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Αθήνα, σήµερα στις 18 Σεπτεµβρίου 2012, ηµέρα Τρίτη και
ώρα 18.07’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την
προεδρία του Ε’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΛΕΩΝΙΔΑ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΥ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
Παρακαλείται ο κύριος Γραµµατέας να ανακοινώσει τις αναφορές προς το Σώµα.
(Ανακοινώνονται προς το Σώµα από τον κ. Χρήστο Γκόκα, Βουλευτή Άρτας, τα ακόλουθα:
Α. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

γραφεί από τα µητρώα ασφαλισµένων Οργανισµού Ασφάλισης
Ελευθέρων Επαγγελµατιών, ώστε να ισχύει µόνο η ασφάλισή της
στο ΙΚΑ.
7) Η Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΣΟΦΙΑ ΣΑΚΟΡΑΦΑ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο κ. Ιάσονας Τάχου αιτείται τη µετεγγραφή του από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη, λόγω αδυναµίας
της οικογένειάς του να καλύψει τα έξοδα σπουδών του.
8) Ο Βουλευτής Νοµού Αττικής κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµαρχος Μαραθώνος Νοµού Αττικής αιτείται την πρόσληψη πέντε επικουρικών ιατρών για την
οµαλή λειτουργία του Κέντρου Υγείας Νέας Μάκρης.

1) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία οι Σύλλογοι Διδασκόντων πανεπιστηµίων, ΤΕΙ, ΕΕΔΙΠ και ερευνητών της Περιφέρειας Κρήτης
αιτούνται την αξιοπρεπή χρηµατοδότηση των πανεπιστηµιακών
Ιδρυµάτων και των ερευνητικών κέντρων του νοµού.

9) Ο Βουλευτής Κυκλάδων κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Πρόεδρος της Δηµοτικής Κοινότητας Θηρασίας Νοµού Κυκλάδων, διαµαρτύρεται για την
παντελή απουσία ιατρού στο νησί, παρά τη δυνατότητα στελέχωσης του τοπικού γραφείου µε δύο ιατρούς.

2) Ο Βουλευτής Μαγνησίας κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΑΚΟΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία το Διοικητικό Συµβούλιο του Ιδρύµατος
«Ορφανοτροφείο Βόλου» Νοµού Μαγνησίας αιτείται την εξεύρεση λύσης σε σοβαρά ζητήµατα νοµικού πλαισίου και οργανωτικής δοµής του ιδρύµατος για τη διασφάλιση της εύρυθµης
λειτουργίας του.

10) Η Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΣΟΦΙΑ ΣΑΚΟΡΑΦΑ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία οι επιτυχόντες του διαγωνισµού δικαστικών υπαλλήλων έτους 2009 αιτούνται την άµεση πρόσληψη των
πενήντα υπολειπόµενων επιτυχόντων του γραπτού διαγωνισµού.

3) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία η Εθνική Συνοµοσπονδία Ατόµων µε Αναπηρία, αιτείται να οριστικοποιηθεί η καταβολή σύνταξης αναπηρίας της κ. Βασιλικής Σιάµου από το ΙΚΑ.
4) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία αιτείται την ολοκλήρωση του
έργου αναστύλωσης της Ακρόπολης Σµαριού του Νοµού Ηρακλείου Κρήτης.
5) Οι Βουλευτές, Β’ Αθηνών κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ και Λαρίσης κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ κατέθεσαν αναφορά µε την
οποία το Εργατικό Κέντρο Νοµού Σάµου καταγγέλει την ουσιαστική έλλειψη ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης για τους εργαζοµένους και τους συνταξιούχους που αναγκάζονται να
πληρώνουν οι ίδιοι τις εξετάσεις και τα φάρµακα.
6) Ο Βουλευτής Αργολίδος κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία η κ. Ασηµίνα Βλαχογιάννη αιτείται να δια-

11) Ο Βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης κ. ΣΑΒΒΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία αιτείται την οριστική επίλυση
του προβλήµατος σύνθεσης του πληρώµατος των οστρακοαλιευτικών σκαφών.
12) Η Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΣΟΦΙΑ ΣΑΚΟΡΑΦΑ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία η κ. Μαρία Οικονοµίδου αιτείται την εισαγωγή της σε ΤΕΙ της Θεσσαλονίκης λόγω αδυναµίας κάλυψης
των εξόδων από την πολύτεκνη οικογένειά της.
13) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Γονέων του
Μουσικού Σχολείου Ηρακλείου Κρήτης παραθέτει τα προβλήµατα λειτουργίας του εν λόγω σχολείου και αιτείται ενηµέρωσης
για τις ενέργειες στις οποίες προτίθεται να προβεί η πολιτεία.
14) Ο Βουλευτής Πέλλης κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Σωµατείο Συνταξιούχων ΟΑΕΕ
‘Εδεσσας και Περιχώρων, εκφράζει την έντονη διαµαρτυρία του
για τα οικονοµικά µέτρα και αιτείται την αποτροπή ψήφισης νέων.
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15) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Γονέων και
Κηδεµόνων «9 Μούσες» του Καλλιτεχνικού Σχολείου Νοµού Ηρακλείου αιτείται τη στελέχωση του σχολείου µε επιπλέον επιστηµονικό προσωπικό.

23) Η Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΕΛΕΝΗ ΖΑΡΟΥΛΙΑ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο Σύνδεσµος Ελληνικών Γυµναστικών και
Αθλητικών Σωµατείων, αιτείται την επίλυση ζητηµάτων που αφορούν τη διοίκηση του ΣΕΓΑΣ και άλλων αθλητικών σωµατείων,
καθώς και την οικονοµική τους διαφάνεια.

16) Οι Βουλευτές, Πρεβέζης κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ και
Β’ Αθηνών κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ κατέθεσαν αναφορά µε
την οποία ο Σύλλογος Γονέων µε Τρία Παιδιά Νοµού Πρέβεζας,
παραθέτει σειρά προβληµάτων που δηµιουργεί το δηµογραφικό
ζήτηµα στο νοµό και αιτείται τη µη περικοπή των επιδοµάτων των
τριτέκνων.

24) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Περιφερειάρχης Κρήτης, ο Πρόεδρος Περιφερειακής Ένωσης Δήµων Κρήτης και ο Πρόεδρος
ΔΣ Παγκρήτιαs Συνεταιριστικήs Τράπεζαs αιτούνται την άµεση
αδειοδότητη από την ΡΑΕ της επένδυσης της «Παγκρήτια Ανανεώσιµες» και την εξαίρεσή της από την αναστολή αξιολόγησης
σχετικών αιτηµάτων από την εν λόγω αρχή.

17) Οι Βουλευτές, Δωδεκανήσου κ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΑΚΗΣ και
Νοµού Αττικής κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΝΑΣΟΣ) ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ κατέθεσαν
αναφορά µε την οποία ο Δήµαρχος Κάσου Νοµού Δωδεκανήσου, τονίζει τις δραµατικές ανάγκες του νησιού σε διοικητικό
προσωπικό που, ως νησιωτική περιοχή, χρήζει ειδικής κρατικής
µέριµνας.
18) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Πανελλήνια Οµοσπονδία Γραφείων Ιδιοκτητών Ενοικιάσεως Αυτοκινήτων και Δικύκλων
αιτείται την υπαγωγή των επιχειρήσεων ενοικιάσεως αυτοκινήτων
σε ειδικό καθεστώς ως εκµισθούµενα και την καταβολή των
τελών κυκλοφορίας µόνο κατά το χρονικό διάστηµα που το
όχηµα είναι σε κυκλοφορία.
19) Οι Βουλευτές, Ηρακλείου κ. ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ και κ.
ΜΑΡΙΑ ΔΙΑΚΑΚΗ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος
Πολύτεκνων Γονέων Νοµού Ηρακλείου, διατυπώνει απόψεις και
αιτήµατα σχετικά µε τα πολυτεκνικά επιδόµατα, τις µετεγγραφές
πολύτεκνων φοιτητών και τα προϊόντα παρεµβάσεως της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
20) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Πολύτεκνων Γονέων
Νοµού Ηρακλείου, αιτείται την επίλυση θεµάτων που αφορούν
τα πολυτεκνικά επιδόµατα, τις µετεγγραφές φοιτητών πολύτεκνων οικογενειών και τη διανοµή προϊόντων παρέµβασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

25) Ο Βουλευτής Μεσσηνίας κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Οµοσπονδία Βενζινοπωλών
Ελλάδος αιτείται την εξεύρεση λύσης, σχετικά µε την καταβολή
προστίµων που επιβάλλονται σε περίπτωση εκπρόθεσµης καταχώρησης φορολογικών παραστατικών συναλλαγής πετρελαίου
θέρµανσης στο σύστηµα «ΗΦΑΙΣΤΟΣ».
26) Ο Βουλευτής Πέλλης κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Γονέων Τριών Τέκνων
Επαρχίας Εδέσσης «ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ» αιτείται την πλήρη εξοµοίωση των τρίτεκνων οικογενειών µε τις πολύτεκνες οικογένειες.
27) Ο Βουλευτής Καρδίτσης κ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµος Σοφάδων της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας αιτείται την επίλυση προβλήµατος
σχετικά µε εγγραφή αθίγγανων µαθητών.
28) Ο Βουλευτής Μεσσηνίας κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµαρχος Τριφυλίας Νοµού
Μεσσηνίας εκφράζει την αντίθεσή του στην ενδεχόµενη αναστολή λειτουργίας της ΔΟΥ Κυπαρισσίας.
29) Ο Βουλευτής Καρδίτσης κ. ΠΑΥΛΟΣ ΣΙΟΥΦΑΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία αιτείται την επανεξέταση του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 «Πρώτη Διάσωση Γεωργικών Γαιών».

21) Οι Βουλευτές, Ηρακλείου κ. ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ, και κ.
ΜΑΡΙΑ ΔΙΑΚΑΚΗ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία ο Δήµος
Βιάννου Νοµού Ηρακλείου ζητεί να ενηµερωθεί για τις διαδικασίες που θα ακολουθηθούν ώστε οι ελαιοπαραγωγοί να αποζηµιωθούν για την ηρτηµένη εσοδεία έτους 2012 και να
ασφαλιστούν για τις χρονιές 2013 και 2014.

30) Ο Βουλευτής Μεσσηνίας κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµαρχος Τριφυλίας Νοµού
Μεσσηνίας αιτείται τη συνέχιση λειτουργίας του Νοσοκοµείου
Κυπαρισσίας και την µη υποβάθµισή του σε κέντρο υγείας.

22) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Οµοσπονδία Αναπήρων και Θυµάτων Πολέµου Κρήτης, αιτείται την άµεση έγκριση και
καταβολή του επιδόµατος οικονοµικής αρωγής.

1. Στην µε αριθµό 381/25-07-2012 ερώτηση της Βουλευτού κ.
Κόλλια - Τσαρουχά Μαρίας δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. ΓρΓΓΠ
0000969ΕΞ 2012/17-8-2012 έγγραφο από τον Υπουργό Οικονοµικών η ακόλουθη απάντηση:

Β. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
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2. Στην µε αριθµό 748/07-08-2012 ερώτηση των Βουλευτών κυρίων Καραθανασόπουλου Νικολάου, Γερασιµίδου Ελένης και
Μωραΐτη Νικολάου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. ΥΠ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α/
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ΓΡ.ΑΝ.ΥΠ/Κ.Ε./16/28-08-2012 έγγραφο από τον Αναπληρωτή
Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού η ακόλουθη απάντηση:
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3. Στην µε αριθµό 763/09-08-2012 ερώτηση των Βουλευτών κυρίων Διακάκη Μαρίας και Κριτσωτάκη Μιχαήλ δόθηκε µε το υπ’

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

αριθµ. 916/28-08-2012 έγγραφο από τον Υπουργό Εσωτερικών
η ακόλουθη απάντηση:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Εισερχόµαστε στη
συζήτηση των
ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Η πρώτη µε αριθµό 756/9-8-2012 ερώτηση πρώτου κύκλου του
Βουλευτή Νοµού Λαρίσης της Νέας Δηµοκρατίας κ. Χρήστου
Κέλλα προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά µε την παροχή υπηρεσιών υγείας από πανεπιστηµιακούς ιατρούς του ΕΣΥ σε ιδιωτικές
κλινικές και θεραπευτήρια δεν συζητείται λόγω κωλύµατος του
κυρίου Υπουργού και διαγράφεται.
Η δεύτερη µε αριθµό 473/27-7-2012 ερώτηση πρώτου κύκλου
του Βουλευτή Νοµού Κυκλάδων του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής
Αριστεράς- Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Νικολάου Συρµαλένιου προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά µε την επίλυση των
προβληµάτων που απασχολούν το Νοσοκοµείο- Κέντρο Υγείας
Νάξου, δεν συζητείται λόγω κωλύµατος του κυρίου Υπουργού
και διαγράφεται.
Η τρίτη µε αριθµό 484/30-7-2012 ερώτηση πρώτου κύκλου του
Βουλευτή Ηρακλείου του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος
κ. Βασιλείου Κεγκέρογλου προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε το νέο πρόγραµµα
«Φροντίδα κατ’ οίκον» που υλοποιούν οι δηµοτικές επιχειρήσεις
των δήµων, δεν συζητείται λόγω κωλύµατος του κυρίου Υπουργού και διαγράφεται.
Η τέταρτη µε αριθµό 490/30-7-2012 ερώτηση πρώτου κύκλου
της Βουλευτού Νοµού Κοζάνης των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ.
Ραχήλ Μακρή προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά µε την πρόσληψη των επικουρικών γιατρών στο Μποδοσάκειο Γενικό Νοσοκοµείο Πτολεµαϊδας, δεν συζητείται λόγω κωλύµατος του κυρίου
Υπουργού και διαγράφεται.
Η πέµπτη µε αριθµό 793/13-8-2012 ερώτηση πρώτου κύκλου
του Βουλευτή Επικρατείας της Χρυσής Αυγής κ. Χρήστου Παππά
προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε το κόστος της λα-
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θροµετανάστευσης για την οικονοµία της χώρας, δεν συζητείται
λόγω κωλύµατος του κυρίου Υπουργού.
Η έκτη µε αριθµό 581/31-7-2012 ερώτηση πρώτου κύκλου του
Βουλευτή Αττικής της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Βασιλείου Οικονόµου προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά µε την ενίσχυση µε
ιατρικό προσωπικό του Κέντρου Υγείας Λαυρίου, δεν συζητείται
λόγω κωλύµατος του κυρίου Υπουργού και διαγράφεται.
Η έβδοµη µε αριθµό 252/19-7-2012 ερώτηση πρώτου κύκλου
του Βουλευτή Νοµού Λαρίσης του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Γεωργίου Λαµπρούλη προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά µε την επίλυση των προβληµάτων που απασχολούν το
Γενικό Νοσοκοµείο Λαρίσης, δεν συζητείται λόγω κωλύµατος του
κυρίου Υπουργού και διαγράφεται.
Η πρώτη µε αριθµό 379/25-7-2012 ερώτηση δεύτερου κύκλου
της Βουλευτού Νοµού Σάµου του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής
Αριστεράς-Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Αγνής Καλογερή
προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά µε την επίλυση των προβληµάτων που απασχολούν το Νοσοκοµείο Σάµου, δεν συζητείται
λόγω κωλύµατος του κυρίου Υπουργού και διαγράφεται.
Η Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κ. Βασιλική Κατριβάνου ζητεί άδεια
απουσίας της στο εξωτερικό από 28 Σεπτεµβρίου 2012 έως 9
Οκτωβρίου 2012 λόγω επίσκεψης στις ΗΠΑ και στο Μεξικό. Η
Βουλή εγκρίνει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Συνεπώς η Βουλή
ενέκρινε τη ζητηθείσα άδεια.
Κύριοι συνάδελφοι, επειδή δεν έχει φτάσει ακόµα ο κύριος
Υπουργός θα διακόψουµε για λίγο προκειµένου να συνεχίσουµε
µετά τη νοµοθετική µας εργασία.
(ΔΙΑΚΟΠΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Επαναλαµβάνεται η
διακοπείσα συνεδρίαση.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, εισερχόµεθα στην ηµερήσια διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Θα γίνει προεκφώνηση των νοµοσχεδίων, που είναι γραµµένα
στην ηµερήσια διάταξη.
Υπουργείου Οικονοµικών
Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου
του σχεδίου νόµου: «Περιστολή δηµοσίων δαπανών, ρύθµιση θεµάτων δηµοσιονοµικών ελέγχων και άλλες διατάξεις».
Το νοµοσχέδιο θα συζητηθεί κατά τη σηµερινή συνεδρίαση.
Υπουργείου Εσωτερικών
Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου
του σχεδίου νόµου: «Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Λήψη µέτρων για την άµεση αποκατάσταση των ζηµιών
που προκλήθηκαν από τα γεγονότα της 12ης Φεβρουαρίου στο
κέντρο των Αθηνών»».
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο;
ΜΕΡΙΚΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Κρατείται.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Το νοµοσχέδιο κρατήθηκε και θα συζητηθεί κατά τη συνήθη διαδικασία.
Κύριοι συνάδελφοι, επανερχόµεθα στο νοµοσχέδιο του
Υπουργείου Οικονοµικών.
Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου
του σχεδίου νόµου: «Περιστολή δηµοσίων δαπανών, ρύθµιση θεµάτων δηµοσιονοµικών ελέγχων και άλλες διατάξεις».
Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε στη συνεδρίασή της,
της 13-9-2012 τη συζήτηση του νοµοσχεδίου σε δύο συνεδριάσεις. Στη σηµερινή συνεδρίαση θα συζητηθεί το νοµοσχέδιο επί
της αρχής. Στην αυριανή συνεδρίαση θα συζητηθούν τα άρθρα
και οι τροπολογίες του νοµοσχεδίου ως µία ενότητα.
Κατά τη συζήτηση του νοµοσχεδίου του Υπουργείου Οικονοµικών: «Περιστολή δηµοσίων δαπανών, ρύθµιση θεµάτων δηµοσιονοµικών ελέγχων και άλλες διατάξεις» από την πλευρά του
ΠΑΣΟΚ ορίζεται ως ειδικός αγορητής ο Βουλευτής κ. Χρήστος
Γκόκας.
Επίσης, κατά τη συζήτηση του ίδιου νοµοσχεδίου του Υπουργείου Οικονοµικών εκ µέρους των Ανεξάρτητων Ελλήνων ορίζεται ως ειδικός αγορητής ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Μαρκόπουλος.

Από την Χρυσή Αυγή κατά τη συζήτηση του ίδιου σχεδίου
νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών ορίζεται ως ειδικός αγορητής ο Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. Ηλίας Παναγιώταρος και ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ο Βουλευτής Επικρατείας κ.
Χρήστος Παππάς.
Από τη Δηµοκρατική Αριστερά κατά τη συζήτηση του ίδιου
σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών ορίζεται ως ειδικός
αγορητής ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. Ιωάννης Μιχελογιαννάκης.
Τέλος, από την Κοινοβουλευτική Οµάδα του Κοµµουνιστικού
Κόµµατος Ελλάδας κατά τη συζήτηση του νοµοσχεδίου του
Υπουργείου Οικονοµικών: «Περιστολή δηµοσίων δαπανών, ρύθµιση θεµάτων δηµοσιονοµικών ελέγχων και άλλες διατάξεις» ορίζεται ως ειδικός αγορητής ο Βουλευτής κ. Νικόλαος Καραθανασόπουλος.
Το λόγο έχει τώρα ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών κ.
Σταϊκούρας, για να κάνει κάποιες νοµοτεχνικές βελτιώσεις.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ήθελα να καταθέσω κάποιες νοµοτεχνικές βελτιώσεις στο
εν λόγω νοµοσχέδιο του Υπουργείου Οικονοµικών. Θα ήθελα να
καταθέσω κάποιες νοµοτεχνικές βελτιώσεις στα δύο πρώτα
άρθρα και θέλω να δώσω µια ερµηνεία.
Στο πρώτο άρθρο, που είναι οι δηµοσιονοµικοί έλεγχοι και
επειδή ετέθη µία σχετική πρόταση από τη ΔΗΜΑΡ, για λόγους
εξασφάλισης απόλυτης διαφάνειας στη λειτουργία της επιτροπής συντονισµού ελέγχων και εν γένει της διαδικασίας διεξαγωγής των δηµοσιονοµικών ελέγχων και αξιολόγησης των αποτελεσµάτων αυτής, εισάγεται η θέσπιση υποχρέωσης υποβολής ετήσιας έκθεσης, όπως ήταν η πρόταση, προς τον Πρωθυπουργό
και Πρόεδρο της Βουλής µε κοινοποίηση στα µέλη του Υπουργικού Συµβουλίου. Ήταν µία πρόταση που κατέθεσε η ΔΗΜΑΡ
και ενσωµατώνεται στο νοµοσχέδιο.
Επίσης, υπάρχει µία νοµοτεχνική βελτίωση για να περιλαµβάνονται και τα νοµικά πρόσωπα των ΟΤΑ στο άρθρο 2 και έχει
προστεθεί κάτι σε ό,τι αφορά τις Ανεξάρτητες Αρχές, η παράταση της σχετικής προθεσµίας κατά τρεις µήνες.
Τα καταθέτω στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών κ.
Χρήστος Σταϊκούρας καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες νοµοτεχνικές βελτιώσεις, οι οποίες έχουν ως εξής:
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ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Τέλος, επειδή έγινε πολύ συζήτηση στην επιτροπή για
το άρθρο 8, το οποίο αφορά το Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης και ένα συγκεκριµένο κωδικό για δαπάνες εθνικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα, δόθηκαν οι σχετικές απαντήσεις από τον
αρµόδιο Υπουργό.
Υπήρξε αναφορά ότι δεν αφορά απόρρητες δαπάνες. Υπήρξε
αναφορά ότι οι προτεινόµενες δαπάνες θα ενταλµατοποιούνται
από την ΥΔΕ Θεσσαλονίκης µε τις ίδιες διαδικασίες όλων των δαπανών. Υπήρξε αναφορά ότι οι προτεινόµενες δαπάνες θα βαρύνουν πιστώσεις του προϋπολογισµού της πρώην Γενικής
Γραµµατείας Μακεδονίας και Θράκης. Παρά ταύτα, η Κυβέρνηση λαµβάνοντας υπ’ όψιν τις ενστάσεις που έχουν διατυπωθεί,
αποσύρει το εν λόγω άρθρο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Παρακαλώ να διανεµηθούν στους συναδέλφους.
Το λόγο έχει η εισηγήτρια της Νέας Δηµοκρατίας κ. ΆνναΜισέλ Ασηµακοπούλου.
ΑΝΝΑ-ΜΙΣΕΛ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητούµε σήµερα το σχέδιο
νόµου µε τίτλο: «Περιστολή δηµοσίων δαπανών, ρύθµιση θεµάτων δηµοσιονοµικών ελέγχων και άλλες διατάξεις». Κανείς, νοµίζω δεν αµφισβητεί ότι σήµερα πιο πολύ από ποτέ η δηµοσιονοµική εξυγίανση αποτελεί ένα επιτακτικό αίτηµα του συνόλου
της ελληνικής κοινωνίας.
Ο αυτονόητος αυτός στόχος σε όλες του τις εκφάνσεις είτε
θα το πείτε νοικοκύρεµα του δηµόσιου τοµέα είτε περικοπή σπατάλης είτε διαφάνεια, ακόµα και εντιµότητα στο δηµόσιο βίο, κατέστη πλέον πρωταρχικό λαϊκό ζητούµενο µε την κατανόηση ότι
αποτελεί κοµβικό σηµείο έναρξης της εξόδου της χώρας µας
από την κρίση.
Από τον τίτλο και µόνο του νοµοσχεδίου είναι εµφανές ότι κινείται στην κατεύθυνση της εκπλήρωσης µιας κεντρικής δέσµευσης της Κυβέρνησης, ήτοι να πετύχει τον εξορθολογισµό των
δηµοσίων δαπανών. Αυτό γίνεται ως µέρος της εθνικής προσπάθειας να υπάρξει σύζευξη της δηµοσιονοµικής προσαρµογής µε
την επανεκκίνηση της οικονοµίας, ώστε να ξεφύγουµε από το
φαύλο κύκλο των ελλειµµάτων και της ύφεσης. Ο εξορθολογισµός αυτός επιτυγχάνεται µε δύο άρρηκτα, αλληλένδετα εργαλεία. Από τη µία πλευρά, έχουµε την περιστολή των δηµοσίων
δαπανών και από την άλλη, έχουµε τον εκσυγχρονισµό των ελεγκτικών µηχανισµών .
Ξεκινώ µε απλά λόγια λέγοντας ότι το πρώτο βήµα στο νοικοκύρεµα είναι να δεις πού υπάρχει σπατάλη, πού µπορείς να κάνεις οικονοµία και για να το πετύχεις αυτό θα πρέπει να έχεις και
κάποια µορφή ελέγχου. Γιατί ο έλεγχος είναι αυτός που θα σου
δώσει εικόνα για το που βρίσκεσαι, για να µπορέσεις να αποφασίσεις πώς θα κινηθείς στο µέλλον και να δεις και αποτέλεσµα.
Έτσι θα γίνει το πρώτο βήµα για να έλθουν καλύτερες µέρες.
Το σχέδιο νόµου είναι εξαιρετικά σαφές και ευνόητο, οπότε
αναφέροµαι επιγραµµατικά στα βασικά άρθρα, αφού, όπως είπε
και ο Πρόεδρος, αύριο θα συνεχίσουµε µε τη συζήτηση στα επιµέρους άρθρα.
Στο πρώτο σκέλος, λοιπόν, στην περικοπή των δαπανών και
συγκεκριµένα στο άρθρο 2, µειώνονται τα µισθώµατα που καταβάλλουν το ελληνικό δηµόσιο και οι φορείς του δηµοσίου για τη
µίσθωση ακινήτων στα οποία στεγάζονται οι υπηρεσίες τους.
Αυτό γίνεται µε µία προοδευτική κλίµακα, επιφέροντας µία µείωση των δηµοσίων δαπανών που το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους υπολογίζει ότι είναι γύρω στα 15 εκατοµµύρια ευρώ. Πέραν
του ποσού αυτού ως νούµερο, εγώ θα πω απλώς ότι η έναρξη
της περιστολής από τα µισθώµατα είναι και λογική και κατανοητή
και βεβαίως συνάδει µε την πρακτική στην αγορά.
Στην επεξεργασία στην αρµόδια επιτροπή ακούσαµε εδώ πολλές αντιρρήσεις µε βάσει το πάγιο αίτηµα, το οποίο όλοι συµµεριζόµαστε, να αρχίσουµε να αξιοποιούµε επιτέλους, τα ακίνητα
του δηµοσίου για τη στέγαση των υπηρεσιών. Θα πω µόνο ότι
και ο Πρωθυπουργός αλλά και ο κ. Βρούτσης έχουν διατάξει να
καταγράψουµε όλα τα ακίνητα του δηµοσίου και βεβαίως το γεγονός ότι αυτήν τη στιγµή µειώνουµε τα µισθώµατα δεν εµποδί-
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ζει τον απώτερο στόχο, ο οποίος είναι και ο σωστός, δηλαδή, να
αξιοποιήσουµε την ακίνητη περιουσία του δηµοσίου και γι’ αυτόν
το λόγο.
Στη συνέχεια της οδηγίας του Πρωθυπουργού, του κ. Αντώνη
Σαµαρά, για µείωση της δηµόσιας δαπάνης για τη λειτουργία του
πολιτικού συστήµατος και της πολιτικής διοίκησης της χώρας,
µε το άρθρο 3 καταργούνται τα έξοδα παράστασης του Προέδρου της Βουλής, του Προέδρου της Κυβέρνησης, των µελών
του Υπουργικού Συµβουλίου και του Αρχηγού της Αξιωµατικής
Αντιπολίτευσης.
Εδώ έχουµε και µία τροπολογία, µε την οποία η µηνιαία χορηγία του Προέδρου της Δηµοκρατίας µειώνεται στο µισό και καταργούνται και τα µηνιαία έξοδα παράστασης, συµπαρασύροντας
τη µηνιαία αποζηµίωση και των πρώην Προέδρων της Δηµοκρατίας. Σηµειώνω εδώ ότι στο ίδιο πνεύµα µε αυτά, ο Αναπληρωτής
Υπουργός Οικονοµικών κ. Σταϊκούρας έχει υπογράψει υπουργικές αποφάσεις µε τις οποίες µειώνονται οι αποδοχές των γενικών
και ειδικών γραµµατέων των Υπουργείων, των γενικών γραµµατέων των αποκεντρωµένων διοικήσεων και στελεχών της τοπικής
αυτοδιοίκησης.
Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, εκτιµά ότι από τις ρυθµίσεις αυτές θα προκύψει µία περιστολή της δηµόσιας δαπάνης
στο επίπεδο των 10 εκατοµµυρίων ευρώ. Εδώ τώρα, όταν κοιτάζει κανείς πέρα βέβαια από το ποσό, κατανοεί ότι η κίνηση αυτή
έχει όχι µόνο ουσία και οικονοµικό αποτέλεσµα αλλά βεβαίως και
συµβολικό χαρακτήρα. Συµβολίζει την ηθική επιταγή το πολιτικό
προσωπικό της χώρας να συµµετέχει στις θυσίες του ελληνικού
λαού. Αυτή είναι µία διεθνής πρακτική που ακολουθούµε και µας
βοηθά επίσης να ανακτήσουµε τη χαµένη αξιοπιστία µας στο
εξωτερικό. Και όπως είπε και ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, στις
δύσκολες στιγµές η ηγεσία µίας χώρας οφείλει να δίνει πρώτη
το παράδειγµα.
Με τα άρθρα 10 έως 13, επιτυγχάνεται µία περαιτέρω περιστολή δαπανών, αλλά και ένα νοικοκύρεµα, ένας εξορθολογισµός λειτουργίας του δηµοσίου µε καταργήσεις γραµµατειών. Η
ειδική υπηρεσία διαχείρισης του «Ψηφιακή Σύγκλιση» µεταφέρεται στη Γενική Γραµµατεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης του ΥΠΑΝ
και καταργείται η θέση του γενικού γραµµατέα. Η Υπηρεσία Εποπτείας της Αγοράς µεταφέρεται στη Γενική Γραµµατεία Καταναλωτή και καταργείται και αυτός ο ειδικός γραµµατέας. Η Ειδική
Γραµµατεία Διεθνούς Ενεργειακής Πολιτικής καταργείται και µεταφέρονται οι αρµοδιότητές της στη Διεύθυνση Δηµοσίων Σχέσεων και Διεθνών Δραστηριοτήτων στο ΥΠΕΚΑ. Καταργείται και
αυτή η θέση γραµµατέα και καταργείται και η θέση του µετακλητού ειδικού γραµµατέα της Ειδικής Γραµµατείας Διοικητικής Μεταρρύθµισης. Και εδώ, λοιπόν, έχουµε κινήσεις στη σωστή
κατεύθυνση, οι οποίες συνοδεύονται και από παρόµοιες πράξεις,
όπως είναι η κατάργηση της Ειδικής Γραµµατείας του ΕΣΠΑ και
της Ειδικής Γραµµατείας για την Ανταγωνιστικότητα. Περαιτέρω
κινήσεις αναµένουµε σύντοµα, εξ ου και συγκροτήθηκε και ορίστηκε επιτροπή µε αντικείµενο την αξιολόγηση των δοµών των
οργανικών µονάδων των Υπουργείων.
Μια απλή περιήγηση, κυρίες και κύριοι, στο διαδίκτυο γενικώς
αλλά και στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» των Υπουργείων καταδεικνύει ότι υπάρχουν και άλλες κινήσεις περιστολής δηµοσίων δαπανών. Αναφέρω ενδεικτικά: Δέσµευση πιστώσεων µη κυβερνητικών οργανώσεων και σωµατείων. Παρακολούθηση και έλεγχος των ΔΕΚΟ
και νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου µέσω της αποστολής
στοιχείων. Υποχρεωτική παραίτηση του Προέδρου της ΛΑΡΚΟ.
Απογραφή συνταξιούχων. Εξοικονόµηση από τέλη κυκλοφορίας
από το 2013. Εν κατακλείδι, µε το παρόν νοµοσχέδιο επιτυγχάνεται περιστολή δηµοσίων δαπανών κατά 25 εκατοµµύρια ευρώ.
Θα µας λύσει αυτό το πρόβληµα; Όχι µόνο του. Αν µη τι άλλο,
όµως, αποδεικνύεται ότι η Κυβέρνηση έχει τη βούληση να µειώσει τις δαπάνες.
Και εκτός από τη βούλησή της, έχουµε και ενθαρρυντικά σηµάδια ότι η έκβαση του εγχειρήµατος είναι επιτυχής.
Όπως ανακοίνωσε ο αρµόδιος Υπουργός πρόσφατα στην επιτροπή, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο είχαµε µία περιστολή δαπανών της τάξης του 17,5% σε σχέση µε τον περσινό αντίστοιχο
µήνα, χωρίς καινούργια δύσκολα µέτρα και χωρίς να δηµιουργη-
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θούν ληξιπρόθεσµες οφειλές. Αυτό, λοιπόν, που συζητάµε σήµερα είναι ένα κοµµάτι της πρωτοβουλίας που αναλαµβάνει η
Κυβέρνηση.
Περνάµε τώρα στο δεύτερο κοµµάτι, δηλαδή τον έλεγχο. Με
τις προτεινόµενες διατάξεις τροποποιείται ο ν. 3492/2006, βάσει
του οποίου εισήχθη το πλαίσιο για την αναµόρφωση του ασκούµενου σήµερα δηµοσιονοµικού ελέγχου προς την κατεύθυνση
προσαρµογής του στις διεθνώς αποδεκτές πρακτικές και τα
ελεγκτικά πρότυπα αλλά και στα νέα δεδοµένα της σηµερινής
δύσκολης εθνικής συγκυρίας.
Ο νόµος προσαρµόζεται σε αυτά τα δεδοµένα και επιτυγχάνει
τα εξής: Πρώτον, τη µείωση του κόστους της ελεγκτικής διαδικασίας µέσα από τη συγχώνευση επιτροπών. Δεύτερον, την
απλοποίηση και την ευελιξία της όλης λειτουργίας των ελεγκτικών σχηµάτων µέσω της απλοποίησης των έκτακτων ελέγχων.
Τρίτον, την ενεργοποίηση των υπηρεσιακών µονάδων που θα διεξάγουν τους ελέγχους µέσω της σύστασής τους µε κοινές
υπουργικές αποφάσεις –που είναι λιγότερο χρονοβόρο από τα
προεδρικά διατάγµατα- και τη στελέχωσή τους µε υφιστάµενο
προσωπικό χωρίς επιπλέον κόστος.
Κάποιοι εξέφρασαν µία διαφορετική φιλοσοφία για το τι σηµαίνει έλεγχος ή και έθεσαν θέµα ανεξαρτησίας των ελεγκτών.
Εγώ, νοµίζω, απλά ότι εδώ προτείνεται ένα λειτουργικά απλουστευµένο, ευέλικτο και λιγότερο δαπανηρό σύστηµα το οποίο,
µέσα από τις διαδικασίες, θα εγγυάται και την αποτελεσµατικότητα, αλλά και τη διαφάνεια.
Το κεφάλαιο Β’ του νοµοσχεδίου περιλαµβάνει διάφορες διατάξεις που αφορούν σε ρυθµίσεις των Υπουργείων Ναυτιλίας και
Αιγαίου και Μακεδονίας και Θράκης. Το άρθρο 8, όπως είπε ο
Υπουργός, αποσύρεται. Οι διατάξεις, λοιπόν, που µένουν περιλαµβάνουν την ίδρυση του πλωτού µουσείου «ΝΕΡΑΪΔΑ» ως νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, εποπτευόµενο από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Παιδείας, τη νοµιµοποίηση του συνόλου των εγκαταστάσεων της Ακαδηµίας Εµπορικού Ναυτικού Μακεδονίας
και ρυθµίσεις θεµάτων του Λιµενικού Σώµατος και της Ελληνικής
Ακτοφυλακής.
Κύριε Πρόεδρε, δεν µακρηγορώ, παρ’ όλο που µου δώσατε το
χρόνο, διότι, όπως προείπα, θεωρώ ότι το νοικοκύρεµα του δηµόσιου τοµέα αποτελεί όχι µόνο έναν από τους κύριους στόχους
της Κυβέρνησης, αλλά και ένα βασικό ζητούµενο για όλους µας.
Συνοψίζω, λοιπόν, λέγοντας τι επιτυγχάνεται µε το σηµερινό
νοµοσχέδιο. Πρώτον, ουσιαστική περιστολή δαπανών µε τον
απαιτούµενο συµβολισµό. Δεύτερον, σηµαντικές εξορθολογιστικές λειτουργικές συγχωνεύσεις και τρίτον, καίριες παρεµβάσεις
για την αποτελεσµατική εφαρµογή δηµοσιονοµικών ελέγχων.
Με λίγα λόγια, αρχίσαµε όπως πρέπει, αρχίσαµε µε αυτά που
πρέπει και αρχίσαµε από εµάς τους ίδιους. Προχωρώντας στη
σωστή κατεύθυνση ενεργοποιούµε και ένα µηχανισµό ελέγχων
που θα µας επιτρέπει και θα µας καθοδηγεί στην πορεία µας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η βούληση για την προώθηση
της δηµοσιονοµικής εξυγίανσης από την Κυβέρνηση αποδεικνύεται ότι είναι ισχυρή και το συζητούµενο σχέδιο νόµου αποδεικνύει ότι υπάρχει αταλάντευτη θέληση για την εφαρµογή της.
Βεβαίως, η δηµοσιονοµική εξυγίανση ως βασική πολιτική επιλογή, για να µπορέσει να σταθεί η χώρα στα πόδια της, για να
µπορέσει να νοικοκυρευτεί και να πορεύεται πλέον χωρίς δανεισµό, αν και αναγκαία συνθήκη, δεν είναι από µόνη της ικανή για
να βγούµε από το αδιέξοδο. Για την έξοδο από την κρίση πρέπει
να εφαρµόσουµε µέτρα και πολιτικές για την ενίσχυση της ρευστότητας, να τονώσουµε την αναπτυξιακή διαδικασία και να υλοποιήσουµε και τις διαρθρωτικές αλλαγές, αλλά και τις αποκρατικοποιήσεις.
Η ευκαιρία, εν µέσω της οικονοµικής κρίσης, έγκειται στην ωριµότητα των συνθηκών, οι οποίες µας επιτρέπουν να προωθήσουµε και να υλοποιήσουµε ταχύτατα τις αλλαγές αυτές, µε
αρωγό ένα µεγάλο και υγιές κοµµάτι της ελληνικής κοινωνίας.
Χωρίς υπερβολές, λοιπόν, και χωρίς µεγάλα λόγια, µε συγκεκριµένες και µετρήσιµες ενέργειες, το σχέδιο νόµου που συζητάµε σήµερα ανοίγει ένα κεφάλαιο σηµαντικών δηµοσιονοµικών
αλλαγών, που έχει τη δυνατότητα να µας οδηγήσει στην εξυγίανση και σε βάθος χρόνου και στην ανάπτυξη. Προτείνω, λοι-
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πόν, την υπερψήφιση του νοµοσχεδίου, για να κάνουµε σήµερα
ένα βήµα προς αυτήν την κατεύθυνση.
Και σε όσους θα πουν ότι το σηµερινό νοµοσχέδιο υπολείπεται
ως προς τον τίτλο του ή ως προς την επίτευξη του απώτερου
στόχου του θα πω εκ των προτέρων, καλύτερα να ανάψεις ένα
κερί παρά να καταριέσαι το σκοτάδι.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ευχαριστούµε την
κ. Ασηµακοπούλου.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, του Νοµού Λαρίσης, κ.
Δηµήτριος Γελαλής.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε το λόγο για δεκαπέντε λεπτά.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΛΑΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο κύριος Υπουργός στην οµιλία
παρουσίασης του νοµοσχεδίου µάς ανέφερε ότι η ύφεση στο
δεύτερο τρίµηνο εκτοξεύτηκε στο 6%. Ανέφερε για την ανεργία
το νέο, δεν ανέφερε το ποσοστό, είναι 54% η ανεργία των νέων.
Είµαστε οι χρυσοί πρωταθλητές στην Ευρώπη. Η συνολική ανεργία ανέβηκε στο 24,5% µε αναµενόµενη αύξηση 1% το µήνα.
Αυτά τα στοιχεία πρέπει να αναφέρουµε στον ελληνικό λαό.
Μιλήσατε για ενίσχυση της ρευστότητας. Αυτό µόνο σαν κακόγουστο ανέκδοτο µπορεί να ακουστεί, γιατί το ακούµε εδώ και
χρόνια τώρα. Οι πολίτες και οι επαγγελµατίες που απευθύνονται
στις τράπεζες για δάνεια το γνωρίζουν πολύ καλά. Είναι οι ίδιες
οι τράπεζες τις οποίες εσείς ανακεφαλαιοποιήσατε µε τα χρήµατα που πληρώνει ο ελληνικός λαός µε τα οποία όµως, αρνούνται να χρηµατοδοτήσουν την πραγµατική οικονοµία. Η πραγµατική οικονοµία έχει στεγνώσει από ρευστό και εσείς εξαγγέλλετε
τα ίδια και τα ίδια. Χωρίς να θέλω να γίνω προάγγελος κακών ειδήσεων σας λέω ότι ο λογαριασµός δεν βγαίνει. Το πρόγραµµα
σας θα αποτύχει για ένα και βασικό λόγο. Ουκ αν λάβεις παρά
του µη έχοντος.
Τα συνήθη υποζύγια που τόσα χρόνια φορολογούσατε, καταρρέουν. Όπως είπε παλαιότερα λαϊκά ο κ. Λοβέρδος, «Δεν υπάρχει µια». Κάντε µια βόλτα στις εφορίες αν δεν θέλετε να
στηριχτείτε στα επίσηµα στοιχεία, τα οποία και αυτά είναι τραγικά, µιλήστε µε τους πολίτες και θα καταλάβετε. Πηγαίνετε να
εξηγήσετε στον άνεργο, στο συνταξιούχο και στο µισθωτό, µε
40% µειωµένες αποδοχές, τα περί δηµοσιονοµικής προσαρµογής.
Πριν από µια εβδοµάδα το ινστιτούτο ερευνών της ΓΣΕΕ παρουσίασε στοιχεία για την πορεία της ελληνικής οικονοµίας µεταξύ των οποίων κυρίαρχη θέση έχουν η ανεργία, η δραµατική
µείωση του ΑΕΠ, η κατάρρευση του κοινωνικού κράτους και η
κάθετη πτώση της αγοραστικής δύναµης των µισθωτών και των
συνταξιούχων.
Συζητιέται τώρα το πακέτο των 11.500.000.000 ευρώ περικοπών που πρέπει να γίνουν προκειµένου η Ελλάδα να γίνει το καλό
και υπάκουο παιδί της κ. Μέρκελ, ούτως ώστε να µας δοθεί η
δόση των 31.500.000.000 ευρώ.
Αναφέρω όλα τα παραπάνω, γιατί συζητάµε για ένα πολύχρωµο νοµοσχέδιο, το οποίο υποτίθεται έχει ως βάση την περιστολή δαπανών της Δηµόσιας Διοίκησης. Ένα νοµοσχέδιο που
ασχολείται επιδερµικά µε µέρος µόνο των δαπανών της Δηµόσιας Διοίκησης, διότι το θέµα δεν είναι µόνο οι µειώσεις –θετικές
σε κάποιες παραγράφους- αλλά χρειάζεται προσοχή γιατί πέρα
από ένα σηµείο, το αποτέλεσµα µπορεί να είναι αντίθετο και η
Δηµόσια Διοίκηση να αρχίσει να λειτουργεί µε αρνητικούς ρυθµούς και σε λάθος κατεύθυνση.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κύριοι συνάδελφοι,
σας παρακαλώ.
Κύριε συνάδελφε, σας παρακαλώ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΛΑΛΗΣ: Πριν ακόµα ξεσπάσει η κρίση υποστηρίζαµε ότι πρέπει να γίνει εξυγίανση των δηµοσίων οικονοµικών, εξυγίανση του δηµόσιου τοµέα, ορθολογική διαχείριση του
µηχανισµού, έτσι ώστε, από τις κινήσεις αυτές να προέλθει η µείωση των δαπανών αλλά και η είσπραξη εσόδων.
Αν θέλουµε να µιλάµε για δηµοσιονοµική προσαρµογή, θα
πρέπει να µιλάµε πρωτίστως για το θέµα των εσόδων, τα οποία
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έχουν πτωτική πορεία και δευτερευόντως για το θέµα των δαπανών, οι οποίες είναι στα επίπεδα του µέσου ευρωπαϊκού ορίου.
Έτσι ενώ το ποσοστό των δαπανών της Δηµόσιας Διοίκησης σε
σχέση µε το ΑΕΠ ανέρχεται περίπου στο 11%, τα σοβαρά προβλήµατα παραµένουν. Η διαφθορά, η διαπλοκή, η αδιαφάνεια
είναι παρόντα.
Οι απρογραµµάτιστοι και αυθαίρετοι λειτουργοί της Κυβέρνησης, που έχει αρχίσει την παραγωγή πράξεων νοµοθετικού περιεχοµένου, η απουσία ορθολογικών και αποτελεσµατικών
λύσεων περιπλέκουν τα πράγµατα και δεν οδηγούν στην ανάπτυξη και την έξοδο από την κρίση.
Χωρίς εναλλακτικές λύσεις, µόνο µε την µείωση των αποδοχών
των χαµηλόµισθων, των χαµηλοσυνταξιούχων και το κόψιµο των
δαπανών της υγείας, της παιδείας και των κοινωνικών παροχών,
οδηγείται την κοινωνία και τους συµπολίτες µας στην απόγνωση
και την εξαθλίωση. Οδηγείτε τη χώρα σε τριτοκοσµικές συνθήκες
και την οικονοµία σε πλήρη διάλυση.
Το µεταπολεµικό κοινωνικό κράτος που δηµιουργήθηκε µετά
από συνεχείς αγώνες των εργαζοµένων, προσπαθείτε να το διαλύσετε. Η προσπάθειά σας που εντάθηκε, όπως είναι φυσικό, την
περίοδο της κρίσης είχε αποτέλεσµα. Καταφέρατε να διαλύσετε
το κοινωνικό κράτος.
Είστε η πιο στυγνή έκφραση του νεοφιλελευθερισµού στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καλοί και πειθήνιοι µαθητές αλλά και συνεργάτες των τροικανών. Εφαρµόζετε αυτά που µαζί έχετε αποφασίσει
και που σίγουρα υπέρ των συµφερόντων του λαού δεν είναι.
Είστε συνένοχοι. Είστε ενάντια στο λαό και υπέρ των πλουσίων
τους οποίους αφήνετε νόµιµα και µόνιµα να φοροδιαφεύγουν,
τους οποίους στηρίζετε µε άµεσο και έµµεσο τρόπο -τελευταίο
παράδειγµα είναι το ξεπούληµα της Αγροτικής Τράπεζας- την
ίδια ώρα που επιµένετε στις περικοπές µισθών και κοινωνικών
παροχών.
Ελπίζετε ότι θα πάρετε ένα καλό λόγο και ένα χτύπηµα στην
πλάτη από τους εντολοδόχους σας, την τρόικα. Έχετε αναγάγει
την επιµήκυνση σε µια νέα «Μεγάλη Ιδέα». Αυτή η «Μεγάλη Ιδέα»
όµως είναι µόνο δική σας. Ο ελληνικός λαός που θα κληθεί να
πληρώσει κάποια δισ. ευρώ παραπάνω για την υλοποίησή της,
δεν τη συµµερίζεται, γιατί έχει πλέον το κριτήριο να καταλάβει
ότι τον κοροϊδεύετε και δεν µπορείτε να τον σώσετε µε ασπιρίνες. Χρειάζεται αντιβίωση. Στο τέλος θα µας πείτε και το κλασικό
«η εγχείριση πέτυχε, αλλά ο ασθενής απεβίωσε».
Στο αποσπασµατικό και πρόχειρο νοµοσχέδιο που εισάγετε
για ψήφιση, δεν ακούσαµε για βελτιστοποίηση της λειτουργίας
του δηµοσίου τοµέα, για βελτίωση των λειτουργιών σχετικά µε
τις προµήθειες, για µια συνολική αναδιοργάνωση δοµών, υπηρεσιών και οργανισµών. Ποια είναι τα µέτρα που προτείνετε για την
πάταξη της γραφειοκρατίας, για την αποτελεσµατικότητα του
µηχανισµού είσπραξης εσόδων, για την εξυπηρέτηση του κοινού
στις δηµόσιες υπηρεσίες;
Η απουσία ορθολογικών και αποτελεσµατικών λύσεων περιπλέκουν τα πράγµατα και δεν οδηγούν στην ανάπτυξη και στην
έξοδο από την κρίση. Οδηγείτε την κοινωνία και τους πολίτες
στην απόγνωση και την εξαθλίωση. Κάνετε συνεχώς περιστολές
δαπανών, συγχωνεύσεις οργανισµών και επιτροπών, χωρίς να
παρουσιάζετε µία ολοκληρωµένη µελέτη για την αναδιοργάνωση
του δηµόσιου τοµέα.
Ποιες είναι οι ανάγκες των υπηρεσιών; Πώς πρέπει και γιατί
να συγχωνευθούν ούτως ώστε να έχουµε καλύτερα αποτελέσµατα; Όλα είναι πρόχειρα και αποσπασµατικά. Η πατρίδα µας
οδηγείτε σε σπιράλ ύφεσης. Τα έσοδα µειώνονται και παράλληλα
το δηµόσιο χρέος αυξάνεται. Έχετε εναποθέσει τις ελπίδες στην
ανάκαµψη της επόµενης δόσης. Δεν µας λέτε, όµως, ότι τα χρήµατα που θα δοθούν, θα δοθούν πάλι πίσω στους δανειστές για
την κάλυψη των τοκοχρεολυσίων.
Το περιεχόµενο του συγκεκριµένου νοµοσχεδίου δεν δικαιώνει
τον τίτλο. Το είπαµε εµείς, το είπαν και άλλοι συνάδελφοι στην
Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων. Στη σηµερινή εποχή, που τα
δοκιµαζόµενα νοικοκυριά έχουν περικόψει ήδη τις δαπάνες τους
στα στοιχειώδη και κάποια δεν µπορούν να καλύψουν ούτε αυτά,
περιµέναµε να µας παρουσιάσετε ένα ολοκληρωµένο σχέδιο
ανασυγκρότησης δοµών του δηµόσιου τοµέα στην κατεύθυνση

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

της περιστολής δαπανών, που θα έχει στόχο την εξάλειψη της
γραφειοκρατίας, την εφαρµογή κανόνων αξιοκρατίας και αποτελεσµατικότητας. Διότι, η εφαρµογή αυτών των κανόνων εκτός
από άλλα οφέλη, µειώνει και τη σπατάλη στις κρατικές δαπάνες.
Έπρεπε η κατάργηση των γενικών και ειδικών γραµµατειών να
γίνει µετά από αξιολόγηση του έργου τους. Δεν ακούσαµε τίποτα
όσο αφορά το έργο. Αντίθετα το παρόν σχέδιο νόµου αφορά σε
πέντε ειδικές γραµµατείες, την µία να επανασυστήνεται και επί
της ουσίας τρεις να καταργούνται για την εξοικονόµηση πόρων.
Ποιο είναι το δηµοσιονοµικό όφελος που προκύπτει από αυτές
τις ρυθµίσεις σε αριθµητικό ποσό; Είναι περίπου 16 εκατοµµύρια.
Και πώς θα µπορούσε να είναι µεγαλύτερο, αφού αντί για τοµές,
η Κυβέρνηση αποφάσισε να αναπροσαρµόσει κάπως το ν. 3492
που ψηφίστηκε το 2006 και ουσιαστικά δεν έχει εφαρµογή, από
εκεί που µοιάζει σήµερα πολύ µακρινή για όλους, εκτός από
εσάς που το φέρνετε σήµερα για ψήφιση και νοµίζετε ότι µε
αυτόν τον τρόπο θα σωθεί η χώρα;
Ζητάµε εδώ και χρόνια τη βελτίωση των διαδικασιών προµηθειών, τη µείωση των δαπανών για εξοπλισµούς, την κατάργηση
των µυστικών κονδυλίων αλλά και την κατάργηση των κονδυλίων
που δεν παράγουν αποτέλεσµα, παρά µόνο εξυπηρετούν πελατειακούς σκοπούς, τη µείωση των δαπανών για τη λειτουργία της
Κυβέρνησης.
Γιατί τόσοι ακριβοπληρωµένοι σύµβουλοι; Δεν υπάρχουν ικανοί και έντιµοι δηµόσιοι υπάλληλοι; Εµείς ξέρουµε ότι υπάρχουν
και είναι στο χέρι της Κυβέρνησης να τους αξιοποιήσει.
Επίσης, ζητάµε την αναβάθµιση των υπηρεσιών που σχετίζονται µε την απορρόφηση των κονδυλίων του ΕΣΠΑ, ώστε να γίνει
δυνατή η απορρόφηση µεγαλύτερων κονδυλίων, τον έλεγχο των
δαπανών του στενού και ευρύτερου δηµόσιου τοµέα µε µηχανογραφηµένες µεθόδους, ώστε να υπάρχει άµεσος και διαρκής
έλεγχος εσωτερικός και από προϊστάµενους φορείς.
Είπαµε και στην επιτροπή ότι οι µονάδες εσωτερικού ελέγχου
συστήνονται µε προεδρικό διάταγµα, ενώ πλέον µε το πρώτο
άρθρο η σύσταση των µονάδων εσωτερικού ελέγχου γίνεται µε
κοινή υπουργική απόφαση, που παρέχει αυξηµένη διακριτική ευχέρεια στους Υπουργούς και δεν ελέγχει τη συνταγµατικότητα
των αποφάσεων.
Πιστεύουµε ότι το Γενικό Λογιστήριο χρειάζεται άµεσα ενίσχυση µε υπαλλήλους, όπως, βέβαια, και η Οικονοµική Επιθεώρηση. Διαφορετικά, όλα τα παραπάνω έχουν νόηµα µόνο ως
µοίρασµα θέσεων και εξουσιών αλλά και ως επικοινωνιακή τακτική της Κυβέρνησης, για να παρουσιάσει δήθεν έργο στο πεδίο
της αξιολόγησης του ελέγχου των Υπουργείων και των φορέων.
Για τη µείωση των µισθωµάτων που πληρώνει για ενοικίαση
κτηρίων το δηµόσιο, κάναµε συγκεκριµένες προτάσεις και παρατηρήσεις, επειδή πιστεύουµε ότι η οριζόντια περικοπή µισθωµάτων σαν µέτρο δεν θα έχει επαρκή αποτελέσµατα. Αναφέραµε
περιπτώσεις µεγάλης σπατάλης, όπως αυτή του Υπουργείου
Προστασίας του Πολίτη, το οποίο δαπανά άνω των 25 εκατοµµύριων ευρώ για τη στέγαση των υπηρεσιών της Αστυνοµίας και
περίπου 3,1 εκατοµµύρια ευρώ για την Πυροσβεστική και του Συνηγόρου του Πολίτη, του οποίου οι υπηρεσίες στεγάζονται σε
κτήριο, που ανήκει στη Μονή του Βατοπεδίου και δαπανά 1,2
εκατοµµύρια ευρώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, ας ακούσουµε λίγο τον οµιλητή. Σας παρακαλώ
πάρα πολύ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΛΑΛΗΣ: Πολύ σηµαντική, όµως, σπατάλη
αποτελεί και η µη αξιοποίηση κτηρίων, που ανήκουν στο δηµόσιο
ή σε ασφαλιστικά ταµεία, τα οποία παραµένουν αναξιοποίητα.
Χαρακτηριστικότερη όλων είναι η περίπτωση του κτηρίου «Κεράνης», σαράντα πέντε χιλιάδες τετραγωνικά µέτρα στη λεωφόρο
Θηβών, το οποίο αγοράστηκε το 1998 και δεν έχει στεγάσει µέχρι
σήµερα καµµία δηµόσια υπηρεσία.
Καταθέσαµε ερώτηση, κύριε Υπουργέ, στις 13-9 για τη µετεγκατάσταση των υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων στο κτήριο «Κεράνης», ένα κτήριο, του οποίου
η επισκευή και µόνο κόστισε 70 εκατοµµύρια ευρώ. Μεταβιβάστηκε στο ΤΑΙΠΕΔ, προκειµένου να πουληθεί και στη συνέχεια
να µισθωθεί. Γιατί δεν µεταβιβάστηκε στην κυριότητα του Υπουρ-
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γείου; Ποια µελέτη ανέδειξε τη µέθοδο αυτή πιο συµφέρουσα
για το ελληνικό δηµόσιο; Και µε τη σηµερινή κρίση, που εσείς
αναφέρατε µε στοιχεία, πόσο θα πουληθεί;
Έχουµε αναφέρει στην επιτροπή ότι πολλά από τα κτήρια που
µισθώνει το ελληνικό δηµόσιο ανήκουν σε ασφαλιστικά ταµεία,
τα οποία καλούνται σήµερα, µετά την υποχρεωτική αγορά οµολόγων και το υποχρεωτικό «κούρεµα» λόγω PSI, να υποστούν
ακόµη µεγαλύτερη ζηµία. Επειδή, λοιπόν, το δηµόσιο θα κληθεί
εκ νέου να καλύψει τα ελλείµµατα των ασφαλιστικών ταµείων θα
πρέπει να γίνει διαφοροποίηση, που δεν την είδαµε, σε σχέση µε
τα ασφαλιστικά ταµεία και όχι µία οριζόντια µείωση.
Περιµένουµε ακόµη αναλυτικά στοιχεία για ενοικιάσεις κτηρίων, όπως ποιο θα είναι το µίσθωµα, πού βρίσκεται το κάθε κτήριο και, κυρίως, ποιος είναι αυτός, ο οποίος το εισπράττει.
Είχαµε ζητήσει προεκλογικά –το ζητάµε και τώρα- τη µείωση
των αµοιβών του Πρωθυπουργού και του Υπουργικού Συµβουλίου στο µισό. Μας ενηµέρωσε στην επιτροπή ο κύριος Υπουργός ότι στις 24-7 υπογράφτηκε υπουργική απόφαση, µε την
οποία µειώνονται οι αποδοχές των γενικών γραµµατέων, των ειδικών γραµµατέων των Υπουργείων, των γενικών γραµµατέων
των αποκεντρωµένων διοικήσεων και των στελεχών της αυτοδιοίκησης και αυτή η απόφαση συµπαρασύρει τις αποδοχές άλλων
υψηλόβαθµων στελεχών της Δηµόσιας Διοίκησης. Θετική είναι η
ρύθµιση αλλά γιατί να µην εισαχθεί µε το παρόν νοµοσχέδιο και
όχι µε υπουργική απόφαση;
Είπαµε και στην επιτροπή σχετικά µε την κατάργηση γραµµατειών. Τα τέσσερα συγκεκριµένα άρθρα, έρχονται να εφαρµόσουν την επικοινωνιακή πολιτική και την πελατειακή λογική της
Κυβέρνησης. Γι’ αυτόν το λόγο η όλη διαδικασία χαρακτηρίζεται
από προχειρότητα. Εάν ασκούσατε µία συγκεκριµένη πολιτική,
τότε η κατάργηση των ειδικών γραµµατειών, θα αποτελούσε αντικείµενο ενός ξεχωριστού σχεδίου νόµου για όλα τα Υπουργεία
και όλους τους οργανισµούς του στενού και ευρύτερου δηµόσιου τοµέα.
Σήµερα, άλλες ειδικές γραµµατείες έχουν ήδη καταργηθεί,
άλλες πρόκειται να καταργηθούν στο µέλλον αλλά είναι άγνωστό
το πότε. Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι η προχειρότητα µε
την οποία επανασυστήσατε τη θέση του ειδικού γραµµατέα στο
Εθνικό Τυπογραφείο. Πέραν της αναγκαιότητας ή µη της εν
λόγω διάταξης, το γεγονός αυτό είναι ενδεικτικό της προχειρότητας της Κυβέρνησης, διότι πριν από λίγο καιρό η θέση είχε καταργηθεί. Άρα να µας πείτε πότε ήταν σωστή η θέση. Σήµερα ή
την προηγούµενη φορά;
Επιπρόσθετα µας προϊδεάζει για το τι µέλλει γενέσθαι. Δεν θα
µας προξενήσει εντύπωση, αν σε µερικούς µήνες επανασυστήσετε θέσεις ειδικών γραµµατέων, που καταργείτε σήµερα για λόγους εύρυθµης λειτουργίας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Θέλουµε να ψηφίσουµε τα άρθρα αυτά εφόσον προκύπτει
εξοικονόµηση εσόδων αλλά µέχρι σήµερα δεν µας αιτιολογήσατε το λόγο των συγκεκριµένων αλλαγών, των συγχωνεύσεων
ή της επανίδρυσης θέσεων.
Σε ό,τι αφορά το δεύτερο κεφάλαιο, το οποίο δεν έχει συνάφεια µε το πρώτο, παρατηρούµε ότι έχουµε κάνει τόσες ερωτήσεις και δεν έχουµε πάρει ούτε µία απάντηση. Ρωτήσαµε, γιατί
σπεύδει η Κυβέρνηση να συστήσει νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου για τη λειτουργία ενός µουσείου, για το οποίο δεν είναι
γνωστό ούτε και σίγουρο αν θα πληροί τις απαιτούµενες προϋποθέσεις ώστε να χαρακτηριστεί ως «µουσείο».
Στη νοµιµοποίηση των κτηρίων της Ακαδηµίας Εµπορικού Ναυτικού, ΑΕΝ Μακεδονίας, τι σχέση έχει το κονδύλι των τριάµισι
εκατοµµυρίων από το ΕΣΠΑ µε τις κατασκευές και τον δωρητή.
Θα είναι σήµερα ή θα είναι και αύριο; Δεν µας κοινοποιήσατε
προϋπολογισµό έργου για να δούµε το ύψος της δαπάνης, µε
ποιο ποσό και πώς θα συµµετάσχει ο ιδιώτης. Φέρατε για ψήφιση
µόνο τη νοµιµοποίηση και την εξαίρεση από τις διαδικασίες που
ισχύουν για τα δηµόσια έργα, χωρίς να µας φέρετε µία ολοκληρωµένη πρόταση.
Σύµφωνα µε την αιτιολογική έκθεση του νοµοσχεδίου, η εξαί-
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ρεση περιέλευσης της έκθεσης που είναι εγκατεστηµένη µονάδα
υποβρύχιων αποστολών του Λιµενικού Σώµατος στην εταιρεία
«ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.», θεωρήθηκε αρχικά επιβεβληµένη για διοικητικούς, οικονοµικούς και κοινωνικούς λόγους και κυρίως λόγω
των συγκεκριµένων γεωφυσικών χαρακτηριστικών, τα οποία δεν
µπορούν να βρεθούν εύκολα σε άλλο χώρο εντός Αττικής. Αφορούν την ασφάλεια σε χώρο πλησίον ευαίσθητων περιοχών ευθύνης του Λιµενικού Σώµατος, καθώς και τη σηµαντική δαπάνη
που απαιτείται για την µετεγκατάσταση της µονάδος. Αλλάζετε
βέβαια γνώµη εύκολα όταν πρόκειται να εξυπηρετήσετε τους
σκοπούς που έχετε για το συνολικό ξεπούληµα του Ελληνικού
µε οποιοδήποτε κόστος.
Για όλα τα παραπάνω κι αυτά τα οποία είπαµε και στη Διαρκή
Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων, καταψηφίζουµε στο σύνολο
το παρόν νοµοσχέδιο.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Ο κ. Χρήστος Γκόκας, Βουλευτής Νοµού Άρτας έχει το λόγο
για δεκαπέντε λεπτά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΚΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ζούµε σήµερα την κορύφωση της οικονοµικής κρίσης για
τη χώρα µας και τους Έλληνες πολίτες.
Η χώρα µας πρέπει να ανταποκριθεί σε υποχρεώσεις και να
βρει τρόπους, ώστε να µπορέσει να δώσει ζωή στην πραγµατική
οικονοµία και ελπίδα στην ελληνική κοινωνία. Πρέπει να εξαντλείται κάθε προσπάθεια, να αξιοποιηθεί κάθε δυνατότητα, που
θα απαλλάσσει από βάρη κατ’ αρχάς τον οικονοµικά αδύνατο πολίτη.
Μαγικές συνταγές και µαγικά ισοδύναµα, όπως αποδείχθηκε,
δεν υπάρχουν. Άρα πρέπει να βαδίσουµε στους πραγµατικούς
δρόµους για περιορισµό των εξόδων και αύξηση των εσόδων για
το κράτος.
Το νοµοσχέδιο που συζητάµε περί περιστολής δηµοσίων δαπανών ρύθµιση θεµάτων δηµοσιονοµικών ελέγχων και άλλες διατάξεις, είναι σε θετική κατεύθυνση όσον αφορά στην εξοικονόµηση πόρων αλλά και την άσκηση του δηµοσιονοµικού ελέγχου και µπορεί να ανοίξει το διάλογο για την ολοκλήρωση της
δηµοσιονοµικής εξυγίανσης.
Στη δύσκολη οικονοµική συγκυρία, όπου δίνουµε τη µάχη για
να βγούµε από την οικονοµική κρίση, είναι σηµαντικό να προχωρά στην πράξη η µείωση της σπατάλης του δηµοσίου χρήµατος αλλά και να υπάρχουν αποφάσεις που συµβολίζουν τη
συµµετοχή όλων στην προσπάθεια µείωσης των δαπανών του
κράτους. Θα πρέπει να υπάρχει η λογική αντιστοιχία λόγων και
έργων, όσον αφορά τον εξορθολογισµό των δαπανών, τη διαφάνεια και την αποτελεσµατικότητα των ελέγχων.
Θέλω να πιστεύω ότι αυτή η προσπάθεια θα έχει συνέχεια, µε
επέκταση για παρόµοιες ρυθµίσεις και αλλαγές και σε άλλους
τοµείς του δηµόσιου τοµέα.
Έχουµε ένα νοµοσχέδιο, που σκοπό έχει την ανακούφιση του
ελληνικού δηµοσίου από περιττές σπατάλες και ταυτόχρονα,
στοχεύει στην ευελιξία και ταχύτερη απόδοση και λειτουργία
του, βέβαια µε την απαραίτητη και αποτελεσµατική λειτουργία
των ελεγκτικών µηχανισµών που παραµένει ζητούµενο. Πρέπει
στην πράξη να ενεργοποιηθούν, να λειτουργήσουν άµεσα οι
ελεγκτικοί µηχανισµοί που θεσµοθετούνται και να είναι και ευέλικτοι και αποτελεσµατικοί. Εποµένως, όσες διατάξεις βοηθούν
στο να δηµιουργούνται ευέλικτοι και αποτελεσµατικοί µηχανισµοί
δεν µπορεί παρά να είναι θετικές.
Επίσης, χρειάζεται αξιολόγηση του έργου των µηχανισµών
αυτών αλλά και διαφύλαξη και της αντικειµενικότητας στη λειτουργία τους σε κάθε επίπεδο. Είναι σηµαντικό ζήτηµα και έχει
να κάνει γενικά µε τον τρόπο που λειτουργεί η Δηµόσια Διοίκηση.
Η επέκταση της κατάργησης και συγχώνευσης φορέων είναι
επιτακτική ανάγκη για την περιστολή των δαπανών της Δηµόσιας
Διοίκησης αλλά και για τη µείωση της γραφειοκρατίας και του
χρόνου που απαιτείται, µε µια σειρά νοµοθετικών διατάξεων που
σκοπό έχουν να µειώσουν τις δαπάνες και τα έξοδα, να συστήσουν, να καταργήσουν ή να συγχωνεύσουν φορείς της Δηµόσιας
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Διοίκησης, ώστε αυτή να καταστεί πιο αποτελεσµατική.
Ένα από τα βασικά προβλήµατα στην όποια προσπάθεια ανάπτυξης για τη χώρα µας αλλά και στην αποτελεσµατική και ολοκληρωµένη λειτουργία παροχής της κάθε υπηρεσίας στον
Έλληνα πολίτη, αποτελεί η γραφειοκρατία. Ο χρόνος είναι
χρήµα.
Στηρίζουµε κάθε προσπάθεια στο βαθµό που αποσκοπεί στη
µείωση της γραφειοκρατίας, έστω µέσα από τη µείωση του χρόνου εξυπηρέτησης κατ’ αρχάς και την ευελιξία στη λειτουργία
της διοίκησης. Βέβαια, αυτό είναι ένα συνολικότερο ζήτηµα, που
πρέπει να το δούµε µέσα από ένα ολοκληρωµένο σχέδιο µεταρρυθµίσεων στη Δηµόσια Διοίκηση.
Οι δαπάνες λειτουργίας του κράτους θεωρούνται και είναι
πολύ µεγάλες και πρέπει να µειωθούν αλλά συγχρόνως η λειτουργία των υπηρεσιών, πρέπει να είναι ποιοτική και αποδοτική
προς όφελος του πολίτη.
Επίσης, πρέπει να δούµε την αξιοποίηση της δηµόσιας κτηριακής περιουσίας, πέρα από τη µείωση των µισθωµάτων που προβλέπεται, τόσο για τη χρήση δηµόσιων κτηρίων από δηµόσιες
υπηρεσίες όσο και για την εκµετάλλευσή τους. Στη δηµόσια διαβούλευση, αναφέρονται πολλά παραδείγµατα αναξιοποίητων
κτηρίων αλλά υπάρχουν και πολλά άλλα σε κάθε περιοχή της
χώρας µας άλλα εγκαταλειµµένα και άλλα εντελώς κενά στο µεγαλύτερο τµήµα τους.
Επίσης, µέσα απ’ τα ζητήµατα που αναφέρονται στο σχέδιο
νόµου προκύπτει ότι πρέπει να εξαλειφθούν και για λόγους πρακτικούς αλλά και για λόγους κοινωνικής δικαιοσύνης οι υπερβολές σε αµοιβές στελεχών πολλών φορέων. Είναι σηµαντικό το
πώς µπορεί να εξελιχθεί η καθοριστικής σηµασίας πολιτική περιστολής της σπατάλης δηµοσίων πόρων, καθώς και η πολιτική
στα θέµατα δηµοσιονοµικών ελέγχων, χωρίς όµως υπερβολές
και χωρίς µικροπολιτικές σκοπιµότητες. Μπορούν να συνοδεύονται από ουσιαστικές προτάσεις σύνθεσης, πέρα από αρνητισµούς ή ισοπεδωτικές λογικές.
Στην κρίσιµη φάση που περνά ο τόπος µας µπορούµε µε συνεννόηση να πετύχουµε στόχους που σήµερα φαίνονται δύσκολοι. Σκοπός µας είναι να φτάσουµε σε αποτελεσµατικούς
ελέγχους στην οικονοµία, τη φορολογία και την αγορά.
Εκτιµώ ότι υπάρχει και ο χρόνος και οι προϋποθέσεις, κοινοβουλευτικά, πολιτικά αλλά και στην κοινωνία, για τοµές, αλλαγές
και µεταρρυθµίσεις στην οικονοµία, στο πολιτικό σύστηµα, στους
θεσµούς, που θα στηρίξουν την προσπάθεια και στην περίοδο
της κρίσης αλλά και στην επόµενη περίοδο που πιστεύουµε και
ελπίζουµε να είναι περίοδος ανάπτυξης, µε τις απαραίτητες αναπτυξιακές πρωτοβουλίες που θα φέρουν απασχόληση και εισόδηµα για τους πολίτες και έσοδα για το κράτος και που θα
κάνουν πάλι την Ελλάδα χώρα που παράγει, χώρα που θα δίνει
ευκαιρίες στους νέους ανθρώπους.
Επίσης, υπάρχει ανάγκη για άµεση συζήτηση και νοµοθέτηση
του ελέγχου της οικονοµίας µε νέο, δίκαιο και αποτελεσµατικό
φορολογικό σύστηµα.
Ήδη από την άνοιξη το ΠΑΣΟΚ είχε θέσει προς διάλογο την
πρότασή του. Αλλά και µε ένα ολοκληρωµένο πλαίσιο ελέγχου
της αγοράς.
Όσον αφορά τις τιµές της αγοράς που ο κύριος Υπουργός τις
συζήτησε στην επιτροπή και ανέφερε ότι δεν έχουµε προχωρήσει
στην εσωτερική υποτίµηση, θεωρώ ότι ο έλεγχος της διαµόρφωσης των τιµών πρέπει να προχωρήσει άµεσα για να σταµατήσει
η κερδοσκοπία, σε εποχή ιδιαίτερα µειωµένης καταναλωτικής δύναµης του Έλληνα πολίτη. Φαίνεται ότι υποκρύπτονται πολλές
παραβάσεις και αυτό ακόµη δεν έχει καταπολεµηθεί. Είναι πρόκληση να έχουµε ακριβότερες τιµές ελληνικών προϊόντων στη
χώρα µας, σε σχέση µε τις τιµές που έχουν τα ίδια προϊόντα σε
άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
Θέλουµε, όσο γίνεται πιο γρήγορα, να πάρουµε αυτές τις αποφάσεις, αλλά και να εφαρµοστούν στην πράξη µαζί µε όλα όσα
ήδη είναι νοµοθετηµένα.
Στο νοµοσχέδιο που συζητάµε, τα άρθρα 1 έως 3 που ρυθµίζουν θέµατα περιστολής δηµοσίων δαπανών και δηµοσιονοµικών
ελέγχων, τα εξοικονοµούµενα ποσά –περίπου 25 εκατοµµύρια
ευρώ έχουν εκτιµηθεί- ίσως δεν είναι µεγάλα, όµως, αποτελούν
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µια αρχή. Δείχνουν έναν τρόπο για να προχωρήσουµε. Είναι ένα
βήµα, έστω και µικρό. Οπωσδήποτε δεν πρέπει να µείνουµε εκεί
είτε αυτά αφορούν τα µισθώµατα των δηµοσίων κτηρίων είτε τα
έξοδα παράστασης για τα πρόσωπα που αναφέρονται. Έχουµε
και τον τρόπο συγκρότησης νέων µονάδων ελέγχων, όπως είναι
η επιτροπή συντονισµού ελέγχων µε συγχώνευση δύο επιτροπών
ή η µονάδα εσωτερικού ελέγχου, όπου απλοποιούν λειτουργίες,
µε σκοπό να γίνουν αποτελεσµατικές.
Στα άρθρα των άλλων διατάξεων ρυθµίζονται διάφορα θέµατα
αρµοδιότητας διαφόρων Υπουργείων. Θα έχουµε τη δυνατότητα
να τοποθετηθούµε αναλυτικά στην κατ’ άρθρον συζήτηση.
Πρέπει να στηρίξουµε οτιδήποτε δίνει δυνατότητες εκµετάλλευσης πόρων αλλά και διάθεσής τους, µε διαφάνεια, σύµφωνα
µε αυτά που προβλέπονται σε νοµοθεσίες και κανονισµούς.
Στηρίζουµε την αντικειµενικότητα και την τήρηση κριτηρίων
και αξιολόγησης σε κάθε επιλογή, όταν έχει να κάνει µε πρόσωπα. Αυτό αφορά και στην αξιοποίηση και χρήση χώρων, κτηρίων και υποδοµών, που αφορούν ζητήµατα διάθεσης πόρων και
αξιοποίησης προσώπων σε κάποιες απ’ αυτές τις περιπτώσεις.
Τα άρθρα 4, 5, 6 και 7 που αφορούν το Υπουργείο Ναυτιλίας
και Αιγαίου, αναφέρονται σε θέµατα αξιοποίησης µέσων και
χώρων, όπως είναι η ίδρυση του πλωτού µουσείου «ΝΕΡΑΪΔΑ»
ως νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, σε εγκαταστάσεις, όπως
είναι η Ακαδηµία Εµπορικού Ναυτικού, το ακίνητο του Εθνικού
Αθλητικού Κέντρου Νεότητας Αγίου Κοσµά για τη Μονάδα Υποβρυχίων Αποστολών του Λιµενικού Σώµατος και της Ελληνικής
Ακτοφυλακής, αλλά και σε θέµατα προσωπικού και προµήθειας
πλωτών µέσων.
Τα άρθρα 8 και 9 αφορούν το Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης. Ήδη, όπως ανέφερε ο κύριος Υπουργός, το άρθρο 8 που
αναφέρεται στη θέσπιση του κωδικού µε ονοµασία «Δαπάνες
εθνικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα» αποσύρεται. Κατά τις συνεδριάσεις της Επιτροπής Οικονοµικών Υποθέσεων είχαµε εκφράσει και διατηρήσει ισχυρή επιφύλαξη γι’ αυτόν τον κωδικό,
θεωρώντας ότι ήταν αµφιβόλου περιεχοµένου και αφορούσε
επαναφορά του παλιού κωδικού 5161 για ανάλογες δαπάνες
εθνικού χαρακτήρα και είχε ταυτιστεί µε ζητήµατα κακής διαχείρισης. Αυτός ο κωδικός είχε καταργηθεί µε το ν. 3981/11.
Χαιρετίζουµε την ευαισθησία του κυρίου Υπουργού απέναντι
στον προβληµατισµό µας, που εκφράστηκε και µε την απόσυρση
του άρθρου.
Τέλος, θεωρούµε ότι οι διατάξεις των άρθρων 10 έως και 13
των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών,
Μεταφορών και Δικτύων και Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, που αφορούν την κατάργηση ορισµένων ειδικών γραµµατειών µε συγχωνεύσεις και µε µεταφορά
αρµοδιοτήτων, είναι εξορθολογιστικά µέτρα γιατί µειώνουν το
κράτος και το κόστος λειτουργίας του. Υπάρχει, όµως, η ανασύσταση της Ειδικής Γραµµατείας του Εθνικού Τυπογραφείου που
είναι αντίθετη µε αυτό το πνεύµα.
Για ορισµένα από τα ζητήµατα στα οποία αναφέρονται τα συγκεκριµένα άρθρα, όπως είναι τα θέµατα ελέγχου της αγοράς,
µίλησα στην αρχή της τοποθέτησής µου. Θα πρέπει ίσως να
δούµε και κάποια ζητήµατα που προκύπτουν από την έκθεση της
Διεύθυνσης Επιστηµονικών Μελετών ιδιαίτερα για τα άρθρα 2
και 5, για τις µισθώσεις ακινήτων και την Ακαδηµία Εµπορικού
Ναυτικού Μακεδονίας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µ’ αυτήν τη λογική και εκτίµηση
των δεδοµένων, µε την πεποίθηση ότι υπάρχει αρκετός δρόµος
µπροστά µας, στον οποίο µπορούµε και πρέπει να προχωρήσουµε, είµαστε θετικοί επί της αρχής του νοµοσχεδίου ως µια
αφετηρία για τη δηµοσιονοµική εξυγίανση, την εξοικονόµηση
πόρων και τη δροµολόγηση µιας σύγχρονης ευέλικτης και αποτελεσµατικής λειτουργίας του κράτους και της οικονοµίας και
ιδιαίτερα της πραγµατικής οικονοµίας, έτσι ώστε να µπορέσουµε
να εκµεταλλευθούµε ευκαιρίες, αλλαγές και νέα δεδοµένα, όπως
διαφαίνονται σε πολιτικό και οικονοµικό επίπεδο στην Ευρώπη.
Κάποια απ’ αυτά είναι οι αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας για την επαναγορά οµολόγων, του Συµβουλίου της Ευρώπης για τις ανακεφαλαιοποιήσεις τραπεζών, του γερµανικού
δικαστηρίου, αλλά και τις πολιτικές εξελίξεις µε τις αλλαγές στη
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Γαλλία, την Ολλανδία κ.ο.κ..
Πρέπει οπωσδήποτε να δούµε τις ευνοϊκότερες συνθήκες για
την επιµήκυνση του χρόνου δηµοσιονοµικής προσαρµογής αλλά
και την ενίσχυση της ανάπτυξης, για να µπορέσουµε, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, µέσα από την ανάπτυξη να αποκαταστήσουµε αδικίες και να διαµορφώσουµε όρους για µια νέα σταθερή
και ελπιδοφόρα πορεία της χώρας µας.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Και εµείς ευχαριστούµε.
Ο συνάδελφος, κ. Κωνσταντίνος Μαρκόπουλος έχει το λόγο
για δεκαπέντε λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, κύριε Πρόεδρε της Βουλής, όταν πήρα
το σχέδιο νόµου στα χέρια µου να το διαβάσω και διάβασα την
επικεφαλίδα: «Περιστολή δηµοσίων δαπανών και ρύθµιση θεµάτων δηµοσιονοµικών ελέγχων» αισθάνθηκα ένα δέος. Αισθάνθηκα, δηλαδή, ότι ήρθε η ώρα να κάνουµε κάτι για τις δηµόσιες
δαπάνες, τις σπατάλες αυτού του τόπου, πέρα από το να κόβουµε µισθούς και συντάξεις -µισθούς κυρίως για το δηµόσιο
τοµέα, υπερωρίες και εκτός έδρας- πέρα από το να απειλούµε
τους δηµοσίους υπαλλήλους µε εφεδρεία ή µε απόλυση και να
«µαλώνουµε» πολιτικά για το πώς θα διευθετήσουµε το ζήτηµα.
Μετά διάβασα το σχέδιο νόµου.
Θέλω ειλικρινά να σας πω, κύριε Υπουργέ -τα είπα και στην
επιτροπή- ότι βλέπω µια πολύ µεγάλη αντιδιαστολή µεταξύ του
τίτλου και του περιεχοµένου: Ένας βαρύγδουπος, αλλά µικρός
τίτλος και ένα πολυσέλιδο περιεχόµενο, µικρού ειδικού βάρους.
Θα σας πρότεινα, λοιπόν, αν το µεταφράσετε για να το στείλετε στην τρόικα στείλτε µόνο την επικεφαλίδα. Μη στείλετε το
περιεχόµενο, γιατί θα σας αποδείξω σε λίγο, κατά την άποψη των
Ανεξάρτητων Ελλήνων, ότι είναι κατώτερο των περιστάσεων.
Μου κάνει πολύ µεγάλη εντύπωση µετά από τέσσερις σχεδόν
µήνες διακυβέρνησης, µετά από έξι χρόνια ύφεσης, µετά από
τρία χρόνια µνηµονίων, πώς είναι δυνατό να συζητάµε σ’ αυτήν
τη Βουλή, τώρα, για την περιστολή δηµοσίων δαπανών και να
µην υπάρχει ένα ουσιαστικό περιεχόµενο µέσα στο σχέδιο
νόµου, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρά να είναι µια µικρή
προσθετική βελτίωση ενός νόµου του 2006, που δεν εφαρµόστηκε ποτέ. Έτυχε να τον ψηφίσω τότε, γιατί πίστεψα ότι αυτό
κάτι θα κάνει. Αυτό δεν έκανε τίποτα. Περιήλθαµε στην περιδίνηση των µνηµονίων, στην περιδίνηση της ύφεσης και της περιστολής όλων των άλλων, εκτός, µέχρι τώρα, των σπαταλών.
Θα σας πω γιατί. Αν ρωτήσω τους αξιότιµους συναδέλφους
των κοµµάτων που στηρίζουν αυτή την Κυβέρνηση είµαι απολύτως βέβαιος ότι δεν µπορούν να µας περιγράψουν ποιες είναι
αυτές οι σπατάλες του δηµοσίου, εκτός από την περιστολή και
την περικοπή των µισθών.
Ποιες είναι, λοιπόν, οι σπατάλες που πρέπει να περικόψουµε
και να κάνουµε αυτή την επιτροπή συντονισµού ελέγχων των δηµοσιονοµικών δαπανών; Όπως ήρθε η τροπολογία, θα πρέπει να
τη δώσουµε και στον Πρωθυπουργό, µετά να τη δηµοσιοποιήσουµε στον Πρόεδρο της Βουλής και στα µέλη του Υπουργικού
Συµβουλίου.
Ξεχάσατε τη Βουλή, κύριε Υπουργέ. Υποθέτω θα το κάνει ο
Πρόεδρος. Αν εµείς που ψηφίζουµε εδώ δεν δούµε το αποτέλεσµα στο τέλος της µη περιστολής των δηµοσιονοµικών δαπανών
και των ελέγχων, τότε δεν θα µπορούµε να κάνουµε τη δική µας
αυτοκριτική για το αν πετύχαµε αυτό το οποίο λέµε ότι θέλουµε
να κάνουµε.
Δεύτερον, βλέπω ένα σχέδιο νόµου το οποίο προσπαθεί µε
έναν τρόπο λανθασµένο, κατά την εκτίµησή µας, να περιστείλει
και να συντονίσει την περιστολή των δηµοσιονοµικών ελέγχων
και των δαπανών. Δεν βλέπω καµµία τιµωρία σε κανέναν. Βλέπω
µόνο εκθέσεις. Μα, από εκθέσεις είναι γεµάτη όλη η Μεταπολίτευση από το 1974, που έχει σκάσει στα χέρια µας στην προηγούµενη Βουλή. Και σε αυτής της Βουλής τα χέρια έχει σκάσει.
Και τα χέρια µας, όταν ψηφίζουµε σ’ αυτήν τη Βουλή, πρέπει να
έχουν τη λύση.
«Έσκασε», λοιπόν, η Μεταπολίτευση. Η Μεταπολίτευση, όµως,
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είναι γεµάτη εκθέσεις, εξεταστικές επιτροπές, προανακριτικές
επιτροπές. Καµµία τιµωρία, κανενός πολιτικού υπεύθυνου, κανενός διεφθαρµένου, κανέναν έλεγχο µαύρου χρήµατος, κανένα
χρήµα πολιτικού από την Ελβετία, κανένα χρήµα από το ΣΔΟΕ,
από αυτό που ψάχνει από πολιτικούς, κανέναν από τους ιδιώτες
που έβγαλαν τα λεφτά τους.
Εµείς µιλάµε τώρα για περιστολή δαπανών. Και είστε σίγουρος, κύριε Υπουργέ, ότι κάνετε το χρέος σας! Το κάνετε. Το κάνετε, όµως, µε τον τρόπο που απέτυχε η Μεταπολίτευση.
Παίρνετε τον παλιό νοµό, το µεταλλάσσετε λίγο και αισθάνεστε
ότι είστε καλά.
Κάνετε και κάτι άλλο: Βάζετε εσωτερικό έλεγχο από τους ίδιους τους υπαλλήλους του Υπουργείου. Και τώρα προσθέσατε
και τους ΟΤΑ. Πιστεύετε στα αλήθεια, κύριε Υπουργέ, ότι είναι
δυνατόν οι ίδιοι άνθρωποι να ελέγξουν τους συναδέλφους τους;
Πείτε µου έστω ένα παράδειγµα, το οποίο έχετε να µας περιγράψετε, βαρύγδουπο, όπου πέτυχε ένας εσωτερικός έλεγχος σε
ένα Υπουργείο.
Δεν κατηγορώ ούτε δηµοσίους υπαλλήλους ούτε ιδιωτικούς
ούτε εσάς. Απλά προσπαθώ να σας αποδείξω ότι η µεγάλη αλλαγή αυτής της χώρας και οι µεγάλες ανάγκες θέλουν µεγάλες
τοµές. Θέλουν και µεγαλοψυχία, αλλά θέλουν και τιµωρία. Θέλουν και δικαιοσύνη και διαφάνεια, αλλά θέλουν και αποφασιστικότητα, την οποία δεν τη δείχνετε σε αυτό το σχέδιο νόµου, του
οποίου ο τίτλος είναι πολύ µεγαλύτερος από το περιεχόµενο.
Νοµίζω, κύριε Υπουργέ, ότι αδικείτε τον εαυτό σας. Και αδικείτε και τα τρία κόµµατα και τους πάρα πολλούς συναδέλφους
που έχουν πάρει στην πλάτη τους τη στήριξη αυτής της Κυβέρνησης, την ίδια στιγµή κατά την οποία αποδεικνύεται περίτρανα
ότι η θεωρία των ισοδυνάµων έχει καταρρεύσει, ότι ο εκβιασµός
της χώρας είναι διαρκής και συνεχόµενος και ότι τα βήµατα πίσω
δεν µπορούν να καλυφθούν από τέτοιους τίτλους. Ανούσιο περιεχόµενο από κάτω.
Σας ζητώ, λοιπόν, να µας πείτε –χειροπιαστά- ποιες είναι αυτές
οι σπατάλες του δηµοσίου εκτός των µισθών. Να τις περιγράψετε, για να τις µάθουν και οι συνάδελφοι. Κι αν κάποιος τις
ξέρει, παρακαλώ πολύ να µε διορθώσει. Αν υπάρχουν, πρέπει να
µας τις πείτε. Αν δεν υπάρχουν, «µην πυροβολείτε» το δηµόσιο.
Είναι πολύ απλά τα πράγµατα. Αν υπάρχουν και τις ξέρετε και
δεν µας τις έχετε πει, έχετε κάνει λάθος πρώτα απ’ όλα για τον
εαυτό σας και την Κυβέρνηση. Αν δεν υπάρχουν, τότε έχουµε
ένα θέµα. Τότε νοµοθετούµε ως ανεµόµυλος, χωρίς φορά, χωρίς
σχέδιο και χωρίς αποτέλεσµα.
Και επειδή το 2006 ψηφίσαµε το νόµο πάρα πολλοί συνάδελφοι σε αυτήν τη Βουλή και δεν εφαρµόστηκε, τίποτα δεν µου λέει
ότι κι αν εφαρµοστεί τώρα, θα πετύχει, επειδή κάναµε τις δύο
επιτροπές µία κι επειδή βάλαµε εσωτερικό έλεγχο.
Θα σας δώσω µόνο ένα νούµερο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Χθεσινά αποτελέσµατα του ΕΣΠΑ. Το πλέον αρνητικό ρεκόρ
στην απορρόφηση των κονδυλίων του ΕΣΠΑ µε νοµικές, αλλά και
συµβατικές δεσµεύσεις, είναι στο Υπουργείο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Είναι το Υπουργείο το οποίο θα έπρεπε να υποκαταστήσει τον έλεγχο του δηµοσίου. Θέλετε να µάθετε ποιο είναι
το ποσοστό απορρόφησης; 3,18%. Και το ΕΣΠΑ τελειώνει.
Να, λοιπόν, πού πρέπει να πέσει το βάρος. Εκεί. Στον ηλεκτρονικό τρόπο διευθέτησης των δηµοσιονοµικών δαπανών και ελέγχου του δηµοσίου και όχι σε εκθέσεις τις οποίες διαβάζουµε,
ξαναδιαβάζουµε και τις βάζουµε στο κάτω συρτάρι, όπως τα
προβλήµατα όλα αυτά τα χρόνια, «κάτω από το χαλί», σαν τη µισοσβησµένη γόπα.
Θα ανάψει, όµως, κύριε Υπουργέ και θα κάψει για µία ακόµη
φορά το δηµόσιο.
Περιµέναµε, λοιπόν, από αυτήν την Κυβέρνηση, της µεγάλης
στήριξης, καινοτόµες ιδέες, µεγάλη αποφασιστικότητα. Δεν περιµέναµε να µας φέρετε εδώ ένα νόµο µε µία ποσόστωση 10%,
15%, 20% µείωση των ενοικίων των κτηρίων του δηµοσίου, όταν,
αν κάνουµε µία βόλτα στο τρίγωνο Σύνταγµα – Οµόνοια – Κολωνάκι, θα βρούµε είκοσι µεγάλα κτήρια του δηµοσίου άδεια.
Ξενοδοχείο εδώ παραπάνω του Μετοχικού Ταµείου Στρατού,
απέναντί του κτήρια άλλα, πρώην Υπουργεία άδεια, κενά που
ανήκουν σε ασφαλιστικά ταµεία που έχασαν τα χρήµατά τους
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από το κούρεµα και δεν επανακεφαλαιοποιήθηκαν, όπως οι τράπεζες, 13,3 δισ. για την ακρίβεια αυτήν τη στιγµή.
Σας είχαµε ζητήσει στην επιτροπή –και εύχοµαι να το έχετε
κάνει- να µας φέρετε αυτόν τον κατάλογο, να µάθουν οι Έλληνες
Βουλευτές ποια είναι τα άδεια κτήρια εδώ, έξω από το κτήριο
της Βουλής που ανήκουν στο δηµόσιο, που ανήκουν στα ασφαλιστικά ταµεία, που θα µπορούσε να τους πληρώσει ο στενός τοµέας του δηµοσίου και να πάνε εκεί δηµόσια κτήρια, αλλά δεν
έχετε τη δύναµη. Δεν έχετε τη δύναµη να βγάλετε από ιδιωτικά
κτήρια δηµόσιες υπηρεσίες και να τις πάτε σε δηµόσια κτήρια.
Δεν την έχετε αυτήν τη δύναµη. Αν την έχετε, εµείς θα τη στηρίξουµε, αλλά πρέπει να την βρείτε και όχι να µας φέρνετε νόµους
και ποσοστά για να µειώσουµε λίγο τις δαπάνες ή τις σπατάλες
του δηµοσίου. Γιατί είναι σπατάλη το πιο µικρό νοίκι, όταν παραδίπλα έχεις ένα άδειο κτήριο. Γιατί κανένας από εµάς δεν µένει
σε νοίκι πια σ’ αυτήν την κρίση, όταν έχει δικό του διαµέρισµα,
αν χωράει η οικογένεια του. Το δηµόσιο γιατί το κάνει; Προφανώς, γιατί δεν έχει τη δύναµη να στεναχωρήσει τους ιδιοκτήτες.
Κύριε Υπουργέ, δεν είναι βέβαια της δικιάς σας αρµοδιότητας
όλα, αλλά εγώ είµαι υποχρεωµένος να τα πω. Δεν είναι ανεκτό
πλέον στο δηµόσιο υπό την έννοια της περιστολής των δαπανών
και της µείωσης του φόρτου των Υπουργών καινούργιο νοµικό
πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου. Εδώ έχουµε µια πολύ ωραία δωρεά
του Ιδρύµατος Λάτση, ένα καταπληκτικό πλωτό µουσείο, το νοµικό πρόσωπο τι το χρειαζόµαστε; Μήπως µας λείπει η νοµοθεσία
για ιδιωτικά µουσεία; Αφού είναι δωρεά, γιατί πρέπει να φορτώνουµε τους Υπουργούς µε ευθύνες; Γιατί πρέπει να κάνουµε εδώ
κοινοβουλευτικό έλεγχο για πράγµατα που δεν µας ανήκουν; Γιατί
πρέπει να µεγαλώνουµε το κράτος σαν ακορντεόν, την ώρα που
κουρεύουµε από κάτω τους µισθούς των δηµοσίων υπαλλήλων
και τους απολύουµε; Ποιος µπορεί να µας απαντήσει σ’ αυτό; Δεν
είναι φιλοσοφικό, είναι βαθύτατο πολιτικό ερώτηµα και είναι η έλλειψη τόλµης και τοµής. Δεν υπάρχει ούτε τόλµη ούτε τοµή. Το
παράδειγµα είναι µικρό, αλλά είναι συµβολισµός. Συµβολισµός
δεν είναι και η µείωση του µισθού του Πρωθυπουργού; Συµφωνούµε. Συµβολισµός είναι και το προηγούµενο, της αύξησης του
κράτους.
Άρα, εδώ υπάρχει µια εξαιρετική σοβαρότης, υπάρχει και µια
προχειρότης και υπάρχει και ένας ακρωτηριασµός ακόµη και των
θετικών σας. Πολύ σωστά φέρνετε, επιτέλους, τη µείωση τριών
ειδικών γραµµατειών. Αυτόν τον καινούργιο µετακλητό Ειδικό
Γραµµατέα του Εθνικού Τυπογραφείου, τι τον θέλατε τώρα; Για
να ακυρώσετε την προσπάθειά σας ή για να έχουµε να σας λέµε;
Διότι στην πραγµατικότητα, αυτό το οποίο κάνετε είναι να µας
λέτε µ’ όλη σας τη δύναµη ότι εµείς θέλουµε κάποιον να βολέψουµε εκεί, αλλά στο κεντρικό σχέδιο της Κυβέρνησης είµαστε
καλοί.
Εγώ νοµίζω ότι αδικείτε τον εαυτό σας. Και το πως αδικείτε
τον εαυτό σας και το πως κυβερνιέται αυτός ο τόπος –γιατί δεν
κυβερνιέται καλά ο τόπος, άλλο αν οι προθέσεις κατ’ εµέ προσωπικά είναι καλές, κύριε Υπουργέ - φαίνεται και από τις τροπολογίες. Το να έρχεται µια τροπολογία, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι –θα πω µόνο για ένα κοµµάτι µιας τροπολογίας, δεν
θα το αναπτύξω, έχουµε να πούµε πολλά- η οποία είναι ουσιαστικά κύρωση της Επιτροπής Σχεδιασµού και Ανάπτυξης Λιµένων, που όπως την είδα στο ΦΕΚ είναι πολλές, πολλές δεκάδες
έως εκατοντάδες σελίδες, χωρίς καµµία συζήτηση σε καµµία επιτροπή και αφού τη φέρνετε και προφανώς θα γίνει κάποια κουβέντα έστω εδώ, στη συνέχεια φέρνετε σήµερα προσθήκη στην
τροπολογία ότι αυτό που αποφασίστηκε τότε και που εµείς θα
ψηφίσουµε τώρα –αυτό µας ζητάτε- ο Υπουργός Εµπορικής Ναυτιλίας µπορεί να το αλλάζει όποτε θέλει. Πρόκειται για προσβολή
του ελληνικού Κοινοβουλίου, εάν δεν είναι προσβολή της νοηµοσύνης µας: ότι δηλαδή, επειδή το τυπικό είναι να ψηφίζουµε,
πρέπει την ίδια στιγµή που ψηφίζουµε κάτι να δίνουµε τη δυνατότητα -στον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας, στην όποια κυβέρνηση, δεν είναι προσωπικό- να το αλλάζει, επειδή εµείς το
ψηφίζουµε. Έτσι θα κυβερνηθεί ο τόπος; Μ’ αυτόν τον τρόπο θα
προχωρήσουµε στα µεγάλα και ωραία, στις θλιβερές προκλήσεις
της δηµοσιονοµικής προσαρµογής, αλλά και το όραµα µιας νέας
µεταπολίτευσης που έχει ανάγκη ο τόπος, ενός νέους οράµατος
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που πρέπει να πιαστούν οι νέοι άνθρωποι πριν µεταναστεύσουν
για να µη µεταναστεύσουν, ενός οράµατος διοίκησης που θα γεµίσει τους πολίτες µε αισιοδοξία ότι εδώ βρήκαν έδαφος οι θυσίες τους; Αυτό είναι το µέγα ερώτηµα και δεν είναι φιλοσοφικό,
είναι πολιτικό.
Γι’ αυτόν το λόγο, κύριε Υπουργέ, ο κ. Μαριάς, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος σήµερα των Ανεξάρτητων Ελλήνων και για
λογαριασµό όλων µας, κατέθεσε δύο τροπολογίες. Αν, λοιπόν,
για σας δεν είναι συµβολισµός, αλλά είναι ουσία, ζητούµε από
όλα τα µέλη του ελληνικού Κοινοβουλίου να τις ψηφίσουν. Είναι
πολύ απλές.
Το ένα είναι ότι όλοι οι Υπουργοί, οι γενικοί και ειδικοί γραµµατείς θα απασχολούν µόνο µέχρι πέντε συµβούλους ή συνεργάτες ή µετακλητούς. Δεν χρειάζεται παραπάνω. Αυτό δεν είναι
συµβολισµός. Αν πάρετε τον αριθµό θα δείτε ότι είναι µεγάλος.
Το δεύτερο είναι ότι κανένας πια δεν µπορεί να πληρώνεται
περισσότερο από τις µηνιαίες αποδοχές του γενικού γραµµατέα
Υπουργείου είτε είναι πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ είτε είναι δικός µας
είτε δεν είναι δικός µας για να δείξουµε στους πολίτες αυτής της
χώρας ότι συµµετέχουµε συµβολικά και ουσιαστικά, ότι οραµατιζόµαστε ένα κράτος δικαίου, ότι δεν είναι η πολιτική πλιάτσικο,
ότι δεν επιθυµούµε να βολέψουµε «ηµετέρους», αλλά θέλουµε
να δουλέψουµε. Ακόµα και αν διαφωνούµε, να ξέρετε ότι δουλεύουµε, γιατί η πολιτική ζύµωση δίνει κουράγιο στον πολίτη έξω
να αντιλαµβάνεται ότι εδώ µέσα γίνεται δουλειά. Και χαίροµαι
που η Βουλή σήµερα έχει πολλούς συναδέλφους.
Σας ζητώ να τις δείτε τις τροπολογίες και να τις ψηφίσετε και
να µη µας πείτε, κύριε Υπουργέ, ότι θα µας φέρετε µια λίγο πιο
µεγάλη οµπρέλα και λίγο πιο ισχυρή. Κάντε αυτό και µετά συµπληρώστε το. Έτσι και αλλιώς, τα νοµοσχέδια «κοπτοραπτική»
είναι. Κάντε και µία «κοπτοραπτική» για να δείξετε ότι µπορείτε
να ακούτε την Αντιπολίτευση. Και κυρίως –κλείνω µε αυτό- δεν
θα το ψηφίσουµε αυτό το σχέδιο νόµου, και δεν θα το ψηφίσουµε
επί της αρχής, παρ’ ότι δύο-τρία άρθρα θα τα ψηφίσουµε, γιατί
η φιλοσοφία του είναι η επανάληψη της αποτυχίας. Και όπως ξέρετε, το έχει πει και ο Αϊνστάιν «όταν κάνεις ακριβώς το ίδιο
πράγµα, µην περιµένεις ποτέ να έχεις ένα διαφορετικό αποτέλεσµα».
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των Ανεξάρτητων Ελλήνων)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ευχαριστούµε τον
κ. Μαρκόπουλο.
Ο Βουλευτής της Χρυσής Αυγής κ. Ηλίας Παναγιώταρος έχει
το λόγο, για δεκαπέντε λεπτά.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Κύριε Υπουργέ, διαβάζοντας κάποιος τον βαρύγδουπο τίτλο: «Περιστολή δηµοσίων δαπανών,
ρύθµιση θεµάτων δηµοσιονοµικών ελέγχων και άλλες διατάξεις»
θα έλεγε ότι το κράτος επιτέλους αποφάσισε να νοικοκυρευτεί
και να προχωρήσει σε µία ειλικρινή δηµοσιονοµική εξυγίανση,
µέσω γενναίων περικοπών αχρείαστων και περιττών δαπανών.
Δυστυχώς, όµως, διαβάζοντας το περιεχόµενο του σχεδίου
νόµου βλέπουµε ότι τα πράγµατα είναι πολύ διαφορετικά. Ψάχνουµε να βρούµε πού γίνεται αυτή η οικονοµία και σε ποιο
βαθµό θα γίνει. Βλέπουµε να καταργούνται επιτροπές, αλλά να
συστήνονται άλλες. Το ίδιο να γίνεται µε κατάργηση γενικών και
ειδικών γραµµατειών, αλλά ίδρυση άλλων. Ελεγκτικοί µηχανισµοί
που απλώς αλλάζουν ονόµατα ή συγχωνεύονται, αλλά το νοµοσχέδιο να µην προχωράει σε καµµία ουσιαστική τοµή.
Όλοι γνωρίζουµε ότι σχεδόν όλες οι βαρβάτες υποθέσεις
σκανδάλων του παρελθόντος µπήκαν στο αρχείο. Συνεχώς αυτό
ακούµε µετά από ελέγχους, επιτροπές και ξανά επιτροπές. Τελικά αυτό το αρχείο πόσο µεγάλο είναι; Ή θα ταίριαζε εδώ το
«κόρακας κοράκου µάτι δεν βγάζει»; Και αναρωτιόµαστε: Μήπως
αυτό το νοµοσχέδιο «ρίχνει απλά στάχτη στα µάτια» του κόσµου
ή η έως τώρα καταστροφική ανικανότητα των κυβερνώντων
απλώς συνεχίζεται; Ή σε κάποιες από τις άλλες διατάξεις ικανοποιούνται απλώς αιτήµατα, που δεν έχουν καµία σχέση µε περιστολή δαπανών; Και όπου υπάρχουν άρθρα που αφορούν
περιστολή δαπανών κρατικών ή κρατικών λειτουργών, αυτή να
είναι πολύ συγκρατηµένη και περιορισµένη, την ίδια στιγµή που
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στις περικοπές των µισθών και των συντάξεων και στα κάθε είδους επιδόµατα των απλών Ελλήνων είστε ασυγκράτητοι και
χωρίς κανέναν περιορισµό. Αλλά, δυστυχώς, για τους εθνοπατέρες, όπως µας λένε ειρωνικά τους περισσότερους από τους ευρισκόµενους εδώ µέσα, η λέξη «περικοπή» για τα δικά µας
προνόµια είναι µία άγνωστη λέξη.
Διαβάζουµε στο άρθρο 2 για τη µείωση των µισθωµάτων που
καταβάλλουν το ελληνικό δηµόσιο και οι φορείς του δηµοσίου
τοµέα για τη µίσθωση ακινήτων στα οποία στεγάζονται υπηρεσίες τους. Θα έλεγε κανείς αθώος ή αφελής ότι είναι πολύ καλή
αρχή. Δεν είναι, λοιπόν, καµµία καλή αρχή, όταν για δυόµισι τουλάχιστον χρόνια οι κυβερνώντες δεν έχουν κάνει απολύτως τίποτα για να περιµαζέψουν αυτό το χάος, το οποίο υποτίθεται
βρήκαν, που δηµιούργησαν οι προηγούµενοι και για τους προηγούµενους το δηµιούργησαν οι προ- προηγούµενοι και πάει λέγοντας.
Μέσα σε δυόµισι χρόνια θα µπορούσε να είχαν γίνει µελέτες,
έρευνες και ήδη να έχουν µεταστεγαστεί όλοι οι οργανισµοί του
δηµοσίου, οι υπηρεσίες του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα στα ιδιόκτητα κτήρια που είτε είναι εγκαταλελειµµένα και ρηµάζουν είτε
κατειληµµένα. Την ίδια στιγµή πληρώνουµε εκατοντάδες εκατοµµύρια ευρώ σε ενοίκια και πολλές φορές παράξενα ενοίκια. Παραδείγµατα υπάρχουν και δεν χρειάζεται να εξειδικεύσουµε.
Όταν έχεις ένα δικό σου κτήριο και ας µην είναι στην καλύτερη
κατάσταση, δεν το γκρεµίζεις για να πας σε ένα άλλο και εν τω
µεταξύ να µην κάνεις ούτε µια κίνηση σε διάστηµα δεκαετιών,
για να επανέλθεις στο δικό σου ιδιόκτητο κτήριο.
Αντ’ αυτού, σε λίγα χρόνια, αφού θα έχουµε πληρώσει ξανά
εκατοντάδες εκατοµµύρια ευρώ, έστω και µε τις περικοπές, θα
ζητάτε µε νέα νοµοσχέδια που θα φέρετε την έγκριση νέων κονδυλίων για την επισκευή κάποιων εξ αυτών των κτηρίων των εγκαταλελειµµένων, για να εγκαταστήσετε εκεί τις υπηρεσίες. Αλλά
µέχρι τότε θα έχει γίνει περιστολή δηµοσίων δαπανών, έχοντας
πληρώσει εκατοντάδες εκατοµµύρια ευρώ σε ενοίκια.
Μιλάτε για την κατάργηση των εξόδων παράστασης του Προέδρου, του Πρωθυπουργού, των Υπουργών και λοιπών αξιωµατούχων. Ναι, είναι πολύ καλό και έχει περισσότερο συµβολικό,
παρά ουσιαστικό χαρακτήρα. Θα είχε ουσιαστικό χαρακτήρα αν
κόβονταν τα έξοδα παράστασης σε όλο το δηµόσιο τοµέα είτε
έχει να κάνει µε δήµους είτε µε κοινότητες είτε µε νοµαρχίες.
Όλοι ξέρετε τι γίνεται. Οι περισσότεροι έχετε παραβρεθεί σε
πολύ ωραίες δεξιώσεις, τελετές, µε το φαγητό να είναι άφθονο,
να περισσεύει και να πετιέται, την ίδια ώρα που τοµείς του
υπουργείου ή του δήµου ή της νοµαρχίας όπου γίνεται αυτή η
φιέστα, να µην έχουν ούτε ένα ευρώ για τα βασικά τους λειτουργικά έξοδα.
Θα αναφερθώ σε ένα συγκεκριµένο παράδειγµα, όχι πολύ
παλιό. Στις 16-9-2008 άλλαζε η ηγεσία του Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας. Ο κ. Βουλγαράκης παρέδιδε στον κ. Παπαληγούρα, κάνοντας µια φοβερή φιέστα. Όποιος ανατρέξει στο
διαδίκτυο θα τη δει. Υπήρχαν µπάντες, φαγητό, κανονιοβολισµοί
κ.λπ.. Την ίδια στιγµή τα τέσσερα σκάφη της ΜΥΑ, της Μονάδας
Υποβρυχίων Αποστολών του Λιµενικού δεν µπορούσαν να κινηθούν γιατί τους έλειπαν 7,5 χιλιάδες ευρώ για κάποια µικροσέρβις και µικροεπισκευές.
Σε ένα νοµοσχέδιο για περιστολή δηµοσίων δαπανών δεν µπορεί να µπαίνει ένα άσχετο θέµα όπως είναι η ίδρυση πλωτού µουσείου, το οποίο δωρίζεται από έναν εκ των πλουσιοτέρων
ανθρώπων της γης, γιατί πρώτον, ξέρουµε ότι οι δωρεές που γίνονται στο δηµόσιο συνήθως καταστρέφονται, γιατί το δηµόσιο
δεν σέβεται τίποτα, που δεν το έχει αποκτήσει µε κόπο, παρά
απλώς του δίνεται. Θα µπορούσε κάλλιστα αυτό το µουσείο να
κάνει πολύ καλή δουλειά ευρισκόµενο στα χέρια του Ιδρύµατος
Λάτση.
Διαβάζουµε όµως, και κάτι άλλο. Να γίνει δωρεά προς το ελληνικό κράτος, ώστε να αναδειχθεί η δραστηριότητα του Ιωάννη
Λάτση. Έχουµε κι άλλους Έλληνες που µπορούµε να αναδείξουµε τη δραστηριότητά τους, αφού θέλουµε να πάρουµε υπό
την αιγίδα µας κάποια µουσεία. Θα µπορούσε να γίνει µουσείο
το σπίτι του Παύλου Μελά στην Κηφισιά, που γκρεµίζεται, θα
µπορούσε να γίνει το σπίτι του Κωστή Παλαµά, η τελευταία κα-
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τοικία του Μακρυγιάννη και πάει λέγοντας. Θα µπορούσαµε να
κάνουµε πολλά και µε πολύ µικρό κόστος.
Επίσης, θα µπορούσαν να γίνουν περικοπές στη φαύλη τοπική
αυτοδιοίκηση. Περισσότεροι εκ των δήµων αυτής της χώρας
είναι καταχρεωµένοι, παρ’ ότι έχουν στη διαχείριση τους «φιλέτα». Όλοι ξέρουµε τι γίνεται µε τα νεκροταφεία, τι γίνεται µε
τις δηµοτικές εταιρείες ανάπτυξης που µπήκαν όλες µέσα, πλην
ελαχίστων, µετρηµένων στα δάχτυλα του ενός χεριού.
Θα µπορούσαν να γίνουν σοβαρότατες περικοπές του χορού
εκατοµµυρίων προς τις µη κυβερνητικές οργανώσεις, όχι δίµηνες
παύσεις, κ.λπ.. Και ως συνήθως, οι µη κυβερνητικές οργανώσεις
έχουν ιδρυθεί από συγγενείς πολιτικών και πάει λέγοντας και
όποιος ψάξει θα τα βρει όλα.
Ας σταµατήσουν να δίνονται εκατοµµύρια ευρώ από φορείς
του δηµοσίου και από υπουργεία προς άσχετα θέµατα µε τα
υπουργεία τους, όπως όταν είχαν δοθεί προεκλογικά, το Μάιο
από το Υπουργείο Παιδείας 20.000 ευρώ στη Λεσβιακή Κοινότητα Ελλάδος ή όπως δόθηκε από το Υπουργείο Πολιτισµού
1.000.000 ευρώ σε αµφιβόλου ποιότητος και ήθους –για να µην
πω γελοίες- θεατρικές παραστάσεις. Όλοι ξέρουµε τι έγινε µε
µία εξ αυτών.
Διαβάζουµε πιο κάτω στο σχέδιο νόµου για τη νοµιµοποίηση
των κτηρίων της Ακαδηµίας Εµπορικού Ναυτικού Μακεδονίας.
Πολύ σωστό. Πρέπει να νοµιµοποιηθούν γιατί –λέει- τα κτήρια
καταρρέουν. Αν δεν υπήρχε το ΕΣΠΑ και η δωρεά, το κράτος θα
µεριµνούσε ή θα τα άφηνε να πέσουν και ενδεχοµένως να έµεναν
και αστέγαστοι οι σπουδαστές της Ακαδηµίας Εµπορικού Ναυτικού;
Διαβάζουµε στο άρθρο 7 για διατάξεις Λιµενικού Σώµατος-Ελληνικής Ακτοφυλακής και συµφωνούµε σε όλες µε µια µικρή λεπτοµέρεια που υπάρχει εδώ, όπου µε την παράγραφο 4
καθορίζεται ο τρόπος προµήθειας πλωτών επιχειρησιακών
µέσων του Λιµενικού Σώµατος. Το θέµα δεν είναι συνεχώς να βρίσκουµε τρόπους ή να βελτιώνουµε τους ήδη υπάρχοντες για να
κάνουµε προµήθειες.
Αυτή η λέξη «προµήθεια» είναι πολύ µυστήρια. Πλέον του 75%
των σκαφών του Λιµενικού Σώµατος είναι παροπλισµένα και όχι
γιατί είναι παλιά, αλλά γιατί απλώς δεν τους δίνονται τα κονδύλια ούτε για το σέρβις ούτε για να αλλάξουν µια µπαταρία ή για
µικροεπισκευές. Θα µπορούσαν µε πολύ µικρότερα κονδύλια,
κάνοντας οικονοµία, να αξιοποιήσουν τον ήδη υπάρχοντα εξοπλισµό του Λιµενικού Σώµατος –το ίδιο φαντάζοµαι θα συµβαίνει
και σε όλες τις υπηρεσίες του δηµοσίου- και όχι να κανονίζουµε
πώς θα κάνουµε νέες προµήθειες, γιατί ο κόσµος κουράστηκε
πια από τις νέες προµήθειες.
Προµηθευόµαστε πράγµατα, τα οποία µας είναι άχρηστα.
Έχουµε εκατοντάδες ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ καινούργια, που τα
πληρώναµε και σε συγγενείς στελεχών της Βουλής εδώ µέσα
που έπαιρναν τους διαγωνισµούς, αλλά δεν έχουµε οδηγούς να
τα οδηγήσουν και οι συνάνθρωποί µας πεθαίνουν στα νοσοκοµεία ή στα σπίτια περιµένοντας ένα ασθενοφόρο να έρθει.
Η οικονοµία γίνεται µε άλλους τρόπους. Περιστολή δαπανών
δεν κάνουµε καταργώντας έναν κρατικό φορέα, όπως την Ειδική
Γραµµατεία Διεθνούς Ενεργειακής Πολιτικής και την υπαγωγή
της σε µια πολυθεµατική απρόσωπη Διεύθυνση Δηµοσίων Σχέσεων και Διεθνών Δραστηριοτήτων της Γενικής Γραµµατείας
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Ούτε ο αρµόδιος αυτής της διεύθυνσης δεν ξέρει τον τίτλο,
σιγά µην ασχοληθεί µε σοβαρότατα θέµατα που έχουν να κάνουν
µε τη διεθνή ενεργειακή πολιτική.
Βράζει ολόκληρη η υφήλιος, συζητάνε όλοι και τρέχουν να
προλάβουν να καθορίσουν τις ΑΟΖ τους, να αρχίσουν τις εξορύξεις κι εµείς έχουµε την τύχη να βρισκόµαστε στο Αιγαίο, το
οποίο είναι γεµάτο µε υδρογονάνθρακες, µε πετρέλαιο, µε ορυκτά και δεν κάνουµε τίποτα γι’ αυτό. Και φαίνεται βέβαια. Είχαµε
καταργήσει ήδη το ΙΓΜΕ, που τώρα φαίνεται πόσο σηµαντικό θα
ήταν και καταργούµε και αυτήν την Ειδική Γραµµατεία Διεθνούς
Ενεργειακής Πολιτικής.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ – ΤΣΑΡΟΥΧΑ)
Αυτή η κίνηση δείχνει ότι δεν έχετε επαφή µε τα νέα παγκόσµια
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γεωπολιτικά δρώµενα στα οποία η Ελλάδα θα έπρεπε να παίζει
πρωταγωνιστικό ρόλο, λόγω θέσης και λόγω ενεργειακού πλούτου.
Σε γενικές γραµµές, αυτή µείωση στις δαπάνες που θα γίνει
µέσω αυτού του νοµοσχεδίου θα ισχυριστείτε ότι είναι τουλάχιστον µια καλή αρχή. Έτσι είχατε πει στην επιτροπή. Εµείς όµως
λέµε ότι είναι ακόµη µια απόδειξη της ανικανότητάς σας, γιατί
έχουν περάσει δυόµισι χρόνια πολύ σκληρής µνηµονιακής πολιτικής και δεν έχετε κάνει τίποτα σε κανένα τοµέα, παρά µόνο
στον τοµέα στραγγαλισµού των Ελλήνων συµπολιτών µας. Δεν
έχουµε δει αποτελέσµατα δηµοσιονοµικής εξυγίανσης ούτε για
αστείο. Είπαµε µόνο στις περικοπές των εισοδηµάτων της µεγάλης πλειοψηφίας του ελληνικού λαού, στους µισθούς, στις συντάξεις, στο κυνήγι των ελευθέρων επαγγελµατιών. Και όλα αυτά
δεν έχουν και κανένα ουσιαστικό αποτέλεσµα. Γιατί και η ύφεση
βαθαίνει και µειώνονται συνεχώς εµµέσως τα πολυπόθητα έσοδα
του κράτους.
Το πάρτι εκατοµµυρίων στις πλάτες των συµπολιτών µας συνεχίζεται. Ξοδέψατε 7 εκατοµµύρια ευρώ µέσα σε ένα χρόνο σχεδόν σε υπέρογκες αµοιβές συµβούλων του ΤΑΙΠΕΔ για τις
αποκρατικοποιήσεις, χωρίς να έχει γίνει τίποτα µέχρι τώρα. Κοροϊδεύετε τον κόσµο. Έτσι δεν πρόκειται να προκόψετε.
Δίνετε 7.500 το µήνα καθαρά στην κ. Μπιρµπίλη, 8.000 στο
ενοίκιο συν διάφορα άλλα επιδόµατα για να βρίσκεται στον
ΟΟΣΑ και να µην είναι ποτέ στη θέση της. Τα δηµοσιεύµατα της
Κυριακής τα είδατε όλοι και ήταν άκρως αληθινά και κατατοπιστικά για το τι γίνεται σε αυτή την πατρίδα.
Έχουµε Βουλευτές του ελληνικού Κοινοβουλίου που πληρώνονται πολύ καλά, όπως όλοι µας, αλλά που δεν πατάνε καθόλου
και βρίσκονται στο εξωτερικό ως µόνιµοι συνεργάτες διεθνών
πανεπιστηµίων και πληρώνονται πολύ καλά αλλού. Δεν θα σχολιάσουµε το τι «κελεπούρι ψωνίσανε». Αυτό είναι άλλο θέµα.
Πληρώσαµε εκατοµµύρια ευρώ για αντιγριπικά εµβόλια όταν
δεν έπρεπε, στο τέλος της περιόδου, τα οποία έληξαν κιόλας, µε
υπογραφές Υπουργών που δυο µέρες µετά άλλαξαν Υπουργείο.
Σύµπτωση κι αυτό; Όλα συµπτώσεις; Πώς γίνεται;
Δεν είστε ικανοί να κάνετε ούτε περιστολή δαπανών αλλά ούτε
και να δηµιουργήσετε έσοδα. Δεν ξέρετε γιατί δεν έχετε βρεθεί
και στην ελεύθερη αγορά, για να δουλέψετε και να δείτε πώς
βγαίνει το κέρδος και πώς λειτουργεί µια επιχείρηση. Αν δεν
υπήρχαν τα ΕΣΠΑ, οι συγχρηµατοδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή
Ένωση και τα προηγούµενα χρόνια µε άλλα ονόµατα, δεν θα
προχωρούσε µισό έργο σε αυτήν τη χώρα. Και δεν τα κάνατε
γιατί αγαπάτε τη χώρα. Τα κάνατε γιατί τα έργα αυτά είναι συµβόλαια, είναι υπερτιµολογήσεις διαφόρων καταστάσεων. Και φυσικά, ανάπτυξη καµµία. Γιατί ανάπτυξη µέσω του ΕΣΠΑ δεν είναι
όταν αλλάζουµε τα πλακάκια σε µια πλατεία, δεν είναι να φτιάχνουµε τα ντουβάρια. Δεν έχει γίνει τίποτα απολύτως για να κινηθεί η ατµοµηχανή αυτής της χώρας. Αφού τη διαλύσατε
εντελώς, σας δίνουν τα κονδύλια, είστε ανίκανοι να τα πάρετε
και αυτά που παίρνετε είναι για να αλλάζετε τα πλακάκια στα πεζοδρόµια και τίποτα άλλο.
Δεν είµαστε Σουδάν. Δεν είµαστε Σοµαλία. Είµαστε µια χώρα
µε φοβερό υπέδαφος, πλούσιο έδαφος και ικανότατους ανθρώπους, που οπουδήποτε πάνε στο εξωτερικό διαπρέπουν, εκτός
από αυτήν τη χώρα. Γιατί εδώ δουλεύει µόνο η µίζα, η κοµπίνα,
η λοβιτούρα, η αναξιοκρατία και τίποτα άλλο.
Γι’ αυτό το καταψηφίζουµε επί της αρχής. Θα ψηφίσουµε ίσως
ένα ή δυο άρθρα, αυτά που έχουν να κάνουν µε το Λιµενικό και
την Ακαδηµία Εµπορικού Ναυτικού.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας ευχαριστούµε, κύριε Παναγιώταρε.
Το λόγο έχει ο κ. Ιωάννης Μιχελογιαννάκης, ειδικός αγορητής
της Δηµοκρατικής Αριστεράς.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όποια και να είναι η κατάληξη
των µέτρων και όπως και να έρθουν πάνω-κάτω, τα 4,6 δισεκατοµµύρια από τις συντάξεις, το 1,6 δισεκατοµµύριο από τους µισθούς και περίπου το 1 εκατοµµύριο από τα προνοιακά, δηλαδή
7,2 στα 11, δηλαδή ένα 68% θα είναι µία πραγµατικότητα, µία
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πραγµατικότητα ότι από την τσέπη θα φύγουν τόσα, όταν η ίδια
η τρόικα σου αµφισβητεί τη φοροδιαφυγή, τα 3,2 δισεκατοµµύρια που µπορούσες να πάρεις, σου αµφισβητεί ακόµα και τις
αµυντικές δαπάνες, σου αµφισβητεί το Πρόγραµµα των Δηµοσίων Επενδύσεων, σου αµφισβητεί λειτουργικές δαπάνες, σου
αµφισβητεί ιατροφαρµακευτική δαπάνη.
Και έρχεται το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών και λέει ότι
από την τσέπη του Έλληνα έχουν φύγει ήδη 13,2 δισεκατοµµύρια. Μεσοσταθµικά στην κοινωνία σε όλα τα επαγγέλµατα 26%
έχει φύγει από το 2010 έως το 2013. Επίδοµα ανεργίας 359 και
ο εικοσιπεντάρης που πάει να δουλέψει µε 426 ευρώ, όταν επίσης το ΣΕΠΕ έρχεται σε αυτόν και σου λέει ότι στους δύο που
έρχονται και νεοπροσλαµβάνονται ο ένας είναι ή µερική ή εκ περιτροπής. Και µία ανταγωνιστικότητα, που το λέµε καθηµερινά
όλοι στα πάνελ και στο Κοινοβούλιο, ότι είµαστε στη θέση ενενηκοστή έκτη από τις εκατόν σαράντα τέσσερις. Θυµηθείτε πώς
ήµασταν πριν από τρία-τέσσερα χρόνια και τι χάθηκε από την
αγορά, απ’ αυτό το κράτος. Χάθηκαν 16,2 δισεκατοµµύρια, τα
οποία ήταν απόρροια από µισθούς και συντάξεις, δηλαδή από το
δηµόσιο.
Και έρχεται τούτη τη στιγµή, παραδείγµατος χάριν, για να µπορούµε να το εξοµαλύνουµε, το Διεθνές Ινστιτούτο Ιδιωτών, που
κουρεύτηκαν -για να δούµε δηλαδή και από µεριάς ιδιωτικού στο
δηµόσιο κράτος- και σου λέει: Δεν κάνεις δύο χρόνια επιµήκυνση; Δεν ελαττώνεις επιτόκια; Δεν ελαττώνεις ανακεφαλαιοποίηση; Δεν δίνεις τα 7 δισεκατοµµύρια στην αγορά που
χρωστάς ως κράτος; Δεν κάνεις αποκρατικοποιήσεις να κερδίζεις απ’ αυτό το 50% σε νέες επενδύσεις; Δεν δίνεις τα 10 δισεκατοµµύρια του ΕΣΠΑ; Δεν απελευθερώνεις την αγορά
προϊόντων; Δεν φέρνεις νέο φορολογικό; Δεν κάνεις επιλεκτικό
ΦΠΑ να το ρίξεις; Δεν τους κάνεις τους έντεκα παράγοντες αυτούς; Όχι στόχο δεν θα πιάσεις το 120%, αλλά θα είσαι ισοπεδωµένος. Από το δηµόσιο είναι αυτά.
Η εικόνα του δηµοσίου µε πέντε αριθµούς: 88 τα έξοδα, γύρω
στα 56 τα έσοδα, τα 67 από τα 88 µισθοί, συντάξεις, επιδόµατα
και έχεις από το δηµόσιο λειτουργικές δαπάνες 5,2, από τους
ΟΤΑ 5,9, στους µισθούς 18, στις συντάξεις 36 -δισεκατοµµύρια
είναι αυτά- στην πρόνοια 6,48, στην υγεία 5,3, στην άµυνα 1,5,
στην παιδεία 7 και στο Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων 1,2,
όταν µε τις ΔΕΚΟ είναι το 2,5. Να, η εικόνα του ελληνικού κράτους, του δηµοσίου και να τι πληρώνει.
Και έρχεται επιτέλους ένα νοµοσχέδιο, το οποίο λέει να ρυθµίζω θέµατα δηµοσίου ενδιαφέροντος, ώστε να µπορέσω να κερδίσω κάτι απ’ όλα αυτά που κουβεντιάζουµε. Τι θέλω να πετύχω;
Γρήγορα να µπορέσω να εφαρµόσω δηµόσιο έλεγχο, να κάνω
περιστολή δαπανών, να δηµιουργήσω µείωση των ελεγκτικών
διαδικασιών, να απλοποιήσω, να κάνω πιο ευέλικτο τον έλεγχο
και να ενεργοποιήσω τις µονάδες ελέγχου. Έξι πράγµατα ζητάει
το νοµοσχέδιο. Τι κέρδος θα έχω; Από τη µίσθωση ακινήτων που
στεγάζονται θα έχω ένα κέρδος της τάξης των 15 µε 17 εκατοµµυρίων. Από την ιστορία των εξόδων παράστασης, δηλαδή από
τα 1.800 περίπου του Προέδρου µέχρι του Υπουργού που δεν
είναι Βουλευτής ή αυτού που είναι Βουλευτής, που κατεβαίνει
στα 579, κύριε Υπουργέ, τι θα κερδίσετε από εκεί; Θα κερδίσετε
γύρω στα 9 µε 10 εκατοµµύρια ευρώ. Προσπάθησα να τα βγάλω,
για να έχω µία εικόνα. Στο πρώτο κερδίζετε 15 µε 17 εκατοµµύρια ευρώ και από τις ειδικές γραµµατείες 600 χιλιάδες.
Τώρα, αν στον ν. 3492 κάνεις πραγµατικά χρηστή διαχείριση
του κρατικού προϋπολογισµού, εδώ είναι η πρόταση η µεγάλη:
Να ξαναδεί η Βουλή άρθρο-άρθρο τον προϋπολογισµό, ώστε να
σταµατήσει αυτή η ιστορία κάθε χρόνο να µετακινείται, να µην
ξέρουµε τι ψηφίζουµε και τους χιλιάδες τόµους παλιά να τους
φέρνουµε τώρα στο στικάκι, να παίρνει η τηλεόραση το στικάκι
και να λένε ότι το πήρε ο Πρόεδρος της Βουλής το στικάκι. Είναι
µε αριθµούς, µε ανθρώπινες ζωές, κύριε Υπουργέ, τα στικάκια.
Καταργείται ο ψηφιακός σχεδιασµός, καταργείται η εποπτεία
της αγοράς, η Γενική Γραµµατεία Καταναλωτή, η Γενική Γραµµατεία Ενεργειακής Πολιτικής και Διοικητικής Μεταρρύθµισης.
Και θα έλεγε κανείς: σωστά. Η αναδροµική εξαίρεση της αυτοδίκαιης περιέλευσης της εταιρείας Ελληνικού στην έκταση της
Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών του λιµανιού ασφαλώς είναι
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καλή, όµως, να ενταχθεί η ανάπτυξη του Ελληνικού σε ένα πρόγραµµα στο οποίο θα έχουµε να κουβεντιάσουµε πολλά. Εξαιρώ,
λοιπόν, αυτό για να δώσω master plan ανάπτυξης, αλλά ποιο
master plan; Εδώ θα είµαστε και θα τα κουβεντιάζουµε, κύριε
Υπουργέ.
Το να ιδρύσω το πλωτό µουσείο «ΝΕΡΑΪΔΑ» και να το κάνω νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, ας γίνει. Το να νοµιµοποιήσω
τα κτήρια της Ακαδηµίας του Εµπορικού Ναυτικού στη Μακεδονία, ας γίνει. Το να δώσω µια παράταση στα δυο έτη για τη µη
εφαρµογή της νοµοθεσίας περί απασχόλησης των συνταξιούχων, του ΝΑΤ εννοώ, που κάνουν εκπαιδευτικό έργο, ας γίνει.
Μπράβο για το µυστικό κονδύλι στο άρθρο 8. Μπράβο που
αποσύρατε ένα άρθρο που άφηνε υπόνοιες µυστικών κονδυλίων
από τα οποία έχει δοκιµαστεί το πολιτικό σύστηµα. Δεν είχαµε
καµµία διάθεση σήµερα να το καταγγείλουµε ή να αρχίσει µια φιλολογία που αυτή την ώρα κάνει ζηµιά και στην Κυβέρνηση και
σε εσάς προσωπικά.
Όσον αφορά τα µισθώµατα, η λογική είναι η εξής: να το κατεβάσω µέχρι ποιο όριο; Να µην ξεπεράσει το 4,8%. Το κατεβάζετε
10%, 15%, το πάτε 25%. Πηγαίνετέ το και παραπάνω, κύριε
Υπουργέ, για να κερδίσετε και κάτι. Δείτε πόσα είναι το 4,8%.
Βάλτε έναν οικονοµολόγο να το κάνει σε δυο λεπτά. Εγώ είµαι
γιατρός και µπορώ να τα βρω. Με το επιτελείο που έχετε να το
δείτε και να το πάτε στο σηµείο εκείνο, ώστε να υπάρχει το µέγιστο κέρδος απ’ αυτό.
Η εξαίρεση που γίνεται σε µισθώσεις -βάσει του ν. 4002/2001
που έχουν κάνει «κούρεµα» σε συµφωνία µε το δηµόσιο- έχει µια
λογική. Χτυπήστε όµως και εκεί. Έχουν «φάει» πολλοί τόσα χρόνια απ’ αυτές τις ιστορίες.
Κύριε Υπουργέ, το ν. 3492 στον οποίον θέσατε τροποποιήσεις,
θα τον τροποποιήσετε εάν πράγµατι σεβαστείτε το διεθνές ελεγκτικό πρότυπο. Αυτό το διεθνές ελεγκτικό πρότυπο, που σας
δίνει όρους, δεν σηκώνει ούτε µπακαλίστικους τρόπους ούτε λαϊκίστικους ούτε πελατειακούς ούτε γονατογραφήµατα. Ο σκοπός
σας είναι να ελαττώσετε τις λειτουργικές δαπάνες του πολιτικού
συστήµατος, όπως και µισθώµατα, για να µπορέσετε να κερδίσετε το εξής:
Δώστε µου τη χαρά, κύριε Υπουργέ, µέσα στη συγκυβέρνηση
συνευθύνης να µπορέσω να πω ως Μιχελογιαννάκης ότι και το
εύρος και η παρεµβατικότητα του δηµοσίου επιτέλους µπορεί να
ελεγχθεί. Δώστε µου τη χαρά να πω ότι αύξησα την αποτελεσµατικότητα, δείκτη τον οποίον η Ελλάδα έχει χρόνια να δει να ανεβαίνει. Δώστε µου τη χαρά να πω ότι οι δείκτες αποδοτικότητας
-όπως αποδοτικότητα υπάρχει σε κάθε έννοια στη ζωή- αρχίζουν
και εξορθολογίζονται και λειτουργούν αλληλέγγυά της.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
τον κ. Μιχελογιαννάκη.
Το λόγο έχει ο ειδικός αγορητής του ΚΚΕ κ. Καραθανασόπουλος.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Θα τολµήσω να κάνω µια πρόβλεψη χωρίς βεβαίως τον κίνδυνο να διαψευστώ. Ποια πρόβλεψη είναι αυτή; Ότι σήµερα και
αύριο θα παρακολουθήσουµε ένα ακόµα επεισόδιο, όπως και την
προηγούµενη εβδοµάδα, από το παιχνίδι του αποπροσανατολισµού και της χειραγώγησης της κοινής γνώµης, δηλαδή την
ανάγκη δηµοσιονοµικής εξυγίανσης, περιστολής, να αντιµετωπιστούν τα προβλήµατα κ.λπ..
Είναι ένας πλειστηριασµός προτάσεων, κόψτε κι άλλο, κόψτε
και από εδώ, µείωση και παραπέρα, πλειστηριασµός λαϊκισµού,
λες και αν θα γίνονταν όλα αυτά θα άλλαζε κάτι. Δηλαδή τα 11,5
δισεκατοµµύρια, που θα κληθούν να πληρώσουν οι µισθωτοί, οι
συνταξιούχοι και οι επαγγελµατίες, δεν θα τα παίρναµε; Τα βάρβαρα µέτρα που καταδικάζουν στη φτώχεια και στην εξαθλίωση
τα πλατιά λαϊκά στρώµατα δεν θα τα παίρναµε, και εννοώ την Κυβέρνηση και την πλειοψηφία της Βουλής; Ή τα µέτρα που οδηγούν σε ακόµα πιο φθηνή εξαθλιωµένη, χωρίς ασφαλιστικά και
εργασιακά δικαιώµατα, εργατική τάξη προς όφελος της ανταγωνιστικότητας και της κερδοφορίας των επιχειρηµατικών οµίλων
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δεν θα τα παίρνατε; Όχι, δεν είναι έτσι. Θα τα πάρετε τα µέτρα,
όση περιστολή και αν κάνετε στις λεγόµενες δηµόσιες δαπάνες.
Και από αυτήν την άποψη, θα ξανακούσουµε πάλι για τους κακούς δανειστές, για τους τοκογλύφους, για την Κυβέρνηση που
είναι υπαλληλικό προσωπικό της Μέρκελ ή της τρόικας, λες και
η τρόικα είναι κάτι το απρόσωπο, δεν είναι Ευρωπαϊκή Ένωση η
τρόικα, στην οποία τα υπόλοιπα κόµµατα, Κυβέρνηση, συγκυβέρνηση και Αντιπολίτευση κόπτεσθε µην αµφισβητηθεί η συµµετοχή
της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, φτάνοντας µάλιστα ο εισηγητής της Χρυσής Αυγής να λέει ότι αν δεν ήταν τα χρηµατοδοτικά πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν θα γινόταν τίποτα;
Ένας τεράστιος εξωραϊσµός ενός ιµπεριαλιστικού οργανισµού
που οδηγεί τους λαούς και της Ευρώπης, στη φτώχεια και στην
εξαθλίωση για να εξυπηρετήσει τα συµφέροντα του κεφαλαίου.
Λες και δεν είναι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα η τρόικα, που
κάποιοι διαρρηγνύατε τα ιµάτια σας να γίνει η Τράπεζα ύστατος
δανειστής ή να αποκτήσει κοινωνικό χαρακτήρα; Λες και δεν είναι
το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο που συµµετέχει η Ελλάδα και
πληρώνει κατ’ έτος τη συµµετοχή της στο Διεθνές Νοµισµατικό
Ταµείο; Είναι κάτι το απρόσωπο αυτό.
Το λέµε αυτό γιατί; Γιατί προσπαθεί τότε η εισηγήτρια της
Νέας Δηµοκρατίας και λέει ότι «Η δηµοσιονοµική εξυγίανση αποτελεί το κοµβικό σηµείο για την έξοδο από την κρίση»;
Προσέξτε. Σιγά µην είναι αυτό το κοµβικό σηµείο για την έξοδο
από την κρίση. Αν ήταν υπόθεση του χρέους των 400-500 δισεκατοµµυρίων ευρώ θα το είχαν λύσει πολύ εύκολα και δεν θα
ήταν πρόβληµα ούτε της Ελλάδας. Βλέπετε όµως ότι δυστυχώς,
δεν είναι πρόβληµα µόνο της Ελλάδας. Η κρίση βαθαίνει στην
Ελλάδα, επεκτείνεται και στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Άρα κάποιο άλλο είναι το πρόβληµα.
Αλλά ας πάρουµε αυτόν τον ισχυρισµό -ως υπόθεση εργασίας,
να το δεχθούµε, αν και εµείς λέµε ότι είναι σύµπτωµα το δηµόσιο
χρέος της καπιταλιστικής κρίσης, αλλά ας δεχθούµε ως υπόθεση
εργασίας- το συλλογισµό που κάνετε ότι το χρέος είναι το άπαν
και ότι αν δεν το τιθασεύσαµε, θα γκρεµιστούµε. Ποιο είναι το
πρόβληµα; Θα συζητήσουµε επί της ουσίας -και σας προκαλούµε- για τις αιτίες δηµιουργίας του χρέους; Ποιες είναι, λοιπόν,
αυτές οι αιτίες δηµιουργίας του χρέους;
Εµείς λέµε πολύ καθαρά ότι είναι πολύ συγκεκριµένες:
Πρώτον, είναι η διαχρονική, σκανδαλώδη δηµοσιονοµική διαχείριση από µεριάς των εκάστοτε κυβερνήσεων είτε ελεύθερων
είτε σοσιαλδηµοκρατών, προς όφελος του µεγάλου κεφαλαίου.
Είχαµε δηλαδή µια ανακατανοµή των πόρων των δηµόσιων εσόδων προς όφελος των µονοπωλιακών οµίλων τις προηγούµενες
δεκαετίες. Πως την είχαµε αυτήν την ανακατανοµή των πόρων;
Μέσα από σκανδαλώδη φορολογική πολιτική, όπου ουσιαστικά
οδήγησε το µεγάλο κεφάλαιο να πληρώνει ελάχιστα ή και τµήµατά του να µην πληρώνουν δεκάρα τσακιστή στο όνοµα των
επενδύσεων, στο όνοµα της φορολογικής ανταγωνιστικότητας,
στο όνοµα της προσέλκυσης ξένων κεφαλαίων και επενδύσεων.
Και ταυτόχρονα, από την άλλη µεριά οδηγούσαµε στο απόσπασµα φορολογικά τους µισθωτούς, τους συνταξιούχους, τα λαϊκά
στρώµατα.
Δεύτερον, µέσα από την ποικιλόµορφη στήριξη µε δηµόσιες
δαπάνες, των επιχειρηµατικών οµίλων, τα διάφορα κρατικά και
κοινοτικά πακέτα στήριξης, οι αναπτυξιακοί νόµοι, οι κρατικοποιήσεις, οι ιδιωτικοποιήσεις, που ήταν πάντοτε προς όφελος του
µεγάλου κεφαλαίου, αγόραζε ακριβά το κράτος και πούλαγε
φθηνά. Και βεβαίως, η πολιτική των κρατικών προµηθειών που
στήριζε και εξυπηρετούσε τα συµφέροντα των επιχειρηµατικών
οµίλων µε τα εκάστοτε σκάνδαλα, τα οποία ανακύπτουν κατά καιρούς.
Τρίτο ζήτηµα είναι η τεράστιες εξοπλιστικές δαπάνες, οι
οποίες όµως δεν πήγαιναν για να θωρακίσουν την αµυντική ικανότητα της χώρας µας και την εδαφική της ακεραιότητα, αλλά
σχεδιάζονταν µε αποκλειστικό γνώµονα την εξυπηρέτηση των ιµπεριαλιστικών σχεδιασµών των αµερικανονατοϊκών σχεδιασµών
στην περιοχή µας.
Τέταρτο ζήτηµα ήταν η ικανοποίηση και η υλοποίηση των διάφορων λεγόµενων εθνικών στόχων, που κάθε άλλο παρά εθνικοί
στόχοι ήταν- βεβαίως, τι εθνικοί στόχοι να υπάρχουν εδώ πέρα
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σε µια ταξική κοινωνία;- που αποδείχθηκαν στο τέλος ότι ήταν
στόχοι εξυπηρέτησης των συµφερόντων των πολυεθνικών, των
επιχειρηµατικών οµίλων, της θωράκισης της κερδοφορίας τους,
όπως ήταν η δηµιουργία των Ολυµπιακών Αγώνων στη χώρα µας.
Και πέµπτο ζήτηµα, το πιο βασικό, το οποίο το αποφεύγετε
«όπως ο διάολος το λιβάνι», είναι η δραστική συρρίκνωση της
ήδη µικρής παραγωγικής βάσης της χώρας µας είτε στον πρωτογενή τοµέα είτε στο δευτερογενή, βιοµηχανία και µεταποίηση.
Και αυτό εξαιτίας βεβαίως της συµµετοχής της Ελλάδας στην
Ευρωπαϊκή Ένωση που αποτέλεσε καταλύτη στη δραστική συρρίκνωση της παραγωγικής βάσης.
Από την άλλη µεριά, κλαίγεστε για τα δίδυµα ελλείµµατα που
επηρεάζουν το δηµόσιο χρέος; Αφού είναι στρατηγική σας επιλογή, την οποία όλοι οι υπόλοιποι τη στηρίζετε «µε νύχια και µε
δόντια», δηλαδή τη συµµετοχή της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή
Ένωση που οδήγησε σε αυτήν τη δραστική συρρίκνωση της παραγωγικής βάσης της χώρας µας και βεβαίως η ελευθερία κίνησης κεφαλαίων που συνεπάγεται, εµπορευµάτων µέσα από αυτή
τη διαδικασία και η δυνατότητα που παρείχε αυτή η στρατηγική
επιλογή στο µεγάλο κεφάλαιο να µπορεί να µεταφέρει τη δραστηριότητά του εκεί που έχει µεγαλύτερο συµφέρον, αποδεικνύοντας για ακόµη µία φορά ποιος είναι ο πατριωτισµός των
επιχειρηµατικών οµίλων, του µεγάλου κεφαλαίου. Πατριωτισµός
του είναι εκεί που υπάρχει το κέρδος και διασφαλίζεται ακόµη
µεγαλύτερο κέρδος και κανένας άλλος απολύτως.
Και τέλος έκτος παράγοντας, είναι η ίδια η λογική της διαχείρισης της καπιταλιστικής κρίσης µε την επεκτατική πολιτική που
ακολουθήθηκε το 2008 και το 2009 που εκτίναξε τα ετήσια ελλείµµατα, άρα επιβάρυνε το δηµόσιο χρέος και τα σκανδαλώδη,
πολύµορφα πακέτα στήριξης -περίπου 200 εκατοµµύρια ευρώ
θα φτάσουν και µε την ανακεφαλαιοποίηση- είτε µε ρευστό είτε
µε εγγυήσεις που δώσατε στους επιχειρηµατικούς οµίλους και
ιδιαίτερα στο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα, ώστε να µην καταρρεύσουν κάτω από το βάρος της κρίσης, τη στιγµή που οδηγείτε
στην κατάρρευση την εργατική τάξη και τη λαϊκή οικογένεια.
Βεβαίως, θα πει κάποιος, δεν είναι και άλλα πράγµατα; Είναι.
Είναι και η σπατάλη και η διαπλοκή και η διαφθορά και το µέγεθος του δηµόσιου τοµέα. Αυτά, όµως, αποτελούν εργαλεία για
να υλοποιηθεί αυτή η πολιτική ή και τα αποτελέσµατα της υλοποίησης αυτής της πολιτικής που εξυπηρετούν τις ανάγκες του
µεγάλου κεφαλαίου.
Έτσι, λοιπόν, το συµπέρασµα που µπορεί να βγει από τα παραπάνω είναι ότι το χρέος αποτελεί το γνήσιο και όχι το νόθο
παιδί και όχι το αποτέλεσµα της διαχειριστικής ανεπάρκειας των
προηγούµενων κυβερνήσεων, του χαρακτήρα της καπιταλιστικής
ανάπτυξης. Γι’ αυτό και δεν αποτελεί ελληνική ιδιοµορφία.
Έτσι, λοιπόν, από όλα αυτά βγαίνει ένα πολύ αβίαστο συµπέρασµα. Ο λαός δεν πρέπει να δεχτεί µε τίποτα να πληρώσει ούτε
«δεκάρα τσακιστή» για το χρέος είτε είναι επαχθές είτε είναι µη
επαχθές και όλους αυτούς τους ψεύτικους διαχωρισµούς που γίνονται. Όλο το χρέος είναι παράνοµο για τον ελληνικό λαό και
δεν πρέπει να πληρωθεί. Γι’ αυτό εµείς µιλάµε για µονοµερή διαγραφή του χρέους.
Και, βεβαίως, για να µπορείς να το αντιµετωπίσεις, σηµαίνει
ότι πρέπει να φύγεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αποδέσµευση
από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και να οργανώσεις, να αξιοποιήσεις
το σύνολο των παραγωγικών σου δυνατοτήτων προς όφελος της
ικανοποίησης των λαϊκών αναγκών και άρα να κοινωνικοποιήσεις
τους επιχειρηµατικούς οµίλους, τα µονοπώλια. Να, λοιπόν, ποιο
είναι το τρίπτυχο της διεξόδου από την κρίση προς όφελος του
λαού.
Έτσι, λοιπόν, ο λαός δεν πρέπει να πληρώσει -δεν είναι το πρόβληµα οι διάφορες διαχειριστικές προτάσεις που πετάγονται από
τα κόµµατα της αντιπολίτευσης- και πρέπει να ξεµπερδεύει µε
τις αυταπάτες. Καµµία πολιτική, κανένα µείγµα διαχείρισης στη
λογική του ευρωµονόδροµου και της εξυπηρέτησης των αναγκών του κεφαλαίου δεν πρόκειται να οδηγήσει σε έξοδο από την
καπιταλιστική κρίση και πολύ περισσότερο σε όφελος του ελληνικού λαού.
Είπαµε ποια είναι η διέξοδος. Ας πάµε, όµως, στο συγκεκριµένο νοµοσχέδιο µε δύο, τρία πολύ σηµαντικά ζητήµατα, κατά
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τη γνώµη µας. Ποια είναι αυτά; Το είπε η εισηγήτρια αλλά και
άλλοι από τη Νέα Δηµοκρατία. Ποιος είναι ο συµβολισµός -δηλαδή το «τυράκι στη φάκα»- που αποπνέει; Ότι µειώνουµε τα
έξοδα παράστασης του Πρωθυπουργού, του Προέδρου της Βουλής, της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, του Υπουργικού Συµβουλίου, την αποζηµίωση του Προέδρου της Δηµοκρατίας; Και
λοιπόν;
Δηλαδή, µε αυτήν τη λογική τι πρέπει να κάνει ο λαός; Να δεχθεί να του µειώσετε περαιτέρω τους µισθούς, αφού µειώνεται
στον Πρωθυπουργό και στον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας. Να δεχθεί ο χαµηλοσυνταξιούχος των 500 ευρώ να µειωθεί ακόµα περισσότερο η σύνταξή του, να πληρώσει ακόµα περισσότερο για
φάρµακα, για παιδεία, για τα νοσοκοµεία τα οποία τα εκποιείτε
και τα εµπορευµατοποιείτε. Να δεχθεί να σφαγιαστούν τα εργασιακά του δικαιώµατα, οι κατακτήσεις µε τους αγώνες που είχε,
τα ασφαλιστικά του δικαιώµατα µε την αύξηση του ορίου συνταξιοδότησης στα εξήντα επτά χρόνια και όλα «µέλι – γάλα»!
Είµαστε δίκαιοι! Ας βάλουµε και κάτι παραπάνω να κόψουµε,
όπως λένε τα άλλα κόµµατα της Αντιπολίτευσης, για να είναι µεγαλύτερος ο βαθµός της δικαιοσύνης!
Αυτά πουλάτε στον κόσµο, να δεχθεί, δηλαδή, το σήµερα και
το αύριό του «µαύρο», βάρβαρο, της φτώχειας και την εξαθλίωση, για να µπορεί να συνεχίσει απρόσκοπτα η αναπαραγωγή
του κεφαλαίου και η εξυπηρέτηση των κερδών των επιχειρηµατικών οµίλων. Αυτά είναι, λοιπόν.
Εµείς λέµε «όχι». Όχι, να µη µειωθούν, δεν είναι αυτό το ζήτηµα. Όµως, εµείς λέµε ότι αυτό δεν πρέπει να το αποδεχθεί ο
λαός και να δεχθεί µόνος του να του περάσετε «αλυσίδες», ούτως
ώστε είτε µε τη λογική του «καρότου», της αυτοχειραγώγησης
του λαού είτε µε τη λογική του «µαστίγιου» που ετοιµάζετε, να
µην αναπτυχθούν οι αγώνες, η πάλη του, οι κινητοποιήσεις των
εργαζοµένων για τα µέτρα, τα οποία έρχονται. Άρα, εµείς λέµε
ότι πρέπει να κλείσει τα αυτιά του σ’ αυτήν την κίβδηλη, την αποπροσανατολιστική αντιπαράθεση.
Βεβαίως, πέρα από αυτά, εµείς ως ΚΚΕ δεν µπορούµε να ψηφίσουµε το συγκεκριµένο σχέδιο νόµου για δύο –σήµερα έγιναν
τρεις– λόγους πολύ συγκεκριµένους.
Ο πρώτος λόγος είναι η υπόθεση της «ΝΕΡΑΪΔΑΣ», αυτού του
πλωτού µουσείου, το οποίο αποτελεί σκάνδαλο και για το οποίο
δίνει ακόµα µία φορά εξετάσεις η Κυβέρνηση για το ποια συµφέροντα εξυπηρετεί. Τι σηµαίνει; Να αναδείξουµε –λέει- την προσφορά του Λάτση. Ποια προσφορά του Λάτση; Τις σκοτεινές
σελίδες; Θα βάλουµε και την προσφορά του Λάτση µε την «ΠΕΤΡΟΛΑ» και τα χέρια που χαιρετούν; Και αυτήν την προσφορά
του Λάτση θα αναδείξουµε; Αυτό είναι, λοιπόν, το πρότυπο για
τη νέα γενιά, ο Λάτσης και η δράση του, πού θέλουµε να τα διαπαιδαγωγήσουµε τα παιδιά;
Δεύτερο ζήτηµα, είναι οι φορολογικές απαλλαγές που θα έχει
το συγκεκριµένο µουσείο -και το λέει µέσα η έκθεση του Γενικού
Λογιστηρίου- που δεν µπορούµε να τις προσδιορίσουµε. Ταυτόχρονα, όχι µόνο θα έχει φορολογικές απαλλαγές, αλλά υπάρχει
η υποχρέωση από το κράτος να χρηµατοδοτεί τις λειτουργικές
ανάγκες του ιδρύµατος Λάτση.
Έτσι, λοιπόν, αποκαλύφθηκε γρήγορα µία «κουρτίνα που
έπεσε», που προσπαθούσε έντεχνα να καλλιεργήσει το νεοναζιστικό κόµµα της Χρυσής Αυγής. Όταν πρόκειται για τους προστάτες, για αυτούς που προστατεύει, τα αφεντικά βγήκε και είπε
«η δωρεά του Λάτση προς το δηµόσιο». Ποια δωρεά; Εδώ πάνε
να κλέψουν το δηµόσιο για να οικονοµήσουν, γιατί ανήκει στο
κοινωφελές ίδρυµα του Λάτση το µουσείο αυτό και όχι στο ελληνικό δηµόσιο. Μάλιστα, είναι τόσο πατριωτικό αυτό το κοινωφελές ίδρυµα που έχει την έδρα του στο Λιχτενστάιν! Είναι τόσο
πατριωτικό και πρέπει να το χρηµατοδοτήσουµε!
Αυτός είναι ο δεύτερος παράγοντας για τον οποίο έχουµε τεράστιες αµφιβολίες σ’ αυτήν την περίπτωση. Άρα, λοιπόν, για το
Λάτση πρέπει να αποσυρθεί. Δεν θα κουβεντιάσουµε τίποτα.
Είναι απαράδεκτο.
Το δεύτερο ζήτηµα έχει να κάνει µε τα τεράστια ερωτηµατικά
που γεννιούνται για τα κτήρια της Ακαδηµίας του Εµπορικού
Ναυτικού στη Θεσσαλονίκη. Εδώ βγαίνει η ίδια η εισηγητική έκθεση και λέει ότι οι αυτοψίες των µηχανικών µιλάνε για επικίν-
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δυνα, ετοιµόρροπα κτήρια, τα οποία είναι για κατεδάφιση. Αν
πρόκειται να τα κατεδαφίσεις, δεν χρειάζεται να τα νοµιµοποιήσεις, πηγαίνεις και τα κατεδαφίζεις.
Από αυτήν την άποψη, γεννιούνται τα ερωτηµατικά: Πρώτον,
θα γίνει µία απλή επισκευή και άρα θα παραµείνει το επικίνδυνο
στατικό καθεστώς των κτηρίων για τους σπουδαστές του Εµπορικού Ναυτικού; Δεύτερον, το ζήτηµα, το οποίο ανοίγετε, είναι
το εξής: Τι δουλειά έχει ο ιδιώτης επενδυτής; Θα προσφέρει; Θα
είναι φιλάνθρωπος, δηλαδή; Θα δώσει τα λεφτά του για την επισκευή χωρίς αντάλλαγµα; Πού το λέει αυτό; Και γιατί δεν βάζετε
συγκεκριµένα πώς και τι και όχι απλώς µία γενική διάταξη; Τι σηµαίνει συµµετοχή του ιδιώτη; Άρα, θα ωφεληθεί στο ένα ευρώ,
που αν θα βάλει από την τσέπη του -και αυτό είναι ζητούµενο- τα
δεκαπλάσια, τα εικοσαπλάσια από αυτήν του την ενέργεια και θα
είναι και ευεργέτης.
Το τρίτο ζήτηµα, το οποίο µας έκανε εντύπωση -ενδεχόµενα
να µην το είχαν προσέξει οι εισηγητές των άλλων κοµµάτων στην
καλύτερη των περιπτώσεων- είναι για την τροπολογία µε αριθµό
γενικό 24 και ειδικό 8. Είναι αποκάλυψη η τροπολογία αυτή. Τι
λέει αυτή η τροπολογία; Μιλάει για το τέλος παραµονής και
πλόων των ιδιωτικών σκαφών αναψυχής.
Κι εκεί που δεν πληρώνει τίποτα µε την προηγούµενη νοµοθεσία, ψίχουλα δηλαδή, τώρα µειώνεται ακόµα περισσότερο το
τέλος. Δηλαδή, δεν δίνει τίποτα επί της ουσίας.
Και τι λέει; Λέει από 300 έως 1300 ευρώ που ήταν πριν το
µέτρο, το πάµε από 200 έως 500 ευρώ ανά µέτρο που πρέπει να
πληρώσουµε για τα µηχανοκίνητα. Από 200 έως 600 ευρώ πάει
200 έως 400 ευρώ ανά µέτρο για τα ιστιοφόρα.
Θα σας κάνω ένα µεγάλο ερώτηµα, γιατί εµείς δεν το καταλάβαµε. Ποιο είναι το ερώτηµα;
Κατ’ αρχάς, δίνετε σκανδαλώδεις εκπτώσεις σ’ αυτά, τα οποία
είναι ψίχουλα: 20% άµα είναι παλιό και 10% αν προκαταβάλλει
τα λεφτά. Αυτό γιατί δεν το κάνετε και για τα τέλη κυκλοφορίας
των οχηµάτων; Δηλαδή ένα σκάφος µηχανοκίνητο δεκατριών µέτρων αξίας κάποιων δεκάδων ή και εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ,
πόσο θα πληρώσει το έτος τέλος πλοήγησης, άµα προκαταβάλλει µάλιστα 144 ευρώ; Πόσο πληρώνει ένα αυτοκινητάκι 1100
ευρώ παλαιότητας; 135 ευρώ.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ολοκληρώστε,
κύριε συνάδελφε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ολοκληρώνω, κυρία
Πρόεδρε.
Και το ερώτηµα είναι: Άµα είναι αυτό για ένα µήνα, θα πληρώσει 16,6 ευρώ; Άµα είναι για ένα µήνα το τέλος ελλιµενισµού και
πλοήγησης στα ελληνικά ύδατα θα πληρώσει µόνο 16,6 ευρώ;
Και αυτό γιατί δεν ισχύει και για τα τέλη κυκλοφορίας των αυτοκινήτων, που είτε λειτουργήσουν ένα χρόνο είτε ένα µήνα είτε
δεκαπέντε ηµέρες θα πληρώσουν τελικά το παράβολο;
Άρα, πρέπει να αποσυρθεί. Είναι βαθιά ταξική η πολιτική και η
επιλογή αυτή, όπως επίσης, και το δεύτερο άρθρο της τροπολογίας που φέρνει σε τετρακόσιες ογδόντα σελίδες να νοµιµοποιήσει η Βουλή τις αποφάσεις διοικητικών υπηρεσιών, δηλαδή της
Επιτροπής Σχεδιασµού και Ανάπτυξης Λιµένων για να µπορέσουν
να παραδοθούν τα λιµάνια µικρά και µεγαλύτερα στο ιδιωτικό κεφάλαιο, χωρίς νοµικά προσκωλύµατα, χωρίς να γίνει καµµία συζήτηση για τα εβδοµήντα-ογδόντα λιµάνια που περιλαµβάνουν
αυτές οι τετρακόσιες ογδόντα σελίδες της τροπολογίας.
Αυτή η τροπολογία είναι σκάνδαλο και πρέπει να αποσυρθεί
χωρίς δεύτερη κουβέντα.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
κι εµείς κύριε Καραθανασόπουλε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, µπορώ να έχω
το λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ο κ. Παναγιώτης Λαφαζάνης Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ έχει
το λόγο για δύο λεπτά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Με έκπληξη, κύριε Υπουργέ, είδαµε ότι η ίδια ιστορία επανα-
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λαµβάνεται για πολλοστή φορά και έχει γίνει πλέον σκάνδαλο.
Σε άσχετο νοµοσχέδιο µας φέρατε πάλι –όχι εσείς προσωπικάάσχετες τροπολογίες. Συζητάµε για ένα νοµοσχέδιο για τις
δαπάνες κι έχουµε δύο τροπολογίες εκ των οποίων η µία είναι
ένα νοµοσχέδιο. Είναι δύο τροπολογίες, οι οποίες δεν έχουν
καµµία επαφή µε το αντικείµενο του νοµοσχεδίου. Είναι τροπολογίες του Υπουργείου Ναυτιλίας.
Πάλι παραβιάζετε κατάφωρα τον Κανονισµό, παραβιάζετε και
το Σύνταγµα κατά προκλητικό και απαράδεκτο τρόπο. Και µη µου
πείτε ότι για άλλη µία φορά, κύριοι, θα δικαιολογήσετε αυτήν την
εκτροπή. Ποιο είναι το επείγον σε ένα φορολογικό νοµοσχέδιο
για τα σκάφη αναψυχής; Ποιο είναι το κατεπείγον που µπορεί να
δικαιολογήσει έστω αυτήν την εκτροπή από το Σύνταγµα και τον
Κανονισµό της Βουλής;
Δεν έχετε κανένα δικαίωµα να το κάνετε αυτό, κανένα απολύτως δικαίωµα, πολύ περισσότερο που εδώ έχουµε να κάνουµε
µε µία κατάσταση τραγελαφική µε αυτό που κατατέθηκε. Αυτό
που κατατέθηκε, αν του ρίξετε µία µατιά είναι ντροπή που
εισάγεται στη Βουλή, διότι εισάγεται µία διάταξη χωρίς να
ξέρουµε τι αποσύρεται. Δεν αποσύρεται τίποτα; Τίποτα απολύτως
δεν αποσύρεται; Πού είναι οι τροποποιούµενες διατάξεις; Και τι
είναι αυτά τα κενά κι αυτά που σβήνετε και έχουν απόσταση το
πρώτο από το δεύτερο άρθρο; Τι πάτε να κάνετε εδώ, που µας
παραπέµπετε σε αποφάσεις της Επιτροπής Σχεδιασµού και
Ανάπτυξης Λιµένων, τις οποίες πάτε να τις κυρώσετε µενόµο;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ντροπή είναι αυτό που κάνετε. Είναι τετρακόσιες ογδόντα
πέντε σελίδες παρανοµίες, τις οποίες έρχεστε να νοµιµοποιήσετε
µε µία διάταξη. Ποιος θα διαβάσει τετρακόσιες ογδόντα πέντε
σελίδες; Και γιατί δεν τις έχετε καταθέσει στη Βουλή να δούµε
τι περιλαµβάνουν; Και ποιος θα τις διαβάσει Σαββατοκύριακο
αυτές τις σελίδες σε ένα άσχετο νοµοσχέδιο το οποίο
καταθέτετε;
Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε, λέγοντας το εξής: Σας παρακαλούµε πάρα πολύ να τηρήσετε τον Κανονισµό της Βουλής και να
αποσύρετε αµέσως αυτές τις διατάξεις.
Εµείς αρνούµαστε να τις συζητήσουµε, αρνούµαστε να συµπράξουµε στην εκτροπή. Να τις αποσύρετε. Αν επιµένετε στο περιεχόµενό τους, να τις εισάγετε κανονικά στη Βουλή. Η Βουλή
δεν είναι αποθήκη τροπολογιών που ο καθένας Υπουργός περνάει το ο,τιδήποτε χωρίς να ρωτάει κανέναν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Λαφαζάνη, ολοκληρώστε, παρακαλώ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Να αποσύρετε αµέσως τις διατάξεις αυτές.
Εµείς πάντως δεν θα συµπράξουµε σ’ αυτήν την παρανοµία,
δεν θα συµπράξουµε σ’ αυτό το πραξικόπηµα, δεν θα συµπράξουµε σ’ αυτήν την αυθαιρεσία. Να το έχετε υπ’ όψιν σας αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε συνάδελφε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Αν θέλετε να νοµοθετείτε µόνοι
σας παρά το Σύνταγµα και παρά τον Κανονισµό της Βουλής, σας
το χαρίζουµε αυτόν τον τρόπο λειτουργίας της Βουλής.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Λαφαζάνη.
Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Επαµεινώνδας Μαριάς.
Ορίστε, κύριε Μαριά, έχετε το λόγο, για δύο λεπτά.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΜΑΡΙΑΣ: Κυρία Πρόεδρε, όπως τοποθετήθηκε το ζήτηµα και από την πλευρά του κ. Μαρκόπουλου, η συγκεκριµένη τροπολογία είναι ουσιαστικά ένα ολόκληρο νοµοσχέδιο. Αναφέρεται σε τετρακόσιες πενήντα σελίδες. Έρχεται
ξαφνικά.
Πρώτα απ’ όλα, είναι άσχετο το νοµοσχέδιο αυτό. Δεύτερον,
δεν υπάρχει και δεν έχει αιτιολογηθεί το κατεπείγον. Τρίτον, πρόκειται για διατάξεις οι οποίες στην πράξη θέλουν να ανοίξουν το
δρόµο για το ξεπούληµα των λιµανιών και να έχει την ευκαιρία ο
µελλοντικός επενδυτής να κάνει ό,τι νοµίζει. Παραβιάζουν τις
απόψεις και τη στρατηγική των τοπικών κοινωνιών.
Για όλα αυτά, εάν και εφόσον η Κυβέρνηση θέλει να τα φέρει
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στη Βουλή, υπάρχει η κανονική διαδικασία. Δηλαδή, να το φέρει
ως νοµοσχέδιο ούτως ώστε να έχει την ευκαιρία η Βουλή να καλέσει και τους ενδιαφεροµένους φορείς να εκφράσουν τις απόψεις τους, να µπορούν οι Βουλευτές να έχουν το χρόνο να
διαβάσουν τις συγκεκριµένες τροπολογίες και να τοποθετηθούν.
Εποµένως, πρόκειται για κατάφωρη παραβίαση του Κανονισµού. Επισηµάνθηκε και από τον κ. Μαρκόπουλο προηγουµένως.
Εµείς καλούµε την Κυβέρνηση να αποσύρει τις συγκεκριµένες
διατάξεις, την τροπολογία που έχει κατατεθεί –δεν έχει καµµία
σχέση µε το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο- και να δοθεί η ευκαιρία
σε εύθετο χρόνο αυτά να συζητηθούν.
Ούτε µας αιτιολόγησαν το κατεπείγον. Όπως ειπώθηκε και
προηγουµένως από την πλευρά των Ανεξάρτητων Ελλήνων, η
δεύτερη τροπολογία της τροπολογίας λέει ότι θα έχει την ευκαιρία ο εκάστοτε Υπουργός να τροποποιεί αυτά που ψηφίζουµε
εµείς. Αυτά είναι απίθανα πράγµατα, αγγίζουν τα όρια της αντισυνταγµατικότητας και έχουµε πλέον εδώ παραβίαση του Κανονισµού.
Καλούµε, λοιπόν, την Κυβέρνηση να αποσύρει τις συγκεκριµένες τροπολογίες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Μαριά.
Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου κ. Κωνσταντίνος Μουσουρούλης έχει το λόγο για τέσσερα λεπτά.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ (Υπουργός Ναυτιλίας
και Αιγαίου): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Θα χρειαστώ πολύ λιγότερο χρόνο.
Είχε πει κάποτε κάποιος ότι δεν είναι σωστό να σταµατήσεις
τον άνθρωπο µε τον οποίο έχεις αντιπαράθεση από ένα λάθος,
αν θέλει να το κάνει και εγώ δεν έχω τέτοια πρόθεση.
Άκουσα πράγµατα βαριά από τον κ. Λαφαζάνη περί συνταγµατικής εκτροπής, περί ντροπής κ.ο.κ..
Κατ’ αρχάς, δεν πρόκειται για τροπολογία τετρακοσίων πενήντα σελίδων. Πρόκειται για µια ρύθµιση µε την οποία θεσµοθετούνται τα γενικά σχέδια διατάξεως λιµένος, τα γνωστά
«master plan». Αν θέλετε, κύριε Λαφαζάνη, να µελετήσετε τα
«master plan» των λιµένων, είναι στη διάθεσή σας ανά πάσα
στιγµή. Πρόκειται για τεχνικά σχέδια και µελέτες, όχι για πολιτικά
κείµενα. Με πάρα πολύ χαρά να τα στείλω στην παράταξή σας
και σε εσάς τον ίδιο, αφού τα φωτοτυπήσω, αλλά θα πάρει πολύ
χρόνο. Αυτά όσον αφορά στα λιµάνια.
Έχω ενηµερώσει, ήµουν µάλιστα από τους πρώτους –αν όχι ο
πρώτος- Υπουργός που παρουσίασε διεξοδικά στην αρµόδια Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου τον προγραµµατισµό µας για
το οργανωτικό σύστηµα των λιµένων της χώρας, για το νέο οργανωτικό µοντέλο, το ρυθµιστικό µοντέλο, καθώς και για την πορεία προς τις ιδιωτικοποιήσεις λιµενικών εγκαταστάσεων.
Γνωρίζει η Βουλή, συνεπώς, περί τίνος πρόκειται.
Σε ό,τι αφορά στις άλλες νοµοθετικές ρυθµίσεις και κυρίως
στο τέλος για τους πλόες, θα µιλήσω αύριο και θα καταθέσω
αναλυτικά στοιχεία. Προσπαθούµε να σταµατήσουµε τη ροή σκαφών αναψυχής προς άλλες ανταγωνίστριες χώρες. Μελετήσαµε
διεξοδικά το σύστηµα. Είδαµε ότι το φορολογικό πλαίσιο που
επιβλήθηκε σε αυτήν τη βιοµηχανία –γιατί περί βιοµηχανίας πρόκειται- έδιωξε τα σκάφη αναψυχής, χάσαµε θέσεις εργασίας, χάσαµε φορολογικά έσοδα. Αυτά θα τα αποδείξω µε στοιχεία.
Θα σας καλέσω επίσης να διαβάσετε τι αντίστοιχες ρυθµίσεις
έχει κάνει η Ισπανία –είναι πρόσφατη η δηµοσίευση- και ποια
αποτελέσµατα έχει για την ισπανική οικονοµία.
Θέλω τέλος να σας παρακαλέσω, κάθε φορά που συζητάµε
µία τέτοια ρύθµιση, να µην ψάχνουµε να βρούµε αν κρύβεται κάτι
κακό από πίσω. Είµαστε µια ναυτική χώρα. Είµαστε µια χώρα που
οφείλει να προάγει τον θαλάσσιο τουρισµό. Έχουµε τις λιµενικές
εγκαταστάσεις και µπορούµε να δώσουµε ευνοϊκά κίνητρα προκειµένου να αναπτύξουµε µια βιοµηχανία που θα δηµιουργήσει
θέσεις απασχόλησης στη χώρα, θα λύσει πολύ σοβαρά προβλήµατα ανεργίας και θα «αναστήσει» κλάδους οι οποίοι τα τελευταία χρόνια έχουν συνθλιβεί.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, το λόγο.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε συνάδελφε, έχετε ήδη τοποθετηθεί και πήρατε την απάντηση του κυρίου Υπουργού.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Μία δήλωση θέλω να κάνω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ορίστε, έχετε
το λόγο για ένα λεπτό.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Υπουργέ, περίµενα να δείξετε ευαισθησία απέναντι στην έκκληση που σας κάναµε και να
αποσύρετε τις διατάξεις.
Να αποσύρετε τις διατάξεις. Βλέπω ότι επιµένετε σε ένα
λάθος και σε ένα επιτρέψτε µου τη λέξη, πραξικόπηµα που θέλετε να κάνετε. Σας υπογραµµίζω ότι εµείς δεν θα συµπράξουµε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ (Υπουργός Ναυτιλίας
και Αιγαίου): Πού είναι το λάθος;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Αύριο θα καταθέσουµε αίτηµα
αντισυνταγµατικότητας. Αν επιµείνετε, εµείς θα επιφυλαχθούµε
για τη στάση µας κατά τη συζήτηση των συγκεκριµένων τροπολογιών, οι οποίες είναι απαράδεκτες, αντιβαίνουν τον Κανονισµό
της Βουλής και είναι αντισυνταγµατικές.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ (Υπουργός Ναυτιλίας
και Αιγαίου): Για ποιο λόγο;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Δεν µε ακούτε; Μη µε ρωτάτε για
ποιο λόγο. Σας τον έχω εξηγήσει. Και εσείς επιµένετε να αναφέρεσθε στο περιεχόµενο.
Αν θέλετε να συζητήσουµε για το περιεχόµενο, καταθέστε
αυτά τα πράγµατα κανονικά, µε τη διαδικασία που προβλέπει ο
Κανονισµός της Βουλής. Καταθέστε τα ως νοµοσχέδιο ώστε να
γίνει συζήτηση στην επιτροπή, να κληθούν φορείς, να διευρυνθεί
το θέµα, να το µάθει η κοινωνία…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Λαφαζάνη.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Όχι όµως έτσι. Έτσι δεν εισάγονται διατάξεις στη Βουλή. Δεν µπορούν να εισαχθούν µε τέτοιο
τρόπο. Δεν επιτρέπεται να επιµένετε. Κάθε φορά αυτό κάνετε
στα νοµοσχέδια.
Εµείς θα περιφρουρήσουµε όσο µπορούµε τον Κανονισµό της
Βουλής, όσο περνάει από το χέρι µας. Δεν θα συµπράξουµε σε
τέτοια ατοπήµατα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Λαφαζάνη.
Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ κ.
Χρυσοχοΐδης.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ: Σε ό,τι αφορά τη ρύθµιση σχετικά
µε την Επιτροπή Σχεδιασµού και Ανάπτυξης Λιµένων, τη γνωστή
ΕΣΑΛ, κατά τη γνώµη µου αυτό αποτελεί µία κατάκτηση. Υπάρχει
η δυνατότητα σχεδιασµού και συντονισµού µιας πανελλαδικής
λιµενικής πολιτικής.
Κύριε Υπουργέ, υποθέτω ότι αυτές οι αποφάσεις θα είναι δηµόσιες και υποθέτω ότι παίρνουν και τη µορφή δηµοσίευσης σε
κάποιο ΦΕΚ. Δεν αντιλαµβάνοµαι και πρέπει να µας εξηγήσετε
περαιτέρω, γιατί άραγε απαιτείται και η νοµοθετική ρύθµιση.
Θεωρώ πάντως σε κάθε περίπτωση ότι η ΕΣΑΛ έλειπε από την
Ελλάδα, έλειπε από τη λιµενική µας πολιτική και είναι ένα σηµαντικό βήµα.
Σε ό,τι αφορά το δεύτερο, το Υπουργείο Οικονοµικών αναφέρει στο τέλος ότι η έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
δεν µπορεί να µας πει αν θα έχουµε αύξηση ή µείωση των εσόδων µε αυτήν τη ρύθµιση. Θα παρακαλέσω λοιπόν, αύριο το πρωί
να έχουµε µία αναλυτική κατάσταση και µία αναλυτική ενηµέρωση για το ποιος ήταν ο όγκος αυτών των πλοίων περί των
οποίων έρχεται και ρυθµίζει η συγκεκριµένη διάταξη, ποια ήταν
τα έσοδα την προηγούµενη περίοδο, τι έγινε τα δύο τελευταία
χρόνια µε τις ρυθµίσεις που έγιναν και τι προσδοκούµε τελικώς,
έτσι ώστε να είναι πολύ καθαρό και να είναι επίσης και µία διαφανής ρύθµιση την οποία καλείται να ψηφίσει η Βουλή.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
και εµείς.
Ο κ. Μαριάς έχει το λόγο.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΜΑΡΙΑΣ: Εµείς εµµένουµε στις ενστάσεις
τις οποίες προβάλαµε. Πιστεύουµε ότι ο κύριος Υπουργός µπο-
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ρεί να αποσύρει τις συγκεκριµένες διατάξεις και να δώσει την
ευκαιρία σε όλους τους φορείς να τοποθετηθούν. Το να θέλει να
κυρώσει υπουργικές αποφάσεις, εµάς µας προβληµατίζει.
Προφανώς και θα ελέγξουµε τι υπουργικές αποφάσεις θα κυρωθούν σ’ αυτήν τη Βουλή προκειµένου ενδεχοµένως να καλυφθούν πληµµέλειες ή προβλήµατα και ενδεχόµενες ευθύνες από
αυτές.
Γι’ αυτό, λοιπόν, λέµε ότι είναι καλό η Κυβέρνηση να αντιληφθεί ότι σ’ αυτήν εδώ τη Βουλή τα πράγµατα πρέπει να συζητούνται αναλυτικά. Εµείς καλούµε και τις υπόλοιπες δυνάµεις
που δεν έχουν τοποθετηθεί και τη ΔΗΜΑΡ που είναι στη συγκυβέρνηση να ξεκαθαρίσει αν θα αποδέχεται αυτήν την τακτική της
Κυβέρνησης να γίνονται αιφνιδιασµοί. Γιατί έχει πλέον συγκεκριµένες ευθύνες και η παράταξη αυτή. Να τις αναλάβει να γνωρίζουµε.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
τον κ. Μαριά.
Ο κ. Τσούκαλης εκ µέρους της Δηµοκρατικής Αριστεράς έχει
το λόγο για δυο λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Θα τοποθετηθώ, κυρία Πρόεδρε
απευθυνόµενος στον κύριο Υπουργό.
Αναφέροµαι στο κεφάλαιο της συγκεκριµένης τροπολογίας
που αναφέρεται στην κύρωση όλων των κανονιστικών διατάξεων
που έχει εκδώσει η Επιτροπή Σχεδιασµού και Ανάπτυξης των Λιµένων, η γνωστή ΕΣΑΛ.
Κύριε Υπουργέ, δεν ήσασταν πειστικός πρώτα απ’ όλα. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι η λειτουργία της ΕΣΑΛ, πέραν αυτών
που είπε ο κ. Χρυσοχοΐδης ότι είναι µια κατάκτηση –αυτό είναι
προς συζήτηση- σε σχέση µε τη σχέση της ΕΣΑΛ µε τις τοπικές
κοινωνίες και γενικότερα µε τη λειτουργία, την ανάπτυξη και το
σχεδιασµό χερσαίων λιµενικών ζωνών, έχει προκαλέσει αµφισβητήσεις σε πάρα πολλούς λιµένες και κυρίως εθνικής σηµασίας.
Ξέρουµε πάρα πολύ καλά ότι η οριοθέτηση των λιµενικών ζωνών
ιδίως στις µεγάλες πόλεις είναι τέτοια που ουσιαστικά έχει αποκλείσει ολόκληρες πόλεις από το θαλάσσιο µέτωπο. Αναφέρω
για παράδειγµα την Πάτρα.
Εδώ φαίνεται ότι υπάρχει µια σειρά κανονιστικών διατάξεων –
και απευθύνοµαι και στους συναδέλφους και της Νέας Δηµοκρατίας που γνωρίζουν αυτό το θέµα- που δεν κατέστησαν δυνατόν
να δηµοσιευθούν στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Επιχειρήθηκε δεύτερη φορά µέσω νόµου να κυρωθούν και µέσω υπουργικών αποφάσεων και επίσης δεν κατέστη δυνατό.
Δε νοµίζετε ότι πρέπει να εξηγήσετε για ποιο λόγο αυτές οι
κανονιστικές διατάξεις δεν κατέστησαν δυνατόν να δηµοσιευθούν στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και τώρα έρχεστε µε
έναν νόµο να τις επικυρώσουµε;
Και σε τελευταία ανάλυση, το είπαµε, κύριε Υπουργέ και στην
τροπολογία για τη «SIEMENS», δεν είναι δυνατόν η Βουλή να επικυρώνει συλλήβδην κανονιστικές πράξεις δίχως να γνωρίζει το
περιεχόµενο, χωρίς να τις αξιολογεί, χωρίς να µπορεί να λογοδοτήσει γι’ αυτές και µάλιστα σε κρίσιµα θέµατα που αφορούν
σε λιµενικές περιοχές.
Περιµένουµε την πειστική απάντηση του κυρίου Υπουργού σε
αυτό το θέµα. Βεβαίως, να µάθουµε για ποιο λόγο είναι επείγουσα η διαδικασία και πρέπει να έρθει εδώ και τώρα και χωρίς
τη διαδικασία της διαβούλευσης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Τσούκαλη.
Ο κ. Χαλβατζής έχει το λόγο για δύο λεπτά, αν και η συζήτηση
για τις τροπολογίες θα γίνει αύριο, κύριοι συνάδελφοι.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Τριάντα δευτερόλεπτα θα µιλήσω,
κυρία Πρόεδρε.
Οι προηγούµενοι εισηγητές και ειδικοί αγορητές, κυρία Πρόεδρε, δεν τοποθετήθηκαν επί της ουσίας για την τροπολογία. Ο
ειδικός αγορητής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας τοποθετήθηκε και επί της ουσίας και επί της διαδικασίας.
Εµείς υποστηρίζουµε ότι πρέπει να αποσυρθεί αυτή η τροπολογία.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Βορίδη,
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έχετε ζητήσει το λόγο;
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Ναι, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Έχετε δυο
λεπτά, παρακαλώ.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, έχει εγερθεί πάλι το
γνωστό θέµα.
Εγώ δε νοµίζω –και το ξαναλέω- ότι θα πρέπει να εµείνουµε
στο τυπικό µέρος. Το τυπικό µέρος, υπ’ αυτήν την έννοια έχει τηρηθεί. Υπάρχει η νόµιµη προθεσµία καταθέσεως της τροπολογίας. Ως προς το ζήτηµα της συνάφειας θα µου επιτρέψετε να
πω ότι συνάφεια υπάρχει και γιατί µέσα στο νοµοσχέδιο αυτό
υπάρχουν άλλες διατάξεις του Υπουργείου Ναυτιλίας, αλλά και
γιατί σε τελευταία ανάλυση ακόµα και το ζήτηµα του τέλους στην
πραγµατικότητα αποτελεί έσοδα και πόρο, εποµένως ρυθµίζει
ζητήµατα του Υπουργείου Οικονοµικών. Το θέµα µας δεν είναι
όµως εκεί και κακώς κατά τη γνώµη µου τίθεται εκεί.
Θέλουµε να απευθύνουµε, ως Κοινοβουλευτική Οµάδα, µια έκκληση προς την Κυβέρνηση. Δεν είναι ότι δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα από τον Κανονισµό. Δεν συµφωνούµε µε τις αιτιάσεις
που αναπτύσσονται από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει η δυνατότητα από τον Κανονισµό. Η δυνατότητα αυτή, όµως, έχει µια
ορισµένη λογική.
Ποια είναι η λογική σας; Ότι υπάρχουν πράγµατι κατεπείγοντα
ζητήµατα τα οποία δεν πρόφτασε να ρυθµίσει η Κυβέρνηση, ότι
υπάρχει επείγουσα ανάγκη να ρυθµιστούν κι έρχεται να νοµοθετήσει η Βουλή.
Ξέρω τις πιεστικές ανάγκες, τις νοµοθετικές, οι οποίες ανακύπτουν. Θερµή παράκληση, λοιπόν, είναι:
Αυτή η διαδικασία, µε την οποία κατατίθενται τροπολογίες
εκτός της επιτροπής, να χρησιµοποιείται όταν πράγµατι υπάρχει
σοβαρός και κατεπείγον λόγος. Και το λέω αυτό σαν κατεύθυνση, αν θέλετε, του νοµοθετικού έργου. Υπάρχει κατανόηση
από την Κοινοβουλευτική Οµάδα της Νέας Δηµοκρατίας στην
ανάγκη να ρυθµιστούν επείγουσες βιοτικές ανάγκες, ειδικά στην
κατάσταση που βρισκόµαστε σήµερα. Αυτό, όµως, πρέπει να
είναι επαρκώς αιτιολογηµένο.
Τώρα, ως προς την ουσία, θα ήθελα να πω το εξής: Ειδικά ως
προς το τέλος ξαναδείτε αυτήν την ανάγκη, κατά πόσο κρίνετε
εσείς και αξιολογείτε ότι είναι ώριµες οι συνθήκες, διότι αυτό
είναι µία µεγάλη συζήτηση. Πρέπει να αντικατασταθούν κάποιες
φορολογικές διατάξεις. Πρέπει να καταργηθούν, να αντικατασταθούν µε το τέλος για τους πλόες. Νοµίζω ότι είναι µία µεγάλη
συζήτηση.
Δείτε και κρίνετε, κύριε Υπουργέ, κατά πόσο είστε έτοιµοι -ως
Κυβέρνηση- γι’ αυτήν τη συζήτηση και κατά πόσο αυτό, το οποίο
πρέπει να το ρυθµίσουµε µε µία τροπολογία όπως αυτή, είναι
πράγµατι κατεπείγον.
Τώρα, ως προς το άλλο ζήτηµα, επειδή πρόκειται περί µίας κυρώσεως και της χορηγήσεως ισχύος τυπικού νόµου στις αποφάσεις κανονιστικού περιεχοµένου, εγώ εκείνο το οποίο
καταλαβαίνω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι ότι στην πραγµατικότητα εδώ ρυθµίζεται ένα νοµικό ζήτηµα. Το νοµικό ζήτηµα
είναι ο χαρακτήρας των αποφάσεων της επιτροπής σχεδιασµού.
Ενδεχοµένως αυτές οι αποφάσεις να έχουν χαρακτήρα διοικητικών πράξεων και άρα διαφορετική διαδικασία προσβολής. Λύνεται το ζήτηµα αυτό µε την κύρωσή τους µε τυπικό νόµο, ακριβώς
για να τους προσδώσουµε εκείνη την αξία την οποία χρειάζεται
να έχουν, για να προχωρήσουν ορισµένα σχέδια αξιοποιήσεως
λιµένων, τα οποία έχει ανάγκη η χώρα.
Κι εκεί, πράγµατι, καταλαβαίνω και το κατεπείγον, αλλά, αν θέλετε, και τη νοµική αναγκαιότητα. Αυτό, όµως, είναι το ουσιαστικό επιχείρηµα.
Ειλικρινά, κύριε Υπουργέ –και το απευθύνω και στους δύο παρόντες Υπουργούς- η Κοινοβουλευτική Οµάδα της Νέας Δηµοκρατίας θέλει να το στηρίξει. Από την άλλη µεριά, όµως, παρότι
είναι τυπική η διαδικασία, θέλουµε αυτή η δυνατότητα που δίνει
ο Κανονισµός, να χρησιµοποιείται µε φειδώ και µε τον προσήκοντα τρόπο κάθε φορά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια – Τσαρουχά): Ευχαριστούµε, κύριε Βορίδη.
Ο κύριος Υπουργός έχει το λόγο για δύο λεπτά.
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ (Υπουργός Ναυτιλίας
και Αιγαίου): Αν µου επιτρέπετε, κύριοι συνάδελφοι, στην κατάσταση στην οποία βρίσκεται η χώρα, δεν βρίσκω κανένα, µα κανένα θέµα που να συνδέεται µε την ανάπτυξη και την
απασχόληση και να µην έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα. Αυτό ως
γενικό σχόλιο. Όταν πολλαπλασιάζονται οι ουρές στα συσσίτια
και όταν βρισκόµαστε εδώ που βρισκόµαστε, κάθε µέτρο που
µπορεί να στηρίξει και να ενισχύσει την απασχόληση και την ανάπτυξη, έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια – Τσαρουχά): Κύριοι συνάδελφοι, απαντάει ο Υπουργός. Οι ενστάσεις γνωστές. Σεβαστείτε, όµως, την απάντηση του Υπουργού.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ (Υπουργός Ναυτιλίας
και Αιγαίου): Θέλω, µε αφορµή αυτά που ακούστηκαν και σε ό,τι
αφορά τα γενικά σχέδια διάταξης λιµένων να σας πω ότι ήδη
υπάρχει δηµοσίευση στο ΦΕΚ. Είναι το ΦΕΚ µε αριθµό 52 της
3ης Μαΐου του 2012.
Ο κ. Βορίδης εξήγησε µε επάρκεια για ποιο λόγο κάνουµε
αυτήν τη νοµοθετική ρύθµιση. Μπορείτε να ανατρέξετε, επίσης,
σε όσα παρουσίασα για τη λιµενική στρατηγική της χώρας στην
Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου. Αύριο επί της τροπολογίας
θα σας δώσω αναλυτικές εξηγήσεις.
Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε, µε το τέλος πλεύσης. Σε περίπτωση
κατά την οποία δεν καταστεί εφικτό –για διάφορους λόγους που
θα σας εξηγήσω αύριο- να αντικατασταθούν όλοι οι υφιστάµενοι
φόροι σύµφωνα µε τα διεθνή δεδοµένα και τα πρότυπα που
ισχύουν στις ανταγωνίστριες χώρες στην Ευρώπη, θα εξετάσουµε τη δυνατότητα να την αποσύρουµε. Εάν, όµως, καταστεί
εφικτό, είµαι βέβαιος ότι θα σας πείσω επί της ουσίας για τις θετικές επιπτώσεις αυτής της ρύθµισης.
Σας ευχαριστώ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Τα µεσάνυχτα θα κριθεί το θέµα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια – Τσαρουχά): Σας ευχαριστούµε πάρα πολύ.
Εισερχόµαστε στον κατάλογο των οµιλητών.
Το λόγο έχει ο κ. Άδωνις Γεωργιάδης από τη Νέα Δηµοκρατία
για επτά λεπτά.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Σας ευχαριστώ πάρα
πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ Εµπορικής Ναυτιλίας, θα µου επιτρέψετε να
σας πω, επειδή είναι ένα θέµα το οποίο είχα χειριστεί κι εγώ και
για να είναι και γνωστό στο Σώµα, ότι η τροπολογία την οποία
φέρνετε για τους πλόες δεν είναι κατεπείγουσα. Έπρεπε να είχε
ψηφιστεί προχθές!
Κι εγώ δεν θα µείνω, κύριε Λαφαζάνη, στο τυπικό. Θα µείνω
στο ουσιαστικό.
Κάθε µέρα που περνάει και δεν το κάνετε, χάνουµε λεφτά και
θέσεις εργασίας. Και το να µένει κόσµος χωρίς δουλειά, εµένα
µου φαίνεται εξαιρετικά επείγον λόγος για να τελειώσει η Βουλή
τη δουλειά της.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όπως είπε και ο εξαιρετικός µου
συνάδελφος το πρωί σ’ ένα ραδιοφωνικό σταθµό ο κ. Τασούλας,
ο µόνος τρόπος για να φύγουµε από την κρίση είναι να τελειώνουµε µε την πολιτική υποκρισία. Άκουγα τον εισηγητή του
ΚΚΕ, κύριε Χαλβατζή, ο οποίος κατήγγειλε το χρέος ως το σχέδιο, αυτό το οποίο εκπονήθηκε για να υποδουλώσει τους λαούς.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Δεν είπε αυτό το πράγµα.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κάπως έτσι το εξέλαβα.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Όχι, όχι «κάπως έτσι».
ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Θα ήθελα, λοιπόν, να
απευθύνω ένα ερώτηµα στο Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας,
αλλά και σ’ όλους τους άλλους, οι οποίοι καταγγέλλουν το χρέος
µέσα στην Αίθουσα.
Είµαστε η χώρα µε το παγκόσµιο ρεκόρ διαδηλώσεων. Θέλω
να µου πείτε µια διαδήλωση που έκαναν κάποιοι στην Ελλάδα
κατά του δανεισµού, µια διαδήλωση που βάλατε τον κόσµο να
κατέβει στους δρόµους, στις χίλιες εξακόσιες, χίλιες επτακόσιες
διαδηλώσεις το χρόνο, όπου εσείς οι φωτισµένοι ταγοί του λαού
του είπατε: «Λαέ ελληνικέ, πρόσεχε, σε βάζουν να δανειστείς για
να σου πάρουν αύριο τον ορυκτό πλούτο», που λένε οι Ανεξάρ-
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τητοι Έλληνες.
Θα ήθελα να µου φέρει ο κ. Μαριάς, µια δήλωση του Υπουργού των κυβερνήσεων Καραµανλή, Πάνου Καµµένου, ο οποίος
φαντάζοµαι ήταν άνω των δεκαοκτώ ετών όταν συµµετείχε στο
Υπουργικό Συµβούλιο, ο οποίος κατήγγειλε το δανεισµό της
χώρας, όπως κάνει σήµερα, ως οργανωµένο σχέδιο κατά της
εθνικής ανεξαρτησίας. Εάν έχει υπάρξει τέτοια δήλωση, πραγµατικά, θα παραδεχτώ ότι εδώ πρέπει να εξετάσουµε σοβαρά
αυτά τα ζητήµατα.
Όµως, όχι µόνο δεν κατήγγειλε κανείς σας το συνεχή δανεισµό
της χώρας όλα αυτά τα χρόνια, αλλά αντιθέτως, κύριε Τατσόπουλε, κατεβάζατε τον κόσµο στους δρόµους µε σκοπό τι; Με
σκοπό να διεκδικήσει η κάθε κοινωνική οµάδα, την οποία θέλατε
να εκπροσωπήσετε, µεγαλύτερη λεία, µεγαλύτερο λάφυρο από
αυτό το δανεισµό.
Αυτό, κυρίες και κύριοι, δεν είναι υποκρισία;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ: Τεράστια.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Αντί να συζητούµε, κύριε
Τασούλα, για το γιατί χρεοκοπήσαµε το 2010, εγώ θα ήθελα να
εισάγω στη δηµόσια συζήτηση µια άλλη θεωρία, µια άλλη συζήτηση, ένα άλλο ερώτηµα: Πως καταφέραµε και δεν είχαµε χρεοκοπήσει πολύ νωρίτερα; Αυτό πράγµατι είναι ένα εξαιρετικό
ερώτηµα. Οφείλω να πω ότι είχατε επιτύχει να κρύψετε αυτό το
πρόβληµα, όσοι κυβερνήσατε.
Έρχοµαι, τώρα σ’ αυτήν την πολύ ωραία συζήτηση, την πολύ
ταιριαστή µε το νοµοσχέδιο, κύριε Υπουργέ, όπου έχει ξεκινήσει
στο δηµόσιο διάλογο µε το άρθρο του κ. Κασιµάτη της «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ» και την ταύτιση της βίας των κουκουλοφόρων και της
Χρυσής Αυγής και το πόσο πολύ ενόχλησε τον ΣΥΡΙΖΑ. Είναι
πολύ εντυπωσιακή αυτή η ενόχληση. Με ανάγκασε να κάτσω να
ξαναψάξω τα βιβλία µου. Και θα ήθελα να παρακαλέσω τους συναδέλφους της Χρυσής Αυγής, επειδή το διαβάζω σε φωτοτυπία
και δεν βγάζω καλά τα γράµµατα, αν έχουν ένα αντίτυπο θα το
ήθελα- Είχε εκδώσει, λοιπόν, η Χρυσή Αυγή, το 1990, ένα βιβλίο
ενός νεοναζί της Δανίας ονόµατι Κνούντσεν µε τίτλο « Ο Εθνικοσοσιαλισµός - ένα κίνηµα της Αριστεράς». Το έχω µόνο σε φωτοτυπία, θα ήθελα ένα πραγµατικό αντίτυπο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ: Τώρα µας µπέρδεψες.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Εγώ σας λέω ένα πραγµατικό βιβλίο που έχει εκδώσει η Χρυσή Αυγή. «Ο εθνικοσοσιαλισµός - ένα κίνηµα της Αριστεράς». Τι να σας πω; Εκεί τα
παράπονά σας, όχι σε εµένα.
Γιατί το λέω αυτό; Ακούστε, λοιπόν, τώρα πως όλα δένουν.
Έρχεται ο κ. Καραθανασόπουλος του ΚΚΕ και καταγγέλλει το
άρθρο 2 του νοµοσχεδίου - προσέξτε γιατί- γιατί λέει κάνουν το
χατίρι στο Λάτση. Έρχεται ο εισηγητής της Χρυσής Αυγής ο κ.
Παναγιώταρος, και καταγγέλλει το ίδιο άρθρο 2 για τον ίδιο ακριβώς λόγο. Προσέξτε, τώρα. Ούτε το ΚΚΕ ούτε η Χρυσή Αυγή δεν
µπόρεσαν να καταλάβουν…
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Ράβδος στη γωνία, άρα βρέχει.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Αφήστε να ολοκληρώσω.
… ότι αυτό το άρθρο 2, τι λέει; Λέει ότι το ίδρυµα Λάτση µε
δικά του λεφτά -όχι µε δικά µας- µάς χαρίζει ένα πλοίο, του
οποίου την εποπτεία παίρνει το ελληνικό δηµόσιο, για την οποία
αυτή εποπτεία το ελληνικό δηµόσιο δεν ξοδεύει ούτε ένα λεπτό
του ευρώ και µε το οποίο αυτό πλοίο θα µπορούν οι µαθητές των
ναυτικών σχολών να διδάσκονται τη ναυτική ιστορία της χώρας.
Αν δεν το ξέρετε και ο Γιάννης Λάτσης, έπαιξε µεγάλο ρόλο στην
άνοδο του εφοπλισµού αυτής της χώρας, είναι κοµµάτι αυτής
της ιστορίας. Όλο αυτό δεν κοστίζει σ’ εµάς ούτε ένα λεπτό του
ευρώ, αλλά ενοχλεί ταυτοχρόνως και τη Χρυσή Αυγή και το ΚΚΕ.
Πράγµατι, ο εθνικοσοσιαλισµός είναι ένα κίνηµα της Αριστεράς. Να πάτε από εκεί, να µην σας βλέπουµε από εδώ, γιατί εµείς
είµαστε δεξιοί, αυτή είναι η διαφορά.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Πάω λίγο στο κρίσιµο σηµείο του παραλογισµού και της υποκρισίας του άρθρου 5 και αφιερώνω όλη αυτήν την ιστορία στο
ΚΚΕ.
Είµαι λίγες ηµέρες Υφυπουργός Εµπορικής Ναυτιλίας µε
Υπουργό το κ. Μιχάλη Χρυσοχοίδη και ανακαλύπτω ότι η σχολή
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της Νέας Μιχανιώνας, µε πολλά άλλα κτήρια του δηµοσίου και
λιµάνια βέβαια, είναι αυθαίρετη και ότι έχει αναγκαστεί ο Υπουργός να βγάλει τους µαθητές µέσα από τη σχολή και οι µαθητές
κάνουν µάθηµα σε ένα γειτονικό ΕΠΑΛ και τα εργαστήρια για τα
οποία έχει πληρώσει ο Έλληνας φορολογούµενος εκατοµµύρια
δεν µπορούν να λειτουργήσουν. Ψάχνω να δω πόσο γρήγορα
µπορούµε να τα ανακατασκευάσουµε σε πραγµατικούς χρόνους
και ανακαλύπτω ότι θα µας έπαιρνε περίπου πέντε χρόνια. Πέντε
χρόνια θέλαµε για να τα φτιάξουµε. Πέντε χρόνια οι µαθητές θα
ήταν έξω. Τρέχω, λοιπόν και βρίσκω ένα χορηγό, τον ΑΒS, επειδή
ρωτήσατε. Είναι ο αµερικανικός Νηογνώµονας, είναι µη κερδοσκοπικός οργανισµός, είναι αυτός που µας χάρισε τα πρώτα Liberty, κύριε Χαλβατζή, πάνω στα οποία στηρίχθηκε η ελληνική
ναυτιλία.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Τα liberty τα πήραν οι εφοπλιστές.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια – Τσαρουχά): Μην κάνετε
διάλογο.
Κύριε Γεωργιάδη, ολοκληρώστε. Έχετε ένα λεπτό.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Ακούστε, λοιπόν, την
ιστορία.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Μην σκαλίζετε αυτά µε τα Liberty.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Δέχεται, λοιπόν, ο ABS,
που κάνει χορηγίες στο µισό πλανήτη…
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Έλεος µε αυτά τα Liberty.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Ακούστε λίγο. Μη διακόπτετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια – Τσαρουχά): Μη διακόπτετε.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, να κρατηθεί ο χρόνος µου, παρακαλώ πολύ.
Ακούστε λίγο την ιστορία. Μας δίνουν κάποια πολλά λεφτά για
να φτιάξουν αυτήν τη σχολή, τουλάχιστον τα βασικά κτήρια, τα
οποία εµείς δεν µπορούσαµε να πληρώσουµε.
Για να µη µένουν τα παιδιά έξω, λοιπόν, παίρνω το χορηγό και
πάω επιτόπου µε τους καθηγητές και τους µηχανικούς για να επιταχύνω τη διαδικασία, ώστε να µην χάσουν τα παιδιά τη χρονιά
τους. Φτάνοντας στο δηµαρχείο της Θέρµης είναι όλο το ΠΑΜΕ
απ’ έξω µε πανό: «Θέλουµε να ανοίξει η σχολή τώρα». Και κατηγορούσαν εµένα που ήµουν δεκαπέντε ηµέρες Υπουργός. Τέλος
πάντων, τους φωνάζω πάνω και τους λέω: «Βεβαίως, ήρθα για
να ανοίξει η σχολή τώρα». Και µου απαντούν: «Που τα βρήκατε
τα λεφτά;» Λέω: «Ιδού ο χορηγός». Απάντηση: «Όχι, δεν θέλουµε
τα λεφτά των Αµερικάνων, να µην ανοίξει η σχολή τώρα αν είναι
να ανοίξει µε τα λεφτά των Αµερικάνων.»
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Δεν είναι καλό πράγµα να διαστρεβλώνουµε.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Σε εµένα το είπαν. Δεν
ήσασταν εκεί. Ήµουν εκεί και υπάρχει και το βίντεο στο you tube.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια – Τσαρουχά): Σας παρακαλώ, κύριε Γεωργιάδη, ολοκληρώστε.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Έτσι, δεν θα πάει η Ελλάδα µπροστά. Πρέπει να βγάλουµε από την πολιτική µας ιστορία την πολιτική υποκρισία και να κάνουµε ένα βήµα µπροστά για
να φτιάξουµε την Ελλάδα στα αλήθεια.
Και κλείνω, κύριε Υπουργέ, προς εσάς. Στο πλαίσιο αυτής της
πολιτικής υποκρισίας θα ήθελα να κάνω δύο πολύ κρίσιµα ερωτήµατα.
Πρώτον, στο άρθρο 2: Πολύ καλή είναι η µείωση των ενοικίων
και όλοι είµαστε υπερ. Η αιτιολογική έκθεση της Βουλής κάτι λέει
για την προστασία της ιδιοκτησίας. Επαναλαµβάνω ότι εµείς είµαστε δεξιοί, η προστασία της ιδιοκτησίας είναι ιερό πράγµα γι’
εµάς, τα άλλα είναι για τους κοµµουνιστές από εκεί. Θέλω µια
απάντηση εδώ.
Και δεύτερον: Καλή είναι η περιστολή δαπανών. Συµφωνώ
απολύτως ότι είναι καλή η περιστολή δαπανών, αλλά µια και µιλάµε για περιστολή δαπανών, κύριε Υπουργέ, µήπως ήρθε η ώρα
να αγγίξουµε και την ιερή αγελάδα του Δελχί, που λέγεται «απολύσεις στο δηµόσιο»; Γιατί αν θέλουµε να µιλάµε πραγµατικά για
περιστολή δαπανών, όλες οι εταιρείες της γης όταν έχουν πρόβληµα δαπανών κάτι κάνουν µε το προσωπικό τους, πλην του ελληνικού δηµοσίου.
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Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια – Τσαρουχά): Ευχαριστούµε πολύ, κύριε Γεωργιάδη.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Θα ήθελα το λόγο,
κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια – Τσαρουχά): Όχι, κύριε Καραθανασόπουλε, σας παρακαλώ. Είστε Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος, θα µιλήσετε στην ώρα σας, να µιλήσουν και κάποιοι
συνάδελφοι.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρία Πρόεδρε,..
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια – Τσαρουχά): Δεν δέχοµαι.
Το λόγο έχει η κ. Νάντια Βαλαβάνη.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Υπάρχει προσωπικό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια – Τσαρουχά): Δεν υπάρχει
προσωπικό. Όχι.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Με συγχωρείτε πάρα
πολύ…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια – Τσαρουχά): Σας παρακαλώ εγώ. Έχουµε µακρηγορήσει για θέµατα που ήταν της αυριανής συνεδρίασης. Θα πάρει το λόγο κανονικά η συνάδελφός
µας και όταν έρθει η σειρά σας θα τοποθετηθείτε και γι’ αυτό.
Σας παρακαλώ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Αναφέρθηκε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια – Τσαρουχά): Με φέρνετε
σε δύσκολη θέση.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν µπορεί όταν εγείρεται ζήτηµα επί προσωπικού, όταν υπάρχει συκοφαντία να µη δίνετε το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια – Τσαρουχά): Εν πάση περιπτώσει, έχετε το λόγο για ένα λεπτό, αλλά ξέρετε ότι µε το
προσωπικό ανοίγει ένας κύκλος οµιλιών.
Παρακαλώ, έχετε το λόγο για ένα λεπτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Βεβαίως, καταλαβαίνω
τον κ. Γεωργιάδη και βεβαίως µας χωρίζει άβυσσος ιδεολογική,
αλλά τουλάχιστον ας φροντίζει την αντιπαράθεση να την κάνει
επί ιδεολογικών ζητηµάτων και όχι να συκοφαντεί λέγοντας ότι
η δικιά µου τοποθέτηση µε την τοποθέτηση του εκπροσώπου της
Χρυσής Αυγής ήταν ταυτόσηµη για το ζήτηµα του πλωτού µουσείου.
Εµείς διαφωνήσαµε, είπαµε ότι πρόκειται για τεράστιο σκάνδαλο που το κράτος θα χρηµατοδοτεί τον εφοπλιστή. Η Χρυσή
Αυγή µίλησε για δωρεά του εφοπλιστή προς το κράτος και µάλιστα είπε ότι δεν πρέπει να γίνει γιατί θα καταστραφεί η δωρεά.
Είναι δύο τελείως διαφορετικά πράγµατα. Γιατί έκανε αυτήν την
υπέρβαση; Για να µπορέσει να αποδείξει µια θεωρία βαθιά επικίνδυνη, η θεωρία των άκρων για τον µαύρο και τον κόκκινο φασισµό, µια επίσηµη θεωρία που µ’ αυτόν τον τρόπο εξωραΐζει …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Προσωπικό δεν
είναι αυτό πάντως.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: … το νεοναζιστικό µόρφωµα της Χρυσής Αυγής και το οποίο αποτελεί το µαστίγιο του
συστήµατος απέναντι στους κοµµουνιστές.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ωραία, ευχαριστώ πολύ.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, το λόγο
παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Όχι, κύριε Γεωργιάδη, δεν έχετε το λόγο.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Παρακαλώ πολύ, κυρία
Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Όχι, όχι..
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, µε συγχωρείτε, ζητώ το λόγο επί προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Βλέπετε κανένα προσωπικό εσείς ανάµεσα σε εσάς και στον κύριο…
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Με κατηγόρησε ονοµαστικά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Όχι, όχι.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, δεν έχετε
το δικαίωµα. Με κατηγόρησε ονοµαστικά. Παρακαλώ πολύ!
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Όταν αναφέρεστε ονοµαστικά και εσείς, ονοµαστικά θα απαντούν σε εσάς
και σε όλους τους συναδέλφους.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, δεν έχετε
το δικαίωµα επί του Κανονισµού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Αφήστε τα δικαιώµατα.
Ορίστε, έχετε το λόγο για ένα λεπτό.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κύριε Καραθανασόπουλε,
δεν είχα καµµία διάθεση να αντιπαραταθώ µε το ΚΚΕ σε αυτό το
επίπεδο. Έκανα µια αναφορά βάσει αυτών που άκουσα και την
πλήρη ταύτιση ως προς την καταψήφιση του άρθρου, τη δική
σας και της Χρυσής Αυγής.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Εκτός από τις παρωπίδες, να βγάζετε και τις ωτοασπίδες.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Ακούστε λίγο.
Οφείλω να σας πω ότι αυτήν την ευαισθησία που δείχνετε σήµερα εδώ –βαθιά υποκριτική- δεν την δείξατε στη Χαλυβουργία,
όταν ο κ. Κασιδιάρης ήταν αγκαλιά µε τον κ. Ζαβονιό του ΠΑΜΕ
και του ΚΚΕ.
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε συνάδελφε, το προσωπικό δεν βλέπω.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Άρα, λοιπόν, αν θέλετε να
κατηγορήσετε κάποιον για ταύτιση, να πάτε στο κοµµατικό σας
στέλεχος που ήταν αγκαλιά µε τη Χρυσή Αυγή και όχι σε µένα.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
πάρα πολύ.
Η συνάδελφος κ. Νάντια Βαλαβάνη έχει το λόγο για επτά
λεπτά.
ΟΛΓΑ-ΝΑΝΤΙΑ ΒΑΛΑΒΑΝΗ: Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, το
µόνο κοινό ανάµεσα στα διάφορα άρθρα του νοµοσχεδίου που
συζητάµε σήµερα, είναι ότι ακόµη και αυτά που ανήκουν στο
Υπουργείο Ναυτιλίας, αφορούν το Υπουργείο Οικονοµικών. Η
οποιαδήποτε άλλη µεταξύ τους συνάφεια είναι πρακτικά ανύπαρκτη, έτσι ώστε να αποτελούν ένα είδους νοµοσχεδίου-«κουρελού», ουσιαστικά για να «βγάλουµε την υποχρέωση» για διάφορες πραγµατικές ή µη εκκρεµότητες. Αυτά βέβαια δεν αφορούν
τις ντροπολογίες που κατατέθηκαν την τελευταία στιγµή.
Ανάµεσά στα άρθρα του νοµοσχεδίου, ωστόσο, συµπεριλαµβάνονται σοβαρά θέµατα, από τους ελεγκτικούς µηχανισµούς
του Υπουργείου Οικονοµικών µέχρι το κόστος στέγασης των
υπηρεσιών του δηµοσίου ή φορολογικά θέµατα, για τα οποία τίποτα δεν πείθει ότι δεν θα µπορούσαν και δεν θα έπρεπε να είχαν
έρθει στο πλαίσιο ξεχωριστών νοµοσχεδίων για καθένα από αυτά
µε συστηµατικό και όχι εµβαλωµατικό τρόπο προσέγγισης.
Η δήλωση του κ. Σταϊκούρα στην Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων της Βουλής ότι αυτό το νοµοσχέδιο συνιστά τον πρώτο
κρίκο µιας αλυσίδας ανάλογων νοµοσχεδίων, θα πρέπει να χτυπήσει καµπανάκια για όλους.
Ή µήπως αυτό που χρειάζεται σήµερα µία Δηµόσια Διοίκηση
συγκροτηµένη κατ’ εικόνα και καθ’ οµοίωση των κοµµάτων που
τη δηµιούργησαν, του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δηµοκρατίας, είναι
το «νοικοκύρεµα των δαπανών του κράτους» και «ο εκσυγχρονισµός των ελεγκτικών του µηχανισµών», όπως µας είπε η εισηγήτρια της Νέας Δηµοκρατίας; Νοικοκύρεµα χρειάζεται µια
Δηµόσια Διοίκηση, που τα πιο παραγωγικά κοµµάτια της καταρρέουν σήµερα ολόγυρά µας; Ή πλήρη ανατροπή όλου του ρόλου
και της λειτουργίας και προπαντός του προσανατολισµού της,
για µια ριζική ανασυγκρότηση που θα τη θέτει όσο γίνεται πιο
άµεσα στην εξυπηρέτηση των πραγµατικών συµφερόντων του
λαού και του τόπου;
Αντίθετα από ό,τι γίνεται σήµερα, που λειτουργεί µέσα από
τον πελατειακό εναγκαλισµό και τη συστηµική και τη µη συστηµική διαπλοκή της, έτσι ώστε να εξυπηρετεί όχι τους πολίτες,
αλλά στην υπηρεσία συµφερόντων ξένων, που βρίσκονται απέναντι και ενάντια στη συντριπτική εργαζόµενη πλειοψηφία της
ελληνικής κοινωνίας. Αυτή η διοίκηση, πέρα απ’ όλα τα άλλα,
είναι και ακριβή, ακριβώς επειδή λειτουργεί για τέτοια συµφέροντα, εξασφαλίζοντας παραπέρα αναδιανοµή του παραγόµε-
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νου πλούτου από τους «κάτω» στους «πάνω». Αν εξασφαλιστεί ο
αντίθετος προσανατολισµός της, τότε θα περισταλεί και το κόστος της. Προς όφελος της κοινωνικής πλειοψηφίας, και όχι των
δανειστών της χώρας, όπως επιχειρείται να γίνει σήµερα.
Επιτρέψτε µου να αναφερθώ σε δύο παραδείγµατα. Το ένα
αφορά το άρθρο 2, τη µείωση των µισθωµάτων των ιδιωτικών
κτηρίων που νοικιάζουν δηµόσιες υπηρεσίες. Σωστό το να υπάρξουν µειώσεις. Αλλά και επειδή επανειληµµένα έχει µπει ζήτηµα
ότι κατά κανόνα οι µισθωτές είναι ένας κλειστός κύκλος ανθρώπων και ιδρυµάτων, που νέµονται τις στεγαστικές ανάγκες του
δηµοσίου, δεν θα έπρεπε να γίνει επιτέλους η προσπάθεια αξιοποίησης των άδειων ή µε µισθώσεις συµβολικές από τη δεκαετία
του 1970 κτηρίων του δηµοσίου για µεταστέγαση δηµοσίων υπηρεσιών;
Τι απέγινε αλήθεια το σχέδιο «ΗΦΑΙΣΤΟΣ» της Κτηµατικής
Υπηρεσίας του Δηµοσίου, για την εξυπηρέτηση των είκοσι ένα
µεγάλων δηµόσιων εγκαταλειµµένων κτηρίων στο µισοεγκαταλειµµένο κέντρο της Αθήνας, που θα έδινε ζωή στο κέντρο της
πόλης µε την πιο ουσιαστική απ’ όλες τις αναπλάσεις, αυτή της
επιστροφής δραστηριοτήτων και ανθρώπων στο κέντρο; Αν και
µάλλον θα έπρεπε να αναρωτηθούµε καλύτερα τι απέγινε η ίδια
η Κτηµατική Υπηρεσία του Δηµοσίου που το είχε προτείνει, που
επιχειρούσε πράγµατι να αξιοποιήσει δηµόσια γη και ακίνητα µε
την πραγµατική έννοια του όρου, και όχι ως ξεπούληµα, όπως
είναι το σηµερινό συνώνυµο. Συγχωνευόµενη µέσα στα Ελληνικά
Τουριστικά Ακίνητα πρακτικά εξαφανίστηκε µέσα σε ένα µηχανισµό δικηγόρων και συµβούλων, που ψάχνουν τα «φιλέτα» για
αγορά απ’ όσους περιµένουν δίπλα τους.
Εδώ µπαίνει και το κρισιµότερο ζήτηµα, όταν συζητούµε το
θέµα περιστολής των στεγαστικών δαπανών των υπηρεσιών του
δηµοσίου. Τι θα γίνει µε το πέρασµα σήµερα, «πακέτο» το «πακέτο», το ένα µετά το άλλο, των ιδιόκτητων δηµοσίων κτηρίων,
Υπουργείων, Δηµαρχείων, της ΓΑΔΑ, δικαστικών µεγάρων και
άλλων στο ΤΑΙΠΕΔ, στο Ταµείο δήθεν Αξιοποίησης της Ιδιωτικής
Περιουσίας του Δηµοσίου; Τα κτήρια αυτά, που σήµερα δεν πληρώνουν νοίκι, προορίζονται για πώληση ή µακροχρόνια µίσθωση.
Αν γίνει αυτό, το δηµόσιο θα αρχίσει να πληρώνει νοίκι στους
νέους ιδιοκτήτες. Και τι γίνεται µέχρι να πωληθούν; Θα αρχίσουν
να καταβάλλουν νοίκι στον ειδικό λογαριασµό της Τραπέζης Ελλάδος για την αποπληρωµή του χρέους; Γιατί τότε εµείς συζητάµε σήµερα για εξοικονόµηση δαπανών 15 εκατοµµυρίων ευρώ
από µισθώµατα των δηµοσίων υπηρεσιών, και όχι στην πραγµατικότητα για αύξηση κατά δισεκατοµµύρια ευρώ των σχετικών
µισθωµάτων;
Δεύτερο παράδειγµα, το άρθρο 4, για το πλωτό µουσείο «ΝΕΡΑΪΔΑ». Οποιοσδήποτε ιδιώτης µε ανάλογη θέληση και οικονοµικές δυνατότητες, έχει δικαίωµα να οργανώσει και να λειτουργήσει
ένα ιδιωτικό µουσείο, εφαρµόζοντας τη σχετική νοµοθεσία, δηλαδή τον αναγκαστικό ν.2039/1939, η οποία συµπεριλαµβάνει και
µουσεία σε πλοία. Το ίδιο ισχύει, προφανώς, και για την οικογένεια Λάτση.
Τι λόγους έχει, όµως, το ελληνικό κράτος να θέσει ένα τέτοιο
µουσείο υπό τη σκέπη του, νοµοθετώντας µάλιστα ειδικά γι’
αυτό; Τι λόγους έχει να συµµετάσχει στη δοξολόγηση µίας εξαιρετικά αµφιλεγόµενης προσωπικότητας –για να εκφραστώ ευγενικά- όπως ήταν ο πάτερ φαµίλιας της οικογένειας Λάτση, ο
Γιάννης Λάτσης; Θα συµπεριλαµβάνονται άραγε στα εκθέµατα
του πλωτού µουσείου, που θα βλέπουν οι µικροί µαθητές των νησιών που θα επισκέπτεται, και οι φωτογραφίες των νεκρών της
«ΠΕΤΡΟΛΑ»;
Πώς δικαιολογεί η Κυβέρνηση τον εναγκαλισµό από µέρους
της ως ιστορικού ενός πλοίου που πριν αρχίσει να κάνει κρουαζιέρες στα ελληνικά νησιά µεταβαφτισµένο σε «ΝΕΡΑΪΔΑ», ήταν
το «ΛΑΟΥΡΕΑΝΑ», το ιδιωτικό κρουαζιερόπλοιο του γαµπρού του
Μουσολίνι, στρατάρχη Τσιάνο και γνώρισε τις µεγαλύτερες
δόξες του µε επιβάτη τον ίδιο τον Ντούτσε;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ολοκληρώστε
σας παρακαλώ.
ΟΛΓΑ-ΝΑΝΤΙΑ ΒΑΛΑΒΑΝΗ: Πέρα, όµως, από τις σηµαντικές
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πολιτικο-ιδεολογικές πλευρές, υπάρχουν σαφέστατα και οι οικονοµικές. Ο νόµος του ’39 που δεν θα εφαρµοστεί, εφόσον νοµοθετήσουµε, προβλέπει πληρωµή φόρων, εισφορών, τελών και
δασµών. Εσείς, όµως, στο άρθρο 4 ζητάτε να εφαρµοστεί αντί
γι’ αυτόν, το εδάφιο 2, άρθρο 11Ε του ν.3816/2010, το οποίο προβλέπει ότι για τα πλοία αυτά δεν καταβάλλονται κατά το χρονικό
διάστηµα παραµονής τους υπό ελληνική σηµαία, εισφορές, τέλη
και δασµοί.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κυρία συνάδελφε, παρακαλώ, έχετε ολοκληρώσει.
ΟΛΓΑ-ΝΑΝΤΙΑ ΒΑΛΑΒΑΝΗ: Άρα, το θέµα –και µ’ αυτό
κλείνω- που λέει η έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
ότι θα είναι αµελητέα η επιβάρυνση, δεν είναι σωστό. Το θέµα
είναι πόσο θα χαρίσει το ελληνικό δηµόσιο σε φόρους, εισφορές,
τέλη και δασµούς σε ένα ίδρυµα µε έδρα το Λιχτενστάϊν. Τουλάχιστον στις παρούσες συνθήκες είναι πραγµατικά σκανδαλώδες
ακόµα και για το βίο και την πολιτεία της τρικοµµατικής κυβέρνησης, το να γίνεται το ελληνικό κράτος ευεργέτης και χορηγός
του Ιδρύµατος Λάτση.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Το λόγο έχει η
κ. Μαρίνα Χρυσοβελώνη εκ µέρους των Ανεξάρτητων Ελλήνων.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, δεν θα επαναλάβω τις ενστάσεις µας για το περιεχόµενο του νοµοσχεδίου, στις οποίες έχει αναφερθεί αναλυτικά
ο ειδικός αγορητής των Ανεξάρτητων Ελλήνων, καθώς θεωρώ
ότι τα επιµέρους θέµατα έχουν ως επί το πλείστον καλυφθεί. Θα
αναφερθώ όµως µε λίγα λόγια, στη γενικότερη φιλοσοφία των
πλέον χαρακτηριστικών διατάξεων του νοµοθετήµατος που συζητούµε σήµερα.
Στο πρώτο κεφάλαιο λοιπόν αναφέρεται ότι δηµιουργείτε νέα
όργανα δηµοσιονοµικών ελέγχων που θα βοηθούν ή τελικά θα
υποκαθιστούν την οικονοµική επιθεώρηση του Υπουργείου Οικονοµικών. Ένα βασικό πόρισµα της διοικητικής επιστήµης είναι
πως, όταν δεν λειτουργούν οι υπάρχοντες ελεγκτικοί µηχανισµοί,
η ευκολότερη και συνηθέστερη λύση είναι να δηµιουργούνται
νέοι ελεγκτικοί µηχανισµοί που θα λειτουργούν παράλληλα µε
τους παλιούς, αλλά και εποπτικοί µηχανισµοί που θα ελέγχουν
τους ελεγκτές.
Αυτός ο διοικητικός πληθωρισµός είναι ένα σύνηθες φαινόµενο στο ελληνικό δηµόσιο. Δεν το ανακαλύψατε εσείς, απλώς
καταφεύγετε στην ευκολότερη λύση. Έχει ξαναγίνει άλλωστε
πολλές φορές στο παρελθόν. Αυτό βέβαια δεν σηµαίνει απαραίτητα ότι οι νέες υπηρεσίες και οι επιτροπές ελέγχου που δηµιουργεί, δεν θα είναι κακές. Το πρόβληµα άλλωστε δεν είναι οι
όποιες νέες δοµές, αλλά οι δυσλειτουργίες των παλαιών.
Η ρίζα του προβλήµατος στην προκειµένη περίπτωση βρίσκεται στο να καταλάβουµε για ποιο λόγο η οικονοµική επιθεώρηση
του Υπουργείου Οικονοµικών ήταν τόσο αναποτελεσµατική, γιατί
διαφορετικά δεν έχει νόηµα να συζητούµε για νέες ελεγκτικές
υπηρεσίες καθώς αυτό που θα προτείνεται κάθε φορά ως εµβαλλωµατική λύση, θα είναι να δηµιουργούνται και νέες θέσεις ελεγκτών για να ελέγχουν τους παλιούς ελεγκτές κ.ο.κ..
Η πραγµατική όµως ρίζα του προβλήµατος είναι ο ανθρώπινος
παράγοντας, είναι οι υπηρεσιακοί παράγοντες που συµµετείχαν
στη συγκάλυψη οικονοµικών σκανδάλων και οι πολιτικές ηγεσίες
που µεθόδευσαν τη συγκάλυψη ή, στην καλύτερη περίπτωση,
την αποδέχθηκαν, χωρίς να πράξουν τίποτα απολύτως. Και
επειδή µπορεί να κατηγορηθώ για αοριστολογία, θα γίνω πολύ
συγκεκριµένη µε ένα απτό παράδειγµα διασπάθισης δηµοσίου
χρήµατος, τη σκανδαλώδη περίπτωση του ΟΠΑΔ, δηλαδή του
ταµείου υγείας των υπαλλήλων του δηµοσίου.
Υπενθυµίζω στους συναδέλφους της Νέας Δηµοκρατίας πως
οι δαπάνες του Οργανισµού αυτού υπερδιπλασιάστηκαν κατά τη
χρονική περίοδο 2004-2008, επί Νέας Δηµοκρατίας, φτάνοντας
το 1,7 δισεκατοµµύριο µόνο για το 2008. Η τεράστια εκτόξευση
κατά 860 εκατοµµύρια ευρώ των δαπανών υγείας µόνο για ασφαλισµένους συνταξιούχους κρατικούς υπαλλήλους δεν κινούσε
επί χρόνια το ενδιαφέρον καµµίας πολιτικής ηγεσίας και κανενός
οικονοµικού επιθεωρητή.
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Τελικά µετά από νέες καταγγελίες τον Ιούλιο του 2011, ξεκίνησε έρευνα µε άγνωστα όµως ακόµα αποτελέσµατα. Δηλαδή
σήµερα µετά από δεκατέσσερις µήνες ερευνών, δεν γνωρίζουµε
καν αν υπάρχουν, ούτε καν, πορισµατικές εκθέσεις των οικονοµικών επιθεωρητών, που ασχολήθηκαν µε τη συγκεκριµένη υπόθεση. Πολύ δε περισσότερο, δεν γνωρίζουµε αν έχουν παραπεµφθεί οι υπεύθυνοι γι’ αυτό το τεράστιο σκάνδαλο στη δικαιοσύνη.
Ποιος φταίει άραγε για αυτήν την κατάσταση; Όχι βέβαια οι
δοµές ούτε η έλλειψη γραφειοκρατίας, αλλά οι άνθρωποι, τα
πρόσωπα που έχουν την πολιτική και υπηρεσιακή ευθύνη διαχείρισης του δηµοσίου χρήµατος και κανείς άλλος.
Πηγαίνοντας τώρα σε µια άλλη πονεµένη, θα έλεγα, ιστορία
αυτή των γενικών γραµµατέων των Υπουργείων, που ρυθµίζεται
στα άρθρα 12 και 13, δεν βρίσκω ήπια λέξη για να την περιγράψω. Πρέπει να πούµε όµως τα πράγµατα µε το όνοµά τους
και το όνοµα αυτής της ιστορίας είναι ένα και µοναδικό: πολιτική
παραπλάνηση.
Θυµίζω απλώς ότι στις 3 Ιουλίου 2012, ο Πρωθυπουργός κ. Σαµαράς είχε καταργήσει τις ειδικές γραµµατείες, µε ανακοίνωσή
του και τρεις µέρες µετά διόριζε νέο ειδικό γραµµατέα σε ανύπαρκτη µέχρι τότε θέση, στο Υπουργείο Εθνικής Άµυνας. Ένα
παρόµοιο φαινόµενο έχουµε τώρα, δυστυχώς, µε τον Υπουργό
κ. Μανιτάκη που, ενώ ζητά από τα υπόλοιπα Υπουργεία να καταργήσουν τις θέσεις αργόσχολου προσωπικού, ο ίδιος προχωρά στην επανασύσταση µιας παντελώς άχρηστης θέσης
ειδικού γραµµατέα στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθµισης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Θυµίζω εδώ απλώς ότι η θέση
αυτή του ειδικού γραµµατέα του Εθνικού Τυπογραφείου είχε καταργηθεί µε το σκεπτικό ότι ήταν παντελώς άχρηστη.
Η ίδια φιλοσοφία δυστυχώς ενέπνευσε και τη δήθεν κατάργηση της Ειδικής Γραµµατείας Διεθνούς Ενεργειακής Πολιτικής
του Υπουργείου Περιβάλλοντος, που εδώ και χρόνια δεν λειτουργούσε, αφού δεν υπήρχε καν ειδικός γραµµατέας. Εσείς
προφανώς πιστεύετε πως καταργώντας τους ανύπαρκτους, δηµιουργείτε στους πολίτες την οφθαλµαπάτη µεταρρύθµισης του
κράτους. Όµως η εντύπωσή σας αυτή είναι από µόνη της µια
αυταπάτη, γιατί ακόµα και στην πολιτική τίποτα δεν είναι δυνατόν να δηµιουργηθεί από το µηδέν.
Κλείνοντας, κυρία Πρόεδρε, αναφέροµαι στο σοβαρότατο
θέµα της τροπολογίας για την εκµετάλλευση των εκτάσεων γης,
που ανήκουν στις λιµενικές ζώνες. Καταθέσατε την Παρασκευή
το απόγευµα, τροπολογία πεντακοσίων σελίδων του Υπουργείου
Ναυτιλίας, για να ρυθµίσετε το ίδιο ακριβώς θέµα για το οποίο
είχε εκδοθεί υπουργική απόφαση. Γιατί άραγε; Δεν σας έφθανε
η υπουργική απόφαση και θέλετε να περάσετε διάταξη νόµου
για το ίδιο ακριβώς αντικείµενο και µε αυτόν τον ανορθόδοξο
τρόπο;
Ποιο ήταν το πρόβληµα; Το λέτε καθαρά. Λέτε πως ενόψει της
άµεσης έναρξης της διαδικασίας αποκρατικοποίησης, δεν θέλετε
να επηρεαστεί αρνητικά το επενδυτικό ενδιαφέρον. Με άλλα
λόγια δεν θέλετε αλλαγές στα λιµάνια, στις χρήσεις γης και
στους όρους δόµησης των λιµενικών ζωνών και για να δεσµεύσετε κάθε τοπικό φορέα που θα είχε άλλη άποψη, έρχεστε να
παγώσετε τα master plan µε αυτήν την τροπολογία, δηλαδή µε
νόµο.
Για την περίπτωση ειδικά του λιµανιού του Βόλου πριν από
λίγες εβδοµάδες ο Υπουργός κ. Μουσουρούλης είχε ανακοινώσει πως θα επανερχόταν το Σεπτέµβριο µε δικές του προτάσεις
προς τους φορείς, σε αντικατάσταση του σχεδίου «Ποσειδών»,
που απέρριψαν όλοι οι τοπικοί φορείς της Μαγνησίας. Αντ’ αυτού
βρισκόµαστε ξαφνικά αντιµέτωποι µε µία τροπολογία, που εκτός
του λιµανιού του Βόλου, περιλαµβάνει και τα λιµάνια της Σκιάθου
και της Αλοννήσου.
Η µεθόδευση αυτή έρχεται στη συνέχεια αποτυχηµένης απόπειρας της προηγούµενης συγκυβέρνησης, να παγιώσει το καθεστώς των υπό ιδιωτικοποίηση λιµανιών, µε υπουργική
απόφαση της πρώην υπουργού κ. Διαµαντοπούλου. Αποτελεί
επίσης παρακολούθηµα της πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου
που εκδόθηκε στις 7-9-2012 για την κατάργηση του ελάχιστου
ποσοστού συµµετοχής του ελληνικού δηµοσίου στους οργανισµούς των µεγαλύτερων λιµανιών της χώρας. Με άλλα λόγια, η
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συγκυβέρνηση και εν προκειµένω ο Υπουργός Ναυτιλίας κ. Μουσουρούλης επιχειρεί την κατοχύρωση µε νοµικά κατασκευάσµατα, των αγοραστών των ελληνικών λιµανιών.
Έχουµε λοιπόν από τη µία πλευρά, µία συγκυβέρνηση που
δεν θέλει να φέρει µε κανονική διαδικασία στη Βουλή για ψήφιση, διατάξεις καθαρά νοµοθετικού περιεχοµένου, γιατί προφανώς φοβάται την καταψήφισή τους. Και από την άλλη πλευρά,
η ίδια συγκυβέρνηση φέρνει την τελευταία στιγµή στη Βουλή για
ψήφιση, σε άσχετο νοµοσχέδιο, σχεδόν πεντακόσιες σελίδες πολεοδοµικού περιεχοµένου, που αφορούν τις ζώνες όλων των µεγάλων λιµανιών, τα οποία σχεδιάζει να εκποιήσει και µάλιστα
χωρίς τη γνώµη των τοπικών κοινωνιών. Στη συνέχεια σήµερα,
επιδιώκει την τροπολογία της τροπολογίας µε τη νοµικά παράδοξη αναφορά περί δυνατότητας τροποποίησης του νόµου µε
υπουργική απόφαση.
Ο κύριος Υπουργός Ναυτιλίας ενέπαιξε –το λέω καθαράόλους τους φορείς της Μαγνησίας, αδειάζοντας την εν εξελίξει
διαδικασία αναδιαµόρφωσης τού άκρως εµπεριστατωµένου
master plan του λιµένα του Βόλου, που προβλέπει τις ενδεδειγµένες λύσεις για την επωφελή αξιοποίησή του, εισάγοντας µία
µεθοδευµένη τροπολογία, η οποία θα έπρεπε να αποσυρθεί και
την οποία σε κάθε περίπτωση οι Ανεξάρτητοι Έλληνες δεν θα
ψηφίσουν.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των Ανεξάρτητων Ελλήνων)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Το λόγο έχει η
κ. Ασηµίνα Ξηροτύρη-Αικατερινάρη.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Κυρία Πρόεδρε,
κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα αλλάξω λίγο το
κλίµα, γιατί νοµίζω ότι είναι κοινός τόπος, είναι πρωταρχική
ανάγκη να υπάρξει µεταρρύθµιση του κράτους και της Δηµόσιας
Διοίκησης, ώστε να ανταποκρίνεται στα δεδοµένα και τις απαιτήσεις των καιρών, να συνδράµει στην ανασύνταξη και την ανοικοδόµηση της χώρας, στη διέξοδο από την κρίση.
Η χώρα χρειάζεται ένα νέο µοντέλο διακυβέρνησης σε όλα τα
επίπεδα µε στόχο την αποδοτικότητα, τη διαφάνεια, τη διαβούλευση, τη λογοδοσία, ώστε να επεκταθεί η ικανότητα άσκησης
δηµόσιων πολιτικών µε στόχους, µε σχέδια, µε µετρήσιµα αποτελέσµατα. Την τεχνολογική και οργανωτική µεταρρύθµιση της
Δηµόσιας Διοίκησης τη θέλουν όλες οι πτέρυγες. Είναι επιτακτική ανάγκη. Θέλουν την αναθεώρηση των διαδικασιών, της νοοτροπίας, του ήθους και του επαγγελµατισµού, την εισαγωγή
εµπειρογνωµοσύνης και διαφάνειας, την εκρίζωση της διαφθοράς, του κοµµατισµού, του πελατειακού κράτους, της ευνοιοκρατίας. Η αδυναµία διαχείρισης της κρίσης, πέραν όλων των άλλων
αιτίων -πολλά ακούστηκαν και σήµερα και κάθε φορά σε αυτό το
Βήµα- οφείλεται και στις δοµικές ιδιαιτερότητες του συστήµατος
διακυβέρνησης της χώρας.
Το νοµοσχέδιο που συζητάµε κάνει µία πρώτη αρχή. Θα έλεγα,
ότι έχει αποσπασµατικό χαρακτήρα σε σχέση µε το µεγάλο θέµα
και την ανάγκη της χώρας για τη µεταρρύθµιση της Δηµόσιας
Διοίκησης. Κάνει µία αρχή λοιπόν και ασχολείται κυρίως, µε την
περιστολή των δαπανών σε ορισµένους τοµείς λειτουργίας της
Δηµόσιας Διοίκησης όπως και µε το θέµα των δηµοσιονοµικών
ελέγχων που αυτή ασκεί. Πολύ σηµαντικά όµως θέµατα, που συναρτώνται άµεσα µε αυτά, είναι τα θέµατα της διάρθρωσης των
υπηρεσιών και κυρίως της αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναµικού, ώστε να αισθάνονται περήφανοι για τη δουλειά τους και όχι
να βρίσκονται συνέχεια υπό γενική κατακραυγή, για να πετύχουµε έτσι την αποτελεσµατικότητα, τη διαφάνεια και την αποδοτικότητα στη Δηµόσια Διοίκηση, γιατί µέχρι τώρα, κύριοι
συνάδελφοι, βλέπουµε τη Δηµόσια Διοίκηση να αποτελεί το σύνηθες υποζύγιο. Περικοπές δαπανών και περικοπές µισθών συνεχείς έτσι, ώστε όλο αυτό το σύστηµα να αντιµετωπίζεται ως να
µην είναι το πιο χρήσιµο γι’ αυτό το κράτος. Εγώ επιµένω ότι
χρειάζεται µια µεγάλη µεταρρύθµιση, αλλά επιµένω ότι χρειάζεται να δούµε ότι αυτό το κράτος, αυτή η Δηµόσια Διοίκηση, οι
άνθρωποι που την υπηρετούν, πρέπει οπωσδήποτε να είναι ένα
µέρος αυτής της ουσιαστικής αλλαγής στη χώρα µας.
Έχουµε πράγµατι προβλήµατα και στην αποτελεσµατικότητα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

και στον εντοπισµό των καλύτερων πρακτικών βελτίωσης.
Έχουµε προβλήµατα στα θέµατα της διάρθρωσης, της οργάνωσης µε ενιαίους κανόνες για κάθε Υπουργείο, για κάθε κεντρική,
αλλά και περιφερειακή υπηρεσία, της ορθολογικής κατανοµής
µέσω µετατάξεων, της αξιολόγησης και της ανάδειξης των προσόντων των δηµοσίων υπαλλήλων, για να επιτελέσουν σωστά το
έργο τους. Έχουµε πρόβληµα όχι µόνο µε τη βελτίωση των
δοµών για την άσκηση του ελεγκτικού ρόλου της Δηµόσιας Διοίκησης, αλλά και µε τη βελτίωση και την ενίσχυση των δοµών για
την αποδοτικότητα και την ενίσχυση του ρόλου του ανθρώπινου
δυναµικού στον αναπτυξιακό προγραµµατισµό της χώρας και
στην υλοποίησή του. Είµαι υπέρ τού να περιοριστούν οι γενικές
και ειδικές γραµµατείες. Τις περισσότερες φορές ιδρύονται και
προστίθενται όχι για να επιτελέσουν το έργο για το οποίο έχουν
αρµοδιότητα, αλλά για άλλες γνωστές σκοπιµότητες. Είµαι υπέρ
των λιγότερων µετακλητών και ειδικών συµβούλων, αλλά υπέρ
των υπεύθυνων δηµόσιων λειτουργών, ελεγχόµενοι, αλλά στους
οποίους όµως θα αποδίδονται τα µέσα και οι αρµοδιότητες για
να ασκήσουν το έργο τους.
Στο άρθρο 1 λοιπόν συστήνεται η Επιτροπή Συντονισµού Ελέγχου. Συνιστάται στη Γενική Διεύθυνση Δηµοσιονοµικών Ελέγχων
αυτή η επιτροπή µε πολύ σηµαντικές αρµοδιότητες. Μεταξύ
αυτών εισηγείται τη λήψη πρόσθετων µέτρων, όταν δεν συµµορφώνονται οι φορείς στις συστάσεις, όπως επίσης εισηγείται στον
Υπουργό Οικονοµικών και τον καθ’ ύλην αρµόδιο Υπουργό, για
τη λήψη µέτρων που αποσκοπούν στη βελτίωση των συστηµάτων
διαχείρισης και ελέγχων. Άρα η επιτροπή αυτή διαπερνά και υπεισέρχεται και στα αντίστοιχα θέµατα και άλλων Υπουργείων. Γι’
αυτό όπως είχα πει και στην επιτροπή, κύριε Υπουργέ, θα έπρεπε
αυτή η επιτροπή να είναι διυπουργική, τουλάχιστον να συµµετέχει και ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης για τη σύστασή
της.
Και το καλύτερο είναι να τηρήσουµε αυτό που υπήρχε και στο
παρελθόν και το έθεσαν και οι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, ότι πρέπει να συστήνεται µε προεδρικό διάταγµα και όχι µε απόφαση
Υπουργού. Σας εισηγήθηκα το θέµα για την ετήσια έκθεση και
τα συµπεράσµατα αυτής και το κάνατε αποδεκτό.
Το άρθρο 2 αναφέρεται στην περιβόητη µείωση των µισθωµάτων των ακινήτων που χρησιµοποιεί το δηµόσιο. Εδώ και πάρα
πολύ καιρό και προεκλογικά, αλλά και τώρα λέµε ότι το κράτος
επιτέλους πρέπει να καταγράψει την περιουσία του, όσον αφορά
τα ακίνητα και εκεί, µε συστηµατικό τρόπο και οργάνωση αυτών
των κτηρίων, να µεταφέρει τις υπηρεσίες του.
Η εξοικονόµηση πόρων θα είναι τεράστια, όπως και η λειτουργικότητα της Δηµόσιας Διοίκησης θα είναι καλή. Φανταστείτε
κτήρια του δηµοσίου οργανωµένα, διαρρυθµισµένα έτσι, ώστε
να υπάρχει ενιαία λειτουργία των υπηρεσιών του κράτους και
από την άλλη πλευρά, ο πολίτης να µην ταλαιπωρείται, να πηγαίνει σε διάφορα σηµεία για να επιλύσει ένα θέµα, που θα έπρεπε
να επιλύεται σε µια µονάδα ενιαία, η οποία να βρίσκεται σε ένα
συγκεκριµένο κτήριο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα ένα λεπτό ακόµη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Μόνο ένα
λεπτό, σας παρακαλώ.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Η ρύθµιση που γίνεται εδώ, είναι µια ρύθµιση εµβαλλωµατική και πρέπει όλοι να επιζητήσουµε εδώ και τώρα, να ξεκινήσει η διαδικασία για τα
ακίνητα του δηµοσίου, ώστε να έχουµε εξοικονόµηση πόρων, λειτουργικότητα και αποδοτικότητα της Δηµόσιας Διοίκησης µέσα
από την αξιοποίηση των κτηρίων της.
Επίσης θα ήθελα να αναφερθώ στο θέµα περιορισµού ορισµένων γενικών γραµµατειών, όπως της Γενικής Γραµµατείας Εποπτείας της Αγοράς, που µεταφέρεται στη Γενική Γραµµατεία
Καταναλωτή. Και τα δύο χρειάζονται σ’ αυτήν την κρίση. Είναι
γεγονός ότι δεν έχουν επιτελέσει το έργο τους. Ούτε η εποπτεία
της αγοράς έχει γίνει ούτε προστασία του καταναλωτή υπάρχει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ολοκληρώστε,
παρακαλώ.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Τελειώνω, κυρία
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Πρόεδρε.
Η συγχώνευση είναι µια περιστολή των δαπανών, αλλά σε καµµία περίπτωση δεν µπορεί να σταµατήσει το έργο τους. Θα πρέπει το έργο τους να γίνει αποδοτικότερο και λειτουργικότερο
στην ελληνική κοινωνία.
Δεν µε παίρνει ο χρόνος, αλλά θα ήθελα να αναφερθώ και στην
τροπολογία. Κατ’ αρχάς διαφωνώ µε τον τρόπο που κατατέθηκε.
Αυτό το νοµοσχέδιο έχει διάφορες εµβόλιµες διατάξεις, που δεν
έχουν σχέση µε το γενικό του τίτλο και την ουσία της υπόθεσης,
γιατί µε αυτό γίνεται µια αρχή να συζητήσουµε για τη Δηµόσια
Διοίκηση και την αναδιάρθρωσή της.
Όλες οι διατάξεις του Υπουργείου Ναυτιλίας έχουν διάφορα
προβλήµατα και δεν εντάσσονται στο νοµοσχέδιο. Εγώ έχω σχηµατίσει την εντύπωση ότι µε την τροπολογία αυτή µειώνονται οι
φόροι για τα ιδιωτικά πλοία.
Το δεύτερο και πολύ σηµαντικό για µένα είναι, το ότι ενσωµατώνει όλες τις αποφάσεις της επιτροπής για τα θέµατα χρήσεων
γης, των λιµανιών….
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κυρία Αικατερινάρη, παρακαλώ ολοκληρώστε.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Ολοκληρώνω, κυρία
Πρόεδρε.
Θα νοµοθετήσουµε εµείς αυτές τις αποφάσεις της επιτροπής;
Νοµίζω ότι ούτε σαν περιεχόµενο ούτε σαν διαδικασία θα τη δεχθούµε. Θα πρέπει, κύριε Υπουργέ, να την αποσύρετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας ευχαριστούµε.
Ο κ. Προκόπης Παυλόπουλος έχει το λόγο.
ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, υπερψηφίζω επί της αρχής το
σχέδιο νόµου. Και παίρνω αφορµή, για να µιλήσω, από µια διάταξη, που φαίνεται εκ πρώτης όψεως ασήµαντη. Αλλά µου δίνει
την ευκαιρία να εκθέσω ορισµένες σκέψεις, γιατί σε αυτόν τον
τόπο έχουµε χρέος και να αναλαµβάνουµε τις ευθύνες µας, τις
οποίες έχει καθένας για το πώς έφτασε εδώ ο τόπος, αλλά και
να θυµίζουµε τι ακριβώς έχει γίνει.
Με αφορµή λοιπόν, κύριε Υπουργέ, το άρθρο 13 του σχεδίου
νόµου, θα µου επιτρέψετε να γυρίσω λίγο πίσω. Το άρθρο 13 του
σχεδίου νόµου καταργεί τη θέση του ειδικού γραµµατέα του ειδικού επιχειρησιακού προγράµµατος «Διοικητική µεταρρύθµιση»
και µεταβιβάζει την εποπτεία αυτή στον προϊστάµενο της Ειδικής
Υπηρεσίας Διαχείρισης. Ορθή κίνηση µέσα στην τάση της Κυβέρνησης να µειώσει τις θέσεις των ειδικών γραµµατέων.
Το ζήτηµα βεβαίως είναι, ότι ο προϊστάµενος θα πρέπει να
είναι κάποιος άνθρωπος, ο οποίος να ξέρει. Και το λέω αυτό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, γιατί αυτό το ειδικό
επιχειρησιακό πρόγραµµα «Διοικητική µεταρρύθµιση» έχει µια
µεγάλη και πικρή ιστορία, η οποία πρέπει να µας διδάξει όλους
και ιδίως τη σηµερινή Κυβέρνηση.
Τι είναι το ειδικό πρόγραµµα «Διοικητική µεταρρύθµιση»; Είναι
ένα πρόγραµµα το οποίο, µε τεράστιο κόπο, πήραµε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, του Δ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης. Εξακόσια τριάντα ένα εκατοµµύρια ευρώ, ζεστό,
κοινοτικό χρήµα µε σύµβουλο τον ΟΟΣΑ, για να µπορέσουµε να
αντιµετωπίσουµε ζητήµατα που σχετίζονται µε τον εκσυγχρονισµό της Δηµόσιας Διοίκησης στους εξής τοµείς: Είναι τα έργα σηµαίες, τα οποία ως Υπουργός είχα καθορίσει. Τα είχαµε
συµφωνήσει και τα παρέδωσα προς προκήρυξη αµέσως στον κ.
Ραγκούση, όταν παρέλαβε το ενιαίο τότε, Υπουργείο Εσωτερικών. Πρόκειται για τα εξής έργα: Προώθηση περαιτέρω της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Η Ελλάδα ηλεκτρονικά ήταν αναλφάβητη µέχρι το 2004. «Σύζευξις» και «Ερµής» έγιναν µέσα σε πεντέµισι χρόνια, για να µπορεί ο κ. Παπανδρέου να λέει τότε «Διαύγεια» και να αναρτά όποια απόφαση ήθελε –σιγά το
πρόγραµµα «Διαύγεια»!- αλλά δεν µας είπε πώς πότε έγινε η Ελλάδα να είναι έτοιµη από πλευράς ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
Δεύτερον, θέµατα ΚΕΠ και one stop shop.
Τρίτον, η επιτάχυνση των διαδικασιών κατά την έκδοση των
αποφάσεων.
Τέταρτον, η επιτάχυνση των αποφάσεων σχετικά µε την έκδοση των συντάξεων.
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Και το κυριότερο απ’ όλα, το µεγάλο ζήτηµα της πάταξης της
γραφειοκρατίας σε θέµατα των επενδύσεων και βεβαίως, όλο το
θέµα της διαφάνειας στην περίπτωση αυτή.
Αυτά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι 631 εκατοµµύρια
που πήραµε. Είµαστε η µόνη χώρα που πήρε την περίοδο εκείνη
αυτό το πρόγραµµα. Και το παραδώσαµε στο σύνολο έτοιµο,
από πλευράς προτεραιοτήτων έργων, που λέγονται «έργα-σηµαίες», κατά 35% εξειδικευµένο στο ακέραιο, στις λεπτοµέρειες,
και είκοσι επτά προκηρύξεις που είχαν γίνει.
Δεν θέλησα να προχωρήσω, γιατί είχαµε πάει σε εκλογές και
γιατί όλοι θα νόµιζαν ότι ως Υπουργός, για να κάνω γρήγορα
τους διαγωνισµούς, κάτι θέλω να κρύψω. Το παρέδωσα στον κ.
Ραγκούση και αυτό που του είπα κατά την παράδοση στο Υπουργείο, ήταν: «Έχεις αυτό το τεράστιο εργαλείο στη διάθεσή σου,
για να µπορέσεις να πετύχεις αυτούς τους στόχους». Αυτούς ψάχνουµε σήµερα, κύριε Υπουργέ. Κατέρρευσαν τα ΚΕΠ, ναι ή όχι;
Δεύτερον, ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Μετά τον Οκτώβρη του
2009, µπορείτε να πείτε µια κεραία ή ένα ιώτα, που να προστέθηκε αν στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση από την εποχή εκείνη;
Μπορείτε να µου πείτε τι έγινε στο µεγάλο θέµα, το οποίο αφορά
την πάταξη της γραφειοκρατίας, την ίδρυση των εταιρειών και
στα θέµατα των επενδύσεων; Ακόµα και τώρα βολοδέρνουµε µε
το fast track.
Ξέρετε τι έγινε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επί τρία ολόκληρα χρόνια µε 631 εκατοµµύρια ευρώ, ζεστό κοινοτικό χρήµα
από το ΕΣΠΑ, για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και την πάταξη
της γραφειοκρατίας; Απολύτως τίποτα. Μα απολύτως τίποτα! Και
δεν µιλάω µόνο για ολόκληρο το ΕΣΠΑ, που όλοι ξέρουµε πώς
πήγε την περίοδο εκείνη, αυτά τα τρία χρόνια τι συνέβη µε το
ΕΣΠΑ. Αλλά εγώ µιλάω για το ειδικό επιχειρησιακό πρόγραµµα.
Αυτόν τον ειδικό γραµµατέα που είναι ακόµα εκεί, κύριε
Υπουργέ, θα τον ρωτήσει κανείς τι έκανε τρία ολόκληρα χρόνια;
Δεν θέλω να πω το όνοµά του, δεν έχει και καµµία αξία. Τον κ.
Ραγκούση θα τον ρωτήσει κανείς για ποιο λόγο χάθηκαν αυτά τα
χρήµατα, αυτά τα µεγάλα ποσά και το κυριότερο, πώς χάθηκαν
τρία ολόκληρα χρόνια από αυτήν την περίοδο;
Το λέω γιατί, κύριε Υπουργέ, η µια οδός είναι να λέµε: «Τι να
κάνουµε τώρα; Περασµένα ξεχασµένα». Δεν γυρνάω πίσω, γιατί
προσπαθώ να δρέψω δάφνες διακυβέρνησης, ούτε βεβαίως,
γιατί θέλω να επιµερίσω ανίσως τις ευθύνες που ανήκουν στον
καθένα. Ξέρω καλά τι ευθύνες ανήκουν στον καθένα από εµάς.
Αλλά θεωρώ τεράστιο το λάθος να εξισώνονται όλοι και να µην
αναδεικνύεται τι συνέβη µε καθέναν από τους Υπουργούς που
κυβέρνησαν τον τόπο αυτήν την περίοδο. Γιατί εάν συµβεί αυτό,
εάν ως Κυβέρνηση, κύριε Υπουργέ, δεν θυµάστε τι παραλάβατε,
για να το ξέρετε, σε λίγο θα λένε όλοι –και πάει να γίνει πραγµατικότητα περίπου αυτό- το εξής: «Αυτοί που ευθύνονται, τα δύο
µεγάλα κόµµατα ευθύνονται για την πορεία του τόπου»! Λες και
είναι ίσες οι ευθύνες. Λες και δεν ξέρουµε τι συνέβη τα τρία τελευταία χρόνια. Και το κυριότερο απ’ όλα, να θυµόµαστε ατοµικά
τι κουβαλάει ο καθένας από εµάς. Αλλιώς αυτό που θα µείνει στη
µνήµη του ελληνικού λαού, δεν είναι η πραγµατικότητα για την
προσφορά του κάθε Υπουργού και του κάθε πολιτικού, αλλά
αυτό που τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης ανάλογα µε το ποιον
έχουν εκλεκτό, θα αφήνουν να περνάει. Αυτή είναι η αλήθεια. Δεν
έχω προσωπικά τίποτα µε κανέναν από τους συναδέλφους.
Το χαρακτήρα µου τον ξέρετε,κύριε Υπουργέ. Δεν είχα ποτέ
την παραµικρή αντιπαλότητα µε συναδέλφους και αντιπάλους
στο χώρο της πολιτικής. Αλλά σε αυτόν τον καιρό, το δύσκολο
καιρό, που τραβάει αυτά η κοινωνία µας, που ο ελληνικός λαός
έχει φτάσει να χειµάζεται έτσι, η αλήθεια πρέπει να φανεί για το
τι έκανε ο καθένας από εµάς.
Σας είπα και πάλι, δεν διεκδικώ καµµία «δάφνη» που δεν µου
ανήκει. Αλλά δεν εννοώ να µη θυµηθώ τι ακριβώς έκανε ο καθένας, πώς διαχειρίστηκε την εξουσία. Και για το ότι φτάσαµε εδώ
και τραβάει αυτά ο ελληνικός λαός φέρουµε ευθύνη όλοι, αλλά
καθένας κατά το µέτρο που του ανήκει.
Και σας το λέω, επειδή είστε σε µία δύσκολη αρχή και κάνετε
µια θηριώδη προσπάθεια αναδιαπραγµάτευσης. Κουβαλάτε ευθύνες που δεν σας ανήκουν. Γιατί η Ελλάδα δεν έφτασε εδώ από
τη Νέα Δηµοκρατία και από τον κ. Α. Σαµαρά. Είχε προειδοποι-
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ήσει για όλα ήδη αµέσως µετά το µνηµόνιο. Αλλά πρέπει να αναδείξετε, για να µη συµβεί αυτή η εξίσωση των πάντων, τι έχει συµβεί και ποιος ευθύνεται.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ)
Και εδώ γι’ αυτό το πρόγραµµα –το τονίζω πάλι- 631 εκατοµµύρια ευρώ, που η κυβέρνηση Κ. Καραµανλή εξοικονόµησε από
το ΕΣΠΑ, πήγαν χαµένα, για να πηγαίνει η Δηµόσια Διοίκηση,
όπως πηγαίνει και να έχει καταρρεύσει και η ηλεκτρονική διακυβέρνηση και τα ΚΕΠ και όλα εκείνα που βλέπουµε σήµερα.
Άρα η ιστορία διδάσκει. Και η ιστορία διδάσκει πολύ περισσότερο, γιατί µας βοηθάει κυρίως, να µην κάνουµε πάλι τα λάθη,
τα οποία στοίχησαν πολύ στον τόπο.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε,
κύριε συνάδελφε και για την τήρηση του χρόνου.
Το λόγο έχει ο κ. Γλέζος, για επτά λεπτά.
ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΛΕΖΟΣ: Αγαπητέ Πρόεδρε, Βουλευτές και Βουλευτίνες του ελληνικού Κοινοβουλίου, ο τίτλος του νοµοσχεδίου
πράγµατι, είναι καταπληκτικός: «Περιστολή δηµοσίων δαπανών,
δηµοσιονοµική εξυγίανση». Ένας συνάδελφος είπε ότι τον
έπιασε δέος µόλις τον είδε.
Το πρόβληµα είναι πάντοτε, εάν ανταποκρίνεται το σηµαίνον
µε το σηµαινόµενο, όπως λένε οι ειδικοί επιστήµονες. Δηλαδή,
εάν το περίβληµα, το λεκτικό µορφολόγηµα που καλύπτει µια
λέξη, έχει και εννοιολογικό περιεχόµενο αντίστοιχο µε αυτό που
λέει. Είναι αντίστοιχη η περιστολή των δηµοσίων δαπανών µε
αυτά που αναφέρονται στο νοµοσχέδιο; Δεν θα σταθώ περισσότερο σε αυτό, θα επανέλθω στο τέλος.
Περίµενα από το νοµοσχέδιο, αγαπητέ Υπουργέ, να πείτε ότι
θα περικοπούν οι σύµβουλοι των Υπουργών, των Υφυπουργών,
των γενικών γραµµατέων και θα καθοριστεί ακριβώς ο αριθµός
τους.
Δεν σας κρύβω ότι παλαιόθεν, σε αυτόν τον χώρο, εθήτευσε
ένας Υπουργός, ο οποίος είχε µια ιδιοτυπία στις σχέσεις µαζί µου
και µου έλεγε καθαρά την αλήθεια. Μου έλεγε: «Έχω εκατόν
τριάντα πέντε συµβούλους ως Υπουργός, να µη σου αναφέρω
πόσους έχουν οι Υφυπουργοί µου και πόσους έχουν οι γενικοί
γραµµατείς». «Και τι τους θέλεις;», τον ρωτούσα: Και µου έλεγε:
«Και πώς θα ξαναβγώ Βουλευτής και θα ξαναγίνω Υπουργός.
Αυτός είναι ο ρόλος τους».
Περίµενα λοιπόν πραγµατικά –γιατί δεν αµφισβητώ τις προθέσεις σας- να δω εδώ, να καθοριστεί ακριβώς, ο αριθµός των συµβούλων των Υπουργών, των Υφυπουργών και των γενικών
γραµµατέων και δεν είδα τίποτα.
Περίµενα να δω να καταργείτε τους αργόµισθους, τους πολυθεσίτες και τους υψηλόµισθους, που υπάρχουν στο δηµόσιο
τοµέα και δεν βλέπω τίποτα. Υπάρχει διασπάθιση του δηµοσίου
χρήµατος και φαίνεται καθαρότατα και από τα πολλαπλά Υπουργεία, τα οποία έχετε.
Όλοι µας καταλαβαίνουµε τους ειδικούς λόγους που πρέπει
να προσέχουµε τη Μακεδονία και τη Θράκη. Δεν καταλαβαίνω
όµως πώς είναι δυνατόν να συνυπάρχουν και η περιφέρεια και
ταυτόχρονα να υπάρχει και Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης.
Ποιος ο ρόλος του ενός, ποιος ο ρόλος του άλλου; Πέρα από το
γεγονός ότι υπάρχει και το περίφηµο Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας και Αιγαίου που ο αγαπητός µου συνάδελφος και παλιός
φίλος Απόστολος Κακλαµάνης θα θυµάται ότι ήρθε εδώ, νοµοσχέδιο για την κατάργηση του Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας
και ξεσηκώθηκαν οι εφοπλιστές και αποσύρθηκε από αυτήν την
Αίθουσα, από τον αρµόδιο Υπουργό.
Τι χρειάζεται το ειδικό Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου;
Επειδή είµαι νησιώτης και ξέρω τα θέµατα αρκετά καλά, λέω ότι
µια διεύθυνση µέσα στο Υπουργείο Οικονοµίας θα αρκούσε για
αυτά τα πράγµατα.
Τι χρειάζεται εκείνο το περίφηµο Υπουργείο Δικαιοσύνης που
εξ ορισµού, υποτάσσει τη δικαιοσύνη στην Εκτελεστική Εξουσία.
Οι λειτουργοί της δικαιοσύνης θα εκτελούν εντολές της Εκτελεστικής Εξουσίας. Επειδή µου απάντησε –δυστυχώς- ο αγαπητός
µου φίλος Αντώνης Ρουπακιώτης ότι του έκανε εντύπωση η δήλωσή µου, θα του θυµίσω ότι σε διάκριση όλων των άλλων

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

χωρών της Ευρώπης για την κατάσχεση ιδιοκτησιών ξένων κρατών, στη χώρα µας απαιτείται η υπογραφή του Υπουργού Δικαιοσύνης, ενώ στις άλλες χώρες όχι. Να η άµεση επέµβαση πέρα
από την επετηρίδα, πέρα από όλα αυτά. Για να µη θυµηθώ εκείνη
την ανεκδιήγητη υπόθεση του Ματθία, ο οποίος καταργώντας
την απόφαση της ολοµέλειας του Αρείου Πάγου, προκάλεσε ειδική σκηνοθεσία, σε συνεργασία µε τον τότε Πρωθυπουργό, για
να µαταιώσει το τεράστιο θέµα των οφειλών της Γερµανίας προς
την Ελλάδα.
Ας µου επιτραπεί να αναφέρω ένα ειδικό θεµατάκι, γιατί µου
προξενεί εντύπωση. Αν πάτε στις δεξιώσεις των εδώ πρεσβειών,
θα δείτε ότι έχουν όλες προϊόντα των χωρών τους και κρασί από
τις χώρες τους. Όσες φορές έχω πάει στο εξωτερικό και έτυχε
να βρεθώ σε δεξιώσεις ελληνικών πρεσβειών, δεν είδα ελληνικά
κρασιά, δεν είδα ελληνικά προϊόντα παρά τα προϊόντα των
χωρών που βρίσκονταν. Αναφέρω µια λεπτοµέρεια, αν θέλετε,
για να δείξω ότι από όλη αυτήν την απαρίθµηση των νοµοσχεδίων που έγινε εδώ, των άρθρων 1, 2, 3, 4 κ.λπ., πουθενά δεν
αναφέρεται η πραγµατική περικοπή των δαπανών που υπάρχουν.
Οπωσδήποτε ας µου επιτραπεί να πω ότι όλη αυτή η ιστορία
είναι στάχτη στα µάτια του ελληνικού λαού. Διότι -επαναφέρω το
ερώτηµα όχι µονάχα προς την Κυβέρνηση, αλλά προς όλους
τους υποστηρικτές της Κυβέρνησης- την κρίση δεν την προκάλεσε ο ελληνικός λαός, την κρίση δεν τη δηµιούργησε ο ελληνικός λαός, την κρίση δεν την τροφοδότησε ο ελληνικός λαός. Με
ποιο δικαίωµα καλείται ο ελληνικός λαός να πληρώσει τα σπασµένα;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα ήθελα ένα δεύτερο λεπτό µονάχα, αγαπητέ κύριε Πρόεδρε.
Στην ουσία -για να επανέλθω στο πρώτο- στην αναντιστοιχία
σηµαίνοντος σηµαινοµένου υπάρχει πραγµατικά κρίση αξιών και
δεν είδα καµµία περιστολή της υποκρισίας, που αυτό είναι το
σπουδαιότερο απ’ όλα όσα έχουµε να αντιµετωπίσουµε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστώ
πολύ.
Δίνετε και το παράδειγµα, κύριε Γλέζο, για την τήρηση του
χρόνου.
Το λόγο έχει ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών κ. Σταϊκούρας, για δεκαοκτώ λεπτά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητούµε σήµερα στην Ολοµέλεια το νοµοσχέδιο µε τίτλο: «Περιστολή δηµοσίων δαπανών,
ρύθµιση θεµάτων δηµοσιονοµικών ελέγχων και άλλες διατάξεις».
Αν η Κυβέρνηση δεν αναλάµβανε αυτήν την παρούσα νοµοθετική πρωτοβουλία, η Αντιπολίτευση θα έλεγε «δεν τολµάτε». Το
κάνουµε και λέει ότι δεν είναι αρκετή, είναι βαρύγδουπη. Πράγµατι, συµφωνώ µε τον ειδικό αγορητή των Ανεξάρτητων Ελλήνων, που είπε ότι, «όταν κάνεις το ίδιο πράγµα, µην περιµένεις
να έχεις διαφορετικό αποτέλεσµα». Προφανώς εννοούσε το
ύφος και το περιεχόµενο της Αντιπολίτευσης.
Θα ήθελα να κάνω κάποια σχόλια. Πρώτα απ’ όλα, το περιεχόµενο ανταποκρίνεται στον τίτλο. Δεύτερον, είναι πρωτοβουλίες
της Κυβέρνησης εκτός του προγράµµατος οικονοµικής πολιτικής. Στόχος είναι η συµβολή στην εθνική προσπάθεια για δηµοσιονοµική εξυγίανση, προσαρµογή και πειθαρχία. Τρίτον,
αποδεικνύεται ότι η Ελλάδα περνά από τη σφαίρα των λόγων και
των προθέσεων στο πεδίο των πράξεων, ξεκινώντας από την ίδια
την κορυφή της πολιτικής ιεραρχίας, χωρίς φανφάρες, αλλά µε
συγκεκριµένη στόχευση.
Το νοµοσχέδιο αποτελεί κρίκο µιας αλυσίδας επερχόµενων νοµοθετικών πρωτοβουλιών, οι οποίες θα υπηρετούν ένα στόχο,
την εθνική προσπάθεια που σας είπα προηγουµένως. Προσδοκώ
ότι µε τη συζήτηση που ξεκινά σήµερα, στην Ολοµέλεια, θα ανταποκριθούµε στις δικαιολογηµένα υψηλές απαιτήσεις των πολιτών. Με νηφαλιότητα, µε ορθολογική διερεύνηση των δεδοµένων, θα διαµορφώσουµε εκείνα τα θεσµικά εργαλεία που είναι
απαραίτητα, ώστε µε προσήλωση και αποτελεσµατική χρήση
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τους να προσεγγίσουµε τον εθνικό στόχο: να «νοικοκυρέψουµε»
τα δηµόσια οικονοµικά της χώρας. Σ’ αυτό το εγχείρηµα ο καθένας µας οφείλει να είναι αρωγός και συµπαραστάτης και όχι στείρος επιτηρητής.
Παραδέχθηκα –και το επαναλαµβάνω και σήµερα- ότι η κατάσταση της οικονοµίας είναι δύσκολη. Οι αποκλίσεις από τις µακροοικονοµικές εκτιµήσεις του Μαρτίου είναι µεγάλες. Η ύφεση
είναι πρωτοφανής σε βάθος, σε έκταση, σε ένταση. Η ανεργία,
ιδιαίτερα των νέων, 54% -τολµώ να το πω- έχει εκτοξευθεί σε
πρωτόγνωρα για την κοινωνία µας επίπεδα. Η εκτέλεση του προϋπολογισµού κατά το πρώτο εξάµηνο, ήταν εκτός στόχων. Τα ταµειακά διαθέσιµα του κράτους ήταν και είναι οριακά. Το έλλειµµα
αξιοπιστίας λόγω αποκλίσεων µεταξύ προθέσεων, σχεδιασµού
και υλοποίησης είναι τεράστιο. Το έλλειµµα αξιοπιστίας είναι µεγάλο και δύσκολα διαχειρίσιµο.
Αναφέρω όµως αυτά τα δεδοµένα, όχι για να κάνω διαπιστώσεις επί του προβλήµατος, αλλά για να παρουσιάσω την αφετηρία της µεγάλης προσπάθειας, µιας νέας προσπάθειας, που έχει
άξονα τη σύζευξη δηµοσιονοµικής προσαρµογής και επανεκκίνησης της οικονοµίας, ώστε να ξεφύγουµε από το φαύλο κύκλο
των ελλειµµάτων και της ύφεσης και αυτό, διότι –όπως έχω τονίσει ξανά- η δηµοσιονοµική προσαρµογή, αν και αναγκαία, δεν
είναι από µόνη της ικανή συνθήκη για να δώσει διέξοδα στα αδιέξοδα.
Συνεπώς, για να βγούµε από την κρίση, κινούµαστε προς δύο
κατευθύνσεις:
Από τη µία πλευρά, επιδιώκουµε µε την εφαρµογή µέτρων και
πολιτικών, που συµβάλλουν στην ενίσχυση της ρευστότητας και
στην ανάσχεση της ύφεσης, να περιορίσουµε τις υφεσιακές επιπτώσεις στο δηµοσιονοµικό έλλειµµα, να αντιµετωπίσουµε, δηλαδή, την κυκλική διάσταση του ελλείµµατος. Προς την
κατεύθυνση αυτή, η Κυβέρνηση έχει θέσει ως βασικές προτεραιότητες, τον εµπλουτισµό της οικονοµικής πολιτικής, µε µέτρα
ανάκαµψης και τόνωσης της οικονοµικής δραστηριότητας, µε
υλοποίηση διαρθρωτικών αλλαγών και αποκρατικοποιήσεων
άµεσα, που τα τελευταία χρόνια, παρέµεναν καθηλωµένες και
«λιµνάζουσες».
Από την άλλη πλευρά, στοχεύουµε µε τον προσανατολισµό
της δηµοσιονοµικής πολιτικής, στην εξάλειψη της σπατάλης και
στον εξορθολογισµό της δηµόσιας δαπάνης, να επιδράσουµε
συρρικνωτικά και στη δεύτερη διάσταση του ελλείµµατος, δηλαδή στο διαρθρωτικό έλλειµµα.
Με αυτήν τη στρατηγική λοιπόν επιτυγχάνουµε τη µείωση του
δηµοσιονοµικού ελλείµµατος και από τις δύο πλευρές, καθιστώντας την έτσι ουσιαστική, µόνιµη, βιώσιµη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επειδή είπατε για τον τίτλο «Περιστολή δηµοσίων δαπανών», υπάρχουν ήδη ορισµένες πρώτες
θετικές, αχνές ενδείξεις για τα αποτελέσµατα αυτής της προσπάθειας, µέσα από την ίδια την εκτέλεση του προϋπολογισµού,
εκτέλεση που φαίνεται να επαναφέρει το πρόγραµµα οικονοµικής πολιτικής εντός στόχων.
Ενδεικτικά και µόνο, σύµφωνα µε τα προσωρινά, τελευταία,
πρόσφατα στοιχεία για το οχτάµηνο του έτους, το µήνα Αύγουστο, για πρώτη φορά από τότε που µπήκαµε στο πρόγραµµα οικονοµικής πολιτικής, από το Μάιο του 2010, έχουµε πλεόνασµα
στον κρατικό προϋπολογισµό, ύψους 850 εκατοµµυρίων ευρώ.
Τον Ιούλιο και τον Αύγουστο είχαµε µείωση πρωτογενών δαπανών, περιστολή των δαπανών κατά 17,5% σε σχέση µε τους
αντίστοιχους µήνες του 2011, επί δύο συνεχόµενους µήνες,
χωρίς νέα µέτρα και χωρίς να αυξηθούν οι ληξιπρόθεσµες οφειλές. Αυτό ονοµάζεται περιστολή δηµοσίων δαπανών.
Τον Αύγουστο δε, µειώθηκαν και οι αποκλίσεις στο σκέλος των
εσόδων και να δούµε την τάση τους επόµενους µήνες. Το αποτέλεσµα συνεπώς, το πρώτο οχτάµηνο του έτους, είναι το πρωτογενές έλλειµµα -και αναγνωρίζεται πλέον εντός και εκτός
χώρας- να ανέλθει σε 1,3 δισεκατοµµύρια ευρώ από 6 δισεκατοµµύρια την αντίστοιχη περίοδο του 2011. Η Κυβέρνηση συνεπώς προσπαθεί και ήδη έχει να επιδείξει κάποια απτά
αποτελέσµατα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε αυτήν την πραγµατικότητα
µε αυτές τις κυβερνητικές προτεραιότητες, το υπό συζήτηση νο-
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µοσχέδιο εντάσσεται στην προσπάθεια βελτίωσης της ασκούµενης δηµοσιονοµικής πολιτικής. Αφορά στη ρύθµιση θεµάτων που
σχετίζονται µε την ταχεία και αποτελεσµατική εφαρµογή των δηµοσιονοµικών ελέγχων και µε την προώθηση διατάξεων και την
περιστολή των δηµοσίων δαπανών.
Θα µου επιτρέψετε, να τοποθετηθώ κυρίως για τα τρία πρώτα
άρθρα, που είναι ο πυρήνας του νοµοσχεδίου, ο οποίος περιλαµβάνει τρεις συγκεκριµένες συνεκτικές πρωτοβουλίες, από τις
οποίες προκύπτει σαφές δηµοσιονοµικό όφελος –και δεν νοµίζω
να το αµφισβητεί κανένας σ’ αυτήν την Αίθουσα- και πρόδηλη
ελεγκτική θωράκιση της πολιτείας.
Με την πρώτη πρωτοβουλία προωθούνται τροποποιήσεις σε
υφιστάµενο νόµο, το ν.3492/2006 που διαµόρφωσε το σύστηµα
δηµοσιονοµικών ελέγχων, σύστηµα το οποίο προσαρµοσµένο,
όπως σωστά είπατε, στις διεθνείς πρακτικές και στα ελεγκτικά
πρότυπα, φιλοδοξεί να συµβάλει αποτελεσµατικά στην εξυγίανση των δοµών και στη διαφάνεια της λειτουργίας της Δηµόσιας Διοίκησης. Δυστυχώς ο νόµος του 2006 παρέµενε µέχρι
σήµερα ουσιαστικά ανενεργός και αυτό λόγω γραφειοκρατικών
αγκυλώσεων, διοικητικών δυσλειτουργιών.
Οι ρυθµίσεις που προωθούνται µε το υπό συζήτηση νοµοσχέδιο, επιτυγχάνουν την προσαρµογή στις τρέχουσες δηµοσιονοµικές συνθήκες της χώρας και στην προσπάθεια που επιχειρείται
για την τήρηση ορθής και ακριβούς απεικόνισης των λογιστικών
µεγεθών των φορέων της γενικής Κυβέρνησης όχι µόνο της κεντρικής Κυβέρνησης, στοχεύοντας στη µείωση του κόστους της
ελεγκτικής διαδικασίας και στην απλοποίηση της λειτουργίας
των ελεγκτικών σχηµάτων.
Ειδικότερα, -δεν δηµιουργούνται νέοι θεσµοί όπως άκουσα,
αλλά θεσπίζεται µε τη συγχώνευση δύο επιτροπών, η Επιτροπή
Συντονισµού Ελέγχων, εξασφαλίζοντας την ευέλικτη λειτουργία
τού φορέα και την αρχή της ανεξαρτησίας, σύµφωνα -όπως ζητάτε- µε τα διεθνή ελεγκτικά πρότυπα. Φυσικά η συµµετοχή στην
επιτροπή είναι χωρίς αποζηµίωση.
Δεύτερον, επιτρέπεται η σύσταση των µονάδων εσωτερικού
ελέγχου µε κοινές υπουργικές αποφάσεις και όχι µε τη χρονοβόρα διαδικασία της έκδοσης προεδρικών διαταγµάτων. Θα επανέλθω σ’ αυτό αύριο κατά τη συζήτηση επί των άρθρων.
Τρίτον, στελεχώνονται οι µονάδες αυτές από το υφιστάµενο
προσωπικό του φορέα, χωρίς αύξηση οργανικών θέσεων, χωρίς
αύξηση του κόστους νέων προσλήψεων, ενώ προβλέπεται η διενέργεια έκτακτων ελέγχων, µετά από αξιολόγηση της σκοπιµότητάς τους από την Επιτροπή Συντονισµού Ελέγχων, αποφεύγοντας
τη συσσώρευση τεράστιου όγκου υποθέσεων και την επιβάρυνση
του έργου της Γενικής Διεύθυνσης Δηµοσιονοµικών Ελέγχων.
Ο έλεγχος δεν περιορίζεται πλέον µόνο στον προληπτικό χαρακτήρα, αλλά είναι πλήρης, είναι ουσιαστικός. Διενεργείται
βάσει µοντέλου κινδύνου και περιλαµβάνει τόσο το δηµοσιονοµικό έλεγχο όσο και τον έλεγχο τού φυσικού αντικειµένου.
Αξίζει δε να σηµειωθεί ότι ασκείται για πρώτη φορά έλεγχος
στους φορείς, προκειµένου να διαπιστωθεί αν λαµβάνονται όλα
τα αναγκαία, απαραίτητα µέτρα για την εξασφάλιση της είσπραξης των εσόδων κι αν όλα τα έσοδα εισπράττονται και εµφανίζονται, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, ενώ επιβάλλονται
και κυρώσεις, εάν διαπιστωθούν παρατυπίες ή µη αποδοτικές ή
περιττές δαπάνες και εφαρµόζονται οι διαδικασίες ανάκτησης
των αχρεωστήτως ή παρανόµως καταβληθέντων ποσών.
Στο σηµείο αυτό ξεκαθαρίζω µε απόλυτο τρόπο ότι οι αλλαγές
που εισάγονται µε το παρόν νοµοσχέδιο, ουδόλως υποκαθιστούν
άλλες θεσµοθετηµένες ελεγκτικές αρχές, όπως είναι το Ελεγκτικό Συνέδριο ή το Σώµα Επιθεωρητών Δηµόσιας Διοίκησης,
αλλά τις θωρακίζουν και λειτουργούν συµπληρωµατικά.
Επειδή ετέθη από συνάδελφο των Ανεξάρτητων Ελλήνων κάτι
για την Οικονοµική Επιθεώρηση, να πω ότι µέχρι σήµερα το έργο
αυτό το είχε φορτωθεί η Οικονοµική Επιθεώρηση, χωρίς κανένα
αποτέλεσµα ή µε πενιχρά αποτελέσµατα.
Σήµερα τι κάνουµε; Πρώτον και την Οικονοµική Επιθεώρηση
αποδεσµεύουµε, για να ασχοληθεί µε το έργο της και δεύτερον
και τους δηµοσιονοµικούς ελέγχους αναθέτουµε εκεί που πρέπει
να ασκούνται.
Η δεύτερη πρωτοβουλία του παρόντος νοµοσχεδίου αφορά
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στη µείωση, µετά από οδηγία του Πρωθυπουργού κ. Σαµαρά, της
δηµόσιας δαπάνης για τη λειτουργία του πολιτικού συστήµατος.
Καταργούνται τα έξοδα παράστασης του Προέδρου της Κυβέρνησης, του Αρχηγού της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, του Προέδρου της Βουλής και όλων των µελών του Υπουργικού
Συµβουλίου. Έτσι οι αποδοχές τους εξισώνονται µε τις αποδοχές
του Βουλευτή.
Προς την ίδια κατεύθυνση περιστολής δηµόσιας δαπάνης του
πολιτικού συστήµατος έχουµε ήδη προχωρήσει στην υπογραφή
υπουργικής απόφασης από 27 Ιουλίου -και την οποία καταθέτω
για τα Πρακτικά, για να έχετε µία αίσθηση των ποσοτικών δεδοµένων- µε την οποία µειώνονται οι αποδοχές των γενικών γραµµατέων, των ειδικών γραµµατέων των Υπουργείων, των γενικών
γραµµατέων των αποκεντρωµένων διοικήσεων και των στελεχών
της αυτοδιοίκησης. Αντίστοιχες µειώσεις επέρχονται και στις
αποδοχές λοιπών υψηλόβαθµων στελεχών της Δηµόσιας Διοίκησης, που έχουν ως επίπεδο αναφοράς, τις αποδοχές του γενικού
γραµµατέα.
(Στο σηµείο αυτό ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών κ.
Χρήστος Σταϊκούρας καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της
Βουλής)
Και επειδή ρωτήθηκα από τον εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ, οι ανωτέρω αποδοχές του γενικού γραµµατέα καθορίζονται, σύµφωνα
µε τις διατάξεις του ν. 4024/2011, µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών. Από πλευράς του Υπουργείου Οικονοµικών, η σχετική
αρµοδιότητα ανήκει στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονοµικών.
Υπήρξε διάταξη, κινηθήκαµε γρήγορα.
Επίσης σε συνεννόηση µε την Προεδρία της Δηµοκρατίας,
προχωράµε σε µείωση των αποδοχών του θεσµού του Προέδρου
της Δηµοκρατίας και των πρώην Προέδρων της Δηµοκρατίας.
Το δηµοσιονοµικό όφελος που θα προκληθεί επί του κρατικού
προϋπολογισµού και του προϋπολογισµού των ΟΤΑ α’ και β’ βαθµού από το σύνολο αυτών των ρυθµίσεων, ξεπερνά τα 10 εκατοµµύρια ευρώ ετησίως.
Και επειδή είδα να διατυπώνεται η αγωνία για τις επόµενες
πρωτοβουλίες, θέλω να σας πω ότι θα ακολουθήσουν κι άλλες,
θα υπάρξει συνέχεια.
Για να κατανοηθεί δε περισσότερο η ωφέλεια που προκύπτει
από την ψήφιση του παρόντος νοµοσχεδίου, θα ήθελα να συνδέσω –κι αυτό είναι σηµαντικό- αυτό το ποσό που εξοικονοµείται
ως δηµοσιονοµικό ισοδύναµο, µε το ετήσιο ποσό που απαιτείται
ενδεικτικά –και το κάναµε πράξη- για την εξισωτική αποζηµίωση
των κτηνοτρόφων, η οποία εκτός του ότι κινείται στη λογική της
κοινωνικής ευαισθησίας επιφέρει –το τονίζω αυτό- πολλαπλασιαστικό δηµοσιονοµικό όφελος µε την εκταµίευση του συνόλου της
κοινοτικής συµµετοχής για το εν λόγω πρόγραµµα. Αυτή είναι
ουσιαστική παρέµβαση. Διαψεύδεται έτσι ο ειδικός αγορητής
των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, διότι η θεωρία των ισοδυνάµων όχι
µόνο δεν έχει καταρρεύσει, αλλά απεδείχθη.
Με την τρίτη πρωτοβουλία, µειώνονται τα µισθώµατα που καταβάλλουν το δηµόσιο και οι φορείς του δηµόσιου τοµέα για τη
µίσθωση ακινήτων που στεγάζουν τις υπηρεσίες τους. Συνεισφέρουν έτσι στη µεγάλη προσπάθεια εξοικονόµησης δηµοσίων
πόρων. Η µείωση είναι από 10% έως 25% και καταθέτω για τα
Πρακτικά σχετικό πίνακα.
(Στο σηµείο αυτό ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών κ.
Χρήστος Σταϊκούρας καταθέτει για τα Πρακτικά τον προαναφερθέντα πίνακα, ο οποίος βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος
Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της
Βουλής)
Δεν είναι οριζόντια, όπως είπε ο εισηγητής του Συνασπισµού
Ριζοσπαστικής Αριστεράς και αποδεικνύεται από εκείνα τα ποσοτικά στοιχεία που είχα δεσµευτεί να καταθέσω στην Ολοµέλεια. Αξίζει δε στο σηµείο αυτό, να σηµειωθεί ότι η µείωση του
µισθώµατος δεν εφαρµόζεται ή περιορίζεται για λόγους δικαιοσύνης και ίσης αντιµετώπισης, στις περιπτώσεις µισθώσεων που
έχουν ήδη πραγµατοποιηθεί οι προαναφερθείσες προβλεπόµενες µειώσεις ή µέρος αυτών.
Η δε υιοθέτηση προοδευτικής κλίµακας εξασφαλίζει την ανα-
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λογική ισότητα στην κατανοµή του βάρους από την επιβολή της
ρύθµισης. Πρόκειται για µία ρύθµιση που επιβάλλεται λόγω των
κρίσιµων δηµοσιονοµικών συνθηκών της χώρας και υλοποιείται
µε γνώµονα την εξυπηρέτηση του δηµοσίου συµφέροντος και τη
συνεισφορά στην προσπάθεια αποκατάστασης της δηµοσιονοµικής ισορροπίας και τάξης.
Σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, η συγκεκριµένη ρύθµιση θα πετύχει περιστολή της τάξεως
των 15 εκατοµµύριων µε 17 εκατοµµύριων ευρώ ετησίως, λαµβάνοντας υπ’ όψιν –και αναφέρθηκε αυτό- δύο παραµέτρους:
Πρώτον, θα έχουµε κάποια ακίνητα που θα αξιοποιούνται από το
δηµόσιο και άρα θα έχουµε µικρότερη µείωση. Και δεύτερον, κάποιοι ήδη έχουν προχωρήσει σε περαιτέρω µειώσεις µετά την
πρώτη µείωση του 2011.
Πριν κλείσω την τοποθέτησή µου και επειδή έγινε µία ειδική
αναφορά στο αν έχουµε τα ποσοτικά στοιχεία, σχετικά µε την
τροπολογία για το τέλος παραµονής που αναφέρατε, κύριε Χρυσοχοΐδη, να πω τα εξής: Στο κοµµάτι που αφορά το Υπουργείο
Οικονοµικών και σ’ αυτό που σχετίζεται µε την κατάργηση του
ειδικού φόρου, το 2010 ο προϋπολογισµός είσπραξης αυτού του
ειδικού φόρου ιδιωτικών και επαγγελµατικών πλοίων αναψυχής
ήταν για 10 εκατοµµύρια ευρώ. Εισπράχθηκαν 33.606,7 ευρώ.
Το 2011 ο προϋπολογισµός ήταν 5 εκατοµµύρια ευρώ και εισπράχθηκαν 1.359,7 ευρώ. Το 2012 ο προϋπολογισµός ήταν 4,8
εκατοµµύρια ευρώ και εισπράχθηκαν µόλις 900 ευρώ. Αυτό είναι
προφανές ότι µάλλον θα προκύψει –επειδή µιλήσατε για την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους- µε τον επανακαθορισµό του καθεστώτος των φορολογικών επιβαρύνσεων ως
θετικό οικονοµικό αποτέλεσµα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν αρεσκόµαστε στη µεγαλοποίηση των πρωτοβουλιών µας και δεν τρέφουµε αυταπάτες για
την εµβέλειά τους. Δεν θα αποκλίνουµε όµως και από την πραγµατικότητα. Και η πραγµατικότητα είναι πως συνεχίζουµε τη µεγάλη εθνική προσπάθεια για την έξοδο από την κρίση και τη
διάψευση όσων φαντασιώνονται τη χώρα εκτός Ευρωζώνης.
Οφείλουµε να συνεχίσουµε τη µεγάλη προσπάθεια για να πετύχουµε το καλό σενάριο, δηλαδή να γίνει θετική αξιολόγηση
από τους εταίρους, να πάρουµε τη δόση, να ολοκληρωθεί η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών και να ξεκινήσει άµεσα η ανάταξη
της οικονοµίας.
Επειδή ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ είπε ότι τα χρήµατα θα πάνε
στο εξωτερικό, να του πω ότι για πρώτη φορά, η επόµενη δόση
κατά 90%, θα µείνει εντός Ελλάδος, θα αποτελέσει την αφετηρία
για να αλλάξει η πορεία της ελληνικής οικονοµίας.
Συνεπώς πρόκειται για το σενάριο το οποίο κατά την τρέχουσα
δύσκολη συγκυρία, θα διαµορφώσει τις προϋποθέσεις, ώστε να
ξεκινήσουµε την προσπάθεια, για να εισέλθουµε στον ενάρετο
κύκλο της διατηρήσιµης ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής,
µε ισότιµη συµµετοχή όµως στην πυρήνα της Ευρωζώνης. Το σίγουρο είναι, ότι δεν πρόκειται για κάτι εύκολο. Ο δρόµος είναι
ακόµη µακρύς και δύσκολος. Οφείλουµε και µπορούµε µε µικρά
αλλά σταθερά βήµατα, όπως η παρούσα νοµοθετική πρωτοβουλία, να τον βαδίσουµε.
Θεωρούµε το παρόν νοµοσχέδιο ως ένα από τα πολλά αναγκαία βήµατα που πρέπει να κάνουµε, αν είναι δυνατόν όλοι µαζί,
ώστε η χώρα να βγει από το αδιέξοδο.
Με σεβασµό προς όλες τις πολιτικές εκφράσεις των Ελλήνων
πολιτών, ζητώ τη δηµιουργική συµµετοχή σε αυτήν την προσπάθεια όλων των πτερύγων του ελληνικού Κοινοβουλίου.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε
και εµείς.
Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑΕΚΜ, κ. Λαφαζάνης, για δώδεκα λεπτά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αφού, κύριε Υπουργέ, έχετε τόσα πλεονάσµατα στον προϋπολογισµό σας, αφού πάτε τόσο θαυµάσια και εξαιρετικά, γιατί ταλαιπωρείστε να βγάλετε άκρη µε τα 12 δισεκατοµµύρια ευρώ
εξόντωσης του ελληνικού λαού; Αν πάει καλά ο προϋπολογισµός,
τι χρειάζεστε τα 12 δισεκατοµµύρια ευρώ και τα οποία δεν ξέ-
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ρουµε πόσο θα φθάσουν;
Ποιον κοροϊδεύετε; Ποιον εµπαίζετε; Γιατί περί εµπαιγµού
πρόκειται µε αυτά που λέτε. Με αλχηµείες ο προϋπολογισµός
µπορεί να καταγράψει θριάµβους. Μιλάτε για πλεόνασµα. Σας
άκουσα.
Μπορείτε να µας πείτε τι έχει µείνει από τον προϋπολογισµό
που είχατε καταθέσει, σε σχέση µε το πρόγραµµα δηµοσίων
επενδύσεων; Όταν εξαφανίζετε τις δηµόσιες επενδύσεις σ’
αυτήν τη χώρα, όταν διαλύετε κυριολεκτικά το πρόγραµµα δηµοσίων επενδύσεων, επαίρεστε για πλεονάσµατα, που δεν υπάρχουν βεβαίως, παρά στη φαντασία σας;
Μπορείτε να µας πείτε πόσα οφείλει το δηµόσιο και δεν τα
πληρώνει στους προµηθευτές του; Πόσα είναι αυτά τα ποσά;
Στάση πληρωµών έχετε κάνει. Όχι στους πιστωτές, στους οποίους καταβάλλετε τους τόκους και τα χρεολύσια κανονικά, αλλά
στάση πληρωµών στη χώρα µέσα. Αυτό έχετε κάνει. Πόσες είναι
οι οφειλές;
Έτσι, λοιπόν, µπορείτε να κάνετε µαγειρείο και αλχηµείες και
να µας λέτε εδώ για πλεονάσµατα και θριάµβους.
Αλλά σας είπα αν έχετε πλεονάσµατα πρώτοι να τα χειροκροτήσουµε και να πάρετε πίσω το πακέτο. Να το πάρετε πίσω. Ορίστε, επετεύχθη η δηµοσιονοµική εξυγίανση. Τα ελλείµµατα
εξαφανίστηκαν. Έχουµε πλεονασµατικούς προϋπολογισµούς.
Μου θυµίζουν ξέρετε ποιον; Τον αλήστου µνήµης κ. Παπαντωνίου, που του λέγαµε «Τι λέτε, κύριε Παπαντωνίου µε τα πλεονάσµατα; Αυτά που κάνετε είναι λογιστικές περιπέτειες». Και όµως
επέµενε για πλεονάσµατα. Μετά από λίγο βεβαίως, έρχονταν τα
πραγµατικά µαντάτα και το τι συνέβαινε.
Τι είναι αυτά που κάνετε µε αυτές τις τροπολογίες; Μπορεί να
µην είναι προσωπική σας κατάθεση, αλλά εν πάση περιπτώσει
είναι στο νοµοσχέδιο που εσείς έχετε εισαγάγει σ’ αυτήν τη
Βουλή και προέρχονται από το Υπουργείο Ναυτιλίας. Είναι απαράδεκτες τροπολογίες που παραβιάζουν και τον Κανονισµό και
το Σύνταγµα. Είναι τροπολογίες κουρελόχαρτο. Είναι τροπολογίες που ντροπιάζουν κάθε έννοια νοµοθετικών ρυθµίσεων σ’
αυτήν την Αίθουσα. Είναι τροπολογίες που δεν περιέχουν τι καταργείτε. Επιχειρείτε να µας πείτε µε διάφορα χαρτιά που έχετε
φέρει από το Γενικό Λογιστήριο, για 10 εκατοµµύρια. Δεν ξέρω
πότε σας τα έφεραν. Τώρα προφανώς σας τα έδωσαν. Και αντί
να ντρέπεστε γι’ αυτά που µας λέτε, έρχεστε να µας το εµφανίσετε περήφανα, για να δικαιολογήσετε τις αντισυνταγµατικές
τροπολογίες που καταθέτετε; Μα είναι δυνατόν να το κάνετε
αυτό;
Δεν µας λέτε ποιες είναι οι διατάξεις που καταργούνται µε
αυτήν τη «ντροπολογία» που καταθέτετε. Δεν µας λέτε ποιες φορολογικές διατάξεις καταργούνται, ποιοι φόροι καταργούνται.
Άγνωστο Χ. Αύριο θα µας το ανακοινώσει ο κύριος Υπουργός.
Θα το ανακαλύψει για να το πει.
Έχετε σβήσει µια σελίδα εδώ από την κατάθεση της νοµοθετικής ρύθµισης. Κύριε Βορίδη, είναι σβησµένη η σελίδα. Ξέρετε
γιατί είναι σβησµένη; Από το µπάσε-βγάλε. Από το Γενικό Λογιστήριο στα Τελωνεία, µέχρι τα Υπουργεία: µ’ αυτόν τον κύκλο
έχει γίνει κοµµάτια και θρύψαλα η νοµοθετική παρέµβαση. Ξέρετε γιατί; Γιατί όλα είναι στο πόδι. Όλα είναι στο πόδι. Όλα γίνονται στο πόδι.
Επί της ουσίας, αυτό που θέλετε να κάνετε, είναι να χαρίσετε
φορολογικά δώρα στα σκάφη αναψυχής, γιατί αυτά που κάνετε
µέσα, επί της ουσίας, είναι σκανδαλώδη. Απόλυτα σκανδαλώδη.
Δίνετε φορολογική ασυλία σ’ αυτούς που έχουν σκάφη αναψυχής. Αυτό είναι το περιεχόµενο των διατάξεων, πέραν των άλλων
νοµιµοποιήσεων που θέλετε να κάνετε µε τις τροπολογίες για τα
λιµάνια. Είναι πεντακόσιες είκοσι οκτώ σελίδες µε διάφορες διατάξεις εκεί µέσα οι οποίες δεν νοµιµοποιούνται, οι οποίες αµφισβητούνται, οι οποίες δεν έχουν καµµία νοµική βάση. Έρχεστε
εδώ µε µια διαταξούλα, να τις νοµιµοποιήσετε «σκούπα», εδώ.
Δεν είναι η Βουλή «πλυντήριο» για τις ανοµίες, τις παρανοµίες
τις οποίες κάνετε. Δεν µπορείτε να χρησιµοποιείτε κατά τέτοιο
τρόπο τη Βουλή.
Το νοµοσχέδιό σας είναι ψευδεπίγραφο. Ψευδεπίγραφο! Και
είναι κυριολεκτικά ψευδεπίγραφο, διότι δεν έχει µείωση δηµοσίων δαπανών. Αυτή είναι η µείωση δηµοσίων δαπανών; Εδώ µι-
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λάµε για 15.000.000 ευρώ από τα µισθώµατα και 1.500.000 ευρώ
το πολύ, από όλα τα άλλα, 16.500.000 ευρώ. Αυτή είναι η εξοικονόµηση δαπανών που πρέπει να κάνετε, τη στιγµή που χρειάζεται ανασυγκρότηση όλη η Δηµόσια Διοίκηση, όλος ο δηµόσιος τοµέας; Και χρειάζεται ανασυγκρότηση όχι για την εξοικονόµηση δαπανών, κυρίως για να παίξει έναν καινούργιο, αναπτυξιακό ρόλο; Έχετε κάνει ποτέ λογαριασµό και απολογισµό
κόστους – οφέλους δαπανών, κατά υπηρεσία και αναπτυξιακού
και κοινωνικού οφέλους που προσφέρουν; Ουδέποτε έχει γίνει
στο ελληνικό δηµόσιο.
Ερχόσαστε εδώ και κάνετε προχειρότητες και ψευδεπίγραφες
παρεµβάσεις, προκειµένου να πείτε στην τρόικα, «να, ορίστε, φέραµε και νοµοσχέδιο όπου µειώνονται οι δαπάνες».
Οι µεγάλες δαπάνες είναι οι προµήθειες και ο τρόπος που γίνονται. Είναι οι εξοπλισµοί. Και τι γίνεται µε το θέµα των εξοπλισµών; Τεράστιο θέµα. Είναι όλες αυτές οι παροχές που δίδονται
µέσω των αναπτυξιακών νόµων, παροχές οι οποίες δεν έχουν κανένα επενδυτικό και αναπτυξιακό αντίκρισµα. Και ευηµερούν
αυτοί, οι οποίοι παίρνουν τις επιδοτήσεις στις διάφορες χώρες
των Βαλκανίων, φεύγοντας στο εξωτερικό µετά από λίγο, µε τα
λεφτά τού ελληνικού λαού και τους αναπτυξιακούς σας νόµους.
Εκεί, πρέπει να δώσετε βάρος και να κάνετε παρεµβάσεις.
Δεν τις κάνετε. Αντίθετα, κάνετε πραξικοπηµατικές καταστάσεις, για να ξεπουλήσετε την Ελλάδα.
Διαβάζουµε εδώ τα όσα είπε ο κ. Αθανασόπουλος. Πήρε φόρα
ο κ. Αθανασόπουλος. Αφού κατέστρεψε τη ΔΕΗ, την καταχρέωσε, από µία επιχείρηση ευηµερούσα και αναπτυσσόµενη, µε µεγάλο έργο, σχεδόν τη διέλυσε. Και για επιβράβευση τον βάλατε
να ξεπουλήσει και την Ελλάδα στο Ταµείο Αξιοποίησης της περιουσίας του δηµοσίου. Και έρχεται ο κ. Αθανασόπουλος σήµερα
και µας λέει εδώ, ότι θα κάνει την Ελλάδα Ελ Ντοράντο για τους
επενδυτές. Και ξεκινάει πρόγραµµα άµεσων ιδιωτικοποιήσεων,
όπως λέει, ΔΕΠΑ, ΔΕΣΦΑ, ΕΥΑΘ, ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ, ΛΑΡΚΟ, ΟΔΙΕ,
ΕΛΤΑ, «Αστέρας Βουλιαγµένης», αεροδρόµια, λιµάνια. Ποιος; Ο
κ. Αθανασόπουλος! Και κάνατε πραξικόπηµα, για να νοµιµοποιήσετε αυτές τις διακηρύξεις του για Ελ Ντοράντο των επενδυτών, στην αποικία και τη µπανανία που καταστήσατε την Ελλάδα.
Κάνετε πραξικόπηµα, διότι µε πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου θα νοµιµοποιήσετε την προεδρία του στο ΤΑΙΠΕΔ. Πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου, η οποία όµως δεν τον νοµιµοποιεί. Ο
νόµος λέει σαφώς, ότι χρειάζεται τα 2/3 της Επιτροπής ΔΕΚΟ
της Βουλής, προκειµένου να έχει γνώµη θετική για το διορισµό
του. Τα 2/3 δεν τα µάζεψε από την επιτροπή.
Δεν µπορείτε λοιπόν µε πραξικόπηµα, µε πράξη νοµοθετικού
περιεχοµένου εκ των υστέρων, να νοµιµοποιήσετε τις παρανοµίες τις οποίες κάνατε. Δεν γίνονται αυτά τα πράγµατα. Και να
ξέρετε ότι ο κ. Αθανασόπουλος δεν µπορεί να κάνει καµµία εκποίηση. Δεν µπορεί να παράγει έννοµα αποτελέσµατα ο παράνοµος διορισµός του. Προσβάλλονται και θα προσβληθούν όλες
οι πράξεις. Να το έχετε υπ’όψιν σας. Δεν πρόκειται να αναγνωριστούν.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
Θα πρόσθετα επίσης, κύριε Υπουργέ, ότι η διάταξη αυτή για
το πλωτό µουσείο του φιλεύσπλαγχνου δωρητή της χώρας µας,
του κ. Λάτση, είναι απαράδεκτη.
Θέλει ο κ. Λάτσης να κάνει πλωτό µουσείο, κύριε Χρυσοχοΐδη;
Να κάνει δέκα! Εµείς τι φταίµε να ερχόµαστε εδώ πέρα, µε νοµοθετικές ρυθµίσεις, να αναγνωρίζουµε τα πλωτά µουσεία του
και να τα επιβραβεύουµε; Τι δουλειά έχει η Βουλή να ασχολείται
µε τις ενέργειες και τις πράξεις του; Υπάρχει νόµος ο οποίος
αφορά όσους θέλουν να κάνουν φιλανθρωπίες, να κάνουν µουσεία, κ.λπ., ο ν.239/39. Μπορεί να υπαχθεί εκεί και να κάνει το
οτιδήποτε.
Γιατί το φέρνετε στη Βουλή αυτό το πράγµα; Ξέρετε γιατί το
φέρνετε στη Βουλή; Για να του παρέχετε φορολογικές ασυλίες
και εξαίρεση από τον αναγκαστικό ν. 239/39. Εξαίρεση από κάθε
είδους κρατική και δηµόσια εποπτεία. Εξαίρεση! Απόλυτη εξαίρεση.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Αντιθέτως.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ, µη
διακόπτετε τον οµιλητή.
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ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Το εξαιρείτε έτσι ώστε ένα
ίδρυµα σαν του κ. Λάτση που στην ουσία η έδρα του είναι στο
εξωτερικό, να κάνει εδώ τον φιλάνθρωπο και τον ευεργέτη. Λυπάµαι πάρα πολύ γι’ αυτά που κάνετε. Να αποσύρετε αυτήν τη
διάταξη αµέσως. Αν θέλετε να πάει µε τις διατάξεις τις κανονικές,
να κάνουµε οτιδήποτε και να κάνει τις φιλανθρωπίες του αλλά
δεν γίνεται µε αυτόν τον τρόπο τον απαράδεκτο.
Φτάσαµε στο σηµείο να µας φέρνετε εδώ και διατάξεις µε τις
οποίες το Ελληνικό προσπαθείτε να το απαλλάξατε και από τις
τελευταίες δηµόσιες δραστηριότητες που έχει, όπως τη Μονάδα
Υποβρύχιων Αποστολών, προκειµένου να το δώσετε στους επενδυτές, στο Ελ Ντοράντο που λέγεται «Ελλάδα», την Μπανανία.
Και τι κάνετε; Λέτε ότι µπορεί να φύγει από εκεί και να ανταλλαγεί µε παραθαλάσσια, χωρίς να µας λέτε πού είναι αυτή η παραθαλάσσια έκταση;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συντοµεύετε,
παρακαλώ, κύριε συνάδελφε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ολοκληρώνω αµέσως, κύριε
Πρόεδρε.
Και βάζετε και το εξής αµείλικτο από κάτω, το οποίο, µε συγχωρείτε, αλλά είναι εξοργιστικό και δεν µπορεί να γίνεται σε νοµοθετικές ρυθµίσεις. Μας λέτε ότι οι ανωτέρω αποφάσεις -που
µας φέρατε στην επιτροπή βεβαίως και τις εισαγάγατε αεροπλανικά- µπορούν να τροποποιούνται µε απόφαση του Υπουργού
Ναυτιλίας και Αιγαίου, ύστερα από πρόταση της Επιτροπής Σχεδιασµού και Ανάπτυξης. Δηλαδή µας φέρνετε µια διάταξη και
λέτε από κάτω από τη διάταξη ότι αυτό µπορεί να τροποποιείται
ανά πάσα στιγµή µε απόφαση του Υπουργού. Για σκεφτείτε σε
κάθε νόµο να κάνατε αυτήν τη δουλειά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τα υπόλοιπα
στη δευτερολογία σας, κύριε Λαφαζάνη.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Να ψηφίσουµε τη διάταξη εδώ
και από κάτω ο Υπουργός να µπορεί να την τροποποιεί µόνος
του ερήµην της Βουλής ανά πάσα στιγµή. Αυτά είναι απαράδεκτα και πρωτοφανή πράγµατα.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ- ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε
πολύ.
Το λόγο έχει ζητήσει ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών
κ. Σταϊκούρας.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο για δύο λεπτά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Ούτε δύο λεπτά, κύριε Πρόεδρε.
Ευχαριστώ.
Κοιτάξτε περισσότερο θέλω να τοποθετηθώ για το ύφος της
τοποθέτησης του κ. Λαφαζάνη, τον οποίον εκτιµώ προσωπικά.
Άκουσα λέξεις για πλυντήριο, πραξικόπηµα, εκποίηση. Ρωτάει
ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ για κάποια ποσά
από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, τα παρέχω και δεν σας
αρέσουν. Αν δεν τα είχα κάνει, πάλι δεν θα σας άρεσε. Τελικά
δεν µπορώ να καταλάβω πότε είστε ικανοποιηµένος. Αυτό πάντως είναι ο ορισµός της ανεύθυνης αντιπολίτευσης.
Δεύτερον, ποτέ δεν θριαµβολόγησα και το ξέρετε. Ήµουν
πολύ προσεκτικός στις διαπιστώσεις και στις διατυπώσεις και
πολύ φειδωλός στις εκτιµήσεις. Είπα και το παραβλέψατε ότι στο
πρώτο οκτάµηνο του έτους έχουµε πρωτογενές έλλειµµα. Άρα
εξακολουθούµε να έχουµε δαπάνες παραπάνω από έσοδα.
Είπα, όµως, επίσης, ότι τον Ιούλιο και τον Αύγουστο είχαµε
πρωτογενείς δαπάνες, µείωση 17,5%. Κι εκεί µέσα ξέρετε εξίσου
καλά µε εµένα ότι δεν είναι το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων. Και δεν είχαµε νέα µέτρα και δεν είχαµε αύξηση ληξιπρόθεσµων οφειλών. Αυτό γιατί δεν το παραδέχεσθε; Αυτή είναι η
πραγµατικότητα και δεν αµφισβητείται.
Θα ήθελα, συνεπώς, προκειµένου να βοηθήσουµε και τους
Έλληνες πολίτες σε αυτήν την προσπάθεια που καταβάλλεται,
να είστε πιο προσεκτικός στις διατυπώσεις.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, το λόγο παρακαλώ για µισό λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Πώς µισό
λεπτό; Για ποιο λόγο;

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ανταπάντηση στον κύριο
Υπουργό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Στη δευτερολογία σας.
Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ κ.
Χρυσοχοΐδης.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ζήτησα το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Δεν ζητήσατε το
λόγο επί προσωπικού, όπως θα µπορούσατε να ζητήσετε. Δεν
µπορείτε να κάνετε διάλογο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Τι προσωπικό; Πολιτική απάντηση θα κάνω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ, δεν
προβλέπεται από τον Κανονισµό.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Διαβάστε τον Κανονισµό, πάντως.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ορίστε, κύριε
Χρυσοχοΐδη, έχετε το λόγο.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Να ξεκινήσω, κύριε Υπουργέ, από µια αντίφαση που είναι
εξόφθαλµη µε τον τίτλο και το στόχο αυτού του νοµοσχεδίου και
κάποια περιεχόµενά του, που ευτυχώς αποσύρθηκαν.
Αναφέροµαι από τη µια µεριά στον τίτλο για την περιστολή δαπανών και τη δηµοσιονοµική εξυγίανση και από την άλλη πλευρά
κάποιος, ελπίζω όχι εσείς –και εννοώ όχι εσείς προσωπικά αλλά
το Υπουργείο Οικονοµικών- να µην έφερνε αυτήν την κατάπτυστη
διάταξη που αφορά το Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης. Λέω
ότι ελπίζω να µην είναι το Υπουργείο Οικονοµικών και να είναι κάποιος άλλος. Όποιος όµως και αν είναι αυτός, ο ίδιος θα πρέπει
να σας εισηγηθεί και εσείς να εισηγηθείτε πολύ σύντοµα, να φέρετε εδώ µια διάταξη να καταργήσουµε το Υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης, για τον απλούστατο λόγο ότι δεν χρειάζεται. Όπως
δεν χρειάζεται και η Γενική Γραµµατεία Αιγαίου, η οποία ασχολείται µόνο µε τη µίσθωση των πλοίων, µε ό,τι σηµαίνει αυτό και
σήµαινε τα παλαιότερα χρόνια. Ο κύριος Πρόεδρος το ξέρει
πολύ καλά και λόγω της νησιωτικής του καταγωγής.
Θέλω να πω, δηλαδή, ότι επιτέλους πρέπει να πάρουµε αποφάσεις σε αυτόν τον τόπο, οι οποίες θα συνάδουν µε τις ανάγκες
που έχει ο τόπος, που έχει η Ελλάδα αυτήν τη στιγµή και να κάνουµε εκείνες τις περικοπές που πραγµατικά στοιχίζουν στον ελληνικό λαό δαπάνες και χρήµατα από τον κόπο του, τη στιγµή
που υφίσταται πολύ µεγάλες θυσίες.
Κύριε Πρόεδρε, θέλω να πω ότι αυτό το ζήτηµα της δηµοσιονοµικής εξυγίανσης είναι ένα παλιό ζήτηµα στη χώρα. Δυστυχώς
µεταπολιτευτικά ουδέποτε υπήρξε σεβασµός και πειθαρχία σε
ό,τι αφορά και την εκτέλεση των προϋπολογισµών. Υπήρχε
πάντα µια πολύ µεγάλη διαρροή δαπανών σε κάθε προϋπολογισµό, µε αποτέλεσµα αυτό να γίνει συνήθεια, γιατί κάθε κοινωνική
οµάδα, κάθε Υπουργός ουσιαστικά ασκούσε τη δική του πολιτική
ανάλογα µε τις ορέξεις του, ανάλογα µε τις πιέσεις που είχε από
κοινωνικές οµάδες, ανάλογα µε τις πιέσεις που ασκούνταν µέσα
στη Βουλή από τα κόµµατα και τελικώς αυτό στο οποίο καταλήξαµε είναι η τραγική σηµερινή πραγµατικότητα.
Αυτά, για να είµαστε πολύ καθαροί µεταξύ µας, για να µπορέσουµε να βρούµε από εδώ και πέρα αυτό που είναι το ζητούµενο.
Το ζητούµενο είναι µια αυστηρή πειθαρχία σε ό,τι αφορά την
εκτέλεση των προϋπολογισµών της χώρας, γιατί αυτή η πολιτική
πράξη -διότι περί πολιτικής πράξης πρόκειται- ουσιαστικά συµβάλλει στο να σεβόµαστε και το τελευταίο ευρώ το οποίο καταβάλλει ο πολίτης αυτής της χώρας µε τους φόρους του, όπου τα
τελευταία χρόνια δυστυχώς όλο και αυξάνονται αυτοί οι φόροι.
Εάν θέλουµε, λοιπόν, όχι απλά να νοµοθετούµε κάποιες διατάξεις αλλά στην πράξη να σεβαστούµε τον κόπο, τον ιδρώτα και
τις θυσίες του ελληνικού λαού τα τελευταία χρόνια που πράγµατι
εµφανίζουν πια αποτελέσµατα, αυτό που έχουµε να κάνουµε
είναι να πάρουµε µια ισχυρή πολιτική απόφαση, να σεβαστούµε
µε πειθαρχία και µέσα από τη δηµοκρατική λειτουργία της Βουλής την εκτέλεση των προϋπολογισµών της χώρας.
Το δεύτερο ζήτηµα στο οποίο αναφέρεστε στο νοµοσχέδιο,
αφορά τη στέγαση των δηµοσίων υπηρεσιών. Και εδώ νοµίζω ότι
έχουµε ένα τεράστιο έλλειµµα που δεν λύνεται µε τη ρύθµιση

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΘ’ - 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012

που φέρνετε. Απλώς µειώνουµε κάποιες δαπάνες. Υπάρχουν
εκατοντάδες κτήρια του δηµοσίου, των ασφαλιστικών ταµείων,
τα οποία δυστυχώς δεν αξιοποιούνται. Δεν υπάρχει ουσιαστικά
ένα σχέδιο στέγασης των υπηρεσιών του δηµοσίου και δυστυχώς
διαρκώς γίνονται καινούργια διοικητήρια. Διαρκώς κτίζονται νέα
κτήρια. Διαρκώς δαπανώνται τεράστια ποσά χωρίς έναν προγραµµατισµό.
Πρόταση, λοιπόν, πολύ γρήγορα του Υπουργείου Οικονοµικών
σε µια συζήτηση που πρέπει να προετοιµάσουµε στην Επιτροπή
Οικονοµικών Υποθέσεων να έχουµε µια πλήρη γνώση, το ίδιο το
κράτος, µέσα από την ηλεκτρονική διακυβέρνηση να έχουµε µια
πεντακάθαρη εικόνα. Επιτέλους, το θέµα της στέγασης των υπηρεσιών να µπει σε µια καινούργια βάση, να αξιοποιηθούν όλα τα
κτήρια του δηµοσίου και όσα περισσεύουν, γιατί θα περισσέψουν
πάρα πολλά, να αξιοποιηθούν προς όφελος της ανάπτυξης.
Στο τρίτο ζήτηµα που έχει σχέση µε τις σχολές του Εµπορικού
Ναυτικού και εγώ πράγµατι το έζησα. Καλώς ο Υπουργός φέρνει
αυτήν τη στιγµή προς ψήφιση στη Βουλή προκειµένου να νοµιµοποιηθούν τα κτήρια. Θέλω να πω ότι αποτελεί ντροπή για το
κράτος ότι επί δεκαπέντε ολόκληρα χρόνια µε την υπογραφή
Υπουργών ακατάλληλα κτήρια στέγαζαν δεκαοκτάχρονα παιδιά,
τα οποία σπούδαζαν στις σχολές Εµπορικού Ναυτικού και ευτυχώς δεν συνέβη τίποτα. Εύχοµαι πολύ γρήγορα να ολοκληρωθούν οι εργασίες.
Και τέλος, σχετικά µε το ζήτηµα των σκαφών και προς τιµήν
σας που δώσατε αυτά τα νούµερα για να έχουµε µια γνώση, σκοπίµως το ρώτησα, γιατί από τη µια µεριά έχουµε αυτό το φαινόµενο, από την άλλη έχουµε το φαινόµενο των επαγγελµατικών
σκαφών, όπως ξέρετε, τα οποία επαγγελµατικά σκάφη µε τον
έναν ή µε τον άλλον τρόπο εµφανίζονται ουσιαστικά να φοροδιαφεύγουν και να αποφεύγουν την καταβολή ΦΠΑ.
Δυστυχώς, τα άτοµα που διατίθενται αυτήν τη στιγµή στο
Υπουργείο Οικονοµικών, στο ΣΔΟΕ, είναι ελάχιστα για τη δουλειά αυτή και πιστεύω ότι πρέπει να διαθέσετε πολύ γρήγορα
προσωπικό έτσι ώστε να συλλεχθεί αφ’ ενός µεν ένα µεγάλο
ποσό για τη λειτουργία του κράτους και για να αυξήσουµε τα
έξοδα και από την άλλη πλευρά να µπει µια τάξη σε ορισµένους
προνοµιούχους κακοµαθηµένους, οι οποίοι έµαθαν να φοροδιαφεύγουν συστηµατικά σε αυτήν τη χώρα και να ζουν πολυτελώς.
Θα ήθελα, επίσης, αναφερόµενος στο γενικότερο ζήτηµα να
πω ότι αυτήν τη στιγµή, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η χώρα
αρχίζει πια και σηµειώνει σηµαντικά αποτελέσµατα και προόδους. Αυτή είναι η αλήθεια. Τα περιέγραψε προηγουµένως ο
Υπουργός. Έχουµε ακόµη δρόµο µπροστά µας αλλά υπάρχει µια
σηµαντική εξέλιξη, υπάρχει µια πάρα πολύ σηµαντική εξέλιξη και
είναι ότι η σηµαία της Ευρώπης µεταφέρθηκε από το Βορρά στο
Νότο. Η σηµαία της Ευρώπης είναι στη Μεσόγειο. Η σηµαία της
Ευρώπης κυµατίζει και µάλιστα κυµατίζει µε τέτοιον τρόπο που
επιβεβαιώνει τον αγώνα που έδωσαν οι Έλληνες πολίτες µαζί µε
άλλους λαούς της Νότιας Ευρώπης για τη διάσωση της Ευρωζώνης και για την αυριανή αναπτυξιακή πορεία της Ευρώπης.
Η Ελλάδα µπαίνει σε µια νέα περίοδο και είναι βέβαιο ότι
όποιοι αντιστέκονται σε αυτήν τη νέα περίοδο που, κατά τη
γνώµη µου, θα είναι ίσως η πιο εξυγιαντική περίοδος στην ιστορία της, νοµίζω ότι κάνουν ένα κρίσιµο λάθος. Το κρίσιµο λάθος
έχει να κάνει µε την άρνηση στο να εξαλείψουµε παθογένειες δεκαετιών ή και παραπάνω, οι οποίες έχουν σαρώσει συνειδήσεις
και αντιλήψεις στη ζωή µας και οδήγησαν στα αποτελέσµατα τα
οποία βιώνουµε σήµερα εµείς και τα παιδιά µας.
Αλλά πάλι το βασικό µας ζήτηµα, η βασική προτεραιότητα είναι
η πολιτική. Χρειάζεται ένα νέο υπόδειγµα στην πολιτική, χρειάζεται ένα νέο ήθος στην πολιτική, χρειάζεται µια νέα αξιοκρατία
στην πολιτική, χρειάζεται δικαιοσύνη και αλήθεια. Χρειάζεται, τελικώς, αποτελεσµατικότητα, γιατί από αυτό κρίνεται η ίδια η πολιτική.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Και λίγο διάβασµα.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ: Γι’ αυτό, λοιπόν, ακούγοντας εδώ
µέσα συναδέλφους από διάφορες πτέρυγες της Βουλής, θέλω
να υποβάλω την ένστασή µου στον τρόπο µε τον οποίο ασκείται
η αντιπολίτευση εδώ και η ρητορική. Είναι δικαίωµά τους, αλλά
είναι και δικαίωµα δικό µου και δικό µας όλων, να έχουµε µια
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στάση απέναντι στα πράγµατα. Άκουσα: «είστε όλοι συνένοχοι».
Για ποιο θέµα; Κάνουµε µια προσπάθεια σήµερα…
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ µη
θορυβείτε. Πάµε πολύ καλά µέχρι εδώ.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ: Τι θα πει το «είστε συνένοχοι γι’ αυτό
το ζήτηµα»; Το ότι γίνεται µια πολύ µεγάλη προσπάθεια να µη
φτάσουµε στο σηµείο η χώρα µας να οδηγηθεί στην πλήρη κοινωνική κατάρρευση; Γι’ αυτό είµαστε συνένοχοι; Ε, ας είµαστε
συνένοχοι, λοιπόν, γι’ αυτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΚΗΣ: Στο σηµείο αυτό ποιος µας έφερε;
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ: Είµαστε συνένοχοι γιατί αποτρέπουµε η ελληνική κοινωνία να µετατραπεί σε κοινωνία συµµοριών, όπου τα καλάσνικοφ θα κυριαρχούν µεταξύ συµµοριών; Γι’
αυτό είµαστε συνένοχοι;
Άκουσα επίσης…
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Για το ότι µας βάλατε στο µνηµόνιο αδιάβαστος και είστε συνένοχος.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ: Ασχηµονείτε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Χρυσοχοΐδη, µην κάνετε διάλογο.
Κυρία Κωνσταντοπούλου, σας παρακαλώ.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ: Ασχηµονείτε για µια ακόµη φορά µαταίως, όµως, και δεν ακούγεστε. Επειδή ασχηµονείτε, να φροντίσετε να έχετε µια κοινοβουλευτική συµπεριφορά σωστή εδώ
µέσα και να διαβάσετε και τον Κανονισµό, µιας και είστε νοµικός.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Διαβάστε εσείς το µνηµόνιο!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τώρα δεν υπάρχει λόγος. Πολύ καλά πηγαίναµε, γιατί η όξυνση αυτή;
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ: Εγώ δεν ενοχλώ κανέναν και δεν διέκοψα κανέναν. Λέω να µην ασχηµονείτε.
Να συνεχίσω, λοιπόν.
Από την άλλη πλευρά άκουσα τον Εκπρόσωπο της Χρυσής
Αυγής να λέει για τους απατεώνες και για το πάρτι των εκατοµµυρίων. Και τι δουλειά έχετε εσείς σ’ αυτήν την Αίθουσα εδώ
µέσα; Τι κάνετε εσείς; Τι παριστάνετε εδώ; Πείτε µου, σας παρακαλώ, αν εδώ πέρα γίνεται όλο αυτό το πάρτι, ποιος είναι ο
ρόλος σας;
Μήπως θέλετε να παίξετε το ρόλο που παίζετε έξω απ’ αυτήν
την Αίθουσα; Μήπως πιστεύετε ότι αυτός ο ρόλος σας µπορεί
και εδώ µέσα να είναι ευεργετικός;
Θέλω να σας πω ότι ο ρόλος που παίζετε είναι εθνικά επιζήµιος. Ο ρόλος της Χρυσής Αυγής είναι εθνικά επιζήµιος. Πρώταπρώτα γιατί στοχοποιεί τη χώρα, µια χώρα που αναφέρεται πια
στον Οργανισµό Ηνωµένων Εθνών ως χώρα που έχει ρατσιστικές
αντιλήψεις. Και παρακαλώ πολύ –απευθύνοµαι σε όλες τις πλευρές της Βουλής- ποια ξένη επένδυση θα έρθει σ’ αυτήν τη χώρα,
όταν έχει τέτοιες αντιλήψεις ή φέρεται να έχει τέτοιες αντιλήψεις;
Η Ελλάδα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν ήταν ποτέ Χρυσή
Αυγή. Η Ελλάδα δεν ήταν ποτέ ρατσιστική, όχι µε την έννοια που
πάτε να δώσετε εσείς αλλά µε την έννοια που πάνε να δώσουν
έξω αυτοί που µας βλέπουν.
Είναι πραγµατικά δικαίωµά σας να δίνετε αίµα σε όσους θέλετε. Είναι φρικαλέο βέβαια για µένα προσωπικά να µη δίνετε
αίµα σε έναν οποιονδήποτε άνθρωπο, οποιουδήποτε χρώµατος
ή φυλής.
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ: Συγγνώµη, αλλά η Εθνική Επιτροπή
Αιµοδοσίας έχει άλλη γνώµη…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ,
κυρία συνάδελφε. Γιατί πήρατε το λόγο έτσι αυθαίρετα; Εδώ
είστε Βουλευτής. Δεν είστε γιατρός.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ: Λέω πως είναι φρικαλέο για µένα να
γίνεται αυτό το πράγµα. Εν πάση περιπτώσει, όµως, είναι δικαίωµά σας να δίνετε σε όποιους θέλετε. Είναι δικαίωµά σας να
δίνετε φαγητό και τρόφιµα σε όποιον νοµίζετε. Και για µένα πάλι
είναι φρικαλέο. Όλοι οι άνθρωποι έχουν ανάγκη από ένα πιάτο
φαγητό.
Δεν είναι όµως δικαίωµά σας στο δρόµο να δέρνετε και να χτυπάτε ανήµπορους ανθρώπους. Δεν είναι δικαίωµά σας να ανατρέπετε πάγκους αθώων ανθρώπων. Αν θέλετε να µπείτε και να
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προστατέψετε τους πολίτες, να πάτε να βρείτε αυτούς που κρύβονται πίσω από αυτούς τους φουκαράδες που είναι στο δρόµο,
δηλαδή τους Έλληνες µεγαλέµπορους που κάνουν τεράστιες
αποθήκες µε προϊόντα-µαϊµού.
Επίσης, προσέξτε, γιατί στοχοποιείτε τη χώρα, γιατί η δράση
φέρνει αντίδραση. Και η αντίδραση θα έρθει κάποια στιγµή και
µπορεί να είναι δυστυχώς για τον τόπο µοιραία.
Γι’ αυτό, λοιπόν, σας συνιστώ να αλλάξετε γρήγορα συµπεριφορά. Δεν είναι ανεκτά αυτά τα πράγµατα στην Ελλάδα.
Επίσης, θέλω να µου πείτε: Ποιος έγχρωµος ή οποιασδήποτε
άλλης φυλής θα έλθει να παντρευτεί στην Ελλάδα µιας που τώρα
πια έρχονται κατά χιλιάδες άνθρωποι που θέλουν να παντρεύονται στα νησιά µας, όταν υπάρχουν τέτοιες αντιλήψεις στη χώρα
µας;
Να τα σκεφθείτε λοιπόν, όλα αυτά και να ανακαλέσετε τον
εαυτό σας στην τάξη. Και να σταµατήσει µέσα σ’ αυτήν την Αίθουσα αυτός ο ισοπεδωτικός λόγος, ο οποίος δεν ωφελεί καθόλου την εξυπηρέτηση των συµφερόντων του ελληνικού λαού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε
πολύ.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΜΑΡΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα το λόγο
επί του Κανονισµού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Το λόγο έχει ο
κ. Μαριάς επί του Κανονισµού.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΜΑΡΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, µε πληροφόρησαν από το Προεδρείο ότι θα µιλήσω εγώ, ενώ κατά τον Κανονισµό είναι η σειρά του κ. Βορίδη.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Πού το λέει αυτό ο Κανονισµός;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κατ’ αρχάς θα
πρέπει να ξέρετε ότι όταν ζητείτε το λόγο επί του Κανονισµού, η
διαδικασία είναι διαφορετική. Θα έπρεπε να καταθέσετε ένα έγγραφο στη Βουλή, να συνυπογράφεται από δύο συναδέλφους
σας και στη συνέχεια να συζητήσουµε.
Εν πάση περιπτώσει, θα ήθελα να σας πω το εξής: Πράγµατι,
ζήτησε πρώτος το λόγο ο κ. Βορίδης και εν συνεχεία εσείς.
Υπήρξε µία «διαµάχη» για το ποιος θα µιλήσει πρώτος και ποιος
εν συνεχεία. Έκρινα ότι θα ακολουθήσουµε αυτό το οποίο γίνεται
και µε τους Βουλευτές, δηλαδή εναλλάξ της Συµπολίτευσης και
της Αντιπολίτευσης.
Ορίστε, κύριε Μαριά, έχετε το λόγο ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΜΑΡΙΑΣ: Επιτρέψτε µου επί του θέµατος
που θέτετε να πω το εξής. Θεωρείτε λοιπόν, ότι το ΠΑΣΟΚ είναι
στη Συµπολίτευση...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Προφανώς.
Συγκυβέρνηση είναι.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΜΑΡΙΑΣ: Εποµένως νοµίζω ότι λύνεται το
θέµα, ότι κακώς το ΠΑΣΟΚ έχει πάρει διάφορες θέσεις Προεδρείων θεωρούµενο ως Αντιπολίτευση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ,
κύριε συνάδελφε.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΜΑΡΙΑΣ: Θα ανέβω στο Βήµα για να µιλήσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Το λόγο έχει ο
κ. Μαριάς ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος των Ανεξάρτητων
Ελλήνων.
ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ - ΑΒΡΑΜΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα
το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ, έχω
ήδη δώσει το λόγο στον κ. Μαριά.
ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ - ΑΒΡΑΜΗΣ: Δεν επιτρέπεται να υβρίζεται µισό εκατοµµύριο Ελλήνων απ’ αυτούς που κατέστρεψαν
την πατρίδα, από τον κ. Χρυσοχοΐδη και τους οµοίους του…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ.
Έχετε το λόγο, κύριε Μαριά.
ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ-ΑΒΡΑΜΗΣ: ...(Δεν ακούστηκε)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Δεν έχετε το
λόγο, κύριε συνάδελφε.
Να µη γράφεται τίποτα από τις κραυγές του συναδέλφου. Θα
παρακαλούσα να σταµατήσετε τις φωνές.
ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ - ΑΒΡΑΜΗΣ: ...

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεχίστε, κύριε
Μαριά, παρακαλώ.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΜΑΡΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, παρακολουθήσαµε τώρα τις τοποθετήσεις του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου
του ΠΑΣΟΚ αλλά και του Υπουργού και µιλούν σαν να βρισκόµαστε εν κενώ, σαν να µην έχει προηγηθεί τίποτα. Είπε ο κ. Χρυσοχοΐδης ότι διερωτήθηκε αν είµαστε όλοι συνένοχοι. «Γιατί;»
διερωτήθηκε. Εγώ θα σας πω κατ’ αρχάς ότι υπάρχει µια τεράστια συνενοχή όσων υπέγραψαν το µνηµόνιο χωρίς να το διαβάσουν και κατά την έννοια αυτή, επειδή πάρα πολλοί είναι αυτοί
που ισχυρίζονται ότι δεν το διάβασαν, τουλάχιστον σε αυτό το
σηµείο υπάρχει µια τεράστια συνενοχή. Το αν υπάρχει συνενοχή
παραπέρα, θα κριθεί, διότι εµείς έχουµε καταθέσει µια πρόταση
για εξεταστική επιτροπή για το πώς µπήκαµε στο µνηµόνιο και
από εκεί και πέρα, είτε η πρόταση η δικιά µας είτε άλλη πρόταση,
είναι δεδοµένο ότι, εάν και εφόσον περάσει, θα δροµολογήσει
κάποιες εξελίξεις για έλεγχο.
Αλλά ταυτόχρονα είπε και ο Υπουργός ότι είναι µια αφετηρία
µιας προσπάθειας. Ξεχνάτε, κύριε Υπουργέ, ότι το κόµµα σας
ήταν αυτό που στήριξε την κυβέρνηση Παπαδήµου. Εποµένως
για ποια αφετηρία προσπάθειας µιλάτε; Δηλαδή, δεν είναι κάτι
το καινούργιο, υπάρχει µια συνέχεια πολιτικών δυνάµεων, οι
οποίες στηρίζουν το µνηµόνιο, έχουν µια συγκεκριµένη πολιτική.
Συνεχίζετε να έχετε τη λάθος τακτική, δηλαδή να µειώνετε µισθούς, συντάξεις, να γίνεται επίθεση στα λαϊκά εισοδήµατα και
παρά ταύτα να πιστεύετε ότι στο τέλος θα υπάρχει ένα αποτέλεσµα. Δεν υπάρχει περίπτωση να έχουµε κάποιο θετικό αποτέλεσµα, διότι µε τις επιθέσεις που γίνονται αυτήν τη στιγµή στους
µισθούς και στις συντάξεις θα έχουµε χειρότερα αποτελέσµατα.
Τι πρόκειται να κάνετε; Θα έχουµε µείωση των συντάξεων κατά
4,6 δισεκατοµµύρια, επίθεση στα προνοιακά επιδόµατα 950 εκατοµµύρια, στα θέµατα της υγείας 1,4 δισεκατοµµύρια, στην
άµυνα περιορισµό 520 εκατοµµύρια, στην παιδεία 390 εκατοµµύρια, µισθολογική δαπάνη µείον 1,3 δισεκατοµµύρια κ.λπ.. Και
τώρα εσείς πιστεύετε ότι µετά απ’ όλα αυτά θα έχετε θετικά αποτελέσµατα, σε µια τέτοια φάση. Σηµερινό δηµοσίευµα στη «ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ» δείχνει ότι η µεγαλύτερη υποχώρηση του κόστους
εργασίας είναι στην Ελλάδα, µείον 11,5%. Πού θα φτάσει αυτή η
κατάσταση; Γιατί κάνετε επίθεση και στον ιδιωτικό τοµέα να πάνε
παρακάτω. Λοιπόν, δεν γίνεται αυτό να συνεχιστεί και το ξέρετε
πολύ καλά, γι’ αυτό και ο ελληνικός λαός αντιδρά. Έχετε οδηγήσει, δυστυχώς, µεγάλα τµήµατα του πληθυσµού στη φτώχεια,
στα συσσίτια, στην ανέχεια και µε την πολιτική που συνεχίζετε
πάµε ακόµη χειρότερα. Και θα πρέπει αυτό να το καταλάβετε,
ότι η πολιτική αυτή είναι µια πολιτική χωρίς πάτο, µια πολιτική η
οποία δηµιουργεί προβλήµατα.
Είχαµε µια έκθεση της ALPHA BANK πριν λίγο καιρό που έλεγε
ότι µε την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισµού θα υπάρξει
µια άσπρη τρύπα, ένα περίσσευµα 6 δισεκατοµµυρίων ευρώ,
γιατί το υπαινιχθήκατε. Η ίδια η έκθεση έλεγε ότι ψεύδεται η
τρόικα και βάζει δεδοµένα που δεν ισχύουν. Και εάν ισχύει αυτή
η ανάλυση της ALPHA BANK -η οποία δεν νοµίζω ότι υποστηρίζει
τον αντιµνηµονιακό αγώνα- ρωτάω: Ποια είναι η προσαρµογή
που θα κάνετε στα µέτρα; Γιατί επιµένετε στα 11,9 δισεκατοµµύρια ευρώ µέτρα και βάλε, όταν η ίδια η ALPHA BANK σάς λέει
ότι µε τη µορφή εκτέλεσης του προϋπολογισµού και µε την τεράστια επίθεση που γίνεται στα εισοδήµατα θα προκύψει µια διαφορά συν 6 δισεκατοµµύρια; Εποµένως, εάν ισχύουν αυτά που
είπατε -γιατί κάτι τέτοιο υπονοήσατε, ότι ο προϋπολογισµός πάει
καλά και εφόσον υπάρχει και αυτή η έκθεση και δεν είδα να τη
διαψεύδετε- τότε γιατί δεν παίρνετε συγκεκριµένα µέτρα, τα
οποία θα ανακουφίσουν τα λαϊκά εισοδήµατα;
Θέλετε ισοδύναµα; Σας το είπα και την άλλη φορά. Τα ισοδύναµα είναι στον κ. Ντράγκι. Να του πείτε, λοιπόν, ότι δεν µπορεί
να κερδοσκοπεί εις βάρος της Ελλάδας. Δεν µπορεί σε µια
νύχτα, στις 22 Αυγούστου αν θυµάµαι καλά, να βγάλει 1,2 δισεκατοµµύρια ευρώ πουλώντας στην ονοµαστική αξία οµόλογα του
ελληνικού δηµοσίου που τα αγόρασε µε έκπτωση.
Πήγατε και συναντήσατε τον κ. Ντράγκι µε τον κύριο Πρωθυπουργό. Γιατί δεν του είπατε ότι το ισοδύναµο –γιατί και ο
Ντράγκι και η τράπεζα είναι µέλος της τρόικας- είναι τα 12 δισε-

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΘ’ - 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012

κατοµµύρια; Τόση είναι η διαφορά µε την οποία αγόρασε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τα οµόλογα. Τα αγόρασε µε 38 δισεκατοµµύρια. Η ονοµαστική τους αξία είναι 50 δισεκατοµµύρια.
Να η διαφορά των 12 δισεκατοµµυρίων ευρώ.
Χαίροµαι γιατί επιβεβαιώσατε αυτά που λέγαµε όχι µόνο σ’
αυτήν την Αίθουσα, αλλά κυρίως εκτός αυτής της Αιθούσης, όταν
οι Ανεξάρτητοι Έλληνες µαζί µε άλλα κινήµατα, τους αντιµνηµονιακούς πολίτες παλεύαµε και λέγαµε από «όλα τα χρήµατα του
δανεισµού δεν µπαίνει τίποτα στην Ελλάδα. Ξαναγυρνούν στους
δανειστές».
Ο Πρωθυπουργός απέδειξε –το είπε πριν λίγες µέρες, αλλά το
είπατε και εσείς- ότι για πρώτη φορά το 90% της δόσης θα µείνει
εντός Ελλάδας. Συνοµολογείτε δηλαδή ότι το 90% όλων των δανείων που ήρθαν ήταν εκτός Ελλάδας. Αν τα ψάξουµε, είναι πολύ
µεγαλύτερο το ποσοστό.
Για τον ελληνικό λαό όµως –γιατί εσείς τα ξέρετε- από αυτό
το 90% που θα µείνει µέσα στην Ελλάδα, δηλαδή από το ποσοστό των 31 δισεκατοµµυρίων, τα 25 δισεκατοµµύρια τα δίνετε
στις τράπεζες. Τα δίνετε για ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών.
Τα δίνετε για να σώσετε τους µεγαλοµετόχους, για να κοινωνικοποιήσετε τις ζηµιές, να πληρώσουµε εµείς, ο ελληνικός λαός
που είναι στην ανέχεια για να σωθούν αυτοί που βρίσκονται ως
µεγαλοµέτοχοι στη διοίκηση τραπεζών. Αυτούς στηρίζετε. Αυτή
είναι η πραγµατικότητα.
Θέλετε να µιλήσουµε τώρα για τη µείωση των δαπανών; Πόσο
είναι αυτή η µείωση; Την είχατε προσδιορίσει στα 25 εκατοµµύρια ευρώ. Τώρα που φέρατε κάτι παραπάνω, µπορεί και να το
αυξήσετε. Κάναµε κατ’ αρχάς µια πρόταση. Αν θέλετε να κάνετε
µειώσεις, να πάτε στις αµοιβές του κοµµατικού στρατού που
υπάρχει αυτήν τη στιγµή στα Υπουργεία, στις γενικές γραµµατείες, σε όλον το δηµόσιο τοµέα και υπηρετεί τη µνηµονιακή πολιτική.
Εγώ ξεκίνησα µια καταγγελία για τα περίφηµα golden boys και
µετά ακολούθησαν την επόµενη φορά στην Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων και η κ. Πατριανάκου και ο κ. Κεφαλογιάννης. Τι
θα γίνει µε τις τεράστιες αµοιβές τους;
Θέλετε να πάµε στον κ. Προβόπουλο; Του στείλατε µια επιστολή για µείωση των αµοιβών του και δεν σας απάντησε καθόλου. Υπάρχουν δηµοσιεύµατα ότι οι αµοιβές του είναι 25.000
ευρώ το µήνα. Μπορεί να είναι και 23.500. Δεν σας απάντησε. Τι
θα του κάνετε; Θα µειώσετε τις αµοιβές;
Υπάρχει και το περίφηµο που λέγεται ότι δεν µπορούµε να µειώσουµε τις αµοιβές του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος,
σας λέω –και θα το καταθέσω- ότι µε βάση το άρθρο 21 του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος -επειδή είστε, δηλαδή το
κράτος είναι, ο µεγαλοµέτοχος της Τράπεζας της Ελλάδος- η γενική συνέλευση καθορίζει τις αµοιβές. Κάντε λοιπόν, γενική συνέλευση, και να του µειώσετε τις αµοιβές. Να τις πάτε στις 5.000
ευρώ περίπου των Γενικών , να µην πω ότι πρέπει για προπόνηση
για ένα εξάµηνο να του δώσετε το µισθό του ανειδίκευτου εργάτη, για να καταλάβει πώς περνούν οι εργαζόµενοι στην Ελλάδα
που τους κάνει τόσα χρόνια υποδείξεις και λέει να µειωθούν οι
µισθοί.
Πάµε παρακάτω. Εκεί έχει δεκαεπτά συµβούλους. Ένας εξ
αυτών, στέλεχος της µνηµονιακής κυβέρνησης, γενικός γραµµατέας, σύµφωνα µε δηµοσιεύµατα –και να το ελέγξετε- παίρνει
12.000 ευρώ το µήνα. Τι θα γίνει µε αυτούς; Θα συνεχίσουν;
Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας. Αυτοί που ανακεφαλαιοποιούν τις τράπεζες, πώς αµείβονται; Καταγγέλθηκε και
από στελέχη της Νέας Δηµοκρατίας ότι ο Πρόεδρος που ήταν
και στην Τράπεζα της Ελλάδος, µε άλλες αµοιβές, παίρνει 21.000
µε 22.000 ευρώ το µήνα. Θα συνεχίσει να τα παίρνει;
Το ΤΑΙΠΕΔ, που θα σώσει την Ελλάδα µε την αποκρατικοποίηση, έχει τεράστιες αµοιβές. Έχουµε καταθέσει µια τροπολογία
-και δεν σας άκουσα να την κάνετε δεκτή- που λέει ότι και στο
ΤΑΙΠΕΔ και στο Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας και σε
όλα τα νοµικά πρόσωπα που είναι µέτοχος το κράτος, είτε είναι
εντός είτε εκτός Χρηµατιστηρίου και σε όλες τις εταιρείες του
δηµόσιου τοµέα κανείς δεν θα µπορεί να πάρει περισσότερο από
τις αµοιβές του γενικού γραµµατέα. Και αφού µειώνετε και άλλο
τις αµοιβές του, χαίροµαι. Θα πάνε ακόµα πιο κάτω.
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Θα την ψηφίσετε; Την καταθέσαµε εµπρόθεσµα. Άκουσα πολυλογίες δεξιά και αριστερά. Σας ακούω εσάς να λέτε ότι θα πάει
στο µέλλον. Όχι, τώρα να την ψηφίσετε, να την ψηφίσουµε όλοι
για να µην υπάρχει αυτή η κατάσταση της κοροϊδίας.
Οι κοµµατικοί στρατοί, άλλη τροπολογία. Λέει ότι µέλη του
Υπουργικού Συµβουλίου, Πρωθυπουργός, Αναπληρωτές Υπουργοί και Υφυπουργοί και Γενικοί Γραµµατείς και Ειδικοί Γραµµατείς δεν µπορούν να διορίζουν ή να απασχολούν περισσότερους
από πέντε συµβούλους ή επιστηµονικούς συνεργάτες ή µετακλητούς. Και εάν θέλουν άλλη βοήθεια, ευχαρίστως µπορούν να
αποσπάσουν στο γραφείο τους δηµοσίους υπαλλήλους. Θα την
ψηφίσετε;
Έτσι είναι, λοιπόν, τα πράγµατα, πολύ συγκεκριµένα. Και τα
ερωτήµατα είναι αµείλικτα. Θα κρατήσω, βεβαίως, και άλλες παρατηρήσεις για τη δευτερολογία για να σας δείξω πώς πραγµατικά µπορεί να γίνουν µειώσεις.
Φέρατε εδώ µια τροπολογία για τα θέµατα των λιµανιών και
εξηγήσαµε ότι είµαστε αντίθετοι, διότι στην ουσία υπάρχει µία
παράκαµψη της Βουλής και πάει να γίνει αναθεώρηση όλων των
master plans. Έχει ξεκινήσει µια διαδικασία ξεπουλήµατος των
λιµανιών και του λιµανιού του Αγίου Νικολάου και του Ρεθύµνου
που εκεί προωθείται τουρκοποίηση, έχουµε τουρκική εταιρεία
που ενδιαφέρεται να το πάρει, όπως έχει γίνει και µε τη µαρίνα
στη Λέσβο και έχουµε επίκαιρη ερώτηση που θα συζητηθεί την
Πέµπτη. Επίσης, έχουµε ξεπούληµα του λιµανιού στη Σούδα.
Έχουµε αντίστοιχες διαδικασίες που προετοιµάζουν για το λιµάνι
του Ηρακλείου και άλλων περιοχών. Τι θα γίνει µε αυτά;
Εµείς, λοιπόν, είµαστε αντίθετοι σε αυτήν την τροπολογία. Σάς
το λέµε ξεκάθαρα και θα αντιδράσουµε και θα επιµείνουµε να τηρηθεί ο Κανονισµός απέναντι στο ζήτηµα αυτό.
Επιφυλάσσοµαι στη δευτερολογία να σας δείξω και άλλους
τρόπους µε τους οποίους µπορείτε να µειώσετε δαπάνες και θα
σας δείξω αναλυτικά τι δαπάνες γίνονται και οι οποίες µπορούν
να περικοπούν.
Και πάµε τώρα στο θέµα των ακινήτων. Έχω µια κατάσταση µε
είκοσι οκτώ ακίνητα του ελληνικού δηµοσίου που πήγαν στο ΤΑΙΠΕΔ και πωλούνται. Πωλείται, ας πούµε, το κτήριο της ΓΑΔΑ και
θα το ξανανοικιάσει το Υπουργείο Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη για να πληρώνει και ενοίκια. Το ίδιο είναι και µε
τη Γενική Γραµµατεία Τύπου. Το ίδιο είναι µε πάρα πολλά, µε είκοσι οκτώ ακίνητα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Την ανοχή σας, κύριε Πρόεδρε.
Πρωτ’ απ’ όλα δεν µας το δείξατε και σας είχα ζητήσει στην
επιτροπή να µας πείτε τι κέρδος θα υπάρχει. Ποια είναι η διαφορά; Εδώ στην πράξη θα ξεπουληθούν τα ακίνητα, διότι οι τιµές
είναι πάρα πολύ χαµηλές και µετά θα νοικιάζει το δηµόσιο. Αυτή
είναι η απίθανη πολιτική µείωσης των δαπανών, τις οποίες αναφέρετε; Έτσι νοµίζετε ότι µπορεί να προχωρήσει;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω µε µια µικρή παρατήρηση. Είπατε ότι µειώνετε το
µισθό του Πρωθυπουργού, του Προέδρου της Δηµοκρατίας. Ξέρετε γιατί το κάνετε; Για να υπάρχει ηθικό άλλοθι να γίνει η µεγάλη επίθεση στα λαϊκά εισοδήµατα, γι’ αυτό.
Θα σας κάνω, λοιπόν, εγώ µία πρόταση πάρα πολύ καλή.
Υπάρχει δηµοσίευµα που λέει ότι όσοι πήραν –υποτίθεται- παραπάνω εφάπαξ, θα περάσει τώρα µία ρήτρα και θα τους κρατάνε
κάθε µήνα το παραπάνω εφάπαξ. Σας λέω, λοιπόν, από τη µέρα
που µπήκαµε στο µνηµόνιο αφαιρέστε αναδροµικά όσα πήρε ο
Πρωθυπουργός, αφαιρέστε αναδροµικά όσα πήρε ο Πρόεδρος
της Δηµοκρατίας, αν θέλετε να υπάρχει ισότητα των όπλων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Εντάξει. Ευχαριστούµε πολύ, κύριε συνάδελφε.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΜΑΡΙΑΣ: Τελειώνω.
Αυτό, διότι µε την πολιτική του δήθεν µειώνω 1200 ευρώ από
τις αµοιβές του Πρωθυπουργού θα κάνετε τη µεγάλη επίθεση
για τα 11,9 δισεκατοµµύρια ευρώ. Να ξέρετε, όµως, ότι θα βρείτε
απέναντί σας χιλιάδες πολίτες που δεν δέχονται την κοροϊδία.
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(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των Ανεξάρτητων Ελλήνων)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε.
Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας για δώδεκα λεπτά.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Είναι ένα απλό νοµοσχέδιο αυτό και δεν έχει και πολλές αµφισηµίες. Είναι ένα νοµοσχέδιο από το οποίο εξοικονοµούνται 30
εκατοµµύρια. Δεν είναι καµµία τεράστια τοµή. Είναι, όµως, µία
απλή κίνηση µε την οποία υπάρχει ένα δηµοσιονοµικό όφελος
χωρίς ιδιαίτερα πολιτικά ζητήµατα.
Γιατί διαφωνούµε τόσο εντόνως και γιατί, σε τελευταία ανάλυση, δεν θα µπορούσε η Αντιπολίτευση σε ένα τόσο εύκολο ζήτηµα να συµφωνήσει; Όχι για τίποτε άλλο -δεν έχει καµµία
ιδιαίτερη και τροµερή σηµασία το αν θα συµφωνήσει ή θα διαφωνήσει- αλλά για να δείξει µία ελάχιστη καλοπιστία, ώστε όταν
θα έλθει η ώρα των µεγάλων ζητηµάτων να δώσει πρόσθετη εγκυρότητα στην αντιπολίτευσή της.
Τώρα προκύπτει το εξής; Δυστυχώς, η χώρα έχει την ατυχία
να έχει µία απολύτως µηδενιστική Αντιπολίτευση, να έχει µία Αντιπολίτευση που της λες ότι «εγώ κάνω δύο παρεµβάσεις και
εξοικονοµώ 30 εκατοµµύρια», να µην υπάρχει αντίρρηση επί της
ουσίας, αλλά να λέµε ότι είναι πραξικόπηµα, ότι είναι ντροπή, ότι
είναι αίσχος, ότι είναι απαράδεκτο, ότι είναι πρωτοφανές, ότι δεν
έχει ξαναγίνει ποτέ.
Τι δεν έχει ξαναγίνει ποτέ; Η ενοποίηση κάποιων ελεγκτικών
µηχανισµών; Η κατάργηση ειδικών γραµµατειών και το δηµοσιονοµικό όφελος των 30 εκατοµµυρίων; Γι’ αυτό το πράγµα διαφωνούµε σ’ αυτήν την Αίθουσα;
Δεν ήλθε η ώρα να συζητήσουµε για τα 11,5 δισεκατοµµύρια,
αλλά θα έλθει και ελπίζουµε, κύριε Υπουργέ, συντόµως.
Όµως, εν πάση περιπτώσει, αυτό δεν είναι αυτό που συζητούµε σήµερα. Μα, από τη θέρµη να καταθέσουµε τη µεγάλη διαφωνία, καταλήγει η Αντιπολίτευση να αποκαλύπτει την
πραγµατικότητα σ’ αυτό, το µηδενισµό της, την ισοπεδωτική της
κριτική, την αδυναµία να συνεννοηθούµε σε στοιχειώδη.
Είχαµε κριτική από τους Ανεξάρτητους Έλληνες γιατί δήθεν
δεν καταργούµε τις ειδικές γραµµατείες µε επερώτησή τους. Καταργούµε εδώ τις ειδικές γραµµατείες και δεχόµαστε πάλι κριτική.
Με συγχωρείτε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτός δεν είναι
τρόπος που ασκείτε αντιπολίτευση. Αντιπολίτευση ασκείς όταν
πραγµατικά καταθέτεις εµπεριστατωµένες διαφωνίες, οι οποίες
έχουν µία αντικειµενική βάση.
Εδώ, δηλαδή -µε συγχωρείτε- που έχουµε το ζήτηµα; Στο
πλωτό µουσείο, το οποίο έχει µηδενική δηµοσιονοµική επίπτωση;
Διαβάστε την έκθεση του Λογιστηρίου. Είναι µηδενική, ελάχιστη,
απειροελάχιστη η δηµοσιονοµική επίπτωση και καθόµαστε και
διαφωνούµε για το πλωτό µουσείο;
Η απάντηση εδώ είναι απλή.
Στην πραγµατικότητα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν
έχουµε µία Αντιπολίτευση µε την οποία µπορούµε να κάνουµε
ένα γόνιµο διάλογο για το πού πρέπει να πάνε τα πράγµατα στη
χώρα. Και αυτό ξεκινά από τα µικρά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Με την τρόικα διάλογο, µε εµάς
αντιπαράθεση.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Κύριε Λαφαζάνη, µία γόνιµη αντιπαράθεση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ όχι διάλογο τώρα. Ο διάλογος µετά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Και σκληρή.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Και σκληρή, αλλά τουλάχιστον να
είναι γόνιµη. Όταν είναι µηδενιστική, δεν υπάρχει καν αντιπαράθεση, γιατί δεν υπάρχει επίπεδο αντιπαραθέσεως. Όταν έρχεστε
από το πρωί ως το βράδυ και λέτε ότι εδώ γίνονται πραξικοπήµατα, µηδενίζετε την αξία των λέξεων και, άρα, και την αξία της
κριτικής. Όταν έρχεστε και λέτε ότι είναι κατάπτυστο ένα νοµοσχέδιο, από το οποίο προκύπτει δηµοσιονοµική εξοικονόµηση,
µηδενίζετε την αξία της αντιπαράθεσης και αυτό είναι το πρόβληµα της χώρας. Αυτό προκύπτει σε όλα τα επίπεδα της κριτικής.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Βεβαίως, όταν υπάρχουν µέτρα δηµοσιονοµικής προσαρµογής, φυσικά τα µέτρα αυτά είναι επαχθή. Αυτό είναι τελείως προφανές. Επίσης, είναι πάρα πολύ εύκολο να λες ότι έχεις
αντίρρηση στα µέτρα δηµοσιονοµικής προσαρµογής. Δεν έχει,
όµως, έλθει µία πρόταση εδώ για το πώς θα πληρώσουµε τα ελλείµµατά µας. Δεν έχει έλθει µία πρόταση εδώ για το πώς θα
προσελκύσουµε επενδύσεις. Δεν έχει έλθει µία πρόταση εδώ για
το πώς στην πραγµατικότητα θα µπορέσουµε να χρηµατοδοτήσουµε την οικονοµία µας, ώστε να µην υποστούµε τα χειρότερα.
Απλώς, λέµε το αυτονόητο επικαλούµενοι δυσµενή δηµοσιονοµικά µεγέθη και ερχόµαστε πάνω σ’ αυτό που όλοι γνωρίζουµε
και λέµε ότι δεν µας αρέσει.
Όµως, ακούστε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και το καλύτερο. Έρχεται ο κύριος Υπουργός και λέει ότι «έχει γίνει µία τεράστια δηµοσιονοµική προσπάθεια, στην οποία συµµετέχει ο
ελληνικός λαός και αυτή η προσπάθεια, αυτό το τελευταίο χρονικό διάστηµα µας έφερε δύο καλά αποτελέσµατα».
Μπορεί κάποιος να αµφισβητήσει το µέλλον, να το αµφισβητήσει. Μπορεί να κρατήσει επιφυλάξεις, να τις κρατήσει. Μπορεί
να κάνει διαφορετικές εκτιµήσεις από αυτές που κάνουµε εµείς
για το πώς θα πάνε τα πράγµατα, να τις έχει. Τουλάχιστον όµως,
να µη χαρούµε γι’ αυτά τα δύο καλά αποτελέσµατα που έχουµε;
Ούτε αυτό δεν µπορεί να αναγνωριστεί;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Δηλαδή και στα καλά αποτελέσµατα επιχαίρουµε για την καταστροφή. Ανέφερε ο κύριος Υπουργός ότι οι δύο τελευταίοι
µήνες έχουν σηµαντικά στοιχεία ως προς τη µείωση του ελλείµµατος, έχουν επιτευχθεί οι δηµοσιονοµικοί στόχοι και εποµένως
αυτό είναι µία σηµαντική επιτυχία. Το είπε πολύ προσεκτικά αυτό,
δεν προεξόφλησε την επιτυχία τού προγράµµατος, δεν µίλησε
για το τι θα συµβεί στο µέλλον. Απολογιστικά µιλώντας –το τονίζω- είπε: «Έχουµε αυτά τα καλά αποτελέσµατα».
Αυτό δεν αξίζει µία καλή κουβέντα; Όχι για την Κυβέρνηση,
µην τη δώσετε στην Κυβέρνηση, είναι κακή η Κυβέρνηση, αλλά
για τον ελληνικό λαό που περιµένει να δει µία προοπτική και µία
ελπίδα και να πάρει κουράγιο, γιατί επιτέλους επιτυγχάνονται
δύο στόχοι. Αυτήν την καλή κουβέντα να µην την πούµε; Ούτε
αυτό δεν µπορούµε να πούµε; Τόσο µικρόψυχοι, τόσο εµπαθείς,
τόσο µας τυφλώνει το κοµµατικό συµφέρον και η ανάγκη να µηδενίσουµε τα πάντα;
Να πω και κάτι ακόµα; Πού ακριβώς οδηγεί ο µηδενιστικός
λόγος, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι; Εσείς πιστεύετε, ότι δεν
οδηγεί σε µία συνολική αποδόµηση µίας ολόκληρης πολιτικής
λειτουργίας; Αυτό είναι η πιο βαθιά συζήτηση. Αυτό είναι που
πρέπει κανείς να θέσει, όταν ξαφνικά απαξιώνεται µία συνολική
λειτουργία χωρίς κανείς να εστιάζει σε συγκεκριµένες κριτικές
και συγκεκριµένες παθογένειες, που πράγµατι υπήρξαν και ενδεχοµένως ακόµα υπάρχουν και που πρέπει πράγµατι η Κυβέρνηση να αντιµετωπίσει, εστιασµένα όµως.
Να µιλήσουµε για προβλήµατα που ναι, είναι χρόνια και ναι,
πρέπει να αντιµετωπιστούν. Να µιλήσουµε, να προτείνουµε και
να ακούσουµε προτάσεις για το λαθρεµπόριο, να ακούσουµε
προτάσεις για τη φοροδιαφυγή, να ακούσουµε ιδέες για τη φορολογία, βεβαίως να συζητήσουµε για το τραπεζικό σύστηµα, να
συζητήσουµε για τη ρευστότητα στην αγορά, να συζητήσουµε
για µία αναπτυξιακή περιβαλλοντική νοµοθεσία φυσικά, να συζητήσουµε για τη διαφθορά στο δηµόσιο. Υπάρχει ένα τεράστιο
εύρος θεµάτων για να συµβάλει δηµιουργικά µία αντιπολίτευση,
αλλά όταν η κριτική είναι µηδενιστική, όταν δεν έχει γίνει τίποτα,
όταν δεν αναγνωρίζετε τίποτα, όταν όλο αυτό είναι µία χρεοκοπία, τότε κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τι νοµίζετε ότι έρχεται;
Όταν εµπεδώνεται αυτό το µηδενιστικό αίσθηµα µέσα στην κοινωνία, τι φαντάζεστε ότι είναι η επόµενη κίνηση; Η λεπτή διάκριση ανάµεσα στις κοινοβουλευτικές δυνάµεις ή ένας συνολικός
µηδενισµός;
Το ύφος, το επίπεδο του λόγου, το επίπεδο της αντιπαράθεσης που θέλει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ
είναι κρίσιµα µεγέθη από εδώ και πέρα, όχι µόνο σ’ αυτήν την Αίθουσα αλλά και µέσα στην ίδια την κοινωνία.
Η προσπάθεια που κάνει η Κυβέρνηση, αυτή η τρικοµµατική
Κυβέρνηση, δεν έχει να κάνει µε την προσπάθεια συνολικής ανα-
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συγκρότησης και ανάταξης της οικονοµίας; Διαφωνείτε, λέτε ότι
δεν είναι ο σωστός δρόµος. Σύµφωνοι. Θα δούµε, τα αποτελέσµατα θα το δείξουν. Ακολουθούν πολιτικές. Να συζητήσουµε γι’
αυτό.
Όµως ξαναλέω, ο ελληνικός λαός σε τελευταία ανάλυση τι
προσδοκά; Οι άνεργοι, τους οποίους επισηµαίνουµε και επικαλούµαστε εδώ συχνά πυκνά, τι περιµένουν αν όχι µία θέση εργασίας; Επίδοµα ανεργίας περιµένουν οι άνεργοι νοµίζετε; Αυτοί
δεν είναι άνθρωποι που θέλουν να δουλέψουν; Κι αφού θέλουν
να δουλέψουν, δεν θέλουν θέσεις εργασίας; Και θέσεις εργασίας
πώς θα δηµιουργήσουµε; Με προσλήψεις στο δηµόσιο, που ως
γνωστόν δεν µπορούµε να κάνουµε ή µε ιδιωτικές επενδύσεις
που θα δηµιουργήσουν θέσεις εργασίας; Και τις ιδιωτικές επενδύσεις πώς θα τις φέρουµε; Δεν θα τις φέρουµε διαµορφώνοντας επενδυτικό περιβάλλον; Δεν θα τις φέρουµε δηµιουργώντας
κίνητρα; Δεν θα τις φέρουµε δηµιουργώντας συνθήκες προσέλκυσης αυτών των επενδύσεων;
Η ανάκτηση του χαµένου εισοδήµατος των πολιτών πώς πιστεύετε ότι θα γίνει; Πώς θα γίνει, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι;
Με νοµοθετικές ρυθµίσεις; Εσείς πιστεύετε ότι δηµιουργούµε εισόδηµα επειδή ψηφίζουµε κάτι; Έτσι γίνεται η δηµιουργία του
εισοδήµατος; Έτσι δηµιουργείται το ΑΕΠ;
Δεν είναι προφανές ότι πρέπει να δηµιουργήσουµε αναπτυξιακά κίνητρα στην οικονοµία; Δεν είναι προφανές ότι πρέπει να
την ανατάξουµε; Δεν είναι προφανές ότι πρέπει να αναστρέψουµε την ύφεση; Και πώς θα την αναστρέψουµε την ύφεση; Με
τις απίθανες θεωρίες που ακούω ότι ξέρετε θα ενισχύσουµε την
κατανάλωση διά του δανεισµού; Από ποιον δανεισµό; Ποιος θα
µας δανείσει ακριβώς; Ποιος θα µας δανείσει, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι;
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Ποια είναι αυτή η θεωρία;
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Είναι απλή η θεωρία, ότι αυτήν τη
στιγµή υπάρχει ύφεση, λέει αυτή η θεωρία, επειδή ουσιαστικά
υπάρχει αφαίρεση εισοδηµάτων τα οποία µειώνουν την κατανάλωση. Είναι πολύ απλή αυτή η θεωρία. Το αντίστροφο, αυτό που
φέρνουν ως αντίδοτο σ’ αυτήν τη θεωρία είναι ότι πρέπει να συνεχίσουµε αυτό το επίπεδο παροχών, που όµως –ξαναλέω- αυτές
οι παροχές στηρίζονται στο δανεισµό. Άρα τι να συντηρήσουµε;
Να συντηρήσουµε την αναστροφή της υφέσεως µέσα από µία
πολιτική τεχνητής ζητήσεως. Όχι παραγωγής αλλά ζητήσεως,
αυτό λέει η άλλη θεωρία.
Η άλλη αυτή θεωρία, όµως, έχει ένα πρόβληµα και το πρόβληµά της είναι ότι στηρίζεται στο δανεισµό. Από πού; Αυτό δεν
το απαντάει κανένας. Αυτό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν το
απαντάει κανένας γιατί δεν θέλουµε να µπούµε στα αίµατα. Θέλουµε να κάνουµε κριτική για τις τράπεζες, θέλουµε να κάνουµε
κριτική για την ανεργία, θέλουµε να κάνουµε κριτική για την
ύφεση -πρώτη η Κυβέρνηση τα λέει αυτά- θέση, όµως, δηµιουργική δεν έχουν.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Υπουργέ, εµείς εκείνο το οποίο θέλουµε να πούµε –και
τελειώνω, κύριε Πρόεδρε- είναι ότι η Κυβέρνηση πρέπει να συνεχίσει αποφασιστικά το έργο της. Έχει η Κυβέρνηση µία ατυχία.
Έχει απέναντί της µια ισοπεδωτική και µηδενιστική Αντιπολίτευση. Και µε αυτήν την έννοια η Κυβέρνηση πρέπει να είναι πιο
δηµιουργική και πιο παραγωγική, γιατί στην πραγµατικότητα πρέπει να τα κάνει, πρέπει να τα σκέφτεται όλα µόνη της.
Θα συµβάλουµε µε όλες µας τις δυνάµεις στην προσπάθεια
που έχει να κάνει η Κυβέρνηση ακριβώς να ανατάξει την ελληνική
οικονοµία. Κι εµείς είµαστε αισιόδοξοι, η Ελλάδα και µπορεί και
θα πετύχει.
Να είστε καλά.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε,
κύριε Βορίδη.
Το λόγο έχει ο κ. Τσούκαλης, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος
της Δηµοκρατικής Αριστεράς, για δώδεκα λεπτά.
Ορίστε, κύριε Τσούκαλη, έχετε το λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω
πει απ’ αυτό εδώ το Βήµα επανειληµµένα την εκτίµηση της Δη-
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µοκρατικής Αριστεράς και την προσωπική µου ότι η περίοδος την
οποία βιώνουµε είναι πάρα πολύ επικίνδυνη, πάρα πολύ ρευστή,
πάρα πολύ ευαίσθητη. Ζούµε µια περίοδο µεγάλης κρίσης νοµιµοποίησης του πολιτικού συστήµατος, µία περίοδο που έχουν
καταρρεύσει όλοι οι θεσµοί, όλες οι αξίες. Ουσιαστικά ζούµε µία
περίοδο απόλυτης κοινωνικής παρακµής.
Αυτήν την περίοδο κάθε ένας από µας δοκιµάζεται. Ο λόγος
που εκφέρεται κάθε φορά σ’ αυτήν την Αίθουσα, οι τακτικές που
ακολουθούνται, οι λέξεις που διατυπώνονται πρέπει να στοχεύουν στην ανατροπή αυτού του συγκεκριµένου κλίµατος.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ό,τι και να κάνουµε σ’ αυτήν
εδώ την Αίθουσα και έξω απ’ αυτήν την Αίθουσα, όλες µας οι
πράξεις, όλες οι δραστηριότητες αυτήν τη στιγµή βρίσκονται
µέσα σε ένα περιτύλιγµα αµφισβήτησης των βασικών δηµοκρατικών δοµών. Δυστυχώς όλη αυτή η κρίση έχει δώσει τη δυνατότητα να εκτρέφονται σε αυτήν εδώ τη χώρα φαινόµενα τα οποία
τα έχουµε ζήσει ιστορικά, όχι µόνο εµείς αλλά όλη η Ευρώπη. Το
στοίχηµα, λοιπόν, είναι πώς θα ανατρέψουµε αυτό το κλίµα. Και
ξέρετε, είναι χειρότερη συµβολή σ’ αυτήν την προσπάθεια το να
ευτελίζονται συνεχώς οι θεσµοί και µάλιστα, να ευτελίζονται από
κόµµατα του δηµοκρατικού τόξου.
Θέλω να γίνω συγκεκριµένος και να απευθυνθώ σε όσους από
µας έχουν µία στοιχειώδη εµπειρία σ’ αυτήν εδώ την Αίθουσα και
γνωρίζουµε τους κανόνες.
Δεν είναι νοµοσχέδιο αρχών, δεν είναι νοµοσχέδιο τοµών, δεν
είναι νοµοσχέδιο ανατροπών, αλλά δεν είναι και νοµοσχέδιο κουρελού, δεν είναι νοµοσχέδιο αχταρµάς, δεν είναι νοµοσχέδιο
πλίνθοι και κέραµοι ατάκτως ερριµµένα. Είναι ένα νοµοσχέδιο διευθετήσεων.
Εάν οι διατάξεις που περιέχονται σ’ αυτό το νοµοσχέδιο έρχονταν ξεχωριστά η καθεµία σε άλλα νοµοσχέδια, θα είχαµε δυστυχώς τις ίδιες ενστάσεις όπως ότι οι διατάξεις αυτές βρίσκονται σε λάθος νοµοσχέδιο, ότι είναι αντισυνταγµατικές κ.λπ..
Πρέπει να συνεννοηθούµε. Είναι διατάξεις διευθέτησης. Αυτό
ο Υπουργός το αποτυπώνει, το αναδεικνύει στην αιτιολογική έκθεση. Ουσιαστικά δεν υπάρχει αιτιολογική έκθεση που σηµαίνει
ότι δεν είναι ένα νοµοσχέδιο που µπορείς να τοποθετηθείς επί
της αρχής του. Η αξιολόγηση ενός νοµοσχεδίου επί της αρχής
γίνεται τυπικά. Και εκ των προτέρων εµείς λέµε ότι εµείς είµαστε
θετικοί επί της αρχής του νοµοσχεδίου. Εδώ η αξιολόγηση γίνεται στη συζήτηση επί των άρθρων.
Αλήθεια, έχει τοποθετηθεί κανένας από µας συγκεκριµένα,
ώστε να αξιολογήσει για ποιο λόγο καταψηφίζει τα άρθρα; Παραδείγµατος χάριν, καταψηφίζουµε το άρθρο 2, για τη µείωση
των µισθωµάτων επειδή θα έπρεπε να έχει έρθει ένα ολοκληρωµένο νοµοσχέδιο για την αξιοποίηση της δηµόσιας περιουσίας
και επειδή αυτό δεν γίνεται. Ή επειδή δεν έχετε ολοκληρωµένο
το θέµα των γραµµατειών και επειδή θέλουµε µια γενικότερη
αναδιάρθρωση, το καταψηφίζουµε. Ή επειδή δεν έχουµε απολογισµό της τάδε γραµµατείας κ.λπ., το καταψηφίζουµε.
Θα µου επιτρέψετε να σας πω ότι δεν µπορούµε να συνεχίσουµε έτσι.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το νοµοσχέδιο αυτό είναι σταγόνα στον ωκεανό των προβληµάτων σπατάλης και οικονοµικής
διαχείρισης που αντιµετώπιζε και εξακολουθεί να αντιµετωπίζει
το ελληνικό δηµόσιο. Είναι όµως ένα δείγµα, είναι αυτό που λέµε
«εξ όνυχος τον λέοντα». Ας πούµε ότι είναι το νυχάκι για να µπορέσουµε να αναδείξουµε και το λέοντα που είναι η κατασπατάληση, η λεηλασία του δηµόσιου πλούτου.
Θέλω να κάνω µια ειδική αναφορά στην περιουσία του ελληνικού δηµοσίου. Μιλήσαµε για τις µειώσεις των µισθωµάτων, για
τη µη αξιοποίηση της περιουσίας του δηµοσίου. Πραγµατικά
χρειάζεται ένα ολοκληρωµένο σχέδιο. Χρόνια το λέµε αυτό. Το
έχουµε διατυπώσει ως κόµµα από την εποχή που συζητάγαµε για
τη Μονή Βατοπεδίου, όπου εκεί υπήρχε πραγµατικά λεηλασία
του δηµόσιου πλούτου. Φάνηκε ότι δεν υπήρχε αξιοποίηση της
δηµόσιας περιουσίας.
Όταν θα έρθει η στιγµή να πούµε ότι οι καταπατητές του 40%
της ελληνικής περιουσίας θα πρέπει να αποβληθούν απ’ αυτούς
τους χώρους, θα συµφωνήσουν όλες οι πτέρυγες εδώ; Έχω την
εντύπωση ότι δεν θα συµφωνήσουν όλες οι πτέρυγες. Ή όταν θα
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πούµε ότι η καταπάτηση δηµόσιου κτήµατος από οποιονδήποτε
Έλληνα, είναι πράξη αντισυνταγµατική και πράξη άδικη για τους
νόµιµους πολίτες αυτού του τόπου, θα συµφωνήσουµε όλοι;
Είναι βέβαιο ότι δεν θα συµφωνήσουµε όλοι.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΛΑΛΗΣ: Δεν έχουµε …
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Κύριε συνάδελφε, είδατε; Επιβεβαιώνοµαι. Τα έχω βιώσει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ, µην
κάνετε διάλογο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ένας διάλογος καλόπιστος είναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Μετά θα µου
λέτε να σας δώσω περισσότερο χρόνο και δεν θα µπορώ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Δεν θα χρειαστεί, κύριε Πρόεδρε.
Θέλω να πω µε λίγα λόγια ότι κάποια παλιά ταµπού και αντιλήψεις οι οποίες είχαν αποτυπωθεί στο DNA κάποιων πολιτικών
χώρων, θα πρέπει να αλλάξουν. Αν δεν αλλάξουν δεν πρόκειται
να προχωρήσουµε.
Εύκολες κουβέντες ακούγονται, όπως ότι πρέπει να αξιοποιήσουµε ένα κτήριο του δηµοσίου για να εγκατασταθεί µια δηµόσια υπηρεσία. Έχουµε εξετάσει το θέµα απ’ όλες τις πλευρές;
Ξέρετε, σε κάθε δράση υπάρχουν οι αντικριστές ζηµίες και
ωφέλειες. Δηλαδή, τα 30 εκατοµµύρια που αναφέρετε εδώ, ίσως
να µην είναι τα καθαρά. Ίσως να υπάρχουν και απώλειες. Τα
έχουµε συγκρίνει; Παραδείγµατος χάριν, από τα µισθώµατα το
δηµόσιο εισπράττει φόρο. Μήπως είναι πιο συµφέρον για το δηµόσιο –αλλά πρέπει να βγάλουµε από το µυαλό µας κάποιες αγκυλώσεις- κάποια από τα ακίνητά του να τα µισθώσει; Μήπως
είναι ποιο συµφέρον να τα µισθώσει; Αυτά απαιτούν µελέτες.
Αλλά όµως για να υπάρξουν οι µελέτες θα πρέπει να συµφωνήσουµε σε κάποια βασικά πράγµατα. Θα τα συµφωνήσουµε κάποια στιγµή;
Επειδή θέλουµε να είµαστε πρακτικοί, κύριε Υπουργέ, θέλω να
το προσέξετε αυτό. Βάλτε το στο νοµοσχέδιο και µέσα σε έξι
µήνες πιθανόν το ελληνικό δηµόσιο θα έχει εισπράξει 500 εκατοµµύρια επιπλέον. Για να µη σας πω 1 δισεκατοµµύριο. Αναφέροµαι στην πενταµελή Επιτροπή Διοικητικής Επίλυσης
Φορολογικών Ελέγχων του άρθρου 70 του ν.2238/94: «Κύρωση
κώδικα φορολογίας εισοδήµατος». Αυτή η επιτροπή, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, διευθετεί, συµβιβάζει όλες τις φορολογικές
υποθέσεις άνω των 300.000 ευρώ. Αυτή τη στιγµή είναι συσσωρευµένες προς έλεγχο χίλιες διακόσιες µε χίλιες τετρακόσιες
υποθέσεις. Η επιτροπή αυτή συνεδριάζει τέσσερις φορές το
µήνα και διεκπεραιώνει πέντε µε έξι υποθέσεις το µήνα. Αν οι επιτροπές αυτές γίνουν, µε µια προσθήκη, έξι και λειτουργούν σε
περιφερειακό επίπεδο και αυξηθεί και στην Αθήνα και γίνουν δυο
–µια στον Πειραιά—και ασχοληθεί µε περισσότερες υποθέσεις,
συνυπολογισµένων και αυτών που εισρέουν -γιατί εισρέουν συνεχώς- η εκτίµηση είναι ότι το ελληνικό δηµόσιο µέσα σε ένα
χρόνο θα έχει εισπράξει 1 δισεκατοµµύριο ευρώ.
Ξέρετε, αυτό είναι ένα ισοδύναµο που η τρόικα δεν µπορεί να
αµφισβητήσει, γιατί αυτές οι υποθέσεις υπάρχουν και ο µέσος
όρος που βγαίνει από τη διεκπεραίωση αυτών των υποθέσεων
είναι σταθερός. Δεν έχουν επηρεαστεί από την κρίση. Αυτά τα
στοιχεία που σας λέω είναι στοιχεία κρίσης. Δείτε το, θέστε το
και προσπαθήστε να το χρησιµοποιήσετε ως ισοδύναµο. Δεν
ξέρω αν το έχετε κάνει. Πιθανόν να το έχετε κάνει. Εγώ τουλάχιστον δεν το ξέρω.
Υπάρχουν τέτοιες εξελίξεις στα θέµατα περιστολής δηµοσίων
δαπανών. Και µάλιστα σε περιοχές που ήταν µέχρι τώρα στο
απυρόβλητο. Σήµερα διάβασα µε πολύ µεγάλη ικανοποίηση ότι
υπάρχει «Καλλικράτης» και στις πρεσβείες και τα προξενεία. Ξέρετε τι σπατάλη κάνει το δηµόσιο µε τη λειτουργία όλου αυτού
του δικτύου; Πολλές απ’ αυτές τις δοµές δηµιουργήθηκαν για
πελατειακούς λόγους, για να εξυπηρετηθούν οι ηµέτεροι. Το ξέρετε ότι υπάρχουν ακίνητα στο εξωτερικό του ελληνικού δηµοσίου τα οποία είναι εντελώς ανεκµετάλλευτα ή καταρρέουν;
Παραδείγµατος χάριν, το Προξενείο στη Σµύρνη το οποίο δεν
έχει αποκατασταθεί και βρίσκεται σε πολύ άσχηµη κατάσταση;
Έφερα ένα παράδειγµα.
Δεύτερον, στρατόπεδα. Χωρίς να θιγεί στο παραµικρό η απο-
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τρεπτική ικανότητα του στρατεύµατος. Ήταν µια πρόταση που
είχε κατατεθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Για ποιο λόγο να
υπάρχουν, παραδείγµατος χάριν, στρατόπεδα νεοσυλλέκτων και
άλλα στρατόπεδα; Να είναι ενιαία τα στρατόπεδα. Υπάρχει και
µια πρόταση τα στρατόπεδα να είναι για όλα τα όπλα: και για την
Αεροπορία και για το Ναυτικό και για το Στρατό. Υπάρχει και
αυτή η ιδέα. Εξετάστε την.
Κλείνω µε άλλη µια πρόταση, κύριε Υπουργέ. Έχουµε καταθέσει ερώτηση. Προτείνουµε να υιοθετήσουµε σαν Κυβέρνηση το
ελεύθερο λογισµικό. Είναι µια πρόταση που έχει περπατήσει σε
όλη την Ευρώπη. Η Γαλλία το χρησιµοποιεί σε πολλές υπηρεσίες
της από το 2007. Είναι το σύστηµα Linux. Το κοινοβούλιο της
Γαλλίας έχει σηµαντική εξοικονόµηση από τη χρησιµοποίηση
ελεύθερου λογισµικού µη πληρώνοντας τα δικαιώµατα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Και, βεβαίως, η αξιοποίηση -επειδή επανασυστήνετε τη Γραµµατεία Εθνικού Τυπογραφείου- των εγκαταστάσεων του Εθνικού
Τυπογραφείου µε τις νέες του εγκαταστάσεις, µε τα υπερσύγχρονα µηχανήµατα που έχει αγοράσει και δεν τα έχει χρησιµοποιήσει ποτέ, µε τους υπαλλήλους που στελεχώνουν αυτά τα
µηχανήµατα και που δεν δουλεύουν, τα οποία θα µπορούσαν να
χρησιµοποιηθούν για εκτυπωτικές εργασίες όχι µόνο του κράτους, πιθανόν των δήµων και άλλων φορέων της ευρύτερης διοίκησης.
Υπάρχει ακόµα, δυστυχώς, λίπος στη σπατάλη του ελληνικού
δηµοσίου. Πρέπει να τα εντοπίσουµε. Η αντιπολίτευση, όµως,
δεν γίνεται µε στείρα άρνηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε συνάδελφε, σας παρακαλώ να ολοκληρώσετε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Παραδείγµατος χάριν, µε πολύ µεγάλο ενδιαφέρον θα ήθελα
να δω εκεί, δίπλα, στον πάγκο, είκοσι τροπολογίες που να παρεµβαίνουν στο νοµοσχέδιο και να προτείνουν ιδέες σαν αυτές
που ανέφερα εγώ προηγουµένως για περιστολή των δαπανών.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Σας ευχαριστούµε πολύ.
Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Χρυσής
Αυγής κ. Χρήστος Παππάς για δώδεκα λεπτά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Αξιότιµε κύριε Πρόεδρε, οι προσπάθειες
που φαίνεται να κάνει η Κυβέρνηση για να συµµαζέψει όσα επί
δεκαετίες η Χρυσή Αυγή καταλογίζει στο κοµµατικό κράτος, κατ’
αρχάς δεν µας φαίνονται κακές.
Είναι, όµως, ενδεικτικές του λανθασµένου τρόπου που σκέπτεστε, κύριε Υπουργέ.
Ήταν ανάγκη να ξεζουµίσετε µε κάθε τρόπο και µέσο τον ελληνικό λαό, να ξεκινήσετε από κάτω, τσακίζοντας τους µικροµεσαίους, τους ελεύθερους επαγγελµατίες, τους µόνους που
µπορούσαν να προσφέρουν παραγωγικά; Ήταν ανάγκη να κλείσουν χιλιάδες µαγαζιά, να µείνουν άνεργοι χιλιάδες µισθωτοί, µισθοσυντήρητοι; Ήταν ανάγκη να έχετε επί ξύλου κρεµάµενους
τους δηµοσίους υπαλλήλους, που περιµένουν εναγωνίως τα
µέτρα σας, τους ενστόλους, τους συνταξιούχους, για να φτάσετε
σιγά – σιγά στον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας και τους πρώην Προέδρους; Μα, έπρεπε από εκεί να ξεκινήσετε, από πάνω, για να
φτάσετε στο συνταξιούχο, στον αγρότη, στο µικροεπαγγελµατία.
Οι ηγεσίες κάθε φορά πρέπει να δίνουν το καλό παράδειγµα,
για να έχουν κι ένα ηθικό έρεισµα και να µπορούν να ζητούν θυσίες από το λαό.
Ο Πρόεδρος της Δηµοκρατίας και οι πρώην Πρόεδροι δεν πένονται. Όφειλαν να προσφέρουν τις απολαβές τους στο κράτος
από τη στιγµή που το κράτος απαιτεί θυσίες από τον ελληνικό
λαό.
Και να σηµειώσουµε ότι ούτε τα κόµµατα πένονται. Μόνο που
όλα τα κόµµατα έχουν ανοιχτούς λογαριασµούς, έχουν εξαρτήσεις από τις µεγάλες τράπεζες. Όχι, όµως, µόνο από τις µεγάλες
τράπεζες. Έχουν εξαρτήσεις από το κεφάλαιο και τις µεγάλες
εταιρείες. Να θυµίσω τα περίφηµα 1.000.000 µάρκα της
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«SIEMENS» του κ. Θεόδωρου Τσουκάτου σε ποια κοµµατικά ταµεία κατέληξαν, που είναι µία παρωνυχίδα στα λεφτά που έχουν
πάρει –έχουν καταληστεύσει, θα έλεγα εγώ- µέσω των τραπεζών
τα µεγάλα κόµµατα.
Η εικόνα που σχηµατίζει κανείς διαβάζοντας τα επιµέρους
άρθρα του σχεδίου νόµου που συζητάµε, είναι ότι η Κυβέρνηση
απεγνωσµένα προσπαθεί να βρει να παρουσιάσει κάτι θετικό σε
αυτές τις περικοπές. Γιατί; Διότι δεν έχει να παρουσιάσει κάτι θετικό αναπτυξιακά.
Καλό είναι να κάνουµε περικοπές εκεί που πρέπει. Εµείς στη
Χρυσή Αυγή παρακινήσαµε να κάνουµε περικοπές -και παρακινήσαµε και τους υπολοίπους- σε µισθούς Βουλευτών, να προχωρήσουµε στις περικοπές που γίνονται τώρα στον Πρόεδρο της
Δηµοκρατίας. Δεν πρέπει να προβλέψετε και κάτι θετικό, κάτι ενθαρρυντικό για τον Έλληνα; Να µειωθούν οι µισθοί των Βουλευτών.
Το είπε ξεκάθαρα στην εισήγησή της η συνάδελφος της Συµπολίτευσης, η κ. Αλεξοπούλου, ότι την ενδιαφέρει η αξιοπιστία
µας στο εξωτερικό. Να ρωτήσω: Δεν µας ενδιαφέρει η αξιοπιστία
µας στο εσωτερικό, στα µάτια του Έλληνα φορολογούµενου, του
Έλληνα πολίτη;
Τον Έλληνα πολίτη που τον έχετε θέσει σε ένα οικονοµικό απόσπασµα, θάνατος για τον Έλληνα, αξιοπιστία όµως και καλό πρόσωπο στην κ. Μέρκελ, στον κ. Ράινχενµπαχ, δηλαδή τον ύπατο
αρµοστή και τον υπερπρωθυπουργό;
Είναι, πραγµατικά, τραγελαφικά µερικά σηµεία του σχεδίου
νόµου. Λέτε ότι καταργείτε ορισµένες φορολογικές επιβαρύνσεις
που είχαν θεσπιστεί στο πρόσφατο παρελθόν, οι οποίες «αποδείχθηκαν αλυσιτελείς, καθώς δεν συνεισέφεραν στην αύξηση
της φορολογητέας ύλης και των φορολογικών εσόδων, αλλά αντίθετα δηµιούργησαν συνθήκες ύφεσης µε αποτέλεσµα τη µείωση του κύκλου εργασιών των ελληνικών επιχειρήσεων, την
απώλεια θέσεων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του θαλάσσιου τουρισµού, κ.λπ.». Στη θέση τους βάζετε -λέτε- ένα ειδικό τέλος, για το οποίο έγινε πολύ µεγάλη συζήτηση σ’ αυτήν
εδώ την Αίθουσα. Μάλιστα. Έρχεται, λοιπόν, τώρα η έκθεση του
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και λέει: «µε τον επανακαθορισµό του καθεστώτος των φορολογικών επιβαρύνσεων που διέπουν τα ιδιωτικά πλοία αναψυχής δεν µπορεί να εκτιµηθεί θετικό
ή αρνητικό οικονοµικό αποτέλεσµα επί των εσόδων του κρατικού
προϋπολογισµού».
Καταργείτε, δηλαδή ένα φόρο, οµολογείτε ότι δεν µπορείτε να
τον εισπράξετε και ταυτόχρονα θεσπίζετε νέο τέλος για το οποίο
δεν γνωρίζετε αν θα έχει θετικό ή αρνητικό αποτέλεσµα στα
έσοδα του κράτους. Πάτε δηλαδή -και δυστυχώς δεν είναι το
µόνο ζήτηµα- στα τυφλά. Ραντεβού στα τυφλά, ψάχνοντας
µήπως κάτι από όλα αυτά δουλέψει, µήπως φέρει αποτέλεσµα.
Δηλαδή, ας δώσουµε στον ασθενή µια αγωγή, ένα κοκτέιλ
φαρµάκων, όπως θα είναι τα µέτρα σας, δυστυχώς µόνο σ’ ένα
άρθρο και µήπως πιάσει. Αν δεν πιάσει και πεθάνει, θα πείτε: Ξέρετε, είστε έµπειρος, κύριε Υπουργέ, έχετε πτυχία. «Εµείς, ορίστε, φέραµε τα σχέδια, κάναµε αυτό που έλεγαν τα βιβλία µας
στο London School of Economics, τι άλλο θέλετε να κάνουµε;
Κάναµε το πατριωτικό µας καθήκον.» Αυτό το ακούµε κατά κόρον
εδώ µέσα: «πατριωτικό καθήκον». «Εγώ ήρθα να κάνω το πατριωτικό µου καθήκον, να πεθάνω τον ελληνικό λαό και µια χαρά».
Δεν γίνεται κουµάντο έτσι, κύριε Υπουργέ.
Σας το είχα πει και σε µια άλλη συζήτηση, το επισηµαίνω και
πάλι µε καλή προαίρεση όµως, γιατί πάνω απ’ όλα εµείς στη
Χρυσή Αυγή βάζουµε το συµφέρον της πατρίδας και όχι τον κοµµατικό µας τυφλοσούρτη, όπως κάνουν πολλοί άλλοι σ’ αυτήν
εδώ την Αίθουσα. Ακούστηκαν πολλά πράγµατα προηγουµένως
καθ’ ον χρόνον έλειπα για εµάς, τα οποία έλαβαν µια κάποια
απάντηση από τους Βουλευτές µας.
Παραδείγµατος χάριν, άκουσα τον κ. Γεωργιάδη, της Νέας Δηµοκρατίας να µπερδεύει -ας µιλήσουµε λαϊκά- τις βούρτσες µε
τις κούτες, δηλαδή λες και είναι κούτες εκπτωτικού πακέτου βιβλίων, νοµίζοντας ότι το Κοινοβούλιο είναι µια τηλεοπτική εκποµπή. Δυστυχώς, το Κοινοβούλιο δεν θα πρέπει να είναι µια
τηλεοπτική εκποµπή και πιστεύω ότι αυτά που είπε είναι ένα παραλήρηµα, το οποίο πολλές φορές το δηµιουργεί η εξουσία και
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µάλλον -για να το κλείσουµε- «καβάλησε το Βουκεφάλα και τρέχει».
Ακούσαµε κάποιες άλλες τοποθετήσεις του κ. Χρυσοχοϊδη, οι
οποίες ήταν πολύ θρασείς. Είπε ότι ξένοι επενδυτές δεν θα έρθουν στην Ελλάδα, επειδή υπάρχει η Χρυσή Αυγή. Μακάρι να µην
έρθουν. Οι επενδυτές µάς µάραναν; Τους επενδυτές περιµένουµε; Ο κ. Χρυσοχοϊδης, ο οποίος -δική του οµολογία ήτανείπε: «Δεν διάβασα το µνηµόνιο, δεν ήξερα τι υπέγραφα». Βουλευτής του ελληνικού Κοινοβουλίου, ψηφισµένος από τον ελληνικό λαό. «Δεν διάβαζα τι υπέγραφα.» Το έχει πει.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Υπουργός.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Υπουργός, ευχαριστώ.
Ο κ. Χρυσοχοϊδης έχει το θράσος να οµιλεί και να λέει για τους
ξένους επενδυτές; Δεν φέρνουµε, λοιπόν, ξένους επενδυτές.
Είναι οι κακοί χρυσαυγίτες εδώ και οι επενδυτές θα φοβηθούν
και δεν θα έρθουν στην Ελλάδα. Δεν µας ενδιαφέρει. Ο κ. Χρυσοχοϊδης και ο αρχηγός του ο πρώην και ο νυν έφεραν τους ξένους κατακτητές στην Ελλάδα, για τους επενδυτές θα µας
µιλήσει;
Αν δεν κερδίσετε, κύριε Υπουργέ, την εµπιστοσύνη του Έλληνα, αν δεν κινητοποιήσετε το φιλότιµο του Έλληνα, δίνοντας
απτά δείγµατα ότι κάτι γίνεται µε τις θυσίες που κάνει, ότι προχωρεί, ότι κάτι βελτιώνεται δεν θα έχετε κανένα αποτέλεσµα ούτε
στο φορολογικό ούτε στον εισπρακτικό τοµέα.
Ο λαός πραγµατικά έχει ταλαιπωρηθεί από το τσουνάµι των
φοροεισπρακτικών µέτρων. Οι µειώσεις αυτές που γίνονται είναι
προσχηµατικές. Είναι µειώσεις απλώς για να εξευµενίσετε τις αντιδράσεις του λαού. Εγώ πιστεύω ότι είναι άνευ ουσίας και αποτελέσµατος. Ακούστηκε ένα ποσό εδώ 10 εκατοµµύρια ευρώ
–δεν το υποτιµώ, γιατί εδώ πέφτουν τα εκατοµµύρια και τα δισεκατοµµύρια σαν στραγάλια, αλλά πρέπει να είµαστε και λίγο προσεκτικοί όταν µιλάµε για τα ευρώ- και µάλιστα µε την έννοια
συµβολικό ποσό. Όλα αυτά γίνονται για 10 εκατοµµύρια ευρώ;
Κύριε Υπουργέ, πιστεύουµε ότι αυτό το προς ψήφιση συνονθύλευµα των διαφόρων διατάξεων, τις οποίες τις κάνετε ένα
νόµο είναι, ένα σχέδιο νόµου µε περιεχόµενο άνευ ουσίας και
κατ’ ουσίαν εµπαίζεται ο ελληνικός λαός και εµπαιζόµεθα και
εµείς. Επιθυµείτε να προβάλετε την εικόνα µιας δραστήριας Κυβέρνησης που προσπαθεί µε το µικρό δυνατό κόστος να παρουσιάσει έργο.
Διαβάζουµε στον Τύπο για τα υπέρογκα ποσά διαµονής εκπροσώπων της κ. Μπιρµπίλη συγκεκριµένα στον ΟΟΣΑ. Διαβάζουµε
για τις σπατάλες ενοικιάσεων κτηρίων από δηµόσιες υπηρεσίες,
πρεσβείες, οργανισµούς στο εξωτερικό. Αντιλαµβάνεστε ότι κάποια προφανή και αυτονόητα µέτρα νοικοκυρέµατος θα έπρεπε
να είχαν τρέξει άµεσα και κατά προτεραιότητα από σεβασµό στις
θυσίες του ελληνικού λαού.
Άκουσα σε µια τηλεοπτική εκποµπή τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της Νέας Δηµοκρατίας τον κ. Βορίδη να ζητά να έρθουν τα µέτρα στη Βουλή προς ψήφιση, υπό τη µορφή ενός µόνο
άρθρου. Μεγάλη η σπουδή της Κυβέρνησης να περάσει τα συµφωνηµένα µε την τρόικα µέτρα, µε τις λιγότερες δυνατές αντιδράσεις, ιδιαίτερα στο εσωτερικό της µέτωπο.
Εκείνο που φαίνεται ξεκάθαρα, κύριε Υπουργέ, είναι η περιφρόνηση όχι µόνο του ελληνικού λαού εκ µέρους σας, αλλά η
περιφρόνηση που δείχνει η Κυβέρνηση στα πρωτοκλασάτα στελέχη της Νέας Δηµοκρατίας για τις δηµοκρατικές διαδικασίες.
Βλέπουµε την αντίληψη που έχουν για το Κοινοβούλιο στο οποίο
επιφυλάσσουν ένα ρόλο όχι ουσιαστικό, αλλά διαδικαστικό. Ψεκάστε, σκουπίστε, τελειώσατε, ψηφίστε τις διατάξεις µας, όλα
καλά, όλα µέλι γάλα.
Όλοι οι Υπουργοί σήµερα έλειπαν από τη διαδικασία των επικαίρων ερωτήσεων και το θέτω υπ’ όψιν σας, κύριε Πρόεδρε, να
το συζητήσετε µε τους υπολοίπους Προέδρους.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνει ο χρόνος, θα µου δώσετε ένα λεπτό ακόµη και σας
ευχαριστώ.
Η Κυβέρνηση ήταν απούσα. Έχουµε Κυβέρνηση, αγαπητοί κύριοι όσοι βρίσκεστε µέσα εδώ; Δεν συζητήθηκε καµµία επίκαιρη
ερώτηση κανενός Βουλευτού και θεµελιώδες ερώτηµα –έχει ει-
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πωθεί και από άλλους «µεγάλους» ηγέτες- είναι το εξής: Ποιος
κυβερνά αυτόν τον τόπο; Υπάρχει Κυβέρνηση;
Αυτές οι πρακτικές, λοιπόν, είναι πρακτικές εντυπωσιασµού περικοπή δαπανών- και γίνονται για την κοινή γνώµη. Η Κυβέρνηση δείχνει µια απαξίωση σε αυτό που πιστεύει στην
Κοινοβουλευτική Δηµοκρατία µε ένα Κοινοβούλιο, όπως σας
προανέφερα και για τους λόγους που σας προανέφερα, σε ένα
ρόλο εικονικό που καλείται να επικυρώσει τα προαποφασισµένα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ολοκληρώστε,
κύριε συνάδελφε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Τελειώνω ποιητικά και απαντώ στην κ.
Αλεξοπούλου που έκλεισε και αυτή ποιητικά.
ΑΝΝΑ-ΜΙΣΕΛ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Ασηµακοπούλου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ, παρακαλώ, κύριε Παπά, καθώς και τους υπολοίπους.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Περιµένει η κ. Ασηµακοπούλου να ακούσει το ποιητικό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Ασηµακοπούλου.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Ασηµακοπούλου, το είπαµε.
ΑΝΝΑ-ΜΙΣΕΛ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Αφού µε ξέρετε, κύριε
Παππά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Σας ξέρω, γλώσσα λανθάνουσα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Μη διακόπτετε.
Τελειώνετε, κύριε Παππά, αν έχετε την καλοσύνη.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Είπε, λοιπόν, ότι το σκοτάδι δεν το καταριέσαι. Το σκοτάδι της τροϊκανής κυβέρνησης θα σβήσει µόνο
µε µια φωτεινή ανοιξιάτικη αυγή. Ο χειµώνας που µας φέρνει
εβδοµήντα χρόνια πίσω θα σβήσει µε µια φωτεινή ανοιξιάτικη
αυγή και αυτή η αυγή λέγεται Χρυσή Αυγή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Σας ευχαριστούµε πάρα πολύ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Και εγώ σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε,
κύριε Παππά.
Το λόγο έχει ο κ. Σπύρος Χαλβατζής, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΚΚΕ, για δώδεκα λεπτά.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Υπάρχουν θέµατα ουσίας που δεν συζητιούνται, δεν αναδεικνύονται, δεν προβάλλονται. Υπάρχουν άλλα που υπερπροβάλονται, όπως είναι οι περικοπές τις οποίες συζητάµε σήµερα µε
το νοµοσχέδιο.
Υπάρχουν προβλήµατα που βασανίζουν, που τυραννούν τους
εργάτες, όλους τους εργαζόµενους, τους νέους. Μόνιµη φροντίδα και των προηγούµενων κυβερνήσεων της Νέας Δηµοκρατίας
και τους ΠΑΣΟΚ και της σηµερινής συγκυβέρνησης Νέας Δηµοκρατίας, ΠΑΣΟΚ και ΔΗΜΑΡ, είναι µε τα µέτρα που λαµβάνονται
να συνεχίζεται ο βασανισµός των εργαζοµένων γιατί κόβετε µισθούς, συντάξεις, κοινωνικές παροχές, καταργήσατε οκτάωρο,
πενθήµερο, σαραντάωρο, συλλογικές συµβάσεις, κοινωνική
ασφάλιση. Ακρωτηριάζετε δικαιώµατα.
Κύριε Υπουργέ, βλέπετε συνεχώς νούµερα και έτσι χάνεται η
πραγµατικότητα. Η πραγµατικότητα είναι ότι υπάρχουν άνθρωποι που η πολιτική σας, η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης των
µονοπωλίων –και δεν θα πάψουµε να το υπερτονίζουµε- µε τα ταξικά µέτρα που παίρνετε εξαθλιώνει µαζικά τους εργαζόµενους.
Και η βαθιά καπιταλιστική οικονοµική κρίση ρίχνει στο περιθώριο
συνεχώς, καθηµερινά χιλιάδες εργαζόµενους, µικρούς αγρότες,
επαγγελµατοβιοτέχνες, αυτοαπασχολούµενους.
Αλήθεια, πιστεύει κανένας ότι µε το σηµερινό νοµοσχέδιο, µε
τις κάποιες περικοπές σε Υπουργούς, στον Πρωθυπουργό κ.λπ.,
θα βοηθηθεί ο εργαζόµενος και ο άνεργος; Θα λιγοστέψουν τα
βάσανα των εργαζοµένων; Θα βελτιωθεί η κατάσταση που σε
πάρα πολλές περιπτώσεις είναι άθλια στα δηµόσια νοσοκοµεία;
Θα αλλάξει κάτι στον τοµέα της κοινωνικής ασφάλισης, εκεί όπου
κατακρεουργούνται δικαιώµατα και κατακτήσεις των εργαζοµένων; Θα λειτουργήσουν καλύτερα τα σχολειά και οι βρεφονηπιακοί σταθµοί, ειδικά τώρα που αυξάνονται τα όρια ηλικίας
παραµονής των εργαζοµένων στην εργασία, θα βελτιωθεί κάτι
απ’ αυτές τις περικοπές;
Γι’ αυτό λέµε ότι υπερπροβάλλονται διάφορες παρεµβάσεις
εντυπωσιασµού για να κρυφτεί ή να συσκοτιστεί η σκληρή, η

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

µαύρη πραγµατικότητα που είναι συνέχεια της ταξικής πολιτικής
την οποία εφαρµόζετε και σήµερα, όπως εφάρµοζαν και όλες οι
προηγούµενες κυβερνήσεις, πολιτική σε βάρος των εργαζοµένων, συνειδητή, ταξική επιλογή. Και όχι µόνο αυτό.
Η προπαγάνδα απέναντι στους εργαζόµενους έχει συγκεκριµένους στόχους. Το λένε ήδη. Δεν βλέπετε; Τι διαµαρτύρεστε;
Εδώ κόβετε ο µισθός από τον Πρωθυπουργό, από τον Πρόεδρο
της Δηµοκρατίας. Δουλεύετε και µη µιλάτε. Αυτή είναι η λογική
σας. Και εκεί κινείται και η προπαγάνδα µας. Δεν είναι µόνο αντιλαϊκή και αντεργατική η πολιτική σας. Κάποιες φορές και µέσα
από τις συζητήσεις µας και εδώ στην Αίθουσα επιχειρείτε να εξωραϊστούν πρόσωπα, φορείς και καταστάσεις. Αναπτύσσονται και
ιδεολογικές απόψεις και σωστό είναι να αναπτύσσονται ιδεολογικές απόψεις. Λόγου χάριν, ο κ. Γεωργιάδης που αναδεικνύεται
σε ιδεολογικό εκπρόσωπο της Νέας Δηµοκρατίας µίλησε για
πάρα πολλά. Μίλησε για τα Liberty .
Ήθελα να υπενθυµίσω ορισµένα πράγµατα. Τι ήταν τα liberty;
Ένας τύπος πλοίου φορτηγού, περίπου δέκα χιλιάδων τόνων.
Αυτά είχαν κτιστεί στις Ηνωµένες Πολιτείες για τις ανάγκες του
Β’ Παγκοσµίου Πολέµου. Οι Ηνωµένες Πολιτείες σαν κάποια
αποζηµίωση τα δώρισαν στο ελληνικό κράτος. Κάποιες δεκάδες
πλοία Liberty στην ουσία δωρίστηκαν στους εφοπλιστές, κυρίως
σε ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονταν κοντά στους τότε κρατούντες, κοντά στους τότε Υπουργούς.
Και να θυµίσουµε εδώ ότι υπήρξαν αντιδράσεις και επιστολές
από εφοπλιστές που δεν είχαν πάρει µέρος σε αυτό το φαγοπότι.
Ποιος ωφελήθηκε, κύριε Γεωργιάδη από τα Liberty; Δεν ωφελήθηκε ο Έλληνας εργαζόµενος, ο Έλληνας εργάτης, αυτός ο
ναυτεργάτης ο οποίος θαλασσοπνίχτηκε στο Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο όταν η ΟΕΝΟ µε τον Αντώνη Αµπατιέλο, τον Βασίλη Μπεκάκο και άλλους πρωτοπόρους ναυτεργάτες αγωνιστές,
κοµµουνιστές κράτησαν τα καράβια εν κινήσει και συνέβαλαν
αποφασιστικά στον αγώνα της θάλασσας ενάντια στους φασίστες
κατακτητές. Ωφελήθηκαν οι εφοπλιστές και δηµιουργήθηκαν και
τότε νέα τζάκια.
Αυτό το σηµειώνουµε γιατί και σήµερα γίνεται λεηλασία της
δηµόσιας περιουσίας, της περιουσίας του ελληνικού λαού. Και
στο νοµοσχέδιο αναφέρονται ζητήµατα για τα λιµάνια και πώς
εξωραΐζονται και τώρα τα λιµάνια για να παραδοθούν στους ιδιώτες και αυτό το πράγµα γίνεται µε ευθύνη της συγκυβέρνησης
της Νέας Δηµοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και της ΔΗΜΑΡ.
Μίλησε ακόµα για τον Νηογνώµονα των ΗΠΑ. Τον εµφάνισε
ως έναν µη κερδοσκοπικό οργανισµό, ο οποίος θα ερχόταν εδώ
να δαπανήσει χρήµατα, να ανακαινίσει το κτήριο της Ναυτικής
Σχολής στη Μηχανιώνα και αυτό –λέει- χωρίς κανένα όφελος.
Μα, υπάρχουν ακόµα αφελείς; Και η πολιτική υποκρισία έχει
όρια. Ο αµερικάνικος Νηογνώµονας είχε και έχει συµφέροντα
στην Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι από τις µεγαλύτερες ναυτικές δυνάµεις στον κόσµο. Έχει άµεσα και έµµεσα και µακροπρόθεσµα
συµφέροντα και ενδεχοµένως στη βάση αυτής της αντίληψης να
έκανε την πρότασή του.
Στο σχολιασµό της τοποθέτησης του εισηγητή µας για τη «ΝΕΡΑΪΔΑ» του Λάτση διαστρέβλωσε ο κ. Γεωργιάδης συνειδητά τα
όσα είπε ο σύντροφος Νίκος Καραθανασόπουλος και ταυτόχρονα έπλεξε το εγκώµιο του Λάτση. Δικαίωµά του. Υπάρχουν
πολλές και σκοτεινές πλευρές στη δράση του, αλλά αυτό δεν
είναι το ζητούµενο στη σηµερινή συζήτηση. Η ουσία βρίσκεται
στο ότι το ελληνικό κράτος ξοδεύει χρήµατα του ελληνικού λαού
ουσιαστικά για τη λειτουργία της «ΝΕΡΑΪΔΑΣ» ως µουσείο και
ταυτόχρονα αυτή η ίδια η λειτουργία αυτού του µουσείου θα
εξωραΐσει εσαεί τη συνολική δράση του Λάτση και οι νεκροί που
εξαϋλώθηκαν στις επιχειρήσεις του νοµίζει ότι θα ξεχαστούν.
Υπάρχουν πάντως λεκτικοί ακροβατισµοί που ούτε λίγο ούτε
πολύ, πολύ συχνά φτάνουν να συνιστούν πολιτική προβοκάτσια.
Δεν είναι µόνο λεκτικό αυτό το οποίο έχει αναφερθεί αρκετές
φορές, αλλά είναι ουσιαστικό: Το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας
το χωρίζει άβυσσος από τη Χρυσή Αυγή. Εσείς έχετε πραγµατικά
συναινέσει, έχετε βοηθήσει, έχετε συγγένεια. Και η παράταξη
της Νέας Δηµοκρατίας, αλλά και η συγκυβέρνηση, χρησιµοποιεί
τη Χρυσή Αυγή σαν το µακρύ χέρι του κράτους σήµερα ενάντια
στους µετανάστες, αύριο ενάντια στο εργατικό κίνηµα. Αυτή είναι
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η πραγµατικότητα. Και η εξίσωση που συχνά επιχειρείται σ’
αυτήν την Αίθουσα είναι και αντιεπιστηµονική και ανιστόρητη.
Ασφαλώς και δεν είναι προσωπική επιλογή κανενός, είναι πολιτικές όλες οι επιλογές. Κινείται σε αυτήν τη λογική, η οποία
αναπτύχθηκε στο Συµβούλιο της Ευρώπης, πολιτική η οποία πάει
να γίνει κυρίαρχη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήδη σε ορισµένα
κράτη της είναι κυρίαρχη αυτή η πολιτική: εκεί που αλλάζουν τις
έννοιες των λέξεων και επιχειρούν να ξαναγράψουν την ιστορία
εξισώνοντας το φασισµό µε τον κοµµουνισµό. Για τη συντριβή
του φασισµού και του ναζισµού στο Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο η συµβολή των κοµµουνιστών σε όλη την Ευρώπη ήταν καθοριστική.
Ειδικά στη χώρα µας µέσα από τις γραµµές της εαµικής αντίστασης αυτή η συµβολή ήταν πραγµατικά καθοριστική.
Και βέβαια µια ιστορία που έχει γραφτεί µε το αίµα των λαών
δεν θα µπορέσει κανείς όσο και αν προσπαθήσει, να την ξαναγράψει µε µελάνι.
Για το νοµοσχέδιο µας ρωτήσατε: Δεν χρειάζονται αυτές οι περικοπές και οι µειώσεις; Δεν υπάρχει αντίρρηση. Γιατί όµως γίνονται; Γίνονται για το θεαθήναι. Δεν λύνουν κάποιο πρόβληµα
και όλα αυτά τα εκµεταλλεύεστε για αποπροσανατολισµό.
Να σας θυµίσω. Εµείς ζητήσαµε καταθέτοντας πρόταση νόµου
να καταργηθεί το µνηµόνιο. Ζητήσαµε την κατάργηση της βουλευτικής σύνταξης. Ζητήσαµε την ονοµαστικοποίηση των µετοχών των ανωνύµων εταιρειών στο «πόθεν έσχες». Παλεύουµε για
την άρση του τραπεζικού, εµπορικού και φορολογικού απορρήτου. Διεκδικούµε τη φορολόγηση του µεγάλου κεφαλαίου στο
45%, όπως ήταν παλαιότερα. Το µείωσε το ΠΑΣΟΚ στο 35%, λίγο
µετά πήγε παρακάτω. Η Νέα Δηµοκρατία το έφερε στο 25%,
τώρα είναι περίπου στο 20%. Και υπάρχουν συνεχείς φοροαπαλλαγές στο µεγάλο κεφάλαιο και ειδικότερα στο εφοπλιστικό κεφάλαιο, µια που γίνεται λόγος και για τα λιµάνια και είναι ο
Υπουργός Ναυτιλίας εδώ. Και βεβαίως συνεχίζετε να ξεζουµίζετε
τους εργάτες και όλους τους εργαζόµενους.
Σε όλα αυτά τα πολύ ουσιαστικά ζητήµατα εσείς όλοι κωφεύετε. Συνεπώς γιατί να ψηφίσουµε το νοµοσχέδιο; Για να συµβάλλουµε και εµείς στον αποπροσανατολισµό των εργαζοµένων;
Εµείς αντιπαλεύουµε τη συνολική πολιτική της συγκυβέρνησης
της Νέας Δηµοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και της ΔΗΜΑΡ. Αντιπαλεύουµε τις διαχειριστικές λογικές. Διαχειριστικές λογικές ακούστηκαν από παντού. Διαχειριστικές λογικές ανέπτυξε πάρα
πολλές και ο εκπρόσωπος της ΔΗΜΑΡ. Και πραγµατικά πουλάτε
σήµερα την περιουσία, πουλάτε τα ακίνητα του δηµοσίου µπιρ
παρά και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και θα νοικιάσετε αυτά
που θα πουλήσετε και ουσιαστικά θα κάνουν απόσβεση αυτοί
που θα τα αγοράσουν µέσα σε µια πενταετία. Αυτή είναι η πραγµατικότητα.
Πάντως εµείς, κύριε Πρόεδρε, το είπαµε και το ξαναλέµε. Παλεύουµε συνολικά ενάντια σε αυτή την πολιτική της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και των µονοπωλίων και θέλουµε να δηµιουργηθούν
όροι, συνθήκες και προϋποθέσεις για την ανατροπή αυτής της
πολιτικής.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε
πολύ, κύριε Χαλβατζή.
Κύριοι συνάδελφοι, τελείωσαν οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι.
Θα δώσω ευθύς το λόγο στον κύριο Υπουργό Ναυτιλίας και
Αιγαίου. Θα ήθελα να παρακαλέσω, επειδή έχουν µείνει ακόµα
δέκα οµιλητές για να πρωτολογήσουν και η ώρα είναι σχεδόν
23.30’, να τηρείται ο χρόνος ακριβώς των επτά λεπτών. Παράκληση γιατί είµαστε όλοι κουρασµένοι και καταλαβαίνετε ότι αν
πάµε και πέρα από τη 01.00’, δεν ξέρω και αν µπορούµε να συνεχίσουµε.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ (Υπουργός Ναυτιλίας
και Αιγαίου): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να κάνω
δυο σχόλια. Το ένα αφορά στο πλωτό µουσείο «ΝΕΡΑΪΔΑ» και το
δεύτερο στο τέλος πλου και παραµονής για τα σκάφη αναψυχής.
Θα ήθελα να ρωτήσω το Σώµα: Σε ποια κατηγορία άραγε ανήκει το πλωτό µουσείο «ΝΕΡΑΪΔΑ» ως προς τη φορολογική του
αντιµετώπιση; Ας πάρουµε για παράδειγµα το ν.27 του 1975.
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Είναι φορτηγό; Είναι επιβατηγό; Είναι σκάφος αναψυχής; Είναι
τουριστικό πλοίο;
Ας πούµε ότι είναι φορτηγό. Θα µπορούσε µε βάση την ηλικία
του –είναι άνω των τριάντα ετών- και τη χωρητικότητά του –είναι
κάτω από πεντακόσιους κόρους- να φορολογηθεί. Το ύψος της
φορολόγησης θα ήταν 700 δολάρια τα χρόνο. Με βάση το άρθρο
5 του ν.27/75 το πλοίο, εφόσον παραµένει για κάποιο χρονικό
διάστηµα στα λιµάνια, µπορεί να τύχει έκπτωσης.
Με την έκπτωση αυτή η φορολογία στο τέλος θα ανέρχεται σε
200 ευρώ το χρόνο, δηλαδή, σε 50 λεπτά την ηµέρα.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Τόσα πολλά!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Μη διακόπτετε,
παρακαλώ, κύριε συνάδελφε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ (Υπουργός Ναυτιλίας
και Αιγαίου): Το κράτος θα εισπράξει ΦΠΑ από τον εκτελωνισµό,
θα εισπράξει ειδικό φόρο κατανάλωσης από τα καύσιµα και βεβαίως από τα αναλώσιµα επί του πλοίου. Βγάλτε τα συµπεράσµατά σας.
Έρχοµαι στο θέµα του τέλους πλου και παραµονής σκαφών
αναψυχής.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Δεν είναι ναυτιλιακά αυτά τώρα!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ (Υπουργός Ναυτιλίας
και Αιγαίου): Σας παρακαλώ, κύριε συνάδελφε, µην µε διακόπτετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Λαφαζάνη, εσείς τώρα παλαιός, έµπειρος επιτρέπεται να διακόπτετε;
Παρακαλώ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ (Υπουργός Ναυτιλίας
και Αιγαίου): Έγινε συζήτηση και στην επιτροπή και στην Ολοµέλεια γι’ αυτό το θέµα. Αυτή η ρύθµιση θα ξανακατατεθεί στη
Βουλή. Θα σας εξηγήσω για ποιους λόγους αποσύρεται σήµερα,
το τέλος πλου και παραµονής.
Ο αρµόδιος Αναπληρωτής Υπουργός κ. Σταϊκούρας σας
έδωσε αναλυτικά στοιχεία για την ταµειακή απόδοση των υφιστάµενων φορολογικών ρυθµίσεων έναντι της προϋπολογισθείσας απόδοσης. Όπως καταλάβατε όλοι, ήταν µηδαµινή. Αυτοί
που το σκέφτηκαν απέτυχαν στην πράξη. Δεν συγκεντρώθηκαν
έσοδα. Αντίθετα, αποµακρύνθηκαν σκάφη αναψυχής από τη
χώρα είτε άλλαξαν σηµαία είτε πήγαν σε άλλες χώρες: Τουρκία,
Μαυροβούνιο, Ιταλία και άλλες ανταγωνίστριες χώρες.
Ο θαλάσσιος τουρισµός, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι
ένα αδιαµφισβήτητο συγκριτικό πλεονέκτηµα της χώρας µας. Το
επιχείρηµα ήταν ότι το Γενικό Λογιστήριο δεν είχε ποσοτικοποιήσει τα στοιχεία. Σας δώσαµε ποσοτικοποιηµένα στοιχεία για τη
φορολογική απόδοση και επιµένουµε ότι είναι µια σωστή ρύθµιση. Θέλω όµως να ρωτήσω τους συναδέλφους που ζήτησαν
την απόσυρσή της και έκαναν αυτήν την κριτική: Αναλαµβάνουν,
άραγε, την ευθύνη, δεδοµένου ότι η τουριστική περίοδος λήγει
σε λίγες µέρες για το ενδεχόµενο όσοι διαθέτουν σκάφη αναψυχής -Έλληνες, ξένοι, ανεξαρτήτως σηµαίας- να πάρουν την απόφαση να φύγουν από τη χώρα; Πόσες θέσεις εργασίας, αλήθεια,
θα µπορούσαν να διατηρηθούν ή πόσες άλλες θα µπορούσαν να
δηµιουργηθούν, αν πέρναγε αυτή η ρύθµιση; Εγώ δέχοµαι ότι η
έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους δεν ήταν ποσοτικοποιηµένη και αυτός είναι ο µόνος λόγος για τον οποίο την αποσύρω. Ωστόσο, θέλω να σας δώσω µερικά στοιχεία. Αντίστοιχες
αποσύρσεις ρυθµίσεων έκανε η Ισπανία και το Γιβραλτάρ µε τεράστια επιτυχία. Θα καταθέσω τις σχετικές δηµοσιεύσεις στο
«WORLD NEWS» για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου κ. Κωνσταντίνος Μουσουρούλης καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών
της Βουλής)
Θέλω, επίσης, να πω ότι ο φόρος αυτός που είχε θεσπιστεί
απεδείχθη καταστροφικός για πάρα πολλές επιχειρήσεις της
χώρας µας. Στην πράξη χάθηκαν ήδη θέσεις εργασίας χωρίς να
έχουν αποδοθεί τα αναµενόµενα έσοδα. Σας είπε ο κ. Σταϊκούρας ότι µιλάµε για 8.853 ευρώ που εισπράχθηκαν το 2009, 33.600
ευρώ το 2010, 1.359 το 2011 και µέχρι στιγµής 900 ευρώ το 2012.
Το ελληνικό δηµόσιο, λοιπόν, έχει µία σηµαντική απώλεια εσό-
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δων, πέρα από τις θέσεις εργασίας. Επίσης, να τονίσω ότι σήµερα η χώρα µας έχει το µεγαλύτερο ποσοστό φορολόγησης
σκαφών αναψυχής - 33%- σε σχέση µε τις ανταγωνίστριες
χώρες, γι’ αυτό άλλωστε αντίστοιχες χώρες, όπως η Ισπανία και
το Γιβραλτάρ που σας είπα, διόρθωσαν αυτήν τη ρύθµιση.
Εµείς θεωρούµε ότι ένα ενιαίο τέλος πλου και παραµονής είναι
αυτή τη στιγµή η µόνη ενδεδειγµένη µέθοδος για να διατηρήσουµε τις θέσεις εργασίας που υπάρχουν, να τις ενισχύσουµε
και να προσελκύσουµε σκάφη αναψυχής στη χώρα µας. Αυτός
είναι και ο λόγος για τον οποίο θα καταθέσουµε σύντοµα αυτοτελώς τη ρύθµιση.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε,
κύριε Υπουργέ.
Το λόγο έχει ο κ. Λαφαζάνης, για να απαντήσει στα λεχθέντα
από τον κύριο Υπουργό, για δύο λεπτά.
Αν ζητήσει το λόγο και κάποιος άλλος Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος, θα έχει την ίδια µεταχείριση.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Είναι προφανές νοµίζω ότι
έχουµε µία ακόµα άτακτη οπισθοχώρηση της Κυβέρνησης κάτω
από την κατακραυγή της Αντιπολίτευσης και κάτω από την πίεση
της προχειρότητας, της ανεδαφικότητας και του αλαλούµ που
επικρατεί µέσα στην Κυβέρνηση και στις δηµόσιες υπηρεσίες.
Η ρύθµιση που φέρατε ήταν σκανδαλώδης. Την φέρατε παραβιάζοντας τον Κανονισµό, παραβιάζοντας και το Σύνταγµα. Γι’
αυτό είπαµε ότι θα καταθέταµε αύριο ένσταση αντισυνταγµατικότητας για τη συγκεκριµένη ρύθµιση.
Πέραν αυτών, ακούσαµε και το εξής πρωτοφανές, κύριε Πρόεδρε. Είπατε ότι υπήρχε ένας φόρος πολυτελείας για τα σκάφη
αναψυχής από τον οποίο µαζεύατε ψιχία. Δεν µας είπατε γιατί
συνέβαινε αυτό. Γιατί δεν εισπράττονταν ο φόρος; Δεν µας το είπατε αυτό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ (Υπουργός Ναυτιλίας
και Αιγαίου): Έφυγαν τα πλοία.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Δεν µας το είπατε αυτό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ (Υπουργός Ναυτιλίας
και Αιγαίου): Άλλαξαν σηµαία.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Δεν µας το είπατε αυτό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ (Υπουργός Ναυτιλίας
και Αιγαίου): Το είπα.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Και τώρα µας λέτε ότι µε το νέο
φόρο που θα επιβάλλατε …
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ (Υπουργός Ναυτιλίας
και Αιγαίου): Τέλος. Έχει διαφορά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Το τέλος, αν το θέλετε. Λεφτά
θα παίρνατε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Λαφαζάνη, θα απευθύνεστε στο Προεδρείο και όχι στον Υπουργό,
αφού µιλάτε από τη θέση σας.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Με το τέλος θα έχετε µεγαλύτερες εισπράξεις. Πώς είναι δυνατόν, λοιπόν, να µη φεύγουν τα
σκάφη αναψυχής, όπως λέτε µε τη δική σας επιχειρηµατολογία,
όταν θα εισπράττετε περισσότερα διά του τέλους και φεύγουν
τώρα που δεν πληρώνουν τίποτα, που πληρώνουν ψιχία µε το
φόρο πολυτελείας που µας λέτε; Αυτές οι λογικές δεν αντέχουν
ούτε σε µικρά παιδιά.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Επιτέλους, πρέπει να καταλάβετε ότι αυτοί που έχουν σκάφη
αναψυχής είτε είναι στην Ελλάδα είτε από το εξωτερικό είτε τα
κρύβουν και τα εµφανίζουν ως επαγγελµατικά, θα πρέπει να καταβάλουν κάτι στο ελληνικό δηµόσιο. Αυτό δεν το έχετε καταφέρει µέχρι τώρα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Σας ευχαριστούµε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Μέχρι τώρα αυτοί που πληρώνουν τη νύφη είναι οι άνεργοι, τους οποίους δυστυχώς φορολογείτε και πάτε να µηδενίσετε σχεδόν το αφορολόγητο, είναι αυτοί
που πληρώνουν φόρους, είναι δηλαδή οι φτωχοί, οι µισθωτοί, τα
συνήθη υποζύγια, τα οποία έχετε λεηλατήσει. Κάποτε, όµως,
πρέπει να πληρώσουν και αυτοί που κατέχουν, αυτοί που και

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

έχουν και κατέχουν.
Αυτή την ώρα αυτό που µας λέτε είναι ότι έχουµε ένα κράτος
το οποίο αφήνει στο απυρόβλητο τα σκάφη αναψυχής. Παίρνει
ψιχία και φέρνετε διατάξεις αυτή τη στιγµή που επιδεινώνουν
ακόµη περισσότερο αυτή την κατάσταση.
Εµείς πάντως χαιρόµαστε διότι για δεύτερη φορά µε την πίεση
της Αντιπολίτευσης έχουµε άτακτη οπισθοχώρηση της Κυβέρνησης. Η πρώτη έγινε µε τη «SIEMENS» µε την απόσυρση αυτής
της επαίσχυντης …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε,
κύριε Λαφαζάνη.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: … και η δεύτερη είναι τώρα µε
την απόσυρση της απαράδεκτης και αντισυνταγµατικής τροπολογίας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ (Υπουργός Ναυτιλίας
και Αιγαίου): Θα το ξαναφέρουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Το λόγο έχει ο
κ. Βορίδης, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας για δυο λεπτά.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Πριν αλέκτορα φωνήσαι τρις…, εις επίρρωσιν των όσων έλεγα,
έχουµε εδώ για µια ακόµη φορά την ίδια ακριβώς συµπεριφορά.
Από τη µια µεριά διαµαρτύρεται ο ΣΥΡΙΖΑ γιατί δεν υπάρχει σεβασµός στο Κοινοβούλιο, στην κοινοβουλευτική διαδικασία, στην
κοινοβουλευτική τάξη, στον Κανονισµό. Λέει ορισµένα πράγµατα,
υπάρχουν αιτιάσεις. Ποιες είναι οι µείζονες αιτιάσεις που ακούστηκαν εδώ; Όχι βέβαια αυτά τα περί αντισυνταγµατικότητας γιατί είπαµε ότι αυτά δεν έχουν βάση- ούτε βεβαίως η ουσιαστική
κριτική …
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Δεν έχουν;
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Δεν έχουν βάση. Τι να κάνουµε!
Έχετε κάνει την αίτηση αντισυνταγµατικότητας τρεις φορές.
Μπορείτε να την κάνετε πενήντα τρεις! Έχει αποφανθεί το Σώµα,
θα αποφανθεί όσες φορές πρέπει.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Να ξαναπάτε στη Νοµική.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Εγώ µπορεί να χρειάζεται να ξαναπάω στη Νοµική, εσείς ξεκινήστε να πηγαίνετε, γιατί εγώ την τέλειωσα κατ’ αρχάς. Και εν πάση περιπτώσει, δικηγορώ …
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Διά εγέρσεως …
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: …άρα, προτού ελέγξετε εσείς τη νοµική µου γνώση, έχετε µια προϋπηρεσία να τελειώσετε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Αλλάξατε τον Κανονισµό. Υπάρχουν ρητές διατάξεις …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Σας παρακαλώ
πολύ, κύριε Λαφαζάνη.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Εγώ βλέπετε, κύριε Λαφαζάνη, δεν
έχω την έπαρση του αδαούς, εγώ δεν λέω ότι τα ξέρω όλα. Υποστηρίζω µια άποψη. Όταν όµως εσείς µηδενίζετε τη δική µου και
µάλιστα από µια σκοπιά επαΐοντος …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Βορίδη,
θα απευθύνεστε στο Προεδρείο για να µη δηµιουργούνται
αυτές…
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Δεν τις προξενώ εγώ, όµως.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Έκανα την παρατήρηση στον κ. Λαφαζάνη. Να σταµατήσουµε όµως εδώ.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Η Κυβέρνηση, λοιπόν, φερόµενη
υπεύθυνα –όχι γιατί βεβαίως συµµερίζεται τέτοιου είδους αιτιάσεις, αλλά γιατί στην πραγµατικότητα χρειάζεται µία περαιτέρω
εξειδίκευση από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, η οποία δεν
υπάρχει και την οποία θέλουµε να δούµε- έρχεται και αποσύρει
µία διάταξη. Αντί να επικροτήσει το κοινοβουλευτικό ήθος της
Κυβερνήσεως η Αντιπολίτευση, έρχεται και λέει για άτακτη υποχώρηση.
Άρα, το πολιτικό µήνυµα, κύριε Πρόεδρε, ποιο είναι; Ότι ενθαρρύνει ουσιαστικά η Αξιωµατική Αντιπολίτευση την Κυβέρνηση
να µην ακούει το Κοινοβούλιο, διότι εάν ακούσει το Κοινοβούλιο
εν συνεχεία αυτό ερµηνεύεται ως άτακτη υποχώρηση.
Τι από τα δύο θέλετε; Να το ακούει το Κοινοβούλιο, η Κυβέρνηση ή να µην το ακούει το Κοινοβούλιο, η Κυβέρνηση, διότι δεν
σας βρίσκουµε πουθενά.
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ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, να πω µία
φράση.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ-ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, υπάρχουν οµιλητές στον κατάλογο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Το λόγο έχει ο
Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ.
Μαριάς.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ναι, αλλά δεν µπορείτε να παραβιάζετε τον Κανονισµό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Δεν παραβιάζεται κανένας Κανονισµός.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Δείτε τον Κανονισµό ξανά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Όχι, παρακαλώ!
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Λαφαζάνη, έχω πει το όνοµά σας απόψε τόσες πολλές φορές που αρχίζει να µου γίνεται συνήθεια να το επαναλαµβάνω συνέχεια.
Παρακαλώ!
Ορίστε, κύριε Μαριά, έχετε το λόγο.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΜΑΡΙΑΣ: Απλά µία παράκληση προς το
Προεδρείο να µηδενίσει το χρόνο για να ξεκινήσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Έχετε δίκιο.
Παρακαλώ, συνεχίστε.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΜΑΡΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, είχαµε θέσει
εξαρχής την αντίθεση µας και την εκφράσαµε για τις δύο τροπολογίες, οι οποίες εµφανίστηκαν ξαφνικά. Είχαµε εξηγήσει τους
λόγους και είχαµε πει ότι θα έπρεπε να έρθουν µε άλλη διαδικασία, να δοθεί η ευκαιρία στους φορείς να τοποθετηθούν.
Η Κυβέρνηση, διότι άκουσα τις αιτιάσεις του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου της Νέας Δηµοκρατίας περί ήθους κ.λπ., δεν
δέχθηκε τις ενστάσεις που εκφράσαµε από την πρώτη στιγµή.
Απλά όταν είδε ότι υπάρχει σύσσωµη ή µεγάλος αριθµός Βουλευτών που αντιδρά σε αυτήν τη διαδικασία ακόµη και από τη
Νέα Δηµοκρατία και όταν είδε επίσης, ότι υπάρχει αντίδραση και
από τη ΔΗΜΑΡ, ξαφνικά έρχεται και παίρνει πίσω τη µία τροπολογία και απ’ ό,τι φαίνεται θα πάρει αύριο πίσω και την άλλη τροπολογία, διότι δεν θέλει να έχει ρήγµατα στην τρικοµµατική
Κυβέρνηση. Αυτό είναι το µυστικό.
Η ίδια, όµως, η Κυβέρνηση πρέπει να καταλάβει ότι όσον
αφορά τους Ανεξάρτητους Έλληνες δεν πρόκειται να δεχθούµε
να καταστρατηγείται ο Κανονισµός, να µην τηρούνται οι διαδικασίες, να µη δίνονται οι ευκαιρίες στους φορείς να έρθουν στις
επιτροπές να τοποθετηθούν, αλλά βεβαίως και στους Βουλευτές.
Αυτό να είναι ξεκάθαρο. Είναι η δεύτερη φορά που υποχωρεί η
Κυβέρνηση, διότι θεωρούµε ότι εδώ υπάρχει αντίσταση από τους
ίδιους τους Βουλευτές και φυσικά και από τη δική µας πλευρά,
την πλευρά των Ανεξαρτήτων Ελλήνων.
Το θεωρούµε άτακτη υποχώρηση και ταυτόχρονα προχειρολογία. Και θα πρέπει να προετοιµάζεστε σωστά. Και προβλέπω
ότι αύριο πριν τεθεί σε ψηφοφορία η ένσταση που έχει υποβάλλει ο ΣΥΡΙΖΑ, θα την αποσύρει. Αντί, λοιπόν, να µας ταλαιπωρεί,
αντί να τρώµε πολύ ώρα επί της διαδικασίας και να µην µπαίνουµε στην ουσία, καλό θα είναι να µην ξαναεπιχειρήσει τέτοιες
προσπάθειες συνολικά η Κυβέρνηση και να είναι ένα µάθηµα το
οποίο πρέπει να το πάρει και θα το πάρει όχι µόνο από εµάς της
Αντιπολίτευσης, αλλά απ’ ό,τι φαίνεται το παίρνει και από πολλούς Βουλευτές της Συµπολίτευσης.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Και εµείς ευχαριστούµε.
Επανερχόµαστε στον κατάλογο των οµιλητών.
Το λόγο έχει ο κ. Κωνσταντίνος Δερµιτζάκης για επτά λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και
κύριοι Βουλευτές, δεν το συνηθίζω, δεν µου αρέσει, αλλά θα
κάνω µια αναφορά σε όσα ελέχθησαν από τον κ. Βορίδη, ο
οποίος όντως µε την ξεχωριστή ρητορική δεινότητα που τον διακρίνει επιτέθηκε στην Αντιπολίτευση, λέγοντας απαξιωτικά και
ισοπεδωτικά –έτσι τουλάχιστον το εισέπραξα εγώ- ότι δεν φέρνει
προτάσεις και ότι δεν βλέπει τίποτα θετικό.
Βεβαίως, όση ρητορική δεινότητα και να διαθέτει κανείς, δεν
µπορεί να διαστρεβλώσει την πραγµατικότητα, η οποία είναι
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σκληρή και αδυσώπητη και τη βιώνει στο πετσί του ο ελληνικός
λαός.
Και εν πάση περιπτώσει, τι προτάσεις θέλετε να ακούσετε; Για
το τραπεζικό σύστηµα, παραδείγµατος χάριν, στην Επιτροπή Οικονοµικών αλλά και στην Ολοµέλεια υπήρξε ξεκάθαρη πρόταση
από το ΣΥΡΙΖΑ για δηµόσιο τραπεζικό πυλώνα που θα έχει παρεµβατικό ρόλο στην οικονοµία, στην ανάπτυξη κ.λπ..
Εσείς σε µία βραδιά µέσα πουλήσατε την Αγροτική Τράπεζα,
απαξιώσατε το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο για να το πουλήσετε
πιθανόν την επόµενη εβδοµάδα και οδηγείτε ένα λαό µε τα νέα
δυσβάστακτα µέτρα που έρχονται των 11,5 ή 13,5 δισεκατοµµυρίων –κανείς δεν γνωρίζει πόσα θα είναι- στον όλεθρο.
Πραγµατικά, θα βρεθούν ευκαιρίες αν θέλετε συναίνεση. Μπορείτε να ψηφίσετε το νόµο, ας πούµε, για τα υπερχρεωµένα νοικοκυριά ή για το φορολογικό νοµοσχέδιο, που θα φέρουµε, που
θα είναι πραγµατικά δίκαιο.
Υπηρετείτε µία άλλη λογική και µία άλλη πολιτική, που εξυπηρετεί και υπακούει στα συµφέροντα των δανειστών και της τρόικας και οδηγεί την πατρίδα µας και το λαό µας στον αφανισµό.
Εµείς αντιστεκόµαστε σ’ αυτήν την καθοδική πορεία. Προτείνουµε µία άλλη πολιτική µακριά από τα µνηµόνια και τις εξαρτήσεις µε γνώµονα αποκλειστικά το συµφέρον του λαού µας και
των ασθενέστερων λαϊκών στρωµάτων.
Δεν µπορούν, λοιπόν, κύριε Βορίδη, να συναντηθούν οι πολιτικές µας και οι δρόµοι µας. Ακόµη και τις προτάσεις µας, που
υπάρχουν, τις αρνείσθε.
Κύριοι Βουλευτές, αυτήν τη δύσκολη ώρα που περνάει η πατρίδα µας και ο λαός µας, δεχόµενος αυτήν την ανελέητη –όπως
ανέφερα- επίθεση των νέων αντιλαϊκών οικονοµικών µέτρων, παράλληλα µε την επιχείρηση του γενικού ξεπουλήµατος του εθνικού µας πλούτου, θα περίµενε κανείς ότι πίσω από τον ηχηρό
τίτλο του παρόντος νοµοσχεδίου: «Περιστολή δηµοσίων δαπανών» θα περιέχονταν διατάξεις και άρθρα, που µε γενναιότητα
και δυναµισµό θα έβαζαν τάξη και θα νοικοκύρευαν πολλά από
τα κακώς κείµενα, που αποτελούν πρόκληση για το λαό µας.
Αν’ αυτού, όµως, βλέπουµε εντελώς επιδερµικά και ίσως για
λόγους επικοινωνιακούς καθαρά, ώστε να περιοριστούν και οι
αντιδράσεις του λαού που έρχονται, να ψηλαφίζεται απλώς αυτό
το τεράστιο θέµα, χωρίς, βεβαίως, να δίνονται λύσεις και «ανάσες» που χρειάζεται η ελληνική οικονοµία.
Η Κυβέρνηση αυτή δείχνει όντως αποφασιστικότητα και γενναιότητα όταν στοχοποιεί τα λαϊκά στρώµατα, όταν επιλέγει τις
εύκολες λύσεις, περιστέλλοντας γενναία τους µισθούς και τις
συντάξεις. Όµως, όσον αφορά στην περιστολή των δαπανών δεν
δείχνει το ίδιο σθένος.
Θέλω να κάνω ορισµένες αναφορές -τάχιστα, βέβαια, γιατί ο
χρόνος είναι περιορισµένος- σε κάποια άρθρα και στο άρθρο 2,
στο οποίο επιχειρείται η µείωση του µισθωµάτων που καταβάλλονται από το δηµόσιο, πέρα από το ποσό της µείωσης των µισθωµάτων κατά ένα ποσοστό. Όπως αναφέρθηκε προηγουµένως,
µπορούν και πρέπει, κατά τη γνώµη µου, να εξεταστούν λεπτοµερώς οι αρχικές µισθώσεις των ακινήτων, διότι σύµφωνα και µε πληροφορίες που υπάρχουν, πολλά κτήρια από αυτά ανήκουν σε
γνωστούς επιχειρηµατίες, σε τράπεζες, στην εκκλησία, σε κύκλους, δηλαδή, µε τους οποίους δεν υπάρχει πολιτική βούληση
από την Κυβέρνηση να συγκρουστεί εφόσον χρειαστεί.
Παράλληλα, µπορεί να γίνει η µέγιστη εξοικονόµηση των δηµοσίων ακινήτων για µεγαλύτερη εξοικονόµηση πόρων. Θα
ήθελα να προτείνω σ’ αυτό το σηµείο αυτά τα κτήρια τα δηµόσια
να µπορούν να γίνουν ενεργειακά αυτόνοµα µε εγκαταστάσεις
φωτοβολταϊκών.
Θα πω κι εγώ δύο κουβέντες για το άρθρο 4 και για την ίδρυση
του πλωτού µουσείου «ΝΕΡΑΪΔΑ», γιατί ειλικρινά δεν έχω αντιληφθεί ακόµη τους λόγους για τους οποίους θα έπρεπε να δηµιουργηθεί αυτό το µουσείο, που προβάλλει την ιστορία της
οικογένειας Λάτση και του συγκεκριµένου πλοίου.
Στην Ελλάδα, δυστυχώς, σπουδαίοι Έλληνες και ηρωικές µορφές, που έδωσαν τα πάντα στο βωµό της πατρίδας, έχουν µείνει
στην αφάνεια και τα σπίτια τους, που έπρεπε να είναι κειµήλια
εθνικά και ναοί της ιστορίας, είναι εγκαταλελειµµένα. Έχω ειλικρινά εύλογες απορίες γιατί αυτή η Κυβέρνηση ιδρύει αυτό το
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νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου για να λειτουργήσει ένα
πλωτό µουσείο, το οποίο δεν γνωρίζουµε κατ’ αρχάς αν τηρεί
όλες τις προϋποθέσεις, ώστε να έχει αυτόν το χαρακτήρα. Είναι
απαραίτητο να καθοριστούν λεπτοµερώς ο τρόπος λειτουργίας
του νοµικού προσώπου όσον αφορά στη νηολόγηση και στη στελέχωση του πλοίου και στις δραστηριότητες που αφορούν στις
συµπράξεις και στις συνεργασίες µε φορείς του δηµοσίου και
του ιδιωτικού τοµέα.
Επίσης, γίνεται αναφορά σε παροχές, χορηγίες, δωρεές κ.λπ.
που αποτελούν έσοδα του µουσείου, που έχει έδρα, φανταστείτε, το Λιχτενστάιν, χωρίς να προσδιορίζεται, πώς αυτές θα
ελέγχονται.
Πρέπει ακόµα να προσδιοριστεί σε τι θα αφορούν οι φοροαπαλλαγές που ιδρύετε, αν αφορά το νοµικό πρόσωπο αυτό που
ιδρύετε ή αν αφορά και στα πρόσωπα που κάνουν τις δωρεές.
Συµπερασµατικά, για το συγκεκριµένο θέµα δεν έχει τελείως
αποσαφηνιστεί και πιστεύουµε ότι εξυπηρετεί άλλες σκοπιµότητες, δηλαδή ότι θα αποτελέσει τελικά µία καινούργια επιχείρηση
του οµίλου Λάτση η οποία δεν θα πληρώνει φόρους, δασµούς
και εισφορές και γι’ αυτό δεν µπορούµε να το ψηφίσουµε.
Εν κατακλείδι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρ’ όλο που και
σε αυτό το νοµοσχέδιο συναντιούνται µεταξύ τους εντελώς
άσχετα άρθρα, εµείς διακρίνουµε κάποια ελαχιστότατα ψήγµατα
προς τη σωστή κατεύθυνση της περιστολής δαπανών, όµως επαναλαµβάνω, ότι είναι τέτοιες οι ώρες και οι στιγµές που θα
έπρεπε η ευθύνη και η γενναιότητα να είναι περίσσιες, οι τοµές
να είναι µεγάλες και τολµηρές, η πολιτική να χαρακτηρίζεται από
περισσότερο θάρρος, θέληση, ακόµα και µε σύγκρουση µε συµφέροντα συγκεκριµένα και νοοτροπίες.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε και τελειώνω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ, να
τηρείται ακριβώς ο χρόνος από εδώ και πέρα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Χρειάζεται κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, βούληση πολιτική
που δυστυχώς αυτή η Κυβέρνηση δεν διαθέτει, όπως δεν διαθέτει το σθένος και το ανάστηµα να σταθεί ως ίσος εταίρος απέναντι στους δανειστές και στα ευρωπαϊκά fora και να απαιτήσει
και να διεκδικήσει τα δίκαια του λαού µας. Με τερτίπια επικοινωνιακά και πυροτεχνήµατα, µε ηχηρούς τίτλους, όπως επιχειρείτε
µε το παρόν νοµοσχέδιο, δεν µπορείτε, κύριοι της Κυβέρνησης
να ξεγελάσετε πλέον τον ελληνικό λαό, ούτε µπορείτε να κατευνάσετε τη λαϊκή οργή που ξεχειλίζει.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Το λόγο έχει ο
κ. Ιωάννης Μιχελάκης για επτά λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Στην Αίθουσα αυτήν διαφωνούµε συχνά, τόσο για τους λόγους
που βύθισαν τη χώρα µας στην κρίση όσο και για τους τρόπους
εξόδου από αυτήν. Σχεδόν όλοι όµως συµφωνούµε στην επιτακτική ανάγκη να βάλουµε επιτέλους µία τάξη στην οικονοµία µας
και να νοικοκυρέψουµε το σπάταλο κράτος γιατί είµαι βέβαιος
κανένας από εµάς δεν θα ήθελε να πάνε χαµένες οι µεγάλες και
δυσβάσταχτες θυσίες του ελληνικού λαού.
Αυτόν ακριβώς το σκοπό επιχειρεί να υπηρετήσει το υπό συζήτηση νοµοσχέδιο του Υπουργείου Οικονοµικών. Είναι µάλιστα
ένα µικρό βήµα στο µακρύ και δύσκολο για την πάταξη της σπατάλης, τον εξορθολογισµό των δαπανών και τη δηµοσιονοµική
εξυγίανση, ένα βήµα στα επιτακτικά αναγκαία.
Να κάνω όµως εδώ µία παρένθεση. Ακούω συζητήσεις µε το
ερώτηµα, αν θα πρέπει για παράδειγµα να απολύονται επίορκοι
δηµόσιοι υπάλληλοι. Μα, για όνοµα του θεού, είναι δυνατόν να
το σκεφτόµαστε ακόµα; Ποιος µπορεί να υποστηρίξει το αντίθετο; Ούτε ο πιο ακραίος κρατικιστής.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο σχέδιο νόµου που συζητάµε
προβλέπεται η περιστολή δηµοσίων δαπανών µέσα από την
απλοποίηση διαδικασιών, τον εκσυγχρονισµό ελεγκτικών µηχανισµών, τις συγχωνεύσεις επιτροπών και υπηρεσιών, την κατάργηση ειδικών γραµµατειών και τη µείωση των εξόδων παράστα-
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σης κρατικών αξιωµατούχων. Προβλέπονται ρυθµίσεις που προφανώς κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση, ρυθµίσεις που βάζουν τέλος σε χρόνιες παθογένειες.
Με ανάλογο πνεύµα προβλέπεται και η µείωση µισθωµάτων
που καταβάλουν οι φορείς του δηµοσίου για µισθώσεις ακινήτων
µε βάση την ποσοστιαία κλίµακα ανάλογα µε το ύψος του υφιστάµενου ενοικίου. Και αυτό ασφαλώς είναι επιβεβληµένο. Όµως
την ίδια στιγµή µάς έρχεται στο νου ο απροσδιόριστος, αλλά σίγουρα ιδιαίτερα υψηλός αριθµός των δηµοσίων κτηρίων, που παραµένουν άδεια και αναξιοποίητα, την ώρα που το κράτος
δαπανά σε ετήσια βάση το υπέρογκο ποσό των 150 εκατοµµυρίων ευρώ σε µισθώσεις ακινήτων για τη στέγαση δηµοσίων υπηρεσιών.
Ανάµεσα σε όλα αυτά είναι βέβαια και πολλά από τα Ολυµπιακά Ακίνητα, τα οποία χρυσοπληρώθηκαν από το υστέρηµα
του ελληνικού λαού και αντί να αξιοποιηθούν για την άθληση της
νεολαίας και τη στέγαση των δηµοσίων υπηρεσιών, αφέθηκαν να
ρηµάζουν και να εξελίσσονται σε εστίες µόλυνσης και αυτό την
ώρα που στο Λονδίνο, ένα µόλις µήνα µετά το τέλος των αγώνων
έχει ήδη αναλάβει δράση η κοινοπραξία µεταολυµπιακής αξιοποίησης των εκεί ολυµπιακών εγκαταστάσεων.
Ένα κραυγαλέο παράδειγµα χαµένου εισοδήµατος αποτελεί
το κτήριο «Κεράνη» στη λεωφόρο Θηβών, το οποίο αν και στοίχησε στο δηµόσιο περίπου 70 εκατοµµύρια ευρώ και έχει οφέλιµη έκταση περίπου σαράντα πέντε χιλιάδες τετραγωνικά µέτρα
παραµένει αναξιοποίητο περισσότερο από µια δεκαετία.
Δυστυχώς σε πολλές περιπτώσεις κατά το πρόσφατο παρελθόν οι πιέσεις συνδικαλιστών που δεν βολεύονταν από την περιοχή µετεγκατάστασης της υπηρεσίας τους ή των ηµετέρων
που θα έχαναν τα παχυλά µισθώµατα για τα ενοικιαζόµενα ακίνητά τους, κρίθηκαν υπέρτερες του δηµοσίου συµφέροντος.
Αυτές ακριβώς τις παθογένειες καλείται, µεταξύ των άλλων,
να καταπολεµήσει η σηµερινή Κυβέρνηση. Κι αυτό ακριβώς επιχειρείται µε το συζητούµενο νοµοσχέδιο.
Είναι άλλωστε κοινό µυστικό ότι η εκτεταµένη διαφθορά, η
αλόγιστη σπατάλη, η ασύδοτη κοµµατοκρατία και η υπερβολική
γραφειοκρατία αποτελούσαν για δεκαετίες το σήµα κατατεθέν
για τη λειτουργία του ελληνικού κράτους, σήµα που εξηγεί σε
µεγάλο βαθµό το γιατί η Ελλάδα την κρίσιµη στιγµή αποδείχθηκε
ο πιο αδύναµος κρίκος της Ευρωζώνης.
Η Ελλάδα έχει φτάσει στο χείλος του γκρεµού και στις δύσκολες αυτές ώρες είναι επιτακτική ανάγκη να αντιµετωπιστούν
άµεσα οι χρόνιες παθογένειες. Αντιλήφθηκαν την ανάγκη αυτή,
παρά τις ιδεολογικές διαφορές τους, η Νέα Δηµοκρατία, το
ΠΑΣΟΚ και η Δηµοκρατική Αριστερά, γι’ αυτό άλλωστε και συνέπραξαν. Έβαλαν και οι τρεις ως αποκλειστικό σκοπό τη διάσωση
της χώρας από την καταστροφή.
Όµως, ακόµα και σ’ αυτές τις τόσο κρίσιµες στιγµές που κρίνεται η τύχη της πατρίδας µας και το µέλλον των παιδιών µας,
φαίνεται πως στο εσωτερικό ακόµα κι αυτών των κοµµάτων κάποιοι δεν συµµερίζονται την ίδια αγωνία. Το λέω αυτό αναφερόµενος ευθέως στον κ. Γιώργο Παπανδρέου καθώς, όπως
πληροφορούµαστε από σχετικά δηµοσιεύµατα, τους επόµενους
µήνες θα βρίσκεται στις Ηνωµένες Πολιτείες για να διδάξει στο
Χάρβαρντ. Το λέω αυτό όχι ως απλός Βουλευτής ενός άλλου
κόµµατος, αλλά ως απλός εκφραστής της εύλογης έκπληξης και
της απορίας ενός µέσου πολίτη αυτής της πολύπαθης χώρας.
Μετά από τρία χρόνια δραµατικών περικοπών µισθών και συντάξεων, άδικων φοροεπιδροµών, αλλά και παραβίασης των πιο
θεµελιωδών εργασιακών και ασφαλιστικών του δικαιωµάτων,
κάθε πολίτης θα περίµενε από τον πρώην Πρωθυπουργό τουλάχιστον ένα στοιχειώδη σεβασµό. Φαίνεται, όµως, ότι ο κ. Παπανδρέου µάλλον µπέρδεψε το «επισκέπτης καθηγητής» µε το
«επισκέπτης Βουλευτής» κι αυτό τουλάχιστον είναι προκλητικό.
Οφείλω να παραδεχτώ πως όταν το Σεπτέµβριο του 2010 ο κ.
Παπανδρέου βραβεύτηκε στο Βερολίνο για την προσφορά του
στην οικονοµία, δεν µπορούσα να καταλάβω για ποιο λόγο είχε
βραβευθεί. Οµολογώ ότι δύο χρόνια αργότερα κατάλαβα και
ήταν πράγµατι µπροστά από την εποχή του. Γιατί θυσιάζοντας
την Ελλάδα, κατάφερε να δείξει σε πολλές χώρες το δρόµο που
πάει στην καταστροφή. Λειτούργησε ως παράδειγµα προς απο-
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φυγήν, διδάσκοντας όλους τους άλλους πρωθυπουργούς του
πλανήτη τι ακριβώς δεν πρέπει να κάνουν.
Και µία επισήµανση. Την αµοιβή των 20.000 δολαρίων για τη
διδασκαλία του κ. Παπανδρέου στο Χάρβαρντ και των 46.000
ευρώ µέσω µεσιτικού γραφείου για κάθε άλλη οµιλία του εγώ
προσωπικά την κρίνω ως εξαιρετικά χαµηλή αν αναλογιστούµε
το πόσο ακριβά πληρώσαµε εµείς για να µάθουµε αυτήν την οικονοµική στρατηγική.
Θα κλείσω επαναλαµβάνοντας ότι η Βουλή αυτή στηρίζει την
τελευταία ευκαιρία για τη χώρα. Είναι Βουλή µάχης και είµαστε
όλοι υποχρεωµένοι να βρισκόµαστε στην πρώτη γραµµή, να είµαστε όλοι διαρκώς παρόντες, ενεργοί, συµµέτοχοι στον κοινό
αγώνα. Δεν είναι κλαµπ η Βουλή, δεν είναι επισκεπτήριο. Γι’ αυτό
και ο κ. Παπανδρέου απ’ τη στιγµή που επέλεξε να δραπετεύσει
στην Αµερική, οφείλει να παραδώσει την Βουλευτική του Έδρα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε,
κύριε Μιχελάκη.
Το λόγο έχει η κ. Γιαταγάνα για επτά λεπτά.
Κυρία συνάδελφε, µπορείτε στα επτά λεπτά να µιλήσετε και
από τη θέση σας.
ΧΡΥΣΟΥΛΑ-ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΤΑΓΑΝΑ: Κύριε Πρόεδρε, θα προτιµούσα να µιλήσω από το Βήµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Όπως επιθυµείτε. Ορίστε, κυρία Γιαταγάνα, έχετε το λόγο.
ΧΡΥΣΟΥΛΑ-ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΤΑΓΑΝΑ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, η συγκυβέρνηση µας φέρνει σήµερα ένα σχέδιο νόµου µε τους µεγαλεπήβολους στόχους της ταχείας και
δήθεν αποτελεσµατικής εφαρµογής δηµοσιονοµικών ελέγχων,
της περιστολής των δηµοσίων δαπανών, µε απώτερη επιδίωξη
τη δηµοσιονοµική δήθεν εξυγίανση. Ουσιαστικά, όµως, το υπό
συζήτηση νοµοσχέδιο απαρτίζεται από βεγγαλικά µεγαλοστοµίας.
Στην πραγµατικότητα δεν µειώνεται το κράτος, που οι υπαλληλίσκοι της τρόικας και εσείς ισχυρίζεστε ότι είναι µεγαλύτερο
του δέοντος. Ούτε επιτυγχάνεται πραγµατική µείωση των δηµοσίων δαπανών.
Η πραγµατική αιτία του σπάταλου κράτους είναι ο µεγάλος
αριθµός των Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών της Κυβέρνησης. Είναι η διατήρηση του θεσµού των γενικών
και ειδικών γραµµατέων, που εµείς οι Ανεξάρτητοι Έλληνες
έχουµε ζητήσει να καταργηθούν εντελώς. Σε όλους αυτούς προστίθεται µια στρατιά µετακλητών συµβούλων, golden boys,
καθώς και αποσπασµένων υπαλλήλων, που αντί να λειτουργούν
προς όφελος του ελληνικού λαού, αποτελούν τροχοπέδη στη δηµόσια διοίκηση, απολαµβάνοντας παχυλούς µισθούς.
Αν επιδίωξή σας είναι η πραγµατική περιστολή των δηµοσίων
δαπανών, τότε υιοθετήστε άµεσα την πρότασή µας για κατάργηση όλων των κυβερνητικών θέσεων που βολεύουν τους αποτυχηµένους πολιτευτές σας και δώστε ουσιαστικές αρµοδιότητες
στις ήδη υπάρχουσες δοµές της δηµόσιας διοίκησης προκειµένου να εξυπηρετήσουν τον Έλληνα φορολογούµενο.
Αν πράγµατι θέλετε να περιστείλετε τις δηµόσιες δαπάνες, ας
περικόψετε τους παχυλότατους µισθούς των προέδρων και αντιπροέδρων του ΤΑΙΠΕΔ που ανέρχονται στα ποσά των 21.000
ευρώ και 18.000 ευρώ αντίστοιχα. Μειώστε το µισθό του Διοικητή
της Τράπεζας της Ελλάδος, ο οποίος µε τις εκθέσεις του συνιστά
στην Κυβέρνηση µισθούς Κίνας για τους Έλληνες εργαζόµενους.
Ας δώσετε στον ίδιο µισθό εργάτη Κίνας για να αντιληφθεί την
αξία των προτάσεών του.
Όσον αφορά τους δηµοσιονοµικούς ελέγχους, οι οποίοι υποτίθεται ότι διασφαλίζουν το δηµόσιο συµφέρον και την περιστολή
των δαπανών, αυτά δεν επιτυγχάνονται µε τη δηµιουργία επιτροπών και δοµών που επιβαρύνουν µε γραφειοκρατική διαδικασία
ανούσια τη διοίκηση και ανοίγουν παράθυρο για πρόσκλησηπρόσληψη ειδικών ακόµη και από το εξωτερικό µε παχυλούς µισθούς επίσης.
Όσον αφορά το άρθρο 2 που προβλέπει τη µείωση των µισθωµάτων από 10% έως 25% που καταβάλει το ελληνικό δηµόσιο και
οι φορείς του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, καλό θα ήταν να αξιοποιηθούν τα εκατοντάδες ακίνητα του δηµοσίου και ιδιαίτερα
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αυτά που φτιάχτηκαν λόγω των Ολυµπιακών Αγώνων. Να καταγγελθούν µισθώσεις ακινήτων υµετέρων µε αδικαιολόγητα υψηλά
µισθώµατα. Και αναφέροµαι σε µισθώσεις που συνήφθησαν, ενώ
υπήρχαν ιδιόκτητα ακίνητα του ελληνικού δηµοσίου, ικανά να καλύψουν τις ανάγκες στέγασης.
Η κατάργηση των εξόδων παράστασης του Προέδρου της
Βουλής, του Πρωθυπουργού και του Υπουργικού Συµβουλίου
είναι στάχτες στα µάτια του ελληνικού λαού τον οποίο έχετε κυριολεκτικά εξαθλιώσει µε τις οριζόντιες περικοπές και τον ωθείτε
στη µετανάστευση ή στην αυτοκτονία.
Όσον αφορά τις λοιπές διατάξεις, για µια ακόµη φορά µε εντελώς άσχετο νοµοσχέδιο εισάγετε διάφορες διατάξεις που ουδεµία σχέση έχουν µε το παρόν νοµοσχέδιο παρότι έχετε
υποσχεθεί ότι θα σταµατήσει πλέον αυτό το απαράδεκτο φαινόµενο. Για παράδειγµα η διάταξη για το πλωτό µουσείο του κ.
Λάτση έπρεπε να έρθει στη Βουλή µε ρύθµιση; Ψυχανεµίζοµαι
ότι γίνεται για να τύχει ο κ. Λάτσης φοροαπαλλαγών και επιχορηγήσεων. Γι’ αυτό φέρνετε τη συγκεκριµένη ρύθµιση.
Θα ήθελα να σηµειώσω κλείνοντας ότι ο Υπουργός Οικονοµικών κ. Στουρνάρας, ο οποίος δεν µας τιµά σήµερα µε την παρουσία του, κατά τη συζήτηση της επίκαιρης επερώτησης για τον
επαίσχυντο εξωδικαστικό συµβιβασµό µε τη «SIEMENS» -ο
οποίος ειρήσθω εν παρόδω ευτυχώς ακυρώθηκε λόγω µη επικύρωσής του από τη Βουλή των Ελλήνων εντός του χρόνου των
σαράντα πέντε ηµερών- µας είπε χαρακτηριστικά ότι βρήκε στο
συρτάρι του ένα έγγραφο, µια δουλειά που έπρεπε να κάνει και
την έκανε. Δήλωσε µάλιστα χαρακτηριστικά ότι όταν τελειώσει
τη δουλειά του εδώ, θα φύγει.
Δεν αµφιβάλουµε ότι ο Υπουργός κ. Στουρνάρας έχει επιβληθεί στη Συγκυβέρνηση από τους διεθνείς τοκογλύφους µας και
όταν ολοκληρώσει το έργο του θα φύγει. Μόνο που τότε θα έχει
ολοκληρωθεί η καταστροφή του ελληνικού λαού και θα έχουν ξεπουληθεί όλες οι πλουτοπαραγωγικές πηγές της χώρας µας.
Έχω ξαναπεί ότι διατρέχετε τον κίνδυνο όταν τελικά αποφασίσετε να φύγετε, να µη βρίσκετε βενζίνη για το ελικόπτερό σας.
Φύγετε όσο είναι ακόµη καιρός.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των Ανεξάρτητων Ελλήνων)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Το λόγο έχει ο
κ. Σαµοΐλης Στέφανος για πέντε λεπτά.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΑΜΟΪΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, πραγµατικά σήµερα
έγινε µια συζήτηση κατά την οποία η Κυβέρνηση προσπάθησε
να µας πείσει ότι εµείς δεν µπορούµε να κουβεντιάσουµε, δεν
έχουµε προτάσεις κ.λπ..
Αν δούµε, όµως, το νοµοσχέδιο το άρθρο 1 όσον αφορά στις
επιτροπές, το σχεδιασµό ελέγχου από τη µια και από την άλλη
τη σύσταση των επιτροπών ελέγχου, θα δούµε ότι κατ’ αρχάς
πάει ένα βήµα πίσω δίνοντας περισσότερα δικαιώµατα, κύριε
Υπουργέ, σε εσάς. Το κάνει και στα παρακάτω άρθρα, καταργώντας, δηλαδή, τη σύσταση των επιτροπών από το προεδρικό
διάταγµα. Κατά δεύτερο λόγο είναι ασκήσεις επί χάρτου. Μη
θριαµβολογείτε, δηλαδή.
Ήρθε ο κ. Βορίδης εδώ και φώναζε «δεν δέχεστε, δεν κάνετε,
είναι θετικά βήµατα». Από την άλλη εσείς, κύριε Υπουργέ, ήρθατε
και µας απαριθµήσατε νούµερα.
Αν κόψετε εντελώς τους µισθούς των εργαζοµένων θα έχουµε
τεράστια εξοικονόµηση. Αλλά εδώ είναι η διαφορετική µας αντίληψη. Για µας ανάπτυξη σηµαίνει να είναι ο εργαζόµενος ορθός,
όχι πεθαµένος. Για σας ανάπτυξη είναι κάποιοι δείκτες οι οποίοι
ανεβαίνουν, κατεβαίνουν κ.λπ.. Δεν είναι δείκτες µόνο.
Όσον αφορά στις ειδικές γραµµατείες και αυτές, πράγµατι,
ασκήσεις επί χάρτου είναι. Και είναι αµφιβόλου αποτελέσµατος.
Θα το δούµε και στο µέλλον. Εξάλλου την ίδια αιτιολογία είχαν
και οι προηγούµενες κυβερνήσεις όταν σύστηναν αυτές τις
γραµµατείες και τις επιτροπές ελέγχου. Έχουµε βαρεθεί να
ακούµε για ασκήσεις επί χάρτου.
Ο κ. Χρυσοχοΐδης µέχρι για καλάσνικωφ µας ανέφερε. Είχε µια
θριαµβευτική ρητορεία. Μετά απ’ όλα αυτά τα χρόνια που οδήγησε τη χώρα στην καταστροφή και σε πτώχευση τον ελληνικό
λαό είχε και το θάρρος να έρθει εδώ θριαµβολογώντας ότι πάµε
καλά, θα πάµε καλά κ.λπ.. Πού τα βλέπετε αυτά τα καλά;
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Ο ελληνικός λαός αυτήν τη στιγµή πεινάει. Έχει φτώχεια. Έχει
ανεργία 30%. Μην τα ξεχνάµε αυτά τα πράγµατα σε κάθε µας κίνηση. Και δυστυχώς τα έχετε ξεχάσει. Ζείτε µια εικονική πραγµατικότητα, κύριε Υπουργέ. Η Κυβέρνησή σας είναι αλλού.
Εξυπηρετεί τα συµφέροντα των τραπεζιτών και όχι του ελληνικού
λαού. Χάρισε τα 50 δισεκατοµµύρια στις τράπεζες, σε ανακεφαλαιοποιήσεις. Έχει χαρίσει ένα σωρό δισεκατοµµύρια όλα αυτά
τα χρόνια που έχουν περάσει. Τι έχει δει ο ελληνικός λαός απ’
αυτά τα δισεκατοµµύρια που χαρίζονται στις τράπεζες; Φτώχεια,
ανεργία, φτώχεια. Μη θριαµβολογείτε. Δεν σας πρέπει, δηλαδή.
Έχει γίνει πολύ συζήτηση για το πλωτό µουσείο. Πράγµατι
είναι ένα άρθρο που εξυπηρετεί –εγώ έτσι θα το θέσω- ιδιωτικά
συµφέροντα. Ποιο είναι το ιδιωτικό συµφέρον; Το είπαν και πολλοί άλλοι οµιλητές. Απαλλάσσεται από τις φορολογικές επιβαρύνσεις. Απαλλάσσεται. Και είναι µάλιστα και µια οικογένεια που
δεν το έχει και ανάγκη, εν πάση περιπτώσει. Γιατί τόσο ενδιαφέρον να το κάνουµε. Κάποιος είπε προηγουµένως –νοµίζω η κ. Γιαταγάνα- ότι ίσως να προσβλέπει και σε επιχορηγήσεις. Γι’ αυτό
µπαίνει και το κράτος µέσα. Για να είναι πιο εύκολο.
Όµως τη στιγµή που δείχνετε τόσο µεγάλο ενδιαφέρον για το
πλωτό µουσείο του κ. Λάτση, αφήνετε να καταρρέουν τα µουσεία
της χώρας και να είναι κλειστά. Και µας ρωτάτε γιατί δεν συµφωνούµε και γιατί δεν κάνουµε γόνιµο διάλογο. Και καταληστεύονται τα µουσεία της χώρας, εγκαταλελειµµένα και χωρίς
ασφάλεια.
Ας έρθω σε ένα άλλο θέµα. Φέρνετε το άρθρο για την ΑΕΝ Μακεδονίας, την Ακαδηµία Εµπορικού Ναυτικού Μακεδονίας. Εµείς
πολύ ευχαρίστως θα ψηφίζαµε τη νοµιµοποίηση των κτηρίων,
που πρέπει πράγµατι να γίνει. Μας βάζετε, όµως, την παράγραφο 4, η οποία λέει ότι επιτρέπεται η σύναψη συµβάσεως κατά
παρέκκλιση της νοµοθεσίας περί δηµοσίων έργων. Και πήγε ο κ.
Γεωργιάδης, όπως µας είπε προηγουµένως. Αν είναι δυνατόν
στάση Κυβέρνησης, Κοινοβουλίου, να πηγαίνει ο κάθε Υπουργός
και να βρίσκει τους ιδιώτες και να του λέει: «Μου κάνεις δώρο;»
«Σου κάνω δώρο». «Ωραία, πάρε και τους µηχανικούς, αλλάζουµε
και τους νόµους». Και δέχεστε τέτοια πράγµατα;
Αυτό είναι καταπάτηση, αν θέλετε, των συµφερόντων του δηµοσίου, του ελληνικού λαού. Δηλαδή, δείχνετε µία τάση να εξυπηρετείτε τους ιδιώτες πάση θυσία. Θα έχει τους δικούς του
µηχανικούς για να φτιάξει τι; Το σπίτι του θα φτιάξει;
Θυµάµαι τα θέµατα αποσπασµατικά. Ίσως µε επηρέασε το νοµοσχέδιο, το οποίο είναι πραγµατικά κουρελού. Και µε τις τροποποιήσεις οι οποίες ήρθαν για τα σκάφη, έγινε εντελώς διάτρητο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Μία παρατήρηση και κλείνω.
Ούτε λίγο, ούτε πολύ ο κ. Χρυσοχοΐδης έκανε κριτική στη
Χρυσή Αυγή. Και τι της είπε; Μην κτυπάτε τους µετανάστες, αλλά
να ψάξετε να βρείτε τους έµπορους των παράνοµων εµπορευµάτων. Δηλαδή –δεν κατάλαβα- τις αδυναµίες σας τις αναθέτετε
στη Χρυσή Αυγή; Της λέτε, δηλαδή: «Τώρα, µην κτυπάτε άλλο
µετανάστες. Καλά κτυπήθηκαν µέχρι τώρα. Κτυπάτε τώρα τους
παράνοµους εµπόρους». Είναι στάση, είναι λογική δηµοσίων
προσώπων αυτή;
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε,
κύριε συνάδελφε.
Το λόγο έχει ο κ. Κοντονής για επτά λεπτά.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Κύριοι Βουλευτές, τον τελευταίο καιρό η Αξιωµατική Αντιπολίτευση, ο ΣΥΡΙΖΑ, η Αριστερά δέχεται κατ’ επανάληψη µαθήµατα άσκησης των πολιτικών της καθηκόντων και στις επιτροπές,
αλλά και στην Ολοµέλεια.
Σήµερα η στάση αυτή ξεπέρασε κάθε σοβαρότητα. Μας υποδείχθηκε από τον κ. Βορίδη όχι µόνο πώς να κάνουµε αντιπολίτευση,
αλλά και πώς να την κάνουµε για να είµαστε εποικοδοµητικοί και
αποτελεσµατικοί.
Εµείς αυτές τις υποδείξεις τις επιστρέφουµε. Δεν µας χρειάζε-
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ται από κανέναν εκπρόσωπο της Νέας Δηµοκρατίας να µας λέει
πώς θα ασκήσουµε αντιπολίτευση. Και ξέρουµε και κατανοούµε
τα προβλήµατα. Και το γεγονός ότι η Νέα Δηµοκρατία έρχεται
κατ’ επανάληψη να µας κάνει υποδείξεις, αποδεικνύει ότι κάνουµε πάρα πολύ καλά τη δουλειά µας και ασκούµε αντιπολίτευση προς όφελος όλων εκείνων οι οποίοι µας έστειλαν στο
Κοινοβούλιο στη θέση της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης.
Ας σταµατήσουν, λοιπόν, τα κροκοδείλια δάκρυα και ας καταλάβει η Νέα Δηµοκρατία ότι τον κοινοβουλευτισµό δεν τον πλήττει η στάση του ΣΥΡΙΖΑ, την οποία τη χαρακτήρισε µηδενιστική
–και θα αναφέρω µετά γιατί δεν είναι- αλλά πρωτίστως και κυρίως µία κατ’ επάγγελµα και κατά συνήθεια ψευδόµενη κυβέρνηση.
Κύριοι Βουλευτές, δεν µου λέτε κάτι, έτσι για να συνεννοηθούµε επιτέλους: Όταν ο κύριος Πρωθυπουργός έλεγε για µια
και µόνη εξεταστική επιτροπή και σήµερα απ’ αυτήν την υπόσχεση του έχει αποστεί πλήρως, δεν θίγεται ο κοινοβουλευτισµός και η αξιοπιστία των πολιτικών προσώπων;
Όταν, κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας και της Συγκυβέρνησης,
από αυτό το Βήµα, ο κύριος Πρωθυπουργός, έλεγε ότι η Αγροτική και το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο θα ανακεφαλαιοποιηθούν
και πουλήθηκαν Παρασκευή βράδυ, αυτό δεν είναι αναξιοπιστία
και έτσι δεν θίγεται ο κοινοβουλευτισµός και τα κοινοβουλευτικά
ήθη;
Όταν εσείς, κύριε Υπουργέ των Οικονοµικών, κ. Σταϊκούρα ήρθατε εδώ και µας είπατε ότι προβήκατε στο συµβιβασµό µε τη
«SIEMENS» χωρίς να ξέρετε ποια είναι η απαίτηση του ελληνικού
δηµοσίου -αυτό δεν έχει γίνει ποτέ στα δικαστικά χρονικά, κύριε
Υπουργέ, ούτε διάδικοι σε ειρηνοδικείο δεν συµβιβάζονται κατ’
αυτόν τον τρόπο, διότι και ο ένας και ο άλλος ξέρει ποια είναι η
απαίτησή του, το ελληνικό δηµόσιο δεν ήξερε ποια είναι η απαίτησή του κατά της «SIEMENS» και όµως, προέβη στο συµβιβασµό- αυτά τα ηχηρά και γελοία δεν θίγουν τον κοινοβουλευτισµό;
Θα πω, κύριοι συνάδελφοι το εξής. Κατηγορηθήκαµε για µηδενιστική αντιπολίτευση. Γιατί; Επειδή είπαµε ότι δεν ψηφίζουµε
το παρόν νοµοσχέδιο. Βεβαίως και δεν θα το ψηφίσουµε, διότι
υπό τον τίτλο «περιστολή των δηµοσίων δαπανών», θα περίµενε
ένας οποιοσδήποτε άνθρωπος στον κόσµο ότι αυτό το νοµοσχέδιο θα περιελάµβανε άλλα πράγµατα: τα βασικά, τα πρώτιστα,
τα προτάγµατα, τις ανάγκες της εποχής.
Ποια είναι αυτά, κύριε Υπουργέ; Δεν είναι οι ελεγκτικοί µηχανισµοί, οι οποίοι δεν υπάρχουν και απουσιάζουν παντελώς; Δεν
είναι το σπάσιµο αυτού του φαύλου κύκλου της διαπλοκής και
της διαφθοράς για τον περιορισµό των δαπανών και τη ρεµούλα
στο δηµόσιο χρήµα; Δεν είναι η αξιοποίηση των υφιστάµενων
κρατικών κτηρίων και η στέγαση δηµόσιων και κρατικών υπηρεσιών; Αυτά θα περίµενε κάποιος σ’ αυτό το νοµοσχέδιο.
Αποδεικνύεστε, λοιπόν, κατώτεροι των περιστάσεων. Γι’ αυτό
ακριβώς φέρνετε ένα νοµοσχέδιο, το οποίο είναι κατώτερο των
περιστάσεων και γι’ αυτό δεν το ψηφίζουµε. Μη διερωτάστε, λοιπόν, γιατί εµείς αρνούµεθα την ψήφο σ’ αυτό το νοµοσχέδιο.
Είναι ένα εικονικό, ένα ψευδεπίγραφο νοµοσχέδιο, το οποίο σήµερα δεν ανταποκρίνεται ούτε στις ελάχιστες ανάγκες, κύριε
Υπουργέ και κύριοι Βουλευτές.
Θα σας πω για τα δηµόσια κτήρια. Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ξέρετε όλοι τι γίνεται µε τα Ολυµπιακά Ακίνητα. Αν θέλει ένα
κανάλι να κάνει ρεπορτάζ, παίρνει µια κάµερα ο δηµοσιογράφος
και γυρίζει στα Ολυµπιακά Ακίνητα και τα δείχνει το βράδυ. Αυτά
δεν είναι χθεσινά, κύριε Υπουργέ. Αυτά είναι ακίνητα, τα οποία
είχαν φτιαχτεί, υπερκοστολογήθηκαν τρεις φορές επάνω το
2004, είναι από το 2004 εκεί, κάνατε τις µίζες και τις ρεµούλες είναι έργο του ΠΑΣΟΚ κυρίως αυτό- και τα έχετε εγκαταλείψει
στο έλεος του Θεού. Γι’ αυτά τα πράγµατα δεν υπάρχει καµµία
πρόβλεψη, καµµία αξιοποίηση; Υπάρχουν δεκάδες δεκάδων δηµοσίων υπηρεσιών, οι οποίες δεν στεγάζονται παρά µόνο σε ιδιωτικά ακίνητα.
Άκουσα και τον κ. Μιχελάκη, ο οποίος απηύθυνε εκ νέου
µοµφή -το έχουµε βρει τώρα το κοµπολόι- ότι δεν έχουν µεταφερθεί δηµόσιες υπηρεσίες σε δηµόσια κτήρια, γιατί φταίνε –
λέει- οι συνδικαλιστές. Εγώ, θα σας πω, λοιπόν, κύριε Υπουργέ,
ότι στη Ζάκυνθο κάθε χρόνο πληρώνει το κράτος 300.000 ευρώ
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για να στεγάσει 10 δηµόσιες υπηρεσίες. Μια βόλτα να κάνετε
στην ελληνική περιφέρεια και επαρχία θα µαζέψετε εκατοµµύρια,
για τα οποία σήµερα στραγγίζετε τον ελληνικό λαό για να στάξει
σταγόνα - σταγόνα, κύριε Υπουργέ, τα 11,5 δισεκατοµµύρια που
θα γίνουν 14 δισεκατοµµύρια οσονούπω.
Εποµένως, κύριε Υπουργέ, θέλω να σας πω ότι το νοµοσχέδιο
που µας φέρνετε δεν ανταποκρίνεται σε καµµία περίπτωση στις
ανάγκες του ελληνικού λαού. Και το βασικότερο όλων είναι ότι
δεν σπάτε επιτέλους, αυτόν τον φαύλο κύκλο της διαφθοράς και
της διαπλοκής, διότι ενώ από τη µια µαζεύετε σταγόνα- σταγόνα
το υστέρηµα και τον κόπο του ελληνικού λαού, από την άλλη οι
πακτωλοί της διαπλοκής και της διαφθοράς ρέουν. Και αν δεν
πηγαίνουν οι δηµόσιες υπηρεσίες στα ιδιόκτητα ακίνητα του ελληνικού κράτους δεν είναι γιατί φταίνε οι συνδικαλιστές, γιατί οι
συνδικαλιστές στη Ζάκυνθο -και σας το ξαναλέω- έχουν εκδώσει
κατ’ επανάληψη ανακοινώσεις να µεταφερθούν οι υπηρεσίες.
Φταίει η τοπική διαπλοκή η οποία είναι πανελλαδική, κύριε
Υπουργέ, και µη σας κακοφαίνεται όταν σας τα λέµε αυτά τα
πράγµατα. Εποµένως, τι αναδεικνύεται από όλη αυτή τη συζήτηση και σήµερα στο Κοινοβούλιο; Ότι η Αριστερά, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν
είναι µια πολιτική δύναµη που έρχεται. Η Αριστερά, ο ΣΥΡΙΖΑ, η
Ριζοσπαστική Αριστερά είναι απλά πάνω απ’ όλα µια ηθική δύναµη που έρχεται. Γι’ αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ θα πετύχει µία νέα πλειοψηφία του ελληνικού λαού, γιατί ο ελληνικός λαός ξέρει και
αναγνωρίζει ποιοι αγωνίζονται για τα δίκαιά του και ποιοι αγωνίζονται για το σεβασµό στο δηµόσιο χρήµα.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Το λόγο έχει ο
κ. Αυγενάκης για επτά λεπτά.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το παρόν σχέδιο νόµου: «Περιστολή δηµοσίων δαπανών και ρύθµιση θεµάτων
δηµοσιονοµικών ελέγχων» αποτελεί την απαρχή µιας τιτάνιας
προσπάθειας της σηµερινής Κυβέρνησης, έτσι ώστε να απεγκλωβιστεί η Ελλάδα από την οικονοµική ασφυξία στην οποία έχει περιπέσει την τελευταία πενταετία αλλά και να δοθεί στον ελληνικό
λαό, στην ελληνική κοινωνία η αναπτυξιακή ανάσα που χρειάζεται, για να ξεπεράσει τα προβλήµατα που την καθηλώνουν στην
ύφεση, στην ανεργία, στην αβεβαιότητα, την αναποτελεσµατικότητα και την αδυναµία παραγωγής πολιτικών τιθάσευσης των ελλειµµάτων και περιορισµού της δηµόσιας σπατάλης.
Το καταλαβαίνει ο ελληνικός λαός. Το καταλαβαίνετε και εσείς,
συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, όπου δυστυχώς ο έµφυτος θυµός σας
µε τον οποίο πολιτεύεστε δεν σας επιτρέπει να αναφερθείτε καν
θετικά –να πείτε µια λέξη- ενώ κατά βάθος είναι πολλά τα σηµεία
µε τα οποία συµφωνείτε και βεβαίως µε σηµεία που η ελληνική
κοινωνία συναινεί, περιµένει, αδηµονεί εδώ και καιρό να γίνουν.
Ο εθνικός στόχος τον οποίο δεν πρέπει να λησµονούµε σε
κάθε κοινοβουλευτική πρωτοβουλία, κύριοι των Ανεξαρτήτων Ελλήνων και της Χρυσής Αυγής, είναι να ξεφύγουµε όσο το δυνατόν συντοµότερα από το φαύλο κύκλο των δηµοσιονοµικών
ελλειµµάτων και της ύφεσης που ταλανίζουν τους πολίτες της
χώρας µας, που κονταίνουν την περηφάνια τους και αµαυρώνουν
την αξιοπιστία του ελληνικού λαού. Και προσέξτε κάτι, κύριοι των
Ανεξάρτητων Ελλήνων και της Χρυσής Αυγής αλλά και του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχετε εσείς περισσότερο πατριωτισµό από όλους τους
υπόλοιπους Έλληνες σε αυτήν τη χώρα. Και βεβαίως δεν µπορείτε εσείς να αγνοείτε απόψεις πέραν των ακραίων τις οποίες
εκφράζετε κατά διαστήµατα στην Αίθουσα τούτην.
Η ανάσχεση της ύφεσης, η τόνωση της αναπτυξιακής διαδικασίας, ο εξορθολογισµός των δηµοσίων δαπανών, η υλοποίηση
των διαρθρωτικών αλλαγών και αποκρατικοποιήσεων είναι αδιαµφισβήτητα οι πολιτικές που θα επιτρέψουν στη χώρα µας να γίνει
ένα ορθολογικό κράτος απεξαρτητοποιηµένο από τα λάθη του
παρελθόντος αλλά και από την διαρκή ανάγκη για επιπλέον δανεισµό.
Είναι εµφανές ότι η σηµερινή Κυβέρνηση πιστή στις εξαγγελίες και προσηλωµένη στο στόχο της να εφαρµόσει στην πράξη
και το νοικοκύρεµα του κράτους, θέτει καθηµερινά στην πολιτική
ατζέντα τα θέµατα που σχετίζονται µε την καταστολή της δηµό-
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σιας σπατάλης, τον εξορθολογισµό της Δηµόσιας Διοίκησης
αλλά και την εναρµόνισή της µε τις ανάγκες της οικονοµίας. Θέµατα που στο παρελθόν το ΠΑΣΟΚ προσποιείτο ότι τα συζητάει
ή απέφευγε να εφαρµόσει αν και µε πάθος υποστήριζε και κατά
καιρούς ψήφιζε.
Το παρόν σχέδιο νόµου, όπως άλλωστε υποδεικνύει και ο τίτλος του, προωθεί µέτρα δηµοσιονοµικής εξυγίανσης προσαρµογής αλλά και πειθαρχίας για την ευέλικτη λειτουργία του
δηµοσίου τοµέα, την καλύτερη παρακολούθηση της παραγωγικότητάς του, τον περιορισµό των αλόγιστων δαπανών και τη δικαίωση της λαϊκής απαίτησης για ορθότερη διαχείριση του
δηµοσίου χρήµατος.
Ο κύριος άξονας του νοµοσχεδίου είναι η ταχεία και αποτελεσµατική εφαρµογή των δηµοσιονοµικών ελέγχων για την περιστολή των δαπανών µε µέτρα όπως συγχώνευση ελεγκτικών
φορέων, τροποποιήσεις στον ανενεργό νόµο 3492/2006 έτσι
ώστε η ελεγκτική διαδικασία να απλουστευθεί να γίνει πιο ευέλικτη και λιγότερο δαπανηρή στη λειτουργία της. Να εναρµονιστεί
δηλαδή µε τα διεθνή πρότυπα και να καταστεί όσο το δυνατόν
πιο διαφανής στη διαχείριση του δηµοσίου χρήµατος.
Με λίγα λόγια, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για πρώτη φορά
µετά από έξι χρόνια ενεργοποιεί τις υπηρεσίες του το Υπουργείο
Οικονοµικών για να επισπεύσουν τις ελεγκτικές διαδικασίες και
να διευρύνουν τις αρµοδιότητες στον έλεγχο όλων των φορέων
της κεντρικής αλλά και γενικής κυβέρνησης. Για πρώτη φορά,
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα είµαστε σε θέση να γνωρίζουµε
τα αυτονόητα. Να γνωρίζουµε δηλαδή τα πραγµατικά λογιστικά
µεγέθη, τι έσοδα εισπράττονται και θα µπορούµε να επιβάλλουµε
κυρώσεις, δηµοσιονοµικές διορθώσεις και καταλογισµούς εάν
διαπιστωθούν παρατυπίες ή περιττές δαπάνες.
Επιπλέον υπάρχουν διατάξεις που επιβάλλουν την επιστροφή
στο κράτος των αχρεωστήτως ή παρανόµως καταβληθέντων
ποσών. Αυτά τα αυτονόητα και επιβεβληµένα επιχειρούµε να κάνουµε µε αφορµή αυτό το νοµοσχέδιο. Αυτά τα αυτονόητα περιµένει ο ελληνικός λαός να δει να γίνονται πράξη.
Το υπό συζήτηση νοµοσχέδιο περιλαµβάνει επίσης, την προτροπή του Πρωθυπουργού της χώρας, του κ. Αντώνη Σαµαρά,
για µείωση των δαπανών του δηµοσίου, µε περικοπές στους µισθούς των µελών της Κυβέρνησης, όπως και η εξοικονόµηση 15
εκατοµµυρίων, ενώ από τη µείωση των µισθωµάτων που καταβάλλουν οι δηµόσιοι φορείς θα έχουµε και επιπλέον ποσό.
Η κρίση που βιώνουµε σήµερα ωρίµασε την ανάγκη να αναλογιστούµε και να επανεξετάσουµε το ζήτηµα των δηµοσίων δαπανών. Μέχρι σήµερα το κράτος λειτουργούσε ως επιχειρηµατίας,
αποτυχηµένος, βασισµένο στη λογική δαπάνες και µόνο δαπάνες, προκαλώντας µε αυτόν τον τρόπο µόνο τρύπες στην οικονοµία. Σήµερα µε αυτό το νοµοσχέδιο ξεκινάµε από κάπου
προκειµένου να σταµατήσει η αλόγιστη χρήση του δηµοσίου
χρήµατος, χωρίς όµως επ’ ουδενί να σηµαίνει ότι φτάνει ή αρκεί
αυτή η δουλειά που κάνει το σηµερινό νοµοσχέδιο.
Με το σηµερινό νοµοθέτηµα συµπεριλαµβάνονται νοµοθετικές
ρυθµιστικές διατάξεις για το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου,
όπως και για το Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης. Αναφέροµαι
στις νοµοτεχνικές βελτιώσεις γι’ αυτά τα δυο Υπουργεία που η
προηγούµενη κυβέρνηση του κ. Παπανδρέου είχε προβεί στην
κατάργησή τους, Υπουργεία τα οποία µε τη σηµερινή συγκυρία,
σ’ αυτήν τη δύσκολη στιγµή για την Ελλάδα, είµαστε βέβαιοι ότι
µπορούν να διαδραµατίσουν καθοριστικό ρόλο στην οικονοµική
ανάταση της χώρας µας.
Κλείνοντας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω να σας τονίσω
ότι το σηµερινό νοµοσχέδιο είναι µια έµπρακτη απόδειξη ότι
εµείς πράττουµε και δεν υποσχόµαστε. Είναι επιτακτική η ανάγκη
να βγει η χώρα από την κρίση, να ξανακερδίσουµε τη χαµένη µας
αξιοπιστία και να ξαναχαρίσουµε στον Έλληνα τη χαµένη του
υπερηφάνεια, αλλά το κυριότερο να ξαναδώσουµε ελπίδα στους
νέους αυτής της χώρας.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε,
κύριε Αυγενάκη.
Το λόγο έχει η κ. Παπακώστα, για επτά λεπτά.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ-ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ,
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κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στην εξέλιξη της συζήτησης του
σχεδίου νόµου για την περιστολή των δηµοσίων δαπανών έχουµε
και εξελίξεις πολιτικές, διότι είναι µια ρέουσα, µία ζωντανή συζήτηση.
Εδώ οφείλω να απαντήσω µε βάση τα στοιχεία τα οποία έχω,
σε εκείνους οι οποίοι ρώτησαν προηγουµένως -και ορθώς ρώτησαν- τι απάντησε ο Διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος, κ. Προβόπουλος στην πρωτοβουλία την οποία ανέλαβε η ελληνική
Κυβέρνηση, σε σχέση µε τη µείωση των αποδοχών του.
Σας έχω την απάντηση, λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι.
Ο κ. Προβόπουλος σήµερα µε τις δηλώσεις του έκανε γνωστό
ότι µειώνει τις αποδοχές του σωρευτικά κατά 50% σε επιστολή
του προς τον κ. Ντράγκι της Ευρωπαϊκής Κοινοτικής Τράπεζας.
Συγκεκριµένα 30% είναι η µείωση την οποία κάνει τώρα ο κ. Προβόπουλος, µε την πρωτοβουλία της Κυβέρνησης και η οποία
συµπαρασύρει και τους δυο Υποδιοικητές του, αλλά και τις απολαβές του στελεχιακού δυναµικού του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας.
Αυτό, λοιπόν, είναι µια εξέλιξη την οποία οφείλει να έχει ως
ενηµέρωση η Βουλή των Ελλήνων και νοµίζω ότι απαντά στο
ερώτηµα το οποίο ετέθη προηγουµένως.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Μα, τι είναι αυτά;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Έκανε 30% ή 50%;
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ-ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Σωρευτικά
50%. Συγκεκριµένα, στην επιστολή του λέει ότι αποφάσισε να
µειώσει το µισθό του κατά επιπλέον 30%, γεγονός που οδηγεί σε
σωρευτική µείωσή του κατά 50% από το 2009.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΜΑΡΙΑΣ: Σε απόλυτο νούµερο …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Όταν λέει σωρευτικά, από τις προηγούµενες µειώσεις. Καταλάβαµε, κύριε συνάδελφε.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΜΑΡΙΑΣ: Δεν συµφωνούµε …
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ-ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Παρακαλώ,
κύριε Πρόεδρε, να κρατήσετε το χρόνο µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Όχι, δεν επιτρέπονται διακοπές.
Συνεχίστε, κυρία συνάδελφε.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΜΑΡΙΑΣ: Μα, κύριε Πρόεδρε …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Μαριά,
σας παρακαλώ! Εσείς φέρεστε ως λάτρης του Κανονισµού.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΜΑΡΙΑΣ: Είµαι λάτρης!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τότε να είστε σε
όλα και όχι µόνο σε ό,τι σας συµφέρει.
Παρακαλώ, κυρία Παπακώστα, συνεχίστε.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ-ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, αυτό είναι µία απάντηση, η οποία οφείλεται στην ελληνική
Βουλή και είναι ένα γεγονός το οποίο δεν αµφισβητείται.
Το δεύτερο το οποίο θέλω να πω και απορώ ειλικρινά, είναι το
εξής: Τιµά ή δεν τιµά την Κυβέρνηση το γεγονός ότι ακούει το
ελληνικό Κοινοβούλιο και αναφέροµαι στις ρυθµίσεις του Υπουργείου Ναυτιλίας, προκειµένου να συζητηθούν έτσι όπως συζητήσαµε όλοι και έτσι όπως πρέπει να συζητηθούν; Νοµίζω, ότι τιµά
την Κυβέρνηση και αυτό οφείλουµε να το αναγνωρίσουµε.
Γιατί το λέω αυτό; Το λέω διότι περίπου αισθανθήκατε την
ανάγκη να εξηγήσετε γιατί είπαµε ότι είναι µηδενιστική η προσέγγιση της Αντιπολίτευσης και ιδιαίτερα της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, η οποία εκ του ρόλου της έχει αυξηµένη ευθύνη σε
σχέση µε τα λοιπά κόµµατα της Αντιπολίτευσης, τα οποία τιµούµε.
Κατά συνέπεια, λοιπόν, θεωρώ και πιστεύω απολύτως ότι τιµά
την κυβέρνηση εκείνη η οποία ακούει την Εθνική Αντιπροσωπεία
και η οποία σέβεται και αφουγκράζεται τις απόψεις και τις αποφάσεις της Εθνικής Αντιπροσωπείας και συµπεριφέρεται µε
αυτόν τον κοινοβουλευτικό τρόπο, διότι αυτό είναι ένα άλλο µοντέλο, ένα άλλο υπόδειγµα πολιτικής ηθικής, που αυτή η Κυβέρνηση θέλει να δώσει. Και νοµίζω ότι αν δεν θέλετε να συνεχίσετε
να θεωρείστε και να λογίζεστε ως έχοντες ή έχουσες µηδενιστική
προσέγγιση, οφείλετε να το παραδεχθείτε.
Τρίτον, πρέπει να σας πω ότι κινδυνεύετε πια να είστε προβλέψιµοι, αγαπητοί συνάδελφοι της Αντιπολίτευσης, µείζονος και
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ελάσσονος. Σε τι αναφέροµαι; Με το που έρχεται νοµοσχέδιο
στη Βουλή, όπως παραδείγµατος χάριν το συγκεκριµένο, το
οποίο περιστέλλει δαπάνες -κι αυτό είναι αδιαµφισβήτητο- ύψους
30 εκατοµµυρίων ευρώ -και είναι ένα πρώτο βήµα, το οποίο οφείλουµε να αναγνωρίσουµε άπαντες ότι είναι θετικό- εµείς ξέραµε,
πριν µπούµε στην Αίθουσα της Ολοµέλειας, ότι η Αντιπολίτευση
και ιδιαίτερα η Αξιωµατική Αντιπολίτευση, θα είναι αρνητική. Από
την ώρα δε, που συνοδεύετε την άρνησή σας µε διαρκείς και κατ’
εξακολούθηση ενστάσεις αντισυνταγµατικότητας, ενστάσεις επί
του Κανονισµού και επί της διαδικασίας, αυτό ακριβώς επιβεβαιώνει: Πρώτον, την έλλειψη ιδεών, δεύτερον την απώλεια, αν θέλετε, ψυχραιµίας, διότι δεν υπάρχει ένα συγκροτηµένο πρόγραµµα το οποίο από την πλευρά σας µε έναν τρόπο οργανωµένο να µας το αποδίδετε εδώ, να µας δίνετε τις ιδέες σας: τι
λέτε σε κάθε τοµέα της κυβερνητικής δράσης. Και τρίτον, φαίνεται διότι πραγµατικά κρύβεστε κάθε φορά πίσω από το δάκτυλό σας προσπαθώντας να βρείτε προφάσεις ώστε να πείτε
ότι αυτό αποτελεί µία καλή δικαιολογία είτε για να αποχωρήσουµε είτε για να αρνηθούµε, είτε για να στρεψοδικήσουµε είτε
για να προφητεύσουµε δεινά επί των οποίων επενδύουµε πολιτικά, µε αποτέλεσµα να είστε προβλέψιµοι. Λυπούµαι, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι.
Επί της ουσίας, θεωρώ ότι είναι το εναρκτήριο λάκτισµα ότι η
Κυβέρνηση εννοεί ακριβώς αυτά τα οποία λέει στον ελληνικό
λαό, εννοεί ακριβώς να σεβαστεί τα χρήµατα του βαρύτατα φορολογούµενου πολίτη, εννοεί ότι δεν θα χαριστεί σε καµµία κατεύθυνση προς ουδένα, όταν θέλει να περιστείλει δαπάνες, την
ώρα που η χώρα έχει πραγµατικά και είχε µία βαθύτατη οικονοµική κρίση, προκειµένου να δώσουµε και το σωστό µήνυµα.
Από την άλλη πλευρά, τι ακούµε; Ακούµε –λυπούµαι- από τον
Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης
εκφράσεις όπως «µπανανία», την οποία δεν ακούει το ελληνικό
Κοινοβούλιο, κύριε Κοινοβουλευτικέ Εκπρόσωπε της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, δεν την ακούει ο ελληνικός λαός. Την
ακούνε οι εταίροι µας αυτή τη φράση, την ακούνε οι επενδυτές,
την ακούνε οι τρίτοι οι οποίοι ασχολούνται µε την Ελλάδα και είµαστε στο µικροσκόπιο οι Έλληνες, η Ελλάδα και η προστιθέµενη αξία της χώρας.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ο λαός την ακούει; Ο λαός δεν
είναι κατώτερος από τους εταίρους.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ-ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Την ακούνε και
λένε όταν οι ίδιοι χαρακτηρίζουν τη χώρα τους ως «µπανανία»,
ποιος σοβαρός επενδυτής, ποιος σοβαρός εταίρος, ποιος πολίτης αυτής της χώρας µπορεί να δηµιουργήσει το κλίµα εκείνο
της εµπιστοσύνης απέναντι στην ελληνική πολιτεία, απέναντι στο
ίδιο του το κράτος ο Έλληνας πολίτης και οι τρίτοι, οι ξένοι, απέναντί µας;
Όταν ο κύριος εισηγητής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας λέει πως η Κυβέρνηση είναι υπάλληλος...
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Δεν χρησιµοποιούµε τέτοιες εκφράσεις.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ-ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ:Το σηµείωσα
αυτολεξεί.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Κυρία Παπακώστα…
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ-ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ:Έτσι είπε ο εισηγητής σας. Να τον ελέγξετε. Το σηµείωσα mot a mot.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ,
κύριε συνάδελφε, µη διακόπτετε. Θα την αντικρούσετε αύριο.
Κυρία συνάδελφε, ολοκληρώστε, αν έχετε την καλοσύνη.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ-ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Σας λέω λοιπόν, ότι όταν λέγονται τέτοιες εκφράσεις και τέτοιες διατυπώσεις, δεν βοηθούν.
Και όταν από τους Ανεξάρτητους Έλληνες, για παράδειγµα,
ακούσαµε ότι σήµερα δεν ψηφίζουν το νοµοσχέδιο, την ώρα που
ήµουν παρούσα, όταν οι ίδιοι έθεταν ζήτηµα επερώτησης για την
κατάργηση των ειδικών γραµµατειών οι οποίες πράγµατι µε αυτό
το σχέδιο νόµου καταργούνται, αναρωτιέται κανείς ποιος ο τρόπος…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τελειώστε,
κυρία συνάδελφε.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ-ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Τελειώνω, κύ-
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ριε Πρόεδρε.
Αναρωτιέται κανείς ποιο είναι το σκεπτικό σας, ποιος είναι ο
τρόπος που σκέπτεστε να αντιπολιτεύεστε. Προσθέτοντας αξία
στη χώρα η οποία αυτήν τη στιγµή έχει ανάγκη από θετική αύρα,
από στήριξη ή αφαιρώντας δυνάµεις και αποστεώνοντας µια
χώρα η οποία ταλαιπωρήθηκε αρκετά µαζί µε τους πολίτες της;
Τέλος, κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε µου…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τι να σας επιτρέψω; Είναι µία η ώρα.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ-ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Θα µου επιτρέψετε γιατί µε διέκοψαν οι αγαπητοί συνάδελφοι, καλόπιστα
θεωρώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Μα, γι’ αυτό
σας άφησα ήδη ενάµισι λεπτό.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ-ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Μια φράση θα
πω, κύριε Πρόεδρε και τελείωσα.
Όσον αφορά δε τη Χρυσή Αυγή, ας αποφασίσουν. Όταν λένε
ότι έπεσε πακτωλός χρηµάτων από τους εταίρους µας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι τα χρήµατα αυτά –ο εισηγητής σας το
είπε- κακοδιαχειρίστηκαν από τις κυβερνήσεις που πέρασαν και
έρχεται ο Κοινοβουλευτικός σας Εκπρόσωπος και ισχυρίζεται ότι
αυτοί είναι κατακτητές, αποφασίστε στο κόµµα σας, ξεκαθαρίστε
τι θεωρείτε τους εταίρους της χώρας και µετά να έρχεστε να τοποθετείστε στο ελληνικό Κοινοβούλιο.
Κύριε Πρόεδρε, θα υπερψηφίσω την περιστολή των δαπανών
γιατί αυτό θέλει ο ελληνικός λαός και θα φροντίσω µε τη στάση
µας στη Βουλή των Ελλήνων να είµαστε απολύτως κοντά στις
δεσµεύσεις τις οποίες έχουµε αναλάβει.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Αισίως φτάνουµε στα δέκα λεπτά, κυρία συνάδελφε.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Με την ανοχή σας και τη διακριτική διαχείριση προς την Κυβέρνηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ούτε ανοχή
έδειξα, κυρία συνάδελφε ούτε διακριτική µεταχείριση. Σας παρακαλώ πολύ.
Έχω παρατηρήσει ότι οι περισσότεροι Βουλευτές που έχουν
µιλήσει από την πλευρά της Νέας Δηµοκρατίας δεν εξήντλησαν
τα επτά λεπτά. Αυτό το επισηµαίνω για να µη µου λέτε για διακριτική µεταχείριση. Παρακάλεσα την κυρία συνάδελφο επανειληµµένως να σταµατήσει και δεν σταµατούσε. Τι θέλετε τώρα;
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
Σας παρακαλώ πολύ, µη φωνασκείτε.
Το λόγο έχει ο κ. Βεσυρόπουλος, για επτά λεπτά.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, πριν από οτιδήποτε άλλο, καθότι είµαι νέος
Βουλευτής, θέλω να πω ότι είναι ιδιαίτερη χαρά για µένα που βρίσκοµαι σήµερα εδώ µαζί σας και µάλιστα έχω την τιµή να µιλάω
από το Βήµα αυτό. Θέλω να ευχηθώ σε όλους καλή δύναµη για
το έργο που µας εµπιστεύτηκαν οι Έλληνες πολίτες.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σ’ αυτήν τη δύσκολη και κρίσιµη
οικονοµική συγκυρία που βρισκόµαστε δεν υπάρχουν περιθώρια
για µεγάλα λόγια και φανταχτερές υποσχέσεις. Η κοινωνία και οι
πολίτες έχουν φτάσει στα όριά τους. Δεν υπάρχει χρόνος για
σκέψεις και πειραµατισµούς παρά µόνο άµεση αντιµετώπιση της
δύσκολης κατάστασης. Οι άµεσες πράξεις, τα άµεσα αποτελέσµατα είναι πλέον µονόδροµος. Η κοινωνία έξω βοά και απαιτεί
να µπει ένα τέλος σ’ όλα όσα θλιβερά συνέβησαν κατά τη Μεταπολίτευση που την οδήγησαν στο σηµείο να απαξιώσει το πολιτικό σύστηµα και τους πολιτικούς. Το συµµάζεµα και το
νοικοκύρεµα των δηµοσίων δαπανών αποτελεί την απαρχή για
την όσο δυνατόν πιο γρήγορη έξοδο της χώρας από την κρίση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η έξοδος από τη βαθιά οικονοµική κρίση περνά από τη δηµοσιονοµική εξυγίανση της χώρας,
η οποία αποτελεί έναν εθνικό στόχο. Το νοµοσχέδιο για την περιστολή δηµοσίων δαπανών και ρύθµιση θεµάτων δηµοσιονοµικών ελέγχων για το οποίο συζητάµε σήµερα, συµβάλλει
αποφασιστικά στον εξορθολογισµό των δηµοσίων δαπανών. Ο
εξορθολογισµός αυτός επιτυγχάνεται από τη µια µε την περιστολή των δαπανών και από την άλλη µε τον εκσυγχρονισµό των
ελεγκτικών µηχανισµών. Δηλαδή, µας δίνεται η δυνατότητα όπου
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υπάρχει σπατάλη, να την περιορίσουµε και να κάνουµε οικονοµία
και µε τον έλεγχο να γνωρίζουµε κάθε στιγµή πώς πρέπει να κινηθούµε στο µέλλον.
Στο πρώτο µέρος της περιστολής δαπανών, σύµφωνα µε το
άρθρο 2, µειώνονται τα µισθώµατα που καταβάλλουν το ελληνικό
δηµόσιο και οι φορείς του δηµοσίου τοµέα για τη µίσθωση ακινήτων µε µια προοδευτική κλίµακα, εξοικονοµώντας το ποσό των
15 εκατοµµυρίων ευρώ.
Στη συνέχεια, µε το άρθρο 3 για τη µείωση της δηµόσιας δαπάνης της λειτουργίας του πολιτικού συστήµατος και της πολιτικής διοίκησης της χώρας καταργούνται τα έξοδα παράστασης
του Προέδρου της Βουλής, του Προέδρου της Κυβέρνησης, των
µελών του Υπουργικού Συµβουλίου και του Αρχηγού της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης.
Υπενθυµίζω ότι στο ίδιο πνεύµα ο Υπουργός Οικονοµικών κ.
Χρήστος Σταϊκούρας µε την υπουργική απόφαση που υπέγραψε
µείωσε τις αποδοχές των γενικών γραµµατέων, των ειδικών
γραµµατέων των Υπουργείων, των γενικών γραµµατέων των αποκεντρωµένων διοικήσεων και των στελεχών της αυτοδιοίκησης
και εκτιµάται ότι από τις ρυθµίσεις αυτές θα προκύψει περιστολή
της δηµόσιας δαπάνης στο επίπεδο των 10 εκατοµµυρίων ευρώ.
Κανείς, νοµίζω, δεν αµφισβητεί ότι σήµερα πιο πολύ από ποτέ
η δηµοσιονοµική εξυγίανση αποτελεί επιτακτικό αίτηµα του συνόλου της ελληνικής κοινωνίας. Το ξερίζωµα της σπατάλης και
το νοικοκύρεµα του δηµοσίου, είτε µε την περικοπή της σπατάλης είτε µε τη διαφάνεια και την εντιµότητα, αποτελεί πρωταρχικό ζητούµενο και λαϊκή απαίτηση. Αυτό κάνουµε σήµερα µε το
παρόν νοµοσχέδιο. Εξάλλου, το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο αποτελεί δέσµευση της Κυβέρνησης και κινείται στην κατεύθυνση
της εκπλήρωσης µιας κεντρικής θέσης της, που είναι να επιταχύνει τον εξορθολογισµό των δηµοσίων δαπανών. Πεποίθησή
µου είναι ότι ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί, καθώς η Κυβέρνηση
καταβάλλει εργώδεις προσπάθειες προς την κατεύθυνση αυτή.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όπως προανέφερα, θα πρέπει
να ξεκινήσουµε από εµάς τους ίδιους την περαιτέρω περιστολή
των δαπανών. Η προηγούµενη κυβέρνηση είχε προχωρήσει σε
µειώσεις των αµοιβών των Βουλευτών και τώρα επιχειρείται µια
µείωση για το Υπουργικό Συµβούλιο και για το πολιτικό προσωπικό, γενικούς και ειδικούς γραµµατείς κ.ο.κ.. Έτσι, από τα
άρθρα του νοµοσχεδίου που προανέφερα, που αποτελούν και
τον κορµό του, προκύπτει δηµοσιονοµικό όφελος µέσω της περιστολής των δαπανών που ανέρχεται ετησίως σε 25 εκατοµµύρια ευρώ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τα αποτελέσµατα του εν λόγω
νοµοσχεδίου είναι απτά και εξηγώ το γιατί. Επειδή προέρχοµαι
από έναν αγροτικό νοµό, θα ήθελα να κάνω µια αναφορά στη
συµβολή του παρόντος νοµοσχεδίου στην άµεση και πλήρη καταβολή της εξισωτικής αποζηµίωσης στους κτηνοτρόφους. Η Κυβέρνηση και το Υπουργείο Οικονοµικών µε τις επιλογές που
έκαναν κατάφεραν από τα ποσά που εξοικονοµήθηκαν από τη
µείωση των δαπανών για τη λειτουργία του πολιτικού συστήµατος και της πολιτικής διοίκησης της χώρας να τα χρησιµοποιήσουν ώστε να καταβληθεί στο ακέραιο η εξισωτική αποζηµίωση
στους κτηνοτρόφους. Εξάλλου, µε βάση τον συµπληρωµατικό
προϋπολογισµό του Μαρτίου θα έπρεπε να γίνει περιστολή της
εξισωτικής αποζηµίωσης κατά 60 εκατοµµύρια ευρώ φέτος, αλλά
µε όλες αυτές τις ενέργειες και µε βάση τα χρήµατα του ΕΣΠΑ
αποδόθηκε η εξισωτική αποζηµίωση πλήρως στους κτηνοτρόφους, µια επιλογή καίριας σηµασίας, καθώς η ενίσχυση του
αγροτικού τοµέα είναι απαραίτητη, ώστε να δοθεί µια σηµαντική
αναπτυξιακή ώθηση που τη δεδοµένη στιγµή είναι αναγκαία.
Ακόµη, θα ήθελα να αναφερθώ και σε ένα σηµαντικό άρθρο
του νοµοσχεδίου που αφορά τη βόρεια Ελλάδα και συγκεκριµένα
στο άρθρο 5. Πρώτα απ’ όλα όµως, θα ήθελα να τονίσω τη σηµασία και τις συνέπειες της Κυβέρνησης στην επανασύσταση του
Υπουργείου Μακεδονίας και Θράκης, καθώς η λειτουργία του θα
εξυπηρετήσει, όχι µόνο εθνικούς σκοπούς, αλλά κυρίως την ανάπτυξη που είναι σήµερα το ζητούµενο για την υπέρβαση της οικονοµικής κρίσης. Με τις ουσιαστικές αρµοδιότητες του
Υπουργείου που συνοδεύουν την επανασύστασή του και που
έγινε, όχι µόνο για λόγους συµβολισµού, αλλά κυρίως για την
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ενίσχυση της οικονοµικής εξωστρέφειας, αλλά και για τη γεωστρατηγική αναβάθµιση του ρόλου της Ελλάδας στην ευρύτερη
περιοχή, αποτελεί πλέον ένα κρίσιµο εργαλείο για όλο το βορειοελλαδικό χώρο.
Με το άρθρο 5 νοµιµοποιούνται τα αυθαίρετα κτίσµατα της
Ακαδηµίας Εµπορικού Ναυτικού Μακεδονίας και δίνεται η δυνατότητα άµεσης επέµβασης, επισκευής και συντήρησης των κτηρίων. Τα κτήρια αυτά που αντιµετωπίζουν στατικά προβλήµατα
δύνανται να συντηρηθούν µε δωρεά ιδιώτη, ο οποίος δέχεται να
χρηµατοδοτήσει την επισκευή µε δικά του χρήµατα, ξεπερνώντας τις αδυναµίες ένταξης στο ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας και δίνοντας τη δυνατότητα απρόσκοπτης λειτουργίας της ΑΕΝ Μακεδονίας, η οποία είναι η δεύτερη µεγαλύτερη
Σχολή Εµπορικού Ναυτικού στην Ελλάδα και η σπουδαιότητά της
για τη ναυτική εκπαίδευση είναι αυτονόητη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι στιγµές είναι κρίσιµες. Οφείλουµε όλοι να δούµε κατάµατα την αλήθεια. Λαϊκίστικες κορώνες, ψεύτικες πολιτικές και ευχολόγια που ακούγονται εύηχα στα
αφτιά του ελληνικού λαού έχουν παρέλθει ανεπιστρεπτί.
Οι πολίτες περιµένουν από εµάς αλήθειες και δικαιοσύνη. Με
το συζητούµενο νοµοσχέδιο ανοίγουµε ένα κεφάλαιο σηµαντικών δηµοσιονοµικών αλλαγών που έχει τη δυνατότητα να οδηγήσει στην εξυγίανση και σε άµεσο χρόνο στην ανάπτυξη. Με την
υπερψήφιση του νοµοσχεδίου κάνουµε σήµερα ένα ακόµη βήµα
προς αυτήν την κατεύθυνση.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε
πολύ.
Με την αγόρευση του κ. Βεσυρόπουλου τελείωσαν οι οµιλίες
των αγορητών επί της αρχής.
Έχει γίνει πρόταση, που έγινε αποδεκτή σχεδόν από το σύνολο των συναδέλφων που έχουν δικαίωµα δευτερολογίας, να
µη γίνουν απόψε οι δευτερολογίες λόγω του προκεχωρηµένου
της ώρας και αύριο να δοθεί περισσότερη άνεση στη συζήτηση
επί των άρθρων.
Κύριε Μαριά, είστε ο µόνος που έχετε άλλη άποψη. Δέχοµαι
βέβαια ότι κινείστε µέσα στο πλαίσιο του Κανονισµού.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΜΑΡΙΑΣ: Επειδή από την εµπειρία µου από
την προηγούµενη φορά µε την άνεση της συζήτησης στα άρθρα,
κατέληξε να µη µιλάµε καθόλου, προτιµώ να ασκώ τα δικαιώµατά
µου κάθε φορά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Την προηγούµενη φορά είχατε κάνει χρήση πάλι του δικαιώµατος δευτερολογίας, γι’ αυτό µετά είχατε αυτήν τη µεταχείριση.
Πόσα λεπτά θέλετε, κύριε Μαριά;
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΜΑΡΙΑΣ: Όσο χρόνο δικαιούµαι από τον
Κανονισµό. Εσείς ξέρετε, παρ’ ότι εγώ είµαι λάτρης του Κανονισµού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Μαριά,
έχετε το λόγο.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΜΑΡΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, έλαβα πάρα
πολλά τηλεφωνήµατα …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Εγώ θα προεδρεύω αύριο και θα το θυµάµαι.
Συνεχίστε, σας παρακαλώ.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΜΑΡΙΑΣ: Έλαβα πολλά τηλεφωνήµατα,
πολλά µηνύµατα όταν ανακοινώθηκε ότι ο κ. Προβόπουλος µείωσε το µισθό του! Ανησυχούν οι εντολείς µου στην Κρήτη, σε
όλη την Ελλάδα, πώς θα µπορέσει να ζήσει ο κ. Προβόπουλος
µε 15.000 ευρώ το µήνα! Τόσο βγαίνει το 30% µείωσης του µισθού του. Ανησυχούν! Θα µπορέσει να βγάλει το µήνα ή όχι;
Αυτά ρωτούν όσων οι µισθοί έχουν φτάσει στα 600 και 700 ευρώ
το µήνα.
Ερώτηµα πρώτο: Θα καταθέσει ο Υπουργός την επιστολή στα
Πρακτικά να την δούµε; Δεύτερον, προσέξτε την προσβλητική
συµπεριφορά του κ. Προβόπουλου. Σύµφωνα µε τον Κανονισµό
-και διάβασα το καταστατικό της Τράπεζας της Ελλάδος- οι αµοιβές του προσδιορίζονται από τη γενική συνέλευση της Τράπεζας
της Ελλάδος. Πού απηύθυνε την επιστολή; Στον κ. Ντράγκι για
να µας δείξει ποιος υπερεξουσιάζει τη χώρα. Πού δίνει αναφορά;

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Του έστειλε επιστολή ο κύριος Υπουργός. Το διαβάσαµε στον
Τύπο. Του είπε συγκεκριµένα τι να κάνει και εκείνος δεν απηύθυνε την επιστολή στον Υπουργό, την απηύθυνε στον κ. Ντράγκι.
Αυτά για να καταλάβουµε πού βρισκόµαστε. Αυτό είναι το δείγµα
γραφής.
Δεν θα τα έκαναν όµως αυτά ούτε ο κ. Προβόπουλος ούτε οι
υπόλοιποι, αν εγκαίρως, εδώ και ενάµιση µήνα, δεν βάζαµε θέµα
στην Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων ότι το καλαµπούρι µε τα
golden boys και τα silver girls, στυλ Μπιρµπίλη, πρέπει να σταµατήσει.
Και χαίροµαι που πολλές εφηµερίδες, αφού πρώτοι αναδείξαµε το θέµα στην Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων, έκαναν
έρευνα, βρήκαν ακριβώς πόσα χρήµατα παίρνει η κ. Μπιρµπίλη,
το ανέδειξαν και το επαναλαµβάνουν πλέον οι συνάδελφοι, για
να αποδειχθεί ότι, όταν γίνεται πρωτογενής δουλειά από τους
κοινοβουλευτικούς, ακολουθούν και οι εφηµερίδες µε έρευνα.
Διότι εµείς δεν προτιθέµεθα να ακολουθούµε τις έρευνες των
εφηµερίδων.
Υποσχέθηκα ότι θα πω και ορισµένα άλλα πράγµατα. Εισφορές σε διεθνείς οργανισµούς 119 εκατοµµυρίων ευρώ. Ξέρετε
ότι δίνουµε εισφορά ως δωρήτρια χώρα στην «EUROPEAN BANK
OF RESEARCH AND DEVELOPMENT» και οι λήπτριες χώρες
είναι η Τουρκία και τα Σκόπια; Η πλούσια Ελλάς λοιπόν –είναι από
τη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» όλα αυτά και θα τα καταθέσω- δίνει 405.000 ευρώ
για την καταβολή της πέµπτης δόσης της ελληνικής συµµετοχής
στο πρόγραµµα «Πολιτεία για τον ΟΟΣΑ», άλλες 418.000 ευρώ
στον ΟΟΣΑ, 405.000 ευρώ στον ΟΟΣΑ για ενίσχυση της µεταρρύθµισης της Δηµόσιας Διοίκησης -για να µας πουν πώς θα διώξουµε τους δηµοσίους υπαλλήλους- 650.000 ευρώ για τα θέµατα
στο Διεθνή Οργανισµό Ανάπτυξης όσον αφορά την ανακούφιση
του χρέους, 1.648.000 ευρώ για τον Διεθνή Οργανισµό Γαλλοφωνίας! Η πλούσια Ελλάς δίνει όλα αυτά!
Αυτά είναι σηµεία των καιρών που δείχνουν ότι όχι µόνο οι δανειστές, αυτοί που έχουν βάλει τη χώρα σε εξάρτηση πραγµατικά
την αποµυζούν αλλά τους πληρώνουµε και από πάνω για να κάνουν τη δουλειά τους. Και θα ήθελα να µας πει ο κύριος Υπουργός πόσο είναι η ετήσια συνεισφορά, συµµετοχή για το ΔΝΤ.
Πληρώνουµε και εκεί συνδροµή. Πληρώνουµε συνδροµή σε
όλους τους οργανισµούς για να µας πουν αυτοί οι οργανισµοί
πώς θα κόψουµε µισθούς, συντάξεις, πώς θα γίνει η αφαίµαξη
των δικαιωµάτων του ελληνικού λαού. Επίσης δίνουµε 488.000
για τον Οργανισµό Βιοµηχανικής Ανάπτυξης των Ηνωµένων
Εθνών. Αυτά είναι µερικά δείγµατα.
Είχαµε πει και στην επιτροπή ότι θέλετε να µειώσετε τις δαπάνες; Ξέρετε πόσους κωδικούς έχει κάθε πρέσβης; Έχει πέντε κωδικούς, ένα κωδικό για µάγειρα, ένα κωδικό για δεξιώσεις, ένα
κωδικό για τις πρεσβευτικές κατοικίες. Πρέπει να έχουµε τρεις
πρεσβείες στις Βρυξέλλες; Πρέπει να έχουµε τρεις πρεσβείες
στη Γενεύη; Πρέπει να µπει µια σειρά σε όλες αυτές τις σπατάλες;
Εποµένως, τρόπος υπάρχει να µειωθούν οι δαπάνες. Δεν µειώνονται όµως οι δαπάνες στους κοµµατικούς στρατούς, διότι οι
κοµµατικοί στρατοί πρέπει να επιβραβευτούν για τη δουλειά που
έκαναν, για τη στήριξη του µνηµονίου, για τη συνεργασία µε την
τρόικα. Όσοι συνεργάστηκαν και τους βλέπαµε στα κανάλια να
εξηγούν το πώς πρέπει να περάσει το πρώτο µνηµόνιο έχουν ανταµειφθεί και είναι σε συγκεκριµένες θέσεις µε υψηλούς µισθούς. Αυτή είναι η πραγµατικότητα, αυτό βιώνουµε.
Και έρχεται η Κυβέρνηση και µας λέει ότι µε αυτό το «τροµερό»
νοµοσχέδιο θα µειώσει τις δαπάνες. Πόσο, 25 εκατοµµύρια, 30
εκατοµµύρια 35 εκατοµµύρια; Εδώ γίνεται κατασπατάληση του
προϋπολογισµού, των εσόδων. Αυτό το «φοβερό» νοµοσχέδιο για
30 εκατοµµύρια; Έχει αφιερωθεί τόση συζήτηση, τόσοι Βουλευτές
στις επιτροπές. Μεγάλη η κατάκτηση στις δαπάνες που είναι τεράστιες!
Η κοροϊδία, λοιπόν, και η υποκρισία δεν πρόκειται να περάσει.
Ο ελληνικός λαός ευτυχώς µέσα και από την τηλεόραση της Βουλής µας βλέπει, ακούει, κρίνει και θα στείλει τα µηνύµατα που
πρέπει, αφού βέβαια έχει στεναχωρηθεί πάρα πολύ που ο καηµένος κ. Προβόπουλος δεν µπορεί να ζήσει µε 15.000 ευρώ το
µήνα.
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Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε,
κύριε Μαριά.
Το λόγο έχει ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών κ. Σταϊκούρας.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Πρώτα απ’ όλα να καταθέσω στα Πρακτικά την επιστολή
που είχα στείλει στον Διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος µε
ηµεροµηνία 6 Σεπτεµβρίου.
(Στο σηµείο αυτό ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών κ.
Χρήστος Σταϊκούρας καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Κύριε Μαριά, δεν ξέρω αν είναι το προχωρηµένο της ώρας
αλλά µόλις είπατε ότι οι δαπάνες είναι τεράστιες οπότε υποθέτω
ότι θα ψηφίσετε τα 11,5 δισεκατοµµύρια.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΜΑΡΙΑΣ:..(Δεν ακούσθηκε).
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Εσείς το είπατε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Μαριά,
επιτέλους! Παρακαλώ πολύ.
Συνεχίστε, κύριε Υπουργέ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Και µια τρίτη παρατήρηση είναι ότι επειδή µιλήσατε για
συµµετοχή σε διεθνείς οργανισµούς και αποσπασµατικά κάνατε
κάποιες αναφορές, περιµένετε. Αύριο θα σας καταθέσω την αντίστοιχη επιστολή και τα στοιχεία στα οποία αποδεικνύεται ότι
αυτή η Κυβέρνηση έχει µια συνολική εικόνα. Θα προχωρήσει σε
µια σηµαντική περικοπή λαµβάνοντας υπ’ όψιν…
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΜΑΡΙΑΣ: Θα…
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Δυο µήνες είµαστε.
Κάναµε επιστολή προκειµένου να δούµε µε συστηµατικό
τρόπο και όχι αποσπασµατικό τι µπορούµε να κάνουµε µε βάση
και τις διεθνείς συµβάσεις και τις υποχρεώσεις της χώρας. Αύριο
θα έχετε και την αντίστοιχη επιστολή. Γι’ αυτό µη βιάζεστε. Βλέπετε ότι πράττουµε σοβαρά, συνεκτικά, µεθοδικά και όχι αποσπασµατικά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε,
κύριε Υπουργέ.
Κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών: «Περιστολή δηµοσίων
δαπανών, ρύθµιση θεµάτων δηµοσιονοµικών ελέγχων και άλλες
διατάξεις».
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο επί της αρχής;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Οικονοµικών: «Περιστολή δηµοσίων
δαπανών, ρύθµιση θεµάτων δηµοσιονοµικών ελέγχων και άλλες
διατάξεις», έγινε δεκτό επί της αρχής κατά πλειοψηφία.
Κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη
συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 12.50’ λύεται η συνεδρίαση για σήµερα Τετάρτη 19 Σεπτεµβρίου 2012 και ώρα 10.00’,
µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος: νοµοθετική εργασία, συνέχιση της συζήτησης επί του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών: «Περιστολή δηµοσίων δαπανών, ρύθµιση θεµάτων
δηµοσιονοµικών ελέγχων και άλλες διατάξεις».

ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

