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ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Λ’
Τετάρτη 19 Σεπτεµβρίου 2012
Αθήνα, σήµερα στις 19 Σεπτεµβρίου 2012, ηµέρα Τετάρτη και
ώρα 10.00’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την
προεδρία του Β’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΑΚΟΥ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): 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. Χαράλαµπο-Σταύρο
Κοντονή, Βουλευτή Νοµού Ζακύνθου, τα ακόλουθα:
Α. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
1) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αφορά στα σηµαντικά κενά σε εκπαιδευτικό προσωπικό της Πρωτοβάθµιας
Εκπαίδευσης στο Ηράκλειο Κρήτης.
2) Ο Βουλευτής Ηλείας κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στην έλλειψη
κονδυλίων για τη µεταφορά των µαθητών στα σχολεία.
3) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αφορά τις σπατάλες
στις προµήθειες υγείας και την ανεπάρκεια των σχετικών µηχανισµών εποπτείας.
4) Ο Βουλευτής Ηλείας κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αφορά τη στέγαση του
4ου Δηµοτικού Σχολείου Αµαλιάδας για πέµπτη συνεχή σχολική
χρονιά σε λυόµενα κτίσµατα.
5) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αφορά στον κίνδυνο
αναστολής λειτουργίας των Κέντρων Πρόληψης, λόγω υποχρηµατοδότησης των σχετικών προγραµµάτων.
6) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στη µετατροπή πάρκου σε εργοτάξιο.
7) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αφορά στην έλλειψη προσωπικού που δηµιουργείται στο Ταµείο Υγιειονοµικών ΕΤΑΑΤΣΑΥ από την απόσπαση υπαλλήλων σε πολιτικά γραφεία.

8) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αφορά στις ενστάσεις
από την εξέλιξη του διαγωνισµού πώλησης της γαλακτοβιοµηχανίας «ΔΩΔΩΝΗ».
9) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται σε παράνοµες οικονοµικές δοσοληψίες έκδοσης βίζας από Ελληνικά
Προξενεία.
10) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αφορά στην προσπάθεια της Κυβέρνησης για την υλοποίηση σχεδίου του αγωγού
φυσικού αερίου Ελλάδας - Ιταλίας - Αλβανίας.
11) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στην ακύρωση διαγωνισµού για επιλογή συστήµατος ταυτοποίησης
δακτυλικών αποτυπωµάτων και στην επερχόµενη απώλεια της
σχετικής χρηµατοδότησης από το ΕΣΠΑ.
12) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αφορά στην ανάγκη
σηµατοδότησης επικίνδυνων διασταυρώσεων στην πόλη της Πάτρας.
13) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στην αποκατάσταση των σχέσεων και στην οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών
µεταξύ Ελλάδας και Λιβύης.
14) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αφορά στη δαπάνη
κτηρίου τελωνιακής υπηρεσίας της Πάτρας που έχει καταργηθεί.
15) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αφορά στο πρόβληµα
που αντιµετωπίζουν οι φοιτήτριες στην πόλη του Αιγίου, οι
οποίες σχεδόν καθηµερινά υφίστανται λεκτικές παρενοχλήσεις
από µειονοτικά στοιχεία.
16) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται σε πορεία
αντιεξουσιαστών έξω από το Δηµαρχείο της Πάτρας.
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17) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αφορά στο γενικότερο
ξεπούληµα της δηµόσιας περιουσίας και ειδικότερα των ΕΛ.ΤΑ..
18) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται σε ανάθεση εκδηλώσεων του Δήµου Αιγιάλειας σε συγκεκριµένο
πρόσωπο.
19) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στο κρίσιµο µέλλον του καναλιού ΜΕGA λόγω των ζηµιών που εµφάνισε
το πρώτο εξάµηνο του τρέχοντος έτους.
20) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αφορά στην αντίδραση
των κατοίκων Σαραβαλίου και Δεµενίκων της Πάτρας στη δηµιουργία ενός ακόµη οίκου ανοχής στην περιοχή.
21) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αφορά στα προβλήµατα των εργαζοµένων στα ΕΑΣ Αιγίου.
22) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας που αναφέρεται στη λαθραία
διακίνηση τσιγάρων στο τελωνείο του Πειραιά.
23) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αφορά στο πρόβληµα
αρµοδιότητας µεταξύ Αστυνοµίας και Λιµενικού για την αποµάκρυνση ροµά και αλλοδαπών στην Πάτρα.
24) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αφορά κατάληψη δηµοτικού κτηρίου της Πάτρας.
25) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αφορά σε ένα νέο σύστηµα ανίχνευσης αλκοόλ µε θερµική κάµερα.
26) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Ένωση Αστυνοµικών Υπαλλήλων
Αχαΐας προτείνει δέσµη µέτρων για την αναβάθµιση και τη σωστή
λειτουργία της Αστυνοµίας στην Αχαΐα.
27) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στα σοβαρά προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι πολύτεκνες οικογένειες από την εφαρµογή των σκληρών δηµοσιονοµικών µέτρων.
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28) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Κλινική Χειρουργικής ΧεριούΆνω Άκρου Μικροχειρουργικής του Νοσοκοµείου ΚΑΤ Αττικής
αιτείται να επανέλθει το σύστηµα διαχείρισης έκτακτων περιστατικών στις απογευµατινές αίθουσες χειρουργείων της εν λόγω
Κλινικής.
29) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Οµοσπονδία Πολυµελών Οικογενειών µε Τρία Τέκνα Ελλάδος προτείνει δέσµη θεσµικών µέτρων για τη στήριξη της τρίτεκνης οικογένειας.
30) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αφορά σε αποφάσεις
µεταφοράς δανείων από την Αχαϊκή Τράπεζα στην Πανελλήνια.
31) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αφορά κτήρια Δηµαρχείων που εγκαταλείφθηκαν, καθώς και το οικονοµικό όφελος
που θα απέδιδε η επαναφορά τους σε λειτουργία.
32) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στον αποκλεισµό της Δυτικής Ελλάδας, λόγω του αυθαίρετου τερµατισµού της κατασκευής των συνδεόµενων µε την περιοχή αυτοκινητοδρόµων.
33) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στην αδυναµία απονοµής της δικαιοσύνης στις υποθέσεις «σκανδάλων»
µε πολιτικά πρόσωπα και στην ανάγκη µεταρρύθµισης της σχετικής διαδικασίας.
34) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αφορά σε ελλείψεις
στο χώρο της δικαιοσύνης.
35) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται σε επιστολή του κ. Ηρακλή Κέτσου συνταξιούχου εκπαιδευτικού, για
την άδικη αντιµετώπιση των εργαζοµένων στα Προγράµµατα
«STAGE».
Β. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
1. Στην µε αριθµό 53/10-07-2012 ερώτηση του Βουλευτή κ. Ανδριανού Ιωάννη δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. ΓΚΕ 1118165 ΕΞ
2012/82/19-09-2012 έγγραφο από τον Υπουργό Οικονοµικών η
ακόλουθη απάντηση:

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Λ’ - 19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012

1105

1106

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Λ’ - 19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012

2. Στην µε αριθµό 431/26-07-2012 ερώτηση των Βουλευτών κυρίων Τζαµτζή Ιορδάνη (Δάνης), Σιούφα Παύλου, Μακρή Θεοδώρου Ελένης, Παπαδόπουλου Μιχάλη, Κεφαλογιάννη Ιωάννη,
Σκόνδρα Ασηµίνας, Καλαντζή Γεωργίου, Χριστογιάννη Δηµητρίου, Μάνη-Παπαδηµητρίου Άννας, Αντωνίου Μαρίας, Κέλλα
Χρήστου, Κουτσούµπα Ανδρέα, Δερµεντζόπουλου Αλέξανδρου,
Μπατσάρα Γεωργίας, Σταυρογιάννη Νικολάου, Πασχαλίδη
Ιωάννη, Κωνσταντινίδη Ευστάθιου, Κυριαζίδη Δηµητρίου, Τσα-
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βδαρίδη Λαζάρου, Ταµήλου Μιχαήλ, Σταµενίτη Διονυσίου, Βλαχογιάννη Ηλία, Αραµπατζή Φωτεινής, Κουκοδήµου Κωνσταντίνου, Κασαπίδη Γεωργίου, Κοψαχείλη Τιµολέων, Κωνσταντόπουλου Γεωργίου, Γεωργαντά Γεωργίου, Καρανάσιου Ευθύµιου,
Κοντό Αλεξάνδρου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. ΓΚΕ 1118120 ΕΞ
2012 86/19-09-2012 έγγραφο από τον Υπουργό Οικονοµικών η
ακόλουθη απάντηση:
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ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Λ’ - 19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα το δελτίο επικαίρων ερωτήσεων της Πέµπτης 20 Σεπτεµβρίου 2012.
Α. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Πρώτου Κύκλου ( Άρθρο 130 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 259/17-9-2012 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Β Αθήνας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκου Μητσοτάκη προς
τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής,
σχετικά µε τη µεταφορά της Ειδικής Γραµµατείας Δασών στην
αρµοδιότητα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.
2. Η µε αριθµό 257/17-9-2012 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Α’ Θεσσαλονίκης του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Ιωάννη Αµανατίδη προς τον
Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε την υπαγωγή των ιδιωτικών εκπαιδευτικών στο
Ενιαίο Μισθολόγιο-Βαθµολόγιο.
3. Η µε αριθµό 254/17-9-2012 επίκαιρη ερώτηση του Ε’ Αντιπροέδρου της Βουλής και Βουλευτή Λακωνίας του Πανελλήνιου
Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Λεωνίδα Γρηγοράκου προς τον
Υπουργό Υγείας, σχετικά µε τις ελλείψεις σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό στο Κέντρο Υγείας Νεάπολης του Νοµού Λακωνίας.
4. Η µε αριθµό 256/17-9-2012 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Επικρατείας των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Τέρενς – Νικολάου
Κουίκ προς τον Υφυπουργό προς τον Πρωθυπουργό και τον
Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε την διάθεση στη ανώνυµη εταιρεία (ΛΑΓΗΕ
Α.Ε.) µέρους του ανταποδοτικού τέλους που προορίζεται για την
ΕΡΤ Α.Ε..
5. Η µε αριθµό 265/17-9-2012 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Επικρατείας του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή κ. Χρήστου
Παππά προς τους Υπουργούς Εξωτερικών και Μακεδονίας–Θράκης, σχετικά µε την «αλυτρωτική προπαγάνδα των Σκοπίων».
6. Η µε αριθµό 263/17-9-2012 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Α Αθήνας της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Ιωάννη Πανούση προς
τους Υπουργούς Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά µε την ένταξη της Ελλάδας σε καθεστώς αυστηρής επιτήρησης από την Επιτροπή κατά της Διαφθοράς του
Συµβουλίου της Ευρώπης (GRECO).
7. Η µε αριθµό 261/17-9-2012 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Β Αθήνας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Χρήστου
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Κατσώτη προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Πρόνοιας, σχετικά µε τον Οργανισµό Εργατικής Κατοικίας
(OEK).
Β. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Δεύτερου Κύκλου ( Άρθρο 130 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 260/17-9-2012 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Λευκάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Θεόδωρου Σολδάτου προς
τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε τις µετεγγραφές φοιτητών και σπουδαστών.
2. Η µε αριθµό 258/17-9-2012 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού Β Αθήνας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς - Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Σοφίας Σακοράφα προς τους
Υπουργούς Οικονοµικών και Υγείας, σχετικά µε την αναστολή
της λειτουργίας του Σικιαρίδειου Ιδρύµατος που εδρεύει στο Μαρούσι.
3. Η µε αριθµό 253/17-9-2012 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού Πέλλας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Θεοδώρας Τζάκρη προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την συνέχιση του προγράµµατος
παροχής κοινωνικών υπηρεσιών «Βοήθεια στο Σπίτι».
4. Η µε αριθµό 252/17-9-2012 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Ηρακλείου των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Επαµεινώνδα Μαριά
προς τους Υπουργούς Οικονοµικών και Εθνικής Άµυνας, σχετικά
µε την παραχώρηση του λιµανιού του Ρεθύµνου σε τουρκική
εταιρεία.
5. Η µε αριθµό 266/17-9-2012 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Αττικής του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή κ. Ηλία Κασιδιάρη
προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την αναδιάταξη της
εθνικής οικονοµίας και τη διαχείριση των χρηµάτων από τη νέα
δόση των 31,5 δισεκατοµµυρίων ευρώ.
6. Η µε αριθµό 264/17-9-2012 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού Αιτωλοακαρνανίας της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Νίκης
Φούντα προς τους Υπουργούς Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής και Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, σχετικά µε τη συγχώνευση φορέων
περιβαλλοντικής σηµασίας από διαφορετικές περιφέρειες σε ενιαίο φορέα.
7. Η µε αριθµό 262/17-9-2012 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Αιτωλοακαρνανίας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Νικολάου Μωραΐτη προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων κατά της καταστροφής
των αµπελώνων.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στην ηµερήσια διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Συνέχιση της συζήτησης επί των άρθρων και του συνόλου του
σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών: «Περιστολή δηµοσίων δαπανών, ρύθµιση θεµάτων δηµοσιονοµικών ελέγχων και
άλλες διατάξεις».
Στη χθεσινή συνεδρίαση συζητήθηκε και ψηφίστηκε το νοµοσχέδιο επί της αρχής. Στη σηµερινή συνεδρίαση θα συζητηθούν
τα άρθρα του νοµοσχεδίου και οι τροπολογίες ως µία ενότητα.
Έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι ο Πρόεδρος της
Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Φώτης Κουβέλης ορίζει ως ειδική
αγορήτρια τη Βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης κ. Ασηµίνα Ξηροτύρη.
Το λόγο έχει η εισηγήτρια της Νέας Δηµοκρατίας κ. ΆνναΜισέλ Ασηµακοπούλου για οκτώ λεπτά.
ΑΝΝΑ-ΜΙΣΕΛ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε. Καληµέρα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι.
Θα ξεκινήσω λέγοντας –για όσους δεν το ξέρουν- ότι είµαι
πρωτοεκλεγείσα Βουλευτής και ότι αυτό είναι το πρώτο νοµοσχέδιο το οποίο εκλήθην να παρουσιάσω.
Σας παρουσιάζω την εµπειρία µου, επειδή έχει σχέση µε τα
σχόλια που θα κάνω, καθ’ ότι δεν δευτερολογήσαµε χθες το
βράδυ. Πρέπει να οµολογήσω ότι όταν µου το έδωσαν κατ’
αρχάς, το είδα και είπα ότι είναι λογικό να το δώσουν σε µία καινούργια Βουλευτή που δεν έχει εισηγηθεί νοµοσχέδιο ξανά και
ας είµαι οικονοµολόγος και ας είµαι νοµικός, γιατί είναι ένα εύκολο θέµα, έχει λίγα άρθρα, είναι ξεκάθαρο. Θα σας µεταφέρω,
λοιπόν, την εµπειρία µου από όλη τη διαδικασία αυτή.
Πριν σας τη µεταφέρω, όµως, µε το χρονόµετρο να τρέχει, θα
κάνω την παρουσίαση κατ’ άρθρον. Ξεκινώ, λοιπόν, µε την κατ’
άρθρον παρουσίαση αυτού του νοµοσχεδίου.
Άρθρο 1. Οι δαπάνες του κράτους θα πρέπει να καταγράφονται και να ελέγχονται. Υπάρχει ένας νόµος από το 2006, ο οποίος
το ρυθµίζει αυτό. Αυτός ο νόµος απλοποιείται και αυτό τώρα γίνεται πιο απλά, πιο γρήγορα και πιο οικονοµικά. Υπήρχαν µερικές
επιτροπές, οι οποίες τώρα συγχωνεύονται και γίνεται µία επιτροπή. Γινόταν από εξωτερικούς υπαλλήλους που πληρώνονταν,
ενώ τώρα θα γίνεται από εσωτερική µονάδα. Η εσωτερική µονάδα γίνεται µε κοινή υπουργική απόφαση πιο γρήγορα. Αντί να
χρειάζονται χιλιάδες υπογραφές µε χρονοβόρο προεδρικό διάταγµα και αντί να γίνονται συνέχεια έκτακτοι έλεγχοι, αξιολογείται αν χρειάζονται, για να µη δυσχεραίνεται η ροή.
Άρθρο 2. Ναι, συµφωνούµε όλοι και το συζητήσαµε για ώρες
ότι πρέπει να πάνε οι δηµόσιες υπηρεσίες σε ιδιόκτητα κτήρια.
Όµως, µέχρι να γίνει αυτό, όπως γίνεται παντού στην αγορά, τα
ενοίκια θα είναι λιγότερα.
Άρθρο 3. Το πιο απλό απ’ όλα, κόβονται οι µισθοί των µελών
της Κυβέρνησης. Κόπηκαν των Βουλευτών και τώρα εξισώνονται
των Υπουργών µε των Βουλευτών, του Πρωθυπουργού, του Αρχηγού της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης. Σηµειώνω εδώ ότι έρχεται και µία τροπολογία η οποία λέει ότι ο Πρόεδρος της Δηµοκρατίας δεν θα πληρώνεται µε το τετραπλάσιο των Βουλευτών,
αλλά µε το διπλάσιο. Επίσης, καταργούνται και τα έξοδα παράστασης, κάτι το οποίο συµπαρασύρει αυτά µε τα οποία πληρώνονται οι προηγούµενοι Πρόεδροι.
Άρθρο 4. Ναι, υπάρχει ένα πλωτό µουσείο. Μεγάλη έκπληξη:
Το πλωτό µουσείο θα υπάγεται στο Υπουργείο Ναυτιλίας! Δεν
µπαίνω στη συζήτηση για το ν. 2039/1939. Δεν µπαίνω στη συζήτηση για τις φοροαπαλλαγές και όλα αυτά τα οποία συζητήσαµε.
Λέω το βασικό, ότι δηλαδή αυτό το µουσείο δεν κοστίζει τίποτα
στο ελληνικό δηµόσιο.
Άρθρο 5. Υπάρχει η Ακαδηµία Εµπορικού Ναυτικού Μακεδονίας. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο κτήριο. Είναι έτοιµο να πέσει.
Δεν έχει άδεια. Υπάρχουν χρήµατα από το ΕΣΠΑ, έτοιµη µελέτη
και ιδιώτης που ενδιαφέρεται να το αναστηλώσει. Κάνουµε, λοιπόν, αυτό που πρέπει να κάνουµε, για να νοµιµοποιηθεί το κτήριο, προκειµένου να µπορέσει να αξιοποιηθεί.
Άρθρο 6. Κάνουν µάθηµα για δύο χρόνια επιπλέον οι συνταξιούχοι εκπαιδευτικοί του ΝΑΤ.

Άρθρο 7. Αξιοποιείται το Ελληνικό. Το Ελληνικό έχει πάει στο
ΤΑΙΠΕΔ. Η Μονάδα Υποβρυχίων που είναι µέσα στο Λιµενικό, δεν
θα πάει στο ΤΑΙΠΕΔ. Αν αξιοποιηθεί και αυτή ως µέρος της επένδυσης, θα φύγει από εκεί, θα πάει αλλού και θα πληρώσει το ΤΑΙΠΕΔ.
Επίσης, γίνονται πλέον προϊστάµενοι και οι υποναύαρχοι. Αξιοποιούνται επιλαχόντες από ένα διαγωνισµό και αλλάζει και ο τρόπος προµήθειας πλωτών επιχειρησιακών µέσων, για να µπορέσει
να αξιοποιηθεί ένα άµεσα διαθέσιµο κονδύλι 40 εκατοµµυρίων
ευρώ από το Ταµείο Εξωτερικών Συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο αλλιώς θα χαθεί.
Άρθρο 8. Απεσύρθη.
Άρθρο 9. Πρόεδρος του Διοικητικού Συµβουλίου του Κέντρου
Διαφύλαξης Αγιορείτικης Κληρονοµιάς είναι πλέον ο Υπουργός
Μακεδονίας-Θράκης.
Άρθρα 10-13. Υπάρχουν διάφορες γενικές γραµµατείες οι
οποίες έχουν επικάλυψη. Αυτές συγχωνεύονται. Καταργούνται
οι θέσεις των αντίστοιχων γενικών γραµµατέων και τις αρµοδιότητες τις παίρνουν αυτοί που υπάρχουν. Όλα αυτά µαζί µε παρόµοια πράγµατα που έχουν γίνει µε τους µισθούς των γενικών
γραµµατέων στο δηµόσιο, µε υπουργική απόφαση µας γλυτώνουν 10 εκατοµµύρια ευρώ.
Άρθρα 14, 15, 16. Είναι µεταβατικές διατάξεις.
Αυτά, λοιπόν, ελέχθησαν σε δύο λεπτά και σαράντα δευτερόλεπτα. Τόσο µου πήρε να σας παρουσιάσω άρθρο-άρθρο το
πρώτο νοµοσχέδιο που µου ανετέθη να εισηγηθώ στη Βουλή.
Αυτό το λέω, γιατί στην επιτροπή το συζητήσαµε επί της αρχής,
κατ’ άρθρον, κάναµε και δεύτερη ανάγνωση και εχθές ήµασταν
εδώ µέχρι τις µεταµεσονύχτιες ώρες! Δηλαδή, συνολικά υπολόγισα ότι αυτό το πράγµα που µόλις σας παρουσίασα, το συζητήσαµε είκοσι τέσσερις ώρες! Είκοσι τέσσερις ολόκληρες ώρες!
Μην ξεχάσω να µιλήσω για τις τροπολογίες. Αυτές θα µου πάρουν δέκα δευτερόλεπτα.
Σας είπα για τον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας.
Οι εξερχόµενοι από τις παραγωγικές σχολές του Λιµενικού Σώµατος, τα νέα παιδιά, τώρα πηγαίνουν κατευθείαν για εκπαίδευση στις Ειδικές Δυνάµεις, όταν είναι νέα και δυνατά, αντί να
πηγαίνουν στα Λιµεναρχεία της περιφέρειας.
Θα σας πω και για άλλη µία τροπολογία. Θέλουµε να αξιοποιήσουµε τα λιµάνια. Υπάρχουν «master plans». Είναι τεχνικά σχέδια, όπως µας είπε χθες ο Υπουργός. Κυρώνονται τα «master
plans».
Τελείωσαν και οι τροπολογίες! Τι συζητούσαµε, λοιπόν, κυρίες
και κύριοι, για είκοσι τέσσερις ώρες; Να σας πω µε απλά λόγια
ότι συζητούσαµε τα ίδια και τα ίδια!
Συζητάγαµε θέµατα τα οποία µε το ζόρι εφάπτονται στοιχειωδώς των διατάξεων του νόµου, στα οποία αναφέρθηκα σε τρία
λεπτά και σαράντα δεύτερα.
Να πω ενδεικτικά µερικά θέµατα τα οποία µας απασχόλησαν
στο πλαίσιο των συζητήσεων αυτών στην επιτροπή, αλλά και
στην Ολοµέλεια χθες: Οι αιτίες δηµιουργίας του χρέους στη
χώρα µας. Η θέση της Ελλάδας στην ενεργειακή σκακιέρα και τι
θα γίνει µε τις ΑΟΖ. Οι εξοπλιστικές δαπάνες. Τα ληγµένα αντιγριπικά εµβόλια. Οι επιχορηγήσεις που δίνει το ελληνικό κράτος
στην ελληνική λεσβιακή κοινότητα. Αυτά είναι µερικά από τα θέµατα τα οποία υπάρχουν στα Πρακτικά, που µας απασχόλησαν
για είκοσι τέσσερις ώρες. Και όλα αυτά για ένα νοµοσχέδιο που
είπαµε από την αρχή και εγώ και οι ειδικοί αγορητές που το στηρίζουν και ο Υπουργός ότι δεν υπάρχουν αυταπάτες για το µέγεθος της παρέµβασης. Ναι, γλιτώνουµε 25 εκατοµµύρια ευρώ.
Είναι η αρχή. Είναι ένα µέρος της προσπάθειας για δηµοσιονοµική εξυγίανση.
Το βασικό επιχείρηµα σε αυτές τις είκοσι τέσσερις ώρες είναι
το εξής: εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Αυτό ήταν το κεντρικό επιχείρηµα.
Εγώ έχω να απαντήσω σ’ αυτό. Κάντε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το καλό και ρίξτε το στο γιαλό.
Απ’ όλες τις κριτικές αυτή που µε ενόχλησε περισσότερο είναι
ότι το νοµοσχέδιο αυτό είναι κατώτερο των περιστάσεων. Λοιπόν
εγώ έχω να πω ότι κατώτερο των περιστάσεων για µένα είναι
στην παρούσα συγκυρία να συζητάµε για είκοσι τέσσερις ώρες
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το αυτονόητο. Να µιλάει ο καθένας για ό,τι του αρέσει επειδή
έχει το χρόνο. Να σπαταλάµε το χρόνο του Υπουργού Οικονοµικών, ο οποίος ήταν εδώ και τις είκοσι τέσσερις ώρες. Και όπως
και να το κάνουµε, σε αυτήν τη συγκυρία νοµίζω ότι έχει άλλα
πράγµατα που θα µπορούσε να κάνει, τα οποία θα έχουν αποτελέσµατα για την κοινωνία. Να µην παραδεχόµαστε µεταξύ µας
τα αυτονόητα. Να υπάρχει µηδενισµός και αρνητισµός για τα
σωστά πράγµατα, ιδίως όταν είναι µικρά.
Τι θα ήθελα να συζητάµε για είκοσι τέσσερις ώρες και να είναι
και αυτός ο Υπουργός και άλλοι Υπουργοί; Θα ήθελα να συζητάµε τι µπορούµε να κάνουµε για να ανακουφίσουµε τον κόσµο.
Ο Υπουργός είπε και συµφωνώ, ότι έχουµε δύο πτυχές: από τη
µία µεριά, έχουµε τη δηµοσιονοµική εξυγίανση και από την άλλη
µεριά έχουµε τις µεγάλες διαρθρωτικές αλλαγές, τις αποκρατικοποιήσεις.
Υπάρχει και µία τρίτη διάσταση, η διάσταση του τι θα κάνουµε
εν τω µεταξύ –χωρίς κόστος ενδεχοµένως ή µε µικρό κόστος ή
µε κινητοποίηση του υπηρεσιακού µηχανισµού- για να ανακουφίσουµε τον κόσµο. Δεν υπάρχουν µόνο τα δηµοσιονοµικά ισοδύναµα. Υπάρχουν και αυτά που εγώ θα πω ότι λέγονται
κοινωνικοοικονοµικά ισοδύναµα, πώς θα ανακουφίσουµε µε ελάχιστο κόστος τον κόσµο. Μιλάω για πράγµατα όπως να παίρνουµε περισσότερα παιδιά στους παιδικούς σταθµούς, µιλάω για
τη «βοήθεια στο σπίτι», για τα µέτρα που ανακοινώθηκαν για τη
σίτιση περισσοτέρων φοιτητών. Μιλάω για την επίκαιρη ερώτηση
στην οποία συµµετέχω και έκανε ο Βουλευτής κ. Σολδάτος για
τις µετεγγραφές στα πανεπιστήµια. Είναι πράγµατα που άµεσα
ανακουφίζουν τα νοικοκυριά.
Θα ήθελα να συζητάµε τα κοινωνικοοικονοµικά ισοδύναµα παρουσία Υπουργών για είκοσι τέσσερις ώρες. Και αυτό µε οδηγεί
να πω το εξής κλείνοντας όσον αφορά το νοµοσχέδιο, γιατί δεν
πρόκειται να δευτερολογήσω ούτε έχω κάτι άλλο να προσθέσω:
Τελικά, όταν θέλει κανείς, ψάχνει για τρόπους. Όταν όµως δεν
θέλει, ψάχνει απλά για δικαιολογίες.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Ευχαριστούµε την κυρία
συνάδελφο.
Το λόγο έχει ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κ. Δηµήτριος Γελαλής.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΛΑΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αγαπητοί συνάδελφοι, άκουσα την εκλεκτή συνάδελφό µου
πριν από λίγο να αναφέρει ότι συζητάµε είκοσι τέσσερις ώρες τα
ίδια και τα ίδια.
Δεν ξέρω αν συζητάµε είκοσι τέσσερις ώρες τα ίδια και τα ίδια.
Αυτό το οποίο ξέρω εγώ είναι ότι ζητήσαµε να ακουστούν φωνές
εκπροσώπων φορέων κ.λπ. και δεν ακούσαµε τίποτα. Απορρίφθηκε η πρότασή µας και στην Επιτροπή Οικονοµικών. Δεν ξέρω
αν πρέπει να συζητάµε την τελευταία στιγµή, όπως έγινε χθες,
για το τέλος παραµονής και πλόων των ιδιωτικών πλοίων αναψυχής. Ο κύριος Υπουργός έφερε το θέµα απευθείας στην Ολοµέλεια, δεν συζητήθηκε καν. Και παρ’ όλα αυτά εµείς συζητάµε
είκοσι τέσσερις ώρες. Δεν νοµίζω ότι είναι έτσι.
Δεν ξέρω εάν, όπως είπε ο κ. Σταϊκούρας, το παρόν νοµοσχέδιο είναι εκτός προγράµµατος γενικής οικονοµικής πολιτικής. Δηλαδή, να συζητήσουµε τώρα γι’ αυτό που λέµε περιστολή
δαπανών, ή να µιλήσουµε γενικότερα για την οικονοµική πολιτική
και να το αφήσουµε σε άλλο χρόνο.
Νοµίζω ότι πολύ άµεσα, µέσα σε ένα µήνα, κύριε Υπουργέ, θα
έρθει το φορολογικό νοµοσχέδιο. Είναι ένα εργαλείο για το πώς
µπορούµε να δούµε αυτό που λέµε είσπραξη εσόδων και περικοπές δαπανών. Θα µπορούσαµε, δηλαδή, µέσα στο φορολογικό
νοµοσχέδιο να φέρουµε όλα αυτά τα ζητήµατα και να µην καθόµαστε να συζητάµε επιδερµικά στο παρόν νοµοσχέδιο. Αυτό δείχνει έλλειψη αξιοπιστίας, που είναι ένα τεράστιο πρόβληµα,
όπως αναφέρατε και εσείς, πραγµατικά, τέτοιες διαδικασίες απαξιώνουν την ελληνική Βουλή. Αυτό που σκέφτεται ο ελληνικός
λαός είναι ότι οι Βουλευτές δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους,
παρά µόνο επιδερµικά, για να περάσει η ώρα.
Να έρθω τώρα στην κατ’ άρθρον τοποθέτηση.
Άρθρο 1: Συµφωνούµε µε τη συγχώνευση των δύο επιτροπών,
αλλά κατά πάγια τακτική ζητάµε διαφανείς διαδικασίες και
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έλεγχο των αποφάσεων.
Στο καταργούµενο άρθρο 12 του ν. 3492/2006 οι µονάδες εσωτερικού ελέγχου συστήνονται µε προεδρικό διάταγµα. Έρχεται
αυτό το άρθρο τώρα, το επιδερµικό όπως λέµε, και γίνεται µε
υπουργική απόφαση. Το είπαµε και το επαναλαµβάνουµε ότι
προτείνουµε να διατηρηθεί η διάταξη, να συστήνονται µε προεδρικά διατάγµατα, ούτως ώστε και να γίνεται ο απαραίτητος
έλεγχος νοµιµότητας, αλλά και να µην πέφτουν όλα τα βάρη
στον Υπουργό, γιατί αυτός είναι που εκτίθεται.
Με το δ’ εδάφιο της παραγράφου 1 προβλέπεται αποζηµίωση
σε όσα πρόσωπα καλεί η επιτροπή να συνδράµουν στο έργο σε
εξειδικευµένα θέµατα. Και εδώ καθορίζεται µε υπουργική απόφαση. Αυτό το θεωρούµε απαράδεκτο, δηλαδή, ο Υπουργός να
µην µπορεί να ελεγχθεί, όσον αφορά την αµοιβή των επιτροπών.
Άρθρο 2: Επιχειρείται µείωση στα µισθώµατα που καταβάλλει
το δηµόσιο για τη µίσθωση ακινήτων. Εµείς έχουµε πει πάρα
πολλά και στην επιτροπή και χθες είπαµε και συνάδελφοί µου
έχουν αναφερθεί. Ο κύριος Υπουργός δεν απάντησε σε όλα τα
ερωτήµατα, τα οποία τέθηκαν. Αυτό που θα πω τώρα είναι ότι
την τελευταία στιγµή προστέθηκε διάταξη, σύµφωνα µε την
οποία η µείωση των ενοικίων θα ισχύει και για τους ΟΤΑ. Προχειρότητα και εδώ. Το ότι δεν είχε προβλεφθεί µε την αρχική ρύθµιση απλά δείχνει την προχειρότητα στο σχεδιασµό όλου του
νοµοσχεδίου. Η θέση µας είναι ότι η Κυβέρνηση οφείλει άµεσα –
έπρεπε να το είχε κάνει από εχθές- να αξιοποιήσει όλα τα ακίνητα
που ανήκουν στο δηµόσιο. Να µην πουληθούν ακίνητα και µάλιστα σε τιµές εξευτελιστικές, όπως θα συµβεί λόγω της οικονοµικής συγκυρίας, που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για δηµόσια
χρήση και καλύπτουν διαρκείς ανάγκες.
Και αυτό το άρθρο δεν θα το ψηφίσουµε, κύριε Υπουργέ.
Το άρθρο 3 κρίνεται θετικό. Εµείς συνέχεια ζητάµε περαιτέρω
µείωση των προνοµίων και των αµοιβών, όπου υπάρχουν, ώστε
να συµµετέχουν όλοι στην προσπάθεια για εξοικονόµηση πόρων.
Ζητάµε, επίσης, να περνάνε από τη Βουλή και ρυθµίσεις για τις
µειώσεις αυτές και όχι µε υπουργικές αποφάσεις, οι οποίες είναι
εύκολο να αλλάξουν. Το άρθρο αυτό θα το ψηφίσουµε.
Άρθρο 4, ίδρυση πλωτού µουσείου: Για το συγκεκριµένο
άρθρο κάναµε στην επιτροπή πάρα πολλές ερωτήσεις, χωρίς να
έχουµε πάρει και σ’ αυτό απαντήσεις. Σε µια περίοδο καταργήσεων των φοροαπαλλαγών για εκατοµµύρια Έλληνες η Κυβέρνηση καταθέτει ένα νοµοσχέδιο που δηµιουργεί, όπως είπατε,
µικρές φοροαπαλλαγές -εγώ θα έλεγα εκτεταµένες- για το
πλωτό µουσείο, το οποίο βέβαια είναι γνωστό ότι έχει την έδρα
του στο Λιχτενστάιν. Το ίδιο το Υπουργείο επιχαίρει, κάνοντας
λόγο για µια θεσµική και οργανωτική πρωτοβουλία.
Πράγµατι, στο νοµοσχέδιο του Υπουργείου έχουν περιληφθεί
διατάξεις σε άλλο νόµο, το ν. 3816, που φοροαπαλλάσσουν
πλοία που έχουν παραχωρηθεί στο δηµόσιο.
Η «ΝΕΡΑΪΔΑ» αντίθετα παραµένει υπό τον πλήρη έλεγχο του
Ιδρύµατος Λάτση ακόµα και µετά τη διάλυση του µουσείου µε τη
δυνατότητα κερδοσκοπικής αξιοποίησης.
Να σηµειώσουµε εδώ ότι τα κοινωφελή ιδρύµατα γενικώς
έχουν πάψει να έχουν φοροαπαλλαγή βάσει του ν.3842. Αδυνατούµε λοιπόν να κατανοήσουµε το λόγο που το Ίδρυµα Λάτση
δεν εντάσσεται στις διατάξεις του ν.2039 και το σκεπτικό της πολιτικής επιλογής γι’ αυτό, τη θεσµική και οργανωτική καινοτοµία
φοροαπαλλαγής του Ιδρύµατος, σε µία περίοδο που ακόµα και
τα ασθενέστερα µέλη της κοινωνίας έχουν δεχθεί τεράστια µείωση στα εισοδήµατα από µείωση φοροαπαλλαγών και από νέους
φόρους.
Επιπλέον ο έλεγχος νοµιµότητας που αφορά σε πράξεις διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων προβλέπεται να γίνει από το
Υπουργείο Ναυτιλίας και όχι από το Υπουργείο Οικονοµικών.
Ακόµα δεν µας εκπλήσσει το γεγονός ότι αυτή η απαίτηση για
φοροαπαλλαγές δεν συνοδεύεται από κανενός είδους παραχώρηση στο ελληνικό δηµόσιο ή άλλους φορείς, έστω και µικρού
ελέγχου των λειτουργιών του µουσείου. Το Ίδρυµα Λάτση θα διορίζει όλα τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου και δεν παραχωρεί
ούτε µία θέση στο Υπουργείο Πολιτισµού, όπως άλλα επιφανή
ιδιωτικά µουσεία προβλέπουν στην ίδρυσή τους ή σε κάποια δηµοτική αρχή του Αργοσαρωνικού. Ούτε προβλέπεται στο νόµο
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ρητά η προβολή της ελληνικής ναυτιλίας γενικότερα, παρά µόνο
η ναυτιλιακή και µη ζωή του Γιάννη Λάτση. Δεν θα το ψηφίσουµε,
κύριε Υπουργέ. Δεν θα έπρεπε καν να το φέρετε στη Βουλή.
Νοµιµοποίηση των κτηρίων ΑΕΝ Μακεδονίας. Περιέχει θετικές
και αναγκαίες διατάξεις. Επιφυλασσόµαστε όµως για την παράγραφο 4, καθώς υπάρχει ένα ζήτηµα στο κατά πόσο µπορούν οι
δωρητές να υποκαθιστούν τις κρατικές λειτουργίες. Δεν µας κοινοποιήσατε προϋπολογισµό του έργου για να δούµε το ύψος της
δαπάνης.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, αναφέρατε χθες ότι θα έχουµε ευχέρεια χρόνου. Δεν δευτερολογήσαµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Συνεχίστε, κύριε συνάδελφε.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΛΑΛΗΣ: Δεν µας κοινοποιήσατε τον προϋπολογισµό του έργου για να δούµε το ύψος της δαπάνης, µε ποιο
ποσό θα συµµετάσχει ο ιδιώτης και πώς θα χρησιµοποιηθεί το
κονδύλι των τρεισήµισι εκατοµµυρίων ευρώ από το ΕΣΠΑ. 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. Ο δωρητής µπορεί να είναι και
ο αυριανός κάτοχος του φιλέτου, αν το νοµικό πρόσωπο υπαχθεί
στο ΤΑΙΠΕΔ. Αν αποσυρθεί –το ζητάµε και τώρα- η παράγραφος
4, πραγµατικά θα το ψηφίσουµε. Διαφορετικά, κύριε Υπουργέ,
δηλώνουµε «ΠΑΡΩΝ» µόνο για τα θετικά τα οποία έχει το παρόν
άρθρο.
Για το άρθρο 6, για τους εκπαιδευτές θεωρούµε θετική τη διάταξη.
Για το άρθρο 7 στηρίζουµε την παραµονή της µονάδας υποβρύχιων αποστολών, καθώς και άλλων δραστηριοτήτων στο
χώρο του πρώην αεροδροµίου. Είµαστε ενάντια στην εκποίηση
του Ελληνικού. Ζητάµε ορθολογική αξιοποίηση των κτηρίων που
βρίσκονται στο χώρο και εξυπηρετούν κοινωνικές δραστηριότητες. Δυστυχώς, αλλάζετε εύκολα άποψη όταν πρόκειται να εξυπηρετήσετε άλλους σκοπούς, όπως είναι το ξεπούληµα του
Ελληνικού.
Την τελευταία στιγµή φέρατε διάταξη µε την οποία το ΤΑΙΠΕΔ
υποχρεούται να εξεύρει και να παραχωρήσει στο Υπουργείο
Ναυτιλίας έκταση ίση µε αυτή που κατέχει σήµερα το Λιµενικό
Σώµα στο Ελληνικό και αυτό θα γίνει µε τη σύµφωνη γνώµη του
Υπουργού. Στην αρχική πρόταση κρίνατε ότι ο χώρος του Ελληνικού πληροί τις αυστηρές προδιαγραφές διοικητικών, οικονοµικών, κοινωνικών και γεωφυσικών χαρακτηριστικών, αλλά κυρίως
ασφάλεια σε χώρο πλησίον ευθύνης ευαίσθητων περιοχών.
Σήµερα εσείς πάλι δίνετε τη δυνατότητα -επιτρέψτε µου τη
λέξη- σε κάποιον άσχετο από το ΤΑΙΠΕΔ να εξεύρει και να παραχωρήσει έκταση ίση και κατάλληλη για χρήση στο Λιµενικό.
Για τους επιλαχόντες να πω µόνο την πάγια θέση µας, ότι οι
διαδικασίες εισαγωγής θα πρέπει να γίνονται µέσω ΑΣΕΠ εφόσον δηµιουργηθούν οι προϋποθέσεις µέσω πανελλαδικών εξετάσεων. Καταψηφίζουµε αυτό το άρθρο και ζητάµε να
σταµατήσει η δυνατότητα να φέρνει έστω την τελευταία στιγµή
ο Υπουργός θέµατα στην Ολοµέλεια της Βουλής.
Το άρθρο 8 αποσύρθηκε.
Στο άρθρο 9 θεωρούµε θετικό τον ορισµό του Υπουργού Μακεδονίας Θράκης, ως Πρόεδρο του ΚεΔΑΚ. Παραµένει όµως το
θέµα της κρατικής εποπτείας των δαπανών συντήρησης και διαχείρισης των µνηµείων που χρηµατοδοτούνται µέσω ΕΣΠΑ χωρίς
ουσιαστικούς περιοριστικούς ελέγχους. Παρατηρούµε ότι την
περίοδο που υπηρεσίες και οργανισµοί του δηµοσίου καταργούνται, συγχωνεύονται, συρρικνώνονται, το ΚεΔΑΚ παραµένει
ως έχει και διατηρεί τις αρµοδιότητές του. Επιφυλασσόµαστε σ’
αυτό το άρθρο.
Όσον αφορά τα άρθρα 10, 11, 12 και 13, κύριε Υπουργέ, είχαµε την πρόθεση να τα ψηφίσουµε και το εκφράσαµε και στην
Οικονοµική Επιτροπή, µε το σκεπτικό ότι έστω και την τελευταία
στιγµή θα µας φέρνατε κάποιες απαραίτητες διευκρινήσεις για
την αναγκαιότητα των συµπτύξεων ή των νέων γραµµατειών οι
οποίες δηµιουργήθηκαν. Δεν το κάνατε. Ψηφίζουµε «ΠΑΡΩΝ» σε
αυτό το άρθρο.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Αγαπητοί συνάδελφοι, ο λαός µε την ψήφο µας έστειλε εδώ
σε αυτήν την κρίσιµη περίοδο για τη χώρα να δουλέψουµε, να
συνεργαστούµε και να βγάλουµε τη χώρα από την κρίση. Περιµένει να εφαρµόσουµε γρήγορα τοµές και µεταρρυθµίσεις και
όχι λόγια. Νοµίζω όµως ότι εδώ συζητούµε µόνο για να συζητούµε. Έχουµε ζητήσει από τον Υπουργό διευκρινήσεις και στοιχεία τα οποία δεν µας έχουν δοθεί. Επίσης στις προτάσεις που
διατυπώσαµε, δεν είδαµε να υπάρχει θέληση από την Κυβέρνηση
να υιοθετήσει κάποιες από αυτές. Γρήγορα αλλά όχι πρόχειρα.
Η Κυβέρνηση παρουσίασε προσθήκες-τροπολογίες στο νοµοσχέδιο έως την τελευταία στιγµή. Αυτό και µόνο αποδεικνύει την
προχειρότητα του νοµοσχεδίου, το οποίο έρχεται για συζήτηση.
Δείχνει την έλλειψη σχεδιασµού και βούλησης.
Θα θέλαµε, λοιπόν, να είχαµε πειστεί και για τα υπόλοιπα και
να ψηφίσουµε όσο το δυνατόν περισσότερα άρθρα, αφού θα
είχαν δοθεί οι απαραίτητες διευκρινήσεις.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ - ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Ευχαριστούµε, κύριε συνάδελφε.
Το λόγο έχει ο συνάδελφος κ. Χρήστος Γκόκας.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΚΑΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στη χθεσινή συζήτηση αναδείχθηκε το ζήτηµα της µεταρρύθµισης της
Δηµόσιας Διοίκησης σε όλο το φάσµα της, στη δηµοσιονοµική
εξυγίανση, τον έλεγχο και τον περιορισµό της σπατάλης, ένα δίκαιο και αποτελεσµατικό φορολογικό σύστηµα, µέτρα για την
προστασία του καταναλωτή.
Η µεταρρύθµιση της Δηµόσιας Διοίκησης πρέπει να αποτελέσει εθνικό στόχο µε αναδιοργάνωση και εκσυγχρονισµό, µε αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού και αξιολόγηση, γιατί όλες οι
πολιτικές για την υλοποίησή τους περνούν ακριβώς µέσα από τη
λειτουργία της Δηµόσιας Διοίκησης.
Έγινε αναφορά στην πολιτική και το σχέδιο που απαιτείται για
τη στρατηγική εξόδου από την κρίση. Η βασική επιλογή, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, αφορά την παραµονή στο ευρώ και στην
Ευρωπαϊκή Ένωση και πολλοί πλέον έχουν αναθεωρήσει τις απόψεις τους για τον τρόπο που θα προχωρήσουµε, άλλοι στηρίζοντας επιλογές που απέρριπταν και άλλοι προσεγγίζοντας
διαφορετικά την πραγµατικότητα απ’ ό,τι στο πρόσφατο παρελθόν.
Ήθελα να κάνω ένα σχόλιο σε αυτό το σηµείο. Δεν κατανόησα
πραγµατικά την επίθεση του κ. Μιχελάκη προς τον πρώην Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ κ. Παπανδρέου. Δεν θα πω όσα είπε ο ίδιος µιλώντας επί πέντε λεπτά γύρω απ’ αυτό το θέµα. Ίσως απλώς
ήθελε να δικαιολογήσει τα δικά του λάθη, τις δικές του απόψεις
ή και της παράταξής του έως ένα σηµείο, για τη στρατηγική και
τις επιλογές τουλάχιστον µέχρι το φθινόπωρο του 2011.
Επίσης, δεν µπορώ να µην σχολιάσω τη σιωπή τόσο του ιδίου
όσο και του κ. Παυλόπουλου, ο οποίος επίσης για την τριετία είχε
πολλά να πει αλλά δεν είπε τίποτα για ό,τι προηγήθηκε πριν τον
Οκτώβριο του 2009.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, νοµίζω ότι βρισκόµαστε σε µια
άλλη φάση της πολιτικής ζωής και των εξελίξεων για τη χώρα
µας. Η οικονοµική κρίση που είχε ξεσπάσει δυστυχώς βρήκε τη
δική µας χώρα στην κατάσταση που παραδόθηκε το 2009 και κάποιοι γνωρίζουν καλύτερα. Τα όσα ακολούθησαν είναι το αποτέλεσµα αυτής της κρίσης, άσχετα µε ό,τι λάθη ή παραλείψεις
µπορεί να έγιναν και για τα οποία έχει γίνει πολύς λόγος και δεν
είναι η στιγµή τώρα για να το συζητήσουµε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πέρα από τα λόγια και τις θεωρίες κρινόµαστε στην πράξη. Πέρα από το τι πιστεύει ο καθένας
για το πώς φτάσαµε ως εδώ, σηµασία έχει τι προτείνει ο καθένας
και πέρα από συµπλέγµατα ενοχής που κάποιοι θέλουν να φορτώσουν σε άλλους.
Τα περίφηµα ισοδύναµα χάθηκαν. Η λογική του χρέους, ως εισόδηµα που διαφηµίζεται µε διάφορους τρόπους από κάποιους,
δεν στέκεται πουθενά.
Πώς προχωράµε, λοιπόν, µε δεδοµένη τη δυνατότητα που
προκύπτει από τη σύµβαση µε τους εταίρους και τα νέα δεδοµένα λόγω απόκλισης αύξησης της ύφεσης;
Ως πραγµατικές δυνατότητες, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
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που έχουµε µπροστά µας, για να έχουµε αποτέλεσµα και να
έχουν αποτέλεσµα για τον πολίτη τα δύσκολα και επώδυνα
µέτρα, είναι: Η δόση των 31,5 δισεκατοµµυρίων, όπου τα 6,5 δισεκατοµµύρια θα πάνε στις οφειλές του δηµοσίου, τα 25 δισεκατοµµύρια στην ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών και τη
στήριξη της πραγµατικής οικονοµίας, επίσης η παράταση του
χρόνου δηµοσιονοµικής προσαρµογής, η απαλλαγή του δηµόσιου χρέους από τα 50 δισεκατοµµύρια της ανακεφαλαιοποίησης, η χρηµατοδότηση των αναπτυξιακών έργων, όπως οι
µεγάλοι οδικοί άξονες, ο περιορισµός των δαπανών λειτουργίας
ή προµηθειών σε διάφορα Υπουργεία, η ρευστότητα στην αγορά
και οι ρυθµίσεις των δανείων για τις επιχειρήσεις, για την ανάπτυξη, για επενδύσεις, που θα δώσουν θέσεις εργασίας στους
ανέργους και η αξιοποίηση της δηµόσιας περιουσίας.
Σ’ αυτό το σηµείο δεν εκπλήσσοµαι που ο Κοινοβουλευτικός
Εκπρόσωπος του κόµµατος της Χρυσής Αυγής είπε ότι δεν θέλει
ξένους επενδυτές, όπως και κάθε τι ίσως που θεωρεί ξένο. Βέβαια αυτά είναι πρότυπα που προφανώς έχουν να κάνουν µε κλειστές και αποµονωµένες κοινωνίες, κάτι που δεν έχει καµµία
σχέση µε τη σηµερινή Ελλάδα.
Πρέπει να µιλήσουµε τη γλώσσα της αλήθειας, να κατακτήσουµε την αξιοπιστία απέναντι στον πολίτη και την αποτελεσµατικότητα στο έργο µας.
Σαν νέος Βουλευτής µου κάνει εντύπωση η επί παντός ζητήµατος άρνηση από πολλές πλευρές ή κριτικές ισοπεδωτικές πολλές φορές. Θα περίµενα, έστω και µε αφορµή αυτές τις
συζητήσεις, κάποιες συγκεκριµένες, πολύ συγκεκριµένες προτάσεις και όχι γενικές.
Τι περιµένουµε απ’ αυτό το νοµοσχέδιο; Επιλύει άµεσα ορισµένα ζητήµατα διοικητικής και οικονοµικής φύσης και δείχνει
την ανάγκη αυτά να έχουν εφαρµογή, να επεκταθούν και σε άλλους τοµείς της Δηµόσιας Διοίκησης που αφορούν και λειτουργικές δαπάνες αλλά και θέµατα διοικητικά.
Θέλω να κάνω µια ειδική αναφορά. Ξεκινήσαµε µε τον περιορισµό των αποζηµιώσεων των µελών της Κυβέρνησης. Έχουµε
και µια τροπολογία µε πρωτοβουλία του ίδιου του Προέδρου της
Δηµοκρατίας για µείωση της αποζηµίωσης και των εξόδων παράστασής του. Νοµίζω ότι αυτό δείχνει το δρόµο για τη συνέχεια
και σε άλλους τοµείς και σε άλλους φορείς όπου υπάρχουν και
παραµένουν υψηλές οι αµοιβές.
Έχουµε κάνει πολλή συζήτηση και στην επιτροπή για τα
άρθρα. Τα άρθρα 1, 2, 3, 15 και 16, που είναι αρµοδιότητας του
Υπουργείου Οικονοµικών, έχουµε πει ότι συµβάλλουν στην προσπάθεια για δηµοσιονοµική εξυγίανση προσαρµογή, πειθαρχία,
έλεγχο, και αξιολόγηση της απόδοσης όλων αυτών των µηχανισµών και επιτροπών που συγκροτούνται. Οπωσδήποτε είναι σηµαντικό να υπάρχει δηµοσιονοµική πειθαρχία ιδιαίτερα τώρα που
πρέπει, όπως είπε και ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος µας
χθες, ο προϋπολογισµός να εκτελείται όπως νοµοθετείται.
Σε σχέση µε το άρθρο 2 έχουµε πει για την ανάγκη αξιοποίησης της δηµόσιας περιουσίας, των ακινήτων του δηµοσίου, είτε
για χρήση από το ίδιο το δηµόσιο είτε για εκµετάλλευση. Έχουµε
πει ότι υπάρχουν κτήρια σε πολλά µέρη της Ελλάδας που είναι
αχρησιµοποίητα. Είναι θετικό που επεκτείνεται η ρύθµιση και
στους ΟΤΑ, αλλά φαίνεται ότι µας έλειπε ένα συνολικό σχέδιο
για τη στέγαση των δηµόσιων υπηρεσιών. Ένα παράδειγµα είναι
τα καποδιστριακά δηµαρχεία τα οποία σε πολλές περιοχές της
Ελλάδας µένουν αναξιοποίητα.
Για το άρθρο 3 είπαµε και πριν. Είναι σε θετική κατεύθυνση και
δείχνει ότι είναι και συµβολικό, αλλά και πρακτικό, στο θέµα της
εξοικονόµησης της όποιας δαπάνης.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Άρθρο 4: Οι κύριοι Υπουργοί µας διευκρίνισαν σε τι εξυπηρετεί
η ίδρυση του πλωτού µουσείου. Εγώ θα σταθώ στη διαβεβαίωση
–και θέλω µε κάποιο τρόπο να κατοχυρωθεί η διαβεβαίωση του
κ. Μουσουρούλη- ότι σε καµµία περίπτωση δεν θα υπάρξει για
τον Έλληνα φορολογούµενο επιβάρυνση, ούτε και στις περιπτώσεις συµπράξεων ή συνεργασιών.
Όσον αφορά το άρθρο 5 έγινε πολλή συζήτηση και για τον
τρόπο που νοµιµοποιείται για να εκδώσει στη συνέχεια οικοδο-
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µική άδεια, όπου είπαµε τις ενστάσεις µας και για τη δυνατότητα
που υπήρχε µε το ν. 4014/11 να µπορέσει να νοµιµοποιηθεί. Ανέφερε ο κ. Μουσουρούλης κάποια ζητήµατα που αφορούσαν το
χρόνο, αλλά και τις µελέτες που απαιτούνταν.
Θέλουµε στη µελέτη που υποχρεωτικά θα εγκριθεί και στην
άδεια που θα εκδοθεί πολεοδοµικά για τις επισκευές, να ληφθούν υπ’ όψιν όλες οι παράµετροι και να υπάρχουν ολοκληρωµένες µελέτες και στατικής επάρκειας, αλλά και γενικά για την
ασφαλή λειτουργία αυτών των εγκαταστάσεων.
Επίσης, θέλουµε –το είχαµε πει και στην επιτροπή- εκεί που
αναφέρει ότι οι κατασκευές θα γίνουν µε µελέτες εγκεκριµένες
από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Ναυτιλίας, να συµπληρωθεί
στο επόµενο εδάφιο ότι και οι εργασίες θα γίνονται σύµφωνα µε
τις εγκεκριµένες µελέτες, αλλά και η επίβλεψη των εργασιών θα
γίνεται από µηχανικούς της Τεχνικής Υπηρεσίας του Υπουργείου
Ναυτιλίας, άσχετα αν το φυσικό πρόσωπο, ιδιώτης ή νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, θα έχει τους δικούς του µηχανικούς για
την εκτέλεση του έργου.
Άρθρο 6: Είπαµε ότι θα έπρεπε -και θα πρέπει- να δούµε και
τη δυνατότητα και νέων ανθρώπων να απασχοληθούν εν πάση
περιπτώσει για µία διετία, αν δεν προκύπτουν άλλα προβλήµατα
σε σχέση µε συνταξιοδοτικά ή άλλης οικονοµικής φύσεως ζητήµατα που µπορεί να επιβαρύνουν τον προϋπολογισµό. Σε αυτό
έχουµε συµφωνήσει, όπως, επίσης, και στο άρθρο 7, για τις εγκαταστάσεις όπου βρίσκεται το Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Νεότητας Αγίου Κοσµά και µε τη νοµοτεχνική βελτίωση που συµπεριελήφθη τελικά στο άρθρο. Εάν αυτή η έκταση χρειαστεί ή αποφασιστεί να περιέλθει στην «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΕ», θα διασφαλιστεί ο
χώρος και οι εγκαταστάσεις από το ΤΑΙΠΕΔ για τη λειτουργία
αντίστοιχων σύγχρονων εγκαταστάσεων.
Στα υπόλοιπα έχουµε συµφωνήσει, µε τις παρατηρήσεις µας
σε ό,τι αφορά το προσωπικό και την κάλυψη κενών στις σχολές,
αλλά και την υπηρεσιακή κάλυψη θέσεων αρχιπλοιάρχων και
υποναυάρχων, όπου θα πρέπει να τηρούνται πάντα τα κριτήρια
διαφάνειας και να µην υπολείπονται σε προσόντα οι καλούµενοι
να καταλάβουν αυτές τις θέσεις.
Είχαµε κάνει µία συζήτηση και είχαµε επιµείνει στη διενέργεια
προµηθειών πλωτών επιχειρησιακών µέσων που υπερβαίνουν το
ποσό των 15.000.000 ευρώ και συγχρηµατοδοτούνται από το Ταµείο Εξωτερικών Συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατανοούµε τους λόγους που ανέφερε ο κ. Μουσουρούλης σε σχέση
µε τα ζητήµατα χρονικών περιθωρίων και ευελιξίας της διαδικασίας. Ωστόσο, επιµένουµε ότι σε κάθε περίπτωση όλη αυτή η
ρύθµιση δεν πρέπει να αφαιρεί τίποτα σε σχέση µε τη σωστή
αξιοποίηση αυτών των χρηµάτων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Κύριε συνάδελφε, είπαµε ότι θα υπάρξει ανοχή. Βλέπετε, όµως, ότι ο χρόνος έχει περάσει.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΚΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, δεν δευτερολογήσαµε
χθες και είπατε ότι θα µας δώσετε χρόνο σήµερα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Έχετε πάρει 50% πάνω
από το χρόνο που δικαιούστε. Κάπου, όµως, θα πρέπει να υπάρχει ένα όριο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΚΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, τελειώνω.
Το άρθρο 8 αποσύρθηκε. Είχαµε τις επιφυλάξεις µας. Είχαµε
τις αντιρρήσεις µας για την επανασύσταση του Υπουργείου Μακεδονίας – Θράκης. Αποσύρθηκε τελικά η διάταξη για τον κωδικό. Τοποθετήθηκα εξάλλου χθες στην οµιλία µου επί της
αρχής.
Στο άρθρο 9 συµφωνούµε.
Για τα άρθρα 10, 11, 12 και 13, που καταργούν ειδικές γραµµατείες και συγχωνεύουν τις υπηρεσίες, είπαµε ότι είναι θετικό.
Είναι µια απόφαση που εξορθολογίζει και το κόστος αλλά και την
ευελιξία στη λειτουργία των υπηρεσιών. Μόνο για την επανασύσταση της Ειδικής Γραµµατείας του Εθνικού Τυπογραφείου είχαµε τους προβληµατισµούς µας και πιστεύω ότι θα δοθούν
κάποιες περισσότερες εξηγήσεις σήµερα.
Για τα άρθρα 14, 15 και 16 για τις µεταβατικές καταργούµενες
διατάξεις δεν έχουµε να προσθέσουµε κάτι άλλο.
Όσον αφορά τις τροπολογίες φυσικά δεν έχουµε αντίρρηση.
Το άρθρο πρώτο της πρώτης τροπολογίας έχει αποσυρθεί. Για
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τις άλλες δύο τροπολογίες, επίσης, συµφωνούµε. Η µια αφορά
τη µηνιαία χορηγία για τον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας και τα
έξοδα παράστασης και η άλλη αφορά τα θέµατα που έχουν
σχέση µε τοποθετήσεις αποφοίτων παραγωγικών σχολών του Λιµενικού Σώµατος Ελληνικής Ακτοφυλακής. Παραµένει το δεύτερο άρθρο της τροπολογίας για τις κανονιστικές αποφάσεις της
Επιτροπής Σχεδιασµού και Ανάπτυξης Λιµένων και περιµένουµε
τον Υπουργό να µας πει σήµερα εάν κάτι αλλάζει σε σχέση µ’
αυτό για να τοποθετηθούµε στο τέλος της σηµερινής συζήτησης.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Το λόγο έχει ο ειδικός
αγορητής των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Κωνσταντίνος Μαρκόπουλος.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι η δεύτερη µέρα συζήτησης του νοµοσχεδίου το οποίο έχει σχέση µε τη δηµοσιονοµική
προσαρµογή κυρίως στους ελέγχους και διάφορες άλλες διατάξεις.
Έχει πολύ µεγάλο ενδιαφέρον πριν πω για τα άρθρα να γνωρίζουµε κάθε µέρα, γιατί κάθε µέρα µας έρχονται πληροφορίες
και κάθε µέρα αλλάζει το σκηνικό, σε τι πολιτικό και κυρίως σε τι
οικονοµικό περιβάλλον διαλεγόµαστε σ’ αυτήν την Αίθουσα.
Το οικονοµικό περιβάλλον, κύριε Υπουργέ -και χαίροµαι που
είστε εδώ σήµερα, γιατί αυτά που θα πω θα ήθελα να τα λάβετε
πολύ σοβαρά υπ’ όψιν και να µου τα διαψεύσετε ή να µου τα επιβεβαιώσετε- λέει ότι η τρικοµµατική Κυβέρνηση διαπραγµατεύεται κατ’ εσάς -κατ’ εµάς δεν διαπραγµατεύεται, αλλά δεν έχει
σηµασία τώρα το ρήµα- και ετοιµάζει τα µέτρα των περικοπών
σε µισθούς, συντάξεις, σε έτη σύνταξης, δηλαδή χρόνου µε τον
οποίο θα βγει κανείς σε σύνταξη, σε άλλες οριζόντιες περικοπές
προνοιακών, αναπηρικών επιδοµάτων και σ’ ό,τι άλλο µας προκύψει στην κατεύθυνση της δηµοσιονοµικής προσαρµογής, δηλαδή της εύκολης λύσης στους µισθωτούς, στους συνταξιούχους και κυρίως σ’ αυτούς που δεν µπορούν να κλέψουν από την
εφορία ή δεν µπορούν να σας ξεφύγουν ποτέ. Έχω στα χέρια
µου και παρακαλώ να µου επιβεβαιώσετε αν τα έσοδα των εφοριών της χώρας για τα ληξιπρόθεσµα του 2012 είναι σήµερα στα
µέσα του Σεπτέµβρη κάτω από το 10% και για την ακρίβεια στο
8,5% και να µου επιβεβαιώσετε ή να µου διαψεύσετε αν τα έσοδα
της χώρας για τα ληξιπρόθεσµα του 2011 έναντι στόχου 58%
είναι στο 35%, κύριε Υπουργέ. Τι σηµαίνει αυτό; Σηµαίνει ότι το
κλείσιµο του προϋπολογισµού θα σας βρει µε έλλειµµα µόνο από
τα φορολογικά έσοδα άνω των 2,5 ή 3 δισεκατοµµυρίων ευρώ.
Θέλω να µας πείτε πρακτικά τι σηµαίνει αυτό για την Κυβέρνηση, αν το αντιµετωπίζετε σαν µια πραγµατικότητα, αν αυτά που
έχω στα χέρια µου είναι αλλοιωµένα, αν πίσω από τα µέτρα των
12, 14, 16 δισεκατοµµυρίων -δεν ξέρω πόσα θα είναι, θα τα
δούµε σε λίγες µέρες- κρύβονται και άλλα µέτρα και αν αυτό που
είπε ο Πρωθυπουργός ότι είναι τα τελευταία µέτρα, πραγµατικά
το εννοείτε και δεσµεύεστε. Γιατί αν αυτά που λέω είναι πραγµατικότητα, σηµαίνει ότι µετά το πακέτο έχουµε διόρθωση και
του προϋπολογισµού αλλά και του ελλείµµατος των εσόδων της
χώρας.
Δεύτερον. Κύριε Υπουργέ, διαβάζω σήµερα στην εφηµερίδα
«ΕΛΛΑΔΑ» -επειδή µιλάµε για τα έσοδα και µαλώνουµε εδώ για
το τι θα κόψουµε και τι δεν θα κόψουµε- ότι ο προηγούµενος
Υπουργός Οικονοµικών κ. Παπακωνσταντίνου το 2010 άλλαξε
απόφαση για τα καύσιµα. Και είναι ευτυχής συγκυρία ότι ο κ.
Μπέζας, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Οικονοµικών Υποθέσεων και
πρώην Υφυπουργός Οικονοµικών είναι εδώ.
Ο κ. Μπέζας λοιπόν το 2006 είχε απαγορεύσει µε απόφασή
του -για την ακρίβεια στις 20 Απριλίου- την πώληση αφορολόγητου καυσίµου κίνησης από τα βενζινάδικα που είναι στα ΚΑΕ, δηλαδή στα αφορολόγητα στα σύνορα. Ποια ήταν η αιτιολογία; Το
έλλειµµα εσόδων της χώρας, πιθανό λαθρεµπόριο, νόθευση ανταγωνισµού για τα επόµενα βενζινάδικα.
Ο κ. Παπακωνσταντίνου το επέτρεψε τον Οκτώβριο του 2010.
Από τον Οκτώβριο του 2010 στα σύνορα της χώρας πωλούνται
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στα βενζινάδικα των ΚΑΕ αφορολόγητα καύσιµα. Τι σηµαίνει
αυτό πρακτικά, κύριε Υπουργέ;
Τα ξένα φορτηγά που µπαίνουν στη χώρα γεµίζουν µε αφορολόγητα καύσιµα και νοθεύεται ο ανταγωνισµός έναντι των ελληνικών. Αυτό θα το βάλετε επιπροσθέτως στην απελευθέρωση
που κάνετε για τις εγχώριες µεταφορές, που δώσαµε ως ελληνικό Κοινοβούλιο µε την απελευθέρωση το δικαίωµα και στις
ξένες επιχειρήσεις να κάνουν εσωτερικές µεταφορές.
Αυτή η απόφαση του κ. Παπακωνσταντίνου βάζει τα θεµέλια
για λαθρεµπόριο πετρελαίου. Επίσης, κλείνει όλα τα βενζινάδικα
στα σύνορα, διότι βεβαίως ποιος θα πάει να βάλει βενζίνη ή πετρέλαιο σε διπλάσια τιµή όταν ως όρος ξεπερνάει το 50% σε
κάθε λίτρο;
Σας ζητώ λοιπόν να πάρετε πίσω την απόφαση του Οκτωβρίου
του 2010 του κ. Παπακωνσταντίνου, που ενέκρινε την επαναλειτουργία πρατηρίων πώλησης πετρελαιοειδών στα ΚΑΕ και µάλιστα αφορολόγητα, για να πειστούν εδώ στην Αίθουσα ότι αυτά
που ψηφίζουµε –ή ακόµη και αυτά που δεν ψηφίζουµε και για τα
οποία αγωνιζόµαστε- θα πιάσουν τόπο. Διότι δεν µπορεί να αγωνιζόµαστε δυο µέρες τώρα για µία χαραµάδα στην οικονοµία
όταν έχετε ανοίξει τρύπες ή τις έχετε αφήσει -για να µην σας
αδικώ- ανοικτές. Να τις κλείσετε, λοιπόν, αυτές τις τρύπες.
Το είχα πει σε οµιλία µου και στην κουβέντα που κάναµε για
τις προγραµµατικές δηλώσεις της Κυβέρνησης. Είχα πει τότε για
το λαθρεµπόριο του πετρελαίου στα σύνορα. Να το αντιµετωπίσετε, να έχετε το θάρρος. Εγώ σας δίνω τώρα την ευκαιρία.
Είχε πει ο κ. Μηταράκης, µέλος της Κυβέρνησης, σε επίκαιρες
ερωτήσεις προχθές, το είπε και σε συνεντεύξεις ότι η τρόικα και
εν πάση περιπτώσει, η διαπραγµάτευση µε την Ευρωπαϊκή
Ένωση έφερε αρνητικό αποτέλεσµα σε ό,τι αφορά την επιθυµία
της Κυβέρνησης για ελεύθερες οικονοµικές ζώνες.
Αν πράγµατι ισχύει αυτό και έχει κλείσει το κεφάλαιο για εσάς
και ιδιαίτερα για τη Θράκη, την ευαίσθητη Θράκη, τότε πώς είναι
δυνατόν τη Δευτέρα 24 Σεπτεµβρίου και ώρα 17.00’ στην Τράπεζα της Ελλάδος να υπάρχει ηµερίδα για ειδική οικονοµική ζώνη
στη Θράκη υπό την αιγίδα του Ελληνοβρετανικού Εµπορικού Επιµελητηρίου, µε προσκλήσεις από το Χρηµατοοικονοµικό Forum
Θράκης;
Οφείλετε να δώσετε απαντήσεις στην ελληνική Βουλή, αν αυτά
που λένε τα µέλη της Κυβέρνησης τα εννοούν ή αν πίσω από τη
µερική άρνηση υπάρχει µία µεθοδολογία, διότι άλλα ακούµε από
έξω προς τα µέσα. Έχει παρέλθει η εποχή που οι Έλληνες πολίτες και πολιτικοί µαθαίνουν για τον τόπο τους από τα ξένα πρακτορεία. Ήταν αλήστου µνήµης εποχές αυτές. Θα µας πείτε
λοιπόν εσείς, εκ µέρους της Κυβέρνησης, ακριβώς τι συµβαίνει
εδώ.
Μπαίνω λοιπόν στο νοµοσχέδιο. Νοµίζω ότι είναι σαφές, µετά
την άρνησή µας στην ψήφιση επί της αρχής, πως ούτε το άρθρο
1 ούτε το άρθρο 2 θα ψηφίσουµε διότι προφανώς αυτός ο τρόπος δηµοσιονοµικού ελέγχου δεν µας βρίσκει σύµφωνους, γιατί
είναι το κακέκτυπο µιας αποτυχηµένης Μεταπολίτευσης. Είναι
αυτό που δεν έπρεπε να κάνετε. Αυτό κάνετε. Δεν µπορούµε να
σας στηρίξουµε σε αυτό.
Το άρθρο 3, που είναι ένας συµβολισµός, θα το ψηφίσουµε,
αλλά θέλουµε και εσείς να δεχθείτε τις τροπολογίες τις οποίες
κατέθεσε ο κ. Μαριάς για λογαριασµό µας, αν έτσι αισθάνεστε
ότι πρέπει να γίνει στη Βουλή, που αφορούν τη µείωση όλων
αυτών που λειτουργούν σε οργανισµούς και άλλους φορείς του
δηµοσίου σε ό,τι αφορά τα µισθολόγιά τους. Θέλουµε επίσης να
δεχθείτε να µειώσετε όλοι οι Υπουργοί τη στρατιά των συµβούλων.
Διότι, αφού θέλετε γενικούς γραµµατείς, γενικούς διευθυντές
Υπουργείων, Επιτροπές Συντονισµού Ελέγχου, εσωτερικό έλεγχο, θέλετε –επιλέγετε, διότι έτσι πρέπει καµµιά φορά- να δίνετε
και δουλειές έξω σε ιδιώτες να ελέγχουν τα Υπουργεία, τότε δεν
έχετε λόγο να έχετε ο καθένας είκοσι και είκοσι πέντε συµβούλους. Έτσι θα δώσετε, όχι µόνο το συµβολισµό, αλλά και την
πραγµατική οικονοµία.
Δεν θα ψηφίσουµε την ίδρυση πλωτού µουσείου σαν νοµικό
πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, παρ’ ότι η προσφορά είναι πολύ µεγάλη, για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι δεν θέλουµε
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άλλα νοµικά πρόσωπα. Εσείς είπατε να περιορίσετε το κράτος.
Πώς το περιορίζετε; Βάζοντας και άλλα νοµικά πρόσωπα στην
ευθύνη των Υπουργών; Και δεύτερον, στο άρθρο 3, παράγραφος
α’, υπάρχει µία πρόταση που δεν την καταλαβαίνουµε και θέλουµε να µας τη διευκρινίσετε, παρά το γεγονός ότι δεν το ψηφίζουµε. Αυτό αφορά τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας. Λέει:
«Η απόκτηση κατά κυριότητα µε αγορά ή δωρεά του ιστορικού
πλοίου «ΝΕΡΑΪΔΑ». Τι είδους προσφορά είναι αυτή «µε αγορά ή
δωρεά»; Ή είναι δωρεά και είναι προσφορά ή είναι αγορά και δεν
είναι προσφορά. Θέλουµε απάντηση σε αυτό.
Δεν θα ψηφίσουµε το άρθρο 5, εάν δεν φύγει η παρέκκλιση
της νοµοθεσίας περί δηµοσίων έργων, διότι εδώ έχουµε καταναλώσει άπειρες ώρες στο παρελθόν για τα δηµόσια έργα, για τις
παρεκκλίσεις τους και είναι περιττό να συζητάµε γι’ αυτά. Θα ψηφίσουµε το άρθρο 7, διότι το βρίσκουµε φυσιολογικό και µας ικανοποιεί. Το άρθρο 8 το αποσύρατε. Θα ψηφίσουµε το άρθρο 9,
το άρθρο 10, το άρθρο 11 και το άρθρο 12, αλλά όχι το 13, εάν
δεν πάρετε τον Ειδικό Γραµµατέα του Εθνικού Τυπογραφείου.
Το 14, το 15 και το 16 είναι τυπικά.
Κλείνω µε τις τροπολογίες. Αποσύρατε την τροπολογία για τα
σκάφη, διότι προφανώς δεν µπορείτε να φέρετε τόσο µεγάλες
αλλαγές έτσι ως έτυχε. Δεν πήρατε πίσω όµως την κύρωση που
αφορά τα λιµάνια.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θεωρούµε όλοι
δεδοµένο σε αυτήν την Αίθουσα ότι κάτι πρέπει να αλλάξει σε
αυτόν τον τόπο για να βρούµε µια άλλη κατεύθυνση και να πετύχουµε αυτά που µας λείπουν. Μπορεί να έχουµε διαφορετικές
απόψεις, αυτό δεν έχει καµµία σηµασία, έχει όµως πολύ µεγάλη
αξία να συζητάµε µεταξύ µας. Η Κυβέρνηση επιλέγει να κρύβεται. Εξακολουθεί να επιλέγει τις κυρώσεις νόµων, εξακολουθεί
να επιλέγει τη µη ακρόαση των φορέων, εξακολουθεί να επιλέγει
τη µη ουσιαστική συζήτηση στο Κοινοβούλιο. Στην πραγµατικότητα επιλέγει τον ακρωτηριασµό της καλής σχέσης µε την κοινωνία. Όλα αυτά που σας είπα πριν έχουν σχέση µε την
εµπιστοσύνη των πολιτών Όταν οι πολίτες αισθάνονται ότι εδώ
αποφασίζουµε ερήµην της κοινωνίας και ότι δεν µπορούµε να
συζητήσουµε µεταξύ µας, τότε ακρωτηριάζουµε και την αξία του
πολιτικού συστήµατος, ο καθένας Υπουργός τη δική του προσπάθεια και ο καθένας από εµάς, όταν επιλέγει και ανέχεται
αυτήν την κατάσταση, νοµίζω ότι πυροβολεί τον εαυτό του.
Τέλος, υπάρχει ένα ακόµα κοµµάτι µιας τροπολογίας το οποίο
αφορά την παράταση των ανεξάρτητων αρχών. Θα αναφερθώ
µόνο σε µία. Κατ’ αρχάς, το θεωρώ πολύ µεγάλο λάθος, διότι για
µια ακόµα φορά αυτό αποτελεί πολιτικό στρουθοκαµηλισµό.
Αλλά θα µείνω στο Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συµβούλιο. Πρέπει
να σας πω ότι η θητεία του έχει λήξει προ πολλών µηνών, ότι η
οκτάµηνη παράταση που ήταν αποδεκτή από το Συµβούλιο της
Επικρατείας έχει παρέλθει. Και πρέπει να σας πω ότι αυτό που
γινόταν µέχρι τώρα, δηλαδή το Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συµβούλιο να είναι χωρίς νόµιµη ηγεσία και Διοικητικό Συµβούλιο, είχε
ως αποτέλεσµα το εξής: Όλα τα πρόστιµα σε όλους τους µεγάλους, µικρούς, κεντρικούς, πανελλαδικούς ή περιφερειακούς ραδιοφωνικούς ή τηλεοπτικούς σταθµούς εκπίπτουν στο Συµβούλιο
της Επικρατείας, διότι το Συµβούλιο της Επικρατείας δεν αποδέχεται ως νόµιµη τη σύνθεση του Διοικητικού Συµβουλίου. Και
εσείς, αντί να το αντικαταστήσετε και να πάµε σε µία εύρυθµη
λειτουργία, το παρατείνετε για να παρατείνετε τι; Την ανοχή στην
πραγµατικότητα και την εκµετάλλευση την οποία την κάνετε ενσυνειδήτως.
Σας ζητούµε να πάρετε πίσω την τροπολογία αυτή. Σας ζητώ
να µην µετατρέπετε τον πολιτικό κόσµο σε πελατειακό σύστηµα
των µέσων ενηµέρωσης, να µην φοβάστε την ελεύθερη άποψη,
να µην φοβάστε τα µέσα ενηµέρωσης και να τους αφήσετε να
κάνουν τη δουλειά τους, όπως και εσείς να κάνετε τη δική σας
δουλειά. Η τροπολογία αυτή το µόνο που κάνει είναι να παρατείνει ένα σαθρό καθεστώς που δεν νοµίζω ότι χαρίζει εύσηµα στη
δηµοκρατία µας, µια δηµοκρατία την οποία έχουµε κατακτήσει
µε πολλούς αγώνες, µε πολλούς διαλόγους, µε πολλές διαφωνίες και την οποία εσείς επιχειρείτε ενσυνειδήτως στην πραγµατικότητα να τη νοθεύσετε.
Είναι κάτι που δεν βολεύει ούτε το πολιτικό σύστηµα, ούτε τις
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κοινωνικές τάξεις, ούτε αυτούς που έχουν στην κατοχή τους ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθµούς, είτε είναι µικροί είτε
είναι µεγάλοι. Βολεύει µόνο εσάς, βολεύει µόνο το φόβο σας και
προσπαθείτε να συγκαλύψετε πίσω από αυτήν την απαράδεκτη
τροπολογία τη φοβία σας για αυτά που έχετε αποφασίσει.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των Ανεξαρτήτων Ελλήνων)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Το λόγο έχει ο ειδικός
αγορητής της Χρυσής Αυγής κ. Ηλίας Παναγιώταρος.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, πριν ξεκινήσουµε
την κατ’ άρθρον επεξήγηση γιατί θα καταψηφίσουµε ή θα ψηφίσουµε κάποια άρθρα, θα δώσω µια απάντηση στον ειδικό αγορητή του ΠΑΣΟΚ που αναφέρθηκε στον Κοινοβουλευτικό
Εκπρόσωπο της Χρυσής Αυγής σχετικά µε τις επενδύσεις από
το εξωτερικό, ότι δεν θέλουµε επενδύσεις και ότι προτιµάµε να
είµαστε µια αποµονωµένη κοινωνία.
Ε, λοιπόν, δεν είναι έτσι. Επενδύσεις θέλουµε, αλλά θα πρέπει
οι επενδύσεις αυτές, είτε προέρχονται από την Ελλάδα είτε από
το εξωτερικό, να µην έχουν τα χαρακτηριστικά αποικιοκρατικής
«µπανανίας». Γιατί οι κυβερνήσεις σας τόσα χρόνια αυτό που κάνουν ήταν να απαξιώνουν ελληνικές επιχειρήσεις, να τις εξοντώνουν, να τις κάνουν ανίκανες να συνεχίσουν να υφίστανται, έτσι
ώστε να έρχεται ο σωτήρας, ο µεσσίας από το εξωτερικό ή από
το εσωτερικό και να τις αγοράζει σε πάρα πολύ χαµηλή τιµή. Τέτοιες επενδύσεις δεν τις θέλουµε και παραδείγµατα µπορούµε
να ξεκινήσουµε να δίνουµε τώρα και να µιλάµε τρεις-τεσσερις
µέρες και σας προκαλούµε, όποτε θέλετε, να κάνουµε συζήτηση
για το συγκεκριµένο θέµα.
Λέµε «ναι» στις επενδύσεις, αλλά µε πολύ αυστηρό έλεγχο, να
ελέγχουµε τι έγινε πριν από τη διαδικασία πώλησης µιας επιχείρησης και µετά να προχωράµε να δούµε ποιοι είναι υγιείς επενδυτές και ποιοι είναι οι αγύρτες και οι απατεώνες επενδυτές.
Δεύτερον, θα ήθελα να προτείνουµε κι εµείς κάτι σαν Χρυσή
Αυγή στα όσα είπε ο κ. Μαρκόπουλος µιλώντας για τα αφορολόγητα καύσιµα, τα οποία πωλούνται στα σύνορα. Δεν πρέπει
µόνο να σταµατήσουν να πωλούνται αφορολόγητα καύσιµα στα
σύνορα. Αυτό δεν θα λύσει βέβαια το τεράστιο πρόβληµα που
υφίσταται στη Μακεδονία και στη Θράκη λόγω του ότι κάποιοι
πολύ «σοφοί» εθνοπατέρες πρωτοστατήσαν στο να µπουν χώρες
όπως η Βουλγαρία και η Ρουµανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
χώρες που το µηνιάτικό τους είναι εκατό και εκατόν πενήντα
ευρώ. Αυτοµάτως µε το που µπήκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεκάδες εκατοντάδες ελληνικές επιχειρήσεις στη Μακεδονία και
στη Θράκη, µη αντέχοντας τον εξευτελιστικό ανταγωνισµό αυτών
των χωρών, αναγκάστηκαν και οι ίδιες ή να κλείσουν ή να µεταφέρουν τις εργασίες τους εκεί προκειµένου να επιβιώσουν.
Γι’ αυτό κάποια στιγµή στο µέλλον, δεν ξέρουµε πότε θα γίνει
αυτό, εµείς θα το ζητήσουµε και θα πρέπει να είναι άλλες οι διαδικασίες, ακόµη και µεταξύ χωρών οι οποίες βρίσκονται εντός
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει να υπάρχει έλεγχος στα σύνορα και να εξυπηρετείται πρώτα το συµφέρον των Ελλήνων,
όποιοι και αν είναι αυτοί.
Στο θέµα µας, η Χρυσή Αυγή καταψηφίζει το άρθρο 1. Αµφιβάλλουµε βάσιµα σε κάθε Επιτροπή Ελέγχου και Συντονισµού
κ.λπ., το είπαµε χθες και το λέµε και παντού, γιατί πολύ απλά δεν
σας πιστεύουµε. Αυτό το κράτος δεκαετίες τώρα µέσα από δαιδαλώδεις µηχανισµούς δεν έχει τιµωρήσει ποτέ κανέναν για
σκάνδαλα τεραστίου µεγέθους, είτε έχει να κάνει µε εσωτερικό
έλεγχο του δηµοσίου είτε µε εξωτερικό είτε µε οτιδήποτε. Χρειάζονται άλλα πράγµατα. Χρειάζεται άλλη νοοτροπία, όχι απλώς
αλλαγή στα ονόµατα και συγχωνεύσεις ειδικών και γενικών γραµµατειών κ.λπ..
Στο άρθρο 2, σχετικά µε τη µείωση των µισθωµάτων, είµαστε
αντίθετοι όχι γιατί δεν θέλουµε µείωση µισθωµάτων, αλλά γιατί
απλά εµείς πιστεύουµε ότι µάλλον ρίχνετε στάχτη στα µάτια του
κόσµου, ενώ θα µπορούσε δυόµισι χρόνια τώρα τουλάχιστον να
έχει γίνει µεταστέγαση των περισσοτέρων υπηρεσιών, Υπουργείων, πάσης φύσεως κτηρίων που νοικιάζει το δηµόσιο, σε ιδιόκτητα κτήρια τα οποία βρίσκονται σε ολόκληρη την ελληνική
επικράτεια.
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Στο άρθρο 3 συµφωνούµε, όπως όλοι. Είναι συµβολικός ο χαρακτήρας του. Δεν έχει σηµασία. Θα έπρεπε, όµως να είχε επεκταθεί στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, να µην υπάρχουν έξοδα
παραστάσεως για κανέναν και πουθενά. Όταν η χώρα καταρρέει
και βουλιάζει δεν µπορούµε να κάνουµε µικρογιορτούλες ή µεγαλογιορτούλες, δεξιώσεις ή δεν ξέρω τι άλλο.
Στο άρθρο 4 για την ίδρυση πλωτού µουσείου απαντάµε µε
ένα ξερό όχι. Δεν έχουµε ανάγκη να εµπλέκεται το δηµόσιο στο
να συµβάλει στην υστεροφηµία του οποιουδήποτε ιδιώτη. Γιατί
περί αυτού πρόκειται. Εξάλλου το λέτε κιόλας. Λέει εδώ: «µε
σκοπό τη συγκέντρωση αντικειµένων ιστορικού ενδιαφέροντος
για τη ναυτιλιακή και γενικότερη ιστορία του Ιωάννη Λάτση».
Μπορεί κάλλιστα να το κάνει η οικογένειά του. Όπως είπαµε,
είναι από τους πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσµο.
Για το άρθρο 5 και τη νοµιµοποίηση κτηρίων της Ακαδηµίας
Εµπορικού Ναυτικού της Μακεδονίας, ναι, θέλουµε να γίνει αυτό,
αλλά δεν ξέρουµε τι δουλειά έχει το δεύτερο σκέλος σχετικά µε
κάποια κονδύλια, όπου εµπλέκεται το δηµόσιο, κατασκευαστικές,
εργολάβοι κ.λπ.. Ψηφίζουµε «ΠΑΡΩΝ» και ας ελπίσουµε τα κτήρια αυτά να επισκευαστούν σωστά, χωρίς να ξαναγεµίσουν οι
τσέπες διαφόρων εργολάβων.
Στο άρθρο 7 ψηφίζουµε «ΝΑΙ». Είπαµε ότι θα µπορούσε να
µπει µία πρόσθετη παράγραφος, για να βγει ένα κονδύλι όχι µεγάλο -από ό,τι µας έχουν πει οι αρµόδιοι του Λιµενικού Σώµατοςγια την άµεση επισκευή και συντήρηση εκατοντάδων σκαφών του
Λιµενικού που βρίσκονται ακίνητα στους ντόκους και στις προβλήτες και δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν από το Λιµενικό για
τίποτα. Μιλάµε για πολύ µικρό κονδύλι και σίγουρα είναι πιο σηµαντικό από το να ξαναβγάζουµε κονδύλια για να παίρνουµε πάλι
χρηµατοδοτήσεις, για να παίρνουν πάλι κάποιοι τις προµήθειές
τους για καινούργια σκάφη. Τα σκάφη αυτά είναι αξιόπλοα, είναι
λίγων ετών, αλλά δυστυχώς αυτό το κράτος, από τη στιγµή που
τελειώνει η εγγύηση ενός σκάφους του Λιµενικού, δεν αναλαµβάνουν ούτε τα λάδια να του αλλάξουν και τα κάνουν µόνοι τους
οι λιµενικοί ή υποχρεώνονται σε διάφορους ιδιώτες.
Για το άρθρο 8 η Χρυσή Αυγή έχει µία γενικότερη θεώρηση.
Το Υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης είναι πολύ σηµαντικό Υπουργείο. Έχει να κάνει µε εθνικά ζητήµατα.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Απεσύρθη.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Το γνωρίζουµε ότι απεσύρθη. Λέµε
τη γενική θεώρηση και ότι είµαστε υπέρ κονδυλίων που έχουν να
κάνουν µε εθνικά θέµατα για Υπουργεία, όπως το ΜακεδονίαςΘράκης, αρκεί να είναι φανερά και να ξέρουµε πού πηγαίνουν.
Δεν πρέπει να ντρεπόµαστε ούτε κατ’ ελάχιστο, ούτε για λίγο για
την πατρίδα µας. Μυστικά κονδύλια δεν θέλουµε, γιατί ξέρουµε
τόσα χρόνια πού πήγαιναν. Πήγαιναν οπουδήποτε αλλού εκτός
από εκεί που έπρεπε να πάνε.
Το άρθρο 9 είναι ένα αδιάφορο άρθρο. Δεν είναι θέµα αν θα
το ψηφίσουµε ή θα το καταψηφίσουµε.
Για τα άρθρα 10 και 11 είµαστε «ΚΑΤΑ», γιατί καταργείτε-δηµιουργείτε, καταργείτε-δηµιουργείτε, αλλά ουσία µηδέν στην κυριολεξία. Ειδικά στο κοµµάτι που έχει να κάνει µε τα ινστιτούτα
καταναλωτή, εκεί µιλάµε ότι εµπαίζουµε και κοροϊδεύουµε τους
απλούς Έλληνες πολίτες, οι οποίοι είναι στην κυριολεξία µόνοι
τους, απροστάτευτοι απέναντι στα τέρατα των τραπεζών, των
διαφόρων µεγάλων εταιρειών, των trust και πρέπει κάποιος να
έχει πολύ τσαγανό, για να ξεκινήσει µία δικαστική διαδικασία
µόνος του και να µπορέσει στο τέλος, αν έχει το κουράγιο, τη
δύναµη και τα χρήµατα, να δικαιωθεί στον Άρειο Πάγο. Γιατί
υπάρχουν τέτοιες αποφάσεις. Έχουν βγει από κάποιους πολύ
γενναίους συµπολίτες µας που κατάφεραν µετά από πολύχρονη
διαδικασία να δικαιωθούν. Και αυτό που θα έπρεπε να κάνει το
κράτος είναι όχι να κάνει µετονοµασίες των ινστιτούτων καταναλωτών, γενικών γραµµατειών κ.λπ., αλλά αυτές τις αποφάσεις να
τις κάνει αυτοµάτως νόµους του κράτους και να µπορούν οι εκατοντάδες χιλιάδες απλοί Έλληνες πολίτες -που ενώ ξέρουν ότι
έχουν δίκιο, σκύβουν το κεφάλι και µοιρολατρικά ψάχνουν να
βρουν λεφτά, για να πληρώσουν το φαύλο δηµόσιο ή το φαύλο
τραπεζικό σύστηµα κ.λπ.- να ψάχνονται µόνοι τους. Γι’ αυτό είµαστε «ΚΑΤΑ».
Στο άρθρο 12 είµαστε «ΚΑΤΑ». Είπαµε ότι η Ειδική Γραµµατεία
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Διεθνούς Ενεργειακής Πολιτικής θα έπρεπε να είναι αυτήν τη
στιγµή ό,τι σηµαντικότερο έχει να επιδείξει ο ελληνικός δηµόσιος
τοµέας, το κράτος. Όλοι παλεύουν να καθορίσουν τις ΑΟΖ, να
εξορύξουν ορυκτά καύσιµα. Το υπέδαφος θα έπρεπε να είχε
πάρει φωτιά και εµείς δεν έχουµε κάνει τίποτα απολύτως.
Τα δεκαοκτώ σηµεία της Νέας Δηµοκρατίας τα πήρε ο άνεµος.
Ούτε συζήτηση πια για την ΑΟΖ. Οπότε, ποιος ο λόγος να υπάρχει και αυτό; Είπαµε ότι το εντάσσουν µε δεκαπέντε λέξεις σε µια
διεύθυνση. Ούτε ο Διευθυντής αυτής της Διεύθυνσης δεν γνωρίζει αυτό το µακροσκελές όνοµα. Λέγεται «Διεύθυνση Δηµοσίων
Σχέσεων και Διεθνών Δραστηριοτήτων Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης» της Γενικής Γραµµατείας Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Εάν τον βάλετε να το πει όλο αυτό, δεν θα το ξέρει.
Στο άρθρο 13 δεν είµαστε υπέρ. Πώς να είµαστε, όταν καταργείται µια θέση, δηµιουργείται µια άλλη και βλέπουµε και το κερασάκι στην τούρτα, αφού υπάρχει ξανά θέση µετακλητού
Ειδικού Γραµµατέα Εθνικού Τυπογραφείου; Μάλλον κάποιο ρουσφετάκι πρέπει να είναι αυτό, χάρη σε κάποιον. Περί αυτού πρόκειται και τίποτα άλλο.
Τα άρθρα 14, 15 και 16 είναι τυπικά, διαδικαστικά.
Δυστυχώς, αυτή η Κυβέρνηση, που στην πλειοψηφία της αποτελείται από στελέχη των προηγούµενων κυβερνήσεων, των
άκρως αποτυχηµένων κυβερνήσεων, που έφεραν τη χώρα σε
αυτό το µαύρο χάλι, δεν δείχνει την παραµικρή τόλµη να κάνει
κάτι, για να προχωρήσουµε µπροστά, να αρχίσει να δουλεύει η
ατµοµηχανή αυτής της χώρας. Όµως, τι να δουλέψει; Έχει ξεχαρβαλωθεί το σύστηµα. Και να θέλει κάποιος, δεν µπορεί να
κάνει τίποτα. Η παραγωγική διαδικασία, ο παραγωγικός ιστός
έχει καταστραφεί. Κάποιο κοµµάτι της αλυσίδας δεν υπάρχει πια
σ’ αυτήν τη χώρα, οπότε και να θέλεις, πρέπει να κάνεις πράγµατα.
Ευελπιστούµε ότι στο άµεσο µέλλον τα πράγµατα θα αλλάξουν. Κάποιοι άλλοι άνθρωποι θα κυβερνούν αυτόν τον τόπο, θα
αγαπούν την πατρίδα τους, την Ελλάδα και δεν θα είναι υπάλληλοι διεθνών τραπεζιτών, τραπεζικών οίκων είτε ως δικηγόροι
τους είτε ως στελέχη τους είτε ως οτιδήποτε άλλο που θα εξυπηρετούν τα έµµεσα ή άµεσα συµφέροντά τους, αλλά θα εξυπηρετούν την Ελλάδα.
Ευχαριστώ πολύ.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ - ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Σε ποιους
αναφέρεται, κύριε Πρόεδρε, ο κύριος εισηγητής;
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Θέλετε να σας απαντήσω;
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ - ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Να απαντήσετε.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Κανένα πρόβληµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Τι σηµαίνει αυτό;
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Να τοποθετηθώ…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Δεν υπάρχει αυτή η διαδικασία.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ - ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Μίλησε για
υπαλλήλους εδώ µέσα. Ποιους εννοεί;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Κυρία Παπακώστα, σας
παρακαλώ πολύ!
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Όποιος διαβάσει την εφηµερίδα τα
λέει. Κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ - ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Αφού είστε
εδώ, να αγοράσω την εφηµερίδα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Κυρία Παπακώστα, κύριε
Παναγιώταρε, παρακαλώ πολύ!
Το λόγο έχει η ειδική αγορήτρια…
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ - ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Είπε ότι είναι
υπάλληλοι εδώ µέσα. Ποιους εννοεί;
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Θα σας τα πει και ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Χρυσής Αυγής.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Σας παρακαλώ, κυρία
Παπακώστα, κύριε Παναγιώταρε! Δεν έχει κανείς σας το λόγο.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ - ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Μα, είναι
υπάλληλοι εδώ µέσα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Το λόγο έχει η ειδική
αγορήτρια της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Ασηµίνα Ξηροτύρη-
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Αικατερινάρη.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Η κ. Παπακώστα…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Παρακαλώ πολύ!
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ - ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Όχι σε εµένα.
Δεν είπα εγώ…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Εγώ παρακολουθώ
ποιος κάνει την αρχή.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ - ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Μα, µίλησε
για υπαλλήλους εδώ µέσα!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Αφήστε τι είπε. Δεν είχατε το δικαίωµα να επέµβετε.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ - ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Ζητώ το λόγο,
κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Δεν έχετε το λόγο. Ουαί
και αλίµονο, εάν καθένας όποτε θέλει ζητά το λόγο!
Το λόγο έχει η ειδική αγορήτρια της Δηµοκρατικής Αριστεράς
κ. Ασηµίνα Ξηροτύρη-Αικατερινάρη.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Κύριοι συνάδελφοι, όπως είπα και χθες στην οµιλία µου, δεν
καταναλώθηκε χρόνος σε αυτήν τη συζήτηση για τα κύρια θέµατα του νοµοσχεδίου, ενώ καταναλώθηκε για πολλά και διάφορα θέµατα, ενδεχοµένως σηµαντικά για τη µεγάλη κοινωνική
και οικονοµική κρίση που περνά η χώρα µας, αλλά µεγάλη κρίση
διαπιστώνεται διαχρονικά και στα θέµατα της δηµόσιας διοίκησης, της λειτουργίας της, της οργάνωσής της, της υποστήριξης
του ανθρώπινου δυναµικού της και δεν µπορούµε πάντα να την
θεωρούµε ως ένα υποζύγιο, όπου εκεί θα περιστείλουµε όλες τις
δαπάνες, σε αυτήν και στο δυναµικό της, προκειµένου να λύσουµε τα προβλήµατα του χρέους.
Αυτό το νοµοσχέδιο κάνει µια πρώτη αρχή και στα θέµατα περιστολής των δαπανών στη λειτουργία της δηµόσιας διοίκησης
και στο πολύ µεγάλο και αναγκαίο θέµα των δηµοσιονοµικών
ελέγχων που ασκεί η Δηµόσια Διοίκηση σε διάφορα επίπεδα.
Είναι πολύ σηµαντικά αυτά τα δύο θέµατα που συναρτώνται,
όµως, άµεσα, όπως σας είπα πριν, µε το θέµα της αναδιάρθρωσης της Δηµόσιας Διοίκησης και της αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναµικού της, ώστε να πετύχουµε αποτελεσµατικότητα,
διαφάνεια και αποδοτικότητα. Γιατί πραγµατικά έχουµε πολλά
προβλήµατα και στα θέµατα της αποτελεσµατικότητας και στα
θέµατα του εντοπισµού των καλύτερων πρακτικών για να βελτιώσουµε τα πράγµατα και στην ορθολογική κατανοµή του ανθρώπινου δυναµικού µέσω και των αθρόων τώρα µετατάξεων κ.λπ.,
που προκύπτουν από τις συγχωνεύσεις των οργανισµών και
ΔΕΚΟ. Εδώ το πρόβληµα είναι πολύ σηµαντικό. Καταναλώσαµε
πολύ χρόνο και σωστά για τη συγχώνευση ή την κατάργηση ειδικών γραµµατειών κ.λπ..
Για όλη αυτή την αναστάτωση όµως, η οποία επέρχεται στη
Δηµόσια Διοίκηση θα πρέπει πράγµατι να έρθει πολύ σύντοµα
ένα νοµοσχέδιο και πιστεύω ότι γίνεται µια επεξεργασία πάρα
πολύ καλή στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθµισης, για να
δούµε όλο αυτό το µεγάλο θέµα της διάρθρωσης και οργάνωσης
της Δηµόσιας Διοίκησης.
Στο άρθρο 1. Στο πρώτο άρθρο συµφωνούµε έχοντας ορισµένες παρατηρήσεις, όπως αυτή για την Επιτροπή Συντονισµού
Ελέγχων, η οποία συγκροτείται –και είναι θετικό αυτό- από υπηρεσιακούς παράγοντες, από διευθυντές των σχετικών µε το έργο
της επιτροπής αυτής υπηρεσιών. Τη στιγµή λοιπόν, που αυτοί οι
υπηρεσιακοί παράγοντες µε το νόµο εδώ καθορίζονται, θα µπορούσε η σύσταση αυτής της επιτροπής, κύριε Υπουργέ, να γίνεται µε προεδρικό διάταγµα. Αυτό σας το έχει πει και ο ΣΥΡΙΖΑ
και νοµίζω ότι είναι εύλογο και προκύπτει και από την ίδια τη ρύθµιση που κάνετε.
Αν δούµε τις αρµοδιότητες αυτής της επιτροπής, θα διαπιστώσουµε ότι είναι µεν αρµοδιότητες δηµοσιονοµικών ελέγχων, αλλά
διαπερνούν και αφορούν και διάφορα άλλα Υπουργεία. Εποµένως αυτή η Επιτροπή θα πρέπει να έχει ένα διυπουργικό και έναν
διαφανή χαρακτήρα και σωστά προσθέσατε µετά και από δική
µας πρόταση, ότι αυτή η επιτροπή θα πρέπει κάθε χρόνο, να
κάνει µια ετήσια έκθεση των πεπραγµένων της και των αποτελεσµάτων που προκύπτουν.
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Θα µου πείτε, έχουµε την κατάσταση του 2009 µε τα εµβάσµατα που έφυγαν στο εξωτερικό και που ήταν υπερεκατονταπλάσια από τα δηλωθέντα ποσά φορολόγησης. Έχουµε και το
2010 και το 2011 και ένα σωρό άλλους τέτοιους ελέγχους κραυγαλέους για τα θέµατα της ελληνικής οικονοµίας και όµως δεν
έχουµε προχωρήσει. Και εδώ πραγµατικά βάζετε κάποιες ασφαλιστικές δικλίδες στο άρθρο αυτό και κυρίως στο επόµενο εδάφιο, όπου αφορά τη σύσταση των µονάδων εσωτερικού ελέγχου
που είναι πάρα πολύ σηµαντικές και ότι αυτές έχουν ξεκινήσει το
έργο τους και έχουν κάποια αποτελέσµατα. Εγώ θα ήθελα να βάζατε µέχρι και ηµεροµηνία. Ολοκληρώνουν την οικονοµική επιθεώρηση µέχρι τότε. Γιατί αλλιώς αυτά θα πηγαίνουν πάρα πολύ
µακριά.
Όσον αφορά τα µισθώµατα. Τα έχουµε πει όλοι. Πρέπει επιτέλους να έρθει µια πλήρης κατάσταση αυτών των ακινήτων του
δηµοσίου και να συνεργαστεί το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθµισης µαζί µε το Υπουργείο Οικονοµικών που θα δώσει όλα
τα στοιχεία για αυτά τα ακίνητα ούτως, ώστε να καταστεί δυνατόν σε αυτά τα ακίνητα µε τις κατάλληλες επισκευές, διαρρυθµίσεις κ.λπ., να στεγαστούν οι οργανικές µονάδες της Δηµόσιας
Διοίκησης. Να µπορούν να είναι αποδοτικές, λειτουργικές, αξιοπρεπείς στη λειτουργία τους µε αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας
και επιτέλους πάρα πολύ οικονοµικές, γιατί όχι µόνο στα ενοίκια,
αλλά και επί της ουσίας, θα δηµιουργούν οικονοµία και στην
επαφή τους και στην εξυπηρέτηση του πολίτη κ.λπ.. Είναι µια
ασπιρίνη η ρύθµιση που γίνεται σήµερα η οποία θα έπρεπε να
έχει γίνει ήδη και εµείς θα λέγαµε ότι αν οι µειώσεις αυτές µπορούν να προχωρήσουν περισσότερο για τα µισθώµατα, που είναι
πάνω από 3000 θα πρέπει να προχωρήσουν. Έχετε εδώ βέβαια
µια δέσµευση από το σχετικό νόµο για τα µισθώµατα.
Για το άρθρο 3 δεν έχουµε αντίρρηση.
Στο άρθρο 4 στην ίδρυση πλωτού µουσείου, είναι σαφές, κύριοι συνάδελφοι, ότι δεν γίνεται αυτή τη διαδικασία, για να υπάρξει απαλλαγή από τη φορολογία η οποία, όπως µας εξηγήθηκε
–και έτσι να µην είναι- αφορά περίπου ένα ευρώ την ηµέρα. Αυτό
το οποίο θέλει το Ίδρυµα Λάτση είναι να περιβάλει όλη αυτήν τη
διαδικασία, την πολιτιστική λειτουργία του µουσείου µε τη λειτουργία ενός ιδρύµατος, ως νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου.
Αυτό είναι και αυτό πρέπει να συζητήσουµε.
Υπάρχει ένα πρόβληµα, ότι σε αυτήν την εποχή µε ένα ίδρυµα
ιδιωτικού δικαίου που το διοικητικό του συµβούλιο θα προέρχεται µόνο από το Ίδρυµα Λάτση, το οποίο έχει την έδρα του στο
Λίχτενσταϊν. Δεν µετέχουν µέλη στο διοικητικό συµβούλιο από
το δηµόσιο, το τελευταίο απλά ελέγχει την εγκυρότητα των αποφάσεων. Δηλαδή το διοικητικό συµβούλιο θα κανονίζει απλώς
όλες τις λειτουργίες. Ορθώς δηµιουργούνται έτσι, κατά τη µία ή
την άλλη άποψη, διάφορες αντιρρήσεις. Θα µπορούσαµε να το
είχαµε αποφύγει και να προχωρήσει η λειτουργία αυτή ως µια
αστική εταιρεία µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα κ.ο.κ..
Να προχωρήσω στο άρθρο 5, στη νοµιµοποίηση των κτηρίων
της Ακαδηµίας Εµπορικού Ναυτικού. Το είχαµε συζητήσει και
στην επιτροπή. Θεωρώ πως αν το θέµα της οικοδοµικής άδειας
τεθεί ως επισήµανση, στην παράγραφο 4, ότι δηλαδή, θα γίνουν
οι εγκεκριµένες µελέτες της αρµόδιας υπηρεσίας, σε σχέση και
µε την προς τούτο εκδοθείσα οικοδοµική άδεια, καλύπτεται αυτό
το µέρος της µονιµοποίησης και της επισκευής των κτηρίων τα
οποία έχουν πρόβληµα. Δεν θα συµφωνήσω όµως, κύριε
Υπουργέ, µε το ότι το έργο αυτό θα µπορεί να γίνει κατά παρέκκλιση των διατάξεων δηµοσίων έργων.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Θα µου δώσετε λίγο χρόνο παραπάνω, κύριε Πρόεδρε.
Θεωρώ ότι πρέπει να γίνει ως δηµόσιο έργο κανονικά. Υπάρχουν βέβαια καθυστερήσεις σε όλη αυτήν τη διεργασία. Ο ιδιώτης που θέλει να κάνει την προσφορά του θα τη βάλει σε ένα
ταµείο και το δηµόσιο ωραία και καλά, θα πάρει τα χρήµατα
ώστε να προχωρήσει κανονικά τη διαδικασία.
Όσον αφορά το θέµα του Υπουργείου Μακεδονίας - Θράκης,
νοµίζω ότι δεν υπάρχει κάποιο πρόβληµα µε κρυφούς λογαριασµούς. Όλα τα θέµατα βγαίνουν στη «Διαύγεια». Αυτός ο λογαριασµός θέλει να καλύψει κάποιες έκτακτες ανάγκες. Είναι µια
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µεγάλη ιστορία, που συζητιέται στην άλλη επιτροπή, η επανίδρυση του Υπουργείου Μακεδονίας-Θράκης.
Θέλω να πω εδώ µια κουβέντα. Θα έβλεπα αυτήν την επανίδρυσή του ως σωστή, κυρίως για αναπτυξιακούς λόγους και εφόσον παίρνει αρµοδιότητες από τις κεντρικές υπηρεσίες, από την
κεντρική διοίκηση και όχι από το νέο θεσµό την περιφερειακή αυτοδιοίκηση και την αυτοδιοίκηση. Νοµίζω ότι κάπως έτσι διαφαίνεται να είναι η λειτουργία του.
Όσον αφορά το άρθρο 12, για τα θέµατα της Γραµµατείας
Ενεργειακής Πολιτικής, και βέβαια µας χρειάζεται εθνικός και
στρατηγικός σχεδιασµός για την ενέργεια και διασύνδεση, βέβαια µε όλα αυτά τα οποία γίνονται και στις άλλες χώρες και στην
Ευρώπη και στον υπόλοιπο κόσµο. Είναι πάρα πολλά τα θέµατα
της ενεργειακής πολιτικής, που επηρεάζει το περιβάλλον και την
κλιµατική αλλαγή και όχι κάποια άλλα θέµατα που υπερτονίστηκαν εδώ περισσότερο. Εκεί έπρεπε να συνδέεται η δική µας η
πολιτική, για να προστατεύσουµε όχι µόνο από την οικονοµική
κρίση τον πλανήτη αλλά και από την κοινωνική. Δεν λειτούργησε
όµως αυτή η επιτροπή. Το να πάει µέσα στη Γενική Γραµµατεία
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, το βρίσκω σωστό, αλλά να
αποδώσει.
Θέλω να πω δύο κουβέντες µόνο για την Ειδική Γραµµατεία
Διοικητικής Μεταρρύθµισης. Το είχε θέσει και ο κ. Παυλόπουλος
χθες. Πραγµατικά, συνάδελφοι, το πρόγραµµα του ΕΣΠΑ για τη
διοικητική µεταρρύθµιση, όπως και αυτό για την «Ψηφιακή σύγκλιση» που είναι και η άλλη ειδική γραµµατεία που καταργούµε
και συγχωνεύουµε, είναι πραγµατικά σε οικτρή κατάσταση, όσον
αφορά την πρόοδό τους και την απορρόφηση ως προγράµµατα.
Από την άλλη πλευρά, είναι ανάγκη όχι µόνο αυτή η οικονοµική
στήριξη από το ΕΣΠΑ αλλά από όλη την ελληνική κοινωνία, η Δηµόσια Διοίκηση να µπορέσει να κάνει και τη διοικητική της µεταρρύθµιση, να µπορέσει να κάνει και την ψηφιακή σύγκλιση, να
αξιοποιήσει πόρους τους οποίους έχει, αλλά να αξιοποιήσει και
τη σωστή διάρθρωση και το ανθρώπινο δυναµικό ούτως, ώστε
να επιτευχθεί αυτή η διοικητική µεταρρύθµιση.
Η συγχώνευση µπορεί να δηµιουργήσει αποτελεσµατικότητα
και συµφωνώ µε αυτή. Όµως αυτό το οποίο θέλω να τονίσω, είναι
ότι είτε δουλεύει ως µία ενιαία γραµµατεία είτε όχι, πρέπει να
επιτελέσει και να επιταχύνει το έργο της. Η ανάγκη για ψηφιακή
σύγκλιση στην ελληνική Δηµόσια Διοίκηση και η ανάγκη για τη
διοικητική µεταρρύθµιση είναι πάρα πολύ µεγάλη.
Τελειώνοντας, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να αναφερθώ στην
τροπολογία, η οποία έχει κατατεθεί και της οποίας το πρώτο
µέρος, που αφορούσε το τέλος παραµονής και πλόων ιδιωτικών
πλοίων αναψυχής, έχει αποσυρθεί. Έχει παραµείνει όµως το δεύτερο µέρος της τροπολογίας, που αναφέρει ότι µε την εισαγόµενη ρύθµιση σκοπείται η κύρωση κανονιστικών αποφάσεων της
Επιτροπής Σχεδιασµού και Ανάπτυξης Λιµένων, προκειµένου
αυτά να αποκτήσουν τα master plans, δηλαδή τα σχέδια των διαφόρων λιµένων να αποκτήσουν αυξηµένη τυπική ισχύ.
Κοιτάξτε, κύριοι συνάδελφοι, σε µία ηµέρα που έρχεται η τροπολογία, χωρίς συζήτηση στην επιτροπή, δεν µπορεί µε την
ψήφο των Βουλευτών δεκαπέντε-είκοσι λιµάνια της χώρας να
αποκτήσουν και την τυπική ισχύ των σχεδίων τους. Αυτή δεν είναι
διαδικασία. Είτε συµφωνούµε µε αυτά τα σχέδια, τα master
plans, είτε όχι, θα τα αφήσουµε µέσα από τη διαδικασία αυτή να
παραµείνουν ή εάν έλθουν στην ελληνική Βουλή, θα έλθουν µε
το χρόνο εκείνο που πρέπει ούτως, ώστε να τα εξετάσουµε και
να ξέρουµε τι κυρώνουµε.
Οι ανάγκες περί του να πάνε γρήγορα στο ΤΑΙΠΕΔ, για να αποτελέσουν τα «φιλέτα» για την αποκρατικοποίηση, ιδιωτικοποίηση
ή των συµβάσεων παραχώρησης, δεν µας πείθει. Αυτό µας πείθει
ότι πρέπει να ασχοληθούµε πολύ περισσότερο µε αυτό το θέµα.
Το ΤΑΙΠΕΔ δεν µπορεί, κατά τη δική µου άποψη, καθώς είναι
ένα καινούργιο όργανο, το οποίο µέχρι τώρα δεν απέδωσε και
καλά, να ασχολείται µε τα µεγάλα θέµατα των συµβάσεων των
έργων και των συµβάσεων παραχώρησης και των όρων µε τους
οποίους θα ασχολούνται αυτά. Πρώτα, εδώ στην περίπτωση
αυτή, οι λιµένες, οι υπηρεσίες των λιµένων, οι σχετικές υπηρεσίες και το Υπουργείο θα ασχοληθούν µε αυτήν τη διαδικασία,
άσχετα µε τον άλλο ρόλο, τον οποίο θα παίξει το ΤΑΙΠΕΔ.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Εποµένως είναι µία πολύ µεγάλη συζήτηση, η οποία δεν µπορεί να γίνει µε τροπολογία. Γι’ αυτό θα σας παρακαλούσα και σ’
αυτό το θέµα να αποσύρετε αυτήν τη διάταξη.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Ευχαριστούµε την κ. Ξηροτύρη.
Το λόγο έχει ο ειδικός αγορητής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Νικόλαος Καραθανασόπουλος.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Από εµάς, κύριοι Υπουργοί, δεν θα ακούσετε ποτέ κριτική ότι
είναι πρόχειροι οι σχεδιασµοί που κάνετε. Βεβαίως µπορεί να
υπάρχουν και στοιχεία προχειρότητας. Όµως δεν είναι αυτό το
πρόβληµα µας, δηλαδή να σας κατηγορήσουµε ότι είστε πρόχειροι και δεν εφαρµόζετε µε αποτελεσµατικότητα την πολιτική σας,
την οποία εµείς θεωρούµε ταξική, βάρβαρη, αντιλαϊκή. Άρα δεν
πρόκειται να σας δώσουµε τέτοια χαρά. Και δεν το κάνουµε
αυτό, γιατί σκοπός µας δεν είναι να καλλιεργήσουµε και αυταπάτες ότι κάποιος πιο ικανός διαχειριστής θα µπορέσει να λύσει
τα προβλήµατα.
Όταν βεβαίως σας κριτικάρουµε, σας κατηγορούµε ότι ξεκινήσατε να περικόπτετε τους µισθούς του Προέδρου της Δηµοκρατίας, του Πρωθυπουργού, των Υπουργών και των Βουλευτών
και του υπόλοιπου πολιτικού προσωπικού για να προχωρήσετε
και παρακάτω. Δηλαδή πείτε ότι κόβετε, όπως κάνατε τώρα, τι
περίπου προσπαθείτε; Προσπαθείτε αφ’ ενός µεν, να διαµορφώσετε προϋποθέσεις να εξιλεωθεί το πολιτικό προσωπικό της αστικής τάξης για την πολιτική που άσκησε τις προηγούµενες
δεκαετίες και οι οποίες ήταν σε βάρος του και διαµόρφωσε
αυτές τις συνθήκες και ταυτόχρονα, να διαµορφωθεί και το έδαφος, για να αποδεχθεί ο λαός την πορεία προς τη φτώχεια και
την εξαθλίωση.
Δεύτερο στοιχείο που προκύπτει από τη συζήτηση: Φαίνεται
ότι δεν είναι η εξαίρεση στον κανόνα, αλλά είναι ο ίδιος ο κανόνας ο ανορθολογισµός, στον οποίο καταφεύγουν τα κόµµατα της
συγκυβέρνησης. Η εισηγήτρια της Νέας Δηµοκρατίας σήµερα
το πρωί, ήταν αποκαλυπτική γι’ αυτόν το χαρακτήρα τού ανορθολογισµού που έχει στη σκέψη της.
Μας κατηγόρησε, γιατί συζητάµε τα των αιτιών δηµιουργίας
του χρέους. Μα, αν δεν συζητήσεις τις αιτίες του χρέους –πώς
διαµορφώνεται το χρέος- τότε πώς υποτίθεται ότι εσύ που διαρρηγνύεις τα ιµάτιά σου, για να το θεραπεύσεις, θα βρεις την κατάλληλη συνταγή θεραπείας; Δεν σας απασχολεί αυτό λοιπόν.
Άρα είναι πρόσχηµα η δηµοσιονοµική εξυγίανση. Τι θέλετε;
Θέλετε µε βάση αυτήν τη λογική να δροµολογήσετε, να επιταχύνετε µια σειρά επιλογές που είχαν διαµορφωθεί τα προηγούµενα
χρόνια και αντανακλούν, εξυπηρετούν τα συµφέροντα των πολυεθνικών, των µονοπωλιακών οµίλων, της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και συνολικά της αστικής τάξης. Θέλετε βεβαίως να φορτώσετε
τα βάρη της καπιταλιστικής κρίσης στις πλάτες του λαού και ταυτόχρονα να διευκολύνετε στο πλαίσιο της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας, την κερδοφορία των επιχειρηµατικών οµίλων,
διαµορφώνοντας ένα βάρβαρο περιβάλλον για την εργατική τάξη
και το λαό.
Το πρόβληµα βεβαίως δεν είναι, αν θα έχουµε δηµοσιονοµική
εξυγίανση ή προσαρµογή. Δηλαδή το αν έχουµε δηµοσιονοµική
εξυγίανση, θα αποτελέσει λύση;
Αντίθετα σε αυτό το πλαίσιο της υπόθεσης της δηµοσιονοµικής εξυγίανσης, διαµορφώνετε το έδαφος, για να αποδεχθεί ο
λαός τα νέα πακέτα των αντιλαϊκών µέτρων των 11,5 δισεκατοµµυρίων σήµερα, τις επόµενες µέρες και άλλων που θα ακολουθήσουν το επόµενο χρονικό διάστηµα, στο όνοµα της διαχείρισης των συνεπειών της καπιταλιστικής κρίσης, αλλά και µετά, την
επόµενη µέρα στο όνοµα της συνέχισης, της εµβάθυνσης και της
προσαρµογής στις ανάγκες της ανταγωνιστικότητας. Αυτό τι σηµαίνει δηλαδή; Μια πολιτική διαρκείας, ανεξάρτητα του αν
έχουµε κρίση ή ανάπτυξη, η οποία θα οδηγεί στο να µειώνεται
όλο και περισσότερο η «τιµή» της εργατικής τάξης, η «τιµή» της
εργατικής δύναµης και στο να αφαιρούνται, να καταστρατηγούνται εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώµατα στο όνοµα της θωρά-
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κισης της κερδοφορίας του κεφαλαίου.
Το πρόβληµα λοιπόν ποιο είναι; Το πρόβληµα είναι το εξής:
Αναδείξαµε και πριν ότι οι αιτίες των ελλειµµάτων, του χρέους
είναι σύµφυτες µε το ίδιο το καπιταλιστικό σύστηµα. Δεν αµφισβητούµε βεβαίως ότι στη διαµόρφωση του δηµόσιου χρέους
επέδρασαν οι σπατάλες, η διαπλοκή, η συνδιαλλαγή. Αυτό είναι
µία φυσιολογική εξέλιξη που –αν θέλετε- δεν είναι µόνο ελληνικό
φαινόµενο. Η «SIEMENS» δεν είναι ελληνικό ζήτηµα ή τα υπόλοιπα σκάνδαλα που κατά καιρούς καταγράφονται, διαγράφονται και στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις πλέον
αναπτυγµένες, που για κάποιους από εσάς αποτελούν και πρότυπα. Είναι λοιπόν αποτέλεσµα αυτής της σύµφυσης που υπάρχει, ανάµεσα στην οικονοµική και την πολιτική εξουσία και στην
εξυπηρέτηση των συµφερόντων τους.
Από αυτήν την άποψη και η ίδια η διαµόρφωση της Δηµόσιας
Διοίκησης και του κράτους υπάκουε τις προηγούµενες δεκαετίες
στις ανάγκες αυτές, δηλαδή στις ανάγκες της αναπαραγωγής
του κεφαλαίου, της εξυπηρέτησης των συµφερόντων των επιχειρηµατικών οµίλων, της διευκόλυνσης της αναπαραγωγής.
Γι’ αυτό δηµιουργήθηκε η ΔΕΗ, γιατί ακριβώς χρειαζόταν τεράστια ιδιωτικά κεφάλαια που δεν υπήρχαν, για να µπορέσει να
προχωρήσει ο εξηλεκτρισµός και σήµερα που υπάρχει υπερσυσσώρευση κεφαλαίων, ιδιωτικοποιείται η ΔΕΗ, για να διαµορφωθούν νέα πεδία κερδοφορίας. Δηµιουργήθηκε, γιατί εξυπηρετούσε το αστικό πολιτικό σύστηµα, για να µπορεί να υπάρχει µια
στρατιά δηµοσίων υπαλλήλων, που να στηρίζουν τη µακροηµέρευση αυτού του πολιτικού-κοµµατικού συστήµατος, το οποίο
διαµορφώθηκε.
Σήµερα αυτές οι προσαρµογές που κάνετε τι θα αλλάξουν; Θα
αλλάξουν την κατάσταση προς το καλύτερο, δηλαδή θα διευκολυνθεί ο εργαζόµενος, η λαϊκή οικογένεια, όσον αφορά τη νέα
διαµόρφωση του δηµόσιου τοµέα; Θα βελτιωθούν οι παρεχόµενες υπηρεσίες; Θα καλυφθούν οι ανάγκες; Θα αναβαθµιστεί η
ποιότητα ζωής; Όχι.
Είχατε διαµορφώσει µια άσχηµη κατάσταση µε τη Δηµόσια Διοίκηση. Εµείς δεν υπερασπιζόµαστε την παλιά Δηµόσια Διοίκηση,
δεν στρεφόµαστε στο παρελθόν, αλλά λέµε ότι οι αλλαγές και οι
προσαρµογές που θα κάνετε, θα είναι ακόµη πιο επώδυνες για
το λαό. Τα πάντα σε αυτές τις προσαρµογές τα υποτάσσετε στο
πώς θα υπηρετηθούν οι ανάγκες του κεφαλαίου.
Θα πει κανείς ότι το ΚΚΕ λέει πάλι υπερβολές, λες και δεν
υπάρχουν ανάγκες εξορθολογισµού.
Θέλετε να σας φέρω ένα απλό παράδειγµα, που προκύπτει
από το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο που συζητάµε; Στο άρθρο 7
υπάρχει η Μονάδα Υποβρύχιων Αποστολών. Επειδή είναι ενταγµένη τώρα, σε αυτήν τη γενικότερη έκταση του Ελληνικού, η
οποία θέλετε να ιδιωτικοποιηθεί, να δοθεί σε επιχειρηµατικούς
οµίλους –γιατί είναι τεράστια η σηµασία της- δεν µπορεί να βρεθεί ένα µέρος εκεί πέρα, αφού θα χαλάει αυτό το master plan
αξιοποίησης και κερδοφορίας για το Ελληνικό και λέτε ότι θα
δούµε πού θα µεταφερθεί.
Το πού θα µεταφερθεί, δεν θα καθοριστεί µε βάση τις ανάγκες,
κύριε Υπουργέ –τις οποίες δεν µπορώ να τις καθορίσω ούτε εγώγια το πώς θα λειτουργεί καλύτερα η Μονάδα Υποβρύχιων Καταστροφών και Αποστολών, αλλά για το πώς θα υπάρχει ένας
χώρος, ο οποίος δεν θα είναι ωφέλιµος για το κεφάλαιο υποβαθµισµένης σηµασίας.
Ένα δεύτερο ζήτηµα το οποίο θέλουµε να αναφέρουµε, είναι
οι αντιφάσεις και τα αδιέξοδα των σηµερινών –αλλά και των φιλόδοξων- διαχειριστών αυτού του συστήµατος. Ήταν η συζήτηση για την τροπολογία και για το τέλος πλέον και παραµονής.
Εδώ αναδεικνύεται η πλήρης αντίφαση. Γιατί σας καταγγείλαµε
εµείς; Σας καταγγείλαµε, γιατί κάνετε µία ακόµα περαιτέρω χαριστική ρύθµιση, όχι γιατί δεν εισπράξατε ή γιατί τώρα θα εισπράξετε περισσότερα µ’ αυτήν τη χαριστική ρύθµιση, αλλά για
το ότι απ’ αυτήν τη διαδικασία βγαίνει η αδυναµία που υπάρχει,
να φορολογήσετε στο δοσµένο περιβάλλον της ελευθερίας κίνησης κεφαλαίου, το µεγάλο κεφάλαιο που δραστηριοποιείται
είτε στο ναυτιλιακό τοµέα είτε οπουδήποτε αλλού. Καλλιεργείτε
λοιπόν το έδαφος ότι στη λογική του φορολογικού ανταγωνισµού
πρέπει να µειώσουµε και άλλο τους φορολογικούς συντελεστές
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στον ανταγωνισµό µε τα άλλα κράτη, για να προσελκύσουµε κεφάλαια. Κοιτάξτε, λέτε, τι κάνουν στο Μαυροβούνιο, τι κάνουν
στην Ιταλία ή την Ισπανία.
Μ’ αυτήν τη λογική λοιπόν, που δεν έχει πάτο, όχι µόνο θα
φθάσουµε σε µηδενική φορολόγηση, αλλά θα τους επιδοτούµε
κιόλας, για να έρθουν εδώ να κάνουν την αναψυχή τα σκάφη
κρουαζιέρας, τα ιδιωτικά σκάφη αναψυχής.
Άρα λοιπόν πηγαίνουµε σ’ ένα φαύλο κύκλο, στο πλαίσιο του
οποίου, επί της ουσίας, λέτε στο λαό «κοιτάξτε, δεν πρέπει να
έχετε απαιτήσεις να πληρώσει ο πλούτος, εσείς πρέπει να πληρώσετε που είστε τα µοναδικά φορολογικά υποζύγια γιατί δεν
µπορείτε να µεταφέρετε τα εισοδήµατά σας, την περιουσία σας
και τον πλούτο σας στο εξωτερικό, όπως κάνουν οι πλουτοκράτες και οι κεφαλαιοκράτες». Απ’ αυτήν την άποψη, όποιοι δεν αµφισβητούν –όπως κάνει η Αξιωµατική Αντιπολίτευση- τις συνθήκες ελευθερίας κίνησης κεφαλαίου και λένε ότι θα φορολογήσουν τον πλούτο, κινητό και ακίνητο, λένε ψέµατα. Είναι ανέκδοτο! Δεν µπορεί να γίνει µε τίποτα!
Ας αναφερθούµε λοιπόν στα άρθρα. Όσον αφορά τα µισθώµατα, βεβαίως και πρέπει να µειωθούν, γιατί γινόταν ολόκληρο
πάρτυ! Μέσα απ’ αυτήν τη διαδικασία, εξυπηρετούνταν συγκεκριµένα συµφέροντα και τοπικά και σε κεντρικό επίπεδο, που
αφορούσαν δηλαδή και την τοπική διοίκηση και την περιφερειακή διοίκηση και τις κεντρικές υπηρεσίες του κράτους! Γινόταν
λοιπόν αλλά τότε βεβαίως είχατε µπόλικο πιπέρι και ρίχνατε και
στα λάχανα! Σήµερα που δεν έχετε αυτό το πιπέρι, προσπαθείτε
να το περιορίσετε! Την ίδια στιγµή, την ακίνητη περιουσία του
δηµοσίου, η οποία παραµένει αναξιοποίητη, εξακολουθείτε να
την έχετε και να την υποβαθµίζετε!
Δεύτερον, όσον αφορά τις µειώσεις του άρθρου 3, που κάνετε
στον Πρωθυπουργό, στον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας, στον Αρχηγό της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, εµείς λέµε να υπάρξουν
βεβαίως αυτές οι µειώσεις, αλλά έχουµε µία άλλη θέση, κύριε
Υπουργέ. Εµείς το είπαµε καθαρά και το έχουµε κάνει και πρόταση νόµου που δεν έχει συζητηθεί ούτε στις προηγούµενες θητείες της Βουλής. Μιλάµε για κατάργηση των αποζηµιώσεων για
τη συµµετοχή στις επιτροπές, για δραστική µείωση της βουλευτικής αποζηµίωσης –όχι µόνο τώρα, επειδή υπάρχει η κρίση,
αυτή την είχαµε καταθέσει προ κρίσης- για κατάργηση της βουλευτικής σύνταξης και για µία σειρά άλλων προνοµίων για το πολιτικό προσωπικό.
Βεβαίως, επειδή βγήκε σήµερα ένα πρωτοσέλιδο που έλεγε
για τα ταµεία των εργατοπατέρων και τις συντάξεις των συνδικαλιστών, θα ήθελα να σας πω ότι τα δικά σας παιδιά είναι αυτοί
που έπαιρναν αυτές τις συντάξεις και πρέπει να ψαχτήτε! Εµείς
ως ΚΚΕ, αυτό το ταµείο το είχαµε καταγγείλει ως ταµείο διαφθορέα των συνειδήσεων, ως ταµείο το οποίο εξαγόραζε τους συνδικαλιστές προς όφελος των κυβερνήσεων και του µεγάλου
κεφαλαίου και όποιος τυχόν συνδικαλιστής µας αξιοποιούσε
αυτό το ταµείο, τον έχουµε διαγράψει! Το ξέρετε πολύ καλά και
γνωριζόµαστε όλοι εδώ πέρα! Άλλων συνδικαλιστές, που γίνονται
εργατοπατέρες, θητεύουν σε κοµµατικά γραφεία και όχι στο
ΚΚΕ!
Απ’ αυτήν την άποψη, εµείς αναδεικνύουµε τη συνολικότερη
λογική µας. Ποια λογική έχουµε εµείς λοιπόν για τους αντιπροσώπους του λαού σε συνθήκες λαϊκής εξουσίας; Θα πρέπει να
είναι ανακλητοί, άµεσα ελεγχόµενοι από το λαό και δεν θα είναι
αποσπασµένοι από την παραγωγική διαδικασία. Το πρωί λοιπόν
θα παίρνουν το µισθό τους ως εργαζόµενοι στους διάφορους
χώρους εργασίας και στους διάφορους κλάδους της οικονοµίας
από τους οποίους θα προέρχονται και το απόγευµα θα ασκούν
τα αντιπροσωπευτικά τους καθήκοντα, χωρίς καµµία επιπλέον
αµοιβή! Καµµία επιπλέον αµοιβή!
Αυτήν λοιπόν την πρόταση εµείς καταθέτουµε, ως πρόταση
για τα ζητήµατα της αντιπροσωπευτικότητας στις συνθήκες της
λαϊκής εξουσίας.
Για το άρθρο 4, για το πλωτό µουσείο είπαµε ότι πρόκειται για
µία ακόµα χαριστική ρύθµιση που εξυπηρετεί αυτήν τη στιγµή,
την οικογένεια, τον επιχειρηµατικό όµιλο Λάτση και το ίδρυµά
του, γιατί ακριβώς, επειδή είναι νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, υπάρχει µέσα από τα άρθρα, στα οποία συµπεριλαµβά-
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νονται οι διατάξεις, η δυνατότητα να έχει πόρους και άρα λοιπόν
να χρηµατοδοτείται από το ίδιο το κράτος και να καλύπτει λειτουργικές δαπάνες και ανάγκες αυτού του µουσείου. Γι’ αυτό
λέµε ότι το άρθρο αυτό πρέπει να αποσυρθεί. Είναι µία ρύθµιση
η οποία εξυπηρετεί αποκλειστικά τα συµφέροντα του Ιδρύµατος
Λάτση.
Για το άρθρο 5, εµείς είχαµε πρωτοστατήσει στην ανάγκη να
υπάρχουν σύγχρονα κτήρια στην Ακαδηµία Εµπορικού Ναυτικού
Θεσσαλονίκης, τα οποία να διασφαλίζουν τέτοιες συνθήκες διαβίωσης για τους σπουδαστές, που να ικανοποιούν τις αναβαθµισµένες ανάγκες για την εκπαίδευση τους και ταυτόχρονα να
υπάρχουν συνθήκες διαβίωσης που να έχουν βελτιωθεί. Αυτό το
οποίο κάνετε, δεν είναι αυτό. Τα ήδη υπάρχοντα κτήρια, τα οποία
είναι επικίνδυνα και προς κατεδάφιση –όπως λέτε µέσα- θα τα
επισκευάσετε. Άρα λοιπόν θα κάνετε κάποια µπαλώµατα, κάποια
µερεµέτια. Μάλιστα θα δεσµευτείτε και στον αµερικάνικο νηογνώµονα, ο οποίος καλοβλέπει να µπορεί να ελέγχει τον ελληνόκτητο στόλο. Ο αµερικάνικος λοιπόν νηογνώµονας ως χρηµατοδότης.
Τέλος για την εναποµείνασα τροπολογία, κύριε Υπουργέ -και
τελείωσα- εµείς λέµε ότι πρέπει να αποσυρθεί. Δεν µπορεί στο
πόδι να συζητήσουµε πράξεις κανονιστικές, δηλαδή τα σχέδια
ανάπτυξης των λιµανιών, που βιάζεστε να τα δώσετε στους ιδιώτες. Και ό,τι περιέχει µέσα, φωτογραφικές διατάξεις που εξυπηρετούν συγκεκριµένες ανάγκες -όχι τις ανάγκες αναβάθµισης
των λιµενικών υποδοµών, εξυπηρέτησης των ακτοπλοϊκών αναγκών των λαών και τη σύνδεση των νησιών µας ή και του µεταφορικού έργου- να το αποσύρετε, να συζητηθεί ολοκληρωµένα.
Πολύ περισσότερο λέω ότι είστε βιαστικοί, όταν δίνετε τη δυνατότητα µε τη νοµοτεχνική ρύθµιση που κάνετε, αυτά τα αναπτυξιακά σχέδια να τροποποιούνται ερήµην της Βουλής µέσα από
διυπουργικές αποφάσεις.
Άρα λοιπόν πρέπει να αποσυρθεί, αποτελεί πρόβληµα και να
συζητηθεί –αν θέλετε- ολοκληρωµένα. Εµείς βεβαίως λέµε ότι
αυτά τα αναπτυξιακά σχέδια εντάσσονται στη γενικότερη φιλοσοφία της ιδιωτικοποίησης και της παράδοσης των λιµενικών
υποδοµών στις ανάγκες του µεγάλου κεφαλαίου.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Ευχαριστούµε, κύριε συνάδελφε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ (Υπουργός Ναυτιλίας
και Αιγαίου): Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω το λόγο για ένα
λεπτό;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Το λόγο έχει ο Υπουργός
Ναυτιλίας και Αιγαίου, κ. Κωνσταντίνος Μουσουρούλης, για ένα
λεπτό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ (Υπουργός Ναυτιλίας
και Αιγαίου): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς παρακαλώ τον αγαπητό συνάδελφο να µου υποδείξει, σε ποιο σηµείο της ρύθµισης για το πλωτό µουσείο έχετε
εσείς υποπτευθεί ή αντιληφθεί ότι πρόκειται το δηµόσιο να συγχρηµατοδοτήσει δαπάνες δράσεων πολιτιστικών ή άλλων του
µουσείου; Πείτε µου και αυτό το σηµείο θα το διορθώσω.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Σας απαντώ, κύριε
Υπουργέ…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Κύριε Υπουργέ, δεν πρέπει να µπαίνει έτσι το θέµα. Το θέµα είναι ότι πουθενά δεν υπάρχει αυτό, αυτό δεν µπορεί να γίνει…
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Σας απαντώ, παράγραφος 5 σηµείο β’. Στο σηµείο β’ της παραγράφου 5 διαβάστε τι
λέει. Τι λέει; Λέει: «δωρεές, χορηγίες, επιχορηγήσεις, κληρονοµιές και κληροδοσίες από οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο..». Άρα λοιπόν εδώ εντάσσονται και οι επιχορηγήσεις από
µεριάς του δηµοσίου και δεν αποκλείονται.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ (Υπουργός Ναυτιλίας
και Αιγαίου): Εγώ δηλώνω κατηγορηµατικά, πέραν από το στρεβλό τρόπο µε τον οποίο ο αγαπητός συνάδελφος διαβάζει τη
ρύθµιση, ότι δεν υπάρχει καµµία, µα καµµία απολύτως περίπτωση να δοθούν από πλευράς δηµοσίου ή να καλυφθούν δαπάνες για δράσεις του πλωτού µουσείου. Τελεία και παύλα.
Δεύτερον, σε ό,τι αφορά το τέλος πλου και παραµονής -για

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

όνοµα του Θεού, κύριοι συνάδελφοι!- βάζουµε διόδια στις θάλασσες για τα σκάφη που έρχονται ανεξαρτήτως σηµαίας, ελληνικής ή ξένης, να περάσουν το καλοκαίρι ή να ξεχειµωνιάσουν
στη χώρα µας, να µην περνούν, να µην πλέουν στα ελληνικά
ύδατα δωρεάν, όπως κάνει όλος ο δυτικός πολιτισµένος κόσµος.
Αντιληφθήτε το επιτέλους! Μπαίνουν και βγαίνουν τσάµπα, ελλιµενίζονται σε µη ιδιωτικές µαρίνες δωρεάν και θα πληρώνουν γι’
αυτό. Πού είναι το κακό επιτέλους;
Τρίτον, σε ό, τι αφορά την ΕΣΑΛ:
Οι αποφάσεις αυτές, κύριοι συνάδελφοι –πραγµατικά σας
καλώ να αναλογιστείτε- έχουν ήδη δηµοσιευθεί σε ΦΕΚ µε βάση
υπουργική απόφαση, η οποία υπεγράφη κατ’ εξουσιοδότηση
νόµου. Για την καλύτερη, απλώς, νοµοθετική κατοχύρωση καθ’
υπόδειξη της ΚΕΝΕ της Βουλής εισάγουµε αυτήν τη ρύθµιση.
Δεν µπορείτε να βλέπετε πίσω από όλα κάτι κακό, κάτι ύποπτο.
Και στο τέλος-τέλος, εάν διαφωνείτε µε την ιδιωτικοποίηση, να
καταψηφίσετε άλλες ρυθµίσεις. Δηλαδή, αν τα λιµάνια της χώρας παρέµεναν υπό δηµόσιο έλεγχο, όπως εσείς επιθυµείτε, παραγνωρίζοντας το γεγονός ότι ο δηµόσιος προϋπολογισµός δεν
έχει τη δυνατότητα να κάνει επενδύσεις σε εννιακόσια λιµάνια
της χώρας, αλλά ακόµα και να είχε, θα τα ψηφίζατε; Έχετε, δηλαδή γνώσεις πολιτικού µηχανικού και µπορείτε να πείτε και να
υποδείξετε ότι αυτή η ζώνη, η χερσαία ή η θαλάσσια ή ακόµα
άλλες χρήσεις, πρέπει να αλλάξουν; Για όνοµα του Θεού, επιτέλους!
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Γιατί πέφτετε σε αντιφάσεις, προσπαθώντας να µας απαντήσετε, κύριε Υπουργέ; Πρέπει,
δηλαδή να έχουµε γνώσεις πολιτικού µηχανικού, για να ψηφίσουµε τα master plans σας;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµεθα στον κατάλογο των οµιλητών.
Έχουν εγγραφεί αρκετοί οµιλητές. Δόθηκε στους εισηγητές
και στους ειδικούς αγορητές, λόγω της συµφωνίας που έγινε
χθες, ένας επιπλέον χρόνος. Προκειµένου όµως να ολοκληρωθεί
το νοµοσχέδιο σε εύλογο χρόνο, παρακαλούνται οι κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι να είναι ακριβείς στο χρόνο. Είναι επαρκέστατος ο χρόνος των οκτώ λεπτών.
Το λόγο έχει η κυρία Όλγα-Νάντια Βαλαβάνη για οκτώ λεπτά.
ΟΛΓΑ-ΝΑΝΤΙΑ ΒΑΛΑΒΑΝΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, χθες αναφέρθηκα στα άρθρα 2,
περί µισθωµάτων και 4, περί του πλωτού µουσείου της οικογένειας Λάτση. Δεν θα ήθελα να επαναλάβω οτιδήποτε, πέρα από
το ότι:
Σχετικά µε το άρθρο 2, ακόµα περιµένω από τον Αναπληρωτή
Υπουργό Οικονοµίας µία απάντηση για το τι θα γίνει µε τις δηµόσιες υπηρεσίες, Υπουργεία, δηµαρχεία, δικαστικά µέγαρα, τη
ΓΑΔΑ και άλλα, που σήµερα στεγάζονται σε ιδιόκτητα κτήρια του
δηµοσίου κι έχουν περάσει –ή πρόκειται να περάσουν- στο ΤΑΙΠΕΔ. Θα αρχίσουν να πληρώνουν ήδη τώρα, προ πώλησης, νοίκι
στο ΤΑΙΠΕΔ µε προορισµό τον ειδικό λογαριασµό της Τράπεζας
της Ελλάδας για τους δανειστές; Κι εφόσον πουληθούν, θα καταβάλλουν πλέον νοίκι στους νέους αγοραστές; Και τι αύξηση
των δαπανών του δηµοσίου υπολογίζει το Γενικό Λογιστήριο του
Κράτους ότι συνεπάγονται αυτές οι διαδικασίες; Να υπενθυµίσω
ότι αυτό το ερώτηµα το έθεσα στον κύριο Αναπληρωτή Υπουργό
Οικονοµικών, χωρίς να πάρω απάντηση, όχι µόνο χθες, αλλά εδώ
και τρεις εβδοµάδες σε δύο συνεδριάσεις της Επιτροπής Οικονοµικών της Βουλής κατά την επεξεργασία του παρόντος νοµοσχεδίου. Ελπίζω ότι θα µας απαντήσει, έστω σήµερα.
Τη σηµασία του ερωτήµατος, όχι µόνο για το µέλλον του
τόπου, αλλά και για το παρόν της κρίσης, την έκανε ακόµα πιο
προφανή σε χθεσινές δηλώσεις του ο –ας το πούµε αυτό- µη εγκεκριµένος κατά τη διαδικασία γνωµοδότησης της Βουλής καθώς δεν συγκέντρωσε τα απαιτούµενα 2/3 και βρίσκεται σε
αυτήν τη θέση µε αναδροµικής ισχύος «διορθωτικό» κατόπιν εορτής ΦΕΚ, που διόρθωσε δηλαδή την αναγκαία πλειοψηφία- διορισµένος νέος Πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ, κ. Αθανασόπουλος.
Δήλωσε λοιπόν χθες ότι: «Στο σύνολο της περιουσίας του ελληνικού δηµοσίου, που έχει περάσει µέχρι στιγµής στο Ταµείο
προς πώληση και καταβολή του αντιτίµου στους δανειστές µας,
το 55% του χαρτοφυλακίου του ΤΑΙΠΕΔ αποτελείται από ακί-
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νητα». Ακίνητα του δηµοσίου, των οποίων –σηµειωτέον- όπως και
των προς πώληση επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας και στρατηγικής σηµασίας, ο κύριος Πρόεδρος αρνείται να αποκαλύψει την
προσδοκώµενη τιµή είσπραξης, πράγµα που µας επιτρέπει να
ερµηνεύσουµε -όχι αυθαίρετα- το νόηµα των επίσης χθεσινών
δηλώσεών του ότι «η Ελλάδα µπορεί να γίνει το νέο Ελ Ντοράντο
των επενδυτών» ως πρόσκληση σε πραγµατικά µεγάλο φαγοπότι. Εκτός και αν ο κ. Σταϊκούρας επιφυλάσσεται να απαντήσει
στην ερώτηση που του θέτω συνέχεια σε επόµενο νοµοσχέδιο
µε τίτλο: «Περί ραγδαίας αύξησης των δαπανών του δηµοσίου
για µισθώµατα, λόγω της πώλησης των δηµοσίων κτηρίων».
Θα ήθελα σήµερα να αναφερθώ στο άρθρο 7 παράγραφος 1,
που εξαιρεί από την έξωση, από το χώρο τού πρώην αεροδροµίου του Ελληνικού -η διαδικασία πώλησης του οποίου βρίσκεται
σε εξέλιξη από µεριάς ΤΑΙΠΕΔ αλλά όχι και από µεριάς των
δήµων και των κατοίκων- το κέντρο εκπαίδευσης των Μονάδων
Υποβρυχίων Καταστροφών του Λιµενικού.
Να υπενθυµίσω ότι η πώληση του χώρου, που ένας από τους
ενδιαφερόµενους επενδυτές έχει χαρακτηρίσει ως «το καλύτερο
παραθαλάσσιο οικόπεδο της Ευρώπης», προχωρά παρά τις δεσµεύσεις τριών διαδοχικών Πρωθυπουργών -πράγµα από το
οποίο καταλαβαίνουµε και την αξία των πρωθυπουργικών δεσµεύσεων διαχρονικά- για δηµόσιο Μητροπολιτικό Πάρκο στον
τελευταίο µεγάλο ελεύθερο χώρο που µπορεί να επιδράσει για
αλλαγές στο µικροκλίµα του λεκανοπεδίου Αττικής.
Να υπενθυµίσω επίσης ότι στη γνωστή µελέτη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου για πάρκο υψηλού πρασίνου µε πολύ
µικρό κόστος κατασκευής και συντήρησης, συµπεριλαµβάνεται
η συµβίωση των δεκάδων χρήσεων ιδρυµάτων και οργανισµών
που στεγάζονται µέχρι αυτήν τη στιγµή, στο εσωτερικό του
χώρου, από σχολείο για παιδιά µε ειδικές ανάγκες –το οποίο σηµειωτέον αν χάσει την έδρα του διαλύεται, γιατί χάνει το δικαίωµα για επιχορηγήσεις- µέχρι το αθλητικό κέντρο του Αγίου
Κοσµά.
Σε όλους αυτούς τους χρήστες, µε µοναδικές εξαιρέσεις το
FIR Αθηνών και το κέντρο εκπαίδευσης του Λιµενικού, έχει επιδοθεί σηµείωµα έξωσης, αν δεν κάνω λάθος, µέχρι αύριο 20 Σεπτέµβρη. Να σηµειώσω ότι οι σύλλογοι Κρητών και Ποντίων σε
χθεσινή κινητοποίησή τους, επέδωσαν κοινή επιστολή τους στο
ΤΑΙΠΕΔ, µε την οποία επιβεβαιώνουν την άρνησή τους να εγκαταλείψουν το χώρο.
Από µεριάς του ΣΥΡΙΖΑ, που βρέθηκε από την αρχή στο
πλευρό των τριών δήµων και της επιτροπής αγώνα των κατοίκων
στις κινητοποιήσεις τους, διαβεβαιώνουµε σήµερα όλους τους
ανθρώπους που αγωνίζονται, ότι θα συνεχίσουν να µας βρίσκουν
στο πλευρό τους τόσο στους δρόµους όσο και από το Βήµα της
Βουλής. Συνέχεια, µέχρι να κατοχυρωθεί ότι το Ελληνικό ανήκει
στους εργαζόµενους κατοίκους του Λεκανοπεδίου, για την εκπλήρωση βασικών αναγκών ζωής και αναψυχής και όχι στις οικονοµικές ελίτ της Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής,
προκειµένου να ασκούν τα υπερπολυτελή τους χόµπι.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΓΑΚΗΣ)
Για όλους τους παραπάνω λόγους, παρ’ όλο που στο άρθρο
7 του παρόντος νοµοσχεδίου κατοχυρωνόταν η παραµονή µόνο
του κέντρου εκπαίδευσης των Μονάδων Υποβρύχιων Καταστροφών του Λιµενικού στο χώρο του Ελληνικού, ήταν δηλαδή ανεπαρκέστατο, εµείς θα το ψηφίζαµε. Ο Υπουργός Ναυτιλίας όµως
και η Κυβέρνηση δεν µας επιτρέπουν να αγιάσουµε ακόµα κι
όταν είµαστε αποφασισµένοι. Ήξεραν ότι θα ήταν αδύνατον να
ψηφίσουµε το σχετικό άρθρο µετά την τροπολογία που κατέθεσαν κατά τη διάρκεια της συζήτησης στην Επιτροπή Οικονοµικών, που προβλέπει ότι εφόσον πωληθεί το Ελληνικό, το ΤΑΙΠΕΔ
θα πετάξει έξω και το κέντρο εκπαίδευσης του Λιµενικού. Αποσύρετε λοιπόν την τροπολογία και εµείς θα το ψηφίσουµε.
Θα ήθελα να κλείσω µε την επανάληψη µιας επισήµανσης για
την άβυσσο που χωρίζει κυβερνητικές διακηρύξεις και πράξεις
από την πραγµατικότητα. Αυτήν την επισήµανση την έχω ήδη
κάνει και στην επιτροπή. Ακούσαµε χθες όλα τα ωραία πάλι περί
περιστολής δαπανών από τα υπάρχοντα µισθώµατα.
Ιδού η Ρόδος, λοιπόν. Αποφασίστηκε η συγχώνευση σε µία
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υπηρεσία των ΔΟΥ Αργυρούπολης και Ηλιούπολης και η µεταφορά αναγκαστικά της µίας από τις δύο στη στέγη της άλλης. Η
ΔΟΥ Ηλιούπολης στεγάζεται σε κτήριο ιδιώτη, χωρίς ελεύθερο
χώρο για περισσότερους ανθρώπους και γραφεία, χωρίς πάρκινγκ, στο κέντρο της Ηλιούπολης. Η ΔΟΥ Αργυρούπολης στεγάζεται σε ιδιόκτητο κτήριο του Δήµου Ελληνικού - Αργυρούπολης, διαθέτει κενό χώρο στον οποίο µπορεί να µεταφερθεί η
άλλη υπηρεσία, έχει πάρκινγκ και βρίσκεται στα σύνορα των δυο
δήµων, άρα σε καλύτερο σηµείο εξυπηρέτησης των κατοίκων και
των δύο δήµων.
Μαντέψτε ποια υπηρεσία αποφασίστηκε να µεταφερθεί πού.
Η ΔΟΥ Αργυρούπολης µεταφέρεται στο κτήριο του ιδιώτη, παρά
την έλλειψη χώρου γραφείων και πάρκινγκ και την ακατάλληλη
τοποθεσία για την εξυπηρέτηση των δύο δήµων.
Στην Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων είχα ζητήσει από τον
κ. Σταϊκούρα να διερευνήσει το ζήτηµα και δεν ξέρω αν εκτός
από την απάντηση για τα µισθώµατα του ΤΑΙΠΕΔ και µετά τα
ωραία λόγια της εισηγήτριας της Νέας Δηµοκρατίας για νοικοκύρεµα, ο κύριος Αναπληρωτής Υπουργός θα έχει στη συνέχεια
να µας πει κάτι και γι’ αυτό.
Κλείνω, λέγοντας στην εισηγήτρια της Νέας Δηµοκρατίας ότι
αυτά που µας είπε για τις είκοσι τέσσερις ώρες που υπολόγισε
ότι συνολικά απασχολήθηκε η Βουλή στις επιτροπές και στις δυο
συνεδριάσεις της Ολοµέλειας µε το παρόν νοµοσχέδιο, χαρακτηρίζοντάς τες χαµένες ώρες από τα πολύ χρησιµότερα καθήκοντα των Υπουργών που παρακολούθησαν αυτές τις συνεδριάσεις της Βουλής, συµπυκνώνουν πραγµατικά όλη την κρίση
αξιών που ανέφερε χθες ο Μανώλης Γλέζος, όλη τη στάση περιφρόνησης και απαξίωσης του ελληνικού Κοινοβουλίου και του
ρόλου των Βουλευτών, που εκφράζεται µε τις τροπολογίες των
πεντακοσίων σελίδων, που δεν µας τις δίνουν καν και µας ζητούν
µέσα στη νύχτα να τις ψάξουµε να τις βρούµε και να τις ψηφίσουµε σήµερα. Και εκφράζεται ακόµη στο απόρρητο της Τράπεζας της Ελλάδας µε το «ψήφιζε και µη ερεύνα» από µεριάς των
Βουλευτών, που η Κυβέρνηση συγκαλύπτει.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ - ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστώ πολύ.
Το λόγο έχει ο κ. Θεόδωρος Δρίτσας.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, όπως αποσύρατε χθες µετά από φρόνιµη
σκέψη τη µία τροπολογία, καλείστε αυτήν την ώρα, να αποσύρετε και τη δεύτερη τροπολογία, αναφορικά µε την κύρωση των
αποφάσεων της Επιτροπής Σχεδιασµού και Ανάπτυξης Λιµένων,
της ΕΣΑΛ.
Πρόκειται για ένα ζήτηµα που συνδέεται όχι µόνο µε την εφαρµογή του Κανονισµού της Βουλής, του Συντάγµατος και µε όλα
αυτά που αν επιµείνετε θα τα δούµε τις επόµενες ώρες, αλλά και
µε ένα ζήτηµα καίριας σηµασίας για την πορεία και την ανάπτυξη
των λιµένων και κυρίως του ελέγχου των λιµενικών πολιτικών. Και
αναφέροµαι στο ποιος ελέγχει, ποιος νοµοθετεί και ποιος ρυθµίζει τα ζητήµατα κυριαρχικής σχέσης του ελληνικού κράτους µε
τα λιµάνια.
Η Επιτροπή Σχεδιασµού και Ανάπτυξης Λιµένων, η ΕΣΑΛ, έχει
εκδώσει σειρά αποφάσεων κανονιστικού χαρακτήρα µε βάση τις
ρυθµίσεις του ν. 2932/2001. Μας καλείτε εσείς τώρα όλες αυτές
τις κανονιστικού χαρακτήρα αποφάσεις, από τη µια µεριά, να τις
επικυρώσουµε, χωρίς να τις γνωρίζουµε και από την άλλη µεριά,
να µετατρέψουµε την ΕΣΑΛ από αποφασιστικό όργανο, όπως το
ορίζει ο ν. 2932, σε γνωµοδοτικό όργανο. Αυτό δεν το λέτε πουθενά στην εισήγησή σας. Μετατρέπετε την ΕΣΑΛ σε γνωµοδοτικό
όργανο και αναθέτετε µε την τροπολογία επί της τροπολογίας
που προτείνετε, στον Υπουργό, σε σας και στον κάθε διάδοχό
σας, να αλλάζει ακόµα και αυτές τις αποφάσεις που θα έχει κυρώσει η Βουλή, να τις τροποποιεί κατά βούληση, επικαλούµενος
τις ανάγκες ιδιωτικοποίησης των λιµανιών. Ανάλογα δηλαδή µε
τις ιδιαίτερες απαιτήσεις που θα διαµορφώνονται από τις συζητήσεις µε τους λεγόµενους επενδυτές, τους υποψήφιους αγοραστές, θα γίνονται αλλαγές µε υπουργική απόφαση που θα έχει
προεπικυρωθεί από τη Βουλή. Αυτή η νέα υπουργική απόφαση
δεν θα έρχεται προς επικύρωση στη Βουλή.
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Δηλαδή µε ένα σµπάρο πολλά τρυγόνια. Και αυτό το θεωρείτε
µια απλή κίνηση προσαρµογής στα δεδοµένα;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι όλων των πτερύγων της Βουλής,
δεν είναι δυνατόν να δεχθούµε αυτού του είδους τη βάρβαρη νοµοθετική παρέµβαση που µε έναν αθώο τρόπο αλλάζει άρδην
όλο το νοµοθετικό καθεστώς που ισχύει για το χωροταξικό σχεδιασµό και τον οποιονδήποτε σχεδιασµό των λιµανιών εν πάση
περιπτώσει, είτε της χερσαίας λιµενικής ζώνης είτε των λιµένων.
Είναι περίεργη όλη αυτή η µυστικοπάθεια γι’ αυτά τα δώδεκα
λιµάνια για τα οποία έχει δροµολογηθεί η ιδιωτικοποίησή τους
και για τα είκοσι τρία µικρότερα. Απ’ όσο ξέρω τουλάχιστον απ’
αυτά που είµαι σε θέση να γνωρίζω, για τα λιµάνια του Πόρου
και της Ύδρας κανείς τοπικός παράγοντας, περιφέρεια, δηµοτική αρχή, ενδιαφερόµενοι φορείς των τοπικών κοινωνιών δεν
είχε ποτέ ακούσει, δεν είχε ποτέ ιδέα για την επικείµενη ιδιωτικοποίηση αυτών των λιµανιών. Ούτε ρωτήθηκαν ούτε γνωρίζουν
για την ύπαρξη κάποιου σχεδίου που να δικαιολογεί και να αιτιολογεί την ένταξή τους στο ΤΑΙΠΕΔ.
Και µετά απ’ όλη αυτήν τη µυστικότητα µε την οποία χειρίζεστε τα θέµατα, την κρυψίνοια, που δεν ξέρουµε τι έχετε ήδη συµφωνήσει µε τους υποψήφιους αγοραστές, µε τι όρους και τι
κανόνες, ζητάτε από την ελληνική Βουλή µε µια «αθώα» παρέµβαση, να σας δώσει όλη αυτήν την ελευθερία και όλο αυτό το δικαίωµα; Τα λιµάνια της χώρας, µικρά ή µεγάλα, είναι ζωτικής
σηµασίας παραγωγικές δραστηριότητες. Έτσι θα λειτουργεί το
κράτος έκτακτης ανάγκης, αυτό το περίφηµο φασίζον κράτος
πλέον, που συγκεντρώνει την εξουσία σε µια κλειστή δράκα ανεξέλεγκτων λειτουργιών στο όνοµα της έκτακτης ανάγκης, χωρίς
κοινοβουλευτικό έλεγχο, χωρίς δηµοκρατική διαδικασία, χωρίς
τίποτα; Θα επικυρώνεται από το ελληνικό Κοινοβούλιο και θα σας
δίνει το ελληνικό Κοινοβούλιο το ελεύθερο να ενισχύετε τέτοιους
είδους αντιδηµοκρατικές διαδικασίες στο ελληνικό κράτος;
Αποσύρετέ την, κύριε Υπουργέ. Δεν ξέρω ποιοι σας συµβούλεψαν και ποιοι σας έπεισαν –απ’ ό,τι φαίνεται- να την προωθήσετε, αλλά είναι πολύ σοβαρότερο το ζήτηµα απ’ ό,τι δείχνει ο
τρόπος µε τον οποίον µας το παρουσιάσατε και σήµερα και χθες.
Σας καλώ να κατανοήσετε τη σοβαρότητα και να δεχθείτε το αίτηµά µας να το αποσύρετε αµέσως. Θα επιβαρυνθεί η πολιτική
σας διαδροµή µε µια θεσµικού χαρακτήρα σοβαρότατη καταστρατήγηση βασικών κανόνων δικαίου.
Προχωρώ στο λίγο χρόνο που έχει µείνει, στα ζητήµατα της
νοµιµοποίησης των κτηρίων της Ακαδηµίας Εµπορικού Ναυτικού
Μακεδονίας. Συµφωνήσαµε σ’ αυτό. Πρέπει να γίνει. Είναι και
σωστά µελετηµένο. Τι τη θέλετε την παράγραφο 4, που επιτρέπει
τη σύναψη συµβάσεων, κατά παρέκκλιση της νοµοθεσίας περί
δηµοσίων έργων µε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα για την επισκευή
µε ίδιες αυτών δαπάνες και ελέγχους; Ας κάνει τα σχέδια το ελληνικό κράτος, ας κάνει όλες τις µελέτες, ας ορίσει τον τρόπο
µε τον οποίον πρέπει να επισκευαστούν αυτά τα κτήρια και
όποιος δωρητής θέλει να δωρίσει, µε τους υπαρκτούς κανόνες
περί δωρεών και χορηγιών, µπορεί να το κάνει. Δεν χρειάζεται
καµµιά ειδική νοµοθετική ρύθµιση.
Τέλος, όσον αφορά το Ελληνικό, αλλάξατε τρεις φορές τη
ρύθµιση. Εµείς θέλαµε να το ψηφίσουµε, όπως είπε και πριν η κ.
Βαλαβάνη. Το Ελληνικό δεν είναι οικόπεδο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ακριβό ή φτηνό. Είναι ζωτικός χώρος της ελληνικής
επικράτειας και ειδικά του λεκανοπεδίου της Αττικής. Είναι ζωτικός χώρος και από τις λειτουργίες που έχει ήδη εγκατεστηµένες
σε όλη την έκτασή του, οι οποίες µπορούν να αξιοποιηθούν µέσα
από την ανάπλαση επί τη βάση των προτάσεων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ως Μητροπολιτικό Πάρκο, που δεν θα έχει
µόνο πράσινο, αλλά θα έχει πολλαπλές, ζωτικής, κοινωνικής ωφελιµότητας λειτουργίες και θα µπορεί να είναι αναπτυξιακός
πόλος εξαιρετικής σηµασίας για την προσέλκυση και εσωτερικού
και εξωτερικού τουρισµού, σε ένα ήπιο περιβάλλον µοναδικής
αισθητικής και µοναδικής βοήθειας στην υγιεινή ζωή.
Αυτά πρέπει να σχεδιάσουµε σε ένα υπερκορεσµένο περιβάλλον, αυτό της Αττικής, και να δούµε από αυτή την πλευρά τον
αναπτυξιακό του χαρακτήρα.
Κι εσείς τώρα πηγαίνετε και προσθέτετε όχι µόνο την αλλαγή
της αρχικής σας επιλογής στην κατεύθυνση ακύρωσής της, αλλά
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και την επιβάρυνση του ελληνικού δηµοσίου, µε νέες δαπάνες,
για τη δηµιουργία νέας εγκατάστασης για τη λειτουργία του κέντρου βατραχανθρώπων. Παραλογισµός δηλαδή. Απόλυτος παραλογισµός!
Κύριε Υπουργέ, αποσύρετέ τα όλα αυτά. Είναι απολύτως αντικοινωνικά και µη νόµιµα.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε, κύριε
συνάδελφε.
Το λόγο έχει ο Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής, κ. Αθανάσιος
Νάκος.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορείτε να µας
ενηµερώσετε πότε περίπου –για να ξέρουµε- θα κάνουµε τη συζήτηση επί της ένστασης αντισυνταγµατικότητας;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Με τη σειρά της.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ναι, αλλά πείτε µας, για να ξέρουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Βάσει του άρθρου το
οποίο επικαλείστε –αν το αναγνώσετε, θα το δείτε- η ψηφοφορία
γι’ αυτό το συγκεκριµένο θέµα γίνεται κατά τη διάρκεια της συζήτησης του άρθρου ή στο τέλος της συνεδρίασης.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Όχι. Ποιο τέλος;
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Έχουµε κάνει ένσταση, κύριε
Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Το ξέρω.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ποιο τέλος;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κύριε Νάκο, έχετε το
λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΑΚΟΣ (Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Παίρνω το λόγο, ενώ δεν ήταν πρόθεσή µου, ακούγοντας κατ’
αρχάς τις αντιρρήσεις που υπάρχουν για την αξιοποίηση των λιµανιών.
Κύριε Υπουργέ της Ναυτιλίας, θέλω να σας καταθέσω την
προσωπική µου εµπειρία:
Το 1986 εξελέγην δηµοτικός σύµβουλος Βόλου. Τότε, µία µεγάλη εταιρεία επανήλθε µε την ίδια πρόταση, πλήρως τεκµηριωµένη και κοστολογηµένη, να κάνει τα απαραίτητα λιµενικά έργα
στο λιµάνι του Βόλου, να γίνει το λιµάνι του Βόλου σύγχρονο λιµάνι και να το εκµεταλλευτεί για είκοσι πέντε χρόνια. Μετά βεβαίως, θα επανερχόταν στην κυριότητα του δηµοσίου.
Τα είκοσι πέντε χρόνια πέρασαν πέρυσι. Τίποτα δεν έγινε όλα
αυτά τα χρόνια από αυτά τα οποία υπήρχαν στο master plan. Και
σήµερα ακούγονται οι ίδιες φωνές.
Εάν τότε υπήρχε η ιδεοληψία εκείνη, σήµερα που βιώνουµε
µία τραγική πραγµατικότητα, φαίνεται ότι τίποτα δεν διδαχθήκαµε από τα λάθη του παρελθόντος.
Προχωρήστε όσο πιο γρήγορα µπορείτε, κύριε Υπουργέ!
Θέλω όµως να παρακαλέσω για ένα λεπτό την προσοχή του κ.
Σταϊκούρα.
Κύριε Υπουργέ, ακούω και βλέπω για δεύτερη φορά στο
άρθρο 2 την επιχειρηµατολογία, όσον αφορά τις µειώσεις των
µισθωµάτων που πληρώνει το δηµόσιο. Θα έπρεπε, όταν ισχυριζόµαστε ότι το δηµόσιο και ο ιδιώτης αντιµετωπίζονται µε τον
ίδιο τρόπο, η διάταξη αυτή, κύριε Σταϊκούρα, να λειτουργεί και
αντίστροφα. Κι, όµως, δεν λειτουργεί αντίστροφα.
Γνωρίζετε τον τρόπο εξορθολογισµού των µισθωµάτων που
πληρώνει ο ιδιώτης προς το δηµόσιο ή προς τους Οργανισµούς
Τοπικής Αυτοδιοίκησης; Καταθέτει σήµερα την αίτηση. Σηµειωτέον, έχουν δηµιουργηθεί ενοίκια σε µία άλλη περίοδο, µε
άλλες προοπτικές. Πιθανόν φρούδες ελπίδες υπήρξαν τότε.
Έχουν όµως υπάρξει, µετά από διαγωνισµούς, µισθώµατα υπέρογκα. Ξέρετε πώς µειώνεται ένα µίσθωµα που έχει ένας ιδιώτης
µισθωτής από εκµισθωτή το δηµόσιο ή Οργανισµό Τοπικής Αυτοδιοίκησης; Προσφεύγει στο δικαστήριο, διότι δεν έχει δικαίωµα το δηµόσιο να συµβιβαστεί ή να έρθει σε συµφωνία.
Προσδιορίζεται η δίκη µετά από οκτώ µήνες, ένα χρόνο.
Εάν υπάρξει αναβολή, πηγαίνει ακόµα ένα χρόνο παραπίσω,
εάν υπάρξει απεργία των δικηγόρων ή απεργία των δικαστών,
όπως αυτήν την εβδοµάδα, πηγαίνει ακόµα ένα χρόνο πίσω, µε
αποτέλεσµα να είναι αναγκασµένος ο µισθωτής να πληρώνει το
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υπέρογκο ενοίκιο και να µη βρίσκει το δίκιο του.
Γιατί αυτά τα δύο µέτρα και δύο σταθµά, κύριε Υπουργέ; Ξέρετε πόσοι αδυνατούν να πληρώνουν αυτά τα υπέρογκα ενοίκια,
επειδή, πρώτον, δεν δικάζονται γρήγορα οι υποθέσεις και δεύτερον, ουδεµία µέριµνα λαµβάνεται γι’ αυτούς; Αυτές οι επιχειρήσεις που αυτήν τη στιγµή βρίσκονται σε δεινή θέση, πώς θα
αντεπεξέλθουν στις υποχρεώσεις, όταν υπάρχουν δύο µέτρα και
δύο σταθµά;
Δεν µπορώ να καταλάβω γιατί αυτή η διάταξη δεν µπορεί να
ισχύει και αντίστροφα µε τους ίδιους όρους. Αν υπάρχει µίσθωµα, το οποίο δεν θεωρείται εύλογο, όπως εδώ υπάρχει δυνατότητα προσφυγής στο τακτικό δικαστήριο, να µπορεί το
δηµόσιο να προσφεύγει στα τακτικά δικαστήρια, για να καθοριστεί το µίσθωµα.
Αποπνέει έναν κρατισµό το άρθρο 2, το οποίο είναι απαράδεκτο στη σηµερινή εποχή, όταν οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις και
άλλες επιχειρήσεις της χώρας βρίσκονται στην τραγική κατάσταση που βρίσκονται σήµερα.
Κύριε Υπουργέ, η πρότασή µου και η παράκλησή µου είναι, να
το δείτε. Νοµίζω ότι και σήµερα µπορείτε το άρθρο αυτό να το
αντιστρέψετε και να είναι ίση η µεταχείριση και του δηµοσίου
προς τον ιδιώτη και του ιδιώτη προς το δηµόσιο. Εάν νοµοτεχνικά αυτό είναι αδύνατον, που δεν νοµίζω ότι είναι αδύνατονδεν θα πάρει στην υπηρεσία σας περισσότερο από µισή ώρα να
προσαρµόσει το άρθρο 2 και να κάνετε προσθήκη και για τους
ιδιώτες που νοικιάζουν από το δηµόσιο- πρέπει άµεσα στο επόµενο νοµοσχέδιο ή και ως τροπολογία στο επόµενο νοµοσχέδιο
οποιουδήποτε Υπουργείου, να επιφέρετε δικαιοσύνη και ισότητα.
Δεν είναι δυνατόν ο ιδιώτης, που αγωνίζεται σήµερα σε µια περίοδο ύφεσης, να θεωρείται παιδί ενός κατώτερου Θεού και µόνο
το δηµόσιο να είναι αυτό που προστατεύεται είτε δηµόσιος υπάλληλος είναι αυτός είτε το δηµόσιο αυτό καθ’ εαυτό. Ούτε ο ιδιωτικός υπάλληλος που απολύεται και χάνει τη δουλειά του
προστατεύεται ούτε ο ιδιώτης που έχει συναλλαγή µε το δηµόσιο
προστατεύεται.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε, κύριε
συνάδελφε.
Το λόγο έχει ο συνάδελφος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, κ. Ουζουνίδης Μαρίνος.
ΜΑΡΙΝΟΣ ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι, είναι πρώτη φορά που µιλάω στην ελληνική
Βουλή και θέλω να στείλω από εδώ τους χαιρετισµούς µου στον
Έβρο, στη Θράκη και σ’ όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Θέλω να δείξετε
λίγο κατανόηση για το γεγονός ότι είµαι λίγο αγχωµένος, αλλά
θέλω να πω πράγµατα τα οποία τα συναντώ κάθε µέρα που γυρίζω στην περιοχή µου, σε αντίθεση µε κάποιους εδώ, οι οποίοι
µιλάνε πολύ θεωρητικά. Θα αναφερθώ σε συγκεκριµένα παραδείγµατα:
Κατ’ αρχάς, θα πρέπει κάποια στιγµή να δώσουµε το παράδειγµα προς µίµηση στους συµπολίτες µας και όχι προς αποφυγή. Θα πρέπει κάποια στιγµή να αλλάξει κάποια νοοτροπία.
Σήµερα υπάρχει ένα σοβαρό απ’ ό,τι βλέπω σχέδιο νόµου και
βλέπω άδεια τα έδρανα. Είναι λυπηρό να µας έχει στείλει ο κόσµος, οι φίλοι µας, οι γνωστοί µας, οι ψηφοφόροι εδώ και να µην
υπάρχει εδώ µέσα ούτε το 1/3 των Βουλευτών. Δεν ξέρω τι µέτρα
µπορεί να πάρει το Κοινοβούλιο, αλλά εγώ θέλω να µεταφέρω
κάποια πράγµατα τα οποία συζητάω καθηµερινά µε φίλους µου,
γνωστούς και ανθρώπους οι οποίοι δεν ξέρουν αύριο τι τους ξηµερώνει. Σε µια τέτοια δύσκολη περίοδο θα έπρεπε εδώ να ήταν
περισσότεροι.
Είµαι µηχανολόγος στο επάγγελµα και θέλω να αναφερθώ στο
θέµα νοµιµοποίησης του κτηρίου της Ακαδηµίας Εµπορικού Ναυτικού Μακεδονίας. Έχω ασχοληθεί µε την οικοδοµή. Αυτό το κτήριο το είδα πριν από είκοσι χρόνια. Έχει κατασκευαστεί το 1968,
όπως βλέπω από το κείµενο και είµαι σίγουρος ότι αυτό είναι για
κατεδάφιση και όχι για ανακαίνιση. Υπάρχει συνέχεια αυτή η τακτική, που δαπανώνται πολλά χρήµατα για κτήρια, τα οποία, εάν
τα κατασκευάζαµε από την αρχή, το κόστος θα ήταν µικρότερο.
Αυτό βέβαια θα πρέπει να το έχουν ελέγξει οι αρµόδιοι, εάν είδαν
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το κτήριο και εάν πραγµατικά ανταποκρίνεται στο νέο αντισεισµικό κανονισµό, διότι εκεί θα στεγαστούν νέα παιδιά του Ναυτικού.
Ένα µεγάλο θέµα, για το οποίο δεν έχω ακούσει πολλά πράγµατα, είναι το θέµα της ανεργίας. Κάποια στιγµή θα πρέπει όλη
αυτή η γραφειοκρατική διαδικασία, που κάθε µέρα και κάθε
χρόνο που περνάει, γίνεται και πιο πολύπλοκη, να διευκολύνει
αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι προσπαθούν να κάνουν µία
δουλειά.
Επίσης εµείς οι Βουλευτές θα πρέπει και σε αυτόν τον τοµέα
να δώσουµε το παράδειγµα, διότι πολλές φορές βλέπουµε Βουλευτές που έχουν εκλεγεί ή έχουν θέσει υποψηφιότητα, να διατηρούν θέσεις στο δηµόσιο. Εάν εκλεγούν, διατηρούν τις θέσεις
µέχρι την επόµενη φορά που τυχόν δεν θα εκλεγούν ή κάποιοι
που έθεσαν υποψηφιότητα και εξελέγησαν, επιστρέφουν ξανά
στις θέσεις τους.
Για εµένα, όποιος θέτει υποψηφιότητα, για να εκπροσωπήσει
την περιοχή του εδώ στη Βουλή, θα πρέπει να παραιτηθεί από
τη δηµόσια θέση που κατέχει, να την δώσουµε σε ένα νεότερο
άνθρωπο. Εγώ ξέρω καθηγητές, οι οποίοι, κατ’ εµέ, θα πρέπει να
υποβάλουν παραιτήσεις. Υπάρχει µία µεγάλη µερίδα ανέργων
παιδιών, τα οποία µπορούν να πάρουν αυτήν τη θέση.
Για το µεγάλο θέµα της ανεργίας κάποια στιγµή ο κύριος Πρωθυπουργός είπε ότι η ανεργία θα µειωθεί. Θα είναι καλό αν η
ανεργία διατηρηθεί σε αυτά εδώ τα επίπεδα, γιατί πολύ φοβάµαι
ότι θα έχουµε µεγάλη αύξησή της.
Σε ό,τι αφορά αυτό το νοµοσχέδιο, πήρε θέση ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπός µας, ο κ. Μαρκόπουλος.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των Ανεξαρτήτων Ελλήνων)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε, κύριε
συνάδελφε.
Το λόγο έχει ο συνάδελφος από το ΣΥΡΙΖΑ, κ. Κοντονής.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ,
κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, χθες ακούσαµε παραινέσεις για
τον τρόπο που πρέπει ο ΣΥΡΙΖΑ να ασκήσει την Αξιωµατική Αντιπολίτευση και τα καθήκοντά του. Σήµερα ακούσαµε άλλες παραινέσεις, ότι πρέπει να συντοµεύουµε, ότι πρέπει τα νοµοσχέδια
να τα συζητάµε µε γρήγορες διαδικασίες, γιατί σε τελευταία ανάλυση, τι περιλαµβάνει το σηµερινό νοµοσχέδιο; Κάποιες ρυθµίσεις για τα ενοίκια και τις µισθώσεις του δηµοσίου.
Μου φαίνεται ότι έχει γίνει δεύτερη φύση στη Νέα Δηµοκρατία, η επιτάχυνση των συζητήσεων ενώπιον της Εθνικής Αντιπροσωπείας, γιατί τα ίδια είχαµε ακούσει, όταν συζητούσαµε το
νοµοσχέδιο για τα ειρηνοδικεία, τα ίδια, όταν συζητούσαµε για
τη «SIEMENS», τα ίδια ακούµε και σήµερα.
Φαίνεται ότι η τακτική του κυρίου Πρωθυπουργού να κρύβεται
και να µην εµφανίζεται ούτε καν στη συνέντευξη της Διεθνούς
Έκθεσης Θεσσαλονίκης, έχει γίνει πάγια και στους Βουλευτές
της Νέας Δηµοκρατίας και προτρέπουν και τους άλλους να µην
εκθέτουν τις απόψεις τους και να µην µπαίνουν αυτές οι απόψεις
στη βάσανο της κριτικής.
Εµείς λοιπόν θα επαναλάβουµε και σήµερα ότι αυτό το νοµοσχέδιο, το οποίο καταψηφίσαµε χθες επί της αρχής, είναι κατώτερο των περιστάσεων και σας είπαµε χθες τους λόγους. Κύριε
Υπουργέ, σας υπενθυµίζω και σήµερα αυτό που σας είπα και
χθες, ότι δέκα δηµόσιες υπηρεσίες στη Ζάκυνθο, οι οποίες θα
έπρεπε να είχαν µεταστεγαστεί ήδη σε ακίνητα του ελληνικού
δηµοσίου, αυτήν την ώρα πληρώνουν παχυλά µισθώµατα της τάξεως των 300.000 ευρώ το χρόνο. Αυτά είναι χρήµατα του ελληνικού λαού, κύριε Υπουργέ, που δεν δικαιούται καµµία κυβέρνηση να του τα στερεί. Αντίθετα προσπαθεί, σταγόνα-σταγόνα το
αίµα και τον κόπο του ελληνικού λαού, να τα διοχετεύει στους
δανειστές, όταν υπάρχουν αυτές οι απώλειες.
Σας είπαµε και χθες, κύριοι συνάδελφοι, ότι όσες περιστολές
και να γίνονται ακόµα και µε αυτόν τον τρόπο, όταν βασιλεύει η
διαπλοκή και η διαφθορά, αυτές είναι σταγόνα στον ωκεανό. Το
λέω αυτό, κύριοι συνάδελφοι, διότι στη Ζάκυνθο είχαµε το περίφηµο σκάνδαλο των τυφλών, που δεν βρήκε µόνο ανθρώπους
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που είχαν µία ανάγκη, για να καλυφθούν και τους έσπρωξαν σ’
αυτόν το φαύλο κύκλο της παρανοµίας, αλλά υπήρχαν και άλλοι,
οι οποίοι κατά σύστηµα λυµαίνονται το δηµόσιο πλούτο. Δηµιουργήθηκε από τους παράγοντες της Νέας Δηµοκρατίας, δηµιουργήθηκε από τα κοµµατικά επιτελεία της Νέας Δηµοκρατίας
κι αυτό δεν το λέει κανένας. Και για τα εκατοµµύρια των εκατοµµυρίων, τα οποία πήγαν στους τέσσερις ανέµους, οι κύριοι της
Νέας Δηµοκρατίας, δεν λένε σήµερα απολύτως τίποτα.
Και σαν να µην υπήρχε αυτό το σκάνδαλο ,υπήρχε και κάτι
άλλο από το 2008. Ο ίδιος ο νοµάρχης, ο οποίος κατεύθυνε το
σκάνδαλο των τυφλών και ήταν και υποψήφιος της Νέας Δηµοκρατίας στις τελευταίες εκλογές, είχε προσπαθήσει να αγοράσει
οικόπεδο, για να χτίσει νέα νοµαρχία το 2008, όταν όλα τα κόµµατα είχαν συµφωνήσει στην κατάργηση των νοµαρχιών, µε κόστος 3,5 εκατοµµύρια ευρώ και αυτό το προσδιόρισαν ελεγκτές
και εκτιµητές εκ των οποίων ο ένας ήταν ο κ. Κανελάκης, ο εκτιµητής των οικοπέδων της Μονής Βατοπεδίου. Εκεί, έκανε υποτιµήσεις, στη Ζάκυνθο έκανε ανατιµήσεις. Ξέρετε πόσο πωλήθηκε
πριν από µερικούς µήνες, το ακίνητο που κοστολογήθηκε στα 3,5
εκατοµµύρια; Πωλήθηκε 450.000 ευρώ.
Αυτά είναι λεφτά, κύριε Υπουργέ, που πρέπει να µαζέψετε.
Αυτήν τη διαφθορά και τη διαπλοκή που έχει φάει τις σάρκες του
ελληνικού λαού, πρέπει να µαζέψετε κι εµείς δεν περιµένουµε το
σοσιαλισµό, τα θέτουµε σήµερα, ενώπιον του ελληνικού λαού,
για να ξέρει ποιες είναι οι πολιτικές δυνάµεις που σέβονται το
δηµόσιο χρήµα. Αυτά τα χρήµατα να µαζέψετε και όχι να έρχεστε
εδώ σήµερα, να µας λέτε για ποσοστώσεις και για νέες επιτροπές που θα ελέγχουν και που θα ελέγχονται οι ελεγχόµενοι κ.ο.κ..
Αυτά τα σηµαντικά και µεγάλα, κύριε Υπουργέ, ούτε καν τα αγγίζετε. Αλλά βέβαια, ο νοµάρχης της Νέας Δηµοκρατίας, ο
οποίος µεθόδευε όλες αυτές τις καταστάσεις -για δε το αδίκηµα
σάς λέω της αγοράς του οικοπέδου, έχει ασκηθεί in rem, ποινική
δίωξη σε βαθµό κακουργήµατος- θα µπορούσε να ήταν και ανάµεσά σας. Να έχει εκλεγεί και Βουλευτής. Προφανώς θα τον βάζατε και στην Επιτροπή Διαφάνειας και Θεσµών της Βουλής,
έτσι, για να προσφέρει και τεχνογνωσία ο άνθρωπος από τόσα
που ξέρει και τόσα που έχει κάνει.
Το σηµαντικό είναι, ότι ο πολιτικός φίλος του κ. Σαµαρά, ο
οποίος ήταν ο νοµάρχης και υποψήφιος της Πολιτικής Άνοιξης,
έχει πλήρη ασυλία γι’ αυτά τα πράγµατα, από το κόµµα σας και
από την Κυβέρνηση.
Αν εσείς, κύριοι Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας, έχετε µετατρέψει τη Νέα Δηµοκρατία σε Πολιτική Άνοιξη, είναι δικαίωµά
σας. Nα µετατρέψετε όµως την Ελλάδα σε πολιτικό χειµώνα,
αυτό δεν θα σας το επιτρέψει κανένας σε αυτήν την Αίθουσα.
Όσον αφορά το υπό συζήτηση νοµοσχέδιο και τα άρθρα, θέλω
να αναφέρω τούτο, όσον αφορά το άρθρο 4, παράγραφο 10,
γιατί υπήρχε µια παρανόηση από τον κ. Γεωργιάδη.
Κύριε συνάδελφε, είπατε χθες ότι πρόκειται περί δωρεάς. Δεν
πρόκειται περί δωρεάς, κύριε Γεωργιάδη. Αν κοιτάξετε την παράγραφο 10 του άρθρου 4, αναφέρει εκτός των άλλων, ότι, αν
αυτό το νοµικό πρόσωπο διαλυθεί, τα περιουσιακά του στοιχεία
είτε θα µεταφερθούν στο Ίδρυµα Λάτση είτε σε άλλο νοµικό πρόσωπο που θα συστήσει πάλι το Ίδρυµα Λάτση. Εποµένως δεν
πρόκειται περί δωρεάς, κύριε συνάδελφε. Καµµία δωρεά δεν
υπάρχει. Το είπατε χθες κι ελπίζω να ήταν εν τη ρύµη του λόγου.
Το δεύτερο που ήθελα να πω, ήταν το εξής: Κύριε Υπουργέ,
γίνονται αυτήν τη στιγµή, αιµατηρές θυσίες από τον ελληνικό λαό
και ζητάει η Κυβέρνηση της τρόικας εσωτερικού, αιµατηρές θυσίες. Σας λέει το Λογιστήριο του Κράτους ότι θα υπάρχει απώλεια εισοδηµάτων –ασήµαντη µεν- όσον αφορά τις φοροαπαλλαγές του πλωτού µουσείου «ΝΕΡΑΪΔΑ» κι ερχόσαστε εσείς και
λέτε ότι η ανωτέρω απώλεια θα αναπληρώνεται από άλλες πηγές
εσόδων του κρατικού προϋπολογισµού. Τη στιγµή που συζητούσατε ακόµη και τις περικοπές των αγροτών για 30 ευρώ, έρχεστε
σήµερα και κάνετε φοροαπαλλαγές στο Ίδρυµα Λάτση. Ακόµα
και ασήµαντες να είναι αυτές οι φοροαπαλλαγές, δεν έπρεπε να
γίνουν, κύριε Υπουργέ και αποτελούν όνειδος αυτές οι φοροαπαλλαγές που γίνονται αυτήν την περίοδο, όταν φοροαπαλλαγές
ακόµη και για ανέργους καταργούνται.
Κύριοι συνάδελφοι, κύριοι Βουλευτές, χθες ο κύριος συνάδελ-
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φος της Νέας Δηµοκρατίας, κ. Μιχελάκης, αναφέρθηκε επί µακρόν στο κλείσιµο της οµιλίας του στον πρώην Πρωθυπουργό,
τον κ. Παπανδρέου και είπε ότι πρόσφερε πολύ καλές υπηρεσίες,
διότι πλέον έχει γίνει παράδειγµα προς αποφυγή σε όλη την Ευρώπη.
Δεν ξέρω ποια κράτη και ποιες κυβερνήσεις έχει υπ’ όψιν του
ο κ. Μιχελάκης, πάντως παράδειγµα προς αποφυγή δεν έχει γίνει
στην Ελλάδα, γιατί την πολιτική του κ. Γεωργίου Παπανδρέου και
του κ. Βενιζέλου τη συνέχισε πάρα πολύ καλά και πιστά ο κ. Παπαδήµος και τη συνεχίζει και η σηµερινή τρικοµµατική Κυβέρνηση. Γι’ αυτό, άλλωστε, έχετε βάλει και στην Κυβέρνηση το
ΠΑΣΟΚ ούτως, ώστε να σας προσφέρει και την απαραίτητη τεχνογνωσία γι’ αυτό το άθλιο έργο που ξεκίνησε το 2009 και συνεχίζεται και σήµερα.
Εποµένως, αν θέλετε εσείς να πάρετε παραδείγµατα αρνητικά
από τον κ. Παπανδρέου, ακούστε τη φωνή του λαού, ακούστε τη
φωνή της Αριστεράς, που σας λέει: «Καταγγελία των µνηµονίων,
επαναδιαπραγµάτευση του χρέους».
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ - ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε, κύριε
συνάδελφε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, προβάλλουν αµφισβητήσεις,
αναφορικά µε τις τροπολογίες µε γενικό αριθµό 24 και ειδικό 8
και µε γενικό αριθµό 25 και ειδικό 9, τριάντα δύο συνάδελφοι από
την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ.
Κανονικά έπρεπε να αναγνωστεί ο κατάλογος, γιατί πρέπει να
αναγιγνώσκεται ποιοι υπογράφουν. Το Προεδρείο όµως αποφαίνεται ότι υπάρχει ο επαρκής αριθµός των υπογραφόντων την αίτηση για αµφισβήτηση και θα ζητήσουµε να αποφανθεί η Βουλή.
Θα εφαρµόσω λοιπόν την παράγραφο 6 του άρθρου 101 του
Κανονισµού της Βουλής κι έχουν δικαίωµα να µιλήσουν ο πρώτος
από τους Βουλευτάς που υπογράφουν και είναι η κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου και ένας από τους αντιλέγοντες, που είναι ο κ.
Άδωνις Γεωργιάδης, ο καθένας για τρία λεπτά της ώρας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Και οι Κοινοβουλευτικοί
Εκπρόσωποι, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Όχι, δεν προβλέπεται
από τον Κανονισµό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Μα δεν έχουµε δικαίωµα;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Θα ζητήσουµε το λόγο επ’
αυτού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Δεν προβλέπεται από
τον Κανονισµό, κύριε Μαρκόπουλε.
Κυρία Κωνσταντοπούλου, έχετε το λόγο για τρία λεπτά.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε και κύριοι Βουλευτές, είναι η πολλοστή φορά που επιχειρείται από την Κυβέρνηση να παραβιαστεί το Σύνταγµα και ο Κανονισµός της Βουλής.
Κάθε φορά ακούµε κροκοδείλιες αγορεύσεις από πλευράς
των Βουλευτών που στηρίζουν αυτήν την Κυβέρνηση, για το ότι
αυτή η φορά θα είναι η τελευταία, για το πως αυτό αποτελεί µία
κατάπτυστη και επονείδιστη πρακτική που πρέπει να αποφεύγουµε, πλην όµως, νοµιµοποιείτε εσείς κάθε φορά µε την ψήφο,
µε την ανοχή σας και µε τη στήριξή σας.
Εν προκειµένω, εισάγονται δύο τροπολογίες του Υπουργείου
Ναυτιλίας και Αιγαίου, οι οποίες είναι παντελώς άσχετες µε το
νοµοθέτηµα που έχει τίτλο: «Περιστολή δηµοσίων δαπανών». Όχι
µόνο είναι παντελώς άσχετες κατά παράβαση του άρθρου 74 του
Συντάγµατος και 88 του Κανονισµού, αλλά είναι και ακραία επιζήµιες για τα συµφέροντα του ελληνικού δηµοσίου, συνιστούν
ξεπούληµα και επιτάχυνση του ξεπουλήµατος του δηµοσίου
πλούτου και επιπλέον, συνιστούν και απαράδεκτη παρέµβαση σε
εκκρεµείς δικαστικές υποθέσεις και αµφισβητήσεις εν σχέσει µε
κανονιστικές πράξεις που αυτήν τη στιγµή, έχουν τεθεί εν αµφιβόλω και για τις οποίες συνοµολογείτε ακόµη και από τα κείµενα
που έφερε η Κυβέρνηση, ότι υπάρχει νοµική πληµµέλεια. Η
Βουλή δεν είναι εδώ για να καλύπτει τις νοµικές πληµµέλειες
ούτε για να συγκαλύπτει τις νοµικές, ποινικές, αστικές και διοικητικές ευθύνες της Κυβέρνησης και των οργάνων της διοίκησης.
Το νοµοσχέδιο αυτό είναι το τέταρτο που περνάει από τη
Βουλή. Οι τροπολογίες και οι προσθήκες που έχει φέρει η Κυ-
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βέρνηση είναι δέκα σε επίρρωση των εξαγγελιών και του Προέδρου της Βουλής, κατά την εναρκτήρια οµιλία του ότι αυτή η
πρακτική θα σταµατούσε και του κ. Σαµαρά και της Κυβέρνησης
περί άλλου ήθους αυτής της τρικοµµατικής κοινοπραξίας. Όχι
απλώς δεν υπάρχει άλλο ήθος, αλλά δεν υπάρχει και έχει εκλείψει εντελώς το συνταγµατικό ήθος και η συµµόρφωση στα συνταγµατικά σας καθήκοντα ως µέλη της Κυβέρνησης και ως
Βουλευτές, ως µέλη της Εθνικής Αντιπροσωπείας, που έχετε
υποχρέωση να τηρείτε το Σύνταγµα και όχι να παρακάµπτετε το
Σύνταγµα ούτε να φαλκιδεύετε τη νοµοθετική εξουσία.
Με τις τροπολογίες οι οποίες εισάγονται, εκείνο το οποίο επιχειρείτε, είναι να νοµιµοποιηθούν ex post facto, δηλαδή εκ των
υστέρων, πράξεις οι οποίες ανατρέχουν από το έτος 2002 µέχρι
το έτος 2012, να περιβληθούν µε ισχύ νόµου, ενώ δεν έχουν ισχύ
νόµου, κατά παραβίαση του Συντάγµατος που προβλέπει νοµοθετική ρύθµιση για τέτοιου είδους διατάξεις και ακόµη επιχειρείται να δοθεί η εξουσία στον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου, να
αλλάζει το νόµο που ψήφισε η Βουλή αυτή.
Ο εµπαιγµός και η καταστρατήγηση του Συντάγµατος και του
Κανονισµού έχουν όρια και το όριό τους το βρίσκουν και θα το
βρουν στην αντίσταση τουλάχιστον των Βουλευτών της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, απ’ ό,τι ακούω όµως και πολλών άλλων
Βουλευτών µέσα στην Αίθουσα αυτή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε, κυρία
συνάδελφε.
Το λόγο έχει…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα το
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Παρακαλώ. Το λόγο
έχει ο κ. Άδωνις Γεωργιάδης για τρία λεπτά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Υπάρχει ένα µείζον θέµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Μετά θα το πούµε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Πού είναι ο κ. Μουσουρούλης,
κύριε Πρόεδρε; Αυτός εισάγει τη ρύθµιση. Ποιος θα την αποσύρει; Ποιος θα απαντήσει;
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Εκπροσωπείται η Κυβέρνηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κύριε Άδωνι Γεωργιάδη, έχετε το λόγο για την ένσταση για τρία λεπτά.
Κύριε Λαφαζάνη, καθίστε παρακαλώ.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, έχω το
λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Έχετε το λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Δεν έχει κανένα λόγο.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κύριε Λαφαζάνη! Τι είναι
αυτά που κάνετε;
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ένα λεπτό, κύριε Γεωργιάδη.
Θα µου επιτρέψετε να δίνω το λόγο εγώ όπου πρέπει και όταν
πρέπει.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Δεν µπορεί ο Υπουργός να γράφει στα παλιά του τα παπούτσια. Πρέπει να είναι εδώ να ακούσει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Η Κυβέρνηση εκπροσωπείται.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Είναι απαράδεκτα αυτά που κάνετε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Έχετε το λόγο, κύριε
Γεωργιάδη.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Λυπούµαι που ο κ. Λαφαζάνης, αν και παλαιός κοινοβουλευτικός…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Αφήστε τα «λυπάστε»!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Μην αφιερώσετε το
χρόνο σας σε αυτό.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Αν και παλαιός κοινοβουλευτικός αγνοεί ότι η συζήτηση είναι επί της ενστάσεως αντισυνταγµατικότητος και όχι επί της ουσίας
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ακριβώς. Έτσι.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Άρα, λοιπόν, κύριε Λαφαζάνη, τουλάχιστον εσείς θα έπρεπε να ξέρετε ότι στην ένσταση
αντισυνταγµατικότητος η Κυβέρνηση εκπροσωπείται και δεν
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χρειάζεται να είναι εδώ ο αρµόδιος Υπουργός.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Τι λέτε κύριε;
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Δεν επιτρέπετε εσείς τόσα
χρόνια στη Βουλή να εµφανίζεστε να αγνοείτε τον Κανονισµό.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Πού είναι ο Υπουργός που φέρνει τη ρύθµιση;
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Όπου θέλει είναι! Εσείς έχετε λόγο;
( Θόρυβος στην Αίθουσα )
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, δεν
µπορώ να µιλήσω έτσι!
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Δεν είναι κατάσταση αυτή!
Κύριε Πρόεδρε, µηδενίστε το χρόνο.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µου κάνει
τροµακτική εντύπωση η υποκρισία του ΣΥΡΙΖΑ ως προς την τήρηση του συντάγµατος όταν η συνάδελφος κ. Κωνσταντοπούλου, αν και νοµικός, ξόδεψε όλο το χρόνο για να απαντήσει επί
της ουσίας στις προτεινόµενες τροπολογίες και όχι επί της ενστάσεως αντισυνταγµατικότητος την οποία έθεσε.
Εγώ κύριε Πρόεδρε, δεν θα µπω στην ουσία διότι η ένσταση
αντισυνταγµατικότητος και η επίκληση του άρθρου 74 επικαλείται τυπικούς λόγους για τους οποίους η κυρία Κωνσταντοπούλου
δεν είχε να µας πει ούτε µια κουβέντα. Άρα µε την οµιλία της η
ίδια παραβιάζει το Σύνταγµα και τον Κανονισµό της Βουλής.
Επί της ουσίας, έχουµε ένα νοµοσχέδιο το συνυπογράφει και
ο Υπουργός Εµπορικής Ναυτιλίας. Άρα το νοµοσχέδιο αυτό από
τη φύση του ρυθµίζει και θέµατα του Υπουργείου Εµπορικής
Ναυτιλίας. Κατά συνέπεια, στην προκειµένη περίπτωση ασφαλώς και δεν παραβιάζεται το άρθρο 74 ακριβώς διότι στο νοµοσχέδιο αυτό ρυθµίζονται θέµατα του Υπουργείου Εµπορικής
Ναυτιλίας, ο Υπουργός του οποίου συνυπογράφει το νοµοσχέδιο.
Στην πραγµατικότητα ο ΣΥΡΙΖΑ, αυτό το οποίο κάνει κύριε
Πρόεδρε και κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι να έχει επιδοθεί
σε ένα είδος κοινοβουλευτικού ακτιβισµού προσπαθώντας να καθυστερεί διαρκώς τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες. Δηµιουργώντας προβλήµατα και καθυστέρηση στο κοινοβουλευτικό
έργο. Εάν δεχόµασταν τη διασταλτική ερµηνεία του άρθρου 74,
το οποίο επικαλείται ο ΣΥΡΙΖΑ σε κάθε συνεδρίαση θα έπρεπε
κύριε Πρόεδρε, να έχουµε καµµία τροπολογία στη Βουλή και
διαρκώς νοµοσχέδια µε ένα άρθρο. Προβλέπει λοιπόν ο Κανονισµός σε συναφή θέµατα, σε θέµατα που εµπίπτουν στην αρµοδιότητα τού κυρίως εισάγοντος το νοµοσχέδιο να γίνονται
τροπολογίες και προσθήκες ώστε να µπορεί το κράτος να λειτουργεί γρηγορότερα και να λύνει θέµατα των πολιτών. Υπό την
έννοια αυτή η τροπολογία που έχει κατατεθεί είναι απολύτως
συνταγµατικώς νόµιµη, δεν υπάρχει ένσταση αντισυνταγµατικότητας και καλώ το ΣΥΡΙΖΑ ειλικρινά να σταµατήσετε αυτή την τακτική, η οποία λειτουργεί εις βάρος και του Κοινοβουλίου και των
πολιτών.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε συνάδελφε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ζητώ το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Σας παρακαλώ. Έχουν
ζητήσει το λόγο όλοι οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι όλων των
κοµµάτων, ο κ. Μαριάς, ο κ. Βορίδης, ο κ. Παππάς, εσείς κύριε
Λαφαζάνη.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Εγώ έχω ζητήσει να δευτερολογήσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Σας αναγιγνώσκω επί
λέξει την παράγραφο 6 του άρθρου 101 την οποία εσείς επικαλείστε για την αίτηση αντισυνταγµατικότητος. «Στη συζήτηση των
αµφισβητήσεων µετέχουν ο πρώτος από τους Βουλευτές που τις
υπογράφουν και ένας από τους αντιλέγοντες ο καθένας για τρία
λεπτά της ώρας. Η σχετική απόφαση λαµβάνεται αποκλειστικά
µε ανάταση ή έγερση».
Εισερχόµαστε στην ψηφοφορία.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Την προηγούµενη φορά
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φάγαµε δύο ώρες εδώ οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Παρακαλώ. Κάνουµε
ψηφοφορία.
Παρακαλώ, να εγερθούν οι αποδεχόµενοι την αντισυνταγµατικότητα των τροπολογιών µε αριθµό 24/8 και 24/9, οι οποίες θεωρείτε ότι δεν είναι σχετικές µε το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο.
( Εγείρονται οι αποδεχόµενοι την πρόταση )
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Είναι προφανές ότι δεν
ηγέρθη ο απαιτούµενος αριθµός Βουλευτών από το Σύνταγµα
και τον Κανονισµό της Βουλής και συνεπώς οι αµφισβητήσεις
κατά το άρθρο 74 παράγραφος 5 εδάφιο γ’ του Συντάγµατος
απορρίπτονται.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Δεν έγινε καταµέτρηση. Η κ. Κωνσταντοπούλου ζητούσε καταµέτρηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Παρακαλώ.
Το λόγο έχει η συνάδελφος κ. Κωνσταντοπούλου για οκτώ
λεπτά.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΜΑΡΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, επί της ψηφοφορίας αυτής υποβάλλουµε αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας,
όπως έχουµε το δικαίωµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Δεν έχετε το δικαίωµα,
κύριε Μαριά.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΜΑΡΙΑΣ: Κάνουµε αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Δεν επιτρέπεται αυτό.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΜΑΡΙΑΣ: Έχουµε το δικαίωµα, δείτε το.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κυρία Κωνσταντοπούλου, έχετε το λόγο για οκτώ λεπτά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Στους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους δεν θα δώσετε το λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Δεν προβλέπεται. Έχω
δώσει το λόγο στην κ. Κωνσταντοπούλου.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Πώς δεν προβλέπεται; Όποια
ώρα θέλουµε, µπορούµε να µιλάµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Παρακαλώ, κυρία Κωνσταντοπούλου.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κάνετε πραξικοπήµατα. Προσέξτε, διότι δεν θα µείνουµε έτσι. Θα αντιδράσουµε αναλόγως,
αν συνεχίσετε αυτήν την τακτική.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κυρία Κωνσταντοπούλου, έχετε το λόγο.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, βλέπω πάντως
ότι ξεκινάτε το χρονόµετρό µου από τα τριάντα δευτερόλεπτα.
Εγώ θέλω να πω το εξής…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Έχετε δίκιο. Μηδενίζω
το χρόνο σας.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Θέλω να πω το εξής. Όσοι χειροκροτήσατε προηγουµένως, διότι κρίθηκε συνταγµατική δήθεν
η εισαγωγή της τροπολογίας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου µε αυτόν τον τρόπο, να είστε έτοιµοι να την ψηφίσετε κιόλας και να είστε έτοιµοι να αναλάβετε και την ευθύνη αυτής της
ψήφου.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
Και αυτό διότι δείχνετε και εσείς, κύριοι της Κυβέρνησης, ότι
έχετε απόλυτη συναίσθηση ότι δεν θα µακροηµερεύσετε και γι’
αυτό βιάζεστε και επιχειρείτε να ξεπουλήσετε άρον-άρον και
όσο-όσο το δηµόσιο πλούτο της χώρας µας. Παράλληλα είναι
ξεκάθαρο, είναι κατάδηλο, από αυτά που συµβαίνουν σε αυτήν
εδώ την Αίθουσα, ότι φοβάστε, γιατί γνωρίζετε πως γι’ αυτά που
κάνετε όχι απλώς δεν είστε κατοχυρωµένοι, αλλά είστε απόλυτα
εκτεθειµένοι και επιχειρείτε να διαµοιράσετε και να διαχύσετε
την ευθύνη στους Βουλευτές.
Το µόνο που επιτυγχάνετε είναι να προσθέτετε συνενόχους
στο έγκληµα κατά της δηµόσιας περιουσίας, του δηµόσιου πλούτου, της εθνικής µας κυριαρχίας, των δικαιωµάτων και των κεκτηµένων του λαού µας. Και το κάνετε αυτό φαλκιδεύοντας τη
δηµοκρατική λειτουργία του πολιτεύµατος και παραβιάζοντας
ακόµα και τον Κανονισµό λειτουργίας αυτής εδώ της Βουλής.
Συµπεριφέρεστε µε ανείπωτη αλαζονεία, για την οποία να
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είστε σίγουροι ότι θα κριθείτε. Και κρίνεστε ήδη και από τον ελληνικό λαό και από όλους εµάς που δεν θα σταµατήσουµε να καταγγέλλουµε, να στηλιτεύουµε και να αντιστεκόµαστε σε αυτό
που επιχειρείτε.
Αυτό που έγινε µόλις προηγουµένως στη διαδικασία ένστασης
αντισυνταγµατικότητας είναι ένα όνειδος γι’ αυτό εδώ το Κοινοβούλιο. Τη απουσία του Υπουργού, που εισάγει την τροπολογία
και ο οποίος επιχειρεί µ’ αυτόν τον τρόπο να νοµιµοποιήσει πληθώρα αποφάσεων σε βάθος δεκαετίας για όλα τα λιµάνια της
χώρας, µε συνοπτικές διαδικασίες, που δεν συνάδουν µε κοινοβουλευτική λειτουργία, µε άρνηση από πλευράς Προεδρείου να
δοθεί ο λόγος στους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους, µε άρνηση να δοθεί ο λόγος για δευτερολογία, µε εκτίµηση προφανούς αποτελέσµατος της εγέρσεως, το οποίο αµφισβητείται και
αµφισβητήθηκε, επιχειρείτε να νοµιµοποιηθεί η παραβίαση του
Συντάγµατος.
Έχω λοιπόν να σας πω κάτι. Η τήρηση του Συντάγµατος επαφίεται στον πατριωτισµό των Ελλήνων. Και όταν επιµένετε να παραβιάζετε το Σύνταγµα, παραβιάζετε την υποχρέωσή σας να
προστατεύετε το Σύνταγµα. Για όλα αυτά θα υπάρξει ο χρόνος
-διότι δεν είναι µακριά η κατάρρευση της τρικοµµατικής σας κοινοπραξίας- που θα κριθείτε.
Εγώ σηµείωσα ότι παρά τη λάβρα τοποθέτηση της κ. Ξηροτύρη, οι Βουλευτές της ΔΗΜΑΡ δεν σηκώθηκαν κατά την ένσταση της αντισυνταγµατικότητας. Αυτή η υποκρισία της
Δηµοκρατικής Αριστεράς θα πρέπει κάποια στιγµή να σταµατήσει. «Και του ληστή ψωµί και του χωροφύλακα χαµπέρι».
Δεν µπορείτε έτσι να ξεπλύνετε την ευθύνη σας, κύριοι της
ΔΗΜΑΡ, για το γεγονός ότι νοµιµοποιείτε το ξεπούληµα της
χώρας µας, για το γεγονός ότι οι Υπουργοί, τούς οποίους εσείς
στηρίζετε ως παρένθετα πρόσωπα, συνεδρίασαν ή φέρονται ότι
συνεδρίασαν ως Υπουργικό Συµβούλιο και µε πραξικοπηµατικό
τρόπο φρόντισαν να καταλυθεί και πάλι η δηµοκρατική λειτουργία του πολιτεύµατος και ο κοινοβουλευτισµός, όταν δεν υπήρξε
η απαραίτητη πλειοψηφία σε αυτήν εδώ τη Βουλή και στην αρµόδια επιτροπή για διορισµό Προέδρου του ΤΑΙΠΕΔ.
Όταν η Βουλή δεν δίνει τη συγκατάνευσή και τη συγκατάθεσή
της, κύριοι της ΔΗΜΑΡ, η λύση δεν είναι ότι το Υπουργικό Συµβούλιο συνεδριάζει, αλλάζει το νόµο και τον πηγαίνει στον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας να υπογράψει. Και είναι όνειδος πραγµατικά αυτή η πρακτική η οποία δοξάστηκε επί κυβερνήσεως Παπαδήµου και την οποία συνεχίζετε σε αυτήν εδώ την Κυβέρνηση,
να καθιστάτε τον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας συµµέτοχο αυτής
της κατάλυσης της δηµοκρατικής λειτουργίας του πολιτεύµατος.
Και, βεβαίως, είναι προ των ευθυνών του και ο ίδιος ο Πρόεδρος
της Δηµοκρατίας για την υπογραφή αυτών των πράξεων νοµοθετικού περιεχοµένου.
Εκείνο, όµως, το οποίο αξίζει κανείς να παρατηρήσει και να πει
είναι ότι αυτό το οποίο επιχειρείτε τώρα να κάνετε για όλα τα λιµάνια της χώρας -µε ένα κείµενο που µας φέρατε µε µπλάνκο,
µουντζούρες και χειρόγραφες σηµειώσεις, Κύριος οίδε τίνος,
είναι ακριβώς το ίδιο που επιχειρήσατε να κάνετε µε τη
«SIEMENS». Ακριβώς µε τον ίδιο τρόπο προσπαθήσατε τη µειοδοσία στην εθνική περιουσία και στα εθνικά συµφέροντα να την
ξεπλύνετε µέσα από την ψήφο Βουλευτών που στηρίζουν την Κυβέρνηση.
Και δεν είναι τυχαίο βέβαια, όταν αποσύρθηκε κατά την άτακτη
υποχώρησή σας, κατά την πλήρη ανασκευή της θέσης σας η τροπολογία µετά από αίτηµά µας για ονοµαστική ψηφοφορία, ότι ο
πιο εκνευρισµένος στην Αίθουσα αυτή ήταν ο κ. Σαχινίδης.
Δεν είναι τυχαίο ότι ο κ. Σαχινίδης, που ήταν ο Υπουργός Οικονοµικών που έφερε το συµβιβασµό της «SIEMENS», που ήταν
ο Υπουργός Οικονοµικών που απέφυγε να υπογράψει το συµβιβασµό, που ήταν ο Υπουργός Οικονοµικών που έχει υπογράψει
για όλες τις υπερβάσεις του προϋπολογισµού για τις απόρρητες
δαπάνες, που ήταν ο Υπουργός Οικονοµικών ο οποίος δεν αναζήτησε ποτέ τις αξιώσεις του ελληνικού δηµοσίου για τις γερµανικές αποζηµιώσεις, ήταν ο πιο εκνευρισµένος στην Αίθουσα
αυτή που θεώρησε καλό να λασπολογήσει εις βάρος του ΣΥΡΙΖΑ
κάνοντας απαράδεκτους συµψηφισµούς.
Και δεν είναι τυχαίο, που η Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας
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είπε ότι συκοφαντούµε όταν αναφερόµαστε σε επικοινωνιακό
πραξικόπηµα και σε φίλια µέσα ενηµέρωσης, το κυριακάτικο
άρθρο του κ. Κασιµάτη εις επίρρωση του κ. Σαχινίδη και της οργισµένης και θα έλεγα οργίλης αγόρευσής του, µε την οποία επιχείρησε να συµψηφίσει την Αριστερά, τους αγώνες, τις
διεκδικήσεις των πολιτών µε τη δράση της Χρυσής Αυγής. Αυτά
για να µην ξεχνιόµαστε στην Αίθουσα αυτή και για να µη θεωρήσετε και εσείς ότι εµείς θα ξεχάσουµε οτιδήποτε έχει συµβεί, οτιδήποτε έχει ειπωθεί σε αυτήν εδώ την Αίθουσα από οποιονδήποτε.
Είστε προ των ευθυνών σας και στην αναζήτηση των ευθυνών
αυτών εµείς, να είστε σίγουροι, ότι θα ασκήσουµε και υπεύθυνη
αντιπολίτευση και υπεύθυνη διακυβέρνηση.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε, κυρία
συνάδελφε.
Το λόγο έχει ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών κ. Σταϊκούρας.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Κύριε Πρόεδρε, ζητώ
το λόγο επί προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Δεν υπάρχει προσωπικό πάντως. Είναι θέµα πολιτικής.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Πώς δεν υπάρχει;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Αναφέρθηκε σε πολιτική, κυρία Ξηροτύρη.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Πρέπει να σταµατήσει αυτό το θέατρο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Θα σας δώσω µετά τον
κύριο Υπουργό το λόγο για ένα λεπτό, για να µας αναπτύξετε το
εάν υπάρχει προσωπικό. Κατά την άποψη του Προεδρείου δεν
υπάρχει.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Δώστε της το λόγο, κύριε
Πρόεδρε.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Μα, είναι εικόνα αυτή;
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ένα λεπτό προς όλους!
Κάτω όλοι.
Κατά την άποψη του Προεδρείου δεν ετέθη θέµα προσωπικό.
Ήταν πολιτική η τοποθέτηση. Παρ’ όλα αυτά όµως, θα πάρετε
αµέσως µετά το λόγο, κυρία Ξηροτύρη.
Κύριε Υπουργέ, δεν κατεβαίνετε από το Βήµα.
Ορίστε, έχετε το λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Κυρία Κωνσταντοπούλου, µιλήσατε περί αλαζονείας. Νοµίζω το ύφος και το περιεχόµενο της τοποθέτησής σας -όχι µόνο
το σηµερινό- καταδεικνύει ποιος έχει αλαζονεία.
Και επειδή µιλήσατε για άλλον, απόντα συνάδελφο, περί
εκνευρισµού, νοµίζω ότι πιο εκνευρισµένο άτοµο από εσάς δεν
υπάρχει στην Αίθουσα. Όλοι οι άλλοι µιλάνε πιο νηφάλια.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Επί της ουσίας των τροπολογιών θα τοποθετηθεί ο Υπουργός
Ναυτιλίας και Αιγαίου. Επί του αιτήµατος νοµίζω ότι είναι σαφές.
Είναι εξαιρετικά παράδοξο να τίθεται σήµερα και για το συζητούµενο νοµοσχέδιο ζήτηµα άσχετων διατάξεων, αφού ως γνωστόν δεν υφίσταται νόµος χωρίς να φιλοξενεί και τέτοιες
διατάξεις. Οι λόγοι εξηγήθηκαν από τον κ. Γεωργιάδη.
Στην περίπτωση, µάλιστα, του παρόντος νοµοσχεδίου οι φερόµενες ως άσχετες διατάξεις δεν είναι τόσο άσχετες, αφού στο
νοµοσχέδιο υπάρχουν αρκετές ρυθµίσεις στα άρθρα 4, 5, 6 και
7, που αφορούν το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου. Οι προτεινόµενες δε ρυθµίσεις τακτοποιούν εξαιρετικά σοβαρά και εκκρεµή ζητήµατα ή ωφελούν άµεσα τη λειτουργία και την
επιχειρησιακή ετοιµότητα των µονάδων του Λιµενικού Σώµατος.
Παρεµπιπτόντως, κυρία Κωνσταντοπούλου, δεν άκουσα τίποτα για τα άρθρα. Μιλήσατε οκτώ λεπτά και δεν άκουσα τίποτα
για το νοµοσχέδιο. Η εισηγήτρια της Νέας Δηµοκρατίας έκανε
αναλυτική, συνεκτική, ουσιαστική παρουσίαση των ρυθµίσεων
του νοµοσχεδίου.
Θα µου επιτρέψετε να συµπληρώσω την τοποθέτησή της
απαντώντας σε ερωτήµατα που έχετε θέσει.
Λέτε: Γιατί το νοµοσχέδιο ήρθε µε καθυστέρηση; Σεβόµαστε
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την κοινοβουλευτική διαδικασία. Αν το νοµοσχέδιο είχε εισαχθεί
νωρίτερα, θα ήταν αποτέλεσµα κριτικής το γεγονός ότι δεν έγινε
διαβούλευση. Είναι από τα πρώτα νοµοσχέδια της Κυβέρνησης.
Εξαντλήθηκε ο µέγιστος δυνατός χρονικός ορίζοντας διαβούλευσης από τις 10 Αυγούστου. Άρα, σε ό,τι αφορά αυτήν την Κυβέρνηση, δεν καθυστέρησε καθόλου.
Λέτε: Γιατί ΚΥΑ και όχι προεδρικό διάταγµα; Η αντικατάσταση
της πρόβλεψης έκδοσης προεδρικών διαταγµάτων από υπουργικές αποφάσεις αφορά στη σύσταση µονάδων εσωτερικού
ελέγχου στα Υπουργεία και τις αποκεντρωµένες διοικήσεις της
χώρας, ήτοι αποκλειστικά στο εναρκτήριο γεγονός της ίδρυσης
και λειτουργίας τους ως αναγκαία αφετήρια, ενέργεια για την
εξάπλωση των αποτελεσµάτων των δηµοσιονοµικών ελέγχων.
Αντιθέτως, η θέση τους στη διοικητική ιεραρχία, η στελέχωσή
τους, οι αρµοδιότητές τους προβλέπονται στον ίδιο το νόµο.
Εποµένως δεν τίθεται θέµα παράκαµψης διαδικασίας ελέγχου
των σχετικών πράξεων από το Συµβούλιο της Επικρατείας, αλλά
η ρύθµιση υπαγορεύεται από λόγους ταχείας προόδου του σχετικού έργου, κάτι άλλωστε, το οποίο αποτέλεσε το έλλειµµα της
υφιστάµενης κατάστασης και το αίτηµα της παρούσας νοµοθετικής παρέµβασης.
Τονίζω δε ότι οι σχετικές υπουργικές αποφάσεις προβλέπονται
ως κοινές, ήτοι απαιτούν τη συνυπογραφή τους από τον αρµόδιο
Υπουργό, τον Υπουργό Οικονοµικών και τον Υπουργό Διοικητικής
Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, µε αποτέλεσµα να εξασφαλίζεται ένας εκτεταµένος έλεγχος του πεδίου
εφαρµογής τους.
Γιατί η υπηρεσία –ρωτάτε- είναι έξι χρόνια άνευ αντικειµένου;
Η υπηρεσία, πράγµατι, είχε αδρανήσει λόγω µη εφαρµογής του
νόµου του 2006. Παρ’ όλα αυτά, από τον Ιούνιο του 2011 έχουν
γίνει εκατόν εβδοµήντα πέντε έλεγχοι, οι οποίοι αφορούν στο µητρώο δεσµεύσεων που τηρούν και στις ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις προς τους διάφορους φορείς της γενικής κυβέρνησης.
Απλώς, οι ανωτέρω έλεγχοι δεν έγιναν µε το καθεστώς εκείνο
του νόµου, αλλά µε τις γενικές δηµοσιονοµικές διατάξεις, που
διέπουν το καθεστώς των υπηρεσιών δηµοσιονοµικού ελέγχου,
χωρίς να εξασφαλίζεται, όµως, ο ουσιαστικός έλεγχος, όπως
αναπτύχθηκε, για το νέο ρόλο της υπηρεσίας.
Ετέθη το θέµα σχετικά µε την Επιτροπή Συντονισµού Ελέγχων.
Η Επιτροπή Συντονισµού Ελέγχων είναι όργανο του Υπουργείου
Οικονοµικών. Συγκροτείται από µέλη που µετέχουν εκ της θέσεώς τους και περιγράφονται σαφώς στο άρθρο του νοµοσχεδίου και όχι λόγω βούλησης του αρµόδιου Υπουργού. Στις
µονάδες εσωτερικού ελέγχου, που συνιστώνται σε κάθε Υπουργείο ή αποκεντρωµένη διοίκηση, έχει λόγο και ο εκάστοτε αρµόδιος Υπουργός διά της συνυπογραφής της σχετικής ΚΥΑ.
Πρόκειται για δύο διαφορετικά ζητήµατα, ενώ δεν πρέπει να λησµονείται το γεγονός ότι η ΕΣΕΛ, ως όργανο συντονισµού των
δηµοσιονοµικών ελέγχων, πρέπει να υπάγεται στον καθ’ ύλην αρµόδιο Υπουργό, δηλαδή στον Υπουργό Οικονοµικών.
Στο άρθρο 2 ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ είπε ότι δεν θα το ψηφίσει, δηλαδή είναι αντίθετος στη µείωση των µισθωµάτων που καταβάλλει το ελληνικό δηµόσιο σε ιδιώτες. Συµφωνώ ότι πρέπει
να προχωρήσουµε άµεσα στην αξιοποίηση της περιουσίας του
δηµοσίου. Αυτό, όµως, δεν σηµαίνει ότι θα πρέπει το ελληνικό
δηµόσιο να συνεχίσει να καταβάλλει υψηλά µισθώµατα. Νοµίζω
ότι έχετε ιδεολογική σύγχυση και σίγουρα µηδενιστική προσέγγιση των πάντων.
Σε ό, τι αφορά την αξιοποίηση της περιουσίας του δηµοσίου
θέλω να πω το εξής: Έχει γίνει –και οφείλατε να το ξέρετε- συνολική παρουσίαση του έργου οργάνωσης και προεπιλογής των
ακινήτων. Σύµφωνα µε τα στοιχεία του Ταµείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας, έχουν εξεταστεί από τους συµβούλους τα χαρτοφυλάκια τριάντα διαφορετικών φορέων του δηµοσίου µε
συνολικό αριθµό ογδόντα χιλιάδες επτακόσια δεκατέσσερα ακίνητα, εκ των οποίων τα εβδοµήντα ένα χιλιάδες διακόσια είκοσι
από την ΚΕΔ. Οι σύµβουλοι έθεσαν µε σαφήνεια συγκεκριµένα
κριτήρια, βάσει των οποίων επελέγησαν προς αξιοποίηση τρεις
χιλιάδες εκατόν πενήντα δύο ακίνητα –δύο χιλιάδες εξακόσια
ενενήντα τρία εξ αυτών από την ΚΕΔ- κατανεµηµένα σε όλες τις
περιφέρειες της χώρας. Η προσπάθεια συνεχίζεται και πολύ σύν-

1128

τοµα θα έχουµε ορατό, µετρήσιµο αποτέλεσµα.
Αναφερθήκατε στα 11,5 δισεκατοµµύρια. Το έχω πει και απ’
αυτό το Βήµα: Είναι βαρύ το φορτίο. Δεν υπάρχει αµφιβολία ότι
το πακέτο το µέτρων θα είναι επώδυνο για τους πολίτες. Και είναι
βασανιστικό για την Κυβέρνηση και τις πολιτικές δυνάµεις που
τη στηρίζουν. Άλλωστε θα πρέπει να γνωρίζουµε ότι το 78% των
δαπανών της γενικής κυβέρνησης –και το έχω ξαναπεί- αφορά
µισθούς, συντάξεις, κοινωνικά επιδόµατα. Οπότε, αναπόφευκτα
η όποια περιστολή δαπανών θα πρέπει να προέλθει και από αυτούς τους τοµείς. Ωστόσο, επιδίωξή µας είναι –και αυτό καθίσταται εµφανές από την προσπάθεια που καταβάλλουν όλοι οι
κυβερνητικοί εταίροι- το βάρος του πακέτου να επιµεριστεί όσο
γίνεται πιο δίκαια. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι προσπαθούµε
το µείγµα να πλήξει όσο λιγότερο γίνεται τους οικονοµικά ασθενέστερους συµπατριώτες µας.
Άκουσα από τους Ανεξάρτητους Έλληνες ότι δεν γίνεται διαπραγµάτευση, ότι η Κυβέρνηση δεν διαπραγµατεύεται. Διαφωνώ
µαζί σας. Ο ρεαλιστικός σχεδιασµός της Κυβέρνησης σε ένα δεδοµένα δύσκολο και σχεδόν άκαµπτο πλαίσιο και σε ένα ρευστό
ευρωπαϊκό περιβάλλον, το οποίο αγνοείτε, η αποφασιστικότητα
των κινήσεών της επί δύο µήνες συνέβαλαν στη βελτίωση της
πειστικότητας των επιχειρηµάτων µας. Αποκλίσεις εξακολουθούν
να υφίστανται, κυρίως στο σκέλος των εσόδων. Αυτές, όµως, περιορίζονται και η αξιοπιστία της χώρας βελτιώνεται. Αυτό είναι
σαφές, είναι πραγµατικό, είναι ξεκάθαρο. Η επιλογή που έγινε –
ορθώς κατά την κρίση µου- έχει ως πυρήνα το σκεπτικό πως για
να πετύχεις επί της ουσίας το στόχο σου και όχι για το θεαθήναι
πρώτα πείθεις και µετά διεκδικείς. Συνεπώς ο στόχος µας βραχυπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα διατηρείται αµετακίνητος και
επιδιώκεται µεθοδικά. Οι επικοινωνιακοί λεονταρισµοί δεν αποτελούν δική µας µεθοδολογία.
Βιάστηκε χθες ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος των Ανεξάρτητων Ελλήνων να µιλήσει δειγµατοληπτικά για επιχορηγήσεις,
εισφορές και συνδροµές σε διεθνείς οργανισµούς. Του είπα ότι
η Κυβέρνηση αυτή λειτουργεί µεθοδικά. Από τις 20 Αυγούστου
έχει σταλεί επιστολή στους Υπουργούς, έτσι ώστε εν όψει της
κατάρτισης του προϋπολογισµού του επόµενου έτους να έχουµε
πλήρη κατάλογο των οργανισµών και όλων των οντοτήτων που
χρηµατοδοτούνται από το εκάστοτε Υπουργείο, να δούµε ποιες
από τις δαπάνες αυτές αποτελούν νοµική υποχρέωση της
χώρας, την οποία αγνοείτε και να δούµε ποιες απ’ αυτές τις
ανάγκες κρίνονται από το κάθε Υπουργείο απολύτως αναγκαίες.
Καταθέτω για τα Πρακτικά της Βουλής τη σχετική επιστολή.
(Στο σηµείο αυτό ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών κ.
Χρήστος Σταϊκούρας καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα επιστολή, η οποία βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος
Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της
Βουλής)
Ήδη µπορώ να σας πω ότι από τα στοιχεία που έχουµε συλλέξει, έχουµε συνδροµές ως χώρα σε εκατόν ογδόντα διεθνείς οργανισµούς και οντότητες του εξωτερικού. Στον προϋπολογισµό
θα δείτε τις πρωτοβουλίες της Κυβέρνησης.
Βιάστηκε, επίσης, ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος των Ανεξάρτητων Ελλήνων να αναφέρει χθες ότι ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος έστειλε επιστολή στο Διοικητή της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας σχετικά µε τη µισθοδοσία, αγνοώντας την
ελληνική Κυβέρνηση. Η ελληνική Κυβέρνηση, µέσω του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµικών, είχε αποστείλει από τις 6 Σεπτεµβρίου σχετική επιστολή, την οποία και κατέθεσα χθες το βράδυ
στην Ολοµέλεια. Λείπει ο κ. Μαριάς. Απλά να του πω ότι για πολλοστή φορά βιάστηκε. Έβγαλε συµπεράσµατα, χωρίς να ρωτήσει. Σχετική επιστολή υπάρχει από χθες και στο γραφείο του
Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµικών.
Συνεπώς δεν παρασυρόµαστε σε επικοινωνιακή αντιµετώπιση
του ζητήµατος της περιστολής των δαπανών. Προχωρούµε ουσιαστικά, µεθοδικά. Γνώµονας για εµάς είναι το δηµόσιο συµφέρον και η πορεία της πατρίδας. Καλένδες για εµάς δεν
υπάρχουν. Όλοι -εµπλεκόµενοι και µη- θα κριθούµε τελικά από
τις αποφάσεις και τις πράξεις µας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα)

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε, κύριε
Υπουργέ.
Κυρία Ξηροτύρη, επιµένετε ακόµη ότι υπάρχει προσωπικό;
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Μάλιστα, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Σας δίνω το λόγο για
ένα λεπτό, για να αναπτύξετε το προσωπικό θέµα.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Ο λάβρος λόγος µου
για το συµφέρον του κοινωνικού συνόλου και της χώρας και οι
δράσεις µου τόσα χρόνια είναι γνωστά και θα συνεχίσουν να είναι
έτσι. Ίσως επειδή η κ. Κωνσταντοπούλου µέχρι τώρα δεν έχει
συµµετάσχει, όσο ήµουν εγώ, στα όργανα της Ανανεωτικής Αριστεράς, του Συνασπισµού, του ΣΥΡΙΖΑ/ΕΚΜ κ.λπ., δεν ξέρει
αυτόν το λόγο µου και ως εισαγγελέας εδώ στη Βουλή προσπαθεί να µου επιβάλει την τάξη.
Αυτός ο λάβρος λόγος µου, λοιπόν, ήταν για την τροπολογία
και το περιεχόµενό της, για να αποσυρθεί και όχι, βέβαια, για θέµατα αντισυνταγµατικότητας κ.ο.κ.. Δεν θα ακολουθήσω αυτήν
την τακτική των εντυπώσεων.
Θα παραβιάσω την κοινοβουλευτική δεοντολογία και συναδελφικότητα και θα σας πω το εξής: Κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, είχατε καταλάβει ότι αποσύρθηκε ολόκληρη η τροπολογία και γι’ αυτό δεν
είχατε µιλήσει στην πρωτολογία σας για αυτήν την τροπολογία.
Όταν εγώ τοποθετήθηκα και είπα ότι το δεύτερο µέρος δεν αποσύρθηκε και ότι πρέπει να αποσυρθεί, τότε αλλάξατε. Σταµατήστε, λοιπόν, σας παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε, κυρία
συνάδελφε.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Εγώ, λοιπόν, παραµένω στη θέση µου για την απόσυρση της τροπολογίας και για
το ότι πρέπει αυτή να συζητηθεί στο χρόνο που πρέπει να συζητηθεί. Μαθήµατα, όµως, εισαγγελέα από ανθρώπους µε τους
οποίους δεν έχω τύχει µαζί σε κανένα αγωνιστικό όργανο της
Αριστεράς δεν µπορώ να ακούω σε αυτήν την Αίθουσα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Το Προεδρείο αποφαίνεται ότι δεν υπήρχε προσωπικό θέµα.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω
το λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Παναγιώτης Λαφαζάνης.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, πολύ επιλεκτικά
εφαρµόζετε τον Κανονισµό.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αν και δεν το συνηθίζω, διότι δεν θέλω να αναφέροµαι προσωπικά, θα συνιστούσα στην κ. Ξηροτύρη λίγη ψυχραιµία.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Θα µου µιλούσατε
ποτέ έτσι, κύριε Λαφαζάνη; Σας παρακαλώ!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κυρία συνάδελφε, σας
παρακαλώ, µη διακόπτετε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Μη µε διακόπτετε. Σας άκουσα.
Θα σας συνιστούσα λίγη ψυχραιµία.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Έχω πάρα πολλή ψυχραιµία.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Δεν µε αφήνετε, µου σπαταλάτε
το χρόνο. Γιατί το κάνετε αυτό;
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Γιατί εσείς το κάνετε
αυτό σε εµένα;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Πρέπει να ακούτε και τον αντίλογο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κυρία Ξηροτύρη, σας
παρακαλώ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ψυχραιµία. Έχετε εκνευριστεί
και έχετε χάσει την ψυχραιµία σας.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Βεβαίως έχω εκνευριστεί.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Έρχεστε σε αυτήν την Αίθουσα
προκειµένου να δικαιολογήσετε τα αδικαιολόγητα και µου λέτε
ότι ζητάτε την απόσυρση λόγω περιεχοµένου. Χίλιες φορές ζητάµε την απόσυρση λόγω περιεχοµένου.
Δεν µου λέτε, όµως, δεν υπάρχει θέµα παραβίασης του Κανο-
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νισµού και της συνταγµατικότητας; Δεν υπάρχει; Διαβάστε, σας
παρακαλώ, το άρθρο 88, παράγραφος 3 του Κανονισµού. Και το
λέω για όλους τους συναδέλφους εδώ.
Εν πάση περιπτώσει, υπάρχει ανάγνωση και γραφή. Υπάρχουν
τα κείµενα. Οι εκπρόσωποι του ΠΑΣΟΚ δικαιολογηµένα είπαν ότι
δεν µιλούν, διότι ξέρουν τον Κανονισµό και δεν είναι δυνατόν να
δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα.
Τι λέει, λοιπόν, το άρθρο 88, παράγραφος 3; Οι τροπολογίες
πρέπει να σχετίζονται µε το κύριο αντικείµενο του νοµοσχεδίου
ή της πρότασης νόµου. Υπάρχει καµµία σχέση αυτής της τροπολογίας που εισήχθη και αφορά νοµιµοποίηση παρανοµιών και
σωρείας σκανδάλων που έχουν γίνει στα λιµάνια µε όλους τους
τρόπους και µε όλες τις µορφές µε µία µικρή παράγραφο; Όταν
το κείµενο είναι τετρακόσιες ογδόντα σελίδες και δεν το έχει διαβάσει κανείς εδώ σε αυτήν την Αίθουσα, έρχεστε και το ψηφίζετε;
Τι ψηφίζετε; Πείτε µου τι ψηφίζετε, κύριοι! Πείτε µου τι ψηφίζετε! Έχετε δει το κείµενο; Έχετε πάρει το κείµενο;
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Πού ξέρετε εσείς τι διαβάζουµε;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Έχετε πάρει το κείµενο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Σας παρακαλώ, κύριε
Λαφαζάνη!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Αφήστε τα ψέµατα!
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Κάντε µας και εξετάσεις!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κύριε Λαφαζάνη, αποφεύγετε τις προκλήσεις κατά των κυρίων συναδέλφων. Σας παρακαλώ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Με συγχωρείτε, κύριε Πρόεδρε.
Εδώ δεν µπορούµε να εµπαίζουµε τον ελληνικό λαό.
(Θόρυβος - διαµαρτυρίες)
Θα τα ακούσετε, κύριοι!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Μην προκαλείτε τους
συναδέλφους, σας παρακαλώ πολύ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Μιλάµε για εκατόν δύο αποφάσεις, οι οποίες ελήφθησαν από το 2002 µέχρι το 2012. Συνολικά,
είναι πεντακόσιες εβδοµήντα σελίδες! Δεν τις διένειµε καν η Υπηρεσία της Βουλής. Τις ζητήσαµε! Λέει «δεν µπορούµε να τις διανείµουµε, είναι τεράστιο»! Ούτε καν αναγράφονται στη σχετική
τροπολογία. Είναι παντελώς άσχετη µε το νοµοσχέδιο! Είναι
ρητή η αναφορά του Κανονισµού! Και µου λέτε ύστερα ότι δεν
τίθεται θέµα Κανονισµού και Συντάγµατος; Δηλαδή, τι πάει να
πει; Το γράφει ο Κανονισµός και επειδή καθόµαστε στα καθίσµατά µας, το γράφουµε στα παλιά µας τα παπούτσια; Σβήνει;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κύριε συνάδελφε, ολοκληρώσατε;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µε συγχωρείτε.
Οµιλώ και θα τελειώσω! Δεν δέχοµαι διακοπή!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Θα διακόψω την οµιλία
σας.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Δεν δέχοµαι καµµία διακοπή!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Αναφέρεστε στο Προεδρείο! Συναρµοδιότης των κυρίων Υπουργών είναι το νοµοσχέδιο, για να ξέρετε!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Αναφέροµαι…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Λέω, µήπως δεν το ξέρετε!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Μη µιλάτε πάνω µου!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Γιατί; Δεν κατάλαβα!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Θα σέβεστε τους οµιλητές!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Δεν έχετε δίκιο!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Γιατί µιλάτε πάνω µου; Μιλάω και
θα µιλήσω ελευθέρως και όταν τελειώσω…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Δεν έχετε δίκιο! Αναφερθήκατε στο άρθρο 88. Διαβάστε το καλύτερα! Είναι συναρµοδιότης!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Όταν τελειώσω, ευχαρίστως να
µιλήσουµε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Παρακαλώ, συνεχίστε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Οι αµφισβητήσεις στον Κανονισµό τίθενται, πράγµατι, σε οριακά σηµεία, όπου µπορεί κανείς
να πει «αυτή η τροπολογία είναι συναφής µε το νοµοσχέδιο ή
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όχι;». Και, πράγµατι, πολλές φορές µπορεί να υπάρχουν γκρίζες
ζώνες, όπου ο ένας να λέει «έτσι» κι ο άλλος να λέει «αλλιώς»!
Βεβαίως τότε θα αποφανθεί η Βουλή!
Όµως, όταν τα πράγµατα είναι απολύτως ξεκάθαρα και είναι
απολύτως άσχετη η τροπολογία µε το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο,
πέραν του ότι είναι σκανδαλώδες το περιεχόµενο προκειµένου
να ξεπουληθούν άρον-άρον τα λιµάνια, τότε µε συγχωρείτε, θα
κάθεται ο άλλος και θα τη νοµιµοποιεί; Τότε, τι τον θέλουµε τον
Κανονισµό; Να βάλουµε σε όλες τις διατάξεις το «δι’ εγέρσεως
όλοι» ή «καθήµενοι όλοι» και να τελειώνουµε!
Υπάρχουν πράγµατα, λοιπόν, στον Κανονισµό, τα οποία είναι
σαφή και δεν επιδέχονται παρερµηνειών ούτε διάφορων εξηγήσεων! Αυτό αφορά η ένσταση που κάναµε! Αυτό, µάλιστα, αφορά
όλους τους συναδέλφους, διότι βλέπω εδώ ότι εναλλάσσονται
οι ρόλοι κάθε φορά. Όταν είναι κάποιος αντιπολίτευση, αρχίζει
και θέτει θέµατα Κανονισµού. Όταν έρχεται στην κυβέρνηση, τα
ξεχνά και συνεχίζει την πεπατηµένη.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Σωστό είναι αυτό πάντως.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Πολύ σωστό είναι και η παρατήρηση αφορά και εµάς, γιατί αύριο µπορεί να γίνουµε κυβέρνηση
και πρέπει να σεβαστούµε πρώτοι εµείς τον Κανονισµό και όχι να
αρχίσουµε πάλι τα ίδια, αυτά τα οποία είναι γνωστά και τα οποία
έχουν οδηγήσει την Ελλάδα σ’ αυτό το σηµείο, διότι ζητάµε µέσα
στην ελληνική κοινωνία να υπάρξει άλλο πνεύµα, να υπάρξει
άλλο πνεύµα στο δηµόσιο, αλλά πρώτη η Βουλή καταστρατηγεί
την κοινή λογική, την απλή λογική, αυτά που γράφει ο Κανονισµός!
Αν θέλετε να αλλάξετε τον Κανονισµό, αλλάξτε τον! Έχετε το
δικαίωµα οι πλειοψηφίες! Τότε, να κάτσουµε να το συζητήσουµε
µε βάση αυτά που προβλέπονται, ώστε να αλλάξει ο Κανονισµός!
Θα συµφωνήσουµε ή δεν θα συµφωνήσουµε, δεν έχει σηµασία.
Όµως, δεν µπορεί να υπάρχει ο Κανονισµός σε τόσο σοβαρά θέµατα, να είναι τόσο σαφής και να παραβιάζεται όχι µία φορά
αλλά συνεχώς! Ειδικά αυτή η Κυβέρνηση το έχει κάνει κανόνα!
Σε κάθε νοµοσχέδιο, έχουµε τις τροπολογίες της Παρασκευής,
που είναι άσχετες!
Μας λέτε ότι δεν ασκούµε υπεύθυνη αντιπολίτευση. Εγώ τόσα
χρόνια που είµαι εδώ, αυτό που έχω καταλάβει είναι ότι πρώτη
φορά σ’ αυτήν τη Βουλή ασκείται τόσο υπεύθυνα η αντιπολίτευση! Δεν µου λέτε, τι Αντιπολίτευση θέλετε; Θέλετε Αντιπολίτευση που να κρύβει τις ανοµίες, να χειροκροτά τα σκάνδαλά
σας; Θέλετε Αντιπολίτευση η οποία να κάνει το δορυφόρο στην
Κυβέρνηση, τον υπαλληλίσκο και τον υπηρέτη;
Αν αυτά που εµείς εγείραµε ως Αντιπολίτευση ήταν τόσο παράλογα, γιατί αποσύρατε την τροπολογία για τη «SIEMENS»; Αν
δεν εγείραµε εµείς αυτό το θέµα εδώ, δεν υποβάλαµε ένσταση
αντισυνταγµατικότητας, δεν κάναµε αυτή τη φασαρία που κάναµε, µε την καλή έννοια και µε την ουσιαστική έννοια, θα την είχατε αποσύρει; Το πραξικόπηµα αυτό, η τροπολογία αυτή θα
είχε περάσει. Αυτή η σύµβαση θα ήταν νοµιµοποιηµένη τώρα.
Και αυτό θα ήταν σε όφελος του τόπου, σε όφελος του δηµοσίου
συµφέροντος; Αν δεν κάναµε εµείς τη φασαρία εχθές, το τέλος
για τα πλοία αναψυχής θα είχε περάσει τώρα µε τη συνένοχη
σιωπή της Αντιπολίτευσης.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Όµως δεν είναι αυτός ο ρόλος της Αντιπολίτευσης. Ο ρόλος
της Αντιπολίτευσης είναι να αναδεικνύει τα θέµατα. Ο ρόλος της
Αντιπολίτευσης είναι να στηλιτεύει τις κυβερνήσεις επί της ουσίας βεβαίως, µε µεγάλη υπευθυνότητα αλλά και δυναµισµό.
Στο αγγλικό Κοινοβούλιο ξέρετε πώς λένε τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της Αντιπολίτευσης; Μαστίγιο. Διότι αυτός είναι
ο ρόλος του: να ελέγχει ακατάπαυστα, να ελέγχει αµείλικτα και
αδυσώπητα την Κυβέρνηση.
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
Όµως εσείς φωνασκείτε όταν τα ακούτε αυτά και δεν καταλαβαίνετε ότι δεν οµιλώ µε την κοµµατική γλώσσα ούτε µε τη
γλώσσα απλώς µίας αριστερής παράταξης. Οµιλώ µε µία
γλώσσα η οποία πρέπει αυτήν τη στιγµή να δεσπόσει στη λειτουργία της Βουλής, στη λειτουργία του πολιτικού µας συστή-
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µατος αν θέλουµε να ανοίξουµε κάποιους διαφορετικούς δρόµους µε διαφορετικές νοοτροπίες.
Και αυτήν την ώρα, λοιπόν, αυτά τα πραξικοπήµατα που κάνετε, δεν θα περάσουν, δεν θα νοµιµοποιηθούν. Εµείς θα ζητήσουµε ονοµαστική ψηφοφορία πάνω στο συγκεκριµένο άρθρο
που φέρνετε για τα λιµάνια.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ολοκληρώστε, κύριε
συνάδελφε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, σε
δευτερόλεπτα. Είναι το τέλος του λόγου µου.
Και θα σας καλέσω ίσως και την ύστατη στιγµή, κύριε
Υπουργέ, να αποσύρετε αυτήν τη διάταξη που έχετε για το
πλωτό µουσείο. Μην ταλαιπωρείτε τους Βουλευτές και µην τους
βάζετε σε αυτήν τη βάσανο, σε αυτήν τη δοκιµασία να ψηφίσουν
µία τέτοια διάταξη. Αν θέλει ο κ. Λάτσης να κάνει µουσεία, ας
κάνει όσα θέλει. Υπάρχουν νόµοι που διέπουν τα µουσεία. Δεν
θα το φέρετε εδώ για να νοµιµοποιήσετε µία ιδιωτική υπόθεση η
οποία έχει ιδιοτελείς στόχους και έχει και απαράδεκτες φοροαπαλλαγές.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ολοκληρώσατε, κύριε
συνάδελφε. Παρακαλώ!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Λέτε ότι είναι ασήµαντες. Να µας
πείτε πόσες είναι, όχι να λέτε ασήµαντες. Ασήµαντη δεν υπάρχει.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κύριε Βορίδη, προτού
σας δώσω το λόγο, επειδή ανεφέρθη κατ’ επανάληψη ο κατερχόµενος του Βήµατος κύριος συνάδελφος στον Κανονισµό της
Βουλής, θα ήθελα να του δώσω µερικές απαντήσεις.
Η πρώτη απάντηση είναι πως όταν αναφέρεται στο άρθρο 88,
πρέπει να γνωρίζει -και το γνωρίζει ίσως καλύτερα απ’ όλους
µας- ότι είναι συναρµοδιότητα κι έχει συνυπογραφεί και από τους
δύο Υπουργούς, εποµένως είχε το δικαίωµα να φέρει τροπολογία.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Άλλα είπα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Παρακαλώ.
Σε ό,τι αφορά το άρθρο 101 είναι σίγουρο ότι δεν λαµβάνουν
το λόγο οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι. Στην παράγραφο 6
αναφέρεται σαφώς.
Σε ό,τι αφορά το αν έγινε γνωστό το νοµοσχέδιο µε τις πεντακόσιες σελίδες, έχει αναρτηθεί. Τα κόµµατα ειδοποιήθηκαν όλα,
έχουν αναρτηθεί στα Πρακτικά.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, δεν µπορείτε να
µιλάτε από τη θέση του Προέδρου επί της ουσίας. Πρέπει να κατεβείτε για να µιλήσετε επί της ουσίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Παρακαλώ, καθίστε
κάτω!
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Μα, από τη θέση του Προέδρου
µιλάτε επί της ουσίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Δεν είναι δυνατόν κάθε
φορά να διακόπτετε. Παρακαλώ πάρα πολύ. Μη µε φέρνετε στη
δύσκολη θέση να λάβω άλλα µέτρα. Παρακαλώ!
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Τι µέτρα; Θα µας φιµώσετε κιόλας;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ο κ. Μαυρουδής Βορίδης έχει το λόγο για οκτώ λεπτά.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αξίζει, νοµίζω, τον κόπο για λίγα
δευτερόλεπτα να αναρωτηθούµε: Η υπεύθυνη, εποικοδοµητική
και δηµιουργική αντιπολίτευση είναι η αντιπολίτευση που θα
εξαντλεί τις οµιλίες της σε άρθρα του Κανονισµού και σε ερµηνευτικές προσεγγίσεις επί των άρθρων αυτών; Εάν τα ζητήµατα
είναι ουσιαστικά, γιατί δεν πάµε στην ουσία των ζητηµάτων;
Παρακολούθησα την οµιλία του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος για την ταµπακιέρα, δηλαδή για την
ουσιαστική διαφωνία του ΣΥΡΙΖΑ για τις προτεινόµενες ρυθµίσεις από την Κυβέρνηση δεν µας είπε τίποτα. Εξήντλησε την οµιλία του σε ένα ήδη κριθέν ζήτηµα από το Σώµα µας που είναι η
ένσταση του ΣΥΡΙΖΑ που απερρίφθη.
Και µας µαλώνει, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µαλώνει την
πλειοψηφία του Σώµατος για τον τρόπο που απεφάνθηµεν. Να
µας κάνετε την ευγενή χάρη να αποφασίζουµε όπως νοµίζουµε,

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

κύριε Λαφαζάνη; Έχετε την καλοσύνη, αν δεν σας πειράζει;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Να υποµνήσω ότι, δόξα τω θεώ, ακόµα Κοινοβουλευτική Δηµοκρατία έχουµε και σ’ αυτήν την Αίθουσα αποφασίζει η Πλειοψηφία, που καλώς ή κακώς δεν είστε εσείς, αλλά είναι η Νέα
Δηµοκρατία; Να το υποµνήσω και αυτό;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Με το καλό ή µε το κακό –να πούµε την αλήθεια- αν συµβεί κι
αυτό στον τόπο και γίνεται εσείς ποτέ πλειοψηφία –απευκταίον,
χτυπάµε ξύλο- τότε θα έχετε εσείς την ευθύνη των αποφάσεων.
Μέχρι τότε την έχει η πλειοψηφία. Πλειοψηφία είναι η Νέα Δηµοκρατία. Δεχτείτε το, συνειδητοποιήστε το, συµφιλιωθείτε µε
αυτήν την πραγµατικότητα. Τι να κάνουµε τώρα;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Και παρακαλώ πολύ, βεβαίως κι έχετε δικαίωµα να ασκείτε όση
κριτική θέλετε στις αποφάσεις και να υποβάλετε τις δικές σας
αντιρρήσεις, επιφυλάξεις. Κανείς δεν έχει αντίρρηση σ’ αυτό.
Αλλά µη µας µαλώνετε κιόλας για τον τρόπο που αποφασίζουµε.
Δεν είστε εισαγγελείς και δεν είµαστε κατηγορούµενοι, δεν είστε
φορείς ενός δικαίου το οποίο είναι αυταπόδεικτο και αλάθητο.
Γνωρίζω ότι η Αριστερά τα έχει αυτά µέσα της, τι να κάνουµε;
Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεχθείτε ότι σε µια διαδικασία κοινοβουλευτικού διαλόγου –γιατί αυτό κάνουµε εδώ- ο καθένας έχει
τις προσεγγίσεις του, εκθέτετε τις απόψεις σας κι εµείς θα πούµε
τις δικές µας.
Έχουµε πει την άποψή µας για τον τρόπο που πρέπει να ερµηνεύεται το άρθρο 74 για τις τροπολογίες. Δεν το είπαµε µία,
το είπαµε πάρα πολλές φορές. Έχει αποφανθεί η πλειοψηφία
του Σώµατος επί του ζητήµατος αυτού πάρα πολλές φορές. Θέλετε να συνεχίσετε αυτήν την πρακτική; Εγώ τη βρίσκω στείρα,
τη βρίσκω άκαρπη, τη βρίσκω άγονη, τη βρίσκω µηδενιστική. Δικαίωµά σας είναι κοινοβουλευτικό. Κάντε το κι εµείς εδώ θα είµαστε. Υποβάλετε την ένστασή σας, εµείς θα την απορρίπτουµε
και θα πηγαίνουµε παραπέρα. Αν αυτό σας ικανοποιεί από πλευράς κοινοβουλευτικής διαδικασίας, µε γεια σας µε χαρά σας.
Πάµε, όµως, στην ουσία. Γιατί εξεγείρεστε; Ακούστε, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, τι δεν θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ µε αυτά τα τερτίπια
να περάσει: Μία τροπολογία την οποία φέρνει το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου και η οποία λέει το εξής. Αξιωµατικοί που αποφοιτούν από τις παραγωγικές σχολές µπορούν απευθείας µετά
την αποφοίτησή τους να πηγαίνουν να εκπαιδευτούν στις Μοίρες
Υποβρυχίων Καταστροφών, στις ΜΥΚ. Γιατί το θέλουν αυτό; Διότι
τώρα έτσι όπως είναι η ρύθµιση, πρέπει πρώτα να περάσουν τρία
χρόνια σε µονάδες και µετά να πάνε στη ΜΥΚ.
Γιατί το αλλάζουµε αυτό; Διότι ενώ υπάρχει επιθυµία µε την
αποφοίτηση από τις σχολές να πάνε στη Μοίρα Υποβρυχίων Καταστροφών, όταν πηγαίνουν στις µονάδες, περνάνε τρία χρόνια,
διαµορφώνονται διαφορετικές βιοτικές πραγµατικότητες και εν
συνεχεία δεν υπάρχει αυτή η επιθυµία.
Το ζητούν οι απόφοιτοι των σχολών, το ζητεί η ηγεσία των Σωµάτων, είναι µία ρύθµιση που διευκολύνει την εξέλιξη των αξιωµατικών, το περνάµε και δεν θέλουν να ψηφιστεί αυτή η συγκεκριµένη τροπολογία. Αυτό είναι το κακό, ότι θα µπορέσουµε να
έχουµε αξιωµατικούς που µας λείπουν στις Ειδικές Δυνάµεις,
στις Μοίρες Υποβρυχίων Καταστροφών. Αυτό δεν θέλουν να περάσει.
ΟΛΓΑ-ΝΑΝΤΙΑ ΒΑΛΑΒΑΝΗ: Πότε το είπαµε αυτό;
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Διαβάζετε τις τροπολογίες ή όχι; Επ’
αυτού µάχεστε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Παρακαλώ, κύριοι συνάδελφοι.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Πάµε στην άλλη, στο ζήτηµα των λιµανιών. Ακούστε τώρα το µεγάλο σκάνδαλο και το µεγάλο ζήτηµα για το οποίο συζητούµε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Τι
έγινε; Αυτές οι συγκεκριµένες επιτροπές σχεδιασµού και ανάπτυξης λιµένων εξέδιδαν αποφάσεις ανάπτυξης και σχεδιασµού
λιµένων από το 2002 έως το 2012. Έχουν εκδοθεί αυτές οι αποφάσεις, δεν τις εκδίδουµε τώρα. Το ξαναλέω από το 2002 µέχρι
το 2012 εκδίδονται αποφάσεις αυτών των επιτροπών. Αυτές οι
αποφάσεις είναι διοικητικές πράξεις. Έπρεπε να έχουν δηµοσιευθεί σε Φύλλα Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως. Δεν δηµοσιεύτη-
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καν και εξαιτίας αυτού του τυπικού ελαττώµατος καθίστανται
ακυρωτέες. Είναι τυπικό το ελάττωµα, προσέξτε, διότι δεν έχει
τηρηθεί η διαδικασία δηµοσιότητας.
( Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ )
Για να καλυφθεί το ελάττωµα αυτό εκδίδονται υπουργικές
αποφάσεις. Έχουν εκδοθεί οι υπουργικές αποφάσεις. Για την έκδοση των υπουργικών αποφάσεων ουδείς διαµαρτυρήθηκε και
φώναξε. Προσέξτε, οι υπουργικές αποφάσεις είναι κατώτερο επίπεδο νοµοθετικής ρυθµίσεως, αδιαφανέστερο. Όµως αυτές
έχουν εκδοθεί.
Και ερχόµαστε και λέµε εµείς σήµερα: Εµείς δεν θέλουµε
αυτήν την αδιαφανή διαδικασία. Θέλουµε µια διαφανή διαδικασία. Θέλουµε τις αποφάσεις αυτές να τις κυρώσουµε µε νόµο
προκειµένου να καταστούν συνολικό κτήµα του ελληνικού λαού.
Και αναφέροµαι σε αυτές τις αποφάσεις που εκκρεµούν από το
2002. Αυτό δεν θέλουν, αυτό συζητάµε τώρα.
Να πούµε και ποια είναι η ταµπακιέρα γι’ αυτούς που δεν το
θέλουν; Δεν το θέλουν όλοι αυτοί που χρόνια τώρα κάνουν παρανοµίες µέσα στα λιµάνια. Έρχονται αυτές οι παρανοµίες τους
σε σύγκρουση µε τις υπουργικές αποφάσεις και τις αποφάσεις
των επιτροπών και είναι αναγκασµένοι πια να συµµορφωθούν.
Οι οπαδοί της παρανοµίας, θαυµάστε τους! Αυτό είναι που θέλουν να σταµατήσουν.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Αυτό είναι που θέλετε να σταµατήσετε, τις ρυθµίσεις εκείνες
οι οποίες θα τακτοποιήσουν, θα βάλουν νόµους, κανόνες και θα
επικυρώσουν αποφάσεις που υπάρχουν από το 2002.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εγώ σας ξαναλέω ότι υπάρχει
πεδίον λαµπρόν αντιπολιτεύσεως. Όχι τέτοια. Είναι φθηνά, είναι
ταπεινά, δεν έχουν κανένα νόηµα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Το λόγο έχει ο
Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ.
Επαµεινώνδας Μαριάς.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΜΑΡΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, έχουµε αναδείξει
ορισµένα θέµατα και από ότι φαίνεται ο κύριος Υπουργός, όταν
του αποδίδουµε τα εύσηµα σε ορισµένα ζητήµατα αλλά του κάνουµε και κριτική να προχωρήσει παραπέρα, δεν το αναγνωρίζει.
Τι του είπαµε χθες; Είπαµε ότι έστειλε πράγµατι µια επιστολή
στον κ. Προβόπουλο, µε την οποία του ζητούσε να µειώσει τις
αµοιβές. Επειδή κώφευε ο κ. Προβόπουλος, του υπέδειξα έναν
τρόπο, πώς να αξιοποιήσει τα µετοχικά του δικαιώµατα µέσα από
τη γενική συνέλευση. Στη συνέχεια πολύ αργά, όχι ο ίδιος αλλά
η κ. Παπακώστα µάς ενηµέρωσε ότι υπήρχε επιστολή του κ. Προβόπουλου στην οποία ανέφερε ότι µείωνε τις αµοιβές του και
ενηµέρωνε τον κ. Ντράγκι. Μέχρι να τελειώσει η συνεδρίαση δεν
είχε κατατεθεί για τα Πρακτικά. Είπαµε ότι εφόσον ήταν έτσι –
διότι είχε την επιστολή η κ. Παπακώστα- κακώς έστειλε την επιστολή ο κ. Προβόπουλος στον κ. Ντράγκι. Έπρεπε να τη στείλει
στον κ. Σταϊκούρα.
Αν τα πράγµατα είναι διαφορετικά και υπάρχει και επιστολή
του κ. Προβόπουλου προς τον κ. Σταϊκούρα, αυτό είναι θέµα δικό
του. Ούτε µας την έδειξε ούτε µας είπε κάτι χθες το βράδυ, που
ήµασταν µέχρι αργά.
Επί της ουσίας θέσαµε πολλά θέµατα και δεν πήραµε απαντήσεις.
Αν θέλετε να µειώσετε τις δαπάνες, κάντε αποδεκτή την τροπολογία που έχουµε καταθέσει για τον περιορισµό των αµοιβών
των golden boys. Θα υπάρξει µεγάλη µείωση. Δεν θα παίρνει κανένα golden boy όπου και αν υπηρετεί στο δηµόσιο τοµέα και
στις θυγατρικές και στις τράπεζες που ανακεφαλαιοποιούνται –
και µιλώ για τους µεγαλοµέτοχους που τους έχει σώσει πληρώνοντας ο ελληνικός λαός- τις τεράστιες αµοιβές. Περάστε,
λοιπόν, αυτήν την τροπολογία, κάντε την δεκτή να τελειώνουµε.
Δεύτερον, να µην µπορεί ούτε ο Πρωθυπουργός ούτε οι
Υπουργοί ούτε οι υπόλοιποι γενικοί γραµµατείς να έχουν πάνω
από πέντε συµβούλους. Τελειώστε τον κοµµατικό στρατό. Έχετε
άξιους δηµοσίους υπαλλήλους. Βάλτε τους να σας βοηθήσουν.
Θα το κάνετε αυτό; Είναι πολύ απλό. Τώρα µας λέτε ότι «θα το
κάνω στο µέλλον».
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Εδώ και ενάµιση µήνα από τότε που ξεκίνησε να λειτουργεί η
Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων, θέτουµε αυτό το θέµα. Θεωρούµε σηµαντικό ότι υπήρξαν δηλώσεις δικών σας στελεχών
και του κ. Κεφαλογιάννη, του Γραµµατέα της Νέας Δηµοκρατίας,
που είπε στην επιτροπή ότι θέλει να υπάρξει περιορισµός.
Κάντε το τώρα, διότι κάθε µέρα που περνάει είναι κρίσιµη για
τον ελληνικό λαό.
Θέλετε να βάλετε µια τάξη στους διεθνείς οργανισµούς; Σας
το είπαµε. Σας δείξαµε παραδείγµατα που πηγαίνουν τα χρήµατα
του ελληνικού λαού, την ώρα που δεν υπάρχουν χρήµατα για
φάρµακα, για τους συνταξιούχους, τους ένστολους κ.λπ. Είπατε
ότι θα βάλετε µια τάξη. Εµείς θέλουµε να βάλετε τάξη τώρα.
Θα καταθέσω στα Πρακτικά τα εξής. Με απόφαση προχθεσινή, στις 30/8/2012, δίνονται 6.376.000 ευρώ για να στηριχθεί η
ειρηνευτική αποστολή του ΟΗΕ στο Κονγκό. Η πλουσία Ελλάς
πληρώνει. Στις 5/9/2012 η πλουσία Ελλάς αποφασίζει να δοθούν
7.000.000 ευρώ στο Διεθνή Οργανισµό Ανάπτυξης του ΟΗΕ. Τα
13.000.000 ευρώ είναι σηµαντικό ποσό, γιατί αυτά είναι ποσά που
µπορούσαν να πάνε για να στηριχθούν οι αµοιβές των δικαστικών. Στις 16/7 –δική σας Κυβέρνηση είναι- αποφασίζεται να δοθούν 240.000 ευρώ για το Διεθνή Οργανισµό Μετανάστευσης.
Για την εκπαίδευση µνήµης και έρευνας για το Ολοκαύτωµα αποφασίζονται 30.000 ευρώ. Θα πληρώσουµε χρήµατα για τη µνήµη
του Ολοκαυτώµατος στην Ελλάδα, για τα θύµατα του ναζισµού,
για τα θύµατα των Γερµανών; Θα φτιάξουµε ένα µουσείο Εθνικής
Αντίστασης να έχουµε αυτά τα ποσά, να τα διεκδικήσουµε;
Πληρώνουµε το Ταµείο Συντάξεων και Αποθεµατικού Κεφαλαίου του ΟΟΣΑ. Δηλαδή, πληρώνουµε ως εργοδότες κάθε
χρόνο 410.000 ευρώ µε απόφαση της 12/6/2012, γιατί είµαστε
οι εργοδότες των εργαζοµένων του ΟΟΣΑ. Δεν ξέρω αν απ’
αυτά τα ποσά θα πάρει κάποια σύνταξη η κ. Μπιρµπίλη.
Είπε ο κύριος Υπουργός «Μα, έχουµε διεθνείς υποχρεώσεις.
Πρέπει να πληρώσουµε». Όταν πεινάει ο ελληνικός λαός, όταν
του κόβουµε τα επιδόµατα, όταν φτάνουµε σε σηµείο να µην
έχουµε χρήµατα να στηρίξουµε τους άνεργους και αυτούς που
έχουν ανάγκη, θα πρέπει να κάνουµε µια επιλογή. Θα πληρώσουµε εδώ για να στηρίξουµε τον ελληνικό λαό ή θα δίνουµε τα
χρήµατα στους διεθνείς οργανισµούς; Η εξάρτηση περνάει µέσα
και από διεθνείς οργανισµούς. Περνάει και µε έναν τρόπο κατά
τον οποίον οι τοκογλύφοι όχι µόνο σου παίρνουν µε τόκο αυτά
που σου δανείζουν αλλά σε βάζουν να στηρίζεις και τις δικές
τους επιλογές, όπως είναι το Κονγκό, όπως είναι η Φραγκοφωνία
και όπως είναι όλα τα άλλα.
Σε µια εποχή που δεν έχουµε θα γίνονται όλα αυτά τα πράγµατα; Θα µπει µια σειρά; Θα υπάρξει περιορισµός; Να, τρόποι
µε τους οποίους µπορούµε να µειώσουµε. Και σας δείξαµε και
πολύ συγκεκριµένα ισοδύναµα πάνω στα θέµατα αυτά. Θα επανέλθω στη δευτερολογία επί του θέµατος αυτού και µε άλλα
στοιχεία, αφού σας ακούσω.
Ως προς το θέµα των λιµανιών εξηγήσαµε ότι πρώτα απ’ όλα
δεν υπήρχε κανένα κατεπείγον. Το είπε και ο κ. Βορίδης. Είπε ότι
ήταν αποφάσεις από το 2002 µέχρι το 2012. Ποιο είναι το κατεπείγον; Η δηµοκρατία ανέµενε δέκα ολόκληρα χρόνια για το ζήτηµα αυτό. Λίγες µέρες δεν θα έβλαπταν.
Δεύτερον, οι κύριοι της Κυβέρνησης ουσιαστικά επιχειρούν να
κάνουν τη Βουλή πλυντήριο. Έναν πάκο µε πεντακόσιες σελίδες
υπουργικών αποφάσεων τις κάνουν ανάρτηση την Παρασκευή
και τι θέλουν πρακτικά; Θέλουν να συγκαλύψουν, πράγµατι, ενδεχόµενες παρανοµίες που είναι στις υπουργικές αποφάσεις.
Διότι οι υπουργικές αποφάσεις καλύπτουν µια δράση, όπως είπε
ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας εδώ,
δέκα ετών. Και θέλουν εδώ στη Βουλή µέσα σε σαράντα οκτώ
ώρες, χωρίς να ακούσουµε και τις απόψεις της τοπικής κοινωνίας, να έρθουµε να τις επικυρώσουµε και –προσέξτε- να δώσουµε και εξουσιοδότηση στον Υπουργό να τις αλλάξει αν δεν
του αρέσει.
Αυτή είναι η δηµοκρατία; Έτσι θα προχωρήσουµε; Και απευθύνοµαι κυρίως στη ΔΗΜΑΡ, διότι έχει δείξει ορισµένα στοιχεία
ευαισθησίας. Και λέµε: συνάδελφοι, έτσι θα πορευθείτε; Είναι
ευκαιρία για εσάς να αποδράσετε από το Αλκατράζ όσο είναι καιρός. Μόλις ψηφίσετε το µεγάλο πακέτο των µέτρων, θα είστε
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άχρηστοι για τη συγκυβέρνηση. Γιατί ο ίδιος ο κ. Βορίδης είπε
ότι η Πλειοψηφία εδώ είναι η Νέα Δηµοκρατία. Καταλάβετέ το.
Μπορείτε και είναι ευκαιρία να αποδράσετε από το Αλκατράζ!
Ευχαριστώ.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Επαµεινώνδας Μαριάς καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
(Χειροκροτήµατα)
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα το
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Το λόγο έχει η
κ. Χρυσοβελώνη για οκτώ λεπτά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, έχω ζητήσει το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Παππά,
δεν είχατε ζητήσει το λόγο. Επειδή είστε Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος δεν έπεται ότι…
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Σήκωσα το χέρι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Με συγχωρείτε.
Σας παρακαλώ πάρα πολύ…
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Εγώ σας παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Θα σας έδινα το
λόγο –και δεν είχα κανένα λόγο να µη σας τον δώσω- εάν…
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Εγώ σας παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): …τον είχατε ζητήσει.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Τον είχα ζητήσει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Μάλιστα, συνεννοήθηκα και µε τους συνεργάτες µου εδώ και ρώτησα εάν είχε
ζητήσει κάποιος…
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Δεν ήσασταν εσείς. Να ενηµερώνεστε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Όχι, µου είπαν
οι συνεργάτες µου ότι δεν έχει ζητήσει κάποιος άλλος το λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Να κάνουν σωστά τη δουλειά τους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Εντάξει, θα µιλήσει για οκτώ λεπτά η κ. Χρυσοβελώνη και µετά θα πάρετε το
λόγο.
Ορίστε, κυρία Χρυσοβελώνη, έχετε το λόγο.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κατ’ αρχάς θα τοποθετηθώ εκ
νέου επί της τροπολογίας του Υπουργού, του κ. Μουσουρούλη,
ο οποίος δυστυχώς είναι απών, επισηµαίνοντας και πάλι ότι δεν
είναι κοινοβουλευτική διαδικασία αυτή, δηλαδή να κατατίθεται
Παρασκευή απόγευµα µία τροπολογία πεντακοσίων σελίδων,
δίχως να αιτιολογείται ή έστω να προκύπτει κατά κάποιον τρόπο,
το κατεπείγον.
Κύριε Μουσουρούλη, ας είστε απών, εγώ αναφέροµαι σε
εσάς. Αποσύρατε χθες το βράδυ το πρώτο µέρος της τροπολογίας σας για το νέο τέλος και καλά πράξατε. Γιατί, όµως, δεν
αποσύρετε και το δεύτερο για τα λιµάνια; Απορώ γιατί συνεχίζετε
να επιµένετε. Γνωρίζω ότι δεν είστε νοµικός. Άρα, ενδεχοµένως,
αυτό που θα πω αφορά περισσότερο τους συµβούλους σας.
Γιατί, λοιπόν, επιµένετε να θέλετε να περάσετε µε νόµο όρους
δόµησης δεκάδων λιµανιών; Ποια είναι η σκοπιµότητα πίσω από
την εµµονή αυτή; Γιατί δεν σας αρκούν οι αποφάσεις, το κατ’
εξοχήν, δηλαδή, κανονιστικό εργαλείο; Ποιος άγνωστος ή γνωστός επενδυτής σάς ζήτησε, άραγε, να µετατρέψετε τη Βουλή
από νοµοθετικό σε κανονιστικό Όργανο; Τι ακριβώς φοβήθηκε
και επιδιώκει την τροπολογία;
Και για να περιπλέξετε ακόµα περισσότερο το θέµα, ήρθατε
χθες και καταθέσατε τροπολογία της τροπολογίας µε την οποία
παρέχετε στον εαυτό σας τη δυνατότητα να αλλάζετε το νόµο
µε υπουργική απόφαση.
Κύριε Πρόεδρε, έχουµε όλοι µας ευθύνη να προστατεύσουµε
τη Βουλή από τέτοιες πρωτοφανείς πρακτικές που διευκολύνουν,
ίσως, τον κύριο Υπουργό αλλά ευτελίζουν τη νοµοθετική διαδικασία.
Για την περίπτωση ειδικά του λιµανιού του Βόλου µόλις λίγες
εβδοµάδες πριν ο κ. Μουσουρούλης είχε ανακοινώσει πως θα
επανερχόταν το Σεπτέµβριο µε δικές του προτάσεις προς τους
φορείς σε αντικατάσταση του σχεδίου «ΠΟΣΕΙΔΩΝ», που απέρ-
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ριψαν όλοι ανεξαιρέτως οι τοπικοί φορείς της Μαγνησίας. Αντ’
αυτού, είδαµε ξαφνικά µία τροπολογία, που εκτός του λιµανιού
του Βόλου περιλαµβάνει και τα λιµάνια της Σκιάθου και της Αλοννήσου, µαζί µε δεκάδες άλλα λιµάνια.
Δηλαδή, έχουµε τη συγκυβέρνηση να φέρνει στη Βουλή για
ψήφιση σε άσχετο νοµοσχέδιο, την τελευταία στιγµή, πεντακόσιες σελίδες πολεοδοµικού περιεχοµένου, που αφορούν στις
ζώνες όλων των µεγάλων λιµανιών, τα οποία επιδιώκει να εκποιήσει -και µάλιστα άµεσα- χωρίς τη γνώµη των τοπικών κοινωνιών.
Ο Υπουργός Ναυτιλίας αγνόησε πλήρως όλους τους τοπικούς
φορείς της Μαγνησίας, αδειάζοντας –να µου επιτρέψετε την έκφραση- την εν εξελίξει διαδικασία αναδιαµόρφωσης του master
plan του λιµανιού του Βόλου -και προφανώς και άλλων λιµανιώνµε µία απολύτως µεθοδευµένη τροπολογία, την οποία ασφαλώς
και δεν θα ψηφίσουµε οι Ανεξάρτητοι Έλληνες.
Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να κάνω µία γενικότερη παρατήρηση µε αφορµή τα σφάλµατα του Υπουργού, του κ. Μουσουρούλη.
Ασχολούµαστε εδώ µε τα λιµάνια και µε τις κατασκευές σε λιµενικές ζώνες. Κύριε Υπουργέ, όµως, για να έχει νόηµα οποιαδήποτε συζήτηση για τα λιµάνια, θα πρέπει να υπάρχουν και πλοία
που να δένουν σε αυτά.
Το αναφέρω αυτό, γιατί στο λιµάνι του Βόλου –και όχι µόνοεξαιτίας της πολιτικής σας έχουµε µία διαρκή µείωση των δροµολογίων.
Έθεσα το πρόβληµα της ακτοπλοΐας στον Υπουργό, τον κ.
Μουσουρούλη, το καλοκαίρι που µας πέρασε µε επίκαιρη ερώτηση µου, στην οποία απάντησε δηλώνοντας «αδυναµία παρέµβασης». Έτσι από τα λίγα δροµολόγια που εξυπηρετούσαν τις
Σποράδες έχουµε πάει στα ελάχιστα.
Το Υπουργείο Ναυτιλίας θέτει ως προτεραιότητα και µάλιστα
µε το µανδύα του κατεπείγοντος την εκµετάλλευση της γης των
λιµανιών, αντί να ασχολείται µε τις ακτοπλοϊκές συνδέσεις των
νησιών µας και να µεριµνήσει αν υπάρχουν καν πλοία για να εξυπηρετούν τα λιµάνια της περιφέρειας και τις ανάγκες των κατοίκων.
Θεωρώ πως κι εσείς θα έπρεπε να συµφωνήσετε ότι η απόσυρση της τροπολογίας του κ. Μουσουρούλη είναι πλέον επιβεβληµένη, καθώς πέραν της κατάθεσης που έγινε την τελευταία
στιγµή, ήρθε στην Ολοµέλεια να συζητηθεί ως προσθήκη σ’ ένα
τελείως άσχετο νοµοσχέδιο.
Θα αναφερθώ σχετικά µε την πικρία που εξέφρασε ο συνάδελφος κ. Βορίδης για τους Ανεξάρτητους Έλληνες. Είπε, λοιπόν,
χθες εµφανώς στεναχωρηµένος ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας, πως κάνουµε επίκαιρες ερωτήσεις
γιατί δεν καταργούνται οι εδικοί γραµµατείς και όταν έρχεται η
Κυβέρνηση να τους καταργήσει, πάλι δεν είµαστε ευχαριστηµένοι.
Κύριοι συνάδελφοι της Νέας Δηµοκρατίας, κακώς απευθύνεστε σ’ εµάς και στεναχώριεστε. Ίσως έχετε ζαλιστεί από τις περιστροφές γύρω από το ίδιο θέµα. Θα πρέπει, όµως, να
γνωρίζετε ότι την κατάργηση των ειδικών γραµµατέων Υπουργείων δεν την ζήτησαν πρώτοι οι Ανεξάρτητοι Έλληνες αλλά την
ανακοίνωσε επίσηµα, µόνος του, στις 3 Ιουλίου ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Όταν, λοιπόν, θα του εκφράσετε την εύλογη απορία
σας γιατί καταργεί ανύπαρκτες γραµµατείες, ρωτήστε τον επίσης να σας εξηγήσει γιατί ο ίδιος στις 6 Ιουλίου διόριζε νέο ειδικό
γραµµατέα στο Υπουργείο Εθνικής Άµυνας.
Καταλήγοντας, κύριε Πρόεδρε, µιας και αναφερόµαστε στην
περιστολή των δηµοσίων δαπανών και στους δηµοσιονοµικούς
ελέγχους, αναφέροµαι και πάλι στον ΟΠΑΔ, γιατί είδα πως χθες
το βράδυ το θέµα της οικονοµικής επιθεώρησης το προσπεράσατε, κύριε Σταϊκούρα.
Εγώ ανέφερα συγκεκριµένα στοιχεία διασπάθισης δηµοσίου
χρήµατος στην οµολογουµένως σκανδαλώδη υπόθεση του Ταµείου Υγείας των Δηµοσίων υπαλλήλων. Περιµένω, όµως -όπως
θεωρώ το ίδιο και όλοι οι συνάδελφοι- να ακούσω ποιο ήταν το
πόρισµα των επιθεωρητών του Υπουργείου για τη ζηµία δισεκατοµµυρίων ευρώ που προκλήθηκε σε βάρος του ελληνικού δηµοσίου, γιατί είναι ένα συγκεκριµένο σκάνδαλο, το οποίο απαιτεί
συγκεκριµένη απάντηση από τη συγκυβέρνηση, την ώρα µάλιστα
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που ισχυρίζεστε ότι διαπραγµατεύεστε µέτρα τα οποία εάν
εφαρµοστούν, θα ισοπεδώσουν τον ελληνικό λαό.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των Ανεξαρτήτων Ελλήνων)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Πριν δώσω το
λόγο στον κ. Παππά, έχει ζητήσει το λόγο ο κύριος Υπουργός για
µία παρέµβαση.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος των Ανεξάρτητων Ελλήνων, απευθυνόµενος στους συναδέλφους της ΔΗΜΑΡ, είπε ότι
για την Κυβέρνηση είναι άχρηστοι.
Κύριε Μαριά, κάποιοι προτίµησαν αντί να κάνουν τον παίκτη
της κερκίδας, να µπουν στον αγωνιστικό χώρο. Μόνο άχρηστοι
δεν είναι. Τους καλέσατε να δραπετεύσουν. Άλλοι έχουν δραπετεύσει από την εθνική προσπάθεια.
Αναφερθήκατε, επίσης, σε κάποιες υποχρεώσεις τις οποίες είχαµε και τις οποίες πράγµατι υπογράψαµε τους δύο τελευταίους
µήνες εξ αντανακλάσεως από τις υποχρεώσεις που ήδη είχαν
αναλάβει οι προηγούµενες κυβερνήσεις. Έχω καταθέσει στα
Πρακτικά, δεν προλάβατε να ενηµερωθείτε, ότι ακριβώς εξαιτίας
αυτών των λόγων έχουµε ζητήσει -και µε αφορµή αιτήµατα που
έχουν γίνει για την επόµενη χρονιά- να συνεκτιµηθούν όλα, να
καταγραφούν όλα και να γίνει η αντίστοιχη περιστολή.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα το
λόγο µετά τον κ. Παππά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Πρόεδρε,
µετά τον κ. Παππά θα σας δώσω το λόγο.
Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Χρυσής Αυγής κ. Χρήστος Παππάς έχει το λόγο για οκτώ λεπτά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Με τους Βουλευτές της Δηµοκρατικής
Αριστεράς, τους κυβερνητικούς Βουλευτές και µε το κόµµα αυτό
µας χωρίζει άβυσσος. Παίρνω, όµως, αφορµή από την απάντηση
του κυρίου Υπουργού για να πω ότι στον αγωνιστικό χώρο, µπαίνεις για να αγωνιστείς. Εσείς µπήκατε και κάνετε συνέχεια αυτογκόλ. Δεν βάζεις γκολ στην οµάδα σου, στα δικά σου δίκτυα.
Θα τοποθετηθούµε, επειδή το Προεδρείο δεν µας έδωσε τη
δυνατότητα, όπως είχε δώσει την περασµένη εβδοµάδα, να µιλήσουµε οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι επί της ένστασης του
κόµµατος του ΣΥΡΙΖΑ για την αντισυνταγµατικότητα του άρθρου.
Θυµίζω ότι την περασµένη εβδοµάδα, τέτοια µέρα, είχε δοθεί
η δυνατότητα στους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους να τοποθετηθούν. Τώρα, ακούµε να λέτε για Κανονισµούς και να επικαλείστε διάφορα άρθρα. Άλλοι λένε το ένα και άλλοι το άλλο. Εγώ
θα αναλώσω λίγο από το χρόνο µου, για να τοποθετηθούµε ως
προς την αντισυνταγµατικότητα.
Πιστεύω, λοιπόν, ότι η ένσταση του ΣΥΡΙΖΑ χθες, όπως έντονα
αναπτύχθηκε σήµερα από την άριστη νοµικό, την κ. Κωνσταντοπούλου, είναι προσχηµατική. Δηλαδή, η Αξιωµατική Αντιπολίτευση βρίσκει έναν τρόπο να είναι στην επικαιρότητα, να θέτει
θέµατα αντισυνταγµατικότητας στα άρθρα και δεν κοιτάει την
ουσία.
Η ουσία είναι, όπως και µε τη σκανδαλώδη ένσταση για το
άρθρο περί της «SIEMENS», που ήσασταν εδώ, κύριε Υπουργέ
και το Προεδρείο, ότι σηκώθηκε πρώτη η κ. Κωνσταντοπούλου
µε τους Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ από την αριστερή πλευρά και σηκωθήκαµε εµείς από τη δεξιά πλευρά. Δεν έχει, βέβαια, σηµασία
σε ποια πλευρά κάθεσαι. Εµείς δεν διαχωρίζουµε τον κόσµο και
τους Βουλευτές σε πλευρές. Πρώτα µας είχε προταθεί να καθίσουµε στην αριστερή πλευρά. Επειδή φοβόντουσαν οι κύριοι της
Αριστεράς ότι θα έχουν πρόβληµα κ.λπ., µας έβαλαν στη δεξιά
πλευρά. Εµείς δεν έχουµε πρόβληµα µε τις πλευρές.
Είχαµε εγερθεί, λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ, η Χρυσή Αυγή και φωνάζαµε
να γίνει η καταµέτρηση. Δεν έγινε καµµία καταµέτρηση. Ήταν
οφθαλµοφανές ότι υπήρχε πλειοψηφία στη Βουλή. Αυτοί οι
οποίοι είχαν εγερθεί ήσαν περισσότεροι απ’ αυτούς που ήσαν
καθήµενοι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Επιτρέπετε µία
διακοπή;
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ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Βεβαίως, αλλά να µου κρατήσετε το
χρόνο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Θα κρατήσουµε
το χρόνο.
Εθιµικώ δικαίω έχει καθιερωθεί να λαµβάνεται υπ’ όψιν η εικαζόµενη πλειοψηφία των κοµµάτων πάντα. Γι’ αυτό και όταν
έχουµε ψηφοφορία στα άρθρα ή στα νοµοσχέδια επί της αρχής,
είναι ελάχιστοι ενδεχοµένως οι Βουλευτές της Πλειοψηφίας,
όµως γίνεται αποδεκτό ότι έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Συνεχίστε, κύριε Παππά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Πολλά πράγµατα στην πολιτική ζωή γίνονται και µε την άδεια και τους νόµους και πολλά γίνονται µε
την ανοµία. Όποτε θέλουµε, λέµε εθιµικώ δικαίω –επιτρέψτε µου
την παρατήρηση- και όποτε θέλουµε λέµε, έτσι λέει ο Κανονισµός.
Εν πάση περιπτώσει, εγώ θεωρώ, όσον αφορά τη σηµερινή τοποθέτηση του ΣΥΡΙΖΑ σχετικά µε το άρθρο, ότι δεν είναι αντισυνταγµατικό το άρθρο. Πολιτικά µιλάµε, µιας και είστε και στην
Επιτροπή Δεοντολογίας. Είναι αντισυνταγµατική η Κυβέρνηση.
Η Κυβέρνηση και οι Βουλευτές της Συµπολίτευσης φαίνονται ή
θα φανούν συν τω χρόνω µε την ψήφιση των µέτρων επίορκοι.
Επικαλείστε το Σύνταγµα. Παλαιότερα είχαν γίνει τροµεροί
αγώνες µε το περίφηµο «1-1-4». Αυτήν τη στιγµή, όπως ειπώθηκε
και προηγουµένως, το «1-1-4» µεταφράζεται στο «1-2-0». Η Κυβέρνηση, λοιπόν, τηρεί το Σύνταγµα, εκχωρώντας εθνική κυριαρχία; Το άρθρο είναι η ουσία; Η ουσία είναι ότι οι προηγούµενες
κυβερνήσεις πέρασαν τελείως αντισυνταγµατικά το µνηµόνιο 1
από τη Βουλή, χωρίς να ψηφιστεί από τους εκπροσώπους του
Ελληνικού Κοινοβουλίου, πέρασαν µετά κακήν-κακώς το µνηµόνιο 2 και τον εφαρµοστικό νόµο και έδεσαν τη χώρα. Εκχώρησαν
εθνική κυριαρχία.
Σε ό,τι αφορά το ΣΥΡΙΖΑ, τελειώνοντας, θέλω να πω ότι εµείς
κοιτάµε την ουσία και γι’ αυτό δεν εγερθήκαµε, γιατί νοµίζουµε
ότι πια έχασε τη σηµασία του το πράγµα όταν µας καλέσατε να
εγερθούµε ως προς το ποιοι θέλουν και ποιοι δεν θέλουν. Πιστεύω, λοιπόν, ότι αυτά γίνονται για λόγους εντυπωσιασµού.
Ο κ. Τσίπρας σε πρόσφατες δηλώσεις του ήταν αρνητικός στο
θέµα των εκλογών. Έλεγε ότι έχουν περάσει µόνο τρεις µήνες,
ότι ακόµη είναι νωρίς, ότι θα δούµε. Το «στρογγυλεύει» λίγο το
πράγµα ο κ. Τσίπρας. Είναι έτοιµος να κυβερνήσει; Τι θέλει να
κάνει; Θέλει πρώτα να µαζέψει τις συνιστώσες του; Θέλει πρώτα
να κλείσει τα περίφηµα ραντεβού του; Ή µήπως θέλει να του
δοθεί η εξουσία σαν ώριµο φρούτο από πλευράς σας, κάτι που
ενδεχοµένως θα γίνει;
Να ξέρουν, όµως, ότι δεν θα περάσουν όµορφα ως κυβέρνηση. Εγώ δεν χτυπώ ξύλο. Μπορεί να γίνει και αυτό, αλλά να ξέρουν ότι δεν θα περάσουν όµορφα. Θα έχουν τη Χρυσή Αυγή
απέναντί τους...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τι εννοείτε, ενδεχοµένως θα γίνει και χτυπάτε ξύλο;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Πολιτικά. Ο κ. Βορίδης –δεν ξέρω- χτύπαγε ξύλο µη γίνει κυβέρνηση κ.λπ..
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Α, αυτό εννοείτε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Αν εννοείτε κανέναν πάγκο κανενός, µη
φοβάστε, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Προσωπικά δεν
φοβάµαι. Για τα Πρακτικά ήταν, κύριε συνάδελφε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Τώρα, αν θέλετε να µετρηθούµε αλλού,
δεν έχω πρόβληµα.
Μου χαλάσατε τον ειρµό, κύριε Πρόεδρε.
Ξέρετε, είναι πολύ ευχάριστο να είναι όλοι εναντίον της Χρυσής Αυγής και η Χρυσή Αυγή να είναι εναντίον όλων. Πέφτουν
τα προσωπεία.
Είχαµε µία περίπτωση της κ. Παπακώστα, η οποία απουσιάζει
αυτήν τη στιγµή. Είπε η κ. Παπακώστα «τι εννοείτε, τι κάνετε, τι
λέτε» κ.λπ.. Να της πω, λοιπόν, συγκεκριµένα τι εννοούµε.
Έτσι, λίγο δειγµατοληπτικά αναφέρω ΜΚΟ Μαργαρίτας Παπανδρέου, µητέρας του Γεωργίου Παπανδρέου, που µας εγκατέλειψε νωρίς. Έφυγε από εκεί που ήρθε. Πήγε στην Αµερική.
Ώρα του καλή!
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ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ: Δεν έφυγε από την πολιτική ζωή.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Δεν έφυγε από την πολιτική ζωή, µε το
καλό να γίνει και αυτό.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ολοκληρώνω.
Όταν ήταν ο γιός της Υπουργός, δόθηκαν 399.694 ευρώ. Να
συνεχίσω. Αδελφός Ανδρίκος. Βοά το διαδίκτυο. Εταιρείες στο
εξωτερικό. Και για να µην παραπονεθούν οι κύριοι της Συµπολίτευσης, «ActionAid», αδελφή της κ. Μπακογιάννη. Και αυτή αδρά
χρηµατοδοτούµενη. Το διαδίκτυο, επίσης, βοά για τον κ. Παπακωνσταντίνου ότι ήταν υπάλληλος της «GOLDMAN SAhS».
Ας τοποθετηθούν, επιτέλους, σε αυτήν την Αίθουσα. Ας γίνει
µία πολιτική συζήτηση, ας µάθουν ποιος είναι ποιος και να µην
ψάχνουν τι είπε ο τάδε, ο Παππάς, η Χρυσή Αυγή, πριν από είκοσι
χρόνια. Θα ψάξουµε όλοι τι είπαν, διάφοροι και από την Αντιπολίτευση και από τη Συµπολίτευση πριν από είκοσι και πριν από
τριάντα χρόνια.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Την ανοχή σας, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Σας διακόψαµε
και θα την έχετε για ένα-δύο λεπτά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Καταψηφίζουµε το νοµοσχέδιο επί των
άρθρων, όπως είπαµε. Θεωρούµε ότι η τροϊκανή Κυβέρνηση
είναι υπεύθυνη γι’ αυτό που ζούµε και που θα ζήσουµε.
Και ξέρετε κάτι; Υπάρχει ένας µεγάλος Αµερικάνος ιστορικός
–µου διαφεύγει αυτήν τη στιγµή το όνοµά του, θα σας το πω σε
άλλη ευκαιρία- ο οποίος έχει πει ότι η ιστορία επαναλαµβάνεται
κάθε εκατό χρόνια. Έχουν περάσει ενενήντα χρόνια από τη Μικρασιατική Καταστροφή. Οδηγείτε τη χώρα σε µία νέα οικονοµική µικρασιατική καταστροφή. Και ξέρετε τι έγινε τον Αύγουστο
του 1922. Έγινε µετά και η δίκη των έξι -των οκτώ πρέπει να
πούµε, αν µιλήσουµε ιστορικά σωστά- και το Νοέµβριο έγινε η
εκτέλεση και επήλθε η κάθαρση. Ηθεληµένα ή αθέλητα να προσέχετε να µην περάσουµε τα ίδια. Να µη γίνει η κάθαρση, να µην
οδηγηθείτε εσείς που φέρνετε το λαό σε αυτήν την κατάσταση,
σε ένα νέο Γουδί.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Το λόγο έχει ο
Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κοµµουνιστικού Κόµµατος
Ελλάδας κ. Χαλβατζής.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Να µη διακόψουµε τον ειρµό
µεταξύ των Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ένας-ένας. Θα
τα λύνουµε µε καλή θέληση.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θέλω να κάνω ένα σχόλιο σχετικά µε όλη αυτή τη συζήτηση
της συνταγµατικότητας ή µη. Εµείς ζητήσαµε την απόσυρση της
συγκεκριµένης τροπολογίας του Υπουργού Εµπορικής Ναυτιλίας
για ουσιαστικούς λόγους.
Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει πάρα πολλές αντισυνταγµατικές πράξεις. Αν θέλετε η ιστορία των τριών τελευταίων χρόνων
έχει να δείξει πάρα-πάρα πολλά. Και έχει ειπωθεί και από αυτό
το βήµα ότι το Σύνταγµα έχει γίνει κουρελού.
Θέλετε να σας θυµίσω ωµές παραβιάσεις του Συντάγµατος,
κατά τη διάρκεια των βάρβαρων βοµβαρδισµών του ΝΑΤΟ στη
Γιουγκοσλαβία, που πέρναγαν από το ελληνικό έδαφος, από τον
εναέριο χώρο, από τις θάλασσες στρατεύµατα του ΝΑΤΟ και της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να πάνε να βοµβαρδίσουν και να καταστρέψουν το λαό της Γιουγκοσλαβίας;
Θέλετε να συζητήσουµε για την Ολυµπιάδα, για το ότι εν πολλοίς το Ε’ Τµήµα του Συµβουλίου της Επικρατείας καταργήθηκε
στο όνοµα της επίσπευσης των Ολυµπιακών έργων και στην
ουσία για τη χρηµατοδότηση αυτών των έργων κατά παρέκκλιση;
Χρειάζεται, κατά την άποψή µας, πολύ µεγάλη προσοχή σε
αυτήν τη συζήτηση, γιατί µένουµε πολλές φορές στον τύπο και
χάνουµε την ουσία. Και η ουσία είναι ότι το Σύνταγµα παραβιάστηκε τα τελευταία χρόνια µε το ότι καταργούνται πενθήµερα,
οκτάωρα, σαραντάωρα, συλλογικές συµβάσεις, κοινωνική ασφάλιση. Τι είναι οι αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις και η εκ περι-
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τροπής εργασία, τόσα και τόσα; Ας είµαστε, λοιπόν, πιο προσεκτικοί.
Για την ουσία, ο ειδικός αγορητής µας τοποθετήθηκε ολοκληρωµένα για τα ζητήµατα των άρθρων και µίλησε ουσιαστικά.
Ήθελα να σηµειώσω ορισµένα πράγµατα, επειδή σε κάθε κυβερνητική αναφορά για οποιοδήποτε πρόβληµα, για κάθε δραστηριότητα, για κάθε αντεργατικό µέτρο περικοπών και
στραγγαλισµού των δικαιωµάτων των εργαζοµένων µόνιµη επωδός της σηµερινής συγκυβέρνησης Νέας Δηµοκρατίας, ΠΑΣΟΚ
και ΔΗΜΑΡ είναι η οικονοµική κρίση. Και οι προηγούµενες κυβερνήσεις αυτά έλεγαν.
Επειδή υποστηρίζετε ότι πουλάτε τοµείς στρατηγικής σηµασίας, υπηρεσίες, δηµόσια ακίνητα, όπως λέτε, γιατί είναι ζηµιογόνα ή γιατί χειµάζουν και επειδή εµείς έχουµε καταγγείλει
συνολικά αυτήν την επιχείρηση, που της έχετε δώσει πραγµατικά
διάφορες ονοµασίες, αποκρατικοποίηση, αξιοποίηση, µετοχοποίηση, ενώ στην ουσία είναι πραγµατικά ξεπούληµα, εµείς έχουµε
διαφωνήσει κατηγορηµατικά µε αυτήν την πολιτική, την καταγγείλαµε αυτή την πολιτική και παλεύουµε για την ανατροπή της.
Ωστόσο, όµως, θέλουµε να επισηµάνουµε ορισµένα πράγµατα: Πουλάτε τα πάντα, τα ξεπουλάτε σε µια περίοδο που λόγω
καπιταλιστικής οικονοµικής κρίσης έχουν απαξιωθεί, ακίνητα, γήπεδα, επιχειρήσεις. Αυτά πάτε σήµερα και τα πουλάτε για ένα
κοµµάτι ψωµί στο όνοµα των εσόδων. Αλήθεια, να κάνω ένα ερώτηµα: Επιχειρήσεις βιώσιµες, επιχειρήσεις κερδοφόρες, επιχειρήσεις που έχετε δώσει υψηλά ποσοστά σε ιδιώτες µέχρι
σήµερα, γιατί αποφασίζετε συνολικά να τις δώσετε ολόκληρες
πλέον σήµερα στο µεγάλο κεφάλαιο; Ασφαλώς δεν είναι τυχαίο.
Αυτή είναι η πολιτική σας, πολιτική που εξυπηρετεί το µεγάλο κεφάλαιο, ντόπιο και ξένο, εξυπηρετεί την κερδοφορία του σήµερα
αλλά και τη διασφάλιση της κερδοφορίας του µακροπρόθεσµα.
Θα σας δώσω ένα συγκεκριµένο παράδειγµα για να µη µιλάµε
γενικά: στον ΟΠΑΠ έχει ένα ποσοστό το δηµόσιο. Ποια ήταν τα
κέρδη του ΟΠΑΠ τα τελευταία χρόνια; Το 2002 είχε 318.000.000
ευρώ κέρδη, το 2003 είχε 381.000.000 ευρώ, το 2004 είχε
479.000.000 ευρώ, το 2005 είχε 458.000.000 ευρώ, το 2006
600.000.000 ευρώ, το 2007 609.000.000 ευρώ, το 2008 είχε
729.000.000 ευρώ, το 2009 είχε κέρδη 594.000.000 ευρώ, το
2010 είχε 579.000.000 ευρώ και 543.000.000 ευρώ το 2011.
Συνολικά, είχε 5.290.000.000 κέρδη και τον πουλάτε. Να πούµε
ότι είναι αντίφαση; Όχι, δεν είναι αντίφαση. Είναι η λογική σας.
Είναι η πολιτική σας. Το θέµα δεν είναι ταµειακό, παρ’όλο που
έχει πολλές ταµειακές πτυχές. Πουλάτε βιώσιµες επιχειρήσεις.
Πουλάτε επιχειρήσεις στρατηγικής σηµασίας.
Η κριτική µας δεν είναι δηλαδή σε διαχειριστικά ζητήµατα,
κύριε Υπουργέ. Διαχειριστικές προτάσεις έχουν γίνει αρκετές.
Γίνονται και από τον ΣΥΡΙΖΑ και από τη ΔΗΜΑΡ και από τους Ανεξάρτητους Έλληνες. Και η Χρυσή Αυγή έχει διαχειριστικές προτάσεις. Εµείς µιλάµε για την ουσία και η ουσία είναι ότι
ακολουθείτε µία στρατηγική. Είναι η στρατηγική της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και των µονοπωλίων, είναι η στρατηγική που ιδιωτικοποιεί τα πάντα.
Μιλήσατε για εξορθολογισµό. Ποιος να έχει αντίρρηση για τον
εξορθολογισµό; Πώς τον αξιοποιείτε; Πώς τον χρησιµοποιείτε;
Γιατί µέσα από λέξεις οι οποίες αν πάρουν ουσιαστικό περιεχόµενο, έχουν πραγµατικά σωστό περιεχόµενο; Εξορθολογισµός
στα νοσοκοµεία: Δεν έχουν µέχρι και γάζες. Εξορθολογισµός
στην πρόνοια: Κλείνετε το Συκιαρίδειο. Εξορθολογισµός στο
Ίδρυµα «Θεοτόκος»: Τετρακόσια παιδάκια είναι αυτήν τη στιγµή
χωρίς φροντίδα. Ουσιαστικά, η πολιτική σας οδηγεί τη δηµόσια
περιουσία, το δηµόσιο τοµέα στην ερηµοποίηση αλλά την ίδια
στιγµή αυτή η ίδια η πολιτική εξασφαλίζει και διασφαλίζει τα συµφέροντα και τα κέρδη των µεγάλων επιχειρηµατικών οµίλων.
Για όλους αυτούς τους λόγους καταψηφίζουµε το νοµοσχέδιο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Το λόγο έχει ο
κ. Κακλαµάνης.
Κύριε Πρόεδρε, πόσα λεπτά θέλετε;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Δεν νοµίζω ότι χρειάζεται
πολύς χρόνος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ορίστε, κύριε
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Πρόεδρε, έχετε το λόγο.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, παρακολούθησα τη συζήτηση αν µπορεί να θεωρηθεί συζήτηση εντός της
Αιθούσης ενός Κοινοβουλίου. Γιατί αν επρόκειτο κανείς να αποδελτιώσει φράσεις, χαρακτηρισµούς εκατέρωθεν, όχι µόνο από
τη µία πλευρά που διατυπώθηκαν, νοµίζω ότι θα σκεφτόταν ότι
ίσως κάπου αλλού γίνεται η συζήτηση και όχι στο Κοινοβούλιο,
στο ναό της δηµοκρατίας.
Όλοι γνωρίζουµε ότι το Κοινοβούλιο για πολλούς και διαφόρους λόγους, από πολλές και διάφορες πλευρές είναι στο στόχαστρο όχι ενός ανηλεούς ελέγχου –αυτό δεν θα έπρεπε να µας
ενοχλεί- αλλά αντίθετα, στο στόχαστρο απαξίωσης και ευτελισµού για τους σκοπούς τους οποίους κάθε πλευρά –γι’ αυτό είπα
«από πολλές και διάφορες πλευρές»- επιδιώκει. Γιατί είναι πραγµατικά κάτι που πρέπει όλους να προβληµατίσει αυτό. Είτε διαβάζει κανείς σε έγκυρες υποτίθεται εφηµερίδες µεγάλης
κυκλοφορίας είτε ακούει οποιονδήποτε ραδιοφωνικό σταθµό ή
οποιοδήποτε τηλεοπτικό κανάλι, δεν ακούει κριτική για τον κ. Μανώλη Γλέζο, τον κ. Απόστολο Κακλαµάνη, τον κ. Παναγιώτη Λαφαζάνη, για εσάς ή τον οποιονδήποτε αλλά η κριτική είναι για
τους πολιτικούς.
Οι πολιτικοί, δηλαδή αυτοί που ασχολούνται ή ασχολήθηκαν ή
ενδεχοµένως φιλοδοξούν πέρα από τον εαυτούλη τους, πέρα
από τη τσέπη τους, πέρα από τη µύτη τους να ασχοληθούν µε
το τι γίνεται στην κοινωνία, διότι αυτό είναι οι πολιτικοί, αυτοί
όλοι είναι εκ προοιµίου ύποπτοι, είναι ήδη καταδικαστέοι και
µόνο διότι ασχολήθηκαν µε τα κοινά της πατρίδας, διότι τα κοινά
της πατρίδας πρέπει να τα διαχειρίζονται έξι - επτά µεγάλοι επιχειρηµατίες, οι οποίοι, αφού καθυποτάσσουν καθένας το χώρο
τον επαγγελµατικό των επιχειρηµατικών τους δραστηριοτήτων,
καθυποτάσσουν όλους τους άλλους, ώστε ως όµιλοι πλέον περί
διάφορα µέσα ενηµέρωσης να συναλλάσσονται µε κυβερνήσεις,
να εκβιάζουν κυβερνήσεις, να εκβιάζουν και να συναλλάσσονται
και µε πρόσωπα εντός διαφόρων κοµµάτων οποιασδήποτε πλευράς.
Διότι από την ώρα, κύριε Πρόεδρε, που µέσα στη γενίκευση
µπορούν οι πάντες να γίνουν σε ένα χωνευτήρι ένας χυλός, καταλαβαίνει καθένας αυτό που θα κυριαρχήσει σε αυτήν τη χώρα
και πολύ σύντοµα, εάν εµείς οι τριακόσιοι δεν βάλουµε µυαλό.
Και αυτά που συµβαίνουν ως τώρα δείχνουν ότι αρκετοί από µας
δεν έχουµε προφανώς υπ’ όψιν ότι είµαστε ακριβώς στο χείλος
του γκρεµού και νοµίζουν ίσως κάποιοι εξ υµών ότι στο γκρεµό
θα µπορέσουν να σπρώξουν κάποιους άλλους και αυτοί θα είναι
πιο πίσω. Είναι λάθος.
Εάν από εκείνο το Βήµα επί χρόνια ακούµε να καλείται ο λαός
σε ανατροπή, από το Βήµα εκείνο ακούµε ότι «εµείς αυτό το Σύνταγµα δεν το ψηφίσαµε, δεν το αναγνωρίζουµε» και ταυτόχρονα
ακούµε ότι «το Σύνταγµα κατεξευτελίστηκε», αυτό είναι υποκρισία πολιτική. Αλλά τα µηνύµατα στο λαό καταλαβαίνει καθένας
ότι είναι σε κάθε περίπτωση αρνητικά για το Σύνταγµα, για τη νοµιµότητα. Το ίδιο, αν αναφερθώ σε άλλη ακραία πλευρά εδώ της
Αιθούσης, που άκουσα τώρα για τον πρώην Πρωθυπουργό «ο
οποίος ήρθε από κάπου και πήγε εκεί από όπου ήρθε». Τι σηµαίνουν όλα αυτά; Σηµαίνουν ότι γίνεται ένας συναγωνισµός απαξίωσης των πάντων. Τι νοµίζουµε ότι θα βγει από αυτό; Ότι θα
επιβιώσει πολιτικά οποιοσδήποτε; Απλούστατα έχουµε σήµερα
έναν λαό ο οποίος προφανώς χειραγωγείται και το βλέπουµε από
αυτά που ακούει κανείς από ανθρώπους που πεινούν, που υποφέρουν, που ταυτόχρονα δεν ξέρουν ότι δεν είναι η αιτία εκεί
που απευθύνονται είτε για να ιδρύσουν είτε απλώς για να καταδικάσουν.
Έχω ζήσει εγώ ο ίδιος στο πετσί µου την Πρωτοµαγιά του
2010 στην Πανεπιστηµίου νεαρούς της πλευράς της Αξιωµατικής
τώρα Αντιπολίτευσης. Δεν καταδικάστηκε η βία εκείνη. Ακούω
ότι καταδικάζεται άλλη βία, η βία που αποδίδεται σε ένα άλλο
κόµµα τώρα. Αλλά η βία, όπως επίσης ο µη σεβασµός, κύριε
Πρόεδρε, της νοµιµότητας, του Συντάγµατος και του Κανονισµού της Βουλής, είναι κάτι το οποίο θα επιστρέψει ως µπούµερανγκ εναντίον της Δηµοκρατίας, εναντίον του Κοινοβουλίου.
Έρχοµαι, λοιπόν, σε αυτό το θέµα που εµένα προσωπικά µε
ενδιαφέρει και µε έχετε και εσείς προσωπικά ακούσει πολλές
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φορές επί πολλά έτη να τονίζω. Κάθε νοµοσχέδιο που έρχεται
δικαίωµα της εκάστοτε κυβερνήσεως είναι η νοµοθετική πρωτοβουλία. Η αντιπολίτευση δεν µπορεί µε µέσα, µεθόδους κατάχρησης, περιγραφής του Κανονισµού να εµποδίζει την
Κυβέρνηση να νοµοθετήσει.
Το έργο της Αντιπολίτευσης είναι να ελέγχει. Δεν µπορεί η Κυβέρνηση µε οποιοδήποτε τρόπο, είτε διότι ταξιδεύει ο Υπουργός
είτε διότι λείπει ο Υφυπουργός ή στέλνοντας οποιονδήποτε
άσχετο Υφυπουργό, χωρίς συγκεκριµένη αρµοδιότητα εδώ, να
εµποδίζει την Αντιπολίτευση να ασκήσει το έργο της. Έτσι δεν
λειτουργεί το Κοινοβούλιο.
Επίσης, δεν µπορούν να περάσουν διατάξεις που προφανώς
είναι άσχετες µε το σχετικό νοµοσχέδιο. Μόνο εάν συµφωνούν
όλες οι πτέρυγες, όπως ελέχθη πριν για τους αποφοίτους των
Λιµενικών Σχολών, τότε αυτό περνάει. Οτιδήποτε άλλο δεν περνάει.
Σας θυµίζω την προηγούµενη κυβέρνηση Παπαδήµου. Όλα τα
µέσα χειροκροτούσαν. Εδώ πέρασαν νοµοσχέδια από τα οποία
πιστεύω ότι πάρα πολλές διατάξεις τους θα κριθούν ως αντισυνταγµατικές.
Εδώ λοιπόν συµβαίνει κάτι το οποίο εγώ προσωπικά, όσα χρόνια θητεύω εδώ, δεν το έχω ξαναδεί. Δεν γνώριζα ότι είχα την
υποχρέωση να γνωρίζω στην ηλικία µου να χειρίζοµαι τα επαναστατικά αυτά µέσα, τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Ζήτησα
λοιπόν το µοναδικό κείµενο που έχει η υπηρεσία. Οποιοσδήποτε
άλλος πρέπει να µπει, λέει, στο διαδίκτυο για να πάρει όλο αυτό
το πακέτο, για να ξέρει τι; Ότι µε µια νοµοτεχνικά ατεχνέστατη
διάταξη κυρώνεται.
Κύριε Πρόεδρε, ασφαλώς θα έχετε διαβάσει τη διάταξη αυτή.
Είναι ένα παντελώς άτεχνο νοµοθετικά κείµενο. Και ως κοινοβουλευτικός και ως έγκριτος νοµικός θα καταλάβετε, αν το διαβάσετε, ότι είναι και ασύντακτο. Ιδιαίτερα λυπάµαι για τον µη
παριστάµενο εδώ σήµερα Υπουργό κ. Μουσουρούλη, γιατί άλλη
εικόνα µου έδινε ως Βουλευτής και ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας. Απορώ πώς κάνει αυτό το λάθος.
Τι λέει αυτή η διάταξη; Στο τέλος αυτού του πολυσέλιδου εγγράφου για τους αποφοίτους των σχολών υπάρχουν τρεις σειρές όπου λένε: «Κυρώνονται και αποκτούν ισχύ τυπικού νόµου
από το χρόνο της εκδόσεώς τους οι κανονιστικού περιεχοµένου
αποφάσεις της Επιτροπής Σχεδιασµού και Ανάπτυξης Λιµένων
µε τις τροποποιήσεις τους οι οποίες παρατίθενται στο παράρτηµα, δηµοσιεύθηκε….». Τι ακριβώς δηµοσιεύθηκε; Και συνεχίζει
«στο τάδε ΦΕΚ, του οποίου δηµοσιεύεται αντίγραφο στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως µε τον παρόντα νόµο».
Δηλαδή, κύριε Πρόεδρε, εάν ψηφίσουµε αυτό το νόµο και τη
διάταξη, δεν ξέρουµε αυτή τη στιγµή τι θα δηµοσιευθεί. Το παράρτηµα αυτό που υποτίθεται ότι εµείς το έχουµε δει και αυτό
δηµοσιεύεται, δεν αναφέρεται εδώ. Λέει «παρατίθενται αυτές οι
αποφάσεις στο παράρτηµα που δηµοσιεύθηκε αντίγραφό του
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως µε τον παρόντα νόµο». Αυτά
είναι τραγικά λάθη.
Αυτή η Κυβέρνηση έχει πάρα πολλές δυσκολίες να αντιµετωπίσει. Εγώ έδωσα ψήφο εµπιστοσύνης. Κακώς ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος είπε ότι η Κυβέρνηση αυτή είναι η πλειοψηφία
της Νέας Δηµοκρατίας. Κάνει λάθος. Την Κυβέρνηση αυτή στηρίζουν οι κοινοβουλευτικές οµάδες της Νέας Δηµοκρατίας, του
ΠΑΣΟΚ και της ΔΗΜΑΡ. Τίποτα δεν µπορεί να γίνει, εάν δεν
υπάρχει συµφωνία. Υπάρχουν βασικά κείµενα επ’ αυτού.
Εγώ εδώ όµως οµιλώ ως Βουλευτής. Απευθύνω έκκληση δι’
υµών. Παρακαλώ τον παριστάµενο Υπουργό κ. Σταϊκούρα να πει
στον κ. Μουσουρούλη πως είναι πάγια η νοµολογία του Συµβουλίου της Επικρατείας. Διατάξεις νόµων που κυρώνουν αναδροµικά κανονιστικού περιεχοµένου αποφάσεις ισχύουν από της
κυρώσεώς τους.
Δηλαδή, εάν εµείς το ψηφίσουµε αυτό, όπως επιµένει –αν επιµένει- θα ισχύσουν από την ηµέρα που θα δηµοσιευτεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως ο συγκεκριµένος νόµος. Δεν θα ισχύσει
από το παρελθόν. Είναι πάγια η νοµολογία του Συµβουλίου της
Επικρατείας, διότι υπήρχε η κακή συνήθεια από το ’74 µέχρι το
’89 να εκδίδονται κανονιστικού, νοµοθετικού ουσιαστικά περιεχοµένου αποφάσεις και να τις φέρνουν έπειτα από δύο, τρία χρό-
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νια στη Βουλή για κύρωση. Αυτό το σταµάτησε το Συµβούλιο της
Επικρατείας.
Για πλείστους όσους λόγους, λοιπόν, παρακαλώ να αποσυρθεί
αυτή η διάταξη. Να έρθει νοµοσχέδιο το οποίο, όπως ξέρετε, σε
δεκαπέντε µέρες θα πάει στην επιτροπή. Όντως είναι πλείστα
όσα ζητήµατα, τεραστίου οικονοµικού και νοµικού, ενδεχοµένως,
και ποινικού ενδιαφέροντος. Δεν µπορούν έτσι να ψηφιστούν
αυτά. Μπορεί να έρθει νόµος, να ψηφιστεί. Αυτό θα δώσει τη δυνατότητα και στον Υπουργό –όχι τι θα του πουν οι υπηρεσίες- να
αποσύρει ενδεχοµένως κάποια απόφαση, που θα τη δει, διότι
κάτι έχει.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Εδώ όλο αυτό το πράγµα είναι µέγιστο λάθος πρωτίστως της
Κυβέρνησης, η οποία έχει κάθε λόγο το νοµοθετικό της έργο να
έχει αξιοπιστία, να µην µπορεί και ο πλέον κακόπιστος να το προσβάλλει για οποιεσδήποτε άλλες σκοπιµότητες και δη σκοπιµότητες που αφορούν την ίδια τη λειτουργία του Κοινοβουλίου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε,
κύριε Πρόεδρε.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Εγώ αυτήν την έκκληση, κύριε
Πρόεδρε, απευθύνω. Ο κ. Μουσουρούλης υποθέτω ότι θα ενηµερωθεί από τον Υπουργό. Μου κάνει εντύπωση που δεν βρίσκεται εδώ, όταν συζητείται αυτό το θέµα.
Επίσης, το περίφηµο άρθρο 4, κύριε Υπουργέ, δεν είναι αυτή
η ώρα τώρα για να κάνουµε µε το ίδρυµα Λάτση.., Τι να κάνουµε;
Δεν τα καταλαβαίνετε αυτά που ακούσαµε χθες. Εγώ δεν γνωρίζω το βάθος των πληροφοριών. Σε τι βοηθάει τη µνήµη, για
όποιους θέλουν να τιµήσουν αυτήν τη µνήµη; Δεν καταλαβαίνω.
Δεν µπορεί αυτή η Κυβέρνηση να νοµοθετεί επιπόλαια. Καταλάβετέ το αυτό. Διότι, αυτή την ευθύνη την παίρνουµε και εµείς
και έχουµε εποµένως πρόσθετο λόγο να επιµένουµε.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε,
κύριε Πρόεδρε.
Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Δηµοκρατικής Αριστεράς, κ. Τσούκαλης για οκτώ λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η κουβέντα. Είναι ενδεικτική του κλίµατος που επικρατεί στη χώρα. Θα πρέπει, όµως, όλες οι πολιτικές δυνάµεις να καταλάβουν κάτι πάρα πολύ βασικό. Η εικόνα
που παρουσιάζει αυτή εδώ η Αίθουσα µέσω του τηλεοπτικού κυκλώµατος προς τη χειµαζόµενη ελληνική κοινωνία, είναι το καθοριστικότερο στοιχείο, παράγοντας προκειµένου να υπάρξει
διέξοδος σε αυτήν εδώ τη χώρα.
Δεν ξέρω αν πρέπει να µας περιποιεί τιµή ή να µας προβληµατίσει ότι συνεχώς γίνονται αναφορές σε αυτήν εδώ την Αίθουσα
για το ρόλο της Δηµοκρατικής Αριστεράς. Εµείς έχουµε καταλήξει ότι µας περιποιεί τιµή. Διότι, όπως ακριβώς πήραµε την αρχική απόφαση να συµµετάσχουµε σε αυτήν την Κυβέρνηση και
αναλάβαµε την εθνική ευθύνη να συµπράξουµε ούτως ώστε η
χώρα να οδηγηθεί σε διέξοδο, ίδια ακριβώς συναισθήµατα
έχουµε και αυτή τη στιγµή παρ’ όλο που οι πιέσεις εντείνονται,
παρ’ όλο που βιώνουµε καταστάσεις που βίωνε κατά το παρελθόν αυτήν εδώ η Αίθουσα.
Η Δηµοκρατική Αριστερά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το
ρόλο και το χαρακτήρα της Αντιπολίτευσης ως ένα κοµµάτι της
Αριστεράς το γνωρίζει πάρα πολύ καλά. Εξάλλου η Αριστερά διαχρονικά σε αυτόν εδώ τον τόπο και ειδικότερα µεταπολιτευτικά,
άσκησε µε πολύ καλό τρόπο την Αντιπολίτευση. Την ξέρει πάρα
πολύ καλά.
Αυτό που δεν ήξερε πολύ καλά ήταν να συµµετάσχει στις ευθύνες. Ξέρετε ότι δεν είναι θέµα µεγέθους. Εγώ δεν θα αξιολογήσω το τι λέγονται από διάφορους συναδέλφους σε σχέση µε
τον αριθµό Βουλευτών.
Εµείς, σαν Δηµοκρατική Αριστερά, αυτό το οποίο λέµε είναι
ότι µόνο του κανένα από τα τρία κόµµατα δεν θα µπορούσε να
σχηµατίσει Κυβέρνηση, εάν δεν συµµετείχε ένα οποιοδήποτε
από τα υπόλοιπα. Αυτή είναι η συµµετοχή. Αυτό είναι το ποιοτικό
στοιχείο των κοµµάτων που συµπράττουν σ’ αυτήν την Κυβέρνηση και, βεβαίως, ο ρόλος και η ευθύνη της Δηµοκρατικής Αρι-
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στεράς.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επειδή άκουσα πάρα πολλά
όλες αυτές τις µέρες –και θα ακούσουµε πολύ περισσότερα τις
επόµενες- παρακολουθώ µε πολύ µεγάλη προσοχή τις προτάσεις
και τις τοποθετήσεις των κοµµάτων και, κυρίως, της Αντιπολίτευσης και της αξιωµατικής, αλλά και των υπολοίπων.
Αντιµετωπίζω ένα σοβαρό µεθοδολογικό πρόβληµα. Οι προτάσεις και οι τοποθετήσεις χωρίζονται σε τρία σηµεία, έχουν τρία
τµήµατα.
Το πρώτο είναι το διαπιστωτικό, τι έχει πάει κακά σ’ αυτήν εδώ
τη χώρα. Το παράδοξο είναι ότι στις διαπιστώσεις συµφωνούµε
όλοι και, µάλιστα, κάποιοι εκτός Αντιπολίτευσης, από τη Συµπολίτευση, περιγράφουν την υφιστάµενη κατάσταση µε πιο µελανά
χρώµατα από κάποιους άλλους. Κάποιοι είναι και πιο συγκρατηµένοι.
Θα πάω κατ’ ευθείαν στο τρίτο τµήµα, στο τρίτο µέρος. Το
τρίτο µέρος του συλλογισµού των πολιτικών κοµµάτων αναφέρεται στο τι δέον γενέσθαι στη χώρα. Αναφερόµαστε στη φοροδιαφυγή, στο νοσηρό πολιτικό σύστηµα, στις πελατειακές
σχέσεις, στην ατιµωρησία, στη διαφθορά, στη διαπλοκή, στην
αναξιοκρατία, στη λεηλασία του δηµόσιου πλούτου. Το παράδοξο είναι ότι και εκεί συµφωνούµε µε οποιεσδήποτε –αν θέλετεδιαφορετικές αποχρώσεις.
Το µεσαίο τµήµα είναι αυτό πάνω στο οποίο δοκιµάζεται η
υπευθυνότητα όλων των κοµµάτων. Ξέρετε ποιο είναι το τρίτο
τµήµα; Είναι το τι κάνει η χώρα, τι κάνει το Κοινοβούλιο µέσα
στον επόµενο κρίσιµο µήνα.
Η Δηµοκρατική Αριστερά έχει αναλάβει τη βαριά ευθύνη, που
είναι η πλέον επώδυνη αυτήν τη στιγµή, σε σύµπραξη µε τις
άλλες δύο πολιτικές δυνάµεις, τα άλλα δύο κόµµατα, να βοηθήσει το να «καβατζάρουµε τον κάβο». Έχουµε τον «κάβο». Εκεί,
λοιπόν, αυτό το κρίσιµο ζήτηµα είναι που καίει όλους του υπόλοιπους της Αντιπολίτευσης.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν θέλετε να βοηθήσετε τη
χώρα να «καβατζάρει τον κάβο». Τουλάχιστον, αφήστε εµάς να
τον «καβατζάρουµε τον κάβο» και, τουλάχιστον, ας συµφωνήσουµε σε κάτι. Εµείς, παρ’ όλες τις πιέσεις που δεχόµαστε, είµαστε µεγαλόψυχοι σε αυτό. Όταν «καβατζάρουµε τον κάβο»,
ας συµφωνήσουµε, τουλάχιστον, όλοι εδώ µέσα µε ό,τι έχουµε
υποστεί εµείς –όλοι όµως- να ξεπεράσουµε όλα τα άλλα προβλήµατα της κακοδαιµονίας, που αντιµετωπίζει η χώρα.
Συµφωνούµε σε αυτό τουλάχιστον; Και αν συµφωνούµε, ας χαµηλώσουν οι τόνοι σε πρώτη φάση, γιατί ξέρετε ότι εάν δεν πάει
καλά το πράγµα, αν συµβεί ένα ατύχηµα -που το ατύχηµα είναι
ενδεχόµενο ακόµη και το γνωρίζετε λίγο-πολύ όλοι ότι το ατύχηµα είναι ενδεχόµενο- τότε δεν ξέρω οι πολίτες ποιον θα κυνηγούν µε τις πέτρες. Γι’ αυτό αφήστε να έχω κάποιες αµφιβολίες.
Η Δηµοκρατική Αριστερά έχει δηλώσει εδώ ότι συµµετέχει συνειδητά στην προσπάθεια αυτή. Δεν είναι µε το ένα πόδι έξω και
µε το άλλο µέσα. Παλεύει καθηµερινά να αρθούν όλα τα προβλήµατα, τα οποία εξακολουθούν να υφίστανται, να υπάρχουν. Βεβαίως, υπάρχουν αγκυλώσεις. Βεβαίως, υπάρχουν µικροπολιτικές συµπεριφορές. Τις βιώνουµε καθηµερινά όταν ασκείται η
πρακτική πολιτική µέσα στα Υπουργεία µε αντιλήψεις παλιές, παλαιοκοµµατικές, στελέχωση µηχανισµών κ.λ.π.. Όλα αυτά τα βιώνουµε. Όλα αυτά ξεπερνιούνται βήµα-βήµα. Όµως, συµβάλλουµε.
Τελειώνω µε το εξής, κύριε Πρόεδρε, για να µην καθυστερήσω. Τελειώνω µε την τροπολογία.
Κύριε Υπουργέ, εµείς δεν τοποθετηθήκαµε επί της ουσίας, εάν
τα master plan είναι σωστά ή όχι. Ο κ. Κακλαµάνης έθεσε ένα σοβαρό νοµικό θέµα. Καλείται η Βουλή να αποφασίσει επί κρίσιµων
θεµάτων που αφορούν ζωτικά σηµεία των αστικών ιστών των µεγάλων αστικών κέντρων, δίχως να έχει ενώπιόν της όλα αυτά τα
σχέδια. Έχουµε ξαναπεί για το θέµα του «πλυντηρίου της Βουλής». Δεν µπορεί να συµβεί αυτό.
Θα σας πω ένα σοβαρό θέµα το οποίο ανακύπτει. Κατ’ αυτών
των ρυθµίσεων των master plan έχουν ασκηθεί αιτήσεις ακυρώσεως ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
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Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Αν εµείς επικυρώσουµε αναδροµικά αυτά τα master plan, τότε
προκαλείται και θεσµικό πρόβληµα σε σχέση µε τις προσφυγές
που έχουν ασκηθεί. Ξέρετε πάρα πολύ καλά όσοι τουλάχιστον
είστε σε περιοχές όπου υπάρχουν λιµένες και κυρίως λιµένες
εθνικής σηµασίας ότι η ΕΣΑΛ, ένα διοικητικό όργανο –γι’ αυτό
έχει ασκηθεί κριτική από τότε, από το 2001, όταν συστήθηκε
αυτή η επιτροπή- µε ανεξέλεγκτο τρόπο ουσιαστικά παρεµβαίνει
στις λιµενικές ζώνες, χωροθετεί, πολεοδοµεί, εκπονεί κυκλοφοριακές µελέτες και οτιδήποτε µπορείτε να φανταστείτε, χωρίς να
δίνει λογαριασµό σε κανένα και χωρίς να υπάρχουν κριτήρια γενικότερου πολεοδοµικού σχεδιασµού, µε αποτέλεσµα όλες οι παραλιακές ζώνες να εµφανίζονται στα γενικά πολεοδοµικά σχέδια
ως µία µαύρη ζώνη, όπου δεν παρεµβαίνει κανένας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε,
κύριε συνάδελφε. Παρακαλώ, συντοµεύετε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Αυτά θα τα ξεπεράσουµε –και τελειώνω µε αυτό, κύριε Πρόεδρε- µε µία απλή αναδροµική επικύρωση όλων αυτών των master plan;
Η Δηµοκρατική Αριστερά τοποθετείται τουλάχιστον µε το
λευκό στη συγκεκριµένη τροπολογία, µε την έννοια δηλαδή ότι
πρέπει να έχουµε στα χέρια µας αυτά τα master plan πριν τοποθετηθούµε.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Το λόγο έχει η
Βουλευτής των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Ιατρίδη Τσαµπίκα για
οκτώ λεπτά.
ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΙΑΤΡΙΔΗ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν θα µιλήσω για το σύνολο των άρθρων και των τροπολογιών. Άλλωστε,
τα έχουν αναπτύξει αναλυτικά και ο ειδικός αγορητής µας και ο
Κοινοβουλευτικός µας Εκπρόσωπος και όλοι οι συνάδελφοί µου
Βουλευτές των Ανεξάρτητων Ελλήνων και στην αρµόδια επιτροπή, αλλά και εδώ από το Βήµα της Βουλής.
Θέλω να κάνω, όµως, ορισµένες –καλόπιστες, βέβαια- παρατηρήσεις στα άρθρα που αφορούν το Υπουργείο Ναυτιλίας και
Αιγαίου. Κατ’ αρχάς, πιστεύω ότι η επανίδρυση του Υπουργείου
Ναυτιλίας -το οποίο ήταν επιτακτική και εθνική ανάγκη, αν θέλετε- πρέπει να αποτυπώνεται και στη Βουλή.
Εποµένως, πιστεύω ότι όλα τα άρθρα τα οποία αφορούν το
Υπουργείο Ναυτιλίας θα έπρεπε να είχαν κατατεθεί σε ξεχωριστό
νοµοσχέδιο του ίδιου του Υπουργείου. Αυτό θα ήταν σηµαντικό
να γίνει και για ουσιαστικούς, αλλά και για συµβολικούς λόγους.
Δεν έγινε. Ειλικρινά πιστεύω ότι ο κύριος Υπουργός Ναυτιλίας
έπρεπε να το είχε κάνει. Άλλωστε, η επιχειρηµατολογία του στην
Ολοµέλεια χθες στη Βουλή περί του κατεπείγοντος δεν ευσταθεί.
Και δεν ευσταθεί γιατί αναιρέθηκε στην πράξη, µιας και ο Υπουργός αναγκάστηκε να αποσύρει το µέρος της τροπολογίας που
αφορά τα ιδιωτικά σκάφη αναψυχής.
Λυπάµαι, αλλά αυτή η εικόνα, αυτή η βιασύνη αναιρεί όλες τις
προσπάθειες για προσέλκυση επενδυτών και προκαλεί και το µειδίαµα στις ανταγωνιστικές µας χώρες. Δείχνει µία προχειρότητα
την οποία φαντάζοµαι ότι δεν θέλει να δείχνει ο κύριος Υπουργός.
Από αυτό που συνέβη και χθες, αλλά και σήµερα θέλω να πιστεύω ότι ο κύριος Υπουργός θα πρέπει να φέρει σε ξεχωριστό
νοµοσχέδιο το ζήτηµα της φορολόγησης των ιδιωτικών σκαφών
αναψυχής, αλλά και των επαγγελµατικών κυρίως, για να έχουµε
µία συνολική πολιτική που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του
ανταγωνισµού στο χώρο του θαλάσσιου τουρισµού.
Θέλω να πω και δυο λόγια για την τροπολογία που αφορά τα
λιµάνια. Πιστεύω ότι ο κύριος Υπουργός, παρά τα όσα µας λέει,
δεν ακολουθεί αυτά τα οποία είχε πει και στην ενηµέρωση που
µας έκανε στην αρµόδια Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου.
Κύριε Υπουργέ, µε την ευκαιρία που είστε εδώ, θα ήθελα να
σας πω το εξής: Είπατε προηγουµένως να µη βλέπουµε πάντα
το κακό. Μα, η γυναίκα του Καίσαρα δεν αρκεί µόνο να είναι
τίµια, αλλά πρέπει να φαίνεται κιόλας!
Πάντως, αυτή η τροπολογία είναι απαράδεκτη και γι’ αυτό το
λόγο οι Ανεξάρτητοι Έλληνες έχουµε ζητήσει να αποσυρθεί.
Θέλω να θυµίσω ότι ο ίδιος ο κύριος Υπουργός από την πρώτη
του οµιλία στις προγραµµατικές δηλώσεις είχε ζητήσει τη συνερ-
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γασία και τελικά είναι ο ίδιος που την υποσκάπτει. Αντιλαµβάνεται πλήρως ότι οι δανειστές µας επιθυµούν το άµεσο ξεπούληµα
των λιµανιών µας και η συγκεκριµένη τροπολογία τους διευκολύνει, ειδικά όταν προβλέπεται αυτό που ψηφίζουµε σήµερα να
µην ισχύει αύριο, διότι ο κύριος Υπουργός έχει φέρει µία τροπολογία στην τροπολογία, η οποία θα του επιτρέπει να αλλάξει
άρθρα ή ενδεχοµένως και ρυθµίσεις, οι οποίες θα µπορέσουν να
λειτουργήσουν κατά το δοκούν.
Άλλωστε, το έχουµε ζήσει και µε την πρόσφατη απαίτηση του
ΤΑΙΠΕΔ για ακύρωση του διαγωνισµού του Δήµου Ρόδου για την
αξιοποίηση της µαρίνας Μανδρακίου. Ένας διαγωνισµός που
ήταν στο τελικό στάδιο ακυρώθηκε για να κάνει νέο διαγωνισµό
από την αρχή το ΤΑΙΠΕΔ.
Αντιλαµβανόµαστε όλοι ποια γνώµη έχουν σχηµατίσει τόσο οι
επενδυτές, όταν βλέπουν τους διαγωνισµούς να ακυρώνονται
προκειµένου να επωφεληθούν όλοι, όσο και οι πολίτες που µας
παρακολουθούν. Στόχος φαίνεται να είναι η αλά καρτ διανοµή
των λιµανιών µας, αλλά στο όνοµα ποιας άραγε ανάπτυξης και
µε ποια κριτήρια; Σας τα είπαν αναλυτικά, άλλωστε, ο κ. Μαριάς,
ο κ. Μαρκόπουλος και η κ. Χρυσοβελώνη.
Κύριε Υπουργέ, αποσύρετε την τροπολογία και ελάτε µε νέο
νοµοσχέδιο στην Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου, ώστε να
το συζητήσουµε διεξοδικά, να ακούσουµε τους φορείς και να
δούµε επιτέλους πού αποσκοπείτε και εσείς και ποιες διαφορετικές λύσεις υπάρχουν, γιατί εσείς µπορείτε στο πλαίσιο µίας
στυγνής νεοφιλελεύθερης πολιτικής να θέλετε να πουλήσετε τα
λιµάνια-φιλέτα –και αυτά είναι πάρα πολλά- αλλά δεν βλέπω καµµία µέριµνα για τα µικρότερα.
Λέτε ακόµα ότι αυτές οι αποφάσεις έχουν δηµοσιευτεί στο
ΦΕΚ και χρειάζονται αυξηµένη νοµική ισχύ. Ωραία, συµφωνώ
µαζί σας. Αφού θέλετε αυξηµένη νοµική ισχύ, τι σας εµποδίζει
να φέρετε αυτή τη ρύθµιση σε δικό σας νοµοσχέδιο; Αφού είστε
έτοιµος, µπορείτε να ζητήσετε άµεσα να συνεδριάσει η Επιτροπή
Παραγωγής και Εµπορίου και να καταθέσετε το αντίστοιχο νοµοσχέδιο. Ελάτε, λοιπόν, στην επιτροπή, καταθέστε τις µελέτες
και τις δικές σας εκτιµήσεις και κυρίως ελάτε να ακούσετε τις αντιρρήσεις και των τοπικών κοινωνιών. Τι φοβάστε; Αν οι απόψεις
σας είναι σωστές, όπως διατείνεστε, δεν θα έχετε πρόβληµα να
πείσετε.
Βέβαια, καταλαβαίνω ότι θα υπάρξει πρόβληµα στο να δικαιολογήσετε τις επιλογές της Κυβέρνησης, µιας και είναι βέβαιο –
και η πράξη το δείχνει ήδη- ότι οι τοπικές κοινωνίες στα ακριτικά
νησιά, αν εφαρµοστεί η πολιτική σας, θα βλέπουν τον πλούτο
τους να δίνεται σε ιδιώτες και τα έσοδα να µην καταλήγουν σ’
αυτές, αλλά στις τσέπες των άλλων, των ηµετέρων, των πιστωτών µας. Και πιθανώς, οι τοπικές κοινωνίες θα βλέπουν να δουλεύουν στα λιµάνια οι παραµένοντες και φιλοξενούµενοι στα νέα
κέντρα κράτησης στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου λαθροµετανάστες, προσκλητήριο το οποίο, σύµφωνα µε πληροφορίες,
έχετε εκδώσει εδώ και δύο µέρες για τα νησιά µας.
Μάλιστα, σύµφωνα µε πληροφορίες, θα επισκεφθείτε εσείς µε
τον αρµόδιο Υπουργό Άµυνας τη Σύµη και το Καστελόριζο.
Όπως είπε και η κ. Χρυσοβελώνη, ελπίζω από κοντά να διαπιστώσετε ότι οι ακρίτες νησιώτες νιώθουν απέραντη µοναξιά διότι το
κράτος δεν είναι εκεί για να τους προστατεύσει. Πραγµατικά, θα
δείτε ουσιαστικά και τα προβλήµατα τα οποία υπάρχουν στην
ακτοπλοΐα, διότι δεν θα έχετε τη δυνατότητα να µεταβείτε από
το ένα νησί στο άλλο. Για να πάτε από τη Σύµη στο Καστελόριζο,
θα πρέπει να πάτε µέσω Ρόδου ή µέσω Αθηνών.
Πραγµατικά, στην ακτοπλοΐα υπάρχει πρόβληµα. Λυπάµαι που
θα το πω, αλλά θεωρώ ότι είναι όψιµο το ενδιαφέρον της επίσκεψης και της τροπολογίας, αλλά και των άρθρων που αφορούν το
Λιµενικό Σώµα, διότι αν ήταν ουσιαστικό το ενδιαφέρον, δεν θα
είχατε κανέναν ενδοιασµό να φέρετε µία επιπλέον τροπολογία
σε ένα άσχετο νοµοσχέδιο που συζητάµε για τη θωράκιση του
Λιµενικού Σώµατος, για τη θωράκιση της µεγάλης ακτογραµµής
µας. Είναι όψιµο το ενδιαφέρον και πολύ φοβούµαι ότι θέλετε να
δηµιουργήσετε και στα νησιά µας ειδικές οικονοµικές ζώνες,
όπως ήδη έχετε ξεκινήσει να κάνετε για τη Θράκη.
Οι Ανεξάρτητοι Έλληνες είµαστε εδώ προκειµένου να τονίζουµε όλα αυτά τα οποία θεωρούµε ότι είναι προς λανθασµένη
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κατεύθυνση πάνω απ’ όλες για τις τοπικές κοινωνίες και να τιµούµε τον κόσµο που µας εµπιστεύτηκε και συνεχίζει να µας εµπιστεύεται. Δυστυχώς, όµως –και λυπάµαι που θα το πω αυτό- οι
υποστηρικτές του µνηµονίου ως τώρα δεν έχουν δώσει και δεν
δίνουν καµµία πειστική απάντηση σ’ όλα αυτά τα ζητήµατα.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από τους Ανεξάρτητους Έλληνες)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε
την κ. Ιατρίδη.
Το λόγο έχει η κ. Γιαταγάνα, Βουλευτής των Ανεξάρτητων Ελλήνων, για οκτώ λεπτά.
Ορίστε, κυρία συνάδελφε, έχετε το λόγο.
ΧΡΥΣΟΥΛΑ-ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΤΑΓΑΝΑ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, επί του πρώτου άρθρου, πέραν αυτών που
αναφέραµε χθες, θα πω συνοπτικά τα εξής:
Το νοµοσχέδιο φαίνεται ένα βαρύγδουπο νοµοσχέδιο µε θέµα
τις περιστολές των δηµοσίων δαπανών και την επιβολή δηµοσιονοµικών ελέγχων. Εάν πράγµατι επιθυµούσατε να κάνετε περιστολές δηµοσίων δαπανών, να είστε βέβαιοι ότι θα ψηφίζαµε το
νοµοσχέδιό σας. Όµως ποιες είναι αυτές οι περιστολές δαπανών; Οι δήθεν µειώσεις κάποιων εξόδων παραστάσεως του Πρωθυπουργού, του Προέδρου της Βουλής και του Υπουργικού
Συµβουλίου; Αυτή είναι περιστολή δαπανών;
Σας αναφέραµε χθες το θέµα των γενικών γραµµατέων, των
ειδικών γραµµατέων, που είναι παντελώς άχρηστοι και συνοδεύονται όλοι αυτοί από µία σωρεία συµβούλων, παρασυµβούλων, golden boys και αποσπασµένων δηµοσίων υπαλλήλων µε
παχυλότατους µισθούς.
Σας έχουµε ζητήσει εµείς, οι Ανεξάρτητοι Έλληνες, όλες
αυτές τις θέσεις, στις οποίες βολεύονται αποτυχηµένοι δικοί σας
Βουλευτές, να τις καταργήσετε. Δεν πήρατε ούτε αυτό το µέτρο.
Υπάρχουν πάρα πολλά golden boys, πέραν αυτών.
Χθες η κ. Παπακώστα µίλησε για τη µείωση κατά 30% του µισθού του κ. Προβόπουλου. Έντροµες µε πήραν κάποιες φίλες
µου από τη Θεσσαλονίκη, η κ. Κατίνα, η Χρυσούλα, η Τασούλα
και µου είπαν: «Προς Θεού, µήπως πάτε να µειώσετε τους µισθούς του Προέδρου του ΤΑΙΠΕΔ και των Αντιπροέδρων, αυτών
των ανθρώπων που παίρνουν 21.000 και 18.000; Μήπως τους τα
µειώσετε και δεν µπορούν να φάνε αυτοί οι άνθρωποι και για να
σταθούν στα πόδια τους ξεπουλήσουν την περιουσία του κράτους τέλος πάντων, µήπως φάµε κι εµείς κανένα κοµµατάκι;».
Αυτές οι κυρίες σηµειωτέον τρώνε στα συσσίτια του δήµου και
της γειτονιάς µου, στην ενορία µου.
Έχετε πολλά golden boys, έχετε πολλούς ηµέτερους που εξυπηρετείτε και δεν κάνετε καµµία περιστολή δαπανών. Στάχτη στα
µάτια του λαού ρίχνετε όταν λέτε ότι µειώνετε –όχι τους µισθούς,
ούτε κάτι άλλα «τυχερά»- τα έξοδα παράστασης του Προέδρου
της Βουλής και του Πρωθυπουργού και των Βουλευτών!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κυρία συνάδελφε, µήπως θέλετε να διαγραφεί η λέξη «τυχερά»; Διότι έτσι
είναι λίγο ύποπτο.
ΧΡΥΣΟΥΛΑ-ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΤΑΓΑΝΑ: Δεν εννοώ κάτι ύποπτο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Λέτε «τυχερά».
Τα τυχερά καµµιά φορά είναι όχι νόµιµα.
ΧΡΥΣΟΥΛΑ-ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΤΑΓΑΝΑ: Εννοώ διάφορα επιδόµατα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Επιδόµατα, ναι.
ΧΡΥΣΟΥΛΑ-ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΤΑΓΑΝΑ: Τυχερά πάντα έχουµε στη
ζωή µας. Κανένα λαχείο µπορεί να κερδίσουµε.
Εποµένως, εφόσον δεν αποβλέπετε πραγµατικά στη µείωση
των δαπανών, εγώ θα καταψηφίσω το άρθρο 1, συνεπής ούσα
µε τις απόψεις µου και πιστή ούσα στους ανθρώπους αυτούς
που µε ψήφισαν, στους ανθρώπους αυτούς που ανησυχούν πάρα
πολύ για τις αποδοχές του Προέδρου του ΤΑΙΠΕΔ, των Αντιπροέδρων του ΤΑΙΠΕΔ κ.λπ.. Από 21.000 και 18.000 πού θα πάνε
τέλος πάντων αυτές οι αποδοχές; Όλες αυτές οι αποδοχές των
golden boys πού θα πάνε; Εποµένως καταψηφίζω αυτό το
άρθρο.
Ως προς το άρθρο δεύτερο, πράγµατι θα συµφωνούσαµε µε
τις µειώσεις των µισθωµάτων. Όµως εντελώς ενδεικτικά σας αναφέρω ότι στη Θεσσαλονίκη πληρώνονται αυτήν τη στιγµή 1,5
εκατοµµύριο για µισθώµατα ακινήτων που στεγάζουν υπηρεσίες

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

του δηµοσίου, όταν: Πρώτον, πενταόροφο κτήριο ιδιοκτησίας
του ΟΕΚ εµβαδού 1000 τετραγωνικών µέτρων στη συµβολή των
οδών Εθνικής Αντιστάσεως και Ερυθρού Σταυρού, το οποίο κατασκευάστηκε το 2007 µε κόστος 2.154.335 ευρώ, υπερσύγχρονο µε βιοκλιµατικό σύστηµα εξοικονόµησης ενέργειας,
προορισµένο για χρήση γραφείων, παραµένει κενό από το 2007.
Διερωτώµαι, γιατί κτίστηκε;
Δεύτερον, κτήριο τράπεζας γενετικού υλικού στη Θέρµη εµβαδού 600 τετραγωνικών µέτρων ιδιοκτησίας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης είναι ολοκαίνουργιο και κενό.
Τρίτον, κτήριο ινστιτούτου ελέγχου ποικίλων καλλιεργούµενων
φυτών στη ΒΙΠΕ Σίνδου εµβαδού 600 τετραγωνικών µέτρων ιδιοκτησίας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, επίσης είναι ολοκαίνουργιο και κενό.
Έχουµε εκατοντάδες τέτοια κτήρια καινούργια και κενά. Μάλιστα διερωτώµαι γιατί κτίστηκαν άραγε αυτά τα κτήρια. Θα πρέπει να ψαχτεί αυτό, γιατί κτίστηκαν ενώ δεν κάλυπταν κάποιες
ανάγκες. Γιατί µισθώνονται άλλα ακίνητα αφού υπάρχουν αυτά;
Ξέρετε, αυτό και εισαγγελέας ακόµα θα έπρεπε να το ψάξει.
Μήπως υπάρχει καµµιά µίζα εδώ;
Με αυτές τις σκέψεις καταψηφίζω και το δεύτερο άρθρο.
Το άρθρο τρίτο αφορά κάποιες περικοπές κάποιων ασήµαντων
ποσών, αλλά αφού αφορά περικοπές το ψηφίζω.
Όσον αφορά στο άρθρο τέταρτο τώρα, εκείνο το περίφηµο
πλωτό µουσείο του κ. Λάτση: Διερωτώµαι λοιπόν εγώ, ο κ. Λάτσης είχε ανάγκη να γίνει νόµος, νοµοθετική ρύθµιση για να κάνει
ένα ίδρυµα, ένα µουσείο, που ήθελε; Ξέρετε -σας το είπα και
χθες- πιστεύω ακράδαντα ότι το θέλει για να έχει φοροαπαλλαγές ο κ. Λάτσης και ενδεχοµένως να επιδιώκει να έχει και επιδοτήσεις στο µέλλον.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Δεν µπορώ όµως εγώ να συµφωνήσω µε κάτι τέτοιο, όταν στη
γειτονιά µου -µια φτωχογειτονιά είναι της Θεσσαλονίκης- κόβουν
σε ανέργους ή σε ηµιαπασχολούµενους ή σε ανθρώπους που
έχουν γίνει νεόπτωχοι το ηλεκτρικό ρεύµα γιατί δεν έχουν να
πληρώσουν το χαράτσι της ΔΕΗ. Πώς είναι δυνατόν, λοιπόν, εγώ
να το ψηφίσω, όταν σε αυτούς κόβεται το ηλεκτρικό ρεύµα γιατί
δεν µπορούν να πληρώσουν το χαράτσι της ΔΕΗ και από την
άλλη γίνονται αυτά τα πράγµατα στον κ. Λάτση, που δόξα τω
Θεώ και αυτός και τα παιδιά του και τα δισέγγονά του είναι τακτοποιηµένα;
Οπωσδήποτε, λοιπόν, καταψηφίζω αυτό το άρθρο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ,
συντοµεύετε, κυρία συνάδελφε.
ΧΡΥΣΟΥΛΑ-ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΤΑΓΑΝΑ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Έχουµε µιλήσει για άλλα θέµατα και το θέµα των λιµανιών δεν
το θίγω επειδή έχει θιγεί αρκούντως εδώ, ειδικά από τον κ. Κακλαµάνη και από τους συναδέλφους µου Ανεξάρτητους Έλληνες
και την κ. Μίκα Τσαµπίκα.
Όσον αφορά στο άρθρο 8 που αφορά δαπάνες αναπτυξιακού
χαρακτήρα του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης, µετά την τροπολογία µάλιστα που έφερε ο κύριος Υπουργός Οικονοµικών,
εγώ µε τα δυο µου χέρια θα το ψήφιζα και θα το ψηφίσω αν το
ξαναφέρει. Εµείς και θέλαµε και θέλουµε αυτό το Υπουργείο να
στηθεί ξανά, γιατί λόγω του γεωπολιτικού χαρακτήρα της Μακεδονίας και της Θράκης πρέπει να υπάρχει αυτό το Υπουργείο και
πρέπει να έχει αρµοδιότητες και µάλιστα µεγάλες το Υπουργείο
Μακεδονίας Θράκης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε
πολύ, κυρία συνάδελφε.
ΧΡΥΣΟΥΛΑ-ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΤΑΓΑΝΑ: Σε µισό δευτερόλεπτο τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Όµως, δυστυχώς το απέσυρε την τελευταία στιγµή ο κύριος
Υπουργός Οικονοµικών, παρ’ όλο που είχε φέρει και τροπολογία.
Ξέρετε γιατί το απέσυρε; Διότι διαφώνησε ο κ. Χρυσοχοΐδης.
Μας είπε: «τι το θέλετε το Υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης;». Του
συνιστώ, λοιπόν, τώρα που έµαθε ανάγνωση, να διαβάζει βιβλία,
να διαβάσει τη σηµασία της Μακεδονίας και της Θράκης, να διαβάσει όσα αφορούν την εξ αρχής σύλληψη της ίδρυσης του
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Υπουργείου Μακεδονίας-Θράκης.
Εύχοµαι να έρθει εδώ ένα ολοκληρωµένο νοµοσχέδιο που θα
αφορά την πλήρη ανάπτυξη του Υπουργείου Μακεδονίας-Θράκης.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των Ανεξάρτητων Ελλήνων)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Σας ευχαριστούµε.
Το λόγο έχει ο κ. Βασίλειος Κεγκέρογλου.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Για την κ. Γιαταγάνα να πω ότι ήδη έχει συσταθεί το Υπουργείο
Μακεδονίας-Θράκης. Η τροπολογία αφορούσε τον τρόπο διαχείρισης. Και στον τρόπο διαχείρισης µακάρι να είναι οποιαδήποτε
υπηρεσία, οποιαδήποτε κρισιµότητα και αν έχει. Και θα πρέπει
να είµαστε εκατό τοις εκατό διαφανείς ιδιαίτερα αυτήν την περίοδο µε τα χαρακτηριστικά που και εσείς αναφέρατε για την κοινωνία.
Θα µε απασχολήσει για δυο, τρία λεπτά, ένα θέµα πάρα πολύ
σηµαντικό, κατά την άποψή µου και αφορά τον τρόπο που πολιτεύονται µέσα σ’ αυτήν την Αίθουσα ένα, δυο συνάδελφοι από
την πλευρά της Νέας Δηµοκρατίας.
Σε µια προηγούµενη οµιλία µου αναφέρθηκα στον κ. Παυλόπουλο, ο οποίος αµετανόητος ων, δεν κάνει καµµία αναφορά,
καµµία αυτοκριτική. Έχει ξεχάσει, έχει σβήσει από τη µνήµη του
την πενταετία Καραµανλή. Δεν αναφέρεται στα προβλήµατα που
δηµιούργησε το ξεχαρβάλωµα του δηµοσίου και όλα όσα έγιναν,
που αποτυπώνονται στην αύξηση των δαπανών του ελληνικού
δηµοσίου από 68 δισεκατοµµύρια ευρώ που τα παραλάβανε σε
100 δισεκατοµµύρια ευρώ ετησίως και αναφέρεται από το 2009
και µετά. Ίσως θα πρέπει να τον βοηθήσουµε µε την προσθήκη
κάποιου κοµµατιού δίσκου της σύγχρονης τεχνολογίας –κυκλοφόρησε το νέο iphone 5- για να θυµηθεί.
Επί της ουσίας µπορώ να κάνω αντιπαράθεση, αλλά όχι µε µεθόδους γκρίζας προπαγάνδας. Και δυστυχώς, αντί να περιοριστεί και ο κ. Παυλόπουλος, είχαµε χθες και τον κ. Μιχελάκη.
Αυτός βέβαια ειδικεύεται στην αξιοποίηση από την εποχή του
γκεµπελισµού µέχρι σήµερα των µεθόδων της γκρίζας προπαγάνδας. Αλλά έφτασε στο σηµείο να πει και να αναφερθεί στο
Γιώργο Παπανδρέου σε σχέση µε την παρουσία του στη Βουλή.
Τον Γιώργο Παπανδρέου, τον Πρόεδρο της Σοσιαλιστικής Διεθνούς, τον πρώην Πρωθυπουργό. Μάλλον ήθελε να αναφερθεί
στον κ. Καραµανλή, που επί δυο θητείες λείπει απ’ αυτήν την Αίθουσα και δεν έχει και διεθνείς υποχρεώσεις.
ΤΕΡΕΝΣ -ΣΠΕΝΣΕΡ -ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΪΚ: Δεν µπαίνει από …
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Αν θέλετε να κάνετε έλεγχο …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ µην
κάνετε διάλογο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Αν θέλετε να κάνετε έλεγχο για
τις εργασίες και τις επαγγελµατικές, κατά την άποψή µου, ενασχολήσεις πολλών συναδέλφων εκτός Βουλής, προχωρήστε να
τον κάνετε. Δεν έχουµε καµµία αντίρρηση.
Βέβαια στον κ. Μιχελάκη απάντησε ο συνάδελφος του ΣΥΡΙΖΑ
από τη Ζάκυνθο λέγοντάς του «τι λέτε και τι λέγατε µέχρι πρότινος, αφού έρχεστε και υλοποιείτε την πολιτική του Γιώργου Παπανδρέου, την αναγκαία πολιτική για τη χώρα;». Ο ίδιος
παρέλειψε, όπως και άλλοι συνάδελφοι από το ΣΥΡΙΖΑ, να πει ότι
αν τους επιλέξει ο ελληνικός λαός να κυβερνήσουν, θα συνεχίσουν την ίδια πολιτική και γι’ αυτό θα πρέπει να είναι λίγο συγκρατηµένοι. Αν και απ’ ό,τι είδα στις τελευταίες επαφές µε
Ράιχενµπαχ και λοιπούς των εξωτερικών δυνάµεων, των δανειστών, των κακών κέντρων κ.λπ., προχωρούν.
Έτσι σ’ αυτόν τον τοµέα δεν θα υπάρχει θέµα. Δεν θα υπάρχει,
όµως, γιατί και ο ελληνικός λαός δεν πρόκειται να στηριχθεί σε
τέτοιες πολιτικές.
Βέβαια πρέπει να επαινέσω το συνάδελφο διότι αναφέρθηκε
στο θέµα των τυφλών της Ζακύνθου και είπε ότι αυτό ήταν αποκλειστικό σκάνδαλο της Νέας Δηµοκρατίας σε αντίθεση µε τον
κ. Στρατούλη που χθες στον «ΣΚΑΙ» έλεγε ότι είναι σκάνδαλο του
ΠΑΣΟΚ.
Βέβαια, δεν είπε ότι πριν από ένα χρόνο ξεκίνησε η Κυβέρνηση
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του ΠΑΣΟΚ την αποκάλυψη αυτού του σκανδάλου και τα αποτελέσµατα είναι πράγµατι τέτοια που έπρεπε να πει και µια κουβέντα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητάµε ένα νοµοσχέδιο για
την περιστολή δαπανών. Θα µπορούσε η δουλειά, το αντικείµενο,
ο στόχος αυτού του νοµοσχεδίου να έχει µεγαλύτερο αποτέλεσµα. Δυστυχώς, ο Πρωθυπουργός την πρώτη µέρα στο Υπουργικό Συµβούλιο αναφέρθηκε για επικοινωνιακούς λόγους σε
περικοπές κάποιων κατοστάρικων από τους Υπουργούς και από
άλλους. Όλα µαζί είναι 1.000.000 ευρώ. Όλα αυτά κάποια στιγµή
έπρεπε να γίνουν νόµος. Αν προχωρούσε η Κυβέρνηση σε σοβαρή δουλειά σε σχέση µε την περιστολή δαπανών, σήµερα δε
θα συζητούσαµε για 1.000.000 και άλλα 15 εκατοµµύρια από τις
µισθώσεις, θα συζητούσαµε για πολύ περισσότερα. Γιατί η σπατάλη στο δηµόσιο είναι πολύ µεγαλύτερη.
Στο νοµοσχέδιο αυτό περιλαµβάνονται καταργήσεις και συγχωνεύσεις επιτροπών, θέσεων ειδικών γραµµατέων, που, αν προσέξετε την εισηγητική έκθεση και τις διατάξεις, αναφέρονται
όλες στο 2005, στο 2006, στο 2008, δηλαδή σ’ αυτά που δηµιουργήσατε επιπλέον, χωρίς να χρειάζονται την περιβόητη πενταετία Καραµανλή.
Άρα, λοιπόν, θα πρέπει να τα βλέπουµε τα πράγµατα λίγο διαφορετικά, να εµβαθύνουµε και να ψάχνουµε πραγµατικά τα θέµατα, για να µην έρθουµε ξανά µετά από δυο, τρεις, τέσσερις
εβδοµάδες να φέρουµε άλλη µια τροπολογία για άλλη µια επιτροπή του 2005, του 2006 κ.λπ., που ανακαλύψαµε.
Θεωρώ ότι µπορούµε πραγµατικά και πριν από τη συζήτηση
των µέτρων των 11,5 δισεκατοµµυρίων στη Βουλή να προχωρήσουµε σε τέτοιου είδους περικοπές ούτως ώστε να υπάρχει και
το αίσθηµα δικαίου για τους πολίτες.
Εγώ σήµερα θα καταθέσω δυο-τρεις προτάσεις. Μπορεί κάποιοι συνάδελφοι να στενοχωρηθούν. Δεν είναι στην κατεύθυνση
του αντικοινοβουλευτισµού σε καµµία περίπτωση, αλλά για να
φράξει τα στόµατα όλων εκείνων που βγαίνουν και αναφέρονται
στις αποδοχές και τα προνόµια των Βουλευτών ως επιχείρηµα
για τις µη περικοπές τις δικές τους.
Υπέπεσε σε αυτό και µια συνδικαλίστρια, σεβαστή δικαστικός,
εισαγγελέας, χθες στο ΣΚΑΪ. Δυο επιχειρήµατα επικαλέστηκε: Το
πρώτο είναι ότι δεν έχουν προσωπικό. Το δεύτερο ότι οι Βουλευτές πληρώνονται τη βενζίνη των µετακινήσεών τους. Πέρα του
ότι είναι ψέµα αυτό για τη βενζίνη των µετακινήσεων, νοµίζω ότι
το θέµα της στελέχωσης των δικαστηρίων µπορεί να λυθεί άµεσα
µε τη µετάταξη.
Δυο-τρεις προτάσεις θα κάνω:
Τριακόσιοι ειδικοί συνεργάτες των Βουλευτών να καταργηθούν. Κύριε Πρόεδρε, αφορά και το Προεδρείο της Βουλής,
αφορά και την Κυβέρνηση. Ένας επιστηµονικός συνεργάτης για
κάθε Βουλευτή είναι αρκετός. Οι τριακόσιοι, λοιπόν, είναι 12 εκατοµµύρια ετησίως. Θα ήθελα να δω την τοποθέτηση των κοµµάτων επ’ αυτού.
Οι αποδοχές των Βουλευτών έχουν ήδη περικοπεί σε µεγάλο
βαθµό. Να φτάσει το ονοµαστικό 50%, να το γνωρίζει ο κόσµος.
Γιατί κόβονται, κόβονται, αλλά αν ρωτήσουν κάποιον συγκεκριµένα, δεν ξέρει να πει. Να φτάσει στο 50% µ’ αυτές που έχουν
ήδη γίνει, να γνωρίζει ο κόσµος ότι έχουµε 50% µείωση.
Οι σύµβουλοι και οι επιστηµονικοί συνεργάτες δηµάρχων και
περιφερειαρχών να είναι µέχρι τρεις το πολύ.
Αυτές οι τρεις προτάσεις έχουν εξοικονόµηση 32 εκατοµµύρια
ετησίως.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Λίγο χρόνο θα ήθελα, κύριε Πρόεδρε.
Άρα, λοιπόν, προτάσεις υπάρχουν. Θέληση και βούληση χρειάζεται.
Να κάνω, κύριε Πρόεδρε, αναφορά στην τροπολογία που έχω
καταθέσει ή θα συζητηθούν µετά;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τώρα θα παρακαλούσα µια αναφορά για ένα λεπτό.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Μια µικρή αναφορά θα κάνω.
Έχω καταθέσει µια σηµαντική, κατά την άποψή µου, τροπολογία που αφορά στην επιταγή συµψηφισµού. Ήδη έχει συζητη-
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θεί το θέµα µέσω επίκαιρης ερώτησης µε τον κ. Μαυραγάνη, ο
οποίος είδε σαν καλή ιδέα την επιταγή συµψηφισµού. Τι είναι
αυτή η επιταγή;
Είναι το µέσο µε το οποίο θα απλοποιηθεί η διαδικασία συµψηφισµού οφειλών και απαιτήσεων του δηµοσίου που σήµερα
δεν είναι αποτελεσµατική. Η επιταγή συµψηφισµού εκδίδεται από
το δηµόσιο, το Υπουργείο Οικονοµικών και αφορά σε χρέη του
δηµοσίου.
Μέσω της επιταγής συµψηφισµού, η οποία είναι µεταβιβάσιµη,
θα µπορεί να γίνει άµεσα ο συµψηφισµός όχι µόνο µε το ίδιο πρόσωπο, αλλά και µε διαφορετικά πρόσωπα, φυσικά ή νοµικά. Κλασικό παράδειγµα ο ΕΟΠΥΥ. Η επιταγή συµψηφισµού το µόνο που
δεν θα κάνει είναι να ρευστοποιείται.
ΕΟΠΥΥ: Κάνει να πάρει 1,5 δισεκατοµµύριο από το δηµόσιο.
Τα παίρνει σε επιταγές συµψηφισµού διαφόρων ποσών. Ο
ΕΟΠΥΥ, µε τη σειρά του, πληρώνει τους φαρµακοποιούς για τα
παλιά χρέη. Οι φαρµακοποιοί είτε συµψηφίζουν χρέη στο δηµόσιο είτε τα δίδουν στις προµηθεύτριες και στις φαρµακευτικές
εταιρείες, οι οποίες συµψηφίζουν χρέη στο δηµόσιο.
Μία απλή διαδικασία, ένας απλός τρόπος, που λύνει το πρόβληµα του συµψηφισµού των χρεών.
Είπε ο Υπουργός, όταν συζητούσαµε την επίκαιρη ερώτηση:
«Καταθέστε την τροπολογία.» Την κατέθεσα την τροπολογία.
Αυτός, όµως, έχει το επιτελείο το επιστηµονικό. Το Υπουργείο
έχει τους εκατό –δεν ξέρω πόσους- συµβούλους, τους εξειδικευµένους για να δουν το θέµα.
Η τροπολογία νοµίζω ότι πρέπει να αποτελέσει αντικείµενο συζήτησης, διότι ανεξάρτητα από δόσεις, ανεξάρτητα από δάνεια
είναι ανάγκη πάντα να υπάρχει αυτό το µέσο για τον συµψηφισµό
οφειλών και απαιτήσεων του δηµοσίου.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε
πολύ, κύριε Κεγκέρογλου.
Το λόγο έχει ο Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων, κ. Παναγιώτης Καµµένος, για οκτώ λεπτά.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων): Θα είµαι συντοµότερος, κύριε Πρόεδρε, διότι πρέπει να µιλήσουν οι συνάδελφοι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Θα σας ήµασταν ευγνώµονες, διότι, απ’ ό,τι βλέπετε, είναι πολλοί συνάδελφοι ακόµη να οµιλήσουν.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων): Κύριε Πρόεδρε, θα ξεκινήσω από την πρόταση του κ. Κεγκέρογλου.
Οι επιταγές συµψηφισµού αποτελούν µέρος του προγράµµατος των Ανεξάρτητων Ελλήνων. Ναι, την υπογράφουµε την τροπολογία. Και κάποια στιγµή το Κοινοβούλιο πρέπει να λειτουργήσει µε τον Κανονισµό της Βουλής και µε την εντολή που
έχουµε από τον ελληνικό λαό. Δεν είναι δυνατόν οι τροπολογίες
οι οποίες έρχονται και γίνονται αποδεκτές από την πλειοψηφία,
να µη συζητούνται καν. Δεν είναι δυνατόν να έχει µετατραπεί η
συζήτηση ενός σχεδίου νόµου σε µία αποθήκη τροπολογιών, οι
οποίες υποκρύπτουν άλλου είδους θέµατα.
Η πρόταση, επίσης, του κ. Κακλαµάνη είναι απόλυτα σωστή.
Και διερωτώµαι: Έρχεται το ΠΑΣΟΚ διά του κ. Κακλαµάνη, έρχεται η Δηµοκρατική Αριστερά, που την άκουσα προηγουµένως.
Πώς είναι δυνατόν να συνεχίσει η Κυβέρνηση, η οποία στηρίζεται
από τα δύο κόµµατα τα οποία µίλησαν, να επιµένει να φέρνει τροπολογίες πεντακοσίων σελίδων, που υποκρύπτουν ΦΕΚ πεντακοσίων σελίδων; Και πρέπει να αποφασίσουν οι συνάδελφοι
Βουλευτές µέσα σε λίγες ώρες ή σε λίγα λεπτά; Μιλάµε πλέον
για κοινοβουλευτικό πραξικόπηµα. Δεν έχει γίνει ξανά στο Κοινοβούλιο αυτό το πράγµα.
Έχει δίκιο ο κ. Κεγκέρογλου. Η σηµερινή Κυβέρνηση συνεχίζει
την πολιτική του Γιώργου Παπανδρέου. Και όχι απλώς συνεχίζει
την πολιτική του Γιώργου Παπανδρέου, αλλά κάθε µέρα που περνάει, γίνεται ξεκάθαρο ότι συγκαλύπτει τον Γιώργο Παπανδρέου,
ότι εξαπατά τον ελληνικό λαό όταν υποσχόταν προεκλογικά για
µία και µόνο εξεταστική επιτροπή. Συγκαλύπτει τον κ. Παπανδρέου, ο οποίος µε την ψήφο του ελληνικού λαού βρίσκεται στο

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Χάρβαρντ και διδάσκει το πώς καταστρέφεται µία χώρα µέσα σε
δύο χρόνια. Και δεν έρχεται εδώ να τιµήσει την υπόσχεση προς
τον ελληνικό λαό, ότι θα διερευνηθεί το πώς η χώρα αυτή µπήκε
στο µνηµόνιο, ποιοι κερδοσκόπησαν και πώς είναι δυνατόν, την
ώρα που γνώριζε ο Πρωθυπουργός ότι αυτή η πολιτική δεν βγάζει πουθενά, ότι η πολιτική αυτή, όπως έκρινε τότε το Διεθνές
Νοµισµατικό Ταµείο, ήταν µία πολιτική που θα οδηγούσε στην
ύφεση και στην οικονοµική καταστροφή της χώρας, παρ’ όλα
αυτά συνέχισε αυτή την πολιτική ο κ. Παπανδρέου.
Και, βεβαίως, έρχεται ο κ. Σαµαράς, ο οποίος έλεγε για τη
λάθος συνταγή, για το φάρµακο που σκοτώνει τον ασθενή. Και
το φάρµακο που σκοτώνει τον ασθενή πλέον έχει γίνει σε τόσο
µεγάλη δόση, που πεθαίνει το σύνολο της ελληνικής οικογένειας.
Έχει ευθύνες ο κ. Σαµαράς και για τη συγκάλυψη. Και ο κ. Κεγκέρογλου τους το είπε ευθέως. Μαζευτείτε. Σας δίνουµε ψήφο
εµπιστοσύνης. Συνεχίζετε την πολιτική του Παπανδρέου, αλλά
θα εκτελείτε και τις εντολές που σας δίνουµε. Και η Κυβέρνηση
του κ. Σαµαρά πειθήνια εκτελεί τις εντολές του ΠΑΣΟΚ και συγκαλύπτει την αλήθεια και το δίκιο.
Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τη συγκεκριµένη τροπολογία των πεντακοσίων σελίδων, που έρχεται, έχετε
υποχρέωση -και από το Προεδρείο- να αναγκάσετε τον Υπουργό
Εµπορικής Ναυτιλίας και Αιγαίου να τη φέρει ως ξεχωριστό νοµοσχέδιο. Δεν µπορεί να ξέρει κανείς το τι υποκρύπτει.
Κι ερωτώ: Ξέρετε ή όχι ότι υπάρχουν δικαστικές υποθέσεις γι’
αυτά τα οποία αναφέρονται, οι οποίες αυτή τη στιγµή είναι στα
δικαστήρια, µεταξύ πολιτών ή µεταξύ πολιτών και κράτους; Τι
προσπαθούµε να κάνουµε; Να γίνει κολυµπήθρα του Σιλωάµ η
Βουλή και οι Βουλευτές να αποφασίζουν, χωρίς να ξέρουν καν
τι ψηφίζουν; Πώς είναι δυνατόν να έρχεται εδώ µε µία µόνο
φράση, η οποία λέει «Κυρώνονται και αποκτούν ισχύ τυπικού
νόµου από το χρόνο της εκδόσεώς τους οι κανονιστικού περιεχοµένου αποφάσεις της Επιτροπής Σχεδιασµού και Ανάπτυξης
Λιµένων, µε τις τροποποιήσεις τους, οι οποίες παρατίθενται στο
παράρτηµα»;
Αυτό υποκρύπτει πεντακόσιες σελίδες, δικαστικές υποθέσεις
που υπάρχουν. Εγώ δεν έχω καµµία αντίρρηση ότι µεταξύ αυτών
υπάρχουν και υποθέσεις που βεβαίως πρέπει να τακτοποιηθούν.
Αλλά δεν είναι δυνατόν να καλείται η Βουλή µέσα σε µια µέρα
και να αποφασίζει σε νοµοσχέδιο του Υπουργείου Οικονοµικών
για όλες τις υποθέσεις των λιµένων. Και υποκρύπτονται και ρουσφέτια, κύριε Υπουργέ και ξέρετε τι εννοώ. Και µιλώ και για τις
Ειδικές Δυνάµεις του Λιµενικού Σώµατος.
Εδώ µε µια µόνο νοµοτεχνική βελτίωση του συζητηµένου σχεδίου νόµου παραχωρείται όλο το Στρατόπεδο της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών του Λιµενικού Σώµατος, όλος ο Άγιος
Κοσµάς. Ποια είναι η νοµοτεχνική βελτίωση; Είναι ότι µε µια µόνο
νοµοτεχνική βελτίωση, όπως την λέτε, χαρίζετε τον Άγιο Κοσµά;
Από που και ως που έχετε το δικαίωµα να το κάνετε αυτό; Πως
είναι δυνατόν να αποτελεί νοµοτεχνική βελτίωση η παραχώρηση
στο «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΕ» και εν συνεχεία σε ιδιώτες, που φοβούµαι
πολύ ότι τους ξέρετε, του συνόλου της λεγόµενης «ελληνικής Ριβιέρας»; Γιατί σε λίγο θα δούµε και τις εταιρείες από το Κατάρ,
θα δούµε και τους Έλληνες εφοπλιστές που έρχονται από πίσω
και ποιοι είναι πίσω από τις εταιρείες του Κατάρ και πιθανώς και
κάποια συγγενικά πρόσωπα πολιτικών.
Επειδή, λοιπόν, σας προειδοποιούµε ότι δεν θα γίνει αποδεκτό
το ξεπούληµα όλης της παραλίας από το Κερατσίνι µέχρι το Σούνιο σε συγκεκριµένα συµφέροντα µε τα οποία συνοµιλείτε, σας
λέµε να µην περιλαµβάνετε µέσα µε µια νοµοτεχνική βελτίωση
το σύνολο και την ιστορία της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών.
Έχει λιµάνι µέσα, έχει κέντρα εκπαιδεύσεως, έχει κτήρια. Είναι
ουσιαστικά όλη η περιοχή από το ακρωτήρι, µε εκκλησία µέσα,
µέχρι την Οµοσπονδία Υποβρυχίων Δραστηριοτήτων. Μιλάµε για
τεράστιο κοµµάτι, το οποίο το πηγαίνετε στο Ελληνικό.
Έχετε υποχρέωση να το αποσύρετε. Και αν δεν το αποσύρετε
µόνοι σας, κύριε Υπουργέ, έχετε υποχρέωση να ακούσετε τις
φωνές συναδέλφων και από χώρους πολιτικούς που στηρίζουν
την Κυβέρνηση. Είναι ξεκάθαρος και ο κ. Κακλαµάνης και η Δηµοκρατική Αριστερά. Εµείς το απαιτούµε. Και απαιτούµε να το
κάνετε τώρα. Και βεβαίως δεν ψηφίζουµε.
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(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των Ανεξάρτητων Ελλήνων)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε
πολύ.
Ο κ. Μπέζας έχει το λόγο για οκτώ λεπτά.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εγώ δεν
θα ασχοληθώ ούτε µε την τροπολογία του Υπουργείου Ναυτιλίας
ούτε µε τα ζητήµατα άλλων Υπουργείων που περιέχονται σ’ αυτό
το νοµοσχέδιο, αλλά θα ασχοληθώ µε δύο ζητήµατα που τα
θεωρώ πολύ σηµαντικά και είναι τα ζητήµατα αρµοδιότητας του
Υπουργείου Οικονοµικών, το θέµα της περιστολής των δηµοσίων
δαπανών και το θέµα των διαχειριστικών ελέγχων που θα πρέπει
να διενεργούνται από το Υπουργείο Οικονοµικών.
Παρά την πολιτική αντιπαράθεση που γίνεται σ’ αυτήν την Αίθουσα και που πολλές φορές γίνεται και για λόγους δηµιουργίας
εντυπώσεων, όπως επιχείρησε προηγουµένως ο Πρόεδρος των
Ανεξάρτητων Ελλήνων, ο κ. Καµµένος -ο κ. Καµµένος προφανώς
ως Υπουργός Ναυτιλίας της κυβέρνησης Καραµανλή, την περίοδο πριν το 2009 θα είναι γνώστης και πολλών από αυτές τις
διοικητικές πράξεις τις οποίες καλούµαστε να κυρώσουµε µε την
συγκεκριµένη τροπολογία- η πραγµατικότητα είναι µια: Η χώρα
βρίσκεται µπροστά σε µια κρίσιµη συγκυρία και µπροστά σ’
αυτήν την κρίσιµη συγκυρία πρέπει να πάρουµε κρίσιµες αποφάσεις. Η πραγµατικότητα είναι µια, ότι από αυτήν την Κυβέρνηση
σ’ αυτήν την κρίσιµη συγκυρία έχει γίνει µια πάρα πολύ µεγάλη
προσπάθεια για να περάσουµε από την αναξιοπιστία στην αποτελεσµατικότητα και αυτή η προσπάθεια έχει αποδώσει καρπούς.
Αυτό δεν µπορεί να το αµφισβητήσει πλέον κανείς, διότι η διεθνής εικόνα της χώρας είναι πολύ καλύτερη τώρα σε σχέση µ’
αυτήν που ήταν πριν από λίγους µήνες. Και αυτή η βελτιωµένη
διεθνής εικόνα της χώρας, πιστέψτε µε, είναι κάτι το πάρα πολύ
σηµαντικό για την οικονοµία.
Το ερώτηµα, όµως, που τίθεται, είναι αν µας ενδιαφέρει µόνο
η αποκατάσταση της διεθνούς εικόνας της χώρας ή και η αποκατάσταση της κλονισµένης αξιοπιστίας του πολιτικού συστήµατος, της κλονισµένης αξιοπιστίας απέναντι στους πολίτες.
Νοµίζω πως και το δεύτερο θα πρέπει να µας ενδιαφέρει, γιατί
αλλιώς τίποτε δεν θα µπορεί να προχωρήσει και θα εξακολουθήσουµε να είµαστε εσωτερικά αποδυναµωµένοι.
Το πολιτικό σύστηµα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν µπορεί να αποκτήσει και πάλι την αξιοπιστία που πρέπει να έχει απέναντι στους πολίτες, αν ιδιαίτερα σ’ αυτήν την πολύ κρίσιµη
περίοδο, όπως είπα προηγουµένως, που ζητούνται και πάλι θυσίες, δεν δώσει σαφή και ξεκάθαρα δείγµατα γραφής ότι περικόπτει δραστικά τη δηµόσια σπατάλη και ότι προσεγγίζει µε
σοβαρότητα και υπευθυνότητα αυτό το ζήτηµα.
Η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας παρέδωσε το 2009 έναν
κατάλογο διακοσίων πενήντα πέντε φορέων και οργανισµών του
δηµοσίου που θα µπορούσαν να καταργηθούν ή και να συγχωνευθούν. Πόσες από αυτές τις καταργήσεις και τις συγχωνεύσεις
έχουν πραγµατοποιηθεί µέχρι σήµερα; Πόσες γενικές και ειδικές
γραµµατείες, νοµικά πρόσωπα, αυτοτελείς υπηρεσίες, συµβούλια και επιτροπές αµειβόµενες έχει, επιτέλους, αυτό το κράτος;
Πόσοι κωδικοί δαπανών του δηµοσίου και δραστηριότητες ζηµιογόνων ΔΕΚΟ υπάρχουν, που θα µπορούσαν να καταργηθούν,
χωρίς να περικόψουµε µισθούς και συντάξεις και χωρίς να υποβαθµίζεται το κοινωνικό κράτος; Πόσα µέλη διοικητικών συµβουλίων σε φορείς και οργανισµούς του δηµοσίου ή του ευρύτερου
δηµόσιου τοµέα, ακόµη και στις τράπεζες, οι οποίες θα ανακεφαλαιοποιηθούν µε χρήµατα τα οποία δανείζεται το ελληνικό δηµόσιο, έχουν σήµερα αµοιβές, συντάξεις και δεύτερες θέσεις,
που δεν συνάδουν µε τη δύσκολη συγκυρία την οποία διέρχονται
η χώρα και η µεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού;
Δεν θέλω σε καµµία περίπτωση να κάνω εύκολη κριτική, ούτε
θέλω να ισοπεδώσω τους πάντες και τα πάντα. Προφανώς, χρειαζόµαστε και άξια στελέχη στο δηµόσιο, τα οποία πρέπει να αµείβονται περισσότερο.
Γνωρίζω, επίσης, πολύ καλά ότι η περικοπή της δηµόσιας σπατάλης δεν είναι εύκολο πράγµα σε µία χώρα που τα τελευταία
χρόνια είχε συνηθίσει στο να διογκώνεται το κράτος. Και δεν
είναι εύκολο πράγµα σε µία χώρα που το παλιό αγωνίζεται, δίνει
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µία µάχη χαρακωµάτων για να εµποδίσει το καινούργιο, το οποίο
καινούργιο θα έρθει ούτως ή άλλως.
Το παλιό είναι ο κρατισµός, ο λαϊκισµός, οι ακρότητες, η τεράστια γραφειοκρατία. Το καινούργιο είναι η κοινή λογική, ο
υπεύθυνος πατριωτισµός, η ανταγωνιστικότητα και το λιγότερο
κράτος. Ευτυχώς, η Κυβέρνηση µε τις µέχρι τώρα κινήσεις της
δείχνει αποφασισµένη και κινείται στην κατεύθυνση της κοινής
λογικής. Έχουν ήδη µειωθεί οι αποδοχές των γενικών και ειδικών
γραµµατέων και των στελεχών της αυτοδιοίκησης, ενώ το νοµοσχέδιο το οποίο συζητούµε σήµερα οδηγεί σε µία περιστολή των
δηµοσίων δαπανών της τάξεως των 25 εκατοµµυρίων ευρώ και
έχει βέβαια έναν ιδιαίτερα συµβολικό χαρακτήρα, επειδή αναφέρεται σε στελέχη του πολιτικού συστήµατος.
Επαναλαµβάνω, λοιπόν, ότι σε καµµία περίπτωση δεν θέλω να
κάνω εύκολη και ανώδυνη κριτική. Χρειάζεται, όµως, µελέτη για
το θέµα της περιστολής των δηµοσίων δαπανών, υπεύθυνη προσέγγιση και όχι αργοπορία. Σε έκτακτες συνθήκες απαιτούνται
έκτακτες λύσεις. Χρειαζόµαστε, λοιπόν, άµεσα έναν οδικό χάρτη
που να µας προσδιορίζει και τα οφέλη που θα έχουµε, έναν οδικό
χάρτη για εκείνο το µέρος της δηµοσιονοµικής προσαρµογής
που θα προκύψει µέσα από τον περιορισµό της δηµόσιας σπατάλης.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έρχοµαι σε κάποια επιµέρους
ζητήµατα για ορισµένα άρθρα του νοµοσχεδίου.
Πρώτη παρατήρηση. Ο βασικός λόγος για τον οποίο δεν λειτούργησαν στο παρελθόν οι υπηρεσιακές µονάδες της Γενικής
Διεύθυνσης Δηµοσιονοµικών Ελέγχων –έχει διαταχθεί µάλιστα
και προκαταρκτική εξέταση από τον οικονοµικό εισαγγελέα, διότι
έχει καθυστερήσει η έναρξη λειτουργίας αυτών των µονάδων- ο
λόγος δηλαδή για τον οποίο δεν εφαρµόστηκε στην πράξη ο
ν.3492/2006 ήταν η έλλειψη εξειδικευµένου προσωπικού που να
µπορεί να φέρει σε πέρας τέτοιου είδους ελέγχους. Απ’ ό,τι θυµάµαι, ακόµη και ο διαγωνισµός µε την ειδική διαδικασία την
οποία προβλέπει η παράγραφος 2 του άρθρου 7 του νόµου δεν
έγινε ποτέ, παρ’ ότι υπήρξε και η σχετική προετοιµασία.
Το πρόβληµα του προσωπικού θα το βρούµε, κύριε Υπουργέ,
και πάλι µπροστά µας, διότι το προσωπικό του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, απ’ όπου θα µπορούσαν να γίνουν αποσπάσεις, έχει αποδεκατιστεί, µετατάξεις είναι πολύ δύσκολο να
γίνουν και νέες προσλήψεις δεν µπορούν να γίνουν.
Δεν ξέρω πώς θα λύσετε αυτό το πρόβληµα, αλλά η παράγραφος 6 του άρθρου 1, εάν δεν υπάρξει πρόσθετο προσωπικό, αντιµετωπίζει µεν την κατάσταση ευνοϊκά για την οικονοµική
επιθεώρηση, αλλά επί της ουσίας δεν αλλάζει τίποτα. Και λέω ότι
επί της ουσίας δεν αλλάζει τίποτα, διότι µεταφέρει ελέγχους από
την οικονοµική επιθεώρηση στη Γενική Διεύθυνση Δηµοσιονοµικών Ελέγχων. Οι οικονοµικοί επιθεωρητές, όταν υπάρχουν νέες
εντολές, δεν θα ξεκινούν τους ελέγχους, για να περάσουν στην
αρµοδιότητα της Γενικής Διεύθυνσης Δηµοσιονοµικών Ελέγχων
και η Γενική Διεύθυνση Δηµοσιονοµικών Ελέγχων, µε τη σειρά
της, δεν θα έχει προσωπικό, για να προχωρήσει στους ελέγχους.
Σε κάθε περίπτωση, όµως, νοµίζω πως θα ήταν καλύτερο να οριστεί ρητά µία συγκεκριµένη ηµεροµηνία στο νοµοσχέδιο, πέρα
από την οποία θα ξεκινήσουν να λειτουργούν οι υπηρεσιακές µονάδες της Γενικής Διεύθυνσης Δηµοσιονοµικών Ελέγχων.
Δεύτερη παρατήρηση. Ο ν.3492 προέβλεπε Επιτροπή Αντιρρήσεων και Επιτροπή Εποπτείας των Ελέγχων, που τώρα αντικαταστάθηκαν από µια επιτροπή, την Επιτροπή Συντονισµού Ελέγχου, την ΕΣΕΛ, η οποία έχει ουσιαστικά το σύνολο των αρµοδιοτήτων των δύο προηγούµενων επιτροπών.
Κατ’ αρχάς, αυτό είναι ορθό. Στην ΕΣΕΛ, όµως, που έχει τη δυνατότητα να θέτει υποθέσεις στο αρχείο, σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου 1, έχουν πλειοψηφία οι υπηρεσιακοί παράγοντες της Γενικής Διεύθυνσης Δηµοσιονοµικών Ελέγχων, της
διεύθυνσης που διενεργεί τους ελέγχους. Δηλαδή, ο ίδιος που
ελέγχει είναι και ο ίδιος που αποφασίζει για το ποιες υποθέσεις
µπορούν να πάνε στο αρχείο.
Σίγουρα κάποιες υποθέσεις, οι οποίες προκύπτουν από ανυπόστατες καταγγελίες, θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα να
µπορούν να πάνε στο αρχείο. Όχι, όµως, να πηγαίνουν στο αρχείο απ’ αυτούς, οι οποίοι διενεργούν τους ελέγχους και νοµίζω
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ότι είναι αντιληπτό το γιατί. Θα πρέπει, εποµένως, να υπάρχει µία
σχετική αυτονοµία και ανεξαρτησία της ΕΣΕΛ από τη Γενική Διεύθυνση Δηµοσιονοµικών Ελέγχων ίσως µε την πρόβλεψη να
προεδρεύει της ΕΣΕΛ ένας δικαστικός ή ένας νοµικός σύµβουλος του κράτους, όπως γίνεται σε πολλές άλλες παρόµοιες επιτροπές του Υπουργείου Οικονοµικών.
Η τρίτη παρατήρηση έχει να κάνει µε τον εσωτερικό έλεγχο.
Ο εσωτερικός έλεγχος έχει ως αντικείµενο την εκτίµηση και την
αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας των διοικητικών και λειτουργικών ελέγχων που διενεργούνται στο εσωτερικό ενός
φορέα. Θα µου επιτρέψετε να πω ότι εδώ υποκρύπτεται µία σύγχυση ή µια επικάλυψη, θα έλεγα, αρµοδιοτήτων και εξουσιών που
µπορεί να προκαλέσει προβλήµατα στο µέλλον. Τα λέω αυτά και
για τους υπηρεσιακούς παράγοντες στο Υπουργείο Οικονοµικών,
οι οποίοι παρακολουθούν.
Γιατί το λέω αυτό. Γιατί ενώ στο σχέδιο νόµου προβλέπει στο
άρθρο 1 και στην παράγραφο 3 ότι οι µονάδες εσωτερικού ελέγχου συνιστώνται και υπάγονται απευθείας στον οικείο Υπουργό,
λίγο πιο κάτω στην παράγραφο 5 του ίδιου άρθρου, το νοµοσχέδιο προβλέπει ότι οι µονάδες εσωτερικού ελέγχου οφείλουν να
ενηµερώνουν τη Γενική Διεύθυνση Δηµοσιονοµικών Ελέγχων που
υπάγεται στον Υπουργό Οικονοµικών, για τα ευρήµατα των ελέγχων τους. Δεν καταλαβαίνω, λοιπόν, γιατί θα πρέπει να υπάρχει
αυτή η αλληλεπικάλυψη των αρµοδιοτήτων και γιατί θα πρέπει
να ξοδεύουµε και άλλους τόνους χαρτί αλληλογραφίας, προκειµένου να υπάρχει αυτή η ενηµέρωση. Και τελειώνω µε ένα άλλο
θέµα το οποίο δεν έχει άµεση σχέση...
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Να έχετε υπ’
όψιν σας ότι στην αρχή µου είχε διαφύγει και δεν είχα πατήσει
την έναρξη της ροής του χρόνου και έχετε µιλήσει ένα δίλεπτο
επιπλέον, γι’ αυτό συντοµεύετε, σας παρακαλώ.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ: Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Οι διαχειριστικοί έλεγχοι που διενεργεί η Γενική Διεύθυνση Δηµοσιονοµικών Ελέγχων, δεν έχουν σχέση µε τους φορολογικούς
ελέγχους. Εδώ δεν πρέπει να υπάρχει σύγχυση. Είναι, όµως, εξίσου σηµαντικοί διότι απ’ αυτούς ελέγχεται η διαχείριση κάθε δηµόσιου υπολόγου, δηλαδή κάθε προσώπου που διαχειρίζεται
ποσά ή υλικά ή αξίες του ελληνικού δηµοσίου και απ’ αυτούς
τους ελέγχους µπορούµε να διαπιστώνουµε παραβάσεις, παρανοµίες και υπεξαιρέσεις στη Δηµόσια Διοίκηση και να καταλογίζουµε τα αντίστοιχα ποσά στους υπαίτιους.
Το Υπουργείο Οικονοµικών, απ’ ό,τι παρουσιάστηκε σε µέσα
ενηµέρωσης, σε συνέχεια παλαιότερων ρυθµίσεων για τον επαναπατρισµό κεφαλαίων, ετοιµάζει µία νέα ρύθµιση για τη νοµιµοποίηση γενικά από το εσωτερικό και εξωτερικό καταθέσεων
και περιουσιακών στοιχείων που δεν δικαιολογούνται από τα εισοδήµατα που έχουν δηλωθεί, προφανώς µέσω της φορολόγησης, µέσω ενός κατ’ αποκοπή φορολογικού συντελεστή, εφόσον
τα εισοδήµατα αυτά δηλωθούν εκ των υστέρων.
Στη ρύθµιση αυτή, βέβαια, που θα τη δούµε όταν θα έρθει και
θα τη µελετήσουµε στην ώρα της και η οποία κατ’ αρχάς, θα
έλεγα, ότι είναι ρεαλιστική, πρέπει να δώσουµε µία ιδιαίτερη προσοχή. Εκείνο που εγώ θέλω να επισηµάνω από τώρα είναι ότι µία
τέτοια ρύθµιση δεν µπορεί να περιλαµβάνει πολιτικά πρόσωπα
και επιπλέον µία τέτοια ρύθµιση, εκ των υστέρων νοµιµοποίησης
εισοδηµάτων, δεν πρέπει και δεν µπορεί να περιλαµβάνει δηµόσιους λειτουργούς.
Ο δηµόσιος υπάλληλος, ο οποίος έχει υπεξαιρέσει δηµόσιο
χρήµα, δεν µπορεί να αµνηστεύεται πληρώνοντας για τα ποσά
αυτά φόρο. Τα χρήµατα αυτά δεν µπορεί να φορολογούνται,
διότι αλλιώς αν φορολογηθούν, ξεπλένονται. Τα χρήµατα αυτά
δεν είναι αποκρυβέντα εισοδήµατα για να φορολογηθούν. Τα
χρήµατα αυτά είναι προϊόντα εγκληµατικής ενέργειας και θα πρέπει, κύριε Υπουργέ των Οικονοµικών, όχι να φορολογούνται,
αλλά να δηµεύονται στο σύνολό τους.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Το λόγο έχει ζητήσει ο Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου κ. Μουσουρούλης.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Ορίστε, κύριε Μουσουρούλη, έχετε το λόγο για οκτώ λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ (Υπουργός Ναυτιλίας
και Αιγαίου): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πολύς λόγος έγινε για ορισµένες ρυθµίσεις. Θα προσπαθήσω ήρεµα και ελπίζω πειστικά να
σας εξηγήσω γιατί πρέπει να τις αποδεχθούµε.
Ξεκινώ από το συγκρότηµα της Ακαδηµίας Εµπορικού Ναυτικού στη Μηχανιώνα. Πρόκειται για δεκαεπτά περίπου κτήρια διάσπαρτα σε µία έκταση πενήντα χιλιάδων τετραγωνικών µέτρων.
Τα κτήρια αυτά κατασκευάστηκαν εδώ και σαράντα χρόνια,
βάσει εγκεκριµένων µελετών τόσο του ΥΠΕΧΩΔΕ όσο και της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της νοµαρχίας, σύµφωνα µε το
θεσµικό πλαίσιο για τα δηµόσια έργα.
Γιατί πρέπει να γίνει αυτή η νοµιµοποίηση; Είναι επιτακτική
ανάγκη για να εκτελεστούν άµεσα εργασίες συντήρησης, αλλά
και εργασίες επισκευής µεγάλης κλίµακας που απαιτούν οικοδοµική άδεια. Προσέξτε: Οι µελέτες έχουν ήδη συνταχθεί όσον
αφορά στο µηχανουργείο, το οποίο πρόκειται να χρηµατοδοτηθεί από δωρεά του αµερικανικού νηογνώµονα µε 680.000 ευρώ
και, επίσης, έχουν υποβληθεί προς έγκριση στην περιφέρεια οι
µελέτες αποκατάστασης στατικής επάρκειας των υπόλοιπων κτισµάτων προϋπολογισµού 3,5 εκατοµµυρίων ευρώ που πρόκειται
να υποβληθούν προς συγχρηµατοδότηση στο ΕΣΠΑ.
Με τη διαδικασία του ν. 4014/2011 χρειάζονται περίπου τρία
χρόνια για να εγκριθεί η οικοδοµική άδεια. Απαιτείται χάραξη αιγιαλού και παραλίας, ενώ τα προς νοµιµοποίηση ακίνητα δεν βρίσκονται σε αιγιαλό ή παραλία. Απαιτείται καθορισµός ειδικών
όρων δόµησης, ενώ δεν πρόκειται για δόµηση αλλά για επισκευή.
Χρειάζεται, τέλος, έγκριση του τοπικού ρυµοτοµικού, καθώς
πρόκειται για κτίσµατα µε κοινωφελή χαρακτήρα.
Αυτός ο χρόνος τι σηµαίνει; Οδηγεί σε απώλεια της δωρεάς.
Ενδεχοµένως κάποιοι να µην ενδιαφέρονται να λάβουµε τη
δωρεά. Εγώ πάντως, ενδιαφέροµαι πάρα πολύ και µάλιστα έχω
ήδη επικοινωνήσει µε τους αρµόδιους φορείς, αλλά και µε άλλους προκειµένου να ενισχύσουµε τη χρηµατοδότηση ενός εθνικού πλούτου που λέγεται Δηµόσια Ναυτική Εκπαίδευση και ο
οποίος στηρίζεται στις ακαδηµίες εµπορικού ναυτικού. Μήπως
για το ΕΣΠΑ υπάρχει κανείς που να θέλει να βάλουµε φρένο
αυτή την περίοδο;
Επίσης, ακούστηκε ότι αυτά τα κτήρια είναι επικίνδυνα και κατεδαφιστέα και εµείς τα επισκευάζουµε. Αυτό δεν είναι αληθές.
Τα κτήρια είναι δεκαεπτά. Ο υδατόπυργος που είχε κριθεί επικίνδυνος έχει ήδη κατεδαφιστεί, ενώ άλλα δύο κτήρια, το κτήριο
πλοιάρχων και η διώροφη κατοικία του διοικητή, δεν χρησιµοποιούνται. Είναι κτήρια που έχουν τον ίδιο χαρακτηρισµό.
Έρχοµαι τώρα στο άλλο θέµα που ξεσήκωσε αδίκως θύελλα
αντιδράσεων. Αφορά στην κύρωση των αποφάσεων της Επιτροπής Σχεδιασµού και Ανάπτυξης Λιµένων. Κατά τη γνώµη µου, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η ένταση της κριτικής ορισµένων
ήταν αντιστρόφως ανάλογη της ορθότητας της ρύθµισης και
τούτο διότι η ρύθµιση δεν είναι παρά µία πράξη µε την οποία
προσδίδουµε νοµική βεβαιότητα σε αποφάσεις που έχουν ήδη
ληφθεί από την ΕΣΑΛ στις συνεδριάσεις της περιόδου 2002 ως
2012, περίοδος κατά την οποία συναδέλφοι όπως ο Πρόεδρος
των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, κ. Καµµένος, υπήρξαν και εποπτεύοντες Υπουργοί της επιτροπής αυτής.
Μεταξύ των αρµοδιοτήτων της ΕΣΑΛ είναι, όπως γνωρίζετε
καλά, η έγκριση και η αναθεώρηση των µελετών διαχείρισης των
λιµένων, των γνωστών master plan. Τι προβλέπουν και τι προσδιορίζουν αυτές οι µελέτες; Πρώτον, τα µέγιστα επιτρεπόµενα
όρια ζώνης λιµένα. Είναι πολιτικό θέµα; Εγώ νοµίζω ότι είναι κυρίως τεχνικό. Δεύτερον, τις χρήσεις γης και τρίτον, τους όρους
και τους περιορισµούς δόµησης καθώς και τις κυκλοφοριακές
ρυθµίσεις. Αυτά δεν είναι δική µας δουλειά, είναι δουλειά της επιστήµης, η οποία καλείται να κάνει τον ορθολογικό προσδιορισµό.
Οι αποφάσεις της ΕΣΑΛ έχουν κανονιστικό χαρακτήρα, δηλαδή
θέτουν κανόνες δικαίου και ως εκ τούτου, για να έχουν νοµική
υπόσταση, σύµφωνα µε τις βασικές αρχές του Συνταγµα- τικού
Δικαίου, αλλά και του ν. 3469/2006, θα πρέπει να δηµοσιεύονται
στην επίσηµη Εφηµερίδα της Κυβέρνησης, σε ΦΕΚ. Αυτό άλλωστε προβλέπεται ρητά από τον ν.4072/2012 άρθρο 207 παρ. 2.
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Ωστόσο οι αποφάσεις των προηγούµενων ετών δεν είχαν δηµοσιευτεί σε ΦΕΚ. Αυτήν την τυπική αδυναµία ο νοµοθέτης επιχείρησε να τη διορθώσει µε το άρθρο 207 παρ. 3 του ίδιου νόµου
και να τις κυρώσει µε απόφαση, η οποία δηµοσιεύτηκε σε ΦΕΚ.
Είναι η υπουργική απόφαση που δηµοσιεύτηκε στις 3-5-2012.
Όποιος επιθυµεί στην επίσηµη Εφηµερίδα της Κυβέρνησης µπορεί να ανασύρει τις αποφάσεις αυτές και να τις εξετάσει στο σύνολό τους.
Διατυπώθηκαν -και εδώ είναι το τυπικό ζήτηµα- επιφυλάξεις
ως προς τη νοµική ορθότητα της κύρωσης αυτής µε υπουργική
απόφαση κατόπιν εξουσιοδοτικής διάταξης για την οποία κανείς
δεν είχε αντίρρηση στη Βουλή. Όταν δηλαδή ψηφίζαµε το νόµο
µε τον οποίο εξουσιοδοτούσαµε τον Υπουργό να κυρώνει τις
αποφάσεις της ΕΣΑΛ, για τις οποίες σήµερα και χθες έγινε αυτή
η φασαρία. Επελέγη, όµως, η νοµικά ασφαλέστερη οδός της κύρωσης µε τυπικό νόµο και όχι µε υπουργική απόφαση. Αυτό είναι
όλο.
Επαναλαµβάνω, οι αποφάσεις αυτές είχαν ήδη κυρωθεί και
τώρα επιχειρείται η νοµικά ασφαλέστερη κατοχύρωσή τους.
Αυτή η τροπολογία, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καταγγέλθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ ως «σκάνδαλο» και «νοµιµοποίηση παρανοµιών τετρακοσίων εξήντα οκτώ σελίδων».
Δηλαδή η επιτροπή, η ΕΣAΛ στην οποία συµµετέχουν γενικοί
γραµµατείς, εµπειρογνώµονες, οι πάντες, οδήγησε τον προηγούµενο Υπουργό τον οποίο η ίδια η Βουλή είχε εξουσιοδοτήσει µε
υπουργική απόφαση να κυρώσει αυτές τις αποφάσεις της ΕΣAΛ,
τον παραπλάνησε ώστε να υπογράψει παρανοµίες 486 σελίδων;
Μήπως πρέπει να προσέχουµε λίγο τα λόγια µας; Απαντήστε
εσείς. Εγώ πάντως είµαι σε θέση για όποιον συνάδελφο το επιθυµεί, να καταθέσω ή ακόµα να στείλω στα βουλευτικά σας γραφεία το σύνολο των τευχών αυτών των µελετών οι οποίες δεν
γίνονται άπαξ αλλά µπορεί και πρέπει να τροποποιούνται. Γι’
αυτό δίνεται και η ευελιξία.
Αν όµως όλη η Βουλή συµφωνήσει ότι αυτή είναι µία λανθασµένη οδός, τότε όλα τα master plan, τα τεχνικά σχέδια, ας έρχονται στη Βουλή. Και όταν χρειαστεί να τα τροποποιήσουµε,
είτε γιατί έγινε µία φυσική καταστροφή, είτε γιατί άλλαξε κάποια
νοµοθεσία, τότε να ερχόµαστε και πάλι στη Βουλή να τα συζητάµε. Καµία αντίρρηση. Αυτό όµως σηµαίνει ότι το υποβρύχιο
της χώρας θα παραµείνει στον πάτο. Όπως λένε οι ναυτικοί, για
να ανέβει στην επιφάνεια, πρέπει να πετάξεις έξω σαβούρα. Και
η σαβούρα, το ξεσαβούρωµα, αν µου επιτρέπεται ο αδόκιµος
όρος, είναι οι περιττές και χρονοβόρες διαδικασίες.
Εκτός αν δεν εµπιστευόµαστε την ΕΣAΛ. Να την αλλάξουµε
τότε ή να την καταργήσουµε. Να ερχόµαστε πάλι εδώ στη Βουλή
και να τα κάνουµε όλα. Να υποκαταστήσουµε και τη Δηµόσια Διοίκηση, να περιορίσουµε τον Υπουργό να µην έχει καµία εξουσιοδότηση να κάνει το παραµικρό. Και αυτό είναι µια λύση.
Ρωτήθηκα επίσης αρκετές φορές γιατί η εξουσιοδότηση στον
Υπουργό να τροποποιεί µετά από πρόταση της ΕΣAΛ ορισµένες
αποφάσεις. Την εξήγηση την έχω δώσει ήδη. Για να µην ερχόµαστε συνέχεια στη Βουλή για την παραµικρή τροποποίηση τεχνικού χαρακτήρα κάθε µελέτης διαχείρισης.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Δώστε µου λίγο χρόνο, κύριε Πρόεδρε. Ήταν πολλά αυτά που
ακούστηκαν και πρέπει να απαντήσω.
Το θέµα συνδέθηκε επίσης µε τις ιδιωτικοποιήσεις. Το έχω εξηγήσει και στην επιτροπή και, µάλιστα, πολλοί συνάδελφοι συµφώνησαν. Η χώρα έχει ένα εκτεταµένο δίκτυο λιµενικών υποδοµών. Έχουν µετρηθεί και είναι περίπου εννιακόσιες. Αυτές οι λιµενικές υποδοµές τελούν υπό τη διαχείριση περίπου 80-90 φορέων. Όλο αυτό το σύστηµα είναι αδύνατο να διοικηθεί και πολύ
περισσότερο είναι αδύνατο να στηριχτεί από δηµόσιες επενδύσεις. Με λίγα λόγια –και αυτό δεν έχει να κάνει µε την σηµερινή
οικονοµική κατάσταση- δεν µπορούµε να αναπτύξουµε τα λιµάνια µας µέσω του προγράµµατος δηµοσίων επενδύσεων. Μπορούµε να το κατανοήσουµε αυτό και να το πούµε και στους
πολίτες; Δεν γίνεται αλλιώς, ειδικά τώρα που οι απαιτήσεις είναι
µεγάλες;
Τα πλοία, ξέρετε, εξελίσσονται τεχνολογικά. Απαιτούν άλλα λι-

1143

µάνια. Οι συνάδελφοι από τα Δωδεκάνησα γνωρίζουν πολύ καλά
τι λέω. Και εγώ νησιώτης είµαι. Αυτή η υπόθεση πρέπει κάποια
στιγµή να γίνει συνείδηση του Σώµατος.
Έρχοµαι στο θέµα που τέθηκε µε το τέλος πλεύσης και παραµονής σκαφών. Συµφωνούµε ότι η ανάπτυξη του θαλάσσιου
τουρισµού στη χώρα µας χρήζει ενός θεσµικού πλαισίου που να
είναι ελκυστικό και φιλικό; Ελπίζω να συµφωνούµε. Συµφωνούµε
επίσης ότι εµείς έχουµε το καλύτερο στον κόσµο πεδίο δράσης
για θαλάσσιο τουρισµό και κυρίως για σκάφη αναψυχής και γιωτ;
Γιατί; Διότι έχουµε δεκαέξι χιλιάδες χιλιόµετρα ακτογραµµής,
χίλια διακόσια νησιά, τέσσερις χιλιάδες οκτακόσιες νησίδες.
Σήµερα η χώρα µας φιλοξενεί δεκατρείς χιλιάδες σκάφη. Δεν
θέλω να σας πω οι ανταγωνίστριες χώρες ποιον αριθµό σκαφών
φιλοξενούν. Ο συγκεκριµένος κλάδος µε βάση πρόσφατα στοιχεία απασχολεί άµεσα και έµµεσα περίπου εξήντα χιλιάδες
άτοµα. Αµφιβάλλω πάντως αν είναι έτσι γιατί έχουν χαθεί πολλές
θέσεις εργασίας. Από µια πρόσφατη µελέτη του Πανεπιστηµίου
Πειραιά, κάθε σκάφος αναψυχής που έρχεται στην Πειραιά δηµιουργεί 3,3 άµεσες και έµµεσες θέσεις εργασίας. Αν λοιπόν δηµιουργήσουµε ένα φιλικό πλαίσιο και εκµεταλλευτούµε τα συγκριτικά φυσικά πλεονεκτήµατα της χώρας, µπορούµε να προσελκύσουµε έως εκατό χιλιάδες σκάφη αναψυχής που θα δηµιουργήσουν τριακόσιες τριάντα χιλιάδες θέσεις εργασίας και
έσοδα που θα προσεγγίζουν 3 δισεκατοµµύρια ευρώ το χρόνο.
Σε αυτό αποσκοπεί το ενιαίο τέλος πλεύσης και παραµονής σκαφών αναψυχής στη χώρα. Σε τίποτα άλλο. Αφορά µόνο τον πλου
και την παραµονή στη χώρα µας όλων των ιδιωτικών πλοίων αναψυχής ανεξαρτήτως σηµαίας.
Πρόκειται δηλαδή, όπως είπα και το πρωί, για διόδια που σήµερα δεν πληρώνει κανείς, όπως επίσης και για ένα τίµηµα για
τη στάθµευση των σκαφών αυτών σε µη ιδιωτικές µαρίνες που
σήµερα είναι δωρεάν. Οποιοσδήποτε µπαίνει στα ελληνικά νερά
χωρίς να πληρώνει τίποτα, πηγαίνει σε ένα λιµάνι, δένει το σκάφος του και επίσης δεν πληρώνει τίποτα. Δίνουµε για πρώτη
φορά τη δυνατότητα καταβολής του τέλους ανάλογα µε το
χρόνο παραµονής του σκάφους για ένα µήνα, για τρεις µήνες,
για έξι µήνες ή για δώδεκα µήνες.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Θα αποσύρετε τη φορολογία για
να βάλετε αυτό το τέλος;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ (Υπουργός Ναυτιλίας
και Αιγαίου): Επίσης, η ρύθµιση ευνοεί τη µακροχρόνια παραµονή των σκαφών στην Ελλάδα, γιατί, εφ’ όσον παραµείνει το
σκάφος για δώδεκα µήνες, τον επόµενο χρόνο δεν θα πληρώνει
τέλος. Τι σηµαίνει αυτό; Σηµαίνει ότι το σκάφος θα παραµείνει
στη χώρα και θα συντηρήσει όλο τον κλάδο. Θα σας πω αργότερα και ποια επαγγέλµατα ωφελούνται από αυτήν την υπόθεση.
Τέλος, δίνουµε δίκαιες εκπτώσεις ανάλογα µε την παλαιότητα
του σκάφους ή σε περίπτωση κατά την οποία το σκάφος έχει χαρακτηριστεί παραδοσιακό και νοµίζω κανένας δεν µπορεί να έχει
αντίρρηση γι’ αυτό.
Τι σηµαίνει ελκυστικό θεσµικό πλαίσιο; Δεν είναι µόνο οι τιµές
και οι εκπτώσεις, είναι η δηµιουργία ενός σταθερού περιβάλλοντος, προκειµένου να γνωρίζει αυτός που έρχεται για διακοπές ή
για παραµονή στη χώρα µας πόσο θα πληρώσει. Μάλιστα θα το
γνωρίζει και ηλεκτρονικά. Με την εφαρµογή αυτής της ρύθµισης
θα µπορεί κάποιος να φεύγει από το εξωτερικό και µέσω διαδικτύου µε πιστωτική κάρτα να πληρώνει το τέλος και να εκτυπώνει
το παραστατικό το οποίο θα είναι όπως αυτό που έχουµε στα αυτοκίνητά µας.
Όµως, αυτό το τέλος δεν έχει κανένα νόηµα, εάν υπάρχει παράλληλα και ο φόρος πολυτελείας, ο οποίος θεσπίστηκε µε το
άρθρο 64 του ν. 3842/2010. Όπως σας εξήγησε χθες και ο
Υπουργός κ. Σταϊκούρας ο νόµος αυτός δεν απέδωσε φορολογικά έσοδα. Η απόσταση µεταξύ προϋπολογισθέντων εσόδων και
ταµειακών εσόδων είναι χαοτική. Ακούστηκαν προβλέψεις το
2010 για 10 εκατοµµυρίων ευρώ και τελικά το ταµείο µπήκαν περίπου 33.000 ευρώ, δεν θυµάµαι ακριβώς τα νούµερα. Φέτος από
τα 4,5-4,8 εκατοµµύρια ευρώ πρόβλεψης µέχρι στιγµής στα ταµεία του Δηµοσίου έχουν εισρεύσει 900 ευρώ.
Ποιους υποστηρίζει αυτή η τροπολογία; Υποστηρίζει µια αλυσίδα επαγγελµάτων: πληρώµατα, µηχανικούς, συντηρητές, επι-
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σκευαστές, εταιρείες πώλησης εξοπλισµού και ανταλλακτικών,
µια αλυσίδα η οποία µπορεί πράγµατι να ξαναζωντανέψει και να
προσφέρει θέσεις εργασίας. Σας ανέφερα αριθµούς τους οποίους πιστεύω ειλικρινά.
Επίσης, το δηµόσιο, έχει χάσει έσοδα, προσέξτε, όχι µόνο από
τη µη είσπραξη του φόρου πολυτελείας, το 10% όπως σας είπα
προηγουµένως, αλλά από τη µη είσπραξη του ΦΠΑ 23% τον
οποίο θα εισέπραττε, εάν γίνονταν οι ήδη προγραµµατισµένες
εισαγωγές σκαφών ακόµα και από τη µη είσπραξη του φόρου εισοδήµατος, λόγω εξαφάνισης των κερδών των εταιρειών. Και
κάτι ακόµα: Το Δηµόσιο επιπλέον επιβαρύνθηκε, διότι η απώλεια
θέσεων εργασίας έστειλε πολύ κόσµο στα ταµεία ανεργίας του
ΟΑΕΔ. Δεν θέλω να επεκταθώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συντοµεύετε,
κύριε Υπουργέ. Έχετε µιλήσει δεκαπέντε λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ (Υπουργός Ναυτιλίας
και Αιγαίου): Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Εµείς, όπως είπα και το πρωί, θα ξαναφέρουµε τη ρύθµιση. Πιστεύουµε ότι είναι σωστή. Πιστεύουµε ότι επίγει η ψήφισή της,
προκειµένου να µη ληφθούν αποφάσεις αποµάκρυνσης σκαφών
από τη χώρα µας.
Κλείνω µε δύο λόγια για το πλωτό µουσείο που και πάλι συζητήθηκε. Φαίνεται ότι δεν έπεισα ορισµένους συναδέλφους. Εγώ
θα πω επιγραµµατικά ότι η εξαίρεσή του από το ν. 2039/1939 δεν
είναι επειδή ο ίδιος ο νόµος πρόκειται να τροποποιηθεί, γιατί
είναι παµπάλαιος, αλλά γιατί το πλησιέστερο καθεστώς είναι ο
ν. 3816/2010 ο οποίος ισχύει και για άλλα µουσεία.
Και ένα τελευταίο. Όλες οι δράσεις που θα πραγµατοποιηθούν
µε σύµπραξη ή µε συνεργασία δηµόσιων φορέων θα χρηµατοδοτούνται αποκλειστικά από ιδιωτικά κεφάλαια. Δεν πρόκειται να
υπάρξει καµία δηµόσια επιβάρυνση.
Τέλος, σας είπα και το πρωί ότι οι απαλλαγές του ν. 2775 γι’
αυτό το σκάφος, που νοµίζω όλοι συµφωνήσαµε ότι δεν είναι
φορτηγό, δεν είναι επιβατηγό, δεν είναι τουριστικό σκάφος,
ανέρχονται σε 50 λεπτά του ευρώ την ηµέρα.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε
πολύ, κύριε Υπουργέ.
Το λόγο έχει ο κ. Γεωργιάδης.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Θα δευτερολογήσετε, αν θέλετε, στη συνέχεια. Έχετε τέσσερα λεπτά δευτερολογία. Ξέρετε ότι δεν µπορείτε τώρα.
Ορίστε, κύριε Γεωργιάδη.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Θα ήθελα να ξεκινήσω,
κύριε Υπουργέ, από το τελευταίο θέµα που θίξατε µε το πλωτό
µουσείο «ΝΕΡΑΪΔΑ», γιατί θέλω να πείσω τους συναδέλφους δεν θέλω να αντιδικήσω- για το πόσο εάν συνεχίσουµε µε την ίδια
λανθασµένη νοοτροπία του παρελθόντος είναι βέβαιο ότι αυτή
η χώρα θα καταστραφεί και θα είναι κρίµα.
Ποια είναι η ιστορία; Πρώτα από όλα άκουγα συνέχεια την κ.
Γιαταγάνα, κύριε συνάδελφε των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, να λέει
«ο κ. Λάτσης, ο κ. Λάτσης». Ο Γιάννης Λάτσης έχει φύγει από το
µάταιο τούτο κόσµο. Δεν αναφερόµαστε σε αυτόν ως «κύριο»
πλέον. Το ότι το ανέφερε διαρκώς έτσι, δείχνει το µέγεθος της
αγνοίας…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Όχι µόνο η κ.
Γιαταγάνα και άλλοι συνάδελφοι. Εγώ όµως νόµιζα πως αναφέρονταν στο υιό Λάτση.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: …δείχνει το µέγεθος της
αγνοίας του θέµατος. Και είναι πάρα πολύ κρίµα, αν σε κάτι που
αφορά τη ναυτική εκπαίδευση φέρεται …
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Η οικογένεια έχει συνέχεια.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Μπορεί να πει «στην οικογένεια Λάτση».
Κύριε Λαφαζάνη, εν πάση περιπτώσει µην µε διακόπτετε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Μας αποδίδετε ότι µιλάµε για νεκρούς.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Αντί να ωφελήσετε την κ.
Κωνσταντοπούλου, η κ. Κωνσταντοπούλου σας έχει κάνει σαν κι
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αυτήν! Έλεος!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Μας αποδίδετε…
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Σταµατήστε επιτέλους.
Δεν θέλω να µε διακόψετε. Δεν σας το επιτρέπω!
Κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Σας παρακαλώ
πολύ, κύριοι συνάδελφοι.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Έλεος, από το πρωί.
Έχετε γίνει χειρότερος...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Σε µισή ώρα θα
έχουµε τελειώσει. Η κόπωση δηµιουργεί σε κάθε περίπτωση
εκνευρισµούς.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Δεν σας επιτρέπω να µε
διακόψετε. Δεν σας επιτρέπω!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Εγώ ξέρω ότι δεν αναφέροµαι
σε νεκρούς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Μην διακόπτετε, κύριε Λαφαζάνη. Θα σας δώσω το λόγο στη συνέχεια.
Κύριε Γεωργιάδη, πιο ήρεµα.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Επανέρχοµαι λοιπόν.
Υπάρχει ένα πλοίο που αποτελεί µέλος της ναυτικής µας ιστορίας που η οικογένεια Λάτση το έχει φτιάξει ως µουσείο µε δικά
της χρήµατα.
Κύριε Μαριά, θέλω να µε παρακολουθήσετε.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΜΑΡΙΑΣ: Δεν έχω όµως δικαίωµα να µιλήσω.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Αυτό το µουσείο είναι δεµένο στο λιµάνι. Δεν µπορεί να εκτελέσει πλόες και έτσι δεν µπορούν οι µαθητές των υπολοίπων ναυτικών σχολών µας, ανά την
επικράτεια, να το αξιοποιήσουν ως παιδαγωγικό µέσο. Πρέπει να
έρθουν στην Αθήνα.
Αυτό που κάνει ο κύριος Υπουργός είναι τι; Να αποδεχθεί την
όντως δωρεά -δεν το κατάλαβε ο κύριος συνάδελφος ο κ. Κοντονής, είναι δωρεά, γιατί όλα τα πληρώνει το Ίδρυµα Λάτσηώστε να µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε ένα πλωτό µουσείο για
να κάνουν µάθηµα τα φτωχά παιδιά των ναυτικών ακαδηµιών, για
τα οποία τόσο πολύ στενοχωρήθηκε η κ. Γιαταγάνα προηγουµένως.
Μα για τα φτωχά παιδιά της Νέας Μηχανιώνας για παράδειγµα
είναι χρήσιµο να ψηφιστεί αυτό το άρθρο, για να µην χρειάζεται
να πάρουν το λεωφορείο και να έρθουν στην Αθήνα, αλλά να
µπορεί το Υπουργείο να στείλει αυτό το µουσείο εκεί και να κάνουν τον εκπαιδευτικό πλου και να παρακολουθήσουν την εξέλιξη της ελληνικής ναυτιλίας. Αυτό κάνουµε µε αυτό το άρθρο.
Αν νοµίζει κάποιος από εσάς ότι αυτό είναι κάποιου είδους
δωρεά του κράτους προς το Ίδρυµα Λάτση, κάνει πολύ µεγάλο
λάθος, γιατί όλα τα χρήµατα που το ελληνικό κράτος αξιοποιεί
για τη ναυτική εκπαίδευση των παιδιών τα πληρώνει το Ίδρυµα
Λάτση.
Αν λοιπόν, επειδή προφανώς είναι εξαιρετικά ευνοϊκό στην
εποχή που ζούµε να βρίζει κάποιος τους πλουσίους ανθρώπους,
µόνο και µόνο από φθόνο και αυτό να έχει ως αποτέλεσµα να µην
επιτρέπεται να αξιοποιούµε δωρεές για να κάνουµε τη ζωή των
φτωχών ανθρώπων καλύτερη, τότε µε συγχωρείτε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αλλά έχουµε χάσει το µέτρο της λογικής σε
αυτή τη χώρα. Αν αυτό δεν το έφερνε ο κύριος Υπουργός θα
αφήναµε άλλη µια χρονιά τα παιδιά να µην µπορούν να κάνουν
χρήση αυτού του πλωτού µουσείου.
Δεν υπάρχει η έννοια του πλωτού µουσείου στην πατρίδα µας.
Τι να κάνουµε; Δεν είχε προβλεφθεί µέχρι σήµερα. Είµαστε η
χώρα της ναυτιλίας, αλλά η έννοια του πλωτού µουσείου δεν
υπήρχε. Μη φτάσουµε για λόγους δηµαγωγίας και λαϊκισµού να
καταστρέφουµε ο ένας τον άλλο. Είναι πραγµατικά κρίµα στις
εποχές που ζούµε.
Και έρχοµαι στο κύριο συνάδελφο της Χρυσής Αυγής, τον κ.
Παππά. Διαβάζω τα Πρακτικά της χθεσινής του οµιλίας: «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 νοµίζει ότι το Κοινοβούλιο
είναι µια τηλεοπτική εκποµπή».
Καταρχάς, κύριε Παππά, αντιλαµβάνεστε πόσο άκοµψο θα
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ήταν σε µια ιδεολογική και πολιτική συζήτηση να αναφέρουµε ο
ένας το επάγγελµα του άλλου. Είναι σαν να λέω εγώ, παραδείγµατος χάριν, για τους πωλητές στρωµάτων, το οποίο θεωρώ βέβαια πολύ τιµητικό επάγγελµα. Μου αρέσει οι άνθρωποι να
εργάζονται και να κερδίζουν τα προς το ζην.
Εδώ όµως κάνουµε ιδεολογική και πολιτική συζήτηση. Έρχοµαι λοιπόν και σας ρωτάω γιατί δεν µου απαντήσατε στο εξής.
Χθες εγώ έφερα ένα συγκεκριµένο επιχείρηµα για ένα βιβλίο το
οποίο έχει εκδώσει η Χρυσή Αυγή. Σας παρακάλεσα µάλιστα,
επειδή δεν το έχω σε πρωτότυπη έκδοση, αλλά µόνο σε φωτοτυπία, αν έχετε ένα πρωτότυπο βιβλίο, να µου κάνετε την τιµή να
µου το δώσετε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Θα σας φέρουµε όλες τις εκδόσεις µας.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Αναφέρθηκα στο βιβλίο
που έχει τον εξής τίτλο: «Ο Εθνικοσοσιαλισµός είναι κίνηµα της
Αριστεράς». Πάνω σε αυτό το βιβλίο που έχει εκδώσει η Χρυσή
Αυγή –δεν είναι δικό µου το βιβλίο, δικό σας είναι- σας κάλεσα
να τοποθετηθείτε και να κάνουµε πια µια ιδεολογική συζήτηση,
κύριε Χαλβατζή. Εσείς που δηλώνετε εθνικοσοσιαλιστές τι
πράγµα ακριβώς είστε και σε ποιο σηµείο της Αιθούσης θα
έπρεπε να κάθεστε;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Ψεύδεστε, κύριε Γεωργιάδη.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Αντί για αυτό, µου απαντάτε για το αν πουλάω κούτες βιβλίων. Πουλάω όσες κούτες βιβλίων θέλω. Είναι δικός µου λογαριασµός.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Γεωργιάδη, ούτε εσείς να απευθύνεστε στον κύριο συνάδελφο ούτε
ο κύριος συνάδελφος σε εσάς.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Παρακαλώ πολύ εάν έχει
η Χρυσή Αυγή να µας πει κάτι επί του εθνικοσοσιαλισµού και των
ιδεολογικών συζητήσεών της, πολύ ευχαρίστως, για να είναι ενήµερος ο ελληνικός λαός, πολύ επαρκώς για το τι ακριβώς πιστεύετε και πρεσβεύετε.
Κλείνοντας, νοµίζω ότι είναι πολύ σαφές…
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Κύριε Γεωργιάδη, να διαβάσετε το πρόγραµµά µας…
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Τις κούτες των βιβλίων
κακώς τις θίξατε. Δείχνει και λίγο έλλειψη αγωγής. Δεν είναι καλό
πράγµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Γεωργιάδη, µην απευθύνεστε στον συνάδελφο.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Επιστρέφω εις την συζήτηση την οποία κάνουµε επί του νοµοσχεδίου. Κύριε Υπουργέ..
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Έχουµε ελληνική αγωγή. Δεν εµπορευόµαστε…
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Αφήστε, κύριε Παππά, τι
εµπορεύεται ο καθένας τώρα. Μην ανοίξουµε αυτή την κουβέντα
τώρα. Δεν θέλω.
Κύριε Υπουργέ, θα µου επιτρέψετε να σας πω ότι κάνατε
λάθος που αποσύρατε την τροπολογία για το τέλος των πλοών.
Όπως αποδείξατε επαρκώς στην οµιλία σας, είναι ένα πάρα πολύ
σωστό µέτρο. Είναι ένα πάρα πολύ σωστό µέτρο και, όπως σας
είπα και χθες, έπρεπε να το έχουµε ήδη ψηφίσει. Πολύ φοβούµαι
ότι ακόµα και µια δεκαήµερος καθυστέρηση θα είναι αρκετή –
προσέξτε- για να χάσουµε κρίσιµα συµβόλαια πλοίων που θα
αφήσουν χιλιάδες κόσµο στην ανεργία για άλλη µια χρονιά.
Δυστυχώς, υποχωρήσατε στην πίεση της Αντιπολιτεύσεως η
οποία δεν ξέρει γιατί φωνάζει. Δεν ξέρει δηλαδή ότι φωνάζοντας
για αυτό το θέµα, θα µείνουν άνθρωποι χωρίς δουλειά. Δεν γνωρίζουν τα θέµατα. Σας παρακαλώ, λοιπόν, πάρα πολύ να το φέρετε ει δυνατόν και µεθαύριο. Κάθε µέρα που περνάει και δεν το
ψηφίζουµε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συνάνθρωποί µας µένουν άνεργοι.
Και φυσικά δεν µπορούµε να εξηγήσουµε σε ανθρώπους που
δεν καταλαβαίνουν πώς δουλεύει η οικονοµία ή που είναι αριστεροί, από εδώ και από εκεί, τι ακριβώς σηµαίνει το να φτιάξεις ένα
ευνοϊκό φορολογικό περιβάλλον για να φέρουν οι άνθρωποι που
έχουν τα σκάφη εδώ ώστε να βρει όλος αυτός ο κόσµος δουλειά.
Είναι πολύ σηµαντικό, πολύ επείγον και πρέπει να το φέρετε το
απόγευµα, τόσο γρήγορα. Κακώς απεσύρθη.
Είναι εντυπωσιακό το µέγεθος της πολιτικής υποκρισίας που
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υπάρχει σε αυτό τον τόπο, κύριε Μαριά. Άκουσα µε προσοχή τον
Πρόεδρο των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, κ. Καµµένο, ο οποίος µετά
πάθους υποστήριξε ότι αυτή η τροπολογία για την τυπική –το τονίζω- νοµιµοποίηση των αποφάσεων της ΕΣΑΛ γίνεται στο πλαίσιο του µνηµονίου και της παραδόσεως της χώρας στους
δανειστές και τα ιδιωτικά συµφέροντα και όλα τα άλλα τα οποία
είπε.
Πρέπει να σας πω –γιατί εσείς δεν είστε υποχρεωµένος να το
γνωρίζετε- ότι ένα µεγάλο τµήµα αυτών των αποφάσεων έχει
υπογραφεί εποπτεύοντος Υπουργού του Πάνου Καµµένου. Εάν
πράγµατι αυτές οι αποφάσεις αποτελούν ένα προαιώνιο σχέδιο
κατά της φυλής των Ελλήνων για την αρπαγή του δηµοσίου
πλούτου, τότε προφανώς είναι συνεργοί όλοι οι υπογράφοντες
Υπουργοί αυτών των αποφάσεων, άρα προφανώς και ο κ. Καµµένος. Εάν δεν είναι, τότε προς τι όλη αυτή η φασαρία;
Επειδή, όµως, πουλάει στο διαδίκτυο να έρθει εδώ ο κ. Καµµένος -και µετά δε την γκάφα που έκανε µε τον Οµπάµα που
έγινε ρεζίλι των σκυλιών προφανώς αυτό τον έχει πειράξει- και
να κάνει τι; Κατηγορεί ο Πάνος Καµµένος τον Πάνο Καµµένο!
Αυτό πραγµατικά, κυρίες και κύριοι, δεν έχει προηγούµενο.
ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ: Ψεύδεστε!
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Ψεύδοµαι; Υπήρξα
Υπουργός ενενήντα µέρες και ξέρω πώς δουλεύει αυτό το σύστηµα. Ο κ. Καµµένος ο ίδιος έχει υπάρξει εποπτεύων Υπουργός
και της ΕΣΑΛ.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συντοµεύετε
παρακαλώ.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κλείνω αµέσως.
Κλείνω, κύριε Χαλβατζή, µε εσάς. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε
Χαλβατζή, έχετε απόλυτο δίκιο. Κάνατε την πιο συνεπή ιδεολογική τοποθέτηση µε το παράδειγµα του ΟΠΑΠ. Αυτή είναι η διαφορά µας και δεν πειράζει να διαφωνούµε. Εµείς θεωρούµε
καλύτερη οργάνωση την ιδιωτική οικονοµία, εσείς θεωρείτε καλύτερη οργάνωση το να είναι όλα στο κράτος. Είναι µία βασική
µας διαφορά. Εσείς είστε κοµµουνιστές, γιατί πιστεύετε ότι όλα
πρέπει να είναι στο κράτος. Εµείς είµαστε δεξιοί, γιατί πιστεύουµε στην ιδιωτική οικονοµία. Δεν θα µας πείσετε ούτε εσείς
ούτε εµείς. Έχουµε ιδεολογική διαφορά. Τι να κάνουµε!
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Ζητώ το λόγο, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ένα λεπτό:
Έχει ζητήσει το λόγο πρώτος ο κ. Μαριάς. Κύριε Μαριά, για ποιο
λόγο επιθυµείτε να µιλήσετε;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Παραχωρώ τη θέση µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Όχι, παρακαλώ
πάρα πολύ. Είµαι εγώ εδώ να αποφασίσω.
Για ποιο λόγο, κύριε Μαριά, θέλετε το λόγο;
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΜΑΡΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, ζήτησα το λόγο…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ζήτησε πρώτος
το λόγο ο κ. Μαριάς.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΜΑΡΙΑΣ: Παραχωρώ τη θέση µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Όχι. Δεν θα
κάνει κουµάντο εδώ ο κ. Μαριάς, αλλά το Προεδρείο. Αφού προηγήθηκε. Τι να κάνουµε Θέλω να µάθω για ποιο λόγο ζήτησε το
λόγο ο κ. Μαριάς.
Παρακαλώ, κύριε Μαριά, έχετε το λόγο.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΜΑΡΙΑΣ: Ζήτησα το λόγο ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος των Ανεξάρτητων Ελλήνων. Αναφέρθηκε ο κ.
Γεωργιάδης…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ωραία. Παρ’ ότι
έχει µιλήσει ο Αρχηγός σας, όταν θα έλθει η ώρα της δευτερολογίας, θα σας δώσω δύο λεπτά να τοποθετηθείτε.
Κύριε Παππά, γιατί θέλετε το λόγο;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Θα είµαι ολιγόλεπτος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ, εξηγήστε µου. Δεν ήλθε η ώρα ακόµη των δευτερολογιών.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Επί προσωπικού. Έχω ένα λεπτό τότε επί
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προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Έχετε πρωτολογήσει ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος. Όταν θα έλθει η
ώρα της δευτερολογίας, θα σας δώσω το λόγο. Μόνο για προσωπικό, µπορείτε να ζητήσετε το λόγο. Υπάρχει προσωπικό Ας
το ακούσω.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Υπήρξαν αιχµές προς το πρόσωπό µου,
στις οποίες θα ήθελα να απαντήσω προς τον κ. Γεωργιάδη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ας ακούσουµε
τις αιχµές, που ήταν προς το πρόσωπό σας.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Μα, τις ακούσαµε όλοι εδώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Όχι, εγώ θέλω
να τις ακούσω, να µου τις πείτε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Υπήρξαν επαγγελµατικές αιχµές. Μας
αφαίρεσε το δικαίωµα του πολιτικού αυτοπροσδιορισµού. Είπε
διάφορα πράγµατα ανυπόστατα, στα οποία θέλουµε να απαντήσουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ορίστε, έχετε
το λόγο για ένα λεπτό.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Είναι πολύ το ένα λεπτό.
Κύριε Γεωργιάδη, εσείς που πουλάτε βιβλία, θα ήθελα τα βιβλία που πουλάτε να τα διαβάζετε κιόλας. Υπάρχει, λοιπόν, η Καζαντζάκειος φιλοσοφία, αυτό το περίφηµο έργο που λέγεται «Η
ασκητική», το οποίο για εµάς θα έπρεπε να διδάσκεται σε όλα τα
ελληνικά σχολεία και το οποίο σε κάποιο σηµείο λέει ότι τον αντίπαλό σου πρέπει να τον διαλέγεις, πρέπει να είναι ανώτερος
από σένα. Δεν θα ασχοληθώ, λοιπόν, άλλο µαζί σας. Δεν θα
ανοίξω βεντέτα µαζί σας γιατί δεν θέλω να σας κάνω περαιτέρω
διαφήµιση.
Ο κύκλος της παρατάξεώς σας έχει κλείσει. Αν νοµίζετε ότι δεν
έχει κλείσει ακόµη, κλείνει οσονούπω. Είναι θέµα µηνών. Η Δεξιά
κλείνει την πορεία της στην Ελλάδα.
Η Χρυσή Αυγή, ως λαϊκό εθνικιστικό κίνηµα -αυτός είναι ο αυτοπροσδιορισµός µας- στέκεται πέραν της Δεξιάς και πέραν της
Αριστεράς. Η Χρυσή Αυγή –και είναι τιµή µας και είναι καµάρι
µας αυτό- στέκεται πέραν της Δεξιάς και της Αριστεράς, γιατί
στις τάξεις της έχει παιδιά και εγγόνια και των δύο παρατάξεων
που πολέµησαν στον αιµατηρότατο πόλεµο του 1946-1949.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε
πολύ, κύριε συνάδελφε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Είµαστε στην πράξη η εθνική συµφιλίωση. Δεν θα µας τοποθετήσετε εσείς σε όποια πλευρά θέλετε
του Κοινοβουλίου. Εµείς συµπτωµατικά καθόµαστε εδώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε συνάδελφε, σας παρακαλώ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Θα µπορούσαµε να καθόµασταν στο κέντρο, θα µπορούσαµε να καθόµαστε στην αριστερά, θα µπορούσαµε να καθόµαστε όπου θέλουµε. Είµεθα πέραν της Δεξιάς και
της Αριστεράς.
Τελειώσατε, κύριε Γεωργιάδη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε συνάδελφε, ευχαριστούµε πολύ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Υπάρχει, όµως, µία παράταξη ενδοτική
στην Ελλάδα, η οποία ξεκίνησε την ιστορία της µε το «ευχαριστούµε τους Αµερικάνους». Αυτά κάνει και σήµερα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Το λόγο έχει ο
κ. Βλαχογιάννης για οκτώ λεπτά.
ΗΛΙΑΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Εµείς, κύριε Πρόεδρε, είµαστε υπερήφανοι που ανήκουµε σ’
αυτήν την παράταξη, µία παράταξη που στάθηκε όρθια στις δύσκολες στιγµές, στήριξε αυτόν το λαό, στήριξε το δηµοκρατικό
πολίτευµα. Είµαστε πραγµατικά περήφανοι που ανήκουµε σ’
αυτήν την παράταξη!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Δεν ντραπήκαµε, ούτε ντρεπόµαστε, για την κληρονοµιά του
Κωνσταντίνου Καραµανλή, του Κώστα Μητσοτάκη, του Μιλτιάδη
Έβερτ, του Κώστα Καραµανλή, του Αντώνη Σαµαρά. Αν άλλοι
ντρέπονται που ανήκαν κάποτε σ’ αυτήν την παράταξη, είναι δικό
τους θέµα να κάνουν την αυτοκριτική τους.
Επί του παρόντος νοµοσχεδίου, κύριε Πρόεδρε, είναι ένα νοµοσχέδιο που κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. Προσπαθεί
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να υλοποιήσει τις δεσµεύσεις της Κυβέρνησης, που στηρίζεται
στα τρία Κόµµατα, για περιστολή των δαπανών.
Αυτό το οποίο πραγµατικά κάνει είναι να αρχίζει από την κορυφή. Είναι συµβολική η κίνηση –όσο και ουσιαστική- να βλέπουµε να µειώνονται οι µισθοί των κρατικών αξιωµατούχων. Εγώ
χάρηκα που ο κ. Προβόπουλος µε επιστολή του είπε ότι δέχεται
να µειωθεί ο µισθός του κατά 30%.
Θα πρέπει, όµως, να θυµίσω σε αυτήν την Αίθουσα ότι µε έγγραφο του Υπουργείου Οικονοµικών που υπογράφει ο κ. Σταϊκούρας ζητήθηκε από την Τράπεζα της Ελλάδας να προβεί σε
ανάλογες µειώσεις των υψηλόβαθµων στελεχών της, γιατί η Τράπεζα της Ελλάδας ελέγχεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ήταν µία βούληση της Κυβέρνησης να εναρµονιστούν οι
µισθοί των υψηλόβαθµων στελεχών της Τράπεζας µε τη µείωση
που υφίσταται όλος ο ευρύτερος δηµόσιος τοµέας και τα µέλη
της Κυβέρνησης. Άρα, έχουµε µία θετική κίνηση προς αυτήν την
κατεύθυνση και έτσι πρέπει να τη χειροκροτήσουµε και να την
αντιµετωπίσουµε θετικά.
Ακούστηκε σε αυτήν την Αίθουσα από συναδέλφους του
ΠΑΣΟΚ ότι χάθηκαν τα ισοδύναµα µέτρα. Προφανώς και χάθηκαν τα ισοδύναµα, γιατί χάθηκε η αξιοπιστία της χώρας. Λυπούµαι που κάποιοι συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ µάς κατηγόρησαν
περίπου ότι ακολουθούµε την ίδια πολιτική που ακολουθούν από
το 2009. Αυτό είναι λάθος.
Τώρα, όµως, η χώρα πρέπει να κυβερνηθεί και πρέπει να βγει
σε ξέφωτο. Γι’ αυτό αναγκαζόµαστε να πάρουµε σκληρά και επώδυνα µέτρα, τα οποία πιστεύουµε ότι θα είναι δίκαια. Επειδή θα
είναι δίκαια, πρέπει να στηριχθούν, εφ’ όσον δεσµευθήκαµε να
κρατήσουµε την Ελλάδα όρθια στη ζώνη του ευρώ, όχι, βέβαια,
µε οποιοδήποτε τίµηµα. Το τίµηµα πρέπει να είναι δίκαιο. Πρέπει
–επαναλαµβάνω- τα µέτρα να είναι δίκαια.
Προφανώς, εγώ δεν ικανοποιούµαι όταν διαβάζω την έκθεση
του Οικονοµικού Επιµελητηρίου Ελλάδος που λέει ότι το 2008 η
φοροδιαφυγή ήταν περίπου 30 δισεκατοµµύρια ευρώ. Μόνο αν
είχε φορολογηθεί αυτό το κοµµάτι, θα είχαν εισπραχθεί περίπου
όσα χρήµατα ζητούνται τώρα να εισπραχθούν, τα 11,5 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Είµαι βέβαιος ότι η Κυβέρνηση θα κινηθεί προς αυτήν την κατεύθυνση. Η φοροδιαφυγή και η φοροαποφυγή και η φοροκλοπή
αποτελούν εγκλήµατα κατά του λαού. Σε δύσκολες περιστάσεις,
όταν πληρώνει ο συνταξιούχος από το υστέρηµά του, δεν έχουµε
την πολυτέλεια να ανεχόµαστε κανένα φοροφυγά. Σε αυτήν την
Αίθουσα πιστεύω ότι όλοι οι συνάδελφοι θα συµφωνήσουµε ότι
πρέπει να κινηθούµε για να πληρώσουν κι αυτοί, οι οποίοι δεν
πλήρωσαν για την κρίση όλα αυτά τα χρόνια.
Δεν νοµίζω να διαφωνεί κανείς στο ότι πρέπει να καταργηθούν
ή να συγχωνευθούν τα επίπεδα διοίκησης -γενικές γραµµατείες,
ειδικές γραµµατείες- όχι µε µοναδικό σκοπό την εξοικονόµηση
πόρων, που είναι το πρώτο ζητούµενο, αλλά και µε σκοπό την
αποτελεσµατικότερη Δηµόσια Διοίκηση, που είναι το δεύτερο ζητούµενο.
Θα ήθελα, όµως, το Υπουργείο Οικονοµικών να δει αν αυτά τα
επίπεδα χρειάζεται απλώς να συγχωνευτούν ή θα πρέπει να καταργηθούν. Γιατί το λέω αυτό; Γιατί µε το Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο
Στήριξης ξέρω ως νοµάρχης ότι είχαµε απορροφητικότητα στη
νοµαρχία µου 125%. Μπορεί κανένα τοµεακό πρόγραµµα να υπερηφανευτεί ότι είχε µία απορροφητικότητα πάνω από το 100%;
Πιστεύω ότι δεν µπορεί. Και υπήρχαν και προγράµµατα που είχαν
πολύ λιγότερη απορροφητικότητα επί τοις εκατό. Γιατί έγινε
αυτό; Γιατί η γραφειοκρατία ήταν στο µεγαλείο της.
Εποµένως, αν θέλουµε να έχουµε καλύτερη απορροφητικότητα για τα κοινοτικά προγράµµατα, αποκεντρώστε αρµοδιότητες. Μη φοβάστε να εµπιστευθείτε την τοπική κοινωνία, τις
τοπικές αυτοδιοικήσεις. Έδειξαν ότι µπορούν να απορροφήσουν
πιο γρήγορα πόρους και µε µεγαλύτερη διαφάνεια. Κάντε το,
γιατί η γραφειοκρατία, δυστυχώς, εµποδίζει πάρα πολλούς στην
Αθήνα να πάρουν αποφάσεις για να αποκεντρώσουν την εξουσία.
Το ζητούµενο στο τέλος-τέλος είναι αυτό που έλεγε και ο Μάο
«άσπρη γάτα, µαύρη γάτα, εµάς µας ενδιαφέρει να πιάνει ποντίκια». Τι θέλουµε; Θέλουµε να έχουµε απορροφητικότητα. Εφόσον η απορροφητικότητα επιτυγχάνεται καλύτερα µε την
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αποκέντρωση των αρµοδιοτήτων στα επίπεδα διοίκησης προς
την περιφέρεια, γιατί δεν το κάνουµε; Άρα, είναι ένα θετικό βήµα,
αλλά δεν µας αρκεί. Πιστεύω ότι θα το συνεχίσετε, γιατί πραγµατικά το έχει ανάγκη ο τόπος.
Τελειώνοντας, θέλω να πω ότι έγινε µία αναφορά από συναδέλφους για το Γουδή, ότι δηλαδή συµπληρώνονται εκατό χρόνια από τη µικρασιατική καταστροφή σε δέκα χρόνια από τώρα
και ότι είπε κάποιος Αµερικανός ότι η ιστορία επαναλαµβάνεται
κάθε εκατό χρόνια περίπου και, άρα, στα εκατό χρόνια περίπου
θα έχουµε ένα αντίστοιχο Γουδή στην Ελλάδα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ας το αφήσουµε τώρα το Γουδή.
ΗΛΙΑΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ: Όχι, κύριε Πρόεδρε, να το πούµε
γιατί σ’ αυτήν την Αίθουσα µας έστειλαν πολίτες να τους εκπροσωπήσουµε και εφαρµόζουµε τις πολιτικές για τις οποίες δεσµευτήκαµε και θα κριθούµε, όταν έρθει η ώρα, πάλι από τους
πολίτες. Κανένας άλλος δεν µπορεί να µας κρίνει, παρά αυτοί
που µας έστειλαν σ’ αυτήν την Αίθουσα. Σ’ αυτούς θα λογοδοτήσουµε και αυτοί θα µας κρίνουν. Οι απειλές για Γουδή προφανώς είναι πέρα από το δηµοκρατικό πολίτευµα. Το δηµοκρατικό
πολίτευµα έχει τους δικούς του κανόνες, µε τους οποίους λειτουργεί, έχει το Κοινοβούλιο µε το οποίο λειτουργεί και έχει και
τα ελληνικά δικαστήρια τα οποία κρίνουν αν κάποιος είναι εντάξει
µε τους νόµους, µε τη συνείδησή του ή όχι.
Γι’ αυτό, ψηφίζω αυτό το νοµοσχέδιο και επαναλαµβάνω ότι
είµαι υπερήφανος που ανήκω σ’ αυτήν την παράταξη, τη µεγάλη
κεντροδεξιά παράταξη.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Το λόγο έχει ο
κ. Σαµοΐλης για οκτώ λεπτά.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΑΜΟΪΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Εχθές, κύριε
συνάδελφε, µιλήσατε από τη θέση σας και σήµερα βλέπω ότι από
εκεί ετοιµάζεστε να µιλήσετε. Σας ευχαριστούµε πολύ.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΑΜΟΪΛΗΣ: Ναι, κύριε Πρόεδρε, την προτιµώ.
Από τη συζήτηση αναδείχθηκε ότι πραγµατικά απαιτείται ένα
νέο νοµοσχέδιο από πλευράς του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, όσον αφορά τα θέµατα που το αφορούν και όχι αυτά να
µπαίνουν σε ένα άσχετο µε το θέµα νοµοσχέδιο.
Από εκεί και πέρα, κύριε Υπουργέ, αναφερθήκατε στις απώλειες εσόδων που είχαµε από τα τέλη πλόων και παραµονής στα
λιµάνια. Μα, το πρόβληµα είναι ότι δεν υπάρχουν λιµάνια. Να σας
πω αυτό το οποίο γνωρίζω εγώ που είµαι από την Κέρκυρα. Η
Κέρκυρα, λοιπόν, έχει τη µαρίνα Γουβιών που είναι πάντα γεµάτη,
χειµώνα-καλοκαίρι. Η Λευκάδα έχει τη µαρίνα της Λευκάδας που
είναι γεµάτη χειµώνα-καλοκαίρι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ (Υπουργός Ναυτιλίας
και Αιγαίου): Ιδιωτική.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΑΜΟΪΛΗΣ: Όχι, του Δηµοσίου είναι και πληρώνει…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τέλος πάντων,
ας µη γίνεται διάλογος τώρα.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΑΜΟΪΛΗΣ: Κάνετε λάθος, κύριε Υπουργέ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Σαµοΐλη,
συνεχίστε, σας παρακαλώ. Μην κάνετε διάλογο. Στο Προεδρείο
απευθύνστε.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΑΜΟΪΛΗΣ: Κύριε Υπουργέ, θα µου επιτρέψετε.
Δεν είναι ιδιωτική η µαρίνα Λευκάδας. Στο δηµόσιο ανήκει, απλά
έγινε µε σύµπραξη δηµοσίου και ιδιωτικού Τοµέα. Άλλο αυτό.
Ανήκει, όµως, στο δηµόσιο και πληρώνει και αρκετά χρήµατα και
στο Δήµο Λευκάδας. Αυτά σας τα λέω, επειδή τα ξέρω, γιατί τα
έχω ζήσει από κοντά. Αυτή είναι η πραγµατικότητα.
Στην Κεφαλονιά δεν έχει ολοκληρωθεί η µαρίνα. Στη Ζάκυνθο
υπάρχει το τουριστικό καταφύγιο του Αγίου Χαραλάµπη, το
οποίο έχει εγκαταλειφθεί.
Άρα, πριν µιλήσετε για έσοδα, να µας πείτε γιατί δεν εισπράχθηκαν τα προηγούµενα –φώναξα προηγουµένως, όταν µιλούσατε και ρώτησα να µάθω το γιατί, αλλά δεν µε ακούσατε- και να
µας εξηγήσετε πώς θα έχουµε αυτά τα έσοδα από τη στιγµή που
το περιβάλλον είναι ακριβώς το ίδιο µ’ αυτό που υπάρχει εδώ και
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είκοσι χρόνια. Το περιβάλλον είναι ακριβώς το ίδιο!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Εν πάση περιπτώσει, απεσύρθη η τροπολογία, οπότε δεν είναι ανάγκη να συνεχίσουµε την κουβέντα πάνω σ’ αυτήν. Εξήγησε ο Υπουργός
προηγουµένως κάποια πράγµατα και δεν είναι ανάγκη τώρα να
επανερχόµεθα. Όταν θα την επαναφέρει, τότε το συζητάµε από
την αρχή.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΑΜΟΪΛΗΣ: Απλώς, ήθελα να πω –και να το τεκµηριώσω- ότι καλό είναι ο κύριος Υπουργός να φέρει ένα νοµοσχέδιο και να συζητηθεί αναλυτικά, για να δούµε πού πάσχει η
όλη ιστορία, διότι πράγµατι απαιτείται να αναπτυχθεί ο θαλάσσιος τουρισµός και ιδιαίτερα τα σκάφη αναψυχής –είναι, αν θέλετε, το συγκριτικό µας πλεονέκτηµα- αλλά το θέµα είναι ότι
εσείς, απ’ ό,τι έχω αντιληφθεί µέχρι τώρα, θέλετε να οµαδοποιήσετε τα λιµάνια, για να τα προσφέρετε στο ΤΑΙΠΕΔ, στο γνωστό
ταµείο. Εµείς διαφωνούµε µ’ αυτόν τον τρόπο αξιοποίησης.
Τώρα όσον αφορά αυτό καθ’ αυτό το νοµοσχέδιο, είπα και
εχθές ότι όσον αφορά το άρθρο 1, τη σύσταση Επιτροπής Συντονισµού Ελέγχων ΕΣΕΛ και τη σύσταση µονάδων εσωτερικού
ελέγχου, εγώ τις θεωρώ ασκήσεις επί χάρτου, οι οποίες δεν θα
έχουν κανένα αποτέλεσµα. Το µόνο το οποίο αλλάζουν είναι ότι
ενισχύουν το ρόλο του Υπουργού, τίποτα άλλο.
Για το άρθρο 2, τη µείωση των δαπανών του δηµοσίου έχω πει
στις επιτροπές και το επαναλαµβάνω στην Ολοµέλεια, ότι αυτό
το οποίο εξοικονοµούµε είναι µία σταγόνα στον ωκεανό, µπροστά σ’ αυτό που θα µπορούσαµε να εξοικονοµήσουµε, χρησιµοποιώντας για τη χρήση των δηµοσίων υπηρεσιών αυτά καθ’ αυτά
τα δηµόσια κτίρια και µη δίνοντάς τα στο ΤΑΙΠΕΔ για ξεπούληµα.
Λέω «ξεπούληµα», διότι η σηµερινή τιµή των ακινήτων είναι πολύ
χαµηλή, άρα δεν θα έχει κανένα κέρδος το ελληνικό δηµόσιο.
Επειδή όλοι φωνάζουµε και λέµε ότι εν πάση περιπτώσει στερούµαστε από έσοδα κ.λπ. και θέλουµε να κάνουµε εξοικονόµηση των δηµοσίων δαπανών, θα σας πω µερικά νούµερα:
Το 2003 οι φόροι από φυσικά πρόσωπα ήταν 5,6. Το 2012
έφτασαν τα 10,9 δισεκατοµµύρια, δηλαδή µεταβολή 94,6%. Τα
νοµικά πρόσωπα την ίδια περίοδο, το 2003 ήταν 4,7 δισεκατοµµύρια και έφτασαν τα 2,1 δισεκατοµµύρια, δηλαδή µεταβολή 55,3%.
Αυτό λοιπόν δείχνει ότι µε τη µνηµονιακή πολιτική και µε τη χαριστική σας πολιτική, αν θέλετε, προς τους µεγάλους επιχειρηµατίες, το µεγάλο κεφάλαιο, φτάνετε τη χώρα στην εξαθλίωση,
στο σηµείο να µην µπορεί να έχει φορολογικά έσοδα. Αυτά είναι
νούµερα που τα έχει το Γενικό Λογιστήριο του κράτους.
Όσον αφορά το άρθρο 3, έχουµε πει ότι το ψηφίζουµε. Είναι
το άρθρο περικοπής, αν θέλετε, αµοιβών του Προέδρου κ.λπ..
Για το άρθρο 4 έχει γίνει πάρα πολύ συζήτηση. Θα πω όµως
δύο κουβέντες. Πραγµατικά εδώ εξυπηρετούµε καθαρά ιδιωτικά
συµφέροντα και τα ιδιωτικά συµφέροντα είναι να απαλλάξουµε,
αν θέλετε, το µουσείο της οικογένειας Λάτση από φορολογικές
επιβαρύνσεις. Δεν κερδίζει τίποτα ούτε ο φοιτητής της ΑΕΝ,
όπως έλεγε προηγουµένως ο κ. Γεωργιάδης, ούτε κανείς άλλος,
παρά µόνο η οικογένεια Λάτση απαλλάσσεται από κάποια φορολογικά έσοδα και πιθανόν να κερδίσει και κάποιες επιδοτήσεις.
Από την άλλη όµως, είπα και χθες ότι πάρα πολλά µουσεία στη
χώρα είναι και αφύλακτα και δεν λειτουργούν. Τη θερινή σεζόν
στην Κέρκυρα όλα τα µουσεία, τα φρούρια –που έχει πολλά η
Κέρκυρα, όπως και όλη η Ελλάδα- είναι κλειστά από τις δυόµισιτρεις η ώρα και ύστερα. Τη στιγµή που έρχεται χιλιάδες κόσµος
καθηµερινά να τα επισκεφθεί και λέµε «κλειστά», είναι πραγµατικά τεράστιες οι απώλειες. Αν είχαµε εκεί φύλακες, θα µπορούσαµε να είχαµε τεράστια έσοδα και εξοικονόµηση δαπανών. Δεν
µπορούµε δηλαδή να εξοικονοµούµε δαπάνες από εκεί που δεν
µπορούν να εξοικονοµηθούν.
Είπα και χθες, αν νοµίζετε, ας κοπούν οι µισθοί όλων των εργαζοµένων, να µην έχουν τίποτα, να µην παίρνουν φράγκο, να
δείτε τι καλή εξοικονόµηση θα έχουµε! Τεράστια!
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τώρα όσον αφορά το άρθρο 5, εµείς θα θέλαµε να το ψηφίσουµε –το είπα και χθες- εφόσον όµως αποσυρθεί η παράγραφος 4.
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Θέλαµε να ψηφίσουµε τη νοµιµοποίηση των κτηρίων για να
µπορούν πράγµατι να επισκευαστούν, διότι δεν µπορεί ούτε το
ΕΣΠΑ να χρηµατοδοτήσει παράνοµα κτήρια αλλά ούτε κανείς οργανισµός µπορεί να ανακαινίσει και να αναβαθµίσει κτήρια τα
οποία είναι παράνοµα. Πρέπει να νοµιµοποιηθούν.
Και εν πάση περιπτώσει κι αυτές οι παρανοµίες και ο τρόπος
σκέψης και ο τσαµπουκάς του ελληνικού δηµοσίου τύπου «εγώ
είµαι δηµόσιο δεν χρειάζοµαι άδειες» ήταν των προηγούµενων
κυβερνήσεων. Και αυτός ο τσαµπουκάς µεταφέρεται και σήµερα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ολοκληρώστε,
παρακαλώ.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΑΜΟΪΛΗΣ: Ολοκληρώνω σε µισό λεπτό, κύριε
Πρόεδρε.
Υπάρχει λοιπόν από την άλλη έτοιµη µελέτη εφαρµογής µάλιστα -σύµφωνα µε τα γραπτά σας- 3,5 εκατοµµυρίων ευρώ προκειµένου να χρηµατοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ.
Εµείς δωρεές πραγµατικών δωρητών πρέπει να τις δεχτούµε,
αλλά δωρεές που να σέβονται και το ελληνικό δηµόσιο. Τι πάει
να πει δηλαδή σου δίνω 692.000 ή 100.000 –όσα είναι αυτά- αλλά
θα πρέπει να καταργηθεί ο νόµος περί δηµοσίων έργων, πρέπει
να τον παρακάµψουµε, να έχουµε παρέκκλιση; Αυτό λέτε στην
παράγραφο 4.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Το µισό λεπτό
πέρασε προ πολλού, κύριε συνάδελφε.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΑΜΟΪΛΗΣ: Εντάξει, κύριε Πρόεδρε, ολοκλήρωσα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε
πολύ.
Η κ. Διακάκη έχει το λόγο για οκτώ λεπτά.
ΜΑΡΙΑ ΔΙΑΚΑΚΗ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Είναι ένας ευσεβής πόθος της τρικοµµατικής Κυβέρνησης το
νοικοκύρεµα των δηµοσιονοµικών της χώρας. Εγώ δεν θα αµφισβητήσω τις προθέσεις σας, αµφισβητώ όµως τον τρόπο µε τον
οποίο προσπαθείτε να επιτύχετε αυτό το νοικοκύρεµα. Ο λόγος
σας -και εννοώ όλους τους µέχρι τώρα οµιλητές της συγκυβέρνησης- αν και κάνατε φιλότιµες προσπάθειες, είναι απελπιστικά
ισχνός. Παρ’ όλο το ποµπώδες των λόγων σας, παρ’ όλη την
αγωνία σας να µας πείσετε, δεν τα καταφέρατε και αυτό γιατί
δεν γίνεται µε επιδερµικές αναλύσεις να φτάσετε στην ουσία του
πράγµατος.
Απορείτε γιατί δεν καταλαβαίνουµε αυτά που µας λέτε και
γιατί προβάλλουµε αντιρρήσεις στις προτάσεις σας και στα σχέδιά σας. Μας κάνετε υποδείξεις λέγοντας ότι κάνουµε στείρα αντιπολίτευση, χωρίς να περνά ούτε από τον προθάλαµο του
µυαλού σας ότι εσείς κάνετε στείρα πολιτική. Εσείς είστε οι υπόλογοι και όχι εµείς. Εσείς καταστρέφετε τη χώρα µε αυτήν την
τακτική που ακολουθείτε και όχι εµείς. Σταµατήσετε επιτέλους
να κοροϊδεύετε τον ελληνικό λαό µε επικοινωνιακά τερτίπια µόνο
και µόνο για εντυπωσιασµό.
Μια πρώτη παρατήρηση όσον αφορά τον τίτλο του προς συζήτηση νοµοσχεδίου: Περιστολή δηµοσίων δαπανών. Η περιστολή τείνει να λάβει απλά λογιστικά χαρακτηριστικά. Μοιάζει
σαν να συµµαζεύει κανείς κάτι που ξέφυγε ή ξεχείλωσε από µόνο
του, αγνοώντας το γεγονός πως οι δηµόσιες δαπάνες είναι ένα
κοινωνικό µέγεθος, στοιχείο πολιτικής οργάνωσης της κρατικής
λειτουργίας. Το ύψος και το εύρος των σχετικών δαπανών δεν
προσδιορίζεται από φυσικούς νόµους ή προσωπικές συµπεριφορές αλλά υλοποιεί την αντίληψη και τους στόχους των κυβερνώντων για την ιεράρχηση των απαιτήσεων της κρατικής λειτουργίας. Μια ενιαία καθολική αντίληψη για το ζήτηµα των δηµοσίων
δαπανών θα αναδείκνυε την έννοια της σκοπιµότητάς τους και
του στόχου που εξυπηρετούν.
Στο νοµοσχέδιο που εισηγείται το Υπουργείο Οικονοµικών τα
πάντα τείνουν να καλυφθούν από µια ανοµολόγητη και ενδεχοµένως αυτονόητη ανάγκη εξορθολογισµού, που δεν διαφέρει σε
τίποτα από τη γενική πολιτική των µνηµονίων. Η λιτότητα, η συµπίεση της εργασίας, η αποδόµηση του κοινωνικού κράτους και η
έµπρακτη περιστολή κοινωνικών δικαιωµάτων είναι η αντικειµενική, µοναδική, µαθηµατικά προσδιορισµένη πολιτική ενός προβλήµατος που έπεσε από τον ουρανό και ονοµάστηκε κρίση
χρέους.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Η δική µας κριτική για αποσπασµατικότητα των εν λόγω µέτρων είναι µάλλον επιεικής. Μας παρουσιάζετε ρυθµίσεις για επιµέρους λειτουργίες του κράτους, παραγράφοντας παραµέτρους
κοινωνικού οφέλους ή διαγράφοντας την έννοια των κοινωνικών
αναγκών.
Η εργαζόµενη κοινωνία δεν έχει ανάγκη από ένα φθηνότερο
κράτος. Έχει ανάγκη από µια αποτελεσµατική, χρήσιµη και λειτουργική οργάνωση των κρατικών υπηρεσιών ώστε να αποκτήσουν δηµόσια χαρακτηριστικά.
Οι δηµόσιες δαπάνες δεν έχουν ανάγκη µιας απλής λογιστικής
ρύθµισης, αλλά ενός συνεπούς και συνεκτικού σχεδίου κοινωνικού µετασχηµατισµού τους. Αυτό που έλειπε δεν ήταν κυρίως ο
ανορθολογισµός στις δηµόσιες δαπάνες. Δεν πρόκειται για κάποια αστοχία της κυρίαρχης µέχρι σήµερα δηµοσιονοµικής πολιτικής. Αυτό που συστηµατικά και συστηµικά κυριάρχησε ήταν
η απουσία κάθε συστήµατος ελέγχου και αξιολόγησης της κοινωνικής αποτελεσµατικότητας των δηµόσιων δαπανών και η µετατροπή του δηµοσίου σε χώρο ελεύθερης δράσης των ιδιωτικών συµφερόντων ιδίως µετά την επέλαση του νεοφιλελευθερισµού.
Άρα, δεν ευθύνεται το κράτος γενικώς, όπως λένε οι απολογητές του ισχύοντος συστήµατος, αλλά η περαιτέρω υποταγή
του κράτους σε ιδιωτικά συµφέροντα και σε ιδιοτελείς συµπεριφορές και πρακτικές.
Ειδικότερα στο άρθρο 2 του υπό συζήτηση νοµοσχεδίου προβλέπονται ρυθµίσεις για τη µείωση των µισθωµάτων που καταβάλλει το ελληνικό δηµόσιο και οι φορείς του δηµόσιου τοµέα
για τη στέγαση των υπηρεσιών τους. Κατά το Γενικό Λογιστήριο
του Κράτους το ύψος της σχετικής εξοικονόµησης ανέρχεται στα
15 εκατοµµύρια ευρώ, περίπου δηλαδή το 10% της αντίστοιχης
δαπάνης του έτους 2011.
Θα περίµενε κανείς αυτή η σχετική διάταξη να εντάσσεται σε
ένα γενικότερο συνεκτικό σχέδιο εξορθολογισµού των λειτουργικών δαπανών του ελληνικού δηµοσίου. Κάτι τέτοιο, όµως,
απουσιάζει τόσο στην ειδική παρουσίαση του θέµατος από την
αιτιολογική έκθεση όσο και σε επίπεδο γενικής πολιτικής του
Υπουργείου Οικονοµικών.
Υπάρχουν δηµοσιογραφικές αναφορές που παρουσιάζουν µία
εικόνα εκατοντάδων ακινήτων και ειδικότερα κτηρίων του δηµοσίου. Υπάρχουν περίπου επτακόσια είκοσι κτήρια που ανήκουν
στο Υπουργείο Πολιτισµού, άλλα που ανήκουν στο Υπουργείο
Οικονοµικών κ.λπ.. Αυτό µπορεί να είναι µία δηµοσιογραφική
πληροφορία, όµως θα περιµέναµε να υπάρχει µία ολοκληρωµένη
προσέγγιση από το Υπουργείο Οικονοµικών.
Ξέρετε, οι κτηριακές υποδοµές των κρατικών υπηρεσιών δεν
είναι άυλοι τίτλοι. Εκτός από την καθαρή οικονοµική δαπάνη που
απαιτούν πρωτίστως µε τη χωροθέτησή τους, τη λειτουργική
διάρθρωση των χώρων τους, τη χρήση τεχνικών και τεχνολογικών µέσων, οφείλουν να εκπληρώνουν τον κοινωνικό τους ρόλο.
Από τη σηµερινή κατάσταση αποδεικνύεται η αποτυχία των
µέχρι τώρα κυβερνήσεων να διαχειριστούν µε όρους κοινωνικού
δηµόσιου οφέλους και αποτελεσµατικότητας το σχεδιασµό των
κρατικών κτηριακών υποδοµών.
Αν σας ζητούσαµε να µας παρουσιάσετε την αναλυτική εικόνα
του κτηριακού δυναµικού του δηµοσίου, ιδιόκτητου και ενοικιαζόµενου ή ένα σχέδιο ενιαίας διαχείρισης του κτηριακού δυναµικού που υφίσταται, είµαστε δυστυχώς βέβαιοι πως δεν θα
είχατε να παρουσιάσετε ούτε καν κάτι που να ανταποκρίνεται στο
µέγεθος του προβλήµατος.
Στις 17 Ιουλίου ο Πρωθυπουργός έδωσε προθεσµία µίας εβδοµάδας για την καταγραφή όλων των ακινήτων Υπουργείων και
εποπτευοµένων οργανισµών και φορέων.
Σαν δηµοσιογραφική είδηση βέβαια έχει το ειδικό της βάρος
για επικοινωνιακούς λόγους της Κυβέρνησης, για τις ανάγκες
της Κυβέρνησης. Όµως, στην άσκηση ουσιαστικής παρεµβατικής πολιτικής δεν υπάρχει τίποτα να δείξετε. Έχετε επιδείξει µία
αξιοσηµείωτη εγρήγορση και συνέπεια όµως στη σύνταξη Πράξεων Νοµοθετικού Περιεχοµένου για την άρση αστοχιών και παραλείψεων του υφισταµένου νοµικού πλαισίου όταν παρουσιάζονται τυπικά προσκόµµατα νοµιµότητας στην εφαρµογή της πολιτικής των µνηµονίων.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Λ’ - 19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012

Σε αυτονόητες παρεµβάσεις που εξορθολογίζουν την κρατική
λειτουργία που οργανώθηκε κατ’ εικόνα, καθ’ οµοίωση και καθ’
υποταγή των κοµµατικών σκοπιµοτήτων και των πελατειακών
αναγκών των κυβερνώντων των τελευταίων δεκαετιών, παρατηρείται αποσπασµατικότητα και ασυνέχεια µέτρων. Η µόνη σαφής,
συνεκτική, αδιαπραγµάτευτη και προγραµµατισµένη πολιτική για
τις κρατικές δαπάνες αναφέρεται στη συµπίεση της εργασίας,
στη συρρίκνωση και κατάργηση θεσµών και λειτουργιών του κοινωνικού κράτους.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Με την απουσία οιασδήποτε άλλης σχετικής ρύθµισης, οι δαπάνες του δηµόσιου τοµέα εµφανίζονται ως το κύριο, αν όχι το
µοναδικό πρόβληµα, για τη στέγαση υπηρεσιών του ελληνικού
δηµοσίου και των φορέων του δηµοσίου τοµέα. Όµως, η ενοικίαση κτηρίων για τη στέγαση παιδικών σταθµών, νηπιαγωγείων,
ή σχολικών υποδοµών, η ενοικίαση κτηρίων για τη στέγαση εκπαιδευτικών αναγκών σχολών της ανώτατης εκπαίδευσης στην
περιφέρεια, νοσοκοµείων, όπως το 1ο Θεραπευτήριο του ΙΚΑ
στην Αθήνα, είναι παράγωγα των ιεραρχήσεων της πολιτικής,
των κυβερνήσεων που εσείς σήµερα είστε η συνέχειά τους.
Επιµένουµε ότι αν δεν ενταχθεί το ζήτηµα της στέγασης των
κρατικών λειτουργιών σε µια καθολική οπτική µε όρους κοινωνικής αποτελεσµατικότητας µε σχεδιασµό, διαφάνεια και ενεργό
συµµετοχικό ρόλο των εργαζοµένων στο δηµόσιο, οι ρυθµίσεις
του παρόντος νοµοσχεδίου δε θα ξεπεράσουν τα όρια µιας κτηµατοµεσιτικής οδηγίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε
πολύ. Έχετε πολλά ακόµα, βλέπω. Κινδυνεύουµε να παρεξηγηθούµε διότι η κατάληξη του επιθέτου σας ενδεχοµένως να δίνει
Κρήτη και θα λένε ότι επειδή είµαστε πατριώτες σας επιτρέπω
να µιλάτε παραπάνω.
ΜΑΡΙΑ ΔΙΑΚΑΚΗ: Το κάνατε και προηγουµένως, εποµένως
µην ανησυχείτε γι’ αυτό.
Εν κατακλείδι, οι στόχοι του άρθρου 2 υπονοµεύονται από τη
γενική πολιτική σας σε ό,τι αφορά στη διαχείριση κτηρίων και εν
γένει ακινήτων του δηµοσίου.
Μας φέρνετε ένα άρθρο εξοικονόµησης 15 εκατοµµυρίων
ευρώ, ενώ χωρίς καµία κοινοβουλευτική συναίνεση και εποπτεία
ξεπουλάτε κτηριακή περιουσία αξίας δισεκατοµµυρίων, µε πολλαπλάσια αξία κοινωνικής χρήσης, µε απολύτως αδιαφανείς διαδικασίες.
Κύριε Υπουργέ, κύριοι της Κυβέρνησης, εµετρήθητε, εζυγίσθητε και ευρέθητε ελλιπείς.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε,
κυρία συνάδελφε.
Το λόγο έχει ο κ. Αυγενάκης.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Δε θα κάνω χρήση της κοινής µας καταγωγής, κύριε Πρόεδρε.
Να είστε σίγουρος. Εποµένως, δε θα καταχραστώ του χρόνου,
ελπίζω.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όλοι σ’ αυτή την
Αίθουσα θα συµφωνήσουµε ότι η ελληνική κοινωνία έχει κατανοήσει πλήρως τις κύριες αιτίες που δηµιούργησαν την τραγική,
για τη χώρα µας, οικονοµική κατάσταση και απαιτούν από το
υπάρχον πολιτικό σύστηµα να την απαλλάξει από τα βαρίδια του
παρελθόντος που έχουν περιορίσει την ποιότητα της ζωής και
έχουν καταστήσει την καθηµερινότητα πολλών συµπολιτών µας
δυσβάσταχτη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι Έλληνες πολίτες ζητούν
απαιτητικά τον περιορισµό κάθε δηµόσιας σπατάλης που επιβαρύνει τον έλληνα φορολογούµενο και δη το συνεπή φορολογούµενο. Η σµίκρυνση του δηµοσίου τοµέα µε την κατάργηση
οργανισµών µε τη συγχώνευση γραµµατειών, επιτροπών ή υπηρεσιών, ο περιορισµός δηλαδή των λειτουργικών δαπανών, ο
έλεγχος διαχείρισης του δηµοσίου χρήµατος, η διαφάνεια και η
εντιµότητα των δηµοσίων προσώπων είναι κοινό αιτούµενο τόσο
της ελληνικής κοινωνίας, όσο και της ελληνικής Κυβέρνησης,
που ασθµαίνει να προλάβει όσα οι προηγούµενοι έπρεπε να είχαν
κάνει, αλλά δυστυχώς δεν τα έκαναν παρά τις διαπιστώσεις που
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δηµοσίως έκαναν.
Κοινή πεποίθηση είναι ότι όλα τα παραπάνω είναι απαραίτητα
αλλά και επιβεβληµένα για ένα οργανωµένο κράτος και στην παρούσα συγκυρία κοµβικά για την έξοδο της χώρας µας από την
κρίση.
Η Κυβέρνηση ανταποκρίνεται στο λαϊκό αίτηµα για επανεκκίνηση της οικονοµικής ζωής του τόπου κινούµενη σε δύο κατευθύνσεις:
Από τη µια προσπαθεί να θεσµοθετήσει και να χρησιµοποιήσει
όλα εκείνα τα µέσα που θα της επιτρέψουν να εξακριβώσει το
µέγεθος της σπατάλης, τον έλεγχο, αλλά και την καταστολή της.
Από την άλλη, προσπαθεί να δώσει την ώθηση στην οικονοµία,
η οποία στο εξής θα θεµελιώνεται σε έναν εξορθολογισµένο δηµόσιο τοµέα.
Και αυτό γιατί και τα δύο σκέλη είναι αλληλένδετα, αλλά και
αναγκαία, για την αναπτυξιακή πορεία της χώρας µας. Καµία δηµοσιονοµική προσαρµογή από µόνη της δεν µπορεί να επιλύσει
χρόνια προβλήµατα της ελληνικής οικονοµίας και κοινωνικής
ζωής. Ούτε η ανεξέλεγκτη παροχή ρευστότητας µπορεί να δηµιουργήσει βιώσιµη ανάπτυξη.
Άλλωστε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η πείρα µας δίδαξε
ότι όποιο µέτρο εφαρµόσαµε αποσπασµατικά, δεν έφερε το αναµενόµενο αποτέλεσµα, όσο καλό κι αν ήταν.
Κι ένα παράδειγµα ανέφερε προηγουµένως ο Υπουργός µε το
φόρο πολυτελείας σκαφών, που άλλα προσδοκούσαν και άλλα,
φυσικά, κατέληξαν στα ελληνικά ταµεία.
Κύριος στόχος κάθε πολιτικής, αλλά και νοµοθετικής πρωτοβουλίας, είναι ο εξής. Η ανταποδοτικότητα που πρέπει να έχει το
κάθε ευρώ του Έλληνα φορολογούµενου για να ικανοποιήσει το
αίσθηµα του πολίτη ότι τα χρήµατά του δεν χάνονται σε δαιδαλώδεις γραφειοκρατικές διαδικασίες υπέρ δηµοσίων φορέων ή
υπέρ δηµοσίων προσώπων.
Το σχέδιο νόµου για τη δηµοσιονοµική πολιτική περιλαµβάνει
τρεις βασικές πρωτοβουλίες.
Η πρώτη, αφορά τη βελτίωση των δηµοσιονοµικών ελέγχων,
µε αλλαγές σε όλο το σύστηµα, για να προλαµβάνει, να αποτρέπει, να τιµωρεί την κατασπατάληση του δηµοσίου πλούτου.
Περιέχονται, δε, τροποποιήσεις που το καθιστούν ευέλικτο,
ανεξάρτητο, αποτελεσµατικό και προσαρµοσµένο στα διεθνή
πρότυπα και στις νέες, πραγµατικές ανάγκες της οικονοµίας.
Οι παραπάνω διαρθρωτικές αλλαγές στην οργάνωση του συστήµατος δηµοσιονοµικών ελέγχων προσδοκάται να αποφέρουν
ένα ετήσιο δηµοσιονοµικό όφελος πάνω από 300.000 µε 400.000
ευρώ.
Με τις ρυθµίσεις του νοµοσχεδίου για τη µείωση των απολαβών υψηλόβαθµων στελεχών της Δηµόσιας Διοίκησης αναµένεται να προκύψει εξοικονόµηση ύψους 9.000.000 µε 10.000.000
ευρώ ετησίως. Το ποσό αυτό φέτος χρησιµοποιήθηκε ως δηµοσιονοµικό ισοδύναµο για την απόδοση της εξισωτικής αποζηµίωσης στους κτηνοτρόφους.
Πρόκειται για ρυθµίσεις απαραίτητες που θα συµβάλουν στην
αντιµετώπιση της µεγάλης ανάγκης µείωσης των δηµοσίων δαπανών, ξεκινώντας από την ίδια την κορυφή της πολιτικής ιεραρχίας.
Θα έλεγα ότι είναι δίκαιο για τις κοινωνικές οµάδες, που σήκωσαν ιδιαίτερα βαρύ φορτίο το διάστηµα που µας πέρασε.
Με τις διατάξεις του υπό συζήτηση νοµοσχεδίου που αφορούν
τη µείωση των µισθωµάτων για τα ακίνητα του δηµοσίου, την περικοπή των εξόδων παράστασης από το πολιτικό προσωπικό,
όπως, επίσης, και µε συγχωνεύσεις που ορίζει το άρθρο 1 του
παρόντος νοµοσχεδίου θα εξοικονοµηθούν πόροι περίπου
25.000.000 ευρώ. Είναι ασήµαντο ποσό;
Σκέφτοµαι πολλές φορές, δεν µπορούσαν, αλήθεια, αυτές οι
αλλαγές να έχουν γίνει το προηγούµενο διάστηµα και την προηγούµενη περίοδο, του ΠΑΣΟΚ, που διαπίστωνε, αλλά αδυνατούσε, όπως φάνηκε, να υλοποιήσει;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αναµφίβολα το παρόν σχέδιο
νόµου δεν λύνει όλα τα δηµοσιονοµικά προβλήµατα της χώρας
ούτε επιτυγχάνει, αν θέλετε, τη συρρίκνωση του δηµοσίου τοµέα
σε ποσοστό της τάξεως του, ας πούµε, 50%. Και το καταλαβαίνουµε όλοι µας. Θέτει, όµως, τα θεµέλια για την εκκίνηση της συ-
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νολικής αναµόρφωσης, αναδιοργάνωσης, το νοικοκύρεµα του
ελληνικού κράτους.
Η σηµερινή Κυβέρνηση, ο Πρωθυπουργός της χώρας, ο κ. Σαµαράς, αλλά και όλοι εµείς οι υπεύθυνοι Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας, µε πίστη στον εθνικό στόχο, έχουµε ξεκινήσει ήδη την
προσπάθεια της δηµοσιονοµικής προσαρµογής, εισάγοντας στο
δηµόσιο βίο µία σειρά διαρθρωτικών αλλαγών και µέτρων, που
µειώνουν τη σπατάλη, αυξάνουν δίκαια τα δηµόσια έσοδα και αντιµετωπίζουν τις χρόνιες διαρθρωτικές αδυναµίες, βάζοντας ένα
τέλος, µε αυτόν τον τρόπο, στη λογική του κράτους – πελάτη και
επαναφέροντας στο δηµόσιο βίο τις έννοιες της ανάπτυξης, της
αξιοκρατίας, της αξιοπιστίας του πολιτικού συστήµατος, της διαφάνειας, του ελέγχου, του νοικοκυρέµατος.
Αναζητείται µεγαλύτερο θάρρος και περίσσευµα ψυχής, κυρίες και κύριοι της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης. Πέρα από το
διαρκή θυµό που βγάζετε και που βγάζει ο λόγος σας και η συµπεριφορά σας στην Αίθουσα τούτη, αλλά και σε κάθε δηµόσια
τοποθέτησή σας, µε ειλικρίνεια και ρεαλισµό σας καλώ να στηρίξετε το κάθε θετικό που γίνεται αυτήν την ώρα, αφού ούτε ιδεολογικά σας διαβάλλει –είµαστε όλοι βέβαιοι- ούτε, βεβαίως,
προκαλεί ζηµία στον ελληνικό λαό.
Το αντίθετο πετυχαίνει το σηµερινό νοµοθέτηµα που για δεύτερη µέρα συζητάµε. Αλήθεια, περίµενα περισσότερο θάρρος
και βεβαίως προτάσεις, πράγµα το οποίο δεν άκουσα.
Να σας πω και για την κ. Διακάκη. Δεν έχει ανάγκη από φθηνότερο κράτος είπατε. Πολύ σωστά και συµφωνούµε. Έχει
ανάγκη, όµως, από ένα αποτελεσµατικότερο κράτος, από ένα
ευέλικτο κράτος, που εσείς δείχνετε να µην το αντιλαµβάνεστε.
Στηρίζω την Κυβέρνηση και ψηφίζω το παρόν νοµοθέτηµα.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε,
κ. Αυγενάκη.
Κύριε Γάκη, έχετε το λόγο για τέσσερα λεπτά για προτασσόµενη δευτερολογία από τη θέση σας αν έχετε την καλοσύνη.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Είναι επόµενο µετά τους Κρητικούς, µια καλή γειτονία θα επιφύλασσε µια καλύτερη συµπεριφορά. Μου στερείτε πρώτη φορά
το δικαίωµα να είµαι στο Βήµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Εντάξει, µια
ανοχή θα δείξω. Είµαι, όµως, υποχρεωµένος σ’ αυτήν τη φάση
να κάνω αυτό που λέει ο Κανονισµός. Πάρτε το λόγο και αν έχετε
να πείτε κάτι περισσότερο, ευχαρίστως να σας επιτρέψουµε δεν
υπάρχει θέµα. Για εξηγήστε µου τη γειτονία, τώρα που έχουµε
µείνει και λίγοι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΚΗΣ: Δεν θα είναι και η καλύτερη εµπειρία
της πρώτης εµφάνισης στη Βουλή.
Εν πάση περιπτώσει, ξέρετε µε τη µεταβίβαση των λιµανιών
και των αεροδροµίων στο ΤΑΙΠΕΔ η Ρόδος και η Δωδεκάνησος
µοιάζει να κηρύχτηκαν σε αποκλεισµό. Τα δύο λιµάνια της
Ρόδου, το ένα λιµάνι της Κω και τα δύο αεροδρόµια της Κω και
της Ρόδου µεταβιβάστηκαν στο ταµείο µ’ ό,τι αυτό συνεπάγεται
από εδώ και µετά.
Τι συνεπάγεται; Συνεπάγεται µια διαδικασία αδιαφανή για το
ξεπούληµα σε ιδιωτικά συµφέροντα. Φοβάµαι, κύριε Υπουργέ,
ότι υπάρχει ένα οργανωµένο σχέδιο, το οποίο φτάνει στο τέρµα
που λέει: «Δηµιουργία ΑΟΖ στα Δωδεκάνησα, στη Ρόδο». Εκεί
εντάσσονται βήµα - βήµα οι αποφάσεις και οι προτάσεις και οι
διαδικασίες που ακολουθούµε σήµερα για να φτάσουµε στη δηµιουργία της ΑΟΖ. Φοβάµαι πως µέσα εκεί ίσως να είναι µπλεγµένο και το σχέδιο δηµιουργίας µόνιµων καταλυµάτων για τους
αλλοδαπούς, οι οποίοι εν δυνάµει µπορεί να χρησιµοποιηθούν
ίσως σαν µια εργατική δύναµη πάρα πολύ φτηνή. Μακάρι, να πέσουµε έξω στους συλλογισµούς µας.
Σήµερα µε τη µεταβίβαση και το ξεπούληµα των λιµανιών και
των αεροδροµίων στο ΤΑΙΠΕΔ κάνετε ένα βήµα προς τον τελικό
στόχο, που είπαµε ότι είναι το ξεπούληµα των λιµανιών χωρίς
έλεγχο και χωρίς να αντιλαµβάνεστε ούτε να λαµβάνετε υπ’ όψιν
τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τα αναπτυξιακά και τα γεωγραφικά -και το επισηµαίνω αυτό- της περιοχής και τις προτάσεις
της τοπικής κοινωνίας.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Με την τροπολογία ειδικά που καταθέτετε για να νοµιµοποιήσετε νοµοθετικά τις αποφάσεις της επιτροπής σχεδιασµού και
ανάπτυξης λιµένων καθαρίζετε ουσιαστικά το γήπεδο για το ξεπούληµα των λιµανιών. Και όταν λέµε καθαρίζετε, σηµαίνει ότι
το βγάζετε από τα αγκάθια, όπως θα δούµε και παρακάτω.
Με την τροπολογία σας νοµιµοποιείτε, λοιπόν, την µελλοντική
αυθαιρεσία των ιδιωτών που θα αναλάβουν την εκµετάλλευση
των λιµανιών της χώρας. Δίνετε ουσιαστικά τη δυνατότητα στους
επενδυτές να καθορίσουν όπως αυτοί θέλουν, αυθαίρετα, τους
όρους δόµησης και της χρήσεις γης εντός της χερσαίας λιµενικής ζώνης.
Θυµίζω ότι παρόµοια ρύθµιση περιλαµβάνεται στη διακήρυξη
του διαγωνισµού και για την αξιοποίηση του γκολφ Αφάντου. Τι
λέει αυτή η διακήρυξη για να ξέρουµε τι µας περιµένει: «Ο επιλεγείς επενδυτής θα έχει το δικαίωµα να αξιοποιήσει το ακίνητο
µε όποιον τρόπο αυτός επιθυµεί κατά την απόλυτη διακριτική του
ευχέρεια.» Εκεί θα φτάσουµε και στα λιµάνια.
Είναι αποκαλυπτικό, επίσης, το τµήµα της έκθεσης αξιολόγησης συνεπειών που συνοδεύει την τροπολογία και δικαιολογεί εν
µέρει και το κατεπείγον και αφήνει και έκθετο τον κ. Βορίδη, ο
οποίος είπε: «Εντάξει, βρε παιδιά, τι θέλετε τώρα; Δώδεκα χρόνια
προσπαθούµε, έχουν αποφασιστεί διοικητικές πράξεις. Τώρα
βρεθήκατε να διαµαρτυρηθείτε;»
Κοιτάξτε τι αναφέρει η δική σας έκθεση που συνοδεύει την
πρόταση νόµου: «Εν όψει της άµεσης έναρξης της διαδικασίας
αποκρατικοποιήσεως των δώδεκα µεγάλων λιµανιών της χώρας
και µε δεδοµένη την παραπάνω ανασφάλεια δικαίου κρίνεται
απολύτως αναγκαίο πριν την έναρξη οποιασδήποτε διαγωνιστικής διαδικασίας οι παραπάνω κανονιστικές αποφάσεις να κυρωθούν µε τυπικό νόµο, ώστε µετά την τακτοποίηση του θέµατος
αυτού να µην επηρεαστεί αρνητικά το επενδυτικό ενδιαφέρον για
τις προαναφερθείσες λιµενικές εγκαταστάσεις».
Αυτός είναι ο στόχος, λοιπόν, να «καθαρίσουµε» το γήπεδο
από τα νοµικά αγκάθια που µέχρι τώρα υπάρχουν.
Τώρα, τι θέλετε να νοµιµοποιήσετε µέσα στα λιµάνια; Τη µαρίνα του Μανδρακίου, το διαµάντι της Μεσογείου. Όλοι όσοι
έχουν επισκεφθεί τη Ρόδο ξέρουν ότι είναι στην καρδιά της
Ρόδου και ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη διεθνής διαγωνισµός, έχει
πάρει εντολή ο δήµαρχος και πρόεδρος του Λιµενικού Ταµείου
να σταµατήσει το διαγωνισµό, για να ανατεθεί η τύχη του στο
ΤΑΙΠΕΔ.
Ζήτησα να µιλήσω σήµερα και για ένα δεύτερο λόγο. Το νοµοσχέδιο είναι κάπως αθηνοκεντρικό. Δεν αγγίζει την περιφέρεια. Και δεν αγγίζει την περιφέρεια, γιατί στην περιφέρεια
υπάρχουν τεράστια προβλήµατα από τη διαχείριση της ακίνητης
περιουσίας.
Αναφέρω χαρακτηριστικά. Το ΙΚΑ της Ρόδου επί είκοσι χρόνια
πληρώνει ενοίκιο, που ξεκίνησε από τις 15.000 ευρώ και έφθασε
στις 30.000 ευρώ σήµερα, ενώ διαθέτει δικό του ακίνητο, εγκαταλελειµµένο και παράλληλα το παλιό νοσοκοµείο είναι ένα κτήριο στην καρδιά της πόλης που γηράσκει, απαξιώνεται και
ουσιαστικά καταληστεύεται.
Ακίνητα του Ταµείου Αρχαιολογικών Πόρων, που βρίσκονται
στη µεσαιωνική πόλη, τα οποία µε την εγκατάλειψη και µε τη
χρήση τους έχουν διαµορφώσει µία εικόνα της µεσαιωνικής
πόλης, η οποία δεν τιµά καθόλου την ιστορία και το µέλλον της
Ρόδου. Επίσης, ακίνητα του ΕΟΤ βρίσκονται εγκαταλελειµµένα
και δεν τα έχει αγγίξει η νοµοθετική ρύθµιση του Υπουργείου.
Θέλω, επίσης, να σταθώ πολύ σύντοµα στις γερµανικές αποζηµιώσεις. Μου κληρονόµησε ο πατέρας µου ένα έγγραφο του
γερµανικού στρατού, ο οποίος, όταν µας πήρε τριακόσια είκοσι
ένα κιλά κρέας, µας έδωσε µία βεβαίωση, η οποία λέει ότι ο
φέρων αυτήν τη βεβαίωση µπορεί να αποζηµιωθεί από το γερµανικό κράτος. Εξουσιοδοτώ την ελληνική Βουλή, το ελληνικό
κράτος, να µου πει αν θα το διεκδικήσει. Και αν το διεκδικήσει,
του χαρίζω όλη την αποζηµίωση. Είναι ένα στοιχείο, πάνω στο
οποίο µπορεί να στηριχθεί εν µέρει κάποια διαδικασία γερµανικών αποζηµιώσεων.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Δηµήτριος Γάκης καταθέτει
για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται
στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενο-
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γραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστώ,
κύριε συνάδελφε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τελείωσαν οι πρωτολογίες επί
των άρθρων. Προετάχθη και η δευτερολογία του συναδέλφου.
Θέλει κάποιος από τους υπόλοιπους συναδέλφους να δευτερολογήσει; Νοµίζω ότι έγινε διεξοδική συζήτηση επί του σχεδίου
νόµου.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΛΑΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ το λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΚΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ το λόγο.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΜΑΡΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ το
λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Θα δώσω το
λόγο στους τέσσερις συναδέλφους που το ζητούν.
ΑΝΝΑ-ΜΙΣΕΛ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Όχι, κύριε Πρόεδρε. Θα
µιλήσουν ή όλοι ή κανένας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Εγώ δεν µπορώ
να στερήσω από κανέναν το λόγο. Κάνω την παράκληση, γιατί
από εδώ και πέρα δεν νοµίζω ότι θα λεχθεί τίποτα περισσότερο
απ’ αυτά τα οποία έχουν λεχθεί. Θα επαναλάβουµε τους εαυτούς
µας.
Το λόγο έχει ο κ. Γελαλής από το ΣΥΡΙΖΑ για δύο λεπτά.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΛΑΛΗΣ: Γιατί δύο λεπτά, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Θα σας δώσω
τέσσερα λεπτά.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΛΑΛΗΣ: Από το να περιορίσουµε το χρόνο στα
δύο λεπτά, είναι καλύτερο να µη µιλήσουµε καθόλου και θα σας
εξηγήσω και το γιατί.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Η πρωτολογία
είναι οκτώ λεπτά. Η δευτερολογία είναι τέσσερα λεπτά. Θα σας
δώσω τέσσερα λεπτά, λοιπόν, αφού επιµένετε.
Κύριε Γελαλή, έχετε το λόγο για τέσσερα λεπτά.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΛΑΛΗΣ: Ανέφερε ο κύριος Υπουργός χθες ότι
είναι τεχνικά στοιχεία οι πεντακόσιες σελίδες. Εγώ, για να πω την
αλήθεια, δεν τις γνωρίζω και το λέω στη Βουλή. Αν κάποιοι άλλοι
συνάδελφοι, επειδή είναι πάρα πολλοί νέοι συνάδελφοι, τις γνωρίζουν, ας το πουν. Νοµίζω, όµως, ότι και αυτοί δεν τις γνωρίζουν.
Για παράδειγµα, δεν γνωρίζουν τη θέσπιση του τέλους παραµονής των πλοίων. Δεν γνώριζαν το ΦΕΚ 152/3-5-2012, γιατί τότε
δεν ήταν οι περισσότεροι Υπουργοί. Δεν γνωρίζουµε γενικώς την
προσπάθεια, την οποία κάνει ο κύριος Υπουργός µέσα από ένα
άλλο νοµοσχέδιο να περάσει µία συγκεκριµένη διάταξη.
Κύριε Υπουργέ, είναι καθαρά πολιτική η κατεύθυνση της Κυβέρνησης µέσα απ’ αυτήν τη διάταξη, την οποία προσπαθείτε να
περάσετε γενικώς µε τα λιµάνια, γενικώς, θα έλεγα, µε µία σειρά
από φιλέτα, τα οποία –είναι η εποχή τέτοια- περνούν αυτήν τη
στιγµή. Χθες είχαµε την Αγροτική Τράπεζα, σήµερα έχουµε το
Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο.
Χθες, ο διευθυντής του ΤΑΙΠΕΔ έβγαλε µία σειρά από βραχονησίδες ότι είναι έτοιµες να ξεπουληθούν, µεθαύριο έχουµε κάτι
άλλο, τώρα έχουµε τα λιµάνια, τα οποία λέτε ότι είναι µία απλή
διαδικασία. Μέσα, όµως, από ένα τέτοιο νοµοσχέδιο προσπαθείτε να τακτοποιήσετε το θέµα των λιµανιών και από τεχνικής
πλευράς και από νοµικής πλευράς, ούτως ώστε να είναι το επόµενο φιλέτο, το οποίο θα µπορούµε να δώσουµε προς τα έξω.
Άρα, δεν είναι διαδικαστικό το θέµα.
Μιλήσατε για την επιτροπή της ΕΣΑΛ και εγώ διαβάζω εδώ, ότι
ρυθµίζονται µέσα απ’ αυτήν την επιτροπή θέµατα έγκρισης χρήσεων γης καθορισµού των όρων περιορισµών δόµησης στις χερσαίες ζώνες διαφόρων λιµένων της χώρας, αρµοδιότητες
συγκεκριµένων οργανισµών λιµένων και λιµενικών ταµείων. Δηλαδή και η Βουλή δεν έχει κανένα λόγο και ο Υπουργός δεν έχει,
και θα αφεθούµε σε µία επιτροπή που βεβαίως ο ρόλος της επιτροπής είναι συµβουλευτικός, είναι να ετοιµάσει κάποια πράγµατα και από εκεί και πέρα να έρθουν στη Βουλή να τα εισηγηθεί
ο Υπουργός, να τα συζητήσουµε µε διάφορους φορείς και µετά
να µπορέσουµε να το ψηφίσουµε ή όχι.
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Το προηγούµενο άρθρο το οποίο καταργήσατε χθες µετά από
παρέµβαση. Μιλούσαµε για χάσιµο φορολογικών εσόδων. Δεν
θυµάµαι, κάποιος συνάδελφος ανέφερε ότι χάνουµε µέρα µε τη
µέρα έσοδα. Βέβαια, δεν µπορώ να καταλάβω πόσα έσοδα είναι
αυτά. Ο κ. Σταϊκούρας ανέφερε χθες για έσοδα της τάξεως των
4 µε 5 εκατοµµυρίων. Αυτό και µόνο εάν το συγκρίνουµε µε την
πράσινη κάρτα κάποιων αλλοδαπών, θα δούµε ότι δεν είναι τίποτα. Δεν είναι επείγον αυτό το θέµα, κύριε Υπουργέ. Νοµίζω ότι
µπορείτε να το φέρετε σε ένα ολοκληρωµένο νοµοσχέδιο, ούτως
ώστε να έρθουν και οι φορείς εδώ και να συζητηθεί διεξοδικά.
Ο Κοινοβουλευτικός µας Εκπρόσωπος προσπάθησε να θωρακίσει αυτήν τη διαδικασία της µη εισαγωγής τελευταίας στιγµής
διατάξεων, οι οποίες δεν θα συζητηθούν και δεν θα τις καταλάβουµε ούτε εµείς ούτε ο ελληνικός λαός αλλά παρ’ όλα αυτά θα
περάσουν. Μην υποβαθµίζετε το ρόλο της Βουλής και τη λειτουργία της. Ζητώ και εγώ να αποσυρθεί αυτή η διάταξη. Να
έρθει σε ένα άλλο νοµοσχέδιο του Υπουργείου Ναυτιλίας και να
συζητηθεί.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Όχι, όχι. Γιατί
ένα λεπτό; Εξαντλήθηκε ο χρόνος.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΛΑΛΗΣ: Εντάξει. Ευχαριστώ για την αυστηρότητα, κύριε Πρόεδρε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Μπορεί να ολοκληρώνει τη
φράση του ο οµιλητής, κύριε Πρόεδρε, δεν χάθηκε ο κόσµος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ο κ. Γκόκας έχει
το λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΚΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, περισσότερο παίρνω το λόγο, διότι ακούστηκαν στη διάρκεια της
συζήτησης κάποια πράγµατα, κάποιες ανεύθυνες θεωρώ αναφορές σε παρατάξεις σε σχέση µε την προσφορά τους σε αυτόν
τον τόπο.
Ανήκω σε µία παράταξη για την οποία είµαι µε τη σειρά µου
περήφανος για την προσφορά της στη δηµοκρατία, στις κοινωνικές αλλαγές σε αυτόν τον τόπο και στο βιοτικό επίπεδο που
έδωσε στον ελληνικό λαό. Κάποιοι µιλούν και γίνονται τιµητές.
Είναι αυτοί που στην πράξη καταλύουν θεσµούς, δικαιώµατα µε
ακραίες δράσεις συνώνυµες της εκτροπής. Φράσεις δε που
ακούγονται σε αυτήν την Αίθουσα που όχι απλά ποινικοποιούν
την πολιτική ζωή αλλά αναφέρονται σε προδοσίες και σε αποσπάσµατα, νοµίζω ότι είναι καταδικαστέες, γιατί τουλάχιστον γι’
αυτά τα ζητήµατα πλέον αποφασίζει ο ελληνικός λαός. Αυτό που
έχουµε κατακτήσει είναι ένα υψηλό επίπεδο δηµοκρατίας.
Έγινε µια αναφορά στο θέµα της αξιοπιστίας της χώρας µας.
Αυτήν την περίοδο πολλοί µπορούν να πουν εύκολα πολλά πράγµατα. Δεν νοµίζω ότι σε δυο µήνες ήρθαν τα πάνω κάτω, υπάρχει
µια συνέχεια, υπάρχει µια προσπάθεια που ξεκίνησε για να ξεπεράσουµε την κρίση εδώ και δυόµισι χρόνια. Εµείς έχουµε κάνει
µε τον πιο καθαρό τρόπο που έχει γίνει ποτέ από κόµµατα την
αυτοκριτική µας αλλά δεν µπορούµε να διαγράψουµε την προσπάθεια που έγινε, την προσπάθεια που συνεχίζεται, τη συµµετοχή µας σε αυτήν την εθνική προσπάθεια µε τις προτάσεις µας
για µια εθνική στρατηγική και ένα εθνικό σχέδιο για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας.
Εποµένως, θα πρέπει να κυριαρχήσει ένα άλλο πνεύµα, µε το
οποίο θα µπορέσουµε µέσα από σύνθεση και κοινή δράση όσων
δυνάµεων πιστεύουν στην ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας µας,
στην αναπτυξιακή προοπτική της χώρας µας, να συµπορευτούµε
και να βγάλουµε τη χώρα µας από το αδιέξοδο.
Όσον αφορά το νοµοσχέδιο νοµίζω ότι καλύφθηκε επαρκώς
στη συζήτηση. Αυτό που µένει είναι οι ξεκάθαροι στόχοι για να
προχωρήσει η δηµοσιονοµική εξυγίανση που αφορά και τα
έσοδα και τα έξοδα και τους ελεγκτικού µηχανισµούς, να προχωρήσει µια σοβαρή διοικητική µεταρρύθµιση, ένα δίκαιο φορολογικό και αποτελεσµατικό σχέδιο για την αντιµετώπιση όλων
των παραµέτρων της λειτουργίας της οικονοµίας και κυρίως ένα
σχέδιο για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, που θα
δώσει απασχόληση, δουλειά, έσοδα στο κράτος και ελπίδα και
προοπτική στους νέους.
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Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Το λόγο έχει ο κ. Καραθανασόπουλος.
Ορίστε, κύριε Καραθανασόπουλε, έχετε το λόγο για τέσσερα
λεπτά από τη θέση σας.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ουσιαστικά ολοκληρώνοντας τη συζήτηση εµείς επιµείναµε
στη λογική ότι πρέπει να αποκαλυφθεί αυτή η προσπάθεια την
οποία καταβάλλει η Κυβέρνηση όχι βεβαίως µόνη της αλλά βοηθούµενη και από τις υπόλοιπες δυνάµεις της Αντιπολίτευσης,
πλην του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, εξωραϊσµού της
πολιτικής της και στο ότι η λογική της δηµοσιονοµικής προσαρµογής µε περιστολή κάποιων δηµόσιων δαπανών θα µπορέσει να
αλλάξει την κατάσταση.
Κάτι τέτοιο δεν µπορεί να συµβεί. Η αντιλαϊκή επίθεση δεν
πρόκειται να ανακοπεί, εκτός και αν το αποφασίσει ο ίδιος ο λαός
και στήσει οδοφράγµατα σε αυτήν τη βάρβαρη αντιλαϊκή επίθεση, µια επίθεση που πηγάζει από τις ίδιες τις αντικειµενικές
ανάγκες αναπαραγωγής του συστήµατος και όχι από τις προσωπικές προθέσεις ή διαθέσεις των χθεσινών, των σηµερινών ή και
των εν δυνάµει αυριανών διαχειριστών της διακυβέρνησης. Σε
αυτό είµαστε καθαροί.
Δύο συγκεκριµένες παρατηρήσεις θέλω να κάνω.
Ισχυρίστηκε ο κύριος Υπουργός που παραβρίσκεται εδώ ότι
µε τη διάταξη, την οποία βεβαίως την απέσυρε, ήθελε να βάλει
διόδια στα ιδιωτικά σκάφη αναψυχής τα οποία εισέρχονται στην
Ελλάδα, στα ελληνικά λιµάνια, στις µαρίνες, στις ελληνικές θάλασσες. Και η προηγούµενη κυβέρνηση ένα παρόµοιο ισχυρισµό
είχε κάνει, κύριε Υπουργέ. Διόδια ήθελε να βάλει κι αυτή στα
ιδιωτικά πλοία που κατέπλεαν στην Ελλάδα και στα λιµάνια της.
Όµως, το αποτέλεσµα ποιο ήταν; Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών είπε ότι οι εισπράξεις ήταν 900 ευρώ για το 2012.
Το ζήτηµα είναι το εξής: Τη λογική σας εµείς θέλουµε να αντιπαλέψουµε, το ότι προσπαθείτε µε έστω και κάποια βελτιωµένα
έσοδα, να πάρετε 1, 2, 3 ή 5 εκατοµµύρια από αυτήν τη διαδικασία. Τι θέλετε να νοµιµοποιήσετε; Αυτό είναι το επικίνδυνο που
εµείς θέλουµε να αντιπαλέψουµε.
Κύριε Υπουργέ, θέλετε να νοµιµοποιήσετε ουσιαστικά τη φοροαποφυγή τους πληρώνοντας ένα συµβολικό τίµηµα, εξευτελιστικό επί της ουσίας για το κάθε σκάφος που θα εισέρχεται στην
Ελλάδα. Μέσα από αυτήν τη διαδικασία πάτε να νοµιµοποιήσετε
το ότι ουσιαστικά πλέον στο πλαίσιο του φορολογικού ανταγωνισµού, το κεφάλαιο, οι επιχειρηµατικοί όµιλοι, ο πλούτος, θα
συµµετέχουν συµβολικά στα φορολογικά έσοδα της Ελλάδας.
Διότι ο φορολογικός ανταγωνισµός επί της ουσίας θα οδηγήσει
µετά από ένα χρόνο στο να µειώσετε κι άλλο τα διόδια που λέτε
ότι θα βάλετε στα ιδιωτικά σκάφη, γιατί και οι ανταγωνίστριες
χώρες θα µειώσουν κι αυτές τα διόδιά τους.
Άρα, δηλαδή, είναι µια λογική που εκµηδενίζει τη φορολογική
επιβάρυνση του µεγάλου κεφαλαίου και φορτώνει τα βάρη στα
λαϊκά στρώµατα που δεν µπορούν να παίξουν µε τη λογική του
ανταγωνισµού, του φορολογικού, της ελευθερίας κίνησης κεφαλαίων και εµπορευµάτων και των φορολογικών παραδείσων.
Δεύτερο ζήτηµα για τα λιµάνια. Εµείς σας ψέγουµε για την
τροπολογία όσον αφορά και την ουσία της και όχι µόνο τη διαδικασία. Είναι φυσικό. Η πολιτική σας εντάσσεται στη λογική της
απελευθέρωσης των λιµενικών υποδοµών και είναι µια πολιτική
που είναι συνολικότερα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο
της απελευθέρωσης των θαλάσσιων και εν γένει µεταφορών και
εξυπηρετεί όχι την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών αλλά το να
µπουν επιχειρηµατικοί όµιλοι και να έχουν κέρδη από αυτήν τη
διαδικασία, να επεκτείνουν τη δράση τους.
Και λέµε καθαρά ότι τα σχέδια, τα master plan που λέτε τα
οποία εντάχθηκαν στο ΦΕΚ δεν έχουν να κάνουν πρώτα και κύρια
ως ιεράρχηση µε τις ανάγκες τις ακτοπλοϊκές ή και της µεταφοράς εµπορευµάτων. Έχουν να κάνουν µε τα συµφέροντα αυτών
που θα κληθούν να διαχειριστούν τους λιµένες µε αποτέλεσµα
να υπάρξει ακόµα µεγαλύτερη ταξική διαφοροποίηση σε λιµάνια
που θα ιδιωτικοποιηθούν...

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ολοκληρώστε,
κύριε συνάδελφε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ολοκληρώνω, κύριε
Πρόεδρε. Μόνο δύο φράσεις.
Θα ιδιωτικοποιηθούν και τα υπόλοιπα θα υποβαθµιστούν
ακόµα περισσότερο.
Τέλος, ένα σχόλιο για τη Χρυσή Αυγή. Ισχυρίστηκε ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ότι είναι πέρα από τη Δεξιά και την
Αριστερά. Βεβαίως, είναι το µαστίγιο του συστήµατος και δεν
κρύβουν κάθε φορά το παρελθόν τους. Σε πρόσφατη εκδήλωση
φώναζαν «τιµή και δόξα στους χίτες και στους ταγµατασφαλίτες»
δηλαδή στους συνεργάτες των Ναζί.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Το λόγο έχει ο
κ. Μαριάς.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΜΑΡΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, ολοκληρώνεται
η συζήτηση του νοµοσχεδίου. Αφιερώσαµε αρκετές ηµέρες στην
επιτροπή και εδώ δυο µέρες. Όλη η συζήτηση γίνεται για το πώς
θα πετύχουµε µία περίφηµη µείωση των δαπανών κατά 5, 20, 25
εκατοµµύρια ευρώ. Την ίδια στιγµή γίνεται επεξεργασία του µεγάλου, αντιλαϊκού, αντικοινωνικού πακέτου το οποίο θα έλθει
εδώ στη Βουλή για να ψηφιστεί µετά από εντολή της τρόικας και
των δανειστών και που, σύµφωνα µε πληροφορίες, τα 9,5 δισεκατοµµύρια ευρώ από τα περίφηµα 11,5 δισεκατοµµύρια είναι
περιορισµός µισθών και συντάξεων, επίθεση στα κοινωνικά δικαιώµατα.
Ταυτόχρονα, δεν αναζητούµε τα µείζονα. Έξι µέρες συνολικά
ασχολούµαστε µε αυτό το νοµοσχέδιο. Για το κυρίαρχο θέµα
των γερµανικών αποζηµιώσεων που πρέπει να βάλουµε επί τάπητος και από το οποίο µπορούµε να διεκδικήσουµε 162 δισεκατοµµύρια ευρώ χωρίς τόκους -µε τους τόκους µπορεί να
φτάσουν το 1,1 τρισεκατοµµύριο ευρώ- δεν έχουµε αφιερώσει
χρόνο.
Φέραµε εδώ επίκαιρη ερώτηση και θεωρούµε σηµαντικό ότι
απαντήθηκε από την Κυβέρνηση πως δηµιουργεί µια επιτροπή,
έστω να ξεκινήσει κάτι. Βεβαίως, αναδείχθηκε ότι µπορούµε συντοµότατα να προχωρήσουµε σε σχέση µε το κατοχικό δάνειο και
να έχουµε µία σηµαντική επιτυχία για να εισπραχθούν αυτά τα
λεφτά. Αλλά είναι σηµαντικό ότι άρχισε µια διαδικασία.
Ο συνάδελφος από το ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε ήδη χαρτιά για τις
διεκδικήσεις που έχουν όλοι οι Έλληνες πολίτες.
Εµείς φέραµε γραπτές ερωτήσεις µε τα οποία αναδεικνύουµε
τα θύµατα της Βιάνου και φέραµε και κατάλογο των εκτελεσθέντων και το τι απαιτήσεις έχουν. Επίσης, µε γραπτή ερώτηση αναδείξαµε το βασικό θέµα που είναι το καράβι «ΔΑΝΑΗ» ή «ΤΑΝΑΪΣ»
που το φόρτωσαν το 1944 οι Γερµανοί µε διακόσιους πενήντα
πατριώτες από την Κρήτη, τριακόσιους πενήντα Εβραίους και
εκατόν πενήντα Ιταλούς αιχµαλώτους από την Κρήτη και το βούλιαξαν. Αρχίζει, λοιπόν, µια διαδικασία διεκδικήσεων. Και σας
ενηµερώνω ότι πριν από λίγο ήταν εδώ το πρώτο κανάλι της γερµανικής τηλεόρασης, γιατί πλέον και οι ίδιοι θέλουν να πληροφορηθούν κατά πόσο θα προχωρήσουµε στο θέµα των διεκδικήσεων.
Αυτό είναι το µείζον, να αφιερώσουµε πέντε - έξι µέρες εδώ
κοινοβουλευτικής συζήτησης και δράσης για το µείζον θέµα και
να µπορέσουµε να προχωρήσουµε.
Από εκεί και πέρα, φέραµε προτάσεις, φέραµε µια τροπολογία
για τα golden boys. Θα την κάνετε δεκτή; Θα σταµατήσουν οι
αµοιβές τους; Για να περιοριστούν οι σύµβουλοι των Υπουργών,
του Πρωθυπουργού. Θα την κάνουν δεκτή; Θα τη φέρουν για ψήφιση; Μείωση των δαπανών σε σχέση µε επιχορηγήσεις σε διεθνείς οργανισµούς. Με αυτά τα λεφτά θα µπορούσε να επιχορηγηθεί και να µην αντιµετωπίζει πρόβληµα το Μουσικό και Καλλιτεχνικό Σχολείο στο Ηράκλειο, το Μουσικό Σχολείο στο Ρέθυµνο.
Είναι τεράστια τα ποσά αυτά. Είπε ο κ. Σταϊκούρας: «Μα, πρέπει
να εκπληρώσουµε διεθνείς υποχρεώσεις». Πρέπει να διαλέξει:
Θα στηρίξουµε το λαό µας ή θα πληρώνουµε τους διεθνείς οργανισµούς; Έψαξα, κύριε Πρόεδρε, στα Πρακτικά, διότι δεν
υπάρχει η επιστολή Προβόπουλου. Είπε ότι µας την έδωσε. Δεν
υπάρχει. Λοιπόν, καλό είναι να τη φέρει εδώ για να δούµε τι γίνεται. Αλλά υποχώρηση Προβόπουλου και όλων των golden boys
είναι επειδή πιέζουµε και θα µειωθούν οι αµοιβές τους και να το

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Λ’ - 19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012

καταλάβουν.
Τέλος, σε σχέση µε διάφορες κριτικές επιθέσεις απέναντι
στους Ανεξάρτητους Έλληνες και τον Πάνο Καµµένο, να εξηγήσουµε το εξής στο συγκεκριµένο για την τροπολογία και για τις
υπουργικές αποφάσεις: Είναι προς τιµήν του Πάνου Καµµένου
που, εάν και εφ’όσον έχει υπογράψει κάποιες υπουργικές αποφάσεις, δεν έχει κανένα πρόβληµα να έρθουν στη Βουλή να
ελεγχθούν και µετά να κυρωθούν. Άλλοι θέλουν να κυρώσουν
αυτές χωρίς συζήτηση. Να το ξεκαθαρίσουµε, λοιπόν, και να σταµατήσουν οι επιθέσεις οι αναίτιες, οι οποίες δεν έχουν κανένα
αποδεικτικό στοιχείο.
Λέµε, λοιπόν, την τελευταία κουβέντα µία και έξω και δεν θα
απαντήσουµε ξανά στο ζήτηµα αυτό, να το τελειώσουµε: Οι Ανεξάρτητοι Έλληνες είναι ένα κίνηµα που βγήκε από τις πλατείες,
που βγήκε από τους ανθρώπους οι οποίοι παλεύουν. Υπάρχουν
βεβαίως και στελέχη και ιδρύθηκε από το Πάνο τον Καµµένο που
έχει µια συγκεκριµένη κοινοβουλευτική διαδροµή, αλλά αυτοπροσδιοριζόµαστε µε βάση την ιδρυτική µας διακήρυξη.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Το λόγο έχει ο
κ. Βασίλης Κεγκέρογλου.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Συζητάµε ένα νοµοσχέδιο µε σοβαρό περιεχόµενο αλλά µε
πολύ µικρό αποτέλεσµα, γιατί, όπως είπα, θεσµοθέτησε πολύ
γρήγορα όλα όσα εξήγγειλε ο Πρωθυπουργός την πρώτη ηµέρα
στο πρώτο Υπουργικό Συµβούλιο, αλλά αυτά είναι µόνο ένα
µικρό δείγµα από το τι περικοπές µπορούν να γίνουν, ούτως
ώστε να µειώσουµε τις δαπάνες του δηµοσίου. Ένα εκατοµµύριο. Αυτό είναι ελάχιστο. Είναι και 15 εκατοµµύρια από τις µειώσεις των ενοικίων και εδώ ήθελα να πω ότι είναι η δεύτερη
µείωση των ενοικίων που γίνεται. Ο κ. Αυγενάκης που έκανε µια
αναφορά ίσως δεν είχε ψηφίσει την πρώτη µείωση του 20%. Αυτό
είναι πρόβληµα δικό τους, ότι τότε δεν βοήθησαν τα δύο προηγούµενα χρόνια, αν και αυτός µπορεί να το είχε ψηφίσει, γιατί
ήταν µε τη Ντόρα Μπακογιάννη. Δεν βοήθησε η Νέα Δηµοκρατία
να προχωρήσουν οι αλλαγές που έπρεπε. Δύο νοµοσχέδια αποσύρθηκαν από αυτήν εδώ την Αίθουσα, επειδή έβαλε βέτο η Νέα
Δηµοκρατία επί Παπαδήµου, όπως αυτό που αφορούσε τη δηµιουργία του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισµού, και δεν προχώρησαν πράγµατα τα οποία µπορούσαν να είχαν γίνει.
Είπαν οι συνάδελφοι από το ΣΥΡΙΖΑ, το είπε και ο συνάδελφος
από το ΚΚΕ, ότι 4 – 5 εκατοµµύρια είναι ελάχιστο ποσό για το
φόρο που θέλει να βάλει. Τέσσερα - πέντε εκατοµµύρια το µήνα
είναι ελάχιστο ποσό;
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Το χρόνο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Το χρόνο. Κάντε πρόταση να αλλάξουν οι συντελεστές να είναι πενήντα, αλλά µη λέτε να µην
µπει. Να µπει. Κάντε µία πρόταση συγκεκριµένη. Εγώ λέω ότι και
ο Υπουργός σήµερα, ακούγοντας αυτήν την παρατήρηση, µπορεί να κάνει άµεσα µεταβολή, εάν πράγµατι αυτό είναι το στοιχείο που σας κάνει να µην ψηφίζετε την επιβολή ενός φόρου
στους σκαφάτους. Αυτό πάλι είναι αδιανόητο. Να µην ψηφίζει η
Αριστερά ένα φόρο στους σκαφάτους, γιατί είναι µικρός.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Μειώνει τη φορολογία!
Να µη λέµε ό,τι θέλουµε!
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Όχι, δεν την µειώνει!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Καραθανασόπουλε, ευχαριστώ πολύ. Μην παρεµβαίνετε, παρακαλώ. Δεν
έχετε το λόγο.
Συνεχίστε, κύριε Κεγκέρογλου. Όχι διάλογο µε τον κ. Καραθανασόπουλο. Είπε ότι είχε να πει ο άνθρωπος, τώρα τα δικά
σας.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Να ολοκληρώσω, κύριε Πρόεδρε, µετά τις διακοπές.
Τα µουσικά σχολεία, αγαπητέ συνάδελφε κ. Μαριά, δεν είναι
διεθνείς υποχρεώσεις. Στα µουσικά σχολεία πάνε παιδιά του
λαού.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΜΑΡΙΑΣ: Ναι, δεν είπα εγώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Όχι διάλογο, είπαµε.
Στο Προεδρείο θα απευθύνεστε, κύριε Κεγκέρογλου.
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ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Τα µουσικά σχολεία, λοιπόν,
πρέπει και αυτά να υπάρχουν, να λειτουργούν µε την ανάλογη
προφανώς λειτουργία που πρέπει σε αυτόν τον τοµέα.
Και τελειώνω λέγοντας ότι έκανα άµεσες προτάσεις στις
οποίες δεν τοποθετήθηκαν τα περισσότερα κόµµατα. Κάποια τοποθετήθηκαν διά της αρνήσεως. Πρέπει άµεσα οι τριακόσιοι
Βουλευτές να µην έχουν τη δυνατότητα να προσλαµβάνουν δεύτερο επιστηµονικό συνεργάτη.
Εξάλλου, αποδεικνύεται ότι δεν ισχύει η προσφορά στο συµβουλευτικό έργο, διότι όταν έχει ένας Βουλευτής δύο επιστηµονικούς συνεργάτες και η Κοινοβουλευτική του Οµάδα άλλους
δέκα και δεν µπορούν να βρουν µια τροπολογία σε ένα βράδυ,
πάει να πει ότι χρησιµοποιούνται για αλλότρια καθήκοντα. Δεν
νοµίζω ότι πρέπει εµείς σήµερα να συνεχίζουµε να δαπανούµε
12 εκατοµµύρια το χρόνο, ενώ µπορούµε στη θέση τους να χρησιµοποιήσουµε ήδη υπάρχοντες δηµοσίους υπαλλήλους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε
πολύ.
Κύριε Λαφαζάνη, πόσο χρόνο θέλετε; Τρία λεπτά;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Όχι τρία λεπτά. Όσο επιβάλλει
ο Κανονισµός.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ωραία, έχετε
λοιπόν τέσσερα λεπτά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Δεν είναι τέσσερα λεπτά, κύριε
Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τέσσερα λεπτά
είναι, κύριε συνάδελφε. Είναι το ήµισυ της πρωτολογίας.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Εγώ, κύριε Πρόεδρε, ποτέ δεν
έχω θέσει θέµα χρόνου στον πιο σκληρό πολιτικό µου αντίπαλο.
Εγώ θέλω να ακούω. Δεν έρχοµαι εδώ για να κάνω τουρισµό. Δεν
ερχόµαστε να περπατάµε και να φεύγουµε. Ερχόµαστε για να
ακούσουµε τον αντίπαλο, να ακούσουµε αυτόν που έχει άλλα επιχειρήµατα, να δούµε µήπως έχουµε κάτι να αποκοµίσουµε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Επί του θέµατος, κύριε συνάδελφε, και όχι κριτική στο Προεδρείο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Το λέω παρεµπιπτόντως. Μη µε
διακόπτετε.
Κάθε φορά εγώ νοµίζω ότι αποκοµίζω από όλη την Αίθουσα,
ό,τι και να λέγεται. Αποκοµίζει κανείς, αν ακούει και εγώ έχω
µάθει να ακούω στη ζωή µου.
Αυτά που κάνετε είναι τερατώδη, κύριε Υπουργέ της Εµπορικής Ναυτιλίας. Δυστυχώς δεν λέτε την αλήθεια, διότι εσείς τη
γνωρίζετε την αλήθεια. Δεν λέτε την αλήθεια, γιατί ο φόρος που
φέρνετε καταργεί άλλους φόρους.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ (Υπουργός Ναυτιλίας
και Αιγαίου): Το είπα.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Και δεν µας λέτε ποιοι είναι,
απλά µας λέτε ότι από αυτούς τους φόρους που καταργείτε –
λέτε- αποκοµίζατε ψιχία. Εγώ δεν θέτω το ζήτηµα τι µας έλεγαν
στη Βουλή όταν έφερναν αυτούς τους φόρους και τι λέγαµε
εµείς. Κοιτάξτε τα Πρακτικά. Μας έλεγαν ότι θα γεµίσουµε τους
θύλακες του δηµόσιου ταµείου από τους σκαφάτους. Αυτά µας
έλεγαν, αλλά τώρα ξαφνικά δεν µαζεύουµε τίποτα. Και δεν µας
λέτε το γιατί; Δεν µας λέτε γιατί είναι τόσο λίγα τα έσοδα. Πού
οφείλεται αυτό;
Πέραν τούτου, αυτά που φέρνετε, τα εισάγετε ως κίνητρο. Κίνητρο σε ποιον; Σε εµένα; Κίνητρο στους σκαφάτους για να έρχονται εδώ στην Ελλάδα. Και αφήνω το γεγονός ότι κανείς δεν
θα έρθει εδώ γιατί θα βάλετε λίγο περισσότερο τέλος. Οι επισκέπτες δεν έρχονται γι’ αυτόν το λόγο ούτε υπολογίζουν το τέλος
για να πάνε σε µια χώρα.
Σε αυτό το τέλος αποδίδεται τεράστια σηµασία για να έρθετε
και να µας πείτε µετά από ένα χρόνο «λάθος έκανα, δεν είναι
αυτό το θέµα». Άλλα είναι τα θέµατα που προσελκύουν τουρίστες στη χώρα, που προσελκύουν σκάφη κ.λπ.. Δεν είναι όµως
της ώρας να τα συζητήσουµε.
Εν πάση περιπτώσει, αποσύρατε την τροπολογία. Αν επιµένετε, να την εισάγετε εδώ κανονικά και να τη συζητήσουµε, γιατί
µιλάµε για πράγµατα που δεν είναι ουσιώδη. Αυτά που πάτε να
φέρετε δεν έχουν απολύτως καµµία ουσία.
Όσον αφορά τα λιµάνια είναι σκανδαλώδη αυτά που κάνετε.
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Το 2002 γίνεται µια κανονιστική πράξη από την ΕΣΑΛ και αφορά
τις χρήσεις γης, τους όρους δόµησης, τις επεκτάσεις προβλητών, το µέγιστο ύψος κατασκευών, την επέκταση θαλάσσιων µετώπων, όλα αυθαίρετα. Σε χερσαία ζώνη λιµένος µιλάµε.
Πηγαίνετε να δείτε τι καταστροφικά εγκλήµατα για το περιβάλλον έχετε κάνει και χωρίς κανένα αναπτυξιακό αποτέλεσµα µέσα
στα λιµάνια. Πηγαίνετε να δείτε τι έχετε κάνει στον Πειραιά.
Αυτά έχουν αποφασιστεί από το 2002. Γιατί έρχεστε τώρα µε
κανονιστικές πράξεις διυπουργικής ΕΣΑΛ; Γιατί έρχεστε να µας
πείτε «ελάτε δώστε στη Βουλή πλυντήριο»; «Νοµιµοποιήστε αυτό
που έκανα εγώ το 2002, 2003, 2004», όχι εσείς προσωπικά, εννοώ
οι διυπουργικές.
Γιατί ερχόσαστε να το κάνετε αυτό; Δηλαδή, ήταν παράνοµα
απ’ το 2003, 2004, 2005, 2006 όλα αυτά τα πράγµατα; Στον αέρα;
Θέλετε να ξεπουλήσετε τα λιµάνια κύριε. Αυτό κάνετε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Και σας λένε οι επενδυτές ότι κύριοι εµείς δεν αναγνωρίζουµε
κανονιστικές πράξεις, εδώ έχετε κάνει σηµεία και τέρατα, µπορούν να προσβληθούν όλα αυτά. Εγώ για να τα πάρω τα λιµάνια,
να τα διαχειριστώ, θέλω νοµιµότητα. Για νοµιµότητα ελάτε εδώ
στο «πλυντήριο» της Βουλής.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Λαφαζάνη, αν έχετε την καλοσύνη…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Με συγχωρείτε.
Και δεν είναι ο επιστηµονικός συνεργάτης γι’ αυτήν τη δουλειά, κύριε Κεγκέρογλου. Πρέπει να τα διαβάσει και ο Βουλευτής
αυτά τα πράγµατα. Θα µου πει ο επιστηµονικός συνεργάτης κάνε
εκείνο ή το άλλο χωρίς να το κοιτάξω εγώ; Ποιος θα έχει την πολιτική ευθύνη; Ή θα λέµε ύστερα ότι φταίει ο συνεργάτης; Δεν
είναι έτσι τα πράγµατα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε
πολύ, κύριε Λαφαζάνη! Έχει ζητήσει το λόγο ο κύριος Υπουργός.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, τελειώνω µε µία
φράση. Σας κάνω µία τελευταία έκκληση. Αποσύρετε αυτό το
σκανδαλώδες, µνηµείο σκανδάλων, µνηµείο αυθαιρεσίας, µνηµείο αντισυνταγµατικότητας, µνηµείο παρανοµίας. Αποσύρετέ
το!
Εάν έχετε διάθεση όλα αυτά -γιατί κρίνετε ότι δεν έχουν νοµιµότητα- να τα νοµιµοποιήσετε εκ των υστέρων µέσα από τη
Βουλή µε νόµο, τουλάχιστον δείξτε µία ευαισθησία να το φέρετε
κανονικά και να κάνουµε κανονική αντιπαράθεση εδώ, για να
δούµε τι κάνετε µε την επέκταση του θαλάσσιου µετώπου –αυτά
κάνετε εδώ- τι κάνετε µε την επέκταση των προβλητών. Γιατί τις
επεκτείνετε έτσι αυθαίρετα; Να γίνει όµως συζήτηση, όχι έτσι αεροπλανικά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε,
κύριε Λαφαζάνη.
Το λόγο έχει ο Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου, κ. Μουσουρούλης για ένα λεπτό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ (Υπουργός Ναυτιλίας
και Αιγαίου): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κατ’αρχάς το ύφος και ο τόνος σας αλλά και το να µου κουνάτε το δάκτυλο είναι απαράδεκτο, γιατί γνωρίζετε πάρα πολύ
καλά µε ποιον τρόπο πολιτεύοµαι.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Δεν έχει προσωπικό χαρακτήρα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ (Υπουργός Ναυτιλίας
και Αιγαίου): Προσωπικό είναι.
Είπατε ότι έγιναν τερατώδη πράγµατα, σκανδαλώδη πράγµατα, ότι δεν λέω αλήθεια, δηλαδή ότι λέω ψέµατα. Αυτά είπατε.
Θέλω να πω και κάτι άλλο: Εκτίθεστε. Γιατί; Ανέβηκα στο Βήµα
και εξήγησα λεπτοµερώς και µάλιστα αποκόµισα την εντύπωση
από όσους ήταν παριστάµενοι εδώ ότι έπεισα γι’ αυτά που έλεγα.
Εκτίθεστε. Θα έπρεπε να καθίσετε να µε ακούσετε και να µιλήσετε µετά για αντιπαράθεση. Εάν θέλετε να αντιπαρατεθούµε επί
σχεδίων πολιτικού µηχανικού για το πού θα πάει ο αιγιαλός, εάν
θέλετε να φτάσουµε σε αυτό το σηµείο για να αποκοµίσετε εντυπώσεις σε αυτήν την Αίθουσα, να το κάνουµε.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Γιατί το νοµιµοποιείτε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ. Τελειώνουµε, να µην τα χαλάσουµε τώρα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ (Υπουργός Ναυτιλίας
και Αιγαίου): Σκανδαλώδης, κύριε Λαφαζάνη, είναι η συµπεριφορά σας. Είναι η προσπάθεια που κάνετε από χθες να αποκοµίσετε πολιτικές εντυπώσεις. Αυτό είναι σκάνδαλο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε
τον κύριο Υπουργό.
Κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση..
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, είχα ζητήσει το
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Είχατε ζητήσει
το λόγο; Με συγχωρείτε.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, ζητώ κι εγώ το
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κι εσείς, κυρία
Κωνσταντοπούλου.
Ορίστε, κύριε Βορίδη, έχετε το λόγο.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ήθελα εδώ να επισηµάνω ορισµένα στοιχειώδη πράγµατα
σε µία επιχειρηµατολογία.
Κατ’αρχάς η διαδικασία αυτή για τους λιµένες δεν είναι διαδικασία η οποία θεσπίστηκε σήµερα. Δεν τη νοµοθετούµε σήµερα,
έχει νοµοθετηθεί το 2001 η διαδικασία αυτή που λέει ότι τα master plan φτιάχνονται από τις συγκεκριµένες επιτροπές. Ψηφίστηκε το 2001 και φτιάχτηκαν αυτά τα master plan από αυτές τις
συγκεκριµένες επιτροπές.
Ένα πρώτο ερώτηµα που θα ήθελα να κάνω είναι εάν κατ’
αρχάς µας φαίνεται εύλογο αυτό. Εµένα µου φαίνεται εύλογο.
Έχετε τη δυνατότητα σε τελευταία ανάλυση να µπούµε σε µία
εµβριθή, λεπτοµερή συζήτηση του ζητήµατος αυτού, δηλαδή το
πώς θα φτιαχτούν τα master plan; Κάποιες επιτροπές οι οποίες
έχουν διοικητικό χαρακτήρα προχώρησαν στη σύνταξη αυτών
των σχεδίων. Εµένα που φαίνεται λογικό αυτό. Δεν ξέρω, υπάρχει άλλη δυνατότητα; Θα το φέρουµε εδώ να καθόµαστε εµείς
να κάνουµε σχέδια µηχανικού ή να τα ελέγχουµε;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Εσείς το φέρατε.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Όχι, θα σας πω τι φέρνουµε. Μη βιάζεστε, κύριε Λαφαζάνη.
Εγώ θα συµφωνήσω µε µία κριτική. Τώρα, στο τέλος της συζήτησης αρχίζει και µπαίνει ένα ζήτηµα ουσίας. Τώρα το θέσατε,
στο τέλος. Μέχρι τώρα µας είχατε πάει µε τα διαδικαστικά. Το
ζήτηµα ουσίας ετέθη από τον συνάδελφο τον κ. Καραθανασόπουλο και τώρα ετέθη σε δεύτερο επίπεδο µε το δικό σας ύφος,
βεβαίως, από εσάς.
Το ζήτηµα ουσίας είναι ότι, πράγµατι, αυτές οι κυρώσεις, τις
οποίες φέρνουµε εδώ, δηµιουργούν ασφάλεια δικαίου και, πράγµατι, διευκολύνουν τις επενδύσεις σε σχέση µε τους λιµένες.
Αυτό είναι αλήθεια. Και αυτή είναι και η στόχευση.
Εδώ, λοιπόν, η σοβαρή αντίρρηση, που θα µπορούσε να εγερθεί, είναι, πράγµατι, ως προς το ζήτηµα του πώς πρέπει να γίνουν
οι επενδύσεις, αν πρέπει να γίνουν ιδιωτικοποιήσεις, τι σχέδιο
είναι αυτό. Αυτή είναι η σοβαρή συζήτηση.
Τώρα ξέρετε πού έχετε αντίρρηση εσείς τόση ώρα; Έχετε αντίρρηση στο αν θα τις κυρώσουµε µε νόµο και αν έχουν έλθει
ορθώς µε τροπολογία ή όχι. Φάγαµε όλη τη µέρα και το µείζον
ζήτηµα, για το οποίο θα µπορούσαµε να κάνουµε µία µεγάλη
κουβέντα, που είναι ο τρόπος της αξιοποίησης των λιµανιών, το
εγείρετε τελευταία στιγµή.
Εκεί, λοιπόν, όντως υπάρχει διαφορά φιλοσοφίας. Σωστά το
εντοπίζει ο συνάδελφος, ο κ. Καραθανασόπουλος, από τη δική
του σκοπιά, ότι, πράγµατι, αυτή η διεργασία είναι µία διεργασία
στην οποία εµείς θέλουµε να δώσουµε ασφάλεια δικαίου. Διότι
η ασφάλεια δικαίου θα δηµιουργήσει επενδυτική ευκολία και
διότι εµείς έχουµε επιλέξει πράγµατι –και το στηρίζουµε- ότι η
καλύτερη αξιοποίηση ορισµένων λιµένων µπορεί να γίνει µέσα
από συµπράξεις µε ιδιώτες, µέσα από παραχωρήσεις σε ιδιώτες.
Αυτό πιστεύουµε εµείς.
Υπάρχει, προφανώς, διαφορετική φιλοσοφία για τον τρόπο
αξιοποίησης των λιµένων από την πλευρά του Κοµµουνιστικού
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Κόµµατος Ελλάδας, προφανώς και από το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτήν τη διαφορά, δηλαδή το πώς καλύτερα µπορούν να αξιοποιηθούν οι λιµένες, το ποιο είναι το πλέον συµφέρον για το ελληνικό δηµόσιο,
το ποιο είναι το πιο σηµαντικό, από πού προκύπτουν οφέλη για
το φορολογούµενο, αυτό που είναι η ουσιαστική συζήτηση, δεν
µας προέκυψε.
Μη λέτε, όµως, ότι το ζήτηµα είναι διαδικαστικό. Δεν είναι διαδικαστικό το ζήτηµα. Το ζήτηµα δεν είναι αν τις κυρώνουµε µε
νόµο. Και προφανώς το ζήτηµα σας δεν θα έπρεπε να είναι να
κοιτάξετε το master plan για το αν ο πολιτικός µηχανικός το πήγε
από δώθε ή το πήγε από κείθε. Αυτό δεν µπορεί να συζητηθεί και
δεν θα µπορούσε ποτέ να συζητηθεί. Η µεγάλη πολιτική συζήτηση είναι αυτή. Σε αυτό ο καθένας έχει τις απόψεις του. Εµείς
έχουµε τις δικές µας. Σας λέω, όµως, ξανά ότι σπαταλήθηκε µία
συζήτηση, κατά τη γνώµη µου, σε τελείως λάθος βάση.
Επιτρέψτε µου να πω ένα ακόµη για το περίφηµο θέµα του τέλους, παρ’ ότι έχει αποσυρθεί και λίγο εκ περισσού συζητείται,
σε αυτά τα δεκαπέντε - είκοσι δευτερόλεπτα που µου µένουν.
Ακούστε κάτι. Το είπε ο κ. Καραθανασόπουλος.
Κύριε Καραθανασόπουλε –η αναφορά δεν είναι πάντοτε προσωπική, είναι µόνο, ας το πω, ιδεολογική και θεωρητική- υπάρχει
πάντοτε ένα ζήτηµα µε τη φορολόγηση στις µεταφορές και στα
µεταφορικά µέσα. Το πρόβληµα µε τα µεταφορικά µέσα είναι ότι
µεταφέρονται.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Και οι επιχειρήσεις και
οι βιοµηχανίες.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Και οι επιχειρήσεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Βορίδη,
παρακαλώ.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Τελειώνω αµέσως.
Τι σηµαίνει αυτό; Αυτό επηρεάζει την αντικειµενική δυνατότητα
φορολογήσεως. Τα καράβια αλλάζουν σηµαία. Τα φορτηγά αλλάζουν έδρες γιατί πηγαίνουν πενήντα χιλιόµετρα παραπάνω. Το
ζήτηµα του φορολογικού dumping είναι µία πολύ µεγάλη συζήτηση σε όλη την Ευρώπη.
Εδώ όµως -εκτός κι αν πείτε ότι «εγώ θα κλείσω τα σύνορα ή
θα απαγορεύσω τις µετακινήσεις», το οποίο δεν ξέρω αν θέλετε
εσείς να το πείτε, πάντως εµείς δεν θέλουµε να το πούµε- εκείνο
που πρέπει να κάνουµε είναι να βρούµε έξυπνους τρόπους για
να φορολογούµε. Και νοµίζω ότι αυτή είναι η προσπάθεια, την
οποία πρέπει να κάνουµε όλοι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε
πολύ.
Ορίστε, κυρία Κωνσταντοπούλου, έχετε το λόγο για τέσσερα
λεπτά για να δευτερολογήσετε.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θυµίζω στα µέλη της Εθνικής Αντιπροσωπείας ότι «η προστασία του φυσικού και του πολιτιστικού περιβάλλοντος,,,» -όπως
λέει το άρθρο 24 του Συντάγµατος- «…αποτελεί υποχρέωση του
κράτους και δικαίωµα του καθενός.». Λέει ακόµη: «Η χωροταξική
αναδιάρθρωση της χώρας, η διαµόρφωση, η ανάπτυξη, η πολεοδόµηση και η επέκταση πόλεων και οικιστικών γενικά περιοχών,
υπάγεται στη ρυθµιστική αρµοδιότητα και τον έλεγχο του κράτους µε σκοπό να εξυπηρετείται η λειτουργικότητα και η ανάπτυξη των οικισµών και να εξασφαλίζονται οι καλύτεροι δυνατοί
όροι διαβίωσης».
Δεν θα διαβάσω ολόκληρο το άρθρο 24. Θα θυµίσω, όµως, σε
όλους όσους θα κληθείτε αύριο να ψηφίσετε µε ονοµαστική ψηφοφορία, κατόπιν πρότασης του ΣΥΡΙΖΑ, ότι υπάρχει µία συνταγµατική υποχρέωση εδώ, την οποία όποιος αποφασίσει να
παραβιάσει, θα γνωρίζει -γιατί του το είπαµε και έχει καταγραφεί
στα Πρακτικά αυτής εδώ της Βουλής- ότι παραβιάζει το Σύνταγµα.
Δεύτερον, η επιχειρηµατολογία, κύριε Υπουργέ Ναυτιλίας και
Αιγαίου, ότι εδώ πρόκειται για νοµοτεχνικές ρυθµίσεις, ότι είναι
τυπικές διαδικασίες και ότι θέλουµε να καλυφθούµε, είναι ταυτόσηµη και πανοµοιότυπη µε την επιχειρηµατολογία που ακούσαµε από τον κ. Στουρνάρα για τη «SIEMENS».
Όταν καλέσατε την Εθνική Αντιπροσωπεία µε την κατεπείγουσα και εξαιρετική διαδικασία της τροπολογίας, οφείλατε,
πρώτον, να είστε έτοιµοι για αυτήν την τροπολογία, για την οποία
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δεν ήσασταν. Τη φέρατε µουτζουρωµένη, κόβοντας και ράβοντας και µε χειρόγραφες σηµειώσεις.
Δεύτερον, οφείλατε να ενηµερώσετε την Εθνική Αντιπροσωπεία ποια είναι η απόφαση που έλαβε στις 4-4-2007 για το λιµάνι
της Αλεξανδρούπολης στην τριακοστή δεύτερη συνεδρίασή της
η Επιτροπή Σχεδιασµού και Ανάπτυξης Λιµένων. Την ξέρουν
αυτοί που θέλουν να ψηφίσουν αυτό το άρθρο; Ποια είναι η απόφαση που έλαβε στις 19-2-2009 το ίδιο όργανο στη δέκατη τέταρτη συνεδρίασή του;
Για το λιµάνι του Βόλου ποια είναι η απόφαση που ελήφθη στις
10-12-2002 στην τέταρτη συνεδρίαση και ποια είναι η απόφαση
που ελήφθη στις 27-5-2003 και ποια είναι η απόφαση που ελήφθη
στις 22-4-2008;
Για το λιµάνι της Ελευσίνας ποια είναι η απόφαση που ελήφθη
στις 18-7-2006 στην εικοστή έβδοµη συνεδρίαση;
Για το λιµάνι του Ηρακλείου ποια είναι η απόφαση που ελήφθη
στις 15-11-2002 µε την κυβέρνηση Σηµίτη, στις 4-8-2005, στις 162-2007, στις 6-4-2011;
Για το λιµάνι της Ηγουµενίτσας ποια είναι απόφαση που ελήφθη στις 10-12-2002, στις 17-12-2004, στις 27-8-2009;
Για το λιµάνι της Θεσσαλονίκης ποια είναι η απόφαση που ελήφθη στις 15-7-2002;
Για την Καβάλα ποια είναι η απόφαση που ελήφθη στις 21-62007, στις 27-7-2007, στις 27-8-2009;
Για την Κέρκυρα ποια είναι η πρώτη και ποια η δεύτερη απόφαση που ελήφθη στις 18-3-2003; Ποια είναι η απόφαση που ελήφθη στις 4-8-2005, στις 4-4-2007;
Για το Λαύριο ποια είναι η απόφαση που ελήφθη στις 10-122002, στις 17-12-2004, στις 13-4-2006;
Για τον Πειραιά ποια είναι η απόφαση που ελήφθη στις 15-72002, στις 18-3-2003, στις 11-9-2003, στις 16-6-2006, στις 24-112006, στις 19-2-2009, στις 10-9-2009;
Για την Πάτρα ποια είναι η απόφαση που ελήφθη στις 15-72002, στις 18-3-2003, στις 30-1-2004, στις 22-11-2004, στις 30-92005, στις 23-3-2006, στις 19-2-2009, στις 6-7-2010, στις 6-4-2011
και στην πεντηκοστή δεύτερη συνεδρίαση χωρίς ηµεροµηνία;
Για τη Ραφήνα ποια είναι η απόφαση που ελήφθη στις 26-22004;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τελείωσε ο χρόνος σας, κυρία συνάδελφε.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, θα κλείσω σε
τριάντα δευτερόλεπτα λέγοντας το εξής.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Μπορούσατε
στην αρχή να πείτε όλες οι αποφάσεις που είναι για επικύρωση.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, δώστε µου
τριάντα δευτερόλεπτα για να πω το εξής. Βλέπετε ότι στο χρόνο
που έχει ο Βουλευτής δεν προλαβαίνει ούτε καν να διαβάσει τους
τίτλους των αποφάσεων. Δεν ξέρετε το περιεχόµενό τους. Αν το
ξέρατε, οφείλατε να µας το φέρετε. Δεν το ξέρει κανείς από τους
Βουλευτές. Το ζητήσαµε. Δεν το καταθέτετε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τελειώνετε,
κυρία συνάδελφε.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, γιατί µόνο στην
Αξιωµατική Αντιπολίτευση αφήνετε το κουδούνι να κτυπάει;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Όχι, κάνετε κάποιο λάθος. Οι άλλοι ήταν συνεπείς. Ο κ. Βορίδης δεν εξάντλησε
το χρόνο του.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Θα µου επιτρέψετε να ολοκληρώσω;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τι να ολοκληρώσετε, κυρία συνάδελφε; Ήδη η ώρα είναι 17.00’, έχει περάσει
τόση ώρα και συζητάµε τα ίδια και τα ίδια. Τι κάνετε εδώ πέρα;
Ήρθατε και διαβάζετε αριθµούς.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Καλώς. Εντάξει, κύριε Πρόεδρε.
Κουραστήκατε.
Εµείς δεν θα κουραστούµε και αυτές τις αποφάσεις δεν τις νοµιµοποιούµε, δεν µπορείτε να τις φέρνετε έτσι ούτε µπορείτε να
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αυτοορίζεστε ως ο αρµόδιος να τις τροποποιεί µονοµερώς και
να ζητάει την εξουσιοδότηση της Εθνικής Αντιπροσωπείας…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε
πολύ.
Ό,τι λέει από εδώ και πέρα η κ. Κωνσταντοπούλου παρακαλώ
να µη γράφεται. Τελείωσε.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω το
λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Δρίτσα,
θέλετε και τα τέσσερα λεπτά;
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Μάλιστα, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε συνάδελφε, σας παρακαλώ πολύ, θα κάνουµε µία διακοπή τριών λεπτών. Εγώ είµαι από τις 13.00’ εδώ πέρα και έχω την ανάγκη µιας
διακοπής τριών λεπτών, όχι παραπάνω.
(ΔΙΑΚΟΠΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επαναλαµβάνεται η διακοπείσα συνεδρίαση.
Το λόγο έχει ο κ. Δρίτσας για τέσσερα λεπτά.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Όντως, κύριε Πρόεδρε, το µείζον ζήτηµα είναι η ιδιωτικοποίηση των λιµανιών. Σωστά το έθεσε ο κ. Βορίδης. Μόνο που ούτε
αυτό το µείζον ζήτηµα δεν έχει δικαίωµα, κύριε Πρόεδρε, να το
συζητήσει το Κοινοβούλιο. Με πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου
προωθήθηκαν οι διαδικασίες ιδιωτικοποίησης και ένταξης στο
Ταµείο Αξιοποίησης της Περιουσίας του Δηµοσίου και για τα δώδεκα µεγάλα λιµάνια και για τα είκοσι τρία µικρότερα. Και αυτό
είναι το ουσιώδες ως προς το νοµικοπολιτικό που έχει προκύψει
και στη σηµερινή τροπολογία, δηλαδή η διαδικασία απόκρυψης
και προστασίας από κάθε είδους έλεγχο ταχύτατων διαδικασιών
που αποφασίζει η τροϊκανή λογική, για να απαξιωθεί ο δηµόσιος
έλεγχος στη δηµόσια περιουσία.
Εκεί ακριβώς έρχεται η τροπολογία του κυρίου Υπουργού και
ενώ έχουµε πράξεις κανονιστικού χαρακτήρα από την ΕΣΑΛ, οι
οποίες προσβάλλονται, µπορούν να ελεγχθούν και µπορούν να
αµφισβητηθούν δικαστικά, έρχεται όχι µόνο να ακυρώσει τον κανονιστικό χαρακτήρα των αποφάσεων της ΕΣΑΛ και να τον κάνει
γνωµοδοτικό –και εποµένως να µειώσει τη δυνατότητα ελέγχου,
διότι έρχεται εν συνεχεία υπουργική απόφαση και το καλύπτειαλλά φέρνει και τροπολογία στην τροπολογία.
Με αυτήν, έχει τη δυνατότητα ο Υπουργός αυτές που θα επικυρώσει η Βουλή -αν αύριο µε την ονοµαστική ψηφοφορία τολµήσουν και θεωρήσουν ότι έχουν αυτήν τη βεβαιότητα η πλειοψηφία των Βουλευτών να προχωρήσουν σε ένα τόσο µεγάλο
ανοσιούργηµα- πάλι αδιαφανώς, χωρίς καµµία δυνατότητα ελέγχου, αυτό που έχει κατοχυρώσει το ελληνικό Κοινοβούλιο έστω
και µε αυτήν τη σαθρή διαδικασία να το ανατρέπει, χωρίς κανέναν έλεγχο. Κι όλα αυτά µε τη συµπληρωµατική ρύθµιση που
απαξιώνει τη δυνατότητα των πολιτών ή κάθε αρµόδιου και ενδιαφερόµενου φορέα να προσφύγει στο Συµβούλιο της Επικρατείας.
Όλο αυτό, κύριε Πρόεδρε, είναι ένα πλέγµα απολύτως αντιδηµοκρατικό, παραβίασης όλων των κανόνων προστασίας του δηµοσίου συµφέροντος και δυνατότητας από τους πολίτες ή από
τα πολιτικά κόµµατα ή από το Κοινοβούλιο να ελέγξει τη νοµιµότητα και τη σκοπιµότητα και καταργεί ακόµα και το Συµβούλιο
Επικρατείας. Κι αυτό είναι µία «αθώα» ρύθµιση που εκκρεµή δέκα
χρόνια από το 2001 και περισσότερο; Προς θεού! Πρόκειται για
µία τοµή αντιδηµοκρατική που υπακούει στη λογική του κράτους
έκτακτης ανάγκης, την οποία επιτέλους αυτό το Κοινοβούλιο
πρέπει να την κριτικάρει αυστηρότητα και να αντισταθεί σε κάθε
προώθησή της.
Αυτό είναι, κύριε Πρόεδρε και πρέπει το Προεδρείο της Βουλής να µην επιτρέπει τέτοιου είδους τροπολογίες µε τόσο σοβαρό περιεχόµενο να έρχονται έτσι νύχτα και µε τον τρόπο που
ήρθαν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε,
κύριε Δρίτσα.
Κυρία Βαλαβάνη, έχετε το λόγο για τέσσερα λεπτά, εφόσον
τα εξαντλήσετε.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΟΛΓΑ-ΝΑΝΤΙΑ ΒΑΛΑΒΑΝΗ: Συµφωνώντας απόλυτα µε τον
τρόπο που έθεσε το ζήτηµα ο συνάδελφος κ. Δρίτσας, µε απαλλάσσει από το να πω πράγµατα που ήδη ανέφερε. Οπότε θα µου
επιτρέψετε να πω κάτι άλλο, που είναι µια άλλη πλευρά, εξίσου
βαθειά και ουσιαστική, που αυτήν τη στιγµή εµένα µε τροµάζει,
αν θέλετε, περισσότερο.
Να σας το πω έτσι απλά. Σε µια νύχτα –γιατί τελειώσαµε στη
µία το βράδυ- καλούµαστε να βρούµε, να διαβάσουµε και να καταλάβουµε χωρίς να είµαστε πολιτικοί µηχανικοί, πεντακόσιες
σελίδες µέχρι τις 10.00’ πµ και να έρθουµε εδώ να πάρουµε θέση
και να ψηφίσουµε. Αυτό είναι φύσει αδύνατον. Νοµίζω ότι ακόµα
κι αν είσαι πολιτικός µηχανικός, είναι δύσκολο να διαβάσεις πεντακόσιες σελίδες master plan µεταξύ 1.00’ πµ και 10.00’ πµ και
να έρθεις εδώ και να τοποθετηθείς υπεύθυνα. Το ότι την Κυβέρνηση δεν τη νοιάζει αυτό εµένα µε τροµάζει.
Άλλη πλευρά της ίδιας ιστορίας: Το «απόρρητο». Έχω τοποθετηθεί δύο φορές στην Ολοµέλεια της Βουλής και πολλές
φορές στην Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων της Βουλής για
το πώς καλούµαστε εδώ να τοποθετηθούµε για τις τράπεζες λέγοντας µας ότι «είναι απόρρητο, δεν µπορείς να ξέρεις». Ψήφιζε
και µη ερεύνα. Εµένα αυτό µε τροµάζει.
Άλλη πλευρά. Είπε ο κ. Μουσουρούλης: Τι είσαστε; Είστε πολιτικοί µηχανικοί; Πώς θα πάρετε θέση και γιατί κάνετε όλη αυτήν
τη φασαρία, αφού έτσι κι αλλιώς επί της ουσίας δεν µπορείτε να
τοποθετηθείτε; Αυτή, µε συγχωρείτε αλλά είναι µία θεωρία –δεν
ξέρω αν είναι παλιά- καινοφανής, που λέει ότι για νοµοσχέδιο,
ας πούµε, ιατρικών θεµάτων, πρέπει να είσαι γιατρός για να έχεις
άποψη, τεχνικών θεµάτων πολιτικός µηχανικός, νοµικών θεµάτων, δικηγόρος, γυναικολογικών θεµάτων, µαµή κ.λπ..
Ο Βουλευτής καλείται να πάρει θέση για όλα αυτά τα θέµατα
και του δίνει τη δυνατότητα το Κοινοβούλιο να έχει ένα µηχανισµό υποστήριξης τέτοιο που να µπορεί να πάρει θέση. Ξέρετε
γιατί; Γιατί ο µηχανικός που θα διαβάσει το master plan, θα το
καταλάβει πολύ καλά. Εγώ κοιτάζοντάς το –έχει απόλυτο δίκιο ο
κύριος Υπουργός- µπορεί να µην καταλάβω απολύτως τίποτα,
αλλά δεν θα έρθει ο µηχανικός εδώ να ψηφίσει, θα έρθω εγώ.
Άρα, πρέπει να έχω τη δυνατότητα εγώ που δεν είµαι µηχανικός,
να πάρω υπ’ όψιν µου αυτά που θα µου πει ο µηχανικός, και να
κρίνω µε βάση τη δικιά µου συνείδηση.
Εγώ, τελικά, και ο κάθε Βουλευτής µέσα στο ελληνικό Κοινοβούλιο θα αποφασίσουµε.
Άλλο που µε τροµάζει. Ο Υπουργός δεν απαντά. Κάναµε την
ερώτηση για την ΑΤΕ και έχει µείνει στα «αναπάντητα». Και αναφέροµαι σε κεντρικό ζήτηµα, και όχι σε κάτι που µπορεί να συµβαίνει σε κάποιο κέντρο υγείας κάποιου χωριού κ.λπ. .
Όσον αφορά το ΤΑΙΠΕΔ, ρωτώ συνέχεια και δεν απαντά. Εγώ
απάντησα στην προηγούµενη συνεδρίαση για το ποια είναι η
«ακατανόµαστη» τράπεζα, η µόνη που έχει πληρώσει κανονικά
τις προµήθειες ως προς το πακέτο Αλογοσκούφη. Στις επανειληµµένες επί τρεις εβδοµάδες ερωτήσεις των Βουλευτών του
ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Σταϊκούρας δεν έλεγε –ούτε η διοίκηση της Τράπεζας της Ελλάδας, για να είµαστε δίκαιοι- ότι είναι το Ταχυδροµικό
Ταµιευτήριο. Αυτό µε τροµάζει.
Και µε τροµάζει και αυτό που είπε η εισηγήτρια της Νέας Δηµοκρατίας σήµερα εδώ και δεν το θεωρώ καθόλου ενθαρρυντικό.
Είπε ότι ολόκληρες είκοσι τέσσερις ώρες –εγώ δεν τις έχω µετρήσει, θα έχει δίκιο υπολογίζοντάς τες, δεν ξέρω εάν έβαλε και
τις σηµερινές µέσα, µπορεί να βγαίνουν και περισσότερες- έχασε
ο Υπουργός Οικονοµικών όντας εδώ, στη Βουλή, γι’ αυτό το νοµοσχέδιο, ενώ µπορούσε να κάνει σε αυτές τις κρίσιµες για τον
τόπο στιγµές, πολύ πιο χρήσιµα πράγµατα.
Το να θεωρεί κανείς λίγο-πολύ χαµένο χρόνο το χρόνο στη
Βουλή, µε τροµάζει εξαιρετικά και θα έπρεπε να τροµάζει και όλο
το Κοινοβούλιο.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Σας ευχαριστούµε.
Το λόγο έχει ο κύριος Υπουργός.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ (Υπουργός Ναυτιλίας
και Αιγαίου): Ευχαριστώ πολύ τους κυρίους συναδέλφους και
ειδικά εσάς για την τελευταία παρέµβασή σας, κυρία συνάδελφε.
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Εγώ δεν ζήτησα να διαβάσει κανείς τις πεντακόσιες σελίδες
µέσα σε λίγες ώρες. Ωστόσο θα το πράξω απόψε εν όψει της αυριανής συζήτησης διαβάζοντας τι είπαν οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, όταν είχε έρθει προς συζήτηση στη Βουλή ο ν. 4072/2012
ο οποίος εξουσιοδοτούσε τον τότε Υπουργό να κυρώνει µε
υπουργική απόφαση αυτές τις σελίδες που εσείς θα θέλατε να
διαβάσετε χθες το βράδυ.
Εκείνη, λοιπόν, την εποχή πιστεύω –µπορεί να κάνω λάθος, θα
ζητήσω συγγνώµη αν κάνω λάθος- ότι τέτοια φασαρία δεν έγινε
για την εξουσιοδοτική διάταξη προς τον Υπουργό. Έγινε τώρα.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Υπουργέ, η παραβίαση...
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ (Υπουργός Ναυτιλίας
και Αιγαίου): Κυρία Κωνσταντοπούλου, να µου πείτε πού ακριβώς συνίσταται η παραβίαση του άρθρου 24 του Συντάγµατος.
Ποια ακριβώς διάταξη παραβιάσαµε σε σχέση µε την προστασία
του περιβάλλοντος στα master plan των λιµανιών; Τι ακριβώς
έγινε; Να µας το πείτε για να το καταλάβω και εγώ, να το καταλάβουν και οι συνάδελφοι. Συγκεκριµένα όµως θέλω να µου
πείτε. Διαφορετικά θα πρέπει να ανατρέξουµε στις κυρώσεις που
δηµοσιεύτηκαν στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, της προηγούµενης ρύθµισης που σας είπα και να δούµε αν πραγµατικά
υπήρξε ή συνέτρεξε λόγος παραβίασης περιβαλλοντικής προστασίας κ.λπ..
Ρώτησε ο αγαπητός συνάδελφος από το ΣΥΡΙΖΑ ποιος ο
λόγος που έφυγαν τα σκάφη από την Ελλάδα. Δεν θέλω να κάνω
ευφυολόγηµα, αλλά εκτιµώ ότι πέρα από την εκλογική άνοδο του
ΣΥΡΙΖΑ, η οποία σαφέστατα επηρέασε τις καταθέσεις, µου φαίνεται ότι επηρέασε και τα σκάφη αναψυχής.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί των
άρθρων και των τροπολογιών του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών «Περιστολή δηµοσίων δαπανών, ρύθµιση θεµάτων δηµοσιονοµικών ελέγχων και άλλες διατάξεις».
Εισερχόµαστε στην ψήφιση των άρθρων χωριστά.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 1 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΛΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 1 έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 2 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΛΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 2 έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 3 ως έχει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 3 έγινε δεκτό ως έχει οµοφώνως.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 4 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΛΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 4 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 5 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΛΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 5 έγινε δεκτό, ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 6 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 6 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 7 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό µε την προσθήκη της τροπολογίας
µε γενικό αριθµό 25 και ειδικό 9;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΛΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 7 έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό κατά πλειοψηφία µε την προσθήκη της τροπολογίας µε
γενικό αριθµό 25 και ειδικό 9.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 8, πρώην 9, ως
έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΛΑΛΗΣ: Παρών.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 8 πρώην 9, έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 9, πρώην 10, ως
έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΛΑΛΗΣ: Παρών.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 9 πρώην 10, έγινε δεκτό, ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 10, πρώην 11, ως
έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΛΑΛΗΣ: Παρών.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 10 πρώην 11, ως έχει έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 11, πρώην 12, ως
έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΛΑΛΗΣ: Παρών.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 11 πρώην 12, έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 12, πρώην 13,
όπως τροποποιήθηκε από τον κ. Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΛΑΛΗΣ: Παρών.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 12 πρώην 13, έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον
κύριο Υπουργό κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 13, πρώην 14, ως
έχει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 13 πρώην 14, έγινε δεκτό ως έχει οµοφώνως.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 14, πρώην 15, ως
έχει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 14 πρώην 15, έγινε δεκτό ως έχει οµοφώνως.
Εισερχόµαστε στην ψήφιση των τροπολογιών.
Για την τροπολογία µε γενικό αριθµό 24 και ειδικό 8, όπως διαµορφώθηκε από τον κύριο Υπουργό, έχει υποβληθεί αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας από Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία θα
διεξαχθεί αύριο, ηµέρα Πέµπτη 20 Σεπτεµβρίου 2012, και ώρα
12.00’.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 26 και ειδικό 10;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 26 και ειδικό 10 έγινε δεκτή οµοφώνως
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιον άρθρο.
Κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη
συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 17.20’ λύεται η συνεΟ ΠΡΟΕΔΡΟΣ

δρίαση για αύριο Πέµπτη 20 Σεπτεµβρίου 2012 και ώρα 09.30’,
µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος: α) κοινοβουλευτικός
έλεγχος, συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων και β) νοµοθετική εργασία, σύµφωνα µε την ηµερήσια διάταξη που έχει διανεµηθεί.

ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
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