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τη συνάντηση των κρατών µερών στην ανωτέρω Σύµβαση,
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
ΙΕ’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ Α’
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΝΖ’
Πέµπτη 25 Οκτωβρίου 2012
Αθήνα, σήµερα στις 25 Οκτωβρίου 2012, ηµέρα Πέµπτη και
ώρα 09.45’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την
προεδρία του Β’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΑΚΟΥ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
Παρακαλείται ο κύριος Γραµµατέας να ανακοινώσει τις αναφορές προς το Σώµα.
(Ανακοινώνονται προς το Σώµα από τον Γραµµατέα της Βουλής κ. Χρίστο Δήµα, Βουλευτή Κορινθίας, τα ακόλουθα:
Α. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
1) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία αιτείται την µη επιβολή Ειδικού
Φόρου Κατανάλωσης στο κρασί.
2) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αφορά στη συνεχιζόµενη
κόντρα του Εθνικού Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης µε τον Λάκη
Λαζόπουλο.
3) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αφορά στην καθυστέρηση της επισκευής των χαλασµένων µπαρών στις σιδηροδροµικές διαβάσεις του προαστιακού της Πάτρας.
4) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Επιτροπή και ο Πρόεδρος του Λιµενικού Ταµείου Χανίων διαµαρτύρονται για την
παραχώρηση του Λιµένα της Σούδας σε ιδιώτες µέσω του Ταµείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δηµοσίου.
5) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αφορά στην απόπειρα
δολοφονίας του δηµοσιογράφου Κώστα Βαξεβάνη και στην αδιαφορία του συνδικαλιστικού οργάνου των συντακτών.

περιοχή και την καθιέρωση κατ’ έτος Ηµέρας Συνεδρίου-Τελετών.
8) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Διοικητικό Συµβούλιο του Ιδρύµατος Τεχνολογίας και Έρευνας αιτείται να εξαιρεθεί το Ίδρυµα
από τον κατάλογο των ΔΕΚΟ και των φορέων του Κεφαλαίου Α’
του ν. 3429/2005 και παραθέτει τις απαραίτητες εξηγήσεις.
9) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Ελλήνων Πολεοδόµων
και Χωροτακτών εκφράζει την αντίθεσή του στο σχέδιο νόµου
του Υπουργείου Οικονοµικών «Επείγοντα Μέτρα Εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20122015», επισηµαίνοντας βασικά σηµεία στη ρύθµιση για τη νέα
γενική κατηγορία χρήσεων µε τον τίτλο «Παραθεριστικό Τουριστικό Χωριό».
10) Η Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΣΟΦΙΑ ΣΑΚΟΡΑΦΑ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία η κ. Νίκη Γκριτζιώτη - Κόφφα καταγγέλλει
το Δήµο Ιλίου για κοινωνικό ρατσισµό, αναλγησία και ανευθυνότητα απέναντι στο τετράχρονο παιδί της που πληροί όλες τις νόµιµες προϋποθέσεις για την εισαγωγή του στον 6ο Παιδικό
Σταθµό.
11) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Πάτρας Τµήµα ΓΣΕΕ Αχαΐας επισηµαίνει τις σοβαρές επιπτώσεις
που θα έχει η µεταφορά του στρατοπέδου ΚΕΤΧ και αιτείται την
παραµονή του στην Πάτρα.
12) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αφορά σε ερώτηση του
Βουλευτή κ. Βασιλείου Καπερνάρου στον Υπουργό για το σκάνδαλο στο Μπενάκιο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο.

6) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αφορά στην επιστολή
του φοροτεχνικού-λογιστή κ. Γιώργου Σπανού σχετικά µε προτεινόµενα µέτρα περιστολής της φοροδιαφυγής.

13) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αφορά σε επιστολή του
κ. Δηµητρίου Νικολακόπουλου, εκπαιδευτικού στην ΕΠΑΣ Μαθητείας ΟΑΕΔ Πάτρας, προς τον Διοικητή του Οργανισµού στην
οποία εκφράζει την αντίθεσή του στους οριστικούς πίνακες αξιολόγησης εκπαιδευτικών.

7) Ο Βουλευτής Ευβοίας κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία οι κάτοικοι Ανθήλης του Δήµου
Λαµιέων αιτούνται την ανέγερση «Μνηµείου Αµφικτυονιών» στην

14) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία οι απόφοιτοι της ειδικότητας «Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών χώρων» του ΙΕΚ Ηρακλείου
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Κρήτης αιτούνται την επίλυση θέµατος που αφορά τα κριτήρια
προσλήψεων σε µουσεία και αρχαιολογικούς χώρους.
15) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµος Γόρτυνας Νοµού Ηρακλείου αιτείται την έκτακτη χρηµατοδότησή του για τη συνέχιση
της εύρυθµης λειτουργίας του.
16) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αφορά τη συγχώνευση
δύο κολοσσιαίων επιχειρήσεων του ελαιολάδου στην Ισπανία και
τον προβληµατισµό για την ανταγωνιστικότητα του ελληνικού
ελαιολάδου.
17) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Ενιαίο Σωµατείο Εργαζοµένων
στην 7η Υγειονοµική Περιφέρεια Κρήτης αιτείται την υιοθέτηση
προτάσεών του αναφορικά µε τις διαθρωτικές αλλαγές που επιχειρούνται στο χώρο της υγείας και επισηµαίνει το ρόλο που
µπορούν να επιτελέσουν οι Υγειονοµικές Περιφέρειες.
18) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµος Βιάννου Νοµού Ηρακλείου αιτείται τη µετάθεση εφαρµογής των νέων Ελληνικών
Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) στα δηµόσια έργα µετά από
διάστηµα 4-5 µηνών ή από 01-01-2013, ώστε να µην παγώσει η
διαδικασία δηµοπράτησης των έργων που είναι ήδη σε αυτό το
στάδιο.
19) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Εθνική Συνοµοσπονδία Ατόµων
µε Αναπηρία εκφράζει την αντίθεσή της στο άρθρο 11 του σχεδίου νόµου «Κατάργηση και συγχώνευση νοµικών προσώπων του
Δηµοσίου και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα» και παραθέτει τις
προτάσεις της για την αναβάθµιση του δηµόσιου τοµέα κοινωνικής φροντίδας.
20) Η Βουλευτής Σερρών κ. ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ - ΤΣΑΡΟΥΧΑ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Πανελλήνιος Σύλλογος Μηχανικών
και Τεχνικών της ΕΡΤ εκφράζει την αντίθεσή του στη διάθεση σηµαντικού µέρους των χώρων της ΕΡΤ, στην οδό Κατεχάκη, σε άλλους φορείς.
21) Ο Βουλευτής Μεσσηνίας κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµος Μεσσήνης Νοµού Μεσσηνίας αιτείται την παραµονή της ΔΟΥ και του Ειρηνοδικείου Παµίσου στο Δήµο Μεσσήνης.
22) Η Βουλευτής Πιερίας κ. ΑΝΝΑ ΜΑΝΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στην επίσχεση εργασίας από τους εργαζοµένους στο ΕΚΑΒ Πιερίας.
23) Ο Βουλευτής Μαγνησίας κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΕΪΚΟΠΟΥΛΟΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Κίνηση Ελπίδας Πολιτών Μαγνησίας καταθέτει τις προτάσεις και τις θέσεις της και οργανώνει
Μαραθώνιο από τον Βόλο στην Αθήνα, εκφράζοντας την αντίθεσή της στα νέα οικονοµικά µέτρα.
24) Ο Βουλευτής Λέσβου κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµος Λήµνου Νοµού Λέσβου αιτείται τη διατήρηση της ΔΟΥ Μύρινας στη Λήµνο και της ΔΟΥ
Καλλονής στη Μυτιλήνη.
25) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Γενική Συνοµοσπονδία Επαγγελµατιών Βιοτεχνών Εµπόρων Ελλάδας αιτείται την επίλυση θεµάτων που αφορούν τους Ειδικούς Λογαριασµούς Ανεργίας και Κοινωνικού Τουρισµού, καθώς και την ιατροφαρµακευτική κάλυψη
των οφειλετών ΟΑΕΕ.
26) Ο Βουλευτής Χανίων κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ κα-
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τέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Υγειονοµικών Υπαλλήλων ΕΟΠΥΥ (πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) Δυτικής Κρήτης αιτείται την
άµεση επίλυση των προβληµάτων της Νοµαρχιακής Μονάδας
Υγείας Χανίων.
27) Ο Βουλευτής Σερρών κ. ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία αιτείται τη λήψη µέτρων για το
θέµα των παρατυπιών που παρατηρήθηκαν στη διακίνηση των
εσπεριδοειδών στην Άρτα, το Άργος και την Ηγουµενίτσα.
28) Ο Βουλευτής Κυκλάδων κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Περιφερειακή Ένωση Δήµων
Νοτίου Αιγαίου-Τοπικό Παράρτηµα Κυκλάδων αιτείται την επίλυση θέµατος που αφορά την άσκηση αρµοδιοτήτων το 2013
από τους Δήµους του Νοµού Κυκλάδων χωρίς τη µεταφορά αντίστοιχων πόρων.
29) Οι Βουλευτές, Β’ Αθηνών κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ και
Επικρατείας κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ κατέθεσαν αναφορά µε
την οποία η Πανελλήνια Ένωση Απόστρατων Αξιωµατικών Αστυνοµίας Πόλεων εκφράζει την αντίθεσή της στο ενδεχόµενο αναδροµικής µείωσης του εφάπαξ βοηθήµατος των συνταξιούχων
αστυνοµικών της Αστυνοµίας Πόλεων.
30) Ο Βουλευτής Κυκλάδων κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων αιτείται την άµεση απόσυρση του µέτρου που αφορά τις
νέες Τιµές Ζώνης στην περιοχή.
31) Η Βουλευτής Λακωνίας κ. ΦΕΒΡΩΝΙΑ ΠΑΤΡΙΑΝΑΚΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµος Ευρώτα Νοµού Λακωνίας
αιτείται τη λήψη µέτρων για την αντιµετώπιση της ελονοσίας
στην περιοχή.
32) Ο Βουλευτής Κυκλάδων κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Περιφερειακή Ενότητα Θήρας
της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου αιτείται την αναζήτηση και
εφαρµογή διαδικασιών επίλυσης του οικονοµικού κόστους που
προκύπτει σε περιπτώσεις νεκροψίας σε νησιωτικές περιοχές
33) Οι Βουλευτές, Ηρακλείου κ. ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ και
Ηρακλείου κ. ΜΑΡΙΑ ΔΙΑΚΑΚΗ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία
η Παγκρήτια ‘Ενωση Αξιωµατικών Αστυνοµίας διαµαρτύρεται για
τη διακοπή της λειτουργίας των Σχολών Αστυφυλάκων Ρεθύµνου
και Σητείας.
34) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύνδεσµος Παραγωγών Ενέργειας µε Φωτοβολταϊκά εκφράζει την αντίθεσή του στην πρόθεση
του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής για την επιβολή εισφοράς επί του τζίρου στις εν λειτουργία
έως σήµερα µονάδες φωτοβολταϊκών.
35) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Δίκτυο Φορέων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης και Ψυχικής Υγείας «Αργώ» αιτείται την
αύξηση της χρηµατοδότησης των Μονάδων Ψυχικής Υγείας των
νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου.
36) Ο Βουλευτής Κορινθίας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο Δήµος Νεµέας Νοµού Κορινθίας αιτείται
την ίδρυση Γραφείου Εξυπηρέτησης Φορολογουµένων στο Δήµο
Νεµέας.
Β. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
1. Στην µε αριθµό 1042/27-08-2012 ερώτηση της Βουλευτού
κ. Γιαννακάκη Μαρίας δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 6611/52/21-9-2012
έγγραφο από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου η ακόλουθη
απάντηση:
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2. Στην µε αριθµό 1213/31-08-2012 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Κουτσογιαννακόπουλου Κωνσταντίνου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ.
111928/ΙΗ ΕΞ/ 21-9-2012 έγγραφο από τον Υπουργό Παιδείας και
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Εισερχόµαστε στη συζήτηση των
ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Η πρώτη µε αριθµό 480/22-10-2012 επίκαιρη ερώτηση πρώτου
κύκλου του Βουλευτή Θεσπρωτίας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Αντωνίου Μπέζα προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την παράταση της λειτουργίας των υφιστάµενων τακτικών διεθνών λεωφορειακών γραµµών µεταξύ της Ελλάδας και χωρών που δεν είναι
µέλη της ΕΕ, δεν θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος του ιδίου του
Βουλευτή και διαγράφεται.
Θα συζητηθεί η δεύτερη µε αριθµό 493/22-10-2012 επίκαιρη
ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Α’ Αθήνας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς - Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου
κ. Νικολάου Βούτση προς τον Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό,
σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την αναβάθµιση και την αξιοποίηση του ανθρωπίνου δυναµικού της «ΕΡΤ Α.Ε.».
Στην επίκαιρη ερώτηση του κυρίου συναδέλφου θα απαντήσει
ο Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό κ. Σίµος Κεδίκογλου.
Ορίστε, κύριε Βούτση, έχετε το λόγο για δύο λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, ο τίτλος της ερώτησης είναι ότι έχουν προκληθεί φαινόµενα χειραγώγησης, αναξιοκρατίας και γενικευµένης απαξίωσης της
δηµόσιας ραδιοτηλεόρασης. Τα σύννεφα πάνω από τη δηµόσια
ραδιοτηλεόραση είναι πολύ πυκνά, την ίδια ώρα που λόγω της
κρίσης και λόγω της κρίσης ιδιαίτερα στο χώρο του Τύπου και
λόγω των πολύ µεγάλων προβληµάτων που έχει ο λαός µας και
που θέλει να παρακολουθεί τις εξελίξεις και να ενηµερώνεται,
µια εποχή στην οποία η ΕΡΤ θα µπορούσε και θα έπρεπε και πρέπει να δώσει τις καλύτερες εξετάσεις, είναι περισσότερο αναγκαίο παρά ποτέ η ΕΡΤ να είναι ο φάρος της ενηµέρωσης και της
πληροφόρησης του κόσµου.
Αντ’ αυτού, υπάρχουν φαινόµενα που οδηγούν στην απαξίωση
και υποβάθµιση της ΕΡΤ, στο άνοιγµα του πεδίου για τους ιδιωτικούς σταθµούς µέσα από διαδικασίες ελέγχου, χειραγώγησης,
µέσα από σπατάλες και από αναξιοκρατία.
Καταθέτω στα Πρακτικά πίνακα όπου καταγράφεται ότι –µε
ηµεροµηνίες από 10 Αυγούστου µέχρι τις 20 Σεπτεµβρίου, µέσα
σε σαράντα µέρες- έγιναν προσλήψεις είκοσι οκτώ υπαλλήλων
ως προσωπικό ειδικό θέσεων και ως ειδικών συµβουλίων, µε κόστος µισθολογίου 83.000 ευρώ ανά µήνα –ένα εκατοµµύριο ευρώ
το χρόνο- την ίδια ώρα που εκατοντάδες –ήδη τριακόσιοι πενήντα- συµβασιούχοι της ΕΡΤ εξεδιώχθησαν και παραµένουν
χωρίς εργασία, χωρίς επί της ουσίας να αξιοποιείται το εξαιρετικό δυναµικό της ΕΡΤ.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Νικόλαος Βούτσης καταθέτει
για τα Πρακτικά τον προαναφερθέντα πίνακα, ο οποίος βρίσκεται
στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Επίσης, έχει ξεκινήσει στο ραδιόφωνο και µπορεί να επεκταθεί
και στην τηλεόραση ξανά το παιχνίδι –επιτρέψτε µου την έκφραση- των εξωτερικών παραγωγών. Έχουµε ακόµη τα στοιχεία
των συµβάσεων και άρα µε αυτήν τη µέθοδο οδηγούµαστε σε
µία χειραγώγηση, η οποία, δυστυχώς, φαίνεται κάθε µέρα και περισσότερο και στο δελτίο ειδήσεων για το τι αναφέρεται από τις
κινητοποιήσεις του κόσµου και από τη σύγκρουση και την αντιπαράθεση που υπάρχει γύρω από τις µνηµονιακές πολιτικές.
Στη δευτερολογία µου θα είµαι και πιο αναλυτικός.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Το λόγο έχει ο Υφυπουργός κ. Σίµος Κεδίκογλου για τρία λεπτά.
ΣΙΜΟΣ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό):
Αγαπητέ κύριε Βούτση, ειλικρινά ώρες-ώρες αναρωτιέµαι αν βλέπουµε την ίδια τηλεόραση. Όλως τυχαίως χθες το µεσηµέρι την
ώρα που προετοιµαζόµουν για να σας απαντήσω έβλεπα ΝΕΤ.
Είχε ένα πολύωρο αφιέρωµα στο ΕΑΜ. Αυτή –φαντάζοµαι- είναι
η χειραγώγηση, την οποία καταγγέλλετε;
Ενδεικτικά, σε ό,τι αφορά τους συµβασιούχους, οι περισσότεροι από αυτούς τους είκοσι οκτώ που αναφέρατε είναι οι επιτυχόντες τεχνικοί του διαγωνισµού του περασµένου Φεβρουαρίου.
Θέλατε να µην τους πάρουµε;
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Σε ό,τι αφορά τις εξωτερικές παραγωγές: Οι περισσότερες
ήταν υποχρεώσεις της προηγούµενης διοίκησης. Ήµασταν υποχρεωµένοι να τις δεχθούµε. Τις περισσότερες δεν θα τις ανανεώσουµε, ενώ σε όλες υπάρχει δραστική περικοπή προϋπολογισµού.
Ας τα πιάσουµε, όµως, ένα – ένα, γιατί έχετε θέσει πολλά ζητήµατα, κύριε Βούτση, τα οποία χρήζουν απάντησης. Γνωρίζετε
πολύ καλά ότι είναι περιορισµένος ο χρόνος. Θα προσπαθήσω,
όµως, να σας απαντήσω όσο γίνεται πληρέστερα.
Στο ερώτηµά σας σχετικά µε το αν πρόκειται να λάβουµε -και
ποια- µέτρα για την αποκατάσταση της αξιοκρατίας, την αναβάθµιση και αξιοποίηση του άξιου δυναµικού της «ΕΡΤ Α.Ε.», να σας
απαντήσω ότι το δυναµικό της ΕΡΤ προσπαθούµε να το αξιοποιήσουµε ανάλογα µε τις ικανότητες και τις δυνατότητές του.
Ωστόσο, κύριε Βούτση, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι βάσει της
συλλογικής σύµβασης της ΠΟΣΠΕΡΤ µε τις τότε διοικήσεις της
ΕΡΤ, συµφωνήθηκε από κοινού σε έναν κανονισµό σε ποιες θέσεις και µε ποιο τρόπο µπορούν να αξιοποιηθούν υπάλληλοι από
το δηµόσιο οργανισµό και ποιες είναι οι θέσεις που µπορεί να
διεκδικήσει η ελεύθερη αγορά.
Εποµένως, δεν µπορούµε να κατηγορηθούµε ότι µε τις θέσεις
που τοποθετήσαµε από την ελεύθερη αγορά, παραγκωνίσαµε ή
αδικήσαµε µόνιµο προσωπικό της ΕΡΤ.
Ως προς το δεύτερο ερώτηµά σας: Ήδη η διοίκηση της ΕΡΤ,
µε γνώµονα το σχέδιο που είχε προεκλογικά ανακοινώσει η σηµερινή Κυβέρνηση, κάνει προσπάθειες για να αναδείξει την κρατική ραδιοτηλεόραση σε πρωταρχικό µέσο ενηµέρωσης και
ψυχαγωγίας.
Πληροφοριακά να σας αναφέρω ότι στις 9 Οκτωβρίου η ΝΕΤ
ήταν πρώτη σε τηλεθέαση µε 18,9%, δεύτερος ο ΑΝΤ1 µε 16%
και τρίτο το MEGA µε 14,7%.
Θέλουµε να λειτουργήσει η ΕΡΤ σε ευρωπαϊκά πρότυπα. Η
ΕΡΤ πρέπει να έχει όχι απλώς διττό, αλλά τριπλό σκοπό. Πέρα
από τον ενηµερωτικό και ψυχαγωγικό χαρακτήρα της, µπορεί να
παίξει κι έναν αναπτυξιακό ρόλο, ενισχύοντας την εξωστρέφεια
της ελληνικής οικονοµίας.
Σε ό,τι αφορά τα έξοδα: Ήδη, όπως σας προανέφερα, για τη
µείωση των εξόδων στα προγράµµατα χρησιµοποιεί και ενισχύει
τις εσωτερικές παραγωγές της –δεν σας έχουν πληροφορήσει
σωστά- µε λιγότερο κόστος, ενώ έχει ελαχιστοποιήσει τις εξωτερικές παραγωγές.
Στα επιµέρους ερωτήµατά σας για το δελτίο ειδήσεων: Θα
έλεγα ότι µάλλον αδικείτε τους συναδέλφους δηµοσιογράφους.
Μιλάτε ευθέως για χειραγώγηση του ενηµερωτικού και ειδησεογραφικού τοµέα; Πού την έχετε διακρίνει, κύριε Βούτση; Διότι
εγώ γίνοµαι δέκτης αντίθετων παραπόνων.
Σε όλες τις εκποµπές πολιτικού περιεχοµένου τηρούνται απόλυτα οι κανόνες δεοντολογίας. Καλούνται εκπρόσωποι από όλα
τα δηµοκρατικά κόµµατα και παρατηρείται ισορροπία στα θέµατα που προβάλλονται στα δελτία ειδήσεων. Είναι, ίσως, η
πρώτη φορά που οι επιλογές έγιναν µε καθαρά δηµοσιογραφικά
κριτήρια, και όχι µε κοµµατικά. Δεν είναι τυχαίο ότι µόλις σε δύο
µήνες οι Έλληνες εµπιστεύονται τη δηµόσια τηλεόραση σε όλα
τα µεγάλα γεγονότα.
Και αυτό δεν το λέµε εµείς, κύριε Βούτση. Το λένε οι αριθµοί.
Περισσότερα στη δευτερολογία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Το λόγο έχει ο συνάδελφος κ. Βούτσης.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Όσο για τα κοµµατικά κριτήρια, κύριε
Υπουργέ, είναι τρικοµµατικά κριτήρια. Είναι αδιάψευστο γεγονός
το πώς έγιναν όλες οι τοποθετήσεις σε όλη την πυραµίδα µε ένα
«παζάρι» ανάµεσα στις τρεις δυνάµεις τις κοµµατικές της σηµερινής συγκυβέρνησης.
Δεύτερον, οι προσλήψεις, µε συγχωρείτε, δεν είναι τεχνικών.
Είναι γραµµατέων -τρεις γραµµατείς ανά διευθυντή και ανά γενικό διευθυντή- µε µισθούς που υπερβαίνουν τα 2.000 ευρώ το
µήνα. Είναι παραγωγών και άλλων συνταξιούχων ή µη συνταξιούχων, οι οποίοι παίρνουν µισθούς από 3.000 έως 5.000 ευρώ το
µήνα. Δείτε τη σχετική λίστα. Είµαι σίγουρος ότι είναι σε γνώση
σας.
Αυτό είναι σαφέστατα µία γροθιά στο στοµάχι καθενός που ζει
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αυτό που ζούµε σήµερα ως χώρα αλλά, αν θέλετε, και του άξιου
προσωπικού –κι εσείς το παραδεχθήκατε- που υπάρχει µέσα
στην ΕΡΤ.
Όταν, µάλιστα, βρισκόµαστε επί θύραις τώρα τον Νοέµβρη και
ύστερα τον Φλεβάρη, στην πιθανότητα, στη διακινδύνευση για
απόλυση εξήντα συµβασιούχων δηµοσιογράφων, αλλά και
άλλων, δεν είναι δυνατόν να προχωράτε σε συµβάσεις οι οποίες
είναι ανανεούµενες ανά έτος, χωρίς κανένα εµπόδιο, να προχωράτε, δηλαδή, στα περίφηµα προσωπικά ειδικών θέσεων και σε
ειδικούς συµβούλους.
Είναι φανερό ότι εκεί µέσα διαµορφώνεται, µε βάση την πάγια
αντίληψη περί ελεγχόµενου στρατού και διευκολύνσεων των διευθυνόντων, αυτή η κατάσταση.
Ακόµα, αν θέλετε, και για τις αµοιβές του διοικητικού συµβουλίου. Ήµασταν παρόντες κι εσείς κι εγώ όταν εγκρίθηκε η διεύθυνση της ΕΡΤ σήµερα. Αν θυµάστε, είχαν πει πως ήταν χωρίς
αµοιβές. Θα παρακαλούσα να έρθει η λίστα µε τις αµοιβές τις
οποίες παίρνουν τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου της ΕΡΤ,
αν το έχετε υπ’ όψη σας.
Περί των δελτίων ειδήσεων και για την ένσταση ή κατηγορία –
πάρτε το όπως θέλετε- περί χειραγώγησης:
Κύριε Υπουργέ, στην Ελλάδα συµβαίνουν λαϊκές κινητοποιήσεις από τη Χαλκιδική µέχρι την Κρήτη και από τον Έβρο µέχρι
την Αθήνα. Και µόνο η παρουσίαση, η άκρως αρνητική, η µεροληπτική αυτών των κινητοποιήσεων του λαού καθηµερινά µέσα
από τα δελτία ειδήσεων, όπου κυριολεκτικά συναγωνίζονται το
επίπεδο του πώς δίνουν ή µάλλον του πώς δεν δίνουν αυτές τις
κινητοποιήσεις τα ιδιωτικά τηλεοπτικά µέσα, είναι στοιχείο
ατράνταχτο για το τι συµβαίνει. Και σας το λέµε κοιτάζοντας
προς το µέλλον. Δεν κοιτάζω προς το παρελθόν.
Σε µία, δύο εβδοµάδες θα έχουµε τη συζήτηση για τα µέτρα.
Δηλαδή, ο λαός θα βρίσκεται σε κινητοποιήσεις. Οι κοινωνικές
αντιπαραθέσεις θα είναι σε όλα τα επίπεδα. Το να αποκρύπτεται
αυτή η διάσταση και να µπαίνουµε σε µία φιλολογική συζήτηση,
θεωρητική, επί της οικονοµίας µε την κλήση διαφόρων καθηγητών, ποσώς, βέβαια, ανταποκρίνεται στην ελάχιστη αντικειµενικότητα και στην κρισιµότητα των προβληµάτων που ζει τώρα η
χώρα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Με αυτήν την έννοια, πιστεύουµε πως είναι ανοικτό το θέµα –
και κλείνω µε αυτό, κύριε Πρόεδρε- της διαµόρφωσης µιας
άλλης στρατηγικής και µιας άλλης πολιτικής που θα στηρίζεται
στο άξιο δυναµικό των δηµοσιογράφων και των τεχνικών της
ΕΡΤ, που, πραγµατικά, θα φύγει από τον πειρασµό της κλειστής
κοµµατικής χειραγώγησης για την εξυπηρέτηση των µνηµονιακών πολιτικών και θα γίνει το απάγκιο για τον Έλληνα πολίτη, τον
απλό Έλληνα πολίτη, που θέλει σήµερα µέσα από την ενηµέρωση να δει αν υπάρχει φως και χαραµάδα στα µαύρα µαντάτα
και τις συνέπειες που υφίσταται από τις αντικοινωνικές πολιτικές.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Το λόγο έχει ο κύριος
Υφυπουργός.
ΣΙΜΟΣ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό):
Κύριε Βούτση, µάλλον σε λάθος άνθρωπο µιλάτε. Αν µιλάτε για
διωγµούς δηµοσιογράφων, καλύτερα κοιτάξτε µεταξύ των συντρόφων σας και ιδιαίτερα των νεοφώτιστων συντρόφων σας. Και
θα δείτε πότε έγιναν διωγµοί δηµοσιογράφων, µε πολιτικά κριτήρια, από την ΕΡΤ.
Στις δικές µας ηµέρες δεν έχει γίνει το παραµικρό. Και να σας
πω κάτι; Είµαι σίγουρος ότι αν ήσασταν στη δική µου θέση, ορισµένα ανοίκεια σχόλια παρουσιαστών της ΕΡΤ για την Κυβέρνηση και για εµένα προσωπικά, δεν θα τα δεχόσασταν. Εµείς,
όµως, τα δεχόµαστε εν ονόµατι του πλουραλισµού και της πολυφωνίας. Διότι είµαστε γνήσια φιλελεύθεροι.
Σε ό,τι αφορά το µελλοντικό δρόµο της ΕΡΤ…
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Ήταν στις διοικήσεις της ΕΡΤ προσφάτως σύντροφοι του ΣΥΡΙΖΑ;
ΣΙΜΟΣ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό):
Συγγνώµη, κύριε Βούτση. Εσείς µιλήσατε. Είναι σειρά µου να µι-
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λήσω. Μπορώ να σας στείλω αποσπάσµατα…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Κύριε Υπουργέ, δεν
υπάρχει διαλογική συζήτηση.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Με συγχωρείτε. Εγώ φταίω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Πείτε την άποψή σας.
ΣΙΜΟΣ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό):
Έχετε δίκιο, κύριε Πρόεδρε, αλλά µερικά πράγµατα πρέπει να
µπαίνουν στη θέση τους.
Θα σας στείλω αποσπάσµατα από σχόλια παρουσιαστών…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Μπορείτε να τα πείτε,
απευθυνόµενος προς το Σώµα και προς το Προεδρείο.
ΣΙΜΟΣ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό):
Σωστά, κύριε Πρόεδρε.
Θα καταθέσω, λοιπόν, στα Πρακτικά της Βουλής αποσπάσµατα που δείχνουν όχι απλώς την ελευθερία αλλά την ελευθεροστοµία έως και την ελευθεριότητα που επιτρέπεται σε παρουσιαστές, γιατί, πραγµατικά, πιστεύουµε στον πλουραλισµό.
Ακόµα κι όταν δεν συµφωνούµε µε κάποιον, έχει το δικαίωµα να
τα λέει. Και δεν έχει στερηθεί ποτέ το Βήµα κανένας Βουλευτής
του ΣΥΡΙΖΑ, κανένα στέλεχος προσκείµενο στο ΣΥΡΙΖΑ. Και δεν
έχει εξαφανιστεί ποτέ οµιλία του Αρχηγού της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης στην Κοινοβουλευτική του Οµάδα, όπως είχε συµβεί
στο παρελθόν.
Αυτά να τα εκτιµάτε, κύριε Βούτση.
Τώρα, µε ευχαριστεί το γεγονός ότι ασχολείστε και προβληµατίζεστε για τα δρώµενα στην ΕΡΤ.
Με στενοχωρεί, όµως, το γεγονός ότι και εσείς, όπως και ο συνάδελφός σας, ο κ. Δηµήτρης Παπαδηµούλης, σε προηγούµενη
ερώτηση δεν έχετε κάνει ούτε µία πρόταση. Έχω απευθύνει δηµόσια πρόσκληση και ανανεώνω την πρόσκληση, γιατί σε πολύ
σύντοµο διάστηµα πρέπει να περάσουµε στην ψηφιακή εποχή.
Έχουµε την ευκαιρία να θέσουµε κανόνες, επιτέλους, ένα σαφές
νοµικό πλαίσιο στη λειτουργία του τηλεοπτικού τοπίου. Ελάτε να
το κάνουµε µαζί, ελάτε να κάνουµε ένα σταθερό πλαίσιο µε ορίζοντα εικοσαετίας. Αυτή είναι η πραγµατική πρόκληση.
Σε όλα τα άλλα δεν ξέρω τι να σας πω. Θα σας στείλω και κάποια άλλα σχόλια. Έχω δεχθεί επιθέσεις ότι φτιάχνω γαλάζια
ΥΕΝΕΔ, από τη µια µεριά και ότι διώκω τους Δεξιούς από τη ΝΕΤ.
Κύριε Βούτση, όταν δέχοµαι τέτοιες επιθέσεις, είµαι βέβαιος
ότι κάνω καλά τη δουλειά µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Η τρίτη µε αριθµό 494/
22-10-2012 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου του πρώην Προέδρου της Βουλής και Βουλευτή Β’ Αθήνας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Απόστολου Κακλαµάνη προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης
περί παράτασης της ισχύουσας αναστολής διενέργειας πλειστηριασµών πρώτης κατοικίας, δεν θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος
του κυρίου Υπουργού και διαγράφεται.
Οµοίως, η τέταρτη µε αριθµό 478/22-10-2012 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου της Βουλευτού Μαγνησίας των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Μαρίνας Χρυσοβελώνη προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την εξοικονόµηση χρηµάτων από το ελληνικό δηµόσιο από αχρεωστήτως
καταβληθείσες συντάξεις σε αλλοδαπούς, δεν θα συζητηθεί
λόγω κωλύµατος του κυρίου Υπουργού και διαγράφεται.
Θα συζητηθεί η πέµπτη µε αριθµό 490/22-10-2012 επίκαιρη
ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Αχαΐας του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή κ. Μιχαήλ Αρβανίτη προς τους Υπουργούς
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε τις ελλείψεις στα µέτρα ασφαλείας στα δικαστήρια.
Στην επίκαιρη ερώτηση θα απαντήσει ο Υφυπουργός κ. Κωνσταντίνος Καραγκούνης.
Το λόγο έχει ο συνάδελφος κ. Μιχαήλ Αρβανίτης, για δύο
λεπτά.
ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ-ΑΒΡΑΜΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Δεν συνηθίζω να µακρηγορώ σε αυτονόητα θέµατα, όπως είναι
το θέµα της επαρκούς φυλάξεως των δικαστικών µεγάρων. Τελευταία παρέστηµεν µάρτυρες ενός τραγικού περιστατικού στην
πρώην Σχολή Ευελπίδων, στα δικαστήρια, όπου είχαµε ένα θανάσιµο τραυµατισµό και ένα σοβαρό τραυµατισµό, επίσης.
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Την ιδίαν ηµέραν, 15 του µηνός, στα δικαστήρια των Πατρών
έγιναν έκτροπα τα οποία επηρέασαν τους δικαστάς, οι οποίοι
οπωσδήποτε είναι άνθρωποι και αυτοί και παρά το γεγονός ότι
έχουν ορκιστεί να δικάζουν σύµφωνα µε τη συνείδησή τους και
το νόµο, στην περίπτωση αυτή επηρεάστηκαν τόσο πολύ από την
παρουσία ακόµα και έξω από το ανακριτικό γραφείο µελών της
εγκληµατικής οµάδος αναρχοαυτονόµων, όπως αυτοαποκαλούνται, αντεξουσιαστών και άφησαν ελευθέρους, παραβιάζοντας ευθέως το νόµο, τρεις κατηγορουµένους. Οι κατηγορίες, βεβαίως,
ήσαν κακουργηµατικές για απόπειρα ανθρωποκτονίας, για σοβαρές φθορές ξένης ιδιοκτησίας και για συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση.
Αφέθησαν ελεύθεροι. Είναι αδιανόητο αυτό αλλά και οι δικασταί είναι άνθρωποι. Επηρεάζονται. Το αντιλαµβάνοµαι αυτό.
Όµως, αν υπήρχε επαρκής ασφάλεια και εξωτερική και εσωτερική στα δικαστικά µέγαρα, δεν θα είχαµε τέτοια έκτροπα. Δεν
αισθάνονται ασφαλείς κατόπιν αυτών.
Έχουµε καταστεί µάρτυρες πολλών τέτοιων περιστατικών στο
πρόσφατο παρελθόν -και ο έχων την τιµή να σας οµιλεί, αξιότιµε
κύριε Πρόεδρε- ιδία επηρεασµού της συνειδήσεως των δικαστών.
Πρέπει, λοιπόν -επιβάλλεται- να δηµιουργηθεί Δικαστική Αστυνοµία, ώστε να ελέγχονται αυτοί οι οποίοι εισέρχονται στο δικαστικό µέγαρο µε οποιαδήποτε ιδιότητα, διότι, πράγµατι, είναι
επισφαλείς οι θέσεις από τους µάρτυρες και κατηγορουµένους,
από τους συνηγόρους πολιτικής αγωγής και υπερασπίσεως,
µέχρι τους δικαστάς, οι οποίοι καλούνται να εκδώσουν την απόφαση, όταν υπάρχουν έξω από τη δικαστική αίθουσα αλλά ακόµη
και εντός της δικαστικής αίθουσας -έχω και πρόσφατη προσωπική εµπειρία, την οποία θα πω στη δευτερολογία µου- άτοµα εγκληµατικών οργανώσεων που επιχειρούν να ασκήσουν
ψυχολογική βία κατά των δικαστών.
Τα ερωτήµατά µου, βέβαια, είναι τα εξής: Πρώτον, τι µέτρα
πρόκειται να λάβει το Υπουργείο Δικαιοσύνης σε συνεργασία µε
το Υπουργείο Δηµοσίας Τάξεως, προκειµένου να υπάρχει επαρκής εξωτερική ιδία δε εσωτερική, φρούρηση; Και δεύτερον: Προτίθεται το αρµόδιο Υπουργείο να δηµιουργήσει Δικαστική
Αστυνοµία;
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Το λόγο έχει ο Υφυπουργός κ. Κωνσταντίνος Καραγκούνης.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ (Υφυπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Ευχαριστώ
πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε συνάδελφε, εύλογη η ερώτησή σας και πολλές φορές
ξέρετε ότι δεν είναι στην πρόθεσή µου να δικαιολογήσω καταστάσεις. Είστε συνάδελφος, γνωρίζετε και ποια είναι η κατάσταση στα δικαστήρια και το πόσο δύσκολο είναι να φυλάξεις
εκατοντάδες δικαστικές δοµές.
Αρκεί να σας αναφέρω -που το ξέρετε, βέβαια- ότι τα δικαστήρια της Σχολής Ευελπίδων εκτείνονται σε µία τεράστια έκταση
και είναι πολλά τα τρωτά σηµεία του δικαστικού αυτού µεγάρου.
Το πρόσφατο τραγικό συµβάν γνωρίζετε ότι έγινε ενώπιον αστυνοµικών. Αντιλαµβάνεστε, λοιπόν, πόσο δύσκολο είναι και πόσα
είναι τα τρωτά σηµεία, ώστε θα µπορούσαν να περάσουν οποιαδήποτε όπλα µέσα στα δικαστήρια. Αυτό βέβαια, δεν σηµαίνει
ότι µπορούµε να δικαιολογήσουµε καταστάσεις αλλά και από την
άλλη, είναι, πράγµατι, δύσκολο να φυλάττεις όλες τις δικαστικές
δοµές της χώρας.
Θα σας πω για να σας ενηµερώσω -όσο χρήσιµα ή µη και αν
είναι τα στοιχεία- ποια ποσά έχουν διατεθεί για τη φύλαξη των
δικαστικών κτηρίων:
Έχει εγκριθεί από το Υπουργείο Δικαιοσύνης ποσό 669.313,74
ευρώ για τη φύλαξη των κτηρίων, εκ των οποίων ποσό 649.527,60
ευρώ για τη φύλαξη του Πρωτοδικείου Αθηνών και ποσό
253.897,67 ευρώ για συστήµατα ασφαλείας, σύστηµα κλειστού
κυκλώµατος τηλεόρασης, µαγνητική πύλη και συσκευή x-ray, πυρόσβεση, αντικατάσταση κλειδαριών και πολλά άλλα.
Σηµειώνεται ότι το έτος 2012 υπηρετούν ως φύλακες στα δικαστήρια της χώρας δώδεκα µόνιµοι υπάλληλοι του ΤΑΧΔΙΚ, εκ
των οποίων τρεις στο Πρωτοδικείο Αθηνών και ένας στην Εισαγ-
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γελία Πρωτοδικών Αθηνών.
Αντιλαµβάνεσθε, λοιπόν, ότι γίνεται µία τεράστια προσπάθεια
στο δηµοσιονοµικό πλαίσιο, ώστε τουλάχιστον υλικοτεχνικά να
παρέχουµε τη µεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια, τις περισσότερες
δυνατότητες στα δικαστήρια. Υπάρχει, βέβαια, ένα έλλειµµα σε
προσωπικό και το είπα και πριν. Όταν έχεις εκατοντάδες δικαστήρια να φυλάξεις, αντιλαµβάνεσαι ότι θα έπρεπε όλη η αστυνοµική δύναµη να βρίσκεται στα δικαστήρια.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
Είναι και αυτό ένα τεράστιο πρόβληµα και ξέρετε ότι στη φύλαξη πρέπει να υπάρχει και συνεργασία όλων. Διότι, όπως γνωρίζετε -θα δευτερολογήσω σε αυτό- ήδη έχουν επιβληθεί µέτρα
στα δικαστήρια της Ευελπίδων και έχουν δηµιουργηθεί ουρές,
γιατί για να γίνει αυτός ο έλεγχος, αντιλαµβάνεσθε ότι υπάρχουν
ουρές. Όταν µάλιστα έχεις να δικάσεις στις 09.00’ και ήδη περιµένεις µισή ώρα για τον έλεγχο, υπάρχει ένα πρόβληµα προς
τους συναδέλφους δικηγόρους. Όµως, ξέρετε ότι πρέπει να
υπάρξει κατανόηση από όλους για να γίνει ένας σωστός έλεγχος
Για να µην καταναλώνω περισσότερο χρόνο, θα επανέλθω στη
συνέχεια.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Το λόγο έχει ο κ. Μιχαήλ
Αρβανίτης, για τρία λεπτά.
ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ-ΑΒΡΑΜΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κατανόηση υπάρχει, όπως είπε ο κύριος Υπουργός. Είναι βέβαιο αυτό. Δεν υπερβάλλουµε στις αξιώσεις µας.
Όµως, το ζήτηµα της ασφαλείας των δικαστηρίων προέχει κατ’
εξοχήν, κύριε Πρόεδρε. Θα µπορούσε να υπάρχει ηλεκτρονικό
µηχάνηµα, ώστε να ελέγχονται οι εισερχόµενοι τουλάχιστον στις
δικαστικές αίθουσες, όπου λειτουργούν είτε τα ποινικά είτε τα
αστικά δικαστήρια.
Εµείς ιδιαίτερα -και ο οµιλών- οι οποίοι ασκούµε την ποινική
δικηγορία, έχουµε παραστεί µάρτυρες πάρα πολλών βιαιοπραγιών κατά µαρτύρων, κατά κατηγορουµένων και κατά δικηγόρων,
όχι βεβαίως κατά δικαστών. Εγώ τουλάχιστον δεν είχα αυτήν την
κακή τύχη να παραστώ και µάρτυς βιαιοπραγίας κατά δικαστών.
Όµως, ποιος µπορεί να το αποκλείσει και αυτό;
Διαπίστωσα, βέβαια, από την πρωτολογία του αξιοτίµου κυρίου Υφυπουργού ότι κοινός παρανοµαστής των πάντων είτε
προσχηµατικά είτε επειδή δεν υπάρχει η σχετική διάθεση προκειµένου να ληφθεί ένα µέτρο από την Κυβέρνηση, είναι οι οικονοµικοί λόγοι. Πιστεύω ότι για τέτοια ζητήµατα υψίστης σηµασίας θα πρέπει να παροράτε και να βρίσκονται οι πόροι, όταν καταναλώνονται πόροι για άλλα ζητήµατα ήσσονος σηµασίας. Αυτό
ειδικά το θέµα της ασφαλείας των δικαστηρίων είναι εξαιρετικά
σηµαντικό, σηµαίνον και πιστεύω ότι είναι δυνατόν να εξευρεθούν οι κατάλληλοι πόροι, προκειµένου να δηµιουργηθεί το
Σώµα της Δικαστικής Αστυνοµίας και να υπάρξουν και τα κατάλληλα ελεγκτικά ηλεκτρονικά µηχανήµατα, τουλάχιστον αρχικά
έξω από τις αίθουσες των κακουργιοδικείων.
Προσωπικά παρέστην µάρτυς στο πρόσφατο παρελθόν παράνοµης εισόδου και στη Θήβα και ενώπιον του Μεικτού Ορκωτού
Εφετείου Αθηνών –το λέγω τώρα- µελών αυτής της οργανώσεως
που προανέφερα και επηρέασαν εις τοιούτον βαθµόν ακόµη και
εφέτας δικάζοντας, ώστε η απόφασή τους ήταν όχι µόνο άδικη,
αλλά και παράνοµος. Και σε άλλα δικαστήρια το έχω διαπιστώσει
αυτό. Αυτό έγινε, λοιπόν, και στην Πάτρα µε αυτό το αποτέλεσµα.
Επί τη ευκαιρία, αν και δεν είναι της αρµοδιότητος του κυρίου
Υπουργού θα αναφέρω το γεγονός ότι και εµείς οι Βουλευτές
της Χρυσής Αυγής αυτήν τη στιγµή βρισκόµαστε χωρίς προσωπική ασφάλεια αδίκως και παρανόµως.
Και απευθύνοµαι προς υµάς, αξιότιµε κύριε Πρόεδρε, να τεθεί
το θέµα γενικότερα στη Διάσκεψη των Προέδρων, διότι δεν είναι
δυνατόν να υποθέσουµε ότι εξετράπη ή υπερέβαλε του καθήκοντός του αστυνοµικός φρουρός ενός Βουλευτού εξ ηµών. Δεν
είναι δυνατόν να γενικεύουµε την ενοχή. Είναι απαράδεκτος και
άδικος η γενίκευση της ενοχής.
Ο έχων την τιµή να σας οµιλεί υπέστην στην Πάτρα στις 29
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Μαΐου επίθεση από είκοσι κρανοφόρους αυτής της εγκληµατικής
οργανώσεως, µε αποτέλεσµα να τραυµατιστώ, να καταστραφεί
η ενδυµασία µου και να ληστευτώ, όχι χρηµατικώς –το τονίζω
αυτό- µου έκλεψαν άλλα αντικείµενα και επίσης, έγγραφα του
κόµµατός µου, τα οποία είχα µετά από συνέντευξη στο ισόγειο
ενός σταθµού. Είναι δυνατόν; Πώς το ανέχεται ο κύριος Υπουργός της Δηµοσίας Τάξεως να παραµένουν δεκαέξι Βουλευτές –
γιατί ο Αρχηγός µας έχει φρούρηση από ό,τι γνωρίζω- χωρίς
προσωπική ασφάλεια; Κινδυνεύουµε άµεσα, ανά πάσα στιγµή,
διότι είµαστε στοχοποιηµένοι.
Δεν έχω να συµπληρώσω τίποτε άλλο. Θα ήθελα µόνο να µου
πει συγκεκριµένα, αν προτίθεται το Υπουργείο κάποια στιγµή να
κάνει ένα σχέδιο νόµου πάνω στο αντικείµενο της ερωτήσεώς
µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Το λόγο έχει ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων κ.
Κωνσταντίνος Καραγκούνης.
Παρακαλώ, για τρία λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ (Υφυπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Βεβαίως,
κύριε Πρόεδρε.
Κύριε συνάδελφε, να επαναλάβω το εξής. Από την πρώτη
στιγµή, τόσο εγώ όσο και ο Υπουργός κ. Ρουπακιώτης, έχουµε
γυρίσει πολλές δικαστικές δοµές της χώρας και πήγαµε από
κοντά για να δούµε τα πραγµατικά προβλήµατα που αντιµετωπίζουν τα δικαστήρια που γνωρίζετε ότι είναι πάρα πολλά. Μέσα
σε αυτά βεβαίως –και ήταν το πρώτο που είδαµε και εντοπίσαµεείναι και το θέµα της ασφάλειας.
Επανειληµµένα, βεβαίως, κάνουµε τις συστάσεις και είµαστε
στη διάθεση όλων των προϊσταµένων να παρέχουµε οποιαδήποτε βοήθεια προς την κατεύθυνση αυτή. Είπαµε πριν βέβαια για
τις εγγενείς αδυναµίες. Σας ανέφερα και τις 700.000 ευρώ που
έχουν δοθεί πρόσφατα προς αυτήν. Αναγνωρίζουµε τις δηµοσιονοµικές ανάγκες, αναγνωρίζουµε πόσες δυσκολίες υπάρχουν,
αλλά πρώτα απ’ όλα είναι η ασφάλεια και γι’ αυτόν το λόγο έχουν
δοθεί αυτά τα χρήµατα. Και αν χρειαστεί θα δώσουµε ακόµα περισσότερα, διότι χρησιµοποιούµε τον προϋπολογισµό αυτό για
οποιεσδήποτε ατέλειες και αδυναµίες υπάρχουν στο σύστηµα.
Αλλά έχουµε τα ώτα ανοιχτά για να δώσουµε τέτοιες λύσεις.
Γι’ αυτό και πρόσφατα µετά ακριβώς το τραγικό συµβάν συγκαλέσαµε σύσκεψη µε το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Ήταν
εκεί ο Γενικός Γραµµατέας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και όλοι, βέβαια, οι εκπρόσωποι και προϊστάµενοι των δικαστηρίων, όπου έχουµε ήδη συστήσει µια επιτροπή, τόσο από το
Υπουργείο το δικό µας όσο και από το Υπουργείο Προστασίας
του Πολίτη, για να δούµε άµεσα, τώρα τι θα κάνουµε σε συνεργασία, βέβαια, µε τους προϊσταµένους των δικαστηρίων. Να
δούµε, δηλαδή, τι επιπρόσθετα µέτρα µπορούµε να πάρουµε και
πώς καλύτερα θα οργανώσουµε την ασφάλεια των δικαστηρίων.
Άκουσα µε πολλή προσοχή τις προτάσεις που κάνατε. Γνωρίζετε ότι υπάρχει x-ray στα δικαστήρια στο Πρωτοδικείο Αθηνών.
Θα µπορούσαµε ίσως να δούµε και περιµένω τις προτάσεις σας
για το τι καλύτερο µπορούµε να κάνουµε για την οργάνωση της
ασφάλειας. Πιθανότατα και έξω από συγκεκριµένες αίθουσες να
υπάρχουν x-ray, για να µπορέσουµε να αντιµετωπίσουµε όσο το
δυνατόν καλύτερα την κατάσταση.
Να επαναλάβω ότι είµαστε ανοικτοί σε προτάσεις και καταβάλλουµε κάθε δυνατή προσπάθεια. Γνωρίζετε ότι η ασφάλεια των
δικαστηρίων ανήκει στο Υπουργείο Δηµόσιας Τάξης που και εκεί
υπάρχουν ελλείψεις στο έµψυχο δυναµικό αλλά είµαστε ανοικτοί
να ακούσουµε τις προτάσεις σας και όλων των κοµµάτων, βεβαίως, για την καλύτερη οργάνωση της ασφάλειας.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ( Αθανάσιος Νάκος): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή
µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής,
τριάντα έξι µαθητές και µαθήτριες και τρεις εκπαιδευτικοί από
το 25ο Δηµοτικό Σχολείο Αθήνας.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Θα συζητηθεί η τέταρτη µε αριθµό 479/22-10-2012 επίκαιρη
ερώτηση δεύτερου κύκλου της Βουλευτού Α’ Θεσσαλονίκης των
Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Χρυσούλας- Μαρίας Γιαταγάνα προς
τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά µε την ανάγκη συνταγµατικής Αναθεώρησης και
την τήρηση της νοµιµότητας στις προαγωγές στο Δικαστικό
Σώµα.
Η συνάδελφος κ. Γιαταγάνα έχει το λόγο, για δύο λεπτά.
ΧΡΥΣΟΥΛΑ –ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΤΑΓΑΝΑ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, στις 28 και 29 Ιουνίου 2012 έγιναν στο Ελεγκτικό Συνέδριο προαγωγές Προϊσταµένων τµήµατος για τη µετάταξη αυτών στον κλάδο επιτρόπων.
Σύµφωνα µε καταγγελίες, κατά τη διαδικασία των προαγωγών
αυτών παραβιάστηκαν τα οριζόµενα στον Κώδικα Δικαστικών
Υπαλλήλων, καθώς και οι αρχές της αξιοκρατίας και της αµεροληψίας. Ειδικότερα καταγγέλθηκε ότι υπάλληλοι µε µεγαλύτερη
προϋπηρεσία και βαθµό κατάταξης Β’ παρελήφθησαν και αντ’
αυτών προήχθησαν συνάδελφοί τους µε βαθµό Γ’.
Σύµφωνα µε τις ίδιες καταγγελίες, το έτος 2011 κατά τις αντίστοιχες κρίσεις Προϊσταµένων τµήµατος παρελήφθησαν υπάλληλοι νεότεροι µέσα στην επετηρίδα πλην όµως, πτυχιούχοι ΑΕΙ,
οι οποίοι ήταν απόλυτα χρήσιµοι στον προληπτικό έλεγχο των
δαπανών του δηµοσίου. Αντ’ αυτών κρίθηκαν ως Προϊστάµενοι
τµήµατος υπάλληλοι δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, µε την αιτιολογία ότι δήθεν διαθέτουν υψηλότερο βαθµό από τους νεότερους µεν αλλά πτυχιούχους συναδέλφους τους.
Καταγγέλθηκε µάλιστα ότι αυτοί οι οποίοι προήχθησαν ήταν
συνδικαλιστές του ΠΑΣΟΚ. Αν αληθεύουν οι καταγγελίες διαπιστώνεται ότι η διοίκηση εξακολουθεί µε αντιφατικά κριτήρια αξιολόγησης να προάγει κατά το δοκούν υπαλλήλους. Αυτό οδηγεί
στη σκέψη ότι οι προαγωγές γίνονται για την εξυπηρέτηση συµφερόντων που καµµία σχέση δεν έχουν µε το δηµόσιο συµφέρον
και την προαγωγή της εύρυθµης λειτουργίας της διοίκησης.
Είναι σαφές ότι όλα αυτά συµβαίνουν –αν αληθεύουν οι καταγγελίες- γιατί η εκτελεστική εξουσία απαραδέκτως επεµβαίνει
στη δικαστική εξουσία, κατά παράβαση του άρθρου 26 του Συντάγµατος. Ελέγξατε, κύριε Υπουργέ, αν αληθεύουν τα καταγγελλόµενα;
Όσον αφορά το φλέγον θέµα της αναθεώρησης του άρθρου
90 που εδώ κιόλας οφείλεται το γεγονός αυτό και του άρθρου
86 παράγραφος 5, θα αναφερθώ στη δευτερολογία µου, γιατί
είναι πολύ µεγάλα θέµατα και πρέπει να θιγούν έστω και σε περιορισµένο χρόνο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ( Αθανάσιος Νάκος): Ευχαριστούµε πολύ.
Ο κύριος Υφυπουργός έχει το λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ (Υφυπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Ευχαριστώ
πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε συνάδελφε, θέλω να επαναλάβω για ακόµη µια φορά και
θέλω να γίνει αρκετά καθαρό ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης δεν
έχει κανένα λόγο να επεµβαίνει στην ανεξαρτησία της δικαιοσύνης.
Το έχουµε αποδείξει πάρα πολλές φορές. Είναι τρανό το παράδειγµα –και θέλω να το πω για τον Υπουργό κ. Ρουπακιώτηστις τελευταίες κρίσεις των ανωτάτων δικαστηρίων και για τον
Πρόεδρο του Συµβουλίου της Επικρατείας και για τους αντιπροέδρους του Αρείου Πάγου, όπου γνωρίζετε ότι το Υπουργείο και
η Κυβέρνηση, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός δεν έκανε καµµία βουτιά
στην επετηρίδα. Υπήρξε µια αξιοκρατία και υπήρξε µια τέτοια
διαβάθµιση που κανείς δεν µπορεί να πει ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης παρενέβη καθ’ οιονδήποτε τρόπο στην ανεξαρτησία
της δικαιοσύνης. Και οφείλω να το πω αυτό.
Τώρα θα έρθω στο ερώτηµά σας. Θα σας διαβάσω αυτό που
µας απέστειλε το Ελεγκτικό Συνέδριο. Οι προαγωγές των δικαστικών υπαλλήλων του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύµφωνα µε το
άρθρο 92 παράγραφος 3 του Συντάγµατος ενεργούνται ύστερα
από σύµφωνη γνώµη υπηρεσιακών συµβουλίων, που συγκροτούνται κατά πλειοψηφία από δικαστικούς λειτουργούς και δικαστικούς υπαλλήλους.
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Ειδικότερα για τη µετάταξη προϊσταµένων τµηµάτων σε κενές
οργανικές θέσεις του κλάδου επιτρόπων εφαρµόζονται οι διατάξεις 21 παράγραφοι 2, 22, 23 παράγραφοι 7 και 24 του Κώδικα
Δικαστικών Υπαλλήλων, ν.2812/2002, όπως ισχύει. Δεύτερον, η
διάταξη 38 του ν.2721/1999, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο
4 παράγραφος 1β του ν.3060/2002 και η διάταξη 40 παράγραφος
7 του ν.3772/2009, όπως ισχύει και το π.δ. 35/2012. Για την επιλογή προϊσταµένων τµηµάτων εφαρµόζονται διατάξεις των άρθρων 21 παράγραφοι 2, 22, 23, 24, 72 και 73 του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων του ν.2812/2000, όπως ισχύει και το π.δ.
35/2012.
Διάβασα ήδη στο έγγραφο που µας απέστειλε το Ελεγκτικό
Συνέδριο ότι οι προαγωγές των δικαστικών υπαλλήλων του Ελεγκτικού Συνεδρίου ενεργούνται ύστερα από σύµφωνη γνώµη υπηρεσιακών συµβουλίων που συγκροτούνται –και το γνωρίζετε πολύ καλά- από δικαστικούς λειτουργούς και δικαστικούς υπαλλήλους, σύµφωνα µε το άρθρο 93 παράγραφος 3 του Συντάγµατος.
Η παρουσία στα υπηρεσιακά συµβούλια δικαστικού λειτουργού γνωρίζετε ότι παρέχει εχέγγυα αξιοπιστίας και τεκµήριο νοµιµότητας, οι δε αποφάσεις των υπηρεσιακών συµβουλίων -όπως
πολύ καλά γνωρίζετε- αποτελούν εκτελεστές διοικητικές πράξεις
και ως τέτοιες προσβάλλονται για λόγους τυπικής και ουσιαστικής νοµιµότητας. Υπάρχουν, δηλαδή, τα εχέγγυα οποιασδήποτε
θεωρεί ότι προσεβλήθη ή ότι αδικήθηκε να προσβάλει την πράξη
αυτή.
Θα επαναλάβω όµως και πάλι -και να γίνει κατανοητό- ότι το
Υπουργείο Δικαιοσύνης καµµία σχέση δεν έχει να ασχολείται είτε
υπηρεσιακά είτε καθ’ οιονδήποτε τρόπο –και το έχουµε αποδείξει, κυρία Γιαταγάνα- µε την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Το λόγο έχει η συνάδελφος κ. Γιαταγάνα.
ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΓΙΑΤΑΓΑΝΑ: Κύριε Υπουργέ, είναι αστείο κυριολεκτικά να λέτε σε µένα ότι δεν παρεµβαίνει η εκτελεστική εξουσία στη δικαιοσύνη. Πενήντα φορές µε κάθισαν στο σκαµνί
επειδή έκανα το καθήκον µου, επειδή δεν συµµορφώθηκα µε τις
δικές τους υποδείξεις. Ούτε ο χειρότερος κακοποιός δεν έχει καθίσει τόσες φορές στο σκαµνί. Βέβαια δεν τιµωρήθηκα ποτέ.
Επανέρχοµαι στο θέµα µου. Αποτελεί πάγιο αίτηµα του ελληνικού λαού η αναθεώρηση του άρθρου 86 του Συντάγµατος, που
απετέλεσε το έρεισµα για την ψήφιση ακολούθως του νόµου
περί ευθύνης Υπουργών, ο οποίος θεσµοθέτησε την προνοµιακή
µεταχείριση Υπουργών και Υφυπουργών έναντι των υπολοίπων
πολιτών και, ουσιαστικά, έχει οδηγήσει στην ατιµωρησία για τεράστια σκάνδαλα.
Ο ίδιος ο εµπνευστής του επίµαχου αυτού νόµου, ο κ. Ευάγγελος Βενιζέλος, στη συζήτηση κατά την αναθεώρηση του άρθρου 86 παραδέχθηκε ότι η Αναθεώρηση του Συντάγµατος το
2001…
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Κύριε Πρόεδρε, µήπως µπορείτε να πείτε στον κύριο Υπουργό
να µας επιτρέψει να µιλήσουµε; Θα ήθελα να αφαιρεθεί ο χρόνος
που πέρασε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ: Έχει δίκιο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Έχει χίλια δίκια και θα
αφαιρεθεί ο χρόνος και θα προσπαθήσω να συνετίσω τον κ.
Υπουργό που είναι αθλητικής διάθεσης.
ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΓΙΑΤΑΓΑΝΑ: Ναι, κύριε Πρόεδρε, αλλά τρέχει ο
χρόνος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Δεν τρέχει για εσάς,
κυρία Γιαταγάνα.
ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΓΙΑΤΑΓΑΝΑ: Ο ίδιος εµπνευστής του επίµαχου
αυτού νόµου, ο κ. Ευάγγελος Βενιζέλος, στη συζήτηση κατά την
αναθεώρηση του άρθρου 86 παραδέχθηκε ότι η Αναθεώρηση
του Συντάγµατος του 2001 έγινε µε βασικό στόχο την αναθεώρηση του άρθρου 86 περί ευθύνης Υπουργών.
Σας αναφέρω ότι ο σηµερινός Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Μανιτάκης, καθηγητής Συνταγµατικού Δικαίου, έχει δηλώσει κατά το παρελθόν
το εξής: «Μια αναθεώρηση χρειάζεται το άρθρο 86: Την κατάργησή του. Α διώκονται οι πολιτικοί όπως όλοι οι πολίτες», σύµφωνα δηλαδή µε το άρθρο 4 παράγραφος 1 του Συντάγµατος
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που µιλάει για την ισότητα των πολιτών ενώπιον του νόµου. Αυτό
όµως προϋποθέτει µια, πραγµατική, ανεξάρτητη δικαστική εξουσία που θα έχει την τόλµη να αναλάβει τις ευθύνες της.
Έρχοµαι τώρα στο άρθρο 90 του Συντάγµατος -την αναθεώρηση αυτού- γιατί στην παράγραφο 5 του άρθρου αυτού καλύπτεται ένα πάγιο αίτηµα όλων των δικαστικών, αλλά και όλου του
λαού θα έλεγα, να αναθεωρηθεί ακριβώς γιατί παραβιάζει τη
συνταγµατικά κατοχυρωµένη µε το άρθρο 26 ανεξαρτησία της
δικαστικής εξουσίας.
Περιορίζοµαι να πω µεταξύ άλλων όσα είπε ο πρώην Πρόεδρος του Αρείου Πάγου, Ματθίας: «Η παντοδύναµη Κυβέρνηση
δύσκολα ανέχεται την ελεγκτική και κυρωτική λειτουργία της δικαιοσύνης και µε διάφορες µεθοδεύσεις προσπαθεί να την περιορίζει ή να την κατευθύνει. Συνήθεις πρακτικές είναι η προαγωγή χωρίς καµµία αιτιολόγηση και µε κοµµατικά κριτήρια κατά κανόνα των προέδρων και αντιπροέδρων των τριών ανωτάτων δικαστηρίων, του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, των γενικών
επιτρόπων Ελεγκτικού Συνεδρίου και διοικητικών δικαστηρίων,
σύµφωνα µε το άρθρο 5 του Συντάγµατος». Οποιοδήποτε άλλο
σχόλιο περιττεύει.
Σας ρωτώ, λοιπόν, κύριε Υπουργέ το εξής: Θα ακολουθήσετε
αυτό που είπε ο κ. Μανιτάκης όταν ήταν απλά καθηγητής Συνταγµατικού Δικαίου και το οποίο θέλει όλος ο ελληνικός λαός;
Θα ακολουθήσετε την ίδια τακτική που ακολούθησε ο κ. Βενιζέλος και έφερε συνταγµατική Αναθεώρηση γι’ αυτό το άρθρο 86
που οδηγεί στην ατιµωρησία των πολιτικών;
Θα κάνετε Αναθεώρηση του Συντάγµατος, µε την οποία οι πολιτικοί θα είναι επιτέλους ίσοι µε όλους τους Έλληνες ενώπιον
του νόµου όσον αφορά τις αξιόποινες πράξεις τους, σύµφωνα
µε το άρθρο 4 παράγραφος 1 του Συντάγµατος; Θα κάθονται και
θα δικάζονται στο σκαµνί;
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Είδατε λοιπόν ότι ο χρόνος δεν έτρεχε.
Το λόγο έχει ο κύριος Υφυπουργός.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ (Υφυπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Ευχαριστώ,
κύριε Πρόεδρε.
Να επαναλάβω και πάλι επειδή το επαναφέρατε στη δευτερολογία σας ότι αυτή η Κυβέρνηση και αυτό το Υπουργείο δεν έχει
πρόθεση -και ποτέ δεν το έκανε και το ξέρετε- οποιασδήποτε παρέµβασης στην ανεξαρτησία της δικαιοσύνης.
ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΓΙΑΤΑΓΑΝΑ: Θα κάνετε συνταγµατική Αναθεώρηση;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ (Υφυπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Επαναλαµβάνω πως αν έχετε να πείτε οτιδήποτε, να το πείτε αλλά τα
δείγµατα γραφής αυτής της Κυβέρνησης είναι συγκεκριµένα. Το
αποδείξαµε µε την επιλογή των ανωτάτων δικαστικών λειτουργών.
Είστε έγκριτος νοµικός και γνωρίζετε ότι η αναθεωρητική διαδικασία θα έρθει. Δεν είναι της παρούσης να µιλήσουµε για την
αναθεωρητική διαδικασία. Γνωρίζετε επίσης ότι στο πλαίσιο ενός
διαλόγου, ενόψει της αναθεώρησης, τα κόµµατα τοποθετούνται.
Η Νέα Δηµοκρατία και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ο Αντώνης
Σαµαράς, έχουν τοποθετηθεί ξεκάθαρα, όχι τώρα ούτε προεκλογικά. Από την πρώτη στιγµή που ανέλαβε ως Πρόεδρος της Νέας
Δηµοκρατίας µίλησε για την αναθεώρηση του άρθρου 86.
Για εµάς είναι κοµβικό σηµείο και έχουµε τοποθετηθεί, όπως
περιµένουµε να τοποθετηθούν και τα υπόλοιπα κόµµατα –πολλοί
το έχουν κάνει- διότι θεωρούµε ότι πρέπει να αποκατασταθεί η
σχέση εµπιστοσύνης πολίτη και πολιτικού, γιατί τίποτα, κυρία συνάδελφε, δεν πρόκειται να πάει µπροστά σε αυτήν τη χώρα αν
πρώτα δεν έχουµε κατακτήσει αυτήν τη σχέση. Πώς θα µας εµπιστευτεί ο κόσµος, αν δεν λύσουµε τις µεταξύ µας σχέσεις;
Άρα, όσον αφορά την παράταξη την οποία ανήκω και τον Πρωθυπουργό σας λέω ότι έχουµε τοποθετηθεί ξεκάθαρα όσον
αφορά το άρθρο 86.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Ευχαριστούµε, κύριε
Υπουργέ.
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Εισερχόµαστε τώρα στη συζήτηση της έκτης µε αριθµό
497/22-10-2012 επίκαιρης πρώτου κύκλου ερώτησης της Βουλευτού Β’ Θεσσαλονίκης της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Αικατερίνης Μάρκου προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά µε το ποσό
χρέωσης για κάθε τηλεφωνικού ραντεβού στο Νοσοκοµείο Παπαγεωργίου.
Η κ. Μάρκου έχει το λόγο για δυο λεπτά.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΚΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Στην υπ’ αριθµό 366/30-8-2012 συνεδρίαση, το διοικητικό συµβούλιο του Γενικού Νοσοκοµείου Θεσσαλονίκης «Παπαγεωργίου» αποφάσισε την ανάθεση σε ιδιώτη της τηλεφωνικής
υπηρεσίας ραντεβού του νοσοκοµείου. Το κόστος για κάθε
κλήση σύµφωνα µε δηµοσιεύµατα θα ανέρχεται στο ποσό των 2
ευρώ. Θα επιβαρύνει εξ ολοκλήρου τους ασθενείς. Και λέω «σύµφωνα µε δηµοσιεύµατα» γιατί δεν έχει δηµοσιοποιηθεί από το
νοσοκοµείο καµµία προκήρυξη διαγωνισµού µε αντικείµενο την
ανάθεση αυτή. Καµµία κατακύρωση της σύµβασης ούτε καν η
αρχική απόφαση του διοικητικού συµβουλίου για την ανάθεση.
Πρώτη φορά στις 3 Οκτωβρίου αναρτήθηκε στη διαύγεια του
«Παπαγεωργίου» πρακτικό που επικυρώνει την ανάθεση σε µια
ιδιωτική εταιρεία. Σηµειωτέον ότι σύµφωνα και µε πρόσφατες
αποφάσεις του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης έχει κριθεί
ότι το Γενικό Νοσοκοµείο Θεσσαλονίκης «Παπαγεωργίου» αποτελεί αναθέτουσα αρχή ως οργανισµός δηµοσίου δικαίου, κατά
την έννοια της οδηγίας 18 του 2004, µε αποτέλεσµα να εφαρµόζονται και γι’ αυτό διατάξεις στην ως άνω οδηγία η οποία έχει ενσωµατωθεί στο ελληνικό δηµόσιο µε το π.δ. 60/2007 περί
συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων
έργων και υπηρεσιών.
Ο σύλλογος εργαζοµένων έχει καταθέσει πλήρη πρόταση
προς τη διοίκηση για τον εξορθολογισµό του συστήµατος ραντεβού έτσι ώστε να µειωθεί ο φόρτος εργασίας χωρίς να αυξηθούν τα κόστη προς τους ασθενείς, ενώ έχει προχωρήσει και σε
συλλογή υπογραφών από τρεις χιλιάδες πολίτες για να µην προχωρήσει η ανάθεση σε ιδιωτική εταιρεία.
Όλη η χώρα περνάει δύσκολες µέρες και ακόµα και το ποσό
των 2 ευρώ για ένα ραντεβού µπορεί να είναι σηµαντική επιβάρυνση για κάποιους πολίτες ειδικά για ανθρώπους µε ασθένειες
που επιβάλλουν συνεχή παρακολούθηση.
Ερωτάσθε, κύριε Υπουργέ. Αληθεύει ότι το νοσοκοµείο έχει
προχωρήσει σε ανάθεση σε ιδιώτη των τηλεφωνικών ραντεβού
έναντι του τιµήµατος των 2 ευρώ ανά κλήση;
Εφόσον έχει υπογραφεί σχετική σύµβαση και έχουν τηρηθεί
οι νόµιµες διαδικασίες που ορίζει η κείµενη νοµοθεσία για τέτοιου είδους συµβάσεις για ποιο λόγο δεν έχει αναρτηθεί καµµία
απόφαση προκήρυξης ή κατακύρωσης της σύµβασης στη «Διαύγεια» ή στην ιστοσελίδα του νοσοκοµείου;
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Το λόγο έχει ο Υπουργός, κ. Λυκουρέντζος.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ (Υπουργός Υγείας): Ευχαριστώ,
κύριε Πρόεδρε.
Κυρία συνάδελφε, αυτό που έχει θέσει ως προτεραιότητα η
ηγεσία του Υπουργείου Υγείας είναι να εξυπηρετούνται οι πολίτες. Να έχουν –όπως συνηθίζω να διατυπώνω τη φράση µουάµεση και άνετη πρόσβαση στις υπηρεσίες του Εθνικού Συστήµατος Υγείας.
Ένας εκ των µηχανισµών που διευκολύνουν την πρόσβαση
είναι το σύστηµα της τηλεφωνικής επικοινωνίας για τον προκαθορισµό των επισκέψεων των ασθενών στα νοσοκοµεία. Είναι ένα
σύστηµα µε πολλές αδυναµίες, όχι µόνο γιατί έχει κόστος για
τους πολίτες, ανεξαρτήτως του ύψους του τιµήµατος του κάθε
τηλεφωνήµατος αλλά και διότι είµαι σίγουρος ότι υπάρχουν αδυναµίες ως προς την κάλυψη του διαθεσίµου χρόνου των γιατρών.
Εµφανίζεται, δηλαδή, το πρόγραµµα των γιατρών να έχει καλυφθεί ενώ στην πραγµατικότητα αυτό δεν συµβαίνει. Έχουµε έντονους προβληµατισµούς και αναζητούµε την καλύτερη δυνατή
λύση.
Τα στοιχεία που µου αναφέρατε θα τα εξετάσω. Δεν είναι δυνατόν ο Υπουργός Υγείας να γνωρίζει τις αποφάσεις που λαµβάνονται καθηµερινά σε κάθε νοσοκοµείο, να γνωρίζει τις οποιε-
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σδήποτε επιλογές της διοίκησης. Χαίροµαι όµως, γιατί µε την
ερώτησή σας µου δίνετε την ευκαιρία και να ελέγξω τη διοίκηση
του συγκεκριµένου νοσοκοµείου, αλλά να σας αναφέρω και τις
δικές µας πρωτοβουλίες προς αυτήν την κατεύθυνση, όπως είχα
την ευκαιρία να τις εξηγήσω στη Βουλή και την παρελθούσα Παρασκευή.
Έχουν καταγραφεί και ελέγχονται οκτακόσιες ενενήντα τέσσερις συµβάσεις από συνεργάτες µου και υπηρεσιακούς παράγοντες. Είναι συµβάσεις προµηθειών πάσης φύσεως στα
νοσοκοµεία. Ελέγχονται τόσο ως προς το ύψος του συµβατικού
τιµήµατος, το οποίο θα ζητήσουµε να µειώσουν όλοι οι πάροχοι
προς τις µονάδες του Εθνικού Συστήµατος Υγείας. Εξετάζουµε
το ενδεχόµενο να µην επαναληφθούν ορισµένες απ’ αυτές τις
συµβάσεις εκεί, όπου µπορούν οι υπηρεσίες τους να αναπληρωθούν από υπαλλήλους που υπηρετούν στα νοσοκοµεία και
αλλού.
Χαίροµαι για την πρόταση του συλλόγου των εργαζοµένων,
γιατί µε τις συνενώσεις των ταµείων αναζητούµε προσωπικό, το
οποίο επιθυµούµε να αξιοποιήσουµε καλύτερα, για να προσφέρει
τις υπηρεσίες του εκεί, όπου η πολιτεία θα ορίσει τον κάθε και
την κάθε υπάλληλο να υπηρετήσει. Υπηρεσίες, όπως αυτή της
τηλεφωνικής επικοινωνίας, ενδεχοµένως θα µπορούσαν να παρέχονται από τους υπαλλήλους των νοσοκοµείων και να µην καταφεύγουν οι διοικήσεις στις παροχές υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες. Πάντως, όλα όσα αναφέρατε θα ελεγχθούν
για τη νοµιµότητά τους και όπου υπάρχουν ευθύνες να είστε βέβαιη, κυρία συνάδελφε, ότι θα καταλογιστούν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Η κ. Αικατερίνη Μάρκου
έχει το λόγο για τρία λεπτά.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΚΟΥ: Κύριε Υπουργέ, θα περίµενα σήµερα,
πραγµατικά, µια απάντηση γιατί η ερώτηση έγινε πριν ένα µήνα
ως απλή και επανήλθε σήµερα ως επίκαιρη.
Παρ’ όλα αυτά ανακύπτει ένα ζήτηµα διαφάνειας γιατί για το
2012 το Νοσοκοµείο «Παπαγεωργίου» έχει πάρει επιχορήγηση
από το Υπουργείο Υγείας 26,8 εκατοµµύρια ευρώ. Παρ’ όλο που
είναι νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου είναι ενταγµένο στο ΕΣΥ
και υπόκειται στην εποπτεία του Υπουργείου Υγείας.
Επιτέλους, όποιος επιχορηγείται από το ελληνικό δηµόσιο µε
χρήµατα του Έλληνα φορολογούµενου πρέπει να είναι απόλυτα
διαφανής στη διαχείριση αυτών των χρηµάτων. Γι’ αυτό άλλωστε
δηµιουργήθηκε η «Διαύγεια». Είναι τουλάχιστον αστείο να δηµοσιεύονται στη «Διαύγεια», καθώς επίσης και στην ιστοσελίδα του
νοσοκοµείου, προκηρύξεις διαγωνισµών και αναθέσεις για ανταλλακτικά εκτυπωτών και για γραφική ύλη και να µην υπάρχει
καµµία µα καµµία ανάρτηση για ένα τόσο σοβαρό θέµα. Συγγνώµη, αλλά εγείρει πολλά ερωτήµατα αυτή η επιλεκτική διαφάνεια.
Ακόµα και αν δεχθούµε ότι είναι θεµιτό να χρεώνεται ο ασθενής οποιοδήποτε ποσό για να κλείσει ραντεβού µπορώ να σας
αναφέρω περιπτώσεις άλλου νοσοκοµείου που προχώρησαν σε
ανάθεση τηλεφωνικού ραντεβού µέσα από νόµιµες διαδικασίες
και µε καλύτερες φυσικά τιµές.
Για παράδειγµα το Γενικό Νοσοκοµείο Πατρών «Άγιος Ανδρέας» προχώρησε σε πρόχειρο διαγωνισµό και ανάθεση δηµοσιοποιώντας ολόκληρη τη σχετική σύµβαση σύµφωνα µε την
οποία για επτά χιλιάδες επτακόσια ραντεβού το κόστος ήταν 0,39
ευρώ για το καθένα.
Το Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο της Αλεξανδρούπολης έχει
προχωρήσει δυο φορές σε προκήρυξη διαγωνισµού αλλά το
συγκεκριµένο κόστος δεν ήταν αυτό που έπρεπε. Δεν ήταν δηλαδή, αρκετά χαµηλό και θα προκηρύξει κι άλλο διαγωνισµό.
Εν τέλει δεν οφείλει το Υπουργείο να θέσει κάποιους κανόνες
στον τρόπο µε τον οποίο θα προχωρήσουν οι αναθέσεις σε ιδιώτες; Το κάθε νοσηλευτικό ίδρυµα θα κάνει ό,τι θέλει; Είναι δυνατόν στις σηµερινές συνθήκες να επιβαρύνουµε έτσι αψήφιστα
τον κάθε ασθενή, τον κάθε ασφαλισµένο χωρίς να ακολουθείται
µια διαδικασία που να διασφαλίσει την χαµηλότερη τουλάχιστον
προσφορά;
Έχω στα χέρια µου όπως σας είπα τις συγκεκριµένες προτάσεις που έχουν καταθέσει εργαζόµενοι για την αναδιοργάνωση
του τηλεφωνικού κέντρου του νοσοκοµείου µε το υπάρχον προ-
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σωπικό ώστε να µην είναι απαραίτητη η ανάθεση σε ιδιώτη.
Μπορώ να σας την καταθέσω. Υπάρχει απάντηση σ’ αυτήν την
πρόταση; Στα πρακτικά του διοικητικού συµβουλίου δεν αναφέρεται καν. Επίσης, θα σας πω και κάποια πράγµατα που έχουν
πει ήδη κάτοικοι της περιοχής. Έτσι και δεν προβείτε σε κάποιες
ενέργειες θα υπάρξει εισαγγελική παρέµβαση στο νοσοκοµείο
και οι ασθενείς θα καταφύγουν στα διοικητικά δικαστήρια.
Κλείνοντας πρέπει να σας πω ότι πρέπει να υπάρξει διαφάνεια,
αλλιώς δεν υπάρχει λόγος να επιχορηγείται το νοσοκοµείο µε
χρήµατα του ελληνικού δηµοσίου και κατ’ επέκταση του Έλληνα
φορολογούµενου.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Θα απαντήσει ο κύριος
Υπουργός για τρία λεπτά.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ (Υπουργός Υγείας): Ευχαριστώ,
κύριε Πρόεδρε.
Η χρηµατοδότηση του νοσοκοµείου δίνεται µε βάση την
ισχύουσα νοµοθεσία και δίνεται και σε άλλο νοσοκοµείο, πέραν
του «Παπαγεωργίου». Δίνεται στο «Ωνάσειο» Καρδιοχειρουργικό
Κέντρο. Είναι σε εφαρµογή νόµου. Δεν γίνεται χαριστικά από την
ηγεσία του Υπουργείου.
Για όσα είπατε, προσφάτως εξεδόθη εγκύκλιος του Γενικού
Γραµµατέα του κ. Καλλίρη προς όλες τις διοικήσεις του Εθνικού
Συστήµατος Υγείας για να µην προβαίνουν σ’ αυτού του είδους
τις αναθέσεις. Ζητήσαµε να εξεταστούν όλες οι περιπτώσεις των
παρεχοµένων υπηρεσιών από τρίτους προς το Εθνικό Σύστηµα
–σας το είπα και πριν- και εκείνες που δεν κρίνονται απαραίτητες
να µην ανανεώνονται, να µην επαναλαµβάνονται. Να µην υπάρχουν καν προκηρύξεις διαγωνισµών για τέτοιες περιπτώσεις.
Ήδη σας είπα ότι έχουµε συγκεντρώσει στοιχεία για οκτακόσιες ενενήντα τέσσερις συµβάσεις τις οποίες ελέγχουµε, για να
δούµε εάν έχει νόηµα να συνεχίζονται αυτές οι συµβάσεις ή όχι.
Ελέγχουµε τις συµβάσεις για τις υπηρεσίες καθαριότητος. Ελέγχουµε συµβάσεις για την προµήθεια της τροφοδοσίας. Τα παρακολουθούµε και είναι αυστηρές οι οδηγίες της πολιτικής ηγεσίας.
Όµως, αυτά δεν γεννήθηκαν τον προηγούµενο µήνα. Αυτά έρχονται από προηγούµενους µήνες, προηγούµενους καιρούς.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΚΟΥ: Να το ελέγξετε…
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ (Υπουργός Υγείας): Σας είπα ότι
αυτό θα το ελέγξω µε κάθε τρόπο και θέλω να ελπίζω ότι δεν
είναι δυνατόν µία διοίκηση νοσοκοµείου να έχει προβεί σε τέτοια
κατάφωρη παραβίαση της νοµιµότητας.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Και τιµωρία.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ (Υπουργός Υγείας): Θα υπάρξει,
κύριε συνάδελφε. Το Υπουργείο Υγείας -και λυπούµαι που θα
σας το πω- πέρα από την άσκηση των αρµοδιοτήτων του στη
σφαίρα του πολυτίµου αγαθού της υγείας, ασχολείται καθηµερινά µε άσκηση πειθαρχικών διώξεων. Στενοχωρούµαι, όταν ως
Υπουργός είµαι υποχρεωµένος να υπογράφω τέτοιες αποφάσεις, γιατί θέλω να πιστεύω ότι οι κρατικοί λειτουργοί είναι ευσυνείδητοι και δεν θα έπρεπε να εκφεύγουν της νοµιµότητος.
Παρ’ όλα ταύτα, είναι πολλές οι περιπτώσεις που αντιµετωπίζω
καθηµερινά και η καθεµία έχει τη δική της βαρύτητα.
Τέλος, σε ό,τι αφορά την πρόταση των εργαζοµένων, µπορείτε
να µου τη δώσετε απευθείας και να τη συζητήσουµε, αποδίδοντας ιδιαίτερο νόηµα και σηµασία στο γεγονός ότι οι εκπρόσωποι
των εργαζοµένων, οι υπάλληλοι, οφείλουν να γνωρίζουν ότι θα
προσφέρουν τις υπηρεσίες τους εκεί όπου η πολιτεία, η Κυβέρνηση, τους ορίζει, διότι έχουµε φαινόµενα στον ευρύτερο χώρο
του Εθνικού Συστήµατος Υγείας υπαλλήλων, που θεωρούν ότι η
υπηρεσία είναι προσωπική τους υπόθεση και πρέπει να υπηρετούν εκεί, όπου προσωπικά εξυπηρετούνται ή νοµίζουν ότι εξυπηρετούνται προσωπικά.
Σε αυτές τις νοοτροπίες είµαι αντίθετος και οφείλει κάθε
Υπουργός να είναι αντίθετος ιδιαίτερα στη δυσκολία της παρούσας εποχής, την οποία και εσείς επικαλεστήκατε, όπου καθεµία
και καθένας πρέπει να ξεπεράσουµε τις συνήθειές µας, τα δεδοµένα του παρελθόντος, να κάνουµε ένα βήµα εµπρός και να βοηθήσουµε την πατρίδα αυτήν τη δύσκολη ώρα.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Ευχαριστούµε, κύριε
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Υπουργέ.
Η έβδοµη µε αριθµό 495/22-10-2012 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Αιτωλοακαρνανίας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Νικολάου Μωραΐτη προς τους Υπουργούς Οικονοµικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την ιδιωτικοποίηση της γαλακτοβιοµηχανίας «ΔΩΔΩΝΗ»
δεν συζητείται λόγω κωλύµατος του κυρίου Υπουργού και διαγράφεται.
Θα συζητηθεί τώρα η πρώτη µε αριθµό 481/22-10-2012 επίκαιρη ερώτηση δευτέρου κύκλου του Βουλευτή Κορινθίας της
Νέας Δηµοκρατίας κ. Χρίστου Δήµα προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου, σχετικά µε τις αυξανόµενες µεταναστευτικές
πιέσεις στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.
Στην επίκαιρη ερώτηση του κ. Δήµα θα απαντήσει ο Υπουργός
Ναυτιλίας και Αιγαίου κ. Κωνσταντίνος Μουσουρούλης.
Το λόγο έχει ο συνάδελφος κ. Χρίστος Δήµας για δύο λεπτά.
ΧΡΙΣΤΟΣ ΔΗΜΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, σύµφωνα µε στοιχεία της Ελληνικής Αστυνοµίας, το τελευταίο διάστηµα παρατηρείται αισθητή µείωση της
εισροής παράνοµων µεταναστών από τα χερσαία σύνορα στον
Έβρο, λόγω της αυξηµένης αστυνοµικής φύλαξης στην περιοχή.
Πιο συγκεκριµένα, έχει καταγραφεί µείωση της τάξεως του 84%
σε σχέση µε πέρυσι. Αυτό είναι το ευχάριστο της υπόθεσης και
ελπίζουµε πως µε την κατασκευή του φράκτη θα ελαχιστοποιηθεί
η εισροή παράνοµων µεταναστών από τον Έβρο.
Το δυσάρεστο της υπόθεσης, όµως, είναι πως την ίδια στιγµή
παρατηρείται ανησυχητική αύξηση του αριθµού εισροής παράνοµων µεταναστών από τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και ειδικότερα τη Χίο, τη Λέσβο, τη Σάµο, τη Σύµη, το Αγαθονήσι, το
Φαρµακονήσι και τα υπόλοιπα Δωδεκάνησα.
Συνεπώς, γίνεται εύκολα αντιληπτό πως η πιο αποτελεσµατική
φύλαξη των ελληνικών θαλασσίων συνόρων, που είναι και ευρωπαϊκά σύνορα άλλωστε, είναι άµεση προτεραιότητα για την επιτυχή αντιµετώπιση της περαιτέρω εισροής παράνοµων µεταναστών στη χώρα. Σε κάθε άλλη περίπτωση, τα νησιά µας θα µετατραπούν σε εστίες συγκέντρωσης παράνοµων µεταναστών και
σύγκρουσης µεταξύ κατοίκων, ελληνικών αρχών, FRONTEX και
τουρκικών αρχών.
Κύριε Υπουργέ, οι ερωτήσεις µου είναι απλές και ξεκάθαρες:
Πρώτον, πώς σκοπεύετε να αντιµετωπίσετε το φαινόµενο της αυξανόµενης µεταναστευτικής πίεσης στο ανατολικό Αιγαίο;
Δεύτερον, τι θα κάνετε, ώστε εκτός από τη σύλληψη παράνοµων µεταναστών να συλλαµβάνονται και οι διακινητές παράνοµων µεταναστών στα θαλάσσια σύνορά µας;
Τρίτον, θα ζητήσετε να αυξηθούν οι δυνάµεις της FRONTEX,
ώστε να φυλάσσονται πιο αποτελεσµατικά τα ελληνικά θαλάσσια
σύνορα, κάτι το οποίο ξέρω ότι είναι αίτηµα και των κατοίκων των
νησιών µας; Είχα βρεθεί πρόσφατα στο Αγαθονήσι και µου το µετέφεραν και οι κάτοικοι και ο δήµαρχος.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Το λόγο έχει ο Υπουργός
Ναυτιλίας και Αιγαίου κ. Κωνσταντίνος Μουσουρούλης για τρία
λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ (Υπουργός Ναυτιλίας
και Αιγαίου): Κύριε συνάδελφε, το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου παρακολουθεί έγκαιρα και αξιολογεί συστηµατικά όλες τις
πολιτικές και κοινωνικές εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή που
πυροδοτούν ή τροφοδοτούν τις µεταναστευτικές ροές.
Παράλληλα, όπως και εσείς επισηµάνατε, είναι σαφές πως µε
τη ραγδαία µείωση των παράνοµων µεταναστευτικών ροών στα
χερσαία ελληνοτουρκικά σύνορα, που ήταν αποτέλεσµα µιας
πολύ επιτυχούς προσαρµογής του συστήµατος επιτήρησης στην
περιοχή, καθώς και µε την αύξηση των ροών από τη Συρία λόγω
της κρίσης σε αυτήν τη χώρα, εντείνονται οι πιέσεις στα ανατολικά σύνορά µας. Με αυτά τα δεδοµένα, λοιπόν, προσαρµόζουµε
τον επιχειρησιακό µας σχεδιασµό και τις δράσεις µας. Θα αναφερθώ σε ορισµένες από αυτές και στα αποτελέσµατά τους.
Αναδιάταξη και ενίσχυση των δυνάµεών µας για την αύξηση
της επιτήρησης στην περιοχή. Συγκεκριµένα, χωρίς να δώσω
πολλά ποσοτικά στοιχεία, στην περιοχή βρίσκεται µόνιµα ένα
πλοίο ανοικτής θαλάσσης και το πλοίο «ΑΜΠΕΚΙΝ». Επίσης,
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έχουν ενισχυθεί οι δυνάµεις µε δύο πλωτά, ένα ελικόπτερο, επιπλέον θερµικές κάµερες, καθώς και µε εµπειρογνώµονες για την
αφενηµέρωση αλλοδαπών.
Με δική µου επιστολή και προσωπική επικοινωνία µε την επίτροπο, ζήτησα την ενίσχυση και τη συµπαράσταση του FRONTEX. Η ενίσχυση δόθηκε µε την αύξηση του προϋπολογισµού
στα 3,3 εκατοµµύρια ευρώ, για την παροχή συνδροµής, µε επιχειρησιακά µέσα.
Επίσης, συγκροτήθηκε έγκαιρα η πολύ αποτελεσµατική, οµάδα διακλαδικού συντονισµού. Ταυτόχρονα, βελτιώθηκε σε τοπικό
και περιφερειακό επίπεδο και στο πλαίσιο και του σχεδίου «ΠΟΣΕΙΔΩΝ», ο διακλαδικός συντονισµός.
Συγχρόνως, υπήρξε έγγραφη και προσωπική επικοινωνία του
Αρχηγού του Λιµενικού Σώµατος µε τον Τούρκο οµόλογό του, µε
σκοπό την ανάληψη ενεργειών πρόληψης και αποτροπής, καθώς
και τον ορισµό σηµείων επαφής µεταξύ των δύο πλευρών, προκειµένου να υπάρχει συντονισµός και σε αυτό το επίπεδο.
Τέλος, έγιναν επιτόπιες επισκέψεις σε όλα τα νησιά τόσο του
Αρχηγού όσο και του Επιθεωρητή Βορείου Αιγαίου, καθώς και
εµού προσωπικώς.
Αυτές οι ενέργειες, κύριε συνάδελφε, είχαν ως αποτέλεσµα
τον εντοπισµό, την καταδίωξη και τη σύλληψη είκοσι ενός διακινητών –αναφέρεσθε σε αυτούς- την αποτροπή εισόδου επτακοσίων λαθροµεταναστών σε δεκαεννέα περιστατικά, την ενίσχυση
της διακλαδικής συνεργίας για τον έγκαιρο εντοπισµό στόχων
και τη µεταβίβαση των πληροφοριών που είναι απαραίτητες για
να λειτουργήσουµε αποτελεσµατικά, καθώς και τη δέσµευση του
FRONTEX µε επιπλέον µέσα και συγκεκριµένα, τέσσερα περιπολικά σκάφη, ένα αεροσκάφος, δύο κινητές µονάδες επιχείρησης,
καθώς και εµπειρογνώµονες από τα Κράτη-µέλη.
Τέλος, θα επαναλειτουργήσουν εντός των προσεχών ηµερών
τα κέντρα πρώτης υποδοχής µεταναστών στη Χίο και τη Σάµο.
Αναφέρω, επίσης, και την ενίσχυση των αστυνοµικών δυνάµεων
στην περιοχή.
Στη δευτερολογία µου, εάν έχω χρόνο, θα σας πω και τι προγραµµατίζουµε.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Το λόγο έχει ο συνάδελφος κ. Χρίστος Δήµας.
ΧΡΙΣΤΟΣ ΔΗΜΑΣ: Κύριε Υπουργέ, αυτά που µας είπατε είναι
πολύ σηµαντικά και ελπίζω να φέρουν αποτέλεσµα πολύ σύντοµα.
Ξέρω πως και εσείς γνωρίζετε πολύ καλά την αγωνία όλων των
συµπολιτών µας σε αυτό το θέµα. Θέλω να σας µεταφέρω, όµως,
και την αγωνία, όχι µόνο των κατοίκων των νησιών του ανατολικού Αιγαίου αλλά όλης της χώρας που ανησυχούν δικαιολογηµένα.
Επίσης, πρέπει να σας µεταφέρω και την αγωνία των συµπολιτών µου στην Κόρινθο και άλλων περιοχών της Ελλάδος, όπου
έχουν δηµιουργηθεί κέντρα φύλαξης παράνοµων µεταναστών.
Μάλιστα στην Κόρινθο, δυστυχώς, έχουµε πια στη θέση που καταργήθηκε το ιστορικό 6ο Σύνταγµα Πεζικού ένα κέντρο φιλοξενίας παράνοµων µεταναστών, το οποίο βρίσκεται στο κέντρο
σχεδόν της πόλης, δίπλα σε σχολεία, σε αθλητικά κέντρα και
γειτνιάζει άµεσα µε σπίτια. Καταλαβαίνετε ότι δηµιουργούνται
πολλά προβλήµατα µέσα στην τοπική κοινωνία.
Ελπίζουµε πως η αποτελεσµατικότερη φύλαξη τόσο των χερσαίων όσο και των θαλασσίων συνόρων, σε συνδυασµό όµως µε
την ακόµα πιο ταχεία και εκτενέστερη απέλαση παράνοµων µεταναστών, θα εξαλείψουν σύντοµα την ανάγκη για λειτουργία
των κέντρων φιλοξενίας παράνοµων µεταναστών, καθώς και της
Κορίνθου.
Δεν σας κρύβω όµως, κύριε Υπουργέ, ότι ανησυχώ πάρα πολύ.
Όπως πολύ σωστά είπατε, το µεταναστευτικό ρεύµα από τη
Συρία αναµένεται να αυξήσει ακόµα περισσότερο την πίεση, µε
αποτέλεσµα η ανάγκη φύλαξης των ελληνικών θαλασσίων συνόρων να αυξάνεται. Παράλληλα, πολλοί επιστήµονες υποστηρίζουν πως οι κλιµατικές αλλαγές, που συµβαίνουν, θα αυξήσουν
ακόµα περισσότερο την αναγκαστική µετανάστευση και πολύ µεγάλο βάρος θα πέσει στην Ευρώπη και συνεπώς και στην Ελλάδα. Γι’ αυτούς τους λόγους, λοιπόν, θα σας θέσω τρία ακόµα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

συγκεκριµένα ερωτήµατα:
Πρώτον, εάν σκοπεύετε στο Υπουργείο να ζητήσετε την
ενεργή συνδροµή και των Ενόπλων Δυνάµεων για την αποτελεσµατικότερη φύλαξη των θαλασσίων συνόρων και την αντιµετώπιση της εισροής παράνοµων µεταναστών στη χώρα.
Δεύτερον, εάν έχει συζητηθεί στην Κυβέρνηση η δυνατότητα
να γίνουν τροποποιήσεις στο περίφηµο Δουβλίνο II, ώστε οι συµφωνίες επανεισδοχής µεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας να µην είναι
σε διµερές εθνικό επίπεδο αλλά σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης-Τουρκίας. Καταλαβαίνετε πως η διαπραγµατευτική ισχύς
της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο συγκεκριµένο ζήτηµα θα ήταν ένα
πολύ σηµαντικό µέσο άσκησης πίεσης, διότι, δυστυχώς, έτσι
όπως είναι το Δουβλίνο II έχει αποδειχθεί πως έχει διογκώσει το
πρόβληµα της παράνοµης µετανάστευσης στη χώρα µας.
Και τρίτο και τελευταίο, αν έχετε συζητήσει πιθανές κινήσεις
για την πρόληψη. Θα µπορούσαµε, για παράδειγµα, να προβάλλουµε στις χώρες, από τις οποίες προέρχονται πολλοί παράνοµοι
µετανάστες, τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά σποτ, όπου θα προβάλλουµε στους πολίτες αυτών των χωρών τις άθλιες συνθήκες διαβίωσης αλλά και τον κίνδυνο της ζωής τους για να έρθουν εδώ.
Να τους θέσουµε, δηλαδή, αντικίνητρα για να έρθουν στην Ελλάδα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Ευχαριστούµε, κύριε συνάδελφε.
Το λόγο έχει ο Υπουργός για τρία λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ (Υπουργός Ναυτιλίας
και Αιγαίου): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε συνάδελφε, ως προς το πρώτο ερώτηµά σας θέλω, να
σας πω ότι τα ζητήµατα που αφορούν τη διαχείριση των ροών
στο Αιγαίο στο πλαίσιο της διακλαδικής συνεργασίας, η οποία
ενισχύεται όλο και περισσότερο και κάθε µέρα, αντιµετωπίζονται.
Η διακλαδική συνεργασία είναι πολυεπίπεδη και περιλαµβάνει
κάθε δυνατή συνέργεια µε τις Ένοπλες Δυνάµεις και την Ελληνική Αστυνοµία.
Στο δεύτερο ερώτηµά σας. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι,
πέρα από τη διαχείριση του ευαίσθητου αυτού ζητήµατος σε πολιτικό και διπλωµατικό επίπεδο, γίνονται και άλλες, προσπάθειες.
Μια απ’ αυτές, την οποία θέλω να αναφέρω, είναι η ενεργοποίηση του υφιστάµενου Ελληνοτουρκικού Πρωτοκόλλου για την
επανεισδοχή παράνοµων αλλοδαπών, το οποίο ενισχύθηκε µάλιστα και µε µία κοινή δήλωση των δύο πλευρών που έλαβε χώρα
πριν από δύο χρόνια, σχετικά µε τον ορισµό του τουρκικού λιµένα Δικελίου ως διασυνοριακού σηµείου επιστροφής µεταναστών. Παράλληλα µε αυτά, αξιοποιούνται και ο πόροι που διατίθενται από το Ταµείο Εξωτερικών Συνόρων και τα άλλα συναφή
ταµεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχετικά µε την επιστροφή παράνοµων µεταναστών.
Θέλω, επίσης, να σας ενηµερώσω ότι η χώρα µας έχει διατυπώσει τη στήριξή της, όσον αφορά στη διεξαγωγή αυτοτελούς
επιχείρησης του FRONTEX στο θαλάσσιο χώρο της Τουρκίας
στο πλαίσιο της υλοποίησης µνηµονίου συνεργασίας Ευρωπαϊκής Ένωσης-Τουρκίας.
Παράλληλα, θέλω να επισηµάνω και να συµφωνήσω µαζί σας
ότι για την αποτελεσµατική αντιµετώπιση του φαινοµένου έχει
σηµασία η κατάργηση της ελκτικής ισχύος ορισµένων µαγνητώνκινήτρων στη χώρα µας. Ένας από αυτούς, είναι το παραεµπόριο. Η Κυβέρνηση, όπως γνωρίζετε δουλεύει πολύ συστηµατικά
για την καταπολέµησή του. Τέτοιου είδους ζητήµατα πρέπει να
τα καταπολεµήσουµε, όχι µόνο για οικονοµικούς λόγους αλλά
και για τους λόγους που συζητάµε σήµερα.
Κλείνοντας, κύριε Πρόεδρε, θέλω να επισηµάνω τη συµβολή
του κέντρου επιχειρήσεων του Λιµενικού Σώµατος το οποίο σε
εικοσιτετράωρη βάση εποπτεύει, καθοδηγεί και συντονίζει τις
επιχειρήσεις στην περιοχή. Να διαβεβαιώσω επίσης πως όχι µόνο
έχουν τεθεί σε εγρήγορση όλες οι επιχειρησιακές δοµές του
Υπουργείου, αλλά κάθε ένα στέλεχος του Λιµενικού Σώµατος
έχει απόλυτη συναίσθηση της κρισιµότητας των περιστάσεων.
Τέλος, να σας αναφέρω πως η προσωπική µου άποψη είναι ότι η
πολυπλοκότητα του προβλήµατος διαµορφώνεται, όπως οι περισσότεροι συµφωνούµε, από κοινωνικοπολιτικούς παράγοντες
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σε παγκόσµιο αλλά και σε περιφερειακό επίπεδο. Είναι, λοιπόν,
σαφές ότι η λύση του, που δεν είναι παρά η πλήρης εξάλειψή
του, δεν περιορίζεται µόνο σε αστυνοµικής φύσεως µέτρα.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Ευχαριστούµε, κύριε
Υπουργέ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία της Βουλής, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν
στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, τριάντα έξι µαθητές και
µαθήτριες και δύο εκπαιδευτικοί από το 1ο Δηµοτικό Σχολείο Αργυρούπολης.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Η δεύτερη µε αριθµό 487/22-10-2012 επίκαιρη ερώτηση δευτέρου κύκλου της Βουλευτού Λαρίσης του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς- Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Ηρούς
Διώτη προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε την εκχώρηση δηµόσιων αγαθών για
αξιοποίηση από τους ιδιώτες, δεν θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος
του κυρίου Υπουργού σε συνεννόηση µε την κυρία συνάδελφο
και διαγράφεται.
Θα συζητηθεί η τρίτη µε αριθµό 482/22-10-2012 επίκαιρη ερώτηση δευτέρου κύκλου του Βουλευτή Επικρατείας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Πύρρου Δήµα προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού,
σχετικά µε τα εθνικά κέντρα ολυµπιακής προετοιµασίας.
Το λόγο έχει ο κ. Δήµας για δύο λεπτά.
ΠΥΡΡΟΣ ΔΗΜΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, ήδη µετά την αποκαρδιωτική συγκοµιδή µεταλλίων κατά τους Ολυµπιακούς αγώνες στο Λονδίνο, επικρίθηκε
η πολιτική ηγεσία του αθλητισµού για την ανεπαρκή προετοιµασία των Ελλήνων αθλητών. Ακόµα και στα λεγόµενα κέντρα υψηλού αθλητισµού, στα εθνικά κέντρα ολυµπιακής προετοιµασίας
του ΟΑΚΑ και του Αγίου Κοσµά, οι εικόνες εγκατάλειψης και δυσλειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων κάνουν την εµφάνισή
τους στα ρεπορτάζ ελληνικών και ξένων εφηµερίδων.
Δύο µήνες µετά τους Ολυµπιακούς Αγώνες και στα πρόθυρα
ενός χειµώνα, τα εθνικά κέντρα ολυµπιακής προετοιµασίας παρουσιάζουν την ίδια και χειρότερη εικόνα µε ορατό τον κίνδυνο
να χαθεί ακόµα µία προπονητική σεζόν για πολλά ολυµπιακά
αθλήµατα. Σε συνδυασµό µε τη δραµατική µείωση των επιχορηγήσεων στις αθλητικές οµοσπονδίες, οι υπό διάλυση εγκαταστάσεις των κέντρων υψηλού αθλητισµού παρέχουν στους Έλληνες
αθλητές ελλιπέστατες υπηρεσίες και καθιστούν τον πρωταθλητισµό αδύνατο.
Ερωτάται ο κύριος Υπουργός. Ποια συγκεκριµένα µέτρα και
αποφάσεις έχουν ληφθεί, ώστε τα εθνικά κέντρα ολυµπιακής
προετοιµασίας να µπορούν να φιλοξενήσουν τις προσπάθειες
των Ελλήνων πρωταθλητών και αθλητών και να αποτραπεί η κατηφόρα που έχει πάρει ο ελληνικός αθλητισµός;
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Το λόγο έχει ο Υφυπουργός Αθλητισµού, κ. Ιωάννης Ιωαννίδης, για τρία λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ (Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον συνάδελφο, τον κ. Δήµα, για την υποβολή της συγκεκριµένης επίκαιρης ερώτησης, διότι µου δίνει την
ευκαιρία να απαντήσω άµεσα.
Διαφωνώ κάθετα µε τους χαρακτηρισµούς που περιλαµβάνονται στην ερώτηση, σχετικά µε τις εγκαταστάσεις των δύο κέντρων ολυµπιακής προετοιµασίας. Δεν είναι υπό διάλυση και δεν
παρουσιάζουν εικόνες εγκατάλειψης, όπως ισχυρίζεται ο κ.
Δήµας. Οι δε υπηρεσίες που παρέχουν στους Έλληνες αθλητές
σαφώς και επιτρέπουν τον πρωταθλητισµό. Αυτός είναι άλλωστε
και ο λόγος ύπαρξής τους.
Διαφωνώ, επίσης, µε τη διατύπωση ότι ο ελληνικός αθλητισµός
έχει πάρει την κατηφόρα, η οποία επίσης περιλαµβάνεται ως
συµπέρασµα στο τέλος της ερώτησης. Τα µετάλλια µπορεί να
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ήταν δύο αλλά οι θέσεις που είχαν οι αθλητές µέσα στην τετράδα, εξάδα, οχτάδα, κ.λπ., ήταν πάρα πολλές. Η επιτυχία δεν
κρίνεται από το εάν ο αθλητής ανοιχτής θάλασσας, για παράδειγµα, χάσει στο τελευταίο µέτρο το µετάλλιο αλλά από το ότι
κατάφερε, έκανε αυτό, συνεχίζει και παίρνει τα παγκόσµια.
Βεβαίως και υπάρχουν προβλήµατα, όπως υπάρχουν σε όλους
τους τοµείς, τα οποία προσπαθούµε κάθε φορά ή να προλάβουµε ή να επιλύσουµε. Βεβαίως και η µείωση στις επιχορηγήσεις των οµοσπονδιών δυσκολεύει την πλήρη άσκηση των
αθλητικών δραστηριοτήτων τους, όµως µπορώ να πω ότι δεν θα
χαθεί η προπονητική σεζόν. Όπως γνωρίζετε, η Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού, στο πλαίσιο της εναρµόνισής της µε τους στόχους της δηµοσιονοµικής πολιτικής και κατά την υλοποίηση
αυτών, έχει προβεί σε κατανοµή και αξιοποίηση των κρατικών
επιχορηγήσεων, ιεραρχώντας τις προτεραιότητες όλων των φορέων που προάγουν όλες τις δράσεις του αθλητισµού.
Είναι, επίσης, γνωστό ότι την τελευταία τετραετία 2009-2012
το ποσό επιχορήγησης για µεταβιβαστικές πληρωµές, δηλαδή
προς οµοσπονδίες και στάδια, έχει µειωθεί στο 50%. Έχει µηδενιστεί, όµως, για το οιοδήποτε σωµατείο στο 0%. Τέσσερα χρόνια
δεν έχει δοθεί ούτε 1 ευρώ σε σωµατεία. Σε ποια σωµατεία;
Επειδή είναι πάρα πολλά τα σωµατεία, αυτά που έχουν την αναγνώριση είναι 4.500, άρα στο σύνολο είναι γύρω στις 12.000.
Μπορεί να µην µπορείς να δώσεις χρήµατα σε όλους αλλά θα
βάλουµε κριτήρια αυτά τα οποία βοηθούν στην ανάπτυξη όπως,
παραδείγµατος χάριν, είναι η Κωπηλατική Οµοσπονδία η οποία
είχε όλα τα πληρώµατά της στην οκτάδα και ένα µόνο ήταν
ένατο. Οι κοπέλες που πήραν το µετάλλιο η µία ήταν από την Καστοριά και η άλλη από την Ηγουµενίτσα.
Αυτά τα δύο σωµατεία, λοιπόν, τα οποία έδωσαν αυτές τις
αθλήτριες στην οµοσπονδία που συνέχισε µετά, δεν πρέπει να
βοηθηθούν, ώστε να συνεχίσουν αυτό το έργο;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
Εποµένως, θα βάλουµε κριτήρια για να βοηθούµε και τα σωµατεία, γιατί η δουλειά των οµοσπονδιών είναι να κάνουν τις εθνικές οµάδες και έχουν άξια πρωταθλήµατα αλλά το κύτταρο του
ελληνικού αθλητισµού είναι το σωµατείο. Από εκεί βγαίνουν οι
παίκτες και έχουµε υποχρέωση να το βοηθούµε.
Παρ’ όλα αυτά, λοιπόν, η πολιτεία και οι διοικήσεις των φορέων που προάγουν τον αθλητισµό φροντίζουν για την αξιοποίηση …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Κύριε Υπουργέ, έχετε και
τη δευτερολογία σας. Ολοκληρώστε παρακαλώ, γιατί µετά
έχουµε να συζητήσουµε και το νοµοσχέδιο µέχρι το βράδυ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ (Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού): Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Στο ΟΑΚΑ, λοιπόν, το Ολυµπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών,
σύµφωνα µε σχετική ενηµέρωση της διοίκησής του φιλοξενούνται σήµερα οι εξής εθνικές οµάδες αθληµάτων: Ποδηλασία στο
ποδηλατοδρόµιο, στίβο στο προπονητήριο, ξιφασκία στα δύο
βοηθητικά γήπεδα του Κλειστού Γυµναστηρίου Αθλοπαιδιών, τοξοβολία και καλαθοσφαίριση σε αίθουσες επίσης, του Κλειστού
Γυµναστηρίου Αθλοπαιδιών, αίθουσες γιατρού, αίθουσες και για
άλλα αθλήµατα, όπως η δικιά σας της άρσης βαρών που κάνουν
περιστασιακή χρήση των εγκαταστάσεων οι εθνικές οµάδες και
των άλλων αθληµάτων.
Βέβαια, σε ορισµένες εγκαταστάσεις που δεν χρησιµοποιήθηκαν στους Ολυµπιακούς Αγώνες όπως, για παράδειγµα, το προπονητήριο, την τελευταία εικοσαετία πέρα από την κατασκευή
τους, δεν έχει γίνει ριζική ανανέωση –και δεν µιλώ τώρα στη δύσκολη συγκυρία αλλά εδώ και είκοσι χρόνια δεν έχει γίνει- παρά
µόνο παρεµβάσεις µικρής κλίµακας µε αποτέλεσµα τα προβλήµατα στα συστήµατα θέρµανσης, στεγανοποίησης να είναι σηµαντικά.
Το ΟΑΚΑ στο πλαίσιο των οικονοµικών δυνατοτήτων προγραµµατίζει και υλοποιεί εργασίες µικρής κλίµακας, λαµβάνοντας υπ’
όψιν και τη µείωση του κρατικού προϋπολογισµού. Το 2009 που
ήµουν εγώ τελευταία χρονιά ήταν 22 εκατοµµύρια και τώρα είναι
11,2 εκατοµµύρια.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Κύριε Υπουργέ, σας πα-
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ρακαλώ ολοκληρώστε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ (Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού): Χρειάζοµαι δέκα δευτερόλεπτα.
Στο σηµείο αυτό πρέπει να σηµειώσω ότι οι χρήστες των ανωτέρω χώρων, δηλαδή οι αθλητικές οµοσπονδίες και ειδικότερα η
ποδηλασία και η άρση βαρών δεν είναι απόλυτα συνεπείς στις
οικονοµικές υποχρεώσεις τους, που άλλωστε καλύπτουν τις ελάχιστες λειτουργικές ανάγκες και χρωστούν αυτήν τη στιγµή –
µόνο οι οµοσπονδίες- 1,5 εκατοµµύριο στο ΟΑΚΑ.
Θα συνεχίσω στη δευτερολογία µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Το λόγο έχει ο ερωτών
Βουλευτής κ. Δήµας.
ΠΥΡΡΟΣ ΔΗΜΑΣ: Όπως και το Υφυπουργείο δεν είναι συνεπές στις υποχρεώσεις του στην οικονοµική ενίσχυση των οµοσπονδιών, όταν οµοσπονδίες σαν αυτή της άρσης βαρών πήραν
φέτος την έγκριση του προϋπολογισµού τον Αύγουστο µετά
τους Ολυµπιακούς Αγώνες.
Είπατε για τον Άγιο Κοσµά και το ΟΑΚΑ. Έξω από τα γυµναστήρια του Άγιου Κοσµά υπάρχει σκουπιδότοπος, στα δωµάτια
έχουν να µπουν καθαρίστριες εδώ και τέσσερα χρόνια και τα καθαρίζουν οι ίδιοι οι αθλητές, το γυµναστήριο καθαρίζεται από
τους προπονητές και τους αθλητές.
Στο δε ΟΑΚΑ όταν βρέχει, µπαίνεις µε οµπρέλα και το air condition δεν λειτουργεί εδώ και µία πενταετία µε αποτέλεσµα το
χειµώνα να είναι «ψυγείο» και το καλοκαίρι «φούρνος», γιατί δεν
µπορούν να ανοίξουν ούτε τα παράθυρα, τα οποία είναι κλειστά
εδώ και χρόνια.
Αυτά είχα να πω, κύριε Υπουργέ. Δεν θέλω να συνεχίσω άλλο.
Είναι πολλά τα προβλήµατα. Πρέπει να «σηκώσουµε τα µανίκια»,
µε αυτά τα λίγα που έχουµε –δεν ζητήσαµε πολλά- για να βοηθήσουµε τους Έλληνες αθλητές. Του χρόνου έχουµε Μεσογειακούς Αγώνες και σε τέσσερα χρόνια έχουµε πάλι µία Ολυµπιάδα. Μπορεί να µη θέλουµε µετάλλια, όµως θέλουµε συµµετοχή
σε όλα τα αθλήµατα. Δεν γίνεται από την Αθήνα στο Πεκίνο η
διαφορά της ελληνικής αποστολής να είναι από τους τριακόσιους αθλητές σε εκατό.
Δεν έχω κάτι άλλο να πω.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Το λόγο έχει ο κύριος
Υφυπουργός για τρία λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ (Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού): Λοιπόν, µου δώσατε µία
πάσα.
Οι προϋπολογισµοί για το τι θα έπαιρναν οι οµοσπονδίες υπογράφηκαν τον Αύγουστο µήνα. Μέχρι τον Ιούνιο µήνα υπήρχε
άλλη κυβέρνηση. Εδώ δεν έγινε καµµία ερώτηση. Βγήκαν στοιχεία µέσω δελτίου Τύπου κ.λπ., ότι οι οµοσπονδίες θα πάρουν
τόσα χρήµατα, αλλά δεν υπεγράφη κανένας προϋπολογισµός.
Περίµενα να πείτε «µπράβο» που ήρθα εγώ τον Αύγουστο και
υπέγραψα τον προϋπολογισµό αυτό, ο οποίος επί επτά µήνες
δεν είχε υπογραφεί. Αλλά δεν ακούω τίποτα περί αυτού, γιατί
εδώ θα µιλούµε για το ποια είναι η πραγµατικότητα και όχι τι βολεύει τον καθένα.
Για το Εθνικό Κέντρο Νεότητας του Αγίου Κοσµά η προηγούµενη κυβέρνηση είπε ότι ζητάει να κατέχει τον Άγιο Κοσµά ο
αθλητισµός µέχρι τις 31 Αυγούστου 2012 και µετά η πρόταση
ήταν, αν θυµάστε, να γίνει εκεί που είναι ο οππόδροµος, στο
Μαρκόπουλο. Τρελάθηκε όλος ο αθλητισµός και αναρωτιόταν
πώς θα πηγαίνουν στο Μαρκόπουλο οι αθλητές.
Ως προς το Εθνικό Κέντρο Νεότητας, λοιπόν, του Αγίου Κοσµά
έχουν ενισχυθεί οι δραστηριότητές του, γιατί έχει συγχωνευτεί
σ’ αυτό και το πρώην ΕΑΚ Πειραιά, το «Καπαγέρωφ» και το
Εθνικό Ιστιοπλοϊκό Κέντρο Πειραιά. Είναι γνωστό ότι σύµφωνα
µε το ν. 4062 στις 30-3-2012 ΦΕΚ 70 Α’, η χρήση, η διοίκηση και
η εκµετάλλευση των ακινήτων, των κτηρίων και των εγκαταστάσεων, περιέρχονται αυτοδικαίως από την έναρξη ισχύος του
νόµου στην ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ
Α.Ε.». Ευνόητο είναι, λοιπόν, ότι η εταιρεία αυτή υπεισέρχεται
αυτοδίκαια στις τυχόν συµβάσεις µίσθωσης, παραχώρησης ή σε
άλλες συµβάσεις διοίκησης, διαχείρισης και εκµετάλλευσης των
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παραπάνω ακινήτων.
Κάναµε, λοιπόν, µία συνάντηση µε την εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ
Α.Ε.», συζητήσαµε και αλλάξαµε όλο το πλάνο το οποίο υπήρχε
µέχρι 31 Αυγούστου. Δεν θα πειραχτούν καθόλου στον Άγιο
Κοσµά οι αθλητικές εγκαταστάσεις, δεν θα µείνει χωρίς το σπίτι
του ο υψηλός αθλητισµός ούτε µία µέρα και θα προχωρήσουµε
στην υπογραφή.
Προχθές ήρθα στο γραφείο, στην αίθουσα «Πύρρος Δήµας»
και ήταν εκεί η καινούργια διοίκηση του Αγίου Κοσµά, εµείς και
εκπρόσωποι από την εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.». Είπαµε ότι στο
ανατολικό Αεροδρόµιο που θα γίνει το πάρκο, εκεί θα γίνει η µεταφορά των αθλητικών εγκαταστάσεων. Θα δώσουµε press conference γι’ αυτό, αλλά µε τη συζήτηση αυτής της ερώτησης είναι
ευκαιρία να το πω.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Όταν πλέον θα µεταφερθούν εκεί οι αθλητικές εγκαταστάσεις,
που θα είναι και πιο κοντά στο µετρό για να εξυπηρετούνται οι
αθλητές, τότε µόνο θα παραδώσουµε το παράκτιο. Αυτό είναι
συµφωνηµένο, το ξέρει και η Κυβέρνηση και η ανώνυµη εταιρεία.
Θα υπογραφούν οι συµβάσεις την άλλη εβδοµάδα.
Εποµένως, το µόνο που θα έχουµε να κάνουµε, όταν θα γίνουν
αυτά και θα παραδοθεί το παράκτιο, είναι να έχουµε ήδη προβλέψει πού θα πάνε οι δύο θαλάσσιες οµοσπονδίες οι οποίες
χρειάζονται τη θάλασσα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Ευχαριστούµε, κύριε
Υπουργέ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ (Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού): Εποµένως, έχουµε υποχρέωση όλοι να πολεµήσουµε, γιατί µε το χρήµα µόνο δεν γίνεται
να κάνουµε αθλητισµό. Πράγµατι έχουµε πολύ λιγότερο χρήµα.
Ο Άγιος Κοσµάς έχει τρεις πενηντάρες πισίνες και ένα καταδυτήριο, που σηµαίνει 1,5 εκατοµµύριο το χρόνο. Εµείς θα τα
κρατήσουµε ανοιχτά. Κάνουµε προγραµµατικές συµβάσεις µε
φορείς, ώστε να βοηθήσουν να λειτουργήσουν όλο το χρόνο, να
µπορούν τα παιδιά όλου του κόσµου και οι αθλητές υψηλού επιπέδου να πηγαίνουν, ενώ το βράδυ µε τους προβολείς να είναι
χώρος χαράς, γιορτής, εκπαίδευσης, λειτουργίας πνευµατικής,
σωµατικής και ψυχικής.
Λοιπόν, δεν θα αφήσουµε να κλείσει τίποτα ...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε Υπουργέ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ (Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού): Και βλέπετε ήδη το «Καπαγέρωφ» λειτουργεί ενώ ήταν να κοπεί.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Δεν τελειώνουν αυτά τα
θέµατα.
Κύριε Υπουργέ, παρακαλώ, υπάρχει και νοµοσχέδιο στη συνέχεια.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ (Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού): Όλα τα ΕΑΚ θα τα κρατήσουµε ανοιχτά, κύριε Δήµα, όλο το χρόνο…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Εξάλλου αθλητές είστε,
τα συζητάτε και ιδιαιτέρως.
ΠΥΡΡΟΣ ΔΗΜΑΣ: Πηγαίνετε µία επίσκεψη, κύριε Υπουργέ, να
τα δείτε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ (Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού):…για να αποδείξουµε ότι
το χρήµα χρειάζεται αλλά χρειάζεται το απαραίτητο χρήµα. Η
κατάχρηση του χρήµατος κάνει κακό και χρόνια ολόκληρα έχει
γίνει τεράστια κατάχρηση.
Γι’ αυτόν το λόγο τώρα, έχουµε υποχρέωση στα παιδιά µας,
στις καινούργιες γενιές, να τους δώσουµε τους χώρους, τις αλάνες που είχαµε εµείς και τώρα δεν τις έχουν.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Και για τα σκουπίδια …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Θέλετε µήπως να γενικευθεί η συζήτηση, να διακόψω και να αρχίσετε όλοι µαζί;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γίνεται γνωστό στο Σώµα ότι
από τα άνω δυτικά θεωρεία παρακολουθούν τη συνεδρίαση,
αφού συµµετείχαν στο εκπαιδευτικό πρόγραµµα «Εργαστήρι Δη-
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µοκρατίας» που οργανώνει το Ίδρυµα της Βουλής, είκοσι δύο
µαθητές και µαθήτριες και ένας εκπαιδευτικός από το 10ο Δηµοτικό Σχολείο Βύρωνα.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Θα συζητηθεί τώρα η τελευταία επίκαιρη ερώτηση, αφού ενηµερώσω ότι η πέµπτη µε αριθµό 491/22-10-2012 επίκαιρη ερώτηση δευτέρου κύκλου του Βουλευτή Β’ Αθήνας του Λαϊκού
Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή κ. Ηλία Παναγιώταρου προς τους
Υπουργούς Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και
Υγείας, σχετικά µε τη λειτουργία παράνοµων τζαµιών στο λεκανοπέδιο της Αττικής δεν θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος του κυρίου Υπουργού και διαγράφεται.
Επίσης, η έκτη µε αριθµό 489/22-10-2012 επίκαιρη ερώτηση
δευτέρου κύκλου του Βουλευτή Αχαΐας της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Νικόλαου Τσούκαλη προς τον Υπουργό Οικονοµικών,
σχετικά µε την παρέµβαση των επιτρόπων του ελληνικού δηµοσίου στα προνόµια των golden boys των τραπεζών δεν θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος του κυρίου Υπουργού και διαγράφεται.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θέλω για λίγο το
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Δεν προβλέπεται από
τον Κανονισµό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Συνηθίζεται, όµως.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Δεν συνηθίζεται καθόλου.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Συντοµότατος θα είµαι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Θέλω όµως, να σας ενηµερώσω ότι ο κ. Στουρνάρας ασθενεί …
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Να είναι καλά ο κ. Στουρνάρας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Να είναι καλά βεβαίως
για όλους µας, καλά το λέτε. Επειδή ασθενεί, την τελευταία
στιγµή εκλήθη ο κ. Μαυραγάνης. Δεν επρόκειτο να γίνει αυτό.
Δεν έγινε επί σκοπό ότι ο κ. Μαυραγάνης απέφυγε να απαντήσει.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα για λίγο
το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Ορίστε, κύριε Τσούκαλη.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, εγώ παρ’ όλα αυτά,
δηλώνω την έντονη δυσφορία µου για τον εξής απλό λόγο. Η
ερώτηση αυτή έρχεται τρίτη φορά. Ήµασταν χθες εδώ, εγώ
µέχρι τις 12 µµ, ο κ. Στουρνάρας µέχρι τις 1.30’. Δεν υπήρξε καµµία ενηµέρωση. Γνωρίζω ότι έπαιρναν οι συνεργάτες του να µε
ενηµερώσουν από το απόγευµα, που σηµαίνει ότι είχε ένα ραντεβού συγκεκριµένο και δεν υπήρξε η στοιχειώδης µέριµνα,
ούτως ώστε να ενηµερωθεί κάποιος άλλος από τους Υπουργούς
–προφανώς δεν ευθύνεται ο κ. Μαυραγάνης- για να δώσει την
απάντηση.
Κατανοούµε το φόρτο εργασίας του επιτελείου του Υπουργείου Οικονοµικών. Πολλές φορές έχουµε δείξει κατανόηση που
δεν απαντώνται οι ερωτήσεις και υπάρχει αντικειµενικός λόγος
αλλά στη συγκεκριµένη περίπτωση θα µου επιτρέψετε να σας πω
ότι από τη στιγµή που συζητείται νοµοσχέδιο του Υπουργείου Οικονοµικών, είναι ανεπίτρεπτο αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Η επίκαιρη ερώτησή
σας, κύριε συνάδελφε, τοποθετήθηκε στο τέλος, προκειµένου να
γίνει οικονοµία χρόνου του κυρίου Υπουργού. Ξέρουµε όλοι σε
ποια φάση βρίσκονται οι δραστηριότητές του.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Τέλος πάντων, εντάξει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Δεν µπορούσε, όµως, να
προβλεφθεί η αρρώστια του και νοµίζω ότι καλό είναι να προστατευθεί …
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Σας παρακαλώ µην το επικαλείσθε
αυτό. Εγώ σέβοµαι απολύτως …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Δεν είναι διπλωµατική η
αρρώστια, κύριε Τσούκαλη.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Καθόλου! Σέβοµαι απολύτως και εύχοµαι πραγµατικά περαστικά στον κύριο Υπουργό, αλλά δεν
θέτω έτσι το ζήτηµα. Το θέτω ότι γνώριζε. Ήµασταν εδώ µέχρι
τη 1.30’ χθες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Τελευταία είναι η έβδοµη
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µε αριθµό 496/22-10-2012 επίκαιρη ερώτηση δευτέρου κύκλου
της Βουλευτού Β’ Πειραιά του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Διαµάντως Μανωλάκου προς τους Υπουργούς Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων και Οικονοµικών, σχετικά µε τη στήριξη
των αµπελοκαλλιεργητών και της Κεντρικής Συνεταιριστικής
Ένωσης Αµπελοοινικών Προϊόντων (ΚΕΟΣΟΕ).
Θα απαντήσει ο Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ. Μάξιµος Χαρακόπουλος.
Η συνάδελφος κ. Διαµάντω Μανωλάκου έχει το λόγο, για δύο
λεπτά.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Η αµπελοκαλλιέργεια χαρακτηρίζει τη φυσιογνωµία της χώρας µας. Ωστόσο δεν βοηθιέται να αντιµετωπίσει τα οξυµένα προβλήµατα που έχει. Φέτος σχεδόν έχει
ολοκληρωθεί ο τρυγητός, όµως οι συνθήκες που επικρατούν
είναι συνθήκες κενού. Και δεν είναι συνθήκες ως προς τις τιµές
του προϊόντος αλλά ως προς τη συγκέντρωση του προϊόντος,
αφού κυριαρχεί ασφυξία στη ρευστότητα και κυρίως στους οινοποιητικούς συνεταιρισµούς µετά τη διάλυση-συγχώνευση της
Αγροτικής Τράπεζας, αλλά και εξαιτίας της άρνησης για δανειοδότηση των τραπεζών για τη συγκέντρωση …
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Μισό λεπτό, κυρία συνάδελφε.
Κύριε Υπουργέ, σας παρακαλώ πάρα πολύ!
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Για τη συγκέντρωση του κρασιού
ακόµα …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Μισό λεπτό, κυρία Μανωλάκου, να ακουστείτε. Κρατιέται ο χρόνος σας.
Συνεχίστε, παρακαλώ.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Δεν µε ενοχλεί, έχουµε συνηθίσει.
Λέω, λοιπόν, ότι υπάρχει άρνηση δανειοδότησης εκ µέρους
των τραπεζών για τη συγκέντρωση της παραγωγής ακόµη και σε
αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις, οι οποίες είναι υγιείς και
φερέγγυες σύµφωνα µε τα κριτήριά τους.
Ο κίνδυνος, λοιπόν, της οικονοµικής κατάρρευσης είναι ορατός. Ταυτόχρονα λόγω της βαθιάς, παρατεταµένης κρίσης δεν
εκταµιεύθηκαν τα άτοκα δάνεια που είχαν εγκριθεί για την παραλαβή της σταφυλικής παραγωγής της περιόδου 2010-2011, ενώ
τα οινοποιία παρέλαβαν τη συγκοµιδή.
Αποτέλεσµα, οι αµπελουργοί σε πολλές περιοχές της χώρας
να είναι απλήρωτοι για δύο συνεχείς συγκοµιδές, όταν το κόστος
καλλιέργειας έχει αυξηθεί υπέρµετρα.
Επίσης, ένα χρόνο µετά την ψήφιση του νόµου περί συνεταιρισµών επιβεβαιώνεται ότι είναι έκτρωµα, ότι δεν προχωράει,
γιατί έχει λειτουργικά προβλήµατα και απαξιώνονται και χρεοκοπούν ακόµα παραπέρα και αυτές που υπήρχαν. Τα αδιέξοδα και
οι αντιφάσεις φαίνονται και στην περίπτωση της Κεντρικής Συνεταιριστικής Ένωσης Αµπελοοινικών Προϊόντων –µιλάω για την
ΚΕΟΣΟΕ- που επιβάλλει τη µετατροπή της σε κλαδικό αγροτικό
συνεταιρισµό, χωρίς όµως αυτό να προβλέπεται από καµµία διαδικασία µέσα σε αυτό το νέο νόµο.
Εµείς τι ζητάµε µε τη σηµερινή ερώτηση; Πρώτον, να υπάρξει
βραχυπρόθεσµη άτοκη, επαρκής και χωρίς υποθήκη δανειοδότηση προς τις οινοποιητικές συνεταιριστικές οργανώσεις, προκειµένου να συγκεντρώσουν την παραγωγή και να πληρώσουν
τους αµπελοκαλλιεργητές.
Δεύτερον, να αποσυρθεί ο νόµος-έκτρωµα 4015/2011 και τρίτον, να παραταθεί η εξόφληση δανείων που χορηγήθηκαν µε εγγύηση του ελληνικού δηµοσίου για την παραλαβή της σταφυλικής παραγωγής της περιόδου 2009-2010 που χορηγήθηκαν από
το Υπουργείο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Το λόγο έχει ο Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ. Χαρακόπουλος, για τρία λεπτά.
ΜΑΞΙΜΟΣ ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ο αµπελοοινικός τοµέας αναµφίβολα είναι σηµαντικός στην
πρωτογενή µας παραγωγή. Παράγουµε εξαιρετικής ποιότητας
κρασιά, τα οποία εξάγονται σε µεγάλο βαθµό και δίνουν εισόδηµα σε εκατόν εξήντα πέντε χιλιάδες παραγωγούς.
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Ο φετινός τρύγος, όπως ειπώθηκε, βαίνει προς το τέλος του.
Με τα µέχρι στιγµής δεδοµένα εκτιµάται ότι η παραγωγή σε επίπεδο χώρας θα ανέλθει σε τρία εκατοµµύρια εκατό χιλιάδες εκατόλιτρα, ίδια δηλαδή περίπου µε την περυσινή, µειωµένη κατά
15% σε σχέση µε προηγούµενες χρονιές. Η µειωµένη αυτή παραγωγή οφείλεται, κυρίως, στην παρατεταµένη ξηρασία που είχαµε το καλοκαίρι, ενώ σε ορισµένες περιοχές παρουσιάστηκε
και µικροκαρπία λόγω του καύσωνος του καλοκαιριού, η ποιότητα όµως της παραγωγής εξακολουθεί να είναι πολύ καλή.
Ως προς τις τιµές, κύριε συνάδελφε, όπως ξέρετε αυτές είναι
σχετικά σταθερές συγκρινόµενες µε τις περυσινές τιµές. Ανάλογα µε την ποικιλία κυµαίνονται από 20 λεπτά έως 40 λεπτά το
λίτρο. Οι αντίστοιχες περυσινές κυµάνθηκαν από 20 λεπτά έως
και 60 λεπτά. Η µικροκαρπία επηρέασε ως ένα βαθµό τις τιµές
ελαφρώς προς τα κάτω.
Όσον αφορά τώρα στη δανειοδότηση των συνεταιριστικών
επιχειρήσεων όπου, κυρίως, επικεντρώνεται η ερώτησή σας,
όπως γνωρίζετε µε αποφάσεις του Υπουργείου Οικονοµικών για
τη διευκόλυνση της παραλαβής της σταφυλικής παραγωγής
υπήρξαν δύο δάνεια µε εγγύηση του ελληνικού δηµοσίου και επιδότηση του επιτοκίου. Το πρώτο ήταν τον Σεπτέµβριο του 2009
ύψους 50 εκατοµµυρίων ευρώ µε εγγύηση 100% του ελληνικού
δηµοσίου. Το δάνειο αυτό έχει διάρκεια από την ηµεροµηνία χορήγησής έως τις 31-12-2012 και θα εξοφλείται σε ισόποσες ετήσιες δόσεις µε πρώτη καταβλητέα την 31-12-2012. Το συνολικό
ύψος των εγκριθέντων δανείων και αντίστοιχα το ύψος της εγγύησης του δηµοσίου ανήλθε σε 34.498.855 ευρώ. Με αποφάσεις του Υπουργείου Οικονοµικών υπήρχαν παρατάσεις στην
καταβολή της πρώτης δόσης, άρα και επιµήκυνση του χρόνου
αποπληρωµής µέχρι την 31-12-2014.
Το δεύτερο δάνειο δόθηκε µε απόφαση του τότε Υφυπουργού
Οικονοµικών το Μάρτιο του 2012. Ήταν ύψους 15 εκατοµµυρίων
ευρώ µε εγγύηση του ελληνικού δηµοσίου, που έφθανε στο 80%.
Η εξόφληση θα γινόταν σε ετήσιες δόσεις µε πρώτη καταβλητέα
την 31.12.2011 και τελευταία την 31.12.2013. Από αυτά, τα 10
εκατοµµύρια θα πήγαιναν σε συνεταιριστικές επιχειρήσεις, µε
ανώτατο όριο 250.000 ευρώ ανά επιχείρηση και τα άλλα 5 εκατοµµύρια θα πήγαιναν σε ιδιωτικές επιχειρήσεις µε ανώτατο όριο
τις 25.000 ευρώ ανά επιχείρηση.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Το ύψος των εγκριθέντων δανείων ανέρχεται σε 4.571.232
ευρώ και η εγγύηση του δηµοσίου σε 3.656.986 ευρώ. Σύµφωνα,
λοιπόν, µε την ενηµέρωση που έχουµε από το Υπουργείο Οικονοµικών ως προς το ερώτηµά σας για βραχυπρόθεσµη, άτοκη
και χωρίς υποθήκες δανειοδότηση στις οινοποιητικές συνεταιριστικές οργανώσεις, καθώς και την παροχή νέας παράτασης στην
εξόφληση των δανείων αυτών που χορηγήθηκαν το 2009, θα πρέπει να σας πω ότι στο πλαίσιο των περιορισµών που θέτει το πρόγραµµα οικονοµικής στήριξης της χώρας, το όριο παροχής νέων
εγγυήσεων, στις οποίες συγκαταλέγονται και οι ρυθµίσεις παλαιότερων δανείων, είναι µηδενικό.
Ευελπιστούµε ότι το πρόβληµα ρευστότητας που υπάρχει στις
τράπεζες θα αντιµετωπιστεί µε την έλευση της δόσης και την
ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών.
Για τα υπόλοιπα, θα έχω την ευκαιρία να απαντήσω στη δευτερολογία µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Το λόγο έχει η συνάδελφος κ. Μανωλάκου.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κύριε Υπουργέ, στην περιγραφή
της συµβολής του αµπελουργικού τοµέα συµφωνούµε και µάλιστα είναι 200.000 οικογένειες που ζουν µέσα από την αµπελοκαλλιέργεια και είναι και εξαγωγικό προϊόν.
Συνεπώς, στο πρόβληµα που έχει ο τοµέας, µε το να τον βοηθήσετε, δεν βοηθάτε απλώς τους αµπελουργούς να σταθούν στα
πόδια τους. Βοηθάτε στην εξαγωγική δραστηριότητα και για
φέτος αυτού του προϊόντος. Το λέω γιατί οι συγκυρίες στην Ευρώπη είναι ότι έχει µειωθεί η παραγωγή.
Εποµένως, όπως είπατε, η ποιότητα φέτος είναι καλή στην Ελλάδα, άρα µπορεί να ενισχυθεί µε αξιοποίηση της συγκυρίας. Αν
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θέλετε ανάπτυξη του πρωτογενή τοµέα, όπως λέτε, θα πρέπει
να αξιοποιήσετε αυτή την ευκαιρία και να ενισχύσετε τον αµπελουργικό τοµέα. Τι πρόβληµα υπάρχει; Δεν σας ζητάνε τις τιµές.
Σας ζητάνε να δώσετε βραχυπρόθεσµα δάνεια, όπως δίνατε χρόνια τώρα.
Επειδή διαλύθηκε η Αγροτική Τράπεζα, θα πρέπει αυτή που
την υποκαθιστά ή παίρνει το µερίδιό της να δανειοδοτήσει για τη
συγκέντρωση του προϊόντος. Δεν ζητάνε τίποτα παράλογο. Και
εσείς δεν δώσατε καµµία δέσµευση γι’ αυτό.
Σε τελευταία ανάλυση, εµείς τι βλέπουµε; Προσπαθείτε να
βγάλετε εκτός παραγωγικής διαδικασίας τις συνεταιριστικές οργανώσεις, οι οποίες αυτήν τη στιγµή είναι υγιείς, δουλεύουν και
εσείς αρνείστε να χρησιµοποιήσετε ίδια µέτρα και ίδια σταθµά
που χρησιµοποιείτε γι’ άλλους τοµείς.
Γιατί δεν µπορεί να παγώσει η διαδικασία εξόφλησης των δανείων, δηλαδή να παραταθεί, αφού σε άλλους φορείς αυτό έχει
γίνει και δεδοµένου ότι πέρυσι είχαµε µια χρονιά άσχηµη; Πέρυσι
είχαµε τον περονόσπορο, όπου 50% της παραγωγής βγήκε
εκτός, ήταν δηλαδή κακή χρονιά. Άρα, λοιπόν, δεν θέλετε να ενισχύσετε τον τοµέα, δεν θέλετε να ενισχύσετε τη συγκέντρωση
από συνεταιριστικές οργανώσεις.
Τέλος, σε ό,τι αφορά το νόµο περί συνεταιρισµών, δεν είπατε
τίποτα, τη στιγµή µάλιστα που υπάρχει πραγµατικά κενό σε ό,τι
αφορά την ΚΕΟΣΟΕ. Η ΚΕΟΣΟΕ µπορεί να έχει προβλήµατα,
όµως είναι ο µοναδικός φορέας αυτή τη στιγµή που κάνει δουλειά. Αντί, λοιπόν, να την ενισχύετε, µε αυτό το νόµο πάτε να τη
διαλύσετε.
Εµείς ξέρετε πώς το ερµηνεύουµε αυτό; Και σας το λέµε καθαρά, γιατί αυτό χαρακτηρίζει όλη την πολιτική σας. Ό,τι έχει
συλλογική µορφή, το πολεµάτε µε νύχια και µε δόντια, προκειµένου και ένας τοµέας της οινοπαραγωγής να συγκεντρωθεί
στους βιοµηχάνους. Ε, λοιπόν, εµείς αυτό θα το πολεµήσουµε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Το λόγο έχει ο κύριος
Υπουργός για τρία λεπτά.
ΜΑΞΙΜΟΣ ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Κυρία συνάδελφε, όπως
ξέρετε, για την προώθηση και την προβολή των ελληνικών κρασιών, υπάρχουν συγκεκριµένα προγράµµατα στήριξης από την
ελληνική πολιτεία που εφαρµόζονται κάθε χρόνο.
Όσον αφορά το πρόβληµα της ρευστότητας και τη δυνατότητα δανειοδότησης των συνεταιριστικών οργανώσεων, ανέφερα
και στο τέλος της πρωτολογίας µου ότι πράγµατι υπάρχει πρόβληµα. Ευελπιστούµε ότι µε την έλευση της δόσης και την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών θα αµβλυνθεί αυτό το πρόβληµα
και οι υγιείς συνεταιριστικές οργανώσεις θα έχουν πρόσβαση
στο τραπεζικό σύστηµα.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Δεσµεύεστε γι’ αυτό;
ΜΑΞΙΜΟΣ ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Επειδή όµως επιµένετε στο
ζήτηµα της δανειοδότησης µε αναφορές στα προηγούµενα δάνεια, ζητώντας ρυθµίσεις και παράταση στην καταβολή άτοκων
επιδοτήσεων, θα ήθελα να σας ενηµερώσω ότι πέραν των περιορισµών που έχουµε από το πρόγραµµα οικονοµικής στήριξης για
την παροχή εγγυήσεων του ελληνικού δηµοσίου, υπάρχει και καταγγελία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία διερευνά την υπόθεση για την αξιολόγηση της συµβατότητας µε τα άρθρα 107 και
108 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Τυχόν παράταση
των υπουργικών αποφάσεων θα µπορούσε να θεωρηθεί αντίθετη
µε την κοινοτική νοµοθεσία, µε το σκεπτικό ότι οι ρυθµίσεις µετατρέπονται σε µόνιµο µηχανισµό στήριξης.
Όσον αφορά το ερώτηµά σας για το συνεταιριστικό ν. 4015/
2011και την εφαρµογή του πράγµατι, διεφάνησαν προβλήµατα
από την εφαρµογή αυτού του νόµου. Συγκροτήθηκε µετά τις
εκλογές, οµάδα εργασίας, για να επεξεργαστεί τις αναγκαίες
τροποποιήσεις. Αυτή, λοιπόν, ολοκλήρωσε τις εργασίες της και
κατέθεσε ένα πόρισµα στις 20 Σεπτεµβρίου. Αυτό το επεξεργαζόµαστε νοµικά και πολιτικά, θα µπει σε διαβούλευση και θα
έλθει σύντοµα στη Βουλή για να υπάρχουν οι αναγκαίες τροποποιήσεις.
Στις τροπολογίες αυτές θα υπάρχει και ρύθµιση για την κατάργηση των επιχορηγήσεων που δίνονταν µέσω ΕΛΓΑ σε ΠΑ-
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ΣΕΓΕΣ, ΓΕΣΑΣΕ και ΣΥΔΑΣΕ, άποψη για την οποία γνωρίζω ότι
και στελέχη του Κοµµουνιστικού Κόµµατος που δραστηριοποιούνται στον αγροτικό χώρο συµφωνούν.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Θέλω ακόµη, κύριε Πρόεδρε –µε την ανοχή σας- να πω δυο ειδήσεις που αφορούν στους αµπελοκαλλιεργητές. Η πρώτη είναι
ότι από σήµερα έχουν πιστωθεί οι λογαριασµοί των αγροτών µε
την προκαταβολή του 50% της ενιαίας ενίσχυσης. Όπως ξέρετε
και οι αµπελοκαλλιεργητές λαµβάνουν ενιαία ενίσχυση που φθάνει τα 43 ευρώ το στρέµµα. Πρόθεσή µας είναι και στη νέα προγραµµατική περίοδο της ΚΑΠ 2014-2020 να συνεχιστεί αυτή η
ενίσχυση.
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Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι ήδη έχει κατατεθεί από
τον ΕΛΓΑ στο Υπουργείο Οικονοµικών –γιατί αναφερθήκατε και
εσείς στις ζηµιές πέρυσι από τον περονόσπορο- σχετικός πλήρης
φάκελος για πρόγραµµα κρατικών οικονοµικών ενισχύσεων
ΠΣΕΑ ύψους 40,3 εκατοµµυρίων ευρώ και για την αποζηµίωση
των αµπελοκαλλιεργητών για τον περονόσπορο το ύψος της
πρότασης φθάνει τα 23 εκατοµµύρια ευρώ. Μόλις έχουµε τη
σύµφωνη γνώµη από το Υπουργείο Οικονοµικών, θα κατατεθεί
για έγκριση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Ευχαριστούµε, κύριε
Υπουργέ.
Ολοκληρώθηκε η συζήτηση των επικαίρων ερωτήσεων.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στην ηµερήσια διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Συνέχιση της συζήτησης επί των άρθρων και του συνόλου του
σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών: Κύρωση της από
6 Σεπτεµβρίου Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τροποποίηση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 3
του ν. 3986/2011 “Επείγοντα µέτρα Εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου
Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015” (Α’152), όπως
ισχύει», της από 7 Σεπτεµβρίου 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».
Στη χθεσινή συνεδρίαση συζητήθηκε και ψηφίστηκε το νοµοσχέδιο επί της αρχής.
Στη σηµερινή συνεδρίαση θα συζητηθούν τα άρθρα του νοµοσχεδίου και οι τροπολογίες ως µία ενότητα.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Πόσο χρόνο θα διαθέσετε, κύριε
Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Ο χρόνος των εισηγητών, σύµφωνα µε τον Κανονισµό, είναι οκτώ λεπτά και των Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων επίσης οκτώ λεπτά. Αν είναι λίγοι
οι εγγεγραµµένοι, θα υπάρξει µια ανοχή στο χρόνο, κύριε Λαφαζάνη. Το ξέρετε αυτό.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, όπως καταλαβαίνετε, ο Κανονισµός δεν λέει αυτό στη συζήτηση επί των άρθρων. Κατ’ οικονοµία, θα µπορούσαµε πράγµατι να πάµε σε µια
ενότητα όπως το λέτε, αν και η τροπολογία η οποία κατετέθη,
στην ουσία, συνιστά νοµοσχέδιο και νοµίζω ότι πρέπει να συζητηθεί στο τέλος χωριστά, γιατί η τροπολογία δεν εισήχθη καθόλου προς συζήτηση στην επιτροπή.
Νοµίζω ότι για να µπορέσουµε να καλύψουµε το θέµα στοιχειωδώς, πρέπει οι εισηγητές να έχουν ένα δεκαπεντάλεπτο -επί
όλων των άρθρων αναφέροµαι- ενώ οι οµιλητές ένα επτάλεπτο,
όπως γίνεται στη συζήτηση επί της αρχής. Νοµίζω ότι αυτό δεν
θα είναι επιβαρυντικό στην πορεία όλης της συζήτησης. Τουλάχιστον, όµως, θα είναι επαρκές…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Κύριε Λαφαζάνη, λέµε
αυτά που αναφέρει ο Κανονισµός. Και σας είπα ότι θα υπάρξει
ανοχή. Πάντως, η τροπολογία εγκαίρως διενεµήθη.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Όχι, δεν διενεµήθη εγκαίρως. Το
ξέρετε πολύ καλά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Εγκαίρως.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ο Κανονισµός δεν λέει αυτό. Ο
Κανονισµός λέει ότι πηγαίνουµε άρθρο – άρθρο. Καταλαβαίνετε
ότι εάν τον ακολουθήσουµε…
ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Δεν το έχουµε κάνει ποτέ αυτό.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Με συγχωρείτε. Εγώ έκανα µία
ενδιάµεση πρόταση, η οποία είναι λογική. Και λέω: Εντάξει, να
αποφύγουµε το άρθρο – άρθρο. Εάν, όµως, πάµε στα οκτώ
λεπτά για τόσο κρίσιµα θέµατα, είναι αδύνατον να ανταπεξέλθουµε.
Εποµένως, αυτό που σας προτείνουµε είναι κάτι ενδιάµεσο,
κάτι λογικό, που µπορεί να φέρει σε πέρας τη συζήτηση µε κάποιο…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Το Προεδρείο, κύριε Λαφαζάνη, δεσµεύεται –και το ξέρετε πάρα πολύ καλά, εσείς είστε
παλιός Κοινοβουλευτικός- από τη Διάσκεψη των Προέδρων ότι
αυτό θα γίνει σε µία συνεδρίαση. Λαµβάνοντας, λοιπόν, υπόψη
τη δέσµευση που έχουµε από τη Διάσκεψη των Προέδρων, προχωράµε σε µία συνεδρίαση.
Επειδή, όµως, είναι κατανοητό αυτό που λέτε, σας είπα εξ
αρχής ότι θα υπάρξει µία ανοχή. Εδώ υπάρχει ανοχή στις κανονικές ηµέρες. Σήµερα δεν θα υπάρξει; Γιατί να δηµιουργούµε,
λοιπόν, θέµα εκ του µη όντος;
Ως εκ τούτου, το λόγο έχει ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας

κ. Ιορδάνης Τζαµτζής.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, εµείς δεν συµφωνούµε. Θέτουµε θέµα Κανονισµού. Να εφαρµοστεί ο Κανονισµός. Με τα οκτάλεπτα δεν βγαίνει αυτή η συζήτηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Είναι η απόφαση της
Διάσκεψης των Προέδρων.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Όχι, δεν υπάρχει απόφαση της
Διάσκεψης των Προέδρων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Είναι απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Όχι, καµµία απόφαση. Η Βουλή
αποφασίζει…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Ο κ. Τζαµτζής έχει το
λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µε συγχωρείτε.
Μιλάµε για πράγµατα, τα οποία είναι λογικά. Η Διάσκεψη των
Προέδρων δεν αποφάσισε τίποτα περί του πώς θα συζητηθεί κατ’
άρθρον το νοµοσχέδιο. Η απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων µιλούσε για δύο ή τρεις συνεδριάσεις.
Επίσης, η Βουλή εδώ κυρίαρχα αποφασίζει πώς θα διεξάγει τη
συζήτηση επί των άρθρων.
Σας κάναµε µία πρόταση η οποία είναι λογική. Αν δεν την αντιλαµβάνεστε, δεν µπορούµε παρά να ζητήσουµε να εφαρµοστεί
πλήρως ο Κανονισµός. Δεν µπορούν οι εισηγητές να µιλήσουν
οκτώ λεπτά για ένα τεράστιο νοµοσχέδιο, το οποίο έχει πολλά
άρθρα και το κάθε άρθρο έχει ειδικές διατάξεις.
ΟΛΓΑ – ΝΑΝΤΙΑ ΒΑΛΑΒΑΝΗ: Μόνο τον τίτλο να πούµε κι ένα
«ναι» ή «όχι», είναι µισή ώρα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Κυρία Βαλαβάνη, µισό
λεπτό.
Να συνεννοηθούµε να γίνουν 12 τα λεπτά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Όχι, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Συνέχεια «όχι» λέτε.
Ακούστε τι θα πω.
Κατ’ αρχάς, θα πούµε δώδεκα λεπτά και θα υπάρξει ανοχή.
Επειδή, όµως, κύριε Λαφαζάνη, ήµουν κι εγώ, όπως γνωρίζετε,
δικαιωµατικά στη Διάσκεψη των Προέδρων, είχαµε πει για δύο
συνεδριάσεις. Οι αποφάσεις κι εκεί λαµβάνονται κατά πλειοψηφία. Δεν λαµβάνονται κατά µειοψηφία. Κι επειδή για τις δύο συνεδριάσεις υπήρξε αντίρρηση εκ µέρους σας, επειδή είναι
σηµαντικό νοµοσχέδιο κ.λπ., είπαµε ότι εάν υπάρξει εγγραφή
πολλών οµιλητών, θα γίνει ενδιάµεση συνεδρίαση, πράγµα το
οποίο έγινε.
Άρα, λοιπόν, τηρείται κατά γράµµα η απόφαση της Διάσκεψης
των Προέδρων.
Μπορούµε, λοιπόν, να ξεκινήσουµε µε τον εισηγητή της Νέας
Δηµοκρατίας, τον κ. Τζαµτζή.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Όχι, κύριε Πρόεδρε, δεν µπορείτε να αρχίσετε, γιατί θα φύγουµε. Σας το λέω. Δεν δεχόµαστε
τη διακωµώδηση των διαδικασιών. Αυτά τα οποία προτείνουµε
είναι λογικά πράγµατα. Δεν σας προτείνουµε παράλογα. Η Διάσκεψη των Προέδρων δεν µπορεί να αποφασίσει το πώς θα γίνει
η κατ’ άρθρον συζήτηση. Κι εάν, όµως, αποφασίσει, η Βουλή
είναι το κυρίαρχο όργανο. Αφήστε, λοιπόν, τα της Διάσκεψης των
Προέδρων.
Εδώ σας κάνουµε, λοιπόν, µία λογική πρόταση. Μιλάµε για
άρθρα µεγάλης σηµασίας. Εάν ο εισηγητής έχει δώδεκα λεπτά
και θέλει να µιλήσει για κάθε άρθρο, αυτό σηµαίνει ότι για κάθε
άρθρο θα πρέπει να έχει ενάµιση λεπτό ακριβώς, πέραν της τροπολογίας η οποία είναι τεράστια. Η τροπολογία είναι ένα νοµοσχέδιο.
Σας κάνουµε, λοιπόν, µία λογική πρόταση, για να µπορέσουµε
να τελειώσουµε σήµερα. Δεν πάµε στον Κανονισµό που λέει
άρθρο – άρθρο, τέσσερα λεπτά κ.λπ., γιατί ξέρουµε ότι πράγµατι
µπορεί να κρατήσει πολύ η διαδικασία. Διευκολύνετε, όµως, κι
εσείς. Μη µας λέτε δώδεκα λεπτά. Δεν γίνεται. Το καταλαβαίνετε
κι εσείς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Πόσα λεπτά θέλετε,
κύριε Λαφαζάνη;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Σας προτείναµε: Δεκαπέντε
λεπτά για τους εισηγητές και επτά λεπτά για τους οµιλητές. Θα
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είναι πιο σύντοµη αυτή η διαδικασία. Και η τροπολογία χωριστά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Οι οµιλητές έχουν οκτώ
λεπτά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ωραία, οκτώ λεπτά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Αντί για επτά που λέτε,
είναι οκτώ. Αντί, λοιπόν, για οκτώ, λέµε δώδεκα και να πάει στα
δεκαπέντε λεπτά. Με τα δεκαπέντε λεπτά θα µείνετε ικανοποιηµένος;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ναι, δεκαπέντε λεπτά και χωριστά η τροπολογία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Τώρα, αλλάζετε όλο το
σκεπτικό.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Η τροπολογία στο τέλος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Ο κ. Βορίδης έχει το
λόγο.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε µου. Το
βασικό αντεπιχείρηµα του κ. Λαφαζάνη είναι ότι αυτό θα πρέπει
να συζητηθεί κανονικά χωριστά κ.λπ..
Όπως ξέρετε, κυρίαρχα το Σώµα έχει τη δυνατότητα να οργανώνει τον τρόπο της συζήτησης. Σε πεντέµισι χρόνια κοινοβουλευτικής παρουσίας εδώ –φαντάζοµαι, όµως, υπάρχουν και
άλλοι, παλαιότεροι- άρθρο – άρθρο, µε την έννοια που το λέτε
εσείς, δεν νοµίζω να έχουµε συζητήσει ποτέ κανένα νοµοσχέδιο.
Άρα, τώρα δεν έχει νόηµα.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ)
Την πρότασή σας για τα δεκαπέντε λεπτά στους εισηγητές
εγώ τη θεωρώ εύλογη. Ούτως ή άλλως οι συνάδελφοι αγορητές
έχουν οκτώ λεπτά στην κατ’ άρθρον συζήτηση. Εποµένως, µπορούν να καλυφθούν. Απλώς, εγώ εκείνο που λέω είναι ότι δεν
υπάρχει κανένας λόγος να κάνουµε ξεχωριστή συζήτηση για την
τροπολογία. Θα τα πάµε όλα µαζί και σε αυτά τα δεκαπέντε
λεπτά θα έχουµε χρόνο να τα καλύψουµε όλα.
Αυτή, κύριε Πρόεδρε, είναι η θέση της Νέας Δηµοκρατίας για
τη συζήτηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Λαφαζάνη, είπατε δεκαπέντε λεπτά οι εισηγητές και επτά λεπτά…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Οκτώ λεπτά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Επτά είπατε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Οκτώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Πρέπει να σας
πω, λοιπόν, το εξής: Στην ουσία τα άρθρα του νοµοσχεδίου συζητήθηκαν επί της αρχής. Όταν συζητούσαµε επί της αρχής, συζητούσαµε τα άρθρα κ.λπ.. Δεν είδα εγώ να γίνεται συζήτηση επί
γενικών κατευθύνσεων. Τα άρθρα συζητούσαµε.
Η απόφαση, λοιπόν, είναι δεκαπέντε λεπτά, µαζί µε την τροπολογία.
Το λόγο έχει ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Ιορδάνης
Τζαµτζής για δεκαπέντε λεπτά.
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε το πρώτο άρθρο αίρεται η
προϋπόθεση της πλειοψηφίας των 2/3 των µελών της Επιτροπής
Δηµοτικών Επιχειρήσεων, Τραπεζών, Οργανισµών Κοινής Ωφελείας και φορέων κοινωνικής ασφάλισης, προκειµένου να διατυπώσει γνώµη για το διορισµό του Προέδρου και Διευθύνοντος
Συµβούλου στο ΤΑΙΠΕΔ.
Τροποποιείται, λοιπόν, άµεσα η διαδικασία για να εναρµονιστεί
µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 49Α’του Κανονισµού της Βουλής.
Σχετικά µε το δεύτερο άρθρο, η κατάργηση της νοµοθετικής
υποχρέωσης του δηµοσίου, ορίζεται για τη διατήρηση ελάχιστου
ποσοστού στις εν λόγω ΔΕΚΟ και είναι ειληµµένη υποχρέωση
της Ελληνικής Δηµοκρατίας ήδη από το µεσοπρόθεσµο πρόγραµµα.
Σε αυτό προβλέπεται ότι ένα ποσοστό της συµµετοχής του δηµοσίου θα πρέπει να διατεθεί στο πλαίσιο του προγράµµατος
ιδιωτικοποιήσεων.
Σε κάθε περίπτωση, η κατάργηση του ελάχιστου ποσοστού
δεν προδικάζει µε κανέναν τρόπο το καθεστώς ιδιοκτησίας και
δεν συνεπάγεται την απώλεια κάθε συµµετοχής ή ελέγχου του
δηµοσίου επί των υπό αποκρατικοποίηση εταιρειών.

3345

Το ποσοστό που θα διατηρήσει το δηµόσιο, καθώς και κάθε
άλλη δικλίδα εξασφάλισης παροχής αγαθών κοινής ωφέλειας,
θα καθοριστούν κατά το στάδιο διαπραγµάτευσης κάθε επιµέρους σύµβασης.
Με βάση το Δίκαιο περί Ανωνύµων Εταιρειών, ακόµα και µια
µειοψηφική συµµετοχή παρέχει στον κάτοχο της εταιρείας δικαιώµατα, όπως τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, εγγραφή θεµάτων στην ηµερήσια διάταξη και µία σειρά άλλων
δικαιωµάτων που έχει η µειοψηφία.
Σε ό,τι αφορά την κατάργηση του καθεστώτος της προηγούµενης έγκρισης απόκτησης πακέτου 20% ή µεγαλύτερου σε εταιρείες εθνικής στρατηγικής σηµασίας από τη Διϋπουργική
Επιτροπή Αποκρατικοποιήσεων, οι αντίστοιχες ρυθµίσεις άλλων
κρατών-µελών κρίθηκαν ήδη από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ότι αντιβαίνουν το ευρωπαϊκό δίκαιο και ιδιαίτερα, την
ελεύθερη κυκλοφορία κεφαλαίων και την ελευθερία εγκατάστασης. Για τη συγκεκριµένη ρύθµιση υπάρχει ήδη προσφυγή της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά της χώρας µας ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η απόφαση αναµένεται
στις αρχές Νοεµβρίου.
Πιο αναλυτικά ορίζονται: Για την ΕΥΑΘ και την ΕΥΔΑΠ οι µεταβιβάσεις µετοχών από το ελληνικό δηµόσιο προς το ΤΑΙΠΕΔ
είναι έγκυρες, έστω και αν έγιναν πριν την έναρξη ισχύος του
νέου νόµου.
Για τα ΕΛΤΑ η Γενική Συνέλευση των µετόχων της ΕΛΤΑ Α.Ε.
είναι το όργανο που αποφασίζει για όσα θέµατα υπάγονται στην
αρµοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Το ελληνικό δηµόσιο δεν
συµµετέχει υποχρεωτικά στη µετοχική σύνθεση της ΕΛΤΑ Α.Ε.
Για τη ΔΕΗ η φράση «το ποσοστό συµµετοχής του ελληνικού
δηµοσίου» καταργείται. Το ελληνικό δηµόσιο, ως µέτοχος της
ΔΕΗ, παρίσταται στη Γενική Συνέλευση και εκπροσωπείται από
τον Υπουργό Οικονοµικών.
Για τα ΕΛΠΕ ορίζεται ότι η εταιρεία µέσα σε έξι µήνες υποχρεούται µε σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων
να προσαρµόσει το καταστατικό της. Επικυρώνεται η µεταβίβαση
των µετοχών της ΕΛΠΕ Α.Ε., κυριότητας του ελληνικού δηµοσίου, προς το ΤΑΙΠΕΔ, που έγινε µε την υπ’ αριθµόν 187 απόφαση της Διϋπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων. Ακόµη, το δηµόσιο µπορεί να διαθέτει σε επενδυτές ποσοστό µέχρι 100% της εκάστοτε συµµετοχής του στο
εκάστοτε µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας.
Για τον ΟΠΑΠ το δηµόσιο µπορεί να διαθέτει σε επενδυτές ποσοστό µέχρι 100%. Η Γενική Συνέλευση καθεµιάς από τις Α.Ε.
πρέπει να πάρει ανάλογες αποφάσεις.
Με το άρθρο 11 του ν. 3631 καταργείται η έγκριση της Διϋπουργικής Επιτροπής Αποκρατικοποιήσεων για απόκτηση από
άλλο µέτοχο, εκτός του ελληνικού δηµοσίου δικαιωµάτων ψήφου
που εκπροσωπούν ποσοστό µεγαλύτερο του 20% του µετοχικού
κεφαλαίου.
Τέλος, στο άρθρο 2 προστίθεται παράγραφος η οποία ορίζει
ότι πριν την αξιοποίηση µε οποιονδήποτε τρόπο από το ΤΑΙΠΕΔ
των µετοχών των ανωνύµων εταιρειών που αναφέρονται στην
πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου, η Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων της Βουλής διατυπώνει προτάσεις και παρατηρήσεις επί
της προκήρυξης ή της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
τις οποίες το Ταµείο οφείλει να λαµβάνει υπ’ όψιν κατά την κατάρτιση της προκήρυξης ή της πρόσκλησης, στο πλαίσιο εκπλήρωσης του σκοπού που του έχει ανατεθεί.
Σχετικά µε το τρίτο άρθρο επιδιώκεται η συµπλήρωση και η
τροποποίηση διατάξεων του ν. 3986/2011 και άλλων διατάξεων,
ώστε να επιταχυνθεί η διαδικασία αξιοποίησης των ακινήτων του
δηµοσίου, η οποία αποτελεί έναν από τους βασικούς στόχους
του Προγράµµατος Αποκρατικοποιήσεων.
Με τις προτεινόµενες διατάξεις αντιµετωπίζονται σηµαντικά
προβλήµατα που ανακύπτουν κατά τη διαδικασία αξιοποίησης
των δηµόσιων ακινήτων, καθυστερώντας και παρακωλύοντας τον
επιδιωκόµενο σκοπό µείωσης του δηµοσίου χρέους. Οι βελτιώσεις που επέρχονται στο θεσµικό πλαίσιο θα επιταχύνουν τις µελλοντικές αποκρατικοποιήσεις, µε την άρση των γραφειοκρατικών
εµποδίων και καθυστερήσεων, µε σκοπό τη διευκόλυνση των
επενδύσεων, µε ταυτόχρονη τήρηση της αρχής της νοµιµότητας
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όσον αφορά την αδειοδότηση, δεύτερον, µε τη γρήγορη περαίωση εκκρεµοτήτων από αναγκαστικές απαλλοτριώσεις επί των
δηµοσίων ακινήτων, τρίτον, µε την αποσαφήνιση του θεσµού της
επιφάνειας και τον ορισµό συστήµατος φορολόγησης του δικαιώµατος, τέταρτον, µε τη δηµιουργία πλαισίου πώλησης και
επαναµίσθωσης, Sale-and-Lease-Back, δηµοσίων ακινήτων ως
µέσου αξιοποίησης των περιουσιακών στοιχείων που περιέρχονται στο Ταµείο, πέµπτον, µε τη δηµιουργία ενιαίου Μητρώου Ακίνητης Περιουσίας, ΜΑΠ, για την καταγραφή και συνεπώς, την
αποτελεσµατικότερη διαχείριση και αξιοποίηση της δηµόσιας περιουσίας, έκτον, µε την ενίσχυση του ρόλου της Γενικής Γραµµατείας Δηµόσιας Περιουσίας ως καθ’ ύλην αρµόδιου φορέα για
την εποπτεία του ελέγχου και συντονισµού της κυβερνητικής πολιτικής ως προς τη διοίκηση, διαχείριση και αξιοποίηση της δηµόσιας περιουσίας και την αναβάθµιση της ΕΤΑΔ Α.Ε. ως ενιαίου
φορέα διαχείρισης ακινήτων της δηµόσιας περιουσίας.
Σηµαντικό στοιχείο στο άρθρο 3 είναι οι ρυθµίσεις για το παραθεριστικό χωριό. Η δηµιουργία παραθεριστικών-τουριστικών
χωριών είναι επιτρεπτή µόνο σε δηµόσια ακίνητα, τα οποία καθορίζονται από πριν ως κατάλληλες περιοχές. Όλα γίνονται µετά
από ολοκληρωµένο χωρικό-πολεοδοµικό σχεδιασµό, αντίστοιχο
µε αυτόν που προβλέπεται στην ισχύουσα πολεοδοµική νοµοθεσία.
Ο σχεδιασµός συµµορφώνεται µε τις συνταγµατικές επιταγές,
εγκρίνεται µε προεδρικό διάταγµα από το Συµβούλιο της Επικρατείας, του ΕΣΧΑΔΑ του δηµοσίου ακινήτου. Ακολουθεί µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και στρατηγική πολεοδοµική µελέτη.
Το ΕΣΧΑΔΑ εκπονείται εντός του πλαισίου του Εθνικού Χωροταξικού Σχεδιασµού και πρέπει να είναι σύµφωνο µε τις επιλογές
και κατευθύνσεις του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού
που προβλέπεται.
Σε όλα τα στάδια σχεδιασµού του ακινήτου συµπράττει πλέον
ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής,
ενώ στην ΚΥΑ µε την οποία εγκρίνεται η πολεοδόµηση συµπράττει και ο Υπουργός Τουρισµού. Υπάρχουν όλες οι διασφαλίσεις
ότι θα γίνονται όλα σύννοµα, µε µελέτες και µε σεβασµό στο περιβάλλον.
Σχετικά µε το τέταρτο άρθρο, ρυθµίζονται κατεπείγοντα θέµατα των Υπουργείων Οικονοµικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού. Ορίζεται, λοιπόν, ότι τα
φορολογικά έσοδα που αποδίδονται σε πανεπιστηµιακά ιδρύµατα θα αποδίδονται πλέον στον κρατικό προϋπολογισµό.
Αναστέλλεται από 1/11/2012 η εφαρµογή των διατάξεων του
τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 29 του ν.
4024/2011, σχετικά µε την κατανοµή της µείωσης των αποδοχών
των υπαλλήλων που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 4 του
Κεφαλαίου Β’ του ιδίου νόµου.
Επιδιώκεται η διευκόλυνση της οµαλής χρηµατοδότησης των
υπό εκτέλεση και µελλοντικών συγχρηµατοδοτούµενων έργων,
όχι µόνο των κρατικών, αλλά και των δήµων, µε τη χορήγηση
πρόσθετης προκαταβολής µέχρι του ποσοστού του 10%. Χορηγείται παράταση αδείας στις εταιρείες τρίτης έως έβδοµης τάξης
µέχρι την 30ή Ιουνίου του 2013, ώστε να συνεχιστεί απρόσκοπτα
η υλοποίηση των έργων που έχουν. Καταργείται η υποχρέωση
των µηχανικών περί καταβολής εισφοράς ποσοστού 2% του ΤΕΕ
για τις πάσης φύσεως λειτουργίες των δαπανών που υπολογίζονται επί της συµβατικής συνοµολογούµενης ή της νοµίµου
αµοιβής τους.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το άρθρο 4 συµπληρώνει διατάξεις που δίνουν λύσεις και βοηθούν την επανεκκίνηση της οικονοµίας της χώρας. Με το άρθρο 5 πραγµατοποιούνται τροποποιήσεις διατάξεων του π.δ. 237/1986 που αφορούν το Επικουρικό Κεφάλαιο των ασφαλιστικών εταιρειών. Από τον κύριο
Υπουργό έχουν γίνει ουσιαστικές βελτιώσεις στο άρθρο 5, κάτι
που ζητήσαµε όλες οι πλευρές. Σηµαντικό σηµείο είναι η αλλαγή
που αφορά την καταβολή χρηµατικής ικανοποίησης λόγω ψυχικής οδύνης από το Επικουρικό Κεφάλαιο. Έτσι, συνεχίζει να
υπάρχει χρηµατική αποζηµίωση λόγω ψυχικής οδύνης µέχρι του
ποσού των 6.000 ευρώ για κάθε δικαιούχο και φυσικά, ορίζονται
για τη ζηµιά και την ηθική βλάβη οι κατηγορίες ατυχηµάτων για
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τις οποίες ισχύουν τα προβλεπόµενα κατώτατα όρια αποζηµιώσεων.
Ορίζονται ακόµη τα ποσοστά που καταβάλλονται για κάθε
ύψους αποζηµίωση για ζηµιά, καθώς και το κατώτατο όριο. 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
της αποζηµίωσης θα οριστούν µε κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονοµικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, που εκδίδεται µετά από γνώµη του ΚΕΠΑ.
Η ρύθµιση της παραγράφου αυτής καταλαµβάνει και τις ίδιες
γεγενηµένες αξιώσεις κατά του Επικουρικού Κεφαλαίου, χωρίς
να θίγει αξιώσεις που έχουν επιδικασθεί µε οριστική δικαστική
απόφαση. Οι δικαιούχοι µπορούν να διεκδικήσουν το υπόλοιπο
ποσό της ζηµιάς από την κοινή εκκαθάριση. Οι τόκοι που υποχρεούται να καταβάλει το Επικουρικό Κεφάλαιο υπολογίζονται
µε επιτόκιο 6% ετησίως.
Ορίζεται ακόµη ότι το επικουρικό κεφάλαιο είναι υποχρεωµένο
πριν τη λήξη κάθε διµήνου να ενηµερώνει την Τράπεζα της Ελλάδος για το ύψος των εισφορών που εισέπραξε, καθώς και
ποιες επιχειρήσεις δεν κατέβαλαν εισφορά. Ορίζεται ακόµη ότι
αναστέλλεται κάθε αναγκαστική εκτέλεση σε βάρος του Επικουρικού Κεφαλαίου είτε εις χείρας 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.
Τέλος, µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών εκδίδεται µε
εισήγηση της Τράπεζας της Ελλάδος µπορούν να ορίζονται ειδικές προϋποθέσεις καταβολής αποζηµιώσεων από το επικουρικό
κεφάλαιο, σε περίπτωση ανάκλησης της αδείας λειτουργίας,
λόγω παράβασης της νοµοθεσίας ή πτώχευση της ασφαλιστικής
επιχείρησης.
Σχετικά µε το έκτο άρθρο ρυθµίζονται τα θέµατα που αφορούν
τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στο πετρέλαιο. Καθιερώνεται ενιαίος συντελεστής ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο
στα 330 ευρώ ανά χιλιόλιτρο στο πετρέλαιο κίνησης, θέρµανσης,
στο φωτιστικό πετρέλαιο κίνησης θέρµανσης και στο βιοντίζελ.
Η εξοµοίωση των συντελεστών στο πετρέλαιο έχει ένα στόχο.
Να αντιµετωπίσει το λαθρεµπόριο. Παραµένει όµως η δυνατότητα να δοθεί µε την παράγραφο 8β του άρθρου 36 του ν.
3986/2011 το επίδοµα θέρµανσης στους καταναλωτές πετρελαίου. Η φορολογία που ακολουθεί το πετρέλαιο µε την διάταξη
της υποπαραγράφου δ’ της παραγράφου 1 προβλέπει ρητά τη
δυνατότητα καταβολής του επιδόµατος θέρµανσης µέσω των
τραπεζών, ώστε να εξασφαλιστεί η άµεση χορήγηση του επιδόµατος θέρµανσης στους δικαιούχους και πρέπει να τονιστεί ότι
φέτος ενώ δεν ήταν εγγεγραµµένο στον προϋπολογισµό κανένα
κονδύλιο, η Κυβέρνηση µε 80 εκατοµµύρια θα χρηµατοδοτήσει
για µέχρι τέλος του χρόνου την επιστροφή του ειδικού φόρου
κατανάλωσης στους καταναλωτές πετρελαίου, αυτούς που θα
πάρουν πετρέλαιο θέρµανσης.
Με την τροπολογία 38 που εισάγει η Κυβέρνηση µε την πρώτη
παράγραφο εξασφαλίζεται ικανός χρόνος και από ένα τρίµηνο
αυξάνεται σε έξι µήνες για την ολοκλήρωση της αποτίµησης από
τον ή τους νόµιµους ελεγκτές του συνόλου των µεταβιβαστέων
περιουσιακών στοιχείων και κατόπιν για τον οριστικό καθορισµό
του ποσού της διαφοράς κατά την παράγραφο 13 του ίδιου
νόµου από την Τράπεζα της Ελλάδος.
Ρυθµίζονται ακόµη θέµατα σχετικά µε την αποπληρωµή των
δανείων που έχουν πάρει από το Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων οι ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθµού, τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου και
ιδιωτικού δικαίου που έχουν ιδρύσει αυτοί οι σύνδεσµοι και οι
δηµοτικές επιχειρήσεις αυτών για να ενισχυθεί η βιωσιµότητά
τους και να συνεχιστεί χωρίς προβλήµατα η λειτουργία τους.
Οι ρυθµίσεις αυτές έχουν σχέση πιθανώς, πρώτον µε τη µείωση κατά µισή µονάδα του ποσοστού του τόκου και δεύτερον,
επιµηκύνεται η διάρκεια αποπληρωµής των δανείων και τα µέτρα
αυτά δίνουν δυνατότητα να εισρεύσουν χρήµατα στα ταµεία των
δήµων.
Ορίζονται ακόµη τα εξής. Παρατείνεται από τη λήξη της 10-
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10-2012 και ως 30-6-2013 η λειτουργία των υφισταµένων διεθνών
λεωφορειακών γραµµών, µεταξύ της χώρας µας και χωρών που
δεν είναι µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Καταργείται η προβλεπόµενη εισφορά ασφαλισµένου ποσοστού 4,950 τοις χιλίοις επί των τιµών των βενζινών και των πετρελαίων υπέρ του τοµέα επικουρικής ασφάλισης πρατηριούχων
υγρών καυσίµων. Περιέρχονται στο ελληνικό δηµόσιο κατά
πλήρη και αποκλειστική κυριότητα τα ακίνητα που βρίσκονται
στην έκταση του Μητροπολιτικού χώρου Ελληνικού Αγίου
Κοσµά και επιπλέον µεταβιβάζονται στο ΤΑΙΠΕΔ και ακίνητα επί
των Οδών Μεσογείων 96 στην Αθήνα, Ανδρέα Παπανδρέου 37
στο Μαρούσι και Κηφισίας 39 πάλι στο Μαρούσι.
Επιπλέον, επιλύονται θέµατα και εκκρεµότητες που αφορούν
τα Υπουργεία Δικαιοσύνης, το Υπουργείο Παιδείας καθώς επίσης
ρυθµίζονται και θέµατα του ΤΑΙΠΕΔ.
Θα ήθελα, όµως, ακόµη κύριε Υπουργέ, να σταθώ πολύ σύντοµα σε µια τροπολογία.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Επιτρέψτε µου κύριε Πρόεδρε, µισό λεπτό ακόµη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Έχετε και οκτώ
λεπτά στη δευτερολογία σας.
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ: Ουσιαστικά θα το εξαντλήσω κύριε
Πρόεδρε.
Θέλω να σταθώ στην τροπολογία 33, την οποία έχουµε καταθέσει πολλοί συνάδελφοι σχετικά µε τη µείωση των αποδοχών
και τον καθορισµό ανώτατου πλαφόν σε στελέχη των ΔΕΚΟ.
Με την ψήφιση του ν. 3833/2010 η Κυβέρνηση προσπάθησε να
περικόψει τις αποδοχές των εργαζοµένων στις ΔΕΚΟ. Τότε όµως
εξαιρέθηκαν τα διευθυντικά στελέχη. Είχε οριστεί οροφή 4.000
ευρώ µεικτά και κούρεµα 10% σε µισθούς πάνω από 1.800 ευρώ.
Τότε, όµως, υπήρξε ένα σταδιακό ξήλωµα της διάταξης. Τον Ιούλιο του 2012 ο κ. Σταϊκούρας ζήτησε την άµεση εφαρµογή των
διατάξεων του νόµου, ζητώντας να ενηµερωθεί ποιοι από τους
εποπτευόµενους φορείς των Υπουργείων έχουν συµµορφωθεί
και έχουν µειώσει τις αποδοχές των µελών των διοικήσεων διαφόρων συµβούλων και άλλων στελεχών.
Σήµερα υπάρχουν αµοιβές από 12.000 έως 25.000 ευρώ σε
στελέχη, όταν ο Πρόεδρος του Αρείου Πάγου παίρνει 4.500
ευρώ. Είναι θέµα δεοντολογίας και ηθικής τάξεως να γίνουν
άµεσα περικοπές την ώρα που οι συµπολίτες µας έχουν πολύ σοβαρά προβλήµατα.
Προτείνουµε, λοιπόν, στους φορείς και στις τράπεζες που το
δηµόσιο έχει την πλειοψηφία ή η διοίκηση δεν ασκείται από το
µέτωπο της µειοψηφίας, κανενός στελέχους οι αποδοχές να µην
υπερβαίνουν τις αποδοχές του Γενικού Γραµµατέα του Υπουργείου. Η διάταξη αυτή µπορεί να ορίσει ένα ανώτατο πλαφόν, τις
αποδοχές του Γενικού Γραµµατέα του Υπουργείου και αυτό θεωρούµε ότι είναι πολύ σωστό. Ως ηµεροµηνία έναρξης ορίζεται
η 1η Σεπτεµβρίου του 2012.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε τις διατάξεις του νόµου αποσαφηνίζονται µια σειρά θεµάτων και ουσιαστικά βοηθιέται και
επιταχύνεται η διαδικασία των αποκρατικοποιήσεων. Αποκρατικοποιήσεις και αξιοποιήσεις της ακίνητης περιουσίας του δηµοσίου που πραγµατικά θα ωφελήσουν τους πολίτες γιατί θα
αφαιρέσουν βάρος από πάνω τους. Αποκρατικοποιήσεις οι
οποίες θα βοηθήσουν την εθνική οικονοµία βοηθώντας στην επανεκκίνηση της.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία της Βουλής, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν
στην έκθεση της αίθουσας «Ελευθέριος Βενιζέλος» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και
λειτουργίας της Βουλής, είκοσι πέντε µαθητές και µαθήτριες και
ένας εκπαιδευτικός από το 2ο Δηµοτικό Σχολείο Θρακοµακεδόνων.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
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Το λόγο έχει η εισηγήτρια του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ κυρία Όλγα Βαλαβάνη.
ΟΛΓΑ-ΝΑΝΤΙΑ ΒΑΛΑΒΑΝΗ: Θα ήθελα να διαµαρτυρηθώ στο
Σώµα γιατί µπαίνουµε σε µια διαδικασία, συζητώντας –αφήνω το
νοµοσχέδιο- µόνο την τροπολογία «σκούπα» που έχει δέκα οκτώ
διαφορετικά ζητήµατα από τα οποία, αν θέλαµε µε αξιοπρέπεια
να τα παρουσιάσουµε, θα σας έλεγα, ότι θα θέλαµε τουλάχιστον
ένα λεπτό το ζήτηµα. Να πούµε µόνο τον τίτλο και ένα λόγο για
το καθένα. Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι αδύνατον, και γι’ αυτό
κάναµε µια πολύ λογική πρόταση, όχι να τηρηθεί ο Κανονισµός,
αλλά εντελώς συµβιβαστικά να υπάρξει σε δεύτερη φάση αναφορά σε αυτή την τροπολογία.
Δεν θα µιλήσω για τα άρθρα 1,2,3, που αποτελούν και την
ουσία του νοµοσχεδίου και στα οποία αναφέρθηκα χθες, µέσω
των οποίων το δηµόσιο αποχωρεί πλήρως από τις επιχειρήσεις
στρατηγικής σηµασίας, από τις κοινωφελείς και από αυτές που
είναι περισσότερο κερδοφόρες σε µια τέτοια δύσκολη περίοδο.
Μέσω αυτών των άρθρων επιχειρείται να εκποιηθεί το σύνολο
της δηµόσιας γης µε σχέδια ανοικτά στο να µαζευτεί -και δεν το
καλύπτει αυτό το ότι το άρθρο 5Α το πήρε πίσω ο κύριος Υπουργός- στο ΤΑΙΠΕΔ το σύνολο της περιουσίας των ΝΠΔΔ, δηµόσιων επιχειρήσεων και Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, έτσι
ώστε να φτιαχτεί ένα ταµείο εγγυοδοσίας για τους δανειστές αυτή είναι και η ουσία- µε όλες τις συνέπειες που έχει αυτό βέβαια. Δεν είµαι σε θέση να πω δυστυχώς, λόγω χρόνου, κάτι
παραπάνω.
Περνώ κατευθείαν στο άρθρο 4 παράγραφο 1, για τη ληστεία
του πόρου 0,5% επί των εισαγόµενων ειδών του Εθνικού Μετσοβείου Πολυτεχνείου και των υπόλοιπων πολυτεχνείων της χώρας,
καθώς και του Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης.
Επιχειρείται µε την παράγραφο 1 του άρθρου 4 νέα ωµή παρέµβαση περιορισµού της χρηµατοδότησης και των εσόδων των
ΑΕΙ σε έκταση αχρήστευσής τους, καθώς αφαιρείται ύψος χρηµατοδότησης όσο το σύνολο της χρηµατοδότησης από τον κρατικό προϋπολογισµό που δώσατε πέρυσι.
Η εµµονή στη ληστεία αυτού του πόρου, είτε πρόκειται να περάσει στη κεντρική διοίκηση, όπως προτείνετε, για να περάσει
έπειτα στο ΤΑΙΠΕΔ είτε επειδή πρόκειται να τον καταργήσετε εισακούγοντας την εισήγηση που έκανε η Ένωση Βιοµηχανιών
Βορείου Ελλάδας στην task force της τρόικα αυτό το Φλεβάρη
για την κατάργησή του- θα έχει καταστροφικά αποτελέσµατα για
την ανώτατη εκπαίδευση. Αλλά αυτό δεν φαίνεται να σας απασχολεί. Καλούµε κάθε Βουλευτή να πάρει θέση γι’ αυτό και την
ευθύνη του.
Όσον αφορά τους µισθούς των εργαζοµένων στο Υπουργείο
Οικονοµικών, στηρίζουµε τη διάταξη που «παγώνει», έστω και
προσωρινά την περαιτέρω µείωση των αποδοχών των υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονοµικών, όχι επειδή συµφωνούµε µε το
σκεπτικό της ή µε την πολιτική που ακολουθείται, αλλά επειδή
στηρίζουµε την πάλη ενάντια στη λιτότητα, για την άµεση αποκατάσταση σε πρώτη φάση τουλάχιστον των µειώσεων σε όλο
το δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα, πριν από όλα για την άµεση ανακούφιση των ίδιων των εργαζοµένων που σήµερα εξαθλιώνονται,
αλλά και επειδή η αύξηση του εισοδήµατος της εργαζόµενης
συντριπτικής πλειοψηφίας της ελληνικής κοινωνίας αποτελεί κρίσιµο παράγοντα επανεκκίνησης της πραγµατικής οικονοµίας στις
σηµερινές καταστροφικές συνθήκες.
Η παράγραφος 3 µιλάει για τη δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής µέχρι 10% του ποσού της σύµβασης σε έργα συγχρηµατοδοτούµενα και ΣΔΙΤ, που επεκτείνονται και στους ΟΤΑ
επίσης. Είναι προφανές ότι µε τη ρύθµιση αυτή διευκολύνονται
κυρίως οι µεγάλοι τεχνικοί όµιλοι που έχουν ήδη ή διεκδικούν τις
σχετικές συµβάσεις στο πλαίσιο της εκχώρησης αρµοδιοτήτων
του δηµόσιου τοµέα και ιδιωτικοποίησης λειτουργιών του κράτους για δρόµους, σκουπίδια, αεροδρόµια, λιµάνια κ.λπ..
Ας σηµειωθεί ότι αυτοί που ωφελούνται είναι αυτοί που µπορούν να εξασφαλίσουν –οι µόνοι ουσιαστικά σήµερα- και δάνεια
από τις τράπεζες. Αν πράγµατι θέλετε να αυξήσετε τη ρευστότητα και να πιάσει τόπο για έργα, πληρώστε τους απλήρωτους
λογαριασµούς- «βουνό» στους µικρούς εργολάβους στους δήµους και στο δηµόσιο που καθηµερινά καταστρέφονται.
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Όσον αφορά την παράγραφο 4, για την επέκταση µέχρι 30 Ιουνίου του 2013 των βεβαιώσεων εγγραφής στο µητρώο εργοληπτικών επιχειρήσεων των εταιριών τρίτης ως έβδοµης τάξης,
συµφωνούµε, αν και δεν αποτελεί οποιουδήποτε είδους λύση.
Η κατάσταση είναι τραγική. Εκατοντάδες µικροεργολάβοι δεν
µπορούν να ανταποκριθούν στις σηµερινές συνθήκες και έχουν
κλείσει. Είναι φανερό ότι αν θέλετε όντως να δώσετε λύση, από
τη µια θα πρέπει να αναθεωρηθούν προς τα κάτω τα κριτήρια
αξιολόγησης και να αντικειµενοποιηθούν στις σηµερινές συνθήκες, από την άλλη θα πρέπει να αναθερµανθεί ο κλάδος κατασκευής των υποδοµών µε αύξηση του Προγράµµατος Δηµοσίων
Επενδύσεων, ώστε να εξασφαλιστεί ο καθοριστικός του ρόλος
στην αναπτυξιακή διαδικασία και να σταµατήσει το ότι και τα
µικρά και µεσαία έργα τα λυµαίνονται τελικά οι µεγάλοι τεχνικοί
όµιλοι.
Παράγραφος 5. Αφορά το στραγγαλισµό του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας µέσω της κατάργησης των µη δηµόσιων και
απολύτως ανταποδοτικών πόρων του 2% και 2‰ αντίστοιχα, που
εισπράττει το ΤΕΕ από τους µελετητές και τους συνδέσµους εργοληπτών, οι οποίοι έχουν δηλώσει ότι δέχονται να συνεχίσουν
να το καταβάλλουν, γιατί το καταβάλλουν έναντι νοµικών και
άλλων ανταποδοτικών υπηρεσιών.
Οι πόροι αυτοί αποτελούν πάνω από το 60% των ετήσιων εσόδων του ΤΕΕ και χάρη σε αυτούς έχει τη δυνατότητα να ασκεί και µάλιστα δωρεάν- το ρόλο του συµβούλου του ελληνικού
κράτους για τεχνικά θέµατα. Το ερώτηµα είναι, θέλετε να διαλύσετε το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας, έναν ιστορικό φορέα που
δρα από το 1923 στην Ελλάδα ως προς αυτό του το ρόλο και να
το µετατρέψετε σε απλή επαγγελµατική οργάνωση; Έτσι ώστε
να µη σας ενοχλεί σε σχέση µε τα καταστροφικά για το περιβάλλον και την οργανωµένη δόµηση σχέδιά σας, όπως αυτά αποτυπώνονται στο τρίτο άρθρο αυτού του νοµοσχεδίου, που εισάγει
µέχρι και ιδιωτική χωροταξία;
Σκοπεύετε να ιδιωτικοποιήσετε τις λειτουργίες του θεσµικού
τεχνικού συµβούλου του κράτους αντί πανάκριβων αναθέσεων
σε µεγάλα ιδιωτικά τεχνικά γραφεία; Δώστε µας απαντήσεις,
ώστε όχι µόνο εµείς, αλλά όλοι οι Βουλευτές να ξέρουν τι ακριβώς ψηφίζουν. Επίσης, να λάβετε υπ’ όψιν σας ότι το ΤΕΕ έχει
διακόσιους εξήντα εργαζόµενους. Αν επιµείνετε να το στραγγαλίσετε µε αυτό τον τρόπο οικονοµικά, σηµαίνει ότι και αυτούς
τους πετάτε στο δρόµο.
Το προτεινόµενο άρθρο πέµπτο έχει ως αποτέλεσµα να επιδεινωθεί η προσωπική τραγωδία δεκάδων χιλιάδων θυµάτων αυτοκινητιστικών ατυχηµάτων και των οικογενειών τους, χωρίς οι
ίδιοι να έχουν οποιαδήποτε ευθύνη επειδή χτυπήθηκαν από
όχηµα που η εταιρεία του είχε κλείσει ή είχε ανακληθεί η άδειά
της στη χώρα µε τον υψηλότερο δείκτη αυτοκινητιστικών ατυχηµάτων στην Ευρώπη.
Είναι ξεκάθαρο ότι στις περιπτώσεις αυτές η ευθύνη βαραίνει
αποκλειστικά από τη µια εταιρείες τύπου «ΑΣΠΙΔΑ», που ρήµαξαν
τους πελάτες τους, και από την άλλη το κράτος και την Τράπεζα
της Ελλάδος, που δεν άσκησαν τον εποπτικό τους ρόλο, παρά
µόνο όταν ήταν πολύ αργά για ο,τιδήποτε.
Η τροποποίηση-επαναδιατύπωση που κατέθεσε ο κύριος Υπουργός αργά χθες το βράδυ, µετά τα µεσάνυχτα, δεν τροποποιεί µε κανένα ουσιώδη τρόπο την προτεινόµενη διάταξη. Το να
επιδικάζετε στις οικογένειες θυµάτων θανατηφόρων τροχαίων,
στη σύζυγο ή στο σύζυγο, στα παιδιά ή στη µάνα και στον πατέρα που έχασαν το παιδί τους, ποσό µέχρι 6.000 ευρώ αποτελεί
εµπαιγµό, ενώ ακόµη µεγαλύτερο εµπαιγµό αποτελεί η παραποµπή τους για τα υπόλοιπα στον εκκαθαριστή της εταιρείας,
όταν ο Πρόεδρος του Επικουρικού κ. Ζορµπάς µάς διαβεβαίωσε
την προηγούµενη εβδοµάδα -κατά τις ακροάσεις της Επιτροπής
Οικονοµικών Υποθέσεων της Βουλής- ότι εδώ και δυο δεκαετίες
δεν έχει προκύψει υπόλοιπο από αυτές τις εκκαθαρίσεις. Με
άλλα λόγια, εδώ πρόκειται για νοµοθετική κοροϊδία, γιατί αυτό
το νοµοθετείτε κιόλας.
Είναι ντροπή επίσης να κουρεύονται οι αποζηµιώσεις και να
µπαίνει πλαφόν αποζηµίωσης 100.000 για ανθρώπους που µπορεί να περάσουν όλη την υπόλοιπη ζωή τους κατάκοιτοι. Η προτεινόµενη νυχτερινή τροποποίηση µε την πρόβλεψη αποζηµίω-
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σης για ορισµένες κατηγορίες αναπηρίας, που δεν αναφέρονται,
αλλά θα οριστούν µε κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών
και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης -και τις
διαθέσεις των δύο Υπουργείων τις ξέρουµε, µέχρι και στα επιδόµατα των ΑΜΕΑ θέλουν να βάλουν χέρι και να τα κόψουν- σε
ύψος πάνω από 100.000, που επίσης αυτό το ύψος µένει απροσδιόριστο και θα καθοριστεί από τους δυο Υπουργούς, δεν αλλάζει µε οποιοδήποτε ουσιαστικό τρόπο την εικόνα.
Απλώς µε τις δυο παραπάνω τροποποιήσεις επιχειρείται από
το Υπουργείο Οικονοµικών ένας ελιγµός, ώστε να γίνει υφαρπαγή της ψήφου των Βουλευτών της τρικοµµατικής Συµπολίτευσης, που στην επιτροπή είχαν δηλώσει όλοι, χωρίς εξαίρεση,
αντίθετοι στη διάταξη.
Όποιος από αυτούς αντιµετωπίσει τις τροποποιήσεις ως σανίδα σωτηρίας για να υπαναχωρήσει «χρυσώνοντας το χάπι», θα
έχει αποδείξει ότι η αντίθεσή του δεν πήγαζε από λόγους ουσίας,
αλλά από δισταγµό να αντιµετωπίσει την κοινωνική κατακραυγή.
Τι έγινε, αλήθεια, µε τη θέση τους ότι το άρθρο θα πρέπει να
αποσυρθεί και να επιστρέψει ως άρθρο ή χωριστό νοµοσχέδιο
µετά από διαβούλευση µε όλους τους ενδιαφερόµενους φορείς;
Πότε έγινε αυτή η διαβούλευση;
Ως προς τις υπόλοιπες διατάξεις που µένουν και τυπικά ανέπαφες, ντροπή να µην αποζηµιώνονται τα θύµατα επειδή ο οδηγός προκάλεσε εσκεµµένο ατύχηµα. Δυο φορές ντροπή να
θεσπίζεται το ακατάσχετο των κεφαλαίων του επικουρικού για
τελεσίδικες δικαστικές υποθέσεις, µετατρέποντας έτσι το σοβαρό οικονοµικό έλλειµµα του ταµείου σε ακόµα σοβαρότερο δικαιϊκό έλλειµµα.
Η λογική αυτή οδηγεί να πληρώσουν αυτοί που δεν έχουν
καµία ευθύνη, αποκλειστικά για ταµειακούς εισπρακτικούς λόγους κι ούτε λύνει το πρόβληµα του ταµείου, το οποίο σε λίγο
θα αναπαραχθεί. Αν θέλατε πράγµατι να δράσετε άµεσα, ακόµα
και τώρα λέω στην Κυβέρνηση να αποσύρει το άρθρο. Λέω επίσης στους Βουλευτές, αν δεν το κάνει να το καταψηφίσουν.
Είναι ντροπή να µείνουν αβοήθητοι άνθρωποι και οικογένειες
που δεν έχουν καµµία ευθύνη.
Για το πρόβληµα προστασίας της ανθρώπινης ζωής αλλά και
το πρόβληµα του ταµείου, πάρτε µέτρα για τη µείωση των τελών
κυκλοφορίας, για τη µείωση των ασφαλίστρων, για τη µείωση του
κόστους του µικροµεσαίου αυτοκινήτου ως τεκµηρίου. Τότε θα
µπορείτε να έχετε ουσιαστική άνοδο των εσόδων που προέρχονται από το σοβαρό περιορισµό των ανασφάλιστων αυτοκινήτων,
που σήµερα κυκλοφορούν. Θα έχετε ουσιαστική άνοδο των εσόδων από το ποσοστό επί των ασφαλίστρων και για το Ταµείο, ενώ
οι άνθρωποι θα εξακολουθήσουν να καλύπτονται.
Θα µου επιτρέψετε να καταθέσω δήλωση του Προέδρου της
Ολοµέλειας Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας για την
τροποποίηση που κατατέθηκε χθες βράδυ. Νύχτα την έβγαλε ο
άνθρωπος.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Όλγα-Νάντια Βαλαβάνη καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Σχετικά µε την εξίσωση των φόρων πετρελαίου θέρµανσης και
κίνησης, η προωθούµενη εξίσωση αναδεικνύει τη βαρβαρότητα
της ασκούµενης µνηµονιακής πολιτικής σε όλο το µεγαλείο της,
κάνοντας το πετρέλαιο θέρµανσης το τέταρτο πιο ακριβό στην
Ευρώπη µετά την τιµή του στην Ουγγαρία, τη Δανία και τη Σουηδία. Και εµείς, όπως, ξέρετε δε είµαστε ακριβώς Σκανδιναβία.
Την ίδια στιγµή η Ελλάδα καταλαµβάνει σήµερα µια από τις πρώτες θέσεις σε ό,τι αφορά στα επίπεδα φτώχειας στην Ευρώπη.
Η ρύθµιση αυτή θα γίνει η αιτία να παγώσουν φέτος το χειµώνα εκατοµµύρια άνθρωποι τόσο στις πολυκατοικίες των αστικών κέντρων όσο και στα χωριατόσπιτα στα βουνά, ανάµεσά
τους ηλικιωµένοι, άρρωστοι, µωρά, µικρά παιδιά.
Γίνεται επίσης αιτία ανυπολόγιστης πραγµατικά οικολογικής
καταστροφής, µέσω της παράνοµης υλοτοµίας, φέρνοντας στο
προσκήνιο διλήµµατα που υποτίθεται θα έπρεπε να έχουν ξεπεραστεί και επιλογές ανάµεσα στην επιβίωση των ζωντανών ανθρώπων και την επιβίωση της φύσης.
Είναι πρόσχηµα ότι όλα αυτά γίνονται για την καταπολέµηση
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του λαθρεµπορίου από την στιγµή που µένει ανέπαφο και µεγαλώνει, µάλιστα, η διαφορά µε το ναυτιλιακό πετρέλαιο, που είναι
αφορολόγητο. Υπάρχουν συγκεκριµένα µέτρα που µπορείτε να
πάρετε, αν αφήσετε απ’ έξω την τεράστια «πόρτα», που είναι το
ναυτιλιακό πετρέλαιο. Μπορείτε να κάνετε τους ελέγχους που
δεν κάνετε, µπορείτε να τοποθετήσετε GPS στα βυτιοφόρα, ιχνηθέτες στα καύσιµα, να απαγορεύονται τα «λευκά» βυτιοφόρα, τα
χωρίς σήµα της εταιρείας. Μπορείτε να ενισχύσετε τους τραγικά
υποστελεχωµένους ελεγκτικούς µηχανισµούς. Γιατί δεν τα κάνετε όλα αυτά, για να µπορέσει ο κόσµος να ζεσταθεί αυτό το
χειµώνα; Προφανώς γιατί µπορεί να υπάρχουν και µνηµονιακές
δεσµεύσεις που δεν είναι καθαρές σε όλους µας.
Σχετικά µε τις ρυθµίσεις της τροπολογίας –«σκούπα», που
είναι δεκαοκτώ, ρυθµίζοντας πληθώρα διαφορετικών θεµάτων…
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Θα µου δώσετε τουλάχιστον τον ίδιο χρόνο µε τον κ. Τζαµτζή
και από εκεί και πέρα…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Γιατί διαµαρτύρεστε; Καταλάβατε διαφορετική πρόθεση;
ΟΛΓΑ-ΝΑΝΤΙΑ ΒΑΛΑΒΑΝΗ: Άκουσα το σήµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Αυτόµατα χτυπάει. Είναι ρυθµισµένο έτσι. Δεν το προλαβαίνω.
ΟΛΓΑ-ΝΑΝΤΙΑ ΒΑΛΑΒΑΝΗ: Δεν είναι σωστό να µιλάει µε
άγχος ο εισηγητής, επειδή είναι σίγουρος ότι δεν θα προλάβει
να καλύψει όλα τα θέµατα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεχίστε. Δεν
θα αγχωθείτε.
ΟΛΓΑ-ΝΑΝΤΙΑ ΒΑΛΑΒΑΝΗ: Συνεχίζω για την ουσία των προτεινόµενων διατάξεων, που αφορούν ούτε λίγο ούτε πολύ, οκτώ
διαφορετικά Υπουργεία και δεκαοκτώ διαφορετικά θέµατα.
Πρώτον, η διάταξη στην παράγραφο 1 είναι ουσιαστικά «φωτογραφική» ως προς το β’ µέρος της, γιατί πάει να καλύψει αυτό
που έγινε µε την Αγροτική Τράπεζα. Ως προς το πρώτο µέρος
της, όµως, προνοεί για ανάλογες κινήσεις µε αυτές της Αγροτικής από µεριάς της Τράπεζας της Ελλάδος και στο µέλλον, γιατί
έχει να κάνει µε τον τρόπο περάσµατος των περιουσιακών στοιχείων µιας τράπεζας σε άλλη. Δεν συµφωνούµε. Την καταψηφίζουµε.
Δεύτερον, η επιµήκυνση της διάρκειας αποπληρωµής των δανείων που έχουν λάβει από το Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων, η µείωση του επιτοκίου και η περίοδος χάριτος, των
Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης µας βρίσκουν σύµφωνους,
αν και κάποιος υπολόγισε ότι αφορούν µόνο στο 11% των περιπτώσεων. Ξέρετε ότι οι δήµοι είναι στραγγαλισµένοι. Πνίγονται.
Είναι έτοιµοι να αρχίσουν να κλείσουν ο ένας µετά τον άλλον οι
δήµοι σήµερα. Με άλλα λόγια, συµφωνούµε µεν, αλλά αποτελεί
«ασπιρίνη».
Παράγραφος 3, οι ρυθµίσεις για τη λήξη της θητείας, τον
τρόπο επιλογής, τη διάρκεια της θητείας, την προκήρυξη των θέσεων, το συµβόλαιο αποδοτικότητας των προϊσταµένων οργανικών µονάδων, τµηµάτων υποδιεύθυνσης και διεύθυνσης του
Υπουργείου Οικονοµικών, δε µας βρίσκουν σύµφωνους. Η ανασυγκρότηση των φορολογικών υπηρεσιών είναι απολύτως αναγκαία, όπως είπαµε και πριν σχετικά µε το πετρέλαιο θέρµανσης.
Πρέπει όµως να γίνει µε σταθερούς κανόνες και αντικειµενικά
κριτήρια, και όχι µ’ αυτόν τον τόσο διαβλητό τρόπο.
Τέσσερα, για το θέµα των λεωφορειακών γραµµών θα πρέπει
να έρθει ένα ολοκληρωµένο σχέδιο και να µην αποκλείεται η ΤΡΕΝΟΣΕ, που την πέταξαν έξω απ’ αυτές τις γραµµές, γιατί είχε
φτηνότερα απ’ ότι τα ΚΤΕΛ εισιτήρια. Συµφωνούµε για την παράταση.
Πέντε, η κατάργηση της κατώτερης αµοιβής για την ενεργειακή επιθεώρηση υποτίθεται ότι είναι σε όφελος των καταναλωτών. Έτσι τουλάχιστον εµφανίζεται. Είναι όµως βέβαιο ότι ανοίγει
το δρόµο για την ανάπτυξη µηχανισµών βιοµηχανίας έκδοσης τυπικών πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης. Δηλαδή, αχρηστεύει όλη τη σχετική ρύθµιση του Υπουργείου Περιβάλλοντος.
Καταψηφίζουµε.
Έκτο, το θέµα της εισφοράς υπέρ του Ταµείου Επικουρικής
Ασφάλισης των πρατηριούχων υγρών καυσίµων να ρυθµιστεί
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αφού πρώτα γίνει αναλογιστική µελέτη. Να αποσυρθεί µέχρι
τότε.
Έβδοµο, είµαστε υπέρ µιας ενιαίας δηµόσιας και δωρεάν πρωτοβάθµιας περίθαλψης. Η ρύθµιση αυτή, που βάζει µε το ζόρι και
κατά παράβαση του νόµου που έδινε περιθώριο µέχρι τις 31-122012 στα ταµεία, που είχαν µείνει απ’ έξω, στον ΕΟΠΥΥ, γίνεται
όχι για να αποκαταστήσει την ισότητα στην παροχή πρωτοβάθµιας περίθαλψης µεταξύ των Ελλήνων πολιτών, αλλά κατ’ επιταγή της τρόικας για να κλείσουν, µε τη λεηλασία των αποθεµατικών των εκτός ΕΟΠΥΥ ταµείων που στέκονταν ακόµα στα
πόδια τους, µερικές τρυπούλες µόλις του ΕΟΠΥΥ. Φυσικά θα
οδηγήσει στη γενικευµένη υποβάθµιση της πρωτοβάθµιας
υγείας. Δεν µπορούµε να συµφωνήσουµε µ’ αυτό.
Θέλω να καταθέσω υπόµνηµα της ΟΤΟΕ που αφορά στα τρία
ταµεία των τραπεζοϋπάλληλων, οι οποίοι είχαν προλάβει µέχρι
και να συµµορφωθούν και µε τις διατάξεις του νόµου για να µπορούν να σταθούν µόνοι τους. Δηλαδή, ουσιαστικά παραβιάζετε
το νόµο που ψηφίσατε την άνοιξη.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Όλγα-Νάντια Βαλαβάνη καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Οχτώ, η ρύθµιση της παραγράφου 8 κινείται στην λογική περιστολής φαρµακευτικής δαπάνης και φαίνεται κατ’ αρχήν τουλάχιστον –γιατί δεν προλάβαµε να το ψάξουµε µε ουσιαστικό
τρόπο, όπως καταλαβαίνετε, µέσα στα ελάχιστα εικοσιτετράωρα
- να στρέφεται κατά των φαρµακευτικών εταιρειών. Αν είναι έτσι,
δεν έχουµε κατ’ αρχάς αντίρρηση. Θα παρακολουθήσουµε όµως
στενά την εφαρµογή της, γιατί υπάρχουν πάντα βάσιµες υποψίες, µε βάση την προηγούµενη εµπειρία ότι τελικά όλα αυτά καταλήγουν σε βάρος των ασθενών που χρειάζονται τα φάρµακά
τους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τα υπόλοιπα
στη δευτερολογία σας.
ΟΛΓΑ-ΝΑΝΤΙΑ ΒΑΛΑΒΑΝΗ: Δευτερολογία χωρίς να έχω τοποθετηθεί στα άρθρα 9 ως 18 στην πρωτολογία;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Καλύψτε και το
χρόνο σας. Προχωρήστε.
ΟΛΓΑ-ΝΑΝΤΙΑ ΒΑΛΑΒΑΝΗ: Με τη διάταξη της παραγράφου
9 διπλασιάζεται η συµµετοχή των ασφαλισµένων του ΟΓΑ για
υγειονοµική περίθαλψη. Αυτό ισοδυναµεί µε το ύψος µιας σύνταξης ΟΓΑ το χρόνο. Είναι αίσχος πραγµατικά στις σηµερινές
συνθήκες και παίρνοντας υπόψη και όλα τα άλλα που έρχονται,
ότι κόβονται, απ’ ότι φαίνεται, ακόµα και οι συντάξεις του ΟΓΑ.
Εννοείται ότι δεν το ψηφίζουµε.
Δέκα, συµφωνούµε να δοθεί χρονική παράταση για την ισχύ
των διµερών συµφωνιών για την επιθεώρηση των πλοίων, προκειµένου να µην υπάρξουν προβλήµατα για τα νησιά, τους ναυτικούς και για τα ίδια τα πλοία. Αλλά να επισηµάνω –δεν έχω
χρόνο να πω τίποτα παραπέρα- ότι η αιτιολογία στην αιτιολογική
έκθεση γιατί γίνεται αυτό, για να µην πω για την ανικανότητα των
κρατικών µηχανισµών, είναι ψευδής.
Ενδέκατον, µε τη διάταξη της παραγράφου 11 περιορίζεται
βίαια ο χρόνος της διαβούλευσης επί των νοµοσχεδίων από είκοσι µία µέρες σε δέκα και ακόµη λιγότερες, µε απόφαση της
Διάσκεψης των Προέδρων, προκειµένου η παραγωγή νόµων και
η εκποίηση της δηµόσιας περιουσίας να γίνεται µε γρηγορότερους ρυθµούς. Είµαστε κάθετα αντίθετοι.
Δωδέκατον, µε τις διατάξεις της παραγράφου 12, τρεις εκτάσεις µε κτήρια στο πρώην αεροδρόµιο του Ελληνικού, που ανήκουν η µία στον ΕΟΤ, η δεύτερη στην Περιφέρεια Αττικής και η
τρίτη στα ΕΛΤΑ, συνολικά πάνω από διακόσιες χιλιάδες τετραγωνικά µέτρα δοµηµένου χώρου -ανάµεσά τους και τα κτήρια
του πρώην ανατολικού αερολιµένα- περιέρχονται στο ελληνικό
δηµόσιο και από εκεί στο ΤΑΙΠΕΔ, δηλαδή στο «Ταµείο Ξεπουλήµατος της Δηµόσιας και της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δηµοσίου», ενώ θεσπίζονται και µια σειρά από άλλες ρυθµιστικές
διατάξεις και προβλέψεις, πολεοδοµικές και ρυµοτοµικές, προκειµένου να ικανοποιηθούν πλήρως και εκ των προτέρων οι επιθυµίες των επενδυτών. Η θέση µας για το Ελληνικό είναι γνωστή.
Καταψηφίζουµε τη διάταξη.
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Συµφωνούµε µε τη διάταξη του εδαφίου α’ της παραγράφου
13, που ακυρώνει τη µεταβίβαση στο ΤΑΙΠΕΔ του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Βέβαια, το κάνει αυτό, γιατί δεν ήταν σωστή η «ταυτότητα» του κτηρίου και αµέσως παρακάτω τη διορθώνει και
φέρνει το κτήριο πίσω στο ΤΑΙΠΕΔ. Με την υπόλοιπη παράγραφο, όπως καταλαβαίνετε, διαφωνούµε πλήρως και καταψηφίζουµε.
Το ίδιο συµβαίνει στην παράγραφο 14 µε το Υπουργείο Παιδείας. Γι’ αυτό είµαστε σύµφωνοι µε το πρώτο εδάφιο, που ακυρώνει τη µεταβίβαση του στο ΤΑΙΠΕΔ και διαφωνούµε µε το
άλλο, που το ξαναφέρνει πίσω διορθωµένο.
Το ίδιο ισχύει και για την παράγραφο 15, που αφορά το Υπουργείο Υγείας. Καλά ξεπουλήµατα γενικώς, το ένα πίσω από το
άλλο τα Υπουργεία!
Με την παράγραφο 16 έχουµε δήθεν καθιέρωση διαφανέστερων διαδικασιών για το ΤΑΙΠΕΔ. Είναι γνωστή η θέση µας για το
ΤΑΙΠΕΔ. Κατά συνέπεια, δεν συµφωνούµε.
Με την παράγραφο 17 τροποποιούνται και εκσυγχρονίζονται
παραπέρα οι διατάξεις µισθώσεων µε τη µέθοδο της χρηµατοδοτικής µίσθωσης, προφανώς επειδή δεν έχει περισταλεί και
είναι µόνο προσωρινή η απόσυρση του άρθρου 5Α και ετοιµάζεται να µαζέψει το δηµόσιο τα πάντα για να περάσουν στο ΤΑΙΠΕΔ, όσον αφορά τις ιδιοκτησίες των ταµείων, των πανεπιστηµίων, των νοσοκοµείων, των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
µε τη µέθοδο του «sale and lease-back». Τo καταψηφίζουµε.
Όσον αφορά την παράγραφο 18, είµαστε από θέση αρχής
υπέρ του να παρέχει τις αναγκαίες νοµικές υπηρεσίες στο Δηµόσιο το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους, αφού αυτός είναι ο θεσµικός του ρόλος, και όχι οι διάφορες εγχώριες και αλλοδαπές
πανάκριβες νοµικές εταιρείες, όπως γίνεται συστηµατικά τα τελευταία χρόνια. Ξέρετε ότι πολλά από τα νοµοσχέδια που έρχονται εδώ τα έχουν γράψει αυτές οι ίδιες οι εταιρείες.
Για όλους αυτούς τους λόγους, φυσικά, δεν συµφωνούµε και
πιστεύουµε ότι κάθε άνθρωπος καλής θέλησης µπορεί να καταλάβει όχι µόνο γιατί καταψηφίζουµε όλα τα άρθρα και την τροπολογία-«σκούπα» του κ. Στουρνάρα σ’ αυτό το νοµοσχέδιο,
αλλά και γιατί ζητήσαµε ως προς τα άρθρα ονοµαστική ψηφοφορία.
Επίσης, καταθέτω στα Πρακτικά µια κοινή δήλωση εννέα οργανώσεων που υπερασπίζονται τα θύµατα των τροχαίων και αγωνίζονται για την οδική ασφάλεια ενάντια στη ρύθµιση για το
Επικουρικό.
Σας ευχαριστώ.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Όλγα-Νάντια Βαλαβάνη καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε,
κυρία συνάδελφε.
Το λόγο έχει ο ειδικός αγορητής του ΠΑΣΟΚ κ. Κουκουλόπουλος.
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, στη χθεσινή συνεδρίαση ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, συνεπικουρούµενος από τον Αρχηγό των Ανεξάρτητων Ελλήνων, κάλεσε τους Βουλευτές της κυβερνητικής Πλειοψηφίας, άρα και τους Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, να αυτοµολήσουν
από τις Κοινοβουλευτικές τους Οµάδες και να καταψηφίσουν και
αυτό το νοµοσχέδιο και τα µέτρα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Με συγχωρείτε,
κύριε συνάδελφε.
Κύριοι συνάδελφοι, επειδή πολλοί όρθιοι συνοµιλούν, έχουν
την πλάτη προς τον οµιλούντα και γίνονται πηγαδάκια, παρακαλώ πολύ να σταµατήσουν.
Συνεχίστε, κύριε συνάδελφε.
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Έλεγα, λοιπόν, ότι ο κ. Τσίπρας, συνεπικουρούµενος από τον
κ. Καµµένο, µας κάλεσαν να αυτοµολήσουµε από τις Κοινοβουλευτικές Οµάδες και να καταψηφίσουµε και το παρόν νοµοσχέδιο και τα µέτρα. Κάλεσαν, µε λίγα λόγια, εµάς τουλάχιστον του
ΠΑΣΟΚ –για το ΠΑΣΟΚ είµαι αρµόδιος να µιλήσω ως ειδικός αγο-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ρητής- να αγνοήσουµε την εντολή µε την οποία έχουµε εκλεγεί
Βουλευτές. Διότι έχουµε µια εντολή από τους πολίτες, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι. Να κρατήσουµε τη χώρα όρθια στην Ευρώπη, να την κρατήσουµε στην ευρωπαϊκή τροχιά και µε όσο γίνεται περισσότερο αποδεκτό από την κοινωνία τρόπο να
ολοκληρώσουµε κάτι που ξεκινήσαµε στην κοινοβουλευτική περίοδο µε τεράστιο κόστος και για την κοινωνία και για εµάς σε
ό,τι αφορά το πολιτικό επίπεδο.
Το ΠΑΣΟΚ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πολιτεύεται µε απόλυτη επίγνωση των προβληµάτων και της κοινωνίας και της πατρίδας µας. Δεν θα βρουν αποδέκτες στην Κοινοβουλευτική
Οµάδα του ΠΑΣΟΚ ούτε ο κ. Τσίπρας ούτε ο κ. Καµµένος. Αλλού
να απευθυνθούν.
Ξέρουµε πολύ καλά τα δύο σηµεία που στην προηγούµενη κοινοβουλευτική περίοδο κόστισαν τεράστια, πρώτα απ’ όλα, στους
πολίτες και στη συνέχεια στο πολιτικό σύστηµα και ειδικότερα
στο ΠΑΣΟΚ.
Το ένα λάθος δεν είναι καθαρά δικό µας. Το µοιραζόµαστε και
µάλιστα ετεροβαρώς µε το συγκεκριµένο συσχετισµό που υπάρχει στην Ευρώπη. Μίλησα εκτενώς στην πρωτολογία µου χθες
στη Βουλή γι’ αυτό. Σε µια Ευρώπη που έχει νεοφιλελεύθερο συσχετισµό, ο οποίος προκύπτει από λαούς, δεν µπορείς να πολιτεύεσαι a la carte. Έτσι, λοιπόν, επιβλήθηκε ένα πρόγραµµα, στο
οποίο κληθήκαµε να κάνουµε δηµοσιονοµική προσαρµογή σε ένα
απειροελάχιστο χρονικό διάστηµα. Από εκεί πήγασε η ύφεση και
όλα όσα ακολούθησαν και βιώνει µε τραγικό τρόπο ο ελληνικός
λαός.
Το δεύτερο λάθος, που είναι αµιγώς δικό µας και δεν είχαµε
λόγο να το κάνουµε, είναι ότι αναλάβαµε µια ευθύνη µόνοι µας
για ένα πρόβληµα που δεν ήταν µόνο δικό µας. Μίλησα και γι’
αυτό εκτενώς στην πρωτολογία µου χθες και δεν θέλω να επανέλθω.
Έχουµε, όµως, επίγνωση των συνθηκών που επικρατούν και
στην Ευρώπη και στην Ελλάδα και κυρίως επίγνωση της εντολής
που µας έχουν δώσει οι πολίτες. Με αυτή την οπτική, κύριε Πρόεδρε, θα µιλήσω για τα άρθρα. Δεν θα σας κουράσω, µιλώντας
για ένα-ένα άρθρο. Θα εστιάσω την προσοχή του Σώµατος, των
συναδέλφων που µε παρακολουθούν, όσων θέλουν να ακούσουν
βέβαια, σε συγκεκριµένα άρθρα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Καλά κάνετε και
το λέτε αυτό, γιατί βλέπω ότι υπάρχει µια ανησυχία στην Αίθουσα. Παρακαλώ πολύ, κύριοι συνάδελφοι!
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Θα εστιάσω την προσοχή µου,
λοιπόν, σε συγκεκριµένα σηµεία για τα οποία µιλήσαµε από την
πλευρά του ΠΑΣΟΚ από την πρώτη µέρα στην επιτροπή και τα
οποία βέβαια -καθόλου τυχαία, πιστεύω- απασχόλησαν και την
επιτροπή στις πολύωρες συνεδριάσεις της σχεδόν αποκλειστικά.
Ξεκινώ πολύ γρήγορα, για να φτάσω στο µείζον που αφορά τις
αποκρατικοποιήσεις.
Σε ό,τι αφορά το άρθρο 3, θα πω για πολλοστή φορά από την
ηµέρα που ξεκίνησε –αναφέροµαι, βέβαια, στη δηµόσια γη- ότι
όλες οι διατάξεις που περιλαµβάνονται στο άρθρο 3 θα κριθούν
στα δικαστήρια. Προσπερνά µια διάταξη το Συµβούλιο Επικρατείας, όπου πάει σε κοινή υπουργική απόφαση και προεδρικό
διάταγµα, δεν το καταργεί όµως. Είπα, όσο επέτρεπε ο χρόνος,
ποια είναι η λύση, η πρόταση σε ό,τι αφορά τα πολεοδοµικά και
χωροταξικά ζητήµατα.
Από εκεί και πέρα, για το άρθρο 3 δεν µας ικανοποιούν οι µέχρι
τώρα βελτιώσεις. Θα µιλήσουν και οι συνάδελφοι από την Κοινοβουλευτική Οµάδα. Έχουµε και µια έκτακτη συνεδρίαση στον διευρυµένο κοινοβουλευτικό τοµέα, για να κάνουµε προτάσεις έως
το τέλος και να γίνουν νοµοτεχνικές βελτιώσεις. Θα κατατεθούν
από τους συναδέλφους της Κοινοβουλευτικής µας Οµάδας που
έχουν εγγραφεί ως οµιλητές και οµιλήτριες.
Δεύτερον, παρά το έγγραφο του Προέδρου του Δικηγορικού
Συλλόγου Αθηνών, ο οποίος φυσικά έχει και την οπτική και τη δικαστική σύλληψη, θεµιτό το βρίσκω, δεν είναι όµως το µόνο κριτήριο, µε το οποίο µπορούµε να αποφασίζουµε. Μελετήσαµε την
τροπολογία που ήρθε για το επικουρικό και σε γενικές γραµµές
µας ικανοποιεί. Αν έχουµε τυχόν παρατηρήσεις και εδώ, µετά τη
συνεδρίασή µας θα τις καταθέσουµε, για να κατατεθούν µε τη
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µορφή νοµοτεχνικών βελτιώσεων ως το τέλος.
Τρίτον, περιµένουµε µιαν απάντηση από τον κύριο Υπουργό
για τη διάταξη που κατέθεσε το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας,
για την οποία δηλώσαµε πολλές φορές, όχι µόνο εγώ, αλλά όλοι
οι Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, ότι τη βρίσκουµε ενδιαφέρουσα και
τη στηρίζουµε. Θέλουµε ένα σχόλιο, µία απάντηση, σε ό,τι
αφορά τον πόρο του ΤΕΕ που φεύγει από την υποχρεωτικότητα,
προσεγγίζει αλλιώς το ζήτηµα, δεν έρχεται κόντρα στη δέσµευση
για το µνηµόνιο και ούτω καθ’ εξής.
Τέταρτον, θα επαναλάβω για πολλοστή φορά –το είπα εκτενώς
χθες το βράδυ στη δευτερολογία µου- ότι πρέπει να αποσυρθεί
άµεσα η διάταξη που αφορά το Ταµείο των Τραπεζοϋπαλλήλων
µόνο από όλους τους κλάδους που χθες διαδήλωναν, γιατί είναι
οι µόνοι από την πλευρά τους που έχουν πληρώσει την πρόβλεψη του νόµου. Έχουν καταθέσει, δηλαδή, από την 1η Οκτωβρίου αναλογιστική µελέτη. Και πρέπει να έρθει η όποια διάταξη
µε τα σχόλια και την έκθεση της αναλογιστικής αρχής. Είµαστε
µια συντεταγµένη πολιτεία και δεν µπορεί µια διάταξη της 10ης,
11ης Απριλίου να καταργείται έτσι, ενώ έχει τηρηθεί ο νόµος στο
ακέραιο.
Με την ίδια οπτική –δυστυχώς έχει φύγει ο κ. Μαυραγάνης,
του τα έχουµε πει βέβαια, τα είπα και χθες το βράδυ στον κύριο
Υπουργό- πρέπει να αποσυρθεί στη µεγάλη τροπολογία που
ήρθε, η παράγραφος 3, αν θυµάµαι καλά, αυτή που αφορά προϊσταµένους, κρίσεις, κ.λπ.. Δεν πρόκειται να δεχθούµε από την
πλευρά της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΠΑΣΟΚ διατάξεις, οι
οποίες παραµερίζουν την αξιοκρατία, τη διαφάνεια και την αξιολόγηση, που µε πολύ θάρρος το ΠΑΣΟΚ επέβαλε και νοµοθέτησε, σηκώνοντας µόνο του το βάρος, στην προηγούµενη
κοινοβουλευτική περίοδο και να περνάνε οι λογικές της Πλατείας
Κλαυθµώνος. Όσο είναι το ΠΑΣΟΚ όρθιο, δεν θα περνάνε αυτές
οι λογικές. Να τελειώνει αυτή η ιστορία. Δεν είναι δυνατόν να
λέµε πως αυτοί που έχουν διετή εµπειρία δεν δίνουν ούτε εξετάσεις ούτε προφορική συνέντευξη και τοποθετούνται γενικά και
να επαναφέρουµε χωρίς λόγια τον παλιό ελεγκτικό µηχανισµό
και να φράσσουµε διαρκώς το δρόµο σε νέους υπαλλήλους µε
προσόντα, µε µεταπτυχιακά και να παρακάµπτουµε µια διαδικασία γραπτών εξετάσεων. Ούτε βέβαια είναι δυνατόν να δεχθούµε
να καταργηθούν µε το άρθρο 1 προϊστάµενοι, όταν ο νόµος προβλέπει να αξιολογηθούν. Να φύγουν όλοι, αν εκεί οδηγεί η αξιολόγηση. Και τα κριτήρια αξιολόγησης να κυνηγούν τον Υπουργό
και το Υπουργείο και για την επόµενη φάση της αξιολόγησης.
Όχι αδιαφανείς διαδικασίες. Το πληρώσαµε µε βαρύ τίµηµα
εµείς οι Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, που ήρθαµε κόντρα σε λογικές
«ηµετέρων» και πελατειακές λογικές επί δυόµισι χρόνια, σε ό,τι
αφορά το δηµόσιο. Αυτές οι διατάξεις, λοιπόν, δεν περνάνε.
Σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο: Δεν υπάρχει πρόβληµα µε τη διάταξη. Η διάταξη επιτρέπει να γίνει αυτό που το ΠΑΣΟΚ προτείνει.
Εµείς επιφυλασσόµαστε για την τελευταία ηµέρα της ονοµαστικής -το είπα και χθες το βράδυ στον κύριο Υπουργό- διότι απαιτούµε η Βουλή δια του Υπουργού να στείλει ένα µήνυµα στους
πολίτες που ξεκίνησαν να αγοράζουν πετρέλαιο. Η υπουργική
απόφαση είναι που πρέπει να βελτιωθεί. Η διάταξη το επιτρέπει.
Έχουµε καταθέσει µια ολοκληρωµένη πρόταση, µε την οποία
µπορεί -πλην ελαχίστων, που είναι κραυγαλέα πλούσιοι κι έχουν
κραυγαλέα υψηλές καταναλώσεις- ο φόρος πετρελαίου θέρµανσης να επιστραφεί σε όλους τους πολίτες. Αυτό το µήνυµα πρέπει να το δώσει µε το στόµα του ο Υπουργός. Τον καλώ για
πέµπτη συνεχόµενη φορά. Πρέπει να γίνει όλη η επιστροφή.
Υπάρχουν όλα τα στοιχεία ανά νοµό. Μπορεί να προσδιοριστεί
µε σαφήνεια το πλαφόν. Και όσοι, βέβαια, έχουν πολύ µεγάλες
κατοικίες ή πρόσθετες εγκαταστάσεις, όπως πισίνες κ.λπ., αναγκαστικά βγαίνουν έξω από το πλαφόν. Είναι πολύ απλό.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Πρώτη κατοικία µέχρι εκατόν
είκοσι µέτρα, κύριε Κουκουλόπουλε. Να βρούµε έναν κοινό τόπο.
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Αυτά που λέτε, κύριε Κουρουµπλή, προβλέπονται στην υπουργική απόφαση. Εγώ πάω παραπέρα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεχίστε, κύριε
συνάδελφε.
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Είπα ότι δεν πολιτευόµαστε ανε-
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πίγνωστα, κύριε Κουρουµπλή. Έχουµε επίγνωση των λαϊκών
προβληµάτων.
Νοµίζω έγινα σαφής για το πετρέλαιο. Θέλουµε έστω και την
τελευταία στιγµή ο κύριος Υπουργός να εκπέµψει το µήνυµα που
λέει «επιστροφή του φόρου στο σύνολο σχεδόν των καταναλωτών». Τελεία.
Έρχοµαι τώρα στο τελευταίο θέµα, στην κρισιµότερη διάταξη,
αυτή που αφορά το ΤΑΙΠΕΔ.
Ακούστε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Και ας ακούσουν οι
από αριστερά συνάδελφοι, γιατί δεν µονοπωλούν ούτε τη γνώση
και πολύ περισσότερο, δεν µονοπωλούν την ευαισθησία: Μπορώ
να κάνω ως πιλότο το παράδειγµα –και θα ήθελα να ακούσει και
η εισηγήτρια της ΔΗΜΑΡ- τη µεγαλύτερη δηµόσια επιχείρηση
της χώρας. Δεν θα µιλήσω για τη ΔΕΗ. Θα προσπαθήσω να βάλουµε µαζί το πολιτικό µε το τεχνικό.
Έχει έρθει µια τροπολογία. Πιστεύω µε αυτά που θα πω και µε
όσα θα προσθέσω, ότι αυτή η τροπολογία µπορεί σε µεγάλο
µέρος να καλύψει αυτό που ζητάµε από την πρώτη µέρα: Τι γίνεται µε τις αποκρατικοποιήσεις. Είπαµε να έρχονται στη Βουλή
µία-µία –το καλύπτει η διάταξη- πριν γίνει προκήρυξη ή πρόσκληση ενδιαφέροντος και στην αρµόδια Επιτροπή Οικονοµικών
να συζητείται το σχέδιο προκήρυξης ή πρόσκλησης και να ενσωµατώνονται υποχρεωτικά όλες οι παρατηρήσεις στην προκήρυξη. Αν υπάρχουν µείζονες διαφωνίες, σαν αυτές που τέθηκαν
χθες από πολλούς συναδέλφους, προφανώς εγείρεται µέγα ζήτηµα και σταµατάει η διαδικασία αποκρατικοποίησης. Είναι πολύ
απλό.
Τέθηκε ένα ζήτηµα χθες τι γίνεται µε τη γενικότερη πολιτική,
που αφορά ας πούµε τα νερά, τα τυχερά παιχνίδια, την ενέργεια.
Μα, η Βουλή, µε βάση τον Κανονισµό της, τον Υπουργό που εποπτεύει τα νερά, την ενέργεια, τα τυχερά παιχνίδια, τον καλεί
όποτε θέλει και βάζει ως προαπαίτηση, πριν έρθει οτιδήποτε από
το ΤΑΙΠΕΔ, να ενηµερώσει για το στρατηγικό σχεδιασµό που
αφορά την ενέργεια, τα νερά και οτιδήποτε άλλο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Αυτά είναι όνειρα. Δεν έρχονται.
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Όποτε θέλουµε, µπορούµε να
τον φέρουµε τον Υπουργό όλοι µαζί. Δεν το κατάλαβα αυτό. Δηµοκρατία έχουµε στην Ελλάδα. Παρ’ ότι φιλοξενούµε κόµµα φασισµού στη Βουλή, δηµοκρατία έχουµε ακόµα στην Ελλάδα.
Λέω, επίσης, πως οι βάσεις είναι στην απόλυτη δικαιοδοσία και
του Υπουργού και της Βουλής να έρθουν για κύρωση στη Βουλή.
Και πιστεύω πως κάθε Υπουργός που θέλει πρώτα απ’ όλα να αυτοπροστατευθεί, την όποια αποκρατικοποίηση θα τη φέρει στη
Βουλή. Το ζήτηµα είναι να µην υπάρχει αιφνιδιασµός και διαδροµές πίσω από την πλάτη µας. Η πριν την προκήρυξη ενηµέρωση
και συζήτηση στην Επιτροπή Οικονοµικών καλύπτει επί της ουσίας αυτό που ζητάµε –εγώ το πιστεύω- µε βάση αυτά που µελέτησα χθες όλο το βράδυ και στον Κανονισµό της Βουλής.
Θα σας αναφέρω ένα παράδειγµα: Την ΔΕΗ. Θα κάνω µια εισαγωγή γιατί, όπως είπα στους συναδέλφους που βλέπω αριστερά µου, ακούω πολλές φορές διάφορα. Και δεν µονοπωλούν
ούτε τη γνώση, πολύ περισσότερο την ευαισθησία.
Ξέρουµε καλά σε ποια Ευρώπη πολιτευόµαστε. Απλά δεν είναι
επιλογή µόνο δική µας. Η απελευθέρωση της ενέργειας, η οποία
είναι νόρµα ευρωπαϊκή, είναι µια διαδικασία µεταφοράς πλούτου
από το κράτος στους ιδιώτες. Αυτό είναι εδώ και τριάντα χρόνια.
Καθαρά. Έχετε την εντύπωση ότι δεν το ξέρουµε ή ότι το δεχόµαστε; Έρχονται διαρκώς ως ντιρεκτίβες ευρωπαϊκές. Γι’ αυτό
κι έχει µεγάλη σηµασία η πάλη για την αλλαγή συσχετισµών στην
Ευρώπη.
Κάτω από αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, µπαίνει ένα ζήτηµα µερικής
ή µεγαλύτερης αποκρατικοποίησης της ΔΕΗ. Πρέπει, όµως, να
πω παρεµπιπτόντως πως µια σειρά λαθεµένες επιλογές των τελευταίων δέκα ετών έχουν οδηγήσει τη µεγαλύτερη δηµόσια επιχείρηση της χώρας σε επενδυτικό αδιέξοδο.
Η ΔΕΗ αυτήν τη στιγµή αντιµετωπίζει τροµακτικά προβλήµατα,
γιατί υπάρχει ένα γενικότερο περιβάλλον, κυρίως όµως γιατί δεν
έχει επενδύσει για να εκσυγχρονίσει τις εγκαταστάσεις ούτε ένα
ευρώ εδώ και δώδεκα χρόνια και έχει ζωτική ανάγκη να χρηµατοδοτήσει το πρόγραµµά της. Στη ΔΕΗ, δηλαδή –για να εξηγούµαστε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι- όποιας µορφής αποκρα-
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τικοποίηση κι αν επιλεγεί, δεν µπορούν όλα τα λεφτά που θα αντλήσουµε να πάνε για την εξυπηρέτηση του χρέους. Αν η ΔΕΗ δεν
κρατήσει ένα µέρος των χρηµάτων για να εξυπηρετήσει το επενδυτικό της πρόγραµµα, έχει καταρρεύσει.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Αυτό λέµε.
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Μα, γι’ αυτό θέλουµε, κυρία Ξηροτύρη, ένα-ένα να έρχεται. Δεν θα το µάθουµε ούτε από τις
εφηµερίδες ούτε από τις τηλεοράσεις. Αυτό θέλουµε να εξασφαλίσουµε.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Υπογράψατε άλλα στο
Eurogroup.
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Δύο λεπτά. Η αποκρατικοποίηση
όµως…
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Αλλάξτε το Eurogroup…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Μην διακόπτετε
τον οµιλητή.
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Η αποκρατικοποίηση, όµως, της
ΔΕΗ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχει κι άλλα σκληρά ζητήµατα. Ξέρω µέσα στην Αίθουσα πάρα πολλούς που τους περισσεύει η περιβαλλοντική ευαισθησία. Διεκδικώ τη µεγαλύτερη απ’
όλους, γιατί ζω σε µία περιοχή που έχει πληρώσει βαρύτατο τίµηµα στο περιβάλλον για να κρατάει όρθια ενεργειακά τη χώρα.
Ωστόσο, οι επιλογές που έχουν γίνει από το 2004 µέχρι και
πρόσφατα στον τοµέα των ανανεώσιµων πηγών, οδηγούν την κιλοβατώρα σε περίπου τριπλασιασµό –σε τέτοιες λογικές οδηγούν την κιλοβατώρα- και πρέπει να µιλήσουµε πολύ σοβαρά.
Ένα άλλο θέµα µπροστά στο οποίο µας φέρνει η αποκρατικοποίηση της ΔΕΗ είναι αν θέλουµε µικρή συρρικνωµένη ΔΕΗ και
δηµόσια όπως θέλει ο Πρόεδρος της ΓΕΝΟΠ ή θέλουµε µια ΔΕΗ
που θα έχει τη χρυσή µετοχή το δηµόσιο και θα είναι ένας µεγάλος ενεργειακός παίκτης µέσα στα Βαλκάνια. Αυτά είναι τα
σκληρά ερωτήµατα που έχουµε να αντιµετωπίσουµε κι όχι να παριστάνουµε τους «τζάµπα µάγκες» εδώ και τους δήθεν επαναστάτες και αριστερούς και βέβαια, µια σειρά άλλα θέµατα που
µπορεί κανείς να προσεγγίσει είτε µιλάµε για τα νερά είτε για τα
πετρέλαια είτε οτιδήποτε άλλο.
Άρα, τι πρέπει να γίνει στις αποκρατικοποιήσεις; Δεν πουλάµε
τίποτα όταν πάµε στο ελάχιστο τη συµµετοχή του δηµοσίου. Πριν
γίνει οποιαδήποτε διαδικασία, πάει στην Επιτροπή Οικονοµικών.
Δεν συµφωνεί, το σταµατάει.
Εγώ, λοιπόν, προτείνω –και εµείς ως Κοινοβουλευτική Οµάδα
είµαστε µέσα σε αυτή τη λογική- όλοι µαζί και η Αντιπολίτευση
απ’ όλα τα Υπουργεία που εποπτεύουν τους υπό αποκρατικοποίηση οργανισµούς –αυτό που είπατε, αγαπητοί συνάδελφοι- να
µαζέψουµε εκατόν ογδόντα και διακόσιες υπογραφές και να φέρουµε τους Υπουργούς µε τους εποπτευόµενους οργανισµούς
και να µιλήσουµε για την πολιτική και τη στρατηγική που αφορά
τα νερά, την ενέργεια, τα πετρέλαια, τα λιµάνια, οτιδήποτε άλλο.
Να µιλήσουµε ακόµα και στην Ολοµέλεια. Ποιος µας εµποδίζει;
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Το µνηµόνιο!
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κάνετε λάθος!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Μαριά, να
εγγραφείτε για να µιλήσετε.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Θα απαντήσω µετά.
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κάνετε λάθος. Κύριε Μαριά, σας
πληροφορώ για το θέµα της ενέργειας, που γνωρίζω, ότι δήθεν
επαναστατικές και αριστερές απόψεις –και δεν αναφέροµαι σε
κόµµατα- που υπάρχουν µέσα στην οµοσπονδία της ΓΕΝΟΠ –
δεν θέλω να πω για πρόσωπα- υπήρξαν όλα αυτά τα χρόνια υποστύλωµα και για την τιµή της κιλοβατώρας και για την κατάρρευση της ΔΕΗ. Εδώ όλα στο φως στη Βουλή, για να µιλήσουµε
και να πούµε πώς αντιλαµβανόµαστε ο καθένας τα πράγµατα.
Εµείς µε µία πρωτοβουλία που πήραµε το διασφαλίζουµε
αυτό. Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πήδηµα. Αυτό είναι το µεγάλο
στοίχηµα για τις αποκρατικοποιήσεις. Η Βουλή, λοιπόν, µπορεί
να πάρει την υπόθεση στα χέρια της και όσοι βέβαια θέλουν να
πολιτεύονται µε συνθήµατα και µε απλοϊκό τρόπο, πολύ γρήγορα
θα το βρουν µπροστά τους.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κι εµείς ευχαρι-
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στούµε, κύριε συνάδελφε.
Το λόγο έχει ο κ. Κωνσταντίνος Μαρκόπουλος, αγορητής των
Ανεξάρτητων Ελλήνων.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Προφανώς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Πρόεδρε, το ΠΑΣΟΚ εκτός από το USB
της λίστας Λαγκάρντ, µάλλον έχει χάσει και τη γραµµή του.
Κύριε συνάδελφε αγορητά του ΠΑΣΟΚ, πρέπει να σας πω ότι
πολύ αργά προσπαθείτε να διαχωρίσετε τη θέση του κόµµατός
σας από τις πρακτικές της ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ. Είναι πολύ αργά σήµερα
να µην αναγνωρίζετε το γνήσιο τέκνο του λαϊκισµού ως νόθο
τέκνο δικό σας. Εσείς αναπτύξατε, εκθρέψατε, ωριµάσατε µία
ολόκληρη κοινωνία µε αυτούς τους απίστευτους τακτικισµούς.
Εσείς το κάνατε, το ΠΑΣΟΚ.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Και συνεχίζετε εσείς.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Έρχεστε, λοιπόν, σήµερα
και αρνείστε τον εαυτό σας, προσπαθώντας να αποκαθαρθείτε
από µία τακτική που βύθισε τον τόπο. Είναι θράσος πολιτικό να
αναζητάτε ευθύνες για την έλλειψη επενδύσεων στη ΔΕΗ. Μπορείτε να κοιταχτείτε στον καθρέφτη ως κόµµα και ως κυβερνητική τακτική.
Είναι θράσος για το ΠΑΣΟΚ σ’ αυτήν την Αίθουσα να καταναλώνει το 1/3 της οµιλίας και στη χθεσινή και στη σηµερινή εισήγηση για τους προϊσταµένους στις ΔΟΥ. Δεν είναι το ποιοτικό
κοµµάτι µε το ότι διαφωνείτε –έχετε όλο το δικαίωµα- είναι το ποσοτικό της οµιλίας. Είναι δηλαδή, η επιτοµή του τρόπου µε τον
οποίο σκέπτεται αυτό το κόµµα: ότι δηλαδή η προστασία των
«ηµετέρων», η προστασία του κοµµατικού στρατού ακόµα και σ’
αυτό το ποσοστό το οποίο έχετε φτάσει δεν έχει φύγει από το
DNA της πολιτικής σας ανάλυσης. Γι’ αυτό το κάνετε.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Από πού προκύπτει
αυτό; Πού το είδατε αυτό;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν έχετε κανένα άγχος
για τα δηµόσια έσοδα, διότι είσαστε οι κατ’ εξοχήν υπεύθυνοι για
την κατάρρευση όλου του µηχανισµού είσπραξης των φόρων…
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Μιλάτε εσείς τώρα;
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: …(Δεν ακούστηκε)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Μην διακόπτετε
τον οµιλητή.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, δεν θέλω
προστασία από κανένα, σας ευχαριστώ, αλλά τουλάχιστον ας σεβαστούµε τους άλλους συναδέλφους που δεν διαµαρτύρονται.
Έχετε την απόλυτη ευθύνη για την κατάρρευση του εισπρακτικού µηχανισµού του κράτους και έχετε και την απόλυτη ευθύνη για την προστασία της διαφθοράς.
Στην Κυβέρνηση βεβαίως τώρα έρχεται η σκυτάλη για να διορθώσει τα κακώς κείµενα των συνεταίρων της σε αυτή τη δικοµµατική Κυβέρνηση. Έχετε, λοιπόν, ευθύνη ως Κυβέρνηση και ως
οικονοµικό επιτελείο, αυτά που λείπουν από την πληροφόρησή
µας να τα φέρετε γρήγορα, για να δικαιωθεί το λαϊκό αίσθηµα.
Γιατί είναι αδιανόητο για Βουλευτές να διαφωνούµε σ’ αυτήν την
Αίθουσα για το πώς και ποιος είναι αυτός που προστάτευσε τη
φοροδιαφυγή, αυτός που προστάτευσε όλους αυτούς που εκκένωσαν τα ταµεία των τραπεζών από τα χρήµατά τους, για να τα
προστατεύσουν από την επερχόµενη κρίση, την οποία κρίση την
προκάλεσαν, τη σχεδίασαν, την υπέγραψαν µαζί σας όµως αγαπητέ συνάδελφε, της Νέας Δηµοκρατίας και λυπάµαι γι’ αυτό.
Σήµερα, λοιπόν, έχουµε ένα σχέδιο νόµου για τις αποκρατικοποιήσεις. Ποιος θα µπορούσε να διαφωνήσει ότι η Ευρωπαϊκή
Ένωση έχει πράγµατι στο εσωτερικό της τη δοµή της παραχώρησης ενός κοµµατιού της ενεργειακής πολιτικής της χώρας και
της επιχειρηµατικότητας στους ιδιώτες;
Εσείς, όµως, δεν υλοποιείτε αυτό. Εσείς δεν έρχεστε στην Ελληνική Αντιπροσωπεία να µας πείτε τι ακριβώς θα κάνετε κάτω
από τη λεζάντα «Αποκρατικοποίηση της ΔΕΗ». Όλοι οι εισηγητές
όλων των κοµµάτων διερωτώνται. Ζήτησα και χθες από τον
Υπουργό, δεν µου είπε τίποτα και το ζητάω κι από εσάς κ. Σταϊκούρα να µας πείτε τι θα δώσετε από τη ΔΕΗ. Πώς µας ζητάτε
εδώ να µειώσουµε το ποσοστό του κράτους; Έναντι ποιου σχεδίου; Του σχεδίου αυτού που θα αποφασίσετε εκ των υστέρων;
Κι εµείς οι Βουλευτές τι είµαστε; Κουµπάκια ενός πολιτικού πλυντηρίου, που θέλετε να σας δώσουµε λευκή επιταγή;
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Ζητάτε να σας στηρίξουµε στη µείωση του ποσοστού του κράτους στις εταιρείες ύδρευσης Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Έναντι
τι; Έναντι του να κρατήσει το κράτος και το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων, το κοντοκουρεµένο, το ισχνό πλέον, τα πάγια
και τις εγκαταστάσεις των παγίων; Και να δώσουµε τι; Το φιλέτο;
Σε όλα τα κράτη της Ευρώπης, όλες τις επενδύσεις στη διαδικασία της ύδρευσης την κάνουν ιδιώτες. Εµείς εδώ θέλουµε να
δώσουµε τα νερά κρατώντας τα πάγια για τον εαυτό µας. Και
ποιος θα κάνει απόσβεση αυτών που θα ξοδέψει ο δηµόσιος προϋπολογισµός, αν εµείς δεν έχουµε τα έσοδα στα χέρια µας;
Άρα, εδώ η αποκρατικοποίηση φαίνεται ξεκάθαρα ότι είναι ένα
καθαρό εισπρακτικό µέσο. Για µια χρονιά, για δυο χρονιές; Μετά
τι θα γίνει; Ποιο είναι το πρόγραµµα εκείνο το οποίο θα µας διασφαλίσει ανάπτυξη; Και γιατί δηλαδή από το να επιλέξουµε ένα
δηµόσιο µονοπώλιο, προτιµούµε να δηµιουργήσουµε στην Ελλάδα ένα ιδιωτικό µονοπώλιο, που απαγορεύεται και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από τους κανόνες του εσωτερικού ανταγωνισµού;
Αυτά είναι βαθύτατα πολιτικά και οικονοµικά ζητήµατα, τα
οποία πρέπει να µας τα απαντήσετε όταν µας ζητάτε την στήριξη
και την ψήφο, διότι δεν είµαστε όλοι σ’ αυτήν την Αίθουσα οπωσδήποτε και εξ ανάγκης και a priori αντίθετοι µε την οποιαδήποτε
µορφή αποκρατικοποίησης. Μόνο που η αποκρατικοποίηση πρέπει να συµφέρει το εθνικό συµφέρον, τα δηµόσια έσοδα και κυρίως την προοπτική αυτού του κράτους.
Καµµία απάντηση δεν υπάρχει γι’ αυτά. Έναντι αυτού, αποφάσισε το ΤΑΙΠΕΔ. Μας φέρνετε εδώ –και επανέρχοµαι στη ΔΕΗτη µείωση του ποσοστού του κράτους στη ΔΕΗ.
Κύριε Υπουργέ, αληθεύει ότι το 17% έχει συµφωνηθεί και έχει
υπογραφεί και συµφωνητικό µε την RVE, τη γερµανική; Δηµοσιεύθηκε και δεν διαψεύστηκε ούτε από τη ΔΕΗ ούτε από το
Υπουργείο. Δεν διαψεύστηκε από την Κυβέρνηση. Και αυτό έγινε
πριν καν εισαχθεί στην επιτροπή καν το παρόν σχέδιο νόµου. Και
µιλάµε για την RVE, τη γερµανική κρατική εταιρεία ηλεκτρισµού,
η οποία «είχε χτυπήσει την πόρτα» της ΔΕΗ πριν από τέσσερα
χρόνια, ζητώντας να κάνει τέσσερα εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικού ρεύµατος από λιθάνθρακα µε πολύ µεγάλο κόστος για
την Ελλάδα σε ό,τι αφορά την παραγωγή διοξειδίου του άνθρακος και εποµένως ό,τι σηµαίνει για µας στο να πληρώσουµε σε
φόρο διοξειδίου του άνθρακος. Και κατά διαβολική σύµπτωση,
κύριε Υπουργέ, τότε Πρόεδρος του Διοικητικού Συµβουλίου της
ΔΕΗ ήταν ο σηµερινός Πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ, ο κ. Αθανασόπουλος. Είναι τυχαίο;
Και εν πάση περιπτώσει, επειδή δεν µας αρέσει ούτε να «βγάζουµε σκελετούς» ούτε να «κυνηγάµε µάγισσες», µήπως µπορείτε να µας πείτε εάν αυτή η σύµπτωση συµπεριλαµβάνει όλα
αυτά που είπα πριν; Μήπως πίσω από αυτό είναι το γεγονός ότι
ο Υπουργός µάς έφερε τροπολογία επί της τροπολογίας µε βάση
την οποία η δράση και η λειτουργία της Κύρωσης είναι αναδροµική από τις 7 Σεπτεµβρίου;
Ερωτήµατα πολιτικά, διαφάνειας αποφάσεων για την οποία
µπορεί να αναλαµβάνετε την πολιτική ευθύνη. Ο καθένας έχει δικαίωµα εδώ να αποφασίζει εφόσον έχει την πλειοψηφία και να
προχωρά, αλλά όχι πρωθύστερα, όχι µυστικά, όχι µε λευκή επιταγή από την Εθνική Αντιπροσωπεία. Και νοµίζω ότι υποτιµάτε
και την ευθύνη σας απέναντι στη χώρα, αλλά νοµίζω ότι υποτιµά
τον εαυτό της η ίδια η Κυβέρνηση όταν υιοθετεί παρόµοιες τακτικές.
Κύριε Υπουργέ, όπως καταλαβαίνετε, δεν µπορούµε να στεφανώσουµε τέτοιες πρακτικές. Και δεν µπορούµε να το κάνουµε,
διότι δεν έχουµε καν την έκθεση εκ µέρους του ΤΑΙΠΕΔ, όπως
προκύπτει από τις µνηµονιακές υποχρεώσεις, που εµείς δεν ψηφίσαµε, αλλά εσείς ψηφίσατε και υλοποιείτε, του γεγονότος ότι
όφειλε η Εθνική Αντιπροσωπεία να ενηµερωθεί για το σχεδιασµό
του ΤΑΙΠΕΔ σε ό,τι αφορά όλες αυτές τις αποκρατικοποιήσεις
και την εκµετάλλευση της γης και των εταιριών που έχουν περιέλθει και των ακινήτων και της δηµόσιας περιουσίας που έχει
περιέλθει στη δική του ιδιοκτησία.
Τίποτα από αυτά δεν έχει γίνει. Δεν θέλετε; Δεν µπορείτε; Δεν
προλαβαίνετε τις ηµεροµηνίες; Μα, πότε θα σταµατήσουµε µέσα
σε αυτήν την κρίση να νοµοθετούµε µε τη δαµόκλειο σπάθη του
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κατεπείγοντος, του επείγοντος, της δόσης, της ικανοποίησης του
ταµείου του κράτους; Πότε θα σταµατήσουµε σε αυτήν τη χώρα
«να κυνηγάµε σαν το σκύλο την ουρά µας» και να µην φθάνουµε
ποτέ;
Πότε δηλαδή, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
θα αποκτήσουµε εθνική στρατηγική οραµατική, ένα δόγµα οικονοµικού πατριωτισµού που θα στηρίξει ό,τι είναι ελληνικό σε
αυτήν τη χώρα, χωρίς να διαταράσσει την ευρωπαϊκή συνθήκη
του ανταγωνισµού, χωρίς να γίνουµε ρατσιστές της οικονοµίας,
αλλά προωθώντας αυτό που θα ανακυκλώσει το κέρδος µέσα σε
αυτήν τη χώρα;
Πότε θα το κατακτήσουµε αυτό ως πολιτικό σύστηµα; Και αν
εσείς που έχετε την πρωτοβουλία και τη σφραγίδα αυτής της Κυβέρνησης, άρα του κράτους, δεν µπορείτε αυτό να το πλοηγήσετε µε την τριτοκοµµατική Κυβέρνηση και µε την ευρεία
πλειοψηφία, τότε πολύ φοβάµαι ότι το κράτος αυτό, ακόµα και
εν µέσω κρίσης, δεν θα µπορέσει ποτέ να υλοποιήσει το αυτονόητο, το οποίο έπρεπε να κάνει.
Λέµε πολλές φορές σ’ αυτήν την Αίθουσα και αρέσει σε εµάς
τους πολιτικούς σε κάθε δύσκολη στιγµή να οµολογούµε ότι
κάθε κρίση είναι µία ευκαιρία. Ναι, λοιπόν, και αυτή η κρίση είναι
µία ευκαιρία για την Ελλάδα, µία ευκαιρία να αποκτήσει ρόλο γεωστρατηγικό στη Νοτιανατολική Μεσόγειο, µία ευκαιρία να ξεφύγει από τον εαυτό της, µία ευκαιρία να ξεφύγει από τα
βαλκανικά µειονεκτήµατα, τα οποία κουβαλάει, µία ευκαιρία να
ενώσει το πολιτικό προσωπικό στα ελάχιστα, στα αναγκαία τα
εθνικά στο χαλί, πάνω στο οποίο πρέπει να τρέξει αυτή η χώρα.
Εσείς κάνετε το αντίθετο. Χωρίζετε το πολιτικό σύστηµα σε ευρωοπαδούς και ευρωδιώκτες. Κατηγορείτε οποιονδήποτε έχει
αντίθετη άποψη µε εσάς ότι εύχεται την καταστροφή της χώρας
και προσπαθείτε να µονοπωλήσετε τη µία και µοναδική λύση για
το κράτος. Αυτό το κάνουν µόνο οι αιρέσεις ή οι θρησκείες. Και
νοµίζω ότι παρήλθε πολύς καιρός από τότε που η πολιτική αποτελεί αξία θρησκείας γι’ αυτό το λαό. Αντίθετα µάλιστα!
Άρα, υπάρχει σαφές έλλειµµα στρατηγικής, υπάρχει σπουδή
κάθε φορά να πετύχετε το ακατόρθωτο και µε αυτό τον τρόπο
υποτιµάτε και την κοινοβουλευτική αντιπροσωπεία και κατά την
εκτίµησή µας και τον εαυτό σας.
Έχετε φέρει τρεις τροπολογίες µεγαλύτερες από το σχέδιο
νόµου. Έχετε ένα τρίτο άρθρο κατ’ αρχάς στο σχέδιο νόµου µε
την εκµετάλλευση της ακίνητης περιουσίας. Πρέπει να σας πω
ότι εάν κανείς γνωρίζει πρόσωπα και πράγµατα σε αυτήν τη
χώρα θα δει πίσω από πολλά άρθρα διάφορα αιτήµατα διαφορετικής επιχειρηµατικότητας.
Δεν είναι κακό να διευκολύνουµε την επιχειρηµατικότητα. Είναι
καλό. Είναι καλό, δηλαδή, να στηρίζουµε αυτούς που πράγµατι
µπορούν να επενδύσουν ακόµη στην Ελλάδα και να δηµιουργήσουν λίγες θέσεις εργασίας. Είναι, όµως, κακό το γεγονός ότι
προσπαθείτε σε ένα άρθρο να διευκολύνετε, παραδείγµατος
χάριν, τουριστικές επενδύσεις, µαρίνες, τουριστικά χωριά, όταν
έχετε διαγράψει το χωροταξικό του τουρισµού, το οποίο η προηγούµενη Κυβέρνηση το «πέταξε στα σκουπίδια», στη συνέχεια
το επικάλυψε µε ένα θρασύτατο χωροταξικό υδατοκαλλιεργειών,
καλύπτοντας περιοχές τουριστικού ενδιαφέροντος µε υδατοκαλλιέργειες για ιδιαίτερα συµφέροντα, που δεν θέλω να τα αναφέρω σ’ αυτήν την Αίθουσα, συγκεκριµένων Υπουργών και εσείς
έρχεστε εµβαλωµατικά τώρα να δηµιουργήσετε ορισµένες ευκαιρίες.
Είναι κακό να νοµοθετείτε για επείγουσες απαλλοτριώσεις,
όταν δεν προκύπτει εθνικό συµφέρον. Και νοµίζω ότι είναι υποτιµητικό για την Ελληνική Αντιπροσωπεία να µιλάει για υπόγειες
σήραγγες και συνενώσεις που θα κάνει το δηµόσιο για λογαριασµό κάποιων επιχειρηµατιών. Δεν προχωράει η χώρα έτσι. Έτσι
«ράβουµε µπαλώµατα και ξηλώνουµε» το εθνικό όραµα µίας
στρατηγικής εξόδου από την κρίση.
Φέρατε σχεδιασµό υπαγωγής στο υπερχρεωµένο ακρωτηριασµένο ΕΟΠΥΥ και άλλων ταµείων. Τι ελπίδα µπορούµε να δώσουµε στους υπόλοιπους ανθρώπους; Τι ισότητα προς τα κάτω
είναι αυτή την οποία επαγγέλλεστε σ’ αυτήν την Αίθουσα; Αντί
να προικοδοτήσετε τον ΕΟΠΠΥ να κάνει τα ελάχιστα για την κοινωνική προστασία της τρίτης ηλικίας, των παιδιών και όλων των
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οικογενειών, στο χρεωµένο ΕΟΠΥΥ, σε αυτόν που κλείνει επιχειρήσεις, σε αυτόν που «µας βάζει το χέρι στην τσέπη» για τα ελάχιστα, για τα φάρµακα τα αναγκαία, εσείς βάζετε και άλλα ταµεία. Για να κατορθώσετε τι; Για να αναγκαστείτε παρακάτω να
αυξήσετε το ποσοστό των ασφαλιζόµενων και στις εξετάσεις και
στα ταµεία. Αυτή είναι η λογική των κοµµουνιστικών κρατών,
όπου την ισότητα την εννοούσαν ισότητα προς τα κάτω, προκειµένου τουλάχιστον να µην υπάρχει καµµία κορυφή να πετάγεται
προς τα πάνω.
Άρα, αυτή η ισότητα είναι µία ισότητα της µιζέριας και εν µέσω
κρίσης που πράγµατι περνάει η χώρα και εν µέσω µειωµένων οικονοµικών δυνατοτήτων, θα έπρεπε να κάνετε το αυτονόητο. Την
ώρα που µία χώρα φτωχαίνει, την ώρα που µία κοινωνία «γονατίζει», την ώρα που τα δάκρυα δεν στεγνώνουν εύκολα για τις µανάδες που χάνουν τα παιδιά τους που µεταναστεύουν, εσείς
οφείλατε να ενισχύσετε το κοινωνικό κράτος.
Εσείς, όµως, σε κάθε αποτυχία του Λογιστηρίου του Κράτους
πάτε και αφαιρείτε είτε από τις δηµόσιες δαπάνες σταµατώντας
τα έργα υποδοµής αυτής της χώρας είτε από το κοινωνικό κράτος, την υγεία και την παιδεία. Σε κανένα µέρος της Ευρώπης
δεν συµβαίνει αυτό.
Άρα, αυτή η πολιτική νοµίζω ότι σφραγίζει κατά τον καλύτερο
τρόπο την πλέον νεοφιλελεύθερη εκδοχή πολιτικής µέσα στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχετε ξεπεράσει µε τον τρόπο
που κινείστε µέσα στη δυσκολία την οικονοµική την οποία έχετε,
την οποία την αναγνωρίζουµε ως στρατηγική, τα όρια της πιο κακιάς εικόνας νεοφιλελευθερισµού µέσα στην Ευρώπη. Το πείραµα της Ελλάδος έχει µετατρέψει αυτή την Κυβέρνηση σε έναν
παθητικό αποδέκτη του οτιδήποτε µπορεί να υπογράψει, προκειµένου να πάρει τη δόση.
Όµως αυτό δεν αποτελεί σωτηρία. Δεν αποτελεί σωτηρία ούτε
γιατρειά της φοροδιαφυγής από το πετρέλαιο το να εξισώσετε
το φόρο κίνησης µε το φόρο θέρµανσης. Και δεν αποτελεί γιατρειά και αιτία χειροκροτήµατος το γεγονός ότι εγγράψατε για
πρώτη φορά, όπως µας είπε ο εισηγητής, 80 εκατοµµύρια στον
προϋπολογισµό από έσοδα για επιστροφή σε αυτούς που κάνουν
χρήση του πετρελαίου θέρµανσης.
Αντιθέτως, θα θέλαµε να µας πείτε εδώ, κύριε Υπουργέ –και
είµαι βέβαιος ότι έχετε το νούµερο- πόσα είναι τα εκατοµµύρια
τα οποία θα πάρετε από τους πολίτες, από το φόρο που βάζετε
στο πετρέλαιο θέρµανσης.
Γιατί δεν κάνετε το ανάποδο; Γιατί δηλαδή, προκειµένου να
καλύψετε τον κίνδυνο του λαθρεµπορίου, δεν κάνετε το εξαιρετικά ανάποδο; Να µειώσετε τον φόρο στο πετρέλαιο κίνησης και
να τον κατεβάσετε σε εκείνον της θέρµανσης, σε µια περίοδο
που τα νοικοκυριά δεν έχουν χρήµατα για περίσσευµα και που η
ανεργία έχει εκτιναχθεί στα ύψη, µήπως έτσι και περισσέψει σε
αυτούς που έχουν κανένα ευρώ παραπάνω και το τζιράρουν στην
αγορά.
Και δεν είναι αυτό το µόνο που κάνετε. Έχετε φθάσει στο σηµείο –και σας το έχω πει, κύριε Υπουργέ και δεν το έχετε κάνει
ακόµα- να επιτρέπετε αφορολόγητο πετρέλαιο στα βενζινάδικα
των ΚΑΕ στα σύνορα, κατά απόλυτη νόθευση του ανταγωνισµού
όλων των βενζινάδικων και των πρατηρίων της περιοχής καθ’ όλο
το µήκος των συνόρων, όπου υπάρχουν ΚΑΕ –τα πρώην duty
free, για να καταλάβουν οι συνάδελφοι για τι µιλάµε- µε αποτέλεσµα να υπάρχει εστία πιθανής λαθρεµπορίας πετρελαίου,
αλλά κυρίως να νοθεύεται ο ανταγωνισµός. Αυτό γιατί δεν το
παίρνετε πίσω αφού τόσο πολύ αγωνιάτε για το λαθρεµπόριο του
πετρελαίου και εισάγετε αυτό το φόρο που εισάγετε στη µέση
ελληνική οικογένεια που υποφέρει;
Θα κλείσω αναφερόµενος στους αγρότες και τον ΟΓΑ. Θα
κλείσω µε το χειρότερο απ’ όλα τα άρθρα απ’ αυτά που είδα στις
τροπολογίες. Δεν έχετε το δικαίωµα, όταν έχετε αποδεχθεί από
τις προγραµµατικές δηλώσεις ότι η πρωτογενής παραγωγή
αυτής της χώρας είναι µια από τις δυο-τρεις ατµοµηχανές αυτής
της χώρας µαζί µε τη ναυτιλία και τον τουρισµό, να επιβαρύνετε,
να γονατίζετε ακόµα περισσότερο τον Έλληνα αγρότη, να ζητάτε
από αυτόν αυτά που ετοιµάζετε στα σχέδια του νέου µεσοπρόθεσµου, δηλαδή 30 ευρώ από την κατώτερη σύνταξη του
αγρότη, να αυξάνετε τη συµµετοχή του εν ενεργεία αγρότη και
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να αυξάνετε και τη συµµετοχή του στα φάρµακα.
Δεν έχετε δικαίωµα να το κάνετε αυτό, αν πραγµατικά πιστεύετε στην πρωτογενή παραγωγή. Αν είστε αιφνιδιασµένοι από
αυτό που συµβαίνει στους αριθµούς, θα πρέπει να πάτε πίσω σε
αυτό που υπογράψατε και σήµερα δεν βγαίνει. Αν δικαιολογείτε
τον εαυτό σας γι’ αυτό που υπογράψατε και σήµερα δεν βγαίνει,
µην κοιτάτε τους φτωχότερους. Κοιτάξτε πάνω από τη µέση. Κοιτάξτε καλύτερα στην τσέπη του κ. Βενιζέλου και δώστε επιτέλους
µια ηχηρή απάντηση σε αυτήν την κοινωνία που υποφέρει και
σας κοιτάζει µε ερωτηµατικό αν ποτέ θα σταµατήσετε το φαύλο
κύκλο της διαφθοράς σε αυτήν τη χώρα, αν θα σταµατήσετε...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Με συγχωρείτε,
κύριε Μαρκόπουλε. Κάνατε µια αναφορά προσωπική σε συνάδελφο απόντα, η οποία ενέχει κατά κάποιο τρόπο...
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Εγώ, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ναι, είπατε «κοιτάξτε την τσέπη του κ. Βενιζέλου».
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Γιατί τον διακόπτετε, κύριε Πρόεδρε;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ορίστε; Δεν κατάλαβα,
κύριε Πρόεδρε. Δεν αναφέροµαι σε έναν τυχαίο συνάδελφο.
Αναφέροµαι στον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Μάλιστα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Και λέω αυτά που συµβαίνουν παντού σε όλη την Ελλάδα, γράφονται στις πρώτες σελίδες
των εφηµερίδων, έχουν καταναλωθεί χιλιάδες λόγοι γι’ αυτό. Και
δεν κατάλαβα, κύριε Πρόεδρε! Πρέπει να είναι παρών ο κ. Βενιζέλος;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Όταν κάνουµε
προσωπικές αναφορές, πρέπει ο άλλος να είναι παρών.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ας έλθει, λοιπόν, να µε
ακούσει. Δεν µου έχει κάνει ποτέ την τιµή. Έρχεται, µιλάει και
φεύγει, ...
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των Ανεξάρτητων Ελλήνων)
Όπως όλοι οι Αρχηγοί, όπως όλοι αυτοί που αποφασίζουν ερήµην των Βουλευτών τους!
Και σας παρακαλώ πολύ, κύριε Πρόεδρε! Δεν το περίµενα
αυτό! Λογοκρισία από το έδρανο της Βουλής! Είναι ντροπή να
µου λέτε εµένα ότι µιλώ για απόντα συνάδελφο! Κάνω πολιτική
κρίση. Δεν εξύβρισα κανέναν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κάνατε µια προσωπική αναφορά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Αν για εσάς είναι ύβρις
ότι χάθηκε η λίστα Λαγκάρντ, για εµένα είναι ύβρις στην πολιτική,
είναι ύβρις στη δικαιοσύνη, είναι ύβρις στο λαό, είναι ύβρις σε
αυτούς που έχασαν τις δουλειές τους!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των Ανεξάρτητων Ελλήνων)
Αν, λοιπόν, η Κυβέρνηση αισθάνεται ότι αυτό είναι ύβρις, να
το λύσει και να σταµατήσει τις συνεργασίες πάνω ή κάτω από το
τραπέζι, µε όλους αυτούς που γονάτισαν αυτή τη χώρα και έφεραν το λαό µε δάκρυα στα µάτια. Και εσείς ως Πρόεδρος της
Βουλής δεν είστε υπερασπιστής κανενός από εµάς ούτε δικός
µου!
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των Ανεξάρτητων Ελλήνων)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γίνεται γνωστό στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή
µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του
κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής,
σαράντα µαθητές και µαθήτριες και τέσσερις εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το Γυµνάσιο Αγίου Βασιλείου Αχαΐας.
Η Βουλή σάς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Θα ήθελα να ενηµερώσω το Σώµα ότι από τον Λαϊκό Σύνδεσµο-Χρυσή Αυγή εστάλη επιστολή, µε την οποία ορίζεται αγορητής στην κατ’ άρθρο συζήτηση του παρόντος νοµοσχεδίου ο
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Βουλευτής Νοµού Αττικής κ. Ηλίας Κασιδιάρης στη θέση του
Βουλευτή Β’ Αθηνών κ. Γεωργίου Γερµενή.
Ορίστε, κύριε Κασιδιάρη, έχετε το λόγο.
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θεωρώ ότι ορθώς ο προηγούµενος οµιλητής είπε να κοιτάξουµε στην τσέπη του κ. Βενιζέλου. Να τον διευκολύνουµε τον άνθρωπο, διότι ενδεχοµένως
να έχει ξεχάσει στην τσέπη του το περίφηµο στικάκι της λίστας
Λαγκάρντ. Δεν νοµίζω ότι το είπε για κακό.
Κατ’ αρχάς, βιώνουµε τις ύστατες ηµέρες αυτού του πολιτικού
συστήµατος, το οποίο όπως φαίνεται βοµβαρδισµένο από τα
σκάνδαλα, τις µίζες και τη διαφθορά, είναι πανέτοιµο να καταρρεύσει. Παρ’όλα αυτά, η έπαρση και η αλαζονεία όσων στήριξαν
το σύστηµα αυτό είναι πρωτοφανής. Βοά η κοινωνία και κραυγάζει «δώστε τη λίστα του µαύρου χρήµατος». Αυτό συζητείται από
εκατοµµύρια Έλληνες σήµερα.
Και όµως οι δυο βασικοί συνεργοί του εγκλήµατος –και να
πούµε και τα ονόµατά τους, παρ’όλο που είναι απόντες- ο κ. Βενιζέλος και ο κ. Παπακωνσταντίνου παριστάνουν τις «µωρές παρθένες». Ο ένας µας λέει ότι την έχασε και ο άλλος ότι την ξέχασε.
Επί της ουσίας, µας φτύνουν όλους εµάς κατά πρόσωπο και δυστυχώς µέσα σε αυτήν τη χώρα δεν κινείται φύλλο, δεν παρεµβαίνει ούτε ένας εισαγγελέας για να καλέσει αυτά τα δύο
πολιτικά πρόσωπα. Βενιζέλος και Παπακωνσταντίνου αλλά και το
δίδυµο Διώτης και Καπελέρης προκαλούν έχουν το θράσος και
προκαλούν διότι συγκαλύπτονται.
Δεν ξέρει το κράτος πώς αντιµετωπίζονται οι εγκληµατικές οργανώσεις; Ξέρει πολύ καλά και αν δεν ξέρει, να του πούµε εµείς.
Προφυλακίζεις τα µέλη τους ξέχωρα και όχι σε κελιά VIP, σύντοµα αρχίζουν και σπάνε, άµεσα µαθαίνουµε τα ονόµατα.
Εσείς, κύριε Πρόεδρε, επειδή υπήρξατε λειτουργός της δικαιοσύνης το ξέρετε πολύ καλά ότι έτσι λειτουργούν αυτές οι
διαδικασίες. Δυστυχώς, όµως, στη χώρα µας οι αρµόδιοι λειτουργοί έχουν ξεφτιλίσει τους θεσµούς, ο δε Εισαγγελέας του
Αρείου Πάγου είναι ικανός να επιταχύνει µόνο τις διαδικασίες για
την άρση της ασυλίας των Βουλευτών της Χρυσής Αυγής. Απόλυτη σιωπή πέρα από αυτό.
Η τετράδα της διαφθοράς που προανέφερα παραµένει ανέγγιχτη, κοιµάται ήσυχη, ενώ –στον αντίποδα- τέσσερις Βουλευτές
της Χρυσής Αυγής οδηγούνται στη δικαιοσύνη. Αυτό το γεγονός
περιποιεί για εµάς τιµή!
Κύριε Υπουργέ –αλλά απ’ ό,τι βλέπω δεν είναι παρών, αποχώρησε- ήθελα να κάνω µια ερώτηση προσωπικά σε κάποιον
Υπουργό αυτής της Κυβέρνησης...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Η Κυβέρνηση,
όπως βλέπω, εκπροσωπείται από τον κ. Μουσουρούλη.
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Ρωτώ, λοιπόν, τον κ. Μουσουρούλη προσωπικά και ζητώ να σπάσει το πρωτόκολλο: Γιατί δεν ζητάτε πάλι
τη λίστα από τους Γάλλους; Μπορείτε να µου απαντήσετε; Γιατί
δεν ζητάµε τη λίστα από τους Γάλλους; Γιατί δεν έχουµε πάρει
πάλι τη λίστα και γίνεται όλο αυτό το τηλεοπτικό σόου; Για ποιο
λόγο; Μπορείτε να µου απαντήσετε; Εγώ σας ζητώ να σπάσει το
πρωτόκολλο και να µου απαντήσετε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ (Υπουργός Ναυτιλίας
και Αιγαίου): Κύριε Πρόεδρε, µου επιτρέπετε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ορίστε, κύριε
Υπουργέ. Επιτρέπεται η διακοπή για ένα λεπτό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ (Υπουργός Ναυτιλίας
και Αιγαίου): Η λίστα έχει ήδη ζητηθεί και έχει τοποθετηθεί γι’
αυτό ο κ. Στουρνάρας.
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Η λίστα αυτή θα έπρεπε να έχει έρθει πετώντας, σας απαντώ εγώ, κύριε Υπουργέ. Ποιος κωλυσιεργεί σε
αυτήν τη διαδικασία; Τι θα πει «έχει ζητηθεί η λίστα»; Γιατί δεν
είναι στα χέρια της δικαιοσύνης αυτήν τη στιγµή η λίστα; Ποιος
είναι αυτός που καλύπτει τους κλέφτες σε αυτήν τη χώρα και µε
ποιο ηθικό δικαίωµα το κάνει;
Θα πω, λοιπόν, µια µεγάλη αλήθεια. Όλο το σύστηµα που υπηρετείτε, επί της ουσίας, σιτίζεται από τα ονόµατα, από τους ανθρώπους που περιλαµβάνονται σε αυτήν τη λίστα. Έχει πάθει
αµόκ ολόκληρο το σύστηµα και µε όσα µέσα διαθέτει χτυπά τη
Χρυσή Αυγή. «Φασίστες» µάς ανεβάζει, «νεοναζί» µάς κατεβάζει,
«ότι θέλουµε εµφύλιο πόλεµο» και άλλα πολλά τέτοιου είδους
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καραγκιοζιλίκια.
Σκοπός είναι να κρυφτεί η µία και µοναδική αλήθεια, ότι
έχουµε καθαρά χέρια. Και καθαρά χέρια σηµαίνει εντιµότης...
(Θόρυβος-διαµαρτυρίες από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ-ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Και εµείς,
κύριε συνάδελφε, καθαρά χέρια έχουµε!
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ: Πολύ πιο καθαρά από τα δικά σου!
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: ...αλλά και καθήκον να επιβάλεις µε κάθε
νόµιµο µέσο την απόλυτη κάθαρση στην πολιτική και οικονοµική
ζωή αυτής της χώρας και όχι...
(Θόρυβος-διαµαρτυρίες από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ
ήρεµα, κύριε Κασιδιάρη.
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: ...να σε κοροϊδεύουν και να σου λένε ότι
τη χάσανε και την ξεχάσανε! Αυτό σηµαίνει καθαρά χέρια: πολιτική βούληση, για να επιβάλεις κάθαρση!
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ: Τα χέρια µας είναι πολύ πιο καθαρά
από τα δικά σου!
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Και αυτήν την πολιτική βούληση µόνο η
Χρυσή Αυγή τη διαθέτει!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Κασιδιάρη, σας παρακαλώ. Δεν µπορείτε να µιλάτε ήρεµα; Τα ίδια
πράγµατα να τα λέµε µε ηρεµία.
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Μπορώ να µιλήσω πάρα πολύ ήρεµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τότε, παρακαλώ
λοιπόν ηρεµία.
ΠΟΛΥΒΙΟΣ ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, διακόπτεται
συνεχώς ο οµιλητής!
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να µιλήσω πολύ
ήρεµα, αλλά δεν επιτρέπω διακοπές, διότι δεν το επιτρέπει και ο
Κανονισµός της Βουλής.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεχίστε παρακαλώ.
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Οι τοκογλύφοι επισήµως ζήτησαν κλειστό λογαριασµό για δέσµευση της εθνικής µας περιουσίας µέχρι
και τα έσοδα από το ΦΠΑ που θα πληρώνει από το υστέρηµά του
ο ελληνικός λαός. Ήδη βεβαίως εκχωρούµε λιµένες, αιγιαλούς,
χρυσό, υδρογονάνθρακες, όλο τον εθνικό µας πλούτο.
Ρωτήσαµε τον κύριο Υπουργό τι απήντησε. Θα του πούµε ποια
είναι η πρέπουσα απάντηση που έπρεπε να δώσει σε όλους αυτούς.
Η πρέπουσα απάντηση, λοιπόν, είναι ότι η Ελλάς είναι ένα κράτος ελεύθερο και ανεξάρτητο. Δεν είναι ένα άθλιο προτεκτοράτο
ξένων δυνάµεων. Για τον ελληνικό λαό ακόµα και η συζήτηση για
ένα τέτοιο ιταµό αίτηµα, ισοδυναµεί µε εθνική προδοσία.
Βεβαίως, οφείλουµε να πούµε, για να είµαστε αντικειµενικοί –
δεν κάνουµε στείρα αντιπολίτευση- ότι τα έχετε καταφέρει άριστα στη σκληρή διαπραγµάτευση! Έχετε ασκήσει πράγµατι
αφόρητη πίεση στην τρόικα! Θα έλεγα ότι τις τελευταίες ηµέρες
κυριολεκτικά έχετε διαλύσει τους τοκογλύφους!
Και είναι, δε, αξιοσηµείωτο ότι δεν καθάρισε για όλα αυτά ο κ.
Σαµαράς που, πες, είναι και 1,90, έχει τα προσόντα, ή ο κ. Βενιζέλος, που έχει αυτό το ειδικό βάρος, έχει τον ανάλογο όγκο και
µπορεί να εκτοπίζει τους αντιπάλους. Απ’ ό,τι φαίνεται, καθάρισε
ο γίγας της επαναστατικής Αριστεράς, ο κ. Φώτης Φανούριος
Κουβέλης, ο οποίος συνέτριψε στην κυριολεξία την αδιαλλαξία
των τροικανών! Πέτυχε, δε, απ’ ό,τι ενηµερώνοµαι και από τις
εφηµερίδες, το ακατόρθωτο και πλέον ο χρόνος προειδοποίησης
για τις απολύσεις από τρεις µήνες πήγε στους τέσσερις! Αυτό
είναι συγκλονιστικό!
Καλώ τον κ. Κουβέλη να πάει σε κάποιον απολυµένο και να του
πει ότι έδωσε µάχη και πέτυχε αυτό το θαυµαστό αποτέλεσµα!
Παράλληλα, να του πει ότι το κόµµα του θα λάβει και πάλι το
2013 κάποια εκατοµµύρια ως κρατική χρηµατοδότηση.
Παρεµπιπτόντως, έχουµε κάνει µία πρόταση νόµου για τη µείωση στο 20% της κρατικής χρηµατοδότησης των κοµµάτων και
από εκεί και πέρα, µε τη συνταγµατική αναθεώρηση, την κατάργησή της. Περιµένουµε ακόµα να έρθει αυτή η πρόταση νόµου
στην Ολοµέλεια, να δούµε τελικά τι ρόλο παίζει ο καθένας σ’
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αυτήν την Αίθουσα.
Τέλος, τα πράγµατα είναι πράγµατι οριακά για τη χώρα. Υπάρχουν κάποιοι γελοίοι που λένε ότι η Χρυσή Αυγή δεν προτείνει
τίποτα, απλά καταγγέλλει κ.λπ..
Εµείς, λοιπόν, θα πούµε δύο απλά πράγµατα: Θα σας πούµε
τι οφείλετε να πράξετε από εδώ και πέρα. Επί της ουσίας, δηλαδή, θα σας πούµε να κάνετε αυτό που λέγατε και προεκλογικά,
για το οποίο δεσµευόσασταν, δίνατε υποσχέσεις, όρκους, ότι θα
κάνετε επαναδιαπραγµάτευση. Πραγµατική διαπραγµάτευση µε
τους τοκογλύφους δύναται και οφείλει να κάνει η Ελλάς, διότι η
Ελλάς, ως ισότιµο µέλος της Ευρωζώνης, µπορεί και οφείλει να
απαιτήσει κούρεµα του χρέους του επισήµου τοµέα, δηλαδή
πραγµατική αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους στην οποία
είναι αναγκαίο να µετέχει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, αλλιώς δεν λύνεται το ελληνικό πρόβληµα. Το γνωρίζουν οι πάντες
άριστα.
Από εκεί και πέρα, τα εγχώρια τραπεζικά ιδρύµατα θα πάρουν
και πάλι δισεκατοµµύρια, θα πάρουν και πάλι ζεστό χρήµα για
την ανακεφαλαιοποίησή τους. Το κράτος µας χρεώνεται γι’ αυτό
το χρήµα. Χρωστάει γι’ αυτό το ακριβό χρήµα που παίρνουν οι
τράπεζες. Την επόµενη ηµέρα, λοιπόν, οφείλετε να συγχωνεύσετε όλα τα φαλιρισµένα ιδιωτικά τραπεζικά ιδρύµατα, να δηµιουργηθεί εν τέλει µία κραταιά εθνική τράπεζα, η οποία θα
επιδοτήσει την εθνική µας παραγωγή.
Αυτές οι βασικές και αυτονόητες ενέργειες µπορούν, όµως, να
γίνουν πράξη µόνο από µία αληθινά εθνική ηγεσία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Το λόγο έχει η
ειδική αγορήτρια της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Ξηροτύρη.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ – ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η δηµοκρατία µας είναι πολύ ευαίσθητη και πρέπει µε νύχια και µε δόντια να την υπερασπιστούµε
σ’ αυτήν την Αίθουσα. Διότι αν φτάσουµε και από αυτό το Βήµα
να χαιρετούµε µε ναζιστικούς χαιρετισµούς και να το ερµηνεύουµε διαφορετικά, πραγµατικά η δηµοκρατία µας κινδυνεύει.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΟΣ: Μην τα λέτε αυτά!
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ: Μη διακόπτετε.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ,
κύριε συνάδελφε, ήρεµα.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΟΣ: Να µάθουν να µιλάνε!
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ: Εσείς θα µας µάθετε να µιλάµε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ
ήρεµα!
Συνεχίστε, κυρία Ξηροτύρη.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ – ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Κύριε Πρόεδρε, σήµερα συζητάµε τα άρθρα. Πραγµατικά, τα δεκαπέντε ή και τα είκοσι λεπτά που δίνετε για τους εισηγητές είναι πάρα πολύ λίγα.
Ενδεχοµένως για τη µεγάλη τροπολογία, την τρίτη, δεν θα προλάβω να µιλήσω. Ίσως καταθέσω τις απόψεις µου στη δευτερολογία µου.
Για το πολύ σηµαντικό δεύτερο άρθρο θέλω να πω τα εξής:
Εµείς συνεχίζουµε να έχουµε επιφυλάξεις. Εκφράσαµε και στην
επιτροπή και χθες το πρωί στην Ολοµέλεια στη συζήτηση επί της
αρχής ότι έχουµε ένα άλλο σκεπτικό για τα θέµατα των αποκρατικοποιήσεων και ιδιαίτερα για τις αποκρατικοποιήσεις οι οποίες
αφορούν δηµόσιες επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, όπως η
ΕΥΔΑΠ, η ΕΥΑΘ, ή αφορούν στρατηγικής σηµασίας επιχειρήσεις
για την ανάπτυξη της χώρας, όπως η ΔΕΗ, οι λιµένες. Και γι’
αυτό, πέρα από τις γενικές αρχές, οι οποίες υπάρχουν και στην
προγραµµατική συµφωνία, εµείς θέλουµε να προηγηθεί ο στρατηγικός σχεδιασµός γι’ αυτούς, στον οποίο σχεδιασµό και κατευθύνσεις βεβαίως και θα συµµετέχει η Βουλή -και θα το ζητήσουµε σε αυτή τη διαδικασία- αλλά και να δηµιουργηθούν οι ρυθµιστικές αρχές. Και θα ελέγξουµε το θεσµικό πλαίσιο δηµιουργίας των ρυθµιστικών αρχών.
Από την άλλη πλευρά, θα πρέπει να τελειώσουµε µε όλες τις
ρυθµίσεις που θα διασφαλίζουν την κυριότητα του δηµοσίου των
δικτύων όλων αυτών των επιχειρήσεων.
Μέχρι να γίνουν αυτά, δεν µας επιβάλλει κανένας αυτή τη
στιγµή, γι’ αυτές τις µεγάλες τουλάχιστον επιχειρήσεις, να καταργήσουµε το ελάχιστο ποσοστό του δηµοσίου. Εάν τελει-
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ώσουµε µε αυτές τις διαδικασίες, θα ξέρουµε ποιο θα είναι αυτό
το ποσοστό του δηµοσίου και σε ποιες επιχειρήσεις, που θα είναι
στρατηγικού χαρακτήρα, ο ρόλος του δηµοσίου θα παραµένει
δυνατός και στρατηγικός. Θα έχουµε καθορίσει πώς αυτές οι επιχειρήσεις συµβάλλουν στην ανάπτυξη του τόπου. Κι εκεί θα
δούµε και ποιο κοµµάτι, ποιο τµήµα, ποιοι τοµείς, µε ποιον τρόπο
θα µεταφερθεί στο ΤΑΙΠΕΔ ή κάπου αλλού –δεν ξέρω αν υπάρχει- για να αξιοποιηθούν και για εισπρακτικούς λόγους ορισµένα
θέµατα.
Η βασική διαφωνία µας, λοιπόν, είναι ότι εµείς ζητάµε τουλάχιστον αυτές τις µεγάλες επιχειρήσεις, για τις οποίες δεν υπάρχουν αυτά που σας είπα, να εξαιρεθούν από αυτή εδώ τη
ρύθµιση.
Βεβαίως, είναι θετική η προσθήκη που κατέθεσε ο Υπουργός,
ότι όταν το ΤΑΙΠΕΔ αποφασίσει για µία τέτοια διαδικασία, θα έρχεται στη Βουλή κ.λπ..
Έρχονται, κύριοι συνάδελφοι, στη Βουλή. Οι συµβάσεις των
έργων από 20.000.000 και πάνω έρχονται στην Επιτροπή Οικονοµικών. Αυτό, όµως, είναι µία άλλη διεργασία. Εµείς µιλούµε για
τη γενική διεργασία, για το σχεδιασµό και τις προϋποθέσεις για
τις µεγάλες αυτές επιχειρήσεις.
Αυτό δεν έχει γίνει. Δεν τα έχουµε συµφωνήσει.
Κατ’ αρχάς, στην Ολοµέλεια δεν µας έχει φέρει εισήγηση το
κάθε αρµόδιο Υπουργείο.
Να δούµε, λοιπόν, πώς βλέπουµε, µέσα σε αυτήν την κρίση για
τη χώρα µας, την ανάγκη να εξασφαλίσουµε πόρους, την ανάγκη
να πετύχουµε µία βιώσιµη ανάπτυξη και πώς θα χειριστούµε
αυτές τις µεγάλες, κοινής ωφέλειας και στρατηγικής σηµασίας
επιχειρήσεις.
Γι’ αυτό το λόγο ζητήσαµε όλες οι διαδικασίες διαφάνειας να
τηρηθούν σε όλα τα στάδια µελέτης της κάθε επιχείρησης, του
τοµέα ή του ποσοστού που πρέπει να αποκρατικοποιηθεί και
µετά το πώς θα γίνουν οι επιµέρους συµβάσεις.
Δεν µιλάµε, λοιπόν, αυτήν τη στιγµή για τις επιµέρους συµβάσεις. Οι επιµέρους συµβάσεις θα ακολουθήσουν πραγµατικά τη
διαδικασία που προβλέπεται για τον έλεγχό τους και από τα Όργανα της Βουλής. Μιλάµε για το γενικότερο σχεδιασµό.
Θα επιµείνουµε, λοιπόν, σε αυτή µας την τοποθέτηση για το
άρθρο δεύτερο, ότι δεν µπορούµε αυτήν τη στιγµή, που δεν
υπάρχουν αυτές οι προϋποθέσεις, να ψηφίσουµε το άρθρο.
Όσον αφορά το άρθρο τρίτο. Το άρθρο τρίτο δίνει τη δυνατότητα πολεοδόµησης και εκµετάλλευσης δηµόσιων ακινήτων µε
ευνοϊκούς όρους, ελαχιστοποιώντας πολεοδοµικά και άλλα εµπόδια. Ανοίγει ο δρόµος για την αξιοποίηση δηµόσιων ακινήτων
από τα Ταµεία Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας.
Είναι γνωστές οι αδυναµίες και η ολιγωρία και του ΥΠΕΚΑ και
η έλλειψη εργαλείων για την προώθηση και υλοποίηση του χωροταξικού και περιφερειακού σχεδιασµού. Όµως, θα πρέπει να
προσέξουµε ότι και µέσα από τους εφαρµοστικούς νόµους και
µέσα από τις συµπληρώσεις που γίνονται σήµερα στο ν. 3986,
δεν πρέπει να φτάσουµε στην αντίθετη µεριά. Δηλαδή, δεν πρέπει να έχουµε τόσο fast track διαδικασίες, έτσι ώστε να παρακάµπτεται σε πολλά σηµεία το νοµικό πλαίσιο του χωροταξικού και
πολεοδοµικού σχεδιασµού, να υποβαθµίζονται οι υπηρεσίες και
τα γνωµοδοτικά όργανα του ΥΠΕΚΑ και να ισχυροποιείται έναντι
αυτών το οικονοµικό επιτελείο.
Γι’ αυτό, κατέθεσα µια σειρά προτάσεων και τροποποιήσεων,
ούτως ώστε πραγµατικά να υπάρξει µια πιο ολοκληρωµένη διαδικασία κατά τη σύνταξη και των προεδρικών διαταγµάτων και
των οποιονδήποτε άλλων αποφάσεων που προβλέπει αυτός εδώ
ο εφαρµοστικός νόµος, ούτως ώστε να τεκµηριώνεται κάθε φορά
ότι η σχετική µελέτη, η σχετική πολεοδόµηση που γίνεται ενσωµατώνονται στην περιβάλλουσα περιοχή και ότι όλα αυτά συµβάλλουν στην εθνική, περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη.
Έγινε αποδεκτή µια τέτοια προσθήκη. Δεν έγινε, όµως, αποδεκτό πέρα από αυτή την ενσωµάτωση, ότι η µελέτη θα πρέπει
να τεκµηριώνει και να προβλέπει το πώς εντάσσεται αυτή η προτεινόµενη επένδυση στην περιοχή, το ότι θα πρέπει και να τεκµηριώνεται στη µελέτη αυτή και πώς αυτή η προτεινόµενη
πολεοδόµηση έχει σχέση µε τα περιφερειακά αναπτυξιακά προγράµµατα και έστω και αν ορισµένα αυτή τη στιγµή βρίσκονται
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υπό έγκριση, κάποια στιγµή θα ολοκληρωθούν. Εποµένως, υπάρχουν όλες αυτές οι κανονιστικές ρυθµίσεις, ούτως ώστε ως προς
τις πολεοδοµικές ρυθµίσεις και αλλαγές που προτείνονται µέσα
από αυτό τον εφαρµοστικό νόµο, να µπορεί πράγµατι µέσα από
τη µελέτη να τεκµηριώνεται ότι ακολουθούνται αυτές οι κατευθύνσεις.
Προτείναµε γι’ αυτό ένα βοηθητικό όργανο, γνωµοδοτικό,
προς το Συµβούλιο Κεντρικής Διοίκησης, το οποίο θα δηµιουργείται από το ΥΠΕΚΑ και θα παρέχει αυτή τη γνωµοδότηση που
χρειάζεται και θα συνδέει έτσι αυτό το συµβούλιο όχι µόνο δια
του Υπουργού, αλλά και διά γνωµοδοτήσεων µε το Ταµείο Αξιοποίησης της Περιουσίας και θα το συνδέει πράγµατι µε θέµατα
τα οποία αυτό γνωρίζει και µε ειδικούς επιστήµονες που προτείνουµε να έχει αυτό το νέο όργανο, ούτως ώστε να διασφαλίζει
ότι αυτή η διαδικασία γίνεται µε τον καλύτερο τρόπο.
Έχουµε προτείνει στα θέµατα του παραθεριστικού-τουριστικού
χωριού, κατ’ αρχάς, ότι όλα αυτά τα θέµατα δεν µπορεί να γίνονται µέσω κοινών υπουργικών αποφάσεων. Επιµένουµε σε αυτό
και αυτή είναι µια τροπολογία που πρέπει να δεχθείτε. Τη ζήτησαν
και άλλοι συνάδελφοι από όλες τις πτέρυγες. Και για αυτή την
ιδιωτική πολεοδόµηση θα πρέπει να εκδίδεται προεδρικό διάταγµα. Δεν είναι µια διαδικασία χρονοβόρα ή µια διαδικασία η
οποία δηµιουργεί γραφειοκρατία. Εάν δεν γίνει µε προεδρικό διάταγµα, είναι σίγουρο ότι το ΤΑΙΠΕΔ θα µπλέξει, γιατί σίγουρα όλα
αυτά εδώ θα προσβληθούν στο Συµβούλιο Επικρατείας.
Ζητάµε, λοιπόν και στην παράγραφο 7α) να προβλέψετε και
για το παραθεριστικό χωριό και για τα επιχειρηµατικά πάρκα
στην 7ε) να αντικαταστήσετε την ΚΥΑ µε προεδρικό διάταγµα.
Στα θέµατα του αιγιαλού και της παραλίας πρέπει να ξεκαθαρίσετε. Η πρόσβαση των πολιτών στις παραλίες πρέπει να είναι
απρόσκοπτη. Δεν µπορώ να καταλάβω εδώ µέσα στις ρυθµίσεις
ότι µερικές φορές, για λόγους δηµόσιου συµφέροντος κ.λπ., δεν
θα µπορεί ο πολίτης να έχει πρόσβαση στην παραλία και θα έχει
πρόσβαση ο ιδιώτης επενδυτής.
Πρέπει να είναι απρόσκοπτη η πρόσβαση των πολιτών. Τελεία
και παύλα. Αν υπάρχουν εθνικοί λόγοι ή οτιδήποτε άλλο, αυτό
πόσο περισσότερο δηµιουργεί εµπόδια σε µια ιδιωτική επένδυση
και στην πρόσβαση του ιδιώτη επενδυτή.
Υπάρχουν και άλλες τροπολογίες που έχουµε προτείνει. Ορισµένα πράγµατα έχουν γίνει αποδεκτά στην κατεύθυνση της βελτίωσης αυτού του άρθρου 3. Να µη χάνω χρόνο µε αυτό.
Να προχωρήσω στο άρθρο 4, όπου συµφωνούµε µε τις ρυθµίσεις που γίνονται για τη διευκόλυνση των εργοληπτικών επιχειρήσεων και για τα πτυχία τους και µε την αύξηση της προκαταβολής. Όπως είπα και στην επιτροπή, αυτά τα πράγµατα είναι
µια πρώτη βοήθεια. Το θέµα είναι τεράστιο. Το πρόβληµα της
εκτέλεσης των µικρών και µεγάλων έργων που είναι ενταγµένα
στο ΕΣΠΑ είναι τεράστιο. Δεν προχωρούν και για άλλες αιτίες
και για το ότι πραγµατικά ο τεχνικός κλάδος, οι κατασκευαστικές
επιχειρήσεις αυτήν τη στιγµή δεν έχουν τη δυνατότητα δανεισµού, δεν έχουν πληρωθεί στο χρόνο που έπρεπε να πληρωθούν
για προηγούµενα έργα που έχουν εκτελέσει, βρίσκονται σε µεγάλη αδυναµία. Οι περισσότερες από αυτές δεν µπορούν να εκδώσουν και εγγυητικές επιστολές.
Υπάρχει, λοιπόν, ένα γενικότερο θέµα που δεν αφορά µόνο
τον κλάδο αυτό. Υπάρχει ένα γενικότερο θέµα πώς θα προχωρήσει αυτό το ΕΣΠΑ µέσα από τις µεγάλες αδυναµίες, τις οποίες
πραγµατικά έχει σήµερα και ο κατασκευαστικός κλάδος για να
υλοποιήσει αυτά τα έργα.
Στο τέλος του άρθρου 4 υπάρχει πράγµατι αυτή η κατάργηση
του πόρου 2%, της εισφοράς που δίνουν τα µέλη του Τεχνικού
Επιµελητηρίου για όλες τις δραστηριότητες του Τεχνικού Επιµελητηρίου. Εµείς θεωρούµε ότι έπρεπε να εξεταστεί η πρόταση
που κατέθεσε το Τεχνικό Επιµελητήριο.
Από την άλλη πλευρά, θέλουµε να τονίσουµε ότι, ακόµη και αν
καταργήσετε αυτή την εισφορά του 2%, πρέπει πραγµατικά εδώ
να απαντήσετε σε όλους τους συναδέλφους που το έθεσαν από
όλες τις πτέρυγες, πώς πραγµατικά το Τεχνικό Επιµελητήριο, µε
κάποιες διορθώσεις που πρέπει να γίνουν για τη λειτουργία του,
θα µπορέσει να παραµείνει ένας τεχνικός σύµβουλος της πολιτείας, όπως αυτός είναι ο ρόλος του εδώ και ενενήντα χρόνια πε-
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ρίπου.
Συνεχίζω, κύριε Πρόεδρε, µε τις τροπολογίες τώρα που έγιναν
άρθρα στο νοµοσχέδιο που συζητάµε. Στην τροπολογία-άρθρο
που αφορά το Επικουρικό Κεφάλαιο πράγµατι έγιναν κάποιες
βελτιώσεις ουσιαστικές. Παρ’ όλα αυτά, έχουµε κάποιες σηµαντικές επιφυλάξεις και θα τις αναπτύξω στη δευτερολογία µου.
Ως προς τη δεύτερη τροπολογία, το έκτο άρθρο πλέον του νοµοσχεδίου, που αφορά την εξίσωση του πετρελαίου κίνησης και
θέρµανσης…
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Θα πάρω και εγώ λίγο χρόνο, κύριε Πρόεδρε.
Συµφωνούµε µε αυτήν την τροπολογία, όπως είπα και στην
επιτροπή, διότι συµβάλλει στην αντιµετώπιση της λαθραίας χρήσης µέρους του πετρελαίου θέρµανσης και την αντιµετώπιση της
πάταξης της λαθρεµπορίας που πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα. Γι’ αυτό το θέµα είπα ότι, αντί να φτάνουµε σε τέτοιες
ρυθµίσεις οι οποίες πραγµατικά επιβαρύνουν υπέρµετρα τα ελληνικά νοικοκυριά και ιδιαίτερα αυτά στις ακριτικές περιοχές που
έχουν και τα µεγαλύτερα οικονοµικά προβλήµατα, θα πρέπει
πράγµατι εδώ και τώρα να τελειώνουµε και µε τις κοινές υπουργικές αποφάσεις να υπογραφούν και µε την εγκατάσταση του
απαραίτητου εξοπλισµού και µε την ενίσχυση των ελεγκτικών µηχανισµών, υπαλλήλων κ.λπ., ούτως ώστε επιτέλους να εφαρµοστούν οι νόµοι οι οποίοι υπάρχουν µέχρι τώρα.
Αυτό να γίνει και µε το άρθρο 320 πρόσφατου νόµου, ούτως
ώστε και το ηλεκτρονικό σύστηµα εισροών-εκροών να τοποθετηθεί και τα gps ώστε και το ναυτιλιακό πετρέλαιο να ελεγχθεί
αλλά και το πετρέλαιο που εξάγεται και εισάγεται από το εξωτερικό, ώστε να µην χάνουµε αυτή τη στιγµή από τη λαθρεµπορία
τεράστια ποσά, που είναι πάνω από ένα δισεκατοµµύριο το
χρόνο και εµείς λέµε ότι αυτά µπορούν να καλύψουν και όλες τις
ανάγκες των ελληνικών νοικοκυριών στο θέµα της θέρµανσης,
αλλά µπορούν και να περισσέψουν και να µπουν ως ισοδύναµα
µέτρα που θα αντικαταστήσουν και άλλα δυσβάσταχτα βάρη.
Θεωρούµε ότι ήταν υποχρέωση να το κάνουµε. Είναι πρόβληµα, κύριε Υπουργέ, το ότι δεν φέρατε τουλάχιστον σε πρώτη
ανάγνωση να δούµε την κοινή υπουργική απόφαση που αφορά
το πώς αποδίδεται το επίδοµα πετρελαίου θέρµανσης. Έχει γίνει
µια ουσιαστική δουλειά στην επιτροπή που έχει συντάξει όλη
αυτή την πρόταση για το επίδοµα. Έγιναν κι άλλες προτάσεις
εδώ από συναδέλφους από όλες τις πτέρυγες.
Αυτό έπρεπε να αποτελεί ένα θέµα συζήτησης τουλάχιστον
στην επιτροπή για να καταλάβει ο κόσµος ότι αυτό γίνεται για
λόγους πάταξης της λαθρεµπορίας, αλλά ότι έχουν ληφθεί τα
περισσότερα µέτρα ώστε να µπορέσουµε να απαλύνουµε την
επιβάρυνση των πολιτών.
Όσον αφορά τα θέµατα της µεγάλης τροπολογίας που κατατέθηκε και δεν προλάβαµε να συζητήσουµε στην επιτροπή, πραγµατικά εισάγονται ορισµένα θετικά σηµεία. Υπάρχουν βέβαια και
κάποια σηµεία που χρειάζεται να συζητήσουµε.
Εγώ θα επισηµάνω όµως στα θετικά ότι µε τη ρύθµιση της παραγράφου 2 γίνεται µια πρώτη προσπάθεια αποπληρωµής δανείων που έχουν λάβει από το Ταµείο Παρακαταθηκών και
Δανείων οι ΟΤΑ. Γίνεται µια προσπάθεια ρύθµισης των µεγάλων
θεµάτων που έχουν οι ΟΤΑ µε την υπερχρέωση, µε τα δάνεια που
έχουν λήξει.
Αυτή η παράγραφος 2 είναι µια πρώτη συµβολή πάνω στα µεγάλα προβλήµατα που έχουν οι υπερχρεωµένοι πλέον δήµοι της
χώρας και θα την ψηφίσουµε. Νοµίζω ότι πρέπει να γίνει και µια
µεγαλύτερη προσπάθεια. Άλλωστε έχουν γίνει τα σχετικά συνέδρια και έχουν κατατεθεί προτάσεις και το Υπουργείο Εσωτερικών τα γνωρίζει πάρα πολύ καλά.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ)
Υπάρχει ένα σηµαντικό θέµα που τίθεται µε την παράγραφο 3
της τροπολογίας αυτής για τα ποσοτικά και ιδιαίτερα τα ποιοτικά
κριτήρια και τον τακτικότερο έλεγχο, σε τριµηνιαία βάση, που
πρέπει να γίνεται για τους διευθυντές, τους προϊστάµενους των
τµηµάτων και των διευθύνσεων του Υπουργείου Οικονοµικών.
Σ’ αυτήν τη διαδικασία και ιδιαίτερα στο µεταβατικό στάδιο ο
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νέος Υπουργός αποκτά κυρίαρχη δυνατότητα. Θα πρέπει όµως
να µας εξηγήσετε εδώ µε ποιο τρόπο θα τεθούν αυτά τα κριτήρια, ποιος θα είναι αυτός ο ελεγκτικός µηχανισµός που θα ελέγχει κάθε τρεις µήνες όλους αυτούς τους διευθυντές, ώστε να
εισηγείται µε αντικειµενικό τρόπο στον αρµόδιο Υπουργό που
έχει και ένα σωρό άλλα πράγµατα να κάνει. Να υπάρχει αυτή η
διαδικασία που να φτάνει µέχρι και σε αλλαγή στο ίδιο το τρίµηνο
ενός διευθυντού που έχει τοποθετηθεί για να κάνει αυτούς τους
οικονοµικούς ελέγχους.
Πρέπει να διασφαλιστεί το κύρος δηλαδή και να µη φαίνεται
και εδώ ότι συνεχίζεται η πελατειακή σχέση του Υπουργού µε
τους εκάστοτε διευθυντές και τµηµατάρχες, αλλά ότι αυτή η ρύθµιση γίνεται πράγµατι για να είναι αποτελεσµατικότερο όλο το
σύστηµα στα θέµατα της φοροδιαφυγής, της παραοικονοµίας,
τα οποία πλήττουν ιδιαίτερα τη λειτουργία του κράτους σήµερα.
Θα συµφωνήσουµε δηλαδή, αλλά πρέπει ο Υπουργός να µας
εξηγήσει πώς θα τεθούν αυτά τα κριτήρια και πώς θα γίνεται ο
έλεγχος και η εισήγηση προς τον Υπουργό.
Θα ήθελα να αναφερθώ στο θέµα του ΟΓΑ και των πρόσθετων
πράγµατι επιβαρύνσεων που προβλέπονται µέσα από αυτήν τη
ρύθµιση για τους αγρότες, προκειµένου και ο ΟΓΑ να καλύψει –
δεν θυµάµαι µε πόσα χρήµατα ακριβώς- την τεράστια τρύπα του
ενός δισεκατοµµυρίου στον ΕΟΠΥΥ. Με τα µέτρα ήδη δεν καταφέραµε να µην βάλουµε τους αγρότες µέσα στον περιορισµό των
αποδοχών τους, αυτής της πολύ µικρής σύνταξης που παίρνουν.
Με το να τους επιβαρύνουµε κι άλλο, νοµίζω ότι δεν λύνεται
το θέµα µε αυτή τη µικρή τροφοδότηση του πολύ υπερχρεωµένου ΕΟΠΥΥ από τους αγρότες. Θα έλεγα ότι αυτό πρέπει να το
επανεξετάσουµε. Υπάρχει επίσης ένα σοβαρό θέµα…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κυρία Ξηροτύρη,
µπορείτε να συντοµεύσετε;
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Ναι, κύριε Πρόεδρε.
Υπάρχει ένα ακόµη σοβαρό θέµα που θα το συζητήσουµε στην
τροπολογία. Είναι για τους κλάδους υγείας των διαφόρων ταµείων και της ΟΤΟΕ και του Τεχνικού Επιµελητηρίου και άλλων
ταµείων τα οποία είναι βιώσιµα από µόνα τους και είναι υποχρεωµένα, µε το άρθρο 44 του σχετικού νόµου, να αποδείξουν µε
µια αναλογιστική µελέτη ότι συνεχίζουν να έχουν αυτήν τη δυνατότητα και να κρατήσουν τον κλάδο υγείας εκτός ΕΟΠΥΥ. Και
αυτό το άρθρο καταργείται. Εµείς θα λέγαµε να αφήσετε αυτή
τη δυνατότητα µέχρι τη λήξη του 2012 και να δούµε τι θα γίνει.
Ήθελα επίσης να µιλήσω για µια σειρά ακινήτων και µεγάλων
ενοτήτων που µέχρι τώρα ήταν στο Ελληνικό Α.Ε. Υπήρχαν προτάσεις να µπουν σε άλλες Α.Ε. εταιρείες και η ανάπτυξη του µητροπολιτικού πόλου του Ελληνικού και του Αγίου Κοσµά κ.λπ..
Εµείς βλέπαµε ότι αυτά µπορούν να πάνε στο ταµείο, αλλά θεωρούµε ότι δεν είναι µεµονωµένα ακίνητα τα οποία µεταβιβάζονται εκεί για να παραχωρηθούν. Είναι ολόκληρες ενότητες που και
αυτές –όπως σας είπα και για τις µεγάλες δηµόσιες επιχειρήσειςσυµβάλλουν στην ανάπτυξη της χώρας και πρέπει να προηγηθεί
αυτός ο ολοκληρωµένος σχεδιασµός για το πώς θέλουµε την
ανάπτυξη αυτών των µετώπων και στη συνέχεια να δούµε τι θα
κάνουµε µε αυτή την αξιοποίηση.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Το λόγο έχει ο ειδικός αγορητής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Κατσώτης για δεκαπέντε λεπτά, µε εύλογη άνεση από το Προεδρείο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Στη λίστα Λαγκάρντ, κυρίες και κύριοι
Βουλευτές, δεν είναι οι εργαζόµενοι και τα λαϊκά στρώµατα. Είναι
η οικονοµική ολιγαρχία και το πολιτικό της προσωπικό.
Κύριε Μαρκόπουλε, στα κοµµουνιστικά κράτη, στον κοµµουνισµό, ναι, είχαν όλοι ισότητα. Είχαν όλοι δουλειά και όχι οι τυχεροί. Είχαν όλοι υγεία και όχι αυτοί που είχαν χρήµα. Είχαν όλοι
παιδεία και όχι αυτοί που είχαν χρήµα. Είχαν όλοι πολιτισµό και
όχι αυτοί που είχαν χρήµα. Είχαν όλοι ευηµερία και όχι αυτοί που
είχαν χρήµα, γιατί η εκµετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο είχε
καταργηθεί.
Κυρίες και κύριοι, τι ακόµα ζητάει η Κυβέρνηση από τους εργαζόµενους και το λαό; Ζητάει 13,5 δισεκατοµµύρια από µισθούς
και συντάξεις, εκατοντάδες εκατοµµύρια από το πετρέλαιο, επι-
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πλέον 80 εκατοµµύρια από τους αγρότες, εκατοντάδες δισεκατοµµύρια από τη φοροληστεία, από το χαράτσι της ΔΕΗ, από τα
ακίνητα, εκατοντάδες εκατοµµύρια από τις αυξήσεις στα είδη
πρώτης ανάγκης, ρεύµα, νερό, µεταφορές, εκατοντάδες δισεκατοµµύρια από την εµπορευµατοποίηση της υγείας και της παιδείας.
Αυτά λοιπόν, ζητά σήµερα η Κυβέρνηση από το λαό. Αλήθεια
αυτά γιατί τα ζητά; Πού θέλει να τα δώσει; Πριν λίγο στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων ο Υπουργός Εργασίας έκανε ενηµέρωση για τις εργασιακές σχέσεις. Έδωσε παράσταση υποκριτικής για να πείσει για τις δήθεν προσπάθειες που έκανε για να
µεταπείσει την τρόικα. Δήλωσε ότι έκλεισε το πακέτο που η πλειοψηφία των µέτρων προβλέπονταν από το δεύτερο µνηµόνιο και
ακολουθήθηκε, όπως είπε, το ευρωπαϊκό κεκτηµένο για τις εργασιακές σχέσεις. Η σύγχρονη δουλεία, ο µεσαίωνας είναι αυτό
που φέρνετε. Δουλειά όποτε και όπως θέλει ο εργοδότης. Ήλιο
µε ήλιο. Αµοιβές ελάχιστες. Πάµφθηνοι οι εργάτες µε µεροκάµατο ή µισθό που θα διασφαλίζει τα κέρδη, που θα καθιερώνεται
µε νόµο, που θα θωρακίζει την εργοδοσία από τους αγώνες της
εργατικής τάξης. Απολύσεις, προσλήψεις ,χωρίς εµπόδια, θα γίνονται όποτε αποφασίζει η εργοδοσία. Αποζηµιώσεις βέβαια
πολύ χαµηλότερες.
Αυτή η πολιτική είναι βέβαιο ότι θα ανατραπεί. Εµείς θα κάνουµε ό,τι είναι δυνατόν ώστε το κίνηµα να απαντήσει µαζικά, µαχητικά, θέτοντας τις ανάγκες των εργαζοµένων και των
οικογενειών τους στην ηµερήσια διάταξη, ανάγκες που θα ικανοποιηθούν όταν µείνουν ανικανοποίητες οι ανάγκες του κεφαλαίου. Οι ανάγκες της εργατικής οικογένειας θα ικανοποιηθούν
όταν ο αγώνας τους θα οδηγήσει στην αποδέσµευση από τη λυκοσυµµαχία στην οποία δεσµεύονται τα πολιτικά κόµµατα -πλην
ΚΚΕ- και η οποία δουλεύει για τις ανάγκες του κεφαλαίου. Οι
ανάγκες θα ικανοποιηθούν όταν ανατρέψουµε αυτές τις δυνάµεις που νοιάζονται µόνο για τις ανάγκες του κεφαλαίου. Αυτή η
πολιτική ικανοποιεί σε όλες τις πλευρές τις ανάγκες του κεφαλαίου. Αυτή η πολιτική και η όποια συγκαλυµµένη πολιτική του
ευρωµονόδροµου προϋποθέτει βάσανα για το λαό, σάρωµα της
ζωής τους και χαµοζωή για την πλειοψηφία του λαού. Καµµιά
θυσία, λέµε εµείς, για την πλουτοκρατία. Το χρέος και τα ελλείµµατα είναι δικά της.
Κυρίες και κύριοι, κάθε άρθρο του συγκεκριµένου νοµοσχεδίου θωρακίζει την ανάγκη των καπιταλιστών για διοχέτευση των
υπερσυσσωρευµένων κεφαλαίων στους νέους δρόµους κερδοφορίας. Προβάλλει η συγκυβέρνηση το επιχείρηµα ότι η ιδιωτικοποίηση θα είναι προς όφελος όλης της κοινωνίας. Θα υπάρξει
ανάπτυξη, νέες θέσεις εργασίας, εισοδήµατα για τους εργαζόµενους και άλλα φύκια για µεταξωτές κορδέλες.
Ρώτησα και χθες τον Υπουργό να µας πει για την πείρα που
υπάρχει µέχρι τώρα από τις µακροχρόνιες µισθώσεις επιχειρήσεων. Ποιο είναι το αποτέλεσµα; Δεν θα µας το πει, δε θα απαντήσει, γιατί θα αποκαλυφθεί η γύµνια των επιχειρηµάτων του για
το ποιος ωφελείται απ’ αυτήν την πολιτική.
Όχι δεν κάνει λάθος η συγκυβέρνηση. Δεν κάνει λάθος ο
Υπουργός µε αυτό το νοµοσχέδιο. Συνειδητά υλοποιεί αυτήν την
πολιτική γιατί αυτό επιβάλλει το σύστηµα που υπηρετεί. Αυτό επιβάλλουν οι ανάγκες του κεφαλαίου.
Μπορεί κανείς να ξεχωρίσει κάποιο άρθρο; Όχι, δεν µπορεί
γιατί όλα αυτά τα άρθρα αφορούν κατάργηση κάθε εµποδίου
που υπάρχει σ’ αυτή την πορεία της παραχώρησης της δηµόσιας
περιουσίας στους καπιταλιστές. Ενισχύετε, θωρακίζετε την ανάπτυξη για τα µονοπώλια. Βέβαια, αυτή η ανάπτυξη για τα µονοπώλια σηµαίνει εξαθλίωση για τους εργαζόµενους.
Μαζί µε τις εργασιακές σχέσεις η ιδιωτικοποίηση όλων αυτών
των επιχειρήσεων στρατηγικής σηµασίας, των εκτάσεων γης, των
παραλιών, του αιγιαλού, των λιµανιών, των ακινήτων συνθέτουν
τη βαρβαρότητα για την πλειοψηφία του λαού.
Στη συζήτηση επί της αρχής καταθέσαµε τη θέση του ΚΚΕ. Ξανατονίζουµε ότι καταψηφίζουµε το νοµοσχέδιο σε κάθε άρθρο
του και βέβαια τις απαράδεκτες τροπολογίες του.
Για να συζητήσουµε αγαπητοί συνάδελφοι, λέτε, ότι η ιδιωτικοποίηση αυτών των επιχειρήσεων θα είναι προς όφελος του
λαού.
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Μιλάµε για τη ΔΕΗ. Αν τώρα ο µεγάλος αριθµός του λαού µας
δεν µπορεί να πληρώσει το λογαριασµό, αν δυσκολεύονται οι
άνεργοι, οι συνταξιούχοι, οι ελαστικά απασχολούµενοι, µε την
ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ δεν θα µείνουν οι περισσότεροι στο σκοτάδι;
Μιλάµε για το νερό που αποτελεί πηγή ζωής, φυσικό αγαθό
και που παραδίδεται στους ιδιώτες. Παραδίδεται βέβαια όπως
είπα η διανοµή του. Θα κρατήσετε τα φράγµατα και όλη την υπόλοιπη υποδοµή, θα τη διαχειρίζεται το δηµόσιο, θα πληρώνει γι’
αυτά και τη διανοµή, το φιλέτο δηλαδή, θα τη δώσετε στους ιδιώτες. Τι θα γίνει; θα αυξηθεί η τιµή του νερού; Θα υπάρχει η ίδια
ποιότητα; Θα υπάρχει ασφάλεια για το λαό; Όχι. Είπαµε και χθες:
το κέρδος σκοτώνει την ποιότητα και την ασφάλεια. Δεν θα
υπάρχει, λοιπόν, το νερό που ξέρουµε σήµερα για τους ίδιους
τους εργαζόµενους, για το λαό. Δε θα υπάρξει αυτή η τιµή η
οποία είναι µεγάλη για το λαό.
Μιλάµε για τα ΕΛΤΑ. Πήγαινε ο ταχυδρόµος σε κάθε χωριό.
Τώρα πια αυτός που θα πάρει τα ΕΛΤΑ. θα πηγαίνει εκεί που τον
συµφέρει. Δε θα πηγαίνει λοιπόν στα χωριά στα οποία έχουν µείνει πολύ λίγοι. Δε θα πηγαίνει ούτε το γράµµα.
Ο λαός µε αυτό το νοµοσχέδιο δεν θα έχει καµµία πρόσβαση
στη θάλασσα. θα του αφαιρείται και αυτό το δικαίωµα που η
φύση του δίνει: το να κάνει «τα µπάνια του λαού», που λέγαµε
κάποτε. Όλα αυτά θα ανήκουν στους καπιταλιστές και θα πρέπει
να πληρώνεις αδρά για να µπεις στην παραλία να κάνεις ένα µπάνιο.
Έχετε, κύριε Υπουργέ, τρεις τροπολογίες. Αναφερθήκαµε µια
προς µια σ’ αυτές.
Εξισώνετε το φόρο του πετρελαίου κίνησης µε το πετρέλαιο
θέρµανσης. Ένα από τα επιχειρήµατά σας είναι να χτυπήσετε τη
λαθρεµπορία. Αν καταργήσετε τους φόρους δεν θα υπάρχει λαθρεµπορία. Όµως θέλετε να χαρατσώσετε, να ληστέψετε το λαό.
Θα παγώσει κόσµος. Καλούµε τους εργαζόµενους, το λαό, να
διαµαρτυρηθεί, να συγκρουστεί µε αυτήν την πολιτική, να µην
κρυώσει, να µη βάλει κουβέρτα, να απαιτήσει φτηνό πετρέλαιο.
Να πληρώσουν αυτοί που χρωστάνε.
Κάνατε τροπολογία για τους αγρότες και τους παίρνετε µια
σύνταξη το χρόνο. Παίρνετε 80 εκατοµµύρια από τους αγρότες
για τον ΟΓΑ µ’ αυτό το νοµοσχέδιο. Πόσα έχετε αφαιρέσει από
τους αγρότες; Η Κοινή Αγροτική Πολιτική τους έχει µε µια χαµοζωή να το πω έτσι, µε ευτελές εισόδηµα και πάτε και τους χαρατσώνετε µε 80 εκατοµµύρια ευρώ ακόµα.
Υπάρχει τροπολογία για το επικουρικό. Έκανε κάποιες διορθώσεις ο Υπουργός. Ωστόσο παραµένει το ζήτηµα. Κάποιος που
θα πέσει θύµα ενός τροχαίου από κάποιον οδηγό που θα θεωρείται ότι είναι ανασφάλιστος ή αν τέλος πάντων είναι η υπαιτιότητα δική του, τι θα γίνει µ’ αυτόν; Πώς θα αποζηµιωθεί; Ψυχική
οδύνη µέχρι 6.000 ευρώ λέει ο Υπουργός. Και βέβαια όσο µεγαλύτερο είναι το ποσό της αποζηµίωσης τόσο µειώνεται από το
επικουρικό, µε βάση την τροπολογία που έρχεται τώρα. Τι θέλει
να κάνει; Το είπε καθαρά ο εκπρόσωπος των ασφαλιστικών εταιρειών στην επιτροπή: όσο υπάρχει το επικουρικό, τόσο θα χάνουµε πελάτες. Άρα, λοιπόν, να δυσκολέψουµε τις αποζηµιώσεις
από το επικουρικό για να έχουµε περισσότερους πελάτες. Και
αυτό λοιπόν, έρχεται να κάνει η τροπολογία που φέρνει σήµερα
η Κυβέρνηση.
Ενοποιείτε τα ταµεία των τραπεζών µε τον ΕΟΠΥΥ όπως και
των άλλων αυταπασχολουµένων, δικηγόρων, µηχανικών κ.λπ..
Εδώ πάλι εµείς είπαµε και στην πρωτολογία µας ότι αυτό το κάνετε όχι γιατί θέλετε ο ενιαίος αυτός φορέας να έχει αναβαθµισµένες παροχές υγείας σε όλους τους ασφαλισµένους, αλλά
θέλετε να βάλετε στο χέρι τα αποθεµατικά και αυτών των ταµείων για να µπορείτε να τα διαχειρίζεστε µε βάση τις ανάγκες
των εµπόρων της υγείας, των εµπόρων του φαρµάκου, µε βάση
τις ανάγκες που έχει σήµερα το σύστηµα για να κερδίσει ακόµα
περισσότερα και µε αυτές τις αλλαγές πάνω στο θέµα της
υγείας.
Έχουµε πει αρκετά στην πρωτολογία µας για καθεµία τροπολογία που έχει φέρει η Κυβέρνηση για ψήφιση. Φέρνει µία τροπολογία και λέει ότι λόγω των ειδικών συνθηκών θα πρέπει να
συντοµεύονται οι διαβουλεύσεις και να έχουµε νοµοσχέδια fast

3359

track. Αυτό δεν είναι τιµή για κανέναν, για εσάς ιδιαίτερα που
λέτε ότι είστε µε τη δηµοκρατία. Έρχονται fast track νοµοσχέδια,
για να περάσουν όλα αυτά που έρχονται το επόµενο διάστηµα,
για να µπορέσουν µε πολύ γρήγορους ρυθµούς να υλοποιήσουν
όλους τους σχεδιασµούς που θα θέλει το µεγάλο κεφάλαιο.
Επίσης, µέσα από µία άλλη παράγραφο-τροπολογία θέλετε να
ενοποιήσετε το Ελληνικό. Υπήρχαν κάποια κοµµάτια που τα είχαν
ο ΕΟΤ και τα ΕΛΤΑ. Μιλάµε για σχεδόν σαράντα επτά χιλιάδες
τετραγωνικά µέτρα στεγασµένους χώρους και άλλα σαράντα χιλιάδες τετραγωνικά µέτρα ιδιοκτησίας της Περιφέρειας Αττικής,
που τα ενοποιείτε και λέτε ότι αυτά θα αποτελούν ενιαίο χώρο,
γιατί έτσι τα θέλει το αρπακτικό που θα πάρει το Ελληνικό. Θέλει
να έχει όλο το χώρο δικό του, για να µπορέσει να κάνει την επένδυση. Ας βγάζουν συµπεράσµατα και οι κάτοικοι του λεκανοπεδίου της Αττικής τι έχει να γίνει µε το Ελληνικό. Ας βγάλουν
συµπεράσµατα απ’ αυτές τις δυνάµεις που αποτελούν σήµερα
τη συγκυβέρνηση, αλλά και από αυτές που αποτελούσαν χθες
την προηγούµενη συγκυβέρνηση.
Ύστερα από όλα αυτά, λέτε σε µία τροπολογία -και φέρνετε
µάλιστα και άλλη για το ΤΑΙΠΕΔ- για τη διαφάνειά του ότι θα έρχεται στην επιτροπή και η επιτροπή θα έχει γνώµη για την προκήρυξη των διαγωνισµών, για την πρόσκληση ενδιαφέροντος.
Και λοιπόν; «Χέστηκε η φοράδα στο αλώνι», που λέει ο λαός µας,
αν θα έχει γνώµη, αφού µέσα από όλο το νοµοθετικό πλαίσιο το
ΤΑΙΠΕΔ είναι παντοδύναµο.
Όπως είπαµε και χθες και το επαναλαµβάνουµε για τρίτη
φορά, σε λίγο διάστηµα θα µιλούµε για το µεγάλο σκάνδαλο του
ΤΑΙΠΕΔ. Όµως, θα είναι σκάνδαλο αυτής της συγκυβέρνησης,
της Νέας Δηµοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ, της ΔΗΜΑΡ και όποιου
άλλου ψηφίσει αυτό το σχέδιο νόµου που φέρνετε σήµερα εδώ.
Εµείς είπαµε και χθες ότι και αυτό το σχέδιο νόµου και αυτά
που θα έρθουν είναι ανάγκες αυτού του δρόµου ανάπτυξης που
υπηρετείτε, αυτού του δρόµου ανάπτυξης που δηµιουργεί και τα
βάσανα και τα «αχ, βαχ» στο λαό µας. Εµείς πιστεύουµε ότι σήµερα περισσότερο από ποτέ άλλοτε ήρθε η ώρα οι εργαζόµενοι,
τα λαϊκά στρώµατα, µέσα από τους αγώνες τους να διεκδικήσουν
το δρόµο ανάπτυξης που θα ικανοποιεί τις δικές τους ανάγκες.
Και αυτός ο δρόµος ανάπτυξης είναι η πρόταση που έχει καταθέσει το ΚΚΕ, µία πολιτική πρόταση η οποία απευθύνεται πρώτα
και κύρια στους εργαζόµενους και στα λαϊκά στρώµατα. Δεν θα
παύουµε εµείς να την εκλαϊκεύουµε, να είµαστε κοντά στους εργαζόµενους και να τους πείσουµε ότι η θυσία για αυτόν το δρόµο
ανάπτυξης που λέει το ΚΚΕ, είναι πολύ µικρότερη από τις θυσίες
που τους καλείτε κάθε µέρα να κάνουν, για να ικανοποιηθούν οι
ανάγκες του µεγάλου κεφαλαίου.
Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, έχουµε καταθέσει µία τροπολογία ως ΚΚΕ. Το υγιές χαρτοφυλάκιο των συνεταιριστικών τραπεζών, της Αχαϊκής, της Λήµνου, της Λαµίας έχει πάει στην
Εθνική Τράπεζα. Έχουµε καταθέσει τροπολογία και ζητάµε και
οι εργαζόµενοι αυτών των τραπεζών να έχουν την ίδια τύχη, να
πάνε στην Εθνική Τράπεζα. Δεν απάντησε χθες ο Υπουργός.
Ήταν αργά, ίσως, και δεν µπόρεσε να απαντήσει. Θέλουµε απάντηση επ’ αυτού.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι Υπουργοί Εξωτερικών και Εσωτερικών κατέθεσαν
σχέδιο νόµου: «Κύρωση της Τροποποίησης του άρθρου 20 παράγραφος 1 της Σύµβασης για την εξάλειψη όλων των µορφών
διακρίσεων κατά των γυναικών, όπως υιοθετήθηκε κατά τη συνάντηση των κρατών µερών στην ανωτέρω Σύµβαση, στις 22-51995 και εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωµένων
Εθνών στις 22-12-1995 (Α/RES/50/202/23-2-1996)».
Παραπέµπεται στην αρµόδια Διαρκή Επιτροπή.
Ο Βουλευτής κ. Αλέξανδρος Κοντός ζητεί άδεια ολιγοήµερης
απουσίας στο εξωτερικό. Η Βουλή εγκρίνει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Η Βουλή ενέκρινε τη
ζητηθείσα άδεια.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία τριάντα εννέα µαθητές και µαθήτριες και τρεις
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εκπαιδευτικοί από το 49ο Δηµοτικό Σχολείο Πατρών.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει και τους ευχόµαστε «καλή διαµονή».
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Το λόγο έχει ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών κ. Σταϊκούρας.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να καταθέσω στην Ολοµέλεια

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

κάποιες προσθήκες-αναδιατυπώσεις επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 38 και ειδικό αριθµό 17. Τις καταθέτω, προκειµένου
να έχουν γνώση οι συνάδελφοι για τη συζήτηση η οποία γίνεται
και θα ακολουθήσει επί της τροπολογίας.
(Στο σηµείο αυτό ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών κ.
Χρήστος Σταϊκούρας καταθέτει τις προαναφερθείσες προσθήκες-αναδιατυπώσεις, οι οποίες έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Παρακαλώ να διανεµηθούν στους συναδέλφους.
Προχωρούµε στον κατάλογο των οµιλητών επί των άρθρων. Ο
χρόνος των οµιλητών έχει οριστεί στα οκτώ λεπτά.
Το λόγο έχει ο κ. Βουδούρης.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, θα µιλήσω για τα άρθρα. Πριν όµως µιλήσω για τα άρθρα,
θα ήθελα να κάνω µία παρατήρηση για τη διαδικασία, για το πώς
ήρθε αυτό το νοµοσχέδιο εδώ. Πρόκειται για την επικύρωση µίας
νοµοθετικής πράξης της προηγούµενης κυβέρνησης, η οποία εµφανίζεται σαν µία τεχνική ρύθµιση, χωρίς να εντάσσεται µέσα σε
ένα στρατηγικό πλαίσιο, ενώ εν τω µεταξύ έχουν µεσολαβήσει
εκλογές οι οποίες έδωσαν ένα σαφές µήνυµα.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Είναι αυτής της Κυβέρνησης, δεν είναι παλιά.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ: Είναι νοµοθετική πράξη της προηγούµενης κυβέρνησης.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Είναι στις 6 Σεπτεµβρίου…
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ: Τότε δεν το διάβασα καλά. Εν πάση
περιπτώσει, καλά κάνετε και µου το επισηµαίνετε. Δυστυχώς, η
παρατήρησή µου αποκτά µία ακόµη µεγαλύτερη βαρύτητα, µε
την έννοια ότι δεν µπορεί να έρχονται νοµοθετικές πράξεις µίας
Κυβέρνησης, όταν έχουν µεσολαβήσει εκλογές, όταν έχει υπάρξει µία προγραµµατική συµφωνία η οποία σκιαγραφεί ένα στρατηγικό πλαίσιο και καλείται η Βουλή να επικυρώσει πράξεις,
χωρίς να υπάρχει αυτό το στρατηγικό πλαίσιο, χωρίς τουλάχιστον να εµφανίζεται ένα στρατηγικό πλαίσιο.
Πιστεύω ότι στην ουσία οι ρυθµίσεις αυτού του νοµοσχεδίου
έχουν µία στρατηγική κατεύθυνση. Και έχουν µία στρατηγική κατεύθυνση, η οποία µάλιστα αποκτά µία ιδιαίτερη έµφαση υπό το
φως των τελευταίων εξελίξεων των τελευταίων ηµερών µε την
εµµονή της τρόικας να περάσει τα λεγόµενα εργασιακά, τα οποία
όλοι ξέρουµε ότι δεν έχουν δηµοσιονοµική αξία και φωτίζουν όλη
τη στρατηγική της τρόικας, η οποία είναι η επιβολή ενός νεοφιλελεύθερου σχεδίου που περιλαµβάνει τρεις βασικές πτυχές. Η
πρώτη είναι η απορρύθµιση της αγοράς εργασίας σε βάρος των
εργαζοµένων. Η δεύτερη είναι η συρρίκνωση ή η εξαφάνιση του
κοινωνικού κράτους και η τρίτη είναι η αποδυνάµωση της εθνικής
κυριαρχίας.
Θεωρώ, αγαπητοί συνάδελφοι, ότι µέσα σε ένα τέτοιο πλαίσιο
µπορούµε να κάνουµε την ανάγνωση του παρόντος νοµοσχεδίου
και περνώ στα άρθρα, ξεκινώντας από το άρθρο 2.
Το άρθρο 2 τι λέει; Λέει δύο πράγµατα. Πρώτον, καταργεί την
κρατική συµµετοχή στις ΔΕΚΟ. Γιατί την καταργεί; Την καταργεί
προφανώς, διότι υπακούει στην ιδεοληψία που λέει ότι το κράτος
δεν πρέπει να έχει έλεγχο στην οικονοµία και ότι πρέπει να αποσυρθεί, για να αφήσει τόπο στις λεγόµενες αγορές, δηλαδή στις
µεγάλες επιχειρηµατικές και πολυεθνικές εταιρείες.
Το ατόπηµα εδώ είναι, επίσης, ότι ισοπεδώνει τις διάφορες
ΔΕΚΟ. Παραδείγµατος χάριν, αντιµετωπίζει µε τον ίδιο τρόπο τον
ΟΠΑΠ και τη ΔΕΗ. Για τον ΟΠΑΠ δεν έχουµε κανένα θέµα να τον
ιδιωτικοποιήσουµε. Το µόνο θέµα το οποίο θα τεθεί για τον
ΟΠΑΠ είναι η τιµή, το πόσο. Κατά τα άλλα, προφανώς, µπορεί,
εφόσον πετύχει το δηµόσιο µια καλή τιµή, να τον εκχωρήσει στον
ιδιωτικό τοµέα. Δεν µπορεί να συµβεί, όµως, το ίδιο και για τη
ΔΕΗ, για τα λιµάνια.
Διαβάζω, αγαπητέ Υπουργέ, τι λέει η προγραµµατική συµφωνία, την οποία υπέγραψαν τα τρία κόµµατα που στηρίζουν την
Κυβέρνηση. Η προγραµµατική συµφωνία λέει ότι οι αποκρατικοποιήσεις πρέπει να συνδέονται µε την ανάπτυξη και να µην γίνονται αποκλειστικά για εισπρακτικούς λόγους. Επίσης, λέει ρητά
ότι στις ΔΕΚΟ που διαχειρίζονται φυσικούς πόρους -όπως βέβαια η ΔΕΗ- ή δηµόσια αγαθά, το δηµόσιο πρέπει να διατηρεί το
στρατηγικό του έλεγχο. Και βέβαια, τίποτα απ’ όλα αυτά δεν
ισχύει. Επίσης, καταργείται η διυπουργική επιτροπή για τη διαδικασία της ιδιωτικοποίησης. Και αυτό βέβαια, εάν το αναγνώσουµε υπό το φως που είπα πριν, γίνεται πλήρως κατανοητό, µε
την έννοια ότι ο στόχος είναι η αποδυνάµωση του κρατικού δηµόσιου ελέγχου.
Στο άρθρο 3:
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Το άρθρο 3 τι κάνει στην ουσία; Ειπώθηκε αναλυτικά από την
εισηγήτρια της Δηµοκρατικής Αριστεράς, αλλά εγώ θα το πω µε
πιο απλά λόγια: Το άρθρο 3 δηµιουργεί ειδικές οικονοµικές
ζώνες. Αυτό κάνει το άρθρο 3. Και τι προδίδει η παρουσία µιας
διάταξης, η οποία αφορά το περιβάλλον, την περιβαλλοντική
ανάπτυξη, τον τουρισµό, σε ένα νοµοσχέδιο το οποίο έχει βασικά
οικονοµικό χαρακτήρα και είναι ένα νοµοσχέδιο το οποίο έχει µάλιστα ως ειδικό αντικείµενο την ιδιωτικοποίηση της δηµόσιας περιουσίας; Προφανώς εδώ υπάρχει µία πάρα πολύ σηµαντική
υποτίµηση της αντίληψης που πρέπει να έχουµε για τη στρατηγική της χώρας µας, όσον αφορά την περιβαλλοντική ανάπτυξη.
Και αντιµετωπίζουµε το φυσικό πλούτο της χώρας ως να ήταν
ένα απλό εµπόρευµα, το οποίο πρέπει να πουλήσουµε –για να
µην πω «να ξεπουλήσουµε»- για να καλύψουµε πρόσκαιρα ορισµένες τρύπες του προϋπολογισµού. Λέω ξεκάθαρα ότι δεν
µπορώ να συναινέσω µε µία τέτοια αντίληψη.
Εδώ θα ήθελα να πω το εξής: Αυτά που είπα σηµαίνουν ότι είµαστε αντίθετοι προς την ιδέα της αποκρατικοποίησης ή της
ιδιωτικοποίησης, για να το πούµε πιο ευθέως; Προφανώς όχι.
Πρέπει, όµως, να αποδοµήσουµε οριστικά ένα νεοφιλελεύθερο
δόγµα, το οποίο δεσπόζει, δυστυχώς, στην πολιτική από τη δεκαετία του 1980 και το οποίο θέλει κάθε τι που είναι δηµόσιο, να
είναι υποχρεωτικά αντιπαραγωγικό και ελαττωµατικό. Και αναφέρονται συνήθως παραδείγµατα, όπως η «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ» -ξέρετε ότι η πρόσληψη των υπαλλήλων της «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ»
ακολουθεί συνήθως την εκλογική περιφέρεια του εκάστοτε
Υπουργού, κάτι που έχει αποδειχθεί και µε µελέτες- ή το θέµα
των κρατικών τραπεζών που βρίσκονται σε δυσκολία, διότι δανείζουν χωρίς εγγυήσεις σε διάφορα κόµµατα και βέβαια, δανείζουν στα κόµµατα εξουσίας.
Για όλα, όµως, αυτά δεν µπορούµε να ισχυριστούµε ότι φταίει
γενικά και αόριστα το δηµόσιο. Φταίνε συγκεκριµένα άτοµα, συγκεκριµένες πολιτικές, υπάρχουν συγκεκριµένες ευθύνες. Ειδικά
στην Ελλάδα, οι ευθύνες ανάγονται στα κόµµατα που έχουν
ασκήσει εξουσία. Η λύση, λοιπόν, του κακού δεν είναι η αποκρατικοποίηση. Η λύση αυτού του κακού –αν µου επιτρέπετε την έκφραση- είναι η αποπασοκοποίηση ή η απονεαδηµοκρατικοποίηση.
Κλείνοντας, θα ήθελα να πω ότι η ύφεση της ελληνικής οικονοµίας αυτήν τη στιγµή είναι η µακροβιότερη, η οποία έχει παρατηρηθεί στο δυτικό κόσµο. Έχει ξεπεράσει σε διάρκεια ακόµα
και την κρίση των Ηνωµένων Πολιτειών µετά από το κραχ του
1929. Εδώ έχει ένα ενδιαφέρον να θυµηθούµε ιστορικά πώς ξεπεράστηκε αυτή η κρίση του 1929. Ξεπεράστηκε µε την πολιτική
του Ρούσβελτ -το περίφηµο “New Deal”, το οποίο χρησιµοποίησε
ως µοχλό της ανάπτυξης τις κρατικές επενδύσεις. Αυτό δεν σηµαίνει κρατισµό. Αλλά πρέπει να συνειδητοποιήσουµε ότι στις
συνθήκες που ζούµε, το κράτος πρέπει να έχει µια ενεργή παρέµβαση µέσα στην οικονοµία. Και αυτό δεν µπορεί να το κάνει,
εάν δεν έχει τα κατάλληλα εργαλεία, όσον αφορά τις τράπεζες.
Δεν µπορεί να το κάνει, εάν δεν έχει ένα κατάλληλο τραπεζικό
εργαλείο, όπως προβλέπει η προγραµµατική συµφωνία µε την
Αγροτική Τράπεζα και δεν µπορεί να το κάνει, εάν δεν έχει τον
τρόπο να παίξει ένα στρατηγικό ρόλο µέσα από δηµόσιες υπηρεσίες, όπως είναι οι ΔΕΚΟ.
Νοµίζω ότι αυτό θα πρέπει να είναι η στόχευση της Κυβέρνησης για να βγούµε από την κρίση. Για να βγούµε απ’ αυτήν την
κρίση, πρέπει να πάρουµε πρωτοβουλίες για να µεταρρυθµίσουµε το πολιτικό σύστηµα, για να µεταρρυθµίσουµε το δηµόσιο
σύστηµα, για να προτάσσουµε ένα πρόγραµµα αναπτυξιακό. Και
βέβαια, το βασικό ερώτηµα είναι εάν αυτή η Κυβέρνηση, η οποία
έχει τις ευθύνες που γνωρίζουµε για την κατάσταση, την οποία
βιώνουµε, έχει τη δυνατότητα να το κάνει.
Θα κλείσω, κύριε Πρόεδρε, λέγοντας το εξής: Εάν οι εταίροι
µας στοχεύουν πραγµατικά στην οικονοµική ανάπτυξη της Ελλάδας, τότε πρέπει να το αποδείξουν βάζοντας στο τραπέζι της διαπραγµάτευσης όχι µόνο τις περικοπές, αλλά βάζοντας επίσης και
ένα επενδυτικό σχέδιο.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε κι
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εµείς.
Το λόγο έχει ο κ. Νικήτας Κακλαµάνης.
ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, έλαχε µέσω εσάς να πω προς την Κυβέρνηση
αυτά που ήθελα να πω, αν και θα ήθελα να ήταν στη θέση σας
κάποιος από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονοµικών.
Θα σας διαβάσω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι -ιδιαίτερα σε
σας, κύριοι συνάδελφοι της Νέας Δηµοκρατίας, αλλά και σε
εσάς, κύριε Υπουργέ- δύο παραγράφους από ένα κείµενο: «Η
Νέα Δηµοκρατία είναι η πολιτική παράταξις που ταυτίζει το έθνος
µε το λαό, την πατρίδα µε τους ανθρώπους της, την πολιτεία µε
τους πολίτες της, την εθνική ανεξαρτησία µε τη λαϊκή κυριαρχία,
την πρόοδο µε το κοινό αγαθό, την πολιτική ελευθερία µε την έννοµη τάξη και κυρίως µε την κοινωνική δικαιοσύνη». Σε ένα άλλο
σηµείο αυτού του κειµένου λέει: «Η Νέα Δηµοκρατία υπόσχεται
ότι η ελεύθερη οικονοµία, στην οποία πιστεύει, δεν µπορεί να
αποκλείσει τη διεύρυνση του οικονοµικού τοµέος, τον οποίον
ελέγχει το κράτος. Και η ιδιωτική πρωτοβουλία δεν µπορεί να
βρει τη δικαίωσή της, χωρίς παράλληλη συµµετοχή των ευρύτερων λαϊκών τάξεων στην κατανοµή του εθνικού προϊόντος. Κάθε
πολίτης της χώρας αυτής πρέπει να γίνει εργάτης µαζί και νοµεύς, της οικονοµικής ευηµερίας και να αισθάνεται ήσυχος για
το µέλλον του και το µέλλον των παιδιών του». Το κείµενο αυτό,
µέσα στο οποίο είναι οι δύο παράγραφοι, φέρει υπογραφή «Κωνσταντίνος Καραµανλής» και έχει ηµεροµηνία «4 Οκτωβρίου
1974».
Κύριοι Υπουργοί, έχει ηµεροµηνία έναρξης, αλλά το κείµενο
αυτό δεν έχει ηµεροµηνία λήξης. Και το µήνυµα αυτό το στέλνω
όπου δει. Δεν έχει ηµεροµηνία λήξης. Όταν νοµοθετούµε, λοιπόν
και εφόσον αυτό το κείµενο είναι ακόµα εν ισχύ, πρέπει να νοµοθετούµε, σε ό, τι αφορά την παράταξή µας και το κόµµα µας,
σύµφωνα µε αυτές τις αρχές.
Δεύτερον, παρά τη βελτίωση που φέρατε ότι θα ζητάτε τη
γνώµη –ούτε καν τη σύµφωνη γνώµη- στην Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων για τις αποκρατικοποιήσεις -είµαι υπέρ των ιδιωτικοποιήσεων- σε ορισµένα θέµατα, όµως, όπως είναι οι φυσικοί
πόροι, όπως είναι η ενέργεια –για άλλους λόγους αυτά τα δύοή ο ΟΠΑΠ –για άλλο λόγο τώρα ο ΟΠΑΠ- δεν φτάνει η γνώµη.
Και δεν αντιλαµβάνοµαι γιατί φοβάστε την Ολοµέλεια. Και µην
µου πείτε ότι το κάνετε για να τρέξουν γρήγορα οι ιδιωτικοποιήσεις. Ας τρέξουν γρήγορα όλες οι άλλες, αλλά σε αυτά τα τρία
θέµατα καλό θα ήταν ή να υπήρχε και η σύµφωνη γνώµη, έστω
και κατά πλειοψηφία, της Επιτροπής Οικονοµικών Υποθέσεων ή
να ερχόταν και να συζητιόταν και εδώ.
Πάω τώρα στις τροπολογίες και συγκεκριµένα στην 38:
Έχετε καταλάβει τι πάτε να κάνετε µε τα ταµεία αυτασφάλισης, τα οποία οφείλω να πω ότι έχουν ολιγωρήσει σε ό, τι αφορά
την έκθεση βιωσιµότητας; Έπρεπε να σας την είχαν στείλει. Αλλά
µε των τραπεζοϋπαλλήλων, που σας έστειλε έκθεση βιωσιµότητας και σας λέει µάλιστα ότι «περιµένω τις παρατηρήσεις σας
για να τις ενσωµατώσω και να τροποποιήσω ενδεχοµένως την
έκθεσή µου», τι έχετε κάνει; Έχει µείνει µια νησίδα κλάδου υγείας
κάποιων ταµείων που λειτουργεί σχετικώς καλά και χωρίς να
έχουµε βελτιώσει τη µεγάλη νησίδα, για να τα ενσωµατώσουµε
κάποτε –γιατί είµαι υπέρ του ενιαίου φορέα υγείας, που αν µη τι
άλλο σηµαίνει ίση παροχή υπηρεσιών υγείας- πάτε να ρίξετε
αυτήν την ιστορία µέσα στη χοάνη ενός πολύ προβληµατικού
ΕΟΠΥΥ.
Δεν είναι µόνο τα χρέη του 2012, δεν είναι καν ούτε τα χρέη
του ’11 που αθροίζονται, είναι και όσα χρέη είχαν τα ασφαλιστικά
ταµεία τα οποία ενσωµατώθηκαν στον ΕΟΠΥΥ και πήραν µαζί και
τα χρέη τους. Ενώ αν ήθελε πραγµατικά ο νοµοθέτης να ανταποκριθεί στην εισηγητική έκθεση –αναφέροµαι τώρα στον κ. Λοβέρδο που έγραφε αυτά που έγραφε στην εισηγητική έκθεσητουλάχιστον έπρεπε να το πάει χωρίς χρέη των ασφαλιστικών ταµείων, αν θέλαµε να είχε πορεία σχετικώς ευοίωνη.
Δεν είναι αυτός ο λόγος. Θέλετε να πάρετε το αποθεµατικό
185,3 που έχουν οι τραπεζοϋπάλληλοι. Είναι 2% από τον εργοδότη –κάνουν κι ένα καλό οι τραπεζίτες, έµαθα ότι έχουν στείλει
και επιστολή δύο από τους µεγάλους και λένε «εµείς συµφωνούµε να παραµείνει έτσι» - και 1% από τον εργαζόµενο. Διοικη-
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τικά έξοδα µηδέν, διότι έχουν αποσπάσει από τις τράπεζες υπαλλήλους στα γραφεία των κλάδων υγείας, µηχανοργάνωση µηδέν
έξοδο, διότι το καλύπτουν εκ των έσω οι τράπεζες. Με αυτό που
κάνετε, ναι µεν παίρνετε τα 185 για να καλύψετε µέρος της τρύπας, αλλά στην ουσία αυξάνετε το κόστος του ΕΟΠΥΥ, διότι
στους όποιους ασφαλισµένους του ΕΟΠΥΥ προστίθενται και δεκάδες χιλιάδες άλλοι εργαζόµενοι από τις τράπεζες. Τώρα οι
τράπεζες δεν πρόκειται να δίνουν ούτε µε αποσπάσεις τους
υπαλλήλους τους, ούτε δωρεάν τη µηχανοργάνωσή τους –δεν
έχουν κανένα λόγο να το κάνουν αυτό- άρα θα αυξηθεί το κόστος
λειτουργίας του ΕΟΠΥΥ.
Εγώ θα ήθελα να το δείτε αυτό, κύριε Σταϊκούρα, έστω και την
τελευταία στιγµή. Η αιτιολογική έκθεση, την οποία διάβασα, δεν
λέει τίποτα απ’ όλα αυτά. Ούτε καν έκθεση ιδεών δεν είναι για το
άρθρο 7. Αντίθετα, για το άρθρο 8, µε τη βελτίωση µάλιστα την
οποία φέρετε, που λέτε να γυρίσει έξι µήνες αναδροµικά και να
έρχονται τα χρήµατα άµα περάσουν ένα ποσοστό από τις φαρµακευτικές εταιρείες, είναι βελτιωτικό.
Αλλά, κύριε Σταϊκούρα, ακούστε τώρα τι θα σας πω, άσχετα
αν δεν είστε ο απόλυτα αρµόδιος, αλλά είστε ο απόλυτα αρµόδιος για τον κορβανά. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µπορείτε
να πάρετε τα στοιχεία από το Υπουργείο Οικονοµικών γι’ αυτό
που θα σας πω. Στις 31-12-2005 µε καταργηµένη τη λίστα, ξέρετε
πόσο ήταν επί του ΑΕΠ το ποσοστό της φαρµακευτικής δαπάνης; Ήταν 4,1%, όταν ο ευρωπαϊκός µέσος όρος ήταν 4%, έχοντας χρησιµοποιήσει τότε ως έλεγχο κυρίως και για πρώτη φορά
εφαρµογή του barcode στην ελληνική αγορά και έχοντας βάλλει
µε πλήρη συνεργασία των φαρµακευτικών συλλόγων στους µεγάλους φαρµακευτικούς συλλόγους µηχανοργάνωση που ήταν
on line µε τα µεγάλα ταµεία.
Αλλού είναι οι λόγοι που ξέφυγε µετά η φαρµακευτική δαπάνη,
την οποία δεν πρόκειται να την πιάσουµε ούτε µε τα τελευταία
µέτρα τα οποία εξαγγέλθηκαν.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Πού είναι οι λόγοι;
ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Πολύ φοβούµαι ότι αυτά τα µέτρα
θα οδηγήσουν στην εξαφάνιση της ελληνικής φαρµακοβιοµηχανίας, η οποία κυρίως κάνει γενόσηµα –είµαι υπέρ των γενοσήµων- αλλά που θα τις κλείσει σχεδόν όλες. Θέλει πολύ µεγάλη
προσοχή.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, µε την παρατήρηση για την παράγραφο 9. Τουλάχιστον εξαιρέστε τους συνταξιούχους αγρότες.
Να δίνει 350 ευρώ και ο συνταξιούχος αγρότης παραπάνω; Είναι
µία σύνταξη τα 350 ευρώ. Ήδη µε τις µειώσεις που του κάνουµε,
του τρώµε τουλάχιστον άλλη µία σύνταξη. Εξαιρέστε τουλάχιστον τους συνταξιούχους και αφήστε στην αύξηση µόνο τους εν
ενεργεία. Αυτό πρέπει, επίσης, να το δείτε.
Τελειώνω µε την παραίνεση την οποία έκανε χθες ο αγαπητός
µου Αλέξης Τσίπρας προς τους συναδέλφους των τριών κοµµάτων της Κυβέρνησης, αλλά εγώ θα µιλήσω για το δικό µου το
κόµµα. Αυτό που έκανε χθες ξέρετε τι µου θύµισε; Όταν µία
Αξιωµατική Αντιπολίτευση θέλει να συσπειρώσει µια κυβέρνηση
και την πλειοψηφία που την υποστηρίζει, κάνει πρόταση µοµφής.
Είναι ό,τι πρέπει για να στηρίξει την Κυβέρνηση και την πλειοψηφία η οποία τη στηρίζει. Επέφερε ακριβώς το ανάποδο αποτέλεσµα απ’ αυτό που ήθελε δήθεν να µας φέρει εις φιλότιµο και να
πετύχει.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι η Εθνική
Συνοµοσπονδία Αναπήρων και Θυµάτων Πολέµου Ελλάδος κατέθεσε ψήφισµα µε το οποίο εκφράζει την διαµαρτυρία της στην
κατάργηση πολλών προνοµίων των αναπήρων και θυµάτων πολέµου, αιτουµένη την επαναχορήγησή τους και εκφράζει την αντίθεσή της σε ενδεχόµενη φορολόγηση της πολεµικής σύνταξης
και στην κατάργηση του Ταµείου Αρωγής των ασφαλισµένων.
Το ψήφισµα κατατίθεται στα Πρακτικά της σηµερινής συνεδρίασης.
(Το προαναφερθέν ψήφισµα έχει ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ο κ. Μαριάς έχει το
λόγο για οκτώ λεπτά.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητάµε επί των άρθρων.
Δεν µπορεί κανείς να συζητήσει το ζήτηµα ιδίως του άρθρου
δεύτερου που έχει σχέση µε την απόσυρση του δηµοσίου από
τις διάφορες επιχειρήσεις, εάν δεν δει το πλαίσιο µέσα στο οποίο
διεξάγεται όλη αυτή η διαδικασία, µια διαδικασία ξεπουλήµατος,
µια διαδικασία που αναβαθµίζει το ΤΑΙΠΕΔ, το καθιστά ένα
ισχυρό όργανο στην υπηρεσία των δανειστών και µία διαδικασία
η οποία έχει την αφετηρία της στις αποφάσεις της 21 Φεβρουαρίου του 2012.
Ακούσαµε εδώ ωραίες προτάσεις, ωραία λόγια και από τον εισηγητή του ΠΑΣΟΚ τον κ. Κουκουλόπουλο, ο οποίος είπε θα κάνουµε το άλφα, θα κάνουµε το βήτα. Να υπενθυµίσω λοιπόν ότι
στο Eurogroup –διότι από εκεί ξεκινούν- αποφασίστηκε δήθεν η
µείωση του PSI που είχαµε κατά 50% που υποτίθεται θα γλυτώναµε 100 δισεκατοµµύρια ευρώ, στην πράξη όµως σε απόλυτους
αριθµούς έχει κερδίσει το δηµόσιο µόνο 15 δισεκατοµµύρια
ευρώ κι αυτό το λέει η εισήγηση επί του προϋπολογισµού. Και τι
δώσαµε; Δάνειο 130 δισεκατοµµύρια πήραµε, το ΕΣΠΑ 18,5 δισεκατοµµύρια στη διαχείριση του κ. Ράιχενµπαχ, τα 12,5 δισεκατοµµύρια που δικαιούµαστε ως δάνεια της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων πάλι στη αξιοποίηση του κ. Ράιχενµπαχ και 50
δισεκατοµµύρια ευρώ –αυτό είναι το βασικό- ξεπούληµα δηµόσιας περιουσίας, τη στιγµή που στο πρώτο µνηµόνιο ξεκινούσαν
µε υποχρέωση ξεπουλήµατος 1 δισεκατοµµυρίου ευρώ περιουσία, µετά το έκαναν 5 και τώρα φτάσαµε στα 50 δισεκατοµµύρια.
Επιπλέον τα έσοδα του προγράµµατος «Ήλιος» θα πάνε στους
δανειστές και µέτρα 13,5 δισεκατοµµύρια ευρώ και µνηµόνιο και
εφαρµογή του αγγλικού δικαίου και άρση ασυλίας λόγω εθνικής
κυριαρχίας.
Αυτό ήταν το πλαίσιο µέσα στο οποίο προχωρούµε. Αυτό είναι
το πλαίσιο το οποίο διαµορφώθηκε και ένα πλαίσιο µε τις αποφάσεις του Eurogroup τις οποίες έχω ψάξει επανειληµµένα να
τις βρω στα ελληνικά. Δεν τις έχω βρει, κύριε Υπουργέ. Αν µπορείτε ως Υπουργείο να τις µεταφράσετε αν δεν υπάρχουν στα
ελληνικά, διότι είναι αυτές οι οποίες δεσµεύουν το ελληνικό δηµόσιο. Εκεί λοιπόν λέει τα εξής απίθανα. Πρώτον, τα πάντα θα
υπάρχουν και θα λειτουργούν στο ελληνικό δηµόσιο για την εξόφληση των δανειστών.
Κυρίαρχο λοιπόν ερώτηµα στην Αίθουσα αυτή είναι: Το ελληνικό κράτος, η ελληνική Βουλή θα λειτουργεί µε πρωταρχικό καθήκον τι; Το να επιβιώσει ο ελληνικός λαός, να προχωρήσει η
χώρα ή κατά προτεραιότητα να πληρώνουµε τα δανεικά; Αυτό
είναι µέσα στην απόφαση του Eurogroup που υπέγραψε ο κ. Βενιζέλος και ήταν παρών και ο κ. Παπαδήµος και είναι αυτό το
οποίο καθορίζει τα πάντα.
Εφόσον πρέπει, σύµφωνα µε αυτά, ως πρωταρχικό σκοπό να
έχουµε την εξυπηρέτηση του χρέους, σηµαίνει ότι πρώτον, όλα
τα δάνεια που έρχονται θα πηγαίνουν σε ένα λογαριασµό που
είναι στην Τράπεζα της Ελλάδος και από εκεί θα ξαναγυρνάνε
πίσω στους δανειστές στην πράξη, διότι έτσι λέει θα εξυπηρετείται από τα δάνεια µόνο το χρέος και δεύτερον, θα πηγαίνουν εκεί
και έσοδα του ελληνικού δηµοσίου για να εξυπηρετηθεί το
χρέος. Τα πλεονάσµατα που λέτε στον ελληνικό λαό ότι πρέπει
να πετύχουµε, είναι για να πηγαίνουν τα πλεονάσµατα κατ’ αρχάς
στην εξυπηρέτηση του χρέους και ό,τι µείνει, αν µείνει κάτι, να
πηγαίνει σε µισθούς και συντάξεις. Και επειδή δεν µένει κάτι, έρχονται και κόβουν ξανά τους µισθούς και τις συντάξεις. Αυτό
είναι το περίγραµµα µέσα στο οποίο δουλεύουµε. Μόνο έτσι εξηγείται αυτό το non paper στο οποίο αναφέρθηκε χθες και ο
Πάνος ο Καµµένος και το τι ζητούν οι Γερµανοί.
Οι Γερµανοί πολύ απλά ζητούν την εκτέλεση αυτής της απόφασης περιβεβληµένη µε τις εξής ρυθµίσεις: Πρώτον, αυτός ο
λογαριασµός που µέχρι τώρα χρησιµοποιείται για συγκεκριµένο
σκοπό, αλλά έχει µια αρµοδιότητα η ελληνική Κυβέρνηση, τώρα
θέλουν να είναι υπό διεθνή διαχείριση για να µην µπορεί να τον
αξιοποιήσει ούτε καν η ελληνική Κυβέρνηση και να βάλει χέρι.
Δεύτερον, θέλουν, αν δείτε αυτό το non paper το γερµανικό,
να υπάρξει παρέµβαση θεσµική µέσα στον ελληνικό µηχανισµό
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προκειµένου να µπορούν να εισπράξουν πιο εύκολα τους φόρους. Και αυτό το λέει και στο Eurogroup.
Γι’ αυτό, λοιπόν, γίνονται αυτές οι ρυθµίσεις σε σχέση και µε
τους υπαλλήλους των ΔΟΥ. Οι δανειστές θα µπουν µέσα και στις
ΔΟΥ, θα µπουν παντού, για να µπορούν αυτοί κατά προτεραιότητα να εισπράττουν αυτά που θα είναι τα έσοδα του ελληνικού
δηµοσίου.
Σας θυµίζω ότι είναι επανάληψη –το είπα και χθες- της ρύθµισης του 1898 µε την Επιτροπή του Διεθνούς Οικονοµικού Ελέγχου, όπου και εκεί υπήρχε ένας λογαριασµός στην Εθνική
Τράπεζα και τον χρησιµοποιούσαν µόνο οι δανειστές, οι οποίοι
είχαν πάρει αποκλειστικά και τα έσοδα των τελωνίων του Πειραιά, του Λαυρίου και άλλων περιοχών. Υπάρχουν δηµοσιεύµατα
–προσέξτε!- σύµφωνα µε τα οποία δεν µπορούσε ένας Υπουργός
να κάνει ούτε µετάθεση σε αυτά τα τελωνεία αν δεν έπαιρνε το
ok της τρόικας της εποχής εκείνης, που ήταν πέντε δυνάµεις.
Τα ίδια, λοιπόν, επαναλαµβάνονται. Γι’ αυτό λέµε ότι υπάρχει
θεσµική µνήµη στους δανειστές. Και βασική θεσµική µνήµη
στους δανειστές είναι ότι τόσα χρόνια έχουν συνηθίσει η Ελλάδα
πάντοτε να πληρώνει µέχρι και την τελευταία δεκάρα τις οφειλές
της. Γι’ αυτό τα κάνουν αυτά. Διότι η θεσµική µνήµη λέει: «θα
ακολουθήσω τον ίδιο τρόπο και θα ξαναπάρω». Αλλά αυτήν τη
φορά να είστε βέβαιοι ότι θα σχηµατιστεί αντιµνηµονιακή διακυβέρνηση, η οποία θα πει: «Τέρµα το καλαµπούρι. Δεν θα συνεχιστεί άλλο αυτή η ιστορία. Θα πάµε σε διαγραφή του επονείδιστου χρέους, διότι το χρέος που δηµιουργήθηκε στο µεγαλύτερο µέρος του είναι παράνοµο. Είναι χρέος που δηµιουργήθηκε
µε τις παράνοµες µίζες, για να υπάρξουν προµήθειες σε υποβρύχια που γέρνουν, σε µηχανισµούς και εξοπλισµούς που δεν χρειαζόταν η Ελλάδα». Αυτό θα πει η νέα διακυβέρνηση µέσα σε
αυτήν εδώ την Αίθουσα και τότε θα έρθει η στιγµή που θα σπάσει
αυτή η παράδοση που έχουν συνηθίσει οι δανειστές.
Ερχόµαστε, λοιπόν, στα άρθρα και λέµε, πρώτον, για τη ΔΕΗ.
Χθεσινό δηµοσίευµα της εφηµερίδας «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» λέει ότι
θα υπάρξει αύξηση του ρεύµατος κατά 40%, διότι µας έλεγαν
ότι θα έχουµε ένα µονοπώλιο, θα έχουµε τη ΔΕΗ και όλα αυτά
θα είναι υπέρ του ελληνικού λαού. Παραµύθια!
Δεύτερον, για την τροπολογία των golden boys που κατεβάζει
η Νέα Δηµοκρατία, να υπενθυµίσουµε ότι εµείς φέραµε πριν από
λίγο καιρό αντίστοιχη τροπολογία η οποία δεν έγινε δεκτή -θα
έλεγα µικρόψυχα- από την πλευρά της Πλειοψηφίας. Εµείς είµαστε µεγαλόψυχοι. Θα τη στηρίξουµε, διότι πιστεύουµε ότι πρέπει
να µπει τάξη και να µην έχουµε τα golden boys που κονοµάνε εις
βάρος του ελληνικού λαού. Και αυτό πρέπει να πάει από άκρον
εις άκρον.
«ΛΑΡΚΟ». Γίνεται ένα παιχνίδι για να χτυπηθεί και να αγοραστεί η «ΛΑΡΚΟ» αντί πινακίου φακής, τη στιγµή που ξέρουµε ότι
η «ΛΑΡΚΟ» είναι η µοναδική δύναµη που παράγει αυτό το νικέλιο
ειδικής ποιότητας.
ΟΠΑΠ. Μια εταιρεία µε κέρδη, αντί να την κρατήσουµε για να
στηρίζει συνεχώς την ελληνική οικονοµία, ξεπουλιέται.
Αντίστοιχα, τι γίνεται µε τη Σούδα; Από 25 έως 50 ίσως και σε
ενενήντα εννέα χρόνια θα γίνει η παραχώρηση. Το ίδιο είναι για
το λιµάνι του Ρεθύµνου, του Αγίου Νικολάου.
Επίσης, η δυνατότητα να παραχωρηθεί και να το εκµεταλλευτούν οι ιδιώτες µε απίθανους όρους, τους οποίους δεν προσδιορίζουν εδώ πέρα, θα υπάρξει και στο λιµάνι του Ηρακλείου. Το
ίδιο γίνεται και στα αεροδρόµια.
Και θέσαµε πέραν των οικονοµικών ζητηµάτων και θέµατα εθνικής ασφάλειας. Δεν µπορεί σε ένα νησί όπως είναι η Κρήτη να
αφήσεις χωρίς όρους και προϋποθέσεις να γίνονται αυτά.
Εµείς διαφωνούµε µε το ξεπούληµα. Διαφωνούµε µε τις παραχωρήσεις –ξεπούληµα και των αερολιµένων. Αλλά επισηµαίνουµε
το εξής: Εσείς που το θέλετε, δεν έχετε βάλει κανένα όρο εθνικής ασφάλειας και προστασίας.
Από κει και πέρα, έχουµε την ιστορία του ΤΑΙΠΕΔ. Έρχεστε
και αναδροµικά πάτε να καλύψετε τις µεταβιβάσεις που έκανε η
διυπουργική σε σχέση µε τις µετοχές. Ούτε σε αυτό το θέµα δεν
είστε άξιοι να κάνετε µια δουλειά σωστά. Καταλαβαίνετε εκ των
υστέρων ότι πρέπει να τα ρυθµίσετε και έρχεστε µε πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου που έχουν αναδροµική ισχύ να καλύ-
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ψετε όλες αυτές τις παρανοµίες. Και παρεµβαίνετε στη δικαστική
διαδικασία, διότι υπάρχουν ανοικτές δίκες στο Συµβούλιο της
Επικρατείας αυτήν τη στιγµή και έρχεστε να καλύψετε. Αυτά όλα
βεβαίως είναι αντισυνταγµατικά.
Τέλος, µε το πετρέλαιο θέρµανσης, έτσι όπως το κάνετε, στο
τέλος επιβεβαιώνετε, αλλά από την πλευρά σας, αυτό που λέγατε. Είχατε πει ότι αν βγει το αντιµνηµονιακό µέτωπο, δεν θα
έχουµε να πάρουµε πετρέλαιο. Ε, τώρα που βγήκατε εσείς, το
µνηµονιακό µέτωπο, δεν έχει λεφτά ο κόσµος να αγοράσει πετρέλαιο. Αυτό πετύχατε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή).
Στους αγρότες –και τελειώνω, κύριε Πρόεδρε- λέγατε ότι θα
κόψετε τα 30 ευρώ. Δεν τα κόψατε. Τους τα παίρνετε έµµεσα,
αφού τους βάζετε να πληρώσουν για τον ΕΟΠΥΥ. Ξέρετε πόσο
κάνει αυτό; Ογδόντα εκατοµµύρια ευρώ. Ξέρετε πόσα έχουµε
δώσει µέχρι στιγµής, στο πρώτο εννιάµηνο, για τις προµήθειες
στον EFSF; Τριακόσια είκοσι πέντε εκατοµµύρια ευρώ. Εκεί πάνε
τα λεφτά του ελληνικού λαού, να πληρώνονται και οι προµήθειες
του EFSF και των τοκογλύφων.
Τέλος, έχουµε το θέµα των πανεπιστηµίων που θέσαµε, δηλαδή ότι µε τις ρυθµίσεις που έχετε, στην ουσία βάζετε χέρι –
αλλά αυτά θα τα αναλύσει αργότερα και ο Πρόεδρός µας ο
Πάνος Καµµένος- στην περιουσία όλων των ιδρυµάτων -αλλά
εγώ αναφέροµαι ειδικά στα πανεπιστήµια. Πάτε να τους φάτε την
ακίνητη περιουσία. Με αυτή την κατάσταση µπορούµε να προχωρήσουµε;
Τέλος, επειδή ήταν εδώ ο κ. Σταϊκούρας, έχουµε πει ότι το βασικό ζήτηµα –και το έθεσε και ο Μανώλης Γλέζος- είναι να διεκδικήσει επιτέλους η χώρα µας τις γερµανικές αποζηµιώσεις.
Μόνο µέσα από αυτή τη διαδικασία µπορούµε άµεσα κάλλιστα
να προχωρήσουµε σε αυτό.
Επισηµαίνω, λοιπόν, ότι στην απάντηση που µου είχε δώσει ο
κ. Σταϊκούρας λέει επί λέξει ότι η Ελλάδα διεκδικεί 7,5 δισεκατοµµύρια δολάρια. Στο ποσό αυτό συµπεριλαµβάνεται και το δάνειο της Τράπεζας της Ελλάδος. Είναι λάθος. Επτάµισι δισεκατοµµύρια είναι µόνο όσες γερµανικές αποζηµιώσεις έχουµε για
πολεµικές επανορθώσεις. Είναι άλλα 3,5 δισεκατοµµύρια ευρώ
για το αναγκαστικό κατοχικό δάνειο. Δεν θα δεχτούµε κανένα
κούρεµα που πάει να γίνει στις απαιτήσεις που έχουµε λόγω των
γερµανικών αποζηµιώσεων, διότι οι Γερµανοί το πήραν απόφαση.
Θα πληρώσουν τα χρήµατα, απλά παίζουν ένα παιχνιδάκι για να
µειώσουν το ποσό. Αυτή η Βουλή θα τους αναγκάσει να πληρώσουν αυτά τα οποία οφείλουν στον ελληνικό λαό.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα το δελτίο των
επικαίρων ερωτήσεων της Δευτέρας 29 Οκτωβρίου 2012.
Α. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Πρώτου Κύκλου ( Άρθρο 130 παράγραφος 4 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 498/23-10-2012 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Τρικάλων της Νέας Δηµοκρατίας κ. Ηλία Βλαχογιάννη
προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε τα κριτήρια ένταξης περιοχών της Χώρας στο
δίκτυο NATURA 2000.
2. Η µε αριθµό 507/23-10-2012 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού Β’ Αθήνας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς - Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Όλγας – Νάντιας Βαλαβάνη προς
τους Υπουργούς Οικονοµικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τα εργασιακά και τα ασφαλιστικά
δικαιώµατα των εργαζοµένων και των συνταξιούχων της ΑΤΕ.
3. Η µε αριθµό 476/22-10-2012 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού Πέλλης του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Θεοδώρας Τζάκρη προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων, σχετικά µε την καταβολή των εισφορών των αγροτών
υπέρ ΕΛΓΑ.
4. Η µε αριθµό 500/23-10-2012 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Ηµαθίας των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Κωνσταντίνου Γιοβανόπουλου προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε την
προκήρυξη διδακτικού προσωπικού Μουσικής Εκπαίδευσης για
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τη στελέχωση των κατά τόπους Μουσικών Ωδείων.
5. Η µε αριθµό 505/23-10-2012 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού Β’ Αθήνας του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή κ. Ελένης
Ζαρούλια προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε την αποκατάσταση ναού του
Απόλλωνος στη Ρόδο.
6. Η µε αριθµό 488/22-10-2012 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού Α’ Πειραιά της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Μαρίας Ρεπούση
προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και
Αθλητισµού, σχετικά µε την ανάγκη ενίσχυσης της Πολιτειακής
Παιδείας στη Γενική και Επαγγελµατική εκπαίδευση.
7. Η µε αριθµό 509/23-10-2012 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Β’ Αθήνας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Σπυρίδωνος Χαλβατζή προς τους Υπουργούς Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας και Εσωτερικών, σχετικά µε το Πρόγραµµα «Αριάδνη».
Β. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Δεύτερου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφος 4 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 499/23-10-2012 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Τρικάλων της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κωνσταντίνου Σκρέκα
προς τους Υπουργούς Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε τον επενδυτικό αποκλεισµό του
Νοµού Τρικάλων.
2. Η µε αριθµό 508/23-10-2012 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Κυκλάδων του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Νικολάου Συρµαλένιου προς
τους Υπουργούς Ναυτιλίας και Αιγαίου και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε την ανέλκυση του
ναυαγίου SEA DIAMOND στη Σαντορίνη.
3. Η µε αριθµό 477/22-10-2012 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Κυκλάδων του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ.
Παναγιώτη Ρήγα προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά µε την αναστολή λειτουργίας των Κινητών Μονάδων Ψυχικής Υγείας Βορειοανατολικών και Δυτικών Κυκλάδων.
4. Η µε αριθµό 501/23-10-2012 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Επικρατείας των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Τέρενς – Σπένσερ - Νικολάου Κουίκ προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά
µε τα κριτήρια χορήγησης πετρέλαιου θέρµανσης στη Λέσβο και
στις ορεινές περιοχές.
5. Η µε αριθµό 506/23-10-2012 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Επικρατείας του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή κ. Χρήστου Παππά προς τους Υπουργούς Οικονοµικών και Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τα ληξιπρόθεσµα χρέη των κοµµάτων.
6. Η µε αριθµό 503/23-10-2012 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Λαρίσης της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Θωµά Ψύρρα
προς τους Υπουργούς Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού
και Αθλητισµού και Οικονοµικών, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για
την ενίσχυση του βιβλίου.
7. Η µε αριθµό 510/23-10-2012 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Β’ Αθήνας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Χρήστου Κατσώτη προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου, σχετικά
την ναυτιλιακή εταιρεία «ΠΛΟΕΣ ΑΙΓΑΙΟΥ».
Επίσης, σας ενηµερώνω ότι σύµφωνα µε απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων θα συνεχίσουµε σήµερα µέχρι τις 18.00’ και
θα επανέλθουµε την Τρίτη το απόγευµα, οπότε θα γίνει και ονοµαστική ψηφοφορία.
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ: Εάν δεν τελειώσουµε, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Θα συνεχίσουµε την
Τρίτη το απόγευµα.
Ο κ. Κεγκέρογλου έχει το λόγο για οκτώ λεπτά.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο
κόσµος περιµένει µε αγωνία κάθε µέρα όχι τόσο τα αποτελέσµατα των διαπραγµατεύσεων, τα µέτρα και τα χιλιόµετρα, αλλά
περισσότερο για να δει µία ελάχιστη συνεννόηση του πολιτικού
κόσµου στην κατεύθυνση εξόδου της χώρας από την κρίση, µία
ελάχιστη συνεννόηση η οποία θα πρέπει να επεκταθεί και στους
παραγωγικούς και πνευµατικούς επιστηµονικούς φορείς αυτού
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του τόπου, στους κοινωνικούς εταίρους, προκειµένου να έχουµε
ελπίδα για έξοδο από την κρίση.
Είµαστε ενάντια στην πτώχευση της χώρας, αλλά σαφώς πρέπει να µπουν και όρια στα βάρη που µπορεί να σηκώσει η κοινωνία και ιδιαίτερα τα αδύναµα στρώµατα. Θα έχουµε την ευκαιρία,
πιστεύω, τις επόµενες µέρες να τοποθετηθούµε αναλυτικά για
το πρόγραµµα δηµοσιονοµικής προσαρµογής, όµως, πρέπει να
γίνει ξεκάθαρο ότι είναι αναγκαία συνθήκη η δηµοσιονοµική προσαρµογή για την έξοδο της χώρας από την κρίση, αλλά δεν είναι
ικανή συνθήκη. Για να είναι και ικανή, θα πρέπει παράλληλα να
υπάρξει και άµεσα το πακέτο των µέτρων ουσιαστικής κοινωνικής προστασίας των αδύναµων και ταυτόχρονα οι πρωτοβουλίες
για την επανεκκίνηση της οικονοµίας. Αν αυτά δεν γίνουν ταυτόχρονα, αν τώρα δεν µπει αυτή η στρατηγική µπροστά, δυστυχώς,
σε λίγο καιρό θα έλθουµε σε αυτήν την Αίθουσα να ξανασυζητάµε για νέα µέτρα.
Η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας σαφώς είναι ένας βασικός άξονας που µπορεί να φέρει νέες επενδύσεις, που µπορεί
να συµβάλει στην επανεκκίνηση της οικονοµίας, αν όµως υπάρχει
σχέδιο, αν για κάθε παραχώρηση, για κάθε µεταβίβαση αρµοδιότητας και δραστηριότητας στον ιδιωτικό τοµέα υπάρχει και συγκεκριµένο επιχειρηµατικό σχέδιο για το τι θα γίνει, πόσα θα
επενδυθούν και µε ποιο στόχο.
Γι’ αυτό η διάταξη που πρόσθεσε ο Υπουργός για τη διαδικασία κατάθεσης στην αρµόδια Επιτροπή Οικονοµικών και η συζήτηση, για τον τρόπο µε τον οποίο θα γίνει η παραχώρηση για
κάθε µια από τις εταιρείες ή τους οργανισµούς χωριστά, είναι
θετική. Όµως, δεν αρκεί. Και δεν αρκεί γιατί το τελικό αποτέλεσµα δεν έρχεται στην κρίση της Ολοµέλειας.
Υπάρχει η άποψη, η οποία λέει «µα, καλά, αυτοί οι οποίοι έχουν
την ευθύνη γι’ αυτή τη διαδικασία, το Διοικητικό Συµβούλιο του
ΤΑΙΠΕΔ, δεν θα θέλουν αυτή την κύρωση από τη Βουλή προκειµένου να φύγουν από τις ευθύνες;».
Κοιτάξτε, επειδή ούτως ή άλλως οι Βουλευτές, οι αντιπρόσωποι των πολιτών στο Εθνικό Κοινοβούλιο, θα κληθούν –ανεξάρτητα αν είναι στην πλειοψηφία ή στη µειοψηφία- να απολογηθούν
για το όποιο αποτέλεσµα, ναι, θέλουµε να αναλάβουµε την ευθύνη κύρωσης ή µη κύρωσης για κάθε παραχώρηση χωριστά.
Πρέπει να την αναλάβουµε! Δεν µπορεί να απολογούµαι εγώ ή ο
κάθε ένας Βουλευτής για πράξεις –που αφορούν τη δηµόσια περιουσία- του όποιου τεχνοκράτη, του όπου διοικητικού συµβουλίου, αν δεν έχει και τη δική µου έγκριση.
Γι’ αυτό θα έλεγα ότι θα πρέπει να προστεθεί –άλλως δεν
βλέπω πώς θα περπατήσει- ότι το τελικό αποτέλεσµα της συµφωνίας πώλησης ή παραχώρησης, στη συνέχεια αυτών που
έχουν προστεθεί για την Επιτροπή Οικονοµικών, ερχόµαστε στην
Ολοµέλεια της Βουλής για την κύρωση της πράξης.
Πιστεύω ότι αυτό θα διασφαλίσει και τη διαφάνεια και βέβαια
το µέγιστο όφελος για το δηµόσιο και την κοινωνία, γιατί θα
έχουν και το νου τους ότι θα έλθει στη Βουλή, προκειµένου να
λειτουργήσουν σωστά, µε διαφάνεια και σύµφωνα µε αυτά που
έχουν υποσχεθεί στην επιτροπή. Θεωρώ, λοιπόν, ότι αυτή η διάταξη χρειάζεται αυτήν τη συµπλήρωση, προκειµένου να µπορεί
να ψηφιστεί.
Υπάρχει η διάταξη που αφορά τη ρύθµιση των δανείων των
ΟΤΑ. Είναι αναγκαία αυτή η επιµήκυνση των οκτώ ετών. Η περίοδος χάριτος των τριών ετών και η µείωση του επιτοκίου έστω
κατά 0,5% θα δώσει µια ανάσα στους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης να µπορούν να αντεπεξέλθουν στη δυσκολία που
έχουν.
Η διάταξη που έχει να κάνει µε την τοποθέτηση προϊσταµένων
στο Υπουργείο Οικονοµικών, θεωρώ ότι ουσιαστικά θα πρέπει να
αποσυρθεί και να τηρηθούν απόλυτα οι διαδικασίες αξιολόγησης
µε διαφάνεια και µε πολιτική ευθύνη. Βεβαίως, ανά πάσα στιγµή
η πολιτική ηγεσία έχει το δικαίωµα να ζητήσει την άρση του χρονικού διαστήµατος και να προχωρήσει σε αξιολόγηση. Όµως, όχι
πίσω! Οι διαδικασίες αξιολόγησης θα πρέπει να τηρηθούν απόλυτα.
Για την παράγραφο 9 που αναφέρθηκαν και άλλοι συνάδελφοι,
ως προς την αύξηση της εισφοράς στον ΟΓΑ, θα πρέπει να εξαιρεθούν τουλάχιστον οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ από αυτήν την αύ-
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ξηση. Οι συνταξιούχοι των 360 ευρώ θα πρέπει να εξαιρεθούν!
Να βρείτε από τα ισοδύναµα, να µην αρχίσω να θυµίζω τα ισοδύναµα. Αυτό πρέπει να εξαιρεθεί.
Για την πρόταση του ΤΕΕ πρέπει να υπάρξει τοποθέτηση του
Υπουργείου. Είναι µια πρόταση, η οποία και δεν δηµιουργεί πρόβληµα ως προς τον επιδιωκόµενο στόχο αλλά ταυτόχρονα καθιστά βιώσιµο το Τεχνικό Επιµελητήριο
Για τις διατάξεις που αφορούν το πετρέλαιο, έγινε βελτίωση
και ιδιαίτερα µετά το άνοιγµα του λογαριασµού που µπορεί να
γίνει, η επιστροφή όλου του ποσού του ειδικού φόρου που θα
µπει επιπλέον στους δικαιούχους θα δώσει µια ανάσα καθώς και
τη δυνατότητα να έχουµε στήριξη των αδυνάµων, σαφώς µε κριτήρια πρώτης κατοικίας, σαφώς µε κριτήρια οικονοµικά, αλλά
όλο το ποσό να προέρχεται από το φόρο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα λίγο χρόνο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κλείνω λέγοντας ότι πολλές
φορές µιλάµε για τις ευθύνες σε αυτόν τον τόπο και πώς φθάσαµε εδώ και µας ρωτούν και οι πολίτες. Σίγουρα, ευθύνες υπάρχουν προς πολλές κατευθύνσεις. Σίγουρα, ευθύνες περισσότερες έχουν όλοι όσοι κυβέρνησαν αυτόν τον τόπο, ανεξάρτητα
αν τώρα ανήκουν σε κόµµατα της Αντιπολίτευσης.
Για παράδειγµα, όσοι ήταν Υπουργοί της Κυβέρνησης εξαετίας του Καραµανλή δεν µπορεί να έρχονται τώρα να βγάζουν
εδώ λογύδρια για τη µη βιωσιµότητα του χρέους ή του σχεδίου!
Γιατί αυτό που δεν είναι βιώσιµο, είναι το χρέος που δηµιουργήσαµε τα προηγούµενα χρόνια, όταν από 162 δισεκατοµµύρια
πήγε 330 δισεκατοµµύρια, όταν τον τελευταίο χρόνο, το 2009,
είχαµε µόνο 49 δισεκατοµµύρια έσοδα! Ε, αυτοί τουλάχιστον που
τότε ήταν Υπουργοί, ας µην έρχονται να µας λένε σήµερα για µη
βιωσιµότητα του χρέους.
Το λέω αυτό, όχι γιατί πρέπει ντε και καλά να γίνει κατανοµή
ευθυνών και προσωπική ή πολιτική –και αυτή πρέπει να γίνει!αλλά γιατί υπάρχει ανάγκη συνεννόησης. Χωρίς συνεννόηση δεν
γίνεται. Όλοι, ή ψηφίζουµε ή δεν ψηφίζουµε ή λέµε ναι ή λέµε
όχι, στο σύστηµα αυτό είναι. Κανείς δεν είναι εκτός συστήµατος,
γιατί λέει η Χρυσή Αυγή ότι είναι αντισυστηµική και λένε και άλλοι
ότι είναι αντισυστηµικοί. Όλοι στο σύστηµα είναι! Δεν πληρωνόµαστε; Δεν έχουµε συµβούλους που µας παρέχει η Βουλή; Δεν
παίρνουµε για κάθε επιτροπή λεφτά; Ποιος δεν τα παίρνει; Δεν
είµαστε όλοι συµµέτοχοι στο σύστηµα;
Κατ’ αρχάς τα όχι είναι πιο ισχυρά από τα ναι! Αν δεν υπήρχαν
τα όχι, δεν θα µπορούσε να στηριχθεί το σύστηµα. Η αντιπολίτευση στηρίζει το σύστηµα κάθε φορά, διότι νοµιµοποιεί τις αποφάσεις. Άρα, λοιπόν, αυτά τα περί συστήµατος αφήστε τα. Όλοι
είµαστε συνυπεύθυνοι, άρα και όλοι υποχρεωµένοι να συνεννοηθούµε και να συµβάλουµε να βγει η χώρα από την κρίση και να
ανακουφιστεί η κοινωνία, η οποία χειµάζεται.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε και
εµείς.
Ο Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Πάνος Καµµένος
έχει το λόγο για οκτώ λεπτά.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Το τελευταίο που άκουσα περί συστήµατος, µου θυµίζει τη
νεαρή σύζυγο του πλουσίου συζύγου που αφού τον έπιασε επ’
αυτοφώρω και είδε ότι τα πράγµατα είναι δύσκολα και πάνε για
διαζύγιο, είπε «η δική µας ερωµένη είναι πιο όµορφη». Όµως, δεν
είναι έτσι τα πράγµατα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ποιον µπορούµε να πείσουµε
όταν ερχόµαστε εδώ να νοµοθετήσουµε και λέµε ότι το ελληνικό
κράτος θα σωθεί από την πτώχευση, έχοντας ακούσει τα δισεκατοµµύρια των ευρώ, τα εκατοντάδες χιλιάδες που δίνονται καθηµερινώς αριστερά και δεξιά, όταν λέγεται ότι από τον
συνταξιούχο του ΟΓΑ των 330 ευρώ θα σωθούµε κόβοντάς του
25 ευρώ;
Ποιον πάτε να πείσετε; Πραγµατικά, εγώ ζητώ από τον Υπουργό των Οικονοµικών τον κ. Σταϊκούρα να µας πει πόσα θα
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γλιτώσει το κράτος από τα 25 ευρώ που θα κόψει από τον ΟΓΑ,
από τον συνταξιούχο. Πόσα θα γλιτώσει; Πόσες εκατοντάδες, χιλιάδες, εκατοµµύρια είναι οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ; Όµως, τα 25
ευρώ που του κόβουµε αυτήν τη στιγµή µε τη δική σας πρωτοβουλία –γιατί σας το επέβαλε η τρόικα, γιατί σας διέταξε ο κ.
Τόµσεν- θα του λείψουν του συνταξιούχου του ΟΓΑ και θα πονέσει πολύ περισσότερο!
Γιατί συνεχίζετε να εκτελείτε εντολές αυτών των περίεργων
τύπων, που ο στόχος τους είναι να εξαθλιώσουν τον ελληνικό
λαό;
Κόψτε τα αυτοκίνητα από τους Βουλευτές. Θέλετε; Κόψτε τα.
Κόψτε τους συµβούλους σας. Κόψτε από τα golden boys ακόµα
όχι 25, αλλά 1.025 ευρώ. Για όνοµα, όµως, του Θεού, πώς θέλετε
να µπορούν να περπατάνε οι Βουλευτές και να βλέπουν τους πολίτες, όταν στο συνταξιούχο του ΟΓΑ του κόβεις τα 25 ευρώ;
Πρέπει, επιτέλους, να δείξετε ότι έστω για την τιµή των όπλων
δεν θα δεχθείτε κάθε εντολή που σας δίνει ο κ. Τόµσεν.
Εγώ ζητώ, λοιπόν, µετά από την οµιλία αυτή, να απαντήσετε,
κύριε Υπουργέ, κύριε Σταϊκούρα, πόσα θα γλιτώσετε µε τα 25
ευρώ από τη σύνταξη του συνταξιούχου του ΟΓΑ.
Το λέω αυτό, γιατί αν κανείς θέλει να µιλήσει γι’ αυτό το σχέδιο
νόµου, το οποίο είναι κύρωση πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου, θα πρέπει να δει ότι το σχέδιο που φέρατε είναι αυτό και περιέχει µέσα τα πάντα: Από το συνταξιούχο του ΟΓΑ µέχρι τον
ΟΠΑΠ. Από το λιµάνι µέχρι τη ΔΕΗ. Περιέχει από το πανεπιστήµιο µέχρι τις προσχώσεις. Από το πετρέλαιο θέρµανσης µέχρι τις
συνεταιριστικές τράπεζες.
Αυτό που κάνουµε εδώ δεν είναι νοµοθετική εργασία. Εδώ ερχόµαστε και ζητείται από τη Βουλή των Ελλήνων –και λυπάµαι
που το δέχεται το Προεδρείο αυτό- να νοµοθετήσει το Σώµα για
τα σηµειωµατάκια και τις εντολές που σας δίνει η τρόικα για τακτοποίηση υποθέσεων, ή, αν θέλετε, για τα ρουσφέτια τα οποία
έχετε δεσµευθεί να κάνετε, διότι µέσα σε κάθε διάταξη σε αυτό
το σχέδιο νόµου που φέρνετε και ζητάτε να µιλήσουµε, κρύβεται
τουλάχιστον ένα ρουσφέτι σε κάθε παράγραφο.
Όσον αφορά τις τροπολογίες: Η τροπολογία για το Ελληνικό
είναι πενήντα σελίδες. Και την καταθέσατε χθες, για να τη συζητήσουµε σήµερα.
Πόσες χιλιάδες ώρες έχουµε περάσει στη Βουλή των Ελλήνων
να συζητάµε για τον ΟΠΑΠ, για τη ΔΕΗ, για τα ΕΛΠΕ, για τον
ΟΔΙΕ, για την ΕΥΔΑΠ, για την ΕΥΑΘ, για τα ΕΛΤΑ, για τους Οργανισµούς Λιµένων; Εκατοντάδες χιλιάδες ώρες µέσα σ’ αυτήν
την Αίθουσα έχει γίνει κοινοβουλευτικός έλεγχος σε όλες τις κυβερνήσεις. Κι έρχεστε εδώ και ζητάτε µέσα σε οκτώ λεπτά να µιλήσουµε για όλα και για όλους. Γιατί δεν θέλετε να γίνεται
συζήτηση στη Βουλή; Διότι, δυστυχώς, µετατρέψατε το Κοινοβούλιο σε πλυντήριο της πολιτικής παραδόσεως της χώρας
στους δανειστές. Και αυτή είναι η αλήθεια!
Δεν µπορώ λοιπόν να µιλήσω για όλα αυτά. Οι συνάδελφοί µου
εξάλλου, οι Βουλευτές των Ανεξάρτητων Ελλήνων, ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος, ο εισηγητής έπιασαν θέµατα, τα οποία
και σας ανέλυσαν.
Θα σας πω όµως ότι πριν από λίγο στο γραφείο µου, συναντήθηκα µε το προεδρείο της Συνόδου των Πρυτάνεων. Και αφού
άκουσα τις απόψεις τους, φτάσαµε στο θέµα του ΤΑΙΠΕΔ. Τους
είπα λοιπόν ότι εντάξει, το άρθρο 5, το οποίο περιελάµβανε την
περιουσία των πανεπιστηµίων, απεσύρθη. Και µου απάντησαν ότι
δεν απεσύρθη απολύτως τίποτα. Μπορεί να απέσυραν την πώληση της περιουσίας, αλλά ουσιαστικά τακτοποίησαν το πρόβληµα το οποίο είχαν τα κληροδοτήµατα. Δηλαδή, ενώ επέβαλε
η τρόικα να πουλήσετε και τα κληροδοτήµατα που απαγορεύεται
να πουλήσετε, στο άρθρο 24, παράγραφος 25Α’ τι λέτε; Λέτε:
Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και του, κατά περίπτωση, αρµόδιου Υπουργού, που εκδίδεται µετά από εισήγηση
του Γενικού Γραµµατέα Δηµόσιας Περιουσίας, µπορεί να ανατίθεται στην «ΕΤΑΔ Α.Ε.» η διαχείριση και η αξιοποίηση ακινήτων
εγγεγραµµένων στο ΜΑΠ, επιπλέον των όσων ήδη έχουν περιέλθει στην αρµοδιότητα των εν δυνάµει τάδε, τάδε.
Δηλαδή, τι κάνετε εδώ; Εδώ έρχεστε και λέτε ότι όλα τα ακίνητα του δηµοσίου, των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου,
των πανεπιστηµίων κ.ο.κ., ακόµα και τα κληροδοτήµατα που
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έχουν ειδικό σκοπό –το Ζάππειο- αυτά µπορείτε να τα δώσετε
για να τα εκµεταλλευτούν. Ποιος; Το ταµείο. Πώς; Ακόµα και µε
συµβάσεις ενενήντα εννέα ετών. Δηλαδή, µπορεί ναι µεν να µην
τα πουλάτε, αλλά τα ξεπουλάτε για εκατό χρόνια. Για εκατό χρόνια ξεπουλάτε και αυτά που χρησιµοποιούνται και αυτά που δεν
χρησιµοποιούνται.
Γι’ αυτό σας λέω ότι είναι εκ του πονηρού αυτή η προσπάθεια
να νοµοθετήσετε µέσα σε δέκα σελίδες τα ρουσφέτια και τις
υποχρεώσεις που έχετε απέναντι στους χρηµατοδότες σας.
Πρέπει να το αποσύρετε όλο αυτό το σχέδιο νόµου. Και πρέπει
να το αποσύρετε γιατί ξέρετε ότι όλες αυτές οι τακτοποιήσεις
που γίνονται, είναι τακτοποιήσεις οι οποίες οδηγούν σε µια
µαύρη τρύπα, σε έναν κοινό λογαριασµό την περιουσία του ελληνικού έθνους. Διαλύουν κάθε ελπίδα να µπορέσει µία κυβέρνηση που δεν θα εξαρτάται από τους δανειστές, να βγάλει την
Ελλάδα από αυτήν τη στενωπό.
Πουλάτε τον ΟΠΑΠ. Πουλάτε τη ΔΕΗ. Και αύριο θα αγοράζει
ρεύµα η Ελλάδα. Θα κλείσουν οι λιγνιτικές µονάδες. Και οδηγείτε
τη χώρα απροστάτευτη και γυµνή στους δανειστές.
Την ίδια στιγµή έρχεστε να αντιµετωπίσετε δήθεν τα θέµατα
του πετρελαίου θέρµανσης. Ποιος θα πληρώσει πετρέλαιο θέρµανσης; Εγώ ερωτώ: Οι άνεργοι, οι ηλικιωµένοι που τους κόβετε
τη σύνταξη, πώς θα πληρώσουν στην Κοζάνη, στην Καστοριά,
στη Δράµα, στις Σέρρες, στον Έβρο, στα ορεινά χωριά, στα
νησιά του Βορείου Αιγαίου το πετρέλαιο θέρµανσης; Δεν θα το
πληρώσουν.
Κάντε, λοιπόν, το εξής απλό: Γι’ αυτές τις ειδικές κατηγορίες
καταργήστε το φόρο. Δώστε αφορολόγητο πετρέλαιο, τουλάχιστον για να µπορούν αυτές οι ειδικές οµάδες πολιτών µας να επιβιώσουν. Είναι καθήκον σας να το κάνετε αυτό.
Αντ’ αυτού, αντί να νοµοθετείτε για να προστατεύσετε τον πληθυσµό, τακτοποιείτε ρουσφέτια δικών σας ανθρώπων.
Όταν είδα τον κ. Σηφουνάκη να συγχαίρει την Κυβέρνηση και
τον κ. Σαµαρά, να µιλάει λες και ήταν Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας επί πάρα πολλά χρόνια και να στηρίζει, πραγµατικά
απόρησα. Το κατάλαβα όταν είδα τις προσχώσεις των ξενοδοχείων, τα οποία νοµιµοποιείτε µέσα σε µία παράγραφο.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των Ανεξάρτητων Ελλήνων)
Τέτοιου είδους ρουσφέτια κάνετε! Κι έτσι εξαγοράζετε τη στήριξη από τις άλλες Κοινοβουλευτικές Οµάδες! Επιχειρηµατίες
εξυπηρετείτε. Εξυπηρετείτε συµφέροντα συγκεκριµένα. Και
εµείς δεν θα σας λέγαµε όχι στο να γίνουν εγκαταστάσεις τουριστικές, να βοηθήσουµε τον τουρισµό σε όλα τα νησιά. Σας θυµίζω, όµως: Την ίδια στιγµή που στέλνετε να γκρεµίσουν ένα
ελενίτ στο ερηµονήσι Δοκός, του Ανάργυρου και της Μαρίας την
ταβέρνα, γιατί είναι αυθαίρετο, την ίδια στιγµή νοµιµοποιείτε
όλους αυτούς που απέναντι έκαναν λιµάνια ιδιωτικά, έκαναν προσχώσεις, έφτιαχναν τουριστικές εγκαταστάσεις δισεκατοµµυρίων ευρώ. Γι’ αυτό είστε µία Κυβέρνηση που δεν έχει τη λαϊκή
αποδοχή.
Την ίδια στιγµή, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οδηγείτε ακόµα
και ό,τι υγιές έχει µείνει στα ασφαλιστικά ταµεία στη χοάνη. Τραπεζοϋπάλληλοι: Έχουν φτιάξει ένα ταµείο. Μπορούν να έχουν
την ιατροφαρµακευτική τους περίθαλψη. Ενώ µπορεί να αυτοσυντηρηθεί, το πετάτε στην τρύπα του ΕΟΠΥΥ.
Έρχεστε και επιτίθεστε στον ελληνικό λαό. Και αυτή την επίθεση απέναντι στον ελληνικό λαό, του ξεπουλήµατος ακόµα και
της δηµόσιας περιουσίας ή των υγιών βιοµηχανιών, όπως η
«ΛΑΡΚΟ», το κάνετε γιατί ουσιαστικά η Ελλάδα πρέπει να µείνει
αφύλακτη απέναντι στους δανειστές, να φτάσουµε στις ειδικές
οικονοµικές ζώνες σε όλη την Ελλάδα µε εργαζόµενους των 200
ευρώ, µε εξαθλιωµένους συνταξιούχους, για να µπορέσουν να
κάνουν κουµάντο εκείνοι που θέλουν την κατάργηση της εθνικής
κυριαρχίας, τη νέα δηµοσιονοµική σύµβαση της Ευρώπης, τον
κ. Σόιµπλε ως Υπουργό Οικονοµικών να σας εξευτελίζει µε δηµόσιες δηλώσεις χθες, λέγοντας ότι είναι στο µυαλό σας η διετία
που είπε εδώ ο Υπουργός Οικονοµικών ότι έδωσε. Για καφετζούδες µίλησε.
Και την ώρα που σας προσβάλλουν ακόµα και προσωπικά, σιωπάτε και κάθεστε και τους ακούτε, βάζοντας µία περήφανη χώρα
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κι έναν περήφανο λαό σε µία κατάσταση η οποία δεν έχει κανένα
προηγούµενο!
Εµείς θα αντισταθούµε µέσα κι έξω από τη Βουλή και δεν θα
σας το επιτρέψουµε!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των Ανεξάρτητων Ελλήνων)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Το λόγο έχει ο κ.
Βλαχογιάννης.
ΗΛΙΑΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, σήµερα συζητούµε ένα νοµοσχέδιο που, κατά τη δική µας άποψη, είναι πάρα
πολύ σηµαντικό, γιατί δίνει ώθηση στο πρόγραµµα αποκρατικοποιήσεων, κάτι που έχει τόσο µεγάλη ανάγκη η χώρα.
Προφανώς συγκρούονται δύο κοσµοθεωρίες, συγκρούονται
δύο διαφορετικές απόψεις σ’ αυτήν την Αίθουσα. Είναι οι δυνάµεις εκείνες που δεν θέλουν να αλλάξει τίποτα σε αυτό το κράτος
και είναι και οι δυνάµεις εκείνες που θέλουν να ακολουθήσουν
τον ευρωπαϊκό δρόµο.
Θα ήθελα να υπενθυµίσω ότι, όταν η Κυβέρνηση Καραµανλή
τόλµησε τις µεγάλες αλλαγές µε την ιδιωτικοποίηση των λιµανιών, πάρα πολλοί είχαν ξαπλώσει στα λιµάνια για να εµποδίσουν
τις δυνάµεις της Αστυνοµίας και να εµποδίσουν την επένδυση.
Σήµερα όλοι φέρνουν ως παράδειγµα, πόσο επιτυχηµένη ήταν
εκείνη η επένδυση και ότι πρέπει να ακολουθήσουµε αυτό το παράδειγµα και αυτό το µοντέλο, αν θέλουµε πραγµατικά να δηµιουργήσουµε θέσεις εργασίας. Υπερδιπλασιάστηκαν οι θέσεις
εργασίας στο λιµένα του Πειραιά και η προοπτική είναι να τριπλασιαστούν.
Αυτό δεν µας δείχνει το δρόµο; Είναι δυνατόν οι δυνάµεις της
συντήρησης να κρατούν την Ελλάδα αγκυλωµένη στο χθες; Είναι
δυνατόν να µας διέπει η λογική της δεκαετίας του ’80; Ξεχάσαµε
πώς δηµιουργήθηκε αυτό το υπερτροφικό κράτος; Ξεχάσαµε ότι
όποια επιχείρηση ήταν προβληµατική και πήγαινε να κλείσει, πήγαινε το κράτος, την έπαιρνε, πλήρωνε χρήµατα που δεν άξιζε
αυτή η επιχείρηση και έκανε τους υπαλλήλους, δηµοσίους υπαλλήλους; Πώς δηµιουργήθηκαν τα τεράστια ελλείµµατα; Ποιος
πληρώνει αυτά τα ελλείµµατα; Δεν τα πληρώνει ο λαός από το
υστέρηµά του;
Έρχεται µία Κυβέρνηση που τολµάει να πάει µπροστά και λέτε
ότι ξεπουλάει -όταν τολµάει, ξεπουλάει- χωρίς να έχετε κανένα
στοιχείο ότι αυτό που γίνεται είναι ξεπούληµα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το νοµοσχέδιο περιέχει πολύ
θετικές διατάξεις. Εγώ βρίσκω πάρα πολύ θετική τη διάταξη ότι
λήγει η θητεία των προϊσταµένων του Υπουργείου Οικονοµικών,
επιπέδου τµήµατος και πάνω. Αυτό δεν σηµαίνει ότι η τοποθέτηση νέων επικεφαλής δεν θα διέπεται από συγκεκριµένους κανόνες που θα τους συναποφασίσουµε. Όµως πιστεύει κανείς σε
αυτήν τη χώρα, ότι λειτουργούν καλά οι φοροεισπρακτικοί µηχανισµοί; Πιστεύει κανείς ότι τα έσοδα τρέχουν µε τους ρυθµούς
µε τους οποίους έπρεπε να τρέχουν; Και τι γίνεται, όταν τα
έσοδα δεν τρέχουν µε τις ταχύτητες που πρέπει; Παίρνουµε καινούργια µέτρα. Και ποιος την πληρώνει µε τα καινούργια µέτρα;
Οι µισθωτοί και οι συνταξιούχοι.
Ε, είναι δυνατόν για µικροκοµµατικούς λόγους να µη θέλουµε
να αλλάξει κανένας, επειδή, λέει, έχουν θητεία; Τι θα πει «έχουν
θητεία»; Οι ικανοί που έχουν θητεία να µείνουν και δύο και τρεις
και τέσσερις θητείες. Αυτοί όµως που αξιολογούνται ως ανεπαρκείς, βάσει του έργου τους, προφανώς και πρέπει να αντικατασταθούν. Πρέπει να το κάνουµε άµεσα, αν θέλουµε να είµαστε
συνεπείς σε αυτά τα οποία δεσµευόµαστε τώρα, ότι δεν θα πάρουµε άλλα µέτρα µελλοντικά. Και δεν θα πάρουµε, γιατί θα εισπράξουµε αυτά τα οποία πρέπει να εισπράξει το κράτος. Όχι
να εισπράττει πάντα από εκείνους που είναι τα εύκολα θύµατα,
τα συνήθη υποζύγια, οι µισθωτοί, οι συνταξιούχοι.
Κύριοι Υπουργοί -λείπει βέβαια ο Υπουργός των Οικονοµικώνπιστεύω ότι πρέπει να αποσυρθεί η διάταξη για την καταβολή εισφοράς από τους συνταξιούχους του ΟΓΑ. Πιστεύω ότι είναι µια
ελάχιστη ανταµοιβή για τους ξωµάχους της αγροτιάς. Πιστεύω
ότι αυτή η Κυβέρνηση έχει την ευαισθησία για αυτήν την αδύναµη κοινωνική τάξη και θα τη δείξει και τώρα. Και πιστεύω ότι
θα το κάνει.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Χαίροµαι που επιτέλους ρυθµίζονται τα χρέη των ΟΤΑ. Έχουµε
δήµους που είναι υπερχρεωµένοι και δεν φταίει ένας µόνος δήµαρχος. Κατά καιρούς συσσωρεύτηκαν πολλά χρέη και τα δάνεια
επί δανείων, τα επιτόκια επί επιτοκίων. Η αδυναµία του κράτους
πολλές φορές να είναι συνεπές το ίδιο στις υποχρεώσεις του
στην τοπική αυτοδιοίκηση, διόγκωσε τα χρέη και έκανε κάποιους
δήµους µη λειτουργικούς, να µην έχουν να πληρώσουν ούτε τα
βασικά για τη λειτουργία τους και να µην µπορούν να ανταποκριθούν στην υπηρεσία των πολιτών.
Είναι πολύ θετικό ότι έρχεται αυτή η ρύθµιση και πιστεύω
πραγµατικά ότι θα ανακουφιστούν οι ΟΤΑ και θα µπορέσουν να
επιτελέσουν το κοινωνικό τους έργο.
Έχετε µία διάταξη µε την οποία λέτε, κύριε Υπουργέ, ότι περιέρχεται στην κυριότητα του δηµοσίου το ακίνητο του Υπουργείου Δικαιοσύνης επί της Λεωφόρου Μεσογείων 96.
Θα πρέπει να πω, αν και λείπει ο Υπουργός -πιστεύω ότι θα το
σηµειώσουν οι συνεργάτες του- ότι αυτό το ακίνητο είναι δωρεά
της Μονής Πετράκη στην τότε Χωροφυλακή. Δεν µπορεί εποµένως να αλλάξει η εντολή του δωρητή. Αν αλλάξει, επιστρέφεται
στη Μονή Πετράκη. Να το προσέξετε αυτό, γιατί µόνο ο δωρητής
µπορεί να αλλάξει τη δική του βούληση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτή η Βουλή έπεσε στα δύσκολα. Πρέπει να τολµήσουµε. Είναι κρίµα να ακούγονται κουβέντες εδώ µέσα για µειωµένης εθνικής αντίστασης Βουλευτές,
για υπερπατριώτες, για µειοδότες, για ξεπουληµένους. Δηλαδή,
εµείς είµαστε οι ξεπουληµένοι, εµείς είµαστε οι προσκυνηµένοι
και κάποιοι άλλοι είναι οι εθνικά περήφανοι.
Κοιτάξτε, πατριώτες ήταν και αυτοί που έλεγαν «στην Κόκκινη
Μηλιά» και είδαµε τι έπαθε ο Ελληνισµός. Πατριώτες ήταν και
αυτοί που ήθελαν να διώξουν τους Τούρκους το 1897 µε επακόλουθο ήττα και εθνική συµφορά και πατριώτης ήταν και ο Κωνσταντίνος Καραµανλής, που έπραξε πολύ σωστά το 1974 και
έσωσε τότε την τιµή της Ελλάδος. Γι’ αυτό, η έννοια του πατριωτισµού είναι σχετική και η έννοια του δικαίου και αυτή σχετική.
Ο Θουκυδίδης έλεγε ότι δεν αρκεί να έχεις µόνο δίκαιο, πρέπει
να µπορείς και να το υποστηρίζεις. Το παράδειγµα των Μηλίων
µάς διδάσκει ακριβώς πώς µπορούµε και πρέπει να υποστηρίζουµε τα εθνικά µας συµφέροντα, πάντα µε γνώση των συσχετισµών των δυνάµεων. Όταν η Ελλάδα έµενε χωρίς συµµάχους,
χωρίς εταίρους, υπέστη δεινές ήττες. Και η Ελλάδα δυστυχώς
την τελευταία διετία, ήταν αποµονωµένη.
Ήρθε αυτή η Κυβέρνηση και αυτός ο Πρωθυπουργός, ο Αντώνης Σαµαράς και έβαλε την Ελλάδα στη θέση της στο ευρωπαϊκό και στο παγκόσµιο στερέωµα και τώρα ο Έλληνας έχει τη
θέση που του αξίζει, δίπλα στους άλλους Ευρωπαίους. Πρέπει
να πάµε µαζί µε τους εταίρους, προασπίζοντας τα εθνικά µας δίκαια, τα συµφέροντά µας, αλλά να µην ξεχνάµε ότι σε ένα συνεταιρισµό δεν έχουµε µόνο δικαιώµατα, αλλά έχουµε και υποχρεώσεις. Κάποιοι φαίνεται σ’ αυτήν την Αίθουσα ότι θέλουν την
Ευρώπη µόνο σαν αγελάδα να την αρµέγουν.
Η Ευρώπη όµως σηµαίνει αµοιβαίες υποχρεώσεις, τις οποίες
εµείς µέχρι τώρα δεν τις τηρήσαµε, φίλες και φίλοι. Γι’ αυτό, αισθανόµαστε πολύ πατριώτες, αισθανόµαστε περήφανοι που βάλαµε την Ελλάδα πάλι στη θέση της στην Ευρώπη και θα
συνεχίσουµε να στηρίζουµε αυτήν την Κυβέρνηση, που είναι η
µόνη ελπίδα να µπορέσει ο τόπος να πάει καλύτερα.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία, είκοσι
πέντε µαθητές και µαθήτριες και τρεις εκπαιδευτικοί από το 1ο
Δηµοτικό Σχολείο Οβρυάς Αχαΐας.
Τούς καλωσορίζουµε και τους ευχόµαστε να περάσουν παραγωγικά.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Ο κ. Αυγενάκης έχει το λόγο για οκτώ λεπτά.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αποτελεί κοινή
παραδοχή όλων των κοµµάτων, όλων των Βουλευτών, όλων των
Ελλήνων πολιτών ότι η ελληνική οικονοµία είναι βαλτωµένη και
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πρέπει να κάνουµε κάτι όλοι µαζί, για να τη βγάλουµε από τη στασιµότητα στην οποία έχει περιέλθει εδώ και αρκετό καιρό.
Η ελληνική οικονοµία σήµερα µοιάζει σαν ένα σταµατηµένο
αυτοκίνητο που πρέπει να το σπρώξουµε λίγο ως πολύ -µάλλον
πολύ, από ό,τι φαίνεται- για να πάρει µπροστά, να περάσουµε
από την άµυνα στην επίθεση και να δηµιουργήσουµε εµείς οι πολιτικοί µέσα από γενναίες αποφάσεις, προϋποθέσεις παραγωγής
πλούτου στη χώρα µας.
Για να το πετύχουµε αυτό, χρειάζεται σοβαρότητα κυρίως,
αλλά και αποφασιστικότητα από την πλευρά όλων µας και ιδιαιτέρως όλων εµάς, των υπεύθυνων πολιτικών δυνάµεων του
τόπου, αλλά και αλληλεγγύη από την πλευρά των εταίρων.
Πρέπει να βγούµε µια για πάντα από το τέλµα της ύφεσης και
της στασιµότητας, που σπρώχνει νέους επιστήµονες στη µετανάστευση, γονείς στην εξαθλίωση, αλλά και τους εργαζόµενους
–όσους εργάζονται πλέον- σε µια σκληρή οικονοµική προσπάθεια
επιβίωσης.
Κλειδιά σε αυτήν την κατάσταση είναι η αποκατάσταση της
αξιοπιστίας της χώρας µας και αυτό το έχει πετύχει ο Πρωθυπουργός της χώρας µας, ο κ. Σαµαράς. Επιβάλλεται τώρα να επιτύχουµε πολιτική σταθερότητα για να κερδίσουµε την εµπιστοσύνη των αγορών. Πρέπει να χτίσουµε, αλλά να χτίσουµε ένα
στέρεο τραπεζικό σύστηµα που θα κατευθύνει τη ρευστότητα,
βασισµένη στις ανάγκες της πραγµατικής όµως αγοράς.
Πρέπει και επιβάλλεται να ξεµπλοκάρουµε όλα τα µεγάλα δηµόσια έργα για να µειωθεί η ανεργία και να επέλθει ανάπτυξη,
έστω και µέσω αυτής της οδού. Πρέπει να επιταχύνουµε επίσης
τις διαδικασίες απορρόφησης του ΕΣΠΑ µε απλοποίηση, κατάργηση διαδικασιών και υπογραφών ίσως για να διευκολυνθεί, αλλά
και να τονωθεί ο επιχειρηµατικός τοµέας.
Οφείλουµε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να αξιολογήσουµε,
αλλά και να επαναφέρουµε τον ανταγωνισµό στην αγορά, προκειµένου να διασφαλίσουµε την οµαλή και επιτυχή λειτουργία
της. Και τέλος επιβάλλεται να αξιοποιήσουµε τη δηµόσια περιουσία µας για να µην επιβαρύνουµε άλλο τον κρατικό προϋπολογισµό.
Θα πρέπει να σκεφτόµαστε, αγαπητές κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για όλα αυτά που θα συµβούν όχι στις επόµενες εκλογές,
αλλά στις επόµενες γενεές. Θα πρέπει, όπως ανέφερα και στη
χθεσινή µου οµιλία επί της αρχής, να προχωρήσουµε µε τόλµη
στις αποκρατικοποιήσεις. Και όταν λέω µε τόλµη, εννοώ µε αποφασιστικότητα και θάρρος να συγκρουστούµε µε τις συντεχνίες
και µε αυτούς –και εδώ απευθύνοµαι στους συναδέλφους της
Αριστεράς, όχι όλους, αλλά τους περισσότερους- που επιµένουν
να συζητούν και να επικαλούνται θεωρίες, ανεφάρµοστες όµως.
Ξέρετε πρέπει να κυβερνήσουµε και η Κυβέρνηση δεν γίνεται
µε το τι επιθυµώ, αλλά τι έχω και τι µπορώ να κάνω και τι λέει
τέλος το ταµείο. Επιβάλλεται να συγκρουστούµε µε µειοψηφίες
που πάντοτε επωφελούνται από το κράτος, αν δεν θέλουµε η
φτώχεια και η στασιµότητα να γίνουν βρόγχος στον ελληνικό
λαό.
Και στον τοµέα των αποκρατικοποιήσεων –άρθρο 2 του νοµοσχεδίου- θα σταθώ ιδιαίτερα, διότι δεν θα φέρουν µόνο ταµειακό
όφελος στο κράτος, αλλά θα δηµιουργήσουν συνθήκες ανάπτυξης, νέες θέσεις εργασίας και το πιο βασικό από όλα είναι ότι θα
στείλουν το µήνυµα στις αγορές ότι η χώρα µας, ναι, είναι ανοιχτή σε επενδύσεις.
Απορώ, κύριοι συνάδελφοι της Αριστεράς και ιδιαίτερα του
αριστερού ρεύµατος του ΣΥΡΙΖΑ, πώς τάσσεστε κατά των αποκρατικοποιήσεων ενώ ισχυρίζεστε ότι ενδιαφέρεστε για τη χώρα
αυτή, για τη νέα γενιά, όταν το πρόγραµµα των αποκρατικοποιήσεων αποτελεί αυτήν την περίοδο το µοναδικό µέσο προσέγγισης ξένων άµεσων επενδύσεων προς τη χώρα;
Θέλετε ή όχι η χώρα µας, η Ελλάδα να παραµείνει στην Ευρωζώνη και το ευρώ να είναι το εθνικό µας νόµισµα; Θα ήθελα µια
ξεκάθαρη απάντηση και εδώ στη Βουλή, όχι µόνο στα εσωτερικά
σας όργανα.
Η εφαρµογή του άρθρου 2 θα µπορούσε να οδηγήσει σε πρόσθετες επενδύσεις άνω των 25 δισεκατοµµυρίων έως το 2020
που θα αυξήσουν το ΑΕΠ κατά τρεις τουλάχιστον ποσοστιαίες
µονάδες ετησίως και θα προσθέσουν τουλάχιστον εκατόν πε-
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νήντα χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας αυτήν την περίοδο.
Ακόµα και για τα ιερά τέρατα του δηµοσίου η αποδοχή της
αποκρατικοποίησης είναι µεγάλη. Ενδεικτικά σας αναφέρω τα
εξής: «ΤΡΑΙΝΟΣΕ» 65%, αεροδρόµιο 62%, λιµάνια 55%, ΟΠΑΠ
55%, «ΔΕΠΑ» 54%, ΔΕΗ 53%, ΕΛΤΑ 50%, ΕΥΔΑΠ 48%. Επίσης η
αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του δηµοσίου µπορεί να
αποτελέσει βασική πηγή χρηµατοδότησης του ελληνικού κράτους.
Συγκεκριµένα η συνολική αντικειµενική αξία του ελληνικού δηµοσίου υπολογίζεται ότι φτάνει στα 300 δισεκατοµµύρια ευρώ,
η αξία δηλαδή ανέρχεται στο 112% του ΑΕΠ και η άποψη της κοινωνίας, αν σας ενδιαφέρει να την ακούσετε, για την αξιοποίηση
της δηµόσιας περιουσίας, είναι απολύτως θετική.
Μιας και αρέσκεστε στα νούµερα των δηµοσκοπήσεων, που
έχουν δει το φως της δηµοσιότητας τις τελευταίες ηµέρες, κρατήστε και αυτό. Σύµφωνα µε τη δηµοσκόπηση της «MRB» το 81%
του πληθυσµού της χώρας µας θεωρεί ότι θα βοηθήσει την ανάπτυξη της χώρας και το 74% ότι οι ιδιώτες θα διαχειριστούν την
περιουσία πολύ καλύτερα, ενώ το 84% των πολιτών είναι βέβαιοι
ότι η αξιοποίηση της δηµόσιας ακίνητης περιουσίας θα φέρει
επενδύσεις και θα προσθέσει θέσεις εργασίας.
Μέχρι πρόσφατα η Ελλάδα ήταν ίσως η µοναδική χώρα του
ΟΟΣΑ που δεν είχε καταγράψει την περιουσία του δηµοσίου στο
σύνολό της. Βεβαίως εδώ ευθύνεται και η έλλειψη Κτηµατολογίου. Από τα ακίνητα που διαχειρίζεται η ΚΕΔ µόνο ένα ποσοστό
της τάξεως του 10% µε 15% αξιοποιείται και φυσικά γνώριζε
µέχρι πρότινος το δηµόσιο.
Φυσικά δεν είναι εφικτό να αξιοποιηθεί το σύνολο της δηµόσιας ακίνητης περιουσίας, δεδοµένου ότι µέρος αυτής χρησιµοποιείται για παροχή δηµοσίων υπηρεσιών, κτήρια νοσοκοµείων,
Υπουργείων κ.λπ.. Το ποσοστό όµως των ακινήτων που δεν δύναται να αξιοποιηθεί, δεν περνά κατ’ εκτίµηση, κατ’ αρχήν το
25%.
Η αξιοποίηση της ακίνητης δηµόσιας περιουσίας µπορεί να
επιφέρει πολύ θετικά αποτελέσµατα στον τοµέα του real estate.
Αν γίνουν µε τον κατάλληλο στρατηγικό σχεδιασµό, είµαι βέβαιος
ότι θα δώσουν ώθηση στην αγορά και θα τονώσουν την εθνική
οικονοµία.
Για πολλούς παράγοντες της αγοράς η αξιοποίηση της δηµόσιας ακίνητης περιουσίας αποτελεί πλέον µονόδροµο, ώστε να
αντληθούν κεφάλαια τόσο από Έλληνες όσο και από διεθνείς θεσµικούς επενδυτές. Πρώτα από όλα βέβαια χρειάζεται να θεσπιστεί το κατάλληλο θεσµικό πλαίσιο και να γίνει ένα εθνικό
χωροταξικό.
Η σηµερινή Κυβέρνηση αποδεικνύει για ακόµα µια φορά ότι
επεξεργάζεται και δουλεύει πάνω σ’ αυτές τις θεµελιακές αλλαγές, οι οποίες θα τη βγάλουν από το κρατικοδίαιτο µοντέλο που
µέχρι πριν γνωρίζαµε -και κάποιοι στήριζαν και στηρίζουν ακόµα
και αυτήν την ώρα- και θα στρέψουν την Ελλάδα σε µια νέα λογική, τη λογική των επενδύσεων.
Τέλος, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εδώ και δύο µέρες στην
Αίθουσα αυτήν συζητάµε το παρόν νοµοσχέδιο και παρακολουθώ τις περισσότερες από τις συζητήσεις µε πολύ ενδιαφέρον,
γιατί υπάρχουν και αξιόλογες τοποθετήσεις και αξιόλογα στοιχεία.
Όµως παρακολουθώ να διαµαρτύρεστε έντονα για τη νοµοθετική ρύθµιση σχετικά µε την εξίσωση της τιµής του πετρελαίου,
λέγοντας ότι δεν λύνει το λαθρεµπόριο των καυσίµων.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ένα λεπτό θα ήθελα, κύριε Πρόεδρε.
Δεν φιλοδοξούµε όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να
πούµε ότι µπορούµε να λύσουµε σε µια νύχτα τις παθογένειες
της οικονοµίας και του ελληνικού κράτους. Φιλοδοξούµε όµως
ως Κυβέρνηση της ευθύνης και της σταθερότητας να ξεκινήσουµε από κάπου και αυτό αποδεικνύεται από τις µέχρι σήµερα
πρωτοβουλίες του Πρωθυπουργού της χώρας µας και του συνόλου των µελών της Κυβέρνησης, όπου υπάρχουν αδιαµφισβήτητα αποτελέσµατα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν θα πρέπει να ξεχνάµε ότι οι
κυβερνήσεις πρέπει να εξυπηρετούν το κοινό όφελος και όχι το
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όφελος των ολίγων, όπως άκουσα να περιγράφουν µε γενικολογίες οι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ και των Ανεξάρτητων Ελλήνων.
Δεν έχουµε την πολυτέλεια να πολιτευόµαστε µε τις πρακτικές
του παρελθόντος ούτε µε κορώνες, όπως έκανε λίγο πριν ο Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Καµµένος. Έχουµε χρέος
απέναντι στις επόµενες γενιές να βελτιώσουµε τους όρους της
εθνικής επιβίωσης.
Σύσσωµος ο ελληνικός κόσµος, όλοι µαζί, πολιτικοί, εργαζόµενοι, επαγγελµατίες, επιχειρηµατίες πρέπει να αγωνιστούµε µε
πατριωτισµό για να βελτιώσουµε το χρέος. Ο πατριωτισµός -θα
συµφωνήσω µε τον συνάδελφο- δεν ανήκει σε κανέναν, αλλά σε
όλους µας. Και όλοι µε αυτήν την αρχή πορευόµαστε, λειτουργούµε, δουλεύουµε και συµµετέχουµε σε αυτό το Βήµα, σε αυτό
το Κοινοβούλιο.
Μια τελευταία κουβέντα πριν κατέβω από το Βήµα, κύριε
Υπουργέ, σχετικά µε την παράγραφο 9 της τροπολογίας. Αναφέροµαι δηλαδή πιο συγκεκριµένα στην αύξηση των εισφορών των
ασφαλισµένων του ΟΓΑ. Ζητώ, κύριε Υπουργέ, να εξαιρεθούν οι
συνταξιούχοι του ΟΓΑ. Δεν πρέπει και δεν µπορούµε να επιβαρύνουµε άλλο έµµεσα και άµεσα τους ήδη χαµηλοσυνταξιούχους, εν αντιθέσει µε τη σωστή ρύθµιση που κάνετε για τα χρέη
των ΟΤΑ, που βεβαίως οφείλουµε να αναδείξουµε.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Το λόγο έχει ο Υπουργός κ. Μουσουρούλης για οκτώ λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ (Υπουργός Ναυτιλίας
και Αιγαίου): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα κατ’ αρχάς να αναφερθώ στην τροπολογία µε αριθµό 38 και συγκεκριµένα στην παράγραφο 10 που αφορά τους νηογνώµονες, δηλαδή αναγνωρισµένους οργανισµούς, διεθνείς οργανισµούς που παρέχουν υπηρεσίες νηογνώµονα.
Με παλαιότερη υπουργική απόφαση είχαν καταρτιστεί πρότυπες συµβάσεις µεταξύ του Υπουργείου Ναυτιλίας και των οργανισµών αυτών, προκειµένου να γίνονται µε βάση τη νοµοθεσία οι
απαραίτητοι έλεγχοι στα πλοία και να εκδίδονται πολύ σηµαντικά
πιστοποιητικά και για τα πλοία και για τις εταιρείες. Με την
ισχύουσα νοµοθεσία οι συµβάσεις αυτές ισχύουν µέχρι τις 7 Νοεµβρίου του τρέχοντος έτους.
Με τη ρύθµιση αυτή δίνουµε µια παράταση ενός έτους της
ισχύος των συµβάσεων αυτών, προκειµένου να γίνουν προσαρµογές δύο επιπέδων: Η πρώτη είναι να ληφθούν υπ’ όψιν οι απαιτήσεις της διεθνούς σύµβασης εργασίας MLC, η οποία κυρώθηκε από τη Βουλή πριν από δύο µήνες περίπου και η δεύτερη
είναι να ληφθούν υπ’ όψιν απαιτήσεις προσαρµογής στην κοινοτική Οδηγία 15/2009.
Αυτή η καινούργια πρότυπη σύµβαση έχει ολοκληρωθεί από
το Υπουργείο µας. Απλώς ζητούµε αυτήν την παράταση ενός
έτους προκειµένου να γίνουν οι προσαρµογές, όπως πρέπει και
να µη διαταραχθούν εξ αυτού του λόγου σε καµµία περίπτωση,
οι θαλάσσιες συγκοινωνίες στη χώρα µας.
Αυτό είναι το πρώτο σχόλιο που θα ήθελα να κάνω και νοµίζω
ότι κανένας στο Σώµα δεν θα είχε αντίρρηση.
Θέλω να πω δυο λόγια µε αφορµή τη συζήτηση σχετικά µε
τους λιµένες.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η χώρα µας έχει οκτακόσιους
δύο καταγεγραµµένους λιµένες. Για λόγους γεωγραφικούς,
στρατηγικούς, κοινοτικούς και κοινωνικούς διατηρεί αυτούς τους
λιµένες προκειµένου να εξασφαλίσει την κοινωνική συνοχή, την
εδαφική συνοχή και την περιφερειακή ανάπτυξη. Αυτοί οι λιµένες, όπως όλοι γνωρίζουµε, είναι πολύ µεγάλης χωροταξικής διασποράς, πολύ διαφορετικού µεγέθους και έχουν διαφορετικά
συστήµατα διοίκησης.
Αυτά τα συστήµατα είναι δυο ειδών: το πρώτο είναι οι οργανισµοί λιµένων και το δεύτερο τα λιµενικά ταµεία. Είναι εκατόν
τρεις συνολικά αυτοί οι οργανισµοί που κάνουν ταυτόχρονα και
τη διοίκηση και τη διαχείριση των λιµένων: δηλαδή, την εµπορική
εκµετάλλευση και την παροχή λιµενικών υπηρεσιών. Αυτή είναι
η κατάσταση σήµερα στη χώρα µας.
Σε διεθνές επίπεδο έχουν αλλάξει πάρα πολλά. Κατ’ αρχάς δεν
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υπάρχει λιµάνι επιπέδου και στη Μεσόγειο και διεθνώς, που να
µην έχει προβεί στην εναρµόνιση µε το σύστηµα λιµενικής διακυβέρνησης που ισχύει παγκοσµίως, µε βάση το οποίο γίνεται
διάκριση αυτών των δυο αρµοδιοτήτων, δηλαδή, της διοίκησης
του λιµένα από τη διαχείριση των εµπορικών λειτουργιών. Όλοι
προσαρµόζονται σ’ αυτό. Δεύτερον, έχουν προβεί σε επενδύσεις
προκειµένου αυτά τα λιµάνια –δε µιλάω για τα δικά µας, µιλάω
για τη διεθνή πρακτική- να διεκδικήσουν όσο γίνεται περισσότερο όγκο στη διεθνή διακίνηση εµπορευµάτων. Και για να το κάνουν αυτό, απαιτούνται συγκεκριµένες επενδύσεις.
Παρακολουθώ λοιπόν αυτό που συµβαίνει διεθνώς και θέλω
να µεταφέρω το µήνυµα της ανάγκης να προσαρµοστούµε σ’
αυτά τα δεδοµένα, προκειµένου τα λιµάνια µας να κατακτήσουν
ένα ρόλο στο διεθνές εµπόριο. Ας πούµε ότι και αυτό µας προβληµατίζει.
Θέλω να σταθώ σε αυτά που έρχονται µε βάση την πολιτική
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους λιµένες. Οι περισσότεροι συνάδελφοι και κυρίως όσοι ασχολούνται µε τα δηµόσια έργα γνωρίζουν ότι τα διευρωπαϊκά δίκτυα µεταφορών την τρέχουσα
περίοδο είχαν ένα σηµαντικό προϋπολογισµό, περίπου 8 δισεκατοµµύρια για όλες τις χώρες. Ωστόσο τα πράγµατα αλλάζουν µε
το νέο σύστηµα και το νέο χρηµατοδοτικό εργαλείο που λέγεται
«Διευκόλυνση για τη διασύνδεση της Ευρώπης» το οποίο θα ξεκινήσει για όλα τα δίκτυα µεταφορών µε έναν προϋπολογισµό 32
δισεκατοµµυρίων ευρώ ο οποίος αναµένεται να αυξηθεί µε µόχλευση αλλά και µε οµόλογα έργων.
Αυτό το πακέτο θα κατανεµηθεί σύµφωνα µε πρόταση κανονισµού που συζητείται τώρα στο Ευρωκοινοβούλιο σε δυο επίπεδα. Το πρώτο είναι το κεντρικό δίκτυο ευρωπαϊκών λιµένων
όπου εκεί οι µεγάλοι λιµένες της χώρας έχουν επιλεξιµότητα και
κυρίως οι βασικοί, Πειραιάς, Θεσσαλονίκη, Ηγουµενίτσα, Πάτρα
και το εκτεταµένο δίκτυο που αφορά όλους τους υπόλοιπους λιµένες. Τα λιµάνια που είναι σ’ αυτό το εκτεταµένο δίκτυο όµως,
θα αναγκαστούν να αναζητήσουν χρηµατοδότηση στο ΕΣΠΑ 2 ή
σύµβαση εταιρικής σχέσης, όπως λέγεται.
Πολλά ακούγονται, πολλά γράφονται σχετικά µε το ύψος των
πόρων του κοινοτικού προϋπολογισµού για την επόµενη περίοδο. Δεν µιλάω για τη χώρα µας. Η διαπραγµάτευση θα γίνει
σωστά και πιστεύω ότι θα διεκδικήσουµε ένα σηµαντικό ύψος
προϋπολογισµού. Όµως ο παρονοµαστής σε όλο τον προϋπολογισµό της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πάρα πολύ χαµηλός. Εκεί,
λοιπόν, θα πρέπει να επικεντρωθούµε σε συγκεκριµένες παρεµβάσεις οι οποίες θα πρέπει να µας επιτρέψουν τουλάχιστον να
εξυπηρετήσουµε τις τοπικές ανάγκες. Αυτό δεν µπορεί να γίνει
γιατί δεν µπορεί να γίνουν παρεµβάσεις σε οκτακόσιους δύο λιµένες. Χρειαζόµαστε τρία ΕΣΠΑ µαζί για να πούµε ότι έχουµε το
ίδιο επίπεδο παροχής λιµενικών υπηρεσιών σε όλα τα λιµάνια της
χώρας.
Πρέπει λοιπόν εκτός από το νέο µοντέλο διακυβέρνησης των
λιµένων -που θα συζητήσουµε και νοµίζω θα συµφωνήσουµε- να
αποφασίσουµε µε ποιο τρόπο θα αναζητηθεί αυτό που αποκαλείται µόχλευση. Με ποιο τρόπο δίκαιο ανταγωνιστικό, οικονοµικό, κοινωνικά ωφέλιµο, ανταποδοτικό θα αναζητηθεί αυτή η
προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων. Όχι µόνο λόγω της αδυναµίας να καλύψουµε τις ανάγκες µε δηµόσια χρήµατα, αλλά και
γιατί πραγµατικά τα πιο επιτυχηµένα λιµάνια του κόσµου δεν βλέπουν τον ιδιώτη µόνο ως επενδυτή που θα φέρει χρήµα, αλλά ως
εξειδικευµένο εταίρο στη διαχείριση λιµενικών έργων και υπηρεσιών.
Έτσι θα πρέπει να κάνουµε και εµείς. Να τα διακρίνουµε αυτά,
να συµφωνήσουµε πάνω σ’ αυτά και να επιλέξουµε ένα µοντέλο
επιτυχηµένο διεθνώς και να προσέξουµε να το εφαρµόσουµε
σωστά. Αυτό το µοντέλο υπάρχει. Αφορά στις περισσότερες λιµενικές υπηρεσίες. Είναι το µοντέλο της παραχώρησης. Όµως
µπορούµε και πρέπει να εξετάσουµε όλες τις εναλλακτικές λύσεις. Θα έχουµε και συµπράξεις δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Νοµίζω ότι µε αυτά τα λόγια οι περισσότεροι εξ ηµών θα προβληµατιστούν έτσι ώστε, όταν θα έρθει εδώ προς συζήτηση η
σχετική πρόταση νόµου, την οποία ετοιµάζει το Υπουργείου Ναυ-
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τιλίας και Αιγαίου, να πάρουµε τις σωστές αποφάσεις και να προι
κίσουµε την Περιφέρειά µας µε τα απαραίτητα εργαλεία προκειµένου µέσω των λιµένων της, να εξασφαλίσει αυτό που είπα από
την αρχή, που είναι η εδαφική συνοχή, η πρόοδος και η ανάπτυξη.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε και
εµείς.
Ο κ. Χαϊκάλης έχει το λόγο για οκτώ λεπτά.
ΠΑΥΛΟΣ ΧΑΪΚΑΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αγαπητοί συνάδελφοι, δυστυχώς για όλους µας άλλη µια
φορά η Βουλή των Ελλήνων δεν νοµοθετεί πλέον αλλά κυρώνει.
Ας καταλάβουν όλοι οι Έλληνες πολίτες αυτής της χώρας που
διαψεύστηκαν, αφού τους υφαρπάξατε, κύριε Υπουργέ, την
ψήφο τους µε τόσα ψέµατα, ότι αυτή η κύρωση πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου έχει καταντήσει ανώτερη οκτάβα του «αποφασίζοµεν και διατάσσοµεν».
Φέρνετε µια τροπολογία µαµούθ εννέα Υπουργών, για να περάσουν «σκούπα» τροποποιήσεις επί παντός επιστητού. Τι ζητάτε να κυρώσουµε;
Περιουσία των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου. Πιστεύετε, κύριε Υπουργέ, ότι µπορείτε εν µια νυκτί να υφαρπάξετε
την περιουσία επιστηµονικών συλλόγων, όπως οι δικηγόροι και
οι συµβολαιογράφοι χωρίς να ανοίξει µύτη; Τι είναι ένας σύλλογος; Η περιουσία του και τα µέλη του. Η δε υποχρεωτικότητα τής
ιδιότητας µέλους θωρακίζει τη θεσµική και κοινωνική δύναµη
ενός συλλόγου, ώστε µε τη σειρά του να µπορεί να προστατεύει
το κοινωνικό σύνολο.
Δικηγόροι, συµβολαιογράφοι, µηχανικοί, γιατροί, χωρίς αυτοδύναµους συλλόγους είναι επικίνδυνοι για το κοινωνικό σύνολο.
Τους αφαιρείτε την περιουσία τους, άρα τους πόρους των συλλόγων τους, καθιστώντας τους επαίτες του συστήµατος που
εσείς θέλετε να υπηρετούν.
Θα σας φέρω ένα παράδειγµα. Θα καταθέσω στα πρακτικά
της Βουλής την αιτιολογική έκθεση του ν. 4893/1931 για τη σύσταση συλλόγου συµβολαιογράφων και δικηγόρων.
Πρώτον, συστήνετε νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου. Όµως
οι σύλλογοι αυτοί είναι επαγγελµατικοί. Το διοικητικό συµβούλιο
εκλέγεται, δεν διορίζεται. Τα µέλη που υπηρετούν είναι αµισθί.
Λέτε τώρα ότι το αποσύρετε. Ούτε ξέρετε τι έχετε προτείνει ούτε
ξέρετε τι αποσύρετε. Γιατί την περιούσια του ο σύλλογος και
κατά τόπους όλα τα εφετεία της χώρας, την απέκτησαν ιδίοις πόροις. Εδώ µιλάµε για βίαιη απαλλοτρίωση. Γιατί δεν τους αποζηµιώνετε; Αποκτήσατε κάτι µαζί και έχετε δικαίωµα επ’ αυτού; Δεν
νοµίζω. Ακόµα και ο Μάουρερ των Βαυαρών µε το δικαστικό οργανισµό, το 1834, τους εµπιστεύτηκε δικαστική ύλη. Εσείς απλώς
τους αποδυναµώνετε και µάλιστα µε τρόπο επιθετικό και αιφνιδιαστικό. Και συνεχίζετε απτόητοι.
Σε άλλο σηµείο της τροπολογίας και σε ό,τι αφορά τα λιµάνια,
καταργείτε το ελάχιστο ποσοστό του ελληνικού δηµοσίου. Πουλάτε µε άλλα λόγια τα πλέον στρατηγικά σηµεία της χώρας.
Στην Περιφέρεια Αττικής τα λιµάνια του Λαυρίου και της Ραφήνας έχουν γνωρίσει ραγδαία ανάπτυξη και αποτελούν βασικούς πυλώνες για τη στήριξη της τοπικής οικονοµίας. Ειδικά για
το λιµάνι του Λαυρίου τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει µεγάλα
έργα µε επέκταση της µαρίνας και δηµιουργία εγκαταστάσεων
που έχουν βελτιώσει κατά πολύ τον αριθµό των πλοίων που εξυπηρετούν.
Η Κυβέρνηση όλα αυτά τα αφήνει για τους ιδιώτες, οι οποίοι
απλά θα παραλάβουν έτοιµες καλοκουρδισµένες επιχειρήσεις µε
τους κόπους και τις προσπάθειες των τοπικών κοινωνιών που δοκιµάζονται από την ανεργία. Δώστε τους τουλάχιστον την ευκαιρία να δουλέψουν εκεί οι άνεργοι. Γιατί ο ιδιώτης θα φέρει τους
δικούς του.
Και για να δείτε ότι για όλα αυτά είµαστε υποψιασµένοι θα καταθέσω στα Πρακτικά την περιγραφή του νησιού Σαν Τζώρτζης
απέναντι από την Ανάβυσσο. Η εταιρεία «ΤΕΡΝΑ» το µετέτρεψε
σε ενεργειακό κέντρο. Ένα νησί δίπλα στην Ανάβυσσο µε τέτοια
δυνατότητα εσόδων περιέργως, υπάγεται στον πλούσιο Δήµο
της Ύδρας.
Λιµάνια λοιπόν σε ιδιώτες και νησιά που τα πηγαινοφέρνετε δι-
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οικητικά σε φίλους µε απευθείας αναθέσεις.
Τέλος έχουµε την παραχώρηση κερδοφόρων εταιρειών, όπως
ο Οργανισµός Διεξαγωγής Ιπποδροµιών Ελλάδος. Αυτή η περίπτωση είναι τουλάχιστον ύποπτη. Το ελληνικό δηµόσιο δεν ζηµιώνεται από τον ΟΔΙΕ. Η παραχώρησή του δεν απαιτείται από
καµµία ευρωπαϊκή κοινοτική οδηγία. Ο ΟΔΙΕ είχε κέρδη άνω του
1 εκατοµµυρίου ευρώ το 2010 και 700.000 ευρώ το 2011.
Παραχωρείτε κάτι το οποίο αποφέρει κέρδη; Άρα η παραχώρηση είναι αποτέλεσµα άτακτης υποχώρησης της Κυβέρνησης
έναντι απαιτήσεως των δανειστών. Και ας µη λέει ο κ. Αυγενάκης
ότι κάνουµε πολιτική µε κορώνες, γιατί απλώς τρελαινόµαστε,
όταν βλέπουµε τέτοια πράγµατα.
Το επόµενο θέµα στο οποίο θέλω να σταθώ, είναι η τροπολογία του κ. Στουρνάρα για το Επικουρικό Κεφάλαιο. Αναφέρει
στην αιτιολογική έκθεση ότι το προτεινόµενο άρθρο επιχειρεί να
σταθµίσει τις υποχρεώσεις του Επικουρικού Κεφαλαίου. Αυτό
που καταλαβαίνει ο κάθε λογικός πολίτης, όπως πολύ εύγλωττα
µας κοινοποίησε ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, ο κ. Αδαµόπουλος, δεν είναι η στάθµιση, είναι ουσιαστικά η
κατάργηση της ευθύνης. Θα καταθέσω στα Πρακτικά την επιστολή που συνέταξε ο κ. Αδαµόπουλος και απέστειλε προς τον
κ. Στουρνάρα.
Κύριε Υπουργέ, παρά το γεγονός ότι η τροπολογία γενικώς
πάσχει -θα το εξηγήσω και παρακάτω- αρχικά θέλω να σταθώ
στην πραγµατική αποστολή του Επικουρικού. Το επικουρικό ταυτίζει την ύπαρξή του µε την αποκατάσταση του δικαίου. Δεν χρειάζεται κανείς να είναι νοµικός, για να χαρακτηρίσει το αυτοκίνητο
κορυφαία πηγή κινδύνου. Γι’ αυτό άλλωστε το επικουρικό επιλαµβάνεται µόνο θεµάτων σχετιζοµένων µε ζηµιές, θανάτους και
ψυχική οδύνη από ατυχήµατα ή δυστυχήµατα αυτοκινήτων.
Δεν φταίει ο ασφαλισµένος που κλείνουν η µία πίσω από την
άλλη οι εταιρείες. Ο ασφαλισµένος πληρώνει στωικά όλες τις εισφορές προς το Επικουρικό που επιβάλλει η νοµοθεσία. Έρχεται
λοιπόν µία ανατροπή και κάποιος ασυνείδητος, ανασφάλιστος ή
κάποιος του οποίου η εταιρεία βάζει λουκέτο αντιµετωπίζει τον
εφιάλτη. Πρόσφατα συναντήθηκα µε µία οικογένεια που έχασε
τον δεκατετράχρονο γιο της σε θανατηφόρο τροχαίο. Υποκλίνοµαι στον πόνο των γονιών, όπως και σε ένα δεκαεννιάχρονο νέο
που έφθασε στα γραφεία του Επικουρικού µε το πρόσθετο µέλος
του σε σακούλα, επειδή το παιδί µεγάλωσε και δεν του χωράει
πλέον.
Πώς εσείς κρίνετε λοιπόν ότι η ψυχική τους οδύνη µπορεί να
µετρηθεί µε δικά σας κουκιά και όχι µε αποφάσεις της ελληνικής
δικαιοσύνης; Έξι χρόνια µετά αυτές οι οικογένειες και µε τελεσίδικες αποφάσεις στα χέρια τους δεν µπορούν να εισπράξουν
την αποζηµίωση, που η ίδια η ελληνική δικαιοσύνη επέβαλε.
Στην τροπολογία σας τα ελληνικά δικαστήρια, ως εκ θαύµατος, µπορούν να περιµένουν. Και εξηγούµαι. Προσθέτετε στο
άρθρο 19 του π.δ. 237 την παράγραφο 8, στην οποία ζητάτε από
τον ενάγοντα, πριν ασκήσει το νόµιµο και αναφαίρετο δικαίωµά
του, να ασκήσει αγωγή. Ζητάτε λοιπόν να καταθέσει αίτηση µε
τα έγγραφα που αποδεικνύουν την απαίτησή του. Και εάν δεν
παρέλθει η τρίµηνη προθεσµία και δεν απαντηθεί η αίτηση από
το Επικουρικό, ο παθών δεν µπορεί να καταθέσει αγωγή. Τι λέτε,
κύριοι; Θα καταργήσετε και θα αντικαταστήσετε το Αστικό Δίκαιο
µε µία αίτηση; Από πού και ως πού θα πείτε εσείς στον παθόντα
πότε θα ασκήσει τα συνταγµατικά δικαιώµατά του;
Δεύτερη ακραία µεταχείριση. Η Τράπεζα της Ελλάδος θα καθορίζει τα αποδεικτικά έγγραφα για την κατάθεση της αίτησης
στο Επικουρικό. Ήµαρτον, Κύριε! Μέχρι τώρα γνωρίζαµε ότι το
νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, η Τράπεζα της Ελλάδος, είναι
χρηµατοπιστωτικός οργανισµός. Τώρα µαθαίνουµε ότι θα ασκεί
και προδικαστικό έλεγχο. Πώς να περιγράψει κανείς αυτό που
επιχειρείτε; Αδιανόητο! Κλονίζεται κάθε έννοια δικαίου.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τόσους νοµικούς στο γραφείο σας. Γιατί
δεν τους ελέγχετε να δείτε; Δεν ξέρω, ίσως κάποιο τεστ IQ, ευφυΐας; Τέλος πάντων.
Ο αδικούµενος επίσης πρέπει να γνωρίζει τι θα πάρει και πότε
θα το πάρει. Εσείς πήγατε ένα χιλιόµετρο πολύ µακριά και ξαναδίνετε και άλλη αρµοδιότητα στην Τράπεζα της Ελλάδος, να µπορεί να µεταβάλει το επιτόκιο των τόκων που υποχρεούται να
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καταβάλει το Επικουρικό Κεφάλαιο µε απόφασή της. Πραγµατικά
δεν το κατανοώ.
Έρχοµαι τώρα στην ουσία. Νοµοθετείτε κλίµακες επί κλιµάκων
-αφαιρουµένης της ψυχικής οδύνης, για την οποία βάλατε τροπολογία πρόσφατα µε 6.000 ευρώ, που όµως τα 6.000 ευρώ δεν
είναι ούτε για τα δικαστικά έξοδα- στις οποίες έχετε ως ανώτατο
όριο τα 100.000 ευρώ. Στην ουσία, όµως, δεν θα πάρει 100.000
ευρώ, θα πάρει µέχρι 70.000 ευρώ. Ακόµη και η Διεύθυνση Νοµοτεχνικής Επεξεργασίας της Βουλής στη σελίδα 15, σας λέει
ότι το Επικουρικό Κεφάλαιο χάνει ουσιαστικά τον επικουρικό του
χαρακτήρα και αυτή η ρύθµιση δεν συµβαδίζει µε το άρθρο 2 της
οδηγίας 14/2005. Επίσης σας ανακοινώνει ότι τα ελάχιστα όρια
σε περίπτωση σωµατικής βλάβης είναι 1 εκατοµµύριο ευρώ για
κάθε θύµα. Έχετε ενσωµατώσει αυτές τις διατάξεις στο ν.3746/
2009 εσείς οι ίδιοι.
Εξαιρείτε, λέει, τις περιπτώσεις της πρόθεσης. Θέλει πολύ
µυαλό για να φανταστεί κάποιος ότι µπορεί να χρησιµοποιηθεί
αυτό και ο κάθε ασυνείδητος να µπει στη λογική τού «µπες,
φεύγα και χτύπα»; Τουλάχιστον, φροντίστε για τα ανήλικα παιδιά
και για τους γονείς που µένουν. Αυτό είναι το πιο σηµαντικό,
κύριε Πρόεδρε.
Και κάτι από τα παλιά σας κατορθώµατα. Ένα πολύ σηµαντικό,
επίκαιρο όσο ποτέ –δεν είναι εδώ ο κ. Βρούτσης, αλλά του το
είπα προηγουµένως στην επιτροπή- είναι το εξής: Την ώρα που
εσείς δίνατε µάχη τάχα για τις τριετίες και τις αποζηµιώσεις, σας
κουνάει το δάχτυλο -και ευτυχώς- το Συµβούλιο της Ευρώπης.
Δύο από τις ρυθµίσεις που υιοθετήθηκαν από την ελληνική κυβέρνηση το 2010 αντιβαίνουν στον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη
και πρέπει να απαλειφθούν, σύµφωνα µε την Επιτροπή Κοινωνικών Δικαιωµάτων του Συµβουλίου της Ευρώπης.
Θα καταθέσω στα Πρακτικά τις αποφάσεις για τις αιτήσεις
65/2011 και 66/2011 της ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ και της ΑΔΕΔΥ. Οι δικαστές είναι ξεκάθαροι. Η απόφαση αφορά την επέκταση στον ένα
χρόνο της δοκιµαστικής περιόδου, κατά την οποία οι εργαζόµενοι µπορούν να απολυθούν χωρίς προειδοποίηση και αποζηµίωση και τη µείωση του κατώτατου µισθού για τους εργαζοµένους κάτω των είκοσι πέντε ετών στα 2/3 του εθνικού κατώτατου µισθού.
Η επιτροπή λοιπόν έκρινε ότι η διαφοροποίηση των αποδοχών
των νέων εργαζοµένων κάτω των είκοσι πέντε ετών, αντίκειται
στην αρχή της µη διάκρισης του άρθρου 4, παράγραφος 1, του
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη. Το γεγονός ότι για ένα έτος από
την πρόσληψη δεν οφείλεται αποζηµίωση παραβιάζει το άρθρο
4 παράγραφος 4 του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη. Όπως αναφέρει η ΑΔΕΔΥ σε ανακοίνωσή της, συνολικά η απόφαση διαπιστώνει την απόλυτη παραβίαση δικαιωµάτων των εργαζοµένων
µε άλλοθι την οικονοµική κρίση.
Γνωρίζετε πολύ καλά ότι η Ελλάδα δεν έχει δεσµευτεί στον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη σε δύο κορυφαία άρθρα, το άρθρο 5
και το άρθρο 6. Σύµφωνα µε το άρθρο 5, όλοι οι εργαζόµενοι και
εργοδότες έχουν δικαίωµα να συνεταιρίζονται ελεύθερα και σύµφωνα µε το άρθρο 6, όλοι οι εργαζόµενοι και οι εργοδότες έχουν
δικαίωµα για συλλογικές διαπραγµατεύσεις, δηλαδή τα κορυφαία εργατικά δικαιώµατα.
Ύστερα από αυτήν την κατάσταση, νοµίζω ότι πρέπον είναι να
διαβάσετε τον «Πινόκιο». Μη φοβάστε µη γίνει παραµόρφωση µε
τη µυτούλα, διότι αυτήν τη µύτη την έχετε σηκώσει πολύ ψηλά.
Τη στιγµή που θα βυθίζεται η χώρα, εσείς θα την έχετε βγάλει
έξω για να παίρνετε αέρα και να ζείτε ελεύθεροι.
Ευχαριστώ πολύ.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Παύλος Χαϊκάλης καταθέτει
για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των Ανεξάρτητων Ελλήνων)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Το λόγο έχει ο κ. Κεφαλογιάννης για οκτώ λεπτά.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε ένα τέτοιο κατ’εξοχήν πολι-
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τικό νοµοσχέδιο θα περίµενε κανείς από τα κόµµατα της Αντιπολίτευσης να µην έχουν πλεόνασµα διαπιστώσεων, αλλά να έχουν
µια εµπεριστατωµένη τοποθέτηση σε λύσεις για το πρόβληµα
στην Ελλάδα.
Παρακολουθώντας τη συνεδρίαση σήµερα, εγώ θα µπορούσα
να προσυπογράψω τη συντριπτική πλειοψηφία των λεγοµένων
των αγαπητών συναδέλφων. Βλέπω µε χαρά ότι πέρα από τα
κλασικά διλήµµατα, τα οποία µπαίνουν στα πολιτικά κόµµατα και
τους διαχωρισµούς µεταξύ αντιµνηµονίου και µνηµονίου, υπάρχουν και άλλες συγκλίσεις για την πορεία της χώρας και κυρίως
για την οικονοµία. Θα µπορούσα να προσυπογράψω πολλά από
αυτά που είπε και ο Αρχηγός των Ανεξάρτητων Ελλήνων ο κ.
Καµµένος και µάλιστα να συνηγορήσω και σε µία από τις προτάσεις του.
Άκουσα και την πολύ εµπεριστατωµένη τοποθέτηση του κ. Χαϊκάλη. Το µόνο που έχω να του πω, µια και συγκλίνουµε ως κόµµατα στα θέµατα των ιδιωτικοποιήσεων, είναι ότι αυτό που κατά
κανόνα πρέπει να κάνουµε, είναι να παραχωρούµε κερδοφόρες
επιχειρήσεις. Αυτή είναι µία επιτυχής ιδιωτικοποίηση. Ξεπουλάµε
µόνο ό,τι είναι ζηµιογόνο. Τι πρέπει όµως να κάνουµε παραπάνω;
Πρέπει η υπεραξία, η οποία θα δηµιουργηθεί στο µέλλον, να µπορεί να πηγαίνει και στα δηµόσια ταµεία.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Και ο ΟΠΑΠ;
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Βεβαίως πρέπει να φύγει
και ο ΟΠΑΠ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Ο ΟΠΑΠ είναι ζηµιογόνος;
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Δεν µε καταλάβατε. Είπα
ότι κατά βάση κερδοφόρες επιχειρήσεις πρέπει να πωλούµε και
όχι ζηµιογόνες. Ποια είναι η διαφορά;
ΠΑΥΛΟΣ ΧΑΪΚΑΛΗΣ: Γιατί;
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Διότι κάθε σοβαρός οικονοµικός παράγοντας αυτό που κάνει, είναι να καρπούται επιπλέον υπεραξία από την κερδοφόρο επιχείρηση. Δηλαδή, εάν
εµείς µπορούµε, βάζοντας το µάνατζµεντ ενός ιδιώτη σε µία κερδοφόρα επιχείρηση, κάτω από αυτήν να έχουµε κρατήσει βάσει
σύµβασης, όπως γίνεται σε πολλές ιδιωτικές συµφωνίες, ότι για
οποιαδήποτε αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου που θα γίνει στο
µέλλον, το δηµόσιο ή ο ιδιώτης, κατά περίπτωση, κρατά ένα συγκεκριµένο ποσοστό, καρπούται στο διηνεκές την υπεραξία.
Πάµε τώρα σε δηµόσιες επιχειρήσεις, όπως είναι παραδείγµατος χάριν τα λιµάνια. Είναι µία πολιτική την οποία ακολουθήσαµε
και στο παρελθόν.
Δεν είναι µόνο η παραχώρηση κερδοφόρων επιχειρήσεων.
Αυτό που πρέπει να δούµε –και εκεί θα συµφωνούσα µαζί σαςείναι η παραχώρηση υπηρεσιών. Σήµερα, παραδείγµατος χάριν,
ο Οργανισµός Λιµένος Πειραιώς έχει χρηµατιστηριακή αξία που
δεν υπερβαίνει τα 200 εκατοµµύρια. Αν πουλήσουµε µόνο τις µετοχές, µπορεί να δηµιουργηθεί θέµα. Τι πρέπει να κάνουµε; Να
παραχωρήσουµε υπηρεσίες. Οι υπηρεσίες δηµιουργούν υπεραξία. Η υπεραξία αυτή µπαίνει στις µετοχές της εταιρείας και, αν
το κράτος διατηρήσει ένα συγκεκριµένο ποσοστό, καρπούται και
την υπεραξία.
Πρέπει λοιπόν οι µεγάλες κερδοφόρες επιχειρήσεις να έχουν
τη µορφή µιας εταιρείας η οποία είναι, όπως λέγεται στην ορολογία, holding company, δηλαδή µία εταιρεία-«οµπρέλα» και από
κάτω οι υπηρεσίες που θα παραχωρούνται να δηµιουργούν υπεραξία που στο διηνεκές θα δηµιουργεί πλούτο όχι µόνο για την
εθνική οικονοµία αλλά και για το ελληνικό δηµόσιο.
Αυτές λοιπόν είναι θέσεις που πρέπει να επεξεργαστούµε και,
αν θέλουµε να πάµε λίγο στο ΣΥΡΙΖΑ και στο Κοµµουνιστικό
Κόµµα, µπορούµε να πάµε και πιο πέρα, οι επιχειρήσεις αυτές
να µπουν στη λογική του λαϊκού καπιταλισµού που είναι βέβαια
µία φιλελεύθερη πρόταση µε σοσιαλιστικές, αν θέλετε, ρίζες. Τι
είναι αυτή η πολιτική του λαϊκού καπιταλισµού; Είναι η παραχώρηση µετοχών στους εργαζοµένους µε φορολογικές απαλλαγές
και χρηµατοδοτικά κίνητρα. Δεν ανακάλυψα τον τροχό ούτε έρχοµαι εδώ και σας εισηγούµαι κάτι. Αυτό έχει γίνει στον κόσµο
εδώ και πολλά χρόνια. Είναι η λεγόµενη πολιτική των e-shops,
πόσα δώσαµε, δωρεάν µετοχή στους εργαζόµενους, µε φορολογικές απαλλαγές και χρηµατοδοτικά κίνητρα. Ήδη σε καπιταλιστικές χώρες όπως στην Αµερική, όπως κατηγορεί η Αριστερά
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λόγω και της ιδεολογικής αντιπαράθεσης µε το φιλελεύθερο
κόσµο, υπάρχουν δέκα εκατοµµύρια εργαζόµενοι και δέκα χιλιάδες εταιρείες σ’ αυτό το πρόγραµµα και οι εργαζόµενοι στα επιτυχηµένα από τα παραδείγµατα αυτά, κερδίζουν δεύτερο µισθό.
Έχουµε λοιπόν πολλά σύγχρονα «εργαλεία» παρά το µαύρο
και το άσπρο για να δούµε τις ιδιωτικοποιήσεις και αυτό το νοµοσχέδιο µας δίνει πεδίο δόξης λαµπρό.
Θα συµφωνήσω µε τον κ. Καµµένο και θα το εισηγηθώ κι εγώ
στην Κυβέρνηση, κύριε Υπουργέ, για τη συγκεκριµένη διάταξη και πρώτα απ’ όλα µε τον εισηγητή µας κ. Τζαµτζή- της τροπολογίας 38 παράγραφος 9 για την υγειονοµική περίθαλψη των
αγροτών. Οι εισφορές που ανεβαίνουν από 15 σε 25 ευρώ είναι
κάτι απειροελάχιστο, ένα δείγµα γραφής, είναι το φτωχότερο
τµήµα, το πιο ταλαιπωρηµένο της ελληνικής κοινωνίας που ό,τι
και να τού προσφέρεις λίγο είναι, που είναι ο προµαχώνας, που
είναι το βασικό κοµµάτι της λειτουργίας της οικονοµίας. Ο πρωτογενής τοµέας πρέπει πρώτα να ανακάµψει για να ανακάµψει η
ελληνική οικονοµία. Αυτή η διάταξη της παραγράφου 9 της τροπολογίας 38 να µείνει όπως είναι.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ)
Ανέβηκα στο Βήµα σ’ αυτήν τη δραµατική κατάσταση την
οποία ζει η Ελλάδα για να υπερασπιστώ µία τροπολογία που
έχουν καταθέσει εξήντα Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας. Γιατί
κατατέθηκε; Διότι καµµιά φορά στην αντιπαράθεση που υπάρχει,
πέρα από λογική και από όρια, η Αντιπολίτευση ακολουθεί µια
πολιτική και έναν «ξύλινο» λόγο που δεν έχει διέξοδο.
Θυµάµαι λοιπόν τότε που ο Πρωθυπουργός κατέθεσε µία διάταξη νόµου στη Βουλή και συζητήθηκε στην Επιτροπή Οικονοµικών για να µειώσει τα έξοδα παραστάσεως του Πρωθυπουργού
και των Αρχηγών των άλλων κοµµάτων και το µισθό του, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν την ψήφισε και είπα ότι δεν µπορούµε σε µερικά αυτονόητα πράγµατα να µη συνεννοούµαστε. Μάλιστα είχα προτρέψει τότε την Αντιπολίτευση -που η δουλειά της είναι όπου υπάρχει λάθος να το διορθώνει, όπως βεβαίως και όλων των Βουλευτών µε βάση το ακροτελεύτιο άρθρο του Συντάγµατος- να
µεριµνήσει και να κάνει µία πρόταση να µειωθούν οι υψηλοί µισθοί των δηµόσιων επιχειρήσεων και οργανισµών και κυρίως των
διοικήσεών τους και των τραπεζικών ιδρυµάτων. Λυπάµαι που
αυτήν την πρόταση ο µόνος που την υιοθέτησε –και αυτός στρεβλά βεβαίως, χωρίς να αναφέρει ότι είναι πρόταση που κάναµε
εµείς ως Νέα Δηµοκρατία στην επιτροπή- ήταν ο κ. Μαριάς σε
µία τροπολογία που κατέθεσε, η οποία όµως δεν ήταν καλά δοµηµένη.
Σας καταθέτουµε λοιπόν µία τροπολογία σήµερα που κατ’
απόλυτο τρόπο µειώνει τους µισθούς των δηµοσίων επιχειρήσεων και οργανισµών και κυρίως των διοικητών τους στο επίπεδο
του γενικού γραµµατέα του Υπουργείου που είναι 2.900 ευρώ και
τους µισθούς των διοικητών των τραπεζικών ιδρυµάτων στο επίπεδο ή λίγο λιγότερο από το µισθό του Πρωθυπουργού.
Δεν πιστεύω να υπάρχει κανένας Έλληνας πολίτης ή κανένα
στέλεχος διοίκησης που έχει σχέση µε το δηµόσιο και που να
ισχυρίζεται ότι η δουλειά που κάνει είναι πιο δύσκολη από τη
δουλειά του σηµερινού ή του εκάστοτε Πρωθυπουργού.
Γι’ αυτήν την τροπολογία θα παρακαλούσα να έχουµε τις τοποθετήσεις των άλλων κοµµάτων. Οι µόνοι που τοποθετήθηκαν
µέχρι σήµερα είναι οι εκπρόσωποι των Ανεξάρτητων Ελλήνων.
Θα ήθελα πολύ να γνωρίζω και τις θέσεις των άλλων κοµµάτων.
Πιστεύω ότι είναι κάτι στο οποίο και το ΠΑΣΟΚ ενδεχοµένως θα
συνηγορήσει γιατί και το ίδιο είχε καταθέσει µία πρόταση το
2010, όµως αυτή η πρόταση είχε πάρα πολλές εξαιρέσεις κυρίως
για τις διοικήσεις των οργανισµών και γι’ αυτό το «παράθυρο»
αυτό πρέπει να κλείσει κατ’ απόλυτο τρόπο, αλλά θέλω να
ακούσω και τις τοποθετήσεις των άλλων κοµµάτων. Εδώ που
φτάσαµε πρέπει όλοι να συνεισφέρουν στο µέτρο του δυνατού
και δεν µπορεί να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι στην Ελλάδα σήµερα, πληρώνονται µε τριακόσιες και τετρακόσιες και πεντακόσιες χιλιάδες, όταν κλονίζεται ακόµα και το απειροελάχιστο της
επιβίωσης µεγάλων κοινωνικών οµάδων ή οµάδων όπως είναι οι
αγρότες για τους οποίους έγινε πολύ µεγάλη συζήτηση.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµι-

3377

λίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Τελειώνετε, κύριε
συνάδελφε.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, τελειώνω
αναφέροντας ένα συγκεκριµένο θέµα το οποίο βέβαια δεν µπορεί να το λύσει το Υπουργείο Οικονοµικών, αλλά θέλω να το καταθέσω στη Βουλή.
Υπήρχε η Νοµισµατική Επιτροπή εδώ και πολλά χρόνια, όταν
η Ελλάδα ήταν στη δραχµή. Δεν µπορώ να καταλάβω σε περιόδους κρίσεων –και το κάνω και επωνύµως- γιατί ο κ. Ζαννιάς,
πρώην γενικός γραµµατέας του Υπουργείου επί κυβερνήσεως
ΠΑΣΟΚ και ο κ. Πλασκοβίτης µπορεί να είναι µέλη της Νοµισµατικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος µε µισθοδοσία
11.000 ευρώ και µάλιστα µε εξαετή σύµβαση, δηλαδή ακόµα και
αν τους απολύσουµε, θα πρέπει να πληρωθούν τους µισθούς
τους για έξι χρόνια. Το θεωρώ απαράδεκτο και το θεωρώ κύριο
θέµα µε το οποίο πρέπει να ασχοληθεί η Αντιπολίτευση και δεν
είναι θέµα µε το οποίο πρέπει να ασχολείται η συµπολίτευση,
αλλά ασχολούµαστε ως Βουλευτές και µ’ αυτό το θέµα και πρέπει να βρούµε όλα αυτά τα οποία πληγώνουν τον Έλληνα πολίτη
είτε από συµπεριφορές είτε από έκνοµες ενέργειες και κυρίως
µε τον τρόπο µε τον οποίο κάποιοι αντιλαµβάνονται τα οικονοµικά πράγµατα και ιδιαίτερα για αργοµισθίες όπως αυτή που σας
περιέγραψα, όταν είναι µία Επιτροπή η οποία δεν έχει δουλειά
από το 2003. Αυτά λοιπόν τα θέτω υπ’ όψιν της Κυβέρνησης.
Ξέρω ότι η Τράπεζα της Ελλάδος είναι ένας ανεξάρτητος οργανισµός και προστατεύεται από διεθνείς συµβάσεις, όµως πέρα
απ’ όλα τα θέµατα υπάρχουν και τα θέµατα της συλλογικής και
της πολιτικής τάξης των πραγµάτων και της πολιτικής ηθικής και
µέσα σ’ αυτό το πλαίσιο πιστεύω ότι η Κυβέρνηση θα κάνει τα
δέοντα.
Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας, κύριοι συνάδελφοι, και
για την ανοχή σας, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Το λόγο έχει η κ.
Κανέλλη για οκτώ λεπτά.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Στη σηµερινή διαδικασία, όπως συµβαίνει τώρα τελευταία, σε
µία διαδικασία η οποία είναι πάγια κοινοβουλευτική τακτική κύρωσης πράξεων νοµοθετικού περιεχοµένου, µέσα στον εικοστό
πρώτο αιώνα είµαστε στην ακροτελεύτια κρίση του κοινοβουλευτισµού στο επίπεδο της παγκοσµιοποιηµένης οικονοµίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου. Θα
µπορούσα κι εγώ να ξεχάσω τµήµα ή και ολόκληρη τη δισκέτα
της πολιτισµικής µου ευπρέπειας µε τον ίδιο τρόπο και την ίδια
ελαφράδα µε την οποία ξέχασε ο κ. Παπακωνσταντίνου τη δισκέτα και τη λίστα. Δεν θα το κάνω και δεν θα αφήσω την επικαιρότητα να σκεπάσει την ουσία αυτού του νοµοσχεδίου το οποίο
υποθηκεύει, ληστεύει και διακυβεύει µέλλον γενεών σε επίπεδο
εκατό ετών, απολύτως σε επίπεδο εκατό ετών.
Υπάρχει η αντίληψη ότι όλοι µαζί µπορούµε να χρησιµοποιούµε ένα τεχνητό, φαλκιδευµένο και κυριολεκτικά ιδεολογικά
εξαθλιωµένο «πατριδόµετρο» και αυτό σηµαίνει ότι µπορεί κάποιος να ανεβαίνει εδώ και να µιλάει για λαϊκό καπιταλισµό και
πέρασµα µετοχών.
Θέλω να µου πείτε πόσο πλούσιοι έγιναν οι κάτοικοι του Αστακού από το λιµάνι τους. Θέλω να µου πείτε αν πιστεύετε ότι µε
βάση το άρθρο τρίτο –εγώ στο άρθρο τρίτο του νοµοσχεδίου
θέλω να σταθώ- θα φτιάξετε και θα δώσετε τη δυνατότητα να γίνουν ιδιωτικοποιηµένα, πάνω σε δηµόσια γη, «φιλέτο» στα καλύτερα σηµεία, χάριν στη θάλασσα, στο νερό, στον αέρα, στην
άµµο, στην εκπληκτική δουλειά των Ελλήνων αγροτών που µπορούν να παράσχουν προϊόντα εξαιρετικής ποιότητας, ιδιωτικά
τουριστικά χωριά, τα οποία θα έχουν και ιδιωτική πολεοδοµία.
Υλοποιείτε µε αυτό το νοµοσχέδιο στην πραγµατικότητα -γιατί
είναι νοµοσχέδιο εκποίησης της περιουσίας- µία διαφήµιση των
αρχών της δεκαετίας µετά το 2000, η οποία έπαιξε κατά κόρον
κι έδινε συγχαρητήρια σε άνθρωπο που έγινε δήµαρχος κι ο δήµαρχος απαντούσε ότι το πέτυχε χάριν στην φτηνή δανειοδότηση των τραπεζών, γιατί έτσι κατάφερε να αποκτήσει έξι
χιλιάδες σπίτια και να γίνει δήµαρχος της πόλης. Αυτό ακριβώς
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κάνετε σε λίµνες, σε παραλίες στην πραγµατικότητα, γιατί χωρίς
την ταξική προσέγγιση δεν θα µπορέσουµε να συνεννοηθούµε.
Και είναι παράξενο που σε αυτό το Κοινοβούλιο τίθεται οτιδήποτε επί τάπητος εκτός από την τάξη. Δεν µπορεί να πάνε µαζί
οι χρήστες των υπηρεσιών του «ΑΣΤΕΡΑ» Βουλιαγµένης µε τους
εργαζοµένους στον «ΑΣΤΕΡΑ» Βουλιαγµένης. Λαϊκός καπιταλισµός δεν υπάρχει µε την παραχώρηση δωµατίων του «ΑΣΤΕΡΑ»
Βουλιαγµένης τη χειµερινή περίοδο στους εργαζοµένους, για δεκαπέντε ηµέρες διακοπές µε αυτοεξυπηρέτηση. Λαϊκός καπιταλισµός έτσι ριγµένος εδώ µέσα, είναι για να θολώσει τα νερά.
Στη διάκριση του κεφαλαίου είναι πού και πόσο θα αποζηµιώσει. Και το µεγάλο κεφάλαιο µπορεί να είναι και οι ασφαλιστικές
εταιρείες, γι’ αυτό το κάνατε αυτό.
Πρέπει να έχουν τη συναίσθηση οι Έλληνες εργαζόµενοι, ότι
αυτός που τους επιτίθεται είναι το κεφάλαιο. Γι’ αυτό και κατασκευάσατε την έννοια «κοινωνικός εταίρος», ωσάν η κοινωνία και
η ζωή να είναι εταιρεία. Δεν υπάρχουν κοινωνικοί εταίροι στο επίπεδο αντιθέτων συµφερόντων. Δεν µπορούµε να πάµε µαζί καπιταλιστές και µαρξιστές και να φτιάξουµε καπιταλιστοµαρξιστικό µόρφωµα, εκτός κι αν θεωρήσουµε ότι είναι κοµµουνιστική
η εταιρεία «KIK», επειδή έχει το εργοστάσιο της στο Πακιστάν
και κατάφερε, ακόµα κι αν είχε λαϊκές µετοχές, να καίει τριακόσιους ανθρώπους, εργαζοµένους που έγιναν στάχτη, κάρβουνο
σε συνθήκες κοτετσιού. Και κατάφεραν οι δηµοκράτες να µην
πληρώσουν 500.000 δολάρια αλλά 1.000.000 δολάρια αποζηµίωση το κεφάλι.
Αυτή η αντίληψη η οποία υπάρχει, ότι η δηµόσια περιουσία και
η κρατική περιουσία θα πάει προς όφελος του λαού, είναι ένα
αποδεδειγµένο ψεύδος. Με διακόσιες χιλιάδες απούλητα ακίνητα µόνο στο λεκανοπέδιο Αττικής, είστε µπροστά στο φάσµα
ανθρώπων, που δεν µπορούν να κρατήσουν ούτε το τριάρι που
έχουν. Είστε µπροστά σε νέα ζευγάρια τα οποία δεν έχουν τη δυνατότητα όχι να στεγαστούν, αλλά ούτε καν να επιζήσουν.
Με χίλια ιδρύµατα στη χώρα και µε περιουσία η οποία έχει
πάρει το χαρακτήρα νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου ή
ακόµα και ιδιωτικού δικαίου θα ξεπουλήσετε –το ακούσαµε ωµάτα φιλέτα, δηλαδή για παράδειγµα τα φιλέτα της ΕΡΤ, τα φιλέτα
του οφθαλµιατρείου. Θα πουλήσετε ποια φιλέτα; Τα φιλέτα του
νοσοκοµείου; Ποια φιλέτα θα πουλήσετε; Σε βάρος ποίου και
πού θα πάνε τα χρήµατα;
Έχετε µέχρι σήµερα φτιάξει φοιτητικές εστίες; Τα των παιδιών στην Ελλάδα που πέτυχαν φέτος, αν πέτυχαν σε άλλη πόλη,
είναι σαν να έχουν πετύχει στο Πεκίνο και δεν µπορούν να πάνε
και δεν έχουν πού να µείνουν. Σε αυτόν εδώ το χώρο µε άλλα νοµοσχέδια έχουµε µιλήσει για φοιτητικό τουρισµό, που θα ζωντανέψει τη χώρα.
Ξέρετε τι είναι ιδιωτικοποιηµένο χωριό για διακοπές; Είναι η
περίκλειστη µεσαιωνική πόλη µε αµιγώς ταξικά χαρακτηριστικά,
η οποία τι θα µου πείτε ότι θα έχει; Λαϊκό στρατό από σεκιουριτάδες, µε ηλεκτροφόρα καλώδια για να µη δουν τους επαίτες απ’
έξω και χαλάει η εικόνα;
Θα µου πείτε ότι αξιοποιείτε το Ελληνικό για να µεταφέρετε
τον ελληνικό πληθυσµό που υποφέρει από την υποβάθµιση του
κέντρου της Αθήνας και θα µεταφέρετε τους κατοίκους του
Αγίου Παντελεήµονα στο αξιοποιηµένο από έναν σεΐχη ενδεχοµένως -διότι εξαρτάται και το χρώµα και η θρησκεία, δεν την είχε
ποτέ το κεφάλαιο- στο Ελληνικό; Και θα αφήσετε το υποβαθµισµένο κέντρο ως µη φιλέτο στα χέρια των κατοίκων;
Κάνετε περίκλειστες πόλεις. Αυτήν τη στιγµή όταν το ΚΚΕ σας
µιλάει για µεσαιωνικές συνθήκες και γύρισµα του ιστορικού και
ιδεολογικού ρολογιού σε συνθήκες µεσαίωνα, είναι αποδεδειγµένο στην πράξη. Περίκλειστες πόλεις είναι µόνο για τους έχοντες και κατέχοντες.
Το δικαίωµα των διακοπών δεν το έχουν καν οι κάτοικοι των
Φούρνων µε τα ενοικιαζόµενα δωµάτια που πούλησαν µε βάση
την ευρωπαϊκή πολιτική για την αλιεία και τον τουρισµό µέχρι σήµερα- και τώρα θα τους δώσετε και τις ακτές- τα καΐκια τους και
δεν µπόρεσαν να τα πάρουν πίσω. Όταν ζήτησαν να τα πάρουν
πίσω, δεν µπορούσαν να τα πάρουν πίσω. Πήραν 35.000.000
δραχµές ο καθένας κι έφτιαξαν ενοικιαζόµενα δωµάτια µαζί µε
Γερµανούς, τα οποία δεν έχουν νερό και περιµένουν να βρέξει.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Και σήµερα µιλάµε για τις επενδύσεις και την ιδιωτικοποίηση της
ΔΕΗ.
Θέλετε να πείτε για τον εργαζόµενο που δίνει το 5%, το 10%,
το 20%, το 25%, το 30%; Θα κάνετε λαϊκό καπιταλισµό µε ποιον;
Με το Μάνεση της «ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑΣ» που πήρε και λιµάνι και που
τώρα που θριάµβευσε µε τη βοήθεια κράτους και παρακράτους
ζητάει 25% περαιτέρω µείωση;
Είναι αξιοποίηση να δώσετε οτιδήποτε υπάρχει σε βουνοκορφή, από την ώρα που µπορείτε να το κάψετε και να το αφήσετε απροστάτευτο, χωρίς πυροσβέστες; Θα συλλάβετε µε τον
ίδιο τρόπο αυτόν ο οποίος θα ξεπαγιάζει, για παράνοµη υλοτοµία
αν κόψει το πεύκο της γειτονιάς του; Θα µιλήσετε για φυσικά
αίτια όταν πεθάνει ο άλλος ξεπαγιασµένος από πνευµονία ή θα
µιλάτε για κόστος στον ΕΟΠΥΥ;
Η ιδιωτικοποίηση σας έντυσε; Ντύνει, στολίζει, νοικοκυρεύει;
Για ψάξτε την. Πού φτιάχνεται το τελευταίο άρβυλο; Η δυνατότητα µετακίνησης του κεφαλαίου παγκοσµίως είναι πραγµατική,
ουσιαστική και θεσµοθετηµένη επίθεση για έναν πραγµατικό πόλεµο. Όµως όταν µιλάει κάποιος για πόλεµο και θέλει να υπερασπίσει πατρίδα, διευκρινίζει τον εχθρό. Ο εχθρός της πατρίδας
αυτήν τη στιγµή είναι το ντόπιο και ξένο κεφάλαιο και θύµα αµυνόµενο είναι ο ελληνικός λαός στην πλειονότητά του. Με ενάµισι
εκατοµµύριο ανέργους, ιδιωτικά χωριά ακριβού τουρισµού, δεν
πρόκειται να διαθέσουν κέρδη στους Έλληνες εργαζοµένους,
παρά µόνο πακιστανικά µεροκάµατα για φθηνή, υγιεινή φέτα και
διατροφή.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Ρωτήστε µόνο, όταν µιλάτε για νηογνώµονες και για ασφάλεια,
το κόστος µεταφοράς µαθητών σε περίπτωση κακοκαιρίας, τώρα
που συρρικνώνονται και τα σχολεία, από τη Θάσο στην ακτή και
µπρος-πίσω.
Αναρωτηθήτε, οπουδήποτε εµφανίστηκαν ιδιώτες τι έγινε.
Κλείνει το «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ» κι εσείς θα δώσετε κι άλλα φιλέτα
για να φτιάξουν χωριά για να έρθουν να κάνουν διακοπές εδώ
ποιοι;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Τελειώνετε, κυρία
Κανέλλη.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Οι ναυτεργάτες της Χάβρης; Οι ναυτεργάτες στα λιµάνια της Ευρώπης που είναι στην ίδια µοίρα µε τους
Έλληνες ναυτεργάτες και χειρότεροι; Η εκποίηση της δηµόσιας
περιουσίας που βαφτίζετε «αξιοποίηση», είναι µπούρκα του κεφαλαίου και απαιτεί συνολική, λαϊκή αντίδραση.
Στον πόλεµο πρέπει να ξέρεις ποιος είναι ο εχθρός, γιατί αλλιώς έρχεστε εδώ και µε πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου κάνετε αντάρτικο στη νοηµοσύνη µας. Αυτό θα αντιµετωπιστεί
καταλλήλως.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Η κ. Αγγελική Γκερέκου έχει το λόγο για οχτώ λεπτά.
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΚΕΡΕΚΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συναισθανόµενη πλήρως την ευθύνη που έχει ο καθένας µας αυτήν τη στιγµή
και τη σοβαρότητα της κατάστασης στη χώρα µας, αλλά και
πόσο σηµαντικό, πόσο καίριο είναι αυτό το νοµοσχέδιο για το
αναπτυξιακό µέλλον της χώρας µας, θα προσπαθήσω όσο µπορώ πιο ξεκάθαρα, να τοποθετηθώ πάνω σε συγκεκριµένα θέµατα, γιατί και ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ και ο συνάδελφος κ.
Κεγκέρογλου σε πολλά θέµατα µε έχουν καλύψει.
Όµως έχω να πω κάποια πράγµατα, που έχω διαπιστώσει. Διατρέχοντας λοιπόν προσεκτικά το σχέδιο νόµου που συζητάµε σήµερα, δεν µπορώ να το κρύψω, διαπίστωσα πως υπάρχει ολόκληρη φιλοσοφία που στηρίζεται σε ένα µύθο, σε µία πραγµατικότητα και σε µία µισή αλήθεια.
Τι εννοώ; Η πραγµατικότητα αφορά τη µεγάλη ακίνητη δηµόσια περιουσία και την επιβεβληµένη ανάγκη ειδικά τώρα, ειδικά
σε ένα περιβάλλον βαθιάς ύφεσης, υψηλής ανεργίας και παρατεταµένης αβεβαιότητας, κάποτε επιτέλους να αξιοποιηθεί.
Αφορά, επίσης, την αδήριτη ανάγκη να εξαλείψουµε κάποια
στιγµή την τερατώδη γραφειοκρατία και τις αδικαιολόγητα χρονοβόρες διαδικασίες που καταπνίγουν κάθε πρωτοβουλία, ιδιω-
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τική και µη, για επενδύσεις.
Το πρόβληµα είναι ότι στη χώρα µας αυτή η πραγµατικότητα
στηρίζεται πια όλο και πιο πολύ σε ένα µύθο. Ο µύθος έχει να
κάνει µε τη σχεδόν ψυχαναγκαστική αντίληψη, που µας διακατέχει, πως η όποια διευκόλυνση των επενδύσεων δεν µπορεί να επιτευχθεί µε την απλούστευση, αλλά µε την υπέρβαση της κειµένης νοµοθεσίας. Λυπάµαι που το λέω, αλλά περί αυτού συζητάµε
σήµερα, αγαπητοί συνάδελφοι εν πολλοίς.
Δεν ξέρω πώς αλλιώς να χαρακτηρίσει κανείς την πρόβλεψη ας µη γελιόµαστε- για ιδιωτική χωροταξία ανήκουστη σε κάθε
προηγµένη χώρα, τη δυνατότητα αναδόµησης του αιγιαλού από
ιδιώτες ή την αναγκαστική απαλλοτρίωση γειτονικών εκτάσεων
για την εξυπηρέτηση ιδιωτικών επενδύσεων.
Δεν µπορώ να διανοηθώ ότι η Κυβέρνηση δεν έχει αντιληφθεί
τα ζητήµατα αντισυνταγµατικότητας και ισονοµίας που επιφέρουν αυτές οι διατάξεις. Πώς θα αιτιολογήσουµε αύριο σε έναν
ιδιώτη επενδυτή που επιθυµεί να χτίσει σε µια ιδιωτική έκταση
εκτός σχεδίου ότι θα πρέπει να καταβάλει εισφορά σε γη και σε
χρήµα, ότι θα πρέπει να περιµένει την ένταξη της περιοχής στο
σχέδιο πόλης το οποίο χρειάζεται προεδρικό διάταγµα και το
οποίο µε τη σειρά του θα πρέπει να ελεγχθεί από το Συµβούλιο
της Επικρατείας;
Θα µου επιτρέψετε τέλος να σας πω ποια είναι η µισή αλήθεια.
Θέλω να το πω κοµψά, να µη µιλήσω για ψέµα, γιατί υπάρχει η
καλή προαίρεση, αλλά πρέπει να βάζουµε κάποιο πλαίσιο σε
αυτά που λέµε. Η µισή λοιπόν, αυτή αλήθεια κρύβεται στο άρθρο
τρίτο και έχει το όνοµα παραθεριστικό χωριό. Για να πούµε τα
πράγµατα µε το όνοµά τους, ναι, σε όλες τις οργανωµένες σύγχρονες τουριστικές χώρες υπάρχει αυτό το µοντέλο. Εµείς συνολικά δεν είµαστε αντίθετοι σε αυτό. Οργανωµένο µοντέλο
παραθεριστικής κατοικίας, οργανωµένο όµως µε τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές, µε σεβασµό στην τοπική ταυτότητα,
στο περιβάλλον, στο τοπίο και την κλίµακά του, µε έγκριση από
τον Οργανισµό Τουρισµού, µε αποστάσεις από γειτονικές χρήσεις και σε περιοχές µε συγκεκριµένα χαρακτηριστικά.
Ας σηµειώσουµε δε ότι βρισκόµαστε σε µία χώρα που δεν έχει
καν ακόµη καθορίσει χρήσεις γης. Τίποτε απ’ όλα αυτά δεν έχει
προβλεφθεί. Δεν αξιοποιούµε τους νόµους που ήδη έχουµε. Αντί
λοιπόν να χτυπήσουµε τη γραφειοκρατία, την προσπερνάµε και
ακολουθούµε κάποιους άλλους δρόµους που, κατά τη γνώµη
µας, µπορεί να µας φέρουν πολύ χειρότερα αποτελέσµατα. Παραδείγµατος χάριν οι ΠΟΤΑ, οι περιοχές ολοκληρωµένης τουριστικής ανάπτυξης. Βέβαια, είκοσι χρόνια χρειάστηκαν για να γίνει
αυτό το εξαιρετικό, οικιστικό τουριστικό –θα έλεγα- σύνολο στο
«COSTA NAVARINO».
Βεβαίως και πρέπει να πατάξουµε την γραφειοκρατία, βεβαίως
και δεν πρέπει να περιµένουµε είκοσι και δεκαπέντε χρόνια να
γίνει µία τουριστική ανάπτυξη. Ας χτυπήσουµε λοιπόν αυτό. Όχι
το σύµπτωµα, αλλά την αιτία του κακού.
Θεωρώ λοιπόν πως η Κυβέρνηση µε όλη την καλή της διάθεση
ενδεχοµένως δεν έχει συνειδητοποιήσει τις δραστικές αλλαγές
και επικίνδυνες εν δυνάµει, που µπορεί να επιφέρει στο τοπίο του
ελληνικού τουρισµού.
Θα ήθελα να θυµίσω σε όσους ανακάλυψαν το Ελ Ντοράντο
του παραθεριστικού χωριού, ότι στην Ισπανία σήµερα υπάρχουν
επτακόσιες χιλιάδες αδιάθετες παραθεριστικές κατοικίες και
άλλες διακόσιες χιλιάδες µισοτελειωµένες. Στην Ισπανία όµως
παρ’ ότι κατέστρεψαν τις παράκτιες περιοχές τους, έχουν διατηρήσει τις πόλεις τους και την ενδοχώρα τους. Αντίθετα εµείς
έχουµε διατηρήσει σε αρκετά µεγάλο βαθµό, θα έλεγε κανείς,
την παράκτια ζώνη που είναι το συγκριτικό µας πλεονέκτηµα και
έχουµε καταστρέψει σε πολλές περιπτώσεις τις πόλεις µας. Και
αυτό το παράκτιο µέτωπο πρέπει πάση θυσία να το διαφυλάξουµε.
Σήµερα η κυβέρνηση της Ισπανίας προσπαθεί να πουλήσει
αυτές τις εγκαταλελειµµένες εκτάσεις-φαντάσµατα παραθεριστικά χωριά, που στάθηκαν η αφορµή για να σκάσει η στεγαστική
φούσκα και να επέλθει η τραπεζική κρίση.
Δεν µπορώ µε λίγα λόγια ούτε καν να φανταστώ ότι κάτι ανάλογο θα συµβεί στον Ερηµίτη της Κασσιόπης στη Βόρεια Κέρκυρα, ένα µοναδικό οικοσύστηµα πεντακοσίων στρεµµάτων -η
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περισσότερη δασική έκταση- σπάνιας οµορφιάς που χαρακτηρίζει την ποιότητα της γύρω περιοχής µε υψηλού επιπέδου τουριστικό προϊόν. Δεν µπορώ επίσης να το φανταστώ αυτό ούτε στη
λίµνη Καϊάφα ούτε στο Παλιούρι της Χαλκιδικής ούτε σε άλλες
περιοχές. Θέλω να πω λοιπόν ότι κάθε περίπτωση είναι µοναδική,
δεν µπορεί να µπει σε οριζόντιες καταστάσεις και µέτρα.
Και ποιος σας είπε ότι ένα σύγχρονο οικοτουριστικό πάρκο παραδείγµατος χάριν ή µία οικοτουριστική µονάδα δεν αποφέρει
πολύ περισσότερα έσοδα από την άνευ όρων οικιστική ανάπτυξη
που µακροπρόθεσµα µπορεί και να βλάψει την ίδια την επένδυση; Έχει γίνει κάποια οικονοµοτεχνική µελέτη, κάποια µελέτη
αξιολόγησης αποτελέσµατος που να δούµε ότι η µία επιλογή
είναι πολύ καλύτερη από την άλλη µακροπρόθεσµα σε σχέση µε
τη βιωσιµότητά της; Όχι βέβαια.
Ένα µήνα προσπαθώ να φέρω τον Υπουργό εδώ σε αυτήν την
Αίθουσα –ξέρω βέβαια ότι έχει πάρα πολλές υποχρεώσεις- για
να τον ρωτήσω συγκεκριµένα γι’ αυτήν την περιοχή, για µία περιοχή «φιλέτο» που είναι από τις πρώτες που έχουν αναρτηθεί
στο διαδίκτυο, για να πουληθούν και να αποκρατικοποιηθούν.
Πώς τη σκέφτεται η πολιτεία µας αυτήν την ανάπτυξη, µε ποιους όρους, µε ποιες προϋποθέσεις; Πώς σκέφτεται αναπτυξιακά
ολόκληρο το κοµµάτι της Κέρκυρας, ολόκληρη την Κέρκυρα, το
βόρειο κοµµάτι της Κέρκυρας; Δεν είχα καµµία απάντηση, αλλά
έχω αυτό το νοµοσχέδιο που µου δίνει βεβαίως την απάντηση.
Δεν θα µιλήσω άλλο γι’ αυτό γιατί δεν έχουµε πολύ χρόνο.
Ήδη η Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΠΑΣΟΚ βεβαίως συζητάει
ακόµη µία φορά και προσπαθούµε να βρούµε τρόπους, αν µη τι
άλλο, γιατί θέλουµε να βοηθήσουµε αυτήν τη στιγµή τη χώρα
µας, θέλουµε να γίνουν µε σωστό τρόπο οι αποκρατικοποιήσεις,
αλλά θέλουµε επίσης να προτείνουµε µέχρι το βράδυ, έστω
µέχρι την Τρίτη, κάποιες βελτιώσεις αν µη τι άλλο για να µπορέσουµε να δούµε πώς µπορούµε µαζί να στηρίξουµε µία πρωτοβουλία που όµως να είναι προς όφελος πραγµατικά της
τουριστικής µας ανάπτυξης και της τουριστικής οικονοµίας της
χώρας µας.
Κλείνοντας, θέλω να αναφερθώ σε µία ρύθµιση, σε ένα άλλο
θέµα, που αντανακλά τον τρόπο µε τον οποίο συχνά αντιµετωπίζεται η τήρηση των υποσχέσεων που απορρέουν από το µνηµόνιο. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 4 καταργείται η κράτηση
ποσοστού 2% υπέρ του ΤΕΕ απ’ όλες τις αµοιβές υπηρεσιών των
µηχανικών. Η διάταξη αυτή δεν επιτυγχάνει την προβλεπόµενη
από το µνηµόνιο ρύθµιση των εισφορών µελών επαγγελµατικών
ενώσεων. Αυτό γιατί ενώ καταργείται µία εισφορά που φαίνεται
να συνδέεται µε τις τιµές των παρεχοµένων υπηρεσιών, δεν αντικαθίσταται, όπως προβλέπεται από το µνηµόνιο, από µία εισφορά που θα ανταποκρίνεται στα λειτουργικά έξοδα των
υπηρεσιών χωρίς όµως να συνδέεται µε τις τιµές που χρεώνονται
από τους επαγγελµατίες του κλάδου.
Εποµένως θα πρέπει να εξεταστεί η θέσπιση ενός ανταποδοτικού τέλους που θα καταβάλλεται από τους υπόχρεους µηχανικούς προς το ΤΕΕ, µιας αµοιβής που θα καλύπτει µε δίκαιο
τρόπο τις λειτουργικές ανάγκες και τις νόµιµες υποχρεώσεις του
ΤΕΕ.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Θα ήθελα ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Έτσι µπορούµε να διασφαλίσουµε ότι το ΤΕΕ θα συνεχίσει να
επιτελεί σωστά το πολυδιάστατο, τόσο σηµαντικό έργο του προς
τους µηχανικούς, τους πολίτες, τους φορείς του δηµοσίου, εντέλει στη χώρα.
Πάντως µε ηµιτελείς ρυθµίσεις, αγαπητές συναδέλφισσες και
συνάδελφοι, που ούτε εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις µας ούτε
συνεισφέρουν στον εξορθολογισµό επαγγελµατικών κλάδων, δεν
µπορούµε να πάµε µπροστά.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ευχαριστούµε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γίνεται γνωστό στο Σώµα ότι
από τα άνω δυτικά θεωρεία παρακολουθούν τη συνεδρίασή,
αφού ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και
τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, τριάντα οχτώ
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µαθητές και µαθήτριες και δύο εκπαιδευτικοί από το 4ο Γενικό
Λύκειο Καρδίτσας.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Το λόγο έχει ο κ. Κωνσταντίνος Κουτσογιαννακόπουλος για
οκτώ λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επί της αρχής µιλήσαµε
χθες. Σήµερα πλησιάζουµε τα ειδικότερα ζητήµατα και µε χαρά
µπορώ να πω πως βρίσκουµε τα κοινά σηµεία τα οποία σχεδόν
όλες οι πτέρυγες, όλες οι πλευρές της Βουλής καταλήγουν και
συµπίπτουν.
Φεύγουµε, λοιπόν, από το γενικό. Διότι όλες οι θεωρητικές αντιλήψεις που εµφανίζονται στην ιστορία µόνο τότε µπορούν να
κατανοηθούν, όταν κατανοηθούν οι υλικοί όροι ζωής της αντίστοιχης εποχής και όταν όλα αυτά συµπεραίνονται από αυτούς
τους ίδιους τους υλικούς όρους ζωής.
Μέσα, λοιπόν, σε µία συγκυρία του 2012 εν προκειµένω η
χώρα µας αντιµετωπίζει όσα αντιµετωπίζει. Στο γενικό επίπεδο
έχουµε αυτή την πανσπερµία που ακούγεται. Την έχουµε γιατί
υπάρχουν κενά ιδεολογικά που δεν επιτρέπουν να συµβεί αυτό
που προανέφερα, δηλαδή να αναπτυχθούν εκείνες οι προσαρµοσµένες και αναπροσαρµοσµένες αντιλήψεις οι οποίες θα αντανακλώνται ακριβώς στο χρονικό σηµείο της ιστορίας που θα
µπορούν να κατανοηθούν σύµφωνα µε τα δεδοµένα της ιστορικής στιγµής.
Το είπα και χθες. Το νοµοσχέδιο βρίσκεται σε πολύ σωστή κατεύθυνση και θα δώσει πνοή.
Το πόσο πνοή θα δώσει θα εξαρτηθεί από εµάς τους ίδιους
και κυρίως από την Κυβέρνηση και τις δυνάµεις ευθύνης, δηλαδή
αυτούς που έχουν αναλάβει, επειδή έχουν επίγνωση της ιστορικότητας, επίγνωση της σοβαρότητας της καταστάσεως και επίγνωση του κινδύνου της χώρας για το τι πρέπει να γίνει.
Η δογµατική, στείρα, αντιθετική, αντιπολιτευτική πρακτική των
αντιπολιτευόµενων δυνάµεων δεν µπορεί να κατανοήσει τα πράγµατα, παρά µόνο προσεγγίσεις δογµατικών αφορισµών.
Θα ήθελα να πάω στα ειδικότερα θέµατα, διότι έχοντας την
ευθύνη και το βάρος στις πλάτες, πιστεύω ότι θα πρέπει να
έχουµε και τη διάκριση της δικαιικής προσεγγίσεως των επιµέρους ζητηµάτων και πρώτα απ’ όλα την ιδιότητα και µόνο αυτή
του, µακράς θητείας, δικηγόρου.
Έρχοµαι στο θέµα πρώτα απ’ όλα, του Επικουρικού Κεφαλαίου. Με την τροπολογία αυτή, ναι µεν θέλει να προστατεύσει
ο Υπουργός των Οικονοµικών την αντοχή και την ύπαρξη του ταµείου, οδηγούµεθα όµως παράλληλα και ταυτόχρονα, δυστυχώς,
σε άδικες παρενέργειες που θα φέρουν αυτές οι ρυθµίσεις σε
αυτούς, στους οποίους κατά την ίδρυση του Επικουρικού Κεφαλαίου θα έπρεπε να παρέχεται η απόλυτη προστασία. Θα δηµιουργήσουµε –και δηµιουργούµε- δύο κατηγορίες πολιτών, οι
οποίοι θα έχουν δυο διαφορετικές αντιµετωπίσεις. Μάλιστα οι
αντιµετωπίσεις αυτών, οι οποίοι δεν θα καλύπτονται επαρκώς
από το Επικουρικό Κεφάλαιο, σε πάρα πολλές περιπτώσεις θα
είναι εξαιρετικά δυσάρεστες έως και τραγικές.
Η άποψή µου ήταν να αποσυρθεί η τροπολογία αυτή, σε ό,τι
αφορά το Επικουρικό Κεφάλαιο και να επανεξετάσουµε το θέµα,
πώς και γιατί ο ελεγκτικός µηχανισµός του κράτους –για εµένα
αυτό θα έπρεπε να είναι το κυρίαρχο στοιχείο µιας κρατικίστικης,
αν θέλετε, αντιλήψεως και δοµής, ο ελεγκτικός και ο ρυθµιστικός
µηχανισµός- είναι τόσο κενός και τόσο κακός που µπορεί να επιτρέπει να έχουµε πτωχεύσεις ασφαλιστικών εταιρειών, όταν
υπάρχει το νοµοθετικό πλαίσιο, το οποίο δηµιουργεί όλες τις
συνθήκες εγκαίρου ελέγχου και έγκαιρης επισηµάνσεως του κινδύνου.
Παράλληλα, ο ίδιος ελεγκτικός µηχανισµός είναι αυτός, ο
οποίος θα πρέπει να ελέγχει εάν αυτά, τα οποία από τα ασφάλιστρα προβλέπεται να κατατίθενται στο Επικουρικό Ταµείο, κατευθύνονται εγκαίρως από τις ασφαλιστικές εταιρείες.
Εκεί λοιπόν πιστεύω ότι θα πρέπει να είναι η κύρια µέριµνα και
στόχευσή µας ούτως, ώστε µε παράλληλα µέτρα υποχρεωτικότητας –υπάρχει πρόβλεψη- έως και καταναγκασµού ασφαλίσεως
και αυστηρού και διαρκούς ελέγχου εξασφαλίσεως των οχηµά-
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των, να µη δηµιουργούνται τα κενά στο Επικουρικό Κεφάλαιο.
Σε κάθε περίπτωση, επειδή φρονώ ότι ο Υπουργός δεν θα θελήσει να αποσύρει την τροπολογία, όλως επικουρικώς που λένε
στη γλώσσα τη νοµική και µετά τις βελτιώσεις που έγιναν χθες
το βράδυ και οι οποίες κάλυψαν αρκετά κενά, θα ήθελα να πω
µόνο ότι στο σηµείο εκείνο που προβλέπεται ως στοιχείο του παραδεκτού της ασκήσεως αγωγής κατά του Επικουρικού Κεφαλαίου να κατατίθεται αίτηση, η οποία είναι αίτηση για συνδιαλλαγή και συµβιβαστική επίλυση της διαφοράς, να προστεθεί η
πρόβλεψη ότι η κατάθεση της αιτήσεως αυτής διακόπτει την παραγραφή και την αναστέλλει για όσο χρονικό διάστηµα κατά
νόµον –το τρίµηνο δηλαδή- εκκρεµεί η απάντηση του Επικουρικού Κεφαλαίου. Αυτό είναι κάτι σηµαντικό, το οποίο στην εφαρµογή του νόµου θα δηµιουργήσει σοβαρά προβλήµατα.
Δεύτερον, θα επιµείνω και εγώ στο θέµα της συνεισφοράς των
ασφαλιστικών εισφορών των συνταξιούχων αγροτών. Δεν υπάρχει λόγος να επιµείνουµε σε αυτό. Να εξαιρέσουµε τους συνταξιούχους αγρότες από την υποχρέωση της αυξήσεως αυτής και
από το κόστος.
Έχουµε την αριθµητική µονάδα της αυξήσεως της διαφοράς.
Δεν έχω ακριβώς τον αριθµό των συνταξιοδοτουµένων αυτήν τη
στιγµή αγροτών. Πιστεύω όµως, ότι ο κ. Σταϊκούρας, ο οποίος
είναι επιµελέστατος, κατά πάσα πιθανότητα το έχει αυτό το στοιχείο. Ας µας το δώσει, για να ξέρουµε ακριβώς ποιο είναι το µέγεθος. Δεν φρονώ ότι το µέγεθος αυτό είναι τέτοιο που δεν
µπορούµε να το αντιπαλέψουµε από κάποιο άλλο στοιχείο και
από κάποια άλλη πηγή. Πρέπει να βρούµε εκ των ενόντων εµείς
το ισοδύναµο που θα πρέπει να υποκαταστήσει αυτό το σηµείο.
Τρίτο σηµείο –αναφέρθηκε και από τον κ. Κακλαµάνη κατ’
αρχάς, δεν θυµάµαι και από ποιον άλλο συνάδελφο, δεν θέλω να
αδικήσω κάποιον άλλο- είναι, ότι δεν υπάρχει πουθενά στο σχέδιο νόµου µια στοιχειώδης αιτιολογία, γιατί θα πρέπει τα έως
τώρα λειτουργούντα αυθυπάρκτως ασφαλιστικά ταµεία να «πέσουν» και αυτά στον ΕΟΠΥΥ. Αυτό µου προξενεί κατάπληξη. Εάν
µου λέγατε ότι είναι παθητικά ή ότι έχουν ελλείµµατα εκατοντάδων εκατοµµυρίων ή δισεκατοµµυρίων ευρώ – ή δεν ξέρω τι
άλλες παθογένειες µπορεί να έχουν- και ότι αυτό επιβάλλει να
πάνε στον ΕΟΠΥΥ, θα µπορούσα να το κατανοήσω ή να προσεγγίσω το θέµα ή να δω ποια θα µπορούσε να ήταν η συλλογιστική
µας στην εξεύρεση ενδεχοµένως µιας άλλης λύσης.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ολοκληρώστε, σας
παρακαλώ.
ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Γιατί αυτή η
εµµονή τη στιγµή κατά την οποία τουλάχιστον, απ’ ό,τι ακούµε
τα ταµεία αυτά έχουν τη δυνατότητα της αυθύπαρκτης υπάρξεως και της αυτορρυθµίσεως τους; Γιατί σε µια φιλελεύθερη
κοινωνία δεν αφήνουµε την αυθυπαρξία και την αυτορρύθµιση
να λειτουργήσουν; Εάν δεν υπάρχουν οι αιτίες, πιθανολογώ ότι
θα µπορούσαν να καταργήσουν αυτήν την αυθυπαρξία και αυτήν
την αυτορρύθµιση. Βεβαίως έπονται και τα ασφαλιστικά ταµεία
τα δικά µας, των δικηγόρων και των άλλων αυτοαπασχολουµένων.
Θα πρέπει νοµίζω να υπάρχει µια διάκριση και ας µη σπεύδουµε. Αν µη τι άλλο, να έχουµε µια τέτοια αιτιολόγηση τέτοια
που να τεκµηριώνει τα δεδοµένα και να έχουµε κι εµείς τη συνείδησή µας ήσυχη ότι πράξαµε κάθε φορά το σωστό, διαθέτοντας
την ανάλογη τεκµηρίωση.
Έθεσε ο κ. Κεγκέρογλου ένα θέµα. Κάθε πράξη διαθέσεως
που θα αλλοιώνεται από το ΤΑΙΠΕΔ να έρχεται για κύρωση στη
Βουλή. Αυτή δεν τη βρίσκω κακή ιδέα. Αν δεν είµαστε έτοιµοι να
το δούµε αυτήν τη στιγµή, ίσως θα µπορούσαµε να το δούµε σε
δεύτερο χρόνο. Και αφού δούµε πώς περπατάει όλη αυτή η διαδικασία, έχουµε κάποια πρώτα δείγµατα -στο επόµενο διάστηµα
θα έχουµε αρκετά περισσότερα, ακολουθούν διαδικασίες αποκρατικοποιήσεων- έχοντας αυτήν την εµπειρία, να επανεξετάσουµε µήπως τελικά δεν θα ήταν άσχηµο –αποκοµίζοντας και την
εµπειρία, επαναλαµβάνω- να δούµε το θέµα της επικυρώσεως
των πράξεων αυτών από τη Βουλή.
Ευχαριστώ πολύ.
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(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Το λόγο έχει ο κ. Ανδρέας Κουτσούµπας για οκτώ λεπτά.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, κατά τη χθεσινή
µου τοποθέτηση εντόπισα τον προβληµατισµό µου επί του νοµοσχεδίου, ειδικότερα στο άρθρο 5 που αφορά τις διατάξεις για το
Επικουρικό Κεφάλαιο.
Η πρότασή µου χθες, στον παριστάµενο Υπουργό Οικονοµικών, στον κ. Στουρνάρα, βλέποντας ότι οι διατάξεις, όπως έρχονται µε το άρθρο, µάλλον προχειρότητα θυµίζουν, ήταν η
απόσυρσή του για την καλύτερη επεξεργασία. Στη συνέχεια επικουρικά έκανα τις προτάσεις µου.
Το γεγονός και µόνο ότι το Υπουργείο έδειξε την απαραίτητη
ευαισθησία και προχώρησε σε αρκετές τροποποιήσεις δείχνει
την ευαισθησία, ότι λειτουργεί η κοινοβουλευτική δηµοκρατία,
ότι εµείς εδώ δεν χειραγωγούµαστε και έχουµε άποψη και δεν
θέλουµε νουθεσίες για να αποφασίζουµε.
Το κυριότερο όµως θέµα που πάλι µε προβληµατίζει –κι ελπίζω
να ακούει ο κύριος Υπουργός, έχει σηµασία, γιατί δεν θα έχουµε
το περιθώριο το Σαββατοκύριακο- είναι ότι αυτά τα οποία φέρνετε, νοµίζω ότι το πρόβληµα κοινωνικά, το επιτείνουν. Εκεί που
πάµε να λύσουµε το πρόβληµα, δηµιουργούµε άλλα περισσότερα κοινωνικά προβλήµατα.
Η πρώτη µου διαφωνία είναι -για να δείτε την ορθότητα της
πρότασής µου- ότι ενώ δεχθήκατε το µεγάλο λάθος, ότι έπρεπε
να αποσυρθεί, λέγατε ότι θα έχουν αναδροµική ισχύ οι διατάξεις.
Βάλατε στη συνέχεια τελεσίδικη απόφαση και µετά οριστική.
Μπράβο! Σωστό! Ερωτώ όµως το εξής: Για πείτε µου, υπάρχουν
τόσοι που έχουν ασκήσει εκκρεµείς αγωγές στα δικαστήρια που
δεν έχουν συζητηθεί ή θα βγουν αύριο ή µεθαύριο και περιµένουν. Τι θα πούµε όχι στους συναδέλφους δικηγόρους, αλλά στις
µανάδες ή στους παθόντες; Θα τους πούµε «αυτά σας τα καταργούµε»; Δεν θα έπρεπε να έχετε µία µέριµνα ή, αν θέλετε, να
υπάρχει µία πρόβλεψη νοµοθετικής εξουσιοδότησης µε υπουργική απόφαση, ώστε κάτι να κάνετε και γι’ αυτά; Θα τα πετάξουµε
στο γκρεµό;
Το δεύτερο που θέλω να πω είναι το εξής: Δεν είχατε λάβει καθόλου µέριµνα για την ψυχική οδύνη. Το λαµβάνετε τώρα; Πώς
το λαµβάνετε, κύριε Υπουργέ; Μας δίνετε 6.000 ευρώ; Δηλαδή,
τι θα πούµε σε µία µάνα που έχασε το παιδί της ή σε µία οικογένεια; Εγώ δεν λέω ότι τιµάται η ανθρώπινη ζωή µε 6.000 ευρώ ή
µε 10.000 ευρώ ή µε 15.000 ευρώ, αλλά, όπως έχουν πει τα δικαστήριά µας, το ποσό πρέπει να είναι εύλογο και δίκαιο. Θα
πούµε λοιπόν ότι εµείς αποτιµάµε ότι κάνει 6.000 ευρώ η ζωή του
παιδιού σου; Εγώ δεν µπορώ να το πω αυτό. Αν εσείς µπορείτε
να το πείτε, να βγείτε να το πείτε δηµόσια.
Το άλλο που ήθελα να παρατηρήσω, παρά την επιχειρούµενη
τροποποίηση, είναι το εξής: Συνεχίζετε και έχετε µέσα για το παραδεκτό της ασκήσεως της αγωγής να υποβάλλει αίτηση στο
Επικουρικό Κεφάλαιο µε όλα τα αποδεικτικά έγγραφα. Και σας
ερωτώ το εξής: Ποιο το νόηµα να υποβάλλει αίτηση το Επικουρικό Κεφάλαιο εγγράφως και, αν δεν απαντήσει, µετά να κάνει
αγωγή; Εάν µεν λαµβάνατε την υποχρέωση µέσα απ’ αυτό το
νόµο ότι το Επικουρικό Κεφάλαιο θα πλήρωνε συγχρόνως στους
τρεις µήνες, να το δεχθώ! Εφόσον δεν πρόκειται να πληρώσει,
ποιο είναι το νόηµα; Εφόσον οι αποφάσεις που έχουµε βγάλει
τώρα –σας πληροφορώ, για να ξέρετε και τουλάχιστον για να
έχει να λαµβάνει ο κόσµος- πάνε για το 2015, ποιο το νόηµα να
λέτε «φέρτε µου τα χαρτιά»;
Δηλαδή, από τη µία θέλουµε, ως πολιτεία, να πατάξουµε τη
γραφειοκρατία και από την άλλη λέµε «φέρτε µου τα χαρτιά, να
τα δω, να τα εξετάσω και αν δεν τα φέρετε, θα δω το παραδεκτό
και µετά θα ασκήσετε την αγωγή». Τι φιλοσοφία επικρατεί; Ποιος
εισηγείται αυτά τα πράγµατα; Θέλετε πάταξη της γραφειοκρατίας ή δεν θέλετε; Και από την άλλη θέλετε να καταθέτουµε τα
χαρτιά και να µην απαντάτε; Δώστε τα λεφτά αµέσως!
Το τελευταίο που θέλω να πω αφορά ένα µεγάλο ζήτηµα και
δεν µπορεί να σας βρίσκω όλους σύµφωνους στις κατ’ ιδίαν συζητήσεις –νοµικούς και µη- ότι αυτή η πρόβλεψη δεν έχει γίνει
και να το συζητάµε! Θα το πω απλά.
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Κύριε Υπουργέ των Οικονοµικών, παίρνετε το αυτοκίνητο και
πηγαίνετε στη Λαµία. Στο δρόµο –χτυπώ ξύλο- σκοτώνετε τρεις.
Δεν το θέλατε. Είστε ασφαλισµένος. Σε ένα µήνα, η ασφαλιστική
σας εταιρεία πτωχεύει και ανακαλείται η άδειά σας. Ξέρετε τι θα
πάθετε; Το Επικουρικό Ταµείο θα σας καλύψει µέχρι τις 100.000
ευρώ και τα άλλα θα τα πληρώσετε εσείς! Νοµίζετε ότι αυτό είναι
δίκαιο και είναι και ισοδύναµο µέτρο προς την κοινωνία;
Ε λοιπόν, έχετε το περιθώριο µέχρι την Τρίτη το βράδυ να προχωρήσετε σ’ αυτές τις τροποποιήσεις, αν δεν αποσύρετε τη διάταξη –εγώ επαναφέρω την πρόταση να δούµε ξανά συνολικά
αυτήν τη διάταξη- για το Επικουρικό Κεφάλαιο, ώστε να βελτιώσετε τουλάχιστον την ψυχική οδύνη, για να µην πω το ποσό –
ούτε εγώ θέλω να βάλω ποσόστωση για το πόσο αξίζει µία ζωήόπως έχετε ακούσει τις εισηγήσεις και από άλλους συναδέλφους
και από τον Κοινοβουλευτικό µας Εκπρόσωπο και να προβλέψετε
και αυτήν την τροπολογία που σας είπα.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Το λόγο έχει τώρα η κ. Θεανώ Φωτίου. Μετά θα µιλήσει ο κ.
Καλογιάννης. Μετά, στις 17.00’ η ώρα περίπου, θα µιλήσει ο κ.
Σταϊκούρας. Θα ακολουθήσουν οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι
και θα ολοκληρώσουµε τη συζήτηση για σήµερα.
Ορίστε, κυρία Φωτίου, έχετε το λόγο.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, θα αναφερθώ αναλυτικά
στο θέµα της ακίνητης περιουσίας των ΑΕΙ και όλων των νοµικών
προσώπων δηµοσίου δικαίου, δηλαδή νοσοκοµεία, ΟΤΑ, κ.λπ. και
θα καταθέσω µία τροπολογία για τον Υπουργό Παιδείας.
Όπως καλώς γνωρίζετε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µετά
τις αποκαλύψεις του ΣΥΡΙΖΑ ότι το άρθρο 5α’ δηµεύει τις περιουσίες των ΑΕΙ, νοσοκοµείων, ΟΤΑ, κ.λπ., ο Υπουργός Παιδείας
µε δηλώσεις εδώ, µέσα σ’ αυτήν την Αίθουσα, την περασµένη
Πέµπτη είπε ότι δεν εννοούσε την περιουσία των ΑΕΙ και έσπευσε
την ίδια µέρα ο Υπουργός Οικονοµικών κ. Στουρνάρας να αποσύρει το άρθρο 5.7 από τη Μόνιµη Επιτροπή Οικονοµικών, όπως
εσυζητείτο.
Όµως, είχαν και οι δύο ένα Δούρειο Ίππο. Είχαν εξασφαλίσει
στην πραγµατικότητα µε το άρθρο 27, παράγραφος 25α –το λέω
και για τον εκπρόσωπο της Νέας Δηµοκρατίας- ότι θα βάλουν
χέρι µε άλλο τρόπο τώρα στην περιουσία των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου.
Ακούστε. Αυτό δεν µπορώ να το χαρακτηρίσω πολιτική εντιµότητα, διότι µε αυτό το εκπληκτικό άρθρο γίνεται το εξής: Στο περιβόητο µητρώο ακίνητης περιουσίας (ΜΑΠ) εγγράφεται η
περιουσία των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου. Όµως παρακάτω λέει κάτι καταπληκτικό και πείτε µου ποια είναι η πολιτική
εντιµότητα σ’ αυτήν την Αίθουσα. Λέει ότι µε κοινή απόφαση του
Υπουργού Οικονοµικών και του, κατά περίπτωση αρµοδίου Υπουργού –δηλαδή, του κ. Αρβανιτόπουλου εν προκειµένω, ο
οποίος δεσµεύτηκε εδώ για το αντίθετο- µετά από εισήγηση του
γενικού γραµµατέα Δηµόσιας Περιουσίας, µπορεί να ανατίθεται
στην Εταιρεία Ακινήτων Δηµοσίου η διαχείριση και αξιοποίηση
ακινήτων εγγεγραµµένων στο µητρώο ακίνητης περιουσίας
(ΜΑΠ), επιπλέον των όσων ήδη έχουν περιέλθει στην αρµοδιότητά της.
Το «επιπλέον» είναι χαρακτηριστικό. Δηλαδή, είναι πέραν όσων
έχουν ήδη περιέλθει. Από πού έχουν περιέλθει; Έχουν περιέλθει
από το Μητρώο Ακίνητης Περιουσίας (ΜΑΠ). Ακούστε. Αυτό
υπερβαίνει κάθε έννοια νοµιµότητας, εντιµότητας, πολιτικής συνεννόησης. Δεν γνωρίζω τι πρέπει να γίνει αύριο, αν αυτό περάσει. Καλούµε τώρα τον Υπουργό Οικονοµικών και τον Υπουργό
Παιδείας να τοποθετηθούν πάνω σ’ αυτό το άρθρο και να το εξαιρέσουν.
Δεύτερον, κύριοι συνάδελφοι, για το άρθρο 3 του παραθεριστικού χωριού, κ.λπ., έχουν ακουστεί πάρα πολλά πράγµατα. Βεβαίως έχουµε όλοι καταλάβει ότι είναι τόσο χαριστικές οι
διατάξεις αυτού του άρθρου, ώστε δηµιουργούν θέµατα ισονοµίας επί της ουσίας µεταξύ των Ελλήνων πολιτών και των ξένων
ή Ελλήνων επενδυτών. Δεν έχω καταλάβει. Θα ψηφίσουν οι συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ το άρθρο 3; Διότι αν ναι, προς τι οι οιµωγές
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τού κ. Βενιζέλου περί προτεκτοράτου; Πού κολλάει, δηλαδή όλη
αυτή η ιστορία; Εάν όντως λέει το άρθρο 3 ότι είµαστε προτεκτοράτο, δεν καταλαβαίνω πια σε τι παραλογισµό βρίσκοµαι!
Θα ήθελα να κάνω µία περαιτέρω υποσηµείωση για το ΤΕΕ.
Αγαπητοί συνάδελφοι, αφήστε τις υποκρισίες του τύπου «Δεν καταργούµε το ΤΕΕ, επειδή του καταργούµε το 2% και το 2‰! Αλίµονο! Είναι πάντα δηµόσιος φορέας! Εµείς απλώς του παίρνουµε
τα µέσα να επιτελεί αυτό το ρόλο!».
Ας σοβαρευτούµε! Έχουµε κατάλογο τού τι κάνει το ΤΕΕ; Να
σας τα απαριθµήσω, για να µείνει τουλάχιστον στα Πρακτικά της
Βουλής!
Τι κάνει λοιπόν το ΤΕΕ; Κάνει σύνταξη επιστηµονικών ερευνών
και κανονισµών. Κάνει επίσης έλεγχο προϋπολογισµών των ιδιωτικών έργων. Προσέξτε, αυτό είναι σηµαντικό. Αν δεν υπάρχει το
ΤΕΕ, οι προϋπολογισµοί των δηµόσιων και των ιδιωτικών έργων
είναι στον αέρα. Είναι κατ’ εκτίµηση των υπηρεσιών.
Τρίτον, παρέχει άδεια άσκησης επαγγέλµατος µηχανικού. Να
µου πεις, τι χρειάζεται η άδεια άσκησης επαγγέλµατος; Αφού
έτσι κι αλλιώς κανείς δεν έχει δουλειά σήµερα.
Επίσης κάνει πειθαρχικό έλεγχο των µελών του, κοινωνικό
έλεγχο για τη διαφάνεια στη δηµοσιοποίηση διαγωνισµών, έργων
και µελετών. Φροντίζει για τη διασφάλιση της ασφάλειας του πολίτη και των κατασκευών, την κατάρτιση των µηχανικών, την τήρηση του µητρώου τεχνικών επωνυµιών, το εγχείρηµα ενεργειακών επιθεωρήσεων και την εναρµόνιση της χώρας µε την ευρωπαϊκή νοµοθεσία, τη σύνταξη του ΚΕΝΑΚ.
Δίνει τεχνικές οδηγίες. Ενηµερώνει τις δηµόσιες υπηρεσίες σ’
όλη τη χώρα. Ασχολείται µε τους ευρωκώδικες και την ενηµέρωση µηχανικών και υπηρεσιών σ’ όλη τη χώρα, µε το Εθνικό
Πρόγραµµα Αντισεισµικής Ενίσχυσης Υφισταµένων Κατασκευών,
την «ηλεκτρονική πολεοδοµία», το νέο τρόπο έκδοσης αδειών
δόµησης, τον έλεγχο των κατασκευών, το ηλεκτρονικό αρχείο
µηχανικών και κτηρίων, τη στελέχωση νέων επιτροπών, νέων κανονισµών, διαγωνισµών νοµοθετικής συνδροµής µητρώων και,
βεβαίως, το ηλεκτρονικό σύστηµα εξετάσεων σ’ όλη τη χώρα για
τους ελεγκτές δόµησης και τους ενεργειακούς επιθεωρητές.
Μήπως ξέρουν οι Υπουργοί πόσα έχουν στοιχίσει αυτά στο
κράτος; Διότι όταν για να κάνετε αυτά µετά την αποποίηση από
το ΤΕΕ βεβαίως γα επαγγελµατικούς λόγους, θα τα πληρώνετε
σε ιδιώτες. Γνωρίζουµε πολύ καλά πόσο θα τα πληρώσετε, όπως
ήδη πολλές µελέτες έχουν ξεκινήσει να πληρώνονται από σας
και να µην ανατίθενται στο ΤΕΕ.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Όπως;
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Όπως η µελέτη την οποία ανέφερε ο πρόεδρος στη µόνιµη επιτροπή των 700.000 ευρώ. Θα καταθέσω και
στοιχεία αν χρειαστούν, κύριε Υπουργέ.
Αγαπητοί συνάδελφοι, για να καταλάβω, τι ακριβώς ιστορία
είναι αυτή µε το τρίπτυχο το οποίο µόλις ανέφερα; Μίας πολιτικής ανεντιµότητας, θα µπορούσα να πω; Δεν γνωρίζω τι σηµαίνει
το άρθρο 27 παράγραφος 25α . Μίας πολιτικής παραφροσύνης
θα µπορούσα να πω; Δεν γνωρίζω τι σηµαίνουν οι οιµωγές υπέρ
του προτεκτοράτου. Μίας ευθείας επίθεσης, ακόµη και στο
φορέα εκείνον ο οποίος µέχρι πρότινος εξυπηρετούσε τις κυβερνήσεις του δικοµµατισµού; Δεν ήταν, εν πάση περιπτώσει, σε µεγάλες αντιθέσεις µε αυτές.
Δεν µπορώ να καταλάβω τι συµβαίνει ακριβώς σε αυτήν την
περίπτωση και περιµένω ορισµένες εξηγήσεις.
Καταθέτω δε τροπολογία ειδικά για τα ΑΕΙ -παρ’ όλο που το
πρόβληµά µας ως ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι µόνο τα ΑΕΙ- όπου λέει µε
σαφήνεια ότι ζητάµε να µπει η φράση: «Εξαιρείται η πάσης φύσεως πανεπιστηµιακή περιουσία, καθώς και τα περιουσιακά στοιχεία που εµπίπτουν στο πεδίο του άρθρου 109 του Συντάγµατος
των ΑΕΙ.»
Θα τη δώσω στα Πρακτικά, κύριε Πρόεδρε.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Θεανώ Φωτίου καταθέτει για
τα Πρακτικά την προαναφερθείσα τροπολογία, η οποία βρίσκεται
στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Ευχαριστώ.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Ο Υπουργός, κ. Καλογιάννης, έχει το λόγο για τέσσερα λεπτά.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα προσπαθήσω να είµαι σύντοµος -εκ των πραγµάτων ο χρόνος είναι πολύ περιορισµένος- αλλά και συγκεκριµένος επί ορισµένων ρυθµίσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Υποδοµών, οι
οποίες εµπεριέχονται στο νοµοσχέδιο του Υπουργείου Οικονοµικών που συζητούµε.
Αναφέροµαι σε διατάξεις που αφορούν την επέκταση της προκαταβολής µέχρι ποσοστό 10% για τα συγχρηµατοδοτούµενα
έργα, στην παράταση ισχύος εργοληπτικών πτυχίων µέχρι τις 30
Ιουνίου 2013 και στην κατάργηση των εισφορών των µηχανικών
υπέρ του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος.
Σε ό,τι αφορά την τελευταία ρύθµιση, όπως γνωρίζουν τουλάχιστον οι συνάδελφοι µηχανικοί, καταργείται η προβλεπόµενη
από την παράγραφο 12 του άρθρου 7 του ν. 3919 2011 υποχρέωση των µηχανικών περί καταβολής εισφοράς υπέρ του ΤΕΕ,
που υπολογιζόταν επί της συµβατικής ή της νοµίµου αµοιβής
τους σε ποσοστό 2%.
Το ίδιο ισχύει και για την είσπραξη ποσοστού 2% επί των καταβαλλοµένων ποσών στους αναδόχους για την εκτέλεση δηµοσίων έργων που σχετίζεται µε την εργολαβική δραστηριότητα.
Επισηµαίνω ότι η υποχρέωση κατάργησης προβλέπεται στο ν.
4046 2012.
Επαναλαµβάνω και σ’ αυτήν την Αίθουσα αυτό που είπα στην
αρµόδια επιτροπή της Βουλής, ότι δεν τίθεται κανένα θέµα αλλαγής του ρόλου του ΤΕΕ, το οποίο βεβαίως συνεχίζει το ρόλο
του.
Διερευνήσαµε τη µοναδική εναλλακτική πρόταση που κατατέθηκε κατά τη σχετική συζήτηση από τη συνάδελφο, κ. Ξηροτύρη.
Δυστυχώς υπάρχουν σοβαρά κενά στη συγκεκριµένη πρόταση,
δεν µπορεί να γίνει αποδεκτή ως έχει. Σε κάθε περίπτωση κατηγορηµατικά τονίζουµε ότι ως Υπουργείο διερευνούµε κάθε άλλη
δυνατότητα στήριξης του ΤΕΕ και βεβαίως κάθε συγκεκριµένη
πρόταση που θα κατατεθεί. Μέχρι στιγµής δεν έχει κατατεθεί
εναλλακτική πρόταση επ’ αυτού.
Το δεύτερο θέµα αφορά στην προκαταβολή έως 10% στα συγχρηµατοδοτούµενα έργα. Είναι µία ρύθµιση η οποία ισχύει και η
οποία όµως έχει συγκεκριµένους περιορισµούς. Κατ’ αρχάς, δεν
περιλαµβάνει τα έργα στα οποία προβλέπεται προκαταβολή σε
ποσοστό µικρότερο του 10%. Επεκτείνουµε λοιπόν αυτήν τη διάταξη έτσι, ώστε και σ’ αυτά τα έργα να δύνανται οι ανάδοχοι -µικροί µεσαίοι ή µεγάλοι- συγχρηµατοδοτούµενων έργων να
εισπράττουν προκαταβολή µέχρι 10% και βεβαίως επεκτείνουµε
τη συγκεκριµένη ρύθµιση και στους ΟΤΑ και στα νοµικά πρόσωπα των ΟΤΑ, µε την κατάθεση ισόποσης εγγυητικής επιστολής
από τον ανάδοχο.
Σε ό,τι αφορά την παράταση ισχύος των πτυχίων τρίτης έως
έβδοµης τάξης, αυτή δίνεται µέχρι τις 30 Ιουνίου 2013 έτσι, ώστε
να συνεχίσει απρόσκοπτα η υλοποίηση των έργων υποδοµής µέχρις, ότου αντιµετωπιστεί από το Υπουργείο συνολικά το θέµα
των κριτηρίων αξιολόγησης των οικονοµικών δεδοµένων των τεχνικών εταιρειών των συγκεκριµένων τάξεων.
Μία πολύ συνοπτική αναφορά θέλω να κάνω στην τροπολογία
µε γενικό αριθµό 38 και ειδικό 17, η οποία επίσης αφορά το
Υπουργείο Μεταφορών. Με την παράγραφο 4 της συγκεκριµένης
προσθήκης διατηρούνται σε ισχύ οι υπάρχουσες τακτικές διεθνείς λεωφορειακές γραµµές µεταξύ Ελλάδος και τρίτων χωρών,
που δεν είναι µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µέχρι τις 30-6-2013.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Ολοκληρώνω αµέσως, κύριε Πρόεδρε.
Με τη νοµοτεχνική βελτίωση που κατέθεσε σήµερα ο Υπουργός Οικονοµικών, προτείνουµε την εξαίρεση από τη συγκεκριµένη ηµεροµηνία των διεθνών λεωφορειακών γραµµών µεταξύ
Ελλάδος και Αλβανίας, επιδιώκοντας να αντιµετωπίσουµε τυχόν
παράνοµες πρακτικές και να θωρακίσουµε το συντοµότερο δυ-
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νατό τους Έλληνες µεταφορείς απέναντι στον πολλές φορές
αθέµιτο ανταγωνισµό που υφίστανται.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ευχαριστούµε τον
κύριο Υπουργό.
Ο κ. Τσακαλώτος έχει το λόγο για οχτώ λεπτά.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Χθες µίλησα βασικά για τις οικονοµικές πτυχές του νοµοσχεδίου και ήθελα να δείξω ότι αυτό το
νοµοσχέδιο είναι κακό για την οικονοµία και για την ανάπτυξη και
για τα δηµοσιονοµικά. Σήµερα θέλω να µιλήσω πιο πολύ για τη
δηµοκρατία και τις πολιτικές συνέπειες αυτού του νοµοσχεδίου,
να πω ότι αυτό το νοµοσχέδιο είναι κακό για τη δηµοκρατία µας
σε πάρα πολλές πτυχές.
Αρχίζω µε την παράγραφο 11, που ήταν στην τροπολογία, που
λέει ότι οι νόµοι τώρα δεν χρειάζονται πολύ µεγάλη διαβούλευση. Αυτό που υπήρχε όσον αφορά στις τρεις εβδοµάδες,
µπορούµε να το κάνουµε δέκα ηµέρες και ακόµη λιγότερο. Βλέπουµε εδώ µία τάση του νεοφιλελευθερισµού να συρρικνώνει τη
δηµοκρατία. Είναι µία συρρίκνωση που την έχουν αναδείξει πάρα
πολλοί στοχαστές σε όλον τον κόσµο, ότι είναι θεµελιακό στοιχείο του νεοφιλελευθερισµού η συρρίκνωση της δηµοκρατίας.
Πάµε τώρα στο άρθρο δεύτερο για το νερό, για τον ΟΠΑΠ, για
τα ταχυδροµεία. Το ένα σκέλος αυτού του άρθρου είναι για τα
µονοπώλια και για τα δίκτυα και αν θα υπάρχει µέριµνα γι’ αυτά.
Δεν έχουµε πάρει απαντήσεις σε αυτό. Ακόµα και το µνηµόνιο
λέει ότι τα κρίσιµα δίκτυα πρέπει να προστατευθούν.
Θέλω να σας κάνω µία ερώτηση και θα σας δώσω µία διαφορετική απάντηση. Η ερώτηση είναι: Όταν πουλάµε το νερό ή τον
ΟΑΠ ή τη ΔΕΗ, τι ακριβώς είναι αυτό που πουλάµε και τι ακριβώς
είναι αυτό που ιδιωτικοποιείται; Η απάντηση νοµίζω ότι δεν είναι
συνηθισµένη. Αυτό που πουλάµε είναι πελάτες και το πελατολόγιο και αυτό που ιδιωτικοποιούµε είναι η φορολογία. Όταν πουλάµε το νερό σε µία ιδιωτική επιχείρηση, η εταιρεία που το
αγοράζει παίρνει πακέτο τους πελάτες, που δύσκολα µπορούν
να πάνε κάπου αλλού και όταν αυτή η επιχείρηση θα πρέπει να
κάνει επενδύσεις, θα «φορολογήσει» τους πελάτες αυξάνοντας
την τιµή. Όµως, υπάρχει µία µεγάλη διαφορά, ότι αυτοί οι πελάτες δεν έχουν λόγο για το ποιες επενδύσεις θα γίνουν, που θα
πάνε αυτές οι επενδύσεις, τι θα αναβαθµίσουν. Άρα, συρρικνώνεται και πάλι η δηµοκρατία.
Θα έρθω και στο αγαπηµένο παράδειγµα του κ. Βορίδη για τον
ΟΠΑΠ, που πάντα µας ρωτάει: «Μα, γιατί η Αριστερά θέλει ο τζόγος να είναι στο κράτος; Δεν είναι προφανές ότι αυτό µπορούµε
να το ιδιωτικοποιήσουµε;»
Το είπε και ο κ. Βουδούρης και είναι κρίµα που δεν είναι εδώ
να ακούσει το αντεπιχείρηµα. Τι ακριβώς πουλάµε όταν πουλάµε
τον ΟΠΑΠ και τον τζόγο; Τι είναι ακριβώς αυτό που λέµε, ότι η
επιχειρηµατικότητα θα αναβαθµίσει αυτόν τον τοµέα; Δεν ξέρουµε ότι στον τζόγο δεν χρειάζεται και καµµία µεγάλη επιχειρηµατικότητα; Οι αποδόσεις στο στοίχηµα είναι δεδοµένες.
Οποιονδήποτε βάζαµε, θα έβγαζε κέρδος σ’ αυτό. Δε χρειάζεται
καµµία µεγάλη εξυπνάδα και επιχειρηµατικότητα. Θα µου πείτε
ότι µπορεί η εξυπνάδα και η επιχειρηµατικότητα να χρειάζεται
για να διευρύνει το πελατολόγιο, να φέρει και περισσότερο
κόσµο µέσα από το µάρκετινγκ. Είµαστε σίγουροι ότι το θέλουµε
αυτό;
Τι είναι αυτό η φορολογία που είναι µέσα από τον ΟΠΑΠ; Είναι
µια αντιδραστική φορολογία µε την έννοια της προοδευτικότητας, ότι το φορολογικό σύστηµα παίρνει πιο πολύ από τους φτωχούς απ’ ότι από τους πλούσιους. Είναι λιγότερο προοδευτικό
για παράδειγµα από τον φόρο πάνω στα τσιγάρα. Και τα λεφτά
αυτά δεν υπάρχουν για δηµοκρατική απόφαση.
Ο κ. Λαφαζάνης και η κ. Κωνσταντοπούλου πολύ συχνά µιλάνε
και µας εξηγούν πως µε τα µέτρα που παίρνει η Κυβέρνηση µας
πάει στην αρχή του 20ου αιώνα ή στον 19ο αιώνα. Εγώ, που δεν
έχω την µετριοπάθειά τους, σας λέω ότι µας επιστρέφετε στο
18ο αιώνα. Γιατί στον 18ο αιώνα στην αµερικάνικη επανάσταση
το βασικό σύνθηµα ήταν «καµµία φορολόγηση χωρίς αντιπροσώπευση». Και αυτό είναι που κάνει το άρθρο 2. Ουσιαστικά ιδιωτικοποιεί τη φορολογία και αυτή πια η φορολογία δεν έγκειται πια
σε δηµοκρατικούς θεσµούς, να αποφασίσει ο κόσµος.
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Πάω και στο τρίτο άρθρο, που θα µπορούσαµε να το ονοµάσουµε άρθρο Costa del Sol. Ακούσαµε χθες πόσο όµορφη είναι
η πατρίδα µας και αν υπάρχει δεύτερη, µε τις οµορφιές, τα ποτάµια και τις θάλασσες που έχει. Ρωτάω αυτούς που το είπαν
αυτό: Έχουν πάει στην Ισπανία; Έχουν δει το Costa del Sol πώς
έγινε µε αυτήν την ανάπτυξη χωρίς κανένα όριο, χωρίς κανένα
σχεδιασµό; Έχουµε κάποια ευθύνη αυτήν την προίκα και αυτήν
την οµορφιά να την περάσουµε στα παιδιά µας; Λέω ότι έχουµε.
Έχουµε καµµία εµπιστοσύνη ότι αυτή η Κυβέρνηση θα κάνει το
ίδιο; Νοµίζω όχι.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Το λόγο έχει ο κ.
Γάκης.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΚΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η εισηγήτρια του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς-Ενιαίο Κοινωνικό Μέτωπο δεν πρόλαβε να αναπτύξει την παράγραφο 10
της τελευταίας τροπολογίας, όπου αναφέρεται στους νηογνώµονες των πλοίων µε ελληνική σηµαία. Κι επειδή στα Δωδεκάνησα περάσαµε πέρυσι µία µεγάλη δοκιµασία από νηογνώµονες
που δεν ήταν νόµιµοι – σε εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά- καθώς
είχαν εκδώσει πλαστά πιστοποιητικά, µε αποτέλεσµα η Σύµη να
µείνει για πάρα πολύ µεγάλο διάστηµα χωρίς συγκοινωνίες, ανέλαβα να σας παρουσιάσω αυτό το θέµα αναλυτικά.
Οι επιθεωρήσεις µέχρι τώρα γίνονταν από δέκα διεθνώς αναγνωρισµένους οργανισµούς, νηογνώµονες. Ο ευρωπαϊκός κανονισµός 97/54 όρισε σε µεγάλο βαθµό τις προϋποθέσεις αναγνώρισης αυτών των νηογνωµόνων. Ο κανονισµός αυτός άλλαξε µε
τον κανονισµό 391/09 και την κοινοτική οδηγία 2009/15, η οποία
ορίζει τον τρόπο µε τον οποίο θα γίνεται η εξουσιοδότηση ελέγχου από τα κράτη στα πλοία και η οποία ενσωµατώθηκε στο Ελληνικό Δίκαιο µε το προεδρικό διάταγµα 103/2011.
Ο νέος κανονισµός φέρει διάφορες αλλαγές µε κύρια αυτή της
αναγνώρισης από την Ευρωπαϊκή Ένωση των νηογνωµόνων και
σε δεύτερη φάση τη σύναψη διµερών συµφωνιών των κρατών µε
τους νηογνώµονες.
Αυτός ο κανονισµός και η οδηγία που είπαµε παραπάνω και το
προεδρικό διάταγµα, έφεραν την ανάγκη να αλλάξει το περιεχόµενο των διµερών συµφωνιών του ελληνικού κράτους µε τους
νηογνώµονες. Παρ’ όλα αυτά, το ελληνικό κράτος ακόµα και σήµερα δεν έχει υπογράψει καµµία συµφωνία µε ευθύνη του, αλλά
ούτε και τα κείµενα µε το περιεχόµενο των νέων συµφωνιών έχει
καταθέσει και δεν έχουν σταλεί αυτά στους νηογνώµονες. Έτσι,
έχει παρέλθει η ηµεροµηνία που προέβλεπε το προεδρικό διάταγµα, που ήταν η 7-11-2012, µε αποτέλεσµα σήµερα να έχουµε
πρόβληµα στη λειτουργία και στη δροµολόγηση των πλοίων.
Οι αιτίες βέβαια δεν είναι αυτές που αναγράφονται και µέσα
στην αιτιολογική έκθεση, όπως είπε και η εισηγήτρια. Οι αιτίες
είναι ο αποδεκατισµός των υπηρεσιών του Υπουργείου από στελέχη, η µη αντικατάστασή τους, αλλά και το σκάνδαλο που είχε
προκύψει πέρυσι, µε το ρωσικό νηογνώµονα, µε το αποτέλεσµα
που σας είπα.
Υπάρχει, λοιπόν, η αναφορά στην αιτιολογική έκθεση και ζητείται παράταση. Βρίσκω ότι είναι ένα θετικό στοιχείο, ένα αναγκαίο στοιχείο, για να µη µείνουν σε αυτή την περίπτωση τα
νησιά χωρίς καράβια. Εποµένως, στεκόµαστε θετικά σε αυτήν
την παράγραφο του νοµοσχεδίου–σκούπας που έχει κατατεθεί.
Κυρίως, επίσης, θέλω να σταθώ σε µια τροπολογία που κατέθεσα και ζητώ από τον Υπουργό να την κάνει δεκτή. Είναι µια
τροπολογία που αφορά στην τύχη έξι εργαζοµένων στο Μουσείο
Νεοελληνικής Τέχνης ή στην «Πινακοθήκη» της Ρόδου. Η Δηµοτική Πινακοθήκη της Ρόδου ιδρύθηκε το 1962. Το 1968 µε προεδρικό διάταγµα εντάχθηκε µέσα στο πολιτιστικό, καλλιτεχνικό
και τουριστικό οργανισµό του Δήµου Ρόδου και έγινε τµήµα του.
Το 1970 µε το προεδρικό διάταγµα 596 αποσπάται πάλι από τον
Πολιτιστικό, Καλλιτεχνικό και Τουριστικό Οργανισµό του Δήµου
Ρόδου και γίνεται ανεξάρτητο νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου
µε το όνοµα Δηµοτική Πινακοθήκη Ρόδου. Από τότε λειτουργεί
µ’ αυτόν τον θεσµό, µε κάποιες τελευταίες αλλαγές χωρίς ουσιαστικό χαρακτήρα στο νοµικό του καθεστώς.
Τι έχει συµβεί όµως; Μέχρι το 1983 υπηρετούσαν στη Δηµο-
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τική Πινακοθήκη της Ρόδου οι υπάλληλοι του δήµου. Από το 1983
άρχισε να κάνει τις δικές του προσλήψεις. Οι δύο πρώτοι εργαζόµενοι προσελήφθησαν το 1983 και άλλα τέσσερα άτοµα µέχρι
το 1990. Δηλαδή, σήµερα έχει έξι άτοµα. Όλως περιέργως, µε
το διορισµό των υπαλλήλων αυτών, οι υπάλληλοι που υπηρετούσαν για µια διετή δοκιµαστική υπηρεσία, τους 24 αυτούς πρώτους µήνες, ασφαλίζονταν στο ΙΚΑ Από εκεί και µετά ασφαλίζονταν στο δηµόσιο τοµέα, όπως ίσχυε και για τους άλλους δηµοτικούς υπαλλήλους. Το 2003, στην πορεία, ενηµερώθηκαν ότι
κακώς εντάχθηκαν ασφαλιστικά στο δηµόσιο τοµέα και ότι θα
έπρεπε να έχουν ασφαλιστεί στο ΙΚΑ. Όµως, παρ’ όλα αυτά, κανένας φορέας, ούτε η πινακοθήκη, ούτε το ΙΚΑ, ούτε το δηµόσιο,
άλλαξε το ασφαλιστικό καθεστώς. Έτσι σήµερα οι εργαζόµενοι
συµπληρώνοντας τριάντα χρόνια υπηρεσίας, συνεχίζουν να πληρώνουν τις εισφορές τους στο δηµόσιο ταµείο.
Οι έξι εργαζόµενοι αυτοί ζητούν να εξαιρεθούν ή -εάν θέλετενα ενταχθούν στην εξαίρεση που ίσχυε για τον οργανισµό που
είχε ενσωµατώσει την πινακοθήκη.
Ζητούν δηλαδή ασφαλιστικά να δικαιωθούν, να αποκατασταθεί
δηλαδή η ασάφεια του νόµου και των διαδικασιών και να συνεχίσουν να ασφαλίζονται στο δηµόσιο τοµέα, στο δηµόσιο ταµείο,
έτσι ώστε να µπορούν να συνταξιοδοτηθούν από αυτό.
Είναι ένα θέµα το οποίο αν δεν το λύσουµε, αν ο κύριος
Υπουργός δεν το κάνει δεκτό –εγώ νοµίζω ότι θα το δει µε πολύ
θετικό µάτι και νοµίζω ότι θα γίνει αποδεκτή η τροπολογία που
καταθέτουµε- δεν µπορούµε να αποκαταστήσουµε την αδικία,
γιατί και το δηµόσιο δεν µπορεί να επιστρέψει εισφορές πέραν
της δεκαετίας, άρα υπάρχει ένα πρόβληµα. Kαι επιπλέον, θα πρέπει οι εργαζόµενοι να χρεωθούν ή εν πάση περιπτώσει να επιµεριστούν µε άλλες διακόσιες πενήντα χιλιάδες οι έξι εργαζόµενοι
και τετρακόσιες χιλιάδες περίπου ο φορέας, η Δηµοτική Πινακοθήκη της Ρόδου, για να αποκαταστήσουν αυτή την ασάφεια ή αν
θέλετε, την κακή εφαρµογή των νόµων που ίσχυαν.
Κάνω έκκληση στο Υπουργείο να δεχθεί αυτήν την τροπολογία, εφόσον δεν υπάρχουν άλλοι λόγοι και εφόσον το Λογιστήριο
του Κράτους δεν διαπιστώνει ότι υπάρχει –και νοµίζω ότι έτσι
είναι- µια οικονοµική επιβάρυνση.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς –ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Η κ. Διώτη, έχει το
λόγο.
ΗΡΩ ΔΙΩΤΗ: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.
Αγαπητές συναδέλφισες, αγαπητοί συνάδελφοι, αυτό το νοµοσχέδιο είναι το αναµενόµενο επί παραγγελία νοµοσχέδιο εξυπηρέτησης επενδυτών, µε το οποίο αποσύρεται το δηµόσιο από
τη δηµόσια περιουσία.
Στην πραγµατικότητα, όπως είπε και χθες ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ, ο Αλέξης Τσίπρας,
πρόκειται περί απόσυρσης της δυνατότητας ανάκαµψης της
χώρας. Και είναι πρωτοφανές αλήθεια για Ευρωπαϊκή χώρα.
Πρωτοφανής και αυτή η απίστευτη στάση της Κυβέρνησης, πρωτοφανής και η κατάσταση η οποία επιβάλλεται στη χώρα, στους
εργαζόµενους και στη κοινωνία.
Η εκποίηση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, των φυσικών πόρων
µέσα σε όλα αυτά που συζητιούνται σ’ αυτό το νοµοσχέδιο δεν
είναι µόνο ξεπούληµα και δεν είναι µόνο βλαπτική για το περιβάλλον, είναι κάτι παραπάνω. Είναι περίφραξη ,όπως αυτές που
γίνονταν κάποτε κατά την µετάβαση από τη φεουδαρχία στον καπιταλισµό. Τότε περιφράσσονταν οι δηµόσιες γαίες, για να µην
έχουν οι χωρικοί ελεύθερη πρόσβαση, να λιµοκτονούν και να πηγαίνουν εργάτες-δούλοι στις πόλεις. Σήµερα, που συσσωρεύει
ξανά το κεφάλαιο, περιφράζονται ζωτικά φυσικά αγαθά όπως
είναι το νερό και η ενέργεια για χάρη των υπερκερδών των εταιρειών.
Σε πολλές χώρες της Ευρώπης, κύριοι Υπουργοί, πήραν το µάθηµα από την ιδιωτικοποίηση του νερού και τώρα το παίρνουν
πίσω από τους ιδιώτες, διότι η παγκόσµια εµπειρία έχει καταγράψει πολλά περιστατικά µόλυνσης νερών και ταυτόχρονης αύξησης των τιµολογίων µετά την ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών
άρδευσης, µε αποτέλεσµα πολίτες χαµηλών εισοδηµάτων να
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έχουν στερηθεί την πρόσβαση στο νερό από τις ίδιες εταιρείες
που τώρα έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για την αγορά της
ΕΥΔΑΠ και της ΕΥΑΘ. Θα µου πείτε ότι αυτά είναι ψιλά γράµµατα
για αυτές τις κυβερνήσεις. Κι εδώ µετράει ο πολλών τοις µετρητοίς.
Για να δούµε όµως και να έρθουµε στο νοµοσχέδιο και στο
άρθρο 3, σε αυτό το υπερχωριό το τουριστικό, παραθεριστικό.
Η διατεινόµενη από την αιτιολογική έκθεση εξασφάλιση της ανάπτυξης τέτοιων χωριών σε αρµονία µε το φυσικό περιβάλλον φυσικά δεν διασφαλίζεται από τη µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, στο µέτρο που νοµιµοποιείται οποιαδήποτε παρέκκλιση
από τον εγκεκριµένο χωροταξικό σχεδιασµό και είναι προφανές
ότι η δηµιουργία νέων οικισµών εκτός πλαισίου στρατηγικού σχεδιασµού είναι επιστηµονικά παράλογη αλλά και αντίθετη µε τη
σχετική ευρωπαϊκή Οδηγία 42/2001 –που τόσο ενδιαφέρεσθε για
τις ευρωπαϊκές οδηγίες- που απαιτεί να εξετάζονται οι επιπτώσεις σε όλες τις περιοχές που ενδέχεται να θιγούν ακόµη και από
δευτερογενής σωρευτικές, συνεργιακές και µακροπρόθεσµες,
µόνιµες και προσωρινές ,θετικές και αρνητικές επιπτώσεις.
Επίσης έωλη µοιάζει η διατεινόµενη από την αιτιολογική έκθεση λειτουργία αυτών των οργανωµένων οικισµών ως αναχωµάτων στην αυθαίρετη και στην εκτός σχεδίου δόµηση.
Σε ό,τι αφορά την αυθαίρετη δόµηση µιλάµε για αυθαίρετα
εντός δηµοσίων κτηµάτων, αφού αυτά παραχωρούνται, για τα
οποία ωστόσο στην παράγραφο 23 δίνουν τη δυνατότητα στο
δηµόσιο να απόσχει στο διηνεκές από την τακτοποίησή τους,
απαλλάσσοντάς το φυσικά από την υποχρέωση συµµόρφωσης
στις σχετικές προθεσµίες.
Σε ό,τι αφορά την εκτός σχεδίου δόµηση εύλογα αναµένει κανείς ένταση στις εκτός σχεδίου δόµησης περιοχές που θα περιβάλλει την οργανωµένη οικιστική ανάπτυξη σε όλα αυτά τα
παραθεριστικά τουριστικά χωριά που θέλετε να φτιάξετε. Κατά
τα άλλα η εκτός σχεδίου δόµηση δεν θίγεται κατ’ ουδένα τρόπο
από το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο.
Τέλος αξίζει να υπενθυµίσουµε, πώς η ιδιωτική οικιστική ανάπτυξη ακόµη και κοινόχρηστων ή κοινωφελών χώρων, όπως προβλέπεται, ή χώρων συνάθροισης κοινού δεν παύει να είναι
ιδιωτική, πράγµα που σηµαίνει ότι ο επενδυτής και για το καλό
της λειτουργίας της επένδυσης φυσικά έχει τη διακριτική ευχέρεια να απαγορεύει επιλεκτικά την πρόσβαση και χρήση µέσα
στο χώρο του οποίου έχει την κυριότητα.
Στην περίπτωση των παραλιών και αιγιαλών, όπου κάτι τέτοιο
είναι οριακά αντισυνταγµατικό -συζητήθηκε και χθες- διατυπώνεται ρητά, όπως θα σας εξηγήσω λίγο πιο κάτω. Μιλάµε, λοιπόν,
για παραίτηση του δηµοσίου και εκχώρηση ακινήτων ακόµη και
σε περιβαλλοντικά κρίσιµες ή αξιόλογες περιοχές, άνευ όρων.
Σ’ αυτό λοιπόν το ζοφερό τοπίο της τροποποίησης του ν.
3986/2011, προστίθενται µόνο οι εξής αλλαγές: Η νέα παράγραφος 3, που κάνει λόγο για µη παρεµπόδιση της ελεύθερης και
απρόσκοπτης πρόσβασης των λουοµένων στην παραλία και τον
αιγιαλό, παρά µόνο αν τούτο επιβάλλεται για λόγους εθνικής
άµυνας, δηµόσιας τάξης, ασφάλειας, προστασίας αρχαίων, περιβάλλοντος ή δηµόσιας υγείας, αλλά και εφόσον προβλέπεται
στην οικεία σύµβαση παραχώρησης. Έχουµε δηλαδή µπροστά
µας αφενός την δυνατότητα να µην προβλέπεται η ελεύθερη
πρόσβαση, οπότε το πράγµα είναι εξαρχής ξεκάθαρο και αφετέρου, το παράδοξο, η πρόσβαση λουοµένων να θέτει σε κίνδυνο
την ασφάλεια και την προστασία περιβάλλοντος, την προστασία
των µνηµείων, ενώ οι χρήστες της εγκατεστηµένης επένδυσης
να µη δηµιουργούν ανάλογο πρόβληµα.
Βλέπουµε λοιπόν ξανά, κύριε Υπουργέ, σε πολύ λίγο καιρό
από τώρα τους αιρετούς, την κοινωνία, τους πολίτες, τους δηµότες, τον κόσµο, να ρίχνουν κάγκελα, συρµατοπλέγµατα στις
παραλίες που θα φράζουν οι επενδυτές, για να µπορούν πραγµατικά να έχουν πρόσβαση όταν θα τους βάζουν ένα αντίτιµο 10
και 15 ευρώ.
Να υπενθυµίσουµε εδώ προς επίρρωση των όσων λέµε, αναφέρθηκε και ο κ. Τσακαλώτος, ότι είναι πολύ εύγλωττα τα παραδείγµατα στην Ισπανία και αλλού µε τις εκτεταµένες τουριστικές
αναπτύξεις, κουφάρια πλέον ενός αδιέξοδου και πλέον πολύ παρωχηµένου αναπτυξιακού οράµατος ειδικά για τον τουρισµό,
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που εκεί οδήγησε στην κατάρρευση.
Η αντίληψη αυτή το ότι ο σχεδιασµός, η νοµοθεσία, η δηµόσια
διαβούλευση ο κοινωνικός έλεγχος είναι εχθροί και όχι συνεργάτες του επενδυτή, αντανακλάται µεταξύ άλλων εύγλωττα και στο
ότι όλες αυτές οι προβλέψεις του νόµου για ιδιωτική πολεοδόµηση και χωροθέτηση, µε άνευ όρων παράδοση της δηµόσιας
γης, µε άνευ όρων παράκαµψη της όποιας θεσµοθετηµένης κατεύθυνσης προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, των µνηµείων, της κοινωνικής και οικονοµικής συνοχής στα πλαίσια των
ήδη οργανωµένων οικισµών κάθε κλίµακας στη χώρα, µε άνευ
όρων απαξίωση του σχεδιασµού κάθε επιπέδου ορίζεται µε απλή
κοινή υπουργική απόφαση. Με µια ΚΥΑ, λοιπόν, παραχωρούνται
αιγιαλοί και παραλίες για 99 χρόνια, µε µια ΚΥΑ εγκρίνονται τα
ιδιωτικά ΕΣΧΑΔΑ, µε µια ΚΥΑ αποφασίζονται οι αναγκαστικές
υπέρ του επενδυτή απαλλοτριώσεις ακόµη και ευρύτερων
ζωνών.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, νοµίζω ότι δεν χρειάζεται να
πούµε περισσότερα. Το νοµοσχέδιο µιλάει από µόνο του. Είναι
ακόµα µια πράξη σ’ αυτό το κακόγουστο θέατρο που λέγεται
«πωλείται χώρα σε τιµή ευκαιρίας». Κι είναι πέρα από κάθε φαντασία πόσο πολύ µπορούν κάποιοι να υπηρετούν οικονοµικά συµφέροντα και πόσο πολύ µπορεί να στερούνται τη στοιχειώδη
ικανότητα να έχουν ένα υποτυπώδες σχέδιο. Το µόνο σχέδιο που
έχουν, είναι αυτό που τους ψιθυρίζει στο αφτί και το ευρωπαϊκό
και το ελληνικό κεφάλαιο που θέλει κι άλλο να πλουτίσει.
Από τη δική µας πλευρά, ως Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς-Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο, καλούµε τους πολίτες να
δείξουν τη διέξοδο απ’ αυτήν την απίστευτη κατάσταση, µια διέξοδο µε δηµοκρατία, µε κοινωνική δικαιοσύνη κι ελπίδα για το
µέλλον για όλους και όλες, δηλαδή µια διέξοδο Αριστερή.
Όλα τα άλλα ενδεχόµενα, όπως και αν πάνε να τα πλασάρουν
οι επίδοξοι πωλητές τους, είναι ενδεχόµενα ζοφερά, είναι ενδεχόµενα µέσα στα πλαίσια αυτού του συστήµατος, ακόµα και αν
προσπαθούν να φανούν αντι-µνηµονιακά, ακόµα και αν προσπαθούν να φανούν αντι-συστηµικά.
Μόνο η Αριστερά µπορεί να δώσει λύση για το λαό, µόνο η Αριστερά έχει προτάσεις ρεαλιστικές που µπορούν να µας βγάλουν
από την κρίση προς όφελος των εργαζοµένων, της νεολαίας και
της κοινωνίας. Και πριν να είναι πολύ αργά, πρέπει να πάρουµε
την υπόθεση στα χέρια µας.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ευχαριστούµε την
κ. Διώτη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, τριάντα δύο µαθήτριες και µαθητές και δύο συνοδοί καθηγητές από το 4ο Γενικό Λύκειο Καρδίτσας.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Η τελευταία οµιλήτρια για σήµερα είναι η κ. Μαρία Διακάκη.
Κυρία Διακάκη, έχετε το λόγο για οκτώ λεπτά.
ΜΑΡΙΑ ΔΙΑΚΑΚΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, πρέπει να πούµε ότι η κρίση που
βιώνουµε είναι µία συστηµική κρίση. Το νεοφιλελεύθερο µοντέλο
ως έκφραση του καπιταλιστικού συστήµατος ολοκλήρωσε τον
κύκλο του. Βέβαια, είναι µια διαδικασία που δεν αφορά µόνο τη
χώρα µας ούτε µόνο την Ευρώπη, αλλά αφορά ολόκληρο τον
πλανήτη.
Με στόχο τη διάσωση του παγκόσµιου χρηµατοπιστωτικού συστήµατος διαµορφώνεται ένα ευρωπαϊκό και παγκόσµιο σκηνικό
ανέφικτων πολιτικών διεξόδου από τη δηµοσιονοµική κρίση,
αφού αναπαράγουν τα αίτια της κρίσης και δεν αποστασιοποιούνται από το νεοφιλελεύθερο υπόδειγµα.
Έχουµε, λοιπόν, τώρα µια κοινωνικοποίηση των ζηµιών και µια
ιδιωτικοποίηση των κερδών. Το µέγεθος του δηµόσιου χρέους
και οι απαιτήσεις της εξυπηρέτησής του είναι το άλλοθι στο πολιτικό πεδίο αφ’ ενός ως µέσο τροµοκράτησης της κοινωνίας και
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αφ’ ετέρου ως µέσο χειραγώγησης των πολιτών και απαξίωσης
κάθε κριτικής για την αναγκαιότητα επιβολής του µνηµονίου ως
µοναδική και αναπόφευκτη λύση. Είναι το άλλοθι για να οδηγήσετε µια ολόκληρη χώρα σε ένα οικονοµικό και κοινωνικό ολοκαύτωµα. Γι’ αυτό και οι σχετικές νοµοθετικές πράξεις που
απαιτούνται καταστρατηγούν το ισχύον Σύνταγµα και τείνουν να
ανασυντάξουν αυταρχικά το πεδίο της πολιτικής πάλης και της
δηµόσιας σφαίρας.
Ειδικότερα για τη φύση του δηµόσιου χρέους είναι χρήσιµο
για την πολιτική κριτική µας να ξεχωρίσουµε τις πιο σηµαντικές
παραµέτρους που είναι πρώτον, η φορολογική ασυλία των ισχυρών, η διάχυτη φοροδιαφυγή και η υστέρηση των φορολογικών
εσόδων, σε σχέση µε τα µέσα επίπεδα της ευρωζώνης. Δεύτερον, οι υψηλές στρατιωτικές δαπάνες και οι εξοπλισµοί που ευθύνονται για το 1/3 περίπου του πριν την κρίση χρέους. Τρίτον,
η απουσία κάθε συστήµατος ελέγχου και αξιολόγησης της κοινωνικής αποτελεσµατικότητας των δηµοσίων δαπανών και η µετατροπή του δηµοσίου σε χώρο ελεύθερης δράσης των ιδιωτικών συµφερόντων, ιδίως µετά την επέλαση του νεοφιλελευθερισµού. Άρα, δεν ευθύνεται το κράτος γενικώς, όπως λένε οι απολογητές του ισχύοντος συστήµατος, αλλά η περαιτέρω υποταγή
του κράτους σε ιδιωτικά συµφέροντα και σε ιδιοτελείς συµπεριφορές και πρακτικές.
Έτσι, λοιπόν, το δηµόσιο χρέος δεν είναι χρέος της µεγάλης
κοινωνικής πλειοψηφίας, αλλά ένα βαθύτατα ταξικό και άδικο
χρέος, που επισυσσώρευσε ένα πολιτικό και οικονοµικό κατεστηµένο µακριά από τις αναπτυξιακές και πραγµατικές κοινωνικές
ανάγκες της χώρας.
Ακούµε συνεχώς τη λέξη «ανάπτυξη». Τα µέτρα που προτείνετε διατείνεστε πως είναι µέτρα αναπτυξιακά. Όµως, η λέξη
«ανάπτυξη» από µόνη της δεν σηµαίνει απολύτως τίποτα. Ανάπτυξη έχει και η Γουατεµάλα που συνδέθηκε µε το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο ανεπίσηµα το ’81 και επίσηµα το ’84. Μέσα σε
σκάνδαλα διαφθοράς για τα οποία ποτέ κανείς δεν τιµωρήθηκε,
οι κρατικές επιχειρήσεις ιδιωτικοποιήθηκαν, οι φυσικοί πόροι
πουλήθηκαν σε ξένες πολυεθνικές, το κράτος συρρικνώθηκε, οι
µισθοί και τα εργασιακά δικαιώµατα περικόπηκαν.
Η Γουατεµάλα µέσα σ’ αυτό το πλαίσιο καταγράφει ιλιγγιώδεις
δείκτες ανάπτυξης. Δείτε, όµως, κάτι: Πάνω από το 50% του πληθυσµού ζει κάτω από τα όρια της φτώχειας. Αυτή την ανάπτυξη
ονειρεύεστε και για τη χώρα µας; Τι είναι αυτό που σας κάνει να
πιστεύετε πως εφαρµόζοντας τα ίδια πράγµατα, θα έχουµε διαφορετικά αποτελέσµατα;
Για να στηριχθεί µια ανάπτυξη προς όφελος της χώρας χρειάζονται και κάποιες στοιχειώδεις προϋποθέσεις. Πρώτον, χρειάζεται ενέργεια. Τη ΔΕΗ τη χάσαµε. Δεύτερον, χρειάζονται
µεταφορές. Η Ολυµπιακή, τα λιµάνια, ο ΟΣΕ πάνε. Τρίτον, τηλεπικοινωνίες. Τον ΟΤΕ τον πουλήσαµε. Τέταρτον, χρηµατοδότηση
για την αναδιάρθρωση της αγροτικής παραγωγής. Την ΑΤΕ τη
δωρίσαµε. Πέµπτον, στήριξη των µικροµεσαίων επιχειρήσεων.
Πάει και η ΕΤΕ.
Όσον αφορά τώρα το ΤΑΙΠΕΔ, χωρίς καµµία θετική διεθνή εµπειρία µε αποδεδειγµένα δείγµατα κερδοσκοπικής µεροληψίας
και λειτουργικής αφερεγγυότητας, µε οικονοµικό σύµβουλο τη
«Morgan Stanley» και την Τράπεζα Πειραιώς µε αντιδηµοκρατική
δοµή και ανεξέλεγκτη λειτουργία, το ΤΑΙΠΕΔ το µόνο που µπορεί
να εγγυηθεί δεν είναι η υποτιθέµενη αξιοποίηση, αλλά η εκποίηση των δηµόσιων υποδοµών κατά τρόπο εξ ορισµού αντικοινωνικό και ως προς τους οικονοµικούς στόχους, αναποτελεσµατικό.
Με το ΤΑΙΠΕΔ, βέβαια, η Κυβέρνηση δεν πρωτοτυπεί. Είναι
γερµανικό εφεύρηµα. Ένα αντίγραφο της «Τρόιχαντ», η οποία
είχε αναλάβει την ιδιωτικοποίηση οκτώµισι χιλιάδων επιχειρήσεων µε αρχική αποτίµηση της αξίας των προς πώληση περιουσιακών στοιχείων τους στα 600 δισεκατοµµύρια δυτικογερµανικά
µάρκα –τα οποία αντιστοιχούν σε 300 δισεκατοµµύρια ευρώ- και
πούλησε το 85% της δηµόσιας περιουσίας της Ανατολικής Γερµανίας αντί 44 δισεκατοµµυρίων µάρκων. Το ΤΑΙΠΕΔ, λοιπόν,
είναι απλά ένα αντίγραφο της «Τρόιχαντ».
Ας δούµε τώρα πόσο αποτελεσµατική είναι αυτή η πολιτική
των ιδιωτικοποιήσεων.
Κατά την κυρίαρχη αφήγηση τροχοπέδη στην ανάπτυξη
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υπήρξε το σπάταλο κράτος και ο υπερδιογκωµένος δηµόσιος τοµέας. Όµως, η απελευθέρωση της επενδυτικής δύναµης του
ιδιωτικού τοµέα από ακαµψίες εργασιακές, ασφαλιστικές ή φορολογικές και η απόσυρση του κράτους δεν οδήγησαν στην αναπτυξιακή ηγεµονική επέκτασή του. Αντίθετα, η παραδοσιακή
υποταγή του κράτους σε ιδιωτικά συµφέροντα και σε ιδιοτελείς
συµπεριφορές και πρακτικές αναβαθµίζεται µε την εκχώρηση δηµόσιων λειτουργιών στην οιονεί κρατικοδίαιτη ιδιωτική πρωτοβουλία.
Στη σύγχρονη µυθολογία του νεοφιλελευθερισµού, η υπέρβαση της κρίσης χρέους συνίσταται στη σκληρή και αναντίρρητη
αλήθεια των αριθµών. Το χρέος προέκυψε. Αποτελεί ένα µη ιστορικό µέγεθος. Αυτό σηµαίνει ότι είναι απαλλαγµένο από πολιτικές
προτεραιότητες, ταξική µεροληψία, θεσµικές στρεβλώσεις και
έλλειµµα δηµοκρατικού ελέγχου.
Αυτή η λογιστική προσέγγιση δεν περικόπτει µονοδιάστατα οικονοµικά µεγέθη. Αποτελεί µια βίαιη αλλοίωση ή και απαλλοτρίωση φυσικών και πολιτικών δικαιωµάτων.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Αποτελεί µια σκληρή ταξική επιλογή έναντι του κόσµου της εργασίας. Μένει να εξηγηθεί πώς ενώ η ακραία πολιτική των µαζικών ιδιωτικοποιήσεων της τελευταίας εικοσαετίας δεν
απέτρεψαν την κρίση χρέους, η εκποίηση των ύστατων υποδοµών και λειτουργιών του κράτους, τώρα θα είναι η λύση στο
χρέος.
Η ύφεση τροφοδοτεί τη συνεχή µείωση του ΑΕΠ διογκώνοντας
το σχετικό µέγεθος του χρέους. Όµως στην πράξη ύφεση σηµαίνει καταστροφή της παραγωγικής ικανότητας της κοινωνίας.
Η επιλογή της καταστροφής της κοινωνίας είναι ταξική, πολιτική
επιλογή. Γι’ αυτό και δεν είναι µονόδροµος.
Κύριοι Υπουργοί, κάποτε ο Βίκτωρ Ουγκώ είχε πει ότι «από
τους ανθρώπους δεν λείπει η δύναµη. Λείπει η θέληση». Κι αυτή,
δυστυχώς, λείπει και σ’ εσάς!
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Το λόγο έχει ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών κ. Σταϊκούρας για οκτώ λεπτά.
Θα ακολουθήσει ο Υφυπουργός Οικονοµικών κ. Μαυραγάνης
για τέσσερα λεπτά, θα µιλήσει κι ο Αρχηγός της Χρυσής Αυγής
κ. Μιχαλολιάκος και θα τελειώσουµε µε τους Κοινοβουλευτικούς
Εκπροσώπους.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών):
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επί διατάξεων του σχεδίου
νόµου έχει τοποθετηθεί η Κυβέρνηση µε επάρκεια διά των αρµοδίων Υπουργών -το ίδιο θα πράξει κι ο Υφυπουργός Οικονοµικών- αυτές τις δύο ηµέρες.
Θα µου επιτρέψετε στα πλαίσια αυτής της τοποθέτησης κι
επειδή έχουν ανακύψει διάφορες ιδεολογικές αναζητήσεις απ’
όλες τις πτέρυγες της Βουλής, να κάνω ορισµένες επισηµάνσεις,
κατ’ αρχάς για το ρόλο του κράτους. Νοµίζω ότι πρέπει να είµαστε ξεκάθαροι σ’ αυτό. Ένα κράτος πράγµατι θα πρέπει να παρεµβαίνει και να µεριµνά για τη βέλτιστη λειτουργία του µηχανισµού της αγοράς και την εξασφάλιση της µέγιστης δυνατής οικονοµικής αποτελεσµατικότητας, την κοινωνικά δικαιότερη κατανοµή του πλούτου, του εισοδήµατος, και τη σταθεροποίηση
της οικονοµίας, να αντανακλά δηλαδή τα αιτήµατα της σύγχρονης και ελεύθερης κοινωνίας για οικονοµική αποτελεσµατικότητα
και κοινωνική δικαιοσύνη, ο συνδυασµός των οποίων καταλήγει
σ’ αυτό που λέµε «κοινωνική οικονοµία της αγοράς», η οποία καλύπτεται από τη φιλοσοφία του κοινωνικού φιλελευθερισµού.
Το µείγµα βεβαίως αγοράς και κράτους µπορεί να ποικίλλει,
ανάλογα µε τις περιστάσεις, τις ανάγκες, τις προτιµήσεις της κοινωνίας, όπως γίνεται σήµερα κι όπως γίνεται και στο συγκεκριµένο νοµοσχέδιο, αλλά ορίζεται σε κάθε περίπτωση στον ενδιάµεσο χώρο ανάµεσα στις απόψεις περί ελάχιστου και µέγιστου
κράτους. Κι αυτή η σχέση µεταξύ κράτους και αγοράς καθορίζεται και καθορίζει και την ασκούµενη δηµοσιονοµική πολιτική.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Κοµβικό ρόλο στην επίτευξη αυτού του στόχου αποτελεί η
προώθηση ενός τολµηρού, ρεαλιστικού προγράµµατος αποκρατικοποιήσεων, το οποίο αφ’ ενός θα βελτιώσει καθοριστικά την
αποδοτική λειτουργία των εν λόγω δηµοσίων επιχειρήσεων, που
υπάρχουν και στο σχέδιο νόµου, αυξάνοντας τη βιωσιµότητά
τους σ’ ένα διεθνές ανταγωνιστικό περιβάλλον κι αφ’ ετέρου θα
συµβάλει σηµαντικά στα δηµόσια οικονοµικά.
Πρέπει να σηµειωθεί ότι ως τον Ιούνιο του 2012 το πρόγραµµα
αποκρατικοποιήσεων ήταν εκτός ηµερήσιας διάταξης. Δεν
υπήρχε βούληση. Επί δυόµισι χρόνια και µε το επενδυτικό κλίµα
σαφώς καλύτερο δεν ελήφθη καµία πρωτοβουλία.
Σήµερα, αυτή η βούληση τόσο για την άµεση προώθηση των
αποκρατικοποιήσεων όσο και για την αξιοποίηση της περιουσίας
του δηµοσίου υπάρχει. Στόχος της Κυβέρνησης είναι η άµεση
προώθηση των περιπτώσεων για τις οποίες υπάρχουν ήδη συγκεκριµένες προσφορές, επιδιώκοντας αφ’ ενός το οικονοµικό
όφελος για το δηµόσιο αλλά και την ανάταξη της αγοράς.
Θα ήθελα να µιλήσω και για µια τροπολογία για την οποία δεν
άκουσα και πολλούς συναδέλφους σήµερα να τοποθετούνται,
µια τροπολογία που αναδεικνύει και καταδεικνύει την πεποίθηση
της κυβέρνησης εθνικής ευθύνης ότι ο ρόλος που καλείται να
διαδραµατίσει η τοπική αυτοδιοίκηση είναι σηµαντικός στη σηµερινή δύσκολη εθνική συγκυρία. Λίγοι συνάδελφοι µίλησαν σήµερα, όπως είπα, αν και πολλοί είχαν ζητήσει τέτοιες ρυθµίσεις
πρόσφατα, στη σχετική κοινοβουλευτική συζήτηση. Αναδεικνύεται έτσι ο µηδενισµός που χαρακτηρίζει τα κόµµατα της Αντιπολίτευσης.
Στο πλαίσιο αυτό το Υπουργείο Οικονοµικών εξάντλησε κάθε
δυνατότητα οικονοµικής και θεσµικής στήριξης των φορέων της
αυτοδιοίκησης. Σε συνεργασία µε το Υπουργείο Εσωτερικών,
προωθεί τη συµβολή τους στην εθνικά αναγκαία προσπάθεια για
δηµοσιονοµική εξυγίανση, προσαρµογή και πειθαρχία.
Προς την κατεύθυνση αυτή κάθε θεσµική ή διοικητική παρέµβασή µας, υφιστάµενη ή µελλοντική, επιδιώκει όχι µόνο τον εξορθολογισµό αλλά και τη διοχέτευση κάθε ευρώ, που εξοικονοµείται, σε πολιτικές που στηρίζουν την κοινωνία και ενδυναµώνουν την τοπική οικονοµία.
Σ’ αυτό το πλαίσιο και σε συνέχεια συναντήσεων και συνεργασίας του Υπουργείου Οικονοµικών µε το Υπουργείο Εσωτερικών,
την Κεντρική Ένωση Δήµων Ελλάδος και το Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων, προχωρούµε σε µια νοµοθετική πρωτοβουλία
η οποία έχει ως στόχο τη στήριξη της τοπικής αυτοδιοίκησης και
την αντιµετώπιση των επιτακτικών οικονοµικών αναγκών της, νοµική πρωτοβουλία η οποία παραδόθηκε προς διαβούλευση
στους εκπροσώπους των δήµων όλων των κοµµάτων για επαρκές χρονικό διάστηµα και οι περισσότερες από τις προτάσεις
τους ενσωµατώνονται στην εν λόγω τροπολογία.
Συγκεκριµένα, µε αυτήν ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε την
αποπληρωµή των δανείων που έχουν λάβει από το Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων τόσο οι δήµοι όσο και οι περιφέρειες,
όπως µας ζητήθηκε, τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου και ιδιωτικού
δικαίου που έχουν ιδρύσει αυτοί, οι σύνδεσµοι αυτών και οι δηµοτικές επιχειρήσεις.
Με την πρώτη υποπαράγραφο ρυθµίζεται η επιµήκυνση της
αποπληρωµής δανειακών συµβάσεων µέσω του Ταµείου Παρακαταθηκών και Δανείων µέχρι οκτώ έτη, µε υποβολή σχετικής αίτησης, µέχρι 31 Δεκεµβρίου του 2012, όµως το βελτιώσαµε
ακόµη περισσότερο, ώστε η ρύθµιση να ισχύει και για τα δάνεια
που έχουν εγκριθεί από τη δηµοσίευση του παρόντος και θα συνοµολογηθούν µέχρι 30-6-2013 του οικείου νοµικού προσώπου,
µετά από απόφαση του αρµόδιου οργάνου του, στην οποία θα
καθορίζεται επακριβώς ο επιθυµητός χρόνος επιµήκυνσης.
Παράλληλα, χορηγείται, µε την ίδια διαδικασία, περίοδος χάριτος έως τρία έτη εντός της οποίας καταβάλλονται µόνο τόκοι
και επέρχεται για την περίοδο αυτή µείωση του επιτοκίου κατά
µισή ποσοστιαία µονάδα.
Η εν λόγω ρύθµιση εκτιµάται ότι θα αποφέρει µειώσεις στις
τοκοχρεολυτικές δόσεις των ΟΤΑ κατά µέσο όρο της τάξης του
42%, αυξάνοντας έµµεσα τις αποδόσεις των ΚΑΠ κατά περίπου
90 εκατοµµύρια ευρώ.
Με άλλη διάταξη επιµηκύνεται έως δέκα επιπλέον έτη, επιπρό-
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σθετα των είκοσι πέντε ετών που ισχύει σήµερα, η διάρκεια παράτασης αποπληρωµής των σχετικών οφειλών των δήµων, των
πρώην κοινοτήτων και των περιφερειών. Παραµένει σε ισχύ η δυνατότητα επιπλέον ρυθµίσεων για τους υπερχρεωµένους ΟΤΑ,
σύµφωνα µε το νόµο του 2011 κι η διάρκεια επιµήκυνσης ορίζεται πλέον στα τριάντα πέντε έτη.
Με την εφαρµογή αυτής της ρύθµισης εκτιµάται ότι οι τοκοχρεολυτικές δόσεις θα µειωθούν σε ποσοστό κατά µέσο όρο άνω
του 60% µε έτος βάσης το 2011.
Με άλλη παράγραφο παρατείνεται η αποκλειστική προθεσµία
εντός της οποίας µπορούν να ρυθµιστούν τα πάσης αιτίας χρεωστικά ανοίγµατα των δήµων και πρώην κοινοτήτων στο Ταµείο
Παρακαταθηκών και Δανείων κατά δώδεκα µήνες έως την 30η
Ιουνίου του 2013. Η ρύθµιση πραγµατοποιείται µε την συνοµολόγηση ισόποσων δανείων από το εν λόγω Ταµείο.
Επίσης, διευκολύνεται η ρευστότητα των Οργανισµών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθµού, δήµων και περιφέρειας, καθώς
αναστέλλεται η παρακράτηση των τοκοχρεολυτικών δόσεων του
προηγούµενου µήνα, του Σεπτεµβρίου. Αυτή η διευκόλυνση έχει
ήδη λειτουργήσει στην πράξη και πλέον καλύπτεται και νοµοθετικά.
Απ’ όλα αυτά προκύπτει ότι η κυβέρνηση εθνικής ευθύνης αναγνωρίζει τη δυνητική συµβολή της τοπικής αυτοδιοίκησης στην
αντιµετώπιση της κρίσης, αναλαµβάνοντας και αυτή, όπως όλοι
µας, τα βάρη που της αντιστοιχούν για την αντιµετώπιση της οικονοµικής κατάστασης. Γνωρίζει όµως και τα σηµαντικά περιθώρια που υπάρχουν, συµβολής της στη µεγάλη προσπάθεια
δηµοσιονοµικής εξυγίανσης, προσαρµογής και πειθαρχίας, που
έχει ξεκινήσει. Στην προσπάθεια αυτή εκτιµώ ότι είµαστε όλοι
µαζί: κεντρική κυβέρνηση και τοπική αυτοδιοίκηση. Ωθούµε τη
χώρα, όπως έχουµε χρέος, προς τα εµπρός.
Θα ήθελα να κάνω και δύο τελευταίες παρατηρήσεις. Ετέθη
πάλι θέµα δηµιουργίας ειδικού λογαριασµού. Νοµίζω ότι αυτό
έχει ξεκαθαρίσει σ’ όλους τους τόνους από την Κυβέρνηση.
Πράγµατι όµως υπάρχει, κι είναι δική µας ευθύνη, της ελληνικής
Κυβέρνησης, η ανάγκη δηµιουργίας ενός µηχανισµού εντός της
χώρας, για να επαναφέρει κάθε φορά τον προϋπολογισµό εντός
τροχιάς.
Τέλος, όσον αφορά µια τροπολογία που έχουν καταθέσει οι
Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας, θα ήθελα να πω ότι η Κυβέρνηση διάκειται θετικά στην τροπολογία αυτή των Βουλευτών της
Νέας Δηµοκρατίας και µάλιστα θα µπορούσε να είναι και πιο τολµηρή. Θα µπορούσε να απαλειφθεί και η δυνητική εξαίρεση από
τα ανώτατα όρια, µε αιτιολογηµένη απόφαση, όπως λέει, του
Υπουργού Οικονοµικών. Άλλωστε αυτή η Κυβέρνηση, η Κυβέρνηση εθνικής ευθύνης, έχει νοµοθετήσει σχετικά, µε τις αποδοχές και τις παροχές του πολιτικού προσωπικού.
Θα ήθελα όµως να ακούσω τις τοποθετήσεις επί του θέµατος
όλων των κοµµάτων, ώστε η Κυβέρνηση να αξιολογήσει την υλοποίηση της πρότασης στο πλαίσιο εφαρµογής του µεσοπρόθεσµου προγράµµατος δηµοσιονοµικής πολιτικής, όπως άλλωστε
το αναφέρει και η ίδια η τροπολογία.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ευχαριστούµε τον
κύριο Υπουργό.
Ο κ. Μαυραγάνης έχει το λόγο για τέσσερα λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα σύντοµα να σας απασχολήσω για τρία θέµατα της αρµοδιότητάς µου. Ετέθη ένα θέµα
για τη λήξη θητείας προϊσταµένων ΔΟΥ και ακούστηκαν αρκετά.
Θα ήθελα να διευκρινίσω ότι η Κυβέρνηση κι εγώ προσωπικά δεν
ήλθαµε σ’ αυτή τη θέση για κοµµατικά παιχνίδια. Το πρόβληµα
είναι ότι, ενώ ο νόµος προβλέπει τρίµηνη αξιολόγηση, οι στόχοι,
όπως έχουν τεθεί στις σχετικές υπουργικές αποφάσεις, είναι δωδεκάµηνοι. Συνεπώς αν θέλεις να αξιολογήσεις κάποιον, θα πρέπει να περιµένεις δώδεκα µήνες και δεν είναι αυτό το πνεύµα του
νόµου ο οποίος έγινε για την αντιµετώπιση των εκτάκτων αναγκών και καταστάσεων. Όπου βλέπεις αδυναµίες πρέπει να επεµβαίνεις. Είναι θέµα αξιοκρατίας να κριθούν όταν πρέπει, αλλά όχι
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να κριθούν στο τέλος της θητείας και πρέπει να τονίσω ότι υπάρχουν αποφάσεις τοποθέτησης το Φεβρουάριο, οι στόχοι να
έχουν µπει τον Ιούνιο και τα συµβόλαια να είναι για πάνω από
δώδεκα µήνες.
Γι’ αυτό λοιπόν, θελήσαµε να βρούµε µία γενική λύση για να
µην κάνουµε διακρίσεις και χωρίς να θέλουµε να αποκλείσουµε
την τοποθέτηση και πάλι κάποιων ανθρώπων, αρκετών απ’ αυτούς. Βεβαίως όµως εµείς ακούµε ό,τι λέγεται στη Βουλή και συνεπώς θα επανέλθουµε στο θέµα αυτό, εφόσον έχουµε το
περιθώριο πλέον µέχρι την Τρίτη για να διατυπώσουµε νοµοτεχνικά µία καλύτερη λύση ώστε να µην υπάρχει αµφισβήτηση.
Δεύτερο θέµα: Ελεγκτές. Προτείναµε µία διάταξη για να βάλουµε ελεγκτές στο σύστηµα, γιατί µε τον ισχύοντα τρόπο δυστυχώς δεν έχουµε ελεγκτές. Περίπου 230 ελεγκτές είναι στο
σύστηµα και θέλουµε να αντιµετωπίσουµε τη φοροδιαφυγή.
Δεν γίνονται όλα, κύριοι συνάδελφοι. Σ’ αυτές τις έκτακτες καταστάσεις και βεβαίως µε το αίσθηµα δικαίου για την αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής που είναι µέγιστο ζήτηµα για τη χώρα
µας αλλά και για τους πολίτες που θέλουν επιτέλους να δουν
αποτελέσµατα, πρέπει να µπορούµε να έχουµε το ανθρώπινο δυναµικό. Εκεί στοχεύει ξεκάθαρα η παρέµβασή µας. Τα περί αναξιοκρατίας ή διορισµών ελεγκτών «από την πίσω πόρτα» δεν
αφορούν ούτε εµένα ούτε την Κυβέρνηση. Θέλω να τονίσω ότι
δεν πρόκειται να παραµείνω απαθής σε προβλήµατα. Τα προβλήµατα θέλουν λύση σύντοµα.
Το τρίτο θέµα είναι το πετρέλαιο θέρµανσης. Για το πετρέλαιο
θέρµανσης είχαµε µία διάταξη που έπρεπε να εφαρµοστεί και
προσπαθήσαµε να δούµε µε ποια κριτήρια θα µπορέσουµε να
ικανοποιήσουµε όσον το δυνατόν περισσότερο κόσµο που έχει
ανάγκη να πάρει επίδοµα θέρµανσης και αυτό έχουµε κάνει και
βεβαίως έχουµε δουλέψει αρκετά και µε τα κόµµατα που υποστηρίζουν την Κυβέρνηση για να φτάσουµε σε µία λύση. Ανακοινώσαµε στα τέλη Σεπτεµβρίου αυτή τη λύση και είµαστε πάντα
διαθέσιµοι. Έχουµε καλή διάθεση στο µέγιστο βαθµό για τη λύση
αυτή.
Θα κάνω µία τελευταία παρατήρηση, γιατί ακούστηκε κάτι και
στην επιτροπή: Δεν µπορούµε να µειώσουµε περαιτέρω το πετρέλαιο κίνησης. Βάλαµε το ελάχιστο που προβλέπεται από τα
κοινοτικά όρια. Άρα λοιπόν αυτό που ακούστηκε, δηλαδή να
πάµε παρακάτω την εξίσωση, δεν γίνεται νοµικά. Νοµίζω ότι η
εξίσωση έχει ως σκοπό να καταπολεµήσει το λαθρεµπόριο και
έχουµε βάλει µπροστά και άλλες ενέργειες µε ιχνηθετήσεις GPS,
µε συστήµατα εισροών-εκροών.
Πέρα όµως απ’ αυτά θα πρέπει να καταλάβουµε ότι στο πετρέλαιο θέρµανσης θα πρέπει να υπάρχει από µέρους της Κυβέρνησης µία σωστή πολιτική προκειµένου ο κόσµος σε όσο το
δυνατόν µεγαλύτερο φάσµα µε εισοδηµατικά κριτήρια να πάρει
επίδοµα θέρµανσης αυτό το χειµώνα.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Σας ευχαριστούµε.
Ο κ. Λαφαζάνης έχει το λόγο για οκτώ λεπτά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Δυστυχώς έχουµε µία Κυβέρνηση σε νευρική κρίση η οποία δίνει πλέον την εικόνα θηριοτροφείου ή ζούγκλας. Αυτή είναι η πραγµατικότητα της κυβερνητικής πορείας των τελευταίων ηµερών και ιδιαίτερα των τελευταίων ωρών. Δεν ξέρουµε ποια θα είναι η εξέλιξη µέχρι την Τρίτη
και την επόµενη εβδοµάδα. Με δύο λόγια έχουµε µία Κυβέρνηση
που έχει ελάχιστο παρελθόν αλλά καθόλου µέλλον, κύριε Υφυπουργέ, που είστε στα έδρανα. Ο κ. Σταϊκούρας «ήλθον, είδον
και απήλθον».
Το µέγα δίληµµα ανάµεσα στους τρεις κυβερνητικούς συνεταίρους είναι αν το καταστροφικό πακέτο θα περάσει µε ένα
άρθρο –απολύτως ολοκληρωτικό αυτό- ή µε δύο άρθρα, ολιγότερον ολοκληρωτικό αλλά εξυπηρετικό, µήπως βρουν κάποια διέξοδο οι τρεις κυβερνητικοί οµοτράπεζοι οι οποίοι εδώ και
τέσσερις µήνες συσκέπτονται. Δεν κάνουν τίποτε άλλο οι τρεις
Αρχηγοί. Εδώ η Βουλή δεν προωθεί κανένα ιδιαίτερο νοµοθετικό
έργο παρά µόνο πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου. Κανένα κυβερνητικό έργο δεν βλέπουµε πέραν της Βουλής. Οι τρεις Αρχηγοί µόνο συσκέπτονται. Υπάρχουν για να κάνουν δηλώσεις
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αµέσως µετά τις συσκέψεις τους.
Το µέγα δίληµµα θα είναι αν θα έχουµε σε ένα ή δύο άρθρα
το πακέτο της καταστροφής και το άλλο δίληµµα που ανεφύη
εδώ στην Αίθουσα είναι αν θα βάλουµε µία διαταξούλα στο
άρθρο 2 για τις ιδιωτικοποιήσεις που θα λέει αν τις εγκρίνει
πρώτα η Βουλή. Οι ιδιωτικοποιήσεις εξωραΐζονται και γίνονται
όµορφες και ωραίες. Αν δεν γίνει αυτό, τότε η ΔΗΜΑΡ λέει ότι
αν το ελάχιστο ποσοστό δεν παραµείνει, µπορεί να µην ψηφίσει
το άρθρο.
Καλά, κύριοι, µε συγχωρείτε: Πάλι δεν διαβάσατε το µνηµόνιο;
Απορώ. Δεν έχετε διαβάσει ότι στο µνηµόνιο ορίζονται ρητά και
κατηγορηµατικά µία προς µία οι επιχειρήσεις που βαίνουν προς
ιδιωτικοποίηση; Όταν λέµε εµείς λοιπόν για ακύρωση του µνηµονίου, µας λέτε ότι είµαστε υπερβολικοί, ότι αυτά που λέµε είναι
δηµαγωγικά. Δεν αντιλαµβάνοµαι όµως πώς ακολουθείτε µία
µνηµονιακή πολιτική και θέλετε να κάνετε εσωτερικά παιχνίδια
µε δήθεν τροποποιήσεις και διαταξούλες πάνω σε µία µνηµονιακή δέσµευση.
Μιλάµε για µνηµόνιο. Δύο πράγµατα είναι το µνηµόνιο: Εξουθενωτική, εξοντωτική λιτότητα και ιδιωτικοποίηση και ξεπούληµα.
Αν αφαιρέσουµε αυτά τα δύο, το µνηµόνιο δεν υπάρχει στην
ουσία. Χάθηκε η καρδιά του, ο πυρήνας του.
Δεν συνεχίζω επί των πωλήσεων διότι γι’ αυτές τις πωλήσεις
µπορείτε να βρείτε µία φόρµουλα την Τρίτη το βράδυ, αν τη
βρείτε, ώστε να περάσετε αυτό το άρθρο, αλλά δεν θα εφαρµοστεί στην πράξη και αυτό είναι πασίγνωστο, διότι η αντίσταση θα
είναι πάρα πολύ µεγάλη, διότι ο ελληνικός λαός δεν θα θυσιάσει
τον εθνικό του πλούτο και το µέλλον του στο όνοµα του µνηµονίου. Νοµίζω ότι αυτό είναι προφανές και αδιαµφισβήτητο και
πρέπει να γίνει και σε σας προφανές.
Θα πω κάτι όσον αφορά το θέµα της ακίνητης περιουσίας που
δήθεν µε την απάλειψη του άρθρου 5α , των νοµικών προσώπων
δηµοσίου δικαίου και των πανεπιστηµίων συµπεριλαµβανοµένων,
υποτίθεται ότι δεν θα περάσει τώρα στο ΤΑΙΠΕΔ για ξεπούληµα,
αλλά πού θα πάει; Θα πάει στο ΕΤΑΔ, στην Εταιρεία Ακινήτων
Δηµοσίου, για να το ξεπουλήσει το ΕΤΑΔ.
Κι αναφέροµαι στην παράγραφο 24α, όπου ρητώς καταγράφεται η ακίνητη περιουσία των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου. Πέραν του δηµοσίου τα περιλαµβάνει κι αυτά στο µητρώο
ακίνητης περιουσίας. Μετά µε αποφάσεις που ανατίθενται στον
Υπουργό Οικονοµικών αυτά τα ακίνητα που περνάνε στο µητρώο,
µπορεί να παραχωρούνται στην ΕΤΑΔ προς διαχείριση και αξιοποίηση. Η ΕΤΑΔ έχει προς διαχείριση και αξιοποίηση τις εξής δυνατότητες: Μίσθωση, πώληση, πώληση και επαναµίσθωση.
Γιατί κοροϊδεύετε τον κόσµο λοιπόν; Είναι δυνατόν; Υποτιµάτε
τη νοηµοσύνη µας; Γιατί την υποτιµάτε; Γιατί δεν λέτε ευθέως
την πολιτική σας; Είναι ένα πλεονέκτηµα αυτό, να αντιµετωπίσετε
τη Βουλή κατάµατα κι όχι µε στρεψοδικίες.
Να πω και κάτι για τους νοµικούς της Αιθούσης, οι οποίοι νοµικοί της Αιθούσης, όταν κάνουµε µερικές ενστάσεις αντισυνταγµατικότητας, µας κατακεραυνώνουν. Δεν θα µιλήσω εγώ όµως,
ως µη νοµικός και αδαείς επί των συνταγµατικών θεµάτων, θα µιλήσει η Επιστηµονική Επιτροπή της Βουλής. Δεν ξέρω αν έχετε
διαβάσει, κυρίες και κύριοι, τι λέει η σχετική έκθεση για την περίφηµη πολεοδόµηση την ιδιωτική, η οποία γίνεται και γιατί είναι
αντισυνταγµατική;
Εγώ σας διαβάζω τι λέει η έκθεση της Επιστηµονικής Επιτροπής. «Η έγκριση περαιτέρω των πολεοδοµικών µελετών γίνεται
δυνάµει της προστιθέµενης παραγράφου τάδε του νοµοσχεδίου».
Συµφώνως προς τη νοµολογία του Συµβουλίου της Επικρατείας, ο πολεοδοµικός σχεδιασµός έχει ευρύτερες συνέπειες,
που δεν περιορίζονται στα όρια των συγκεκριµένων οικισµών,
στους οποίους αφορά και αποτελεί εποµένως ζήτηµα γενικού ενδιαφέροντος, το οποίο δεν µπορεί να θεωρηθεί ειδικότερο, τοπικό, τεχνικό ή λεπτοµερειακό θέµα, κατά την έννοια του άρθρου
43, παράγραφος 2, του Συντάγµατος. Ως εκ τούτου οι διοικητικές πράξεις, µέσω των οποίων επιχειρείται ο πολεοδοµικός σχεδιασµός, πρέπει να έχουν το χαρακτήρα προεδρικών διαταγµάτων και µάλιστα είτε πρόκειται για αµιγώς κανονιστικές είτε για
ατοµικές. Κατά συνέπεια διατάξεις µε τις οποίες ανατίθεται η

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ρύθµιση των ανωτέρω ζητηµάτων σε άλλα πλην του Προέδρου
της Δηµοκρατίας όργανα, αντίκειται στο άρθρο 24 του Συντάγµατος».
Αυτά δεν τα λέει ένας αδαής περί τα νοµικά. Τα λέει η Επιστηµονική Επιτροπή, η οποία, λέει παρακάτω, ότι δεν καλύπτεται το
θέµα από τις ΕΣΧΑΔΑ.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Δεν λέει…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Το λέει, το λέει κι αυτό.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Για διαβάστε το. Διαβάστε την τελευταία πρόταση.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: «Επισηµαίνεται πάντως ότι στα
οικεία ΕΣΧΑΔΑ περιβάλουν τον τύπο του Προεδρικού Διατάγµατος». Αυτό όµως δεν ακυρώνει την πολεοδόµηση, δεν ακυρώνει
το προηγούµενο, απλώς το σηµειώνει. Το άλλο, λέει, «αντίκειται
ευθέως στο άρθρο 24 του Συντάγµατος», κύριοι νοµικοί.
Εποµένως, εδώ η Βουλή παρακάµπτει ευθέως το Σύνταγµα και
παρακάµπτει και τη γνωµοδότηση της Επιστηµονικής Επιτροπής.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ένα λεπτό θέλω µόνο, κύριε Πρόεδρε.
Πέραν αυτού, δεν προλαβαίνω να αναφερθώ στα όσα λέει για
τον αιγιαλό και τις παραλίες και τη σχετική σύµβαση παραχώρησης η Επιστηµονική Επιτροπή, η οποία τα θεωρεί αντισυνταγµατικά.
Είµαι υποχρεωµένος όµως να πω δύο λόγια για το επικουρικό
κεφάλαιο, για το οποίο είναι καταπέλτης η έκθεση. Λέει: «Με τις
διατάξεις της παραγράφου τάδε του νοµοσχεδίου θεσπίζεται
ανώτατο όριο 100.000 ευρώ και κλίµακα των ποσών της οφειλόµενης από το επικουρικό κεφάλαιο αποζηµίωσης, σε περίπτωση
που η ασφαλιστική εταιρεία έχει πτωχεύσει, δεδοµένου» –ακούστε τι λέει η Επιστηµονική Επιτροπή- «ότι οι προτεινόµενες διατάξεις εφαρµόζονται σε περιπτώσεις που το επικουρικό κεφάλαιο χάνει ουσιαστικώς τον επικουρικό χαρακτήρα του, αφού τίθεται σταθερό ανώτατο όριο αποζηµίωσης, χωρίς αυτό να συνδέεται µε το ποσό που τελικώς θα εισπραχθεί από την κοινή
εκκαθάριση, ώστε η αποζηµίωση να αποβεί πλήρης. Η ως άνω
ρύθµιση δεν φαίνεται να συµβαδίζει µε το άρθρο 2 της Οδηγίας
2005, συµφώνως προς την οποία «Κάθε κράτος-µέλος ιδρύει ή
εγκρίνει οργανισµό, αποστολή του οποίου είναι να αποζηµιώνει
τουλάχιστον εντός των ορίων τις υποχρεώσεις της ασφάλισης,
τις υλικές ζηµιές, τις σωµατικές βλάβες, κ.λπ.»».
Άρα και εδώ η διάταξη περί επικουρικού κεφαλαίου είναι µη
σύννοµη, είναι αντισυνταγµατική, διότι, όπως ξέρετε, περιβάλλονται οι οδηγίες µε νοµική ισχύ µεγαλύτερη και ισχυρότερη από
τις νοµοθετικές ρυθµίσεις. Και εν πάση περιπτώσει έχουν ενσωµατωθεί και στην έννοµη ελληνική τάξη µε σχετικούς νόµους,
όπως γνωρίζετε, τους οποίους εδώ παρακάµπτετε.
Βεβαίως όλα αυτά -όπως σωστά είπε ο κ. Κουκουλόπουλος,
αλλά δεν το τηρεί, όσον αφορά την ψήφο του- θα κριθούν στα
δικαστήρια. Δεν µας είπε όµως πώς θα κριθούν στα δικαστήρια,
διότι αν είναι αντισυνταγµατικά και παραβαίνουν τόσο χονδροειδώς τη νοµιµότητα, αυτά θα καταπέσουν στα δικαστήρια και θα
εκθέσουν και τη Βουλή, θα εκθέσουν και τις λειτουργίες της και
το πολιτικό σύστηµα, το οποίο κάνει τροϊκανή εξυπηρέτηση,
αλλά δεν ενδιαφέρεται για τη συνταγµατική και έννοµη τάξη της
χώρας µας, ακόµα και για την κοινή λογική.
Βεβαίως, κύριε Πρόεδρε, η ένταξη στον ΕΟΠΥΥ -απλώς το
υπογραµµίζω αυτό- ταµείων που είναι υγιέστατα, εύρωστα και
έχουν αποθεµατικά, δεν µπορεί να διορθώσει τον ΕΟΠΥΥ, απλώς
θα βουλιάξει κι αυτά τα ταµεία. Ο ΕΟΠΥΥ θέλει διόρθωση κι ενίσχυση, για να σταθεί στα πόδια του κι όχι να βάζετε ταµεία που
µπαίνουν στη µαύρη τρύπα και δεν έχει τέλος.
Επίσης, δεν καταλαβαίνω γιατί διαλύετε το ΤΕΕ. Γιατί διαλύετε
το ΤΕΕ; Έχετε αυτό το δικαίωµα; Αντί να αξιοποιήσετε το ΤΕΕ
και να το περιβάλετε µε αυτό το κύρος που πρέπει να έχει κι επίσης να αξιοποιήσετε κι ευρύτερα και όλο το τεχνικό δυναµικό
της χώρας, το οποίο δεν προκύπτει µόνο από τα πολυτεχνεία και
τα πανεπιστήµια, αλλά και από την τεχνική –όπως λεγόταν παλιότερα- επαγγελµατική εκπαίδευση και να τους δώσετε ένα καινούργιο ρόλο, έρχεστε εδώ, για να βάλετε λουκέτο στο ΤΕΕ.
Λυπάµαι πάρα πολύ γι’ αυτά που κάνετε.
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(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ο Κοινοβουλευτικός
Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας, κ. Μαυρουδής Βορίδης
έχει το λόγο για οχτώ λεπτά.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επιτρέψτε µου να ξεκινήσω από
ορισµένα ειδικότερα θέµατα και εν συνεχεία να καταθέσω ορισµένες σκέψεις για το µείζον, που είναι οι αποκρατικοποιήσεις.
Έχει ανακύψει ένα ζήτηµα, µία συζήτηση για το θέµα του ΟΓΑ
και το θέµα της ρυθµίσεως µε την οποία η εισφορά των ασφαλισµένων του ΟΓΑ για την υγειονοµική περίθαλψη ανέρχεται σε
ποσοστό 2,5%, αλλά πηγαίνει στην πέµπτη ασφαλιστική κατηγορία. Το ζήτηµα το οποίο έχει ανακύψει, που είναι ένα ζήτηµα ερµηνείας, είναι κατά πόσον σε αυτήν τη ρύθµιση υπάγονται και οι
συνταξιούχοι του ΟΓΑ. Εδώ, επιτρέψτε µου, µας βοηθάει στην
ερµηνεία του συγκεκριµένου θέµατος ο ν.2458/1997. Στο άρθρο
14 παράγραφος 1 λέγεται το εξής: «Συνιστάται στον Οργανισµό
Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ) αυτοτελής κλάδος υγείας. Σκοπός του κλάδου αυτού είναι η παροχή στους ασφαλισµένους και
συνταξιούχους του ΟΓΑ». Η ρύθµιση εδώ είναι η εισφορά των
ασφαλισµένων του ΟΓΑ. Εποµένως στο ίδιο άρθρο του ν.2458/
1997 η παράγραφος 3 ορίζει ότι οι συντάξεις του ΟΓΑ υπόκεινται
σε παρακράτηση 4% µηνιαίως επί του συνολικού ποσού τους.
Άρα δεν υπάγονται σε ασφαλιστική κατηγορία. Πάνω στο ποσό
υπάρχει µία παρακράτηση ειδική, που γίνεται µε το 4%.
Η ρύθµιση η οποία γίνεται εδώ δεν αφορά τους συνταξιούχους
του ΟΓΑ, παρά µόνο τους ασφαλισµένους του ΟΓΑ. Αυτό λοιπόν
νοµίζω ότι τακτοποιεί ένα συγκεκριµένο ζήτηµα. Δεν χρειάζεται
οποιαδήποτε περαιτέρω ειδική ρύθµιση.
Για το επικουρικό κεφάλαιο ακούστηκαν πολλά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Να µας τα πει ο κύριος Υπουργός
όµως.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Μπορώ να κάνω ερµηνευτικές σκέψεις, µου το επιτρέπετε αυτό.
Για το ζήτηµα του επικουρικού κεφαλαίου νοµίζω ότι ακούστηκε η κριτική από την Κυβέρνηση σε µεγάλο βαθµό. Είναι προφανές ότι ορισµένοι από εµάς θα θέλαµε µία, αν θέλετε, πιο
γενναιόδωρη ρύθµιση στο θέµα.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ – ΤΣΑΡΟΥΧΑ)
Η αλήθεια, όµως, είναι η εξής. Η αλήθεια είναι ότι το επικουρικό κεφάλαιο έχει ένα έλλειµµα 600 εκατοµµυρίων ευρώ αυτή
τη στιγµή. Το έλλειµµα αυτό σε πολύ µεγάλο βαθµό έχει προκύψει, αν δείτε την ανάλυση των οφειλών, από την κατάρρευση
ασφαλιστικών εταιρειών. Κυρίως πληρώνουµε ακόµη τα σπασµένα «ΑΣΠΙΔΟΣ», «COMMERCIAL UNION» κ.λπ..
Τα έσοδα του επικουρικού κεφαλαίου ήταν γύρω στα 70 εκατοµµύρια από µία εισφορά των ασφαλιστικών εταιρειών 5% επί
των ασφαλιστικών συµβολαίων καλύψεως αστικής ευθύνης. Αυτή
η εισφορά στην προηγούµενη ρύθµιση της Κυβέρνησης δεν αυξανόταν. Τώρα αυξάνεται, από 5% γίνεται 6%.
Θα τεθεί ένα ερώτηµα του αν µπορούσαµε να αυξήσουµε περισσότερο την εισφορά. Η απάντηση είναι ότι ο µέσος ευρωπαϊκός όρος είναι από πέντε έως δέκα φορές µικρότερος, εποµένως
ήδη η επιβάρυνση είναι σχετικά µεγάλη. Γίνεται, λοιπόν, µία βελτίωση.
Θεωρώ ότι το κύριο µέρος της βελτιώσεως εδώ στη ρύθµιση
είναι το ότι µιλάει για περιορισµό µη ήδη εκδοθεισών δικαστικών
αποφάσεων. Εποµένως, ο περιορισµός καταλαµβάνει ενδεχοµένως εκκρεµείς δίκες για τις οποίες όµως δεν έχει εκδοθεί όχι
απλώς τελεσίδικη, όπως ήταν η ρύθµιση, αλλά οριστική απόφαση
και αυτό νοµίζω βελτιώνει σηµαντικά, συν βεβαίως ότι µπαίνει και
ένα ποσό για την ψυχική οδύνη. Εγώ εξακολουθώ να κάνω έκκληση στην Κυβέρνηση να βελτιώσει το ποσό το οποίο µπαίνει
για τη ψυχική οδύνη. Δεν είχε καθόλου ποσό η ρύθµιση. Τώρα
υπάρχει ένα ποσό. Είναι καλύτερη. Πρέπει να γίνει µία περαιτέρω
προσπάθεια.
Μπαίνω στο θέµα των αποκρατικοποιήσεων, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, το οποίο έχει δηµιουργήσει µία πολύ µεγάλη συζήτηση. Επιτρέψτε µου να πω κάτι και αυτό είναι µία κριτική την
οποία απευθύνω σε συναδέλφους, όχι τόσο της Αριστεράς γιατί
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νοµίζω ότι τη συζήτηση µε την Αριστερά την κλείσαµε –είναι αρκετά σαφείς οι θέσεις- αλλά σε συναδέλφους του ΠΑΣΟΚ και τη
Δηµοκρατικής Αριστεράς.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: ..(Δεν ακούστηκε)
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Όχι, δεν είπα αυτό, κυρία Κωνσταντοπούλου. Είπα απλώς ότι έχω αναπτύξει την επιχειρηµατολογία
απέναντι στην Αριστερά.
Λέω, λοιπόν -και πρέπει να το διευκρινίσουµε αυτό- το εξής.
Δεν πρέπει να γίνεται σύγχυση της νοµοθετικής µε την εκτελεστική εξουσία. Δεν πρέπει να γίνεται αυτή η σύγχυση. Δεν µπορεί
δηλαδή, τη στιγµή που ουσιαστικά η Βουλή διαµορφώνει ένα θεσµικό πλαίσιο για την αποκρατικοποίηση, αυτό το πλαίσιο είναι
διαµορφωµένο και µπορεί κανείς θεµιτά να συζητήσει για αυτό
το θεσµικό πλαίσιο, αλλά δεν µπορεί να αξιώνει, να υποκαταστήσει η Βουλή τη διοίκηση. Δεν µπορεί να υποκαταστήσει η Βουλή
τις διοικητικές πράξεις.
Το έχω πει πολλές φορές. Αυτό είναι και λάθος. Είναι λάθος
βαθιά πολιτικό, είναι λάθος συνταγµατικό. Στην πραγµατικότητα
κατά κατάχρηση έρχονται εξαιρετικά τεχνικού τύπου συµβάσεις
στο ελληνικό Κοινοβούλιο, που επί της ουσίας κακά τα ψέµατα,
πόσες φορές εδώ µέσα δεν έχουµε διαµαρτυρηθεί για την απόλυτη αδυναµία µας να τις ελέγξουµε, αλλά να αξιώνεται από τους
Βουλευτές η ψήφος τους προκειµένου να εγκρίνουν πράξεις της
διοικήσεως και να λειτουργεί η Βουλή ως ένας χώρος οιονεί
απαλλαγής της πολιτικής, της διοικητικής και εν γένει ενδεχοµένως κάποιες στιγµές και των ποινικών ευθυνών της διοικήσεως.
Διότι, εν συνεχεία έρχεται η διοίκηση και καλύπτεται πίσω από
τη λεγόµενη κύρωση και στην πραγµατικότητα λέει, «µε συγχωρείτε εγώ έχω και την έγκριση του Κοινοβουλίου για αυτό το
οποίο έπραξα». Είναι ένα ζήτηµα να διαµορφώνεται ένα θεσµικό
πλαίσιο. Είναι ένα άλλο ζήτηµα να λαµβάνονται εκεί διοικητικές
αποφάσεις.
Περαιτέρω θέλω να τονίσω –και εδώ ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ έχει απόλυτο δίκιο- ότι αυτό είναι ένα ζήτηµα το οποίο έχει ψηφιστεί. Το θεσµικό πλαίσιο έχει διαµορφωθεί. Διαµορφώθηκε µε ευρύτατη πλειοψηφία πέρυσι τον Αύγουστο όταν η Βουλή ψήφισε το µεσοπρόθεσµο. Εκεί έχει φτιαχτεί ο µηχανισµός αποκρατικοποίησης. Δεν µπορεί να εισαχθεί
µία διαδικασία πολιτικής απόφασης ενδιάµεση χωρίς να αναιρέσει αυτό το βασικό πλαίσιο. Θέλω επιτέλους να γίνεται κατανοητό µέσα στην Αίθουσα το τι ακριβώς αποφασίζουµε κάθε
φορά και τι είναι αυτό ακριβώς το οποίο ζητείται.
Έγινε ορθώς µία παρέµβαση από την Κυβέρνηση προκειµένου
να διασφαλίσει τι; Το ζήτηµα της ενηµερώσεως του Κοινοβουλίου. Το Κοινοβούλιο ενηµερώνεται, δεν παρεµβαίνει κυριαρχικά
στις αποφάσεις της διοικήσεως για την αποκρατικοποίηση. Και
δεν είναι αυτός ο ρόλος του. Αυτός είναι ο ρόλος τη Κυβέρνησης. Και εν προκειµένω είναι ο ρόλος του ΤΑΙΠΕΔ. Το ΤΑΙΠΕΔ
κάνει τη διαδικασία της αποκρατικοποίησης. Άρα, λοιπόν, αυτό
πρέπει να καταστεί σαφές για να µπορούµε να συνεννοούµαστε
και να δούµε και τι αξιώνει.
Οφειλόµενες απαντήσεις. Και επανέρχοµαι στον ΣΥΡΙΖΑ και
στον κ. Τσακαλώτο. Έχει θέσει δύο πολύ ενδιαφέρονται ερωτήµατα ο κ. Τσακαλώτος. Το πρώτο ζήτηµα. Ποιο είναι το δηµοσιονοµικό όφελος από τις αποκρατικοποιήσεις, και αν έχει;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα ήθελα ένα λεπτό, κυρία Πρόεδρε.
Απάντηση. Οι αποκρατικοποιήσεις έχουν έσοδα. Τα έσοδα
αυτά πηγαίνουν για την αποµείωση του δηµοσίου χρέους. Η αποµείωση του δηµοσίου χρέους επηρεάζει τα επιτόκια. Επηρεαζόµενα τα επιτόκια, υπάρχει δηµοσιονοµικό όφελος. Άρα, προφανώς υπάρχει δηµοσιονοµικό όφελος από τις αποκρατικοποιήσεις.
Ερώτηµα δεύτερο που έθεσε ο κ. Τσακαλώτος. Συµβάλλουν
οι αποκρατικοποιήσεις στην ανάπτυξη; Η απάντηση είναι, εξαρτάται. Εξαρτάται από τι; Στην πραγµατικότητα εξαρτάται από τον
τρόπο µε τον οποίο θα λειτουργήσουν οι αποκρατικοποιήσεις ενταγµένες ευρύτερα µέσα σε ένα οικονοµικό πλαίσιο.
Τι σηµαίνει αυτό; Θα πάρω ένα παράδειγµα. Έχω πει κατ’ επανάληψη όλες οι αποκρατικοποιήσεις δεν είναι ίδιες. Παραδείγµατος χάριν το βασικότερο πρόβληµα –αν θέλετε να εντοπίσουµε
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ένα µεγάλο πρόβληµα στην αποκρατικοποίηση- στον ΟΠΑΠ δεν
είναι η τιµή στην οποία θα πουληθεί αλλά είναι ο χαρακτήρας του
ως µονοπωλίου. Αυτό είναι το βασικό πρόβληµα στην ιδιωτικοποίηση του ΟΠΑΠ.
Θα µπορούσε η ιδιωτικοποίηση του ΟΠΑΠ να λειτουργήσει
αναπτυξιακά; Μάλιστα, κάτω από ορισµένες προϋποθέσεις. Εάν
έσπαγε το µονοπώλιο, βεβαίως. Εάν αναπτυσσόντουσαν οι πωλήσεις, βεβαίως. Εάν αναπτυσσόταν ο ανταγωνισµός, βεβαίως.
Άρα, λοιπόν, εξαρτάται.
Η ιδιωτικοποίηση παραδείγµατος χάριν ορισµένων άλλων εταιρειών, ακόµα και στον τοµέα της ενέργειας, γιατί όχι; Βεβαίως,
θα µπορούσε να λειτουργήσει αναπτυξιακά, εάν ενισχυθεί ο ανταγωνισµός, εάν το ρυθµιστικό πλαίσιο είναι καλύτερο, εάν δηµιουργηθούν νέες αγορές ενέργειας, εάν καλύπτονται φθηνότερα και µε επάρκεια το συγκεκριµένο αγαθό, γιατί ακριβώς
µέσα από τον ανταγωνισµό µπορεί να λειτουργήσει αυτό. Βεβαίως, λοιπόν, µπορεί να λειτουργήσει αναπτυξιακά. Εάν ακόµη
γίνουν επενδύσεις.
Εποµένως, δεν υπάρχει µία απάντηση, ναι ή όχι. Η γενικότερη
απάντηση, αυτό που πρέπει να µας καθοδηγεί στη διαδικασία
της αποκρατικοποίησης είναι κυρίως το εξής. Από τη µία µεριά
πρέπει να αντιµετωπίσουµε το χρέος, από την άλλη µεριά πρέπει
προφανώς όλα αυτά να γίνουν. Και εκεί είµαστε απολύτως σύµφωνοι και δεν χρειάζονται πανηγυρικές διατυπώσεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Βορίδη..
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Τελειώνω αµέσως, κυρία Πρόεδρε.
Προφανώς όλα πρέπει να γίνουν µε διαφάνεια και προφανώς
πρέπει να υπάρξει πλαίσιο που να αναφέρεται και στις ρυθµιστικές αρχές και ευρύτερα µέσα στη λειτουργία της ιδιωτικοποίησης. Αλλά για αυτό δεν συζητάµε σήµερα.
Θα µου επιτρέψετε να σας πω ότι αυτά θα τα δει κανένας στην
πορεία των αποκρατικοποιήσεων. Σήµερα δεν λύνουµε όλα τα
ζητήµατα της αποκρατικοποίησης. Εκείνο το οποίο κάνουµε είναι
ότι αφαιρούµε ένα εµπόδιο που υπάρχει στη διαδικασία της αποκρατικοποίησης και αυτό είναι η αξίωση για µόνιµη συµµετοχή
του δηµοσίου στη µετοχική σύνθεση αυτών των εταιρειών.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε συνάδελφε.
Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ κ.
Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, αναφερθήκατε προηγουµένως στο ζήτηµα
των προϊσταµένων των ΔΟΥ και πραγµατικά ξενίζει η ρύθµιση
αυτή που φέρατε στο πρώτο άκουσµά της, για ποιο λόγο µετά
από ένα τόσο µικρό χρονικό διάστηµα επιχειρείται η αντικατάστασή τους. Δώσατε κάποιες διευκρινίσεις και περιµένουµε την
Τρίτη να έχει διορθωθεί πλήρως αυτή η διάταξη την οποία φέρνετε.
Θα πω, όµως, συµπληρωµατικά το εξής. Χρειάζεται πάρα πολύ
µεγάλη προσοχή ιδιαίτερα αυτό το χρονικό διάστηµα, όπου το
πολιτικό σύστηµα βρίσκεται στο µικροσκόπιο να δίνει κάθε µέρα
εξετάσεις διαφάνειας, αξιοκρατίας και αποτελεσµατικότητας.
Και αυτό νοµίζω ότι πρέπει να αποτελέσει το κριτήριο για την
αξιολόγηση όλων των προϊσταµένων των υπηρεσιών του δηµοσίου.
Το δεύτερο για το οποίο πρέπει να δώσει εξετάσεις το πολιτικό
σύστηµα και το κράτος, αφορά το πετρέλαιο θέρµανσης. Νοµίζω
ότι είναι µια πρωτοφανής, πρωτόγνωρη προσπάθεια που γίνεται.
Γίνεται µία εξοικονόµηση πολλών εκατοντάδων εκατοµµυρίων
ευρώ. Είναι µία ασθένεια και µία παθογένεια η οποία επιτέλους
πρέπει να πάρει τέλος.
Από την άλλη πλευρά όµως το κράτος πρέπει να δείξει ότι
παίρνει πρόνοια για τους πολίτες και µάλιστα µε τρόπο δίκαιο
ανάλογα µε το εισόδηµα και τα εισοδηµατικά κριτήρια που πρέπει να κυριαρχήσουν. Και εδώ το κράτος δίνει εξετάσεις, ουτώς
ώστε ούτε πάλι κάποιο πονηροί να εισπράξουν κάτι που δεν δικαιούνται και να µη µείνουν φτωχοί άνθρωποι, παιδιά και οικογένειες το χειµώνα µέσα στο κρύο.
Έρχοµαι στο ζήτηµα των αποκρατικοποιήσεων που έθεσε ο κ.
Βορίδης προηγουµένως. Θα ήθελα να πω ότι πράγµατι στο
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ΠΑΣΟΚ υπάρχει ένας προβληµατισµός γύρω από αυτό.
Εγώ θα σας πω την προσωπική µου άποψη την οποία διατύπωσα και στις συζητήσεις τις προσωπικές τις οποίες κάναµε. Η
άποψή µου είναι, λοιπόν, ότι θα πρέπει να έχουµε σαφή εικόνα
σε ό,τι αφορά τη λειτουργία της κοινοβουλευτικής δηµοκρατίας.
Η Βουλή έχει νοµοθετικό και κοινοβουλευτικό έργο. Πρέπει να
πραγµατοποιήσει και κοινοβουλευτικό έλεγχο.
Πολλές συµβάσεις στο παρελθόν χρησιµοποίησαν ως «πλυντήριο» τη Βουλή, µε αποτέλεσµα να υπάρχουν τεράστια προβλήµατα και καχυποψία σε βάρος του πολιτικού συστήµατος.
Υπάρχουν εντεταλµένα όργανα της πολιτείας, όπως είναι το
Ελεγκτικό Συνέδριο, το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους, το Συµβούλιο Επικρατείας, τα ποινικά δικαστήρια, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισµού, οι κοινοβουλευτικές επιτροπές, οι µόνιµες
ή οι έκτακτες, όπου δίνει λόγω και απολογείται η Κυβέρνηση και
τα εντεταλµένα της όργανα. Προς θεού, µην εντάξουµε την κοινοβουλευτική διαδικασία στη διαδικασία της εκτελεστικής εξουσίας και αποτελούµε –επαναλαµβάνω- το «πλυντήριο» και την
άφεση αµαρτιών.
Τέλος, σε ό,τι αφορά το συνολικότερο ζήτηµα το οποίο σήµερα συζητάµε, στο θέµα των αποκρατικοποιήσεων και των πολιτικών που πρέπει να εφαρµοστούν στη χώρα, έχουν αναδειχθεί
δύο απόψεις, δυο στρατηγικές, αν θέλετε.
Η πρώτη στρατηγική είναι αυτή η οποία ακούστηκε πάρα πολύ
από τους συναδέλφους της Αντιπολίτευσης και η οποία µιλάει
για µια καταστροφική διαδικασία η οποία έχει ξεκινήσει σε βάρος
του ελληνικού λαού και της χώρας, µε αποκορύφωµα βέβαια το
ξεπούληµα που γίνεται τώρα κατά τον κ. Λαφαζάνη, τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο που ακούσαµε πριν από λίγο- ή την καταστροφική διαδικασία του µνηµονίου, η οποία ακούγεται εδώ
και δυόµισι χρόνια, µια διαδικασία η οποία πράγµατι έχει πλήξει
τα εισοδήµατα των Ελλήνων πολιτών, έχει πλήξει συνολικά το
επίπεδο ζωής της χώρας κι έχει πλήξει και το επίπεδο ανάπτυξης,
µιας και έχουµε πολύ µεγάλη ύφεση.
Έγιναν λάθη σε αυτήν την πορεία σηµαντικά. Κυρίως υπάρχουν λάθη και διαχειριστικά των Κυβερνήσεων, υπάρχουν όµως
και λάθη που οφείλονται σε καθυστερήσεις και αδράνειες των
δανειστών µας, των συνοµιλητών µας, των Ευρωπαίων κυρίως
εταίρων µας, οι οποίοι κλήθηκαν να αντιµετωπίσουν µια µεγάλη
κρίση.
Θα έλεγα, όµως, ότι αυτό είναι και το µεγαλείο της Ευρώπης
ή η αδυναµία της Ευρώπης, αν θέλετε, ότι κάποια στιγµή αναγεννιέται µέσα από τα προβλήµατά τη, τις αδράνειές της και τις
αδυναµίες της και προχωράει. Κι αυτή είναι µια στιγµή ακριβώς
τέτοια, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Είναι µια στιγµή, όπου η
Ευρώπη ξανακοίταξε µέσα της, είδε τα λάθη της και είδε ότι πρέπει να ξαναπροχωρήσει µπροστά. Αυτό είναι σηµαντικό για τη
χώρα. Είναι σηµαντικό το ζήτηµα ότι η Ευρώπη πλέον είναι αποφασισµένη να αντιµετωπίσει την κρίση χρέους και να οδηγήσει
την ευρωπαϊκή Ήπειρο, την Ευρωζώνη και την υπόλοιπη Ευρώπη
των είκοσι επτά στην ανάπτυξη. Αυτή λοιπόν την ευκαιρία πρέπει
να την αξιοποιήσουµε.
Είµαι βέβαιος ότι αν αδρανήσουµε, εάν αρχίσουµε να προβαίνουµε σε καθυστερήσεις, σε ολιγωρίες, σε αδυναµίες, που διακρίνουν πάντα το πολιτικό µας σύστηµα και το πολιτικό µας
προσωπικό, τότε θα έχουµε διαπράξει ακόµα ένα λάθος σε
βάρος του ελληνικού λαού και της χώρας.
Σας καταθέτω την πολιτική µου άποψη και την πρόβλεψή µου
ότι η χώρα µπορεί να εκπλήξει τα επόµενα δυο χρόνια. Η Ελλάδα
µπορεί να φύγει µπροστά τα επόµενα δυο χρόνια και να εκπλήξει
όλους αυτούς που τη συκοφάντησαν τα προηγούµενα χρόνια,
όπως επίσης και τις Κασσάνδρες µέσα από τα ταµπλόιντς που
προέβλεπαν πριν από λίγους µήνες την καταστροφή.
Πιστεύω ότι πρέπει να κάνουµε µια συνολική προσπάθεια.
Έχουµε ένα λαό ο οποίος υποφέρει. Ταυτόχρονα, όµως, έχουµε
και µια κοινωνία και µία δηµοκρατία οι οποίες αυτήν τη στιγµή
κινδυνεύουν από διχασµό. Είναι ένας βαθύς διχασµός που µπορεί να οδηγήσει σε ανυπολόγιστα αποτελέσµατα και συνέπειες.
Νοµίζω ότι θα οµονοήσουµε όλοι στο ότι κανείς µέσα σ’ αυτήν
την Αίθουσα –κι εκτός της Αιθούσης- δεν πρέπει να προάγει το
διχασµό. Και κανείς δεν πρέπει να υπονοµεύει και να επιβουλεύε-
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ται τη δηµοκρατία. Διότι τίποτα δεν είναι δεδοµένο, ούτε σε αυτή
τη χώρα ούτε αλλού.
Πρέπει, λοιπόν, να φροντίσουµε όλοι µαζί να διασφαλίσουµε
και να ενισχύσουµε περαιτέρω την κοινωνική ειρήνη. Και είναι
υποχρέωση της Κυβέρνησης µε τις πολιτικές της να ενισχύσει
την κοινωνική συνοχή.
Πιστεύω ότι δεν υπάρχουν άλλοι τρόπο για να λύσουµε το
πρόβληµα. Πιστεύω ότι δεν έχουµε πολλούς δρόµους για να αναζητήσουµε πόρους αυτήν τη στιγµή. Πιστεύω ότι έχουµε µόνο
ένα δρόµο, ο οποίος οδηγεί σε λίγες βδοµάδες από σήµερα στο
να εκπληρώσουµε τις υποχρεώσεις µας απέναντι στις επιχειρήσεις, στις οποίες οφείλει το δηµόσιο πολλές εκατοντάδες εκατοµµύρια ή δισεκατοµµύρια, ούτως ώστε η αγορά επιτέλους να
χρηµατοδοτηθεί, στο να µπορέσουµε να πληρώσουµε τις επιχειρήσεις εκείνες οι οποίες δηµιουργούν τεράστια προβλήµατα στη
χρήση ακόµη και των φαρµάκων σε αυτήν τη χώρα, στο να προχωρήσουµε στην ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, µια ευαίσθητη διαδικασία που όµως θα χρηµατοδοτήσει στη συνέχεια
την αγορά και στο να προχωρήσουµε στην εκταµίευση πόρων
από τα δηµόσια έργα. Έχουµε, όµως, σαν απαραίτητη προϋπόθεση την εκταµίευση πόρων στον ιδιωτικό τοµέα. Διότι αν υπάρχουν χρήµατα στον ιδιωτικό τοµέα, αν δεν υπάρχουν τράπεζες
να χρηµατοδοτήσουν τις επιχειρήσεις, δε µπορούµε να εκταµιεύσουµε χρήµατα από τα έργα του ΕΣΠΑ ή από τα έργα του
Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων.
Βεβαίως, πρέπει να δώσουµε επιτυχείς εξετάσεις αυτήν τη
φορά στην καταπολέµηση της διαφθοράς, του οργανωµένου οικονοµικού εγκλήµατος, της φοροδιαφυγής, της µαύρης οικονοµίας, όλα αυτά για τα οποία οι Έλληνες πολίτες πολλές φορές
µας καταµαρτυρούν ελλείµµατα στο πολιτικό σύστηµα και στο
πολιτικό προσωπικό.
Είναι λοιπόν µεγάλες οι προκλήσεις. Η γνώµη µου είναι ότι
µπορούµε να νικήσουµε και να κάνουµε τη µεγάλη έκπληξη τα
επόµενα δυο χρόνια. Κι επειδή έχουµε µπροστά µας τις επόµενες
µέρες και τις επόµενες δυο βδοµάδες δύσκολη κοινοβουλευτική
διαδικασία, θα καλούσα όλους τους συναδέλφους όλων των
πλευρών να επιδείξουµε ψυχραιµία, έτσι ώστε όλη αυτή η περίοδος να δείξει αν µη τι άλλο ότι το πολιτικό σύστηµα είναι ώριµο,
ακόµη κι όταν διαφωνεί.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια- Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
πολύ, κύριε Χρυσοχοΐδη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής των Ελλήνων, σαράντα επτά µαθητές και µαθήτριες και δύο εκπαιδευτικοί από το 4ο Γενικό Λύκειο Καρδίτσας.
Η Βουλή τους καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Το λόγο έχει ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή, κ. Νικόλαος Μιχαλολιάκος.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ (Γενικός Γραµµατέας της Χρυσής Αυγής): Κυρία Πρόεδρε, είναι προφανές ότι το εν λόγω νοµοσχέδιο δεν αποτελεί τίποτε άλλο παρά µέρος του λεγοµένου
µνηµονίου Ι, µνηµονίου ΙΙ και καθόσον όλα δείχνουν, έπεται συνέχεια.
Πήραµε ένα δάνειο. Με τι όρους πήραµε αυτό το δάνειο; Ποια
είναι η ηθική των δανειστών µας;
Πριν από λίγες εβδοµάδες στο «ΒΗΜΑ» της Κυριακής στη
στήλη της κ. Φωτεινής Τοµαή γινόταν αναφορά για ένα δάνειο,
το προσφυγικό, που είχαµε πάρει το 1925 και το 1928 από αµερικάνους οµολογιούχους, το οποίο µας ζήτησαν το 1962. Μεταξύ
των όρων των οποίων είχαν θέσει, ήταν να πληρώσουµε έντοκα
και την περίοδο 1941-1944, όταν η χώρα µας βρισκόταν υπό κατοχή.
Είναι αδίστακτοι οι διεθνείς δανειστές και η πατρίδα µας από
την εποχή του 1824 µε τα δάνεια του Αγώνα µέχρι το 1978 που
σταµάτησε να υπάρχει ο διεθνής οικονοµικός έλεγχος, που είχε
προκύψει από τον πόλεµο του 1897, έχει πληρώσει διπλά και τρι-
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πλά αυτά τα δάνεια.
Το ζήτηµα είναι ότι το µνηµόνιο Ι, το µνηµόνιο ΙΙ, αυτή η δανειακή σύµβαση –αν θέλετε µέρος του οποίου είναι το εν λόγω νοµοσχέδιο, στο οποίο θα αναφερθώ- γίνεται για να σωθεί η Ελλάδα. Έτσι ισχυρίζονται τουλάχιστον τα τρία κόµµατα τα οποία
στηρίζουν την Κυβέρνηση και δεν έχω κανένα λόγο να αµφιβάλλω ότι αυτό πιστεύουν. Φοβούµαι, όµως, ότι σφάλουν και βρίσκονται σε πλάνη µεγάλη.
Το εν λόγω νοµοσχέδιο αφορά τις αποκρατικοποιήσεις και το
θέµα που τίθεται είναι γιατί θα γίνουν αυτές οι αποκρατικοποιήσεις –πρέπει, δηλαδή, να δούµε το πρόβληµα σε βάθος- και σε
ποιον τοµέα απέτυχε το κράτος, διότι µιλάµε για περιπτώσεις
πολύ σηµαντικών οικονοµικών µεγεθών, όπως είναι η ΔΕΗ, ο
ΟΤΕ, που στη συγκεκριµένη περίπτωση κόβουν χρήµα. Πρέπει
να δούµε πώς έπεσαν έξω, µε τις συµβάσεις έπεσαν έξω και ποια
πολιτική ακολουθήθηκε σε ό,τι αφορά αυτούς τους µεγάλους δηµόσιους οργανισµούς.
Θέση της Χρυσής Αυγής, η οποία πιστεύει σε ένα εθνικό κράτος, είναι ότι οι κρίσιµοι τοµείς της οικονοµίας, οι οποίοι αφορούν
την ενέργεια, το νερό –δηµόσια αγαθά- θα πρέπει να ανήκουν
στο κράτος. Κακώς µέχρι στιγµής, όπως έχει γίνει από προηγούµενες κυβερνήσεις, είχαν εισαχθεί στο Χρηµατιστήριο! Όµως,
παρ’ όλα αυτά, υπήρχε µία ασφαλιστική δικλίδα ότι το κράτος θα
πρέπει να έχει το 51%. Όπως γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, µ’ αυτό
το νοµοσχέδιο, αυτή η ασφαλιστική δικλίδα καταργείται και έτσι
θα µπορεί ο οποιοσδήποτε ξένος να έχει την πλειοψηφία, να έχει
στα χέρια του κρίσιµους τοµείς της εθνικής οικονοµίας, όπως
είναι η ενέργεια, οι τηλεπικοινωνίες, κ.λπ..
Άφησα τελευταίο το θέµα του ΟΠΑΠ. Πραγµατικά, µε εκπλήσσει ο τρόπος της οικονοµικής ανάπτυξης, τον οποίο βλέπουν –
καλοπροαίρετα, θέλω να πιστεύω- κάποιοι κύριοι, οι οποίοι
υποστηρίζουν την πολιτική του µνηµονίου. Θα κάνουν, λέει, καζίνο! Θα γεµίσουν την Ελλάδα καζίνο! Το µόνο που µας λείπει
είναι να φέρουµε και τον Αλ Καπόνε, να τον αναστήσουµε και
ιδρύοντας καζίνο σε κάθε γωνιά της Ελλάδας να πιστεύουµε ότι
έτσι θα επιτευχθεί η οικονοµική ανάπτυξη!
Όµως, δεν καταργείται µόνο το 51%, το οποίο πλέον δεν θα
έχει τη δυνατότητα να έχει το ελληνικό κράτος σ’ αυτές τις µείζονος εθνικής σηµασίας επιχειρήσεις, αλλά καταργείται και κάτι
άλλο. Υπήρχε µία διάταξη η οποία έλεγε ότι για λόγους µεγάλου
δηµοσίου συµφέροντος, µεγάλου εθνικού συµφέροντος, θα ήταν
δυνατόν να γίνει απαλλοτρίωση των µετόχων, µικροτέρων µετόχων. Και αυτό καταργείται επίσης µ’ αυτό το νοµοσχέδιο.
Τις ηµέρες αυτές, όπως γνωρίζετε πολύ καλά, γίνονται συζητήσεις επί συζητήσεων µεταξύ των τριών κοµµάτων της συγκυβέρνησης –µεταξύ της Δηµοκρατικής Αριστεράς, του ΠΑΣΟΚ και
της Νέας Δηµοκρατίας- και η διαφωνία είναι στα εργασιακά και,
για να γίνω πιο συγκεκριµένος, στις ενδεχόµενες ή όχι απολύσεις
των δηµοσίων υπαλλήλων.
Κόκκινη γραµµή οι δηµόσιοι υπάλληλοι, βλέπε οι ψηφοφόροι.
Τίποτα άλλο ως κόκκινη γραµµή! Η Χρυσή Αυγή, επειδή δεν κάνει
λαϊκισµό, θα το πει ευθέως. Όσοι είναι εκ του περισσού δηµόσιοι
υπάλληλοι που έχουν µπει από τα παράθυρα, ας απολυθούν! Δεν
έχουµε κανένα πρόβληµα να το πούµε αυτό το πράγµα. Μιλάµε
για όσους µπήκαν µε τρόπο ο οποίος δεν ήταν νόµιµος. Και γνωρίζουµε πολλούς τέτοιους τρόπους. Και είναι τραγικό να πηγαίνετε σε δηµόσιο νοσοκοµείο, όπου εκεί δεν γίνονται διορισµοί
και να βλέπετε σε µία βάρδια να υπάρχει µία νοσοκόµα, γιατί δεν
υπάρχει δεύτερη και να πηγαίνετε σε κάποιες άλλες δηµόσιες
υπηρεσίες και να µην έχουν καρέκλα να καθίσουν! Όσοι περισσεύουν, λοιπόν, να φύγουν!
Όµως, δεν είναι αυτό το πρόβληµα. Δεν κατέρρευσε η ελληνική οικονοµία από τους µισθούς των δηµοσίων υπαλλήλων. Και
αυτό δείχνει για µία ακόµα φορά την υποκρισία των ελεγκτών
µας, της περίφηµης τρόικα –ή τρόικας, αλλά κατά την παλαιά
γραµµατική, ως γνωστόν, οι ξένες λέξεις δεν κλίνονται και έτσι
«Τρόικα» είναι το σωστό, κατά την άποψή µου- που βρίσκουν ότι
όλο το κακό σ’ αυτή τη χώρα είναι οι µισθοί των δηµοσίων υπαλλήλων!
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτού)
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Ε, όχι! Δεν είναι οι µισθοί των δηµοσίων υπαλλήλων! Γιατί δεν
µπήκαν στον κόπο να δουν τις τερατώδεις υπερτιµολογήσεις που
έχουν γίνει στα δηµόσια έργα, στα εξοπλιστικά προγράµµατα;
Να σας πω εγώ γιατί. Σ’ όλα αυτά τα δηµόσια έργα –γερµανικές,
γαλλικές εταιρείες- σε όλα αυτά τα εξοπλιστικά προγράµµατα
είναι παρόντες οι κύριοι της τρόικα και γι’ αυτό το λόγο δεν λένε
λέξη.
Η Εθνική Ανεξαρτησία -ήµασταν ένα µικρό κόµµα τότε, δεν
ήµασταν στο Κοινοβούλιο- όταν µπήκε η χώρα στην ΟΝΕ ήµασταν κατά του ευρώ, γιατί θεωρούµε ότι στοιχείο της εθνικής
ανεξαρτησίας είναι η έκδοση εθνικού νοµίσµατος. Σήµερα, βέβαια, µε τον τρόπο που έχουν διαµορφωθεί οικονοµικά τα πράγµατα, εάν βγούµε από το ευρώ, χωρίς να έχουµε εθνική παραγωγή, θα είναι καταστροφή.
Η Εθνική Ανεξαρτησία, λοιπόν, απαιτεί η ενέργεια, τα κοινά
αγαθά να βρίσκονται κάτω από κρατικό έλεγχο και αν το κράτος
είναι σάπιο και διεφθαρµένο, ας το αλλάξουµε! Δεν το ξεπουλάµε, επειδή ακριβώς δεν µπορούµε να το έχουµε υγιές!
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτού)
Η συγκυβέρνηση ζητά από το λαό θυσίες, αλλά δεν αποκαθιστά την ηθική τάξη, για να δικαιολογήσει στο λαό αυτές τις θυσίες. Όταν υπάρχει η λίστα Λαγκάρντ µε πολλούς φοροφυγάδες
µέσα και δεν γίνεται γνωστό τίποτα, πώς ζητάτε από το συνταξιούχο να του κόψετε 100 και 200 ευρώ; Πώς είναι δυνατόν να εξισώνεται ο φόρος στο πετρέλαιο θέρµανσης του φτωχού
συνταξιούχου µε το πετρέλαιο που βάζει ο άλλος µε το πολυτελές τζιπ ή µε τη µερσεντές ντίζελ; Αυτό το µέτρο είναι κοινωνικά
άδικο!
Η συγκυβέρνηση λέει ότι θα σώσει την Ελλάδα και δίνει τα
πάντα κατ’ ουσίαν! Έχει εξασφαλίσει τη σωτηρία; Φοβούµαι πως
όχι. Όσο για το παραµύθι της εξόδου από την Ευρωζώνη, εδώ
είναι τα δηµοσιεύµατα. Υπάρχει ειδική µελέτη ότι η έξοδος της
Ελλάδας από την Ευρωζώνη θα στοιχίσει στην παγκόσµια οικονοµία 17,2 τρισεκατοµµύρια ευρώ! Αυτό σηµαίνει ότι αν είχαµε
µία εθνική ηγεσία, θα µπορούσε να παζαρέψει το δηµόσιο χρέος,
να το µειώσει σε δραµατικό βαθµό, για να µην επέλθει αυτή η καταστροφή.
Τελειώνοντας, θέλω να πω ότι σ’ αυτήν εδώ την Αίθουσα ο ελληνικός λαός δια των εκπροσώπων του νοµοθετεί. Η ενέργεια
δεν θα είναι στα χέρια του κράτους. Τα δηµόσια αγαθά δεν θα
είναι στα χέρια του κράτους. Τα λιµάνια δεν θα είναι στα χέρια
του κράτους. Τι θα είναι; Γιατί θα νοµοθετήσει;
Θα σας πω ένα στίχο και θα κλείσω. «Τι περιµένουµε στην
αγορά συναθροισµένοι; Είναι οι βάρβαροι να φθάσουν σήµερα.
Γιατί µέσα στην Σύγκλητο µία τέτοια απραξία; Τι κάθοντ’ οι Συγκλητικοί και δεν νοµοθετούνε; Γιατί οι βάρβαροι θα φθάσουν σήµερα. Τι νόµους πια θα κάµουν οι Συγκλητικοί; Οι βάρβαροι σαν
έλθουν θα νοµοθετήσουν.»
Οι βάρβαροι είναι η τρόικα! Ο καθένας χωριστά ας αναλάβει
την ευθύνη να µη νοµοθετήσουν στην πατρίδα των Ελλήνων!
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Πρόεδρε.
Το λόγο έχει τώρα ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Νικόλαος Τσούκαλης.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η ειδική αγορήτρια του κόµµατός µας κ. Ασηµίνα Ξηροτύρη διεκπεραίωσε µε τον καλύτερο
τρόπο, όπως θεωρώ, όλες τις θέσεις, τις απόψεις, τη φιλοσοφία
του κόµµατός µας γύρω από τα κοµβικά θέµατα που διαχειρίζεται το παρόν νοµοσχέδιο.
Άκουσα µε πολύ µεγάλο ενδιαφέρον την άποψη που διατύπωσε ο κ. Βορίδης σε σχέση µε την υποκατάσταση των διαφόρων οργάνων του πολιτεύµατος, της πολιτείας µας, η οποία
δυστυχώς ήταν συνήθης τακτική σ’ αυτήν εδώ την Αίθουσα. Θα
έπρεπε να είµαι ο πρώτος που θα έπρεπε να την υιοθετήσω από
την άποψη ότι τη διατύπωσα ολοκληρωµένα, όταν ήρθε σ’ αυτήν
εδώ την Αίθουσα να επικυρώσουµε τη σύµβαση µε τη «SIEMENS». Και είχαµε πει όλοι τότε εδώ ότι χρησιµοποιείται αυτή
εδώ η Αίθουσα προκειµένου να υποκαταστήσει µε ύποπτο τρόπο
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αρµοδιότητες που θα έπρεπε να έχει ο Υπουργός των Οικονοµικών.
Θα έπρεπε να αναλάβει την πολιτική ευθύνη και να υπογράψει
τη συγκεκριµένη σύµβαση και να υποστεί και τις πολιτικές ή και
ποινικές συνέπειες. Αυτή είναι η ευθύνη των πολιτικών και αυτή
είναι η κατανοµή αρµοδιοτήτων σε µία σύγχρονη στοιχειώδη δηµοκρατία.
Θέλω να πω ότι συµφωνώ σε αυτό. Όµως, θα πρέπει να οριοθετήσουµε κάποια πράγµατα. Ποια είναι η οριοθέτηση των πραγµάτων; Όταν συζητάµε για κεφαλαιώδους σηµασίας πράγµατα,
όπως παραδείγµατος χάριν, ο τρόπος διαχείρισης -εγώ θα πωτης δηµόσιας περιουσίας, και, µάλιστα, σε τοµείς, οι οποίοι είναι
στρατηγικής σηµασίας, ποια είναι η υποχρέωση αυτού εδώ του
Σώµατος; Να θεσµοθετεί και να θέτει το πλαίσιο. Εδώ αναδεικνύονται σοβαρές διαχωριστές πολιτικές διαφορές.
Παραδείγµατος χάριν, υπάρχει µία σαφής διαχωριστική γραµµή, η οποία είναι η κυρίαρχη σε όλον τον πλανήτη και εκπροσωπείται από κάποια κόµµατα εδώ µέσα, που υποστηρίζει πάση
θυσία την ιδιωτικοποίηση, γιατί ο ιδιωτικός τοµέας είναι a priori
ο φερέγγυος εκείνος χώρος που µπορεί να διαχειριστεί µε τον
καλύτερο τρόπο. Άλλες χώρες της Ευρώπης έχουν ανατρέψει
αυτό το δόγµα και λένε ότι ένα σύγχρονο κράτος, που λειτουργεί
µε όλες τις προδιαγραφές, θα µπορεί να επιτελέσει το συγκεκριµένο χρέος αυτό, της αποδοτικότητας δηλαδή, µε τον ίδιο και
καλύτερο τρόπο και έχοντας, βεβαίως, και την έξωθεν καλή µαρτυρία για τον πλέον σωστό τρόπο διαχείρισης του δηµοσίου συµφέροντος. Μέχρι εδώ πάµε καλά.
Εδώ, όµως, βρισκόµαστε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε µία
κρίσιµη περίοδο. Καλούµαστε, δηλαδή, να πάρουµε αποφάσεις
σε µία περίοδο όπου έχουµε µία κοινωνία, η οποία βουλιάζει,
έχουµε µία κοινωνία η οποία δεινοπαθεί, όπου οι πολίτες περιµένουν την επόµενη µέρα να βρουν µία δουλειά να έχουν τον επιούσιο. Με αυτές τις συνθήκες αρχίζει να διαφοροποιείται κάπως
η γενική αντίληψή µας για τη διαχείριση αυτών των πραγµάτων,
όµως δεν µπορούµε σε καµµία περίπτωση να ξεφύγουµε από τις
βασικές µας αντιλήψεις και κυρίως όταν αναφερόµαστε σε θέµατα και σε διαχειριστικές πράξεις, οι οποίες πιθανόν να είναι µη
αναστρέψιµες.
Παραδείγµατος χάριν, πρέπει να γίνει συνείδηση εδώ µέσα ότι
όταν κάνεις µία σύµβαση παραχώρησης για πενήντα ή και για
ενενήντα εννιά χρόνια, δεν ξεπουλάς, γιατί αυτό το οποίο έχεις
εδώ, δεν φεύγει από τη χώρα.
Ξέρετε κάποια στιγµή τι πρέπει να συνειδητοποιήσουµε όλοι
εδώ; Ότι όταν συζητάµε για διαχείριση ή για αποφάσεις, είναι
άκρως εγωιστικό να το περιορίζουµε στον πολύ µικρό βίο το δικό
µας. Αν µη τι άλλο, αυτή η παράταξη, η Αριστερά, έπαιρνε αποφάσεις που αφορούν δύο γενιές αργότερα και ξέφευγε κατά
πολύ από το συγκεκριµένο µικρό βίο των τριάντα, των σαράντα,
των πενήντα χρόνων.
Με λίγα λόγια, πρέπει να διαχειριστούµε αυτά που έχουµε µε
τους στοιχειώδεις κανόνες ενός καλού, συνετού οικογενειάρχη,
που ξαφνικά βλέπει την οικογένειά του ουσιαστικά να χρεοκοπεί
και που νοιώθει ότι αυτά που διαχειρίζεται είναι δικά του και προσπαθεί να βρει τις δικλείδες.
Αυτό, λοιπόν, το πλαίσιο είναι υποχρεωµένος ο χώρος αυτός
να το διαµορφώσει και να φτιάξει, να εξασφαλίσει τις δικλείδες
της συνετούς διαχείρισης και όχι του ξεπουλήµατος.
Άκουσα χθες κάτι από το χώρο του ΣΥΡΙΖΑ -δεν είχα τη δυνατότητα να απαντήσω- που πραγµατικά µου προκάλεσε ανάµικτα
συναισθήµατα. Όταν κάποια στιγµή από αυτό εδώ το Βήµα κάποιος Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ είπε ότι στο θέµα των ιδιωτικοποιήσεων ταυτιζόµαστε απολύτως µε το ΚΚΕ, δηλαδή καµµία ιδιωτικοποίηση, σχεδόν το σύνολο των παρόντων Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ χειροκρότησε. Εκείνη τη στιγµή µου διαµορφώθηκε σύγχυση, γιατί γνωρίζω πάρα πολύ καλά τη θέση του ΣΥΡΙΖΑ και τη
χαιρετίζουµε όσον αφορά τις αποκρατικοποιήσεις, όταν µιλά για
συµπράξεις στρατηγικής προοπτικής και κατεύθυνσης και µε ξένους επενδυτές, κρατικούς κ.λπ..
Κύριε Λαφαζάνη, µη µου χαµογελάτε. Ξέρετε πάρα πολύ καλά
ότι µεταφέρω ακριβώς τη θέση του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι αρνητικό,
είναι θετικό αυτό, ότι δηλαδή προσπαθεί ο καθένας να βρει την
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καλύτερη προστιθέµενη αξία για τη διαχείριση των δηµοσίων
πραγµάτων. Δεν είναι κακό αυτό.
Αυτό, λοιπόν, το οποίο εµείς αναφέραµε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σ’ αυτήν εδώ την Αίθουσα, όπως τη διατύπωσε και η
κ. Μίνα Ξηροτύρη, είναι το εξής απλό: Όταν πρόκειται να αποφασιστεί η συνεκµετάλλευση ή η παραχώρηση ενός δηµόσιου
αγαθού στον ιδιωτικό τοµέα, θα πρέπει να υπάρχουν και να εξασφαλίζονται, πρώτον, το στρατηγικό σχέδιο διαχείρισης του συνόλου αυτού του αγαθού και κυρίως όταν πρόκειται για στρατηγικής σηµασίας αγαθό και δεύτερον, να υπάρχουν και να λειτουργούν οι διαχειριστικές αρχές.
Παραδείγµατος χάριν, στο θέµα της διαχείρισης του νερού
γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι η οδηγία-πλαίσιο 60 2000 υποχρεώνει τα κράτη-µέλη -κανέναν ιδιωτικό τοµέα- να έχουν πλήρες
σχέδιο διαχείρισης όσον αφορά αυτό το πολύτιµο αγαθό. Ακόµα
και η τιµολογιακή πολιτική επαφίεται στην αρµοδιότητα του κράτους και όχι των ιδιωτών. Πώς µπορούµε, λοιπόν, εµείς αυτήν τη
στιγµή να πούµε ότι συµφωνούµε µε τη µηδενική συµµετοχή του
κράτους σε έναν τόσο κρίσιµο τοµέα, όταν ακόµη δεν έχουν ολοκληρωθεί τα διαχειριστικά σχέδια και όταν αυτήν τη στιγµή βρίσκονται σε διαβούλευση;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε.
Με ποιο υπόβαθρο και πλαίσιο θα κινηθεί ο ΤΑΙΠΕΔ µέσα στο
πλαίσιο του ιδιωτικοοικονοµικού τοµέα για να µεταβιβάσει τις µετοχές της ΕΥΔΑΠ ή της ΕΥΑΘ, όταν δεν υπάρχουν τα πλαίσια,
τα οποία τα καθορίζουν αυτά και βεβαίως και οι ρυθµιστικές
αρχές;
Γνωρίζουν όλοι οι νοµικοί εδώ -αλλά και όχι µόνο- ότι οι προκαταρκτικές ενέργειες είναι στοιχείο διαµόρφωσης µίας πράξης
αξιολόγησής της ή και ακόµα παρέµβασης. Αυτό εδώ που συζητούµε είναι προκαταρκτική πράξη, η οποία προοιωνίζει το µέλλον.
Με αυτήν την έννοια εµείς δηλώσαµε ότι αν δεν υπάρχουν σαφείς διατυπώσεις στο άρθρο 2 όσον αφορά στον τρόπο, στην
κατεύθυνση, στο πλαίσιο διαχείρισης των κρίσιµων αγαθών,
εµείς δεν θα το ψηφίσουµε.
Όσον αφορά στο άρθρο 3 και το επικουρικό κεφάλαιο -επαναφέρω τη συζήτηση- επικαλούµαι πλήρως την ανάγνωση που
έκανε ο κ. Παναγιώτης Λαφαζάνης από την έκθεση του Επιστηµονικού Συµβουλίου της Βουλής.
Το άρθρο 3, κύριε Υπουργέ -σας λέω και επαναλαµβάνω αυτό
που σας είπε ο κ. Κουκουλόπουλος, που έχει την εµπειρία- στην
κυριολεξία θα ξετιναχτεί από το Συµβούλιο της Επικρατείας. Ξέρετε ότι ορισµένες φορές παίρνεις κάποιες αποφάσεις για να διευκολύνεις, να επιταχύνεις διαδικασίες, προκειµένου να πετύχεις
το στόχο σου, δυστυχώς όµως προκαλείς τα αντίθετα ακριβώς
αποτελέσµατα από αυτά που επιδιώκεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Τελειώνετε,
κύριε συνάδελφε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε.
Σας λέω ότι πραγµατικά θα υπάρξουν τέτοιες κωλυσιεργίες σε
δικαστικό επίπεδο και µε τέτοια νοµολογία άκαµπτη του Συµβουλίου της Επικρατείας, που πολύ φοβάµαι ότι θα πετύχετε ακριβώς τα αντίθετα αποτελέσµατα.
Κλείνω µε το εξής: Πριν φτάσουµε να χαρακτηρίζουµε αυτούς
που µας δανείζουν, κερδοσκόπους κ.λπ., θα πρέπει να αποφασίσουµε όλοι και να συνειδητοποιήσουµε ότι η Ελλάδα κάποια
στιγµή πρέπει να ζει χωρίς δανεικά. Αυτή πρέπει να είναι κρίσιµη
συζήτηση σ’ αυτήν εδώ την Αίθουσα, πώς µε την παραγωγική
ανασυγκρότηση αυτής εδώ της χώρας κάποια στιγµή θα ζούµε
χωρίς δανεικά.
Έχω δικαίωµα να τοποθετούµαι έτσι και να τοποθετούµαστε
έτσι ως Δηµοκρατική Αριστερά, γιατί δεν ψηφίσαµε ούτε το µεσοπρόθεσµο, ούτε το δεύτερο µνηµόνιο κι έχουµε δικαίωµα και
υποχρέωση τις ενστάσεις µας επί των κρίσιµων αυτών θεµάτων
να τις διατυπώνουµε και να τις διαµορφώνουµε ως θέση.
Ουαί και αλίµονο αν αυτή η διαφοροποίησή µας και αν αυτή η
θετική, δηµιουργική παρέµβασή µας θεωρηθεί ως υπονόµευση
της κυβερνητικής ενότητας ή τη διάρρηξη των σχέσεων της Κυ-
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βέρνησης. Αυτό απευθύνεται σε όσους γνωρίζουν πάρα πολύ
καλά ότι πρέπει να προσαρµοστούν στις νέες πραγµατικότητες.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
κύριε συνάδελφε.
Ο κ. Νικόλαος Καραθανασόπουλος, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας έχει το λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ποιος είναι ο σκοπός
της συγκυβέρνησης; Είναι πολύ απλός. Αυτό που θέλει να κάνει
–και το κάνει µε συνέπεια λέµε εµείς- είναι να οδηγήσει το λαό
στη χρεοκοπία µόνο και µόνο για να σώσει τα µονοπώλια, το κεφάλαιο, τους επιχειρηµατικούς οµίλους. Βεβαίως αυτός είναι ο
προορισµός του καπιταλιστικού συστήµατος: Η σωτηρία των κεφαλαιοκρατών και η διαχρονική ικανοποίηση των αναγκών τους.
Έτσι, λοιπόν, αυτή η διαχρονική ανάγκη του συστήµατος δεν αντιµετωπίζεται µε εναλλαγές στη διακυβέρνηση της αστικής εξουσίας, εναλλαγές που δεν αµφισβητούν την κυριαρχία των
επιχειρηµατικών οµίλων και τη δική τους στρατηγική επιλογή, δηλαδή τη συµµετοχή της χώρας µας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Γιατί η συµµετοχή της χώρας µας στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν
είναι επιλογή του λαού. Είναι επιλογή της αστικής τάξης, είναι
επιλογή των κεφαλαιοκρατών.
Δυστυχώς για τους εραστές, αλλά και τους απολογητές του
συστήµατος δεν υπάρχει φιλολαϊκή διέξοδος από την κρίση και
αυτό βεβαίως δυστυχώς για το λαό, όσο ο ίδιος δεν αλλάζει οργανωµένα, συλλογικά το ίδιο το ρου των πραγµάτων.
Βεβαίως εµφανίζεται τις τελευταίες ηµέρες µία εµπλοκή µε
αφορµή τις ανατροπές στα εργασιακά. Αυτή όµως η εµπλοκή
είναι φαινοµενική γιατί µε αυτόν τον τρόπο θέλετε να γίνουν αποδεκτά από τον λαό το πακέτο των µέτρων µε τις διαπραγµατεύσεις –εντός ή εκτός εισαγωγικών- τις οποίες κάνετε. Από την
άλλη µεριά όµως αυτό το οποίο προσπαθείτε να αποκρύψετε –
και εδώ είναι η ουσία της συζήτησης- είναι ότι αυτό το ξήλωµα
στο πουλόβερ των εργασιακών είχε αρχίσει πολύ πριν την κρίση,
αµέσως µετά τη Συνθήκη του Μάαστριχ, από τη δεκαετία του ’90.
Γιατί ξεκίνησε αυτό το ξήλωµα του πουλόβερ στα εργασιακά; Για
έναν πολύ απλό λόγο. Για να θωρακιστεί η ανταγωνιστικότητα
και η κερδοφορία των επιχειρηµατικών οµίλων, δηλαδή να µπορέσουν να αποκτήσουν πολύ φθηνή εργατική δύναµη.
Άρα, λοιπόν, το εργασιακό συνδέεται νύχι-κρέας µε την ανάγκη θωράκισης των επιχειρηµατικών οµίλων του κεφαλαίου και
των µονοπωλίων. Άρα, λοιπόν, ένας από τους δύο βασικούς µηχανισµούς που θωρακίζονται αυτές οι ανάγκες των κεφαλαιοκρατών που προσπαθούν να αποτρέψουν την πτώση του ποσοστού
κέρδους, είναι η αύξηση της εκµετάλλευσης της εργατικής δύναµης, η µείωση της τιµής της, η κατάργηση εργασιακών ασφαλιστικών και συλλογικών δικαιωµάτων. Υπάρχει όµως και ένας
άλλος τρόπος, αυτός της παρέµβασης στο σταθερό τµήµα του
κεφαλαίου, δηλαδή στα µηχανήµατα, στα εργοστάσια, στη γη,
στις υποδοµές. Πώς γίνεται αυτό το πράγµα; Όταν το αστικό
κράτος αγοράζει ακριβά από τους κεφαλαιοκράτες και πουλάει
πάρα πολύ φθηνά.
Έτσι, λοιπόν, η υπόθεση ιδιωτικοποίηση ή κρατικοποίηση δεν
είναι µία αυθαίρετη επιλογή, ούτε είναι µία επιλογή που χαρακτηρίζει τους φιλελεύθερους ή τους σοσιαλδηµοκράτες. Άλλωστε στην Ελλάδα το πρώτο µαζικό κύµα κρατικοποιήσεων
ξεκίνησε επί Κωνσταντίνου Καραµανλή ή το πρώτο κύµα των
αποκρατικοποιήσεων ξεκίνησε επί της ουσίας επί ΠΑΣΟΚ στα
µέσα της δεκαετίας του ’90.
Άρα, λοιπόν, αυτή είναι µία επιλογή η οποία σχετίζεται άµεσα
µε τις ανάγκες του κεφαλαίου και στις σηµερινές συνθήκες για
να βρει νέα πεδία κερδοφορίας για να µπορεί να διοχετεύσει τα
υπερσυσσωρευµένα κεφάλαια.
Αυτές οι αποκρατικοποιήσεις δεν ξεκίνησαν τώρα, ούτε σχετίζονται µε τη διαχείριση του δηµόσιου χρέους. Άλλωστε εφαρµόζονται σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξεκίνησαν σε όλη την
Ευρωπαϊκή Ένωση µε την πολιτική της απελευθέρωσης των αγορών που τότε τα κόµµατα του ευρωµονόδροµου είχαν συµφωνήσει όλα στην απελευθέρωση των αγορών, εκτός από το ΚΚΕ,
γιατί γνώριζε πολύ καλά την εξέλιξη των πραγµάτων.
Γιατί, λοιπόν, αντιστεκόµαστε στις ιδιωτικοποιήσεις; Για δύο
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λόγους: Πρώτον, η ίδια η εµπειρία το έχει δείξει. Τι ήταν τα αποτελέσµατά τους; Βαριά και ασήκωτα για τους εργαζόµενους, εντατικοποίηση, απολύσεις, ανατροπές στις εργασιακές σχέσεις,
µείωση των µισθών τους.
Δεύτερον, για τη λαϊκή οικογένεια. Γιατί ή παρήγαγαν πολύ
ακριβές, υπηρεσίες και εµπορεύµατα, άρα αδυνατούσε η λαϊκή
οικογένεια να τα αγοράσει, αυξάνοντας την ταξική διαστρωµάτωση στην κοινωνία και την ικανοποίηση των αναγκών ή πουλούσαν πολύ υποβαθµισµένες, επικίνδυνες ακόµη και για την υγεία,
υπηρεσίες και εµπορεύµατα. Άρα ήταν σε βάρος της λαϊκής οικογένειας συνολικά και βεβαίως επιδρούσαν αρνητικά και στο
ίδιο το περιβάλλον.
Από αυτή την άποψη εµείς, λοιπόν, δεν υπερασπιζόµαστε τον
υπάρχοντα δηµόσιο τοµέα ή τις υπάρχουσες δηµόσιες επιχειρήσεις, πολύ περισσότερο που λειτουργούν σε συνθήκες απελευθέρωσης µε ιδιωτικοοικονοµικά κριτήρια. Σκοπός τους είναι το
κέρδος σε βάρος των εργαζοµένων, σε βάρος της λαϊκής οικογένειας και ανατρέπουν τις εργασιακές σχέσεις. Πολύ περισσότερο που εδώ υπάρχουν παραδείγµατα. Η κρατική ΔΕΗ, πριν
γίνει ΑΕ, την καταγγέλλαµε συνέχεια τότε, ότι πουλούσε τσάµπα
το ρεύµα στην ΠΕΣΙΝΕ. Το έχουµε ξεχάσει αυτό; Και πουλούσε
πολύ ακριβά στη λαϊκή οικογένεια, η τότε κρατική 100% ΔΕΗ.
Τι προτείνουµε εµείς απέναντι στον κρατισµό σας ή απέναντι
στην ιδιωτικοποίησή σας; Κάτι πολύ απλό. Κοινωνικοποίηση των
βασικών και συγκεντρωµένων µέσων παραγωγής, για να µπορέσει να υπάρξει ανάπτυξη προς όφελος του λαού και να αξιοποιηθεί το σύνολο των παραγωγικών δυνατοτήτων. Βεβαίως αυτό
απαιτεί άλλη εξουσία, άλλους κρατικούς θεσµούς.
Έτσι, λοιπόν, µε το νοµοσχέδιό σας τι προσπαθείτε να κάνετε;
Είναι ακόµη ένας κρίκος στην αλυσίδα για να επιταχύνετε αυτές
τις διαδικασίες, να άρετε τα όποια εµπόδια στην επιτάχυνση των
ιδιωτικοποιήσεων και της εκποίησης ακίνητης περιουσίας. Εµπόδιο ένα: Καταργείτε µε το άρθρο 2, το ελάχιστο ποσοστό του δηµόσιου που προβλέπεται για την πρώην ΔΕΚΟ, για τα λιµάνια,
για τα αεροδρόµια, για τις δηµόσιες υπηρεσίες. Διευκολύνετε
ακόµη περισσότερο την εκποίηση των ακινήτων του δηµοσίου,
διευρύνοντας σηµαντικά τις επιτρεπόµενες χρήσεις, για να αξιοποιηθούν αυτά τα ακίνητα. Έτσι έχουµε το σχέδιο για τα τουριστικά χωριά, που οδηγείται σε αναγκαστική απαλλοτρίωση για
να µπορέσει ο άλλος να συγκεντρώσει γη για να αναπτύξει τα
επιχειρηµατικά σχέδια, του δίνετε να έχει ιδιωτική πολεοδοµία,
καταργείτε το όποιο εµπόδιο στην αξιοποίηση του αιγιαλού, των
λιµενικών εγκαταστάσεων για ενενήντα εννέα χρόνια, του παρέχετε µία σειρά σκανδαλώδεις φορολογικές διευκολύνσεις.
Αν κάποιος ο οποίος επιβεβαιώθηκε εδώ πέρα είναι το ΚΚΕ,
που δεν πάτησε την µπανανόφλουδα και δεν πανηγύριζε, όπως
έκαναν άλλα κόµµατα για το ζήτηµα µε την εκποίηση της περιουσίας των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, των πανεπιστηµίων, των νοσοκοµείων, των ΟΤΑ και των ασφαλιστικών
ταµείων. Γιατί η ουσία κρυβόταν ακριβώς στην παράγραφο 24α
του άρθρου 3 και στη δεύτερη υποπαράγραφο.
Άρα, λοιπόν, αν κάτι πρέπει να αποσύρετε είναι αυτό, η δεύτερη υποπαράγραφος της παραγράφου 24α. Αυτό πρέπει να
αποσυρθεί, η δυνατότητα που δίνεται δηλαδή µε κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και του συναρµόδιου
Υπουργού, να µπορεί να εκποιεί –γιατί αυτό είναι στην ουσία- να
παραχωρεί στην ΕΤΑΔ το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων
που έχουν εγγραφεί στο µητρώο ακίνητης περιουσίας. Και εδώ
περιλαµβάνονται πανεπιστήµια, νοσοκοµεία, ΟΤΑ, οργανισµοί
κοινωνικής ασφάλισης, εργατική κατοικία και µία σειρά άλλα ζητήµατα.
ΟΛΓΑ –ΝΑΝΤΙΑ ΒΑΛΑΒΑΝΗ: Αυτή είναι η ουρά του 5α που
έµεινε µέσα.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν είναι η ουρά, αυτή
είναι η ουσία. Το 5α ήταν το τυράκι και αυτή είναι η φάκα. Το 5α
ήταν το τυράκι και την πατήσατε και αυτή είναι η φάκα που εµείς
αυτή αναδεικνύαµε από την πρώτη στιγµή ως την ουσία του προβλήµατος, για να λέµε τα πράγµατα µε το όνοµά τους.
Να τελειώσω µε µία κουβέντα, µιας και την Τρίτη θα µπορέσουµε να πούµε ακόµη ένα-δύο ζητήµατα από τα άλλα θέµατα
τα οποία και αυτά είναι κατά τη γνώµη µας ουσιαστικά.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Ο αρµόδιος Υπουργός Οικονοµικών που ήταν εδώ, ο κ. Σταϊκούρας, µιλώντας στην παρέµβασή του µας ρώτησε τι λέµε για
την τροπολογία της Νέας Δηµοκρατίας. Για ποια; Για το τυράκι
που βάζει στη φάκα;
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ειρωνικά το λέω: Ψηφίζετε
τη φάκα;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Αυτά είναι δικά σας παιδιά. Εµείς δεν έχουµε καµµία σχέση µε αυτούς. Στο όνοµα να
αποδεχθεί η εργατική τάξη, τα λαϊκά στρώµατα, τις θυσίες, λέτε
να κόψουµε και από τα δικά µας παιδιά, που τα έχουµε χρυσοπληρώσει µία ζωή, το κάτι τι τους. Λες και θα πάθουν τίποτε.
Από αυτή την άποψη, λοιπόν, αυτό που χρειάζεται –πρέπει να
τοποθετηθείτε και σας προκαλούµε- είναι η τροπολογία του ΚΚΕ
που η προηγούµενη κυβέρνηση του κ. Παπαδήµου έφτασε στο
σηµείο να εκθέσει τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονοµικών τότε,
κ. Παντελή Οικονόµου, ο οποίος την είχε αποδεχθεί µετά από
προσωπική παρέµβαση του ίδιου του Πρωθυπουργού και τοποθέτηση εδώ της κ. Διαµαντοπούλου.
Πάρτε θέση, σας λέµε. Δεν µπορεί να ισχύουν δύο µέτρα και
δύο σταθµά. Εµείς βέβαια λέµε ότι είναι συνολικά αντιλαϊκό. Σε
κάποιους τραπεζοϋπάλληλους αφαιρείτε την άδεια, όπως έγινε
στην Αγροτική Τράπεζα, και τους µεταφέρετε όλους στην τράπεζα που πήρε το υγιές χαρτοφυλάκιο, ενώ στις τρεις συνεταιριστικές τράπεζες –και µάλιστα ο κ. Σταϊκούρας εκλέγεται σ’
αυτήν την περιοχή- πετάτε στο δρόµο τους εκατόν εξήντα αυτούς εργαζόµενους. Εµείς λέµε πολύ καθαρά ότι πρέπει να
ισχύουν και για τις δύο περιπτώσεις τα ίδια µέτρα και όχι διαφορετικά. Άρα, το µόνο που έχετε να κάνετε είναι να αποδεχθείτε
την τροπολογία που κατέθεσε το ΚΚΕ για τους εργαζόµενους
των τριών συνεταιριστικών τραπεζών των οποίων ανακαλέσατε
την άδεια.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα
το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Kόλλια-Τσαρουχά): Ορίστε, κύριε
Κεφαλογιάννη.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Είναι τελείως διαδικαστικού χαρακτήρα η παρέµβασή µου. Στην τροπολογία που έχουµε
καταθέσει οι εξήντα Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας για τη
µείωση των µισθών των διοικητών των ΔΕΚΟ, των στελεχών των
ΔΕΚΟ και των τραπεζικών ιδρυµάτων θέλω να απαλειφθούν από
τη σελίδα 2 στην τελευταία παράγραφο µετά τις λέξεις «µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015»
οι λέξεις «του κρατικού προϋπολογισµού έτους 2011». Το ίδιο θα
ήθελα να γίνει και στην τελευταία σελίδα της τροπολογίας. Στη
σελίδα 4 ακριβώς µετά τη φράση «µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015» να απαλειφθούν οι λέξεις
«και του κρατικού προϋπολογισµού έτους 2011». Και παρακάτω
πάλι το ίδιο. Δηλαδή, τρεις φορές να απαλειφθούν αυτές οι λέξεις.
Και πέρα από τη διαδικαστική παρέµβαση, µια που είµαστε πολιτικοί, θα ήθελα πραγµατικά να ακούσω τις θέσεις των κοµµάτων. Άκουσα τη θέση των Ανεξάρτητων Ελλήνων που είναι
συγκεκριµένη, καθαρή και θετική γι’ αυτήν την τροπολογία.
Άκουσα για τη φάκα από τη µεριά του Κοµµουνιστικού Κόµµατος. Ας ψηφίσουµε τη φάκα έστω και για µία αρχή.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν έχουµε πρόβληµα
να…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Kόλλια-Τσαρουχά): Την Τρίτη,
κύριε συνάδελφε, µην ανοίγετε διάλογο.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Κατά τ’ άλλα, περιµένω τον
κατά τ’ άλλα δυναµικά παραµένοντα κ. Λαφαζάνη, µε τον οποίο
έχουµε κάνει µαζί αγώνες για τα θέµατα της διαφάνειας, να τοποθετηθεί και ο ίδιος, όπως και η αγαπητή συνάδελφος από την
Κρήτη που είναι εισηγήτρια του ΣΥΡΙΖΑ, της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Kόλλια-Τσαρουχά): Κύριοι συνάδελφοι, σας έχουν διανεµηθεί τα Πρακτικά της Πέµπτης 27ης Σεπτεµβρίου 2012, της Παρασκευής 28ης Σεπτεµβρίου 2012 και
της Τρίτης 9ης Οκτωβρίου 2012 και ερωτάται το Σώµα αν τα επικυρώνει.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Kόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς, τα
Πρακτικά της Πέµπτης 27ης Σεπτεµβρίου 2012, της Παρασκευής
28ης Σεπτεµβρίου 2012 και της Τρίτης 9ης Οκτωβρίου 2012 επικυρώθηκαν.
Κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη
συνεδρίαση;
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 18.22’ λύεται η συνεδρίαση για την προσεχή Δευτέρα 29 Οκτωβρίου 2012 και ώρα
18.00’, µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος, κοινοβουλευτικό
έλεγχο, συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων.
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

