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ΣΥΝΟΔΟΣ Α’
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΝΣΤ’
Τετάρτη 24 Οκτωβρίου 2012 (Απόγευµα)
Αθήνα, σήµερα στις 24 Οκτωβρίου 2012, ηµέρα Τετάρτη και
ώρα 18.07’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την
προεδρία της ΣΤ’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΜΑΡΙΑΣ ΚΟΛΛΙΑ-ΤΣΑΡΟΥΧΑ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
Εισερχόµεθα στην ηµερήσια διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Συνέχιση της συζήτησης επί της αρχής, των άρθρων και του
συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών: «Κύρωση της από 6 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τροποποίηση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόµου 3986/2011 “Επείγοντα µέτρα
Εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015” (Α’152), όπως ισχύει» (Α’ 174), της από 7 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατάργηση ελάχιστου ποσοστού Ελληνικού Δηµοσίου σε ΕΛΠΕ, ΔΕΗ,
ΟΠΑΠ, ΟΔΙΕ, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ, ΕΛΤΑ, Οργανισµό Λιµένος Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολης, Βόλου, Ελευσίνας,
Ηγουµενίτσας, Ηρακλείου, Καβάλας, Κέρκυρας, Λαυρίου, Πατρών και Ραφήνας, καθώς και κατάργηση του άρθρου 11 του ν.
3631/2008 (Α’6)» (Α’175) και άλλες διατάξεις».
Το λόγο έχει ο κ. Αντώνιος Μπέζας για επτά λεπτά.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι δύο
πολιτικοί Αρχηγοί που µίλησαν στην πρωινή συνεδρίαση, ο κ. Τσίπρας και ο κ. Καµµένος, απευθύνθηκαν σε εµάς, τους Βουλευτές
της Νέας Δηµοκρατίας και µας ζήτησαν να κοιτάξουµε τους ψηφοφόρους µας στα µάτια και να µην στηρίξουµε τις επιλογές που
προωθεί η Κυβέρνηση.
Εγώ επειδή κοιτάζω –έτσι έχω συνηθίσει να κάνω πάντα- τους
συµπολίτες µου στα µάτια, απαντάω, τουλάχιστον όσον αφορά
τον εαυτό µου. Γνωρίζουµε πολύ καλά την κατάσταση που υπάρχει στη χώρα. Γνωρίζουµε πολύ καλά σε ποια κατάσταση βρίσκεται η κοινωνία, η οποία έχει ξεπεράσει και τα όρια της αντοχής
της.
Γνωρίζουµε πολύ καλά όµως και τους κινδύνους που απειλούν
τη χώρα, εάν δεν προχωρήσει και δεν ολοκληρωθεί αυτή η µεγάλη προσπάθεια που βρίσκεται σε εξέλιξη από τη σηµερινή Κυβέρνηση. Και επειδή γνωρίζουµε πολύ καλά αυτούς τους κινδύνους, γι’ αυτό το λόγο δεν κάνουµε πίσω από την ευθύνη µας.
Θα προχωρήσουµε µπροστά γιατί µοναδική µας επιδίωξη είναι
να βγει η χώρα από την κρίση και να δουν οι συµπολίτες µας καλύτερες µέρες. Αυτή είναι η απάντησή µας, κυρίες και κύριοι συ-

νάδελφοι.
Έρχοµαι τώρα στο σχέδιο νόµου που συζητάµε. Την περίοδο
πριν από τις εκλογές, θέταµε ως βασικές προτεραιότητες την παραµονή της χώρας στο ευρώ και την ανάπτυξη –θυµίζω ότι κάποτε ήταν σχεδόν απαγορευµένη λέξη- και υποστηρίζαµε ότι οι
οριζόντιες περικοπές, χωρίς αναπτυξιακές δράσεις και χωρίς
διαρθρωτικές αλλαγές, θα οδηγήσουν σε ακόµα µεγαλύτερη
ύφεση και η ύφεση µε τη σειρά της θα αυξήσει τα ελλείµµατα
και θα µεγεθύνει ακόµα περισσότερο το δηµόσιο χρέος.
Ως αντίδοτο σ’ αυτήν τη λανθασµένη πολιτική προτείναµε τις
αποκρατικοποιήσεις και την αξιοποίηση της δηµόσιας περιουσίας. Μιλούσαµε επίσης για αλλαγή του φορολογικού συστήµατος και την ανάγκη καταπολέµησης της δηµόσιας σπατάλης
µέσα από τον περιορισµό των άσκοπων δαπανών στο δηµόσιο
τοµέα.
Αυτά λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι οι βασικές
προτεραιότητες του προγράµµατος που εφαρµόζει η Κυβέρνηση
κι αυτό φαίνεται ξεκάθαρα από το νοµοσχέδιο το οποίο συζητείται. Όλα όσα ακούστηκαν προηγουµένως σ’ αυτήν την Αίθουσα
για εγκλήµατα, για σκάνδαλα, για ξεπούληµα κι ίσως ακουστούν
και στη συνέχεια της συζήτησης, µπορεί να είναι καλά για να
εκτοξεύονται ως πολιτικά πυροτεχνήµατα. Η πραγµατικότητα
όµως είναι σκληρή κι είναι πολύ συγκεκριµένη. Για να ξανάρθει
η ανάπτυξη και να βγει η χώρα απ’ αυτόν το φαύλο κύκλο ύφεσης που βρίσκεται για πολλά χρόνια, πρέπει να γίνουν επενδύσεις και επενδύσεις µπορεί να γίνουν είτε από το δηµόσιο τοµέα
είτε από τον ιδιωτικό τοµέα.
Όσον αφορά το δηµόσιο τοµέα, µε εξαίρεση το ΕΣΠΑ, υπάρχουν πλέον πολύ περιορισµένες δυνατότητες να συµβάλει στην
επανεκκίνηση της οικονοµίας και στην ανάπτυξη µέσω του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων, το οποίο, κακώς κατά τη
γνώµη µου, ως εύκολη λύση συνεχώς περικόπτεται. Το βάρος
εποµένως αναγκαστικά θα πρέπει να δοθεί στον ιδιωτικό τοµέα
µε κάποιες διαφορετικές πολιτικές. Και οι πολιτικές αυτές δεν
µπορεί να είναι πολιτικές που ακολουθούνται σε χώρες της Λατινικής Αµερικής αλλά πολιτικές συγκεκριµένες, εφικτές, ρεαλιστικές, πετυχηµένες πολιτικές, οι οποίες έχουν ακολουθηθεί και
σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, πολιτικές οι οποίες προτάσσουν
την κοινή λογική -διότι εδώ, µε αυτά που ακούγονται, θα µου επιτρέψετε να πω ότι πλήττεται και η κοινή λογική- και πολιτικές οι
οποίες στηρίζουν την ιδιωτική πρωτοβουλία, διότι δεν µπορεί
συλλήβδην να ενοχοποιείται η ιδιωτική πρωτοβουλία.
Εδώ ακριβώς υπάρχει, κατά την άποψή µου, και µία από τις
µεγαλύτερες πολιτικές αντιφάσεις όλων των κοµµάτων της Αντιπολίτευσης, κυρίως όµως του ΣΥΡΙΖΑ. Πώς είναι δυνατόν να
υπάρχουν θέσεις εργασίας χωρίς επενδύσεις; Πώς µπορούµε να
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έχουµε επενδύσεις χωρίς επενδυτές και πώς µπορούν οι επενδυτές, δηλαδή ο ιδιωτικός τοµέας, να επιβιώσει σε µία χώρα που
τον πνίγει η γραφειοκρατία, τα αντικίνητρα στην καινοτοµία κι η
βαριά φορολογία; Δεν µπορείς να έχεις επενδύσεις όταν η Βουλγαρία και η Τουρκία δίπλα σου φορολογούν τα νοµικά πρόσωπα
στο της Ελλάδας και εσύ δηλώνεις ότι θα φορολογήσεις ακόµη
περισσότερο τις εταιρείες και τις επιχειρήσεις, για να µειώσεις
τα ελλείµµατά σου. Ούτε δηµιουργείται φιλικό περιβάλλον προς
την επιχειρηµατικότητα, όταν ζητάς να διατηρηθεί ο δηµόσιος
έλεγχος στη ΔΕΗ, στον ΟΣΕ, στα ΕΛΤΑ, στην ΕΥΔΑΠ, όταν εξαγγέλλεις ότι θα παραµείνουν στον έλεγχο και στην αποκλειστική
διαχείριση του δηµοσίου βασικές παραγωγικές µονάδες, όπως
είναι τα λιµάνια και τα αεροδρόµια, όταν δηλώνεις ότι χρειάζεται
να προσληφθούν ακόµη περισσότεροι δηµόσιοι υπάλληλοι κι
όταν µιλάς συνεχώς για ξεπούληµα της δηµόσιας περιουσίας.
Είναι δυνατόν µε τέτοιες πολιτικές και µε τέτοιες πρακτικές να
υπάρξει Έλληνας ή ξένος επενδυτής που να έρθει αυτή τη δύσκολη περίοδο να επενδύσει στη χώρα µας;
Οι πολιτικές δυνάµεις που πιστεύουµε στην ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας και στην κοινωνική οικονοµία της αγοράς βρισκόµαστε αυτή την περίοδο απέναντι σ’ ένα ετερόκλητο συνονθύλευµα «αριστερών» και «ακροδεξιών» κινηµάτων που κινδυνολογούν, που δηµαγωγούν µε ανεύθυνες ρητορείες και που χαϊδεύουν τα αφτιά των πολιτών που είναι όντως απογοητευµένοι.
Μπροστά σ’ αυτήν την κατάσταση υπάρχει ένα ιστορικό χρέος
από την κεντροδεξιά και το ιστορικό χρέος είναι πολύ συγκεκριµένο. Δεν πρέπει να αφήσουµε τη χώρα δεµένη στις αντιαναπτυξιακές εµµονές και στις στρεβλώσεις του παρελθόντος ούτε
µπορούµε να συνεχίσουµε να είµαστε όµηροι των απαιτήσεων
των συντεχνιών, ειδικά αυτή την περίοδο.
Οι αποκρατικοποιήσεις είναι ένα εισπρακτικό µέτρο. Όποιος
όµως βλέπει τις αποκρατικοποιήσεις µόνο ως εισπρακτικό µέτρο,
κάτι ανάλογο δηλαδή µε τις αυξήσεις των φόρων και τις µειώσεις
των µισθών και των συντάξεων, βλέπει το δένδρο και δεν βλέπει
το δάσος. Και ισχυρίζοµαι ότι δεν βλέπει το δάσος γιατί η αποκρατικοποίηση είναι κυρίως ένα µέτρο αναπτυξιακό. Αν έχουµε
µία ζηµιογόνο επιχείρηση τότε η λειτουργία της µέσα στα ανταγωνιστικά πλαίσια, τη µετατρέπει σε κερδοφόρο κι εποµένως συνεισφέρουσα µέσω της φορολογίας στα δηµόσια έσοδα. Αν
έχουµε µία κερδοφόρα επιχείρηση, όπως σε ελάχιστες περιπτώσεις συµβαίνει, βλέπε ΟΠΑΠ, τότε πέρα από το τίµηµα που θα
εισπράξουµε τώρα από την αποκρατικοποίηση, έχει µηχανισµούς
το δηµόσιο για να εισπράξει κι άλλα έσοδα από το τζίρο της.
Επιπλέον, και στις δύο περιπτώσεις βελτιώνεται η παραγωγικότητα, καταπολεµάται η διαφθορά στη διοίκηση και στις προµήθειες και προσελκύονται νέα επενδυτικά κεφάλαια.
Άρα, η απάντηση σε όλους αυτούς οι οποίοι αµφισβητούν την
αναγκαιότητα των αποκρατικοποιήσεων σήµερα, είναι πολύ συγκεκριµένη. Οι αποκρατικοποιήσεις, και στα δηµόσια έσοδα και
στα δηµόσια οικονοµικά της χώρας βοηθάνε και αποτελούν τον
καλύτερο τρόπο για να προσελκύσουµε ρευστότητα στην αγορά,
και αποτελούν τον καλύτερο τρόπο για να φέρουµε επενδύσεις,
την ώρα που δυστυχώς φεύγουν επενδύσεις από την Ελλάδα και
µπορεί να διασφαλιστεί, µέσα από τη λειτουργία ρυθµιστικών
αρχών, η εποπτεία του δηµοσίου στις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας και στις εθνικές υποδοµές.
Ολοκληρώνω, κυρία Πρόεδρε, -θα χρειαστώ ένα λεπτό επιπλέον του χρόνου µου- µε δύο πολύ σηµαντικές για µένα παρατηρήσεις, που έχουν άµεση σχέση µε αυτό το οποίο συζητάµε
σήµερα.
Πρώτον, το πρόγραµµα αποκρατικοποιήσεων αφορά περισσότερο στην αξιοποίηση της αδρανούς δηµόσιας περιουσίας και
γης και λιγότερο στις εισηγµένες ή µη επιχειρήσεις. Από το σύνολο των εσόδων, το 75% θα προέλθει από τη δηµόσια γη, από
την αξιοποίηση της αδρανούς δηµόσιας γης και το 25% από τις
πωλήσεις µετοχών εισηγµένων και µη εταιρειών.
Δεύτερο και σηµαντικό, από συστάσεως του ελληνικού κράτους η ιδιωτική περιουσία του δηµοσίου αποτέλεσε αντικείµενο
αυθαίρετων καταπατήσεων. Από µια πρόχειρη απογραφή που
έγινε στο Υπουργείο Οικονοµικών το 2005 διαπιστώθηκε ότι στα
ενενήντα επτά χιλιάδες καταγεγραµµένα δηµόσια και ανταλλά-
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ξιµα ακίνητα το 90%, δηλαδή ογδόντα επτά χιλιάδες δηµόσια ακίνητα, ήταν καταπατηµένα ή διεκδικούµενα.
Μπορούµε, λοιπόν, να αφήσουµε αυτήν την κατάσταση να συνεχιστεί; Μπορούµε να συνεχίσουµε να κρυβόµαστε πίσω από το
δάκτυλό µας; Όντως αυτό το πλαίσιο το οποίο θεσπίζεται µε το
συγκεκριµένο νοµοσχέδιο είναι ευέλικτο πλαίσιο, αρκετά ευέλικτο, προκειµένου να έχουµε ταχύτερη διεκπεραίωση των αποκρατικοποιήσεων, οι οποίες έχουν δροµολογηθεί.
Αλλά δεν µπορούµε να κάνουµε διαφορετικά. Είναι ο µόνος
δρόµος για να αποφύγουµε η χώρα να µπει σε µια τριτοκοσµική
αποµόνωση, σε µια διεθνή αποµόνωση. Και αυτόν το δρόµο,
εµείς οι Βουλευτές που στηρίζουµε την Κυβέρνηση θα τον περπατήσουµε µέχρι το τέλος.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Και εµείς σας
ευχαριστούµε, κύριε Μπέζα.
Πριν δώσω το λόγο στον κ. Πάντζα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή
µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία, αφού ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ»
και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής των Ελλήνων, εξήντα µέλη
της αδελφότητας Φιλιατρινών Αττικής, «ΕΡΑΝΗ».
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Ο κ. Γεώργιος Πάντζας, έχει το λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΖΑΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συγκεκριµένα το ότι συµβαίνει στη χώρα µας µέχρι σήµερα οφείλεται
στη διακυβέρνηση των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ και της Νέας
Δηµοκρατίας και µε αυτή τη διακυβέρνηση οδήγησαν τη χώρα
µας στη χρεοκοπία και στην πτώχευση. Αυτό είναι προϋπόθεση
από εκεί ξεκινάνε και εκεί πρέπει να τελειώνουν.
Κύριε Υπουργέ, κύριε Υφυπουργέ -εν πάση περιπτώσει, εγώ
στον κύριο Υπουργό απευθύνοµαι, εσείς µου είστε τόσο συµπαθής- στο νοµοσχέδιο που συζητάµε σήµερα κάνετε το πρώτο
βήµα για το βήµα επιχειρήσεων στρατηγικής σηµασίας για τη
χώρα: λιµάνια -είµαι δηµότης Ραφήνας- και έχουµε το λιµάνι της
Ραφήνας, της Ελευσίνας, του Λαυρίου -αλήθεια, αυτά πόσο θα
πουληθούν;- τα αεροδρόµια, τα πετρέλαια, η ΔΕΗ, ο ΟΠΑΠ, όλα
βγαίνουν στο σφυρί! Προσέξτε µόνο σας παρακαλώ µην από
υπερβάλλοντα ζήλο παρασυρθείτε και παραχωρήσετε και τη
Βουλή, εννοώ το κτήριο της Βουλής, γιατί το Σώµα στην πλειοψηφία του έχει ήδη παραδοθεί στους Γερµανούς.
Καλά, δεν σας φρενάρει τίποτα; Τίποτα δεν σας σταµατά;
Αχόρταγοι είστε; Τίποτα για το λαό που πλήττεται; Τίποτα για
ενάµισι εκατοµµύριο ανέργους που δηµιουργήσατε ΠΑΣΟΚ και
Νέα Δηµοκρατία, τα συσσίτια που θυµίζουν κατοχή, τις αυτοκτονίες που κοντεύουν τις τέσσερις χιλιάδες, τα παιδιά µας που λιποθυµούν καθηµερινά στα σχολεία, καµµία µέριµνα για όλα
αυτά, για εσάς είναι µόνο αριθµοί;
Η δυστυχία, η εξαθλίωση και η φτωχοποίηση της κοινωνίας
είναι εκτός της ατζέντας σας, κύριε Υπουργέ. Αλλά φυσικά για
να είµαι δίκαιος παρότι δεν είστε εδώ πέρα, απέναντί σας αυτά
τα θέµατα είναι εκτός της ατζέντας της τρόικας και γι’ αυτό δεν
ασχολείστε. Άλλωστε, εσείς είστε ο αποκλειστικός εκτελεστής
της τρόικας και του ελληνικού λαού παράλληλα.
Όµως, θα πρέπει επιτέλους να σταµατήσετε να εξαπατάτε τον
ελληνικό λαό. Έχετε καταστρέψει τη χώρα, τη χρεοκοπήσατε,
διαλύσατε τη Δηµόσια Διοίκηση και φτιάξατε το κράτος της αρπαχτής. Λιτότητα και ύφεση έχουν εξαντλήσει την κοινωνία,
έχουν εξαθλιώσει την εργατική τάξη και εξαφανίσει τα µεσαία
και τα µικρά στρώµατα. Και σας ρωτάω: πού θα πάει αυτό, κύριοι, πού την πάτε τη δουλειά, ποιοι είστε εσείς που ορίζετε τα
όνειρα και τις ζωές των συνανθρώπων µας;
Εξαπατήσατε το λαό προεκλογικά και το ίδιο κάνετε και τώρα
ξεπουλώντας τα χρυσαφικά της πατρίδας µας. Θα τα δώσετε
όλα για µια δεκάρα στους τοκογλύφους δανειστές µας και στους
µεγαλοκαρχαρίες φίλους σας, όπως ακριβώς κάνατε και µε το
«GOLDEN HALL» που το δώσατε στο Λάτση για 90 χρόνια µε µηνιαίο ενοίκιο 1 εκατοµµύριο ευρώ, αντί για 8 εκατοµµύρια που
νοικιαζόταν το µήνα µέχρι σήµερα. Δηλαδή το νοικιάσατε για 49
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λεπτά το τετραγωνικό µέτρο, τόσο που ούτε ένα δυάρι στον Κολωνό δεν νοικιάζεται!
Είπατε ότι επείγει το κράτος να βάλει ρευστό στα ταµεία του,
αλλά όχι και έτσι! Άλλο πουλάµε και άλλο σκοτώνουµε, όπως
λένε και στην πιάτσα. Κάπως έτσι φαντάζεστε να αξιοποιήσετε
τη δηµόσια περιουσία, µε καραµπινάτα σκάνδαλα;
Ακούστε, κύριε Υπουργέ. Το ξεπούληµα της περιουσίας της
χώρας δεν θα λύσει το ζήτηµα της αποπληρωµής του χρέους
µας. Αποτελεί µαύρη τρύπα που όσο την ταΐζεις τόσο µεγαλώνει
και αυτήν τη µαύρη τρύπα εσείς, ΠΑΣΟΚ και Νέα Δηµοκρατία,
τη δηµιουργήσατε και την τροφοδοτείτε συνεχώς µαζί µε τη
ΔΗΜΑΡ. Συνεχίζετε να κτίζετε στο κράτος που έχει τον τίτλο «ο
κλέψας του κλέψαντος και ο εξαπατήσας του εξαπατήσαντος».
Όµως, καταλαβαίνει ο ελληνικός λαός και όλοι µας εδώ µέσα
ότι µε αυτό το ξεπούληµα της περιουσίας του λαού µας δηµιουργούνται τεράστιες προοπτικές και ευκαιρίες –κάτω από το τραπέζι βέβαια- για µίζες χοντρές, µίζες παχουλές, µίζες ατελείωτες.
Δυστυχώς, θα γίνει στην Ελλάδα και πάλι το φεστιβάλ της µίζας
και της κονοµισιάς. Πολλοί σε µια µέρα θα γίνουν εκατοµµυριούχοι. Οι τράπεζες της Ελβετίας θα αποκτήσουν καινούργιους
πελάτες µαζί µε τους παλιούς που έχουν καταθέσει ήδη τα λεφτά
του λαού µας εκεί.
Είναι πολλά τα λεφτά, κύριε Υπουργέ και το ξέρετε. Με τα
µέτρα που ετοιµάζετε µαζί µε την παρέα σας, τους τραπεζίτες,
τους τοκογλύφους και την τρόικα, θέλετε να δώσετε τη χαριστική
βολή στην ελληνική οικογένεια, στον ελληνικό λαό. Να είστε
όµως σίγουροι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα σας επιτρέψει να δώσετε
αυτή τη χαριστική βολή. Δεν θα σας επιτρέψει να ξεπουλήσετε
κερδοφόρους οργανισµούς, τους οποίους ετοιµάζετε να κάνετε
δωράκι στους νταβατζήδες της χώρας, όπως ακριβώς κάνατε µε
την ΑΤΕ και σε λίγο µε το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο.
Το ίδιο κάνατε και µε τη «ΔΩΔΩΝΗ» που σήµερα ξεπουλιέται
σε έναν εκ των οφειλετών της, ο οποίος οφείλει 12 εκατοµµύρια
στη «ΔΩΔΩΝΗ», µια εταιρεία πρότυπο συνεταιριστικής επιχείρησης, που κράτησε σε δύσκολες στιγµές –αν θυµάστε- όρθια µια
ολόκληρη περιφέρεια. Πείτε µας όµως τι θα κάνετε µε τους εργαζόµενους αυτών των οργανισµών. Θα τους πετάξετε και αυτούς στις λίστες, όχι της Λαγκάρντ αλλά του ΟΑΕΔ! Θα τους
προσθέσετε στο 28% που είναι σήµερα η πραγµατική ανεργία
στη χώρα;
Μην κάνετε όνειρα, κυρίες και κύριοι. Δεν θα σας το επιτρέψουµε! Εµείς ο ΣΥΡΙΖΑ θα µπούµε µπροστά στο λαό, στις πλατείες, στις πόλεις και στα χωριά, µέσα στη Βουλή, στην Ευρώπη,
σε όλο τον κόσµο! Βεβαιώνουµε τον εργαζόµενο ελληνικό λαό,
την κάθε οικογένεια, τον κάθε συνταξιούχο, τον άνεργο, το φοιτητή, τη νεολαία µας, τον ελεύθερο επαγγελµατία, τον κάθε άνθρωπο που πλήττεται σήµερα από µνηµόνια και το ΔΝΤ ότι
είµαστε δίπλα του και µαζί µε το λαό µας θα σας ανατρέψουµε!
Ο πλούτος της χώρας θα παραµείνει ελληνικός! Πρέπει αυτός ο
βάρβαρος καπιταλισµός σας να σταµατήσει κάποτε και να είστε
σίγουροι ότι θα τον σταµατήσουµε!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε συνάδελφε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, παρακαλώ θα ήθελα το λόγο επί προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ποιο προσωπικό θέµα, κύριε συνάδελφε; Δεν έχετε το λόγο, γιατί δεν υπάρχει κανένα προσωπικό θέµα!
Το λόγο έχει ο κ. Επαµεινώνδας Μαριάς για έξι λεπτά.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κυρία Πρόεδρε, ξαναζούµε πάλι το ίδιο έργο σε αυτή την Αίθουσα. Αρκετοί από εσάς
το έχετε ξαναζήσει. Εµείς ως καινούργιοι Βουλευτές βλέπουµε
να αναπαράγονται τα ίδια διλήµµατα.
Τι είχε ειπωθεί, αν θυµάστε, το 2010 ενόψει του πρώτου µνηµονίου; Η πλειοψηφία του ΠΑΣΟΚ είχε πει τότε ότι αν δεν ψηφιστεί το µνηµόνιο, δεν θα πληρωθούν µισθοί και συντάξεις. Τελικά, ψηφίστηκε το µνηµόνιο, αλλά µειώθηκαν οι µισθοί και οι συντάξεις και συνεχίζουν να µειώνονται.
Δεύτερο επιχείρηµα προεκλογικό. Εάν κερδίσουν –έλεγαν τότε
η Νέα Δηµοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και οι άλλες µνηµονιακές δυνά-
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µεις- οι αντιµνηµονιακές δυνάµεις δεν θα υπάρχουν χρήµατα για
να αγοράσουµε φάρµακα. Γιατί υπάρχουν αυτήν τη στιγµή φάρµακα; Έχουν φάρµακα οι καρκινοπαθείς; Έχουν φάρµακα αυτοί
οι οποίοι τα χρειάζονται, όσοι πράγµατι θέλουν τα φάρµακα και
δεν έχουν καµµία πρόσβαση;
Είχαν πει ότι εάν κερδίσουν οι αντιµνηµονιακές δυνάµεις δεν
θα έχουµε να αγοράσουµε πετρέλαιο. Γιατί, µπορεί να αγοράσει
κανένας πετρέλαιο τώρα, έτσι όπως φτάσατε την τιµή του πετρελαίου θέρµανσης; Είχατε πει ότι πρέπει να περάσει το PSI για να
σωθεί η χώρα. Μα, ο ίδιος εδώ ο προϋπολογισµός στο προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισµού γράφει ξεκάθαρα ότι σε απόλυτα ποσά λόγω του PSI αυτό που µειώθηκε ήταν µόνο 15
δισεκατοµµύρια ευρώ. Αυτή ήταν η ιστορία και έγινε όλο αυτό
το σκηνικό.
Είχατε πει άλλα διλήµµατα, όπως -ειπώθηκε πριν από λίγο- ότι
εάν δεν πουλήσουµε τα ασηµικά, εάν δεν πουλήσουµε δηλαδή
τη δηµόσια περιουσία, τότε θα έχουµε µειώσεις στους µισθούς
και τις συντάξεις. Τώρα µε το πακέτο φέρνετε και µειώσεις σε
µισθούς, συντάξεις και ξεπούληµα της δηµόσιας περιουσίας.
Τι θα γίνει χωρίς τα 31,5 δισεκατοµµύρια; Θα πεινάσουµε, είπε
ο κύριος Υπουργός, ο οποίος δεν είναι εδώ. Προφανώς εννοούσε
ότι θα «πεινάσουν» οι δανειστές και οι µεγαλοµέτοχοι των τραπεζών, διότι από αυτά τα ποσά σχεδόν όλα θα δοθούν εκεί. Στην
ανακεφαλαιοποίηση τραπεζών θα πάνε 25 δισεκατοµµύρια ευρώ
και δεν είναι ρευστό, είναι χαρτιά. Είναι οµόλογα του EFSF αέρας κοπανιστός- για να γίνουν λογιστικές εγγραφές, αλλά ταυτόχρονα να χρεωθεί ο πολίτης και ο κρατικός προϋπολογισµός,
φυσικά, µε το χρέος αυτό.
Θα δοθούν 6,8 δισεκατοµµύρια για την πληρωµή γραµµατίων
του ελληνικού δηµοσίου που εκδόθηκαν πολλά από αυτά για να
πληρωθεί το τοκογλυφικό οµόλογο που είχε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, που το αγόρασε πληρώνοντας 1,9 δισεκατοµµύρια ευρώ και πήρε σε µία βραδιά 3,2 δισεκατοµµύρια ευρώ και
αυτό για να γίνει, η Ελλάδα εξέδωσε γραµµάτια του ελληνικού
δηµοσίου τα οποία πλέον πρέπει να πληρώσει.
Εποµένως, ποιοι θα πεινάσουν; Αυτά τα χρήµατα των 31,5 δισεκατοµµυρίων ευρώ δεν πρόκειται να έρθουν ούτε στον ελληνικό λαό ούτε στην πραγµατική οικονοµία ούτε τίποτε.
Θα µείνω λίγο –γιατί δεν έχω πολύ χρόνο και θα επιφυλαχθώ
για τη δευτερολογία- σε αυτό που αναφέρθηκε για τον ειδικό λογαριασµό, διότι από αρκετούς αµφισβητήθηκε ότι θα υπάρξει
ένας ειδικός λογαριασµός ο οποίος θα είναι υπό τη διαχείριση
των δανειστών. Ήθελα, λοιπόν, να πω το εξής. Το πρωί ο Υπουργός Οικονοµικών δεν αµφισβήτησε το non paper το οποίο του
έστειλε η γερµανική πλευρά.
Εκεί πέρα, λοιπόν, γίνεται αναφορά στις αποφάσεις του Eurogroup στις 20 Φεβρουαρίου του 2012. Είναι οι αποφάσεις για
το PSI. Εκεί υπάρχει µία ρήτρα που λέει ότι πρώτον, αυτό που
θα γίνεται µε τον δανεισµό θα είναι η αποκλειστική εξυπηρέτηση
του χρέους. Άρα, πρώτη παρατήρηση, ότι δανειστούµε θα πάει
για να πληρώνονται τα παλιά δανεικά µε απόφαση του Eurogroup
στην οποία συµµετείχε ο κ. Βενιζέλος και ο κ. Παπαδήµος µε
βάση τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν.
Δεύτερον, ότι θα υπάρξει ρήτρα, που νοµικά θα ψηφιστεί -άρα
να περιµένετε να το ψηφίσετε σε λίγο- ότι προτεραιότητα θα
είναι η πληρωµή του χρέους. Αυτό θα είναι νοµικά δεσµευτική
ρήτρα του ελληνικού δηµοσίου. Τρίτον, ότι όλα τα ποσά θα έρχονται σε ένα ειδικό λογαριασµό ο οποίος θα διατηρείται στην
Τράπεζα της Ελλάδος. Αυτά όλα τα λένε στο Eurogroup.
Τι λέει, λοιπόν, το έγγραφο που απέστειλαν οι Γερµανοί ως νέο
προτεκτοράτο εδώ; Πρώτον, ότι αυτός ο λογαριασµός θα πρέπει
τώρα µε βάση τους γερµανικούς σχεδιασµούς να είναι υπό διεθνή διαχείριση. Τέθηκε σε αµφισβήτηση αυτό. Μάλιστα το έδωσε
απ’ ότι φαίνεται το ΠΑΣΟΚ και ο κ. Βενιζέλος µίλησε για προτεκτοράτο. Αρχίζει να συνειδητοποιεί τι υπέγραψε ο ίδιος, όταν
υπέγραψε αυτές τις διακηρύξεις και του Eurogroup και όταν υπέγραψε και το δεύτερο µνηµόνιο. Έχει µετατρέψει την Ελλάδα σε
προτεκτοράτο. Τώρα είναι οι συνέπειες της λειτουργίας του προτεκτοράτου.
Σας λέω, λοιπόν, ότι οι δανειστές έχουν πάντα µία θεσµική
µνήµη.
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Στο νόµο περί διεθνούς οικονοµικού ελέγχου του 1898 υπήρχε
ειδική διάταξη µε βάση την οποία οι δανειστές διαχειρίζονταν
έναν ειδικό λογαριασµό. Σε αυτό τον λογαριασµό πήγαιναν όλα
τα έσοδα του ελληνικού δηµοσίου την εποχή εκείνη από δασµούς και από άλλα τέλη τα οποία είχε βάλει και η διαχείριση γινόταν από την επιτροπή αυτή.
Αυτό θέλουν να επαναφέρουν ξανά οι δανειστές, δηλαδή, έναν
λογαριασµό στον οποίο θα πηγαίνουν όχι µόνο τα δανεικά για να
στέλνονται πίσω στους δανειστές, αλλά έσοδα του ελληνικού δηµοσίου τα οποία θα είναι από το ΦΠΑ…
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ολοκληρώστε,
παρακαλώ.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Μισό λεπτό, κυρία Πρόεδρε. Ολοκληρώνω.
Μέσα σε αυτό το κείµενο καλό θα είναι να διαβάσετε το τι παίζεται. Θα επανέλθω στη δευτερολογία στο ζήτηµα αυτό, ότι
πλέον τα πλεονάσµατα τα οποία θέλουµε να έχουµε θα πηγαίνουν για την εξυπηρέτηση του χρέους. Μη νοµίζετε ότι αυτά θα
πηγαίνουν υπέρ του ελληνικού λαού. Είναι δεσµεύσεις στις αποφάσεις του Eurogroup της 20ης Φεβρουαρίου του 2012 για το
PSI.
Αυτά, λοιπόν, επαναφέρει µε έναν πολύ πιο σκληρό τρόπο η
γερµανική πλευρά και µάλιστα, λέει ότι θα πρέπει να ελέγχεται
και ο δηµόσιος δανεισµός από κάποιο όργανο -εν προκειµένω,
λέει την επιτροπή- και σε παρένθεση, γιατί στο ελληνικό κείµενο
δεν έχει αποδοθεί σωστά, όπως συµβαίνει, λέει, σε αντίστοιχες
περιπτώσεις σε οµοσπονδιακά κράτη. Διότι πολύ απλά θεωρεί
την Ελλάδα γερµανικό προτεκτοράτο και όπως µπορεί η κεντρική
διοίκηση να βάλει βέτο στη δανειακή πολιτική ενδεχόµενα των
κρατιδίων, το ίδιο θέλει να κάνει και εδώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ολοκληρώστε,
σας παρακαλώ.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Τελειώνω.
Αυτά τα σηµεία, λοιπόν, νοµίζω ότι θα πρέπει να σας απασχολήσουν, κύριοι συνάδελφοι, διότι από εκεί περιγράφεται το επόµενο στάδιο, αυτό το οποίο θα είναι γραµµένο στο ίδιο το
µνηµόνιο.
Για τα υπόλοιπα επιφυλάσσοµαι στη δευτερολογία µου.
Ευχαριστώ.
(Χειρoκροτήµατα από την πτέρυγα των Ανεξάρτητων Ελλήνων)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε συνάδελφε.
Το λόγο έχει τώρα ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή, κ. Χρήστος Παππάς.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Κυρία Πρόεδρε, θα επικαλεστώ και εγώ
τις σηµειώσεις µου, όπως ο Υπουργός κ. Στουρνάρας, που δυστυχώς δεν είναι εδώ αυτή τη στιγµή.
Ξέρετε, ο κ. Δένδιας -και γνωρίζετε όλοι τις σχέσεις αγάπης
της Χρυσής Αυγής µε τον κ. Δένδια- υπέµεινε το µαρτύριο της
σταγόνας, το κινεζικό βασανιστήριο και όταν είχε νοµοσχέδιο
εδώ της αρµοδιότητός του, είχε κάτσει και µας είχε ακούσει.
Τώρα, ο κ. Στουρνάρας δεν έκατσε να µας ακούσει. Ίσως µας
ακούσει και διαβάσει από τα Πρακτικά. Βέβαια, δεν ελπίζω ότι
θα αλλάξει τίποτα από τις αποφάσεις που έχει πάρει, οι οποίες
είναι προειληµµένες. Είτε µας ακούσει είτε δεν µας ακούσει, η
τροϊκανή κυβέρνηση έχει και το µαχαίρι, έχει και το πεπόνι. Το
έχει ή δεν το έχει; Μήπως και δεν το έχει τελικά η δύναµη του
λαού και ίσως και η δύναµη της λογικής ανατρέψει κάποια πράγµατα;
Απευθύνοµαι ιδιαίτερα στους κυβερνητικούς Βουλευτές, σε
εσάς, κυρίες και κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας. Να πούµε, λοιπόν, ότι ο Γιώργος Παπανδρέου, ο πρώην Αρχηγός του ΠΑΣΟΚ,
είχε πρωταγωνιστήσει σε ένα χαριτωµένο τηλεοπτικό σποτ. Θυµόσαστε όλοι ότι σήκωνε τα µανίκια και έλεγε «Πάµε». Και είδαµε
πού πήγε. Πήγε σε ένα ελληνικό νησί, στο όµορφο ακριτικό Καστελόριζο, σε ένα ειδυλλιακό τοπίο και ανακοίνωσε ότι παρέδωσε την Ελλάδα στα νύχια των τοκογλύφων.
Έρχεται τώρα ο δικός σας, ο Αντώνης Σαµαράς και λέει στο
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ελληνικό Κοινοβούλιο «Πάµε». Και πού πάτε; Πάτε να πουλήσετε
την Ελλάδα. Αυτό είναι το περιεχόµενο και το νόηµα του σηµερινού νοµοσχεδίου που συζητάµε. Είναι ένα νοµοσχέδιο κατ’ απαίτηση των τροϊκανών, της Μέρκελ, των διεθνών τοκογλύφων.
Είναι ένα νοµοσχέδιο για να χρεωθεί και πάλι µε δισεκατοµµύρια
ευρώ ο ελληνικός λαός, να κάνει και άλλες αιµατηρές θυσίες και
να προχωρήσετε έτσι στο µνηµόνιο ΙΙΙ, όπου είναι η ουσία της
υπόθεσης.
Σήµερα, το γνωρίζουµε όλοι ότι ξεκίνησε η συζήτηση των µέτρων που θα θέσουν ουσιαστικά την ταφόπλακα στην Ελλάδα.
Για τη Χρυσή Αυγή, χρέος του εθνικού κράτους είναι η προστασία των εθνικών συµφερόντων, των συµφερόντων του ελληνικού
λαού.
Εσείς, οι της Κυβέρνησης, καλύπτετε νοµοθετικά τα συµφέροντα των ληστάρχων, των οικονοµικών βαρόνων, ντόπιων και
ξένων, όλων αυτών που αποµύζησαν και αποµυζούν τον ιδρώτα
του ελληνικού εργατικού δυναµικού και όχι µόνο, αλλά και τον
ιδρώτα των λαθροµεταναστών που τους έφεραν για τα µεγάλα
έργα, τα έργα του σκανδάλου των Ολυµπιακών Αγώνων του 2004
και τόσα άλλα.
Τι άλλο να σηµαίνει, άραγε, η προστασία εκ µέρους σας του
απορρήτου της λίστας Λαγκάρντ; Τι είδαµε σήµερα; Ήµασταν
όλοι στη δυσάρεστη θέση να βλέπουµε στους διαδρόµους του
ελληνικού Κοινοβουλίου τον πρώην Υπουργό Οικονοµικών Γεώργιο Παπακωνσταντίνου, έναν άνθρωπο που έπρεπε αυτήν τη
στιγµή να έχει συλληφθεί. Αυτός ο άνθρωπος, λοιπόν, αντί να
είναι πίσω από τα σίδερα, βρισκόταν στο ελληνικό Κοινοβούλιο
και απαντούσε στην αρµόδια επιτροπή για το θέµα της λίστας
Λαγκάρντ. Τι είπε; Είπε το εξής αµίµητο: «Έδωσα αντίγραφο στο
Διώτη σε στικ και το πρωτότυπο δεν ξέρω πού είναι, το έχασα.».
Ωραίος Υπουργός! Διάνα έπεσε ο Γιώργος!
Καλούνται σήµερα, λοιπόν, οι Έλληνες Βουλευτές να συζητήσουν σε παράλληλους µονολόγους –κάτι που κάνω και εγώόπου οι µεν, δηλαδή η τρικολόρ Συγκυβέρνηση, θα λένε ότι τα
µέτρα θα είναι µονόδροµος, οι άλλοι θα λένε «εµείς θα διαπραγµατευτούµε, όταν θα γίνουµε κυβέρνηση».
Τους τρεις χιλιάδες ανθρώπους που κρεµάστηκαν, αυτούς
τους Συνέλληνες που έπεσαν από τα µπαλκόνια, που αυτοκτόνησαν, θα τους επαναδιαπραγµατευτείτε; Θα τους φέρετε πίσω;
Κύριοι Βουλευτές, όσοι σκέφτεστε να υπερψηφίσετε αυτό το
νοµοσχέδιο, σας λέω τούτο. Σταµατήστε τώρα! Σταµατήστε και
σκεφτείτε για µία φορά και µόνο µόνοι σας! Καθίστε ελεύθερα
και σκεφτείτε τι πάτε να κάνετε!
Κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας, υποτιθέµενοι δεξιοί, θα συνεχίσετε να στηρίζετε µία κυβέρνηση συνεργασίας, µία κυβέρνηση
ουσιαστικά ντόπιων και ξένων συµφερόντων; Ακόµα και αν υποθέσει κανείς ότι δεν έχετε συναίσθηση τι πάτε να κάνετε –καθίστε
να τα ακούσετε, αφού λείπει ο Στουρνάρας, ο εισηγητής θα τα
ακούσει- ακόµα και αν πούµε ότι οι προθέσεις σας είναι αγαθές,
έστω και αν εσείς δεν διαβάσατε τι πάτε να ψηφίσετε –αναφέροµαι σε Βουλευτές της Συµπολίτευσης- δείτε ότι µ’ αυτό που κάνετε, θα σταθείτε ενάντια στα συµφέροντα του ελληνικού λαού.
Δεν µιλάµε για τον ελληνικό λαό του σήµερα, αλλά και των γενεών που έρχονται.
Κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας, η ιδεολογία σας είναι µία νεοφιλελεύθερη σούπα, στην οποία χωρά ο –εντός εισαγωγικών«Μακεδονοµάχος» Σαµαράς, ο Σαµαράς του 1992 και χωρά επίσης –όσο είναι δυνατόν να χωρέσει- αυτός που είπε «ο αέρας
πήρε τη σηµαία από τα Ίµια», δηλαδή ο Θεόδωρος Πάγκαλος το
1996. Και όλα αυτά τα περί µοντέλου ανάπτυξης που λέει ο Σαµαράς, είναι ένα προκάλυµµα, ένας φερετζές, που θέλει να καλύψει το πραγµατικό σας πρόσωπο. Ένα είναι το πιστεύω σας,
το χρήµα! Χρήµα στα ταµεία των ντόπιων και ξένων προϊσταµένων σας! Φτώχεια και δυστυχία στον ελληνικό λαό! Νέα Κατοχή!
Ο ελληνικός λαός θα πρέπει στο σύνολό του πια να συνειδητοποιήσει ότι µε κάθε µνηµόνιο που ψηφίζεται, µπαίνει βαθύτερα
µέσα. Είπατε κατ’ επανάληψη µε στόµφο και εδώ και στα µίντια
ότι αυτά θα είναι τα τελευταία µέτρα. Μετά, µας είπατε, θα µπορέσουµε να πάµε στις αγορές. Γιατί να πάµε στις αγορές; Για να
δανειστούµε! Και έτσι κι αλλιώς, λοιπόν, θα δανειστούµε! Δεν θέλουµε άλλα δάνεια! Δεν µας χρειάζονται δάνεια! Δεν πρέπει να
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δανειστούµε άλλο! Δεν το καταλαβαίνετε; Όχι άλλα δάνεια πάνω
στο δάνειο, για να ικανοποιηθούν οι άπληστοι τοκογλύφοι, οι τζογαδόροι των αγορών!
Αυτόν τον τζόγο µε αντικείµενο την Ελλάδα έρχεστε εδώ, να
τον κάνετε νόµο. Υπάρχουν δυστυχώς πρόθυµοι άνθρωποι, Βουλευτές που θα τζογάρουν πάνω στην Ελλάδα.
Εµείς στη Χρυσή Αυγή δεν συναινούµε να παίξετε στα ζάρια
τα νησιά µας, δεν συναινούµε να παίξετε στα ζάρια το νερό που
πίνουµε, τον αέρα που αναπνέουµε. Μην µου πείτε ότι κανένας
δεν είναι περισσότερο πατριώτης από τον άλλο. Αυτή είναι γνωστή καραµέλα. Λέτε ψέµατα. Αυταπατάστε και εξαπατάτε και τον
ελληνικό λαό, τζογάρετε.
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ: Δεν ακούω πρόταση τόση ώρα.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Θα σας λύσω και την απορία. Αφού µίλησε και µε κάλυψε απόλυτα ο λόγος του πράγµατι χειµαρρώδη
συναγωνιστή µας, Ηλία Παναγιώταρου, τον ρώτησα: Τι είναι αυτό
το «παπάτζα», που είπες και είχε απορία ο Τζαµτζής; Ρώτησα και
έµαθα και θα σου λύσω την απορία. Παπάτζα είναι αυτό που έκαναν τα µικρολαµόγια στην Οµόνοια, οι παπατζίδες, που έπεφτε
στα νύχια τους ο αφελής λαός και πάντα έχανε. Συνεπώς, για να
σας λυθεί η απορία, σας είπε ο κ. Παναγιώταρος ότι παίζετε τους
παπατζίδες, γιατί ό,τι κι αν κάνετε, µε εσάς η Ελλάδα θα είναι
πάντα η χαµένη. Αυτό είναι το παιχνίδι του παπά.
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ: Και µε εσάς θα δει το φως το αληθινό!
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Με εµάς θα δει µία χρυσή αυγή, το ξέρει
ο λαός και τρέµετε γι’ αυτό. Διότι για εµάς η Ελλάδα δεν πωλείται. Τα δηµόσια αγαθά που έχει πληρώσει µε τους φόρους του
ο ελληνικός λαός δεν πωλούνται. Ό,τι έχουµε κατακτήσει µε θυσίες, µε αίµα, µε κοινωνικούς αγώνες τα τελευταία εκατόν
ογδόντα χρόνια, δεν τα παραχωρούµε. Η δηµόσια περιουσία,
κύριε Τζαµτζή, εισηγητή του νοµοσχεδίου, δεν είναι του παππούλη σας για να την κάνετε ό,τι θέλετε. Tο νερό, ο ηλεκτρισµός,
οι παραλίες δεν είναι δικά σας για να τα πουλήσετε, όπως δεν
είναι δικαίωµά σας και δικαίωµα καµµίας κυβέρνησης.
Ο Πρωθυπουργός, κ. Αντώνης Σαµαράς προεκλογικά υποσχόταν ανάπτυξη και τον είδαµε ότι σήκωσε κι αυτός τα µανίκια. Είπε
να ρυθµιστούν οι φορολογικές επιβαρύνσεις των προηγουµένων
χρόνων, ώστε να µην ξεπερνούν το 25% του µέσου οικογενειακού επιδόµατος. Είπε επίσης, όσον αφορά τα µέτρα για τους
δανειολήπτες, ότι η µηνιαία δόση δεν θα ξεπερνά το 30% του εισοδήµατος.
Τι έκανε; Όχι µόνο δεν έκανε τίποτα, αλλά µειώνοντας τους µισθούς, τις συντάξεις, αυξάνοντας τους φόρους, νεκρώνοντας
ουσιαστικά την αγορά, βάζει την Ελλάδα ακόµα πιο βαθιά στην
ύφεση, ακόµα πιο βαθιά στην ανεργία. Με µία κουβέντα τι έκανε
ο κ. Σαµαράς; Είπε ξεδιάντροπα ψέµατα στον ελληνικό λαό. Αυτό
έκανε. Το ξέρουν όλοι εδώ µέσα και το ξέρουν κι έξω. Το ξέρει
όλος ο ελληνικός λαός. Είπε ψέµατα.
Γιατί είναι ψέµατα; Διαβάστε τα Πρακτικά, αν δεν γράφονται,
ορίστε οι δεκαοχτώ θέσεις τις Νέας Δηµοκρατίας. Τις καταθέτω.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Χρήστος Παππάς καταθέτει
για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Διαβάστε τι έκανε σε αυτές τις δεκαοχτώ θέσεις. Τώρα θα
πείτε πολλοί: «Και τι πρέπει να γίνει λοιπόν;». Δύο πραγµατάκια
θα πω, για να µην πάρω το χρόνο σας για το τι να γίνει.
Πρώτον, να απαιτήσετε το κατοχικό δάνειο. Θα κουράσω, θα
πω ότι η Χρυσή Αυγή προεκλογικά µε δηµόσια τεκµηριωµένη
πρόταση τοποθετήθηκε για το κατοχικό δάνειο και για τις πολεµικές επανορθώσεις, ξεκάθαρα κι επίσηµα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Εσείς µε τις περίφηµες επιτροπές σας, κύριοι της Κυβέρνησης, στέλνετε αυτό το θέµα στις καλένδες. Άκρα του τάφου
σιωπή για το δάνειο και τις επανορθώσεις.
Έθεσε ο Πρωθυπουργός αυτό το θέµα στην κυρία Μέρκελ;
Μούγκα ο Σαµαράς µπροστά στη Μέρκελ, στρατιωτάκι ακούνητο
και αµίλητο. Αυτή είναι η πολιτική µας; Αυτό σηµαίνει Έλληνας;
Δεύτερον και βασικό, γιατί πρέπει να λέµε τις αλήθειες. Ο ελ-
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ληνικός λαός δεν είναι άµοιρος ευθυνών, ο ελληνικός λαός πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του, πρέπει να σηκωθεί από τον καναπέ και να πιέσει, να πιέσει χωρίς κοµµατικές σηµαίες.
Η Χρυσή Αυγή είναι αυτή που λέει διαχρονικά τα µεγάλα «όχι».
Λέµε «όχι» στον εθνικό διχασµό, λέµε «όχι» στην αµαύρωση των
εθνικών επετείων, λέµε «όχι» στις ενέργειες που µελετηµένα οδηγούν στο να καταργηθούν οι παρελάσεις στρατού και οι παρελάσεις µαθητών, οι εκδηλώσεις τιµής που τιµούν όλους αυτούς
που είπαν το «όχι». Εµείς, λοιπόν, λέµε ότι οι κοµµατικές σηµαίες
διχάζουν και ότι η πατρίδα ενώνει.
Εµείς καταψηφίζουµε το σχέδιο νόµου. Τώρα εσείς µε την κοµµατική σας πειθαρχία, την απειλή της διαγραφής και την απειλή
των πρόωρων εκλογών που θα σας στείλουν στο χρονοντούλαπο
της ιστορίας, πιθανώς θα περάσετε το νοµοσχέδιο. Ας είναι.
Εµείς θα είµαστε εδώ και θα αγωνιστούµε µαζί µε το λαό για να
βροντοφωνάξουµε ότι η Ελλάδα δεν πωλείται, δεν αγοράζεται,
δεν ενοικιάζεται.
Τους χαιρετισµούς µου στον κ. Στουρνάρα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
πολύ, κύριε συνάδελφε.
Το λόγο έχει ο κ. Αθανάσιος Πετράκος.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Βουλή καλείται να κυρώσει µια σηµαντικότατη πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου, η οποία περιλαµβάνει, όπως γνωρίζουµε, έξι άρθρα και άλλα δεκαοκτώ-είκοσι
που ήρθαν µε την τελευταία τροπολογία, κάθε ένα από τα οποία
θα µπορούσε να αποτελέσει αντικείµενο ξεχωριστής συνεδρίασης.
Το άρθρο πρώτο αφορά το ΤΑΙΠΕΔ. Όταν οι νόµοι και η πραγµατικότητα δεν συµφωνεί µαζί σας, τόσο το χειρότερο και για
τους νόµους και για την πραγµατικότητα. Αλλάζετε εκ των υστέρων το νόµο για να νοµιµοποιήσετε µία παρανοµία την οποία κάνατε, µη τυχόν και χάσουµε τον «µεγάλο ηγέτη» κ. Αθανασόπουλο, ο οποίος καταβαράθρωσε τη ΔΕΗ και ο οποίος τώρα πρέπει να καταβαραθρώσει και όλη τη δηµόσια περιουσία. Αυτό κάνετε.
Όµως, όταν εκ των υστέρων αλλάζεις τα πράγµατα µε τέτοιο
τρόπο, αυτό λέγεται απλά και ήρεµα «πραξικόπηµα». Τα πραξικοπήµατα, λοιπόν, δεν αναγνωρίζονται, όπως και οι πράξεις που
προκύπτουν από αυτά. Αυτά και όσον αφορά το ΤΑΙΠΕΔ. Τελεία
και παύλα.
Δεύτερον, καλούµαστε ως εκπρόσωποι του λαού, ο οποίος
µας τίµησε µε την ψήφο του για να µας εκλέξει στο ελληνικό Κοινοβούλιο, να αποφασίσουµε αν θα δεχθούµε να βάλουµε πωλητήριο στις σηµαντικότατες δηµόσιες επιχειρήσεις, όπως είναι η
ΔΕΗ, η ΕΥΔΑΠ, τα Ελληνικά Πετρέλαια, τα Ελληνικά Ταχυδροµεία, η ΕΥΑΘ, οι Οργανισµοί Λιµένων, ο ΟΠΑΠ κ.λπ..
Το θέµα είναι αν ο κάθε Βουλευτής και όλοι µαζί αρνηθούµε
να ξεπουλήσουµε τις δηµόσιες περιουσίες και το δηµόσιο
πλούτο της χώρας µας, ή αν θα δεχθούµε να παγώσει ο ελληνικός λαός από την τροµακτική αύξηση της τιµής του πετρελαίου
θέρµανσης, αν θα δεχθούµε να µην αποζηµιώνονται όσοι υποστούν ένα ατύχηµα από ανασφάλιστο αυτοκίνητο, αυτά είναι
πάρα πολύ σοβαρά πράγµατα.
Εµείς λέµε, λοιπόν, ότι ήρθε η ώρα να αναµετρηθεί ο καθένας
µε τη συνείδησή του και να πει «ναι» ή «όχι». Εµείς σας καλούµε
να πούµε όλοι µαζί ένα µεγάλο «όχι». «όχι» δεν ξεπουλάµε την
περιουσία και το µέλλον του ελληνικού λαού, γιατί η δηµόσια περιουσία και ο φυσικός πλούτος ανήκουν στις γενιές που έρχονται
και δεν έχουµε το δικαίωµα να τους στερήσουµε το µέλλον, την
προοπτική και την ανάπτυξη του τόπου. Δεν πρέπει να επιτρέψει
κανένας Βουλευτής να ψηφιστεί η καταστροφική για το µέλλον
της χώρας πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου, διότι αυτή η κύρωση στοχεύει στην παράκαµψη κάθε εµποδίου που µπορεί να
βρεθεί, προκειµένου να επιταχυνθεί η πλήρης παράδοση του δηµόσιου πλούτου και των δηµόσιων επιχειρήσεων στους ιδιώτες,
κάτι που σηµατοδοτεί την πλήρη υποταγή στην τρόικα. Δεν θα
υπάρχει δυνατότητα παρέµβασης µέσω του Κοινοβουλίου –και
αυτό θα πρέπει να το προσέξουµε- ούτε καν για την έγκριση των
διοικήσεων ούτε και για οποιονδήποτε κοινοβουλευτικό έλεγχο
σε ασκούµενες πολιτικές, όπως είναι για παράδειγµα τα τιµολό-
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για και η αξιοποίηση της περιουσίας τους που είναι δηµόσια και
έχει δηµιουργηθεί από τον ιδρώτα των εργαζοµένων σ’ αυτές και
ολόκληρου του ελληνικού λαού.
Η ακολουθούµενη διαδικασία της θέσπισης και κύρωσης της
πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου είναι ουσιαστικά πραξικοπηµατική.
Η υπερψήφισή της σηµαίνει –και ας λέει ο κ. Κουκουλόπουλος
εδώ πέρα να έρχεται στη Βουλή- απλά και καθαρά ότι µε απλή
απόφαση Υπουργού ή γενικά οποιουδήποτε προσώπου του δηµοσίου µπορεί να γίνει εκποίηση δηµόσιας επιχείρησης, δηλαδή
µπορεί να την πουλήσει ή να παραχωρήσει µέρος ή όλο στο ΤΑΙΠΕΔ χωρίς να λογοδοτήσει πουθενά, ακόµα και αν ξεπουληθεί
άνευ αντιτίµου.
Κύριοι συνάδελφοι, πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι οποιαδήποτε
επενδυτική οµάδα, ακόµη και χωρίς σχέδιο και χωρίς οικονοµική
επιφάνεια, από οποιοδήποτε µέρος, χωρίς καµµία εξασφάλιση
για τους εργαζόµενους και την παραγωγικότητα της επιχείρησης, µπορεί να γίνει ιδιοκτήτης σε όποια υπό εκποίηση επιχείρηση.
Αυτή η πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου δεν πουλάει απλά,
κάτι στο οποίο εµείς διαφωνούµε ριζικά και κατηγορηµατικά,
αλλά ξεπουλάει. Το πρώτο άρθρο της είναι κατάφωρα αντισυνταγµατικό.
Πρέπει λοιπόν να γίνει κατανοητό σήµερα από τον ελληνικό
λαό ότι η ουσία της πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου είναι η
παράδοση των πάντων στους ιδιώτες και η εγκατάλειψη κάθε
«εργαλείου» παρέµβασης και άσκησης κοινωνικής και αναπτυξιακής πολιτικής.
Εµείς θα συµβάλουµε µ’ όλες µας τις δυνάµεις να κατανοηθεί
από το λαό το µέγεθος του εγκλήµατος που επιχειρείται ώστε να
αντιδράσει µ’ όποιον τρόπο µπορεί. Δεν είναι δυνατόν, παραδείγµατος χάριν, όταν η ΕΥΔΑΠ εµφάνισε το 2011 αύξηση των κερδών της άνω του 100%, να έρχεστε σήµερα και να ξεπουλάτε την
ΕΥΔΑΠ και την ΕΥΑΘ και να δίνετε στα ιδιωτικά µονοπώλια το
υπ’ αριθµόν ένα ζωτικό αγαθό που είναι το νερό. Δεν είναι δυνατό
να µείνουµε η µόνη χώρα στον κόσµο που δεν θα έχουµε δηµόσια ταχυδροµεία. Δεν έχετε κανένα δικαίωµα να το κάνετε αυτό
ούτε για την ΕΥΔΑΠ ούτε για την ΕΥΑΘ ούτε για τα Ελληνικά Ταχυδροµεία ούτε για τη ΔΕΗ ούτε για τα Ελληνικά Πετρέλαια ούτε
για τα λιµάνια, αλλά ούτε και για τη «χρυσοφόρο όρνιθα» που λέγεται ΟΠΑΠ µε την οποία ζουν όλες οι ερασιτεχνικές οµάδες και
όλοι οι πολιτιστικοί σύλλογοι. Δεν έχει δικαίωµα καµµία συγκυριακή πλειοψηφία να δώσει απόλυτη εξουσία ζωτικών τοµέων της
δηµόσιας ζωής σε ιδιώτες και να στερήσει από την πολιτεία το
δικαίωµα επιλογής, ελέγχου και αποβολής όποιου λειτουργεί
ακόµα και βλαπτικά κατά το δηµοσίου συµφέροντος των πολιτών
και της πατρίδας.
Δεν έχετε δικαίωµα να παραχωρήσετε τις στρατηγικής σηµασίας επιχειρήσεις και τα περιουσιακά στοιχεία, τα βασικά δίκτυα
και τις υποδοµές για την κοινωνική και την οικονοµική ζωή της
χώρας καθώς και την ασφάλειά της στους ιδιώτες, γιατί αυτό σηµαίνει πάρα πολύ απλά, όσο και να πονάει, ουσιαστική παραχώρηση ολόκληρης της χώρας σε ιδιωτικά συµφέροντα.
Οι συνέπειες από την προώθηση µιας τέτοιας πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου είναι αυτονόητες γιατί έχουµε πλέον µία εµπειρία είκοσι χρόνων φιλελευθερισµού. Δεν είχαµε είκοσι χρόνια
σοβιετικό κράτος στην Ελλάδα, γιατί αλλιώς θα έπρεπε να κάνουµε πρόταση µεθαύριο, στις 7 του Νοέµβρη, να γίνει επίσηµη
αργία και να το γιορτάσει η Βουλή. Έπρεπε να το γιορτάζουµε.
Είκοσι χρόνια νεοφιλελευθερισµό είχαµε. Οι ιδιωτικοποιήσεις της
τελευταίας εικοσαετίας όµως ούτε νέες επενδύσεις έφεραν, ούτε
νέες θέσεις εργασίας δηµιούργησαν.
Σηµαντικότατο αποτέλεσµα των ιδιωτικοποιήσεων και γενικά
της νεοφιλελεύθερης πολιτικής είναι η χειροτέρευση όλων των
προσφερόµενων υπηρεσιών και η δυσβάσταχτη για τα λαϊκά
στρώµατα εκτίναξη των τιµών και των προσφερόµενων υπηρεσιών και αγαθών. Στο δε µεγάλο ξεπούληµα του ενεργειακού
τοµέα θεσπίστηκαν όλες οι σκανδαλώδεις ρυθµίσεις και αποφάσεις που επέτρεψαν την είσοδο στην κερδοφορία των ισχυρών
οµίλων και των «αεριτζήδων».
Υπάρχει ένα µεγάλο θέµα µετά απ’ όλα αυτά που βγήκαν και
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για τα Ελληνικά Πετρέλαια µετά απ’ όσα αποκαλύφθηκαν από τις
µίζες του κ. Τσοχατζόπουλου. Εµείς λέµε ευθέως ότι είναι µείζον
θέµα αυτό που έχει γίνει µε τα Ελληνικά Πετρέλαια και, πέρα από
τη ριζική πολιτική µας αντίθεση µε το ξεπούληµα των Ελληνικών
Πετρελαίων, µετά απ’ αυτές τις αποκαλύψεις θέτουµε ευθέως
θέµα αµφισβήτησης της ίδιας της συµφωνίας που έχει προκύψει
και ο Λάτσης έχει ισχυρή µετοχική θέση µέσα στα Ελληνικά Πετρέλαια, στη σύνθεση του µετοχικού κεφαλαίου και φυσικά θέτουµε θέµα να παγώσει κάθε διαπραγµάτευση για τα Ελληνικά
Πετρέλαια, τη ΔΕΠΑ και τη ΔΕΣΦΑ µέχρι τη δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης.
Κύριοι συνάδελφοι, η πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου, αν κυρωθεί και υλοποιηθεί, θα παράξει εγκληµατικά αποτελέσµατα σε
βάρος του παρόντος και του µέλλοντος αυτού του τόπου. Επειδή
αρκετές απ’ αυτές τις διατάξεις έρχονται σε αντίθεση µε το Σύνταγµα και µε το κράτος δικαίου, εµείς σας καλούµε να αρθείτε
πάνω από κοµµατικές γραµµές και να καταψηφίσετε αυτή την
απαράδεκτη πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου, γιατί αυτό επιβάλλει το πραγµατικό συµφέρον του λαού και του τόπου. Ακόµα
και αν υπερψηφιστεί αυτή η άθλια πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου από την πλειοψηφία της Βουλής, εµείς θα την καταργήσουµε το ίδιο γρήγορα και µε την ίδια ταχύτητα που τη φέρατε.
Προειδοποιούµε και τους επίδοξους επενδυτές ότι όπως θα
τα πάρουν έτσι και θα τα χάσουν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστώ.
Ο κ. Κωνσταντίνος Κουτσογιαννακόπουλος έχει το λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Παρατυπώντας και παρανοµώντας δια δευτέραν φοράν, δεδοµένου ότι ο
χρόνος οµιλίας είναι εφτά λεπτά και θα έπρεπε να µιλάω από τη
θέση µου, έρχοµαι στο Βήµα να πω ότι παρανοµώ µπας και κατορθώσουµε κάποτε να σεβαστούµε τον Κανονισµό ξεκινώντας
από τα πιο απλά.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι γοητεία να βρίσκεται νέος
Βουλευτής στο Κοινοβούλιο. Όπως είπε και ο Νότης Μαριάς, µε
τον οποίον είχαµε βρεθεί παλιότερα σε νοµαρχιακό συµβούλιο,
θα ήθελε να βλέπει, να ακούει ή να βιώνει κάτι αλλιώτικο, κάτι
διαφορετικό από τα ειωθότα τα παρελθουσών δεκαετιών. Οι δεκαετίες αυτές διέλαµψαν εις την πώληση, αγορά και µίσθωση εν
ταυτώ αυτής της χώρας µε µια απλή συνταγή: της εντός οκταετίας δια του απροσµετρήτου δανεισµού παραδόσεως εις πλήρην
αυτοαιχµαλωσίαν σ’ αυτούς που θέλουν να λένε όλοι οι συνάδελφοι της Αριστεράς εδώ. Και η Αριστερά κατά τον λόγον βεβαίως είναι και οι συνάδελφοι της Χρυσής Αυγής και οι συνάδελφοι του ΚΚΕ.
Είναι η εισαγωγή και θα προσπαθήσω να σας πω ποια είναι η
δική µου εκδοχή. Προφανώς όλοι στέλνετε τα βέλη, τις απειλές
και την επιστηµονική µεθοδολογία της τροµοκρατίας όπως την
καθιέρωσε ο Λενινισµός. Διότι όταν είναι ο ολοκληρωτισµός στην
εξουσία εφευρίσκει τον εχθρό του λαού και όλα στρέφονται εκεί
και όταν θέλει να αναρριχηθεί εις την εξουσία τότε πάλι χρησιµοποιεί τη µεθοδολογία, ώστε να πλήξει και να εξουδετερώσει
τον εχθρό.
Ποια είναι αυτή; Πρώτα απ’ όλα η τροµοκράτηση. Όλο το σύνολο. Προσέξτε. Εγκληµατείτε, παραδίδετε, πωλείτε, µισθώνετε,
είστε υποχείρια, είστε ενεργούµενα, είστε καθοδηγούµενοι. Ποιανού; Ποιανού; Δεν µε καθοδηγεί κανείς. Δεν ήρθε εδώ κανένας,
ούτε µε έπιασε από το µανίκι ούτε από το αυτί για να µου πει τι
θα κάνω.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗΣ: Τότε είσαι επικίνδυνος
άµα το κάνεις από µόνος σου.
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ: Εσύ είσαι επικίνδυνος.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Επικίνδυνος
από σένα και την παρέα σου δεν υπάρχει άλλος περισσότερο.
Επί του θέµατος. Λίγα ακούµε για το θέµα σήµερα. Μέσα στο
πλαίσιο των όσων προανέφερα, κουβέντα για το νοµοσχέδιο δεν
έχει γίνει. Πλήρης περιφρόνηση του θεσµού, πλήρης περιφρόνηση των πάντων. Κοινοβουλευτισµός στην άκρη. Μιλάµε in abstracto. Θα µιλήσουµε in concreto; Περίµενα να ακούσω.
Εδώ µέσα περιγράφεται ένα σύστηµα ξεπουλήµατος κατά την
εκδοχή τη δική σας, της Αντιπολιτεύσεως. Ποιο είναι το σύστηµα
αυτό; Αναφέρθηκε κανένας στη µέθοδο του εδάφους; Ποια είναι
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αυτή η καινούργια νοµική µορφή πάνω στην οποία στηρίζεται το
δικό µας ξεπούληµα; Είπε κανένας σας ποια είναι τα αρνητικά ή
ποια είναι τα θετικά πάνω σ’ αυτό; Κανείς. Δεν συζητάµε ποτέ γι’
αυτά που πρέπει. Απορρίπτετε γενικώς και συλλήβδην και κουβέντα δε γίνεται.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Μας ήρθατε αδιάβαστος.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Είµαι αδιάβαστος λέτε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΤΑΒΛΟΥΡΟΣ: Είναι αυτό που λέει περί τροµοκρατίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια – Τσαρουχά): Αφήστε τον
κύριο συνάδελφο να τοποθετηθεί όπως θέλει. Δεν θα κάνουµε
διάλογο τώρα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Είµαι αδιάβαστος;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια – Τσαρουχά): Εντάξει, όλοι
έχουµε το σχολιασµό στο κεφάλι µας. Δεν θα κάνουµε όµως διάλογο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Το να γίνεται
µεµονωµένη αναφορά από έναν ή δύο ανθρώπους εδώ µέσα και
όλα τα υπόλοιπα να βρίσκονται εις τη γενικότητα και µάλιστα κάποιοι να έρχονται να απαγγέλουν το γραµµένο ποίηµα και να σηκώνονται να φεύγουν, αυτό τι δείχνει;
Ακούστε: Το νοµοσχέδιο αυτό είναι σαν να βάζουµε αίµα φρέσκο, ζωντανό και δυνατό σε έναν αδύναµο θνήσκοντα οργανισµό.
Είναι φυσιολογικό αυτό το νέο, το ζωντανό να δηµιουργήσει σοκ,
να δηµιουργήσει το λεγόµενο «τραυµατικό σοκ». Οτιδήποτε ταράττει την ευκολία της 30ετίας, οτιδήποτε µας βγάζει από τον
κανόνα «µα έτσι ήταν», «έτσι το κάναµε». Και βολεύει τους πάντες. Και τους µεν και τους δε.
Και όταν έρχεται αυτό –όπως εν προκειµένω- να ανατραπεί σε άλλες περιπτώσεις να αλλάξει- τότε τα αντανακλαστικά είναι
τα αντανακλαστικά τα φοβικά, έως του τρόµου, αυτού ο οποίος
δεν µπορεί ούτε καν να προσεγγίσει, να αντιληφθεί -ακόµα κι αν
το θέλει, εγώ δεν αµφισβητώ- µύχιες καλές προθέσεις, ασχέτως
αν για άλλους λόγους δεν εξωτερικεύονται.
Ας µην τροµοκρατούµαστε, όµως, στο καινούργιο. Ας το
δούµε. Ας το δοκιµάσουµε. Υπάρχουν δικλείδες προστασίας γι’
αυτό το φοβερό ξεπούληµα των χρυσαφικών! Τίποτα δεν ξεπουλιέται. Όλα παραχωρούνται κατά χρήση κι έναντι ανταλλάγµατος. Και τα ανταλλάγµατα θα είναι, σύµφωνα µε τους διεθνείς
κανόνες και τα πρότυπα, αυτά που πρέπει να είναι στη συγκυρία
στην οποία βρισκόµαστε και όπως είναι.
Ας σταµατήσουµε, λοιπόν, αυτή τη στείρα αντιπαράθεση, για
να µην πω τίποτα χειρότερο. Δεν είναι καιρός για στείρες αντιπαραθέσεις. Για όνοµα του Θεού! Έχουµε εδώ πεδίον δόξης να
αντιπαρατεθούµε. Ας προσεγγίσουµε, όµως, λίγο την ουσία των
πραγµάτων και κυρίως την αναγκαιότητα των καιρών.
Ευχαριστώ που µε ανεχθήκατε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια–Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
κι εµείς.
Το λόγο έχει ο κ. Απόστολος Βεσυρόπουλος.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, παρακολουθώ µε µεγάλο ενδιαφέρον τις τοποθετήσεις ορισµένων εκ των οµιλητών κατά τη σηµερινή συζήτηση. Ακούγοντας τις τοποθετήσεις αυτές, διαπιστώνω για µία
ακόµη φορά ότι γίνεται αντιληπτό και κατανοητό από όλους
όσους βρίσκονται εδώ στο Κοινοβούλιο -και τονίζεται διαρκώς
µε έµφαση από όλες τις πτέρυγες- ότι η κατάσταση στη χώρα
µας είναι ιδιαίτερα κρίσιµη και ότι η κοινωνία έχει φτάσει στα
όριά της.
Άκουγα µε προσοχή όλη την Αντιπολίτευση. Καταγγελτικός
λόγος. Αυτή είναι η συνεισφορά της Αντιπολίτευσης στην πιο κρίσιµη συγκυρία για τη χώρα. Αρκείστε να περιγράφετε τα προβλήµατα. Αρνείστε επίµονα την αλήθεια και την πραγµατικότητα.
Από την πολιτική σας πρακτική απουσιάζει η ευθύνη και η συνεννόηση. Από τον πολιτικό σας λόγο απουσιάζουν οι λύσεις και
καλλιεργούνται οι αυταπάτες.
Σε περιόδους εθνικής κρίσης υπάρχει η ανάγκη µιας ελάχιστης
συνεννόησης. Οφείλουµε να συνεργαστούµε για τα µείζονα και
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τα σηµαντικά.
Είµαι νέος Βουλευτής. Η εντολή που µου έδωσαν οι πολίτες,
δεν είναι να συµβάλω στην αναπαραγωγή πρακτικών του παρελθόντος. Η εντολή που πήρα –και που πήραµε- είναι εντολή ρήξης
µε το παρελθόν, εντολή για αλλαγές, για άλλα πρότυπα πολιτικής συµπεριφοράς, για την Ελλάδα της δηµιουργίας και της ανάπτυξης, µιας ανάπτυξης που θα είναι υγιής, βιώσιµη, που θα
στηρίζεται στην παραγωγή µας, στις δικές µας δυνάµεις.
Συζητούµε σήµερα ένα πολύ σηµαντικό νοµοσχέδιο του
Υπουργείου Οικονοµικών.
Σε ένα περιβάλλον βαθειάς και παρατεταµένης ύφεσης, υψηλής ανεργίας και µεγάλης αβεβαιότητας είναι επιβεβληµένη η
υλοποίηση µεγάλων διαθρωτικών µεταρρυθµίσεων.
Με την προώθηση του προγράµµατος αποκρατικοποιήσεων,
την επιτάχυνση δοµικών αλλαγών για την ανάκτηση εµπιστοσύνης στην ελληνική οικονοµία, την επίτευξη δηµοσιονοµικής σταθερότητας και τη σταδιακή επανεκκίνηση της πραγµατικής οικονοµίας στο πλαίσιο ενός συνολικού στρατηγικού σχεδιασµού, η
Κυβέρνηση προχωράει στη διαµόρφωση συγκεκριµένου πλαισίου που θα διευκολύνει την ταχεία υλοποίηση των αποκρατικοποιήσεων που έχουν δροµολογηθεί, ταυτόχρονα, όµως θα διασφαλίσει διαφανείς και προς το συµφέρον του ελληνικού δηµοσίου διαδικασίες.
Η Κυβέρνηση εθνικής ευθύνης και ο Πρωθυπουργός καταβάλλουν µια υπεράνθρωπη προσπάθεια, προκειµένου να δώσουν ελπίδα στην Ελλάδα και τους Έλληνες, κάνοντας πράξη την
πρόσφατη εντολή του ελληνικού λαού για την παραµονή της
χώρας εντός της ευρωζώνης.
Προσπαθούν µέσα σε µια δύσκολη συγκυρία να διαλύσουν τα
µαύρα σύννεφα που σκεπάζουν την Ελλάδα, καθώς µια ξαφνική
καταιγίδα θα οδηγούσε σε απρόβλεπτες και απρόσµενες εξελίξεις που κανείς δεν µπορεί να διανοηθεί και να προβλέψει τις επιπτώσεις της.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε αυτές τις κρίσιµες στιγµές,
ο καθένας αναλαµβάνει τις ευθύνες του. Από τις πράξεις µας και
τις ενέργειές µας εξαρτάται το µέλλον αυτού του τόπου.
Η εικόνα της χώρας έχει βελτιωθεί. Το κλίµα είναι διαφορετικό.
Με την αξιοπιστία µας αποµακρύνουµε τη δραχµοφοβία. Καµµία
οικονοµία δεν µπορεί να ανακάµψει µέσα σε ένα περιβάλλον ανασφάλειας.
Η Κυβέρνηση σήµερα αγωνίζεται πρώτον, να κρατήσει την Ελλάδα µέσα στην Ευρώπη και την Ευρωζώνη. Δεύτερον, επαναδιαπραγµατεύεται τους όρους της δανειακής σύµβασης και την
επιµήκυνση. Τρίτον, δηµιουργεί ένα νέο οικονοµικό και φορολογικό πλαίσιο για την ανάκαµψη της οικονοµίας.
Μετά από τις πρόσφατες θετικές εξελίξεις στη χώρα µας
έχουµε αποκτήσει πλέον αξιοπιστία στο εξωτερικό και άλλαξε το
κλίµα στην Ευρώπη. Αυτό το βλέπουµε όλοι και πρέπει να το εκµεταλλευτούµε. Οι διαρθρωτικές αλλαγές είναι αδήριτη ανάγκη
να γίνουν στην ελληνική οικονοµία, ώστε να απελευθερωθούν δυνάµεις ικανές, να µετατρέψουν την ύφεση σε ανάκαµψη της οικονοµίας, διαρθρωτικές αλλαγές που θα έπρεπε να έχουν γίνει
ήδη στην ελληνική οικονοµία, αλλαγές που δεν µπορούµε πλέον
να αποφύγουµε. Γιατί είναι πολύ πιο λογικό, πιο ηθικό και αποτελεσµατικό να αξιοποιήσεις την ακίνητη περιουσία τη δηµόσια,
να παίρνεις έσοδα από τη γη που τώρα παραµένει αναξιοποίητη,
παρά να µειώνεις µισθούς, συντάξεις ή να αυξάνεις φόρους.
Δυστυχώς, όµως, κάποιοι αυτό άργησαν να το καταλάβουν και
υπέκυψαν σε συντεχνίες, αφέθηκαν στο βόλεµα των υµετέρων
προσδοκώντας µικροπολιτικά οφέλη.
Αυτήν τη στιγµή επιβάλλεται να γίνουν οι αναγκαίες διαρθρωτικές αλλαγές για να µη σηκώνει το βάρος µονίµως ο εργαζόµενος στον ιδιωτικό τοµέα και για να υπάρξει ώθηση στον οικονοµικό τοµέα µέσα από ιδιωτικές επενδύσεις.
Το κράτος επιχειρηµατίας µας οδήγησε σε ελλείµµατα, διαφθορές, συντεχνιακές λογικές, παχυλούς µισθούς συνδικαλιστών και ουσιαστικά δηµιούργησε µια κάστα που θεωρούσε το
κράτος κτήµα της.
Η αξιοποίηση της περιουσίας του δηµοσίου δεν µπορεί να
απαγορεύεται και να ποινικοποιείται γενικά και αόριστα, ειδικά,
όταν βρισκόµαστε σε µια τέτοια δύσκολη συγκυρία. Φυσικά, πά-
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νω απ’ όλα πρέπει να υπάρχουν κανόνες και διαφάνεια, όπου εισάγεται µε αυτό το νοµοσχέδιο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κλείνω µε µια αναφορά σε µια
τροπολογία που υπεγράφη και στηρίχθηκε από πολλούς συναδέλφους Βουλευτές. Ένας από αυτούς είναι και ο οµιλών.
Ζούµε µέσα στον κόσµο, βιώνουµε τα προβλήµατα, βλέπουµε
την απόγνωση και την απογοήτευση και την οργή. Η οργή και η
απογοήτευση γιγαντώνονται όταν απουσιάζει το µέτρο και η δικαιοσύνη.
Αναφέροµαι σε εξαιρέσεις που έγιναν για ορισµένα στελέχη
των ΔΕΚΟ και των δηµοσίων οργανισµών που εξαιρέθηκαν από
περικοπές, όταν οι εργαζόµενοι µατώνουν και δίνουν µάχη επιβίωσης.
Στελέχη, µέλη διοικητικών συµβουλίων και οργανισµών δεν
µπορεί να είναι στο απυρόβλητο και να απολαµβάνουν αµοιβές
άλλων εποχών. Μάλιστα, ορισµένοι εξ αυτών κουνούν και το δάχτυλο στην κοινωνία και στους εργαζοµένους των ΔΕΚΟ. Αυτή
τη στρέβλωση ήρθε να αποκαταστήσει η δική µας τροπολογία.
Προτείνουµε, λοιπόν, στους φορείς του δηµοσίου, όπου το δηµόσιο έχει την πλειοψηφία ή η διοίκηση δεν ασκείται από το µέτοχο της πλειοψηφίας να µην υπερβαίνουν οι συνολικές αποδοχές τις αποδοχές του γενικού γραµµατέα του Υπουργείου.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δίνουµε µια µάχη σκληρή, µια
µάχη δύσκολη. Αναγκαζόµαστε να πάρουµε δύσκολα µέτρα,
µέτρα που κανείς δε θέλει. Κάποιοι όµως, δίνουν τη µάχη για να
σωθεί αυτή η χώρα. Κάποιοι κρύβονται χωρίς προτάσεις, προσπαθώντας να εκµεταλλευτούν για το κοµµατικό όφελος τον
πόνο και την οργή των πολιτών, πουλώντας ψεύτικες ελπίδες.
Οι πολίτες, όµως, έχουν γνώση και κρίνουν. Οι µεταρρυθµίσεις
στη χώρα µας έπρεπε να έχουν γίνει χθες. Ο χρόνος µας πιέζει
και µας έχει ξεπεράσει. Είµαστε πάρα πολύ πίσω και πρέπει να
τρέξουµε πολύ. Το νοµοσχέδιο σήµερα µας δίνει αυτή τη δυνατότητα. Σε εµάς εναπόκειται να τρέξουµε, να προλάβουµε το
χρόνο και να αξιοποιήσουµε τα όσα σήµερα περιγράφονται στο
νοµοσχέδιο, που είναι ζωτικής σηµασίας.
Πιστεύω ότι οι διατάξεις αυτού του νοµοσχεδίου θα δώσουν
δυνατότητα να γίνει ένα νέο ξεκίνηµα.
Ευχαριστώ.
(Χειρoκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε συνάδελφε.
Ο κ. Δηµήτριος Στρατούλης έχει το λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, µε τις προτεινόµενες διατάξεις για την κατάργηση του ελάχιστου ποσοστού που κατείχε το δηµόσιο στις
δηµόσιες επιχειρήσεις και οργανισµούς είναι σαφές ότι επιχειρείτε να διευκολυνθεί το µνηµονιακό πρόγραµµα της Κυβέρνησης για γενικό ξεπούληµα των επιχειρήσεων στρατηγικής
σηµασίας και των υποδοµών στρατηγικής και κοινωνικής σηµασίας της χώρας.
Εµείς µε όλη αυτή την πολιτική, η οποία διευκολύνεται και δροµολογείται πολύ πιο αποφασιστικά και ταχύτερα, αν περάσει
αυτό το νοµοσχέδιο, διαφωνούµε ριζικά και κάθετα. Τη θεωρούµε εθνικό, κοινωνικό και οικονοµικό έγκληµα, το µεγαλύτερο
που έχει συντελεστεί στην ιστορία της χώρας, για πάρα πολλούς
λόγους. Οι πιο βασικοί λόγοι είναι ότι εάν ξεπουληθούν αυτές οι
µεγάλες στρατηγικής σηµασίας δηµόσιες επιχειρήσεις και υποδοµές, θα αφαιρεθούν από τη δηµόσια παρέµβαση, από το κράτος, από την πολιτεία, από την εκάστοτε κυβέρνηση, εργαλεία
και µοχλοί κρίσιµοι για την ανάπτυξη και την ανασυγκρότηση της
χώρας. Με αυτήν την πολιτική στερείτε αυτά τα εργαλεία ακόµη
και από µία κυβέρνηση, η οποία θα είχε επιθυµία και πρόγραµµα
να ακυρώσει τα µνηµόνια και να εφαρµόσει µία πολιτική αναπτυξιακής και παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας, εάν περάσει αυτή η επικύρωση της πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου.
Άρα, είναι και βόµβα και υπονόµευση του ίδιου του µέλλοντος
της χώρας µας και της ελπίδας κάποια στιγµή να υπάρξει οικονοµική και κοινωνική ανόρθωση σ’ αυτό τον τόπο προς όφελος
του λαού.
Το δεύτερο είναι ότι ξεπουλάτε σε ιδιωτικά συµφέροντα επιχειρήσεις, οι οποίες κάλυπταν µε τις υπηρεσίες τους κοινωνικά
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αγαθά. Δηλαδή, υπηρεσίες κοινωνικές και κοινωφελείς, οι οποίες
πρέπει να παρέχονται από φορείς µε δηµόσιο χαρακτήρα, για να
µπορούν να έχουν οι πολίτες ισότιµη, ποιοτική και επαρκή πρόσβαση σε αυτά τα κοινωνικά αγαθά, σε αυτές τις κοινωνικές υπηρεσίες. Και µην µου πείτε ότι οι ιδιώτες που θα έρθουν να πάρουν
αυτές τις δηµόσιες επιχειρήσεις και υποδοµές, θα τις λειτουργήσουν για την ψυχή της µητέρας και του πατέρα τους και για
φιλανθρωπικούς λόγους. Θα τις λειτουργήσουν µε βασικό κριτήριο το κέρδος που αυτό σηµαίνει ακόµη µεγαλύτερες αυξήσεις
των τιµών αυτών των υπηρεσιών, που σηµαίνει ότι θα επενδύουν
µόνο εκεί που θα υπάρχουν φιλέτα, στις µεγάλες πόλεις και στα
αστικά κέντρα και όχι στις αποµακρυσµένες περιοχές, όπου
υπάρχουν πολίτες που πρέπει να εξυπηρετηθούν και θα λειτουργούν µε αποκλειστικό και µόνο κίνητρο το κέρδος τους.
Και τρίτον, µε την επικύρωση αυτής της πράξης του νοµοθετικού περιεχοµένου διευκολύνετε το ξεπούληµα της δηµόσιας περιουσίας, σε µία περίοδο που η τιµή των µετοχών των δηµόσιων
επιχειρήσεων και οργανισµών που η Κυβέρνηση θέλει να ξεπουλήσει στο Χρηµατιστήριο, είναι σε πάρα πολύ χαµηλά επίπεδα,
µε αποτέλεσµα το ξεπούληµα αυτό να παίρνει και το χαρακτήρα
του σκανδάλου.
Αυτό που έχουµε να πούµε µε πάρα πολύ καθαρό και σαφή
τρόπο είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο δεν αναγνωρίζει αυτές τις διαδικασίες ξεπουλήµατος της δηµόσιας περιουσίας.
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ: Τα ίδια λέγατε και µε την «COSCO».
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ: Σας παρακαλώ.
Και θα κάνουµε ο,τιδήποτε δυνατό, εάν σχηµατιστεί µία αριστερή κυβέρνηση µε κορµό τον ΣΥΡΙΖΑ να επανεξεταστούν αυτές
οι συµβάσεις και να επανακτήσει το δηµόσιο αυτές τις δηµόσιες
επιχειρήσεις και δηµόσιες υποδοµές στρατηγικής σηµασίας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
Το δεύτερο που θέλω να υπογραµµίσω, κύριε Πρόεδρε, είναι
ότι µε τις διαδοχικές τροπολογίες που κάνατε, µεταξύ των
άλλων, είδα ότι εντάσσετε µε συνοπτικές διαδικασίες στον
ΕΟΠΥΥ τον κλάδο υγείας του Ταµείου των Αυτοαπασχολουµένων, του ΕΤΑΑ, δηλαδή τον κλάδο υγείας του ταµείου των µηχανικών, των δικηγόρων, των υγειονοµικών µε µία απόφαση, όπως
επίσης και το ΤΑΥΤΕΚΩ, τους τρεις κλάδους υγείας των τραπεζοϋπαλλήλων.
Δεν έχετε κανένα λόγο, κανένα σοβαρό επιχείρηµα γι’ αυτήν
την ένταξη. Και δεν έχετε επιχείρηµα, γιατί τα τρία ταµεία υγείας
των τραπεζοϋπαλλήλων, µε βάση τη δυνατότητα που έδινε προηγούµενη νοµοθετική ρύθµιση του 2012, είχαν ήδη προχωρήσει
τις διαδικασίες να ανακηρυχθούν νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου χωρίς κρατική χρηµατοδότηση, γιατί αυτή ήταν η ποινή αν
κάποια ταµεία υγείας επέλεγαν να µην ενταχθούν στον ΕΟΠΥΥ,
ακριβώς για το λόγο ότι έχουν πραγµατοποιήσει αναλογιστικές
µελέτες, οι οποίες έχουν αποδείξει ότι αυτά τα τρία ταµεία
υγείας είναι βιώσιµα για όλα τα επόµενα χρόνια.
Μας κάνει πραγµατικά πάρα πολύ µεγάλη πολιτική και ηθική
εντύπωση το γεγονός ότι την προηγούµενη Παρασκευή το πρωί
η ΟΤΟΕ αποφάσισε να προχωρήσει τις διαδικασίες σε συµβολαιογράφο για τη δηµιουργία αυτού του νοµικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου και αµέσως µετά από λίγες ώρες κατατέθηκε αυτή
η τροπολογία που καταργεί ακόµη και τη δυνατότητα ταµείων
υγείας, τα οποία έχουν βιωσιµότητα, που αποδεικνύεται και από
συγκεκριµένες αναλογιστικές µελέτες, να µην ενταχθούν στον
ΕΟΠΥΥ. Είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό και πάρα πολύ σοβαρή
αυτή η πρωτοβουλία σας να προχωρήσετε πραξικοπηµατικά σε
αυτήν την ενέργεια.
Η δική µας εκτίµηση είναι, όπως είναι και η εκτίµηση της
ΟΤΟΕ, ότι είναι απαράδεκτη αυτή η ένταξη, είναι απαράδεκτη
αυτή η τροπολογία την οποία καταθέτετε, πρώτον διότι τα τρία
ταµεία υγείας των τραπεζοϋπαλλήλων δεν επιβαρύνουν µε κανέναν κοινωνικό πόρο την κοινωνία και δεύτερον δεν επιβαρύνουν ούτε µε ένα ευρώ τον κρατικό προϋπολογισµό, αφού
χρηµατοδοτούνται αποκλειστικά από εισφορές εργαζοµένων και
εργοδοτών. Αντιθέτως µάλιστα το κόστος λειτουργίας αυτών των
ταµείων από ελάχιστες δεκάδες χιλιάδες ευρώ θα φθάσει σε εκατοµµύρια ευρώ, λόγω ακριβώς αυτής της ένταξης.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΝΣΤ’ - 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 (ΑΠΟΓΕΥΜΑ)

Ζητάµε την απόσυρση αυτής της συγκεκριµένης τροπολογίας
και θα ζητήσουµε και για άλλες ρυθµίσεις αλλά και γι’ αυτήν ονοµαστικές ψηφοφορίες, για να δούµε ποιος στηρίζει και ποιος δεν
στηρίζει αυτές τις απαράδεκτες και αντικοινωνικές αποφάσεις.
Με το ίδιο σκεπτικό διαφωνούµε και µε την ένταξη του ταµείου
υγείας δικηγόρων, µηχανικών και υγειονοµικών στον ΕΟΠΥΥ,
γιατί και αυτό το ταµείο υγείας είναι βιώσιµο, παρά τη λεηλασία
των αποθεµατικών του, παρά το γεγονός ότι είχε καταθέσει 7 δισεκατοµµύρια ευρώ στην Τράπεζα της Ελλάδος, και τα είχε µετατρέψει η ίδια, χωρίς να το ρωτήσει και έχουν ασκήσει το ΤΕΕ,
ο ΔΣΑ και ο Ιατρικός Σύλλογος, µηνυτήριες αναφορές γι’ αυτό,
σε οµόλογα του δηµοσίου τα οποία κουρεύτηκαν και απέµειναν
2,5 δισεκατοµµύρια από αυτά. Παρ’ όλα αυτά είναι βιώσιµα αυτά
τα ταµεία υγείας. Γι’ αυτό ζητάµε την απόσυρση και αυτής της
διάταξης και θα καταθέσουµε επίσης αίτηµα ονοµαστικής ψηφοφορίας για να µην περάσει αυτή η απαράδεκτη και αντικοινωνική
πολιτική της κυβέρνησης.
Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Και εµείς, κύριε
Στρατούλη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ
έχει κατατεθεί ένσταση αντισυνταγµατικότητας, κατά το άρθρο
100, παράγραφος 2 του Κανονισµού της Βουλής.
Το λόγο έχει η κ. Κωνσταντοπούλου για πέντε λεπτά.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Βεβαίως, µπορεί κανείς να διερωτηθεί κατά πόσο έχει νόηµα
να προβάλλονται σε αυτήν τη Βουλή ενστάσεις αντισυνταγµατικότητας όταν πολλάκις έχει δηλωθεί και µάλιστα από την πιο επίσηµη εκπροσώπηση των κοµµάτων της τρικοµµατικής Συγκυβέρνησης, της τρικοµµατικής κοινοπραξίας ότι το Σύνταγµα είναι
περίπου ένα εµπόδιο το οποίο µπορούµε κάθε φορά να υπερπηδούµε για να επιτύχουµε τους σκοπούς µας.
Έχει, λοιπόν, νόηµα η ρητορική ερώτηση αν έχει νόηµα να
προβάλλονται ενστάσεις αντισυνταγµατικότητας. Παρ’ όλα αυτά
επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αποφασισµένος και σ’ αυτήν εδώ την Αίθουσα, από τη θέση της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, να υπερασπιστεί µε κάθε τρόπο το Σύνταγµα, αυτό που αποτελεί υπέρτατο πατριωτικό καθήκον του κάθε Βουλευτή και του κάθε πολίτη, εµείς επιµένουµε και προβάλουµε ένσταση αντισυνταγµατικότητας αυτού του εκτρωµατικού νοµοσχεδίου, το οποίο δεν
έχει περικοπή που να µην αντίκειται στο Σύνταγµα.
Έρχοµαι στην ειδικότερη ανάλυση της αντισυνταγµατικότητας. Μ’ αυτό το νοµοσχέδιο επιχειρείτε να κυρωθούν δύο πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου. Και άκουσα τις κροκοδείλιες
τοποθετήσεις του κ. Κουκουλόπουλου, να ενηµερώνεται η Βουλή
για κάθε αποκρατικοποίηση. Εκείνο όµως που είπε και δεν είπατε
και δεν οµολογείτε είναι ότι και οι δύο αυτές πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου αποτελούν ευθεία παραβίαση και κατάλυση
του Συντάγµατος.
Στις 6 Σεπτεµβρίου του 2012 και ώρα 18.53’.34’’ εκδόθηκε η
πρώτη πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου την οποία κάποιοι
Υπουργοί της Κυβέρνησης φρόντισαν να µην υπογράψουν, ενώ
κάποιοι άλλοι την υπέγραψαν. Εκείνο όµως που θα καταγραφεί
για πάντα στην ιστορία είναι ότι αυτή η πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου ήρθε για να καταλύσει την κοινοβουλευτική λειτουργία.
Και εξηγούµαι. Στην αρµόδια επιτροπή της Βουλής του άρθρου 49 Α’ του Κανονισµού στις 6 Σεπτεµβρίου 2012 συζητήθηκε
η γνωµοδότηση για τον προτεινόµενο Πρόεδρο και Διευθύνοντα
Σύµβουλο του ΤΑΙΠΕΔ και δεν σχηµατίστηκε η προβλεπόµενη
από το νόµο, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, πλειοψηφία. Η προϋπόθεση του νόµου δεν επληρούτο, διότι µόνο εννέα από τους
δεκαπέντε Βουλευτές της επιτροπής γνωµοδότησαν θετικά ενώ
χρειάζονταν δέκα από τους δεκαπέντε Βουλευτές. Δεν υπήρχε
λοιπόν η προϋπόθεση του νόµου για να διορισθεί ο παρών –οιονεί, εγώ θα έλεγα- πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ ούτε ο διευθύνων
σύµβουλος. Και αυτήν την ακυρότητα επιχειρήσατε κατά τρόπο
αντικοινοβουλευτικό και αντιδηµοκρατικό να την ιάσετε µε πράξη
νοµοθετικού περιεχοµένου. Και λυπάµαι πάρα πολύ και για τα
µέλη της Κυβέρνησης που υπογράφουν και για τον κ. Μανιτάκη
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που δυστυχώς συνυπογράφει και έχει διδάξει Συνταγµατικό Δίκαιο και για τον κ. Παπούλια που υπογράφει ως Πρόεδρος της
Δηµοκρατίας αυτό το κείµενο. Το οποίο έρχεται να πει τι; Ότι
όπου δεν µας κάνει τα χατίρια η Βουλή, όπου δεν σχηµατίζεται
στη Βουλή η απαραίτητη πλειοψηφία, δεν πειράζει. Εµείς ετσιθελικά, θα κάνουµε αυτό που θέλουµε. Εµείς θα ζητάµε πράξεις
νοµοθετικού περιεχοµένου και ο Πρόεδρος της Δηµοκρατίας θα
τις υπογράφει. Είναι πραγµατικό λυπηρό, ονειδιστικό, αξιοθρήνητο και εξοργιστικό αυτό το γεγονός.
Και βεβαίως, δεν είναι τυχαίο ότι υπήρξαν και διαφοροποιήσεις. Διότι δεκαοκτώ µέλη της Κυβέρνησης βρέθηκαν να υπογράψουν σε χρόνο dt αυτή την πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου, αλλά δεν ήταν οι ίδιοι αυτοί που υπογράφουν την πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου της εποµένης ηµέρας. Την πρώτη
πράξη την υπογράφουν ο κ. Αβραµόπουλος και ο κ. Ρουπακιώτης, που δεν υπογράφουν την δεύτερη. Την δεύτερη την υπογράφει ο κ. Αρβανιτόπουλος και ο κ. Δένδιας που δεν υπογράφουν την πρώτη. Το µόνο σίγουρο είναι ότι το Υπουργικό Συµβούλιο δεν συνεδρίασε, ότι το θέµα δεν συζητήθηκε, ότι δια περιφοράς και µάλιστα ακόµα και στην Αίγυπτο όπου βρισκόταν
µέλος της Κυβέρνησης αποκτήθηκε και δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ
αυτό το κείµενο και το άλλο και ότι αυτό δεν αποτελεί εκτελεστική λειτουργία ούτε και νοµοθετική λειτουργία της Κυβέρνησης.
Επιπλέον, µε το άρθρο 2 επιχειρείται να καταργηθεί η ελάχιστη
συµµετοχή του ελληνικού δηµοσίου σε ζωτικής σηµασίας επιχειρήσεις. Τούτο παραβιάζει ευθέως το άρθρο 106 του Συντάγµατος, παραβιάζει ευθέως και υποβαθµίζει και υποσκάπτει τα
συµφέροντα της χώρας σ’ αυτές τις δηµόσιες επιχειρήσεις.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Κυρία Πρόεδρε, θα ολοκληρώσω σε ένα λεπτό.
Επιπλέον, κύριοι της Κυβέρνησης, γνωρίζετε πολύ καλά ότι
αυτές οι αποκρατικοποιήσεις ξεκίνησαν µε απόφαση της διϋπουργικής επιτροπής, η οποία πήρε ΦΕΚ δέκα µέρες πριν από
τις εκλογές της 6ης Μαΐου, στις 25 και 26 Απριλίου. Ήσασταν
τόσο βιαστικοί στην έκδοση αυτού του ΦΕΚ, ώστε βάλατε στο
τέλος εµβόλιµα φύλλα Α’,Β’, Γ’, Δ’. Ξέρετε ότι ασκήθηκαν προσφυγές ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας για την ακυρότητα και παρανοµία αυτών των µεταβιβάσεων και έρχεστε µε
πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου να πείτε τι; Ότι είναι έγκυρες
αναδροµικά εκείνες οι πράξεις οι οποίες εκκρεµούν ενώπιον του
Συµβουλίου της Επικρατείας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Τελειώνετε
όµως.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε, σε
µισό λεπτό.
Αυτό αποτελεί ευθεία παραβίαση και του άρθρου 20 και του
άρθρου 26 του Συντάγµατος. Αποτελεί παρέµβαση στη δικαστική
λειτουργία, παραβίαση του δικαιώµατος των πολιτών σε δικαστική προστασία και ευθεία κατάλυση της ανεξαρτησίας της δικαστικής λειτουργίας.
Δύο παρατηρήσεις, γιατί έχει τελειώσει ο χρόνος µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κλείστε, κυρία
συνάδελφε.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Δύο φράσεις, κυρία Πρόεδρε,
για να είναι πλήρης η ανάπτυξη της ενστάσεως.
Με αυτό το σχέδιο νόµου επιχειρείτε την εκχώρηση κοινόχρηστων και κοινόκτητων πραγµάτων και των αιγιαλών και των παραλιών κατά παράβαση του άρθρου 5 και 24 του Συντάγµατος
και επιχειρείτε ακόµη-ακόµη αυτό να το κάνετε όχι µε προεδρικό
διάταγµα, όπως ξέρετε ότι απαιτείται, αλλά µε κοινή υπουργική
απόφαση.
Τέλος, παραβιάζετε ευθέως και το άρθρο 17 του Συντάγµατος,
διότι προβλέψατε –µέχρι εκεί έφτασε η γενναιοδωρία σας, µε
ξένα κόλλυβα όµως, µε τη δηµόσια περιουσία- να απαλλοτριώνεται η ιδιωτική περιουσία όχι για κοινωφελείς σκοπούς, όχι για
δηµόσια ωφέλεια, όπως ρητώς το άρθρο 17 ορίζει, αλλά για τα
ιδιωτικά συµφέροντα εκείνων που επιλέγετε ως αντισυµβαλλοµένους σας.
Είναι κατάφωρη η αντισυνταγµατικότητα αυτού του νοµοθε-
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τήµατος. Είναι πραγµατικά τραγικό ότι προσπαθείτε να το ψηφίσει αυτή η Βουλή και θα είναι επονείδιστη η ψήφισή του από τον
καθένα από εσάς.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Τι θέλετε, κύριε
Γιακουµάτο; Τι θέλετε;
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ: Η δηµοκρατία θέλει σεβασµό!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ναι. Όταν θα
πάρει το λόγο η κυρία συνάδελφος, αν θέλει, να µιλήσει τόσα
λεπτά.
Και, κύριοι συνάδελφοι, να µην χτυπάτε τα έδρανα, δεν είναι
εδώ σχολείο.
Ολοκληρώσατε, κυρία Κωνσταντοπούλου;
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστώ.
Το λόγο έχει εκ µέρους της Νέας Δηµοκρατίας αντιλέγουσα η
κ. Άννα-Μισέλ Ασηµακοπούλου.
ΑΝΝΑ-ΜΙΣΕΛ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν είµαι συνταγµατολόγος, αλλά, παρ’ όλο που είµαι νοµικός, πρέπει να οµολογήσω ότι έχω κάποια κενά στην κατανόηση από αυτά που είπε
η συνάδελφος.
Θα αρχίσω όµως λέγοντας το εξής: Κατηγορούµαστε ότι αντιµετωπίζουµε το Σύνταγµα ως εµπόδιο. Δεν χρησιµοποιούµε το
Σύνταγµα ως εµπόδιο. Εσείς χρησιµοποιείτε το Σύνταγµα ως
φρένο . Πρέπει να έρθουµε στην ουσία. Θα έρθω και στον τύπο,
γιατί συζητάµε για τη συνταγµατικότητα, αλλά η συζήτηση για
τη συνταγµατικότητα είναι µία πρόφαση που χρησιµοποιείτε,
γιατί έχουµε µία µεγάλη διαφωνία επί της ουσίας και η ουσία του
όλου πράγµατος είναι πώς θεωρούµε ότι εξυπηρετείται σε κάθε
περίπτωση το δηµόσιο συµφέρον. Αυτή είναι η ουσία του πράγµατος. Εµείς, λοιπόν, θεωρούµε ότι σε αυτήν την κρίσιµη στιγµή,
τη στιγµή που η κρίση είναι µια ευκαιρία για να γίνουν µεγάλες
αλλαγές, εξυπηρετείται το δηµόσιο συµφέρον από το να προσελκύσουµε επενδύσεις, από το να αποκρατικοποιήσουµε πράγµατα, από το να δηµιουργήσουµε το ευνοϊκό περιβάλλον που θα
στηρίζει την επιχειρηµατικότητα. Αυτό πιστεύουµε και γι’ αυτό
υποστηρίζουµε το νοµοσχέδιο. Βεβαίως, υπό αυτό το πρίσµα θα
δούµε και τον τύπο, συµπεριλαµβανοµένου και του Συντάγµατος,
όσο υψηλού επιπέδου και αν είναι ο τύπος. Εµείς θέλουµε να
χρησιµοποιήσουµε το Σύνταγµα σαν γκάζι, εσείς από την άλλη
πλευρά θέλετε να το χρησιµοποιήσετε σαν φρένο, φρένο σε
οποιαδήποτε αλλαγή. Αυτό δεν είναι υπεράσπιση του Συντάγµατος, όπως είπε η κυρία συνάδελφος, είναι υπεράσπιση της δικής
σας ιδεολογίας.
Έρχοµαι, λοιπόν, από την ουσία σε αυτό το οποίο συζητάµε.
Δεν κατάλαβα κατ’ αρχάς το πρώτο πράγµα το οποίο είπε η συνάδελφος. Ίσως φταίω εγώ. Αυτό που βλέπω ότι γίνεται εδώ είναι
ότι µε πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου είχε οριστεί µία διαδικασία για να εκφράζει γνώµη η επιτροπή όσον αφορά τον ορισµό
του Προέδρου του ΤΑΙΠΕΔ. Αυτήν τη στιγµή αυτό που γίνεται
πάλι µε προεδρικό διάταγµα είναι ότι εναρµονίζεται η διαδικασία
αυτή µε το άρθρο 49 α’ του Κανονισµού της Βουλής.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: (Δεν ακούστηκε)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κυρία Κωνσταντοπούλου, µιλήσατε επτά λεπτά. Δεν θα κάνετε άλλη διακοπή, κύριοι συνάδελφοι, σας παρακαλώ πολύ.
Κυρία Ασηµακοπούλου, συνεχίστε.
ΑΝΝΑ-ΜΙΣΕΛ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Αυτό καταλαβαίνω εγώ,
λοιπόν. Τώρα εάν η κυρία συνάδελφος έχει βάλει κοριό σε όλους
τους Υπουργούς και παρακολουθεί πότε πάνε στην Αίγυπτο,
ποιος έχει υπογράψει και ποιο δευτερόλεπτο έχει υπογραφεί το
κάθε τι, δεν το ξέρω.
Δεν το ξέρω αυτό, αλλά επειδή ισχυρίζεται η κυρία συνάδελφος ότι το ξέρει, αυτό δεν σηµαίνει αυτοµάτως ότι όλη η διαδικασία είναι αντισυνταγµατική. Δεν έχω να πω κάτι άλλο γι’ αυτόν
τον ισχυρισµό.
Πάµε στο δεύτερο ισχυρισµό που, εάν κατάλαβα καλά, έχει να
κάνει µε τον τρόπο µε τον οποίο γίνεται το θέµα του παραθεριστικού τουριστικού χωριού. Εδώ θα βάλω µαθηµατικό τύπο, που
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είναι και νοµικός τύπος, ήτοι θα πω απλά ότι αυτό που γίνεται,
ενώ είχαµε πριν προεδρικό διάταγµα, είναι ότι εξυπηρετούµε το
δηµόσιο συµφέρον µε το να πάµε πιο γρήγορα στη διαδικασία
αυτή.
Αντί γι’ αυτό έχουµε την Κοινή Υπουργική Απόφαση, αλλά αυτό
δεν είναι µόνο του. Υπάρχει το ΕΣΧΑΔΑ. Το ΕΣΧΑΔΑ δεν αλλάζει
τον τρόπο µε τον οποίο εξετάζει κανείς αν εξυπηρετείται το δηµόσιο συµφέρον. Το δηµόσιο συµφέρον εξετάζεται από το να
σταθµίζουµε το είδος και την έκταση της επαπειλούµενης βλάβης και τη φύση της εξυπηρετούµενης, µε την εκτέλεση του
έργου, ανάγκης. Αυτό δεν άλλαξε. Άλλαξε ο τύπος και αντί για
προεδρικό διάταγµα, έχουµε την πιο γρήγορη κοινή υπουργική
απόφαση και το ΕΣΧΑΔΑ τα οποία προσφέρουν το ίδιο επίπεδο
προστασίας µε το προεδρικό διάταγµα. Αυτά, λοιπόν, όσον
αφορά το πώς εξυπηρετείται το δηµόσιο συµφέρον.
Για το τελευταίο που είπατε, θέλω να σας πω πως είναι αναληθές. Δεν πηγαίνει στον ιδιώτη η γύρω-γύρω έκταση που µπορεί
να απαλλοτριωθεί. Δεν γίνεται για τον ιδιώτη, γίνεται για το λόγο
που σας είπα. Γίνεται γιατί το δηµόσιο συµφέρον αυτήν τη στιγµή
στη χώρα απαιτεί επιτέλους να σταµατήσουµε να παίζουµε κρυφτούλι και να κάνουµε όλα αυτά τα πράγµατα που έπρεπε να
είχαν γίνει εδώ και τόσα χρόνια.
Ένα από αυτά είναι να αξιοποιήσουµε την περιουσία του δηµοσίου, η οποία «κάθεται» και δεν µας προσφέρει τίποτε. Και
επειδή δεν µας προσφέρει τίποτε, είµαστε αναγκασµένοι να
παίρνουµε αυτά τα επώδυνα µέτρα. Ό,τι χρειάζεται θα γίνεται
για να µπορέσουµε να εξυπηρετούµε το δηµόσιο συµφέρον µέσα
από αυτό το πρίσµα και το γεγονός –µε συγχωρείτε πάρα πολύότι εσείς διαφωνείτε σε αυτό δεν το καθιστά αντισυνταγµατικό.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κυρία συνάδελφε.
Το λόγο έχει ο κ. Παναγιώτης Λαφαζάνης, Κοινοβουλευτικός
Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, για πέντε λεπτά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Θα έπρεπε, λοιπόν, να βάλουµε
ένα νέο Σύνταγµα το οποίο να λέει το εξής: Από εδώ και µπρος
δεν χρειάζεται να λειτουργεί η Βουλή, δεν χρειάζονται κανονισµοί της Βουλής, δεν χρειάζονται επιτροπές, τίποτε από όλα
αυτά. Χρειάζεται µία Κυβέρνηση και ένας Πρόεδρος Δηµοκρατίας. Η Κυβέρνηση θα κάνει πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου
και ο Πρόεδρος της Δηµοκρατίας θα τις υπογράφει και θα έρχονται κάποτε στη Βουλή ως εφαρµοσµένο νοµικό πλαίσιο και η
Βουλή θα τις επικυρώνει.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Λείπει η Χρυσή Αυγή…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Θαυµάσια λειτουργία. Αυτά τα
θεωρείτε Σύνταγµα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Θέλετε να κάνετε διάλογο, κύριε συνάδελφε; Αφήστε να τελειώσουµε τη διαδικασία.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Βλέπω χαριτωµένες αντιδράσεις…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Λαφαζάνη, να αναφέρεστε παρακαλώ στο Προεδρείο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Στο Προεδρείο αναφέροµαι…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Όχι προς τα
εκεί, προς τα εδώ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Μα, µε συγχωρείτε, εάν κοιτάζω
προς τα εκεί, πειράζει;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ναι, να κοιτάτε
προς τα εδώ, γιατί εκεί προκαλείτε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Σε εσάς απευθύνοµαι, κυρία
Πρόεδρε. Παρεµπιπτόντως κοιτάζω και τους συναδέλφους. Νοµίζω ότι…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ξέρετε γιατί το
λέω. Γιατί δηµιουργείτε σχόλια, γίνεται διάλογος και χάνουµε το
χρόνο µας.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Μου είναι συµπαθέστατοι. Βλέπω ότι ερωτοτροπούν µε αυτά που λέω, τους αρέσουν και είναι
έτοιµοι να τα χειροκροτήσουν. Διολισθαίνουν σιγά-σιγά προς ένα
άλλο πολίτευµα, για το οποίο η Βουλή θα είναι και περιττή, αν
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είναι δυνατόν, για µεγάλο χρονικό διάστηµα.
Σας είναι εµπόδιο αυτές οι λειτουργίες. Θέλετε να προχωρήσετε σε έκτακτες καταστάσεις. Ήδη προχωρείτε σε αυτές τις
έκτακτες καταστάσεις. Αυτά δεν είναι σύννοµα ούτε συνταγµατικά. Δεν µπορεί όλες οι νοµοθετικές σας πρωτοβουλίες να είναι
έκτακτες, να εξυπηρετούν απρόβλεπτες ανάγκες. Δεν µπορεί
όλα να κινούνται σε αυτή τη διαδικασία εξπρές και εκτάκτου
ανάγκης!
Με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά κάτι συµβαίνει εδώ µε το δηµοκρατικό πολίτευµα. Και ξέρετε, έτσι ανοίγει η κερκόπορτα.
Πάντοτε έτσι ανοίγει, δήθεν αθώα, δήθεν για την εξυπηρέτηση
του δηµοσίου συµφέροντος. Εσείς όµως εδώ τι εξυπηρετείτε;
Εξυπηρετείτε την τρόικα. Αυτό κάνετε. Η τρόικα σας επιβάλλει
έναν αριθµό κι εσείς καταργείτε τη Βουλή, καταργείτε τα πάντα
και φθάνετε στο σηµείο να ακυρώνετε και τις ίδιες τις διαδικασίες
της Βουλής. Δηλαδή ψηφίζετε έναν νόµο –εσείς τον ψηφίσατε,
δεν τον ψηφίσαµε εµείς- που λέει ότι 2/3 χρειάζονται για να
υπάρχει σύµφωνη γνώµη για τον Πρόεδρο του ΤΑΙΠΕΔ. Στην επιτροπή των ΔΕΚΟ δεν υπήρξαν τα 2/3. Βγάλατε εκεί γνωµοδότηση διά του προέδρου κιόλας που µας την ενεχείρισε και µας
είπε ότι όλα αυτά είναι σύννοµα, γιατί χρειάζεται απλή πλειοψηφία. Το ξαναεξετάζετε -καταλάβατε ότι κάνατε µέγα ολίσθηµακαι το βράδυ βγάζετε πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου όπου
λέτε «όχι, δεν χρειάζονται τώρα τα 2/3. Χρειάζεται απλή πλειοψηφία». Έλεος! Είσαστε άκυροι. Εδώ το ΤΑΙΠΕΔ δεν ισχύει. Όλες
οι πράξεις του είναι άκυρες. Τα πραξικοπήµατα δεν µπορούν να
παράγουν έννοµα αποτελέσµατα. Είναι προφανέστατο. Αν θέλετε, ορίστε. Ιδού πεδίον δόξης λαµπρόν! Με την καινούργια νοµοθεσία, αν την ψηφίσετε φυσικά, ξανασυγκαλέστε την επιτροπή
των ΔΕΚΟ, να πάρετε την απλή πλειοψηφία. Όµως όχι έτσι. Δεν
γίνονται αυτά. Αυτά καταργούν τη Βουλή, καταργούν το Κοινοβούλιο, καταργούν τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες. Δεν είναι
δυνατόν να την υιοθετείτε, να την προωθείτε και να µας λέτε ότι
είναι συνταγµατική.
Εγώ δεν είµαι νοµικός, αλλά δυστυχώς βλέπω ότι στη νοµική
τα µεγαλύτερα εγκλήµατα δεν τα κάνουν οι µη νοµικοί αλλά
αυτοί που έχουν σπουδάσει νοµικά και, δυστυχώς, πολλές φορές
και εξέχοντες νοµικοί και συνταγµατολόγοι.
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Η Ζωή Κωνσταντοπούλου δεν νοµοθετεί, κύριοι συνάδελφοι!
Άλλοι νοµοθετούν µ’ αυτόν τον τρόπο. Σας παρακαλώ!
Το ίδιο ισχύει και στην οικονοµία. Σπουδαίοι καθηγητές οικονοµολόγοι ήταν όλα τα τελευταία χρόνια αυτοί που λειτουργούσαν το Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας και κάποιοι αδαείς, αµόρφωτοι, οι οποίοι λειτουργούσαν όµως και λίγο στο δρόµο, τούς
έλεγαν ότι κάποια πράγµατα είναι στραβά. Όµως αυτοί δεν καταλάβαιναν τίποτα. Το London School of Economics βλέπετε!
Εδώ λέει ότι η χωροταξική αναδιάρθρωση της χώρας, η διαµόρφωση, η ανάπτυξη, η πολεοδόµηση και η επέκταση των πόλεων και των οικιστικών γενικά περιοχών υπάγεται στη ρυθµιστική αρµοδιότητα και τον έλεγχο του κράτους. Εσείς µε το
άρθρο 3 παράγραφος 6 του σχεδίου νόµου αναθέτετε και την
πολεοδόµηση και τη χωροταξία σε ιδιώτες. Πώς είναι δυνατόν
να µας λέτε εδώ ότι αυτά είναι συµβατά µε το Σύνταγµα; Παραπέµπετε µάλιστα και σε υπουργικές αποφάσεις, για να επικυρωθεί η ιδιωτική πολεοδόµηση, όταν είναι σαφές κι έχουµε νοµολογία του Συµβουλίου της Επικρατείας, η οποία έχει πάγια ισχύ,
που λέει «προεδρικό διάταγµα», τουλάχιστον προεδρικό διάταγµα. Κι εσείς ως νοµικοί θέλετε να µας παρουσιάσετε ότι αυτά
είναι έγκυρα; Θέλετε να µας κάνετε το µαύρο άσπρο; Δεν γίνονται αυτά τα πράγµατα, όπως δεν γίνεται να µας λέτε ότι οι απαλλοτριώσεις γίνονται για δηµόσια ωφέλεια κι εσείς τις απαλλοτριώσεις να τις κάνετε σε όφελος του ΤΑΙΠΕΔ, για να δίνει την
περιουσία σε ιδιωτικά συµφέροντα. Από πού κι ως πού γίνονται
απαλλοτριώσεις υπέρ ιδιωτικών συµφερόντων και τις θεωρείτε
συµβατές µε το Σύνταγµα; Αυτά είναι απαράδεκτα πράγµατα.
Εγώ πάντοτε πίστευα ότι ανεξάρτητα από παρατάξεις κι από
ιδεολογικά ή πολιτικά σύνορα, υπάρχουν και ευαισθησίες, οι
οποίες είναι και πολιτιστικές και νοµικές και επιστηµονικές. Σ’
αυτές τις ευαισθησίες εγώ προστρέχω, προσβλέπω, για να µην
κατακυρώσετε αντισυνταγµατικές διατάξεις.
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Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια - Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
πολύ.
Το λόγο έχει ο κ. Επαµεινώνδας Μαριάς.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κυρία Πρόεδρε, έχουµε
επισηµάνει επανειληµµένως σ’ αυτήν την Αίθουσα ότι το µνηµόνιο βλάπτει σοβαρά πλέον και τη δηµοκρατία. Την Υγεία είναι σίγουρο ότι την έχει βλάψει. Έχει στείλει τέσσερις χιλιάδες
ανθρώπους στην αυτοκτονία. Την οικονοµία επίσης την έχει διαλύσει. Όµως είχαµε επισηµάνει απ’ αυτό το Βήµα ότι πλέον η Κυβέρνηση διολισθαίνει και σ’ έναν επικίνδυνο δρόµο, δηλαδή στο
να αξιοποιεί το άρθρο 44 του Συντάγµατος που έχει σχέση µε τις
πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου. Είναι µία διάταξη, στην
οποία το Σύνταγµα λέει ότι «σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά
επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης ο Πρόεδρος της Δηµοκρατίας µπορεί, ύστερα από πρόταση του Υπουργικού Συµβουλίου, να εκδίδει πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου».
Αντί, λοιπόν, να αξιοποιηθεί αυτή η διάταξη µία, δύο, τρεις
φορές που υπάρχουν ενδεχόµενα οι επείγουσες καταστάσεις,
έχουµε φτάσει σε ένα σηµείο να θεωρηθεί σε προηγούµενη συνεδρίαση ότι εξαιρετικά επείγουσα κατάσταση συνιστά η οικονοµική κατάσταση της χώρας, δηλαδή το ότι βρισκόµαστε σε
οικονοµική κρίση. Και είχα επισηµάνει από εκείνο το Βήµα ότι
αυτό είναι επικίνδυνο διότι επί της ουσίας βρισκόµαστε σε αυτή
την οικονοµική κρίση και κάθε φορά αν αυτό αξιοποιείται ως
λόγος έκδοσης πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου τι θα έχουµε
πρακτικά, κύριοι συνάδελφοι; Θα έχουµε την πράξη να εκδίδεται,
θα έχουµε σαράντα ηµέρες που έχει χρόνο η Κυβέρνηση µέχρι
να την καταθέσει στη Βουλή και θα έχει και άλλους τρεις µήνες
να τη φέρει σε ψήφιση. Επί του πρακτέου δηλαδή θα ισχύει ένας
νόµος επί εκατόν είκοσι οκτώ ηµέρες χωρίς η Βουλή να έχει
πάρει απόφαση. Αυτό είναι συνταγµατική εκτροπή εάν γίνεται
συνεχώς. Και δυστυχώς το έχετε κάνει το τελευταίο διάστηµα
πάνω από δέκα φορές. Ότι έχετε φέρει εδώ, κανένα δεν είναι νοµοσχέδιο δικό σας, είναι κυρώσεις πράξεων νοµοθετικού περιεχοµένου. Αντιληφθείτε, λοιπόν, ότι δεν µπορεί να γίνεται συνέχεια αυτή η διαδικασία.
Τώρα φτάσατε στο άκρον άωτον. Δηλαδή τι γίνεται; Χάσατε
µια ψηφοφορία στην επιτροπή της Βουλής και δεν εξελέγει ο
εκλεκτός, ο δικός σας ο πρόεδρος, ο προτεινόµενος στο ΤΑΥΠΕΔ το µεσηµέρι και το απόγευµα εκδίδετε πράξη νοµοθετικού
περιεχοµένου, που λέτε ότι η πλειοψηφία για να διοριστείς πρόεδρος δεν είναι τα 2/3, αλλά είναι το 51% και αµέσως τον διορίζετε. Αντιλαµβάνεστε ότι κάνετε δύο παρεµβάσεις. Αλλάζετε το
νοµοθετικό πλαίσιο, γιατί; Γιατί έχει αποτύχει τι; Η εκλογή συγκεκριµένου προέδρου, του εκλεκτού σας, του κ. Αθανασόπουλου
–αν δεν κάνω λάθος- που τον είχατε και στη ΔΕΗ. Αυτό, λοιπόν,
πάει ένα βήµα παραπέρα.
Σας επισηµαίνουµε, λοιπόν, κύριοι συνάδελφοι, ότι τα βήµατα
αυτά είναι αρκετά επικίνδυνα. Με πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου µπαίνετε σε µια διαδικασία εκτάκτων καταστάσεων και
αυτό είναι άσχηµο για τη Βουλή, είναι άσχηµο και για σας τους
ίδιους, είναι για όλους µας. Και θέλουµε αυτό να το επισηµάνουµε.
Και θα θυµόσαστε ότι το έχω επισηµάνει πάνω από δέκα
φορές. Διότι αυτό θεωρώ ότι είναι κυρίαρχο στοιχείο. Η τρόικα
είναι δεδοµένο ότι θέλει να επιβάλει διάφορα πράγµατα. Δεν βρίσκει τους συσχετισµούς δύναµης κάθε φορά η κυβερνητική πλειοψηφία. Διολισθαίνετε, λοιπόν, σε αυτήν την αυταρχική µέθοδο
προκειµένου να κερδίσετε εκατόν δέκα, εκατόν είκοσι µέρες και
να φέρετε σε χρόνο που θέλετε την πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου. Διότι σύµφωνα µε το Σύνταγµα και τη νοµολογία του
Συµβουλίου της Επικρατείας ισχύει µέχρι τις κυρώσεως ή µη, δηλαδή παράγει δικαιώµατα ακόµα και αν δεν την ψηφίσετε.
Τα υπόλοιπα που δηµιουργούνται είναι ότι πλέον παραβιάζετε
και το άρθρο 20 και 26 του Συντάγµατος, όπως τέθηκε, διότι εδώ
έχουν γίνει και δίκες στις υποθέσεις αυτές. Δηλαδή οι αποφάσεις
του ΤΑΙΠΕΔ και οι αποφάσεις µάλλον της διυπουργικής -που βιαστήκατε να τις βγάλετε σε σχέση µε την µεταβίβαση των µετοχών
της ΕΥΑΘ, της ΕΥΔΑΠ, των πετρελαίων, δεν τηρήσατε τις διαδικασίες που έπρεπε- οι πράξεις οι διοικητικές είναι άκυρες.
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Έχουν ανοιχτεί δίκες, έχουν γίνει αυτήν τη στιγµή προσφυγές
στο Συµβούλιο της Επικρατείας, εποµένως έρχεστε να παραβιάσετε και το άρθρο 26 για τη διάκριση των εξουσιών, αλλά και το
άρθρο 20, παράγραφος 1, για το δικαίωµα αποτελεσµατικής δικαστικής προστασίας. Εδώ πλέον εκφεύγετε αρκετά και θα πρέπει αυτό να το δείτε, διότι τα πράγµατα πάνε πάρα πολύ µακριά
και γίνονται ιδιαίτερα επικίνδυνα.
Το ίδιο ισχύουν και για τις διατάξεις που έχουν σχέση µε το
άρθρο 5 και 24 του Συντάγµατος και για το αιγιαλό και τέλος σε
σχέση και µε τις απαλλοτριώσεις, όπου πρέπει να αποδειχθεί δηµόσια ωφέλεια για να έχουµε απαλλοτριώσεις. Δεν είναι δηµόσια
ωφέλεια η µεταβίβαση, οι απαλλοτριώσεις υπέρ του ΤΑΙΠΕΔ,
διότι όλα αυτά πάνε υπέρ των δανειστών, δεν πάνε υπέρ του ελληνικού λαού.
Εποµένως, στηρίζουµε την ένσταση αντισυνταγµατικότητας,
όπως έχει διατυπωθεί και την έχουµε εξηγήσει κι εµείς µε την τοποθέτηση µας.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Μαριά.
Ο κ. Νικόλαος Τσούκαλης, από τη Δηµοκρατική Αριστερά, έχει
το λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Θα ήθελα να απευθυνθώ σε όλες τις πτέρυγες της Βουλής και
σε κάθε έναν και κάθε µία από εµάς ξεχωριστά, ακόµα και σε αυτούς που δεν είναι νοµικοί. Το άρθρο 44 του Συντάγµατος ουσιαστικά αποτελεί µια παρεκτροπή της δέσµιας αρµοδιότητας
αυτού εδώ του χώρου να νοµοθετεί. Δίνει τη δυνατότητα στην
εκτελεστική εξουσία, σε έκτακτες περιπτώσεις, να παίρνει την
πρωτοβουλία να νοµοθετεί, να ρυθµίζει καταστάσεις.
Γιατί το λέω αυτό; Διότι πρέπει να µας αφορά όλους και πρέπει
να θέτουµε τα όρια της συγκεκριµένης νοµοθέτησης. Έχουν
γραφτεί πάρα πολλά για τις προϋποθέσεις-προδιαγραφές που
αναφέρονται και στο Σύνταγµα για τις έκτακτες συνθήκες. Τα
λέω αυτά γιατί απευθυνόµενος στην εκτελεστική εξουσία θέλω
να θέσουµε σαν Δηµοκρατική Αριστερά ένα όριο. Δεν θα εγερθούµε στην ψηφοφορία, αλλά αυτό είναι το όριο, κύριε Υφυπουργέ. Δεν είναι εδώ ο αρµόδιος Υπουργός, αλλά πρέπει να
τεθεί ένα όριο.
Το λέω αυτό, γιατί στις 6-9 και 7-9 είναι οι δύο πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου. Αν θυµάµαι καλά και αν δεν µε απατά η
µνήµη µου, δεν ήταν η περίοδος εκείνη της µεγάλης νοµοθετικής
έξαρσης αυτού εδώ του χώρου. Σύµφωνα µε τον Κανονισµό της
Βουλής και µε το Σύνταγµα, προβλέπονται και διαδικασίες ακόµα
και κατεπείγοντος, µε βασική προϋπόθεση οι οποιεσδήποτε ρυθµίσεις να τυγχάνουν τη βάσανο του συγκεκριµένου χώρου.
Δεν δικαιολογείται –µε τις ηµεροµηνίες 6-9 και 7-9- να ακολουθούνται αυτές οι διαδικασίες, όταν µέσα σε ένα διάστηµα τριών,
τεσσάρων ηµερών θα µπορούσε έστω και µε τη διαδικασία του
κατεπείγοντος να συζητηθεί.
Ως Δηµοκρατική Αριστερά λέµε το εξής: Τέλος η διαδικασία
των πράξεων νοµοθετικού περιεχοµένου. Επί της ουσίας, έχουµε
όλη την καλή διάθεση να συζητήσουµε, να βοηθήσουµε την Κυβέρνηση, να συµφωνήσουµε στο δύσκολο έργο της, όχι όµως µε
τέτοιες διαδικασίες. Επαναλαµβάνω, λοιπόν, θέτοντας αυτή την
προϋπόθεση, ότι δεν θα εγερθούµε στο θέµα της αντισυνταγµατικότητας στη συγκεκριµένη περίπτωση, αλλά στέλνουµε αυτή
την προειδοποίηση προς τη µεριά της Κυβέρνησης.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Και εµείς σας
ευχαριστούµε, κύριε συνάδελφε.
Ο κ. Μάκης Βορίδης, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της
Νέας Δηµοκρατίας, έχει το λόγο.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Θα ήθελα να κάνω µια έκκληση. Όταν συζητάµε τα θέµατα αντισυνταγµατικότητας, καλό είναι να εστιάζουµε στο Σύνταγµα,
γιατί όλες οι πολιτικές κριτικές, απολύτως θεµιτές, αλλά µπορούν
να γίνουν στα πλαίσια τοποθετήσεων. Νοµίζω όµως ότι αν εστιάσουµε στα συγκεκριµένα, θα διευκολυνθούµε.
Ως προς το πρώτο ζήτηµα, το οποίο ετέθη, η ρύθµιση που γίνεται, κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ουσιαστικά
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τροποποιεί µια διάταξη νόµου που καθόριζε τον τρόπο, µε τον
οποίο δίδεται µια γνώµη της σχετικής επιτροπής για το ζήτηµα
του ΤΑΙΠΕΔ. Γίνεται µια παρέµβαση, η οποία αλλάζει αυτό. Μπορεί κάποιος να συµφωνεί µε την παρέµβασή ή να διαφωνεί µε
την παρέµβαση, αλλά δεν προσκρούει σε διάταξη του Συντάγµατος.
Άλλα ζητήµατα τα οποία ήγειραν συνάδελφοι που λένε ποια
είναι η τύχη των συµβάσεων που έχουν συναφθεί, µεταβιβάσεων
µετοχών, άλλων αποφάσεων κ.λπ., δεν έχουν να κάνουν µε τη
διάταξη του νόµου. Η διάταξη του νόµου είναι συνταγµατική. Τα
άλλα ζητήµατα δεν είναι αντικείµενο της παρούσης διαδικασίας.
Εποµένως, ως προς αυτό δεν υπάρχει κανένα ζήτηµα συνταγµατικότητας.
Πιο ενδιαφέρουσα ήταν η παρατήρηση που αφορά το τουριστικό χωριό και εκεί –ουσιαστικά συνοψίζω αυτό το οποίο λέγεται
για να συνεννοούµαστε- ετέθη το ζήτηµα, ότι πράγµατι η πολεοδόµηση δεν έχει να κάνει µε ιδιωτική ή δηµόσια. Πολεοδόµηση
µπορεί να γίνει µε προεδρικό διάταγµα. Αυτή είναι η ερµηνεία
που δίδει το Συµβούλιο της Επικρατείας.
Εδώ υπάρχει η άποψη ότι γίνεται πολεοδόµηση µε κοινή
υπουργική απόφαση. Εποµένως, εξεφράσθη η άποψη –ξαναλέω
ότι αυτή είναι η πιο ενδιαφέρουσα σκέψη- ότι εδώ υπάρχει ένα
ζήτηµα που ακριβώς µε την ερµηνεία που κάνει το Συµβούλιο της
Επικρατείας θα δηµιουργήσει ένα θέµα νοµιµότητας αυτής της
πολεοδόµησης µε κοινή υπουργική απόφαση.
Υπάρχει, κυρία Πρόεδρε, κατά την άποψή µας η εξής διαφορά.
Η έννοια της πολεοδοµήσεως εντάσσεται µέσα σε ένα γενικότερο πολεοδοµικό σχεδιασµό. Έχουµε γενικά χωροταξικά,
έχουµε ειδικά χωροταξικά, έχουµε περιφερειακά χωροταξικά.
Εδώ στη συγκεκριµένη περίπτωση το ρόλο, αν θέλετε, των ειδικών ή περιφερειακών χωροταξικών παίζουν τα ΕΣΧΑΔΑ. Τα
ΕΣΧΑΔΑ είναι στην πραγµατικότητα που πολεοδοµούν. Αυτή η
ΚΥΑ θα είναι εντεταγµένη υποχρεωτικώς στα πλαίσια που θέτει
το ΕΣΧΑΔΑ.
Άρα, η άποψη την οποία υποστηρίζουµε στο συγκεκριµένο ζήτηµα που ετέθη, είναι ότι καταρχήν δεν µπορεί να τεθεί ζήτηµα
αντισυνταγµατικότητας. Μπορεί ενδεχοµένως ad hoc η συγκεκριµένη ΚΥΑ που θα εκδοθεί να ελέγχεται ως προς τη νοµιµότητά
της και την εναρµόνισή της µε το ΕΣΧΑΔΑ. Αυτό, ναι. Αυτό µπορεί να ελεγχθεί, αλλά πρέπει πρώτα να εκδοθεί η ΚΥΑ για να
ελεγχθεί. Εποµένως, κατά τη γνώµη µας, και εδώ δεν υπάρχει
κάποιο ζήτηµα συνταγµατικότητος.
Η τρίτη αιτίαση η οποία ακούστηκε αφορά το περίφηµο θέµα
–µάλλον δεν είναι και τόσο περίφηµο- των υποτίθεται απαλλοτριώσεων για ιδιωτικούς σκοπούς. Νοµίζω ότι η διατύπωση του
άρθρου, του κειµένου του νόµου είναι αρκετά σαφής. Τι λέει; Ότι
ουσιαστικά η απαλλοτρίωση αυτή γίνεται για την αξιοποίηση των
στοιχείων της περιουσίας του ταµείου. Το ταµείο, για να συνεννοηθούµε, στην πραγµατικότητα εκείνο το οποίο κάνει είναι να
αξιοποιεί δηµόσια περιουσία προς αποπληρωµή -χρησιµοποιεί
δε αυτά τα οποία προκύπτουν, τα έσοδα από την αξιοποίηση
αυτής της περιουσίας- του δηµοσίου χρέους.
Άκουσα µία ιδιόρρυθµη κατά τη γνώµη µου άποψη ότι η αποπληρωµή του δηµοσίου χρέους, δηλαδή των οφειλών του δηµοσίου, δεν είναι προς το δηµόσιο συµφέρον. Να µου επιτρέψετε
να διαφωνήσω. Πρωτίστως και κυρίως η αποπληρωµή του δηµοσίου χρέους προφανώς είναι στο δηµόσιο συµφέρον. Όπως εµπίπτει στο δηµόσιο συµφέρον και η θωράκιση της δηµόσιας
περιουσίας µε µία σειρά από δυνατότητες και προνόµια, ακριβώς
για να αποκτήσει πρόσθετη αξία.
Εποµένως, κατά τη γνώµη µου, δεν υπάρχει κάποιο ζήτηµα
εδώ ξανά, που δηµιουργεί κάποιου είδους αντισυνταγµατικότητα.
Αυτές νοµίζω ότι είναι οι τρεις κύριες αιτιάσεις που εκφράστηκαν από την πλευρά της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και στις
οποίες θεωρώ ότι έχουµε επαρκώς απαντήσει και γι’ αυτό, κυρία
Πρόεδρε, θα προτείνουµε στο Σώµα την απόρριψη της συγκεκριµένης ένστασης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε συνάδελφε.
Κύριε Υπουργέ έχετε το λόγο για δύο λεπτά, γιατί έχει ολο-
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κληρωθεί η συζήτηση.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Θα
ήθελα να πω και εγώ µε τη σειρά µου για το πρώτο θέµα που τέθηκε, για την πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου ότι η διάταξη που
υπήρχε απλώς άλλαξε. Δεν νοµίζω ότι υπάρχει θέµα ουσίας εδώ.
Βεβαίως, οι πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου πρέπει να χρησιµοποιούνται µε φειδώ, αλλά νοµίζω ότι υπήρχε συγκεκριµένος
λόγος που δικαιολογεί αυτή την πράξη.
Δεύτερο σηµείο. Άκουσα µε πολύ ενδιαφέρον τις απόψεις για
την πολεοδόµηση και µολονότι δεν είµαι ο ειδικότερος, θεωρώ
ότι εφόσον το πλαίσιο καθορίζεται µε τα ΕΣΧΑΔΑ και εκεί πρέπει
να εστιάσει κάποιος, δηλαδή εάν η διοικητική πράξη συµφωνεί
µε αυτές τις προβλέψεις των ΕΣΧΑΔΑ.
Το τρίτο που ήθελα να πω είναι ότι η έννοια του δηµόσιου συµφέροντος έχει πολύ µεγάλη σηµασία για το αν γίνεται αξιοποίηση
ή όχι της περιουσίας µέσα από τις απαλλοτριώσεις. Όταν χρησιµοποιούνται τα χρήµατα για να πληρωθούν χρέη του δηµοσίου,
νοµίζω ότι δεν χρειάζεται να συζητάµε για την έννοια του δηµοσίου συµφέροντος.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Υπουργέ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε η συζήτηση
κατά το άρθρο 100 παρ. 2 του Κανονισµού της Βουλής για το
θέµα συνταγµατικότητας που ετέθη.
Οι αποδεχόµενοι την ένσταση αντισυνταγµατικότητας παρακαλώ να εγερθούν.
(Εγείρονται οι αποδεχόµενοι την ένσταση αντισυνταγµατικότητας)
Είναι προφανές ότι δεν ηγέρθη ο απαιτούµενος αριθµός Βουλευτών από το Σύνταγµα και τον Κανονισµό της Βουλής.
Συνεπώς, η ένσταση αντισυνταγµατικότητας απορρίπτεται.
Συνεχίζουµε µε τον κατάλογο των οµιλητών.
Το λόγο έχει η κ. Ελένη Μακρή-Θεοδώρου.
ΕΛΕΝΗ ΜΑΚΡΗ-ΘΕΟΔΩΡΟΥ: Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η κρίση που βιώνει η χώρα είναι πρωτόγνωρη.
Δυστυχώς, όλοι οι δείκτες της ελληνικής οικονοµίας αποτυπώνουν τη συρρίκνωση της οικονοµικής δραστηριότητας του 2012.
Σύµφωνα µε τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, το ποσοστό ανεργίας τον
Ιούνιο του 2012 ήταν στο 24,4% και οι άνεργοι ξεπέρασαν κατά
πολύ το εκατοµµύριο. Το ποσοστό των νέων ηλικίας δεκαπέντε
έως σαράντα τεσσάρων ετών έφθασε στο 55% και των γυναικών
στο 28%. Εκτιµάται ότι η ανεργία το 2012 θα είναι στο 23,5%.
Παράλληλα, το χρηµατοπιστωτικό µας σύστηµα βουλιάζει. Ο
ρυθµός µείωσης των καταθέσεων διάρκειας µιας µέρας διαµορφώθηκε τον Ιούλιο του 2012 σε 20,9%, ενώ το Δεκέµβριο του
2011 ήταν 18%. Σήµερα, διανύουµε τον πέµπτο χρόνο ύφεσης.
Η ανάγκη να υπάρξει ρευστότητα στην αγορά είναι πολύ µεγάλη.
Καθοριστικής σηµασίας, όµως, είναι οι διαρθρωτικές αλλαγές
που πρέπει να γίνουν στην ελληνική οικονοµία, ώστε να απελευθερωθούν δυνάµεις ικανές να αντιστρέψουν την ύφεση σε ανάκαµψη της οικονοµίας. Είναι διαρθρωτικές αλλαγές που έπρεπε
ήδη να έχουν γίνει στην ελληνική οικονοµία, αλλά κάποιοι δεν τις
ήθελαν και κάποιοι δεν τις τόλµησαν. Είναι διαρθρωτικές αλλαγές οι οποίες επιβάλλεται να γίνουν, για να µην πληρώσουν και
αύριο οι µισθωτοί και οι συνταξιούχοι, για να µην πληρώσει ο εργαζόµενος στον ιδιωτικό τοµέα, για να υπάρξει ώθηση στον οικονοµικό τοµέα µέσα από ιδιωτικές επενδύσεις.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο ελληνικός λαός µε την ψήφο
του στις εκλογές έδωσε ξεκάθαρη εντολή: Κυβέρνηση εθνικής
ευθύνης, προκειµένου να εφαρµοστούν πολιτικές οι οποίες θα
δηµιουργήσουν ελπίδα για το µέλλον. Καλοί οι λεονταρισµοί και
τα συνθήµατα για να γινόµαστε αρεστοί, αλλά ο λαϊκισµός αυτή
την ώρα είναι στάση ανευθυνότητας. Οι συµπολίτες µας αντιµετωπίζουν οξύτατα προβλήµατα και πολλοί από αυτούς προβλήµατα επιβίωσης. Πρέπει άµεσα να δώσουµε λύσεις. Δεν έχουµε
περιθώρια για ατέρµονες συζητήσεις.
Καταλήγουµε, λοιπόν, στο αν προκύπτει όφελος για τον κρατικό προϋπολογισµό από την εν λόγω ρύθµιση. Προφανώς, προκύπτει, διότι η εφαρµογή της θα επιφέρει και αύξηση των εσόδων
για αποπληρωµή του δηµοσίου χρέους και αύξηση εσόδων από
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την ορθολογική αξιοποίηση της δηµόσιας περιουσίας, γεγονός
που θα είναι προς όφελος του συνόλου της κοινωνίας. Θα προκύψουν νέες επενδυτικές ευκαιρίες, µέσω αυτών νέες θέσεις εργασίας. Άρα, ανάπτυξη της οικονοµίας της χώρας, ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας, προσέλκυση νέων επενδυτών από το εξωτερικό, οφέλη στις τοπικές κοινωνίες, αύξηση του ακαθαρίστου
εθνικού προϊόντος.
Σε ένα περιβάλλον βαθιάς και παρατεταµένης ύφεσης, υψηλής
ανεργίας και µεγάλης αβεβαιότητας επιβάλλεται η προώθηση
του προγράµµατος αποκρατικοποιήσεων µε στόχο την προσέλκυση επενδυτικών κεφαλαίων. Όλοι µας το γνωρίζουµε καλά ότι
όχι µόνο δεν έρχονται κεφάλαια στη χώρα, αντίθετα φεύγουν.
Αυτό πρέπει να σταµατήσει. Πρέπει η ελληνική οικονοµία να εµπνεύσει εµπιστοσύνη.
Αυτό που απαιτείται είναι ένας συνολικός στρατηγικός σχεδιασµός ταχείας υλοποίησης, διότι τα χρονικά περιθώρια δεν είναι
ανεξάντλητα και το πιο βασικό, να διασφαλίζει διαφανείς διαδικασίες προς το συµφέρον του ελληνικού δηµοσίου. Η κατάργηση
του ελάχιστου ποσού δεν πρέπει να συνεπάγεται και απώλεια
κάθε συµµετοχής ή ελέγχου του δηµοσίου επί των υπό αποκρατικοποίηση εταιρειών, ιδιαίτερα στις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, όπως ο ηλεκτρισµός και το νερό. Οι πολίτες θα πρέπει να
απολαµβάνουν την αδιάκοπη παροχή αγαθών και υπηρεσιών κοινής ωφέλειας και τις υποδοµές εθνικής σηµασίας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η αξιοποίηση των ακινήτων του
δηµοσίου σε µία περίοδο κρίσιµη για την επίλυση των δηµοσιονοµικών προβληµάτων της χώρας απαντά στο ερώτηµα αναζήτησης νέων πόρων αντί της συνεχούς επιβάρυνσης των
φορολογουµένων, ιδιωτών και επιχειρήσεων. Η αξιοποίηση των
δηµοσίων ακινήτων µέχρι σήµερα αποτέλεσε το επιθυµητό, αλλά
όχι το υλοποιήσιµο, µε αποτέλεσµα οι προς αξιοποίηση χώροι να
απαξιώνονται και να αποτελούν στόχους πολλαπλών καταπατήσεων.
Ένα περίπλοκο θεσµικό πλαίσιο και κάποιες διαδικασίες λειτούργησαν ως τώρα αποτρεπτικά. Καιρός είναι να αλλάξουµε
γραµµή πλεύσης και πρώτα απ’ όλα να καταγράψουµε τι έχουµε,
όπως κάνει κάθε νοικοκύρης στο σπίτι του, δηλαδή το αυτονόητο, όπως το ποια είναι η περιουσία των Υπουργείων, των δηµόσιων επιχειρήσεων στις οποίες το δηµόσιο κατέχει το σύνολο
του µετοχικού τους κεφαλαίου, των δηµοσίων οργανισµών και
όλων των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου –αυτό είναι
πλέον αρµοδιότητα της Γενικής Γραµµατείας Δηµόσιας Περιουσίας- για να αποτυπωθεί µε ακρίβεια το σύνολο της δηµόσιας περιουσίας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι αποκρατικοποιήσεις είναι
αναγκαιότητα µε πολλαπλά οφέλη για την τοπική και εθνική οικονοµία. Αυτό που αποµένει να συζητήσουµε είναι το τίµηµα και
οι διαδικασίες. Σ’ αυτό το κοµµάτι, όλοι επιθυµούµε το βέλτιστο.
Το οφείλουµε στις ιδέες µας, στις αξίες µας και στα παιδιά µας.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κυρία συνάδελφε.
Ο κ. Ευάγγελος Αποστόλου έχει το λόγο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
κύριε Υπουργέ, εγώ θα σταθώ στην ουσία, γιατί η πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου ως µία διαδικασία επείγουσα, έκτακτων
περιπτώσεων δεν συνάδει µε την αποδοτική αξιοποίηση. Αυτό το
λέω διότι ουσιαστικά φέρνετε τη συγκεκριµένη ρύθµιση υπό την
πίεση υπηρέτησης του δηµοσίου χρέους. Αυτή είναι η αλήθεια.
Και επειδή µε ενδιαφέρει ιδιαίτερα η αξιοποίηση της δηµόσιας
γης, θα αναφερθώ στο πώς πριν από ένα µήνα σε σχετική µου
ερώτηση για την καταπάτηση της δηµόσιας περιουσίας απαντούσε και στο πώς ουσιαστικά αντιλαµβανόταν ο Υπουργός Οικονοµικών τη συγκεκριµένη περίπτωση καταπάτησης της
δηµόσιας γης.
Σε σχετική µου ερώτηση, λοιπόν, κύριε Υπουργέ, αναφορικά
µε την υπεράσπιση των εµπράγµατων δικαιωµάτων του δηµοσίου
κατά τη διαδικασία κατάρτισης του Εθνικού Κτηµατολογίου της
χώρας –µία διαδικασία που δυστυχώς καρκινοβατεί και το ξέρετε
όλοι- όσον αφορά τα ακίνητα αρµοδιότητας του Υπουργείου σας,
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αστικά, αγροτικά, κοινόχρηστοι χώροι, αιγιαλοί, παραλίες, µου
απάντησε ««µετά από ενδελεχή έρευνα του ζητήµατος, µε
αφορµή τις διαπιστώσεις και τους προβληµατισµούς εκ µέρους
των υπηρεσιών µας σχετικά µε τη διασφάλιση των συµφερόντων
του δηµοσίου κατά την κτηµατολογική διαδικασία, ήδη έχει συνταχθεί και βρίσκεται στο στάδιο της δηµοσίευσης νέα εγκύκλιοςδιαταγή µας…» -όταν ξέρουµε όλοι για το Κτηµατολόγιο πόσα
χρόνια πριν έχει ξεκινήσει- «…µε λεπτοµερείς και σαφείς οδηγίες
προς τις κτηµατικές υπηρεσίες που αφορούν την παρέµβαση του
δηµοσίου στην κτηµατολογική διαδικασία για ακίνητα φέροντα
το χαρακτηρισµό «αγνώστου ιδιοκτήτου». Η προαναφερθείσα εγκύκλιος, µία εγκύκλιος για να αντιµετωπίσει τα σχετικά, θα τεθεί
σε εφαρµογή άµεσα»».
Δεν είχε υπάρξει σχετική εγκύκλιος. Ξέρετε, αγαπητοί συνάδελφοι, ποια είναι τα αγνώστου διαµονής; Εκεί όπου το δηµόσιο
δεν πήγε να ασκήσει το εµπράγµατο δικαίωµά του και, βεβαίως,
το γνωστό τεκµήριο κυριότητας του δηµοσίου.
Άρα, λοιπόν, σ’ αυτήν όλη την ιστορία έχουµε µία λεηλασία ουσιαστικά της δηµόσιας γης, την οποία αναγνωρίζει και το ίδιο το
δηµόσιο. Και ξέρετε, αγαπητοί συνάδελφοι, πότε φάνηκε αυτό
έντονο; Φάνηκε, όταν η Κτηµατική Εταιρεία του Δηµοσίου
έστειλε ακίνητά της στο ΤΑΙΠΕΔ και οι ελεγκτές του ΤΑΙΠΕΔ
πήγαν να δουν αυτά τα ακίνητα που περιγράφονται. Και αναφέροµαι σε συγκεκριµένη περιφέρεια, σε περιοχή στο Νοµό
Ηλείας. Υποτίθεται ότι παραχωρήθηκαν στο ΤΑΙΠΕΔ είκοσι χιλιάδες στρέµµατα ακίνητα και οι ελεγκτές τελικά εντόπισαν τα δεκαοκτώ χιλιάδες στρέµµατα –διότι αυτό είναι η ουσία- να έχουν
καταπατηθεί.
Και ξέρετε ποια είναι η αντίδραση του Υπουργείου Οικονοµικών για τη συγκεκριµένη καταπάτηση; Σας το διαβάζω κι αυτό.
«Όσον αφορά την τακτοποίηση των καταπατηµένων εκτάσεων
του δηµοσίου, το ζήτηµα απασχολεί το Υπουργείο Οικονοµικών
και εξετάζεται η επίλυσή του µε γνώµονα το δηµόσιο συµφέρον».
Ξέρετε ποια επίλυση ετοιµάζεται αυτήν την ώρα στο Υπουργείο Οικονοµικών; Θα κληθούν αυτοί οι οποίοι ουσιαστικά έχουν
καταλάβει το 40% της γνωστής δηµόσιας γης και µε µία καταβολή ενός τιµήµατος 500 έως 600 ευρώ το στρέµµα -και πρόκειται για εκτάσεις παραθαλάσσιες, για εκτάσεις σαν κι αυτές που
περιγράφονται και µέσα, για τις οποίες θα πω πιο κάτω ότι
έχουµε µία επέµβαση στην ειδική χρήση γης η οποία είναι εντελώς απαράδεκτη- όλα θα χαριστούν ουσιαστικά. Πραγµατικά µας
εκπλήσσει γιατί το δηµόσιο δεν περιµένει, δεν πιέζει επιτέλους
να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία της κατάρτισης του Εθνικού
Κτηµατολογίου.
Έρχοµαι στο δεύτερο θέµα που αφορά την επιτρεπτή ειδική
χρήση γης. Ξέρετε, κύριοι συνάδελφοι, τι σηµαίνει αυτό; Ότι
όπου ο προορισµός του αγορασθέντος ακινήτου δεν συνάδει µε
αυτά που προβλέπονται στον πολεοδοµικό σχεδιασµό της περιοχής, στον αέρα. Άρα θυσία και ο πολεοδοµικός σχεδιασµός στη
συγκεκριµένη επιδίωξη.
Επειδή όλη αυτή η ιστορία µε τα τουριστικά, παραθεριστικά
χωριά, για να µπορέσει να σταθεί κάπου αρχίζει και χρησιµοποιείται και πάλι αυτή η διαδικασία του οικισµού του προ του 1923,
επιτέλους αγαπητοί συνάδελφοι, πότε θα τελειώσει αυτή η διαδικασία; Είναι δυνατόν φαραωνικού τύπου δραστηριότητες σαν
αυτές που προβλέπονται να κολλάνε δίπλα σε οικισµούς προ του
1923;
Ξέρετε, αγαπητοί συνάδελφοι, σε αυτήν τη χώρα η διαδικασία
αυτή δυστυχώς όλη τη δεκαετία του ’50 και του ’60 πολεοδόµησε
όλη την Ελλάδα. Οι κτηµατοµεσίτες και οι εργολάβοι έστησαν τη
χώρα µας, χρησιµοποιώντας αυτή τη διαδικασία. Μάλιστα πολλές φορές δεν υπήρχε ούτε ίχνος οικισµού. Σας το λέω αυτό,
γιατί έχω ασχοληθεί µε το συγκεκριµένο θέµα. Υπάρχουν χάρτες,
αεροφωτογραφίες του 1969, όπου δεν εµφανίζεται κανένας οικισµός κι όµως υπάρχουν οικισµοί σήµερα που έχουν πολεοδοµηθεί µε βάση αυτήν τη διαδικασία.
Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε.
Όσον αφορά τώρα ένα άλλο ιδιαίτερο θέµα που αναφέρεται
στην πρόβλεψη για συµφωνία µίσθωσης, δέστε, θα δοθούν κτήρια του δηµοσίου. Είναι χαρακτηριστικές οι περιπτώσεις των
Υπουργείων, όπου έχουν ήδη διασφαλισµένο και το µίσθωµα και
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όλα για πενήντα, εκατό χρόνια. Μάλιστα υπάρχει µία ειδική περίπτωση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, όπου το κτήριο
του Κεράνη θα πωληθεί µε προσυµφωνηµένη την µετεγκατάσταση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Καταλαβαίνετε
λοιπόν σε τι διαδικασίες µπαίνουµε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ολοκληρώνω, λέγοντας ότι κάτι πρέπει να κάνετε, κύριε
Υπουργέ γι’ αυτές τις πολυαρµοδιότητες, όπως Κτηµατική Εταιρεία του Δηµοσίου, Κτηµατική Υπηρεσία, η διεύθυνση τάδε κ.λπ..
Μετά από τόσα χρόνια αυτό πρέπει να αντιµετωπιστεί.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΑΚΟΣ)
Κι επιτέλους αυτή η διαδικασία της νοµιµοποίησης των αυθαιρέτων πόσα χρόνια θα τραβήξει; Πραγµατικά είναι τρελό αυτό
το πράγµα. Σήµερα που συζητάµε εδώ χτίζονται, ρίχνονται τσιµέντα σε οικοδοµές οι οποίες προβλέπεται να ενταχθούν στη
σχετική ρύθµιση.
Προς Θεού, όχι άλλους εµπαιγµούς στην πολεοδοµική διαδικασία.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Το λόγο έχει η κ. Θεανώ
Φωτίου.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, πριν λίγο είχαµε την ευκαιρία να διαπιστώσουµε πώς ένα νοµοσχέδιο που µετατρέπει τα
δηµόσια αγαθά σε ιδιωτικά και το δηµόσιο µονοπώλιο σε ιδιωτικό
µονοπώλιο χρίζεται από την παρούσα Βουλή σε συνταγµατικό.
Ας είναι. Υπάρχει και µέλλον.
Με το παρόν νοµοσχέδιο η Βουλή αγνοεί πλήθος δεδοµένων
τα οποία η Κυβέρνηση επιµελώς αποκρύπτει.
Ξέρετε τι ακριβώς εκποιούµε, κύριοι συνάδελφοι, στις ΔΕΚΟ;
Εκποιούµε δίκτυα, υποδοµές, υπηρεσίες, µετοχικά κεφάλαια, έγγεια περιουσία; Τι από όλα; Ή µήπως τα εκποιούµε όλα µαζί;
Γιατί δεν υπάρχει καµία εκτίµηση του Γενικού Λογιστηρίου του
Κράτους για το ύψος των εσόδων της εκποίησης, η οποία βάζει
σε κίνδυνο την εθνική ανεξαρτησία και υπονοµεύει κάθε µελλοντική ανασυγκρότηση της χώρας; Μήπως γιατί αν υπήρχε, οι Βουλευτές της κυβερνητικής συµπαράταξης θα ήταν αρνητικοί;
Δεύτερον, είναι ένα σχέδιο νόµου που έχει συνταχθεί καθ’
υπόδειξη των επενδυτών. Κάθε άρθρο του µόνο αυτούς κατοχυρώνει. Τα κεφάλαιά τους και τα κέρδη τους. Το δηµόσιο καλείται
τα υπόλοιπα ενενήντα εννιά χρόνια να πληρώνει τις πιθανές ζηµιές των επενδυτών από ακυρωτικές νοµοθετικές πράξεις των
εποµένων κυβερνήσεων. Δηλαδή, πέραν της εκποίησης σε τιµή
ευκαιρίας, η σηµερινή Κυβέρνηση δεσµεύει και τις επόµενες κυβερνήσεις της χώρας. Αν αυτό δεν σηµαίνει κατάργηση της λαϊκής κυριαρχίας, δεν ξέρω τι σηµαίνει.
Τρίτον, είναι ένα σχέδιο νόµου που καταφέρνει κάτι απίστευτο.
Και ας µε ακούσει ο συνάδελφος που ισχυρίζεται ότι δεν του εξηγήσαµε τι θα πει ο θεσµός της επιφανείας. Μέλλοντες επενδυτές
δεν χρειάζεται να βάλουν ούτε ένα ευρώ από την τσέπη τους.
Αυτό, κύριε συνάδελφε, γίνεται µε το «Sale & Lease Back» και θα
σας εξηγήσω ακριβώς το παράδειγµα. Έστω, λοιπόν, ότι
πουλάµε το Υπουργείο Παιδείας αυτήν τη στιγµή –είναι και µέσα
στο σχέδιο νόµου- µε δύο τρόπους. Κατ’ αρχάς, πουλιέται ως
κτήριο και δεύτερον, ως επιφάνεια. Ενεργοποιούµε, δηλαδή, το
θεσµό της επιφάνειας, θεσµό που έχει ισχύ σήµερα µόνο στη
Βρετανία. Τι κάνει ο επενδυτής; Λόγω της δεύτερης ενεργοποίησης, µπορεί να πάρει δάνειο από τις ελληνικές τράπεζες.
Εποµένως, µε το δάνειο πληρώνει το κτήριο και το θεσµό της
επιφάνειας. Πώς αποπληρώνεται το δάνειο; Από τα νοίκια που
πρέπει να πληρώσει το ελληνικό δηµόσιο. Ευφυές; Ευφυέστατο!
Πρόκειται πράγµατι για ευφυή επιχειρηµατική σύλληψη που
µπορεί να διεκδικήσει διεθνή βραβεία στο ξεπούληµα χρεωµένων
χωρών.
Τέταρτον, καταργείται η είσπραξη 1% υπέρ ΕΜΠ από τα
τεχνικά έργα. Αυτό το ποσοστό που ήταν πολύ µεγάλο πήγαινε
σε όλα τα πολυτεχνεία της χώρας. Τι συνέβαινε; Επειδή ίσως δεν
το ξέρετε, θα σας πω ένα παράδειγµα. Το πολυτεχνείο έπαιρνε
5 εκατοµµύρια το χρόνο από τον κρατικό προϋπολογισµό.
Έπαιρνε 5 εκατοµµύρια! Πόσα έπαιρνε από το ποσοστό του 1%
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του ΕΜΠ; Έπαιρνε άλλα 5 εκατοµµύρια! Αυτή είναι η καταλήστευση του δηµόσιου πόρου.
Πέµπτον, καταργείτε το ΤΕΕ, διότι το ΤΕΕ, ως γνωστόν, δεν
χρειάζεται. Εφόσον οι ιδιώτες επενδυτές πολεοδοµούν και
χωροτακτούν, το ΤΕΕ είναι βάσανο, είναι ένας θεσµός ο οποίος
πρέπει να εκλείψει. Έτσι, «µε ένα σµπάρο, δύο τρυγόνια». Το 2%
και το 2‰ που πήγαιναν στο ΤΕΕ, εσείς το καταργείτε. Καταργείτε, λοιπόν, τους πόρους του ΤΕΕ µε τους οποίους µπορούσε
να επιτελεί αυτό το δηµόσιο λειτούργηµα και ρόλο και τους
χαρίζετε στους επενδυτές, διότι αυτά τα λεφτά δεν πάνε
πουθενά αλλού.
Έκτον, εισάγετε αναγκαστικές απαλλοτριώσεις υπέρ του επενδυτή, τις οποίες διενεργεί και πληρώνει το δηµόσιο. Νοµοθετείτε
την αδυναµία ανάκλησης των αναγκαστικών απαλλοτριώσεων και
–άκουσον-άκουσον!- µπορεί να έχουν ξεκινήσει οι εργασίες,
χωρίς να έχουν πληρωθεί αποζηµιώσεις στους Έλληνες από
τους οποίους παίρνετε το χωράφι ή το οικόπεδο. Δηλαδή, οι
Έλληνες συµπολίτες µας σήµερα που κρατούν µε νύχια και µε
δόντια τα χωράφια τους, τα σπίτια τους και τα οικόπεδά τους για
να µην τα πουλήσουν, θα τους τα απαλλοτριώσει το κράτος και
µάλιστα τσάµπα.
Τέλος, νοµοθετείτε σκανδαλώδεις χαριστικές διατάξεις για τα
παραθεριστικά τουριστικά χωριά και τα θεµατικά πάρκα. Δηλαδή,
το εκπληκτικό, φυσικό, πολιτιστικό, παραδοσιακό τοπίο της
χώρας, µοναδικός πόρος της χώρας και ιδιαίτερα σε συνθήκες
κρίσης, θα καταστραφεί µε τη σκανδαλώδη αύξηση της δόµησης
που δίνεται στα οικόπεδα που θα αγοράσουν οι επενδυτές. Εδώ,
λοιπόν, καταργείται και η αρχή της ισονοµίας. Δηλαδή, πολύ
απλά για όσους δεν το καταλαβαίνουν, Έλληνας κατέχων τέσσερα στρέµµατα, χτίζει διακόσια τετραγωνικά. Επενδυτής κατέχων
τέσσερα στρέµµατα, χτίζει χίλια εξακόσια ή δύο χιλιάδες τετρακόσια τετραγωνικά, ανάλογα µε το αν το ονοµάζει «παραθεριστικό χωριό» ή «επιχειρηµατικό πάρκο».
Αυτές οι θηριώδεις αναπτύξεις θα πλήξουν τις γειτνιάζουσες
κοινότητες.
Ερωτώ: Πώς θα πάτε πίσω στις περιφέρειές σας, κύριοι Βουλευτές της Συµπολίτευσης, αν τα έχετε ψηφίσει όλα αυτά;
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η Κυβέρνηση απέσυρε το άρθρο
5α εν µια νυκτί µετά από τις καταγγελίες του ΣΥΡΙΖΑ ότι υπέκρυπτε τη δήµευση των περιουσιών των ΑΕΙ, των νοσοκοµείων, των
ΟΤΑ κλπ και µετά από την τεράστια αντίδραση που υπήρξε εντός
δύο ηµερών απ’ όλα τα πανεπιστήµια της χώρας. Απατάσθε αν
νοµίζετε ότι ο ελληνικός λαός δεν θα υπερασπιστεί την περιουσία
και τους πόρους του, ότι θα αφήσει απροστάτευτα τα ακίνητα για
να εκχωρηθούν σε επενδυτές. Να είστε σίγουροι ότι οι επενδυτές
δεν θα βρουν ένα ελεύθερο «ξέφραγο αµπέλι» προς εκποίηση.
Κύριοι Βουλευτές, καταψηφίστε το νοµοσχέδιο. Μη βάλετε τη
χώρα σε µία ατελείωτη περιπέτεια. Επενδυτές δεν θα µπουν στην
Ελλάδα.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ – ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Το λόγο έχει η κ. Μαρίνα
Χρυσοβελώνη για επτά λεπτά.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, χθες κατά τη συζήτηση νοµοσχεδίου που αφορούσε στη µεταφορά των µαθητών στα σχολεία
τους έγινε αναφορά στο ρόλο του κράτους και στη σχέση του
µε την εθνική ανεξαρτησία και την οικονοµία. Η αλληλεξάρτηση
των τριών αυτών παραγόντων φαίνεται προφανής, αλλά διαπίστωσα ότι για κάποιους –λίγους θεωρώ- συναδέλφους της Νέας
Δηµοκρατίας δεν είναι και τόσο προφανής, καθώς δεν πιστεύουν
ότι η οικονοµική δραστηριότητα του κράτους µπορεί να στηρίξει
την εθνική µας ανεξαρτησία και έτσι επιλέγουν να περιφρουρούν
την υπόσταση των τραπεζών.
Αγαπητοί συνάδελφοι, οι στιγµές που ζούµε είναι εξαιρετικά
κρίσιµες και δεν έχουµε το δικαίωµα να εθελοτυφλούµε κάνοντας ότι δεν βλέπουµε τη βαριά «σκιά» που έχει ρίξει πάνω στην
πατρίδα µας το τρίτο µνηµόνιο που καραδοκεί. Δεν είναι πλέον
δυνατό να αγνοούµε τον άξονα των δανειστών και των γερµανόφιλων συνεργατών τους που στρέφονται ευθέως κατά της Ελλάδας.
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Η χώρα µας για δεύτερη φορά στο διάβα της ιστορίας της έρχεται αντιµέτωπη µε µία συστηµατική προσπάθεια κατάλυσης
της εθνικής µας υπόστασης την οποία επιβάλλεται µε κάθε
τρόπο να αποτρέψουµε. Ο λόγος για τον οποίο δεν πέτυχε η
πρώτη προσπάθεια εβδοµήντα δύο χρόνια πριν ήταν διότι δεν
υπήρχαν στην Ελλάδα δήθεν ρεαλιστές, αλλά µόνο πατριώτες.
Αυτό είναι το ιστορικό µήνυµα που πρέπει να λάβουµε όλοι µας,
εν όψει µάλιστα και της επετείου της 28ης Οκτωβρίου που πλησιάζει.
Κυρίως όµως πρέπει να συνειδητοποιήσουµε ότι δεν υπάρχει
εθνική ανεξαρτησία χωρίς οικονοµική αυθυπαρξία του κράτους.
Το κράτος δεν µπορεί να ξεπουλά τα πάντα και τελικά τον ίδιο
του τον εαυτό.
Πάγια θέση των Ανεξάρτητων Ελλήνων είναι ότι πριν από οποιαδήποτε συζήτηση για πώληση ή παραχώρηση δηµόσιας περιουσίας σε ιδιώτες, επιβάλλεται να έχουν εξασφαλιστεί δύο
βασικές προϋποθέσεις: Πρώτον, να εξυπηρετείται συγκεκριµένος λόγος δηµοσίου συµφέροντος και δεύτερον, να υπάρχει συναίνεση των κοινωνικών φορέων που επηρεάζονται. Μόνο µ’
αυτές τις δύο ξεκάθαρες προϋποθέσεις θα είχε νόηµα οποιαδήποτε συζήτηση και βέβαια χωρίς µαζικά ξεπουλήµατα που καταργούν τη συνταγµατικά κατοχυρωµένη ύπαρξη του κρατικού
παρεµβατισµού στην οικονοµία µας.
Αυτό ακριβώς προτίθεσθε να καταργήσετε, κύριοι της Συγκυβέρνησης, µε τις υπό συζήτηση αποκρατικοποιήσεις. Πρόσχηµά
σας βέβαια είναι το οικονοµικό όφελος, αλλά ας δούµε ποιο µπορεί να είναι το όφελος αυτό, λαµβάνοντας ως παράδειγµα τις
πλέον πρόσφατες εκποιήσεις δηµοσίων επιχειρήσεων από τη
Συγκυβέρνηση.
Την ώρα που ο Πρόεδρος του συγκυβερνώντος κόµµατος της
ΔΗΜΑΡ, κ. Κουβέλης, δηλώνει ότι αυτήν τη στιγµή δεν υπάρχει
συγκεκριµένος κατάλογος επιχειρήσεων προς αποκρατικοποίηση, προχωράτε στην ιδιωτικοποίηση-εξπρές των εταιρειών φυσικού αερίου ΔΕΠΑ και ΔΕΣΦΑ µέσα στο 2012.
Σύµφωνα δε µε δηµοσιεύµατα έγκυρων οικονοµικών εφηµερίδων προωθείτε την άµεση εκποίησή τους, µέσω του ΤΑΙΠΕΔ, µε
τιµή εκκίνησης τα 250 εκατοµµύρια ευρώ, τη στιγµή που µόνο οι
επενδύσεις σε υποδοµές φυσικού αερίου από το ελληνικό δηµόσιο ανήλθαν το 2011 συνολικά στα 2,4 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Είναι φανερό, εποµένως, ότι υπάρχει οικονοµικό όφελος το
οποίο όµως δεν θα είναι του κράτους αλλά των ξένων ιδιωτών
που θα αγοράσουν κοψοχρονιά τις ΔΕΠΑ, ΔΕΣΦΑ.
Εδώ, όµως, πρέπει να ξεκαθαρίσουµε ότι όσοι σκηνοθετούν
την παραπάνω πώληση ή παρόµοιες πωλήσεις και παραχωρήσεις και θεωρούν ότι θα επαναληφθεί το επεισόδιο Αγροτικής
Τράπεζας-Πειραιώς, οφείλουν να γνωρίζουν ότι οι Ανεξάρτητοι
Έλληνες δε θα παραµείνουµε θεατές του σίριαλ των σκηνοθετηµένων αποκρατικοποιήσεων και ότι η αντίδραση της κοινωνίας
θα είναι άµεση και δυναµική.
Και µιας και αναφέρθηκα στην υπόθεση της Αγροτικής Τράπεζας, αυτή είναι ένα ακόµα χαρακτηριστικό παράδειγµα εκποίησης περιουσίας του ελληνικού λαού για ψίχουλα σε σχέση µε
την πραγµατική της αξία εφόσον έναντι τιµήµατος 95 εκατοµµυρίων η Τράπεζα Πειραιώς πήρε 14,3 δισεκατοµµύρια σε καταθέσεις και άλλα 7,2 δισεκατοµµύρια ζεστά κεφάλαια από το
δηµόσιο ως κεφαλαιακή ενίσχυση.
Έχει όµως ενδιαφέρον να δούµε και τι δεν επιλέγετε να αποκρατικοποιήσετε και να µάθουµε τι δεν ξεπουλάτε αλλά απλώς
επιλέγετε να εξαφανίσετε. Ενώ, λοιπόν, ξεπουλήσατε το ονοµαζόµενο καλό τµήµα της Αγροτικής Τράπεζας, επιλέξατε να θέσετε υπό εκκαθάριση τη θυγατρική της ΑΤΕ µε την επωνυµία ΑΤΕ
Leasing. Γιατί το κάνετε; Μήπως µαζί µε τη θυγατρική προσπαθείτε να εξαφανίσετε και συµβάσεις leasing που υπέγραψαν γνωστοί επιχειρηµατίες των Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης προκειµένου να εισπράξουν εκατοµµύρια ευρώ για δήθεν επενδύσεις;
Πού είναι σήµερα αυτά τα χρήµατα; Αν νοµίζετε ότι θα χαθούν
µαζί µε τη βολική εξαφάνιση της θυγατρικής της Αγροτικής, γελιέστε. Η υπόθεση αυτή συνιστά σκάνδαλο µεγατόνων µε χαρακτηριστικά διαπλοκής και λεηλασίας δηµοσίου χρήµατος από
τους φίλα προσκείµενους σε εσάς ιδιοκτήτες των Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης.
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Οι Ανεξάρτητοι Έλληνες δεν θα αφήσουµε τα χρέη προς το
δηµόσιο αυτών των επιτήδειων να εξατµιστούν µαγικά µε το τέχνασµα της διάλυσης της ΑΤΕ.
Κλείνοντας, θα ήθελα να προσθέσω δυο κουβέντες για τη χθεσινή δυσαρέσκεια που διατύπωσαν ο συνάδελφος, κ. Βορίδης,
αλλά και ο Προεδρεύων, κ. Μαρκογιαννάκης, κατά τη διάρκεια
δευτερολογίας µου ως ειδικής αγορήτριας των Ανεξάρτητων Ελλήνων επί του νοµοσχεδίου που προανέφερα. Όταν αναφέρθηκα
χθες σε δυνάµεις του νέου άξονα που επιβουλεύονται την Ελλάδα δυσαρεστήθηκαν. Δεν τους άρεσε η αναφορά µου στο γερµανόφιλο µπλοκ, που όντως ελέγχει σήµερα την Ευρωπαϊκή
Ένωση. Ο κ. Βορίδης εξέλαβε την αναφορά µου βαρέως και προσωπικώς, όµως εξακολουθώ να µην καταλαβαίνω την αιτία γιατί
είναι προφανές ότι δεν ανήκει στις δυνάµεις του άξονα Γερµανών
και τραπεζιτών, όπως επίσης θεωρώ ότι δεν είναι µέλος του γερµανόφιλου µπλοκ κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Εποµένως, επιβάλλεται η Νέα Δηµοκρατία να είναι πιο προσεκτική στην κοινοβουλευτική της εκπροσώπηση. Η κ. Μέρκελ
δεν έχει ανάγκη την αυτόκλητη συνηγορία του κ. Βορίδη, η Ελλάδα όµως την έχει. Μας έχει ανάγκη όλους µας να σταθούµε
δίπλα της την ώρα της µάχης. Η πατρίδα, συνάδελφε κύριε Βορίδη, µας καλεί να υπερασπιστούµε την εθνική ανεξαρτησία.
Απευθύνοµαι σε όλους εκείνους τους συναδέλφους της Νέας
Δηµοκρατίας που είναι πατριώτες. Μην παγιδεύεστε σε µια ανούσια υπεράσπιση του µνηµονίου την ώρα που έτσι και αλλιώς καταρρέει από µόνο του. Η πατρίδα δεν είναι το µνηµόνιο. Είναι
εκείνη και όχι το µνηµόνιο που χρειάζεται την υπεράσπισή µας.
Αυτή ζητά σήµερα εθελοντές.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Η υπεράσπιση της εθνικής ανεξαρτησίας δεν είναι έργο µόνο
των Ανεξάρτητων Ελλήνων, είναι υποχρέωση όλων µας.
Συνάδελφοι της Νέας Δηµοκρατίας, έχετε από το Σύνταγµα
την απεριόριστη ελευθερία του βουλευτικού αξιώµατος να αποφασίσετε κατά συνείδηση. Αξιοποιήστε την τώρα που η Ελλάδα
χρειάζεται τη βοήθεια όλων µας έξω και πέρα από κοµµατικές
γραµµές. Ο µόνος περιορισµός που µπορεί να µας δεσµεύσει
πλέον είναι ο υπέρτατος νόµος της σωτηρίας της πατρίδος. Ας
τον ακολουθήσουµε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των Ανεξάρτητων Ελλήνων)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Το λόγο έχει ο συνάδελφος κ. Θεόδωρος Δρίτσας.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ειπώθηκαν πολλά για την τακτική της Κυβέρνησης να νοµοθετεί πλέον -υπερβαίνοντας το
Κοινοβούλιο- µε πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου. Θεωρώ,
παρ’ όλα αυτά, ότι πρέπει να επιµείνουµε, γιατί πρέπει να τεθεί
ένα τέρµα σε αυτήν την αυθαιρεσία.
Υπάρχει, πράγµατι, ένας πολύ σοβαρός λόγος να ενηµερωθεί
µε όλους τους τρόπους η ελληνική κοινωνία γι’ αυτό που συµβαίνει.
Η τρικοµµατική Κυβέρνηση έχει υποβαθµίσει ακόµα πιο πολύ
απ’ ό,τι οι προηγούµενες κυβερνήσεις -που ήδη το είχαν κάνει
σε µεγάλο βαθµό- το ελληνικό Κοινοβούλιο. Και επιµένει να συνεχίζει κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση την υποβάθµιση του
ελληνικού Κοινοβουλίου, της νοµοθετικής, δηλαδή, λειτουργίας,
χρησιµοποιώντας αυτό που το Σύνταγµα και ο Κανονισµός της
Βουλής προβλέπουν µόνο ως έκτακτη ή για απρόβλεπτους λόγους διαδικασία, την έκδοση πράξεων νοµοθετικού περιεχοµένου που επικυρώνονται από τον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας κι εν
συνεχεία, µέσα σε προβλεπόµενο χρονικό διάστηµα, έρχονται
και κυρώνονται από τη Βουλή.
Αυτό είναι πλέον το καθεστώς και όχι η εξαίρεση.
Και από αυτήν την άποψη, από αυτό που σήµερα, πριν από
λίγο, ο Νίκος Τσούκαλης, ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της
ΔΗΜΑΡ είπε –παρ’ όλο ότι επέλεξαν να µην εγερθούν στην ένσταση αντισυνταγµατικότητας- ότι, δηλαδή, αυτό είναι τελευταία
προειδοποίηση, θέλω να ξέρω –νοµίζω ότι είναι απολύτως αναγκαίο και πρέπει να το ξέρει ο ελληνικός λαός- αν οι Βουλευτές
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του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δηµοκρατίας, σκοπεύουν να συνεχίσουν να ανέχονται τη δική τους υποβάθµιση κι αν εκχωρούν εν
λευκώ στην Κυβέρνηση το δικαίωµα να νοµοθετεί ερήµην τους.
Τυπικό; Υπερβολή; Εάν φτάσαµε ως εκεί, τότε ας το πουν δηµοσίως. Όχι, όµως, µόνο οι Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και της Νέας
Δηµοκρατίας. Και ο Πρόεδρος της Δηµοκρατίας καλείται πλέον
να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και του ρόλου που έχει να
παίξει. Είναι ο ανώτατος πολιτειακός παράγων. Και δεν είναι δυνατόν και µε τη δική του υπογραφή να νοµιµοποιείται αυτή η διαιώνιση της αυθαιρεσίας.
Αυτό, λοιπόν, που είπε ο Νίκος Τσούκαλης σήµερα, ότι είναι η
τελευταία προειδοποίηση, να δω αν οι υπόλοιποι παράγοντες της
Βουλής και του πολιτεύµατος θα το ενστερνιστούν, θα το εγκολπωθούν και θα το υλοποιήσουν.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ακούσαµε τον Υπουργό Οικονοµικών, τον κ. Στουρνάρα, να λέει µε πολλή ειλικρίνεια, πιστεύω
–δεν αµφισβητώ την ειλικρίνειά του και µου δηµιούργησε µία
αµηχανία- ότι όλες αυτές οι ιδιωτικοποιήσεις δεν αποξενώνουν
το δηµόσιο, ότι το δηµόσιο δεν αποξενώνεται από τα κυριαρχικά
του δικαιώµατα στην περιουσία του, στο δηµόσιο έλεγχο κ.λπ..
Μα, απορώ και δεν κατανοώ. Μόνο και µόνο από το γεγονός
ότι, πράγµατι, το δηµόσιο διατηρεί κάποιους τρόπους εποπτείας
και ελέγχου είναι δυνατόν ένας ακαδηµαϊκός δάσκαλος, ένας άνθρωπος µε παγκόσµια πείρα, όταν γνωρίζει ότι πλέον ο σύγχρονος καπιταλισµός υπερβαίνει την πολιτική και η οικονοµία
κυβερνά και την πολιτική και τους πολιτικούς και τους θεσµούς
-και την κυβερνά µέσα από αυτές τις διαδικασίες- όταν στην κοιτίδα του καπιταλισµού στις Ηνωµένες Πολιτείες πολλές δεκαετίες πριν έχει σχηµατοποιηθεί κι έχει εγκαθιδρυθεί το περίφηµο
πολιτικο-στρατιωτικο-οικονοµικό σύµπλεγµα που καθορίζει αυτό
τις πιο σηµαντικές αποφάσεις όχι µόνο για τις Ηνωµένες Πολιτείες, αλλά για τον πλανήτη όλο, να έχει αυτή την πολιτική αφέλεια ότι το δηµόσιο δεν αποξενώνεται από την περιουσία του και
από εκείνα τα στρατηγικά κλειδιά που µπορεί να έχει για να παρεµβαίνει;
Ακόµα κι αν δεχθεί κανείς ότι το δηµόσιο δεν πρέπει πλέον να
ασκεί επιχειρηµατικές δραστηριότητες ή οτιδήποτε άλλο, αυτό
δεν µπορεί να το δεχθεί και δεν µπορεί να το θέσει υπό συζήτηση. Όντως, αποξενώνεται το δηµόσιο. Κι αυτό έχει σοβαρότατες επιπτώσεις στον κοινωνικό, στον πολιτικό, στον κοινοβουλευτικό, στο νοµικό, στο θεσµικό έλεγχο σε όλα τα επίπεδα.
Και γίνονται µαριονέτες και καρικατούρες οι πολιτικοί εκπρόσωποι αυτού του συστήµατος, όταν καµώνονται ότι δήθεν µπορούν να καθορίζουν και να επιβάλλουν τους κανόνες δικαίου που
επιλέγει η πολιτεία έναντι αυτών των οικονοµικών συµφερόντων.
Μα υπάρχει τόση αφέλεια; Είναι δυνατόν;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα µας δοθεί η δυνατότητα
αύριο να µιλήσουµε πιο συγκεκριµένα και για τα λιµάνια και για
τους οργανισµούς και για τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου.
Θέλω ήδη από σήµερα να καταθέσω την απόφαση στα Πρακτικά του διοικητικού συµβουλίου του ΝΑΤ που συγκροτείται από
εκπροσώπους της Κυβέρνησης, των εργαζοµένων, των πλοιοκτητών και όλων των εµπλεκοµένων φορέων για τη ναυτιλία, που
τεκµηριωµένα ζητάει να µην ισχύσει για το ΝΑΤ όλο αυτό το
πλέγµα διατάξεων ελέγχου και ιδιωτικοποίησης της δικής του περιουσίας. Δεν είναι, βέβαια, µόνο το ΝΑΤ, είναι, όµως, πολύ χαρακτηριστικό ότι είναι µια επίσηµη απόφαση του διοικητικού
συµβουλίου ενός νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Θεόδωρος Δρίτσας καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Είναι επίσης, εξαιρετικά ενδιαφέρον και σηµαντικό να δούµε –
και θα παρέµβω αύριο και γι’ αυτόν το λόγο- τι επιπτώσεις έχουν
όλες αυτές οι ιδιωτικοποιήσεις και ο έλεγχος της περιουσίας του
δηµοσίου στις Ένοπλες Δυνάµεις και να δούµε τι έχει γίνει ήδη
µέχρι τώρα, όταν ιδιωτικοποιήθηκαν τα ΕΛΠΕ και πόσα προβλήµατα γεννήθηκαν. Για την αδυναµία των Ενόπλων Δυνάµεων να
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διατηρήσουν έλεγχο στο κρίσιµο ζήτηµα της προµήθειας των
καυσίµων που έχουν ανάγκη για να λειτουργήσουν αλλά και τι
έγινε µε την ακίνητη περιουσία τους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Ολοκληρώστε, κύριε συνάδελφε.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Δεν είναι δυνατόν να περάσουν αυτές οι αποφάσεις και αυτοί
οι σχεδιασµοί στο όνοµα –δήθεν- του δηµοσίου συµφέροντος.
Πρόκειται καθαρά για µια ταξική επιλογή επ’ ωφελεία µιας ολιγάριθµης, ισχυρής οικονοµικής οµάδας συµφερόντων, ελληνικών
και διεθνών, που αυτές επιβάλλουν. Και τέτοιου είδους πολιτικές
επιλογές υποτάσσονται στα συµφέροντά τους.
Δεν είναι η Αριστερά µόνο που πρέπει να αντιδράσει σε όλα
αυτά. Κάθε πολίτης που θέλει να συνεχίσει να ελέγχει τις αποφάσεις που αφορούν τον τόπο του και το µέλλον του πρέπει να
αντιδράσει.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ - ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Το λόγο έχει ο κ. Ανδρέας Κουτσούµπας.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θεωρώ ηθική µου πρώτα υποχρέωση, πολιτική και προσωπική, να απαντήσω σε αυτό που
άκουσα το πρωί, ότι κάποιοι από εµάς –απαντήθηκε από τον κ.
Κουτσογιαννακόπουλο προηγούµενα- χειραγωγούµεθα και ότι
εκτελούµε τα συµφέροντα άλλων.
Νοµίζω ότι αυτή η έκφραση, η λεκτική διατύπωση, υπερβαίνει
τα όρια της ηθικής και κοινοβουλευτικής δεοντολογίας. Δεν θα
ζητήσω να ανακαλέσει, γιατί παρ’ ότι βρίσκοµαι δεύτερη, τρίτη
φορά στην Αίθουσα αυτή, θεωρώ ότι είµαι νέος ακόµη. Θεωρώ,
όµως, ότι πρέπει να προσέχουν -και πολύ περισσότερο οι Αρχηγοί των κοµµάτων και ο Αρχηγός της Αντιπολίτευσης- όταν εκφράζονται µε αυτόν τον τρόπο.
Συµφωνώ και δεν αφαιρώ από κανένα το δικαίωµα µέσα σε
αυτό το χώρο που αποτελεί ένα χώρο κατάθεσης προτάσεων,
διαφωνιών, αντιπροτάσεων και που είναι ένας χώρος σκέψης και
κατάθεσης επιχειρηµάτων να προσπαθεί να µας πείσει για την
ορθότητα των επιχειρηµάτων του. Δεν του δίνω, όµως, το δικαίωµα να λέει ότι κάποιοι µε χειραγωγούν και να λέει µέσα στη
Βουλή ότι η δική του άποψη είναι καλύτερη από τη δική µου, έτσι
όπως τη βασίζει.
Θα ήθελα, λοιπόν, να απαντήσω σε κάτι που δεν ειπώθηκε –
παρ’ ότι καλύφθηκα από τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο- και
να πω ότι αυτές τις νουθεσίες θα πρέπει να τις δίνει ο Αρχηγός
της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης καλύτερα σε αυτό που διάβασα
πριν από λίγο σε µια σηµερινή έγκριτη εφηµερίδα ότι συνιστώσες
του ΣΥΡΙΖΑ ετοιµάζουν την 28η Οκτωβρίου να καταργήσουν τις
παρελάσεις. Αυτές τις νουθεσίες θα πρέπει να δίνει προς τα εκεί
γιατί εκεί οδηγούµεθα στην κατάργηση του κοινοβουλευτικού
πολιτεύµατος και όχι άλλες.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Νουθεσίες προς εµάς, θα µου επιτρέψετε…
Σας ευχαριστώ για το χειροκρότηµα.
Θα µας επιτρέψετε να έχουµε την άποψή µας για το πώς κρίνουµε το δηµόσιο συµφέρον. Όπως εγώ δεν αφαιρώ το δικαίωµα
από εσάς να έχετε άποψη ποιο είναι το δηµόσιο συµφέρον, να
µην αφαιρείτε κι από εµένα να έχω άποψη ποιο είναι το δηµόσιο
συµφέρον.
Επί του νοµοσχεδίου τώρα. Κανείς δεν αµφιβάλλει σε αυτήν
την Αίθουσα αλλά και η κοινωνία ότι είναι αναγκαία η άµεση επιβεβληµένη προώθηση των διαρθρωτικών αλλαγών και µεταρρυθµίσεων, για να προχωρήσουµε σε εκείνη τη φάση που το κράτος
θα µπορεί να βγει από αυτό το αδιέξοδο. Συνεπώς, ως προς τη
φιλοσοφία του νοµοσχεδίου, θεωρώ ότι πρέπει να γίνουν άµεσα
οι διαρθρωτικές αλλαγές και ότι είναι προς το σωστό δρόµο.
Εκείνο το οποίο πρέπει να γίνει -κι αναµένω και τα προσδοκώµενα αποτελέσµατα- είναι να υπάρχουν εκείνες οι ασφαλιστικές
δικλίδες, εκείνα τα εχέγγυα για να έχουµε τα επιθυµητά αποτελέσµατα.
Ζήτησα περισσότερο να λάβω το λόγο σήµερα, γιατί δεν ξέρω
αν θα έχουµε αύριο την ευκαιρία όλοι, για να απευθυνθώ προς
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τον κύριο Υπουργό και να του καταθέσω -για να δείτε ότι λειτουργούµε δηµοκρατικά και δεν κατευθυνόµαστε από κάπου, γιατί
κάποιοι γελάνε- ότι σε αυτό το νοµοσχέδιο, ναι, βλέπω κάποιες
ατέλειες και εγώ. Και θα επιµείνω, κύριε Υπουργέ, στις διατάξεις
που υπάρχουν για το π.δ. 237/186 που έρχεται ως προσθήκητροποποίηση σε αυτόν το νόµο.
Επιτρέψτε µου να καταθέσω σήµερα τις ενστάσεις, όπως ενηµέρωσα και το γραφείο σας, για αυτήν την τροπολογία ότι όπως
έρχεται στο επικουρικό κεφάλαιο, πρότασή µου και έκκληση είναι
να την αποσύρετε. Να τη δούµε καλύτερα. Δεν θέλετε να κάνετε
αυτό; Δεν µπορούµε για ένα επικουρικό κεφάλαιο που λειτουργεί
επί τόσα χρόνια να συζητήσουµε από το πρωί µέχρι τώρα και να
προσπαθούµε να βρούµε τρόπους εξευρέσεως, απαλύνσεως του
όλου τρόπου που γίνεται ή λεκτικές διατυπώσεις που να είναι
προς τη σωστή κατεύθυνση.
Επισηµαίνω τα εξής για τα λάβετε υπ’ όψιν.
Πρώτον, δεν µπορεί να έχει αναδροµική ισχύ αυτή η διάταξη.
Καταργούµε δηλαδή τις τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις ή και
τις οριστικές, αν θέλετε; Δηλαδή εµείς η νοµοθετική εξουσία θα
πάµε να επέµβουµε στη δικαστική εξουσία και θα πούµε σου καταργούµε τις αποφάσεις; Και τι θα πω εγώ, κύριε Υπουργέ, στη
µάνα που έχει χάσει το παιδί της και έχει κάνει έναν αγώνα οκτώ
χρόνια και περιµένει να πάρει αυτά τα λεφτά, ότι δεν τα παίρνει;
Πληροφορήθηκα ότι δεν θα ισχύει για τις τελεσίδικες. Λάθος.
Εγώ σας λέω, όχι µόνο ως µαχόµενος δικηγόρος αλλά από αυτό
που γίνεται στην κοινωνία, ότι θα πρέπει να µην ισχύσει ούτε και
για τις αγωγές που έχουν κατατεθεί στο πρωτοδικείο στα αρµόδια δικαστήρια κατά του επικουρικού κεφαλαίου. Το ένα είναι
αυτό.
Το άλλο καταργείτε την ψυχική οδύνη. Μα, είναι δυνατόν; Τι
θα πούµε δηλαδή στην κοινωνία; Δείτε το παρακαλώ.
Το τρίτο όσον αφορά την αναστολή πέραν του ότι µπαίνουν
κάποια θέµατα εκεί, τα οποία πρέπει να δείτε αν είναι συµβατά
µε το Σύνταγµα, πρέπει να δείτε πώς θα γίνει η λεκτική διατύπωση, ώστε να µην έχουµε προβλήµατα µετά στην εφαρµογή
του και ξαναρχίσουµε πάλι αγώνες δικαστικούς όλα τα εµπλεκόµενα µέρη.
Το τελευταίο, όσον αφορά τις ασφαλιστικές εταιρείες. Επιτρέψτε µου, κύριε Υπουργέ, να σας πω ότι αν κάποιοι από αυτούς που έχετε επιτελείς δεν είναι της µαχόµενης δικηγορίας ή
δικαστικοί να καθίσετε να τους ρωτήσετε να σας συµβουλεύσουν
να σας πουν ότι γίνονται ατυχήµατα και υπάρχει ο πολίτης εκείνος ο οποίος πιστεύει στο κράτος και πάει και ασφαλίζεται και
είναι και αυτός ο οποίος δεν το ασφαλίζει. Ξέρετε τι του λέτε
εσείς; Ότι αν κάνει ατύχηµα –παρ’ ότι υπάρχει ένσταση και θα
την πω εδώ δηµόσια από τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο ότι ο
ζηµιώσας ευθύνεται πρώτος αυτός- προσωπικά και σκοτώσει
τρεις και ο άλλος είναι ανασφάλιστος το επικουρικό κεφάλαιο θα
σας καλύψει µέχρι 100.000 και τα υπόλοιπα θα τα πληρώσετε
εσείς. Αν έχετε πληρώστε τα.
Διαφωνώ, λοιπόν, µε τον τρόπο που έρχεται η λεκτική διατύπωση και αναµένω αύριο να κάνετε τις κατάλληλες τροποποιήσεις.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Το λόγο έχει η κ. Χαρούλα Καφαντάρη.
ΧΑΡΟΥΛΑ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι
Βουλευτές, έχει γίνει πλέον συνήθεια από την Κυβέρνηση απουσία νοµοθετικού έργου, πραγµατικά, να ερχόµαστε εδώ να κυρώνουµε και να ψηφίζουµε για πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου.
Πολλά ελέχθησαν σχετικά µε αυτό, δεν θα προσθέσω κάτι επιπλέον.
Εγώ σήµερα θα τοποθετηθώ σε σχέση µε τις τροποποιήσειςτροπολογίες του ν.3986/2011, του νόµου του µεσοπρόθεσµου,
που ψηφίστηκε όπως ξέρουµε πέρυσι το καλοκαίρι. Μέσα στο
νόµο αυτό προβλεπόταν και η σύσταση του ΤΑΙΠΕΔ. Οι τροπολογίες οι οποίες εισάγονται σήµερα µε την πράξη νοµοθετικού
περιεχοµένου δεν αλλάζουν ουσιαστικά την κατεύθυνση αυτού
του νόµου, φαίνεται όµως να συµπληρώνουν παραλείψεις, να δι-
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ευκολύνουν ουσιαστικά συγκεκριµένους επενδυτές, θα έλεγα.
Πολλές δε τροποποιούµενες διατάξεις, µοιάζουν να είναι ακόµα
και φωτογραφικές. Θα αναφερθώ παρακάτω.
Ουσιαστικά, πρόκειται για ταύτιση των σκοπών και σκοπιµοτήτων των όποιων επενδυτών µε αυτό που λέµε εθνικό συµφέρον.
Ακούσαµε πολύ σήµερα ποιο είναι το εθνικό συµφέρον, η ταύτιση δηλαδή σκοπών, σκοπιµοτήτων επενδυτών το οποίο υπερισχύει του κοινωνικού συµφέροντος. Για το λόγο αυτό βλέπουµε
να καταργούνται κοµµάτια περιβαλλοντικής νοµοθεσίας, εγκεκριµένα πολεοδοµικά σχέδια, χωροταξικοί σχεδιασµοί, νόµοι,
ενώ κάποιες από τις ρυθµίσεις που εισάγονται είναι ακόµα και
αντισυνταγµατικές.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, δεν είναι µόνο το ξεπούληµα της
δηµόσιας περιουσίας που ελέχθη πολύ σήµερα. Δεν είναι µόνο
ότι πουλάµε τα χρυσαφικά αυτήν τη στιγµή και όχι τα ασηµικά,
όπως ακούστηκε. Είναι ότι υποθηκεύουµε και την ίδια µας τη
ζωή, το µέλλον των παιδιών µας στο όνοµα της εξυπηρέτησης
του δηµόσιου χρέους, ακολουθώντας ένα δρόµο ο οποίος δεν
έχει επιστροφή.
Δεν είναι µόνο οικονοµικό το ζήτηµα, αυτά τα οποία εισάγονται
µε τη συγκεκριµένη πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου. Θα θυµίσω σε κάποιους από εµάς ότι χθες εδώ στη Βουλή, στην αίθουσα της Γερουσίας, έγινε συνάντηση Βουλευτών από χώρες
της Μεσογείου µε στόχο το συντονισµό και την προστασία της
κλειστής θάλασσας της Μεσογείου, µίας θάλασσας η οποία κινδυνεύει σοβαρά από τη ρύπανση. Ερχόµαστε, λοιπόν, εδώ σήµερα και µε την πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου που καλούµαστε να συζητήσουµε και να κυρώσουµε, ουσιαστικά ζητάµε να
ψηφιστεί τροπολογία που, ουσιαστικά, βλάπτει το θαλάσσιο περιβάλλον, το θαλάσσιο οικοσύστηµα, ενώ επιπλέον επεκτείνεται
και στις παρόχθιες ζώνες.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, θα αναφερθώ συγκεκριµένα στο
άρθρο 14α «Όχθη, Παρόχθια Ζώνη, Αιγιαλός». Δίνεται για πρώτη
φορά η δυνατότητα παραχώρησης παρόχθιας ζώνης για τη δηµιουργία λιµενικών εγκαταστάσεων κατά παρέκκλιση περιβαλλοντικής και χωροταξικής νοµοθεσίας µε όρους ιδιαίτερα
επιβαρυντικούς γι’ αυτά τα ευαίσθητα και κρίσιµα οικοσυστήµατα. Διευκολύνεται επίσης, η παραχώρηση αιγιαλού σε παραθεριστικά χωριά, ξενοδοχεία, µε περιβαλλοντικά επιβαρυντικούς
όρους.
Στην παράγραφο 1, πλην των δικαιωµάτων χρήσης αιγιαλού
και παραλίας, εισάγεται το δικαίωµα στη χρήση όχθης και παρόχθιας ζώνης και µάλιστα η διάρκεια παραχώρησης αυξάνεται
στα ενενήντα εννέα έτη, επισφραγίζεται µε απλή ΚΥΑ Υπουργών
Ανάπτυξης και Οικονοµικών και όχι Υπουργών Περιβάλλοντος.
Επίσης διατηρείται η πρόβλεψη επανακαθορισµού των οριογραµµών αιγιαλού παραλίας µετά από προσχώσεις και την αντίστοιχη επαναδηµιουργία δηµόσιου κτήµατος και όλα τα σχετικά
µε τη δυνατότητα του κυρίου της επένδυσης να του παραχωρηθεί ή να εκµισθωθεί. Εδώ µπαίνει και ένα θέµα συνταγµατικότητας θα έλεγα. Υπάρχει ο ν. 2971/2001 σε σχέση µε τον αιγιαλό,
την παραλία. Ο επανακαθορισµός του αιγιαλού εγείρει ένα τέτοιο ζήτηµα.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, σε σχέση µε την παραχώρηση
της παρόχθιας ζώνης θα ήθελα να πω ότι, ουσιαστικά, καταργούνται τόσοι νόµοι, καταργούνται προεδρικά διατάγµατα, πάνε
στα σκουπίδια θα έλεγα, ακόµα και δηµόσια έργα, χωροταξικά
σχέδια, που κόστισαν εκατοµµύρια στον ελληνικό λαό. Παρόχθια
ζώνη έχει και ο Κηφισός εδώ στην Αττική. Τι θα γίνει µε τα έργα
και τα λεφτά τα οποία έχουν ξοδευτεί τόσα χρόνια για αντιπληµµυρικά, και µε τη προστασία του Κηφισού; Εδώ δεν µπορώ να
µην αναφέρω και τους φορείς διαχείρισης. Παρόχθιες ζώνες
είναι και στα ποτάµια και στις λίµνες. Μήπως είναι τυχαία και η
κατάργηση φορέων; Μήπως είναι τυχαία και η συγχώνευση φορέων διαχείρισης, η οποία προωθείται, οι οποίοι φορείς, µε
όποιες αδυναµίες, ουσιαστικά προασπίζονταν και προστάτευαν
σε µεγάλο βαθµό το περιβάλλον;
Δεν θα αναφέρω επίσης προστατευόµενες περιοχές, περιοχές
απόλυτης προστασίας. Πέρυσι εκδόθηκε προεδρικό διάταγµα
για τον Υµηττό όπου αναφέρθησαν στις περιοχές απόλυτης προστασίας τα ρέµατα και παρόχθια κοµµάτια των ρεµάτων σε από-
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σταση πενήντα µέτρων εκατέρωθεν. Τι θα γίνει µε αυτό; Αυτές
είναι περιοχές απόλυτης προστασίας. Αυτά τώρα θα έρθουν και
θα παραχωρηθούν; Ερώτηµα.
Επανέρχοµαι τώρα σε ένα θέµα που έχει να κάνει µε το Σύνταγµα και την ελεύθερη πρόσβαση στις ακτές, την ελεύθερη
πρόσβαση του πολίτη στη θάλασσα. Η παράγραφος 3, κάνει
λόγο για µη παρεµπόδιση της πρόσβασης των λουοµένων παρά
µόνο αν επιβάλλεται για λόγους εθνικής άµυνας, προστασίας αρχαίων, περιβάλλοντος κ.λπ.. Δηλαδή, ουσιαστικά, κινδυνεύουν
κατά κάποιο τρόπο από τους λουόµενους τα αρχαία, το περιβάλλον, η εθνική άµυνα και δεν κινδυνεύει η παραλία από τις εγκατεστηµένες επενδύσεις και από την εκµετάλλευση που προωθείτε;
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, κλείνοντας θα ήθελα να αναφερθώ στην παράγραφο 15 του άρθρου 17α, η οποία προβλέπει
διάνοιξη υπόγειων σηράγγων κατά την εκτέλεση έργων που
άµεσα ή έµµεσα εξυπηρετούν την αξιοποίηση ακινήτων από το
ΤΑΙΠΕΔ. Η διάνοιξη γίνεται χωρίς αποζηµίωση.
Για µας αυτό είναι µια φωτογραφική διάταξη. Έχει να κάνει µε
την αξιοποίηση –για µας ξεπούληµα- της έκτασης του πρώην αεροδροµίου του Ελληνικού διότι είναι παλιά αυτά τα σχέδια. Είναι
σχέδια που ήθελαν σήραγγες µέσα στον Υµηττό σε περιοχή
«Natura» ακριβώς για να είναι εύκολη η πρόσβαση στην πόλη που
ετοιµάζεται εδώ και χρόνια στο αεροδρόµιο του Ελληνικού. Είναι
αυτά τα σχέδια που θέλουν νέους αυτοκινητοδρόµους στον
Υµηττό.
Όλα αυτά λίγο-πολύ συνδέονται.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Χθες συναντήθηκαν οι δήµαρχοι του παραλιακού µετώπου µε
την Κυβέρνηση. Αρµόδιος Υπουργός ή Υφυπουργός –δεν θυµάµαι καλά- διαβεβαίωσε τους δηµάρχους ότι η αξιοποίηση του παραλιακού µετώπου θα είναι µια ήπια ανάπτυξη κ.λπ.. Με όλα αυτά
τα οποία καλούµαστε σήµερα να ψηφίσουµε θεωρώ ότι κάθε
άλλο παρά ήπια θα είναι αυτή η ανάπτυξη. Αυτήν την πολιτική
όµως ο λαός θα την αποτρέψει, γιατί είναι ουσιαστικά αντίθετος,
γιατί προασπίστηκε, προασπίζεται και θα προασπίζεται τη δηµόσια περιουσία, γιατί προασπίστηκε, προασπίζεται και θα προασπίζεται την πατρίδα του.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Το λόγο έχει η κ. Φεβρωνία Πατριανάκου.
ΦΕΒΡΩΝΙΑ ΠΑΤΡΙΑΝΑΚΟΥ: Σήµερα, από το πρωί, υπάρχει
µια διαρκής διατύπωση της αγωνίας των συναδέλφων της Αντιπολίτευσης και από τα δεξιά και από τα αριστερά ή ανάποδα σε
σχέση µε τη θέση που βρίσκοµαι, όσον αφορά τη συνείδηση των
Βουλευτών, απευθυνόµενοι κατά κύριο λόγο στους Βουλευτές
της Νέας Δηµοκρατίας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όσο υπάρχουν παιδιά που πεινάνε, όσο υπάρχουν τα δεκαπεντάχρονα που αυτοκτονούν, όσο
υπάρχουν οικογένειες που και οι δύο γονείς είναι άνεργοι, όσο
υπάρχουν υπερήλικες που αισθάνονται ανασφαλείς, σας λέω ότι
η δική µου συνείδηση καθόσον µε αφορά δεν µπορεί να είναι
ήσυχη. Δεν µπορεί να είναι ήσυχη όταν τα λουκέτα και η ανεργία
είναι ποτάµι που σβήνει όνειρα και ελπίδες. Δεν µπορεί να είναι
ήσυχη η συνείδησή µου όταν η ύφεση κατατρώει τις σάρκες της
εθνικής οικονοµίας.
Επειδή όµως δεν ήµουν περαστική και µπήκα, επειδή ήταν ενσυνείδητη η επιλογή να διεκδικήσω µια θέση στα έδρανα κάτω
απ’ αυτές τις συνθήκες κρίσης, το µόνο πράγµα το οποίο αισθάνοµαι ότι µε κρατά και µε ησυχάζει, είναι ότι έχω την πεποίθηση
ότι αγωνίζοµαι να αναστρέψω την κατάσταση. Αγωνίζοµαι µε όλα
τα διαθέσιµα εργαλεία να συµβάλλω να αλλάξει αυτό που υπάρχει σήµερα. Εάν εσείς αντίθετα αισθάνεστε ότι η συνείδησή σας
µε όλα αυτά που γίνονται είναι ήσυχη, τότε σας λέω ότι δεν πρέπει να ανησυχείτε για τη δική µας συνείδηση αλλά πρωτίστως για
τη δική σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Bloomberg. «Η µεγαλύτερη αθροιστική µείωση παραγωγής
ανεπτυγµένης χώρας κατά τις τελευταίες τρεις δεκαετίες συµβαίνει στην Ελλάδα. Βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από τη
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µεγάλη ύφεση στις ΗΠΑ κατά την περίοδο ’29-’33». Το ίδιο πρακτορείο συνεχίζοντας µιλά για τα στοιχεία της γερµανικής στατιστικής υπηρεσίας, µε βάση τα οποία η γερµανική οικονοµία
συρρικνώθηκε κατά την περίοδο µετά το ’29, περίπου κατά 34%
και οδήγησε στην αναρρίχηση του Χίτλερ στην εξουσία, στην
καγκελαρία.
Εάν πάλι η συνείδησή σας είναι ήσυχη, σας λέω ότι και πάλι
πρέπει να ανησυχείτε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πρέπει να υπάρξει ανάπτυξη. Η
ύφεση είναι ο εχθρός. Αυτή και το δηµόσιο χρέος. Τι εργαλεία
έχουµε, λοιπόν;
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ: Αφήστε τη να µιλήσει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Παρακαλώ. Θα µιλήσει,
όπως µίλησαν όλοι και ουδείς διεκόπη.
Συνεχίστε, κυρία Πατριανάκου.
ΦΕΒΡΩΝΙΑ ΠΑΤΡΙΑΝΑΚΟΥ: Τα εργαλεία που έχουµε είναι,
πρώτον, επενδυτικά κεφάλαια. Αυτά αναζητούµε. Ρευστότητα
στην αγορά. Αυτήν διεκδικούµε. Κρίνουµε ότι είναι απολύτως
απαραίτητη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Κυρία Πατριανάκου, παρακαλώ το βλέµµα σας προς το Προεδρείο.
ΦΕΒΡΩΝΙΑ ΠΑΤΡΙΑΝΑΚΟΥ: Ναι, κύριε Πρόεδρε, µόνο εκεί
είναι. Αλλά από το πρωί το βλέµµα όλων στρέφεται στους Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας, επικαλούµενοι τη συνείδησή
τους.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Κύριε συνάδελφε, σας
παρακαλώ. Διεκόπη κάποιος από τον ΣΥΡΙΖΑ; Όση ώρα είµαι
εγώ, δεν ακούστηκε το παραµικρό. Εσείς γιατί διαµαρτύρεστε;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Όταν απευθύνεται στην Κοινοβουλευτική µας Οµάδα και λέει ότι πρέπει να έχουµε πρόβληµα συνείδησης...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Συνεχίστε, κυρία Πατριανάκου.
ΦΕΒΡΩΝΙΑ ΠΑΤΡΙΑΝΑΚΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, επιθυµώ όµως
το χρόνο που µου στερήθηκε να τον έχω στο τέλος.
Τα εργαλεία, λοιπόν, που έχουµε για ανάπτυξη είναι, πρώτον,
ρευστότητα στην αγορά. Η ρευστότητα δυστυχώς είναι µε δανεικό χρήµα. Αυτό το δανεικό χρήµα το διεκδικούµε για να πάρουµε ανάσα και οξυγόνο. Ποια είναι τα άλλα µας εργαλεία; Τα
άλλα µας εργαλεία είναι οι αποκρατικοποιήσεις, η αξιοποίηση
της δηµόσιας περιουσίας.
Αυτό το νοµοσχέδιο, λοιπόν, διευκολύνει αυτά τα δύο. Το ένα
είναι οι αποκρατικοποιήσεις. Οι αποκρατικοποιήσεις προφανώς
φέρνουν άµεσα επενδυτικά κεφάλαια. Το δεύτερο που επιτυγχάνουν είναι µικρότερο, αποτελεσµατικότερο, περισσότερο ευέλικτο και περισσότερο αποδοτικό δηµόσιο τοµέα. Τι θέλουµε για
να αισθανθούµε ότι διασφαλίζονται οι µίνιµουµ προϋποθέσεις;
Διαφάνεια, ενηµέρωση και ρήτρα µελλοντικών αποδόσεων. Είναι
δεδοµένο ότι η Βουλή παίρνει την πολιτική ευθύνη και αναθέτει
την αποκρατικοποίηση. Η Βουλή πρέπει να ενηµερώνεται. Αλλά
η Βουλή δεν θα είναι η κολυµβήθρα του Σιλωάµ για κανέναν που
θα αποφασίσει τις επιµέρους αποκρατικοποιήσεις και τις τεχνικές τους λεπτοµέρειες. Την ευθύνη την έχουν αυτοί που θα τις
διαχειριστούν αλλά οφείλουν να ενηµερώσουν, µε διαφάνεια, τον
ελληνικό λαό.
Αξιοποίηση της δηµόσιας περιουσίας. Η αναξιοποίητη δηµόσια
περιουσία σήµερα, κύριε Πρόεδρε, λιµνάζει και ρηµάζει. Έχουµε
την ωραιότερη χώρα στον πλανήτη, µία χώρα που θα µπορούσε
να αποτελεί πόλο παγκόσµιας έλξης και παρ’ όλα αυτά αυτή η
χώρα, ακριβώς γιατί το δηµόσιο κατέχει σχεδόν την πλειοψηφία
του εθνικού πλούτου, σήµερα είναι αναξιοποίητη. Αν µε σοβαρότητα και υπευθυνότητα, µε στρατηγικό σχέδιο και µε τον οφειλόµενο σεβασµό στη βιώσιµη ανάπτυξη, στους φυσικούς
πόρους, στη διαφάνεια αλλά και στα επιµέρους περιφερειακά
στρατηγικά πλαίσια, εάν όλα αυτά τα πετύχουµε, τότε σας λέω
εκ των προτέρων ότι αυτή η λύση είναι µονόδροµος για την ανάπτυξη που θα έρθει σε αυτήν τη χώρα.
Κύριε Υπουργέ, είχα αποστείλει στο Υπουργείο Οικονοµικών
στις 27 Σεπτεµβρίου του 2012 επιστολή µε την οποία ζητούσα,
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πέρα από τα γεωγραφικά και εισοδηµατικά κριτήρια, να ληφθεί
υπ’ όψιν και το κριτήριο υψοµέτρου όσον αφορά την επιστροφή
φόρου στους πολίτες σε σχέση µε το πετρέλαιο θέρµανσης.
Το θέµα το έθεσα ξανά στη συζήτηση στην επιτροπή, όπου
θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά σηµαντικό το ότι δεσµευτήκατε πώς
θα υπάρξει και το κριτήριο του υψοµέτρου. Αυτό το κριτήριο έρχεται να αποκαταστήσει αδικίες που αφορούν όµορους ή και
τους ίδιους νοµούς.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Θα ήθελα το χρόνο της καθυστέρησης, κύριε Πρόεδρε.
Στο δικό µου νοµό τα χωριά του Πάρνωνα και του Ταϋγέτου
θα έχουν υποπολλαπλάσια επιστροφή φόρου από ό,τι στο γειτονικό νοµό στα παραλιακά χωριά. Είναι µια αδικία που εκτιµώ ότι
αν γίνει µε το σηµερινό σχεδιασµό πρέπει να αποκατασταθεί.
Σας προτείνω σαν σχέδιο για τη Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων, τον κανονισµό ενεργειακής απόδοσης κτηρίων όπου προβλέπει µε συγκεκριµένη διαδικασία πώς οι
περιοχές µε υψόµετρο πάνω από πεντακόσια µέτρα µπορούν να
υπαχθούν στην αµέσως ψυχρότερη ζώνη µε συγκεκριµένη διαδικασία.
Κύριε Υπουργέ, το τεχνικό επιµελητήριο δεν είναι επαγγελµατική οργάνωση, δεν είναι επαγγελµατικός φορέας, είναι επιστηµονικός σύµβουλος του κράτους. Κόβοντάς του το 2% και το 2‰
από τους µελετητές και τα δηµόσια έργα αντίστοιχα του στερούµε οξυγόνο, του στερούµε ζωή. Είναι απολύτως απαραίτητη
για την ίδια την πολιτεία η ύπαρξη ενός ισχυρού πυλώνα, που θα
είναι ελεγκτής και σύµβουλος όσον αφορά τα δηµόσια έργα.
Επίσης, θα ήθελα να αναφερθώ στο Επικουρικό Ταµείο και να
ενώσω τη φωνή µου µε όλους τους συναδέλφους, λέγοντας ότι
είναι απαράδεκτη µια νοοτροπία που θυµίζει περισσότερο αριστερή λογική, η οποία λέει ότι αν δεν µπορώ να λύσω ένα πρόβληµα και να καλυτερεύσω τη ζωή κάποιων, χειροτερεύω τη ζωή
όλων.
Το Επικουρικό Ταµείο αν καταργηθεί, επειδή δεν µπορεί το
κράτος να εισπράξει τα έσοδα από αυτούς που πρέπει να ασφαλίζουν τα αυτοκίνητά τους, έρχεται και δηµιουργεί αδικίες τις
οποίες πρέπει να αποκαταστήσουµε ως πολιτεία, όχι ισοπεδώνοντας προς τα κάτω, αλλά επιλύοντας κοινωνικά προβλήµατα.
Στο δικό µου νοµό υπάρχει παιδί που έµεινε ανάπηρο -αθλητής
που θα είχε πολύ µεγάλη εξέλιξη- γιατί ένας ανήλικος Ροµά πήρε
το ανασφάλιστο αυτοκίνητο και έπεσε επάνω του. Το παιδί είναι
πολλούς µήνες στο νοσοκοµείο. Δεν έχει µέσα βιοπορισµού. Γίνονται φιλανθρωπικές συναυλίες για να τον ενισχύσουν και εγώ
θα πάω πίσω να του πω ότι καταργούµε το Επικουρικό Ταµείο,
γιατί η πολιτεία δεν µπορεί να πιάσει τα ανασφάλιστα αυτοκίνητα;
Λυπάµαι, αλλά ο δρόµος είναι ένας. Βρείτε τρόπο να µην µπορεί να πάρει φορολογική ενηµερότητα όποιος έχει το αυτοκίνητό
του ανασφάλιστο. Βρείτε τρόπο να ελέγχονται από την τροχαία
όσα αυτοκίνητα κινούνται ανασφάλιστα στους δρόµους, τις εθνικές οδούς, τις πόλεις. Να µη γίνει όµως αυτό. Δεν καταστρέφουµε οικογένειες που έχουν ήδη κτυπηθεί ή από το χάρο ή από
την αδικία.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Το λόγο έχει ο κ. Τσακαλώτος
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
έχω ένα βάρος επειδή στεναχωρήσαµε πολλές και πολλούς συναδέλφους. Στεναχωρήσαµε τον κ. Τζαµτζή και τον κ. Χρυσοχοΐδη …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Κύριε συνάδελφε, µην
αρχίζετε, σας παρακαλώ, τα προσωπικά προς κάθε κατεύθυνση.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Όχι, κύριε Πρόεδρε, το ξέρω…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Θα µιλήσετε…
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Δεν είµαι ποτέ επιθετικός.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Αν αρχίσουν οι αναφορές, θα αρχίσουν τα επί προσωπικού κ.λπ..
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ: Δεν έχω πρόβληµα. Εγώ ακούω…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Συνεχίστε την οµιλία
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σας. Εκεί µπορείτε µε εύσχηµο τρόπο να πείτε ό,τι θέλετε.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Δεν είµαι επιθετικός.
Σας παρακαλώ να αρχίσει και πάλι ο χρόνος µου. Δεν µπορείτε
να µε διακόπτετε έτσι. Δεν είναι σωστό αυτό που κάνατε.
Στενοχώρησα τον κ. Τζαµτζή και τον κ. Χρυσοχοΐδη µε το ότι
δεν έχουµε προτάσεις. Στενοχώρησα την κ. Ασηµακοπούλου µε
το ότι κάνουµε µονολόγους και δεν εµπλεκόµαστε µε τα επιχειρήµατα της άλλης πλευράς. Στενοχώρησα τον κ. Βορίδη µε το
ότι είµαστε ιµιτασιόν ΚΚΕ.
Μεγάλο το βάρος. Βέβαια µε ανακουφίζουν κάπως τα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ που ανεβαίνουν από το 4,5% στο 7%, στο 27%
και τώρα είµαστε σε ποσοστό πάνω από 30% και πρώτο κόµµα.
Επίσης µε ανακουφίζουν τα κινήµατα που ανθίζουν στην Ελλάδα
και την Πορτογαλία και την Ισπανία, αλλά το βάρος-βάρος.
Κι ας αρχίσω µε την κ. Ασηµακοπούλου κι αυτό που είπε, ότι
έχουµε µόνο µονολόγους και δεν εµπλεκόµαστε µε τα επιχειρήµατα. Κάθε άλλο. Στη Διαρκή Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων
βάλαµε δύο θέµατα για συζήτηση, εγώ τουλάχιστον έβαλα δύο
θέµατα, αν αυτό που γίνεται µε τις ιδιωτικοποιήσεις και την αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων του δηµοσίου βοηθάει τα
δηµοσιονοµικά της χώρας και αν βοηθάει την ανάπτυξη.
Ας αρχίσω µε το πρώτο θέµα, το αν βοηθάει τα δηµοσιονοµικά
της χώρας. Σε µια πολύ καλή οµιλία του ο κ. Μαρκόπουλος σήµερα το πρωί εξήγησε γιατί αυτό δεν βοηθάει τα δηµοσιονοµικά.
Δεν µπορεί να γίνουµε πλουσιότεροι αλλάζοντας απλώς περιουσιακά στοιχεία. Δεν γίνεται. Ένα περιουσιακό στοιχείο έχεις, ένα
άλλο περιουσιακό στοιχείο παίρνεις, δεν γίνεσαι πλουσιότερος.
Μας λέει ο κ. Βορίδης όµως σ’ αυτό το θέµα –για να δείτε ότι εµπλεκόµαστε µε τα επιχειρήµατα- «παρ’ όλα αυτά, εσάς τι σας νοιάζει; Αφού δεν θέλετε ιδιωτικοποιήσεις, γιατί θέλετε να
συζητήσουµε για τη διαφάνεια και για το αν θα είναι καλή η τιµή,
αφού δεν ενδιαφέρεστε;» Δεν είναι επιχείρηµα αυτό. Είτε εσείς
θα τα κάνετε µε διαφάνεια και σε καλή τιµή ή δεν θα τα κάνετε.
Και ρώτησε ρητορικά τον κ. Στουρνάρα, «και πώς ξέρουν ότι θα
είναι κακή η τιµή που θα τα πουλήσουµε;» Μα, έχουµε δύο στοιχεία: πρώτον, την οικονοµική κρίση και την οικονοµική κατάσταση. Ξέρουµε ότι δεν θα υπάρχουν καλές τιµές αυτήν τη
στιγµή και νοµίζω ότι δεν χρειάζεται να µας πει ο κ. Στουρνάρας
την τιµή. Όταν έχεις ανάγκη πουλάς σε χαµηλότερη τιµή απ’ ό,τι
όταν δεν έχεις ανάγκη και µάλλον η Ελλάδα έχει ανάγκη.
Και το δεύτερο στοιχείο που µπορούµε να πούµε, είναι η διεθνής εµπειρία. Η διεθνής εµπειρία κι όλες οι µελέτες που έχουν
γίνει στο σύνολο των χωρών δείχνουν ότι οι ιδιωτικοποιήσεις δεν
έχουν βοηθήσει τα δηµοσιονοµικά των χωρών αυτών. Ο κ. Στουρνάρας, το κάνει για να ξεπληρώσει το χρέος. Μας είπε ότι το
κάνει γιατί είναι καλός λενινιστής κι έµαθε από τον Λένιν ότι πρέπει να κάνεις συµβιβασµούς. Όµως άλλο συµβιβασµός και άλλο
άνευ όρων υποχώρηση, υποταγή. Φοβάµαι, κύριε Στουρνάρα, ότι
εγώ έµαθα περισσότερα οικονοµικά από εσάς απ’ ό,τι µάθατε
εσείς από µένα και µπορέσατε να αφοµοιώσετε το λενινισµό,
διότι ο Λένιν σ’ αυτήν την περίπτωση θα διαπραγµατευόταν για
να µειωθεί το χρέος. Δεν θα έλεγε, όπως λέγατε εσείς στη
διαρκή επιτροπή, «τι να κάνουµε; Έχει το πάνω χέρι η άλλη
µεριά, οι πιστωτές µας». Και είπατε ότι για όλα φταίει το ότι δεν
πήγαµε καλά στα χρόνια πριν από την κρίση και δεν τηρήσαµε
τους κανόνες. Όταν λέτε αυτό, όταν λέτε εκ των προτέρων ότι
εµείς φταίµε, ότι είµαστε αναξιόπιστοι και δεν κάναµε αυτά που
έπρεπε, τι διαπραγµάτευση κάνετε;
Πάµε τώρα στο δεύτερο θέµα, στο θέµα της ανάπτυξης. Εδώ
υπάρχουν δύο µοντέλα. Το ένα µοντέλο λέει ότι έχουµε αναπτυξιακή πολιτική, βάζουµε τους όρους, ξέρουµε πού θέλουµε να
γίνει ανάπτυξη, θέλουµε να προστατευθεί ο κόσµος της εργασίας, να έχει δικαιώµατα και θέλουµε να προστατεύσουµε το
χώρο µας, τους δηµόσιους χώρους. Και η άλλη λέει ότι δεν
έχουµε καµµία στρατηγική, ότι ο ιδιωτικός τοµέας θα αποφασίσει
για όλα αυτά τα πράγµατα και λέµε: «Είµαστε ανοιχτοί. Ελάτε να
επενδύσετε όπου θέλετε, όπως θέλετε, µε όποιους όρους θέλετε». Αυτό είναι το βασικό σηµείο.
Κύριε Βορίδη, που σας αρέσει να έχετε σύνθετη σκέψη, θα
σας πω ότι δεν είναι σύνθετη σκέψη το να µας λέτε ότι είτε όλα
πρέπει να είναι κρατικά είτε όλα πρέπει να είναι ιδιωτικά.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Κύριε Τζαµτζή, µήπως νοµίζετε ότι δεν θα σας απαντήσω όσον
αφορά τις προτάσεις; Σας απαντώ ακριβώς σ’ αυτό το σηµείο.
Η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, είναι ότι είµαστε υπέρ και των δηµόσιων επιχειρήσεων και των κοινωνικοποιηµένων επιχειρήσεων και
των συνεταιρισµών και των αυτοδιαχειριζόµενων επιχειρήσεων
και των ιδιωτικών επιχειρήσεων και των κοινωνικοποιηµένων τραπεζών και των µικρών τραπεζών ειδικού σκοπού και των ηθικών
τραπεζών και πολλών άλλων θεσµικών λύσεων για πολλά προβλήµατα και πολλές ανάγκες που έχει αυτός ο λαός. Άρα, δεν
έχουµε να επιλέξουµε µεταξύ είτε ιµιτασιόν ΚΚΕ είτε του νεοφιλελευθερισµού της Νέας Δηµοκρατίας, γιατί υπάρχουν πάρα
πολλές λύσεις. Αυτή η έλλειψη πλουραλισµού που έχει η σκέψη
της Δεξιάς µετά από το νεοφιλελευθερισµό, είναι κι η αχίλλειος
πτέρνα της, γιατί δεν µπορείτε να ενσωµατώσετε λύσεις. Και γι’
αυτό συνεχίζεται αυτή η κρίση.
Τελειώνω µε το κυρίαρχο σ’ αυτήν τη συζήτηση. Αφού ο κ.
Στουρνάρας θέλει να µιλάµε για το Λένιν, να πω και για τους συναδέλφους από εδώ ποιος ήταν ο ορισµός του Λένιν για την πολιτική, τι ήταν γι’ αυτόν η πολιτική, ποιο ήταν το βασικό ερώτηµα
της πολιτικής, κατά το Λένιν. Ήταν ποιος κάνει τι ή µάλλον ποιος
έχει δικαίωµα να κάνει τι, σε ποιόν, και ποιος ωφελείται; Αυτή
ήταν η ερώτηση που έβαζε. Κι εσείς σε αυτήν την ερώτηση έχετε
δώσει µια σαφέστατη απάντηση. Έχετε πει ότι ο ιδιωτικός τοµέας, η ιδιωτική εξουσία έχει το δικαίωµα να κάνει ό,τι θέλει σε
όποιον θέλει, για ίδιον όφελος. Και αυτό είναι που µας χωρίζει.
Μας χωρίζει ότι από αυτήν την πλευρά αρχίζουµε µε τη λογική
του κόσµου, της εργασίας και τις ανάγκες και βρίσκουµε πολλές
θεσµικές απαντήσεις γι’ αυτές τις ανάγκες. Κι εσείς αρχίζετε µε
το κέρδος, µε την ιδιωτική εξουσία, µε την ιδιωτική δύναµη, µε
το ιδιωτικό κέρδος. Και αν οι ανάγκες του κόσµου βελτιωθούν,
τόσο το καλύτερο αλλά δεν µας ενδιαφέρουν πρωτίστως αυτές.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
Κύριε Νάκο, νοµίζω ότι ήταν αγενές το να µε διακόπτετε..
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Προσπάθησα, κύριε συνάδελφε, να προλάβω καταστάσεις. Πιθανόν να υπερέβαλα λίγο
αλλά καλύτερα να προλαµβάνει κανείς.
Το λόγο έχει ο κ. Αλέξης Μητρόπουλος.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, τα
δηµόσια αγαθά, οι κοινόχρηστοι χώροι, τα µορφώµατα κοινωνικής οικονοµίας, οι κοινωφελείς επιχειρήσεις, ο διαχρονικός
άυλος και υλικός πλούτος που παραδίδουν αιώνες στις επόµενες
γενεές, είναι η υπαρκτική δοµή, ο σκελετός της ύπαρξης µιας
οργανωµένης κοινωνίας. Χωρίς αυτά υπό δηµόσιο και κοινωνικό
έλεγχο, το έθνος-κράτος και η πολιτική κοινωνία έχει διδάξει η
ιστορία ότι ακολουθούν το δρόµο της αλλοτρίωσης, της σταδιακής συρρίκνωσης, της εξαφάνισης εν τέλει από το χάρτη του κόσµου.
Γι’ αυτό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κανένα κράτος στον
κόσµο, ακόµη και αυτά που κυβερνώνται από την παρωχηµένη,
ιδιοτελή και αναποτελεσµατική νεοφιλελεύθερη αίρεση των
Chicago boys, δεν διανοήθηκαν ποτέ να παραχωρήσουν όλες τις
βασικές πηγές πλούτου, υποδοµών και βέβαιου εισοδήµατος στο
κερδοσκοπικό και νοµαδικό κεφάλαιο, το οποίο, όπως όλοι γνωρίζουµε, νεοκλασικοί, νεοφιλελεύθεροι και διαλεκτικοί, δεν έχει
ούτε θρησκεία ούτε πατρίδα.
Για εµάς τους Έλληνες, η προστασία των δηµοσίων αγαθών,
των κοινών εγκαταστάσεων, των υποδοµών, των κοινοχρήστων
χώρων, των οικολογικών συστηµάτων, των πολεοδοµικών ενοτήτων, έχει ιδιαίτερη σηµασία σε σχέση µε όλα τα άλλα κράτη του
πλανήτη.
Οι συγκεκριµένες γεωφυσικές συνθήκες, το κλίµα, τα οµαλά
και ήπια φυσικά φαινόµενα, έχουν συµβάλει άµεσα σύµφωνα µε
τη γεωδυναµική θεωρία του χώρου στη δηµιουργία του ελληνικού πολιτισµού και κυρίως στα σπουδαιότερα επιτεύγµατα, που
είναι τα έξοχα έργα πνευµατικής δηµιουργίας και το δηµοκρατικό πολίτευµα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αν υπάρχει µια χώρα στον πλανήτη που ο δηµόσιος και φυσικός πλούτος είναι απόλυτα συνδεδεµένος µε την επινόηση του δηµοκρατικού πολιτεύµατος, αυτός
είναι η πατρίδα µας. Η πολιτική κοινωνία στο απόγειο της δηµι-
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ουργικής δραστηριότητας απαιτεί για την ύπαρξη της τον δηµόσιο και κοινωνικό έλεγχο όλων των κύριων πλουτοπαραγωγικών
πηγών. Το κράτος, ως το µέγιστο δηµιούργηµα της πολιτικής κοινωνίας, πρέπει να οργανωθεί µε τις βέλτιστες µεθόδους και τους
αρίστους λειτουργούς, ώστε να παράγει αγαθά και υπηρεσίες
υψηλής ποιότητας προσιτά σε όλους του πολίτες.
Το πλέον σύγχρονο παράδειγµα δηµόσιας και αποτελεσµατικής διαχείρισης των δηµοσίων αγαθών αποτελεί σήµερα η Νορβηγία, µια χώρα µε πέντε περίπου εκατοµµύρια κατοίκους,
δεκατρείς χιλιάδες δηµοτικές και κρατικές επιχειρήσεις, επτακόσιες χιλιάδες δηµοσίους υπαλλήλους, συνδυάζει το δηµόσιο
έλεγχο στις κύριες πλουτοπαραγωγικές πηγές και την ιδιωτική
πρωτοβουλία, µέσα στο συγκεκριµένο και ελεγκτικό πεδίο της
Κυβέρνησης.
Ο συνδυασµός του υπέρτερου δηµοσίου συµφέροντος και της
συγκεκριµένης ελεγχόµενης ατοµικής πρωτοβουλίας καθιστούν
τη Νορβηγία, σύµφωνα µε τους δείκτες όλων των διεθνών οργανισµών, το κράτος σήµερα µε τη µικρότερη ανεργία, µε το µεγαλύτερο δείκτη ανθρώπινης ανάπτυξης και περιβαλλοντολογικής
προστασίας, µε το µεγαλύτερο αριθµό δηµοσίων υπαλλήλων σε
αναλογία µε τον ενεργό πληθυσµό και τη χώρα σήµερα µε τη µικρότερη πιθανότητα χρεοκοπίας σε όλον τον πλανήτη.
Τα επιτεύγµατα αυτά, όπως αναγνώρισαν επιφανείς νοµπελίστες της οικονοµίας όπως ο Στίγκλιτς, είναι αποτέλεσµα καλής
λειτουργίας του εποπτικού, δηµιουργικού και σύγχρονου κρατικού µορφώµατος.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτό που επιχειρείται µε το
παρόν νοµοσχέδιο και όσον αφορά στην αλλοτρίωση µε διαδικασίες ρευστοποίησης του υλικού και άυλου πλούτου της πατρίδας αλλά και όσον αφορά στη χρησιµοποίηση των οικολογικών
συστηµάτων από το κερδοσκοπικό κεφάλαιο, θα καταστήσουν
τους Έλληνες φτωχότερους και επισκέπτες στον ίδιο τους τον
τόπο.
Με ρητή πρόβλεψη των µνηµονίων, η τιµή των δηµοσίων αγαθών θα αυξηθεί, ώστε να εισέλθουν οι ιδιώτες προς αποκοµιδή
κερδών. Πολλοί συµπατριώτες µας θα αποστερηθούν λόγω της
υψηλής τους τιµής τα δηµόσια αυτά αγαθά, χωρίς τα οποία δεν
διεξάγεται σύγχρονη ζωή.
Η Κυβέρνηση δεν επικαλείται ούτε ένα στοιχείο από την ευρωπαϊκή και παγκόσµια εµπειρία των ιδιωτικοποιήσεων των δηµοσίων αγαθών και υπηρεσιών. Πόσο αυξήθηκε η τιµή του νερού
στις µεγάλες ευρωπαϊκές χώρες, όπου επιχειρήθηκε η ιδιωτικοποίηση, η οποία στη συνέχεια ανακλήθηκε; Τι ποιότητας νερό έπιναν οι πολίτες; Ποιες οι αποθεµατικές ποσότητες και εγκαταστάσεις είχαν για περιόδους κρίσης και πόσες ήσαν οι νέες θέσεις
εργασίας που δηµιούργησαν αυτές οι επενδύσεις;
Όλες αυτές οι ιδιωτικοποιήσεις –λέει προχθές ο Στίγκλιτςµετά τη θητεία των διοικητών τους στις υψηλές θέσεις της Παγκόσµιας Τράπεζας, του ΔΝΤ, της ΕΚΤ δεν έχουν καµµία οικονοµική και κοινωνική αποτελεσµατικότητα. Απλώς αλλάζει ο
ιδιοκτήτης και οι πολίτες γίνονται φτωχότεροι, το δε κράτος
ασθενέστερο, αφού η πολιτική λειτουργία του δεν έχει πλέον την
οικονοµική εξουσία διαχείρισης ενός σηµαντικού µέρους της οικονοµίας προς όφελος των απλών πολιτών. Γι’ αυτό, την επιχείρηση ιδιωτικοποίησης του κόσµου που λεπτοµερώς περιγράφει
ο Ελβετός διαπρεπής Καθηγητής Κοινωνιολογίας Ζαν Ζιγκλέρ
την ονοµάζω –λέει ο Στίγκλιτς- δωροδοκιοποίηση.
Εξάλλου, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, παρά τη δραµατική
προσήλωση στο νεοφιλελευθερισµό, η Παγκόσµια Τράπεζα
προχθές, µε τους δείκτες της που εκδίδει κάθε έτος, διαπιστώνει
ότι κατά τις δύο τελευταίες δεκαετίες της ύστερης ανάπτυξης,
οι χώρες που παρουσίασαν υψηλούς δείκτες ήταν αυτές που
έκαναν τα τέσσερα παρακάτω βασικά βήµατα:
Πρώτον, κατηύθυναν τις ροές του χρήµατος προς τη σύγχρονη και τεχνολογική αξιοποίηση των συγκριτικών τους πλεονεκτηµάτων.
Δεύτερον, δηµιούργησαν µεγάλες δεσπόζουσες και σύγχρονες εταιρείες δηµοσίου συµφέροντος έτσι που µέσα στο επενδυτικό κλίµα συµπαρέσυραν και τους ιδιώτες σε δηµιουργικές
πρωτοβουλίες.
Τρίτον, συνήψαν στρατηγικές συµφωνίες, δηλαδή σταθερές
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και µακροπρόθεσµες µε άλλες χώρες διακρατικές συµφωνίες,
ώστε να εξασφαλίσουν µόνιµες ροές κεφαλαίων νέας τεχνολογίας, έρευνας, πρώτων υλών και ανταλλαγής ειδών και υπηρεσιών.
Τέταρτον, εκπόνησαν προγράµµατα πλήρους και ασφαλισµένης απασχόλησης για το υψηλού επιπέδου τεχνικό, επιστηµονικό, ερευνητικό τους προσωπικό, ώστε και την ανεργία να καταπολεµήσουν και τις πολλές δαπάνες υγείας και έρευνας να αξιοποιήσουν στο έπακρο για την παραγωγή προϊόντων.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ως εκ τούτου ανεξαρτήτως των
άλλων επιβλαβών για την κοινωνία και το έθνος ρυθµίσεων του
παρόντος νοµοσχεδίου, η Κυβέρνηση ακολουθώντας τον παρωχηµένο και αντιαναπτυξιακό δρόµο των ιδιωτικοποιήσεων συρρικνώνει και το αντικείµενο της πολιτικής λειτουργίας, δηλαδή τη
δηµοκρατία.
Η επιχείρηση ιδιωτικοποίησης που έφθασε µέχρι του σηµείου
να ελέγχονται προχθές εν ενεργεία ένστολοι ανώτατοι αξιωµατικοί µας, που είναι εκπρόσωποι των Σωµάτων Ασφαλείας από
άνδρες και γυναίκες ιδιωτικής εταιρείας σεκιούριτι στους προθαλάµους των γραφείων του Υπουργού, είναι ντροπή και πρέπει
άµεσα να αποτραπεί.
Το Σύνταγµα, κυρίες και κύριοι, επιβάλλει συγκεκριµένους περιορισµούς και υπάρχουν διαπρεπείς Βουλευτές...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Παρακαλώ ολοκληρώστε.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: ...που έχουν µε άρθρα τους διατυµπανίσει την αντισυνταγµατικότητα του εγχειρήµατος.
Τελειώνοντας, θα ήθελα να σας αναφέρω και µία λέξη που ο
διαπρεπής Ευρωπαίος πολιτικός του σοσιαλφιλελεύθερου
χώρου είπε για τις δήθεν ανεξάρτητες αρχές που εισήγαγε εδώ
και τριάντα χρόνια η Θάτσερ και έκτοτε αποτελούν το συνήθη
ευρωπαϊκό κανόνα. Λέει: «Πρόκειται για θεραπαινίδες των ιδιωτικών συµφερόντων, όπως φοβούµαι ότι θα καταλήξει ραγδαία
και όλη η ευρωπαϊκή τεχνοδοµή µε τα χιλιάδες λόµπι που την περιβάλλουν και την επηρεάζουν. Εύχοµαι να υπάρξει ικανός αριθµός Βουλευτών που θα καταψηφίσει αυτό το αναχρονιστικό και
ολέθριο νοµοθέτηµα που απαλλοτριώνει το διαχρονικό πλούτο
της πατρίδας στο βωµό των κουπονίων των τόκων των δανειστών».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Τελειώσατε, κύριε συνάδελφε.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Τελειώνω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Όχι τελειώνω, έχετε τελειώσει.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: «Να είναι σίγουροι ότι δίνουν φιλί
ζωής στην ελληνική κοινωνία και ανοίγουν µία χαραµάδα ελπίδας
για τη θεσµική και παραγωγική ανασυγκρότηση του κράτους
µας».
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Το λόγο έχει ο συνάδελφος κ. Στέφανος Σαµοΐλης.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΑΜΟΪΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχουν ακουστεί πάρα πολλά σε
αυτήν τη συζήτηση. Εγώ να θυµίσω κάτι όσον αφορά τις ιδιωτικές πολεοδοµήσεις για τα λεγόµενα τουριστικά χωριά. Οι πολεοδοµήσεις στη χώρα, που ξεκίνησαν το 1980, το 1985, ακόµα δεν
έχουν ολοκληρωθεί. Τα λεγόµενα ΣΧΟΟΑΠ, τα γενικά πολεοδοµικά σχέδια ακόµα δεν έχουν ολοκληρωθεί. Και δείχνει, κατά την
άποψή µου ότι τελικά σε εσάς επικρατεί το πνεύµα του να τα δώσουµε όλα στους ιδιώτες, διότι η ιδιωτική πολεοδόµηση των τουριστικών χωριών θα γίνεται fasttrack µε τους ιδιώτες µηχανικούς
χωρίς κανένα εµπόδιο, απαλλοτριώνοντας ότι βρίσκεται ως εµπόδιο µπροστά µας και καταπατώντας, αν θέλετε, και την ιδιωτική περιουσία, την οποία -λέτε- ότι στηρίζετε.
Και για αυτόν το λόγο σας λέµε ότι δεν σέβεστε ακόµα αυτήν
την αστική δηµοκρατία, αυτό το αστικό Σύνταγµα, αυτήν την
αστική νοµοθεσία την οποία οι ίδιοι έχετε ψηφίσει. Και πολύ
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σωστά όσοι ελέγχονται από τη συνείδησή τους, κ. Πατριανάκου,
θα πρέπει πραγµατικά να ελέγχονται από τη συνείδησή τους.
Διότι, πραγµατικά, αυτό εδώ πια, αυτή η χώρα είναι ένα µεγάλο
Ελ Ντοράντο, µία µεγάλη µπανανία, ένα προτεκτοράτο.
Αυτό εδώ το σχέδιο νόµου, πραγµατικά, καταργεί κάθε κριτήριο νοµιµότητας, κάθε κριτήριο σεβασµού προς το περιβάλλον,
προς τους υπάρχοντες οικισµούς, προς την περιουσία του ελληνικού δηµοσίου και προς την ιδιωτική περιουσία των ιδιωτών που
θα βρεθεί µπροστά στο επιχειρηµατικό συµφέρον του οποιοδήποτε επενδυτή.
Μα αυτό δεν είναι επιχειρηµατικότητα, αυτό είναι οικονοµική
δικτατορία. Ακόµα και αυτή η αστική εννοούµενη επιχειρηµατικότητα σε ένα ευνοµούµενο δηµοκρατικό αστικό κράτος, θα πρέπει να έχει κάποιους κανόνες. Αυτό το νοµοσχέδιο είναι νοµοσχέδιο «σκούπα» και σκουπίζει και το Σύνταγµα, όπως προηγουµένως το απέδειξε η κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου µε τα άρθρα τα
οποία σας ανέφερε. Σκουπίζετε και το Σύνταγµα και τη νοµοθεσία.
Είναι, λοιπόν, πολύ σηµαντικό αυτό το νοµοσχέδιο, γι’ αυτό και
εµάς µας βρίσκει κάθετα και έντονα αντίθετους.
Θα σας πω το εξής. Την προηγούµενη Κυριακή, γίνονταν
µάχες -δεν θα περάσουν εύκολα αυτά τα πράγµατα- στη Χαλκιδική για τα ορυχεία της εταιρείας Ελ Ντοράντο, Μπόµπολας. Δύο
χιλιάδες κάτοικοι χτυπιόνταν από τα ΜΑΤ, τα οποία πέταγαν
µέσα στα αυτοκίνητα χηµικά, µε αποτέλεσµα να δηµιουργούν και
ατυχήµατα και χτύπαγαν τον κόσµο.
Θα ήθελα να σας ενηµερώσω, κύριε Υπουργέ, επειδή ο Ερηµίτης Κέρκυρας βρίσκεται από τα πρώτα κοµµάτια. Ο Ερηµίτης
Κέρκυρας -σας είπα και στην Επιτροπή Οικονοµικών- προστατεύεται από το προεδρικό διάταγµα για µικρές περιοχές υδροβιοτόπων. Έτσι λέει και αναφέρει µία σειρά όπου εκεί απαγορεύεται η δόµηση. Ρητά απαγορεύεται. Και αυτό το «σκουπίζουµε». Εκατόν εξήντα χιλιάδες τετραγωνικά µέτρα θέλουν να
χτίσουν σ’ αυτό εκεί το κοµµάτι.
Επίσης, θέλω να σας πω το εξής, ότι οι κάτοικοι όλης της περιοχής, δεν πείθονται µε τα ψευτοεπιχειρήµατα «θα σας φέρουµε
ανάπτυξη, θα σας δώσουµε εργασία». Γιατί; Το έχουν ζήσει όλα
αυτά τα χρόνια, έχουν αναπτύξει τα τουριστικά τους χωριά. Με
ιδρώτα και αίµα τα έχουν αναπτύξει, από το υστέρηµά τους τα
έχουν αναπτύξει οι ιδιώτες, διότι η Κέρκυρα έχει µία ιδιόµορφη
τουριστική ανάπτυξη, µε πάρα πολλά µικρά διαµερίσµατα-ενοικιαζόµενα δωµάτια. Και αντί να βοηθήσουµε αυτά τα διαµερίσµατα-δωµάτια να ορθοποδήσουν, να καλυτερεύσουν την ποιότητα και να αναπτυχθούν, τους κόβουµε ένα φυσικό πόρο, όπως
είναι αυτός του Ερηµίτη, ο οποίος δίνει µεγάλη αξία στις υφιστάµενες υποδοµές. Θέλουµε να τον κάνουµε τσιµέντα και να αχρηστεύσουµε µία ολόκληρη περιοχή.
Θα ήθελα να σας πω, επίσης, το εξής: Κατ’ αρχάς, δεν έχετε
πει αυτές οι εκποιήσεις ή όπως λέτε, οι αξιοποιήσεις λιµανιών,
ακινήτων ή ό,τι βρείτε µπροστά σας που το «αξιοποιείτε» -η λέξη
εντός εισαγωγικών- τι θα αποφέρουν; Θα εξαλειφθούν τα 350 δισεκατοµµύρια που χρωστάµε; Τα 50 δισεκατοµµύρια; Πόσα;
Έχετε κάνει κάποια εκτίµηση; Γιατί δεν µας λέτε;
Να σας φέρω ακόµα ένα παράδειγµα. Το λιµάνι της Κέρκυρας
εισπράττει αυτήν τη στιγµή 1,7 περίπου το χρόνο. Έχει κέρδος
1,7. Θα το εκποιήσετε, λοιπόν, και αυτό; Με ποιο όφελος; Και µάλιστα, αυτό το κέρδος του λιµανιού θα διπλασιαστεί από την επόµενη ακριβώς χρονιά, διότι το ελληνικό δηµόσιο, εµείς δηλαδή,
επενδύουµε άλλα 30 εκατοµµύρια στο λιµάνι και έτσι, θα προσεγγίζουν διπλάσια κρουαζιερόπλοια και θα διπλασιάσουν περίπου το καθαρό κέρδος του λιµανιού. Και αυτό, λοιπόν, θα
εκποιηθεί. Προς τι;
Γι’ αυτό λέµε ότι καλό είναι να σας ελέγχει η συνείδησή σας,
διότι δεν µπορείτε να καταργείτε το Σύνταγµα µε απλές πλειοψηφίες. Επίσης, καλό είναι να σας ελέγχει η συνείδησή σας, διότι
σε αυτήν εδώ την κατάσταση που ήρθαµε, δεν ήταν η Αριστερά
που κυβέρνησε όλα αυτά τα χρόνια. Εσείς κυβερνήσατε. Εσείς
φέρατε τη χώρα σε αυτήν την κατάσταση, όσο και να θέλετε να
µιλάτε ξαφνικά για λενινισµό, όπως µίλησε ο κύριος Υπουργός,
ή όπως κάποιοι άλλοι συνάδελφοι της Νέας Δηµοκρατίας για σοβιετικοποίηση της οικονοµίας. Αν είναι δυνατόν! Εκτός και εάν
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είσαστε σοβιετικοί και εσείς και τώρα θέλετε να αποσοβιετικοποιήσετε τη σοβιετικοποίηση την οποία κάνατε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Πρέπει, δηλαδή, να σκέφτεστε πριν µιλήσετε και, πραγµατικά,
να σας ελέγχει η συνείδησή σας, διότι αυτήν τη στιγµή µε απλή
πλειοψηφία, κύριοι, ελέγχετε και περνάτε τους νόµους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Ολοκληρώστε, παρακαλώ.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΑΜΟΪΛΗΣ: Αύριο, όπως δείχνουν οι πρόσφατες
δηµοσκοπήσεις, αυτή η απλή πλειοψηφία αλλάζει και θα κριθείτε.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Το λόγο έχει ο συνάδελφος, κ. Διονύσιος Σταµενίτης.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΤΑΜΕΝΙΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, συζητάµε σήµερα για το σχέδιο νόµου σχετικά µε
τις αποκρατικοποιήσεις. Είναι γνωστό σε όλους µας ότι η οικονοµία βρίσκεται σε µία κρίσιµη κατάσταση και κάθε κυβερνητική
επιλογή ή κίνηση τις επόµενες µέρες θα είναι καταλυτική για την
πορεία της χώρας µας. Τα οφέλη για την ελληνική οικονοµία και
την ελληνική κοινωνία από την ταχύτατη προώθηση των αποκρατικοποιήσεων είναι πάρα πολλά.
Επίσης, είναι πάρα πολλές –αµέτρητες, θα έλεγα- οι ζηµιές
από την καθυστέρησή τους όλα αυτά τα χρόνια. Αντίθετα, τα
οφέλη απλώνονται σε όλους τους τοµείς του κοινωνικού φάσµατος αλλά και της καθηµερινότητας του Έλληνα πολίτη. Τα όσα
ορίζονται στο σχέδιο νόµου, βοηθούν την επανεκκίνηση της οικονοµίας και ανοίγουν το δρόµο προς την ανάπτυξη.
Αντιλαµβανόµαστε όλοι ότι η πολυπόθητη ανάπτυξη, για την
οποία µιλούµε, δεν µπορεί και δεν πρόκειται να φθάσει στη χώρα
µε την κίνηση κάποιου µαγικού ραβδιού ούτε µε ευχολογία, αλλά
ούτε και µε την υιοθέτηση ανύπαρκτων και φανταστικών µοντέλων ανάπτυξης. Η ανάπτυξη, θα έρθει ως αποτέλεσµα σηµαντικότατων διαρθρωτικών αλλαγών και µεγάλων µεταρρυθµίσεων.
Πρώτον, οι διαρθρωτικές αλλαγές είναι αυτές που θα καταστήσουν τη χώρα µας ασφαλή τόπο για µεγάλες επενδύσεις, µε
ό,τι αυτές συνεπάγονται για την ελληνική οικονοµία. Δεύτερον,
θα απαλλάξουν οριστικά τον κρατικό µηχανισµό από ελλειµµατικές ή µε υπερβολικές και αναιτιολόγητες δαπάνες –και σίγουρα
µε τεράστιο κόστος λειτουργίας- επιχειρήσεις και οργανισµούς.
Τρίτον, θα συµβάλουν καθοριστικά στη µείωση της ανεργίας, µε
τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας που µε τη σειρά τους θα
ενισχύσουν τα αποθεµατικά των ασφαλιστικών ταµείων τόσο
στον κλάδο υγείας, όσο και στον κλάδο συντάξεων.
Τέλος, το σηµαντικότερο είναι ότι θα φέρουν την απαιτούµενη
καλή ψυχολογία στην αγορά και την αισιοδοξία στους νέους µας
που τα τελευταία χρόνια, βλέπουν ως µόνη διέξοδο στην επαγγελµατική τους αποκατάσταση τη φυγή από την Ελλάδα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε ένα χρονικό διάστηµα εκατό
ηµερών, θα έλεγα, η Κυβέρνηση βάδισε µε σοβαρότητα, έχοντας
παρουσιάσει µία ρεαλιστική και υλοποιήσιµη στρατηγική εξόδου
από την κρίση. Επανακτήσαµε την αξιοπιστία της χώρας και αυτό
δεν µπορεί κανείς να το αµφισβητήσει. Με τα µέτρα που θα ψηφιστούν από τη Βουλή, θα επισφραγιστεί αυτή ακριβώς η αξιοπιστία αλλά και η αποφασιστικότητά µας, για να προχωρήσουµε
µόνο µπροστά µε µεγάλες αλλαγές και τοµές παντού.
Προκειµένου να περάσουµε στην ανάπτυξη, απαιτούνται αποκρατικοποιήσεις, επενδύσεις, τόνωση επιχειρηµατικότητας. Δεν
υπάρχει άλλος τρόπος. Δεν υπάρχουν άλλα µέσα, άλλο µοντέλο.
Αν υπήρξε στο παρελθόν και πέτυχε, καλό είναι να µας πουν σήµερα ποιο ήταν αυτό, πού και πώς εφαρµόστηκε, µήπως και µας
διαφεύγει.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η επιλογή στο πρόσωπο του Αντώνη Σαµαρά, αποκρυσταλλώνει τη θέληση όλων να αλλάξουµε
σελίδα, να γίνουµε µία αξιόπιστη χώρα, απαλλαγµένη από λαϊκισµούς, ψεύτικες υποσχέσεις και τη γνωστή καταστροφολογική
προεκλογική γενναιοδωρία. Η ρητορική του ΣΥΡΙΖΑ και των υπολοίπων κοµµάτων της Αντιπολίτευσης εµµένει στο λαϊκισµό. Τα
κόµµατα της Αντιπολίτευσης εµµένουν σε ξεπερασµένες πρακτικές, προσπαθώντας ακόµα και σήµερα, τη στιγµή που η χώρα
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βρίσκεται σε τόσο κρίσιµο σηµείο, να πείσουν ότι υπάρχει άλλη
πορεία και προοπτική, πέρα της ευρωπαϊκής.
Σήµερα, η πολιτική και οι πολιτικοί καλούνται να δείξουν το
δρόµο, να δώσουν τις λύσεις, να επανακτήσουµε την εµπιστοσύνη του ελληνικού λαού. Με νοοτροπίες, τακτικές και πρακτικές
του παρελθόντος, δεν υπάρχει καµµία ελπίδα να επανακτήσουµε
όχι µόνο την εµπιστοσύνη αλλά ούτε καν την απλή συµπάθεια
του λαού. Οι θυσίες του λαού µας δεν µπορούν και δεν πρέπει
να χαθούν σε θάλασσες λαϊκισµού και ψεύτικων υποσχέσεων.
Όλοι µας γνωρίζαµε πολύ καλά από την προεκλογική περίοδο,
όταν ξεκινήσαµε αυτήν τη µάχη, ότι θα κληθούµε να πάρουµε
αποφάσεις που θα είναι δύσκολες αλλά θα λειτουργήσουν προς
το συµφέρον της πατρίδας. Σήµερα, κανείς δεν µπορεί να εµφανιστεί σκεπτικός απέναντι στη γιγάντια προσπάθεια που καταβάλλει ο Πρωθυπουργός και η Κυβέρνηση να διασωθεί η χώρα.
Προσωπικές φιλοδοξίες, πολιτικό κόστος, τα πάντα παραµερίζονται, µπροστά στο κοινό συµφέρον, µπροστά στην πατρίδα. Το
πολιτικό προσωπικό που στηρίζει κυριολεκτικά τη σηµερινή Κυβέρνηση, το γνωρίζει και θα σταθεί στο ύψος των περιστάσεων.
Ο τόπος µας σήµερα έχει ανάγκη περισσότερο από ποτέ από
σηµαντικές αποφάσεις, µεγάλες τοµές. Η διάσωση της οικονοµίας, απαιτεί αποκρατικοποιήσεις. Η ελληνική κοινωνία απαιτεί
από πλευράς µας να γίνουν οι απαραίτητες κινήσεις για τη µείωση του σπάταλου και αναποτελεσµατικού κράτους. Απαιτεί, επιτέλους, τη λειτουργικότητα του δηµόσιου τοµέα και την επανασύσταση ενός πραγµατικά κοινωνικού κράτους.
Οι θυσίες των Ελλήνων δεν πρέπει να πάνε χαµένες. Σ’ αυτήν
την προσπάθεια θα συµβάλει η άµεση και ταχύτατη προώθηση
των αποκρατικοποιήσεων και η αποτελεσµατική αξιοποίηση του
δηµόσιου πλούτου. Με το σηµερινό σχέδιο νόµου αυτό εξασφαλίζεται.
Κλείνοντας, θα ήθελα να µιλήσω λίγο για το άρθρο 4 παράγραφος 5 που αναφέρεται στο τεχνικό επιµελητήριο και να πω,
κύριε Υπουργέ, ότι όπως είπε η συνάδελφός, κ. Πατριανάκου το
τεχνικό επιµελητήριο δεν είναι επαγγελµατική οµάδα, είναι ένας
τεχνικός σύµβουλος του κράτους και η διάταξη αυτή αφαιρεί το
60% των εσόδων της. Η πρόταση που έχει κατατεθεί από το τεχνικό επιµελητήριο, νοµίζω λύνει αρκετά προβλήµατα και θα πρέπει να τη δείτε µε σοβαρότητα και θα πρέπει να την υλοποιήσουµε. Δίνει τη δυνατότητα στους µηχανικούς να επιλέξουν τον
τρόπο που θα ενισχύουν αυτοί το τεχνικό επιµελητήριο.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Το λόγο έχει η συνάδελφος, κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η
εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας αντιλέγοντας στην ένσταση
αντισυνταγµατικότητας αυτού του κατάπτυστου νοµοσχεδίου,
την ένσταση που υπέβαλαν οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ, χρησιµοποίησε όρους της αυτοκινητικής και της οδήγησης. Εµείς,
λέει, στον ΣΥΡΙΖΑ χρησιµοποιούµε το Σύνταγµα ως φρένο. Ενώ
εσείς στην Κυβέρνηση χρησιµοποιείτε το Σύνταγµα ή θέλετε να
χρησιµοποιήσετε το Σύνταγµα ως γκάζι.
Εκείνο το οποίο είναι σίγουρο, πέραν αυτής της εντελώς ατυχούς παροµοίωσης, και στο οποίο όλοι έχουµε καταλήξει, είναι
ότι είστε αποφασισµένοι, πραγµατικά, να προκαλέσετε αυτοκινητιστικό δυστύχηµα µε θύµα τη δηµόσια περιουσία και την ίδια
στιγµή, στο ίδιο νοµοσχέδιο, καταργείτε το επικουρικό κεφάλαιο
ώστε τα θύµατα αυτοκινητικών δυστυχηµάτων και ατυχηµάτων
να µην έχουν πού την κεφαλήν κλίναι, και να µην µπορούν να
αποζηµιωθούν για τη ζηµιά που τους προκαλείτε.
Γι’ αυτόν το λόγο, κύριοι της Κυβέρνησης, βλέπω δεν είναι κανείς, βέβαια, από την Κυβέρνηση εδώ, αλλά εν πάση περιπτώσει
εις µάτην θα συνεχίσω να απευθύνοµαι…
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ: Τι εννοείτε ότι δεν είναι κανείς εδώ;
Εδώ είναι ο κύριος Υπουργός.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Γι’ αυτόν το λόγο πάρα πολύ
σύντοµα, κύριοι της Κυβέρνησης, θα σας αφαιρεθεί το δίπλωµα
οδήγησης από τον ελληνικό λαό, πάρα πολύ σύντοµα θα σας
βγάλει από το τιµόνι αυτής της χώρας, πάρα πολύ σύντοµα θα
σας αφαιρέσει την εντολή διακυβέρνησης αυτού του τόπου.
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Μέχρι τότε όµως, είστε αναγκασµένοι και θα σας αναγκάσουµε
για άλλη µία φορά να καταφύγετε σε µία άλλη αυτοκινητικής
αναφοράς πρακτική, αυτήν της απόσυρσης.
Και µιας και έχετε αποσύρει πλείστες όσες τροπολογίες και
νοµοσχέδια και διατάξεις, πάντοτε προ του φόβου της ονοµαστικής ψηφοφορίας έτσι και σήµερα εµείς, προκειµένου να προβείτε σε άλλη µία απόσυρση, καταθέτουµε αίτηση για διενέργεια
ονοµαστικής ψηφοφορίας επί της αρχής, επί των άρθρων και επί
της τροπολογίας του σχεδίου νόµου αλλά και επί της αίτησης και
ένστασης αντισυνταγµατικότητας.
Κύριοι που στηρίζετε την κυβερνητική πλειοψηφία, απορήσατε
γιατί εξανίσταται ο ΣΥΡΙΖΑ και γιατί µιλάµε για συνταγµατική
εκτροπή. Μέχρι πρότινος, µας λέγατε ότι οι πράξεις νοµοθετικού
περιεχοµένου είναι άλλης πατρότητας, άλλης κυβερνητικής πατρότητας, έχουν εκδοθεί από την κυβέρνηση Παπαδήµου και
εσείς είστε δήθεν δέσµιοι να τις φέρετε στη Βουλή, γιατί άλλη
επιλογή δεν έχετε.
Γι’ αυτές τις δύο πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου που άρον
άρον µε αδιαφανείς και έκνοµες διαδικασίες φροντίσατε να εκδοθούν, τι έχετε να µας πείτε; Δεν είναι της δικής σας πατρότητας;
Εγώ θέλω, πραγµατικά, να θέσω κάποια ερωτήµατα µε πάρα
πολύ ενδιαφέρον στους κυρίους Υπουργούς που υπογράφουν
στις 6 Σεπτεµβρίου αυτήν την πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου,
αυτούς που δεν δίστασαν την ίδια µέρα που δεν σχηµατίστηκε η
πλειοψηφία στην αρµόδια επιτροπή της Βουλής, να καταλύσουν
τον κοινοβουλευτισµό µε πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου. Μάλιστα, θα ήθελα να αναφέρω τώρα και τους συγκεκριµένους
Υπουργούς. Είναι οι κ.κ. Αβραµόπουλος που ήταν στην Αίγυπτο,
Στουρνάρας που είναι παρών –ή δεν είναι- Στυλιανίδης, Μανιτάκης -συνταγµατολόγος στηριζόµενος από τη ΔΗΜΑΡ και απολαµβάνων της εµπιστοσύνης της- Χατζηδάκης, Λιβιεράτος,
Βρούτσης, Λυκουρέντζος, Τσαυτάρης, Ρουπακιώτης, η κ. Κεφαλογιάννη, Σταµάτης, Σταϊκούρας, Αθανασίου, Καλογιάννης, Καλαφάτης, Σαλµάς, Χαρακόπουλος. Δεκαοκτώ κυβερνητικά
πρόσωπα πρόλαβαν και έθεσαν την υπογραφή τους, προφανώς
διά περιφοράς µέσα σε λιγότερο από τέσσερις ώρες που µεσολάβησαν από τη λήξη της επιτροπής εδώ στη Βουλή στις 6 Σεπτεµβρίου µετά τις 14.30’ µέχρι τις 18.53’.34’’ που δηµοσιεύεται
στο ΦΕΚ αυτή η πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου.
Θα ήθελα να µάθω -γιατί είναι ζήτηµα διαφάνειας και θα
έπρεπε να είναι εδώ ο κ. Ρουπακιώτης αλλά και ζήτηµα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και θα έπρεπε να είναι εδώ ο κ. Μανιτάκης
αλλά και γιατί ακούσαµε από τον κ. Τσούκαλη ότι ως εδώ- πώς
διαβουλεύθηκαν, ποιος τους την εισηγήθηκε και πώς είπαν το
«ναι» στο να βάλουν την υπογραφή τους σ’ αυτήν την πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου. Μάλιστα, γι’ αυτήν την πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου πρέπει να σας πω ότι το βράδυ της ίδιας
µέρας, της 6ης Σεπτεµβρίου, που ανακοινώθηκε στο ίντερνετ,
εγώ όταν τηλεφώνησα στο Προεδρικό Μέγαρο και ζήτησα να
λάβω αντίγραφό της, δεν ήταν κανείς εκεί και δεν ήξερε κανείς
τίποτα. Κάποια στιγµή, λοιπόν, θα πρέπει να δοθούν εξηγήσεις
για το πώς κυβερνάται αυτός ο τόπος και ποιοι περιφρονούν και
απαξιώνουν τόσο πολύ τη δηµοκρατία µας και τον κοινοβουλευτισµό.
Επίσης, θα πρέπει να δοθούν εξηγήσεις και για την επόµενη
πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου και θα ήθελα να µάθω τα εξής:
Ο κ. Αβραµόπουλος που υπέγραψε την πρώτη αλλά δεν υπέγραψε τη δεύτερη, τι σκέφτηκε; Ο κ. Ρουπακιώτης που υπέγραψε την πρώτη αλλά δεν υπέγραψε τη δεύτερη, τι σκέφτηκε;
Ο κ. Αρβανιτόπουλος που υπέγραψε τη δεύτερη και δεν υπέγραψε την πρώτη, τι σκέφτηκε; Και ο κ. Δένδιας που υπέγραψε
τη δεύτερη και όχι την πρώτη, τι σκέφτηκε;
Όλα αυτά δεν είναι, βεβαίως, πουθενά καταγεγραµµένα, διότι
ούτε Υπουργικό Συµβούλιο έγινε ούτε το παραµικρό. Όµως, για
όλα αυτά, επίσης, θα πρέπει να δοθούν εξηγήσεις και σ’ αυτήν
εδώ την Αίθουσα, αλλά και στον ελληνικό λαό, διότι µ’ αυτές τις
πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου, δώσατε και επιχειρείτε να
δώσετε κύρος στην εκλογή δύο προσώπων, που δεν νοµιµοποιούνται να ασκούν την εξουσία που τους χαρίζετε. Επίσης, επιχειρείτε να καταργήσετε τη συµµετοχή του ελληνικού δηµοσίου σε
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στρατηγικής και ζωτικής σηµασίας επιχειρήσεις, προκειµένου να
ξεπουληθούν άρον-άρον και αντί πινακίου φακής.
Θα σας το πω για άλλη µια φορά ότι εµείς στο µέλλον θα επικαλεστούµε τα Πρακτικά αυτής εδώ της Βουλής και τα Πρακτικά
των επιτροπών, για να ακυρώσουµε όλη αυτήν την αντισυνταγµατική εκτροπή που εσείς έχετε µεθοδεύσει.
Και θα σας το πω άλλη µια φορά –και πάλι, βέβαια, µιλάω «σε
ώτα µη ακουόντων», διότι και πάλι στα έδρανα της Κυβερνήσεως
δεν βλέπω να κάθεται κανείς Υπουργός- για να ακουστεί στη Αίθουσα αυτή και να καταγραφεί στα Πρακτικά ότι αυτό το ξεπούληµα, αυτήν η άνευ προηγουµένου εκποίηση της δηµόσιας
περιουσίας δεν είναι απλώς αντισυνταγµατική, δεν είναι απλώς
παράνοµη, αλλά είναι και εγκληµατική.
Εµείς αυτούς µε τους οποίους διαλέγεστε ως επενδυτές, αυτούς προς τους οποίους υπόσχεστε ότι θα τους χαρίσετε τη δηµόσια περιουσία και τις δηµόσιες επιχειρήσεις και όλα αυτά, τα
γνωστοποιούµε από αυτό εδώ το Βήµα και κανείς δεν µπορεί να
προσποιηθεί ότι δεν γνώριζε ότι υπάρχει ρητή αµφισβήτηση της
νοµιµότητας αυτών των πράξεών σας.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Σας ευχαριστούµε.
Το λόγο έχει ο κ. Σταύρος Κοντονής.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, χαίροµαι που σήµερα το απόγευµα ήλθε ο Υπουργός κ. Στουρνάρας στην Εθνική Αντιπροσωπεία. Μπορεί αυτήν τη στιγµή να µην είναι εδώ, αλλά τού δίνεται
η ευκαιρία απόψε, να δώσει εξηγήσεις στην Εθνική Αντιπροσωπεία για ό,τι έχει συµβεί τις τελευταίες ώρες σε ευρωπαϊκό επίπεδο εξαιτίας των δηλώσεών του.
Ο κ. Στουρνάρας προέβη το µεσηµέρι σε δηλώσεις ισχυριζόµενος ότι το πρόγραµµα και η συµφωνία µε την τρόικα έχει κλείσει και ότι η Ελλάδα έχει πετύχει τη διετή επιµήκυνση. Πριν
αλέκτωρ λαλήσαι, σύσσωµη η οµήγυρις, δηλαδή οι συνοµιλητές
της Κυβέρνησης, ένας-ένας έβγαιναν και τον εξέθεταν ανεπανόρθωτα ότι καµµία συµφωνία δεν έχει γίνει, ότι ποτέ δεν έχουν
συγκατανεύσει σ’ αυτό το µέτρο και ότι σε τελευταία ανάλυση,
τα πάντα θα κριθούν από την έκθεση της τρόικας.
Η στάση αυτή του κυρίου Υπουργού εκθέτει τον ίδιο και µας
κάνει και εµάς που δεν συµµεριζόµαστε τις απόψεις του ούτε τις
ιδέες του ούτε τον τρόπο που συνοµιλεί ούτε τον τρόπο που συµφωνεί µε τους Ευρωπαίους, να αισθανόµαστε εξίσου άσχηµα,
διότι ο Υπουργός Οικονοµικών της χώρας λοιδορείται και διαψεύδεται σε όλα τα µέσα αυτήν τη στιγµή στην Ευρώπη και στην
Αµερική. Αυτή είναι η εικόνα της χώρας που δίνει η Κυβέρνηση
και αυτή είναι η αξιοπιστία που πέτυχε η Κυβέρνηση, διά των δηλώσεων µετανοίας του κ. Σαµαρά εσχάτως στη Γερµανία.
Γι’ αυτά, λοιπόν, ο κ. Στουρνάρας, θα πρέπει απόψε να δώσει
εξηγήσεις στην Εθνική Αντιπροσωπεία, γιατί αν δεν το κάνει, τότε
είναι ένας ωσεί παρών Υπουργός ο οποίος εκθέτει τη χώρα διεθνώς, πέραν του ότι εκθέτει και τον εαυτό του, αλλά αυτό δεν
µας ενδιαφέρει. Είναι δικαίωµά του να κάνει µε τον εαυτό του
ό,τι θέλει.
Κύριοι Βουλευτές, το πρωί ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος
της Νέας Δηµοκρατίας, διερωτήθηκε ποιοι είναι τέλος πάντων οι
φίλοι της Κυβέρνησης για τους οποίους δήθεν νοµοθετεί κατά
τον τρόπο που νοµοθετεί και αυτό εδώ το νοµοσχέδιο είναι
δείγµα γραφής. Εξέφρασε την απορία του ποιοι είναι τέλος πάντων και ζήτησε από την Αριστερά να του πει ονόµατα, διευθύνσεις και τηλέφωνα.
Ας ακούσει, λοιπόν, ο κ. Βορίδης. Δεν ξέρει ο κ. Βορίδης τον
κ. Σάλλα και την Τράπεζα Πειραιώς, η οποία κοψοχρονιά πήρε
την Αγροτική πέντε φορές κάτω από την προπέρσινη προσφορά
που έκανε η ίδια τράπεζα για την Αγροτική; Δεν ξέρει ο κ. Βορίδης ότι ο κ. Προβόπουλος ο οποίος συµπράττει σ’ αυτήν την κατάσταση, ήταν παλιός Αντιπρόεδρος της Τράπεζας Πειραιώς;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Με πολλά εκατοµµύρια
ευρώ.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Έτσι ακριβώς.
Δεν ξέρει ο κ. Βορίδης ότι ο κ. Πανταλάκης υπήρξε και αυτός
Αντιπρόεδρος της Τράπεζας Πειραιώς και ω του θαύµατος ήταν

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ο Πρόεδρος της Αγροτικής κατά το χρόνο της εκποίησής της;
Δεν ξέρει ο κ. Βορίδης τον κ. Ρουµελιώτη, τωρινό Αντιπρόεδρο
της Τράπεζας Πειραιώς, ο οποίος κινούσε τα νήµατα στο Διεθνές
Νοµισµατικό Ταµείο ως εκπρόσωπος της Ελλάδας, ο οποίος
εσχάτως προέβη και σε αποκαλύψεις ότι τα προγράµµατα αυτά
δεν βγαίνουν και ότι την ευθύνη φέρει η κυβέρνηση του κ. Παπανδρέου; Δεν ξέρει ο κ. Βορίδης τους αγοραστές της «ΔΩΔΩΝΗΣ» οι οποίοι όφειλαν δώδεκα εκατοµµύρια ευρώ και όµως
αυτοί αγόρασαν τη «ΔΩΔΩΝΗ», ενώ υπήρχε προσφορά των εργαζοµένων να αναλάβουν την επιχείρηση και είναι σίγουρο ότι
θα την απογείωναν;
Δεν ξέρει ο κ. Βορίδης ούτε τον κ. Λάτση, που του εκµισθώθηκε το ακίνητο που ανέφερε ο κ. Πάντζας µε 0,45 ευρώ το τετραγωνικό;
Του λέµε, λοιπόν, ονόµατα. Θα τον δυσαρεστήσουµε όµως. Δε
θα του πούµε διευθύνσεις και τηλέφωνα. Αυτό, γιατί τυχαίνει
εµείς της ανανεωτικής και ριζοσπαστικής Αριστεράς, αλλά και
όλης της Αριστεράς, να µη συναγλαϊζόµαστε µ’ αυτούς τους κυρίους. Δεν ξέρουµε ούτε που µένουν ούτε το τηλέφωνό τους,
γιατί δεν επικοινωνούµε µαζί τους. Και δεν επικοινωνούµε µαζί
τους, γιατί δεν τους εκπροσωπούµε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
Ανακάλυψε επίσης ο κ. Βορίδης µια δοµική διαφωνία που έχει
ο ΣΥΡΙΖΑ και η ανανεωτική Αριστερά µε τις ιδιωτικοποιήσεις. Βεβαίως και έχουµε δοµική διαφωνία µε τις ιδιωτικοποιήσεις. Και
σ’ αυτό συµπίπτουµε µε το ΚΚΕ. Και πάνω σ’ αυτές τις συµφωνίες και µε άλλα τµήµατα της Αριστεράς, εµείς προτείνουµε την
ενότητα των δυνάµεων, της Αριστεράς, την ενότητα των αντιµνηµονιακών δυνάµεων για να απαλλαγεί ο τόπος απ’ αυτήν την νεοφιλελεύθερη λαίλαπα.
Εµείς καταδεικνύουµε και το γεγονός ότι δεν γίνονται µόνο
αποκρατικοποιήσεις αλλά γίνονται και ρεµούλες µε αυτές τις
αποκρατικοποιήσεις. Ξέρουµε ότι οι ρεµούλες και η διαφθορά,
είναι δοµικό στοιχείο του καπιταλιστικού συστήµατος. Αλλά το
καταδεικνύουµε για να καταλάβει και ο τελευταίος εργαζόµενος
τι είναι και τι εκφράζει και για ποιους δουλεύει αυτό το σύστηµα.
Θα πρέπει σ’ αυτό το σηµείο αγαπητοί, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, να θυµηθούµε πώς φτάσαµε σ’ αυτήν την κατάσταση
στις ιδιωτικές επιχειρήσεις. Ποιοι άσκησαν εξουσία τόσα χρόνια;
Το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δηµοκρατία. Αυτοί δεν ήταν, που είχαν µεταβάλει τις δηµόσιες επιχειρήσεις σε κοµµατικά παραµάγαζα µε
τα ρουσφέτια και τις ρεµούλες; Αυτοί δεν ήταν, που διόριζαν τις
διοικήσεις και που µπροστά στα µάτια τους κατέκλεβαν το δηµόσιο πλούτο, και βεβαίως, έκρυβαν όλες αυτές τις ατασθαλίες
µέχρι του σηµείου να έχει αγανακτήσει σήµερα ο ελληνικός
λαός; Και θα µεµφθεί σήµερα η Δεξιά την Αριστερά για την
στάση της; Και θα µεµφθεί και το συνδικαλιστικό κίνηµα, που
δίνει σήµερα ένα αγώνα επιβίωσης για τους εργαζοµένους; Επιστρέφουµε αυτά τα πράγµατα. Και τα επιστρέφουµε σε αυτούς
που τα εκτοξεύουν.
Το τελευταίο που θα ήθελα να πω για να κλείσω, είναι ότι κατηγορηθήκαµε σήµερα για λαϊκισµό. Αγαπητοί κύριοι Βουλευτές,
αν δεν είναι λαϊκισµός αυτό που κάνει σήµερα η Νέα Δηµοκρατία
εδώ, τι είναι; Δηλαδή, καταψήφισε το µνηµόνιο 1, που ήταν το
προανάκρουσµα όσων ακολούθησαν, για να κάνει κοµµατικές εκκαθαρίσεις εις βάρος της κ. Μπακογιάννη. Αν δεν είναι λαϊκισµός
να µεταχειρίζεται τη Βουλή, τους νόµους και τέτοια σοβαρά ζητήµατα για να κάνει εσωκοµµατικές εκκαθαρίσεις, τότε οι λέξεις
έχουν χάσει κάθε σηµασία.
Και σε τελική ανάλυση, σε ποιο σηµείο ο ΣΥΡΙΖΑ έχει προβεί
σε παροχολογίες. Πότε; Προεκλογικά; Σε καµµία. Μετεκλογικά;
Ακόµα χειρότερα. Και έχουµε τονίσει στον ελληνικό λαό ότι όσο
προχωράει το καταστροφικό έργο αυτής της Κυβέρνησης, τόσο
ο δρόµος της ανάκαµψης, ο δρόµος της παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας θα είναι δύσκολος και επίπονος.
Αλλά αυτόν το δρόµο, θα τον περπατήσει µια κυβέρνηση της
Αριστεράς που έρχεται στην εξουσία, για να γλιτώσει τη χώρα
και τους εργαζόµενους από τη λαίλαπα της τρικοµµατικής Κυβέρνησης.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Το λόγο έχει η συνάδελφος, κ. Αµµανατίδου-Πασχαλίδου.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ – ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κυρίες και κύριοι
Βουλευτές, στην πρωινή συνεδρίαση η κ. Ασηµακοπούλου από
τη Νέα Δηµοκρατία, αφού κατήγγειλε την Αντιπολίτευση για τη
στάση της, µας είπε ότι η Ελλάδα στο πεδίο προσέλκυσης επενδυτών έχει τόσο απογοητευτικές επιδόσεις, που είναι κοντά σε
αυτές του Μπαγκλαντές και του Τζιµπουτί.
Κύριοι της Συµπολίτευσης, αυτοί οι ελάχιστοι που είστε εδώ
µέσα, η πολιτική που υπηρετείτε, έχει φτάσει την Ελλάδα να συγκρίνεται µε οικονοµίες όπως αυτές του Μπαγκλαντές και του
Τζιµπουτί και όχι η άρνηση της Αριστεράς, στο άνευ όρων και
ορίων ξεπούληµα. Να είµαστε ξεκάθαροι σε αυτό.
Η πολιτική των µέχρι τώρα κυβερνήσεων, η πολιτική της τρόικας και του Διεθνές Νοµισµατικού Ταµείου, έχουν βυθίσει την
Ελλάδα σε µία από τις µακροβιότερες στην ιστορία ύφεση µετά
από αυτήν της Λιβερίας και του Τατζικιστάν. Και όλα αυτά τα
χρόνια, ΠΑΣΟΚ και Νέα Δηµοκρατία νοµοθετούν και πολιτικολογούν για το ξεπούληµα του δηµόσιου πλούτου, για οριζόντιες περικοπές, για τακτικές και έκτακτες φοροεπιδροµές, επικαλούµενοι τη σωτηρία, την ανάπτυξη και τις ξένες επενδύσεις.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η Κυβέρνηση, εκποιεί τη δηµόσια
περιουσία επικαλούµενη την ανάπτυξη, τα έσοδα και τις επενδύσεις. Η πραγµατικότητα, όµως, είναι ότι όλα τα έσοδα του ΤΑΙΠΕΔ, θα διατεθούν για την αποπληρωµή των τοκογλύφων, για
την αποπληρωµή του χρέους, ενός χρέους µη βιώσιµου, που
ρουφάει την ελληνική οικονοµία και τις θυσίες που επιβάλλετε
στο λαό, κύριοι της τρικοµµατικής συγκυβέρνησης.
Τα έσοδα του ΤΑΙΠΕΔ, δεν πηγαίνουν στην πραγµατική οικονοµία. Βέβαια, εκτός από τους εθνικούς µας τοκογλύφους,
πολλά ευρώ πηγαίνουν και στους εθνικούς µας µεσολαβητές,
που µερικές φορές είναι και οι ίδιοι: 6,9 εκατοµµύρια ευρώ από
το ΤΑΙΠΕΔ, το 0,49% των εσόδων, σύµφωνα µε απάντηση που
δώσατε εσείς, κύριε Υπουργέ των Οικονοµικών, στον Πρόεδρο
της Κοινοβουλευτικής µας Οµάδας, τον Αλέξη τον Τσίπρα. Και
είπατε ότι αυτά τα χρήµατα πάνε στους διάφορους συµβούλους
από την DEUTSCHE BANK ως την Τράπεζα Πειραιώς.
Η πραγµατικότητα, κύριοι Βουλευτές, είναι ότι η Κυβέρνηση
ξεπουλά δηµόσιες επιχειρήσεις στρατηγικού χαρακτήρα, ναρκοθετώντας κάθε δυνατότητα ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας,
µε όρους που θα εξυπηρετήσουν τις ανάγκες και τα συµφέροντα
του ελληνικού λαού, ναρκοθετώντας κάθε δυνατότητα παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας.
Η Κυβέρνηση, εκχωρεί πηγές του εθνικού πλούτου, όπως: Τα
αεροδρόµια και τα λιµάνια που έχουν καθοριστικό ρόλο για την
οικονοµία και την κοινωνία. Τα ΕΛΠΕ και τη ΔΕΗ.
Οι περισσότερες επιχειρήσεις, όπως ο Οργανισµός Λιµένος
Θεσσαλονίκης, που σηµείωσε αύξηση εσόδων για το πρώτο τρίµηνο του 2012 πάνω από 100%, ενώ πριν από τρία χρόνια η κερδοφορία του ήταν 200%, είναι εξαιρετικά κερδοφόρες.
Η Κυβέρνηση, χαρίζει κερδοφόρες επιχειρήσεις όπως ο
ΟΠΑΠ, ο οποίος για τους επενδυτές θεωρείται η κότα µε το
χρυσό αβγό και ο οποίος επιφέρει κέρδη για το ελληνικό δηµόσιο
περίπου 120.000.000 κάθε χρόνο από µερίσµατα και φόρους,
όπως χάρισε την Αγροτική Τράπεζα στην Τράπεζα Πειραιώς για
95.000.000. Με αυτό, καταλαβαίνουµε όλοι µας τι σηµαίνει αποκρατικοποίηση.
Είναι ξεκάθαρο, πως στόχος της Συγκυβέρνησης δεν είναι τα
κρατικά έσοδα και οι επενδύσεις γενικώς και αορίστως. Στόχος
αυτής της Συγκυβέρνησης, στόχος της τρόικας, είναι να ανοίξει
για τους χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς, για το µεγάλο κεφάλαιο, ένα νέο πεδίο κερδοφορίας. Αυτό των εθνικών πόρων, των
κοινωφελών υπηρεσιών και των επιχειρήσεων.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, επιχειρείται το ξεπούληµα της
ΕΥΑΘ και της ΕΥΔΑΠ. Και παρουσιάζεται από την πλευρά της
Κυβέρνησης ως ανάπτυξη. Η πραγµατικότητα αποδεικνύει ότι το
ξεπούληµα των δηµόσιων επιχειρήσεων ύδρευσης και αποχέτευσης στην Ευρώπη είχε ολέθριες κοινωνικές συνέπειες. Είχε τη
συνεχή αύξηση των τιµολογίων κατά το δοκούν, καθώς οι επιχειρήσεις αυτές αποτελούν µονοπώλιο. Είχε τη χειροτέρευση της
ποιότητας των υποδοµών και των δικτύων. Είχε τη στέρηση
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αυτών των βασικών υπηρεσιών από πολίτες που αδυνατούσαν
να ανταποκριθούν στις αυξήσεις. Τις επιχειρήσεις αυτές που στο
Παρίσι, στην Γρενόβλη και στην Ουγγαρία τις πέταξαν έξω επαναφέροντας τις επιχειρήσεις ύδρευσης σε δηµόσιο έλεγχο,
εσείς, κύριοι της Κυβέρνησης, µας τις φέρνετε στην Ελλάδα ως
σωτήρες.
Αναφορικά µε την εξίσωση πετρελαίου θέρµανσης – κίνησης.
Κύριοι Βουλευτές της Συµπολίτευσης, αν το ψηφίσετε, θα υπάρξουν δραµατικές επιπτώσεις για τα λαϊκά στρώµατα και, κυρίως,
για τους κατοίκους της Βορείου Ελλάδος, οι οποίοι σωστά εξεγείρονται, όπως στη Φλώρινα, στην Καστοριά, στα Γρεβενά,
αλλά και σε άλλες περιοχές.
Δεν µιλάµε απλά για επιβάρυνση του οικογενειακού προϋπολογισµού, µιλάµε για µία καταδίκη. Τα επιδόµατα που ανακοινώθηκαν, δεν µπορούν να λειτουργήσουν ως ασπιρίνη, παρά µόνο
ως κοροϊδία.
Κι ενώ αδειάζετε τις τσέπες των εργαζοµένων, οι λαθρέµποροι
και τα καρτέλ στα καύσιµα –που µερικές φορές ταυτίζονται κιόλας- δρουν ανενόχλητοι. Κλέβετε, δηλαδή, από τον εργαζόµενο
τον πενιχρό µισθό του για την πάταξη –δήθεν- του λαθρεµπορίου
και οι λαθρέµποροι πλουτίζουν ακόµα περισσότερο όσο αυξάνεται η τιµή της βενζίνης. Γιατί η λαθρεµπορία δεν πατάσσεται
επειδή αυξάνονται οι τιµές, η λαθρεµπορία θα µπορούσε να παταχθεί, εάν η Κυβέρνηση είχε τη βούληση να εφαρµόσει ήδη ειληµµένες αποφάσεις. Φυσικά ούτε τα κρατικά έσοδα αυξάνονται,
όπως αποδείχθηκε από την περσινή χρονιά που τα έσοδα µειώθηκαν µε την αύξηση των τιµών. Το µόνο που επιτυγχάνει η Κυβέρνηση, είναι η εξόντωση του λαού και τίποτα άλλο. Βέβαια,
αυτήν τη στιγµή απουσιάζει ο κύριος Υπουργός. Θεωρώ ότι θα
µας δώσει µία ισχυρή απάντηση γι’ αυτό, διότι το θέµα αυτό είναι
τελείως στον αέρα.
Τέλος, στην τροπολογία «σκούπα» εκτός των άλλων, προβλέπεται η αύξηση των ασφαλίστρων για τον κλάδο υγείας των
αγροτών. Οι ασφαλισµένοι του ΟΓΑ, θα επιβαρυνθούν ετησίως
µε 300 και πλέον ευρώ, τη στιγµή που τα εισοδήµατά τους σχεδόν εξαϋλώθηκαν µε την κατακόρυφη αύξηση του κόστους παραγωγής και τη λειτουργία των καρτέλ και µε το ενδεχόµενο
αρκετοί από τους αγρότες µας να µην µπορούν να καλλιεργήσουν από εδώ και πέρα τα χωράφια τους.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι της Κυβέρνησης, ο ΣΥΡΙΖΑ-Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο,
καταψηφίζει επί της αρχής, επί των άρθρων και επί των τροπολογιών, την πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου. Βέβαια, κατέθεσε
και αίτηµα για ονοµαστική ψηφοφορία, όπως είπε και η συνάδελφος, κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου.
Καλούµε τους Βουλευτές της Συγκυβέρνησης, να καταψηφίσουν την εκχώρηση του δηµόσιου πλούτου στο εγχώριο και ξένο
κεφάλαιο. Υπάρχει µία ισχυρή ένδειξη ότι δεν αισθάνονται βολικά. Το λέω αυτό βλέποντας τον κατάλογο των οµιλητών. Οι συνάδελφοι Βουλευτές της Συγκυβέρνησης, δεν µπορούν να υποστηρίξουν αυτά τα µέτρα που θέλει να πάρει η Κυβέρνηση και
αυτήν την εκχώρηση της εθνικής κυριαρχίας. Από το ΠΑΣΟΚ
έχουµε µόνο δύο οµιλητές. Από την Δηµοκρατική Αριστερά
έχουµε µόνο τρεις οµιλητές. Υπάρχουν και κάποιοι, βεβαίως, από
την Νέα Δηµοκρατία, που δεν µπορούσαν να κάνουν αλλιώς ή
ήταν και στη δική τους λογική.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Ολοκληρώστε σας παρακαλώ, κυρία συνάδελφε.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, και ευχαριστώ για την ανοχή σας.
Πιστεύω ότι στην ονοµαστική ψηφοφορία, θα έχουµε ισχυρά
«όχι» για να µην περάσει η εκχώρηση της εθνικής κυριαρχίας στο
ξένο κεφάλαιο.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Κι εγώ σας ευχαριστώ.
Το λόγο έχει ο κ. Ελευθέριος Αυγενάκης.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορεί να γίνεται
συζήτηση χωρίς να είναι ο Υπουργός µέσα στην Αίθουσα; Είναι
ανεπίτρεπτο να γίνεται αυτό για µια πράξη νοµοθετικού περιεχο-
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µένου που είναι όλα τα Υπουργεία.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
σήµερα στη συζήτηση του νοµοσχεδίου του Υπουργείου Οικονοµικών για τις αποκρατικοποιήσεις, θα ήθελα να ξεκινήσω την
τοποθέτησή µου µε τα λόγια του Πρωθυπουργού της χώρας µας,
κ. Αντώνη Σαµαρά: «Θα σώσουµε την Ελλάδα όσοι το τολµήσουµε».
Μπορεί η φράση «σωτηρία της χώρας» να ακούγεται κενή νοήµατος σε κάποιους Βουλευτές και αυτό γιατί χρησιµοποιήθηκε
πολλές φορές κατά το παρελθόν σ’ αυτήν την Αίθουσα, από
Πρωθυπουργούς, από Υπουργούς, από Βουλευτές, από Αρχηγούς κοµµάτων, χωρίς να επέλθει η πολυπόθητη σωτηρία, µπορεί ο ταλαιπωρηµένος ελληνικός λαός να µην πιστεύει στην
προοπτική αυτή, γιατί βλέπει ότι η µαρτυρική ανηφόρα της ζωής
δεν έχει τέλος, πιστεύω, όµως, ότι σήµερα τα χρονικά περιθώρια
στενεύουν ασφυκτικά και πιθανόν να µην έχουµε άλλη ευκαιρία
να το επιχειρήσουµε αυτό. Ίσως, αυτή να είναι η τελευταία ευκαιρία. Ίσως πάλι να κληθούµε να αρχίσουµε την προσπάθειά
µας από χειρότερη θέση, να αναγκαστούµε να εγκαταλείψουµε
την Ευρωπαϊκή Ένωση και το κοινό νόµισµα, κάτι που ευαγγελίζεται ο ΣΥΡΙΖΑ ή -πιο σωστά- το αριστερό ρεύµα εντός του ΣΥΡΙΖΑ και τα υπόλοιπα κόµµατα της Αντιπολίτευσης.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής, κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ)
Το κάλεσµα, όµως, του Πρωθυπουργού, σηµαίνει ότι δεν τολµήσαµε ως πολιτικοί µέχρι σήµερα και είναι χρέος µας να το κάνουµε τώρα, γιατί οι πολιτικοί και η κοινωνία σε ένα βαθµό,
ευθυνόµαστε για την ταπεινωτική κατάσταση που βιώνει η χώρα
µας µέχρι σήµερα.
Πρέπει να τολµήσουµε να κάνουµε όλες τις µεταρρυθµίσεις
που οι προηγούµενοι συµφώνησαν, περιέγραψαν, αλλά δεν
εφάρµοσαν. Να τολµήσουµε να πάρουµε όλα τα δηµοσιονοµικά
µέτρα, για να µην εξαντλήσουµε και τα τελευταία αποµεινάρια
της υποµονής µας και κυρίως της υποµονής του ελληνικού λαού
σε ατέρµονες διαπραγµατεύσεις, σε ατέλειωτο πήγαινε-έλα των
τροϊκανών, στις συνεχείς επιπλήξεις των πιστωτών και στους εκβιασµούς των αγορών.
Πρέπει να τολµήσουµε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όλες τις
θεµελιακές αλλαγές για επανεκκίνηση της οικονοµίας που έχει
πέσει σε χειµερία νάρκη εδώ και µερικά χρόνια. Γιατί δεν µπορούµε να επιβιώσουµε ως έθνος µε περικοπές, χαράτσια, λουκέτα, επιχειρηµατική ακινησία αλλά και επενδυτική φτώχεια.
Έχουµε καταφέρει αρκετά αυτούς τους τρεις, τέσσερις τελευταίους µήνες µε κόπο αλλά και µε αίµα.
Κάναµε µια τεράστια δηµοσιονοµική προσαρµογή που αναγνωρίστηκε διεθνώς, ακόµη και από τους πιο σκληρούς επικριτές
µας. Ανακτήσαµε την αξιοπιστία της χώρας µας. Δεν είµαστε πια
το µαύρο πρόβατο της Ευρώπης. Αποκλείσαµε το σενάριο εξόδου από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ξαναγίναµε συνοµιλητές µε
τους εταίρους µας, δίνοντάς τους να καταλάβουν ότι δεν αντέχουµε άλλες περικοπές και φορολογικές επιβαρύνσεις και ότι είµαστε αποφασισµένοι να γυρίσουµε σελίδα στη χώρα µας. Όλα
αυτά τα θετικά που πετύχαµε, θα τα θυσιάσουµε στο βωµό της
πολιτικής ατολµίας και του πολιτικού κόστους, µε γνώµονα τις
δηµοσκοπήσεις για τις επόµενες εκλογές ή τις επόµενες γενεές;
Τόλµη για τον πολιτικό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι να
βλέπει το κοινό συµφέρον, να επιλέγει το καταλληλότερο για το
αύριο, να αντικρίζει την αλήθεια κατάµατα όσο φοβερή και αν
είναι, όσο σκληρή όψη και αν έχει. Να µη φοβάται τα διλήµµατα,
γιατί η πολιτική είναι γεµάτη σταυροδρόµια.
Τόλµη είναι να έχεις ξεκάθαρη άποψη, αν θέλουµε να παραµείνει η χώρα µας στην Ευρώπη και να παλέψουµε για την ανάσταση του λαού µας και για την αλλαγή της ίδιας της Ευρώπης
για το καλό όλων των πολιτών µας. Διαφορετικά, θα φύγεις και
θα προσπαθήσεις µε τα πενιχρά σου µέσα, να αντεπεξέλθεις στο
σκληρό παγκόσµιο οικονοµικό περιβάλλον. Δηλαδή, µοναξιά και
πορεία χωρίς προσανατολισµό.
Αν προτιµάς να παραµείνεις στο ευρωπαϊκό οικοδόµηµα, οφείλεις να προχωρήσεις σε ριζικές λύσεις µε στρατηγική και µε
ρόλο διαµορφωτή και όχι ρόλο παρατηρητή και απολογούµενου.
Ενδιάµεσες λύσεις δεν υπάρχουν. Θέλουµε τη δόση µαµούθ, για
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να τελειώσει η σπονδυλική στήλη της οικονοµίας και οι τράπεζες
να αποκτήσουν επαρκή µεγέθη και ρευστότητα, για την ορθοπόδηση της πραγµατικής οικονοµίας; Θέλουµε να δώσουµε την ευκαιρία στον ιδιωτικό τοµέα, να βάλει τη χώρα στην τροχιά της
ανάπτυξης; Τότε ψηφίζουµε τα µέτρα γιατί υπάρχει προοπτική
για την Ελλάδα και τους πολίτες της µε τα επόµενα βήµατα που
ακολουθούν. Παράταση του χρόνου αποπληρωµής στα τέσσερα
χρόνια, ενιαία καταβολή της δόσης των 31 δισεκατοµµυρίων και
νέο κούρεµα του ελληνικού χρέους.
Αν προτιµάς την Ελλάδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι του αριστερού ρεύµατος του ΣΥΡΙΖΑ,
είναι χρέος να εξηγήσεις στον ελληνικό λαό τι σηµαίνει λατινοαµερικάνικη οικονοµία, τι σηµαίνει πραγµατική χρεοκοπία, τι σηµαίνει ασταθές πολιτικό περιβάλλον και ποιες είναι οι πολιτικές
και πολλαπλές συνέπειες στην οικονοµία αλλά και στην ίδια την
κοινωνία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το µόνο όπλο που µας απέµεινε
για να υπερασπιστούµε τη χαµένη υπόληψη του πολιτικού συστήµατος, είναι το πολιτικό θάρρος, να προχωρήσουµε στις µεταρρυθµίσεις εκείνες που θα ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα
αλλά και θα διευκολύνουν την ανάπτυξη. Οι αποκρατικοποιήσεις
και η αξιοποίηση της δηµόσιας περιουσίας, είναι µέτρα καθαρά
αναπτυξιακού χαρακτήρα µε µεγάλο κοινωνικό όφελος, γιατί
πέρα από τα εισπρακτικά έσοδα θα δηµιουργηθούν χιλιάδες θέσεις εργασίας, θα παρασύρουν προς τα πάνω την ελληνική οικονοµία, θα επιτευχθεί ο πλούτος, θα µειωθεί η ανεργία, αλλά
και ο κίνδυνος νέων περικοπών.
Ο στόχος της άντλησης των 19 δισεκατοµµυρίων ευρώ από τις
αποκρατικοποιήσεις µέχρι το 2015 είναι εφικτός, υπό την προϋπόθεση ότι το οικονοµικό και επιχειρηµατικό κλίµα θα είναι κατάλληλο. Αυτό είναι το µεγάλο προαπαιτούµενο για την προσέλκυση επενδυτών αλλά και της πολιτικής ευαισθησίας, να εξασφαλίσουµε το συντοµότερο δυνατόν τις συνθήκες εκείνες που θα
καταστήσουν τη χώρα µας φιλική στην επιχειρηµατικότητα και
στις επενδύσεις, µε απλοποίηση του επιχειρηµατικού κλίµατος,
µε περιορισµό των κρατικών παρεµβάσεων στην αγορά, µε εξασφάλιση της ρευστότητας της αγοράς αλλά και την απαγκίστρωση από νοοτροπίες του παρελθόντος.
Η αποκρατικοποίηση, αφ’ ενός στέλνει ένα µήνυµα για επενδύσεις αφ’ ετέρου µε την εφαρµογή του προγράµµατος, θα αλλάξει ο τρόπος µε τον οποίο λειτουργούν τοµείς της οικονοµίας.
Για πρώτη φορά η δηµόσια περιουσία αξιοποιείται µε τρόπο που
ενισχύει τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα της χώρας, µε περίσσια
λιµάνια, µαρίνες, αεροδρόµια, ενέργεια, αυτοκινητόδροµους και
τουριστικές αναπτύξεις που θα αναβαθµίσουν το τουριστικό προϊόν και θα ξαναβάλουν τη χώρα στο χάρτη του διεθνούς εµπορίου ως την πύλη της Ευρώπης για την ανατολή.
Ο κρίσιµος παράγοντας στην επιτυχία των αποκρατικοποιήσεων, είναι η ισχυρή πολιτική βούληση για την υλοποίηση τους.
Η στήριξη του δηµοσίου είναι σηµαντική. Η άποψη της κοινωνίας
για την αξιοποίηση της δηµόσιας περιουσίας είναι θετική. Η αποφασιστικότητα του Πρωθυπουργού είναι καταλυτική. Αποµένει
σε εµάς τους Βουλευτές ότι διαθέτουµε την τόλµη να ψηφίσουµε
τις απαραίτητες αλλαγές για να κάνει η Ελλάδα το µεγάλο βήµα
προς τα µπρος. Δεν έχουµε το δικαίωµα να την σπρώξουµε πίσω
σε δεκαετίες του παρελθόντος, ασταθείς και ενδεείς. Είµαστε
εδώ και τολµούµε σε αντίθεση µε τους συναδέλφους της Αντιπολίτευσης που παίζουν ακόµα και αυτήν την ώρα µε τους θεσµούς και το Σύνταγµα.
Σας ευχαριστώ.
(Χειρoκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, επιτέλους αποκαταστήστε την κοινοβουλευτική τάξη. Δεν υπάρχει εκπροσώπηση από την Κυβέρνηση στην Αίθουσα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Οι οµιλητές
απευθύνονται στη Βουλή. Όλη µέρα ήταν εδώ οι Υπουργοί. Να
ήρθε ο Υπουργός πάλι. Άνθρωποι είµαστε, θα βγούµε και ένα
λεπτό.
Το λόγο έχει η κ. Τσαµπίκα Ιατρίδη.
ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΙΑΤΡΙΔΗ: Κύριε Πρόεδρε, προτού ξεκινήσω την
οµιλία µου, θεωρώ τουλάχιστον προσβλητικό τα τελευταία

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΝΣΤ’ - 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 (ΑΠΟΓΕΥΜΑ)

τριάντα πέντε µε σαράντα λεπτά, να µην εκπροσωπείται η Κυβέρνηση. Δυστυχώς και µετά λύπης µου διαπιστώνουµε όλοι οι
παρόντες Βουλευτές ότι δύο πράγµατα µπορεί να συµβαίνουν
είτε ότι η Κυβέρνηση αντικατοπτρίζει και έχει την ίδια συµπεριφορά στους Βουλευτές µέσα στη Βουλή όπως έχει και στην ελληνική κοινωνία, που έχουν γυρίσει ουσιαστικά την πλάτη και δεν
θέλουν να πουν τίποτα είτε ότι, πραγµατικά, η Συγκυβέρνηση
αυτή έχει συµφωνήσει και την παράδοση της εθνικής κυριαρχίας
και το ξεπούληµα της πατρίδας µας και θεωρεί ότι είναι ανούσιο
να ακούσει και τους Βουλευτές οι οποίοι εκπροσωπούν δηµοκρατικά τους Έλληνες πολίτες. Γι’ αυτό δεν είναι απλά θέµα ότι
ακούει η Βουλή. Όλοι ακούµε. Το θέµα είναι ότι η Κυβέρνηση δεν
είναι εδώ για να ακούσει και είναι µια προσφιλής τακτική τους.
Το καλοκαίρι του 2011, σ’ αυτήν την Αίθουσα ο Πρόεδρος της
Νέας Δηµοκρατίας κατακεραύνωνε την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ
στη συζήτηση για τη ψήφιση του µεσοπρόθεσµου προγράµµατος, του γνωστού πλέον ν. 3986. Έλεγε ότι δεν µπορεί να συµµετάσχει σε αυτό το λάθος και είχε καταψηφίσει τόσο επί της
αρχής το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο όσο και τα περισσότερα
άρθρα του. Και έρχεται εδώ σήµερα ως Πρωθυπουργός πλέον,
έχοντας υποσχεθεί στον ελληνικό λαό πριν τις εκλογές την επαναδιαπραγµάτευση του µνηµονίου και δεκαοχτώ σηµεία για την
οικονοµία και στηρίζει τώρα µε πάθος αυτό που πριν από ενάµιση
χρόνο κατηγορούσε ως λάθος συνταγή, ενώ ταυτόχρονα προχωρά σε αλλαγές προς όφελος των δανειστών µας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όσο περνά ο καιρός –και ήδη
έχουν περάσει τέσσερις µήνες από τις εκλογές του Ιουνίου- οι
Έλληνες πολίτες αντιλαµβάνονται ότι στόχος των δανειστών
µας, δεν είναι να µπορέσουµε να είµαστε συνεπείς στις υποχρεώσεις µας, αντίθετα, στόχος είναι, να ισοπεδωθεί η οικονοµία και
η κοινωνία µας, να σαρωθούν τα εργασιακά δικαιώµατα και να
προχωρήσει έτσι το ξεπούληµα της περιουσίας του ελληνικού
λαού. Αυτό συµβαίνει σήµερα στην Ελλάδα µας. Βέβαια οι τεχνοκράτες Υπουργοί έχουν αποκαλέσει αυτήν τη διαδικασία ως
αναγκαία αναδιάρθρωση και µεταρρύθµιση ενώ το µόνο που
έχουµε είναι απορρύθµιση και ανείπωτη φτώχεια χωρίς καµµία
ελπίδα µπροστά µας.
Με το παρόν νοµοσχέδιο, κατ’ αρχάς διευκολύνεται ο διορισµός του Προέδρου και Διευθύνοντος Συµβούλου του ΤΑΙΠΕΔ
από τη στιγµή που δεν θα υπάρχει ανάγκη θετικής ψήφου των
2/3 της επιτροπής της Βουλής. Δηλαδή όταν η Κυβέρνηση διαπίστωσε ότι δεν µπορεί να βάλει τον αρεστό της στο ΤΑΙΠΕΔ,
αποφάσισε απλά να αλλάξει τη νοµοθεσία. Είναι προφανές ότι
για το ξεπούληµα που επιφυλάσσει το ΤΑΙΠΕΔ στην περιουσία
των Ελλήνων, χρειάζεται κάθε διευκόλυνση χωρίς ερωτήσεις,
χωρίς έρευνα, χωρίς να ξέρει τη Βουλή, πώς ακριβώς χειρίζεται
το ΤΑΙΠΕΔ τις διαδικασίες της παράδοσης της περιουσίας της
χώρας. Και γίναµε και οι ίδιοι µάρτυρες πριν από λίγο µέσα στη
Βουλή ότι πραγµατικά έχει γυρίσει την πλάτη η Κυβέρνηση και
εκτελούν τελικά εντολές άλλων.
Και όµως έρχεται στη Βουλή ο Υπουργός Οικονοµικών και µας
λέει ότι το ΤΑΙΠΕΔ έχει την απαραίτητη τεχνογνωσία για να προχωρήσει τις διαδικασίες. Λυπάµαι που το λέω αλλά επί της ουσίας η πραγµατικότητα είναι ότι έχουµε βάλει τεχνοκράτες οι
οποίοι δεν ξέρουµε πού λογοδοτούν.
Σε ποιον λογοδοτούν; Στη Βουλή πάντως όχι. Ούτε ενηµέρωση
δεν έχουν κάνει. Και όλο αυτό το σκηνικό οι Βουλευτές, ειδικά
της Συµπολίτευσης, το δέχονται αδιαµαρτύρητα, ορισµένοι δε
το επικροτούν κιόλας. Άλλοι δεν είναι καν εδώ µέσα για να ακούσουν, πραγµατικά, την αλήθεια.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το παρόν νοµοσχέδιο είναι
σοφά δοµηµένο, είναι ένα άριστο νοµοσχέδιο. Πρώτα, κανονίζει
η Κυβέρνηση να αλλάξει τον τρόπο διορισµού του επικεφαλής
του ΤΑΙΠΕΔ ώστε να διορίζει όποιον θέλει και µετά του δίνει και
την προίκα του. Τι κάνει; Καταργεί το ελάχιστο ποσοστό συµµετοχής του δηµοσίου σε πληθώρα ανωνύµων εταιρειών και σε οργανισµούς λιµένων. Είναι πρωτοφανή αυτά που συµβαίνουν. Στο
όνοµα των αποκρατικοποιήσεων η Κυβέρνηση στερεί από το δηµόσιο κάθε δυνατότητα ελέγχου, σε στρατηγικής σηµασίας επιχειρήσεις. Με τη ρύθµιση αυτή, η Κυβέρνηση ανοίγει ορθάνοιχτα
την πόρτα για την πώληση στρατηγικών τοµέων της οικονοµίας,
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χωρίς το δηµόσιο να ασκεί τον ελάχιστο έλεγχο. Προχωρά στο
ξεπούληµα ακόµα και κερδοφόρων εταιρειών όπως οι Οργανισµοί Λιµένος Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, ο υπερκερδοφόρος
ΟΠΑΠ, καθώς και κοµβικών επιχειρήσεων όπως η ΔΕΗ, η ΕΥΔΑΠ
κα τα ΕΛΠΕ.
Υπάρχει εδώ και µια ουσιώδης αντίφαση. Ο νεοφιλελευθερισµός στη θεωρεία, ζητά να υπάρχει ανταγωνισµός. Εδώ όµως η
Κυβέρνηση, προχωρά στη δηµιουργία ιδιωτικών µονοπωλίων που
θα στραγγαλίσουν περαιτέρω την οικονοµία µας.
Λέει ο Υπουργός Οικονοµικών και το είχε πει άλλωστε και ο
Υπουργός Ναυτιλίας, ότι θα υπάρξουν ρυθµιστικές αρχές. Τι να
κάνουν ακριβώς; Θα πουν σε αυτούς που θα τους χαρίσουν τα
λιµάνια τι τιµές θα χρεώνουν; Μα, έχοντας το µονοπώλιο θα µπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν. Ιδιωτικό µονοπώλιο δεν είναι και το
«Ελευθέριος Βενιζέλος»; Παρ’ όλα αυτά δεν είναι και ένα από τα
πιο ακριβά της Ευρώπης;
Τι σας κάνει να πιστεύετε ότι ο Πειραιάς, η Θεσσαλονίκη, το
Ηράκλειο, η Αλεξανδρούπολη, η Ρόδος, δεν θα γίνουν ακριβότερα λιµάνια στις υπηρεσίες τους; Ρωτήσατε το Σύνδεσµο Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας να σας πει τη γνώµη του; Ή η
ρυθµιστική αρχή που θα κάνετε, θα επιβάλει συγκεκριµένες τιµές
για τον ελλιµενισµό των ακτοπλοϊκών πλοίων για παράδειγµα; Οι
τιµές που κρατά ο Οργανισµός Λιµένος Πειραιώς για τα ακτοπλοϊκά πλοία, παραµένουν εδώ και καιρό παγωµένες. Εσείς πιστεύετε ότι ο ιδιώτης θα τις κρατήσει παγωµένες όταν δεν θα
έχει ανταγωνισµό; Δυστυχώς εκεί θα οδηγήσει η πολιτική σας,
σε ιδιωτικά µονοπώλια και µετά θα λέτε ότι δεν θα µπορείτε να
παρέµβετε. Αντίστοιχα θα κάνετε για τη ΔΕΗ και την ΕΥΔΑΠ.
Διάβασα στην Επιτροπή Οικονοµικών της Βουλής να µην ανησυχούµε γιατί οι υποδοµές, τα δίκτυα κ.λπ., θα παραµείνουν στο
δηµόσιο. Δηλαδή ο Έλληνας φορολογούµενος θα πληρώνει για
τις επενδύσεις που χρειάζονται σε δίκτυα και λοιπές υποδοµές
και από πάνω θα πληρώνει και τον ιδιώτη επενδυτή για να του
παρέχει αµφίβολης ποιότητας νερό ή πανάκριβη ενέργεια. Και
αυτό εσείς το λέτε µεταρρυθµίσεις και σωτηρία του ελληνικού
λαού!
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω να κάνω ακόµα δύο παρατηρήσεις. Η µια, αφορά στις ρυθµίσεις για την αξιοποίηση της
ακίνητης δηµόσιας περιουσίας και στην παραχώρηση χρήσης αιγιαλού και παραλίας. Στην νεοφιλελεύθερη µανία σας να ξεπουλήσετε τα πάντα, καταφέρατε σχεδόν το ακατόρθωτο. Σε ό,τι
αφορά τα κτήρια που ανήκουν στο ΝΑΤ και θέλετε να τα πάρετε
από τη δικαιοδοσία του, φέρατε σε σύµπνοια τις συνδικαλιστικές
οργανώσεις των ναυτικών µε το Σύνδεσµο Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας που αντιτίθεται στην παράδοση της περιουσίας
του ΝΑΤ. Παρόµοιο θέµα έχει δηµιουργηθεί και µε τις περιουσίες
των πανεπιστηµίων, για να αναγκαστείτε να κάνετε δηλώσεις ότι
δεν θα συµβεί κάτι τέτοιο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Όπως γνωρίζετε, το ΤΑΙΠΕΔ έχει προχωρήσει τις διαδικασίες
για να χαρίσει το γκολφ Αφάντου Ρόδου σε κάποιον επενδυτή.
Το ερώτηµα είναι ο απλός πολίτης θα έχει πρόσβαση στην παραλία; Γιατί στις αντίστοιχες ρυθµίσεις, ναι µεν λέτε ότι δεν θα
πρέπει να εµποδίζεται η ελεύθερη και απρόσκοπτη πρόσβαση
των λουοµένων στην παραλία αλλά στην ίδια παράγραφο λέτε
ότι κάτι τέτοιο θα ισχύει εφόσον προβλέπεται στην οικεία σύµβαση παραχώρησης. Και αν οι τεχνοκράτες του ΤΑΙΠΕΔ δεν προβλέψουν ή ξεχάσουν κάτι τέτοιο στη σύµβαση παραχώρησης, τι
θα γίνει τότε; Οι Ροδίτες θα βλέπουν την παραλία τους και δεν
θα µπορούν να προσεγγίσουν σε αυτήν;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η πραγµατικότητα είναι ότι
παρά τις προεκλογικές υποσχέσεις, η συνταγή που δεν έχει οδηγήσει πουθενά ακολουθείται µε ευλάβεια, όπως µε ευλάβεια ακολουθείται και η τακτική να κατατίθενται νύχτα τροπολογίες που
θα µπορούσαν να ήταν ένα ξεχωριστό νοµοσχέδιο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Σας παρακαλώ
να συντοµεύετε. Αδικείτε τους συναδέλφους που ακολουθούν.
ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΙΑΤΡΙΔΗ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, για
την ανοχή σας σε ένα λεπτό τελειώνω.
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Έτσι όµως δεν µπορείτε να πετύχετε το βασικότερο, να πείσετε τους Έλληνες πολίτες ότι έχετε κάποιο σχέδιο που θα οδηγήσει σε κάποιο θετικό αποτέλεσµα.
Αντίθετα, προχωράτε σε ρυθµίσεις που υποδαυλίζουν την
οργή του κόσµου και του τονώνουν το αίσθηµα της αδικίας, ότι
δουλεύετε για κάποιους κρυπτόµενους ηµετέρους και όχι γι’ αυτούς που πραγµατικά σας στήριξαν µε την ψήφο τους.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των Ανεξάρτητων Ελλήνων)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Και εµείς ευχαριστούµε.
Το λόγο έχει ο συνάδελφος κ. Δηµήτριος Γελαλής
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΛΑΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες, εδώ και σαράντα
χρόνια, τα δύο πρώην µεγάλα κόµµατα δηµιούργησαν ένα πελατειακό κράτος, φορτώνοντας στις πλάτες του ελληνικού λαού
έναν υπέρογκο δανεισµό, που έχει ξεφύγει πλέον από τα διαχειρίσιµα πλαίσια, µία Δηµόσια Διοίκηση, η οποία αδυνατεί να διαχειριστεί τις ανάγκες και τις λειτουργίες καθώς και τον έλεγχο
και την είσπραξη των εσόδων. Συγχρόνως, δηµιουργήσατε µία
αντίληψη στην ελληνική κοινωνία -και κυρίως στη νεολαία- βολέµατος και ατοµικισµού.
Η πρόθεσή σας δεν είναι να βγάλετε τη χώρα από την κρίση,
γιατί η αντίληψή σας είναι αυτή του πιο ακραίου νεοφιλελευθερισµού. Αυτή είναι που κατευθύνει τη χώρα στο γκρεµό και τους
εργαζόµενους στην εξαθλίωση. Το µόνο που θα πετύχετε µε την
τακτική σας είναι το ξεπούληµα-χάρισµα των περιουσιακών στοιχείων του κράτους, την καταστροφή του κοινωνικού ιστού, την
ακύρωση όλων των µεταπολεµικών κατακτήσεων των εργαζοµένων. Δεν σας εµπιστεύονται ούτε οι µεγάλοι επιχειρηµατίες, τα
πάλαι ποτέ στηρίγµατά σας, που µεταφέρουν τις έδρες των επιχειρήσεων στο εξωτερικό.
Φέρνετε στη Βουλή να επικυρώσουµε πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου µε την διαδικασία του κατεπείγοντος και µε τις συνεχείς τροπολογίες προσπαθείτε να αποφύγετε τη δηµόσια
διαβούλευση και τον έλεγχο της Αντιπολίτευσης. Με επείγουσες
διαδικασίες, προσπαθείτε να κουκουλώσετε παράτυπους διορισµούς σε φορείς του δηµοσίου, όπως αυτήν του Προέδρου και
του Διευθύνοντος Συµβούλου του ΤΑΙΠΕΔ.
Ξεπουλάτε όλες τις επιχειρήσεις του δηµοσίου που έχουν
στρατηγική σηµασία, ακόµα και αυτές που ενισχύουν το ρόλο
της χώρας µας στα Βαλκάνια, εταιρείες µε µεγάλη αξία περιουσιακών στοιχείων, τα οποία δηµιουργήθηκαν µε τις θυσίες και τη
φορολογία του ελληνικού λαού. Γνωρίζετε όµως ότι, ακόµα και
όλες αυτές τις εταιρείες που ανήκουν στο ελληνικό δηµόσιο να
ξεπουλήσετε, η επίδραση στη µείωση του χρέους θα είναι ελάχιστη και πρόσκαιρη, ενώ, αν παραµείνουν στα χέρια του δηµοσίου, µε την κατάλληλη αναδιοργάνωση τα έσοδα θα είναι
διαρκή.
Ένα από τα επίσης σοβαρά θέµατα αυτού του νοµοσχεδίου,
είναι η εξίσωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης του πετρελαίου
θέρµανσης. Οι συµπολίτες µας έχουν εξεγερθεί στην Κοζάνη,
στη Φλώρινα και σε άλλες περιοχές της βορείου Ελλάδος και
τους οδηγείτε στον αφανισµό του ψύχους. Ήδη είναι γνωστό ότι
φεύγουν από την Ελλάδα και πάνε στα Σκόπια για να βγάλουν το
χειµώνα. Για να µην πω και το χειρότερο, ότι θα ξεκινήσουν από
την Φλώρινα, θα έρθουν στην Αθήνα και θα κατοικήσουν µπροστά στο Σύνταγµα. Βέβαια, εντάξει, είναι γνωστό ότι θα τους περιποιηθείτε βάζοντας τα ΜΑΤ για να τους ζεστάνουν. Δεν
συζητάτε µέτρα για την πάταξη του λαθρεµπορίου στα καύσιµα
που οργιάζει ούτε σκέφτεστε τον έλεγχο της διακίνησης των ναυτιλιακών καυσίµων.
Αγαπητοί συνάδελφοι, µη συµπράξετε σε αυτό το ανοσιούργηµα κατά του ελληνικού λαού. Μην ξεπουλήσετε τα πολύτιµα
περιουσιακά στοιχεία, για να έχετε και ήσυχη την συνείδησή σας,
κατά την κ. Πατριανάκου.
Κύριε Υπουργέ, αναφέρατε στην Οικονοµική Επιτροπή σε οµιλία σας ότι αυτήν την εποχή, κυρίαρχο θέµα στα οικονοµικά δρώµενα είναι η λειτουργία του ΕΣΠΑ. Μιλάτε για οικονοµική ανάπτυξη µέσω του ΕΣΠΑ, ενώ γνωρίζετε ότι η απορροφητικότητα του
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προγράµµατος από την έναρξη του µέχρι σήµερα, είναι πάρα
πολύ µικρή. Αλήθεια, αναρωτηθήκατε γιατί; Μιλάτε για ανάπτυξη
µέσω επενδύσεων στον ιδιωτικό και το δηµόσιο τοµέα. Τον ιδιωτικό τοµέα, τον βοηθάτε και µε φωτογραφικές διατάξεις που εισάγονται στη Βουλή, έτσι ώστε οι επενδυτές να έχουν τα
προσδοκώµενα κέρδη. Τους προστατεύετε και τους ευνοείτε,
µειώνοντας στο ελάχιστο το επιχειρηµατικό ρίσκο. Τι γίνεται
όµως µε το δηµόσιο τοµέα; Τι γίνεται µε τους ΟΤΑ; Πώς θα βοηθηθούν, αφού λείπουν τα χρήµατα; Πού θα βρεθούν τα χρήµατα
για µελέτες; Πού θα βρεθούν τα χρήµατα για να καλύψουν την
ίδια συµµετοχή στα προγράµµατα;
Η κρατική επιχορήγηση των δήµων τα τελευταία χρόνια µειώνεται συνεχώς κατά 30% µε 35% το χρόνο, ενώ γνωρίζετε πολύ
καλά ότι έχουν µεταφερθεί και σηµαντικές αρµοδιότητες στους
δήµους. Όταν οι προϋπολογισµοί των δήµων δεν αρκούν ούτε
για τη µισθοδοσία του προσωπικού και οι δήµοι έχουν οφειλές
στους πιστωτές δύο και τριών χρόνων, πώς θα έχουµε ανάπτυξη;
Μήπως µε τα 31,5 δισεκατοµµύρια της δόσης που αναµένετε
να εισπράξετε, θα πετύχετε την ανάπτυξη σύµφωνα µε τα σηµερινά λεγόµενά σας; Βεβαίως όχι, γιατί είναι αµφίβολο αν θα πάει
έστω και 1 δισεκατοµµύριο ευρώ στην πραγµατική οικονοµία.
Η χώρα χρειάζεται αλλαγή πολιτικής και όχι αναποτελεσµατικά
ηµίµετρα. Όσον αφορά το θέµα της ρευστότητας που ανέφερε
η κ. Πατριανάκου, ένα στοιχείο µόνο θα έλεγα. Από το 2008 µέχρι
σήµερα έχουµε 203 δισεκατοµµύρια συν τα τελευταία 18 για ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Ρευστό, όµως, στην ελληνική οικονοµία δεν έχουµε δει.
Τουριστικά χωριά και παραχώρηση γης. Ισχυρίζεστε ότι µε τη
δηµιουργία και την ανάπτυξη παραθεριστικών τουριστικών χωριών, θα βάλετε εµπόδια στην αυθαίρετη εκτός σχεδίου δόµηση
και την υποβάθµιση του περιβάλλοντος. Στην πραγµατικότητα
νοµιµοποιείτε όλα τα παραπάνω, αρκεί να γίνονται από µεγαλοεπενδυτές, υπό τη σκέπη και την προστασία του δηµοσίου. Νοµιµοποιείτε τα µπαζώµατα των παραλιών, αρκεί ο παραβάτης να
εκχωρήσει την έκταση στο δηµόσιο.
Επικαλείστε λόγους δηµόσιου συµφέροντος, ενώ στην πραγµατικότητα, εξυπηρετούνται οι ιδιώτες επενδυτές. Ακόµα και
ιδιωτικά λιµάνια τους επιτρέπετε να δηµιουργήσουν χωρίς κανένα ενιαίο σχεδιασµό και λογική, αρκεί να απέχουν χίλια µέτρα
από υφιστάµενη εγκατάσταση.
Εισάγεται νέα γενική κατηγορία χρήσεων γης, το παραθεριστικό τουριστικό χωριό µε συντελεστή δόµησης 0,2 σε όλη την
έκταση επένδυσης. Ο µέσος συντελεστής δόµησης στο σύνολο
των οικοδοµήσιµων χώρων θα φθάσει το 0,4. Στην πραγµατικότητα, λοιπόν, δίνετε αυξηµένο συντελεστή δόµησης, επιτρέπετε
και αναγκαστικές απαλλοτριώσεις ιδιωτικών περιουσιών που
γειτνιάζουν µε τις παραπάνω εκτάσεις. Δίνετε τη δυνατότητα
απαλλοτρίωσης µεγάλης ιδιωτικής περιουσίας δίπλα από µία µικρότερη δηµοσίου.
Αρκεί µία κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Οικονοµικών και Τουρισµού, για να εγκριθεί η πολεοδόµηση δηµοσίων κτηµάτων, τα οποία βρίσκονται σε περιοχές εκτός εγκεκριµένων σχεδίων πόλων και ορίων οικισµών και τα οποία προορίζονται για χρήση παραθεριστικού τουριστικού χωριού.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Σήµερα, για µία τέτοια έγκριση απαιτείται προεδρικό διάταγµα. Η πρόσβαση των λουοµένων στις παραλίες που παραχωρούνται, θα γίνεται εφόσον δεν τίθεται κίνδυνος για την υγεία και
την ασφάλειά τους. Ποιος, αλήθεια, θέτει τι είναι υγιεινό και
ασφαλές; Ο επενδυτής;
Ο κύριος της παραπάνω επένδυσης, υποχρεούται να διαθέσει
την απαιτούµενη έκταση για κοινόχρηστους και κοινωφελείς χώρους και εγκαταστάσεις χωρίς να διευκρινίζεται αν θα είναι προσβάσιµες από τους πολίτες. Οι ισχύουσες διατάξεις που αφορούν στην εισφορά σε γη και χρήµα δεν εφαρµόζονται.
Επιτρέπεται η παραχώρηση στον επενδυτή της χρήσης για
ενενήντα εννιά χρόνια αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας
ζώνης, καθώς και του δικαιώµατος εκτέλεσης, χρήσης και εκµετάλλευσης λιµενικών έργων ή επέκτασης υφιστάµενων και την
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εξυπηρέτηση της επένδυσης.
Τους επιτρέπετε να µπαζώνουν να αλλοιώνουν τα παραλιακά
µέτωπα, να αλλάζουν τις παραλίες στις παρόχθιες περιοχές,
στην κυριολεξία να κάνουν ό,τι θέλουν. Η δηµιουργία των τουριστικών χωριών που προβάλλεται σαν µεγαλόπνοο σχέδιο τουριστικής ανάπτυξης, όπου έχει εφαρµοστεί, έχει αποτύχει. Αυτής
της µορφής οι επενδύσεις, δεν προσφέρουν τίποτα στην ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών. Όλες οι λειτουργίες γίνονται εσωτερικά και δηµιουργούνται νέα χωριά δίπλα από τα υπάρχοντα
µε δικές τους αυτόνοµες και αυτοτελείς λειτουργίες.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε
πολύ.
Το λόγο έχει ο κ. Νικόλαος Συρµαλένιος.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, είναι η δεύτερη φορά που µιλάω στην Εθνική Αντιπροσωπεία και θέλω να πω µετά λύπης µου ότι η εικόνα αυτή
που παρουσιάζει η Βουλή, µετά από τη συστηµατική υποβάθµιση
που της επιφυλάσσει η Κυβέρνηση, είναι τραγική. Είναι ακόµα
περισσότερο τραγική η εικόνα που παρουσιάζει η Κυβέρνηση.
Κύριε Υπουργέ των Οικονοµικών, είστε απελπιστικά µόνος. Δεκαπέντε Υπουργοί υπέγραψαν αυτό το νοµοσχέδιο, διότι σ’ αυτό
το νοµοσχέδιο εµπλέκονται όλα τα Υπουργεία -Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Υγείας, Παιδείας, Οικονοµικών- και σας άφησαν
µόνο σας να πιείτε το πικρό ποτήρι µέχρι τέλους.
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ: Ποιος φέρνει το νοµοθέτηµα; Είναι ο
Υπουργός Οικονοµικών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Είθισται, κύριε
συνάδελφε, να είναι ένας ο κυρίως υπογράφων.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
εγώ πήρα το λόγο εκπροσωπώντας µια νησιωτική περιοχή, τις
Κυκλάδες αλλά και γενικότερα τα νησιά µας, για να υπερασπίσω
µε όλη τη δύναµη της φωνής µου τους κατοίκους, τη δηµόσια
περιουσία και το περιβάλλον του νησιωτικού µας χώρου, που µε
το παρόν νοµοσχέδιο παραδίδεται, ουσιαστικά, σε τυχάρπαστους επενδυτές, σε βάρος του περιβάλλοντος αλλά και του επιπέδου διαβίωσης των κατοίκων των νησιών.
Στα νησιά µας δεχόµαστε όλο αυτό το τελευταίο διάστηµα συνεχή χτυπήµατα. Κλείνουν οι ΔΟΥ, κλείνουν τα ΙΚΑ, κλείνουν τα
τελωνεία, κλείνουν τα ειρηνοδικεία, κλείνουν οι δοµές ψυχικής
υγείας. Επίκειται νέο κύµα συγχωνεύσεων στα σχολεία. Οι κοινωνικές δοµές των δήµων συρρικνώνονται, η δηµόσια υγεία διαλύεται. Καταργούνται ακτοπλοϊκά δροµολόγια και µόλις προχθές, ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Ναυτιλίας η αύξηση των
εισιτηρίων ακόµη και στις επιδοτούµενες γραµµές. Και ακολουθεί µετά απ’ όλα αυτά το έγκληµα της ιδιωτικής πολεοδόµησης.
Εκτός βέβαια απ’ αυτά, έχουµε τα λιµάνια, τα αεροδρόµια, τις
µαρίνες που εκποιούνται, αδιαφορώντας για τις σοβαρές επιπτώσεις σε οικονοµικό, κοινωνικό και εθνικό επίπεδο. Ήδη είκοσι τρία
λιµάνια παραχωρήθηκαν στο ΤΑΙΠΕΔ, ενώ σειρά έχουν τώρα είκοσι δύο περιφερειακά αεροδρόµια.
Με την ιδιωτική χωροταξία και την ανεξέλεγκτη και εκτεταµένη
δόµηση για τη δηµιουργία παραθεριστικών χωριών σε ακτές, αιγιαλούς, περιοχές «NATURA», βραχονησίδες και όπου αλλού,
συντελείται εκτός από περιβαλλοντικό έγκληµα και οικονοµικό
έγκληµα, γιατί καταστρέφονται τα συγκριτικά µας πλεονεκτήµατα, αυτά που χαρακτηρίζουν ανά τους αιώνες τη φυσιογνωµία
του χώρου του Αιγαίου, δηλαδή το περιβάλλον κι ο πολιτισµός
µας, στοιχεία χάρη στα οποία υπήρξε έστω και στρεβλή η µέχρι
σήµερα ανάπτυξη. Είναι ακριβώς αυτή η φυσιογνωµία -ιστορική,
πολιτιστική, αρχιτεκτονική, περιβαλλοντική- που απετέλεσε τον
πόλο έλξης και το κίνητρο για τη µαζική τουριστική ανάπτυξη που
γνωρίσαµε τις τελευταίες δεκαετίες. Τώρα που αυτό το µοντέλο
έφθασε στα όριά του, τώρα που ανακαλύφθηκε απ’ όλους η βιώσιµη αειφόρος ανάπτυξη, τώρα ακριβώς, καταστρέφεται µε τις
επιλογές αυτές η όποια προοπτική για την επίτευξή της.
Τι προβλέπουν όµως οι διατάξεις του καταστροφικού νοµοσχεδίου; Πρώτον, οι επενδυτές απαλλάσσονται από κάθε υποχρέωση να καταβάλουν εισφορά σε γη και χρήµα, όπως ισχύει
µέχρι σήµερα στις εντάξεις στα σχέδια πόλης.
Δεύτερον, οι επενδυτές µπορούν να κατασκευάσουν δικές
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τους µαρίνες, παρεµβαίνοντας στον αιγιαλό και την παραλία και
αποκτούν δικαίωµα παραχώρησης για πενήντα έως ενενήντα
εννέα χρόνια. Εδώ θα έπρεπε να δείτε ακόµα και την έκθεση της
νοµοτεχνικής επιτροπής. Εκεί, µε ήπιο τρόπο, βεβαίως, είναι διατυπωµένη η αντισυνταγµατικότητα ορισµένων διατάξεων και σε
σχέση µε το άρθρο 2 και σε σχέση µε τη χωροταξία και µε τα ζητήµατα τα οποία µπαίνουν από την οικοδόµηση των παραθεριστικών χωριών. Αναφέρεται ρητά και σας συµβουλεύω να ρίξετε
µια µατιά και στη νοµοτεχνική έκθεση της επιτροπής της Βουλής.
Το τρίτο που παίρνουν οι επενδυτές, είναι το δικαίωµα να παρακάµπτουν την πολεοδοµική νοµοθεσία, χωρίς υποχρέωση τήρησης των χρήσεων γης και των όρων δόµησης των πολεοδοµικών σχεδίων στα όρια των οποίων βρίσκονται. Δηλαδή δίνουµε
γη και ύδωρ στους επενδυτές, την ίδια στιγµή που έχουµε πάρει
τα πάντα από τους εργαζόµενους κι από τα ασθενέστερα στρώµατα του ελληνικού λαού.
Τι θα µείνει όµως σε λίγα χρόνια, αν προχωρήσει το µοντέλο
αυτό; Το παράδειγµα της Ισπανίας είναι αποκαλυπτικό. Σύµφωνα
µε τα στοιχεία του 2011, εξακόσιες χιλιάδες παραθεριστικές κατοικίες παραµένουν απούλητες και ολόκληρα χωριά αποτελούν
κτιριακά φαντάσµατα, έχοντας αφήσει πίσω τους ανεπίστρεπτη
περιβαλλοντική καταστροφή.
Θα πρέπει, όµως, πριν ψηφίσετε αυτό το επαίσχυντο νοµοσχέδιο, να µας απαντήσετε στα παρακάτω αµείλικτα ερωτήµατα.
Πώς θα λειτουργήσουν τα περίφηµα παραθεριστικά χωριά, σε
σχέση µε τις τοπικές νησιωτικές οικονοµίες. Θα βοηθήσουν,
µήπως στην τουριστική ανάπτυξη και τους ντόπιους τουριστικούς επιχειρηµατίες, τη στιγµή που θα λειτουργούν εκ των πραγµάτων ανταγωνιστικά; Πόσο το σύστηµα all inclusive θα βοηθήσει
την τοπική ανάπτυξη, όταν είναι φανερό ότι όπου έχει δοκιµαστεί
οδήγησε µεν σε αύξηση των τουριστών αλλά σε κλείσιµο χιλιάδων µαγαζιών; Πόσο θα βοηθήσει την απασχόληση του ντόπιου
εργατικού δυναµικού, τη στιγµή που είναι φανερό ότι το έργο
της κατασκευής των χωριών αυτών ανατίθεται αποκλειστικά σε
µεγαλοεργολάβους και µεγαλοκατασκευαστές, που χρησιµοποιούν µεταφερόµενα συνεργεία και εργατικό δυναµικό; Ποια θα
είναι η σχέση µε το γενικότερο χωροταξικό και πολεοδοµικό περιβάλλον του υπόλοιπου νησιωτικού χώρου, όταν κατά κανόνα
δεν υπάρχει κανένα χωροταξικό σχέδιο ανά νησί; Πόσο θα επιβαρύνει τους ενεργειακούς και τους υδάτινους πόρους του κάθε
νησιού, τη στιγµή που η λογική της βιωσιµότητας απαιτεί εξοικονόµηση και όχι κατασπατάληση πόρων;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτού)
Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Με ποια λογική θα φτιαχτούν γήπεδα γκολφ, όταν αυτά απαιτούν ένα εκατοµµύριο κυβικά µέτρα νερό το χρόνο, όσα δηλαδή
χρειάζονται δέκα χιλιάδες άνθρωποι; Με ποια λογική θα χτιστούν
νοσοκοµεία ή υγειονοµικές µονάδες εντός των παραθεριστικών
χωριών για την εξυπηρέτηση ιδιωτικών αναγκών, όταν το ΕΣΥ
στα νησιά είναι σχεδόν ανύπαρκτο και οι κάτοικοι αναγκάζονται
να καταφεύγουν για την υγειονοµική τους περίθαλψη στα νοσοκοµεία της Αθήνας και των µεγάλων πόλεων;
Θα ήθελα να πω µία κουβέντα για την ΕΥΔΑΠ. Δυστυχώς µε
την ίδρυση της ΕΥΔΑΠ Νήσων τα τελευταία χρόνια, η υπό ιδιωτικοποίηση εταιρεία πρόλαβε να βάλει χέρι σε κάµποσα νησιά
στο όνοµα της αντιµετώπισης της λειψυδρίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ολοκληρώστε
παρακαλώ, κύριε συνάδελφε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ: Τώρα µε την ιδιωτικοποίηση της
ΕΥΔΑΠ, φαντασθείτε ότι και το υδάτινο δυναµικό περιέρχεται σε
κάποιους ιδιώτες.
Είναι φανερό ότι η Kυβέρνησή σας δεν ενδιαφέρεται ούτε για
τη νησιωτικότητα ούτε πολύ περισσότερο για τη βιώσιµη ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών. Το µόνο για το οποίο ενδιαφέρεστε είναι η δογµατική προσήλωσή σας στην εφαρµογή του
αχαλίνωτου νεοφιλελευθερισµού κατ’ επιταγή των δανειστών και
της κ. Μέρκελ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε
πολύ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ: Γι’ αυτό σας καλούµε να αποχω-
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ρήσετε πριν να είναι πολύ αργά, πριν να αφήσετε πίσω σας ερείπια, πριν να αφήσετε πίσω µία χώρα οικονοµικά και περιβαλλοντολογικά κατεστραµµένη, µε τη νεολαία ξενιτεµένη και µε παραδοµένη και διαλυµένη όλη τη δηµόσια περιουσία αυτής της
χώρας.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε.
Θα παρακαλούσα όσο το δυνατόν να αυτοπεριοριζόµαστε,
γιατί είναι πολλοί οµιλητές ακόµα και η ώρα είναι περασµένη.
Παρακαλώ τον συνάδελφο, κ. Γεώργιο Γεωργαντά, να έρθει
στο Βήµα.
Ορίστε, το λόγο έχει ο κ. Γεωργαντάς.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Παρακολούθησα από το πρωί µε µεγάλη προσοχή όλες τις τοποθετήσεις των συναδέλφων της Αντιπολίτευσης. Η αλήθεια
είναι ότι ο λόγος τους, όπως εγώ τον αισθάνθηκα ήταν αόριστος,
ήταν καταγγελτικός και ήταν ισοπεδωτικός.
Σε ένα σχέδιο νόµου µε τόσα ζητήµατα τα οποία άπτονται της
µελέτης όλων µας, σε ένα σχέδιο νόµου µε τόσα ζητήµατα, τα
οποία είναι αναγκαία για την ανάπτυξη της χώρας, έτσι όπως την
αισθάνεται η Κυβέρνηση, εγώ τουλάχιστον δεν άκουσα καµµία
εναλλακτική πρόταση, καµµία βελτιωτική πρόταση, καµµία ιδέα
η οποία να βοηθήσει όλους µας σε αυτό που διαπιστώνουµε ότι
κάτι πρέπει να αλλάξει στην ελληνική οικονοµία έτσι ώστε να
υπάρξει ανάκαµψη.
Διαπιστώσαµε σήµερα και νοµίζω ότι θα το διαπιστώσουµε
όλοι στις επόµενες ηµέρες στις συζητήσεις που θα ακολουθήσουν ότι σήµερα στο Κοινοβούλιο, σήµερα στην Ελλάδα, υπάρχει
µία παγκόσµια πρωτοτυπία. Υπάρχει µία Κυβέρνηση, κύριε
Υπουργέ, που θέλει να αλλάξει πράγµατα και προσπαθεί να τα
αλλάξει και µία Αντιπολίτευση που προσπαθεί να µείνουν όλα
ίδια.
Αυτό το µοντέλο ανάπτυξης -όπως το ξέραµε στην Ελλάδα- µε
το κράτος ρυθµιστή των πάντων, απέτυχε.
Το κράτος-επενδυτής, όπου δοκιµάστηκε, δεν είχε καλά αποτελέσµατα. Σήµερα έρχεται η Κυβέρνηση συνεπής µε τις προεκλογικές της δεσµεύσεις και εξαγγελίες σε αυτό το σχέδιο
νόµου, του οποίου το περιεχόµενο τουλάχιστον ήταν γνωστό στη
γενική του µορφή σε όλους µας.
Όλος ο κόσµος, όλοι οι πολίτες της Ελλάδας, όλοι οι Βουλευτές που εξελέγηµεν ξέραµε ότι θα υπηρετήσουµε µια τέτοια κατεύθυνση από την κυβέρνηση, η οποία εκλέχθηκε. Την ξέραµε
και σήµερα θα πρέπει όλοι εδώ να έχουµε ως ρόλο µας να προσπαθήσουµε και να επιταχύνουµε αυτήν τη διαδικασία.
Πήρα το λόγο σήµερα, κύριε Υπουργέ, µέσα σε αυτό το πλαίσιο της µελέτης και της προσπάθειας βελτίωσης αυτού του σχεδίου νόµου, περισσότερο για να αναφερθώ στις διατάξεις που
αφορούν το επικουρικό κεφάλαιο. Θα µου επιτραπεί, κύριε
Υπουργέ, κύριοι συνάδελφοι, να πω ότι διαφωνώ µε πολλά από
τα σηµεία της συγκεκριµένης νοµοθετικής πρόβλεψης.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Μα, γιατί;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ: Εµείς στη Νέα Δηµοκρατία µπορούµε και να διαφωνούµε µε σχέδια νόµου, τα οποία κατατίθενται και µπορούµε και να τα συζητάµε.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Αύριο στην ονοµαστική ψηφοφορία θα φανεί.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ: Στο παρόν σχέδιο νόµου, κύριε
Υπουργέ, υπάρχουν προβλέψεις, οι οποίες έρχονται σε πλήρη
αντίθεση µε το σκοπό και τη σύσταση του επικουρικού κεφαλαίου. Ο ρόλος και ο σκοπός του επικουρικού κεφαλαίου όπως
τον οραµατίστηκε ο ιστορικός νοµοθέτης, δεν µπορεί να κριθεί
µε δηµοσιονοµικά µόνο κριτήρια. Πρέπει να αναταχθεί και να
αξιολογηθεί και ο κοινωνικός του ρόλος και ο αποκαταστατικός
ρόλος που υπάρχει µέσα στην κοινωνία.
Το επικουρικό κεφάλαιο έρχεται για να καλύψει τις ζηµίες που
µπορεί να προκύψουν είτε από άγνωστα οχήµατα είτε από ανασφάλιστα οχήµατα, δηλαδή οχήµατα που ποτέ δεν είχαν ασφαλιστική κάλυψη, αλλά και από οχήµατα τα οποία ήταν ασφαλισµένα, πλην όµως οι ασφαλιστικές εταιρείες, στις οποίες είχαν
απευθυνθεί οι πολίτες έχουν απωλέσει την άδειά τους.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Νοµίζω, λοιπόν, ότι η ευθύνη της πολιτείας που είναι στο να
φροντίσει να µην υπάρχει αυτός ο µεγάλος αριθµός των ανασφάλιστων οχηµάτων ή επίσης να εποπτεύονται σωστά οι ασφαλιστικές εταιρείες, έτσι ώστε να µην έχουµε συχνά φαινόµενα
ανακλήσεων αδειών λειτουργίας, δεν πρέπει να µετακυληθεί
στον πολίτη.
Σε σχέση µε τις επιµέρους διατάξεις, θέλω να παρατηρήσω τα
εξής, κύριε Υπουργέ. Πρώτη βασική παρατήρηση είναι ότι δεν
πρέπει να αποκλειστεί η δυνατότητα ψυχικής οδύνης από την κάλυψη του επικουρικού κεφαλαίου. Είναι µια πρόβλεψη, η οποία
ορθώς υπάρχει και νοµίζω ότι δεν µπορεί και δεν συνάδει µε το
πνεύµα της ύπαρξης του επικουρικού κεφαλαίου να µην υπάρχει
κάλυψη ψυχικής οδύνης, έστω και σε ένα πλαίσιο που θα κριθεί
και θα αξιολογηθεί µε βάση τα σηµερινά δεδοµένα.
Δεύτερον, θα πρέπει να αντιµετωπιστούν εξαιρετικά οι περιπτώσεις της µόνιµης αναπηρίας. Οι περιπτώσεις της µόνιµης
αναπηρίας δεν µπορούν να ενταχθούν σε οποιοδήποτε πλαφόν,
κατά την ταπεινή µου άποψη.
Θέµα υπάρχει και σε σχέση µε την αναδροµικότητα του νόµου.
Όσοι είναι νοµικοί µπορούν να καταλάβουν εύκολα ότι αν η διάταξη µείνει ως έχει, σε σχέση µόνο µε τις τελεσίδικες αποφάσεις,
τίθεται σοβαρό ζήτηµα αντισυνταγµατικότητας.
Κύριε Υπουργέ, ο ρόλος του επικουρικού κεφαλαίου δεν είναι
µόνο να αποκαταστήσει αυτό που ζηµιώθηκε από ένα ανασφάλιστο όχηµα. Συγχρόνως, παρέχει και ένα αίσθηµα ασφαλείας
στον νοµοταγή οδηγό. Αν ο νοµοταγής οδηγός, αυτός που έχει
φροντίσει να καλύψει ασφαλιστικά το όχηµά του για τους κινδύνους που µπορεί να προκύψουν από την κίνησή του, βρεθεί ξαφνικά µε µια ασφαλιστική εταιρεία η οποία έχει πτωχεύσει, τότε
θα βρεθεί απέναντι σε δυσµενέστατες γι’ αυτόν συνέπειες, τις
οποίες θεωρώ ότι κανένα αίσθηµα δικαίου δεν µπορεί να παρακολουθήσει.
Νοµίζω, λοιπόν, ότι θα πρέπει µε βάση τα στοιχεία που σας παρουσίασα να βγει το Υπουργείο σας και να αξιολογήσει όσο το
δυνατόν µε πιο ευνοϊκό τρόπο και για τους παθόντες, αλλά και
γενικότερα για τα 10 εκατοµµύρια των οδηγών στην Ελλάδα το
ζήτηµα αυτό. Οι ασφαλιστικές δικλείδες, για να περιοριστούν
τουλάχιστον τα ανασφάλιστα οχήµατα, µπορούν να βρεθούν.
Μια απλή σκέψη θα ήταν σε κάθε µεταβίβαση οχήµατος ο νέος
ιδιοκτήτης να πρέπει να επιδείξει το ασφαλιστήριο συµβόλαιο.
Επίσης, όποιος πηγαίνει το όχηµά του στα ΚΤΕΟ, να υποχρεούται να επιδείξει το ασφαλιστήριο συµβόλαιο και επίσης όποιο αυτοκίνητο διαπιστώνεται ότι οδηγείται από τον οδηγό του ανασφάλιστο, να ακινητοποιείται. Νοµίζω ότι τα µέτρα αυτά θα βοηθήσουν στην εξυγίανση του επικουρικού κεφαλαίου.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κι εµείς ευχαριστούµε τον κύριο συνάδελφο.
Το λόγο έχει ο συνάδελφος, κ. Μιχαήλ Κριτσωτάκης.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, συζητούµε το παρόν
νοµοσχέδιο µέσα σε µια τρικοµµατική Κυβέρνηση που κλυδωνίζεται ανάµεσα στη σκηνοθεσία για να αποφευχθεί η οργή του ελληνικού λαού και από την άλλη µεριά µε τις δεσµεύσεις του
µνηµονίου που υποχρεώνουν αυτή την Κυβέρνηση να υπάρχει
µέσα σε ένα αδιέξοδο, που έχει η ίδια δηµιουργήσει µε το µνηµόνιο. Ένα θέµα που υποτίθεται ότι θα έλυνε προβλήµατα και
που προστέθηκε ως καινούργιο πρόβληµα στα ήδη υπάρχοντα.
Οι αντιλαϊκές πολιτικές της τρικοµµατικής συγκυβέρνησης δεν
έχουν αφήσει περιθώρια για σοβαρά επιχειρήµατα και έτσι
ακούµε εδώ από αρκετούς συναδέλφους, θα έλεγα, από την
πλευρά της Κυβέρνησης µια µόνιµη επωδό, «δεν έχετε προτάσεις» ή να µιλούν για λαϊκιστές από τη Νέα Δηµοκρατία και το
ΠΑΣΟΚ, εκείνοι δηλαδή που δηµιούργησαν εν πολλοίς την κρίση
µε ένα τεράστιο λαϊκισµό, µε τα ρουσφέτια, µε το κοµµατικό κράτος και τώρα να έρχονται και να κάνουν τους τιµητές. Βέβαια ο
λόγος είναι ελεύθερος και ο καθένας µπορεί να λέει ό,τι θέλει.
Αγαπητοί συνάδελφοι, σήµερα τοποθετούµαστε στην Ολοµέλεια πάνω σε ένα νοµοσχέδιο που αφορά εν πολλοίς και στον
τουρισµό. Το επίµαχο σχέδιο νόµου εγείρει βεβαίως ζητήµατα
που έχουν να κάνουν µε θέµατα περιβάλλοντος, χωροταξίας,
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ανάπτυξης, διοίκησης και πολλά άλλα. Επιµένω ωστόσο πως
είναι σε µεγάλο βαθµό νοµοσχέδιο για τον τουρισµό και ας µην
διαφαίνεται εύκολα στην πρώτη ανάγνωση.
Βεβαίως, εύλογα θα αναρωτηθεί κανείς ότι εάν αυτό ισχύει,
πώς µπορεί να µη συµµετέχει, να µην πρωτοστατεί ανοικτά η
Υπουργός Τουρισµού για ένα τέτοιο σχέδιο νόµου;
Επιτρέψτε µου να τολµήσω µια διαπίστωση. Ο λόγος που η
συµβολή του Υπουργείου Τουρισµού περιορίζεται µόνο στην
υπογραφή της Υπουργού στην τελευταία σελίδα του νοµοσχεδίου –οµοίως και παρεµπιπτόντως ο Υπουργός Περιβάλλοντοςείναι ότι πρόκειται κυριολεκτικά για ένα Υπουργείο φάντασµα. Η
δηµιουργία αυτοτελούς Υπουργείου Τουρισµού, την οποία εµείς
είδαµε αρχικά µε καλό µάτι, δεν έχει προσφέρει σχεδόν τίποτα
στην υπόθεση του τουρισµού, δεν έχουν αποσαφηνιστεί ακόµα
ούτε ο ρόλος ούτε οι αρµοδιότητες ούτε το πλαίσιο λειτουργίας
ούτε η σχέση µε τον ΕΟΤ ούτε καν το οργανόγραµµα του Υπουργείου.
Πώς µπορούµε λοιπόν να µιλάµε για Υπουργείο Τουρισµού,
όταν δεν µπορεί καν να νοµοθετήσει αυτοτελώς; Μέχρι στιγµής
δεν έχει φέρει κανένα νοµοθέτηµα.
Εµείς θέλουµε ένα εκτελεστικό νοµοθετικό πλαίσιο για τον
τουρισµό, που θα προκύπτει από την πραγµατική οικονοµία και
τη συζήτηση µε τους παραγωγικούς φορείς, θα σχεδιάζει µια
εθνική στρατηγική για τον τουρισµό και αυτό το πλαίσιο να υπηρετηθεί από ένα Υπουργείο. Δεν θέλουµε δηλαδή έναν αγωγό
διακίνησης αιτηµάτων των µεγάλων µόνο συµφερόντων προς την
κεντρική πολιτική, έτσι όπως γίνεται και µε αυτό –όχι µόνο µε
αυτό- το νοµοσχέδιο.
Βεβαίως, η απουσία νοµοθετικών πρωτοβουλιών από το
Υπουργείο Τουρισµού δεν φαίνεται να αποτρέπει την Κυβέρνηση
από το να προχωρά στην κατάθεση νοµοσχεδίων, που αφορούν
έµµεσα πλην σαφώς όµως στον τουρισµό.
Αυτό διεκπεραιώνεται πλέον από τον πυρήνα της Κυβέρνησης,
δηλαδή από τα Υπουργεία Οικονοµικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και ως εκ τούτου καταλήγει η τουριστική πολιτική να ταυτίζεται µε τις διαδικασίες ξεπουλήµατος του δηµόσιου πλούτου.
Θα έφτανα στο σηµείο να πω ότι το νοµοσχέδιο που συζητάµε
καταδεικνύει περίτρανα τη σύντµηση της πολιτικής τουρισµού,
της πολιτικής επενδύσεων και της πολιτικής ιδιωτικοποιήσεων,
οι οποίες αποτελούν πια το τρίπτυχο της αποκαλούµενης ανάπτυξης στην Ελλάδα σε καιρό µνηµονίου.
Θα έλεγα, πώς κοστολογείται η ανάπτυξη που θα αποδίδει
κέρδη µόνο σε λίγες τσέπες ιδιωτών, στις τσέπες των δανειστών
για την αποπληρωµή ενός επαχθούς, ταξικού χρέους και δεν θα
ευνοεί ούτε στο ελάχιστο την κοινωνία και το περιβάλλον, αλλά
θα τα καταστρέφει;
Ενδεικτικός είναι ο ρόλος που θα κληθεί να παίξει η ΕΤΑΔ, που
περιγράφει το νοµοσχέδιο ως µοχλό διαχείρισης και βίαιης προώθησης των µεγάλων ιδιωτικών συµφερόντων στη χώρα. Αυτό
καθιστά τη χώρα στο σύνολό της εν δυνάµει τουριστικά αξιοποιήσιµη και ένα απέραντο θεµατικό πάρκο, γεµάτο παραθεριστικά
χωριά, γήπεδα γκολφ, σπα, αθλητικά γήπεδα, ιδιωτικές µαρίνες,
χώρους εστίασης, αναψυχής και εµπορίου. Όλα αυτά, όµως, θα
οδηγήσουν σε ένα διαστρεβλωµένο µοντέλο ανάπτυξης και απασχόλησης.
Τέλος, θα ήθελα να τονίσω ότι η πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου είναι ανάπηρη κοινοβουλευτική διαδικασία. Το έλεγα και
χθες κατά «σύµπτωση» -σε εισαγωγικά η λέξη- στο νοµοσχέδιο
για τη µεταφορά των µαθητών, που πάλι ήταν µια πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου. Επίσης, µαζί µε τις ΚΥΑ, τα επείγοντα, τα
κατεπείγοντα και όλα τα υπόλοιπα έχουµε προβληµατικές διαδικασίες που υπονοµεύουν το νοµοθετικό ρόλο της Βουλής και εν
τέλει και τη δηµοκρατία στη Βουλή.
Να ρωτήσουµε την Κυβέρνηση το εξής: Στα επενδυτικά σχέδια
που προωθεί είναι τόσο µεγάλο πρόβληµα η οµαλή κοινοβουλευτική λειτουργία, που πρέπει να γίνει κυριολεκτικά λάστιχο, κύριε
Υπουργέ; Δεν είναι ένα νοµοσχέδιο, δεν είναι δύο νοµοσχέδια.
Είναι όλα τα νοµοσχέδια σχεδόν.
Επί της ουσίας, στο πρώτο θέµα η άποψή µας είναι ότι ο εµπλουτισµός του µεσοπρόθεσµου πλαισίου του 2011 µε τις νέες
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διατάξεις ενισχύει την αντίληψη που βλέπει τη χώρα και το δηµόσιο πλούτο της ως Ελ Ντοράντο µεγάλων τουριστικών επενδύσεων. Αυτό τεκµηριώνεται και από τις δεσµεύσεις για νέες
«πολιτικές» -εντός εισαγωγικών η λέξη- στις ιδιωτικοποιήσεις,
στα πλαίσια του δεύτερου µνηµονίου κ.λπ., ιδιαίτερα δε σε συνδυασµό µε τη θεώρηση του τουρισµού ως µέσο άντλησης άµεσου και εύκολου χρήµατος, µέσω του παρωχηµένου δόγµατος
«Ήλιος και Θάλασσα». Η αντίληψη αυτή για µας είναι ιδιαίτερα
απεχθής.
Δεύτερον, εντατικοποιούνται οι διαδικασίες fast track, οι
οποίες έχουν γίνει εδώ και καιρό το modus vivendi της επιχειρηµατικότητας στην Ελλάδα. Το σηµείο της αιτιολογικής έκθεσης
που αναφέρεται στο θεσµικό πλαίσιο των διαδικασιών ιδιωτικοποίησης διαπνέεται από τις έννοιες «σύντοµες», «ταχείες», «ειδικές». Προφανώς, το κράτος ενεργοποιεί τα περίφηµα γρανάζια
της γραφειοκρατίας, όταν πρόκειται για υπηρεσίες κοινωνικού
χαρακτήρα και τα απενεργοποιεί µε τον πιο απροκάλυπτο και αντισυνταγµατικό τρόπο για να προσελκύσει τα µεγαλοεπενδυτικά
συµφέροντα, ξεπουλώντας την περιουσία του.
Τρίτον, σύµφωνα µε την αιτιολογική έκθεση του νόµου, το Παραθεριστικό-Τουριστικό χωριό είναι ήπιας µορφής ανάπτυξη,
που αντιδιαστέλλεται ως προς την εντατική ανάπτυξη και το µαζικό τουρισµό. Αναγράφεται, αλλά από πού στοιχειοθετείται
αυτό; Πώς θεωρείται το Παραθεριστικό-Τουριστικό χωριό και
πώς ορίζονται οι διαφορές του από τις άλλες µορφές; Οι περιβαλλοντικοί όροι είναι απολύτως θολοί στο νοµοσχέδιο και αυτό
γίνεται σαφές. Έχουµε µια πρωτοφανή περίπτωση ιδιωτικής χωροταξίας, δηλαδή.
Τέταρτον, ως προς την επιχειρηµατολογία για την ανάγκη ξεπουλήµατος του δηµοσίου πλούτου, για άλλη µια φορά είναι
έωλη, µέχρι και αστεία. Με τη δήθεν αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας θα επιµηκυνθεί η τουριστική περίοδος και καταλήγουµε
σε ένα συµπέρασµα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Πώς, όµως, καταλήγουµε σε αυτό; Αυτό εννοούσε ο Υπουργός, όταν έλεγε επιµήκυνση της τουριστικής περιόδου; Διότι
εµείς µε την επιµήκυνση προσπαθούµε κυρίως να δηµιουργήσουµε συνθήκες για πλήρη απασχόληση και πλήρη αξιοποίηση
των τουριστικών εγκαταστάσεων και των υπολοίπων δοµών.
Μπαίνουν όρια στην εκτός σχεδίου δόµηση. Πώς, όµως; Απαντώντας µε δόµηση και ανάπτυξη πάνω στην υπάρχουσα εκτός
σχεδίου δόµηση; Τα ακίνητα εντός ή εκτός σχεδίου που δύνανται
να αξιοποιηθούν άµεσα δεν χρειάζονται την εκπόνηση ειδικού
χωροταξικού; Είναι δυνατόν να µην αλλάζουν οι όροι σε περιοχές
που θα αλλάξει σύντοµα και η χρήση τους; Όµως, ακόµα και αν
εκπονούνταν ειδικά χωροταξικά σχέδια, για πόσο ακόµα θα συνεχίσουν να µπαλώνουν την έλλειψη συνολικού Χωροταξικού και
Κτηµατολογίου;
Τα υπόλοιπα θα τα πω αύριο λόγω χρόνου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κλείστε, παρακαλώ.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Κλείνω, κύριε Πρόεδρε, µε µια πρόταση. Όµως, θέλω να πω ότι το πακέτο των 13 δισεκατοµµυρίων
και το σηµερινό νοµοσχέδιο είναι αλληλοσυµπληρούµενα. Είναι,
µάλλον, ένα και το αυτό. Είναι στο αδιέξοδο πλαίσιο της µνηµονιακής υποστήριξης, που εκτός από αντικοινωνική, αντιπεριβαλλοντική και άδικη, είναι και αναποτελεσµατική ακόµα και στους
στόχους που εσείς οι ίδιοι έχετε θέσει.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε
πολύ, κύριε Κριτσωτάκη.
Το λόγο έχει η συνάδελφος κυρία Χρυσούλα Γιαταγάνα.
ΧΡΥΣΟΥΛΑ-ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΤΑΓΑΝΑ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνηση µας φέρνει και σήµερα για ψήφιση άλλη µια πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου. Ποιες είναι οι
εξαιρετικά απρόβλεπτες και επείγουσες ανάγκες που δικαιολογούν τον παραγκωνισµό της νοµοθετικής εξουσίας;
Μήπως το µόνο που σας επείγει είναι να χαρίσετε τη δηµόσια
περιουσία, την περιουσία του ελληνικού λαού που εξαθλιώνεται
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κάθε µέρα περισσότερο ως θυσία στο βωµό των τοκογλύφων δανειστών µας, που τους παρουσιάζετε και ως σωτήρες µας;
Σαν να µην έφθανε το γεγονός ότι δεν πληρούται η επιταγή
του Συντάγµατος για εξαιρετικά απρόβλεπτες και επείγουσες
ανάγκες, µας έχετε καταθέσει και ένα συρφετό τροπολογιών, οι
οποίες στρέφονται καθαρά εναντίον των συµφερόντων του λαού
µας και απορρυθµίζουν τα ψήγµατα έννοµης τάξης που είχαν
αποµείνει αλώβητα από την πολιτική σας.
Μήπως τελικά αυτό επιδιώκει η καταστροφική νεοφιλελεύθερη
πολιτική σας, δηλαδή να απορρυθµίσει τα πάντα σ’ αυτό το κράτος, για να µπορέσει να το πουλήσει στο όνοµα της ανάπτυξης,
την οποία συνεχίζετε να ευαγγελίζεσθε ότι θα έρθει, αλλά δεν
πρόκειται να έρθει; Το µόνο που όλοι µας βιώνουµε είναι η ύφεση
και η ανεργία του λαού. Μιλάµε για έναν λαό που ο πρώην Πρωθυπουργός της, ο Γεώργιος Παπανδρέου και η κυβέρνησή του
χαρακτήρισαν «τεµπέλη» και «διεφθαρµένο», δίνοντας το δικαίωµα στους διεθνείς τοκογλύφους να µας συκοφαντούν και να
µας εξευτελίζουν. Μιλάµε για έναν λαό που του έχετε στερήσει
την τροφή και τώρα επιχειρείτε να του στερήσετε και το νερό.
Η Γενική Συνέλευση του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών, στις
28 Ιουλίου 2010 ενέκρινε ψήφισµα που αναγνωρίζει το ανθρώπινο δικαίωµα στο νερό και την αποχέτευση. Σ’ αυτό το ψήφισµα
αναγνωρίζεται η σηµασία της ισότιµης πρόσβασης σε ασφαλές
και καθαρό πόσιµο νερό και αποχέτευση ως αναπόσπαστο στοιχείο της υλοποίησης όλων των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, επιβεβαιώνοντας την ευθύνη των κρατών για την προώθηση και
προστασία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, τα οποία είναι οικουµενικά, αδιαίρετα, αλληλοεξαρτώµενα και αλληλένδετα.
Επίσης, το Σύνταγµα της Ελλάδας, στην παράγραφο 1 του άρθρου 25 ορίζει ότι τα δικαιώµατα του ανθρώπου ως ατόµου και
ως µέλους του κοινωνικού συνόλου και η αρχή του κοινωνικού
κράτους-δικαίου τελούν υπό την εγγύηση του κράτους. Όλα τα
κρατικά όργανα υποχρεούνται να διασφαλίσουν την ανεµπόδιστη
και αποτελεσµατική άσκησή τους.
Περαιτέρω, στην παράγραφο 3 του άρθρου 106 του Συντάγµατος προβλέπεται η αναγκαστική συµµετοχή του κράτους στις
επιχειρήσεις που έχουν χαρακτήρα µονοπωλίου ή έχουν ζωτική
σηµασία για την αξιοποίηση των πηγών του εθνικού πλούτου ή
έχουν ως κύριο σκοπό την παροχή υπηρεσιών στο κοινωνικό σύνολο.
Οι εταιρείες ΕΥΑΘ και ΕΥΔΑΠ έχουν και τα τρία ανωτέρω χαρακτηριστικά. Τα ίδια χαρακτηριστικά έχει και η ΔΕΗ, η οποία
µέσω των ταµιευτήρων και των υδροηλεκτρικών που ελέγχει, διαχειρίζεται και κατέχει ένα πολύ µεγάλο µέρος των υδάτινων
πόρων της χώρας µας. Γνωρίζετε ότι έχουν κατατεθεί αιτήσεις
ακυρώσεως στο Συµβούλιο Επικρατείας για την ιδιωτικοποίηση
της ΕΥΑΘ και ΕΥΔΑΠ;
Απ’ ό,τι πληροφορούµαι, έχουν κατατεθεί επίσης και άλλες αιτήσεις ακυρώσεως και εκκρεµούν για τις υπόλοιπες ΔΕΚΟ, τις
οποίες κοιτάτε να εκποιήσετε µ’ αυτό το επαίσχυντο νοµοσχέδιο
που µας φέρνετε προς ψήφιση. Αν δεν το γνωρίζετε, θα καταθέσω στα Πρακτικά αυτές τις αιτήσεις ακυρώσεως.
Αποτελεί, λοιπόν, παραβίαση του άρθρου 26 του Συντάγµατος
που διασφαλίζει την αρχή διάκρισης των εξουσιών, βασική αρχή
της δηµοκρατίας µας, καθώς και του άρθρου 20 του Συντάγµατος, όταν γίνεται αλλαγή του νοµικού πλαισίου τη στιγµή που εκκρεµούν προς διερεύνηση υποθέσεις στη δικαιοσύνη.
Συνεπώς, η παραβίαση των άρθρων 25, παράγραφος 1, 26,
106, παράγραφος 3, καθιστά το νοµοσχέδιο που φέρνετε εντελώς αντισυνταγµατικό, αντίθετο µε τις διατάξεις αυτές και, εποµένως, ό,τι και να κάνετε, ό,τι και να ψηφίσετε σήµερα, αύριο η
ανεξάρτητη δικαιοσύνη θα το ακυρώσει.
Η απροκάλυπτη παραβίαση του Συντάγµατος, τελικά, καθιστά
ευθέως αντισυνταγµατική τη ρύθµιση. Η συγκυβέρνησή σας έχει
αποδείξει ότι δεν σέβεται το Σύνταγµα. Τώρα, το αποδεικνύει επιχειρώντας να καταστήσει το δηµόσιο αγαθό του νερού αντικείµενο εκµετάλλευσης εγχώριων και διεθνών συµφερόντων που
καπηλεύονται την κρίση που υπάρχει στη χώρα µας, για να υφαρπάξουν όλον τον φυσικό της πλούτο.
Πάγια θέση των Ανεξάρτητων Ελλήνων είναι η διασφάλιση του
δηµόσιου αγαθού του νερού υπό δηµόσιο έλεγχο. Προειδοποι-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ούµε τους υπαλληλίσκους της τρόικας και τους εγχώριους συνεργάτες τους να µην τολµήσουν να χαρίσουν το κοινωνικό και
δηµόσιο αγαθό του νερού σε οποιοδήποτε υµέτερο, καθώς θα
βρουν απέναντί τους το σύνολο του ελληνικού λαού, στον οποίο
έχουν ήδη στερήσει την τροφή και τώρα επιχειρούν να του στερήσουν το νερό, το οποίο αποτελεί κοινωνικό αγαθό και δώρο
Θεού.
Πριν από λίγο έληξε µία καθιστική συγκέντρωση διαµαρτυρίας, την οποία προκαλέσαµε εµείς, οι Ανεξάρτητοι Έλληνες,
έξω από την ΕΥΑΘ. Χιλιάδες ήταν οι συµπολίτες µας σ’ αυτήν
την καθιστική διαµαρτυρία. Αύριο στις έξι η ώρα το απόγευµα γίνεται έξω από την ΕΥΔΑΠ µε κάλεσµα µίας άλλης οργάνωσης.
Σας καλώ όλους, όσοι είστε σήµερα εδώ, να συµµετάσχετε σ’
αυτήν.
Τελικά σήµερα επιχειρείτε να χαρίσετε το νερό, αύριο το πετρέλαιο, µεθαύριο την ίδια µας τη ζωή. Αιδώς Αργείοι.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των Ανεξάρτητων Ελλήνων)
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Χρυσούλα- Μαρία Γιαταγάνα
καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα
οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε,
κυρία συνάδελφε.
Το λόγο έχει ο συνάδελφος κ. Δηµήτριος Γάκης.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στην πρώτη συνάντηση των
νέων Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ ο κ. Μανώλης Γλέζος µας έδωσε
δύο συµβουλές. Η πρώτη ήταν η εξής: «Να ψάχνετε να βρείτε τι
κρύβετε µέσα στο κείµενο ενός νοµοσχεδίου, τι κρύβεται κάτω
από τις γραµµές κάθε άρθρου».
Τι κρύβεται λοιπόν στην πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου που
για µία ακόµα φορά µε αντιδηµοκρατικές διαδικασίες η Κυβέρνηση κατέθεσε στην Ελληνική Βουλή και έχει αυτόν το µακροσκελή τίτλο: «Κύρωση της από 6 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τροποποίηση του τελευταίου εδαφίου… κ.λπ.». Ένας τίτλος «κύρωση πωλητηρίου της χώρας» θα
αντιπροσώπευε περισσότερο το περιεχόµενο του νοµοθετήµατος.
Είναι ένα νοµοθέτηµα που φωτογραφίζει σε πολλά άρθρα του
και γεωγραφικές περιοχές, αλλά και επιχειρηµατικά συµφέροντα
που ενδιαφέρονται για τη δήθεν αξιοποίηση της ιδιωτικής περιουσίας του δηµοσίου. Ουσιαστικά δηλαδή τροποποιεί προς το
χειρότερο τον εφαρµοστικό νόµο του µεσοπρόθεσµου, τον
3986/2011.
Η γεωγραφική περιοχή που έχει επιλεγεί για την πιλοτική
εφαρµογή της διαδικασίας ξεπουλήµατος της χώρας είναι η
Ρόδος και το πειραµατόζωο του προγράµµατος είναι το γκολφ
Αφάντου. Θέλω να γίνω περισσότερο ακριβής, εξάλλου «σοφόν
το σαφές», έλεγε ο Ευριπίδης.
Θα ξεκινήσω µε µία σύντοµη αναφορά στην ιστορία των
ακινήτων στη Ρόδο. Θέλω να σας ενηµερώσω, ότι τα 4/5 περίπου
της έκτασης του νησιού της Ρόδου περιήλθαν στο ελληνικό
Δηµόσιο, στην Κτηµατική Εταιρεία του Δηµοσίου και στην εταιρεία Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα µετά την εκδίωξη των Ιταλών
κατακτητών, οι οποίοι όµως τα είχαν δηµεύσει από τους Ρόδιους
κατοίκους. Είναι ουσιαστικά δηλαδή ιδιωτικές περιουσίες που τις
είχαν δηµεύσει οι Ιταλοί κατακτητές και µετά την απελευθέρωση
περιήλθαν στο ελληνικό δηµόσιο.
Για να σας δείξω το µέγεθος της δηµόσιας περιουσίας της
Ρόδου, που οδηγείται σε αξιοποίηση-ξεπούληµα, σας δείχνω ένα
χάρτη του νησιού της Ρόδου, όπου θα δείτε ότι µε κόκκινα
γράµµατα είναι οι περιοχές οι οποίες έχουν ήδη δεσµευτεί και
έχουν µεταβιβαστεί στο ΤΑΙΠΕΔ, όπως είναι το αεροδρόµιο, το
λιµάνι στην πόλη της Ρόδου, το Μανδράκι, η Μαρίνα, το γκολφ
Αφάντου, η παραλία της Τσαµπίκας, το λιµανάκι της Λάρδου και
το Πρασονήσι.
Με κίτρινα γράµµατα, είναι τα κυριότερα απ’ αυτά, που σε
δεύτερη φάση θα περιέλθουν επίσης για εκποίηση στο ΤΑΙΠΕΔ.
Είναι ο Προφήτης Ηλίας -είναι γνωστά αυτά τα µέρη γι’ αυτό τα
αναφέρω- οι Πεταλούδες, οι κατοικίες της Μεσαιωνικής Πόλης,
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οι πηγές Καλλιθέας και άλλα.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Δηµήτριος Γάκης καταθέτει
για τα Πρακτικά τον προαναφερθέντα χάρτη, ο οποίος βρίσκεται
στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Καταλαβαίνετε ότι όλες αυτές οι παραλίες, όλα τα µνηµεία της
Ρόδου βρίσκονται υπό οµηρία. Βάζουµε σήµερα στο νησί της
Ρόδου την ταµπέλα «πωλείται», «for sale» στα αγγλικά ή «zu
Verkaufen» στα γερµανικά, για να επαληθευτούν έτσι οι γραφές
του «SPIEGEL» που έλεγαν, ότι αν θέλουµε να ξεχρεώσουµε, να
πουλήσουµε την Κέρκυρα ή τη Ρόδο.
Γιατί ισχυριζόµαστε ότι το πειραµατόζωο του προγράµµατος
ξεπουλήµατος είναι το γκολφ Αφάντου; Η πράξη νοµοθετικού
περιεχοµένου, κυρίες Βουλευτίνες και κύριοι Βουλευτές, που σήµερα συζητάµε, αίρει όλες εκείνες τις νοµοθετικές διατάξεις που
θα µπορούσαν να αποτελέσουν εµπόδια σ’ αυτήν την αξιοποίηση, στο ξεπούληµά του.
Συγκεκριµένα, προβλέπει ότι ο µέσος συντελεστής δόµησης
στο σύνολο των οικοδοµήσιµων χώρων και όχι επί του συνόλου
της έκτασης ορίζεται στο 0,4. Η πολεοδόµηση θα εγκρίνεται µε
κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Τουρισµού και
Οικονοµικών αντί των προεδρικών διαταγµάτων, όπως είναι η συνήθης διοικητική πρακτική, η οποία προϋπέθετε έλεγχο νοµιµότητας από το Συµβούλιο της Επικρατείας. Προβλέπει την
κατασκευή παραθεριστικών τουριστικών χωριών, όταν στην Ισπανία αυτά κατεδαφίζονται µαζικά, επειδή έµειναν απούλητα και
επιπλέον, υποβαθµίζουν και το φυσικό περιβάλλον, αλλά και τον
τουρισµό της περιοχής.
Άλλη διάταξη του σχεδίου νόµου, θέλει τα ειδικά σχέδια χωροταξικής ανάπτυξης δηµοσίων ακινήτων να µπορούν να καταπατούν την ισχύουσα πολεοδοµική νοµοθεσία, καθώς ορίζει ότι
δεν υποχρεώνονται να ακολουθήσουν τις χρήσεις γης και τους
όρους δόµησης του Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου στα όρια του
οποίου βρίσκονται «αν αυτό δεν συνάδει µε τον προορισµό του
ακινήτου».
Είναι χαρακτηριστικό το απόσπασµα της πρόσκλησης υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το γκολφ Αφάντου, η οποία
να σηµειωθεί ότι έχει κατατεθεί επτά µήνες πριν από τη συζήτηση
του σηµερινού σχεδίου νόµου και η οποία λέει «ο επιλεγείς επενδυτής θα έχει το δικαίωµα να αξιοποιήσει το ακίνητο µε όποιον
τρόπο αυτός επιθυµεί κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια».
Προστίθεται στις διατάξεις, η δυνατότητα παραχώρησης σε
επενδυτές και της όχθης και της παρόχθιας ζώνης σε λίµνες και
ποτάµια, εφ’ όσον αυτό εξυπηρετεί την επένδυση. Το γκολφ
Αφάντου διασχίζεται από δύο ξεροπόταµους, που προφανώς
διαθέτουν φυσικές όχθες.
Επεκτείνεται το δικαίωµα παρέµβασης στον αιγιαλό και την παραλία, καθώς ο επενδυτής µπορεί να κατασκευάζει δικές του µαρίνες για την εξυπηρέτηση των παραθεριστικών τουριστικών
χωριών.
Η αξιοποίηση του αιγιαλού και της παραλίας πρέπει, λέει, να
µην εµποδίζει την ελεύθερη και απρόσκοπτη πρόσβαση των
λουοµένων στην παραλία και στον αιγιαλό, εφ’ όσον όµως προβλέπεται στην οικεία παραχώρηση.
Πώς, όµως, αυτό διασφαλίζεται; Αντίθετα, κύριε Υπουργέ,
ακολουθείτε σαν Κυβέρνηση διαφορετική πορεία. Εκτός από
µερκελιστές, είστε και αλχηµιστές, αφού σύµφωνα µε την εκδήλωση ενδιαφέροντος, παραχωρείτε στο µελλοντικό επενδυτή
όλο το µέτωπο της παραλίας Αφάντου µήκους επτά χιλιοµέτρων,
ενώ το µήκος της παραλίας που βρίσκεται µπροστά από το ακίνητο του γκολφ είναι δύο χιλιόµετρα. Σβήνετε από το χάρτη της
«Κτηµατολόγιο Α.Ε.» που σας δείχνω, τις αθλητικές εγκαταστάσεις αλλά και τους κάθετους δρόµους που οδηγούν στην παραλία αλλά και τον παράλληλο δρόµο.
(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 Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Έτσι αφ’ ενός αποκλείετε την πρόσβαση και αφ’ ετέρου, ενοποιείτε το ακίνητο µε την παραλία και τον αιγιαλό.
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(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΟΛΓΑ-ΝΑΝΤΙΑ ΒΑΛΑΒΑΝΗ: Ευτυχώς υπάρχει και η «Google».
Εκεί φτάσαµε!
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΚΗΣ: Εµείς θέλουµε να κάνουµε µία πρόταση.
Εµείς δεν είµαστε αντίθετοι µε την αξιοποίηση του γκολφ Αφάντου. Εµείς θέλουµε την αξιοποίηση του γκολφ, αλλά όχι µε
όρους αποικιοκρατίας, αλλά µε όρους δηµοσίου συµφέροντος.
Όχι µε όρους περιβαλλοντολογικής βαρβαρότητας, αλλά µε
όρους αειφορίας, βιωσιµότητας και ήπιων µορφών επέµβασης
µε σεβασµό στη φέρουσα ικανότητα κάθε περιοχής. Όχι µε τσιµεντοποίηση του φυσικού περιβάλλοντος µε την κατασκευή παραθεριστικών τουριστικών χωριών τα οποία θεωρούνται
αντιαναπτυξιακός θεσµός, αλλά µε αξιοποίηση των υπαρχουσών
υποδοµών και την επέκτασή τους στην κατεύθυνση του αθλητικού και προπονητικού τουρισµού.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τελειώνετε,
κύριε συνάδελφε. Έχετε υπερβεί το χρόνο σας.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΚΗΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, ήταν καλό το παράδειγµά σας µε τη διαχείριση
του χρέους από το Λένιν στη Σοβιετική Ένωση. Δεν τον µιµείστε
όµως. Αντίθετα, εσείς συµπεριφέρεστε σαν τον πρώτο ηγέτη της
µετασοβιετικής Ρωσίας, το Γέλτσιν, που πουλούσε εταιρείες
στρατηγικού χαρακτήρα στην τιµή του ενός ρουβλιού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ας τους αφήσουµε τώρα τους συγχωρεµένους.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΚΗΣ: Τέλος, θα ήθελα να πω δυο λέξεις για
τη γενικότερη κατάσταση, αλλά ο κύριος Πρόεδρος δεν µου το
επιτρέπει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Έχετε υπερβεί
κατά πολύ το χρόνο, οπότε θα τα πείτε στη δευτερολογία σας ή
στη συζήτηση επί των άρθρων.
Το λόγο έχει ο κ. Χρήστος Γκόκας.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΚΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η προώθηση των µεταρρυθµίσεων και των διαρθρωτικών
αλλαγών στο κράτος και στην οικονοµία, στους θεσµούς και στην
κοινωνία, αποτελεί πρώτη προτεραιότητα για όλους µας, όπως
και η ταχύτητα στην υλοποίησή τους. Είναι η θετική απάντηση
για την προοπτική και την ελπίδα του ελληνικού λαού µέσα στις
µεγάλες δυσκολίες, στα προβλήµατα και στα αδιέξοδα που βρίσκεται.
Χρειάζεται πράγµατι ευρύτερη, αλλά και υπεύθυνη προσπάθεια και στήριξη για να αποφύγουµε και άλλα επώδυνα µέτρα. Ο
καθένας πρέπει να αναλογιστεί και να αναγνωρίσει τις δικές του
ευθύνες για ό,τι έγινε µέχρι σήµερα, αλλά και για ό,τι πρέπει να
γίνει τώρα, να εγκαταλείψουµε τις στρεβλώσεις του παρελθόντος και τους αναχρονισµούς και να δηµιουργήσουµε τις συνθήκες, το κατάλληλο περιβάλλον για µία πορεία ανάπτυξης και
κοινωνικής αλληλεγγύης και συνοχής στη χώρα µας.
Ο καθένας έχει τις δικές του αρχές και τα δικά του αξιακά πρότυπα για να µπορεί να κοιτάξει στα µάτια αυτούς που τον επέλεξαν να τους εκπροσωπεί. Είναι περιττές ως προς αυτό το σηµείο
οι νουθεσίες του Αρχηγού της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης. Πρέπει να κάνουµε ό,τι µπορούµε για να µειωθούν οι αδικίες, να αποφύγουµε όσο γίνεται οριζόντιες λύσεις και να κατοχυρώσουµε
τις προϋποθέσεις που πρέπει για τους δείκτες της οικονοµίας
που µπορούν να καθορίσουν τη δυνατότητα µιας αναπτυξιακής
τροχιάς όπως η βιωσιµότητα του χρέους, η ύφεση, αλλά και το
κατάλληλο εργασιακό περιβάλλον.
Χρειάζεται για τη χώρα µας µια ουσιαστική στροφή στο χώρο
της παραγωγής και τον κόσµο της εργασίας, µε τη στήριξη της
πραγµατικής οικονοµίας µε την απαιτούµενη ρευστότητα στις
επενδύσεις από εγχώρια και ξένα κεφάλαια, σε ό,τι δηµιουργεί
απασχόληση και παράγει εισοδήµατα και τελικά έσοδα για το
κράτος. Με περιορισµό της σπατάλης στη λειτουργία του, µε ένα
σταθερό και δίκαιο φορολογικό σύστηµα και αξιόπιστους δηµοσιονοµικούς ελέγχους που θα δώσει τους πόρους που σήµερα
δεν αποδίδει από πηγές που καταφέρνουν ακόµα να κρύβουν τα
εισοδήµατά τους. Όλα αυτά θα πρέπει να κινούνται σε συγκεκρι-
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µένα και συµφωνηµένα πλαίσια.
Το νοµοσχέδιο που συζητάµε έχει να κάνει µε τη δυνατότητα
αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του δηµοσίου και την επιτάχυνση των διαδικασιών υλοποίησης των αποκρατικοποιήσεων
ως παραµέτρων που µπορούν να συµβάλουν στην επανεκκίνηση
της πραγµατικής οικονοµίας, αλλά και ορισµένες άλλες ρυθµίσεις και διατάξεις για επιµέρους θέµατα.
Πριν την ψήφισή του πρέπει να ξεκαθαριστούν ορισµένα ζητήµατα, καταρχήν για το πλαίσιο µέσα στο οποίο θα κινηθεί αυτή
η διαδικασία. Ένα ζήτηµα αφορά στην επιλογή, στους στόχους
και στα αναµενόµενα αποτελέσµατα. Ένα άλλο κορυφαίο ζήτηµα
είναι η διαφάνεια σ’ όλα τα στάδια. Άλλο επίσης σηµαντικό ζήτηµα είναι η διασφάλιση του ευρύτερου δηµοσίου συµφέροντος,
η εξυπηρέτηση του κοινωνικού συνόλου, για να µη φτάσουµε
από το ένα άκρο της καθυστέρησης, της αδράνειας ή της απραξίας στο άλλο άκρο της ακαριαίας, εξπρές διαδικασίας, χωρίς
όρους και κανόνες. Ναι στην ταχύτητα, αλλά και στην εξασφάλιση ότι αυτές οι ενέργειες θα δώσουν ανάπτυξη και απασχόληση για να αντιµετωπίσουν την ανεργία, για να συµβάλουν στην
υπέρβαση της κρίσης, µ’ ένα κράτος επιτελικό, µε σχεδιασµό της
ανάπτυξης και κανόνες υπέρ του κοινωνικού συνόλου.
Γι’ αυτό, λοιπόν, είναι κοµβικής σηµασίας η πρότασή µας µε
την οποία η κάθε περίπτωση αποκρατικοποίησης ή αξιοποίησης
δηµοσίου πλούτου πρέπει να έρχεται στο Ελληνικό Κοινοβούλιο
ξεχωριστά, σε όλα τα στάδια και αυτό πρέπει να γίνεται όχι απλά
για ενηµέρωση, αλλά για ουσιαστική συµµετοχή εκπροσώπων
του ελληνικού λαού στη διαµόρφωση των διαδικασιών και στις
τελικές αποφάσεις. Χωρίς παρελκυστική πρόθεση, κύριε
Υπουργέ, αλλά για να µην υπάρχουν «σκιές» και περιθώρια αµφισβητήσεων, για να υπάρχει η σύνθεση που θα δώσει την ουσιαστική διάσταση και όχι την επικοινωνιακή στην έννοια της
αξιοπιστίας του πολιτικού συστήµατος.
Εδώ µπορώ κάλλιστα να επικαλεστώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το πρόσφατο παράδειγµα προς αποφυγή του διαγωνισµού της πώλησης των µετοχών της ΑΤΕ στη γαλακτοβιοµηχανία
«ΔΩΔΩΝΗ». Ήταν ένας διαγωνισµός µε σκοτεινά σηµεία, αµφισβητήσεις, αντιφάσεις αποκλεισµό των ενώσεων αγροτικών συνεταιρισµών, χωρίς επαρκείς και πειστικές εξηγήσεις παρά το
µεγαλύτερο τίµηµα προσφοράς, µε ένα αποτέλεσµα που κάθε
άλλο παρά θετικό µέλλον προδιαγράφει για τους Ηπειρώτες παραγωγούς και την ηπειρωτική οικονοµία. Η απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισµού, κύριε Υπουργέ, πρέπει έστω και τώρα, την
ύστατη στιγµή, να ακυρωθεί.
Με την πρότασή µας αυτή αποφεύγουµε παρόµοια γεγονότα
και µπορούν να δίνονται καθαρές και υπεύθυνες απαντήσεις για
το τι είναι σκάνδαλο και τι δεν είναι, τι είναι ξεπούληµα και τι δεν
είναι, όπως και τι είναι αυτό που εξυπηρετεί το εθνικό και το κοινωνικό συµφέρον στη σηµερινή πραγµατικότητα.
Πρέπει να προσέξουµε τα ζητήµατα του άρθρου 3 που αφορούν τη χωροταξία και την πολεοδόµηση σε περιοχές που έχουν
περιέλθει στο ΤΑΙΠΕΔ για αξιοποίηση, όπως το παραθεριστικό
τουριστικό χωριό και άλλα. Πρέπει να γίνουν οι αναγκαίες αλλαγές στις σχετικές διατάξεις σύµφωνα µε την πρόταση που ο εισηγητής µας, υποθέτω στην κατ’ άρθρο συζήτηση, θα αναλύσει
περισσότερο.
Επίσης, δεν µπορεί παρά η κάθε αξιοποίηση να είναι συµβατή
µε το περιβάλλον και την περιβαλλοντική νοµοθεσία.
Είναι επίσης σίγουρο ότι υπάρχουν διατάξεις και τροπολογίες
στο παρόν νοµοσχέδιο που θα µας απασχολήσουν ιδιαίτερα στην
περαιτέρω συζήτηση όπως τα θέµατα που τέθηκαν υπόψη µας
για την περιοχή γύρω από τους ταµιευτήρες του νερού για την
Αθήνα από τους δηµάρχους της περιοχής για την ανάγκη ειδικού
χωροταξικού σχεδίου εκεί, καθώς και των αντισταθµιστικών οφελών σε µια περιοχή που παρέχει το βασικότερο αγαθό για τον
άνθρωπο στο µισό πληθυσµό της χώρας. Η διάταξη για την κατάργηση των εισφορών προς το ΤΕΕ, που είναι 2% και 2‰ επί
των αµοιβών µελετών και εσόδων από την εκτέλεση δηµοσίων
έργων.
Καταργεί στην ουσία το ρόλο του ΤΕΕ ως θεσµοθετηµένου τεχνικού συµβούλου της πολιτείας, ενός φορέα που έχει συµβάλλει
ουσιαστικά και δηµιουργικά στην οικοδόµηση της χώρας, που
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στήριξε την πολιτεία σε θέµατα τεχνικής νοµοθεσίας, οργάνωσης
και λειτουργίας υπηρεσιών και κανονισµών, καλύπτοντας αδυναµίες της πολιτείας στους τοµείς αυτούς αποκλειστικά µε πόρους
των µελών του χωρίς επιβάρυνση του πολίτη και που τα µέλη και
όλες επαγγελµατικές οργανώσεις του εξακολουθούν να δέχονται
την εισφορά αυτή ως ανταποδοτική των πολλών χρήσιµων και
απαραίτητων υπηρεσιών που το ΤΕΕ τους παρέχει.
Είναι µια δίκαιη και όχι οριζόντια εισφορά, αφού βασίζεται στις
πραγµατικές δυνατότητες και τα έσοδα του κάθε µηχανικού ή τεχνικής επιχείρησης. Θα πρέπει τουλάχιστον, αν δεν αποσυρθεί
αυτή η διάταξη, να γίνει δεκτή η πρόταση του ΤΕΕ για τη θέσπιση
του περιοδικού τέλους ανταπόδοσης που θα καλύπτει ακριβώς
τις λειτουργικές και νόµιµες υποχρεώσεις του ΤΕΕ.
Για το επικουρικό κεφάλαιο δεν µπορούν να γίνουν αποδεκτές
ρυθµίσεις χωρίς προϋποθέσεις, όρια αποζηµίωσης -παραδείγµατος χάριν στις 100.000 ευρώ- ανεξάρτητα από κάθε περίπτωση ή µε κατάργηση αποζηµίωσης για ψυχική οδύνη ή µε
πλήρη απαγόρευση κατάσχεσης περιουσιακών στοιχείων.
Όσον αφορά στον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης το µεγαλύτερο
ζήτηµα είναι ότι δεν λύνει το πρόβληµα της λαθρεµπορίας. Η καθιέρωση ηλεκτρονικού συστήµατος ελέγχου σε όλα τα στάδια
της εµπορίας αλλά και της µεταφοράς των καυσίµων επιβάλλεται
να προχωρήσει άµεσα. Όµως υπάρχει το ζήτηµα της επιστροφής
φόρου στους καταναλωτές όπου µε τον τρόπο που µέχρι σήµερα
προβλέπεται να γίνει δηµιουργεί πολλές και κραυγαλέες αδικίες.
Δεν µπορεί παραδείγµατος χάριν τα Τζουµέρκα της Άρτας µε
υψόµετρο ίσο ή µεγαλύτερο από αντίστοιχες περιοχές διπλανών
ή άλλων περιοχών να βρίσκονται σε χαµηλότερη κατηγορία, κλιµατική ζώνη. Η επιστροφή φόρου θα πρέπει να συνδυαστεί µε
όρια κατανάλωσης που θα λαµβάνει υπόψη και το υψόµετρο
κάθε περιοχής.
Κύριε Πρόεδρε, θα πρέπει να δούµε µε ιδιαίτερη προσοχή την
τροπολογία που αναφέρεται στις εισφορές των ασφαλισµένων
του ΟΓΑ. Αναφερόµαστε στην κατηγορία των αγροτών και σε ένα
τοµέα που περιµένουµε να πάρει στις πλάτες του την αφετηρία
της ανάπτυξης για τη χώρα µας, που αφορά στην προοπτική και
τη δυναµική του πρωτογενή τοµέα. Σε κάθε περίπτωση ιδιαίτερα
για τους συνταξιούχους του ΟΓΑ δεν υπάρχουν γι’ αυτή την κατηγορία των συµπολιτών µας περιθώρια άλλων απωλειών από
την εφαρµογή µιας τέτοιας διάταξης.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Το λόγο έχει ζητήσει ο Υπουργός Οικονοµικών για δυο λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Απλώς
θα ήθελα να πάρω το λόγο για να προσθέσω αναδιατυπώσεις
στα άρθρα 2 και 4.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Υπουργέ,
καταθέστε τις αναδιατυπώσεις στα Πρακτικά και θα διανεµηθούν.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Στις 11 το βράδυ αναδιατυπώσεις; Πρέπει να ακουστούν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Θέλετε να τις
ακούσετε; Εντάξει, κυρία Κωνσταντοπούλου.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Στο
άρθρο δεύτερο του σχεδίου νόµου προστίθεται η παράγραφος
2 ως εξής: «Πριν την αξιοποίηση µε οποιοδήποτε τρόπο από το
Ταµείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δηµοσίου Α.Ε. των
µετοχών των ανώνυµων εταιριών που αναφέρονται στην Πράξη
Νοµοθετικού Περιεχοµένου που κυρώνεται µε την προηγούµενη
παράγραφο, η Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων της Βουλής
διατυπώνει προτάσεις και παρατηρήσεις επί του σχεδίου της
προκήρυξης ή της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, τις
οποίες το Ταµείο οφείλει να λαµβάνει υπόψη του κατά την κατάρτιση της προκήρυξης ή της πρόσκλησης στο πλαίσιο εκπλήρωσης του σκοπού του. Η διαδικασία της παραγράφου 9 του
άρθρου 32 του Κανονισµού της Βουλής εφαρµόζεται αναλογικά».
Η προτεινόµενη προσθήκη είναι απαραίτητη για την πληρέστερη ενηµέρωση της αρµόδιας Διαρκούς Επιτροπής και την κατάθεση των προτάσεων πριν από την αξιοποίηση των ΔΕΚΟ που
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διαλαµβάνονται στην κυρούµενη µε το άρθρο δεύτερο πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου.
Επί του άρθρου τετάρτου, πρώτον, στον τίτλο του διαγράφονται οι λέξεις «Εσωτερικών» και «Δικαιοσύνης και Υγείας».
Δεύτερον, στην υποπαράγραφο α. της τελευταίας παραγράφου του άρθρου τετάρτου διαγράφονται οι λέξεις «από τότε που
προστέθηκαν µε το εδάφιο α’ της παραγράφου 2 του άρθρου
πέµπτου του ν. 4079/2012 (Α’ 182)».
Τρίτον, η υποπαράγραφος β. της τελευταίας παραγράφου του
άρθρου τετάρτου αναδιατυπώνεται ως εξής: « Η περίπτωση β’
της υποπαραγράφου 2 της παραγράφου Β του άρθρου πέµπτου
του ν. 4079/2012 καταργείται».
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Τέλος, τέταρτον, στην εσωτερική περίπτωση α’ της παραγράφου 2 της υποπαραγράφου γ. της τελευταίας παραγράφου του
άρθρου τετάρτου η λέξη «προσφυγές» αντικαθιστάται µε τις λέξεις «διαφορές», το κόµµα, καθώς και η λέξη «που» µετά τη λέξη
«ηµερών» διαγράφονται και προστίθενται οι λέξεις «και η προθεσµία για την άσκησή της».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Υπουργέ,
παρακαλώ να κατατεθούν στα Πρακτικά και να διανεµηθούν.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Οικονοµικών κ. Ιωάννης Στουρνάρας καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες Προσθήκες-Αναδιατυπώσεις, οι οποίες έχουν ως εξής:
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ΖΩΗ ΚΩΝΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Μήπως µπορεί ο κύριος Υπουργός να µας εξηγήσει και σε τι αποσκοπούν αυτές οι προσθήκεςαναδιατυπώσεις;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Έχω την αίσθηση ότι προηγουµένως που διάβαζε αυτές τις τροποποιήσεις
ανέφερε και το λόγο για τον οποίο γίνονται.
ΟΛΓΑ-ΝΑΝΤΙΑ ΒΑΛΑΒΑΝΗ: Τη δεύτερη φορά δεν κατάλαβε
κανείς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Εν πάση περιπτώσει, σε λίγο ο Υπουργός θα λάβει το λόγο – τον έχει ζητήσει
τουλάχιστον- και θα τα εξηγήσει όλα αυτά.
Το λόγο έχει ο κ. Κουρουµπλής.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, αφού ο αξιότιµος Υπουργός Οικονοµικών µας θύµισε τον Λένιν, εγώ θα του
θυµίσω τον Ελευθέριο Βενιζέλο.
Δύο µήνες, λοιπόν, πριν να επέλθει η πτώχευση του ’32, κύριε
Πρόεδρε, ο Εθνάρχης δια της Βουλής των Ελλήνων απευθυνόµενος στον ελληνικό λαό είπε µεταξύ άλλων το εξής πολύ σηµαντικό: «Εµείς κάναµε προσπάθειες να πείσουµε τους δανειστές να µας δώσουν κάποια δάνεια. Αυτοί δεν προσήλθαν. Εγώ
λοιπόν..», λέει ο Ελευθέριος Βενιζέλος, απευθυνόµενος στον ελληνικό λαό «…λέω ότι ο ελληνικός λαός δε θα πεινάσει. Θα στηριχθούµε στις παραγωγικές και δηµιουργικές δυνάµεις του
τόπου και θα ξεπεράσουµε αυτήν τη φοβερή κρίση που έρχεται
µπροστά µας».
Αντί, λοιπόν, µιας τέτοιας τοποθέτησης που εµπνέει το λαό,
που συνεγείρει τον τόπο και την κοινωνία σε µια πατριωτική προσπάθεια, εκστοµίσθηκε προχθές από τον Υπουργό Οικονοµικών
µια βαρύτατη ύβρις κατά του ελληνικού λαού: «Αυτός ο λαός, αν
δεν πάρει τα τριάντα ένα δισεκατοµµύρια, θα πεινάσει».
Δεν κατάλαβε, όµως, ο καλός και αξιότιµος, κύριος Υπουργός,
ότι µε αυτή του τη δήλωση ακύρωσε και την όποια διαπραγµατευτική –υποτιθέµενη- προσπάθεια της συγκυβέρνησης. Διότι,
όταν λες στον αντίπαλο που σου δανείζει ότι θα πεινάσει ο ελληνικός λαός αν δεν πάρει τα λεφτά, ποια είναι η διαπραγµατευτική
σου δυνατότητα, κύριε Πρόεδρε;
Κύριε Πρόεδρε, συζητούµε ένα πολύ κρίσιµο νοµοσχέδιο. Επιχειρείται µε τη λογική του πανικού να εκποιηθεί και να ξεπουληθεί ολόκληρη η δηµόσια περιουσία και ακυρώνονται οι ίδιοι οι
Βουλευτές και της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, όταν ψήφιζαν σε δυο διαφορετικούς νόµους όρους και προϋποθέσεις
των διαδικασιών εκποίησης της δηµόσιας περιουσίας, την οποία
βαφτίζουν τώρα ως «αξιοποίηση». «Βαφτίζουν το κρέας, ψάρι».
Βλέπουµε, κύριε Πρόεδρε, να καταργούνται όροι και προϋποθέσεις, µάλιστα, σε µια περίοδο που θα έπρεπε να είχαν ενισχυθεί από τη στιγµή που βάσει του κλίµατος που επικρατεί στην
αγορά, ξέρουµε πολύ καλά ότι οι τιµές και που είχαν αυτές οι δηµόσιες επιχειρήσεις ή η δηµόσια γη είναι σήµερα πολύ χαµηλότερες.
Αντί, λοιπόν, να είχαµε βάλει πολύ µεγαλύτερους φραγµούς
ώστε να προστατεύσουµε τη δηµόσια περιουσία, έχοντας τη λογική ότι ανάπτυξη σηµαίνει πάση θυσία ιδιωτικοποίηση και ξεπούληµα της δηµόσιας περιουσίας, προσπαθούµε να πείσουµε
τον ελληνικό λαό ότι µε αυτό τον τρόπο θα βγούµε από την
κρίση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα πρέπει να γνωρίζουν -και ιδιαίτερα όσοι σήµερα βρίσκονται στο διοικητικό συµβούλιο του
ΤΑΙΠΕΔ- ότι αυτού του είδους οι πράξεις αγγίζουν τα όρια της
απιστίας. Και µην φαντάζονται ότι πάντα θα έχουν την κάλυψη
ορισµένων συστηµάτων. Θα έρθει η ώρα που θα κρίνει ο ελληνικός λαός και τότε θα λογοδοτήσουν, όσοι θα έχουν συµβάλει στο
ξεπούληµα της δηµόσιας περιουσίας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
Κύριε Πρόεδρε, θα ιδιωτικοποιήσουµε την ΕΥΔΑΠ και θα την
καταστήσουµε µονοπώλιο. Ξέρουµε όλοι όσοι παρεπιδηµούµε
στην Ιερουσαλήµ τι έγινε και στο Παρίσι και στο Λονδίνο. Ξέρουµε πολύ καλά ότι θα υποβαθµιστεί η ποιότητα του νερού, ότι
ο κόσµος θα πληρώσει πολύ ακριβότερα το νερό, ότι θα «πούµε
το νερό νεράκι» και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη –αυτό πρέπει να το γνωρίζει ο ελληνικός λαός- και ότι θα παραχωρήσουµε
επενδύσεις δισεκατοµµυρίων στα δίκτυα, προκειµένου να πά-
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ρουµε 200 εκατοµµύρια ευρώ, όταν το «µιντιακό» σύστηµα χρωστάει 400 εκατοµµύρια ευρώ και όταν το τραπεζικό σύστηµα για
το οποίο δουλεύει όλο το σύστηµα εδώ το πολιτικό -δυστυχώς
για να σώσουµε τους τραπεζίτες και τα αµαρτήµατά τους- χρωστάει 500 εκατοµµύρια ευρώ από τα πρώτα λεφτά που έδωσε η
Νέα Δηµοκρατία. Και έρχονται εδώ και µας λένε ότι θα ανακεφαλαιοποιηθεί το τραπεζικό σύστηµα, χωρίς να υπάρχει καµία δέσµευση ότι κάποια απ’ αυτά τα λεφτά θα πάνε στην πραγµατική
οικονοµία. Διακόσια δισεκατοµµύρια σε εγγυήσεις, σε ρευστό
και σε ανακεφαλαιοποίηση πήρε το τραπεζικό σύστηµα, όσο και
το ΑΕΠ της χώρας και παρά ταύτα στην πραγµατική οικονοµία
δεν έχει πάει ούτε ένα ευρώ.
Αυτή είναι η πραγµατικότητα, κύριε Πρόεδρε, και έρχεται η
Κυβέρνηση και σ’ αυτό το νοµοσχέδιο να υπηρετήσει τις τράπεζες και τους τραπεζίτες. Γιατί; Και εξηγούµαι: Η διάταξη που
αφορά το επικουρικό ταµείο µπορεί να µου πει ο καλός συνάδελφος –λέω συνάδελφος κατ’αρχήν ως δικηγόρος- και Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας, ποιον εξυπηρετεί
–αν εξυπηρετεί- πραγµατικά, τους πολίτες ή τους τραπεζίτες; Αν
αυτή η διάταξη έχει µπει για να εξυπηρετήσει τις τράπεζες και
όχι τον πολίτη, ο οποίος αφήνεται εντελώς απροστάτευτος;
Θα κλείσω, κύριε Πρόεδρε, µε µια πρόταση που κάνουµε εµείς
και που καλώ όλους τους Βουλευτές όλων των πτερύγων να τη
δουν τουλάχιστον, ώστε να βρεθεί ένας κοινός τόπος σ’ αυτό το
σηµείο. Αφορά το επίδοµα πετρελαίου.
Βεβαίως, κύριε Πρόεδρε, υπάρχει λαθρεµπορία και αν θέλαµε
να συγκρουστούµε µε το λαθρεµπόριο και το λαθρεµπόριο της
θαλάσσης για το οποίο δεν µιλάει κανείς θα µπορούσαµε να βάλουµε εκείνο το σύστηµα µέτρησης, που πραγµατικά µπορεί να
ελέγξει τη ροή, την κάνουλα από το διυλιστήριο µέχρι το πρατήριο.
Ας περιοριστώ τώρα στην περίπτωση που συζητάµε. Μάλιστα,
να πάει το πετρέλαιο στην τιµή του πετρελαίου κίνησης για να
κλείσουµε την πόρτα του λαθρεµπορίου στα πρατήρια. Γιατί δεν
πρέπει να δώσουµε τη δυνατότητα σε όλους τους Έλληνες να
ζεσταθούν το χειµώνα; Με µια απλή πρόταση, να δώσουµε τη δυνατότητα επιστροφής του φόρου αυτού στην πρώτη κατοικία,
µέχρι 120 τετραγωνικά. Το ξαναλέω: Στην πρώτη κατοικία, µέχρι
120 τετραγωνικά.
Εχθές, κύριε Πρόεδρε, είδε το φως της δηµοσιότητας µια
έρευνα που λέει ότι µόνο το 23% φέτος θα βάλει πετρέλαιο. Και
ο ίδιος ο διευθύνων σύµβουλος των ΕΛΠΕ ο κ. Κωστόπουλος λέει
ότι αν βρούµε έναν τρόπο να ενισχύσουµε την κατανάλωση, από
εκεί θα καλύψουµε το έλλειµµα που θα δηµιουργήσει αυτός ο
περιορισµός που θα είναι εκατοντάδες εκατοµµυρίων. Ε, λοιπόν,
µπορούµε να βρούµε έναν κοινό τόπο, τουλάχιστον σ’ αυτό το
σηµείο, γιατί όλους µάς απασχολεί. Δεν λέω ότι έχουµε εµείς περισσότερη ευαισθησία από κανέναν άλλον εδώ µέσα, αλλά ας
βρούµε µια λύση, ας προσπαθήσουµε έστω την τελευταία
στιγµή…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συντοµεύετε,
κύριε συνάδελφε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Κλείνω, κύριε Πρόεδρε.
Στην κατ’ άρθρον συζήτηση. Να επιστραφεί ο φόρος στην
πρώτη κατοικία µέχρι 120 τετραγωνικά. Νοµίζω ότι θα είναι µια
κίνηση που σ’ αυτές τις δύσκολες στιγµές, που η κοινωνία περνάει αυτό που περνάει, θα είναι µια ορθή στάση όλου του κοινοβουλίου απέναντι σε εκείνους που πραγµατικά δοκιµάζονται
πολύ περισσότερο, γιατί υπάρχουν και άνθρωποι που δοκιµάζονται πολύ περισσότερο από πολλούς άλλους.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Το λόγο έχει ο
συνάδελφος κ. Απόστολος Αλεξόπουλος.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, δεν θυµάµαι
εάν ως καθηγητής πανεπιστηµίου είχα ποτέ τόσο µικρό ακροατήριο. Με ενοχλεί αυτό, γιατί θεωρώ ότι απαξιώνεται το Κοινοβούλιο, ο ναός της δηµοκρατίας και γι’ αυτό ήθελα µε αυτά τα
λόγια να εκφράσω την ενόχλησή µου.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, θα σας παρουσιάσω απλά µια
ίσως απλοϊκή συνοµιλία που είχα χθες µε ένα φίλο µου, το
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Σταύρο. Με ρώτησε, λοιπόν, ο Σταύρος: Πες µου βρε Απόστολε
είναι σωστές οι σκέψεις και οι προβληµατισµοί που θα σου αναπτύξω ή θα πρέπει να ρωτήσω κάποιον άλλον πιο ειδικό από
εσένα, ας πούµε έναν οικονοµολόγο, έναν τραπεζίτη;
Ας υποθέσουµε ότι πουλάµε την ΕΥΔΑΠ και ότι εισπράττουµε
καλά λεφτά. Πού θα πάνε αυτά τα λεφτά; Σε ρωτώ, γιατί µου λένε
ότι τα λεφτά θα πάνε κατευθείαν στους δανειστές µας και ότι η
ΕΥΔΑΠ θα καταλήξει στα χέρια κάποιου ιδιώτη. Εγώ πίστευα
αφελώς ότι τα λεφτά αυτά θα πάνε στην ευαγγελιζόµενη ανάπτυξη. Δεν λέω, χρωστάµε, αλλά από ό,τι διαβάζω, τα λεφτά που
θα πάρουµε από την πώληση και άλλων οργανισµών κοινής ωφέλειας ή οργανισµών στρατηγικού χαρακτήρα, είναι «σταγόνα
στον ωκεανό» µπροστά σε αυτά που χρωστάµε. Γιατί, λοιπόν,
τους πουλάµε; Δεν «χάνουµε έτσι και τα αυγά και τα πασχάλια»;
Διαβάζω ακόµη Απόστολε ότι η ΕΥΔΑΠ είναι µια κερδοφόρος
επιχείρηση και ερωτώ: Αν η ΕΥΔΑΠ πάει στα χέρια κάποιου
ιδιώτη, το κράτος δεν αποστερείται των κερδών αυτών; Με τα
κέρδη αυτά δεν ασκείται από το κράτος κάποια κοινωνική πολιτική; Από πού, λοιπόν, και πώς θα αντικαταστήσει το κράτος τα
κέρδη που είχε από την ΕΥΔΑΠ, αφού από εδώ και πέρα θα την
εκµεταλλεύεται ο ιδιώτης; Μήπως θα βγούµε πάλι για δανεικά;
Μα, τότε, δεν θα αυξηθεί και πάλι το χρέος µας; Μήπως θα φορολογήσουµε τον ιδιώτη, έτσι ώστε από τη φορολογία αυτή θα
εισπράττει το κράτος ποσό ίσο µε τα κέρδη που είχε πριν η δηµόσια ΕΥΔΑΠ;
Μα, αν είναι έτσι τα πράγµατα, µε δεδοµένο ότι ο ιδιώτης δεν
επενδύει για την ψυχή της µάνας του, «δεν είναι λογικό να υποθέσω ότι ο ιδιώτης» για να καλύψει την υπέρ του κράτους φορολογία των εσόδων του, αλλά και για να έχει κέρδη, θα προχωρήσει σε άµεση και γενναία αύξηση της τιµής του νερού και των
υπηρεσιών που παρέχει σήµερα η ΕΥΔΑΠ στους πολίτες;
Μα, τότε βρε Απόστολε, πώς θα µπορέσω εγώ να ανταποκριθώ
σε νέα οικονοµικά βάρη, τη στιγµή που βλέπω ότι γύρω µου όλα
ακριβαίνουν. Ο µισθός µου έχει πετσοκοπεί, τα δώρα µου καταργούνται, έχω τρελαθεί στο να πληρώνω φόρους και χαράτσια και
το χειρότερο, πώς θα ανταποκριθώ όταν δεν ξέρω εάν αύριο θα
δουλεύω ακόµη; Και να σκεφθείς ότι αυτά τα λέω εγώ, που για
καλή µου τύχη δεν έχω υποχρεώσεις µε τραπεζικά δάνεια. Φαντάζεσαι πώς αισθάνονται αυτοί που έχουν δανειστεί;
Για να είµαι, όµως, ειλικρινής µαζί σου Απόστολε, δεν νοµίζω
ότι το κράτος θα λειτουργήσει έτσι, ότι δηλαδή πουλώντας την
ΕΥΔΑΠ θα έχει φροντίσει να συνεχίζουν να µπαίνουν στα ταµεία
του τόσα χρήµατα όσα ήταν τα κέρδη της ΕΥΔΑΠ.
Το λέω αυτό γιατί βλέπουµε όλοι µας το πως αντιµετωπίζει και
τι κάνει το δηµόσιο για να διευκολύνει τους λεγόµενους στρατηγικούς επενδυτές. Παραδείγµατος χάριν τροποποιεί και καταργεί
περιβαλλοντολογική νοµοθεσία που έστω και στοιχειωδώς προσέφερε προστασία στο περιβάλλον, καταπατά και καταργεί εργασιακές σχέσεις και θεσπίζει άλλες που θυµίζουν µεσαίωνα.
Αλήθεια Απόστολε, έχεις καταλάβει τι θα συµβεί µε την κύρωση του τρίτου άρθρου του νοµοσχεδίου και συζητάτε στη
Βουλή.
Και συνεχίζει ο φίλος µου ο Σταύρος: «Μήπως όµως Απόστολε
η πώληση της ΕΥΔΑΠ θα συµβάλει στην ανάπτυξη της χώρας
µας; Μήπως πουλώντας την, πολύ φοβάµαι ξεπουλώντας την, θα
δηµιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας; Μα µαθαίνω ότι η ΕΥΔΑΠ
λειτουργεί σήµερα µε το λιγότερο προσωπικό που είχε από τότε
που ιδρύθηκε ως εταιρεία. Απογυµνώνεται Απόστολε, η ΕΥΔΑΠ
από έµπειρο προσωπικό και έτσι ο ιδιώτης επενδυτής θα τη βρει
µε ελάχιστο προσωπικό. Και αν κρίνω από την ιδιωτικοποίηση του
ΟΤΕ, όχι µόνο δεν πρόκειται να γίνουν προσλήψεις, αλλά οι επενδυτές θα µειώσουν κι άλλο τον αριθµό των εργαζοµένων.
Επίσης, Απόστολε, ποιος µε διαβεβαιώνει ότι κάτω από µία
ιδιωτικοποιηµένη ΕΥΔΑΠ θα έχω την ίδια ποιότητα νερού; Ποιος
µε διαβεβαιώνει ότι θα συντηρείται και θα εκσυγχρονίζεται το δίκτυο παροχής του νερού και της αποχέτευσης; Τα παραδείγµατα
από άλλες χώρες του κόσµου, στις οποίες ιδιωτικοποιήθηκαν οι
αντίστοιχες ΕΥΔΑΠ, δείχνουν ότι οι ιδιοκτήτες τους µόνο για τα
κέρδη τους φρόντιζαν, µέχρις ότου η κοινωνική πίεση και η διαπίστωση ότι θα πρέπει να αρχίσουν να «βάζουν το χέρι στην
τσέπη τους», τους ανάγκασαν να τους ξαναγυρίσουν στο δηµό-
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σιο. Μήπως, Απόστολε, οι κυβερνώντες µας περιπαίζουν; Και θα
τους αφήσουµε να λεηλατήσουν τα πάντα; Δεν νοµίζεις ότι θα
πρέπει να αντιµετωπίσουµε διαφορετικά το χρέος και τους δανειστές µας; Και δεν θα πρέπει να δούµε ποιοι και πώς µας οδήγησαν εδώ;».
Λέω, λοιπόν, Σταύρο, φίλε µου, µη περιµένεις απάντηση σε
αυτά από οικονοµολόγους και τραπεζίτες και µάλιστα κυβερνητικούς ούτε από τα παπαγαλάκια τους. Τις απαντήσεις βέβαια
τις έχεις δώσει µόνος σου. Δυστυχώς, Σταύρο, ο χρόνος της οµιλίας µου τελειώνει. Μόνο αυτός τελειώνει εδώ στη Βουλή και
πριν µας τελειώσουν όλους ας αντισταθούµε, ας τους ανατρέψουµε, ας περισώσουµε ό,τι έχει αποµείνει και ας δώσουµε την
ευκαιρία στο ΣΥΡΙΖΑ –Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο και στο λαό να
ξεκινήσει µία προσπάθεια ανασυγκρότησης της χώρας µας, να
ξεκινήσει την ανάκαµψη και την ανόρθωση της οικονοµίας µας
µε βάση το πρόγραµµά µας, που υπάρχει, τις προτάσεις µας,
που υπάρχουν, απαλλαγµένοι από µνηµόνια, τους υπηρέτες τους
και τους εφαρµοστικούς τους νόµους.
Εγώ φίλε Σταύρο, θα καταψηφίσω τούτο το νοµοσχέδιο γιατί
αντιλαµβάνοµαι πού µας οδηγεί και πού θα οδηγήσει τη χώρα
µας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε
τον κύριο συνάδελφο.
Το λόγο έχει ο κ. Ιωάννης Αµανατίδης.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι
Βουλευτές, προκειµένου να ικανοποιηθούν οι ορέξεις των τοκογλύφων δανειστών, αυτή η συγκυβέρνηση της τρόικα του εσωτερικού µε το παρόν νοµοσχέδιο επιταχύνει και επικυρώνει το
πρόγραµµα ιδιωτικοποίησης- ξεπουλήµατος όλων των δηµόσιων
αγαθών, υπηρεσιών και υποδοµών.
Κατ’ απαίτηση της τρόικα -για να εκταµιευθεί µία ακόµη δόση
ενός θανατηφόρου φαρµάκου- στο πρόγραµµα ιδιωτικοποιήσεων την περίοδο 2012-2016 ξεπουλιούνται ενέργεια, νερό, µεταφορές, λιµάνια, ΟΠΑΠ, ΕΛΤΑ. Ταυτόχρονα όµως µε αυτό το
πρόγραµµα, προχωρεί στην υλοποίηση ενός άλλου βάρβαρου
προγράµµατος παίρνοντας µέτρα πάνω από 13,5 δισεκατοµµύρια σε βάρος µισθών και συντάξεων, ασφαλιστικών ταµείων, εργασιακών σχέσεων παίζοντας ακόµη και σήµερα τη φαρσοκωµωδία των συνεχών συσκέψεων και δήθεν διαπραγµατεύσεων µε
την τρόικα.
Τα περίφηµα δεκαοκτώ σηµεία επαναδιαπραγµάτευσης της
Νέας Δηµοκρατίας, αλλά και οι κόκκινες γραµµές ΠΑΣΟΚ και
ΔΗΜΑΡ ξεχάστηκαν την εποµένη των εκλογών του Ιουνίου. Και
γιατί όχι άλλωστε-σύµφωνα µε αυτούς; Αφού χρησιµοποιήθηκαν
για να ξεγελάσουν τον ελληνικό λαό και να υφαρπάξουν την
ψήφο του. Και µόνο το γεγονός αυτό απονοµιµοποιεί το σηµερινό σχέδιο νόµου που φέρνει η Κυβέρνηση στη Βουλή. Ποτέ δεν
τέθηκαν στην κρίση του λαού µας αυτά που σήµερα εισάγετε
προς ψήφιση.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ξεπουλούν το νερό στα µεγάλα
ιδιωτικά συµφέροντα, την ίδια ώρα που οι ίδιοι παραδέχονται ότι
χρωστάνε 500 εκατοµµύρια στην ΕΥΔΑΠ και τη στιγµή που η
ΕΥΑΘ είναι κερδοφόρα και δεν επιβαρύνει το δηµόσιο ούτε µε
ένα ευρώ. Αν αυτό το κατορθώσουν, τότε θα υπάρξουν δυσµενείς επιπτώσεις στην ποιότητα του νερού και άρα στην υγεία µας,
όπως άλλωστε δείχνει και η παγκόσµια εµπειρία, καθώς καµµιά
ιδιωτική εταιρεία δεν προβαίνει στους απαραίτητους ελέγχους
και στον εκσυγχρονισµό των εγκαταστάσεων, αλλά και στην ποσότητα του νερού από την αλόγιστη εκµετάλλευση των υδάτινων
πόρων. Θα αυξηθούν τα ήδη αυξηµένα τιµολόγια και θα ρυθµιστούν πολιτικές κοψίµατος παροχής σε όσους ειδικά λόγω της
φιλελεύθερης, ταξικής, µνηµονιακής πολιτικής δεν µπορούν να
πληρώσουν. Θα στερήσει πόρους από το δηµόσιο, θα επιφέρει
εργασιακό Μεσαίωνα στους εργαζόµενους και υπερκέρδη στους
εργοδότες.
Και όλα αυτά µε τις ευλογίες της Κοµισιόν που χωρίς να κοκκινίζει, προσπαθεί να επιβάλει την ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών
ύδρευσης σε όλες τις χώρες που λαµβάνουν πακέτα διάσωσης,
µεταξύ των οποίων και η χώρα µας, ακόµα και ενάντια στη δική
της ντιρεκτίβα περί ουδετερότητας σε σχέση µε την ιδιωτική ή
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δηµόσια περιουσία και διαχείριση των συλλογικών υπηρεσιών
νερού -άρθρο 345 και 171 της ντιρεκτίβας 2006/123 σχετικά µε
τις υπηρεσίες της εσωτερικής αγοράς- αλλά και στο πρωτόκολλο
για τις δηµόσιες υπηρεσίες συνθήκης και ενώ ακόµα καµία πρωτοβουλία δεν έχει παρθεί από την επιτροπή προκειµένου να
εφαρµόσει το ψήφισµα του ΟΗΕ του Ιουλίου του 2012 που κατοχυρώνει την πρόσβαση σε καθαρό νερό και υγιεινή ως ανθρώπινο δικαίωµα.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η µόνη σοβαρή οικονοµική
έρευνα που έχει γίνει πάνω στο θέµα του νερού δεν καταλήγει
σε κανένα της σηµείο ότι η ιδιωτικοποίηση φέρνει τη µείωση του
κόστους.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, αυτός που έδωσε το όνοµα στο
ΤΑΙΠΕΔ θα πρέπει να ήταν πολύ ευφάνταστος ή πολύ πονηρός.
Ταµείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας Ελληνικού Δηµοσίου.
Ιδιωτική περιουσία ελληνικού δηµοσίου; Δηµόσια και ιδιωτική; Η
περιουσία αυτή είναι δηµόσιο αγαθό. Αξιοποίηση. Τι σηµαίνει
αξιοποίηση; «Η εκµετάλλευση των δυνατοτήτων που µου παρέχει
κάτι έτσι ώστε να φτάσει στο υψηλότερο σηµείο της απόδοσής
του». Και ποια είναι η αξιοποίηση, το υψηλότερο σηµείο απόδοσης κατά την Κυβέρνηση; Η πώλησή τους. Αν αυτό λέγεται αξιοποίηση, αν η πώληση λέγεται αξιοποίηση, τότε έχουµε εφεύρει
καινούργια λεξικά.
Το ΤΑΙΠΕΔ, λοιπόν, είναι εργαλείο καταστροφής των δηµόσιων
αγαθών. Πώς και µε ποια εργαλεία θα επιτευχθεί η ανάπτυξη
όταν θα τα έχεις πουλήσει; Το µέλλον που µας επιφυλάσσει το
παρόν σχέδιο νόµου, δεν θα είναι επίτευγµα αλλά καταστροφή.
Και βέβαια, είναι χαριστική βολή στο διαρκές έγκληµα που συντελείται στη χώρα µας, της φτωχοποίησης και εξαθλίωσης του
λαού µας. Η Κυβέρνηση µ’ αυτό το σχέδιο νόµου σπεύδει, όχι
µόνο να ικανοποιήσει, αλλά και πλειοδοτεί στην καταστροφή των
κοινωνικών αγαθών µε πρόσχηµα την ανταγωνιστικότητα.
Κύριες και κύριοι Βουλευτές, το κόστος εργασίας µειώνεται
την τελευταία διετία κατά 6% κατά τρίµηνο. Ταυτόχρονα, όµως
η θέση της χώρας µας στην κατάταξη της ανταγωνιστικότητας
έχει χειροτερέψει. Τα παραµύθια τους έχουν τελειώσει. Πού έχει
πάει αυτό το ποσοστό µείωσης και της καταστροφής της εργασίας; Το ποσοστό αυτό αναπλήρωσε τις απώλειες των κερδών
τους -όχι των ζηµιών τους- των κερδών του κεφαλαίου και των
εργοδοτών και καθόλου δεν πήγε για διαρθρωτικές αλλαγές ή
εκσυγχρονισµό των επιχειρήσεων.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, µ’ αυτό το σχέδιο νόµου στραγγαλίζεται και η παιδεία. Τη στιγµή που κούρεψαν τα αποθεµατικά
των ΑΕΙ, καταργούν, χωρίς να αναπληρώνουν, την εισφορά 0,5%
του νοµοθετικού διατάγµατος επί της αξίας όλων των εισαγόµενων εµπορευµάτων που διατίθενται κατά το 1/3 προς ενίσχυση
του Πανεπιστηµίου και του Πολυτεχνείου Αθηνών, από το οποίο
το 1/10 πηγαίνει στην Ακαδηµία Αθηνών, το έτερο τρίτο προς ενίσχυση του Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης και τέλος το υπόλοιπο
1/3 για την προώθηση της εξαγωγής ελληνικών προϊόντων.
Η Κυβέρνηση εδώ αποκαλύπτεται βασιλικότερη του βασιλέως,
περισσότερο τροϊκανή, γιατί ο ΣΕΒ και συγκεκριµένα ο Σύνδεσµος Ελλήνων Βιοµηχάνων Βορείου Ελλάδος σε πρότασή του
που είχε κάνει το Φεβρουάριο για το ίδιο θέµα πρότεινε όχι την
άµεση κατάργηση αυτού εδώ του 0,5%, αλλά τη σταδιακή κατάργησή του σε βάθος πενταετίας, δηλαδή 20% κάθε χρόνο. Και
έρχεται η Κυβέρνηση, χωρίς να αναπληρώσει αυτό το ποσοστό,
να το καταργήσει αµέσως.
Ας υποθέσουµε ότι έχετε δίκιο, ότι πρέπει και αναγκαζόµαστε
να «πουλήσουµε τα ασηµικά µας». Ένας νοικοκύρης όµως, όταν
πουλάει τα ασηµικά του σπιτιού του, τα πουλάει για να ζεστάνει
το παιδί του και την οικογένειά του, για να την ταΐσει, για να τη
γιατρέψει, για να τη µορφώσει. Εσείς πουλάτε τα ασηµικά, όχι
γι’ αυτό το λόγο. Τα ασηµικά τα δίνετε στους δανειστές. Δεν
υπάρχει καµµία προοπτική µε αυτά που κάνετε. Και µήπως µειώνεται το χρέος; Όχι το χρέος θα αυξηθεί.
Είναι δηλαδή ταυτόχρονα, αδιέξοδη αυτή η πολιτική κυρίες και
κύριοι βουλευτές. Ο εκβιασµός «µέτρα ή πείνα» δεν πρόκειται να
περάσει. Στην Ελλάδα των ληγµένων τροφίµων που πρέπει να
καταναλώσουµε, των ενεχυροδανειστηρίων, των µισθωτών και
των συνταξιούχων που ο µισθός τους και η σύνταξή τους δεν

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

φτάνει για το πρώτο πενθήµερο, των αστέγων, των παιδιών που
λιποθυµούν, η Κυβέρνηση αυτή δεν πρέπει να έχει κανένα µέλλον. Οι εργαζόµενοι και ο λαός µας µε τους αγώνες τους δεν θα
επιτρέψουν τη συνέχιση αυτής της πολιτικής.
Κύριοι της Κυβέρνησης και της συγκυβέρνησης, όσο πιο γρήγορα φύγετε, τόσο πιο λίγες θα είναι και οι καταστροφικές συνέπειες για τη χώρα µας. Σε αυτό θα συµβάλουµε ως ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο µε όλες µας τις δυνάµεις και µέσα
και έξω από τη Βουλή.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε
πολύ.
Το λόγο έχει ο συνάδελφος κ. Οδυσσέας Βουδούρης. Απών,
διαγράφεται.
Το λόγο έχει ο συνάδελφος κ. Δηµήτριος Αναγνωστάκης για
επτά λεπτά.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Να ευχαριστήσω όλες και όλους τους συναδέλφους που έµειναν µέχρι αυτήν την ώρα.
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ: «Για να µην τα λέω µόνος µου»!
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Έτσι ακριβώς.
Θα ήθελα να µου επιτρέψετε να ξεκινήσω από αυτό που ο κ.
Αλεξόπουλος είπε για την επικοινωνία που είχε µε τον φίλο του
τον Σταύρο. Προφανώς, αν είχε τη δυνατότητα να πάρει µετά
από την τοποθέτησή σας και γενικότερα µετά τη διαδικασία
όπως έχει εξελιχθεί, θα έβαζε ακόµα ένα ερώτηµα ο φίλος σας
ο Σταύρος: «Γιατί, Απόστολε, δεν καταθέσατε µία ολοκληρωµένη
πρόταση ως Αξιωµατική Αντιπολίτευση, τόσο εσείς που πήρατε
το λόγο όσο και ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης;».
Αυτό είναι ένα ερώτηµα.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Έδωσα απάντηση σε αυτό.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ησυχία παρακαλώ.
Συνεχίστε, κύριε συνάδελφε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Επειδή ήξερα ότι ίσως προκαλέσει αντίλογο αυτή η αναφορά µου, έχω µαζί µου την οµιλία
του κ. Τσίπρα, του αξιότιµου Αρχηγού της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, και θέλω να σταθώ σε τρία σηµεία της.
Εγκαλεί ο κ. Τσίπρας τη Δηµοκρατική Αριστερά και τον Πρόεδρό της, τον κ. Κουβέλη, ότι ξέχασε τα περί απαγκίστρωσης και
ότι απεµπολήσαµε την προεκλογική µας δέσµευση για την πολιτική διαπραγµάτευση.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Αν έχετε την καλοσύνη, επειδή ακούγεστε...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ, λίγο
ησυχία. Σεβασµός στον οµιλητή. Είναι και περασµένη η ώρα.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Δεν πειράζει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Όχι, κύριε συνάδελφε, πειράζει.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Σας ευχαριστώ.
Θυµίζω, λοιπόν, στον κ. Τσίπρα και στους Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ότι σαφώς η Δηµοκρατική Αριστερά δεν έχει ψηφίσει ούτε
το πρώτο µνηµόνιο ούτε το δεύτερο µνηµόνιο ούτε το µεσοπρόθεσµο. Και βεβαίως είναι αυτονόητο και µου φαίνεται παράξενο
πώς παρερµηνεύεται το γεγονός όταν αυτήν τη στιγµή υλοποιείται η δέσµευσή µας για σταδιακή απαγκίστρωση από επαχθείς
όρους του µεσοπρόθεσµου, αυτό να γίνεται αιτία να µας εγκαλείτε.
Ειλικρινά, είναι παράδοξο και δηµιουργεί, αν µη τι άλλο, ένα
κενό στη ρητορική σας. Αν αυτό δεν είναι συνέπεια, αν αυτό δεν
είναι σταθερότητα σε απόψεις και αρχές, όπως αυτές έχουν διατυπωθεί και προεκλογικά και µετεκλογικά συγχωρείστε µε, αλλά
αυτό που επιδιώκετε δεν είναι µία σοβαρή πολιτική αντιπαράθεση µε βάση τα επιχειρήµατα, αλλά απλά προσπαθείτε να δηµιουργήσετε για άλλη µία φορά στο Κοινοβούλιο εντυπώσεις και
βέβαια ο µοναδικός σας στόχος είναι να αποπροσανατολίσετε
από το σοβαρό διακύβευµα που αντιµετωπίζει η χώρα, που είναι
η παραµονή της στην Ευρωζώνη και το ευρώ, βεβαίως πάντα µε

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΝΣΤ’ - 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 (ΑΠΟΓΕΥΜΑ)

την κοινωνία όρθια.
Εµείς αυτά τα δύο τα έχουµε ταυτισµένα. Σας θυµίζω ότι είµαστε συνεπείς, γιατί δεν διστάσαµε ως κυβερνητικός εταίρος –
όπως µας αποκαλείτε και έτσι είναι- να κάνουµε ένσταση και στο
ζήτηµα της «SIEMENS» και στα κέντρα πρώτης υποδοχής και βεβαίως -τόσο στην επιτροπή, όσο και στην κεντρική εισήγηση που
έγινε από τη συνάδελφο κ. Ξηροτύρη- να διαφωνήσουµε κάθετα
µε πρακτικές και λογικές που αυτό το νοµοσχέδιο θέλει να περάσει.
Γίνοµαι πιο σαφής. Όταν συµφωνήθηκε η συµµετοχή των
τριών κοµµάτων στην Κυβέρνηση εθνικής ευθύνης υπογράφηκε
µία προγραµµατική συµφωνία. Για µας η προγραµµατική συµφωνία, όπως και για τα υπόλοιπα κόµµατα που στηρίζουν την Κυβέρνηση, είναι σε διαρκή ισχύ.
Τότε, λοιπόν, στις αποκρατικοποιήσεις είχαµε δεσµευθεί και
τα τρία κόµµατα ότι θα υπάρχουν εγγυήσεις διαφάνειας, ότι οι
αποκρατικοποιήσεις θα συνδέονται µε την ανάπτυξη και όχι µόνο
µε εισπρακτικούς στόχους, ότι θα δηµιουργηθεί ένα θεσµικό
πλαίσιο για τις ρυθµιστικές αρχές, ότι θα υπάρξει διατήρηση της
κυριότητας του κράτους στα δίκτυα και βέβαια αξιοποίηση του
θεσµού των συµβάσεων παραχώρησης για βασικές υποδοµές.
Είχαµε επιπλέον µια ακόµη παράγραφο που µιλούσε για επίσπευση µε άµεσες ενέργειες, κυρίως των περιπτώσεων όπου η
συµµετοχή του ιδιωτικού τοµέα συνδέεται µε επενδύσεις σε υποδοµές και θέσεις εργασίας, όπως για παράδειγµα το λειτουργικό
έργο του ΟΣΕ.
Εµείς, λοιπόν, παραµένουµε σταθεροί, συνεπείς και δοκιµάζεται η αξιοπιστία µας, όπως δοκιµάζεται η αξιοπιστία κάθε πολιτικής δύναµης εντός της Βουλής. Διαφωνήσαµε, κύριε Υπουργέ,
και το καταθέσαµε σε συνεδριάσεις που έγιναν. Μάλιστα, αυτή
η διαφωνία µας έγινε µετά την ακρόαση φορέων που επιβεβαίωσαν τα αυτονόητα, την ορθότητα της πολιτικής θέσης της Δηµοκρατικής Αριστεράς.
Αναφέροµαι στο δεύτερο άρθρο, που σε καµµία περίπτωση
εµείς δεν µπορούµε να το αποδεχθούµε, γιατί η όλη αξιοποίηση
δεν έχει αναπτυξιακή στόχευση, αλλά στοχεύει µόνο στον εισπρακτικό τοµέα και τίποτα περισσότερο.
Είπαµε επίσης ότι είναι απαραίτητο να υπάρχει ένα νοµοθετικό
πλαίσιο για τις ρυθµιστικές αρχές, έτσι ώστε να υπάρχει διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας των εταιρειών στις παρεχόµενες κοινωνικές υπηρεσίες και αγαθά. Ζητήσαµε δε να εξαιρεθούν τόσο οι δηµόσιες επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, όπως η
ΕΥΔΑΠ και η ΕΥΑΘ και βεβαίως τα µεγάλα λιµάνια. Έγινε εκτενέστερη αναφορά και δεν θα µείνω σε αυτό.
Θέλω όµως να κάνω δύο αναφορές στις τροπολογίες. Σε ό,τι
αφορά την τροπολογία για το επικουρικό είµαστε πλήρως αντίθετοι. Θεωρούµε ότι σε καµµία περίπτωση αυτή η πρόταση δεν
αντιµετωπίζει τις δυσκολίες και τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι άνθρωποι, που δυστυχώς γίνονται θύµατα τροχαίων ατυχηµάτων.
Σε ό,τι έχει να κάνει –και κλείνω, κύριε Πρόεδρε- µε τη δεύτερη
τροπολογία και µιλώ για την εξίσωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο κίνησης και θέρµανσης, θα συµφωνήσουµε
κατ’ αρχάς, αλλά µε µια βασική προϋπόθεση.
Πρέπει να κτυπηθεί η λαθρεµπορία, πρέπει να κτυπηθεί η φοροδιαφυγή. Εξάλλου, είστε αποδέκτης πολλών ερωτήσεων από
τη Δηµοκρατική Αριστερά. Σαφώς θα πρέπει να ενεργοποιηθούν
οι ΚΥΑ και βεβαίως έχουµε βάλει και µια ακόµη παρατήρηση παράµετρο, ότι τα χρήµατα τα οποία θα εισπραχθούν από την
πάταξη της λαθρεµπορίας και της φοροδιαφυγής θα πρέπει να
λειτουργήσουν αντισταθµιστικά και έτσι να υπάρξει µία νέα πολιτική ως προς το πετρέλαιο θέρµανσης.
Τέλος, -και µε αυτό κλείνω, κύριε Πρόεδρε, σε µισό λεπτό, µε
την ανοχή σας- ο κ. Τσίπρας είπε στην τοποθέτησή του το πρωί
στη Βουλή ότι υπήρξε µία τροµοκρατία, ότι υπήρξε ένας εµπαιγµός της εκλογικής βάσης, δηλαδή του Έλληνα πολίτη και της Ελληνίδας. Και µάλιστα, µας κατηγόρησε ότι εµείς είπαµε στους
ψηφοφόρους πως ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα πρέπει να έρθει, γιατί θα φύγουν οι επιχειρήσεις και γιατί θα γίνει, όπως ακριβώς είπε, η
άρση των καταθέσεων…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Αναγνω-
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στάκη, τώρα δικαιολογηµένα παραπονιούνται κάποιοι, οι οποίοι
όταν µιλούσαν τους πιέσαµε να περιοριστούν.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Έχω δέκα δευτερόλεπτα,
κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Εντάξει, έχετε
δέκα δευτερόλεπτα. Ορίστε, συνεχίστε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Αυτό, λοιπόν, θα πρέπει να
απευθυνθεί ως ερώτηµα στους ίδιους τους λειτουργούντες
εντός του ΣΥΡΙΖΑ, που αυτοί τα είπαν στον ελληνικό λαό κι έφεραν αυτό το αποτέλεσµα.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Το λόγο έχει η κ. Αντωνίου.
ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, λόγω του περασµένου της ώρας και επειδή η συζήτηση
για το σχέδιο νόµου έχει εξαντληθεί, θα περιοριστώ µόνο στην
τροπολογία του Υπουργείου Οικονοµικών για την εξίσωση του
φόρου πετρελαίου θέρµανσης και κίνησης.
Είµαι υποχρεωµένη να µεταφέρω στο Κοινοβούλιο τη φωνή
αγωνίας όλων των συµπολιτών µου στην Καστοριά, σχετικά µε
την τιµή του πετρελαίου.
Με στόχο την αντιµετώπιση του λαθρεµπορίου, καθώς ο µειωµένος συντελεστής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρµανσης αποτελεί σηµαντικό κίνητρο για τη διάπραξη
λαθρεµπορικών πράξεων, το Υπουργείο Οικονοµίας προχωρά
στην καθιέρωση ενιαίου συντελεστή Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης για το πετρέλαιο, ανεξαρτήτως χρήσης.
Ασφαλώς και κανένας δεν θα µπορούσε να έχει αντιρρήσεις
για την καταπολέµηση του λαθρεµπορίου σ’ ένα προϊόν µάλιστα
στου οποίου τη φορολόγηση στηρίζεται ένα µεγάλο µέρος των
εσόδων του ελληνικού δηµοσίου. Επιτρέψτε µου όµως να κάνω
δύο πολύ σηµαντικές, κατά την άποψή µου, παρατηρήσεις. Πρώτον, ότι το Υπουργείο θα πρέπει πολύ γρήγορα να προχωρήσει
στη λήψη όλων εκείνων των απαιτούµενων µέτρων, όπως το σύστηµα εισροών –εκροών, που θα χτυπήσουν το πρόβληµα στη
ρίζα του, έτσι ώστε να µην είναι αναγκαίες τέτοιου τύπου ρυθµίσεις. Και δεύτερον, τις επόµενες ηµέρες ο Υπουργός Οικονοµικών να προχωρήσει στην έκδοση των αποφάσεων που θα καθορίζουν το ύψος, τους όρους και τις προϋποθέσεις για την καταβολή του επιδόµατος θέρµανσης, το οποίο αν και προβλέπεται
από το ν. 3986/2011, µέχρι σήµερα δεν έχει καθοριστεί.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εκλέγοµαι και ζω στην Καστοριά
και µπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι το σηµαντικότερο πρόβληµα
των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων τον επερχόµενο χειµώνα
θα είναι η τιµή του πετρελαίου θέρµανσης. Η εξοµοίωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης του πετρελαίου θέρµανσης µε αυτόν
του πετρελαίου κίνησης και άρα η εκτίναξη της τιµής του στο 1,4
ευρώ ανά λίτρο, όπως ήδη βλέπουµε, ή ακόµη και παραπάνω
τους επόµενους µήνες, θα δηµιουργήσει ανυπέρβλητα προβλήµατα όχι µόνο σε πολλά νοικοκυριά και επιχειρήσεις, αλλά και
στη λειτουργία των δήµων και των σχολείων, στις µονάδες κοινωνικής φροντίδας και στις αθλητικές εγκαταστάσεις.
Οι συµπολίτες µας στην Καστοριά θα κληθούν να σηκώσουν
στις πλάτες τους το φορολογικό βάρος από την εξοµοίωση του
Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης του πετρελαίου θέρµανσης µε το
πετρέλαιο κίνησης, αφού λόγω του ιδιαίτερα σκληρού και µεγάλου σε διάρκεια χειµώνα καταναλώνουν πολλαπλάσιες ποσότητες από την υπόλοιπη Ελλάδα.
Αρκεί να σας αναφέρω ότι τον περσινό χειµώνα η Καστοριά
για περίπου δύο µήνες είχε θερµοκρασίες κάτω των µείον πέντε
βαθµών Κελσίου. Άλλωστε, οι περισσότεροι αναζητούν εναλλακτικές πηγές θέρµανσης. Ενώ αρκετοί είναι αυτοί που εξαιτίας
της οικονοµικής αδυναµίας δεν θα χρησιµοποιήσουν κανενός είδους θέρµανση.
Εδώ και καιρό και πολύ πριν αρχίσει η διάθεση του πετρελαίου
θέρµανσης, τα αρνητικά αποτελέσµατα της παραπάνω απόφασης είναι ήδη ορατά: δάση αποψιλώνονται προκαλώντας τεράστιες περιβαλλοντολογικές βλάβες. Η επιστροφή στη χρήση
ηλεκτρικής ενέργειας για θέρµανση θα δηµιουργήσει προβλήµατα στη ΔΕΗ και λόγω των φουσκωµένων λογαριασµών για
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τους καταναλωτές, αλλά και για την καταπόνηση του συστήµατος µεταφοράς και διανοµής. Στην αγορά πάλι των καυσοξύλων
επικρατεί αναρχία µε ανεξέλεγκτες εισαγωγές από γειτονικές
χώρες, εµείς είµαστε σύνορα και αντιµετωπίζουµε αρκετά φαινόµενα λαθρεµπορίας. Αρκετοί επιτήδειοι ετοιµάζονται για εισαγωγές πετρελαίου θέρµανσης από γειτονικές χώρες µε χαµηλότερη τιµή.
Από τα παραπάνω τα συµπεράσµατα είναι µάλλον εύκολα.
Ούτε το ελληνικό δηµόσιο έχει τα αναµενόµενα έσοδα, αφού ήδη
η αύξηση της τιµής του πετρελαίου του 2011 έφερε µείωση της
κατανάλωσης κατά 50%, αλλά και πολλοί συµπολίτες µας θα παγώσουν µε απρόβλεπτες συνέπειες, γενικά για το κοινωνικό σύνολο.
Ασφαλώς και είναι αποδεκτή από όλους, το ανέφερα και νωρίτερα, η σκοπιµότητα της απόφασης της εξοµοίωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης µε στόχο την καταπολέµηση της
λαθρεµπορίας και της φοροδιαφυγής.
Παράλληλα όµως, στόχος θα πρέπει να είναι η αύξηση των
εσόδων του δηµοσίου, αλλά και η προστασία του κοινωνικού συνόλου. Στο πλαίσιο αυτά είναι, λοιπόν, επιτακτική ανάγκη, τα προβλήµατα που δηµιουργούνται από τη συγκεκριµένη απόφαση να
αντιµετωπιστούν γρήγορα και δίκαια.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θεωρώ ότι όποιες κοινωνικές
µεταβιβάσεις, ιδιαίτερα σε µια δύσκολη περίοδο όπως η σηµερινή, πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο στοχευµένες, για να
έχουν αποτέλεσµα. Δεν µπορεί, λοιπόν, η Καστοριά, αλλά και
ολόκληρη η Βόρεια Ελλάδα µε δύο µήνες τουλάχιστον αρνητικές
θερµοκρασίες να συγκρίνεται µε τα ίδια κριτήρια και τις ίδιες διαδικασίες µε περιοχές της χώρας µας, µε θερµοκρασίες που αγγίζουν τους είκοσι βαθµούς κατά τη διάρκεια του χειµώνα. Με
αυτά τα δεδοµένα, η απόφαση για την καταβολή του επιδόµατος
για την κατανάλωση πετρελαίου θέρµανσης πρέπει απαραίτητα
να µην έχει οριζόντιο χαρακτήρα και να λαµβάνει υπόψη όλα τα
ιδιαίτερα κλιµατολογικά και οικονοµικά χαρακτηριστικά της κάθε
περιοχής.
Πρέπει να σας αναφέρω, κύριε Υπουργέ, ότι οι προτάσεις που
µέχρι σήµερα παρουσιάστηκαν για την καταβολή επιδόµατος,
κυρίως λόγω του οριζόντιου χαρακτήρα, είναι άδικες και ανεπαρκείς για την πόλη µου, για την πατρίδα µου.
Επιτρέψτε µου να καταθέσω την πρόταση µου, που είχα την
ευκαιρία να σας εκθέσω και προφορικά. Καταβολή επιδόµατος
θέρµανσης σαράντα λεπτών ανά λίτρο, χωρίς οικονοµικά κριτήρια και µέχρι τρεις τόνους ανά ηλεκτροδοτούµενο ακίνητο, για
την περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς. Μια πρόταση που απαλύνει τις πολύ σκληρές συνέπειες της τροπολογίας, που σήµερα συζητάµε και είναι κοινωνικά δίκαιη.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, οι Καστοριανές
και οι Καστοριανοί που διοργάνωσαν τις προηγούµενες ηµέρες
ένα πάρα πολύ µεγάλο συλλαλητήριο δεν διεκδικούν προνόµια,
δεν µπορεί όµως να δεχτούµε και δυσµενή µεταχείριση. Ζητάµε
κοινωνική δικαιοσύνη και ίση αντιµετώπιση στην κατανοµή των
φορολογικών βαρών.
Παραµένω σίγουρη ότι θα λάβετε τις όποιες αποφάσεις µε το
µυαλό και την καρδιά σας στην Καστοριά, στη Βόρειο Ελλάδα
που το χειµώνα παγώνει. Και όχι στη ζεστασιά της Αθήνας.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ευχαριστούµε την
κ. Αντωνίου.
Ο κύριος Υπουργός, έχει το λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Θα µπορούσα να κάνω και τη δευτερολογία µου µαζί; Δεν ξέρω αν υπάρχουν και άλλοι Βουλευτές.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Θα υπάρξουν δευτερολογίες.
Κάνετε ότι θέλετε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Ωραία.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Άµα θέλει, ας κάνει και τη δευτερολογία του ο κύριος Υπουργός.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ορίστε, κύριε
Υπουργέ, έχετε το λόγο για να διαβάσετε τις νοµοθετικές βελτιώσεις.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Θα ανακοινώσω νοµοθετικές βελτιώσεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Μπορείτε να κάνετε
τη δευτερολογία σας τώρα, ούτως ώστε να σας απαντήσουν οι
εισηγητές. Και µετά έχετε το δικαίωµα να απαντήσετε τριτολογώντας εσείς.
Μπορείτε, λοιπόν, να κάνετε και τη δευτερολογία σας.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Και τις
διατυπώσεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Βεβαίως.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Ωραία.
Ξεκινάω µε διατυπώσεις και προσθήκες.
Επί της από 5-10-2012 κατατεθείσης τροπολογίας µε γενικό
αριθµό 32 και ειδικό αριθµό 11 οι παράγραφοι 1 και 2 της από 510-2012 τροπολογίας αντικαθίστανται ως εξής:
1α. Το στοιχείο γ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 19 του π.δ.
237/1986, όπως τροποποιήθηκε µε την παράγραφο 1 του άρθρου 5 του π.δ. 264/1991 καταργείται και τα στοιχεία δ’ και ε’
αναριθµούνται σε γ’ και δ’ αντίστοιχα.
β. Στο δεύτερο εδάφιο του σηµείου δ’ του άρθρου 19 του ν.
489/1976, το οποίο προστέθηκε µε το άρθρο 37 παράγραφος 21
του ν. 2496/1997 οι λέξεις «…του ισόποσου σε δραχµές των 1.500
ECU...» αντικαθίσταται από τις λέξεις «…των 1.500 ευρώ…»
γ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 19 του π.δ. 237/1986, όπως
τροποποιήθηκε µε την παράγραφο 26 του άρθρου 37 του ν.
2496/1997 αντικαθίσταται, ως ακολούθως:
«2. Η αποζηµίωση που καταβάλλει το Επικουρικό Κεφάλαιο για
χρηµατικές ικανοποιήσεις λόγω ψυχικής οδύνης δεν µπορεί να
υπερβεί το ποσό των 6.000 ευρώ για κάθε δικαιούχο. Η αποζηµίωση για τα εδάφια α’ και β’ της προηγούµενης παραγράφου
του παρόντος άρθρου δεν µπορεί να υπερβεί τα κατά το άρθρο
6 παράγραφος 5 κατώτατα όρια ασφαλιστικών ποσών του χρόνου του ατυχήµατος.
Στις περιπτώσεις του εδαφίου γ’ της προηγούµενης παραγράφου το συνολικό ποσό για την αποζηµίωση καταβάλλεται σύµφωνα µε τα ακόλουθα:
α) για αποζηµίωση ύψους έως 4.000 ευρώ καταβάλλεται συνολικό ποσό ίσο προς το 90% αυτής
β) για αποζηµίωση ύψους από 4.001 έως 10.000 ευρώ καταβάλλεται συνολικό ποσό ίσο προς το 87,5% αυτής, µε κατώτατο
όριο 3.600 ευρώ.
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, αφού θα τα καταθέσει!
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Αν θέλετε, να σας τα διαβάσω.
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ: Είναι δυο σελίδες δακτυλογραφηµένες!
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Θέλετε
να σας πω την ουσία ή να σας το διαβάσω;
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ: Μα, θα κατατεθεί στα Πρακτικά η φωτοτυπία! Προς Θεού!
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Διαβάστε το!
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Μάλιστα,
να σας το διαβάσω.
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ: Τι είναι αυτό τώρα;
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Με συγχωρείτε! Αυτό είναι
πρόκληση!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ένα λεπτό, κύριε
Υπουργέ.
Θα διαβαστούν αυτά και θα διανεµηθούν.
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ: Μα, µε συγχωρείτε! Η κοινοβουλευτική πρακτική, κύριε Πρόεδρε –και το ξέρετε πολύ καλύτερα από
εµένα- ορίζει ότι ο Υπουργός από τη στιγµή που θέλει να καταθέσει βελτιώσεις, τις καταθέτει στο Προεδρείο και µοιράζονται
σε όλους. Αν είναι δυνατόν τρεις σελίδες πυκνά δακτυλογραφηµένες, όλες οι διορθώσεις που γίνονται, να διαβαστούν από τον
Υπουργό! Προς Θεού δηλαδή!

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΝΣΤ’ - 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 (ΑΠΟΓΕΥΜΑ)

(Διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
Αυτή είναι η κοινοβουλευτική διαδικασία. Αν οι κύριοι συνάδελφοι δεν την ξέρουν, λυπάµαι πολύ! Τι να κάνουµε τώρα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κύριοι συνάδελφοι,
σας παρακαλώ!
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Τις φέρνετε στις 12.00’ το βράδυ!
Δυστυχώς, αυτό είναι το πρόβληµα!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Παρακαλώ, κύριε
Υπουργέ, συνεχίστε.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, εµείς που είµαστε παρόντες εδώ από τον ΣΥΡΙΖΑ και αντιλέγουµε στο νοµοσχέδιο αυτό, επειδή στις 12.00’ το βράδυ ο κύριος Υπουργός
καταθέτει τροπολογίες τριών σελίδων και στις 11.00’ κατέθεσε
και άλλες τροπολογίες, επιθυµούµε να ακουστούν στη Βουλή, να
τα διαβάσει –όπως ο ίδιος προσφέρθηκε και ζήτησε- για να τοποθετηθούµε. Αν οι κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας και της Δηµοκρατικής Αριστεράς εξανίστανται, είναι δικό τους θέµα!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κυρία Κωνσταντοπούλου, θα τα διαβάσει ο Υπουργός, θα κατατεθούν στα Πρακτικά και θα διανεµηθούν.
Παρακαλώ, κύριε Υπουργέ, συνεχίστε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Τρία
λεπτά θα κάνω.
γ) για αποζηµίωση ύψους από 10.001 έως 30.000 ευρώ καταβάλλεται συνολικό ποσό ίσο προς το 85% αυτής, µε κατώτατο
όριο 8.750 ευρώ
δ) για αποζηµίωση ζηµίας ύψους από 30.001 έως 60.000 ευρώ
καταβάλλεται συνολικό ποσό ίσο προς το 80% αυτής, µε κατώτατο όριο 25.000 ευρώ
ε) για αποζηµίωση ζηµίας ύψους από 60.001 έως 100.000
ευρώ καταβάλλεται συνολικό ποσό ίσο προς το 70% αυτής, µε
κατώτατο όριο 48.000 ευρώ
στ) για αποζηµιώσεις το ύψος των οποίων υπερβαίνουν τις
100.000 ευρώ καταβάλλεται συνολικό ποσό ίσο µε το 70% αυτής,
µε ανώτατο όριο τις 100.000 ευρώ.
Το Επικουρικό Κεφάλαιο υποχρεούται στην καταβολή αποζηµίωσης και πέραν των 100.000 ευρώ σε πρόσωπα που ζηµιώθηκαν µε αναπηρία, η φύση και ο βαθµός της οποίας καθώς και το
ύψος αποζηµίωσης θα οριστούν µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης που
εκδίδεται µετά από γνώµη του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας
(ΚΕΠΑ).
Η ανωτέρω γνώµη διατυπώνεται εντός τριάντα ηµερών από
την περιέλευση στο ΚΕΠΑ του σχετικού αιτήµατος του Υπουργού
Οικονοµικών. Σε περίπτωση άπρακτης προθεσµίας των τριάντα
ηµερών η κοινή υπουργική απόφαση εκδίδεται χωρίς τη γνώµη
αυτή.
Η ρύθµιση της παρούσας παραγράφου καταλαµβάνει και τις
ήδη γεγενηµένες αξιώσεις κατά του Επικουρικού Κεφαλαίου,
χωρίς πάντως να θίγει αξιώσεις που έχουν επιδικαστεί µε οριστική δικαστική απόφαση. Οι δικαιούχοι αποζηµίωσης δύναται
να διεκδικήσουν το υπόλοιπο ποσό της ζηµιάς από την κοινή εκκαθάριση.
Οι τόκοι που στις περιπτώσεις της προηγούµενης παραγράφου του παρόντος άρθρου υποχρεούται να καταβάλει το Επικουρικό Κεφάλαιο, υπολογίζονται σε κάθε περίπτωση µε επιτόκιο 6%
ετησίως. Με απόφαση της Τραπέζης της Ελλάδος, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, µπορεί να µεταβάλλεται το εν λόγω ποσοστό. Οι αξιώσεις της αποζηµίωσης
κατά του Επικουρικού Κεφαλαίου υπόκεινται στην παραγραφή
της παραγράφου 2 του άρθρου 10».
Τέταρτο. Στο τέλος του άρθρου 19 του Π.Δ. 237/986 προστίθεται νέα παράγραφος ως εξής:
«7. Η αγωγή κατά του επικουρικού κεφαλαίου είναι παραδεκτή
µόνο εάν ο ενάγων έχει υποβάλει προ της άσκησής της στο Επικουρικό Κεφάλαιο έγγραφη αίτηση αποζηµίωσης µε συνηµµένα
τα έγγραφα που αποδεικνύουν την απαίτησή του. Το Επικουρικό
Κεφάλαιο είναι υποχρεωµένο να απαντήσει αιτιολογηµένα στην
αίτηση εντός τριών µηνών από την υποβολή της σύµφωνα µε την
παράγραφο 6 του άρθρου 6 του νόµου αυτού. Μετά τη λήψη της
απάντησης του Επικουρικού Κεφαλαίου ή την άπρακτη παρέ-
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λευση της ως άνω προθεσµίας, ο παθών δύναται να ασκήσει
αγωγή κατά του Επικουρικού Κεφαλαίου».
Πέµπτο. Στην περίπτωση α της παραγράφου 1 του άρθρου 20
του π.δ. 237/1986 στην πρώτη πρόταση οι λέξεις «5% επί των καθαρών ασφαλίστρων» αντικαθίστανται από τις λέξεις «6% από
των ακαθαρίστων εγγεγραµµένων ασφαλίστρων» και στην τρίτη
πρόταση οι λέξεις «επί των καθαρών ασφαλίστρων», αντικαθίστανται από τις λέξεις, «επί των ακαθαρίστων εγγεγραµµένων
ασφαλίστρων».
Έκτο. Στο σηµείο α) της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του
π.δ. 237/1986 προστίθεται νέο εδάφιο. «Οι αλληλασφαλιστικοί
συνεταιρισµοί είναι υποχρεωµένοι να αποδίδουν στο Επικουρικό
Κεφάλαιο τις εισφορές που αναλογούν στους πρωτοβάθµιους
συνεταιρισµούς τους οποίους αντασφαλίζουν ανεξάρτητα αν εισέπραξαν τις εισφορές αυτές ή όχι.
Έβδοµο. Στο πρώτο εδάφιο του σηµείου β) της παραγράφου
1 του άρθρου 20 του π.δ. 237/1986 οι λέξεις «οι εισφορές αυτές»,
αντικαθίστανται από τις λέξεις, « τα ασφάλιστρα αυτά».
Όγδοο. Στο τέλος του σηµείου β) της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του π.δ. 237/1986 προστίθεται στο νέο εδάφιο, «Με απόφαση του Επικουρικού Κεφαλαίου ρυθµίζονται θέµατα στοιχείων
και διαδικασιών του τρόπου είσπραξης των εισφορών. Το Επικουρικό Κεφάλαιο είναι υποχρεωµένο ένα µήνα µετά τη λήξη
κάθε ηµερολογιακού διµήνου να ενηµερώνει την Τράπεζα της
Ελλάδος για το ύψος των εισφορών που εισέπραξε αναλυτικά
για κάθε επιχείρηση, όπως και την ηµεροµηνία καταβολής της
εισφοράς, καθώς και ποιες επιχειρήσεις δεν κατέβαλαν την εισφορά τους».
Ένατο. Μετά το πρώτο εδάφιο της δεύτερης παραγράφου του
άρθρου 20 του π.δ. 237/1986 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Αναστέλλεται κάθε αναγκαστική εκτέλεση σε βάρος του Επικουρικού Κεφαλαίου είτε εις χείρας του είτε εις χείρας τρίτων από
την έναρξη ισχύος του παρόντος µέχρι την 31η Δεκεµβρίου 2016.
Απαγορεύεται, επίσης, ο συµψηφισµός των εισφορών των µελών
του µε τυχόν οφειλές του Επικουρικού Κεφαλαίου προς αυτά.»
Δέκατο. Στο τέλος του άρθρου 20 του π.δ. 237/1986 προστίθεται νέα παράγραφος 4 ως εξής:
«4. Το δικαίωµα εγγραφής στο Επικουρικό Κεφάλαιο κάθε
νέου µέλους ανέρχεται σε 50.000 ευρώ. Η ελάχιστη ετήσια εισφορά κάθε µέλους ανεξάρτητα από το ύψος των ακαθαρίστων
εγγεγραµµένων ασφαλίστρων θα ανέρχεται στο ποσό των 10.000
ευρώ».
Εντέκατο. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου
25 τροποποιείται ως ακολούθως:
«Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών που εκδίδεται µετά
από εισήγηση της Τράπεζας της Ελλάδος, µπορούν να ορίζονται
ειδικές προϋποθέσεις καταβολής αποζηµιώσεων από το Επικουρικό Κεφάλαιο σε περίπτωση ανάκλησης της άδειας λειτουργίας
λόγω παράβασης της νοµοθεσίας ή πτώχευσης ασφαλιστικής
επιχείρησης.».
Με την τροποποίηση των διατάξεων περί Επικουρικού Κεφαλαίου τις οποίες πρότεινα στο Σώµα, γίνονται δεκτά αιτήµατα
πολλών Βουλευτών για να συνεχίσει το Επικουρικό να καλύπτει
χρηµατικές ικανοποιήσεις λόγω ψυχικής οδύνης και προβλέπεται
δυνατότητα να υπερβαίνει η αποζηµίωση για υλικές ζηµιές και
ηθική βλάβη το πλαφόν των 100.00 ευρώ.
Πιστεύουµε πως µε τις νέες ρυθµίσεις επιτυγχάνεται η χρυσή
τοµή µεταξύ της ανάγκης εξυγίανσης του Επικουρικού και αποζηµίωσης παθόντων και δικαιούχων.
Σηµειώνω ότι προτείνεται η αντικατάσταση του συνόλου της
ρύθµισης του άρθρου τέταρτου για νοµοτεχνικούς λόγους και
για λόγους καλύτερης κατανόησης της ρύθµισης.
Επόµενη προσθήκη επί του άρθρου τρίτου.
2. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης α) της παρ.
2 του άρθρου 12 του ν. 3986/2011, προστίθεται η φράση: «καθώς
και οι γενικές κατευθύνσεις για την ενσωµάτωση της σχεδιαζόµενης επένδυσης στην περιβάλλουσα το δηµόσιο ακίνητο περιοχή και τη συµβολή της στην εθνική, περιφερειακή και τοπική
ανάπτυξη».
Η προσθήκη αυτή είναι απαραίτητη, προκειµένου να εµπλουτιστεί το περιεχόµενο της µελέτης η οποία υποβάλλεται για έγ-
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κριση του ΕΣΧΑΔΑ µε στοιχεία σχετικά µε την ενσωµάτωση της
σχεδιαζόµενης επένδυσης στην οικεία περιοχή.
3. Άρθρο τρίτο, παρ. 8: Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 14, όπως αντικαθίσταται µε την παρ. 8 του άρθρου τρίτου
του σχεδίου νόµου, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«1. Για την αξιοποίηση των δηµοσίων ακινήτων επιτρέπεται η
απευθείας παραχώρηση στον κύριο της επένδυσης ή στον έλκοντα εξ αυτού δικαιώµατα, της χρήσης αιγιαλού, παραλίας,
όχθης και παρόχθιας ζώνης ή και του δικαιώµατος εκτέλεσης,
χρήσης και εκµετάλλευσης λιµενικών έργων ή επέκτασης ήδη
υφισταµένων στην περιοχή λιµενικών εγκαταστάσεων επί αιγιαλού και παραλίας για την εξυπηρέτηση της επένδυσης».
Η προσθήκη της φράσης «επί αιγιαλού και παραλίας» κρίνεται
επιβεβληµένη προκειµένου να είναι σαφές ότι η επέκταση λιµενικών έργων αφορά µόνο τα τεχνικά έργα επί αιγιαλού και παραλίας και όχι επί όχθης και παρόχθιας ζώνης.
4. Στο άρθρο τρίτο, παράγραφος 17 επέρχονται και οι εξής
τροποποιήσεις: Α. Υποπαράγραφος ε.: Η παράγραφος 8 του άρθρου 22 του ν. 3986/2011 αναδιατυπώνεται ως εξής: «Η λήξη επιφέρει την απόσβεση των εµπραγµάτων δικαιωµάτων τρίτων επί
του δικαιώµατος επιφανείας».
Η προτεινόµενη αναδιατύπωση κρίνεται αναγκαία για την καλύτερη εξασφάλιση των συµφερόντων του δηµοσίου µετά τη
λήξη της επιφάνειας λόγω παρόδου του συµβατικού της χρόνου.
Β. Υποπαράγραφος στ.: Η παράγραφος 9 του άρθρου 22 του
ν. 3986/2011 αναδιατυπώνεται ως εξής: «Εάν κατά το χρόνο απόσβεσης του δικαιώµατος επιφάνειας υπάρχουν εµπράγµατα δικαιώµατα τρίτων επ’ αυτού, δεν επέρχεται απόσβεση της επιφάνειας, σύµφωνα µε τις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου, αλλά η επιφάνεια συνεχίζει στο πρόσωπο του κυρίου µέχρι
τη λήξη της, µπορεί να µεταβιβαστεί περαιτέρω και τα εµπράγµατα δικαιώµατα τρίτων εξακολουθούν να βαρύνουν την επιφάνεια».
Η προτεινόµενη αναδιατύπωση κρίνεται αναγκαία για την καλύτερη εξασφάλιση των συµφερόντων του δηµοσίου µετά την
απόσβεση της επιφάνειας, η οποία επέρχεται για άλλο λόγο πλην
της παρόδου του συµβατικού της χρόνου. Αποτρέπεται ειδικότερα η επέκταση τυχόν εµπραγµάτων βαρών και στην κυριότητα
και περιορίζεται η ικανοποίηση των δανειστών στην αξία του δικαιώµατος επιφάνειας.
5. Άρθρο τρίτο, παράγραφος 24, υποπαράγραφος β.: Στο
τέλος της περίπτωσης δ) της παρ. 3 του άρθρου 20 του ν. 3965/
2011, που προστίθεται µε την υποπαράγραφο β. της παρ. 24 του
άρθρου τρίτου του σχεδίου νόµου, προστίθεται φράση ως εξής:
«υπαγόµενο στο Γενικό Γραµµατέα Δηµόσιας Περιουσίας».
Με την εν λόγω προσθήκη διευκρινίζεται η ένταξη στη διοικητική δοµή της Γενικής Γραµµατείας Δηµόσιας Περιουσίας του
Αυτοτελούς Γραφείου που συστήνεται µε την προτεινόµενη ρύθµιση.
6. Άρθρο τρίτο παράγραφος 24, υποπαράγραφος γ.: Η υπο-
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παράγραφος γ. αντικαθίσταται ως εξής: «γ. Στην παράγραφο 4
του άρθρου 20 του ν. 3965/2011, µετά την περίπτωση γ) προστίθεται περίπτωση δ) ως εξής:
«δ) µία (1) θέση µόνιµου προσωπικού του κλάδου ΠΕ Νοµικών
και δύο (2) θέσεις µόνιµου προσωπικού του κλάδου ΔιοικητικούΟικονοµικού για τη στελέχωση του Αυτοτελούς Γραφείου Εποπτείας. Η πλήρωση των θέσεων γίνεται µε έναν από τους
παρακάτω τρόπους: α) µε µετάταξη προσωπικού αντίστοιχου
κλάδου, κατηγορίας ΠΕ, από τους φορείς των περιπτώσεων α’
και β’ της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982 (Α’ 65),
σύµφωνα µε τη διαδικασία της παραγράφου 1 του άρθρου 71
του ν. 3528/2007 (Α’ 26), ύστερα από προκήρυξη της Γενικής
Γραµµατείας Δηµόσιας Περιουσίας, στην οποία εξειδικεύονται
τα εκάστοτε απαιτούµενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα. Το
µετατασσόµενο προσωπικό διατηρεί την ίδια σχέση εργασίας. Η
στελέχωση του Γραφείου γίνεται και µε υπαλλήλους του κλάδου
ΠΕ Μηχανικών, ειδικότητας Αγρονόµων Τοπογράφων (1 θέση)
και ειδικότητας Αρχιτεκτόνων (1 θέση), η πλήρωση των οποίων
γίνεται µε την ίδια διαδικασία και µε µεταφορά της θέσης που
κατέχουν.
β) µε τριετή απόσπαση προσωπικού από τους ίδιους ως άνω
φορείς, η οποία µπορεί να ανανεώνεται µία µόνο φορά. Η απόσπαση αυτή κατά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του Γραφείου
διενεργείται µε κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και
του κατά περίπτωση αρµοδίου Υπουργού, χωρίς να απαιτείται
γνώµη του υπηρεσιακού συµβουλίου του φορέα από τον οποίο
αποσπάται ο υπάλληλος ύστερα από δηµόσια πρόσκληση της
Γενικής Γραµµατείας Δηµόσιας Περιουσίας, στην οποία εξειδικεύονται τα εκάστοτε απαιτούµενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα. Στη συνέχεια, διενεργείται µε τη διαδικασία που προβλέπεται από τις διατάξεις του ν. 3528/2007».
Η αντικατάσταση της προτεινόµενης ρύθµισης είναι αναγκαία,
προκειµένου να ενσωµατωθούν οι παρατηρήσεις του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
Αυτές είναι, κύριε Πρόεδρε, οι προσθήκες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κύριε Υπουργέ, θα
παρακαλούσα να καταχωριστούν στα Πρακτικά και να διανεµηθούν στους συναδέλφους, διότι ήταν πάρα πολλές και, όπως καταλαβαίνετε, ο χρόνος που έχουν οι εισηγητές να τις δουν και να
απαντήσουν, είναι πάρα πολύ λίγος. Ευχή εκφράζω, επειδή
αυτές ήταν πάρα πολλές, άλλη φορά να κατατίθενται εγκαίρως,
για να µπορούν οι Βουλευτές να λαµβάνουν γνώση.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Μάλιστα,
κύριε Πρόεδρε. Τις καταθέτω για τα Πρακτικά και τους συναδέλφους.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Οικονοµικών κ. Ιωάννης Στουρνάρας καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες προσθήκες-αναδιατυπώσεις, οι οποίες έχουν ως εξής:
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ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΝΣΤ’ - 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 (ΑΠΟΓΕΥΜΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κύριοι συνάδελφοι,
θα συνεχιστεί και αύριο και πιστεύω ότι θα έχετε το λόγο και
αύριο στις δευτερολογίες σας να απαντήσετε.
Ο κύριος Υπουργός έχει το λόγο για εννέα λεπτά. Θα παρακαλούσα πολύ όλους τους συναδέλφους να τηρήσουν τους χρόνους.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ήθελα να απαντήσω πρώτα στην αιτίαση ότι µε εκθέτουν
οι αναφορές πως η διαπραγµάτευση τελείωσε, κ.λπ., ενώ οι εταίροι λοιδορούσαν. Η διαπραγµάτευση έχει περατωθεί κατά το µεγαλύτερο µέρος. Παραµένουν ακόµα πολύ λίγα κοµµάτια. Αύριο
γίνεται ενηµέρωση στο Euro Working Group. Τα πάντα θα τελειώσουν, βεβαίως, µε την έκθεση της τρόικας και µε τις αποφάσεις
του Eurogroup.
Θα ήθελα, λοιπόν, να ευχαριστήσω όλα τα αξιότιµα µέλη του
ελληνικού Κοινοβουλίου για τις παρατηρήσεις και προτάσεις που
διατύπωσαν για το νοµοσχέδιο. Όπου ήταν δυνατόν έγιναν οι
αναγκαίες προσαρµογές και τροποποιήσεις που βελτίωσαν κατά
το δυνατόν όποιες αδυναµίες και ελλείψεις υπήρχαν στο σχέδιο
νόµου.
Σε σχέση µ’ αυτά που ακούστηκαν για περίεργες δήθεν εκδόσεις πράξεων νοµοθετικού περιεχοµένου, θα ήθελα να επισηµάνω ότι η έκδοση πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου απαιτεί
αριθµό υπογραφών απλής πλειοψηφίας στο σύνολο του αριθµού
των Υπουργών.
Αυτό τηρήθηκε κανονικά και στις δύο πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου που θα κυρώσουµε και αδυνατώ να κατανοήσω γιατί
θα πρέπει να απολογούνται οι Υπουργοί που υπέγραψαν τη µία
Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου και συνέβη να µην υπέγραψαν και τη δεύτερη.
Αναφορικά µε το δήθεν πραξικοπηµατικό και παράνοµο διορισµό των µελών του ΤΑΙΠΕΔ, κατ’ αρχάς να ληφθεί υπ’ όψιν ότι η
διατύπωση γνώµης από τη Βουλή έχει συµβουλευτικό χαρακτήρα και όχι υποχρεωτικό. Για τη διαδικασία του 49Α του Κανονισµού της Βουλής, ο Κανονισµός προβλέπει απλή πλειοψηφία.
Ο νόµος δεν τροποποιεί αυτοµάτως τον Κανονισµό. Αντιθέτως,
η Βουλή ορίζει τις διατάξεις που διέπουν τον τρόπο λειτουργίας
της. Για να το διατυπώσω απλά, ακόµα και αν δεν άλλαζε ο νόµος
µε την πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου, θα υπερίσχυε ο Κανονισµός που προβλέπει απλή πλειοψηφία. Η τροποποίηση ήταν
επιβεβληµένη, για να µη δίνεται ακριβώς η εντύπωση ότι η Κυβέρνηση λειτουργεί πραξικοπηµατικά και παραβιάζει τις προβλέψεις του νόµου.
Σε σχέση µε τους προβληµατισµούς που ακούστηκαν για
δήθεν αδιαφανή διαδικασία αποκρατικοποιήσεων, µε σηµαντική
προσθήκη που καταθέσαµε εξασφαλίζεται ουσιαστική διαβούλευση µε τη Βουλή κατά τη διαδικασία κάθε αποκρατικοποίησης.
Δίνεται η δυνατότητα στους Βουλευτές να διατυπώσουν προτάσεις και παρατηρήσεις για προκήρυξη ή πρόσκληση ενδιαφέροντος, τις οποίες το Ταµείο οφείλει να λαµβάνει υπ’ όψιν του.
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Θεωρώ ότι µε τη συγκεκριµένη τροπολογία αίρονται οι ενστάσεις και οι προβληµατισµοί που εκφράστηκαν για το πρόγραµµα
αποκρατικοποιήσεων και απευθύνοµαι κυρίως στους Βουλευτές
του ΠΑΣΟΚ και της ΔΗΜΑΡ. Διατυπώθηκαν κάποιες ενστάσεις
σχετικά µε το αν η αξιοποίηση της ιδιωτικής ακίνητης περιουσίας
του δηµοσίου περιβάλλεται από διαδικαστικές και ουσιαστικές
εγγυήσεις νοµιµότητας. Αυτό που µεριµνούµε είναι οι νέες επενδύσεις να έχουν την κατάλληλη ένταξη στις ευρύτερες περιοχές,
στις οποίες χωροθετούνται και όρους δόµησης που ευνοούν την
ήπια ανάπτυξη, σε συµφωνία µε τις υφιστάµενες χωροταξικές
και περιβαλλοντικές παραµέτρους.
Με νέα προσθήκη που υποβάλαµε, ενισχύεται η ανάγκη να
λαµβάνεται υπ’ όψιν για την έγκριση του ΕΣΧΑΔΑ του ακινήτου
η ενσωµάτωση της σχεδιαζόµενης επένδυσης στην περιβάλλουσα περιοχή του ακινήτου. Επίσης, θέλω να τονίσω ότι η νέα
χρήση του παραθεριστικού χωριού έχει ως απόλυτη αφετηρία
την έγκρισή του από το προεδρικό διάταγµα.
Σχετικά µε το Επικουρικό Ταµείο, σας διάβασα –και φέρνουµε
διάταξη- για την οριστική επίλυση ενός δύσκολου ζητήµατος µε
άµεσες συνέπειες σε ανθρώπους παθόντες, που τελεί σε εκκρεµότητα τόσον καιρό. Σκοπός µας είναι η διασφάλιση της βιωσιµότητας και της εξυγίανσης του Ταµείου και η εξασφάλιση κατά
το δυνατόν µίας αξιοπρεπούς αποζηµίωσης των δικαιούχων.
Για την ανάγκη πάταξης του λαθρεµπορίου καυσίµων, έχω ζητήσει να είναι έτοιµα µέχρι τα τέλη Νοεµβρίου τα σχέδια υπουργικών αποφάσεων που αφορούν ενεργοποίηση του νόµου για την
καταπολέµηση του λαθρεµπορίου καυσίµων. Αυτό θα είναι ένα
σηµαντικότατο βήµα, για να χτυπήσουµε το λαθρεµπόριο και να
εισέλθει στα ταµεία του κράτους σηµαντικό ποσό εσόδων. Αύριο
θα υπάρξει δυνατότητα να αναλύσουµε περαιτέρω τα άρθρα και,
κυρίως, την τροπολογία που περιέχει µία σειρά µνηµονιακών και
επειγουσών ρυθµίσεων των Υπουργείων.
Κατανοώ απολύτως τις ενστάσεις που εξέφρασαν οι Βουλευτές για τα στενά χρονικά περιθώρια, αλλά θέλω να τονίσω ότι
όλα τα Υπουργεία κινούµαστε µέσα σε ένα ασφυκτικότατο πλαίσιο για την εκπλήρωση δεσµευτικών υποχρεώσεων. Αυτό δεν σηµαίνει σε καµµία περίπτωση παράκαµψη των κοινοβουλευτικών
διαδικασιών και γι’ αυτό άλλωστε είµαστε παρόντες εδώ από το
πρωί, παρά τα άλλα καθήκοντα που έχουµε, έτοιµοι να συζητήσουµε κάθε πρόταση και δική σας επισήµανση.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Κύριε Υπουργέ να κατατεθούν και τα υπόλοιπα, κάποια χειρόγραφα που είπατε προηγουµένως όσον αφορά τις νοµοθετικές
ρυθµίσεις.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Τα καταθέτω, κύριε Πρόεδρε.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Οικονοµικών κ. Ιωάννης Στουρνάρας καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες νοµοθετικές ρυθµίσεις οι οποίες έχουν ως εξής:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΝΣΤ’ - 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 (ΑΠΟΓΕΥΜΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Εισερχόµεθα στις
δευτερολογίες των εισηγητών.
Ο κ. Ιορδάνης Τζαµτζής έχει το λόγο για επτά λεπτά.
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, άκουσα µε µεγάλη
προσοχή όλους τους συναδέλφους που µίλησαν από το πρωί.
Από τις δέκα η ώρα που ξεκίνησε η διαδικασία είµαι παρών, µε
εξαίρεση κάποια µικρά διαλείµµατα όπου βγήκα από την Αίθουσα.
Αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι αυτήν την ταλαιπωρία δεν
έπρεπε κατ’ αρχάς να την υποστεί ο Υπουργός, όµως αυτό που
βλέπω από την πλευρά της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης είναι µονίµως µια προσπάθεια κωλυσιεργίας. Αυτό το οποίο ορίζει η κοινοβουλευτική πρακτική είναι όσες βελτιώσεις έχει φέρει ο
Υπουργός, που προήλθαν από προτάσεις που έχουν γίνει σε όλη
τη διαδικασία -αυτές οι βελτιώσεις έρχονται αυτήν τη στιγµή- τις
ετοιµάζει και τις φέρνει, κατατίθενται και µοιράζονται, όχι επί είκοσι λεπτά να διαβάζονται οι όποιες βελτιώσεις γίνονται.
Από εκεί και πέρα, άκουσα τους κυρίους συναδέλφους, τόσο
την κ. Βαλαβάνη να κινδυνολογεί συνεχώς και να ζητά κρατικοποιήσεις, όσο και τον κ. Τσακαλώτο ο οποίος τοποθετήθηκε και
όλα αυτά τα οποία είπε ήταν ένας ύµνος στον κρατισµό. Ο άνθρωπος και η ιδιωτική πρωτοβουλία δεν υπάρχουν για σας, οι
ικανότητες ενός ανθρώπου και ο αγώνας του δεν υπάρχει για
σας.
Άκουσα τον κ. Γλέζο να µιλάει για πάταξη της φοροδιαφυγής,
να µιλάει για φοροείσπραξη. Να γίνει κανονική φοροείσπραξη,
είπε. Ίσως ήταν ο µόνος ο οποίος κατέθεσε σ’ αυτήν την Αίθουσα
από το ΣΥΡΙΖΑ κάποιες προτάσεις. Κάποιες από αυτές µπορεί
να µην τις αποδέχοµαι, όπως τη µονοµερή κατάργηση του χρέους, γιατί µε αυτό εµπαίζετε τον κόσµο, κοροϊδεύετε τους πολίτες κι άσχηµα µάλιστα, όταν λέτε: «Θέλουµε να συναντήσουµε
και να δούµε ανθρώπους στην Ευρώπη». Ποιος να σας συναντήσει στην Ευρώπη και γιατί, όταν συζητάτε για µονοµερή κατάργηση του χρέους;
Άκουσα όµως και τον κ. Γλέζο να λέει κάτι το οποίο δεν τολµάτε να πείτε, γιατί προκάλεσε για το θέµα αυτό µέσα στην επιτροπή και δεν τόλµησε κανείς σας να πάρει θέση. Ο κ. Γλέζος
είπε να απολύονται οι επίορκοι υπάλληλοι, οι αργόµισθοι και οι
τεµπέληδες.
ΟΛΓΑ-ΝΑΝΤΙΑ ΒΑΛΑΒΑΝΗ: Ο Κώδικας ο Δηµοσιοϋπαλληλικός το προβλέπει…
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ: Τι άποψη έχετε; Πάρτε θέση ξεκάθαρα.
ΟΛΓΑ-ΝΑΝΤΙΑ ΒΑΛΑΒΑΝΗ: Εφαρµόστε το νόµο. Τι θέση να
έχουµε;
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ: Αφήστε τους κώδικες. Αυτά είναι
«άλλα λόγια ν’ αγαπιόµαστε». Αφήστε τους κώδικες και τα παραµύθια.
Άκουσα τον κ. Τσίπρα να λέει ότι είµαστε αποικία της Γερµανίας και να ζητάει διαπραγµατεύσεις, λέει, µε ποιους; Με αυτούς
που προσπαθείτε να συναντηθείτε και δεν σας συναντούν στην
Ευρώπη. Γιατί; Γιατί σας θεωρούν αφερέγγυους συνοµιλητές.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Η προσωποποίηση της αφερεγγυότητας είστε εσείς.
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ: Από εκεί και πέρα η Κυβέρνηση,
όπως είπε ο κ. Τσίπρας, έχει φέρει την καταστροφή. Διεκδικούµε,
λέει ο κ. Τσίπρας, ο λαός να µην οδηγηθεί στην αγχόνη. «Ιδού η
Ρόδος ιδού και το πήδηµα», ζητήστε εκλογές, κύριε Τσίπρα.
Αφού εµείς µε όλη αυτήν την προσπάθεια που κάνουµε, οδηγούµε τον κόσµο στην αγχόνη, ζητήστε εκλογές να αλλάξουµε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ: Δεν χρειάζεται.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Θα τις ζητήσετε εσείς.
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ: Σας ακολουθούν όµως από πίσω και
οι Ανεξάρτητοι Έλληνες. Σας ακολούθησε σ’ αυτήν τη λογική ο
κ. Καµµένος. Ουσιαστικά έχετε γίνει «συνεταιράκια» πλέον.
Είπε ο κ. Καµµένος ότι δεν θα έχουµε να πληρωθούν οι µισθοί
στο πρώτο και δεύτερο µνηµόνιο. Όµως πληρώθηκαν.
Τσάµπα απειλείτε και δουλεύετε τον κόσµο. Αυτός που κοροϊδεύει τον κόσµο είναι ο κ. Καµµένος. Με το πρώτο και το δεύτερο
µνηµόνιο υπήρξαν χρήµατα µε τα οποία πληρώθηκε αυτός ο κόσµος. Αν δεν υπήρχαν αυτά τα χρήµατα, ο κόσµος δεν θα πλη-
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ρωνόταν. Και αυτό το ξέρετε πολύ καλά.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Οι δανειστές µας…
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ: Άλλοι, όµως, έβγαλαν το χρήµα από
την τρύπα και εσείς ακόµα πάνω σ’ αυτή τη λογική πηγαίνετε και
είστε «τσάµπα µάγκιες».
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Το µνηµόνιο γιατί το καταψηφίσατε τότε;
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ: Ποια είναι η πρότασή σας; Καταθέστε
επιτέλους µια πρόταση να την ακούσουµε. Συνεχώς «στρίβετε
δια του αρραβώνος». Δεν έχετε πρόταση και αρέσκεστε µόνο
στη σκανδαλολογία.
Ο κ. Καµµένος είπε ότι χάσαµε την αξιοπιστία µας απέναντι
στους πολίτες. Εγώ λέω «ναι». Και ξέρετε γιατί; Διότι εδώ µέσα
σ’ αυτήν την Αίθουσα ακούµε τόσα πράγµατα, όπως ακόµα και
ότι µας ψεκάζουν για να ψηφίσουµε τα µέτρα. Ποιοι από τους
πολίτες θα µας πάρουν σοβαρά, όταν λέτε τέτοια πράγµατα;
Και άκουσα τον κ. Μαρκόπουλο να ρωτάει «από πότε η αποκρατικοποίηση έγινε ανάπτυξη». Του απαντώ, λοιπόν, από τότε
που όταν πούλησε η Νέα Δηµοκρατία την Ολυµπιακή Αεροπορία,
την ψήφιζε και ο ίδιος.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Σήµερα την αγοράζετε…
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ: Και πουλήσαµε την Ολυµπιακή Αεροπορία, διότι έφερνε δισεκατοµµύρια χρέη τα οποία πλήρωνε ο
κάθε πολίτης. Το ξέρετε, αλλά µούγκα. Δεν λέτε τίποτα.
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
Και επιπλέον, αυτό το κράτος έχει σήµερα έσοδα από αυτήν
την αποκρατικοποίηση. Θα πρέπει να λέτε αλήθειες στον κόσµο.
«Όσοι ψηφίσουν, έχουν ευθύνη», είπε ο κ. Μαρκόπουλος.
Εσείς έχετε αναλογιστεί, κύριοι συνάδελφοι των Ανεξαρτήτων
Ελλήνων, τι τεράστιες ευθύνες έχετε απέναντι στους πολίτες
στους οποίους λέτε παραµύθια;
Άκουσα τον κ. Γερµενή από την Χρυσή Αυγή να µιλάει για ανθελληνικό σχέδιο νόµου, ενώ ο κ. Παππάς απευθυνόµενος προς
εµένα προσωπικά, µου είπε ότι οι κοµµατικές σηµαίες διχάζουν
και ότι ο λαός θα δει «Χρυσή Αυγή» αν έρθουν στην εξουσία. Λυπάµαι που δεν είναι παρών, γιατί θα ήθελα να του πω ότι ο σπασµένος αγκυλωτός σταυρός είναι αυτός που διχάζει. Και αν
πάρει ποτέ την εξουσία η Χρυσή Αυγή, αλίµονο! Τότε στην Ελλάδα θα νυχτώσει. Μαύρο σκοτάδι θα πέσει στην Ελλάδα.
Όσον αφορά τον κ. Παναγιώταρο, ο οποίος είπε «φωτιά και
τσεκούρι στους προσκυνηµένους», θα του πω ότι ο Κολοκοτρώνης πολέµησε σ’ αυτόν τον τόπο για την ελευθερία.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Αυτό που πιστεύω για την ελευθερία –και µιλώ προσωπικά για
µένα- είναι αυτή ακριβώς η ελευθερία και η δηµοκρατία και
φθάνω µέχρι του σηµείου να δώσω και τη ζωή µου, για να έχει
το δικαίωµα να µπορεί να µιλάει ελεύθερα µέσα σ’ αυτήν την Αίθουσα. Γι’ αυτό, όµως, λέω ξεκάθαρα «φωτιά και τσεκούρι» στο
φασισµό και σε κάθε µορφής ολοκληρωτισµό.
Κύριε Πρόεδρε, η Αντιπολίτευση λαϊκίζει. Δεν θέλει αποκρατικοποιήσεις, έχει µαγικό ραβδί στα χέρια της και θα βγάλει από
το καπέλο δισεκατοµµύρια για να καλύψει τις ανάγκες σε µισθούς και συντάξεις.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν έχει προοπτική όταν ένα
κράτος ζει µε δανεικά. Και εσείς επιµένετε συνεχώς σε επιπλέον
προσλήψεις και σε επιπλέον κρατικοποιήσεις. Εµείς τολµούµε µε
δύσκολα µέτρα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κύριε Τζαµτζή, πρέπει να ολοκληρώσετε.
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ: Ξέρουµε πολύ καλά ότι τα µέτρα που
λαµβάνουµε είναι δύσκολα, αλλά είµαστε σίγουροι για το δρόµο
που ακολουθούµε. Οι αποκρατικοποιήσεις και η αξιοποίηση της
ακίνητης περιουσίας του δηµοσίου, που σήµερα σε πολλές περιπτώσεις µένει έτσι ανεκµετάλλευτη, θα δώσει νέα πνοή στην
ελληνική οικονοµία.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Το λόγο έχει η κ.
Βαλαβάνη για επτά λεπτά.
ΟΛΓΑ-ΝΑΝΤΙΑ ΒΑΛΑΒΑΝΗ: Στην εισηγητική µου οµιλία το
πρωί σε σχέση µε τα άρθρα πρώτο, δεύτερο και τρίτο, έθεσα
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στον κύριο Υπουργό το ερώτηµα που αφορά στο ποια είναι η τιµή
της δηµοκρατίας. Πρόκειται για ένα ερώτηµα, κύριε Υπουργέ,
στο οποίο δεν µου απαντήσατε.
Μου απαντήσατε όµως για το άλλο ερώτηµα που έθεσα, δηλαδή ποια είναι η τιµή της δόσης. Μου είπατε ότι είναι πάρα πολύ
υψηλή, ότι είναι άπειρη γιατί θα πεινάσουµε χωρίς τη δόση. Με
προκαλέσατε να σας πω αν υπάρχει άλλος τρόπος για να επιβιώσουµε, βεβαιώνοντάς µε ότι δεν υπάρχει.
Θα ήθελα να σας πω ότι το Μάρτιο του 2010 η τότε κυβέρνηση
-της οποίας δεν ήσασταν µέλος- έθεσε ακριβώς µε τον ίδιο
τρόπο τα πράγµατα και τα διλήµµατα και το χρέος τότε ήταν,
όπως ξέρετε πολύ καλύτερα από µένα, 129%.
Σήµερα, ακολουθώντας όσο πιο πιστά γίνεται αυτόν το δρόµο
και µάλιστα µετά από ένα «κούρεµα»-παρωδία του χρέους, όπου
καταφέραµε να «κουρέψουµε» τον εαυτό µας, φτάσαµε σ’ ένα
χρέος που θα προσεγγίζει στο τέλος του χρόνου το 180%.
Ταυτόχρονα, όσον αφορά την πείνα, κάποιοι όντως πεινάνε,
µισό εκατοµµύριο Έλληνες που τρώνε καθηµερινά στα συσσίτια
της Εκκλησίας και των δήµων και ενάµισι εκατοµµύριο άνεργοι,
που λαθροβιώνουν µακριά από το φως, στα σπίτια τους.
Θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω, κύριε Υπουργέ, πόσο σίγουρος είστε ότι η τιµή της δόσης αξίζει το ξεπούληµα όλων των δηµόσιων επιχειρήσεων που χτίστηκαν κυριολεκτικά µε τον ιδρώτα
αλλά και µε δισεκατοµµύρια ευρώ του ελληνικού λαού και τώρα
προσφέρονται «στο πιάτο» για «ψίχουλα» στον πρώτο τυχόντα;
Πόσο σίγουρος είστε ότι αξίζει τη διάλυση κάθε έννοιας ισονοµίας σε σχέση µε τη γη, όταν αυτοί που έχουν λεφτά µπορούν
να γράφουν στα παλιά τους παπούτσια οτιδήποτε ισχύει για
όλους τους υπόλοιπους, στο βαθµό που εισάγεται ουσιαστικά
ιδιωτική χωροταξία για µία συγκεκριµένη κατηγορία ανθρώπων;
Πόσο σίγουρος είστε ότι αξίζει τον κόπο να προχωρήσετε –γιατί
αυτό θα είναι το αποτέλεσµα αν εφαρµοστούν κι εµείς βέβαια θα
κάνουµε ό,τι µπορούµε για να µην εφαρµοστούν αυτά τα µέτρασε µία τέτοια ευρείας έκτασης απαλλοτρίωση της ιδιωτικής περιουσίας χάρη των επενδυτών, αποδεικνύοντας κατά κάποιο
τρόπο ότι τελικά αυτοί που έρχονται να πάρουν και τη γη και τα
σπίτια των ανθρώπων και ακόµα και τα λιµάνια, τα ποτάµια και
τις όχθες, δεν θα είναι τελικά οι κοµµουνιστές, όπως επί ένα
αιώνα περίπου τους κατηγορούσαν, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως µας
λένε εσχάτως, αλλά θα είναι η τρικοµµατική Κυβέρνηση καθ’
υπαγόρευση της τρόικας;
Προπαντός όµως αυτό που θα ήθελα να σας ρωτήσω για το
πόσο σίγουρος είστε αν αξίζει την τιµή της δόσης, είναι η απεµπόληση των µελλοντικών δυνατοτήτων για µία σχεδιασµένη, παραγωγική ανασυγκρότηση, φιλική στο περιβάλλον και στον
εργαζόµενο άνθρωπο, που δεν µπορεί να γίνει –νοµίζω ότι το ξέρετε πολύ καλύτερα από µένα- χωρίς δηµόσιες τράπεζες, χωρίς
δηµόσιες επιχειρήσεις στρατηγικής σηµασίας, χωρίς δηµόσιες
επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας που να µπορούν να κρατάνε χαµηλότερα τα τιµολόγια, από µία Κυβέρνηση που δεν έχει τις δεσµεύσεις των µνηµονίων και του µεσοπρόθεσµου. Και αν αξίζει
βέβαια η τιµή της δόσης µία ανεπίστρεπτη καταστροφή του περιβάλλοντος, όταν δεν εξαιρείτε καν τους τόπους «Natura», όταν
από τη συζήτηση απόψε ακούσαµε ότι στο ΤΑΙΠΕΔ έχει περάσει
ή περνάει η «Κοιλάδα µε τις Πεταλούδες» στη Ρόδο ή ο «Ερηµίτης», που είναι προστατευµένη περιοχή. Ας µη θυµηθούµε τώρα
και όλα τα νησάκια.
Στο βαθµό που θα εφαρµοστούν αυτά τα µέτρα, ξεκινάει µία
λεηλασία ουσιαστικά του περιβάλλοντος, η οποία ακόµα και στο
επίπεδο της οικονοµίας θα έχει σα συνέπεια να εξανεµιστούν
όποιες δυνατότητες έχουν µείνει µετά από την καταστροφή που
έχει ήδη επέλθει σε πάρα πολλές περιοχές -σας το λέω αυτό µε
πλήρη συνείδηση, λαµβάνοντας υπ’ όψιν µου µόνο το τι έχει συµβεί στη Βόρεια Ακτή της Κρήτης, και ιδιαίτερα στο Ηράκλειο.
Έτσι εξανεµίζονται και οι δυνατότητες που έχουν µείνει για ήπια
τουριστική ανάπτυξη.
Δεν ξέρω βέβαια αν αξίζει η τιµή της δόσης, και τι γνώµη έχετε,
για τη συγκέντρωση όλης της δηµόσιας περιουσίας στο ΤΑΙΠΕΔ,
δηµιουργώντας ένα έτοιµο ταµείο εγγυοδοσίας χάρην των δανειστών, µε στόχο να παρεµποδιστεί µία πορεία της χώρας ανεξάρτητη από τις σηµερινές δεσµεύσεις που την οδηγούν στο
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δρόµο της καταστροφής.
Μας είπατε ότι θα πεινάσουµε. Το Ινστιτούτο Εργασίας της
ΓΣΕΕ, το οποίο µέχρι στιγµής έχει καταφέρει να «πέσει µέσα» σε
όλες τις προβλέψεις του, αντίθετα µε την τρόικα και την Κυβέρνηση, υπολογίζει ότι η αγοραστική δύναµη του ελληνικού λαού
σήµερα κινείται στα επίπεδα τέλους της δεκαετίας του 1970. Με
το θηριώδες πακέτο µέτρων που σκοπεύετε να περάσετε, προφανώς κινείται µε κατεύθυνση την δεκαετία του 1950. Τι εννοείτε,
λοιπόν, όταν λέτε ότι αν δεν πάρουµε τη δόση, µε οποιοδήποτε
αντάλλαγµα, θα πεινάσουµε; Προς τα πού πάµε; Μιλάµε για το
χειµώνα του 1941-1942; Χρειάζεται εδώ, όταν τροµοκρατούµε ή
προσπαθούµε να τροµοκρατήσουµε: µε τέτοιο τρόπο τον κόσµο,
να έχουµε το µέτρο κάποιας ιστορικής σύγκρισης.
Το «BLOOMBERG» ας πούµε µας είπε –τα είπε και η κ. Πατριανάκου προηγουµένως- ότι η ύφεση στην Ελλάδα προσεγγίζει
πλέον την ύφεση σήµερα, τώρα, χωρίς να έχουµε ακόµα πεινάσει, κάνοντας όλα αυτά για να πάρουµε τη δόση του µεγάλου
κραχ, τη µεγάλη ύφεση στις Ηνωµένες Πολιτείες του 1929-1934.
Οπότε εύλογα µπαίνει το ερώτηµα πού πάµε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα ήθελα ένα λεπτό ακόµα.
Μας αναφέρατε κάποιους πολλαπλασιαστές ανάπτυξης: 1
προς 3. Και στην επιτροπή, που τους είχατε πρωτοαναφέρει, και
εδώ, είναι χαρακτηριστικό ότι τους συνδέσατε αποκλειστικά µε
το ξεπούληµα της γης και όχι µε τις επιχειρήσεις. Για τις επιχειρήσεις, όµως, είχατε ερωτηθεί στην επιτροπή. Προφανώς δεν
τους συνδέσατε µε τις επιχειρήσεις, γιατί εκεί και η ελληνική και
η διεθνής πείρα δείχνει ότι ιδιωτικοποίηση ενός δηµόσιου µονοπωλίου σηµαίνει συρρίκνωση, απολύσεις, λιγότερες θέσεις εργασίας και, βέβαια, αυξηµένα τιµολόγια.
Χαρακτηριστικό είναι ότι τώρα που προετοιµάζετε τη Δ.Ε.Η.
για ιδιωτικοποίηση -απ’ ό,τι γράφουν οι εφηµερίδες- τα σχέδια
είναι να αυξηθούν τα τιµολόγια της ΔΕΗ κατά 25%-30% χάριν της
ανταγωνιστικότητας. Είναι µια πλήρης αντιστροφή απ’ ό,τι µας
έλεγαν µέχρι τώρα. Μας έλεγαν ότι πρέπει να γίνουν ιδιωτικοποιήσεις για να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα και να πέσουν οι τιµές.
Ρωτώ λοιπόν: είστε σίγουροι γι’ αυτούς τους πολλαπλασιαστές –µια µονάδα που πουλάµε τρεις µονάδες ανάπτυξης- όταν
αναφερόµαστε στη γη; Ας τους πούµε πολλαπλασιαστές ανάπτυξης. Γιατί σε σχέση µε τους δηµοσιονοµικούς πολλαπλασιαστές, που χρησιµοποιήσατε, ξέρετε ότι πέσατε εντελώς έξω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Πρέπει να τελειώσετε.
ΟΛΓΑ- ΝΑΝΤΙΑ ΒΑΛΑΒΑΝΗ: Το είπε το ίδιο το Νοµισµατικό
Ταµείο, που είχε βέβαια εξίσου την ευθύνη. Ενώ υπολογίζατε ότι
για κάθε µονάδα µέτρων η ύφεση θα ήταν 0,7% αποδείχθηκε ότι
κυµαινόταν για την Ελλάδα γύρω στο 1,7%.
Από το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ µας εξήγησαν ότι ο
λόγος που πέφτετε συνέχεια έξω στις εκτιµήσεις που κάνετε για
την ανεργία εσείς και η τρόικα, είναι ότι υπολογίζετε για κάθε µονάδα µέτρων ότι η ανεργία αυξάνεται 0,5% ενώ το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ ξέρει ότι ήταν 1%.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κυρία Βαλαβάνη,
θα τα πείτε αύριο. Περάσατε κατά πολύ το χρόνο. Παρακαλώ.
ΟΛΓΑ- ΝΑΝΤΙΑ ΒΑΛΑΒΑΝΗ: Εντάξει, κύριε Πρόεδρε.
Είναι φανερό πάντως ότι η τιµή της δόσης στραγγαλίζει τελικά
το παρόν. Για το µέλλον καλύτερα να µη συζητήσουµε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ο κ. Κουκουλόπουλος έχει το λόγο για επτά λεπτά.
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ακολουθήσω
µια διαφορετική πρακτική από τους συναδέλφους εισηγητές και
τη συνάδελφο εισηγήτρια που προηγήθηκαν. Νοµίζω ότι πρέπει
να είµαστε παραγωγικοί και χρήσιµοι γιατί υπάρχουν συγκεκριµένα θέµατα που απασχόλησαν την επιτροπή µας. Εξ ου και διαµαρτυρήθηκα και εγώ νωρίτερα. Ήταν σαν να τιµωρούσαν τον
Υπουργό.
Η µακροσκελής διάταξη που αναγκάστηκε κατά τον τύπο του
Κανονισµού να αναγνώσει ήταν µια ταχεία ανταπόκριση σε ένα
αίτηµα όλων των κοµµάτων και όχι µόνο της κυβερνητικής πλει-
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οψηφίας, να προσπαθήσουµε να φέρουµε κοντά µια πραγµατικότητα σε ό,τι αφορά στο επικουρικό. Υπάρχει η ανάγκη να πάψει
κυριολεκτικά να αντιµετωπίζει το επικουρικό κίνδυνο κατάρρευσης. Κάναµε περίπου πέντε λεπτά να καταλάβουµε ποιών διατάξεων ανάγνωση γινόταν.
Νοµίζω, λοιπόν, ότι δεν πρέπει να είµαστε τόσο προσκολληµένοι στον τύπο. Με αυτό τον τρόπο, πολλές φορές δεν βγαίνει το
συµπέρασµα που επιδιώκουµε
Εγώ, λοιπόν, πολύ γρήγορα λέω τα εξής: Από µια πάρα πολύ
γρήγορη µατιά που πρόλαβα να ρίξω στην τροπολογία για το επικουρικό, που µας διανεµήθηκε προ δεκαλέπτου -θα τοποθετηθούµε οριστικά αύριο, κύριε Υπουργέ- φαίνεται να ικανοποιείται
το πνεύµα της συζήτησης που κράτησε πολλές ώρες µε τους εµπλεκόµενους φορείς και µεταξύ µας. Και όπως είχα σηµειώσει
και στην επιτροπή, αν το καταφέρουµε τελικά ως αποτέλεσµα,
θα είναι µία από τις πολλές καλές στιγµές του Κοινοβουλίου, για
τις οποίες, δυστυχώς, σπανίως γίνεται λόγος. Κατά κανόνα
λόγος γίνεται για τις λιγότερες και κακές.
Δεύτερον, περιµένουµε, κύριε Υπουργέ, ένα σχόλιο -αύριο
αναγκαστικά- στην κατ’ άρθρο συζήτηση για την πρόταση νόµου
που κατέθεσε το ΤΕΕ. Έχουµε κάνει πάρα πολλοί συνάδελφοι
αναφορά. Θέλουµε ένα σχόλιο από την Κυβέρνηση, από το
Υπουργείο, για το πώς το αντιµετωπίζει.
Τρίτον, έγινε ονοµαστική αναφορά για τις τράπεζες. Δεν διαφωνώ επί της αρχής σε αυτά που είπατε για το ασφαλιστικό. Νοµίζω ότι ήταν κατανοητό. Απλά είπα πως έχει πληρωθεί ότι ο
νόµος όρισε τον Απρίλιο. Θα πρέπει, δηλαδή, να κατατεθεί και
η αναλογιστική µελέτη.
Σήµερα έξω από τη Βουλή έκαναν πορεία και άλλοι κλάδοι.
Δεν τους υποστηρίξαµε. Δεν έχουµε καµµία εργολαβία υποστήριξης αιτηµάτων που γενικώς βγαίνουν στο δρόµο, λιγότερο ή
περισσότερο δικαιολογηµένα. Απλά, ένα συγκεκριµένο ταµείο
φρόντισε να καταθέσει την αναλογιστική µελέτη εγκαίρως. Γι’
αυτό και είπαµε η διάταξη να έρθει µαζί µε τα σχόλια, την έκθεση
της Αναλογιστικής Αρχής. Αυτό είπαµε. Δεν είπαµε ότι την καταψηφίζουµε. Είναι καλύτερο να αποσυρθεί, για να έρθει µαζί µε
την αναλογιστική µελέτη. Αυτό είναι όλο.
Το επόµενο θέµα αφορά τις ΔΟΥ. Είπα και στον κ. Μαυραγάνη,
που είναι ο καθ’ ύλην αρµόδιος, πως δεν µπορώ να καταλάβω
γιατί έχουµε µία τέτοια εµµονή. Δηλαδή, ήρθε µία βελτίωση που
δεν είναι βελτίωση.
Θα το πω όσο γίνεται πιο απλά, για να γίνει κατανοητό, γιατί
εµείς το θέσαµε από την πρώτη στιγµή. Και δεν θεωρώ ότι πρέπει
να είναι ζήτηµα αντιδικίας. Είναι ζήτηµα κοινής λογικής και συνέχειας του κράτους. Τοποθετήθηκαν προϊστάµενοι µε δεκαοκτάµηνα συµβόλαια. Ενώ ο νόµος προέβλεπε κάθε τρίµηνο
αξιολόγηση επί των αποτελεσµάτων, κακώς ο Αναπληρωτής
Υπουργός ο κ. Οικονόµου, υπέγραψε ότι η αξιολόγηση δεν ήταν
κάθε χρόνο. Δηλαδή, πάσχει ως προς αυτό η υπουργική απόφαση.
Όλοι ξέρουµε –κι εµείς που δεν είµαστε νοµικοί- ότι ο νόµος
είναι πολύ ανώτερος από την υπουργική απόφαση. Και µπορούµε να βελτιώσουµε την αρρυθµία αυτή, να επιβάλουµε την
ανά τρίµηνο αξιολόγηση, όπως ο αρχικός νόµος ορίζει και να
γίνει πολύ γρήγορα και συντεταγµένα η αντικατάσταση αυτών
που δεν έχουν πετύχει στόχους. Όχι, όµως, µε άρθρο 1 να γυρίζουµε στο «φύγετε όλοι, να έρθουν άλλοι». Είναι τόσο απλό.
Δηλαδή, στην προηγούµενη Βουλή, αν ήµασταν για δέκα, είκοσι, τριάντα, πενήντα πράγµατα περήφανοι –για ειδικότερα ζητήµατα µιλάω, γιατί και για την όλη προσπάθεια είµαστε περήφανοι οι εναποµείναντες και όσοι χάσαµε στο δρόµο, εµείς από την
πλευρά της τέως κυβερνητικής πλειοψηφίας- κύριε Υπουργέ, το
ένα από τα πράγµατα για τα οποία αυτοτελώς είµαστε πραγµατικά περήφανοι –γιατί δυστυχώς µόνοι µας τα περάσαµε αυτά
ως ΠΑΣΟΚ- είναι ό,τι κάναµε µε το δηµόσιο. Με ατέλειες. Πάντως, έφυγε ο υποκειµενικός παράγοντας και το ανθρώπινο χέρι
καθολικά από κάθε έννοια πρόσληψης και τοποθέτησης στην ιεραρχία. Δεν αντέχει το ελληνικό κράτος, νοµίζω, µία άλλη λογική.
Και δεν υπάρχει κανένας λόγος, καµµία υπέρτερη σκοπιµότητα,
για να αλλάξουν σε τρεις εφορίες δύο εβδοµάδες νωρίτερα, να
κάνουµε µία διάταξη, δηλαδή, που µας γυρίζει πάρα πολύ πίσω.
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Το προτελευταίο θέµα αφορά το πετρέλαιο θέρµανσης. Στο
πετρέλαιο θέρµανσης, είπα, κύριε Υπουργέ, δεν έχουµε να κάνουµε κάποια αλλαγή στη διάταξη. Η διάταξη είναι πληρέστατη.
Έφυγε, δυστυχώς, η συνάδελφος Αντωνίου που είναι από την
Καστοριά –είµαστε και κοντοχωριανοί, όπως λέµε, είµαστε πολύ
κοντά- όπου συµµερίζοµαι απόλυτα όλα όσα είπε. Τα ανάλογα,
σχεδόν σε ποσοστό 90% ισχύουν και για την Περιφέρεια, στην
οποία κι εγώ εκλέγοµαι. Είπαµε, όµως, να εκπέµψουµε ένα µήνυµα. Υπάρχουν βελτιωτικές προτάσεις που αφορούν την υπουργική απόφαση. Νοµίζω πως αύριο θα υπάρχει µια καλύτερη
κάλυψη.
Πρέπει να εκπέµψετε ένα µήνυµα ότι θα εξαντλήσουµε κάθε
µέσο για την όσο γίνεται µεγαλύτερη και δικαιότερη επιστροφή
φόρου. Πρέπει να εκπέµψετε το µήνυµα ότι στόχος είναι το λαθρεµπόριο και να δούµε τι βελτίωση µπορούµε να κάνουµε στην
υπουργική απόφαση. Πρέπει να το εκπέµψουµε αυτό το µήνυµα,
γιατί από προχθές ξεκίνησε η κατανάλωση. Τα έσοδα µάλλον θα
καταποντιστούν, γιατί είναι πάρα πολλοί αυτοί που αλλάζουν.
Συντελείται µια µικρή οικολογική καταστροφή σε όλη την ύπαιθρο, αφού δεν έχει µείνει όρθιο δέντρο και θάµνος.
Πραγµατικά, από πέρσι –σας το είπα την πρώτη µέρα της επιτροπής- πριν ακόµη την εξίσωση φόρου, η δαπάνη θέρµανσης
στη Βόρειο Ελλάδα, επειδή πέρσι ήταν ιδιαίτερα βαρύς ο χειµώνας –λένε ότι ήταν ο βαρύτερος των τελευταίων τριάντα ετώνήταν αβάσταχτη. Αυτό ήταν πέρυσι, πόσο δε µάλλον φέτος.
Ευελπιστώ σε ένα ελαφρύτερο χειµώνα κι εποµένως σε µια ελάφρυνση. Πιστεύω ότι µε αυτόν τον τρόπο θα βοηθήσουµε τα
έσοδα, γιατί βλέπω µια µαζική αποµάκρυνση και στροφή του κόσµου σε άλλες µορφές θέρµανσης και θα έχουµε πρόβληµα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ολοκληρώστε,
κύριε συνάδελφε.
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ολοκληρώνω, λέγοντας σε ό,τι
αφορά την τροπολογία για το ΤΑΙΠΕΔ ότι επιφυλάσσοµαι να µιλήσω αναλυτικά αύριο. Απλά, θα ήθελα να πω, κύριε Υπουργέ και να απευθυνθώ σε όλους τους συναδέλφους και της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και βέβαια της συµπολίτευσης- ότι η πρόταση που κάνουµε από την πρώτη µέρα πιστεύω ότι µπορεί να
µας επιτρέψει αύριο να κάνουµε µια ιδιαίτερα παραγωγική συζήτηση.
Είναι ένα πολύ καλό πρώτο βήµα αυτή η τροπολογία που µας
δώσατε. Έχουµε συζητήσει και µε την εισηγήτρια της Δηµοκρατικής Αριστεράς. Πιστεύω και αύριο όταν ξεκινήσουµε θα µπορούµε να φέρουµε κάποια συµπλήρωση που δε θα καθιστά όλο
το σύστηµα γραφειοκρατικό, θα επιτρέπει όµως, κάθε αποκρατικοποίηση να είναι απολύτως καθαρή και δε θα πρέπει να επιτρέπει, βέβαια, να εκπέµπονται φωνές περί ξεπουλήµατος µε
τέτοια ευκολία.
Θα πω περισσότερα αύριο στη συζήτηση επί των άρθρων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ευχαριστούµε,
κύριε συνάδελφε.
Το λόγο έχει ο κ. Μαριάς για τρία λεπτά.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς, θα περίµενα από τον Υπουργό να ξεκαθαρίσει τα
ζητήµατα που τέθηκαν από άλλο συνάδελφο, ότι στα διεθνή
µέσα πλέον έχει δηµιουργηθεί µια έντονη κριτική σε αυτά που
είπε. Και το λέω αυτό, γιατί εγώ ήµουν συνεχώς µέσα στην Αίθουσα και δεν είχα τη δυνατότητα να παρακολουθήσω τα διεθνή
µέσα.
Απ’ αυτά που µας είπε ο Υπουργός νοµίζω ότι δεν τα ξεκαθάρισε. Δηλαδή, ούτε επιβεβαίωσε ότι πράγµατι έχει συµφωνηθεί
η επιµήκυνση, ούτε απήντησε, ως όφειλε απ’ αυτό το Βήµα στις
δηλώσεις που έκαναν ξένοι αξιωµατούχοι απαντώντας στον
Υπουργό, ούτε επίσης, έδωσε κάποιες εξειδικευµένες απαντήσεις στο θέµα. Θα δω τις δηλώσεις και θα έχουµε την ευκαιρία
να τα πούµε και αύριο.
Δεύτερον, ακόµη κι αν πάρετε την επιµήκυνση, όταν το 70%
των µέτρων το επιβάλλετε για το 2013, τι µένει για τα επόµενα
τρία χρόνια. Μένει το 30%. Θα έχει εξαθλιωθεί ο ελληνικός λαός.
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Απαντήσατε για την πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου. Αυτή
προϋποθέτει πρόταση του Υπουργικού Συµβουλίου. Πώς έγινε
πρόταση του Υπουργικού Συµβουλίου; Αυτό σηµαίνει ότι είχαµε
συνεδρίαση του Υπουργικού Συµβουλίου. Πώς συνεδρίασε το
Υπουργικό Συµβούλιο; Συνεδρίασε µε τον κ. Αβραµόπουλο να
είναι στην Αίγυπτο. Αυτά είναι απίθανα πράγµατα. Και θα έπρεπε
αυτά τα ζητήµατα και εσείς να τα εξετάζετε, αλλά και ο Πρόεδρος της Δηµοκρατίας, γιατί τον βάζετε σε ιδιαίτερα δύσκολη
θέση.
Από εκεί και πέρα, είπε ο κ. Τζαµτζής –γιατί βλέπω ότι έχει
αφοµοιωθεί στο µνηµονιακό µέτωπο- το εξής: Ότι το πρώτο µνηµόνιο έσωσε την Ελλάδα, γιατί πλήρωσε µισθούς και συντάξεις.
Αν είναι έτσι, γιατί το καταψηφίσατε εσείς ως Νέα Δηµοκρατία;
Δε γνωρίζω αν εσείς προσωπικά ήσασταν τότε στη Βουλή.
Άρα, λοιπόν, τα πράγµατα πιθανόν να µην είναι έτσι. Διαβάστε
αυτά που λέγατε εσείς ως Νέα Δηµοκρατία, τότε, ότι δεν πληρώνονται µισθοί και συντάξεις ούτε από το πρώτο ούτε από το
δεύτερο µνηµόνιο. Πληρώνονται οι τόκοι και τα χρεολύσια και
πληρώνονται και οι δανειστές. Κι αυτό το παραµύθι πρέπει κάποτε να σταµατήσει.
Αύριο που θα έχω περισσότερο χρόνο θα σας απαντήσω µε
στοιχεία και θα έχει και ο Υπουργός την ευκαιρία να απαντήσει.
Από εκεί και πέρα, στην πράξη το µνηµόνιο έχει αποτύχει και
θα πει κανείς, καλά όσοι συνέταξαν το µνηµόνιο και η τρόικα που
πίεζε, δεν ήξερε; Ακούστε, βασική θέση του ΔΝΤ πάντοτε ήταν,
όχι να σώσει τις χώρες, αλλά να τις οδηγήσει σε υπερχρέωση.
Διότι όταν οδηγηθεί σε υπερχρέωση, η επόµενη κίνηση είναι να
βάλει χέρι στα ασηµικά. Και αυτή είναι η δεύτερη φάση που παρακολουθούµε. Το ξεπούληµα της δηµόσιας περιουσίας, επειδή
απέτυχε το µνηµόνιο, το οποίο υποτίθεται ότι θα µας έσωζε, είναι
της τάξεως των 50 δισεκατοµµυρίων ευρώ. Έτσι έχετε συµφωνήσει και βάζετε χέρι πλέον σε απίθανες καταστάσεις.
Τι κάνετε πρακτικά. Το λιµάνι του Ηρακλείου το βγάζετε σε παραχώρηση ξεπούληµα. Τη Σούδα, στρατηγικής σηµασίας λιµάνι,
το πάτε για παραχώρηση µέχρι ενενήντα εννέα χρόνια. Το ίδιο
για το λιµάνι του Ρεθύµνου που σε επίκαιρη ερώτηση που έκανα
εγώ, υπάρχει ενδιαφέρον από τουρκική εταιρεία.
Σας θέσαµε, λοιπόν, το ζήτηµα ότι εµείς διαφωνούµε µε τα ξεπουλήµατα αυτά και ότι πρέπει πέραν των άλλων να δείτε και τα
θέµατα εθνικής ασφάλειας. Είναι δυνατόν να βγάζετε στο σφυρί
τη Σούδα που έχει στρατιωτική βάση που είναι ανεκτίµητης
αξίας; Αυτά δεν τα λαµβάνετε υπ’ όψιν; Είναι δυνατόν να τορπιλίζετε την εθνική άµυνα και ασφάλεια της χώρας στο όνοµα
δήθεν του να πληρώσετε, αν ξεπληρώσει ποτέ η Ελλάδα, αυτό
το χρέος;
Συναισθανθείτε πλέον ότι περπατάτε σε ατραπούς επικίνδυνες
για τη χώρα, για την εθνική ασφάλεια, για την εθνική άµυνα. Δεν
µπορεί να συνεχίζετε αυτή την κατάσταση στο ξεπούληµα και
του ύδατος και των υπόλοιπων δηµόσιων αγαθών.
Τα υπόλοιπα θα τα πούµε αύριο που θα έχουµε την ευκαιρία.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Η κ. Ξηροτύρη έχει
το λόγο για επτά λεπτά.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Επειδή και η χθεσινή µέρα ήταν δύσκολη και η σηµερινή εξακολουθεί να είναι, πέρα από το ίδιο το νοµοσχέδιο, έγιναν πράγµατι τοποθετήσεις για τα θέµατα της ολοκλήρωσης του πακέτου
των µέτρων και τα θέµατα των εργασιακών που προβάλλει ως
πρόσθετες απαιτήσεις η τρόικα κ.ο.κ..
Εγώ ήθελα να πω ότι όλα αυτά τα θέµατα δεν έχουν κλείσει
ακόµη. Και υπάρχει ακόµη διαπραγµάτευση σε επίπεδο πολιτικών Αρχηγών και όπως τονίζουµε εµείς πρέπει να συνεχιστεί µια
σκληρή διαπραγµάτευση και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτως
ώστε και να εξασφαλιστεί η δόση ολόκληρη των 31,5 δισεκατοµµυρίων και από την άλλη πλευρά να υπάρξουν οι δεσµεύσεις για
να εκκινήσει η αναπτυξιακή διαδικασία στη χώρα µε πολλές
άλλες λεπτοµέρειες για τα θέµατα της ευρωπαϊκής τράπεζας
επενδύσεων, για την προώθηση του ΕΣΠΑ, όπως όλοι θέλουµε
να γίνει κ.ο.κ..
Κύριε Υπουργέ, το πρωί µου είπατε για τα θέµατα των εργα-
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σιακών σχέσεων ότι περίπου έχουν κλείσει τα προβλήµατα και
µένουν έτσι κάποιες µικρές διαφορές και να µη συζητάµε περί
όνου σκιάς.
Εµείς θεωρούµε ότι δεν έχει κλείσει αυτή η συζήτηση και είναι
διαφορετικό το πώς αντιλαµβάνεται κανείς τον όνο και τη σκιά.
Να προχωρήσω τώρα στο νοµοσχέδιο. Στο δεύτερο άρθρο
έχω πει τις αιτιάσεις µου, τις έχω αναλύσει. Εξακολουθώ ακόµη
να θεωρώ ότι έχουµε σηµαντικές διαφορές στην προσέγγιση των
αποκρατικοποιήσεων και κυρίως στην ουσιαστική προσέγγιση.
Εµείς θεωρούµε ότι οποιαδήποτε αποκρατικοποίηση πρέπει να
στοχεύει πρώτα στην ανάπτυξη και βέβαια να έχει και κάποιο εισπρακτικό χαρακτήρα. Αλλά το κύριο είναι όταν συζητάµε για
αποκρατικοποιήσεις, όπως είναι η ΔΕΗ, τα λιµάνια της χώρας,
όπως είναι οι µεγάλοι οργανισµοί κοινής ωφέλειας ότι θα πρέπει
πρώτα να συζητάµε πώς αυτά τα αναπτυξιακά εργαλεία θα αποδώσουν καλύτερα και µέσα στο πλαίσιο αυτό και µέσα στο πλαίσιο των ρυθµιστικών τους αρχών, στο πλαίσιο της διασφάλισης
των δικτύων στην κυριότητα του δηµοσίου και πώς θα λειτουργήσουν ούτως ώστε οι παρερχόµενες υπηρεσίες και τα αγαθά
προς τους πολίτες να παραµείνουν και να είναι καλές. Και από
τη άλλη πλευρά, θα πρέπει αυτές οι δηµόσιες επιχειρήσεις να
µπορούν πραγµατικά να αναπτυχθούν ουσιαστικά.
Εµείς δεν είµαστε κατά των αποκρατικοποιήσεων αλλά θεωρούµε ότι η αποκρατικοποίηση πρέπει να γίνεται µε βάση έναν
στρατηγικό σχεδιασµό, πρέπει να γίνεται µε τις απαραίτητες
προϋποθέσεις και κριτήρια. Βέβαια τα κριτήρια για το στρατηγικό ρόλο του δηµοσίου σε επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και
στρατηγικής σηµασίας είναι πάρα πολύ αυξηµένα.
Στην περίπτωση αυτή λοιπόν, θεωρούµε ότι η πολιτεία µε τα
συντεταγµένα όργανά της πρέπει να προχωρήσει στο στρατηγικό σχεδιασµό και τις κατευθύνσεις για την ανάπτυξη των ΔΕΚΟ
για να διασφαλίσει και τα δίκτυα και το πλαίσιο των ρυθµιστικών
αρχών, όπως και να θεσπίσει τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις
για τους τοµείς και το βαθµό αποκρατικοποίησης κάθε ΔΕΚΟ.
Αυτός ο βασικός σχεδιασµός σε καµµία περίπτωση δεν µπορεί
να µεταφερθεί στις αρµοδιότητες ενός νεοσύστατου οργάνου
όπως είναι το ΤΑΙΠΕΔ, γιατί υπάρχει κίνδυνος να θυσιαστούν
αυτά τα αναπτυξιακά έργα ή για εισπρακτικούς και µόνο λόγους.
Το ΤΑΙΠΕΔ συστήθηκε για να αξιοποιήσει ένα µέρος της ακίνητης ιδιωτικής περιουσίας του δηµοσίου και ακίνητα των δηµόσιων επιχειρήσεων ούτως ώστε να εξασφαλιστεί ένα µέρος
εσόδων που θα πάει στο χρέος. Η αποκρατικοποίηση όµως τόσο
σοβαρών επιχειρήσεων έχει έναν άλλο εντελώς χαρακτήρα και
δεν είναι υπόθεση του ΤΑΙΠΕΔ. Γι’ αυτό δεν θα συµφωνήσω µε
την προσθήκη αυτή.
Βεβαίως είναι µια ασφαλιστική δικλίδα, αλλά θεωρώ ότι το
κράτος, η Βουλή, η Κυβέρνηση, τα αρµόδια Υπουργεία, οι ίδιοι
οι φορείς θα πρέπει να συµµετέχουν σ’ αυτό το σχεδιασµό για
την ανάπτυξη των επιχειρήσεων για τον τρόπο λειτουργίας τους
και παράλληλα για την όποια αποκρατικοποίηση σε όποιον τοµέα
ή σε όποιον βαθµό κριθεί πράγµατι µέσα απ’ όλες αυτές τις διαδικασίες που σας είπα, µπορεί να γίνει και µπορεί να αποδώσει
και πόρους στο δηµόσιο.
Όσον αφορά τώρα το θέµα του άρθρου 3, δεχθήκατε κάποιες
προτάσεις απ’ αυτές που σας καταθέσαµε, ιδιαίτερα στο ότι όλη
αυτή η διαδικασία θα πρέπει να ενσωµατώνεται στην τοπική κοινωνία, η µελέτη να τεκµηριώνει το πώς επηρεάζει και το πώς συµµετέχει στην τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη αλλά δεν δεχθήκατε κάποια επόµενα εργαλεία που σας είπαµε για να εξασφαλίζεται καλύτερα αυτό εδώ το πράγµα. Και βέβαια ζητώ να εξετάσετε και πάλι το θέµα της κατάργησης της ΚΥΑ και να υπάρξει
προεδρικό διάταγµα και για το παραθεριστικό χωριό, για την πολεοδόµηση και για τα επιχειρησιακά πάρκα, όπως προεδρικό διάταγµα προβλέπεται για όλες τις άλλες χρήσεις.
Όσον αφορά την τροπολογία για το θέµα του επικουρικού κεφαλαίου, δεν µπορώ τώρα να διατυπώσω άποψη για το εάν θα
δεχθούµε την τροπολογία µε την οποία ήµασταν αντίθετοι µέχρι
τώρα.
Για τα θέµατα της εξίσωσης πετρελαίου θέρµανσης και κίνησης τα έχουµε πει πάρα πολλές φορές. Επιµένω λοιπόν, ότι πρέπει να επισπευσθούν όλα αυτά τα µέτρα για την πάταξη του
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λαθρεµπορίου, για να µπορέσουν να αποτελέσουν πολύ σύντοµα
ισοδύναµα µέτρα και να ανακουφίσουν τελικά τα νοικοκυριά από
τη µεγάλη επιβάρυνση που πράγµατι τους επιφέρει αυτή η εξίσωση του πετρελαίου θέρµανσης.
Θα ήταν πολύ δίκαιο να είχαµε και το σχέδιο της κοινής υπουργικής απόφασης για το επίδοµα. Όταν συζητάµε ένα τέτοιο
µέτρο και επιβάλλεται να δώσουµε το επίδοµα σ’ αυτούς που
πλήττονται –και είναι πάρα πολλοί σ’ αυτήν τη δύσκολη περίοδοθα πρέπει και εµείς να ξέρουµε τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις
για το επίδοµα θέρµανσης.
Τα υπόλοιπα για τη µεγάλη τροπολογία που αφορά πάρα
πολλά θέµατα θα συζητήσουµε αύριο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Το λόγο έχει ο κ.
Κατσώτης.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Θα επαναλάβουµε ότι το ΤΑΙΠΕΔ σε
λίγο καιρό θα είναι αντικείµενο συζήτησης ενός µεγάλου σκανδάλου. Το λέµε, σηµειώστε το και εδώ θα είµαστε.
Εµείς ξεκαθαρίζουµε από την αρχή ότι είµαστε κάθετα αντίθετοι µε το συγκεκριµένο σχέδιο νόµου. Στην πρωτολογία µας αναφερθήκαµε εκτενώς σε όλες τις πλευρές που έχει, και στις
τροπολογίες και στα άρθρα του και στις επιπτώσεις που θα έχει
για τον ίδιο τον λαό. Καταδείξαµε γιατί προχωράει η Κυβέρνηση
στην καθολική αποκρατικοποίηση, ιδιωτικοποίηση, ξεπούληµα ή
όπως αλλιώς θέλετε να το πείτε. Προχωρά σε αυτήν την επιλογή
γιατί είναι ανάγκη του κεφαλαίου για νέους δρόµους κερδοφορίας. Προχωρά σε αυτήν την επιλογή γιατί είναι δέσµευση απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο
γιατί έχει συµφωνηθεί η πλήρης απελευθέρωση της αγοράς από
την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συνολικά η πολιτική που ακολουθείτε
είναι βαθιά ταξική, υπηρετεί το κεφάλαιο και τις ανάγκες του, σαρώνει δικαιώµατα που έχουν κατακτηθεί, οδηγεί τον λαό σε µεγαλύτερα βάσανα και αδιέξοδα. Η αβεβαιότητα και η ανασφάλεια θα περισσεύει. Η ανεργία την οποία επικαλείσθε θα αυξηθεί.
Η φτώχεια και η ανέχεια µεγαλώνει µε ταχείς ρυθµούς.
Το σηµερινό νοµοσχέδιο για τα µέτρα που συζητάτε και ήδη
είπατε ότι έχουν κλείσει τα περισσότερα –σας διαψεύδει τώρα η
κ. Ξηροτύρη και δεν ξέρω ποιος λέει αλήθεια και ποιος ψέµαταθα κάνει τη ζωή του λαού κόλαση. Αυτή είναι η εκτίµησή µας.
Παραδίδετε εκτάσεις νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου.
Δεν απαντήσατε το πρωί ενώ χθες γράφτηκε από την Αξιωµατική
Αντιπολίτευση ότι αποσύρατε τη διάταξη για τα νοσοκοµεία, για
τα πανεπιστήµια κ.λπ.. Όµως είπαµε ότι στην παράγραφο 24α
προβλέπεται πάλι ότι περνάνε όλα αυτά στο ΤΑΙΠΕΔ για αξιοποίηση, όπως για παράδειγµα των νοσοκοµείων, των πανεπιστηµίων, της πρόνοιας, του ΟΕΚ, της Εργατικής Εστίας, των ασφαλιστικών ταµείων που είναι εισφορές των ίδιων των εργαζοµένων.
Εµείς λέµε ότι είναι έγκληµα αυτό το νοµοσχέδιο.
Αρκετοί Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας µας είπαν ότι από
τις αποκρατικοποιήσεις θα έχει οφέλη όλη η κοινωνία. Είναι έτσι;
Ποια αποκρατικοποίηση έγινε και δεν απολύθηκαν εργαζόµενοι
και δεν άλλαξαν οι εργασιακές σχέσεις και δεν µειώθηκαν κατακόρυφα οι µισθοί και δεν αυξήθηκαν κατακόρυφα οι τιµές;
Αλήθεια κύριε Υπουργέ, όλοι όσοι έχουν κάνει µακροχρόνια
µίσθωση δηµόσιων επιχειρήσεων από πότε έχουν να πληρώσουν
το ενοίκιο εδώ στο κράτος; Πείτε µου ποιοι είναι αυτοί και πώς
υλοποιούν τις δεσµεύσεις που έχουν αναλάβει µέσα από τα συµβόλαια που έχουν υπογράψει; Άρα εµείς λέµε ότι ωφελείται ο κεφαλαιοκράτης, ο επιχειρηµατίας που πήρε την επιχείρηση, ζηµιώθηκαν οι εργαζόµενοι αυτών των επιχειρήσεων και αυτών που
θα παραχωρηθούν καθώς και τα λαϊκά στρώµατα που αγοράζουν
υπηρεσίες, προϊόντα ακριβότερα και αµφιβόλου ποιότητας. Γιατί
το κέρδος σκοτώνει την ποιότητα και αδιαφορεί για την ασφάλεια.
Σε ένα περιβάλλον ελευθερίας της αγοράς, ελεύθερης κίνησης κεφαλαίων, υπηρεσιών, προϊόντων και εργαζοµένων, ακριβώς αυτό που έχετε δεσµευθεί απέναντι στην Ευρωπαϊκή
Ένωση, σε ένα περιβάλλον που κουµάντο κάνουν τα µονοπώλια,
µπορεί να λειτουργήσει ο δηµόσιος τοµέας και να υπηρετεί τις
λαϊκές ανάγκες; Αυτό είναι µία αυταπάτη.
Κύριε Υπουργέ, η δική µας λογική υπερβαίνει και το σηµερινό
δηµόσιο τοµέα και αυτόν που εσείς προτείνετε. Μιλάµε για την
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κοινωνικοποίηση των συγκεκριµένων µέσων παραγωγής, για
λαϊκή περιουσία, όπου κουµάντο βέβαια στον πλούτο της χώρας
θα κάνουν οι εργαζόµενοι, τα εργοστάσια θα ανήκουν στους εργάτες. Μιλάµε για πανεθνικό σχεδιασµό µε εργατικό έλεγχο. Μιλάµε για την εξουσία στην εργατική τάξη και τους συµµάχους
της. Κάποιοι όψιµα θυµήθηκαν σήµερα το Λένιν, όπως και εσείς.
Τον επικαλείστε για να ισχυροποιήσετε τα επιχειρήµατά σας. Ο
Λένιν όµως δεν είχε τη φιλοδοξία να συµµετάσχει στη διαχείριση
του καπιταλισµού. Αλλιώς θα ήταν Υπουργός του Κερένσκι. Ο
Λένιν είπε: «Όλη η εξουσία στα σοβιέτ». Οδήγησε την εργατική
τάξη στην απελευθέρωσή της.
Οι αποκρατικοποιήσεις γίνονται και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ΚΚΕ δεν είναι ούτε µε το σηµερινό δηµόσιο τοµέα, γιατί και αυτός συντηρεί τα µονοπώλια και τις ανάγκες
τους, γιατί είναι εχθρικός απέναντι στους εργαζόµενους και τα
λαϊκά στρώµατα. Οι επιχειρήσεις, για παράδειγµα η ΔΕΗ, µήπως
δεν έχουν εργολάβους τώρα; Μήπως χιλιάδες εργαζόµενοι δεν
δουλεύουν µε πολύ κατώτερους µισθούς και µε άθλιες εργασιακές σχέσεις; Μήπως στον ΟΤΕ δεν υπάρχουν εργολάβοι; Μήπως
εκεί δεν υπάρχουν συµβασιούχοι; Το ίδιο δεν συµβαίνει και σε
άλλες δηµόσιες επιχειρήσεις;
Οι τροπολογίες που έχετε φέρει για το πετρέλαιο θέρµανσης,
για το επικουρικό ταµείο, για τις εισφορές του ΟΓΑ, των αγροτών, για την ένταξη στον ΕΟΠΥΥ των ταµείων υγείας των τραπεζών και των αυτοαπασχολουµένων είναι απαράδεκτες, προκλητικές και βαθιά ταξικές. Το αποτέλεσµα θα είναι τραγικό. Η φτωχολογιά θα παγώσει. Και βέβαια, αν κάποιος πάθει ένα ατύχηµα,
θα καταστραφεί. Οι αγρότες µέσα στην ανέχειά τους καλούνται
να δώσουν 80 εκατοµµύρια ευρώ επιπλέον από την τσέπη τους
για το ασφαλιστικό ταµείο. Από τη συζήτηση, από τις απαντήσεις
που δώσατε και απόψε πιστεύουµε να έβγαλαν συµπεράσµατα
όσοι άκουσαν, όσοι θα ακούσουν.
Κύριε Υπουργέ, καταθέσαµε µία τροπολογία ως ΚΚΕ. Θέλουµε
να µας πείτε αν την κάνετε αποδεκτή. Αφορά αυτή η τροπολογία
τις συνεταιριστικές τράπεζες, την Αχαϊκή, της Λαµίας, της Λέσβου, της Λήµνου, που το χαρτοφυλάκιό τους πήγε στην Εθνική
Τράπεζα και εµείς λέµε να πάνε και οι εργαζόµενοι µαζί στην
Εθνική Τράπεζα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Οι τροπολογίες θα
συζητηθούν αύριο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Αυτήν την τροπολογία να την κάνετε
αποδεκτή.
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ: Πότε κατατέθηκε;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Την Παρασκευή. Την έχουµε καταθέσει. Την είχε κάνει αποδεκτή ο προηγούµενος Υπουργός Οικονοµικών.
Θέλουµε και εσείς, κύριε Υπουργέ, να µας πείτε τη γνώµη σας
πάνω στην τροπολογία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κλείστε, κύριε Κατσώτη. Θα απαντήσει ο κύριος Υπουργός αύριο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι ο Βουλευτής κ. Γεώργιος Παπανδρέου ζητεί ολιγοήµερη άδεια απουσίας στο εξωτερικό.
Η Βουλή εγκρίνει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Η Βουλή ενέκρινε
τη ζητηθείσα άδεια.
Εισερχόµαστε στις δευτερολογίες.
Το λόγο έχει η κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου για τρία λεπτά.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Τέσσερα, κύριε Πρόεδρε.
Άκουσα τον εισηγητή της Νέας Δηµοκρατίας τον κ. Τζαµτζή,
να διατυπώνει την ίδια ακριβώς αποστροφή που είχε διατυπώσει
έτερη εισηγήτρια της Νέας Δηµοκρατίας και να συµπάσχει µε
τον κύριο Υπουργό που «τόσο ταλαιπωρήθηκε παριστάµενος
ενώπιόν µας». Θεωρώ λυπηρές αυτές τις αναφορές.
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ: Λυπηρές δεν είναι οι αναφορές οι
δικές µου. Εκδικητική είναι η συµπεριφορά σας!
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Εδώ είναι το Κοινοβούλιο και ο
Υπουργός, όταν εισάγει και εισηγείται τροποποιήσεις οι οποίες
έρχονται στις 12.20’ το βράδυ στο τέλος µιας ολοήµερης συζήτησης σε δύο συνεδριάσεις -όπως αποφασίστηκε- επί της αρχής,
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πρέπει να εξηγήσει στο Σώµα τι είναι αυτές οι τροποποιήσεις.
Κύριε Υπουργέ, πραγµατικά ο τρόπος µε τον οποίο αυτό το
νοµοσχέδιο κόφτηκε, ράφτηκε, εµπλουτίστηκε, αφυδατώθηκε
και ενυδατώθηκε στο τέλος µε όλες αυτές τις ρυθµίσεις, τροποποιήσεις, τροπολογίες, προσθήκες είναι αποκαλυπτικός του ότι
δεν έχετε κανένα σχέδιο. Στο πόδι και τελευταία στιγµή κόπτετε
και ράπτετε και εισάγετε πράγµατα τα οποία δεν ξέρετε και τι
αντίκρισµα έχουν.
Και αυτό µας δηµιουργεί την πεποίθηση ότι ανάλογη προφανώς είναι και η στάση σας στην υποτιθέµενη συζήτηση ή διαπραγµάτευση µε την τρόικα και γ’ αυτό είναι τόσο φτωχά, έως
ανύπαρκτα, έως καταστροφικά τα αποτελέσµατα.
Κύριε Υπουργέ, εδώ εισηγείσθε την εκποίηση, το ξεπούληµα
ολόκληρης της δηµόσιας περιουσίας και έχετε διατυπώσει µια
έκθεση στην οποία λέτε ότι οι δαπάνες που προκαλούνται –γιατί
θα προκληθούν δαπάνες σύµφωνα µε την έκθεση του Γενικού
Λογιστηρίου του Κράτους- θα καλυφθούν, λέτε, από πιστώσεις
του κρατικού προϋπολογισµού.
Και η απώλεια εσόδων που προκαλείται και διατυπώνεται από
το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους θα καλυφθεί, λέτε, από πιστώσεις του κρατικού προϋπολογισµού. Υπάρχουν δηλαδή λεφτά;
Αυτό µας λέτε; Και την ίδια ώρα λέτε ότι θα πεινάσουµε;
Δεύτερον, αυτές τις γοερές τοποθετήσεις γι’ αυτούς που σώζουν τη χώρα και για την ανάγκη της χώρας και του λαού της,
τις έχουµε ακούσει και από τον κ. Παπακωνσταντίνου. Ο κ. Παπακωνσταντίνου έκανε λάβρες τοποθετήσεις σ’ αυτήν εδώ την
Αίθουσα για την ανάγκη επίσης πάταξης της φοροδιαφυγής,
στην οποία και εσείς αναφερθήκατε.
Σήµερα ο κ. Παπακωνσταντίνου, στην Επιτροπή Θεσµών και
Διαφάνειας της Βουλής, οµολόγησε ότι παρακράτησε για τον
εαυτόν του και ιδιοποιήθηκε την πρωτότυπη λίστα που εστάλη
από την κ. Λαγκάρντ και αρνήθηκε επί έξι ώρες που παρίστατο
στην επιτροπή να πει που έχει το πρωτότυπο αρχείο.
Δεν µας συγκινούν λοιπόν αυτές οι τοποθετήσεις ούτε αυτές
οι κροκοδείλιες αναπτύξεις περί της ανάγκης σωτηρίας του ελληνικού λαού και της χώρας, γιατί έτσι δεν σώζετε την χώρα, έτσι
σώζετε άλλα πράγµατα τα οποία όχι απλώς δεν είναι άξια σωτηρίας, αλλά θα πρέπει επιτέλους να εκλείψουν σε αυτήν την επικράτεια.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Κύριε Πρόεδρε, σε µισό λεπτό θα έχω τελειώσει.
Τι υποκριτική τροποποίηση είναι αυτή για το ΤΑΙΠΕΔ! Λέτε ότι
το ΤΑΙΠΕΔ θα συµβουλεύεται την Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων της Βουλής; Να σας θυµίσω ότι µε την πράξη νοµοθετικού
περιεχοµένου της 6ης Σεπτεµβρίου καταργήσατε την ειδική πλειοψηφία της ειδικής επιτροπής, αυτή που η Κυβέρνηση του
ΠΑΣΟΚ είχε ψηφίσει µε αιτιολογική έκθεση που αναφερόταν
στην ανάγκη διαφάνειας και τώρα µας λέτε ότι θα ενηµερώνεται
η Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων;
Τέλος, εγώ πραγµατικά διατηρώ την πεποίθηση ότι κανείς σοβαρός επενδυτής δεν θα έρθει να επενδύσει τα χρήµατά του, αν
είναι σοβαρός επενδυτής, µέσα σε αυτή την κατάσταση που
έχετε δηµιουργήσει και η οποία πάσχει από πάσης απόψεως,
συνταγµατικής, υπερνοµοθετικής, θεσµικής, νοµικής.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ολοκληρώστε,
κυρία συνάδελφε.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Αν είναι µη σοβαρός ο επενδυτής που έχετε υπ’ όψιν σας, θα
πρέπει να τον συµβουλεύσετε να ρωτήσει τους δικηγόρους του
και οι δικηγόροι του να έχουν και ποινική ειδικότητα.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ο κ. Αµανατίδης, τελευταίος οµιλητής, έχει το λόγο για τρία λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ: Κύριε Υπουργέ, επειδή την ώρα που
µιλούσα, κάποιο χρονικό διάστηµα λείπατε, θέλω να σας θέσω
το εξής ερώτηµα: Αυτήν τη στιγµή τα πανεπιστήµια στραγγαλίζονται και δεν έχουν πόρους για να λειτουργήσουν. Ταυτόχρονα
στη διάταξη του νόµου που φέρνετε, καταργείτε το 0,5% στα εισαγόµενα είδη που έρχονται και αποδίδονται στο Πανεπιστήµιο
Αθηνών, στην Ακαδηµία και στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης και

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

1/3 για την ανταγωνιστικότητα.
Θα ήθελα να πείτε στην τριτολογία σας, αν σκοπεύετε το ποσοστό αυτό που θα λείψει από τα πανεπιστήµια να το αναπληρώσετε και µε ποιο τρόπο ή αν θα αποσύρετε αυτήν τη διάταξη;
ΟΛΓΑ-ΝΑΝΤΙΑ ΒΑΛΑΒΑΝΗ: Ή ισόποσο µε όσα παίρνουν τα
πανεπιστήµια από τον κρατικό προϋπολογισµό, δηλαδή κόβεται
στη µέση.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ: Θα ήθελα να το πείτε στη τριτολογία σας.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές υπάρχει ένα επιχείρηµα που λέει
καλύτερα να πουλήσουµε την περιουσία παρά να µείνει αναξιοποίητη. Το τρίτο πληθυντικό πρόσωπο χρησιµοποιείται για να δικαιολογήσει το εξής: ότι η περιουσία αυτή µένει αναξιοποίητη
από συγκεκριµένες πολιτικές. Οι πολιτικές που λένε «απαξιώνω
κάτι, το διαλύω, έτσι ώστε να δικαιολογήσω την πώλησή του σε
ιδιώτες». Παράδειγµα η ΕΥΑΘ και άλλες υγιείς επιχειρήσεις που
είναι κερδοφόρες. Δεν προσλαµβάνονται υπάλληλοι, αφήνονται
στο έλεος του θεού οι υποδοµές, έτσι ώστε να αγανακτήσει ο
κόσµος και να πει στο τέλος «ας πουληθεί».
Κύριε Υπουργέ, υπάρχουν επιπλέον συνέπειες όταν οι ιδιωτικοποιήσεις, γίνονται σε καιρό κρίσης.
Για παράδειγµα, δεν διασφαλίζεται η ελάχιστη εγγυηµένη πρόσβαση στις υπηρεσίες κοινωνικής ωφέλειας και αυτήν τη στιγµή
η ανισοκατανοµή του πλούτου σε είδος θα εντείνει τις επιπτώσεις
από την ανισοκατανοµή σε χρήµα. Θέλω να πω δηλαδή, κύριε
Υπουργέ, ότι τα τιµολόγια µ’ αυτήν την πολιτική των ιδιωτικοποιήσεων για τα νοικοκυριά θα αυξηθούν, ενώ τα τιµολόγια για τις
επιχειρήσεις θα µειώνονται. Αυτήν τη στιγµή πάνω από το 1/3
των καταναλωτών δεν µπορεί να πληρώσει το ρεύµα και το νερό.
Δεν υπάρχουν αντισταθµιστικές ενέργειες έτσι ώστε να µπορούν
να έχουν όλοι οι Έλληνες πολίτες το δικαίωµα στο ρεύµα και στο
νερό.
Επίσης, η απελευθέρωση, σε συνδυασµό µε την ιδιωτικοποίηση που προωθείται, θα προκαλέσει σοβαρές ανισορροπίες
πρώτα απ’ όλα οικονοµικές -θα δηµιουργηθούν, όπως και δηµιουργούνται, κύριε Υπουργέ, υπερεθνικά ολιγοπώλια- αλλά και
κοινωνικές, διότι θα δοθεί προτεραιότητα στους βιοµηχανικούς
καταναλωτές σε αντίθεση µε τα νοικοκυριά και θα υπάρξουν αντιθέσεις ανάµεσα στα εύπορα και στα φτωχά νοικοκυριά. Θα
υπάρξουν εδαφικού χαρακτήρα ανισορροπίες, δηλαδή θα υπάρξει καλύτερη εξυπηρέτηση σε περιοχές µε υψηλή πληθυσµιακή
πυκνότητα –εισιτήρια λεωφορείων, πλοίων, ευρυζωνικότητα
κ.λπ.- κι επίσης, κύριε Υπουργέ, η τάση αυτών που θα πάρουν τη
δηµόσια περιουσία θα είναι να υπάρχει βραχυπρόθεσµη κερδοφορία σε βάρος των µακροπρόθεσµων επενδύσεων µε σεβασµό
στο περιβάλλον, στις εργασιακές σχέσεις και ασφάλεια υποδοµών.
Τέλος θα ήθελα να θυµίσω ότι στους τέσσερις µήνες που είµαστε εδώ, κύριε Υπουργέ –επειδή ακούσαµε ότι δεν έχουµε
προτάσεις- ο ΣΥΡΙΖΑ–Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο έχει φέρει το
σχέδιο νόµου για τα εργασιακά, για την µετενέργεια, έχει φέρει
το σχέδιο νόµου για την απαλλαγή από τη θηλιά που πνίγει τα
υπερχρεωµένα νοικοκυριά και έχει φέρει και το σχέδιο νόµου για
τα ΑΕΙ, σε αντίθεση µε την Κυβέρνηση που το µόνο που έχει
φέρει είναι τροπολογία του νόµου για τα πανεπιστήµια και όλα
τα άλλα είναι επικυρώσεις πράξεων νοµοθετικού περιεχοµένου.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ–ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κι εµείς σας ευχαριστούµε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της αρχής του νοµοσχεδίου του Υπουργείου Οικονοµικών: «Κύρωση της από 6 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τροποποίηση του τελευταίου εδαφίου της
παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόµου 3986/2011 “Επείγοντα
µέτρα Εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής
Στρατηγικής 2012-2015” (Α’152), όπως ισχύει» (Α’ 174), της από
7 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατάργηση ελάχιστου ποσοστού Ελληνικού Δηµοσίου σε ΕΛΠΕ,
ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, ΟΔΙΕ, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ, ΕΛΤΑ, Οργανισµό Λιµένος
Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολης, Βόλου, Ελευσίνας,

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΝΣΤ’ - 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 (ΑΠΟΓΕΥΜΑ)

Ηγουµενίτσας, Ηρακλείου, Καβάλας, Κέρκυρας, Λαυρίου, Πατρών και Ραφήνας, καθώς και κατάργηση του άρθρου 11 του ν.
3631/2008 (Α’6)» (Α’175) και άλλες διατάξεις».
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο επί της αρχής;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΟΛΓΑ-ΝΑΝΤΙΑ ΒΑΛΑΒΑΝΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ9(ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Οικονοµικών: «Κύρωση της από 6 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τροποποίηση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 3
του νόµου 3986/2011 “Επείγοντα µέτρα Εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015”
(Α’152), όπως ισχύει» (Α’ 174), της από 7 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατάργηση ελάχιστου ποσοΟ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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στού Ελληνικού Δηµοσίου σε ΕΛΠΕ, ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, ΟΔΙΕ, ΕΥΔΑΠ,
ΕΥΑΘ, ΕΛΤΑ, Οργανισµό Λιµένος Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολης, Βόλου, Ελευσίνας, Ηγουµενίτσας, Ηρακλείου,
Καβάλας, Κέρκυρας, Λαυρίου, Πατρών και Ραφήνας, καθώς και
κατάργηση του άρθρου 11 του ν. 3631/2008 (Α’6)» (Α’175) και
άλλες διατάξεις» έγινε δεκτό επί της αρχής κατά πλειοψηφία.
Κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη
συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 1.20’ λύεται η συνεδρίαση για σήµερα, Πέµπτη 25 Οκτωβρίου 2012 και ώρα 09.30’,
µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος: α) κοινοβουλευτικό έλεγχο, συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων και β) νοµοθετική εργασία,
συνέχιση της συζήτησης επί των άρθρων και του συνόλου του
σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών.
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

