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Δευτέρα 17 Δεκεµβρίου 2012
Αθήνα, σήµερα στις 17 Δεκεµβρίου 2012, ηµέρα Δευτέρα και
ώρα 18.03’ 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.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα το δελτίο αναφορών και ερωτήσεων της Τρίτης 18 Δεκεµβρίου 2012.
Α. ΑΝΑΦΟΡΕΣ-ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Πρώτου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφος 5 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 3356/24-10-2012 ερώτηση του Βουλευτή Λακωνίας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Αθανάσιου Δαβάκη προς τον
Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την επιµήκυνση του χρόνου αποπληρωµής των δανείων
που έχουν ληφθεί από τον Οργανισµό Εργατικής Κατοικίας.
2. Η µε αριθµό 2369/201/1-10-2012 ερώτηση και αίτηση κατάθεσης εγγράφων του Βουλευτή Μεσσηνίας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς – Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ.
Αθανασίου Πετράκου προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά
µε την ιδιωτικοποίηση των ΔΕΠΑ-ΔΕΣΦΑ.
3. Η µε αριθµό 3431/25-10-2012 ερώτηση του Βουλευτή Ηρακλείου του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Βασιλείου
Κεγκέρογλου προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τις πιστώσεις και τις εγγυήσεις για την υλοποίηση εγκεκριµένων προγραµµάτων στον αγροτικό τοµέα.
4. Η µε αριθµό 843/48/20-8-2012 ερώτηση και αίτηση κατάθεσης εγγράφων του Βουλευτή Ηρακλείου των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Επαµεινώνδα Μαριά προς τον Υπουργό Οικονοµικών,
σχετικά µε την εξόφληση οµολόγου του ελληνικού δηµοσίου
ύψους 3,2 δισ. ευρώ που κατέχει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

(ΕΚΤ).
5. Η µε αριθµό 3749/5-11-2012 ερώτηση της Βουλευτού Β
Αθηνών του Λαϊκού Συνδέσµου – Χρυσή Αυγή κ. Ελένης Ζαρούλια προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τον τραπεζικό
δανεισµό των κοµµάτων.
6. Η µε αριθµό 3746/5-11-2012 ερώτηση του Βουλευτή Ευβοίας της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Δηµητρίου Αναγνωστάκη
προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τις οφειλές των κτηνοτρόφων προς την Αγροτική Τράπεζα.
7. Η µε αριθµό 3743/5-11-2012 ερώτηση του Βουλευτή Αχαΐας
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Νικόλαου Καραθανασόπουλου προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά µε την υποβάθµιση
του Γενικού Νοσοκοµείου Αµαλιάδας-Ηλείας.
Β. ΑΝΑΦΟΡΕΣ-ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Δεύτερου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφος 5 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 1458/10-9-2012 ερώτηση του Βουλευτή Α Αθήνας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Νικήτα Κακλαµάνη προς τον
Υπουργό Υγείας, σχετικά µε το χρονοδιάγραµµα των διοικητικών
αλλαγών στο χώρο της υγείας.
2. Η µε αριθµό 3852/9-11-2012 ερώτηση του Βουλευτή Β Θεσσαλονίκης του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς – Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Ιωάννη Αµανατίδη προς τον
Υπουργό Υγείας, σχετικά µε τα προβλήµατα και την προοπτική
λειτουργίας του Νοσοκοµείου «Παναγία» στη Θεσσαλονίκη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω επίσης να σας ενηµερώσω
ότι ο κ. Γιάννης Κουράκος, Βουλευτής Β’ Πειραιά, απέστειλε επιστολή προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη
που λέει τα εξής: «Με την παρούσα σας ενηµερώνω για την ανεξαρτητοποίησή µου από το κόµµα των Ανεξαρτήτων Ελλήνων».
Η επιστολή θα κατατεθεί στα Πρακτικά.
(Η προαναφερθείσα επιστολή έχει ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στη συζήτηση των
ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Θα συζητηθεί η µε αριθµό 736/11-12-2012 επίκαιρη ερώτηση
πρώτου κύκλου της Βουλευτού Κοζάνης των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Ραχήλ Μακρή προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε τη µαταίωση
της συµµετοχής αθλητών σε ευρωπαϊκές και παγκόσµιες διοργανώσεις λόγω οικονοµικής κρίσης.
Θα απαντήσει ο Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων,
Πολιτισµού και Αθλητισµού κ. Ιωάννης Ιωαννίδης.
Η κ. Ραχήλ Μακρή έχει το λόγο για δύο λεπτά.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, µαζί µε την ηθική κατάπτωση της χώρας λόγω
της οικονοµικής κρίσης, δυστυχώς έχουµε και την κατάπτωση
των αθλητών µας, οι οποίοι, ευτυχώς, µε ακµαίο και µαχητικό ψυχικό σθένος παλεύουν απέναντι σε µία πολιτεία που δεν τους
στηρίζει. Παλεύουν σε µία πολιτεία που δεν τους στηρίζει µεν,
αλλά αγωνίζονται για τα υπέρµαχα ιδανικά αυτής και αγωνίζονται
για να την κάνουν γνωστή µε τις διακρίσεις τους σε όλα τα σηµεία του ορίζοντα.
Τα οικονοµικά δεδοµένα δεν επιτρέπουν σε πολλούς αθλητές
µας να συµµετάσχουν στις παγκόσµιες διοργανώσεις. Δύο είναι
οι χαρακτηριστικές περιπτώσεις.
Η πρώτη είναι του Μιχάλη Παρµάκη, του καταγόµενου από την
Κοζάνη αθλητή. Ο Μιχάλης Παρµάκης τερµάτισε πρώτος πριν
λίγες εβδοµάδες στον κλασικό µαραθώνιο της Αθήνας. Μετά τον
τερµατισµό του ξέσπασε σε λυγµούς, καθώς ψάχνει για δουλειά
εδώ και πολύ καιρό. Προπονήθηκε µόνος του, χωρίς σπόνσορες
ή την αρωγή της πολιτείας, µε µοναδική συµπαραστάτρια τη σύζυγό του. Μόνος του απέναντι στις απροσπέλαστες δυσκολίες
τερµάτισε και νίκησε στέλνοντας το δικό του µήνυµα: «Μπορεί
να µην έχω λεφτά και δουλειά, αλλά έχω πίστη και ψυχή».
Ωστόσο, ο αθλητής αυτός αδυνατεί αυτήν τη στιγµή να συµµετάσχει σε παγκόσµιες διοργανώσεις λόγω οικονοµικών δυσχερειών.
Μία άλλη περίπτωση είναι η περίπτωση των αδερφών Γκοντούλα από τα Σέρβια Κοζάνης. Είναι δύο αδέλφια µε εξαιρετικές
προοπτικές στα αθλήµατά τους, που όµως αδυνατούν να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις των διοργανώσεων. Όλοι τους θυµόµαστε για τις υψηλές διακρίσεις που είχαν στους τελευταίους
Ολυµπιακούς Αγώνες. Και, όµως, αυτά τα παιδιά που έχουν φοβερή δύναµη αδυνατούν να συµµετέχουν στις παγκόσµιες διοργανώσεις του 2013 λόγω οικονοµικών δυσχερειών.
Κύριε Υπουργέ, γι’ αυτό ερωτάσθε, πώς σκοπεύετε να επιλύσετε τα προβλήµατα που έχουν προκύψει λόγω οικονοµικών δυσχερειών των συγκεκριµένων αθλητών και ποιος είναι ο
σχεδιασµός σας για την ενίσχυση αθλητών, που αδυνατούν να
συµµετέχουν σε ανάλογες διοργανώσεις.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Το λόγο έχει ο Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού κ.
Ιωαννίδης για τρία λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ (Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ευχαριστώ τη συνάδελφο, την κ. Μακρή, για την επίκαιρη ερώτηση, γιατί µου δίνει την ευκαιρία να αναφερθώ σε ορισµένα θέµατα και, φυσικά, να απαντήσω στα ερωτήµατα που υπέβαλε.
Αρχικά, θέλω να διευκρινίσω ότι δεν είναι αληθές -και αυτό το
ξέρει ο οιοσδήποτε ασχολείται λίγο µε τον αθλητισµό- αυτό που
αφήνετε εµµέσως να εννοηθεί, καθώς είναι το κυρίως τµήµα της
ερώτησης, ότι οι αθλητές δήθεν καταβάλλουν τα έξοδά τους για
τη συµµετοχή τους σε ευρωπαϊκές και παγκόσµιες διοργανώσεις. Η υποχρέωση που έχουν οι οµοσπονδίες για ό,τι χρήµατα
παίρνουν είναι να κάνουν καλά πρωταθλήµατα και καλές εθνικές
οµάδες και πληρώνουν τις εθνικές οµάδες οι οµοσπονδίες, οι
οποίες κάνουν προϋπολογισµό και απολογισµό στο τέλος της
χρονιάς.
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Κατηγορηµατικά, λοιπόν, δηλώνω –και να µου φέρετε έναν
αθλητή- ότι ουδείς αθλητής οποιασδήποτε οµοσπονδίας έχει
υποχρέωση καταβολής οποιουδήποτε ποσοστού γα τα έξοδα
συµµετοχής του σε οποιουσδήποτε αγώνες του εξωτερικού.
Όπως είναι γνωστό, βάσει του αθλητικού ν. 2725 1999, όπως
αυτός ισχύει σήµερα, όλες οι οµοσπονδίες υποβάλλουν στη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού στο τέλος κάθε έτους προϋπολογισµό για το επόµενο έτος, στον οποίο, µεταξύ άλλων, αναφέρουν
αναλυτικά τις επίσηµες αθλητικές διοργανώσεις εσωτερικού,
αλλά και εξωτερικού, στις οποίες επιθυµούν να συµµετάσχουν.
Και για να είµαι πιο συγκεκριµένος, η Ελληνική Κωπηλατική
Οµοσπονδία Φιλάθλων Ναυτικών Σωµατείων, για την οποία γίνεται λόγος, έχει υποβάλει προϋπολογισµό του έτους 2013 µε τον
οποίο ζητά να εγκριθούν τα ποσά των 350.000 ευρώ και των
360.000 ευρώ για επίσηµες εκδηλώσεις εσωτερικού και επίσηµες
εκδηλώσεις εξωτερικού αντίστοιχα. Αυτό επειδή είπατε για τα δίδυµα αδέρφια.
Ο παραπάνω προϋπολογισµός, όπως και των λοιπών οµοσπονδιών, βρίσκεται στο στάδιο της επεξεργασίας από τις αρµόδιες
υπηρεσίες της ΓΓΑ και θα εγκριθεί στο πλαίσιο των κονδυλίων
που προβλέπει ο εγκεκριµένος για τον αθλητισµό κρατικός προϋπολογισµός του έτους 2013 ύψους µόλις 66 εκατοµµυρίων
ευρώ από τα οποία θα πρέπει να εξοφληθούν οι ανελαστικές δαπάνες και να ικανοποιηθούν και πολλές εκκρεµότητες παρελθόντων ετών.
Επιπρόσθετα, σας γνωρίζω ότι οι φετινοί προϋπολογισµοί
όλων των οµοσπονδιών δεν είχαν εγκριθεί, αυτοί, δηλαδή, του
2012. Εµείς αναλάβαµε Κυβέρνηση τον Ιούλιο και υπήρχε µία
πρόταση-ευχή από τον προηγούµενο γενικό γραµµατέα, ο
οποίος δεν είχε υπογράψει κανέναν προϋπολογισµό. Τον προϋπολογισµό τον υπέγραψα εγώ τον Αύγουστο. Αυτήν την πρόταση την έκανα προϋπολογισµό, για να πιέσω την Κυβέρνηση να
δώσει χρήµατα και να µπορέσουµε να φτάσουµε µέχρι το τέλος
µε τις προτάσεις αυτές για την κατανοµή των κονδυλίων.
Στο σύνολό τους εγκρίθηκαν από εµένα, µετά την ανάληψη
των καθηκόντων µου, και σ’ αυτόν τον εγκεκριµένο πλέον προϋπολογισµό, η συγκεκριµένη οµοσπονδία έχει ήδη εισπράξει για
το τρέχον έτος 2012 το 98,5% - σχεδόν το 100%- αυτού. Δηλαδή,
το ποσό το οποίο είχε ήταν το 2011 1.320.000 και επειδή ήταν
καλή οµοσπονδία, αντί να µειωθεί αυξήθηκε και πήγε στο
1.363.000. Και λέει ο πρόεδρος της οµοσπονδίας σε σηµερινό
δηµοσίευµα στο «ΒΗΜΑ»: «Με τσακισµένα κουπιά η ελληνική κωπηλασία. Θα δούµε αν θα πάρουµε 1.100.000 ευρώ». Κι εγώ λέω
ότι ήδη είχε πάρει, εκτός από την τελευταία δόση, 1.254.000
ευρώ µε υπόλοιπο 109.000 ευρώ για να πάει στο 1.363.000 ευρώ.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξης του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
Γι’ αυτόν το λόγο δεν θα παίρνουµε στοιχεία για να κάνουµε
ούτε ερωτήσεις, ούτε εµείς απαντήσεις, από διάφορα δηµοσιεύµατα στα οποία πράγµατι µπορεί να είπε αυτά, αλλά αυτό δεν
σηµαίνει ότι είναι αληθινά...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Ολοκληρώστε, κύριε
Υπουργέ. Στην δευτερολογία σας θα πείτε τα υπόλοιπα.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ (Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού): Εντάξει, θα απαντήσω στη
δευτερολογία µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Κυρία Μακρή, έχετε το
λόγο.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κύριε Υπουργέ, τα στοιχεία τα οποία σας έχω
καταθέσει για τους τρεις αθλητές, τους καταγόµενους από την
Κοζάνη, είναι στοιχεία που δεν προέρχονται από δηµοσιεύµατα,
αλλά στοιχεία τα οποία έχουν καταθέσει οι ίδιοι ως παράπονα
και στην περίπτωση του πρωταθλητή µας του Μιχάλη του Παρµάκη και των αδερφών Γκοντούλα, οι οποίοι έχουν καταθέσει και
επίσηµα επιστολή προς την οµοσπονδία για τις δυσκολίες τις
οποίες αντιµετωπίζουν και την αδυναµία τους να συµµετάσχουν
στις διοργανώσεις του 2013. Και βέβαια µετά το πέρας της ερωτήσεώς µου θα σας δώσω την επιστολή των αθλητών.
Ωστόσο, θεωρώ εκ των προτέρων ότι είστε ένας ιδιαίτερα
ευαισθητοποιηµένος άνθρωπος σε ζητήµατα του αθλητισµού και
ιδιαίτερα όταν αυτός ο πρωταθλητισµός προέρχεται από αγνή
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θέληση και αγάπη για την Ελλάδα. Γιατί τα παιδιά αυτά παλεύουν
για το ευ αγωνίζεσθαι χωρίς κανένα αντάλλαγµα, µόνο και µόνο
επειδή αγαπούν τον αθλητισµό και την πατρίδα και γι’ αυτό είναι
άξια συγχαρητηρίων. Έτσι, λοιπόν, οφείλουµε ως πολιτεία να
τους στηρίξουµε και να τους αναδείξουµε πρότυπα για τη νέα
γενιά, να είναι αθλητές όχι µόνο στα γήπεδα αλλά και στη ζωή.
Βέβαια, επί τη ευκαιρία θα ήθελα να σας προτείνω να προχωρήσετε στην ηθική ανταµοιβή των αθλητών µας µε την τιµητική
εισαγωγή τους σε τµήµατα ΤΕΦΑΑ της χώρας και το διορισµό
τους ως εκπαιδευτών φυσικής αγωγής και ολυµπιακής παιδείας
στα σχολεία της πρωτοβάθµιας και της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, ώστε να µεταλαµπαδεύουν τις γνώσεις τους, τις εµπειρίες τους στους µαθητές και συνάµα να αποτελούν παράδειγµα
προς µίµηση.
Η Κυβέρνηση οφείλει να στηρίξει έµπρακτα τους αθλητές µας
σε όλα τα επίπεδα και αυτό γιατί αποτελούν τους καλύτερους
πρεσβευτές µας στη διεθνή κοινότητα, προβάλλουν το ελληνικό
φρόνηµα και αναδεικνύουν την όµορφη πλευρά της πατρίδας
µας, ειδικά όταν αυτοί αγωνίζονται για τα ιδανικά των προγόνων
µας έχοντας κατά νου τον αγώνα για την πρωτιά παρά τα χρηµατικά και υλικά αγαθά.
Σ’ αυτές τις περιπτώσεις όλοι οφείλουµε να είµαστε αρωγοί
και υποστηρικτές τέτοιου είδους προσπαθειών. Το οφείλουµε σ’
εµάς, το οφείλουµε στις επόµενες γενιές, το οφείλουµε στην πατρίδα µας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Το λόγο έχει ο Υφυπουργός κ. Ιωάννης Ιωαννίδης για τρία λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ (Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Απαντώντας και στην πρώτη και στη δεύτερη ερώτηση, η επιλογή των διεθνών διοργανώσεων που θα είναι οι µελλοντικοί
αγωνιστικοί στόχοι, ο τρόπος συµµετοχής σε αυτές, καθώς και
η επιλογή των αθλητών αποτελούν αρµοδιότητες των οµοσπονδιών, οι οποίες έχουν το αυτοδιοίκητο. Η πολιτεία το µόνο που
µπορεί να ελέγξει είναι το δηµόσιο συµφέρον όπου προκύπτει
ότι καταπατείται, αλλά χωρίς καµµία συµµετοχή στο ποια παιδιά
θα πάνε, πώς θα πάνε κ.λπ..
Εποµένως, ο µεν Παρµάκης βγήκε σε έναν αγώνα ο οποίος
είναι στο στίβο, που γίνεται κάθε χρόνο, στον κλασικό Μαραθώνιο και δεν έχει καµµία σχέση µε αγωνιστικές, πανευρωπαϊκά και
οτιδήποτε άλλο, εκτός αν έφερε ένα παγκόσµιο ρεκόρ, οπότε
εκεί πλέον αλλάζει. Δεν είναι λοιπόν µέσα στο καλεντάρι αυτό το
οποίο παρουσιάζεται στην γραµµατεία. Αυτό το έχει ο στίβος,
έχει σπόνσορες και µε αυτούς κάνει αυτό το αγώνισµα.
Δεν µου είπατε ένα άτοµο, το οποίο πρέπει να καταγγείλει την
οµοσπονδία του, εάν τυχόν δεν το παίρνει µε τα χρήµατα της
οµοσπονδίας, για να µη µιλάµε αόριστα. Να καταγγείλει την οµοσπονδία ο οιοσδήποτε έχει πληρώσει για να µεταβεί στο εξωτερικό µε την οµοσπονδία του, είτε είναι τα αδέλφια, είτε ο Παρµάκης πλήρωσε µε τα χρήµατά του για να πάει έξω. Με αυτά που
είπατε, αυτό αφήνετε να εννοηθεί.
Άρα, οι οµοσπονδίες πληρώνουν από τα χρήµατα τα οποία
παίρνουν από το Υπουργείο και ορισµένες µεγάλες οµοσπονδίες
µπορεί να έχουν και σπόνσορες.
Όσον αφορά, λοιπόν, τη στήριξη προς τους αθλητές, ήδη
έχουµε καταθέσει -και εξαρτάται από εσάς τους Βουλευτές να
το ψηφίσετε- νοµοσχέδιο το οποίο έχει έλθει στην Επιτροπή
Μορφωτικών Υποθέσεων. Αύριο θα προσέλθουν οι φορείς και
την Πέµπτη θα είναι η συζήτηση κατ’ άρθρον. Υπάρχει και το
άρθρο 38 το οποίο αφορά τους αθλητές και πώς µε τις επιτυχίες
που φέρνουν θα µπαίνουν είτε άνευ εξετάσεων είτε µε µεγάλα
bonus στα πανεπιστήµια, χωρίς να στερούν από κανένα άλλο
παιδί τη θέση του.
Εµείς θέλουµε να έχουµε αθλητές οι οποίοι να είναι καταξιωµένοι, να είναι µορφωµένοι και να συνεχίσουν τη ζωή µε όλα τα
προσόντα τα οποία πρέπει να έχουν, όπως και ένα άλλο παιδί
που δεν αφιερώνει τόσες ώρες στον αθλητισµό και ασχολείται
µόνο µε το διάβασµά του.
Εποµένως, εάν τυχόν εσείς οι Βουλευτές ψηφίσετε και δώσετε
και αναδροµικότητα σε ορισµένα άτοµα -γιατί αν τυχόν δεν δώ-
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σετε αναδροµικότητα θα υπάρχουν άτοµα τα οποία έχουν φέρει
µεγάλες επιτυχίες εδώ και ένα χρόνο ας πούµε και δεν θα µπορέσουν να µπουν, από εσάς και µόνον εξαρτάται λοιπόν το πώς
θα µπουν τα παιδιά στα ΑΕΙ, στα ΤΕΙ κ.λπ..
Εµείς, λοιπόν, στοχεύουµε να είναι στον αθλητισµό τα παιδιά.
Αυτήν τη στιγµή γι’ αυτό πολεµούµε, παρ’ όλα αυτά που τραβάει
η πατρίδα και παρ’ όλο που δεν υπάρχουν χρήµατα. Εµείς προσπαθούµε να κρατήσουµε ανοικτά όλα τα εθνικά στάδια, να κρατήσουµε τις πισίνες ανοικτές, να µην πληρώνει ο γονιός το
παραµικρό. Γιατί όταν πηγαίνεις σε πισίνα και ζητάνε 10 ή 15
ευρώ για να κάνει κολύµπι, αυτά είναι τα λεφτά για το κρέας όλης
της εβδοµάδος για το παιδί. Εποµένως, δεν µπορούµε να κόβουµε µισθούς και να µην τους αφήνουµε να µπορούν να µπαίνουν στα γήπεδα τα οποία είµαστε υποχρεωµένοι να τους τα
προσφέρουµε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
Εµείς µεγαλώσαµε στις αλάνες και άρα έχουµε υποχρέωση να
δώσουµε χώρους στα παιδιά. Εποµένως, συµφωνώ µε όλα αυτά
τα οποία λέτε, αλλά κανένας δεν έχει πληρώσει για να συµµετάσχει σε αγώνες στο εξωτερικό µε δικά του χρήµατα. Εάν τυχόν
δεν έχουν δουλειά, πράγµατι µε τις µεγάλες επιτυχίες, τα µετάλλια κ.λπ., δικαιούνται εργασίας. Αυτήν τη στιγµή όµως είναι το
20 προς 1 και το αν τυχόν θα προσλάβει ή όχι, δεν είναι θέµα
δικό µου αλλά του Υπουργείου Εσωτερικών.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Εγώ ευχαριστώ, κύριε
Υπουργέ.
Η δεύτερη µε αριθµό 753/11-12-2012 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Κυκλάδων του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς-Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Νικολάου
Συρµαλένιου προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά µε την υποβάθµιση της δηµόσιας υγείας στις Κυκλάδες, δεν θα συζητηθεί λόγω
κωλύµατος του κυρίου Υπουργού και διαγράφεται.
Ο Βουλευτής κ. Κυριάκος Μητσοτάκης ζητεί άδεια ολιγοήµερης απουσίας στο εξωτερικό. Η Βουλή εγκρίνει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Η Βουλή ενέκρινε τη ζητηθείσα άδεια.
Θα συζητηθεί τώρα η πρώτη µε αριθµό 739/11-12-2012 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Ηλείας της Νέας
Δηµοκρατίας κ. Γεωργίου Κοντογιάννη προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την Ολυµπία Οδό.
Στην επίκαιρη ερώτηση θα απαντήσει ο Αναπληρωτής Υπουργός κ. Σταύρος Καλογιάννης.
Το λόγο έχει ο συνάδελφος κ. Γεώργιος Κοντογιάννης για δύο
λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ: Κύριε Υπουργέ, από την ηµέρα
που κατετέθη η ερώτηση µέχρι σήµερα, δυστυχώς, οι φόβοι µας
επιβεβαιώθηκαν. Η απόφαση της Κυβέρνησης να µην προχωρήσει η κατασκευή της Ολυµπίας Οδού στην Ηλεία και να σταµατήσει στην Πάτρα αποτελεί τροχοπέδη για την ανάπτυξη της
περιοχής, για την οικονοµία γενικότερα, το εµπόριο, τις µεταφορές, τον τουρισµό, τη γεωργία, την κτηνοτροφία.
Οι δυσµενείς επιπτώσεις, δυστυχώς, δεν περιορίζονται µόνο
στην Ηλεία, στη δυτική Ελλάδα. Επεκτείνονται και στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, καθώς η Ζάκυνθος και η Κεφαλλονιά έχουν
πρόσβαση µέσω Κυλλήνης.
Οι πολίτες της Ηλείας, κύριε Υπουργέ, είναι εξοργισµένοι. Και
αυτή -πιστέψτε µε- είναι µια πολύ ήπια έκφραση σε σχέση µε το
τι συµβαίνει αυτήν τη στιγµή στην ιδιαίτερη πατρίδα µου. Ο κόσµος αισθάνεται εξαπατηµένος και εγκαταλελειµµένος και αυτό
το αίσθηµα φοβάµαι ότι θα οδηγήσει σε ακραίες καταστάσεις.
Ως προς τις διαβεβαιώσεις περί τριετούς χρονικής µετάθεσης
της επέκτασης της Ολυµπίας Οδού στην Ηλεία, δεν προσφέρουν
καµµία εγγύηση για ολοκλήρωση του έργου, πολύ περισσότερο
όταν το ίδιο το κράτος έρχεται να αναιρέσει τις ψηφισµένες από
το Κοινοβούλιο δεσµεύσεις του σε βάρος της δυτικής Πελοποννήσου -και ιδιαίτερα της Ηλείας- πέντε χρόνια µετά την ψήφιση
της αρχικής σύµβασης από τα ίδια τα κόµµατα που αρχικώς την
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είχαν ψηφίσει. Πώς, λοιπόν, οι πολίτες να πιστέψουν οποιαδήποτε υπόσχεση και αν τους δώσουµε;
Προχθές το Σάββατο στην αρχαία Ολυµπία έγινε µία παµπελοποννησιακή σύσκεψη µε πρωτοβουλία των Περιφερειαρχών
Δυτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου. Απαίτηση όλης της Πελοποννήσου είναι η ολοκλήρωση του έργου µε βάση τον αρχικό
σχεδιασµό σε ό,τι αφορά το φυσικό αντικείµενο και µε αναθεωρηµένα κατ’ αντιστοιχία της πρώτης σύµβασης τα χρονοδιαγράµµατα.
Σας ερωτώ, λοιπόν, κύριε Υπουργέ –θα σας παραδώσω και το
ψήφισµα, θα το καταθέσω στα Πρακτικά- ποια είναι τελικώς η
πρόθεση της Κυβέρνησης για το κοµµάτι µετά την Πάτρα και ειδικά για το τµήµα από τον Πύργο µέχρι την αρχαία Ολυµπία, όπου
δεν υφίστανται νοµικά προβλήµατα; Προτίθεστε να φέρετε στη
Βουλή τη νέα σύµβαση µε βάση το άρθρο 37, παράγραφος 1;
Δεύτερον, εξετάζει η Κυβέρνηση εναλλακτικές λύσεις για την
κατασκευή του υπόλοιπου τµήµατος από την Πάτρα και κάτω, οι
οποίες θα ενταχθούν στη νέα σύµβαση, ούτως ώστε να υπάρχουν δεσµεύσεις;
Ευχαριστώ.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Γεώργιος Κοντογιάννης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Το λόγο έχει ο Αναπληρωτής Υπουργός κ. Σταύρος Καλογιάννης.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Με αφορµή την ερώτηση του κυρίου συναδέλφου επιτρέψτε
µου να κάνω µια γενικότερη αναφορά σε ό,τι αφορά τα έργα µε
συµβάσεις παραχώρησης, διότι αυτά τα οποία θα πω εκ των
πραγµάτων αφορούν και τις τέσσερις συµβάσεις.
Βεβαίως, θα δώσω και ορισµένες απαντήσεις στον κύριο συνάδελφο για την Ολυµπία οδό. Είναι γνωστό το ενδιαφέρον σας.
Το έχουµε συζητήσει επανειληµµένα και στο Κοινοβούλιο και στο
Υπουργείο και εδώ στη Βουλή και κατ’ ιδίαν και µε τους φορείς
της Ηλείας. Θα µου επιτρέψετε, βεβαίως, να µη συµµεριστώ την
άποψη την οποία εκφράζετε, κύριε συνάδελφε.
Πώς έχουν τα πράγµατα; Από την πρώτη στιγµή που αναλάβαµε αυτό το Υπουργείο είπαµε ότι η επανεκκίνηση των έργων
που υλοποιούνται µε συµβάσεις παραχώρησης αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα και κατ’ εντολή του Πρωθυπουργού. Σκύψαµε, λοιπόν, το κεφάλι, σηκώσαµε τα µανίκια και δουλέψαµε
και συνεχίζουµε να δουλεύουµε σκληρά µαζί µε τον ειδικό διαπραγµατευτή που έχει ορίσει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός στην κατεύθυνση του να δώσουµε λύση στο πολύ µεγάλο πρόβληµα που
λέγεται συµβάσεις παραχώρησης.
Και γιατί είναι µεγάλα τα προβλήµατα στις συµβάσεις; Διότι
γνωρίζετε πολύ καλά ότι σχεδόν επί δύο χρόνια τα έργα έχουν
σταµατήσει. Η Ολυµπία Οδός έχει σταµατήσει εδώ και ενάµιση
περίπου χρόνο. Συνεπώς, έχουν συσσωρευθεί το συγκεκριµένο
χρονικό διάστηµα πάρα πολύ µεγάλα προβλήµατα. Είναι πολύ
σύνθετη η συγκεκριµένη άσκηση για να επιλυθεί.
Αυτό που ανακοινώσαµε την προηγούµενη εβδοµάδα τι είναι;
Είναι ένα πρώτο πολύ σηµαντικό βήµα που έγινε στην κατεύθυνση επίλυσης του ζητήµατος. Είναι η αρχική συµφωνία που κάναµε ως ελληνικό δηµόσιο µε τους παραχωρησιούχους για να
µπορέσουµε να κάνουµε το δεύτερο και τελικό βήµα, το οποίο
βεβαίως αφορά την τελική συνεννόηση, την τελική διαπραγµάτευση µε τις τράπεζες που συγχρηµατοδοτούν τα έργα και µε
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Υπάρχει ένας παράγοντας που δεν µπορεί να αµφισβητηθεί.
Τα έσοδα από τα διόδια που αποτελούν ένα πολύ µεγάλο ποσοστό, σχεδόν το 1/3 της χρηµατοδότησης αυτών των έργων -που
είναι αυτοχρηµατοδοτούµενα- έχουν µειωθεί κατά 45% κατά
µέσο όρο, από το 2008 µέχρι το 2012, µέχρι σήµερα που µιλάµε.
Συνεπώς, τα δεδοµένα είναι τελείως διαφορετικά σε σχέση µε
αυτά που ίσχυσαν το 2007, όταν κυρώθηκαν από το ελληνικό Κοινοβούλιο οι συµβάσεις και το 2008 που ξεκίνησαν να κατασκευάζονται τα έργα.
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Τι πετύχαµε µε τις εταιρίες παραχώρησης; Πρώτον, το δραστικό περιορισµό των διεκδικήσεών τους εις βάρος του ελληνικού δηµοσίου. Δεύτερον και εξίσου σηµαντικό, το γεγονός ότι
δεν ακυρώνεται κανένα κοµµάτι έργου. Οι συµβάσεις παραµένουν ως έχουν σε ό,τι αφορά το φυσικό αντικείµενο.
Βεβαίως, µετατοπίζεται χρονικά κάποιο κοµµάτι –αναφέροµαι
στην Ολυµπία Οδό- που αυτή τη στιγµή δεν µπορεί να γίνει. Το
ίδιο γίνεται και για ένα κοµµάτι στον Ε-65 στον άξονα κεντρικής
Ελλάδας. Βεβαίως, εκεί παραµένει η εµπλοκή που έχουµε µε το
Συµβούλιο της Επικρατείας.
Υπό την έννοια αυτή, αγαπητέ κύριε συνάδελφε, µπορώ να πω
ξεκάθαρα ότι δεν πρέπει να αισθάνεται κανείς εξαπατηµένος,
πόσω µάλλον που σε καµµία απολύτως στιγµή το τελευταίο εξάµηνο δεν δώσαµε την παραµικρή υπόσχεση.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Το λόγο έχει ο συνάδελφος κ. Κοντογιάννης για τη δευτερολογία του.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ,
από όσα άκουσα και από όσα έχουµε διαβάσει τις τελευταίες
µέρες προκύπτουν τρία ερωτήµατα.
Πρώτον, πώς είναι δυνατόν να ανακοινώνετε µονοµερώς την
περικοπή κατ’ εµέ –ή την παραποµπή στις καλένδες, όπως θέλετε
πείτε το- ενός ευρωπαϊκού δικτύου το οποίο συγχρηµατοδοτεί η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή; Μήπως µε τον τρόπο αυτό τίθεται σε κίνδυνο η χρηµατοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αφού ως
γνωστόν χρηµατοδοτεί µόνο ευρωπαϊκά δίκτυα και εσείς αποφασίζετε ουσιαστικά να ακρωτηριάσετε ένα ευρωπαϊκό δίκτυο;
Με τον ακρωτηριασµό όµως της Ολυµπίας Οδού προκύπτει
και ένα ακόµα ουσιαστικό ζήτηµα. Πώς θα υπάρξει απόσβεση
των έργων που έχουν κατασκευαστεί στην περιοχή µε κοινοτικά
χρήµατα –µέσω του ΕΣΠΑ, από κοινοτικούς πόρους, όπως λιµάνια ή διάφοροι άλλοι δρόµοι- αν δεν υπάρχουν δίκτυα που εξασφαλίζουν την πρόσβαση σε αυτά; Πώς είναι δυνατόν να
αξιοποιηθεί το brand name της αρχαίας Ολυµπίας, αν δεν υπάρχει πρόσβαση στην αρχαία Ολυµπία;
Δεύτερον, τι είδους διαπραγµάτευση έγινε; Είναι δυνατόν οι
κοινοπραξίες να προτείνουν, να επιβάλλουν –όποιο ρήµα θέλετε,
χρησιµοποιήστε- στην Κυβέρνηση τι θα κάνει αναφορικά µε τα
έργα υποδοµής και µετά να γίνεται η συζήτηση µε τις τράπεζες;
Πώς είναι δυνατόν να γίνονται τόσο σηµαντικές ανακοινώσεις,
τη στιγµή που δεν έχει εξαντληθεί ο διάλογος, όπως είπατε και
εσείς, και προφανώς η Κυβέρνηση δεν έχει εξαντλήσει όλα της
τα διαπραγµατευτικά ατού, όπως το δάνειο από την Ευρωπαϊκή
Τράπεζα Επενδύσεων, την αναχρηµατοδότηση των τραπεζών,
που θα γίνει µε τη λήψη της νέας δόσης;
Ένα τρίτο ζήτηµα είναι η µετατόπιση, χωρίς σαφές χρονοδιάγραµµα, κατασκευής του τµήµατος από Πάτρα και κάτω. Εκεί
έχουµε και πάλι δυο ζητήµατα. Το ένα είναι το χωρίς νοµικά προβλήµατα τµήµα µέχρι τον Πύργο και την αρχαία Ολυµπία και το
δεύτερο που έχει νοµικά προβλήµατα στον Καϊάφα.
Το φυσικό αντικείµενο ουσιαστικά αλλάζει και εγείρει θέµατα
ανταγωνισµού από τους διεκδικητές του έργου κατά τον αρχικό
διαγωνισµό. Τώρα βλέπουν το έργο να σταµατάει ουσιαστικά για
ένα χρονικό διάστηµα στην Πάτρα και σε βάθος χρόνου βλέπουµε πότε θα φτάσει µέχρι την Τσακώνα.
Κατανοούµε όλοι ότι η οικονοµική συγκυρία είναι πάρα πολύ
δύσκολη, αλλά η εµµονή ότι έχουν µειωθεί τα διόδια κατά 45%,
ουσιαστικά εκφράζει µια παραδοχή ότι δεν θα βγούµε ποτέ από
την κρίση.
Από την κρίση θα βγούµε, κύριε Υπουργέ. Τα αυτοκίνητα θα
ξαναµπούν στους δρόµους. Ο κόσµος θα ξαναπάει στις παραλίες της Ηλείας. Γι’ αυτό ακριβώς το λόγο αναρωτιέται κανείς.
Γιατί δεν επεκτείνεται χρονικά, αν θέλετε, η σύµβαση;
Εν πάση περιπτώσει, να λάβουµε υπ’ όψιν µας ότι 30% του
έργου από την Πάτρα µέχρι τον Πύργο έχει σχεδόν ολοκληρωθεί. Έχουν γίνει οι κόµβοι στον κάµπο της Ηλείας. Έχει γίνει η
χαλικόστρωση των δρόµων. Σκεφτείτε ότι µιλάµε για µια περιοχή
που έχει τα περισσότερα θανατηφόρα ατυχήµατα. Κάθε λίγο και
λιγάκι θα δείτε εκκλησάκια! Κατεβείτε µια φορά κάτω να δείτε!
Και µιλάµε για µια περιοχή που έχει πληγεί από φωτιές, από σεισµούς, από πληµµύρες.
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(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Μια µικρή ανοχή, κύριε Πρόεδρε, γιατί είναι σηµαντικό το θέµα.
Δεν συνηθίζω να υπερβαίνω το χρόνο, αλλά σας παρακαλώ.
Επιπλέον, είναι στις προτεραιότητες της Κυβέρνησης να αναπτυχθεί το δυτικό τµήµα της Πελοποννήσου τουριστικά και στον
πρωτογενή τοµέα. Πώς θα γίνουν αυτά χωρίς δίκτυα; Πώς θα
γίνει αυτό χωρίς να υπάρχει πρόσβαση;
Τέλος, ως προς το θέµα των απαλλοτριώσεων, προκύπτουν
σηµαντικά ζητήµατα που εντείνουν περαιτέρω την κοινωνική ένταση. Συγκεκριµένα, τι θα συµβεί µε τους ιδιοκτήτες γης που δεσµεύθηκε η περιουσία τους τα τελευταία χρόνια για το έργο; Το
80% των ιδιοκτησιών που έχουν απαλλοτριωθεί είναι αγροτικές.
Κύριε Υπουργέ, να είστε σίγουρος ότι µε το κλίµα που υπάρχει
κάτω και έτσι όπως εµφανίζεται ακρωτηριασµένο το έργο, είναι
δύσκολο –αδύνατο, θα έλεγα- για οποιονδήποτε αιρετό αντιπρόσωπο στο ελληνικό Κοινοβούλιο να ψηφίσει υπέρ αυτής της σύµβασης. Ζητούµε την παρέµβαση του Πρωθυπουργού για να λυθεί
το ζήτηµα και πιστεύουµε ότι είναι ο µόνος, ο οποίος µπορεί να
δώσει λύση στο ζήτηµα.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Το λόγο έχει ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών,
Μεταφορών και Δικτύων κ. Σταύρος Καλογιάννης.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς, να ξεκαθαρίσω ότι κανείς δεν επιβάλλει στο
Υπουργείο τίποτα. Σε αυτό θέλω να είµαι απόλυτος. Θέσατε,
αγαπητέ συνάδελφε, µέσα σε τρία λεπτά δεκάδες ερωτήµατα.
Αυτό αποδεικνύει το πόσο σύνθετο είναι το πρόβληµα. Είναι
υπαρκτά αυτά τα θέµατα που θέτετε. Αυτά συζητάµε και αν τα
συζητούσαµε τα δυο τελευταία χρόνια, θα ήταν πολύ πιο απλά
σήµερα τα πράγµατα. Θα είχαµε προχωρήσει µε πολύ πιο γρήγορους ρυθµούς.
Για µία από τις συµβάσεις παραχώρησης θέσατε τουλάχιστον
δέκα ερωτήµατα. Επαναλαµβάνω, είναι υπαρκτά. Αυτά συζητάµε.
Βεβαίως, θα επαναλάβω ότι δεν µιλάµε για περικοπή. Δεν υπάρχει καµµία περικοπή στο φυσικό αντικείµενο. Αυτό είναι εξαιρετικά σηµαντικό.
Μας λέτε για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή µετέχει ήδη στις συζητήσεις, τις οποίες κάνουµε και βεβαίως –όπως πολλές φορές έχουµε πει σε αυτή την Αίθουσα- θα
κληθεί διά τεσσάρων διαφορετικών γενικών διευθύνσεών της να
συµφωνήσει µε την τελική συµφωνία. Αν δεν υπάρξει η σύµφωνη
γνώµη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δεν θα µπορέσουν να προχωρήσουν τα έργα. Αυτή είναι η κατάσταση.
Αναφερθήκατε στο δυτικό τµήµα της Πελοποννήσου. Επιτρέψτε µου να πω ότι µας ενδιαφέρει το σύνολο του δυτικού τµήµατος της χώρας, όχι µόνο της Πελοποννήσου αλλά και της
Αιτωλοακαρνανίας και της Ηπείρου. Αναγνωρίζουµε ότι έχει µείνει πίσω και κάνουµε ό,τι είναι δυνατόν να φθάσει στο ίδιο επίπεδο µε το υπόλοιπο εθνικό δίκτυο της χώρας.
Όµως, επαναλαµβάνω για πολλοστή φορά ότι είναι πάρα πολύ
δύσκολη η συγκεκριµένη άσκηση να επιλυθεί. Κάναµε ένα πρώτο
σηµαντικό βήµα. Πιστεύω ότι µέχρι το τέλος Φεβρουαρίου θα
µπορέσουµε να κάνουµε και το επόµενο βήµα. Οι ελληνικές τράπεζες ήδη ανταποκρίνονται θετικά στη συζήτηση που γίνεται.
Όµως, αυτό πρέπει να γίνει και µε τις ξένες τράπεζες που συµµετέχουν περίπου σε ποσοστό 55%, σε ό,τι αφορά τη χρηµατοδότησή τους.
Είναι πολύ σηµαντικό το γεγονός ότι έχουµε ήδη εξασφαλίσει
τα 650 εκατοµµύρια ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και αυτά –σας διαβεβαιώνω ότι- ήρθαν µε πολύ µεγάλη δυσκολία και µετά από επίπονο αγώνα. Δεν ήταν καθόλου εύκολη
αυτή η απόφαση που πήρε το διοικητικό συµβούλιο της τράπεζας. Υπενθυµίζω δε ότι είχαν γίνει και παλαιότερα αιτήσεις στο
διοικητικό συµβούλιο της τράπεζας και δεν είχε ληφθεί τέτοια
απόφαση.
Τέλος, να πω ότι γίνεται µια πολύ µεγάλη προσπάθεια να εξασφαλίσουµε το υπόλοιπο χρηµατοδοτικό κενό που υπάρχει µέσω

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

του ΕΣΠΑ και εκεί βεβαίως εµπλέκεται και πάλι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υπάρχουν θέµατα που έχουν να κάνουν µε τον ανταγωνισµό. Γι’ αυτό εµπλέκεται και η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισµού
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και βεβαίως όλοι θα πρέπει να αναγνωρίσουµε ότι είµαστε σε µια άλλη εποχή.
Θα το επαναλάβω. Δεν είµαστε στο 2007, δεν είµαστε στο
2008. Περιµένει όλη η ελληνική κοινωνία να επανεκκινήσουν τα
έργα, να έρθει κυρίως αυτή η πολυπόθητη περιφερειακή ανάπτυξη στη χώρα. Επαναλαµβάνω ότι δεν έχουµε περικόψει αντικείµενο. Αυτό το λέω µε τον πιο απόλυτο τρόπο και παρακαλώ
πολύ να το πιστέψετε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ: Να υπάρχει ένα σαφές χρονοδιάγραµµα.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Η τελική σύµβαση θα έρθει στη Βουλή, αγαπητέ συνάδελφε και ο καθένας θα µπορεί να τη διαβάσει και να αποφασίσει
για το πρακτέο. Επιτρέψτε µου να σας διαβεβαιώσω ότι κάνουµε
το καλύτερο δυνατό να ξεκινήσουν αυτά τα έργα.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Δεν θα συζητηθεί η τρίτη
µε αριθµό 721/10-12-2012 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου του
Βουλευτή Ευβοίας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ.
Συµεών Κεδίκογλου προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά µε τους
πάσχοντες από κυστική ίνωση, λόγω κωλύµατος του κυρίου
Υπουργού και διαγράφεται.
Θα συζητηθεί τώρα η έκτη µε αριθµό 749/11-12-2012 επίκαιρη
ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Επικρατείας της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Σπυρίδωνος Λυκούδη προς τον Υπουργό
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Μεταφορών, Υποδοµών και Δικτύων, σχετικά µε την αντιµετώπιση των τιµών των εισιτηρίων των
µέσων µαζικής µεταφοράς (ΜΜΜ).
Θα απαντήσει ο Αναπληρωτής Υπουργός κ. Σταύρος Καλογιάννης.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής κ. Σπυρίδων Λυκούδης για δύο
λεπτά.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΥΚΟΥΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, µε τους πιο σφιχτούς, τους ελάχιστους υπολογισµούς, ο κατώτατος µισθός, όπως πρόσφατα διαµορφώθηκε, είναι µισθός που δεν µπορεί να καλύψει στοιχειώδεις ανάγκες ενός εργαζοµένου. Το µεροκάµατο των 19,5 ευρώ ή, έστω,
των 22 ευρώ είναι κάτω από το όριο της φτώχειας, µε οποιοδήποτε τρόπο και αν αυτή προσδιοριστεί. Οι τιµές στα τρόφιµα, οι
τιµές στην ενέργεια, στην ύδρευση, στην τηλεφωνία, στα καύσιµα όχι µόνο δεν έχουν µειωθεί, αντίθετα, έχουν αυξηθεί ή πρόκειται να αυξηθούν.
Σ’ αυτήν τη δύσκολη, οικονοµικά, συγκυρία θέτουµε το θέµα
της τιµής των εισιτηρίων στα µέσα µαζικής µεταφοράς. Το µηνιαίο ποσό για να µετακινηθεί ένας εργαζόµενος στη δουλειά του
αποτελεί ένα σηµαντικό ποσοστό του µηνιαίου εισοδήµατός του.
Γνωρίζουµε, βέβαια, ότι τα µέσα µαζικής µεταφοράς κυρίως τα
χρησιµοποιούν οι εργαζόµενοι και οι πολίτες των χαµηλότερων
εισοδηµάτων.
Κύριε Υπουργέ, νοµίζω ότι όσα προανέφερα τα γνωρίζετε και
γι’ αυτό οφείλετε να επαναπροσδιορίσετε, κατά τη γνώµη µας,
την τιµολογιακή πολιτική στα µέσα µαζικής µεταφοράς, τουλάχιστον σε κοινωνικά και οικονοµικά ευαίσθητες οµάδες. Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο συζητά αυτήν την περίοδο το ενδεχόµενο επιδότησης εισιτηρίων στα µέσα µαζικής µεταφοράς,
αναγνωρίζοντας εµµέσως το υψηλό κόστος.
Για όλα όσα προανέφερα, κύριε Υπουργέ, σας ερωτώ: Αναγνωρίζετε αυτή την ανάγκη για ελάφρυνση του κόστους µεταφοράς, τουλάχιστον για πολίτες χαµηλών εισοδηµάτων -αυτήν την
κατηγορία των πολιτών νοµίζω ότι δεν θα δυσκολευτούµε να την
προσδιορίσουµε- ή για πολίτες χωρίς εισόδηµα, όπως είναι οι
άνεργοι;
Διότι, κύριε Υπουργέ, η ανεργία ως έννοια, ως όρος και ως ποσοστό δεν χρησιµοποιεί τα µέσα µαζικής µεταφοράς. Οι άνεργοι,
όµως, αυτά χρησιµοποιούν.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Το λόγο έχει ο Αναπλη-
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ρωτής Υπουργός κ. Σταύρος Καλογιάννης.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αγαπητέ κύριε συνάδελφε, θα ήθελα να σας δώσω ορισµένα
στοιχεία για το πώς καθορίζεται η τιµολογιακή πολιτική στα µέσα
µαζικής µεταφοράς. Κατ’ αρχάς, για τον ΟΑΣΑ η τιµολογιακή πολιτική καθορίζεται µε απόφαση της διυπουργικής επιτροπής δηµοσίων επιχειρήσεων και οργανισµών. Για τον ΟΑΣΘ, στη Θεσσαλονίκη, µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Ανάπτυξης, βάσει συµφωνίας που υπάρχει, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία και συγκεκριµένα, το ν. 2898/2001.
Σε ό,τι αφορά τα ΚΤΕΛ, στο τελευταίο τρίµηνο κάθε έτους καθορίζονται ή αναπροσαρµόζονται οι χιλιοµετρικοί συντελεστές
κοµίστρου µεταφοράς των επιβατών µε τα λεωφορεία. Σ’ αυτό
λαµβάνεται υπ’ όψιν και συνυπολογίζεται η προβλεπόµενη κίνηση
των επιβατών, οι δαπάνες λειτουργίας, ένα εύλογο ανά λεωφορείο κέρδος και παράγοντες οι οποίοι έχουν να κάνουν µε το
πλαίσιο λειτουργίας των ΚΤΕΛ. Τα κόµιστρα των αστικών και υπεραστικών γραµµών κάθε φορέα παροχής συγκοινωνιακού έργου
καθορίζονται µε αποφάσεις της οικείας περιφέρειας.
Σε ό,τι αφορά τη διαµόρφωση των τιµών των εισιτηρίων, λαµβάνοντας υπ’ όψιν τον κατώτατο µισθό στην αγορά εργασίας που
µε ρωτάτε, θέλω να σας ενηµερώσω ότι δεν υπάρχει σχετική νοµοθετική ρύθµιση, σχετική νοµοθετική πρόβλεψη για το συγκεκριµένο ζήτηµα, για τους φορείς που προανέφερα. Επισηµαίνω
πάντως ότι τόσο για τα ΚΤΕΛ όσο και για τον Οργανισµό Αστικών
Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης την τελευταία διετία τα κόµιστρα
παραµένουν σταθερά, παρά το γεγονός ότι το νοµοθετικό πλαίσιο προβλέπει ότι κάθε χρόνο πρέπει να εκδίδεται υπουργική
απόφαση, η οποία θα καθορίζει τα σχετικά κόµιστρα, δηλαδή θα
αναπροσαρµόζει ουσιαστικά τα κόµιστρα.
Τέλος, να σας πω ότι µε νοµοθεσία του 2011 –αναφέροµαι στο
ν. 3920, που ορίζει ότι µέσω συµβάσεων µεταξύ του ΟΑΣΑ και
του δηµοσίου καθορίζεται ο τρόπος καταβολής του αντιτίµου ή
της διαφοράς από το κόµιστρο που ισχύει για άτοµα που βάσει
νοµοθεσίας δικαιούνται να διακινούνται είτε δωρεάν είτε να
έχουν µειωµένο εισιτήριο- επισηµαίνεται ότι οι συµβάσεις αυτές
µπορούν να συναφθούν µόνο εφόσον υπάρχει αντίστοιχη πίστωση στον προϋπολογισµό του εκάστοτε αντισυµβαλλόµενου
αρµόδιου Υπουργείου.
Συνεπώς, για άτοµα που βάσει της νοµοθεσίας δικαιούνται δωρεάν µετακίνησης ή δικαιούνται µειωµένο εισιτήριο θα πρέπει το
αρµόδιο Υπουργείο να καταβάλει στον ΟΑΣΑ το αντίτιµο του κοµίστρου ή τη διαφορά από το ισχύον κόµιστρο.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Το λόγο έχει ο κ. Σπυρίδων Λυκούδης για τρία λεπτά.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΥΚΟΥΔΗΣ: Κύριε Υπουργέ, ευχαριστώ πολύ για
την πληροφόρηση. Χρήσιµη ήταν η πληροφόρηση για το ποιοι
φορείς διαµορφώνουν τις τιµές στα µαζικά µέσα µεταφοράς.
Προφανώς, όµως, η αγωνία της δικής µου ερώτησης δεν έχει την
ανάγκη αυτού του τύπου της πληροφόρησης.
Εγώ περιέγραψα ένα κοινωνικό πρόβληµα, που νοµίζω ότι το
αναγνωρίζετε. Σε µια ειδική περίοδο και σε µία ειδική φάση που
περνάει η πατρίδα µας ξέρουµε πάρα πολύ καλά ότι υπάρχει απίστευτη οικονοµική πίεση στον πληθυσµό της χώρας. Ξέρουµε
πάρα πολύ καλά ότι έχει δηµιουργηθεί νέα φτώχεια και ξέρουµε
πάρα πολύ καλά ότι έχει εκτιναχθεί το ποσοστό της ανεργίας.
Υπ’ αυτήν την έννοια δεν έχει τόση σηµασία αν έχει υπάρξει
µέχρι τώρα νοµοθετική πρόβλεψη για το ποιοι κοινωνικά θεωρούνται χαµηλά εισοδηµατικά στρώµατα του πληθυσµού. Αν δεν
έχει υπάρξει τέτοια νοµοθετική πρόβλεψη, η πολιτεία να την νοµοθετήσει και να προχωρήσει στη διαµόρφωση νέας νοµοθετικής ρύθµισης. Σηµασία έχει αν σήµερα ένας εργαζόµενος, ο
οποίος βρίσκεται στο επίπεδο που περιέγραψα πριν, ή ένας
άνεργος έχει την άνεση να χρησιµοποιήσει όχι γενικώς και αορίστως τα µέσα µαζικής µεταφοράς, αλλά µε τον τρόπο που θα τον
βοηθήσουν να φθάσει στη δουλειά του ή να κινηθεί ως άνεργος.
Ξέρετε ότι έχουµε φθάσει στο σηµείο ηλικιωµένοι συµπολίτες
µας, άνεργοι ή πάρα πολύ χαµηλής εισοδηµατικής κατάστασης
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συµπολίτες µας να περνούν σε συµπεριφορές που δεν θα ταίριαζαν καθόλου µε τη δική τους στάση απέναντι στα ζητήµατα
της κοινωνικής συµπεριφοράς: Ανταλλάσσουν εισιτήρια επιβιβαζόµενοι µε αποβιβαζόµενους, ψάχνουν να βρουν χρησιµοποιηµένο εισιτήριο, αλλά µε ενεργό χρόνο ακόµη σε καλάθια αχρήστων. Οδηγούνται σε µια παραβατικότητα που δεν τους ταιριάζει. Δεν θέλουν δηλαδή να είναι έτσι παραβατικοί! Είναι µία αντικειµενική κατάσταση, η οποία αποκλείεται να µην σας ενδιαφέρει, όπως ενδιαφέρει τον ερωτώντα.
Πέραν από το ποιος καθορίζει την τιµολογιακή πολιτική και
πέραν από το αν έχει υπάρξει ή όχι µέχρι τώρα απολύτως ακριβής νοµοθετική πρόβλεψη για τα χαµηλά εισοδήµατα, σας
ερωτώ αν σας ενδιαφέρει ως αρµόδιος Υπουργός πόσο εύκολα
µπορεί να χρησιµοποιήσει τα µαζικά µέσα µεταφοράς ο χαµηλόµισθος και χαµηλοσυνταξιούχος, αυτός που έχει κατώτατο
µισθό, ο άνεργος, ο κοινωνικά ευαίσθητος πολίτης, αυτός που
αναζητά εναγωνίως, κύριε Υπουργέ, το χρησιµοποιηµένο εισιτήριο, ξέροντας ότι δεν ταιριάζει µε την αξιοπρέπειά του, για να
µπει στο µετρό ή στο λεωφορείο και να γλιτώσει από ένα εισιτήριο, το οποίο θα αγόραζε.
Εάν η κατάσταση που περιγράφω είναι αληθής και ειλικρινής,
παρακαλώ απέναντι σε αυτό που καταθέτω να µου απαντήσετε
και να φύγουµε λίγο από τα τυπικά, όπως ποιος πρόβλεψε ή δεν
πρόβλεψε την τάδε νοµοθετική ρύθµιση ή εάν ο άλφα ή ο βήτα
φορέας του δηµοσίου είναι αυτός που καθορίζει την τιµολογιακή
πολιτική.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Το λόγο έχει ο Αναπληρωτής Υπουργός κ. Σταύρος Καλογιάννης.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Προφανώς µας ενδιαφέρει, κύριοι συνάδελφοι, να µπορούν να
χρησιµοποιούν και οι άνεργοι ή οι χαµηλοσυνταξιούχοι τα µέσα
µαζικής µεταφοράς. Είναι προφανές.
Παράλληλα, κοιτάζουµε να δούµε τι γίνεται και µε τη βιωσιµότητα αυτών των οργανισµών αυτών των µέσων µεταφοράς. Διότι
θα πρέπει να δούµε, από τη στιγµή που και ο προϋπολογισµός
έχει πολύ σοβαρά προβλήµατα, πώς θα καλύπτονται αυτά τα ελλείµµατα. Θυµάστε παλιότερα; Τα ελλείµµατα ήταν τεράστια.
Μας ενδιαφέρει, επίσης, να µην έχουµε αυξήσεις στα εισιτήρια
και το Υπουργείο έχει αναλάβει πρωτοβουλίες σ’ αυτήν την κατεύθυνση. Πολύ πρόσφατα, πριν δύο µήνες περίπου ανακοινώθηκε
µία ολόκληρη εκστρατεία που ξεκίνησε το Υπουργείο Ανάπτυξης,
Υποδοµών και Μεταφορών για το θέµα της λαθρεπιβίβασης και
της εισιτηριοδιαφυγής και τα αποτελέσµατα είναι πάρα πολύ θετικά σ’ αυτήν την κατεύθυνση τους δύο περασµένους µήνες.
Υπάρχουν αναλυτικά στοιχεία για να δείτε τα αποτελέσµατα του
περασµένου Οκτωβρίου και Νοεµβρίου, τα οποία είναι στη διάθεσή σας. Είναι µία πολιτική η οποία µας κάνει να είµαστε αισιόδοξοι για το µέλλον. Θα συνεχίσουµε αυτήντην πολιτική.
Δεν είναι µονόδροµος, δεν είναι η αντιµετώπιση της εισιτηριοδιαφυγής το ζητούµενο. Ακολουθούµε τη συγκεκριµένη πολιτική
–όπως είπα στην αρχή- για να µπορέσουµε να εξοικονοµήσουµε
πόρους να κρατήσουµε σταθερή την τιµή του κοµίστρου. Θα καταθέσω αυτά τα στοιχεία, γιατί είναι πάρα πολλά και αναλυτικά,
κύριε Πρόεδρε, στη Βουλή από όπου µπορείτε να τα πάρετε.
Να σας βεβαιώσω ότι η προσπάθεια θα συνεχιστεί. Δεν θα
έχουµε αυξήσεις την άνοιξη, όπως αρχικώς είχε ειπωθεί. Ο στόχος είναι του χρόνου το φθινόπωρο τα αποτελέσµατα να είναι
εξίσου καλά, να µην έχουµε καµµία αύξηση ούτε το φθινόπωρο
του 2013.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Ευχαριστούµε, κύριε
Υπουργέ.
Η πέµπτη µε αριθµό 745/11-12-2012 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Ευβοίας του Λαϊκού Συνδέσµου Χρυσή Αυγή κ. Νικολάου Μίχου προς τους Υπουργούς Δηµόσιας
Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και Παιδείας, Θρησκευµάτων,
Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε την έξαρση της χρήσης
σκληρών ναρκωτικών στην νεολαία της χώρας λόγω της κρίσης,
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δεν συζητείται λόγω κωλύµατος του κυρίου Υπουργού και διαγράφεται.
Θα συζητηθεί τώρα η πρώτη µε αριθµό 740/11-12-2012 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Ηρακλείου της
Νέας Δηµοκρατίας κ. Ελευθερίου Αυγενάκη προς τον Υπουργό
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε τη διάθεση γαλακτοκοµικών προϊόντων στις
λαϊκές αγορές.
Στην επίκαιρη ερώτηση θα απαντήσει ο Υφυπουργός Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων κ.
Αθανάσιος Σκορδάς.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής κ. Ελευθέριος Αυγενάκης για δύο
λεπτά.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, σε απάντηση της µε αριθµό πρωτοκόλλου
3972 ερώτησής µου στις 14 Νοεµβρίου για το θέµα της πώλησης
ή πιο σωστά ανανέωσης του δικαιώµατος πώλησης γαλακτοκοµικών προϊόντων στις λαϊκές αγορές, το Υπουργείο Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων αναφέρει πράγµατα που ήδη γνωρίζουµε.
Στα άρθρα 2 και 3 του π.δ. 51/2006 καθορίζονται οι όροι και οι
προϋποθέσεις λειτουργίας των λαϊκών αγορών και τα προϊόντα
για τα οποία προβλέπεται η µεταβίβαση, ανανέωση και έκδοση
νέας άδειας εµπορίας, όπως για παράδειγµα αυγών, άνθεων,
καλλωπιστικών φυτών, κοτόπουλων, κουνελιών, φυσικά των οπωροκηπευτικών αλλά και κάποια άλλα προϊόντα. Όµως, τα τυροκοµικά προϊόντα δεν εµπεριέχονται στην κατηγορία των προϊόντων του άρθρου 3.
Σε επιστολή του Συλλόγου Τυροπαραγωγών-Τυροκόµων Ηρακλείου Κρήτης, την οποία υπογράφουν και ο Παγκρήτιος Κτηνοτροφικός Σύλλογος, εµπορικοί σύλλογοι λαϊκών αγορών
ολόκληρης της Κρήτης, αλλά και καταναλωτές, που διαβίβασα
και σε εσάς αλλά και στον ΕΦΕΤ, έλαβα την απάντηση ότι η πώληση γαλακτοκοµικών προϊόντων µπορεί να πραγµατοποιηθεί,
εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις των κανονισµών 852 και 853
του 2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις απαιτήσεις υγιεινής, για κινητούς ή προσωρινούς χώρους.
Για να γίνω πιο σαφής, κύριε Υπουργέ, οι κανονισµοί 852 και
853 του 2004 προβλέπουν ότι πρώτον, θα πρέπει τα γαλακτοκοµικά προϊόντα να έχουν παραχθεί σε εγκεκριµένη από τον ΕΦΕΤ
εγκατάσταση και να φέρουν στη συσκευασία τους τις απαιτούµενες ενδείξεις επισήµανσης και τον αντίστοιχο κωδικό-αριθµό
έγκρισης –πολύ σωστά- δεύτερον, θα πρέπει να τηρείται η αλυσίδα ψύξης και να παραµένουν συνέχεια στη σωστή θερµοκρασία –πολύ σωστά- και τρίτον, εάν τα γαλακτοκοµικά προϊόντα
διατίθενται στην αγορά συσκευασµένα, δεν υπάρχουν περαιτέρω
απαιτήσεις. Σε περίπτωση, όµως, που οι πωλητές τεµαχίζουν τα
τυριά τους, θα πρέπει να τηρούνται οι προϋποθέσεις του 852 και
του 853.
Όταν όλα τα παραπάνω τηρούνται και µάλιστα σωστά, γιατί
θα πρέπει να δεχτούµε, κύριε Υπουργέ, την απαγόρευση διάθεσης των προϊόντων αυτών στις λαϊκές αγορές;
Αυτό είναι κατά την άποψή µου κατάφωρη αδικία για τους τυροκόµους, για τους παραγωγούς κτηνοτρόφους και φυσικά για
τους καταναλωτές και ειδικά για την επαρχία της Κρήτης, κύριε
Υπουργέ, όπου η κτηνοτροφία και η τυροκοµία αποτελούν µεγάλο µέρος της οικονοµικής δραστηριότητας.
Σας ρωτώ λοιπόν πολύ συγκεκριµένα: Προτίθεστε να προβείτε
σε όλες τις απαιτούµενες ενέργειες για να αρθεί η έµµεση απαγόρευση προώθησης γαλακτοκοµικών προϊόντων και στις λαϊκές
αγορές;
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Το λόγο έχει ο Υφυπουργός, κ. Αθανάσιος Σκορδάς για τρία λεπτά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Ευχαριστώ
πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς, νοµίζω ότι όλοι συµφωνούµε ότι αποτελεί ύψιστη
προτεραιότητα της πολιτείας η εξασφάλιση των καλύτερων δυνατών συνθηκών για την πώληση προϊόντων στις λαϊκές αγορές
µε τήρηση όλων των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας. Όπως ανα-
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φέρατε ήδη, τα π.δ. 51/2006 και 116/2008 καθορίζουν µε ακρίβεια
τους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας των λαϊκών αγορών, συνεπώς και το θέµα στο οποίο αναφέρεται η ερώτηση.
Ειδικότερα, όπως αναφέρει ο ΕΦΕΤ απαντώντας σε σχετικό
ερώτηµα του Υπουργείου Ανάπτυξης το Μάρτιο του 2012, τα τυροκοµικά προϊόντα µπορούν να πωλούνται στις λαϊκές αγορές, θα
πρέπει να έχουν παραχθεί σε εγκεκριµένη εγκατάσταση, να φέρουν σήµανση αναγνώρισης µε κωδικό αριθµό έγκρισης και να
συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις της κείµενης νοµοθεσίας για
την επισήµανση. Επίσης, θα πρέπει να τηρούνται όλες εκείνες οι
προϋποθέσεις, που ο ερωτών Βουλευτής ανέφερε, για την µεταφορά και διάθεσή τους ώστε να τηρείται η αλυσίδα ψύξης µε βάση
τις θερµοκρασίες συντήρησης που ορίζει ο παρασκευαστής.
Το πρόβληµα έγκειται σε εκείνα τα τυροκοµικά προϊόντα που
πωλούνται στον καταναλωτή απευθείας από τον παραγωγό τυριών παρασκευασµένων στην κτηνοτροφική εκµετάλλευση. Για
να επιτραπεί η διάθεση τέτοιων προϊόντων στις λαϊκές αγορές,
πρέπει να προηγηθεί η θέσπιση εθνικών µέτρων.
Ο ΕΦΕΤ απαντώντας σε σχετικό ερώτηµα του Υπουργείου
Ανάπτυξης τον Ιούλιο του 2011, είχε αναφέρει επί λέξει: «Ο ΕΦΕΤ
λαµβάνοντας υπ’ όψιν τα αιτήµατα των ενδιαφεροµένων για την
άσκηση της εµπορικής αυτής δραστηριότητας είναι στη διαδικασία σύνταξης πρότασης νοµοθετικής ρύθµισης για το σκοπό
αυτό». Ακριβώς το ίδιο είχε αναφέρει και σε άλλη απάντηση µε
σχετικό ερώτηµα το Μάρτιο του 2012.
Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης προ ηµερών απαντώντας
σε ανάλογη ερώτηση Βουλευτού ανέφερε ότι µε βάση την πληροφορία που έχει από τον ΕΦΕΤ σε έναν περίπου µήνα θα είναι
έτοιµη µια τέτοια νοµοθετική ρύθµιση. Εφόσον, λοιπόν, κύριε
Πρόεδρε, ο ΕΦΕΤ εκπονήσει σχετική ρύθµιση, από την πλευρά
του Υπουργείου Ανάπτυξης δεν έχουµε καµµία αντίρρηση να την
υιοθετήσουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Το λόγο έχει ο συνάδελφος κ. Αυγενάκης.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Σας άκουσα µε πολλή προσοχή, κύριε Υπουργέ. Kαι επειδή
εµείς εδώ νοµοθετούµε -δηλαδή η Κυβέρνηση και κατ’ επέκταση
η Βουλή- και όχι ο ΕΦΕΤ, και φυσικά δεν µπορούµε να µένουµε
σε αυτά που ο ΕΦΕΤ γνωµοδότησε το 2011 και το 2012, µε ικανοποίηση ακούω ότι σε ένα µήνα από σήµερα περίπου θα έχουµε
µία εξέλιξη θετική, αν έχω καταλάβει σωστά, σχετικά µε το θέµα
που συζητούµε σήµερα. Γιατί ο παλαιότερος νόµος έδινε την δυνατότητα πώλησης γαλακτοκοµικών προϊόντων στις λαϊκές αγορές και τότε ο ΕΦΕΤ γνωµοδοτούσε θετικά ενώ όσοι από τους
πωλητές –το σηµειώνω και γι’ αυτό επιµένω σε αυτήν την παρέµβαση- είχαν πάρει άδεια για την πώληση των εν λόγω προϊόντων,
σήµερα δεν µπορούν να την ανανεώσουν ούτε φυσικά να την µεταβιβάσουν.
Όµως, την ίδια ώρα ο ΕΦΕΤ γνωµοδότησε και γνωµοδοτεί και
επιµένει ότι ευαισθησία ανάλογη δεν έχουν άλλα προϊόντα όπως
τα πουλερικά, τα κουνέλια, τα ψάρια και µια σειρά άλλων προϊόντων. Απεναντίας την ευαισθησία αυτήν την βρίσκει και την εντοπίζει στα τυροκοµικά προϊόντα. Είχαν υποχρεωθεί –και το
έπραξαν- να εφοδιαστούν οι τυροκόµοι-πωλητές στις λαϊκές αγορές µε εξοπλισµό ιδιαιτέρως δαπανηρό. Και καλώς έπραξαν. Οι
υπηρεσίες σας τους το επέβαλλαν και εκείνοι κινήθηκαν πολύ
σωστά, άµεσα οι περισσότεροι. Όσοι δεν το έχουν πράξει, παρακαλώ πολύ οι αρµόδιες υπηρεσίες να τρέξουν άµεσα και να
κάνουν τους ελέγχους έτσι ώστε να περιορίσουν όλους αυτούς
που δεν τηρούν τους κανόνες που επιβάλλονται µέσα από τον
κανονισµό και τους κανόνες διασφάλισης της υγιεινής.
Αυτοί οι οποίοι έπραξαν αυτά που τους επιβάλατε, σήµερα καλούνται να περιµένουν εάν εµείς, δηλαδή η Κυβέρνηση και κατ’
επέκταση η Βουλή, δεχθούµε τον ΕΦΕΤ και κάθε ΕΦΕΤ και αν κατατεθεί µια γνωµοδότηση, η οποία θα τους δώσει τη δυνατότητα
να συνεχίσουν το επάγγελµά τους. Δεν συµφωνώ µε αυτό. Χαίροµαι όµως που το Υπουργείο και η Κυβέρνηση παίρνει πρωτοβουλίες.
Κύριε Σκορδά, χαίροµαι πραγµατικά που ακούω από ένα νέο
πολιτικό, από έναν Υπουργό ο οποίος πασχίζει καθηµερινά να
φέρει λύσεις σε θέµατα που αφορούν την αγορά, ότι επιτέλους
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θα δώσετε λύση σε ένα ζήτηµα που απασχόλησε όχι µόνο τους
τυροκόµους-πωλητές των λαϊκών αγορών αλλά και τους κτηνοτρόφους και τους καταναλωτές. Γιατί ένα προϊόν όταν προωθείται
µε κανόνες –αυστηρότατους µάλιστα- σε διάφορα σηµεία, είναι
βέβαιο ότι εξαπλώνεται αλλά και αυξάνεται η παραγωγή του.
Εµείς ως Βουλευτές που στηρίζουµε την Κυβέρνηση θέλουµε
και εσείς θέλετε, κύριε Υπουργέ, τις καλύτερες προϋποθέσεις
καθώς και κανόνες αυστηρούς. Θέλουµε όµως και την ενίσχυση
του πρωτογενή τοµέα. Αν το πράξετε αυτό και όσο πιο σύντοµα,
είναι βέβαιο ότι στηρίζετε τον πρωτογενή τοµέα εµπράκτως.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Το λόγο έχει ο Υφυπουργός κ. Αθανάσιος Σκορδάς.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ήθελα να διευκρινίσω ότι σίγουρα δεν υπάρχει κανενός είδους διακριτική µεταχείριση µεταξύ των κλάδων παραγωγής και
εµπορίας διαφόρων προϊόντων τα οποία διακινούνται µέσω των
λαϊκών αγορών είτε αυτά είναι τυροκοµικά είτε είναι πουλερικά
είτε είναι ιχθυηρά.
Θέλω όµως να γίνει σαφές ότι δεν µπορούµε να επιτρέπουµε
επιπόλαια τη διακίνηση όλων αυτών των προϊόντων, εάν δεν έχουν διασφαλιστεί πλήρως οι κανόνες υγιεινής και ασφάλειας.
Γι’ αυτήν τη δουλειά αρµόδια αρχή στη χώρα µας είναι ο ΕΦΕΤ.
Συνεπώς, µέχρι τη στιγµή που ο ΕΦΕΤ θα µας διαβεβαιώσει ότι
έχει θεσπίσει κανόνες για τη διακίνηση αυτών των προϊόντων, θα
πρέπει να κάνουµε λίγο παραπάνω υποµονή.
Σε ό,τι αφορά τις υπόλοιπες παρατηρήσεις που κάνατε, δεν
διαφωνούµε. Δικός µας σκοπός είναι -και είµαστε σε διαρκή συνεργασία και µαζί σας αλλά και µε το αρµόδιο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων- να συνδεθεί η πρωτογενής
παραγωγή γεωργικών προϊόντων µε τον τριτογενή τοµέα και κυρίως µε τον τουρισµό, ώστε να µπορέσουµε να δώσουµε µεγαλύτερη εξωστρέφεια στα ελληνικά γεωργικά προϊόντα, γιατί
αυτός είναι ο δρόµος της αντιµετώπισης της κρίσης που µας ταλανίζει.
Τα αγροτικά µας προϊόντα και ειδικά τα τυροκοµικά, είναι αρίστης ποιότητας και γι’ αυτό θα είναι αδικαιολόγητος, θα έλεγα,
όποιος ολιγωρήσει στο θέµα της προώθησής τους.
Το πρώτο οκτάµηνο του 2012 για το οποίο υπάρχουν διαθέσιµα
στοιχεία, οι εξαγωγές τυροκοµικών προϊόντων, έχουν αυξηθεί
κατά 18% και οι εισαγωγές τυροκοµικών προϊόντων έχουν µειωθεί κατά 8% σε σχέση µε το αντίστοιχο διάστηµα του 2011. Μάλιστα, αυτό έχει συµβεί παρά το γεγονός ότι είχαµε αύξηση των
συντελεστών κόστους παραγωγής στην ελληνική κτηνοτροφία.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Ευχαριστούµε.
Θα συζητηθεί η έβδοµη µε αριθµό 759/11-12-2012 επίκαιρη
ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Β’ Αθήνας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Χρήστου Κατσώτη προς τον
Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των εργαζοµένων
στην εταιρεία «ALAPIS».
Το λόγο έχει ο συνάδελφος, κ. Χρήστος Κατσώτης για δύο
λεπτά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, είναι γνωστά τα προβλήµατα στον όµιλο
«ALAPIS». Είναι µία εταιρεία η οποία δραστηριοποιείται σε κατηγορίες φαρµάκων υψίστης σηµασίας. Το τελευταίο διάστηµα,
έχουν γίνει πολλές αλλαγές στο διοικητικό συµβούλιο της εταιρείας και δεν γνωρίζει κανείς ποια είναι η σηµερινή ιδιοκτησία.
Από σήµερα οι εργαζόµενοι είναι σε επαναλαµβανόµενες απεργίες. Η εταιρεία από το καλοκαίρι του 2012, παρουσίασε επιπλέον δυσκολία να πληρώνει τις υποχρεώσεις της προς τους
εργαζόµενους µε καθυστερήσεις στις πληρωµές µισθών, επιδοµά- των, µεταφορικών κ.λπ. όπως προβλέπονται από τις συλλογικές συµβάσεις.
Η πρώτη προσπάθεια εξυγίανσης, κατέληξε µετά τις τρίµηνες
διαθεσιµότητες και τις µειώσεις µισθών, στις «οικειοθελείς» µαζικές απολύσεις του Ιουλίου του 2012.
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Πάνω από διακόσιοι είκοσι εργαζόµενοι δέχθηκαν να απολυθούν παίρνοντας τις αποζηµιώσεις τους µε περισσότερες δόσεις
απ’ αυτές που προέβλεπε η τότε νοµοθεσία και αφού υπέγραψαν
ιδιωτικά συµφωνητικά ότι δεν έχουν διαφορετικές απαιτήσεις. Η
εξόφληση των αποζηµιώσεων δεν έχει ολοκληρωθεί.
Μετά από τις «οικειοθελείς» αποχωρήσεις, η εταιρεία ανακοίνωσε κι άλλες απολύσεις µε βάση το νόµιµο ποσοστό 5% κάθε
µήνα, όπως λέει, µε αποτέλεσµα να χαθούν πολύ περισσότερες
θέσεις εργασίας. Η εξόφληση του Οκτωβρίου του 2012 έγινε για
εργοστάσια και αποθήκες στις 9 Νοεµβρίου, ενώ για το εµπορικό
κοµµάτι, τους ιατρικούς επισκέπτες, κατεβλήθη το 50% στις 23
και 26 Νοεµβρίου. Στο εµπορικό τµήµα, ήδη οφείλονται συµβατικές υποχρεώσεις της εταιρείας για έξοδα µετακίνησης και βενζίνης από τον Ιούλιο του 2012. Δεν έχουν πληρωθεί οι µισθοί του
Νοεµβρίου και υπάρχει µεγάλη ανησυχία για το αν θα πληρωθούν αυτοί του Δεκεµβρίου και το δώρο Χριστουγέννων, καθώς
συσσωρεύονται αρκετές οφειλές. Η εταιρεία έχει ήδη ζητήσει να
υπαχθεί στο άρθρο 106 περί εκκαθάρισης και η ανησυχία των εργαζοµένων είναι πιο µεγάλη. Οι συµφωνηµένες δόσεις των αποζηµιώσεων απόλυσης για το Νοέµβριο δεν έχουν καταβληθεί.
Βασικό πρόβληµα, παραµένει το µέλλον των θέσεων εργασίας
των εργαζοµένων.
Σας ρωτάµε, κύριε Υπουργέ, τα αυτονόητα, δηλαδή τι θα κάνετε ώστε να διασφαλιστούν οι θέσεις εργασίας που από χίλιες
τετρακόσιες έχουν µείνει σχεδόν οι µισές, να µη γίνουν άλλες
απολύσεις, να καταβληθούν όλα τα οφειλόµενα στους εργαζόµενους, τα εξοδολόγια των ιατρικών επισκεπτών που προβλέπονται από τη σύµβαση, καθώς επίσης και οι αποζηµιώσεις σε όσους
έχουν φύγει µε «οικειοθελείς» αποχωρήσεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Το λόγο έχει ο Υφυπουργός κ. Νικόλαος Παναγιωτόπουλος για τρία λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Πραγµατικά επίκαιρη
αυτή η ερώτηση, κύριε συνάδελφε, δεδοµένων των πολύ σοβαρών προβληµάτων και των δικαστικών περιπετειών που αντιµετωπίζει ο ιδιοκτήτης της «ALAPIS». Αυτά όµως είναι άλλα ζητήµατα. Εδώ έρχοµαι να σας απαντήσω για τα εργασιακά της εταιρείας και κάποιων θυγατρικών εταιρειών της «ALAPIS» και των
προβληµάτων των εργαζοµένων.
Πραγµατικά αυτό που έχω να πω όσον αφορά το Υπουργείο
Εργασίας είναι ότι η έκταση του ελέγχου του φτάνει µέχρι του
ορίου της διαπίστωσης παραβιάσεων της εργατικής νοµοθεσίας,
έτσι ώστε να επιβληθούν –αν διαπιστωθεί αυτό- οι ανάλογες διοικητικές και ποινικές κυρώσεις. Καλώς ή κακώς, κανένα κράτος,
κανένα Υπουργείο, κανένας Υπουργός ή Υφυπουργός δεν µπορεί
να επιβάλει σε µία εταιρεία µε προβλήµατα -υπό το πρίσµα της
κρίσης ή διαχειριστικών λαθών- το αν θα κρατήσει κάποιους, αν
θα απολύσει κάποιους άλλους εργαζόµενους ή το τι κατανοµή
προσωπικού θα κάνει. Αυτό που µπορούµε να επιβάλουµε, είναι
η τήρηση της εργατικής νοµοθεσίας και αυτό το κάνουµε διά του
ελεγκτικού µας βραχίονα, όπως έχω πει πολλές φορές απ’ αυτό
το Βήµα, δηλαδή του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας.
Σύµφωνα µε την ενηµέρωση που έχω για την εν λόγω εταιρεία,
αυτή γνωστοποίησε στην αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας στις 14 Ιουνίου του 2012, οµαδικές απολύσεις εκατόν ενενήντα εργαζοµένων σε σύνολο πεντακοσίων τεσσάρων. Επίσης,
η επιχείρηση «GEROL PHARM» του ίδιου οµίλου, γνωστοποίησε
απόλυση τριάντα τριών εργαζοµένων σε σύνολο πενήντα έξι και
το θέµα διαβιβάστηκε στον Περιφερειάρχη Αττικής, λόγω αρµοδιότητας από το νόµο. Πρόκειται για οµαδικές απολύσεις, δηλαδή
ξεφεύγουν από τα όρια που βάζει ο νόµος, εποµένως για να είναι
αυτές έγκυρες, πρέπει να έχει τηρηθεί η σχετική διαδικασία.
Ποια είναι αυτή; Πρώτον, διαβουλεύσεις µεταξύ των εταιρειών
και εκπροσώπων των εργαζοµένων. Αυτές έγιναν στις 15 Ιουνίου
του 2012. Οι εκπρόσωποι των εργαζοµένων, αποδέχθηκαν το
προτεινόµενο σχέδιο απολύσεων, προφανώς από ανάγκη ή από
πίεση –δεν ξέρω σίγουρα- αλλά πάντως το αποδέχθηκαν και τα
δύο µέλη, συµφώνησαν να γίνουν οµαδικές απολύσεις και συνυπέγραψαν το σχετικό πρακτικό διαβούλευσης. Αυτό κατατέθηκε
στην υπηρεσία µας στις 18 Ιουνίου του 2012. Αφού, λοιπόν, έχει
προϋπάρξει συµφωνία εργοδοσίας-εργαζοµένων, αυτές οι οµα-
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δικές απολύσεις χαρακτηρίζονται έγκυρες από το νόµο είτε το
θέλουµε είτε όχι.
Σχετικά µε τα όσα καταγγέλλετε στην επίκαιρη ερώτησή σας,
ζήτησα ενηµέρωση από το ΣΕΠΕ και παραθέτω τα εξής: Στις 2610-2012 το ΣΕΠΕ, δέχθηκε καταγγελία από το σύλλογο εργαζοµένων του οµίλου «ALAPIS» και θυγατρικών εταιρειών, για
οφειλές δεδουλευµένων αποδοχών µηνός Οκτωβρίου 2012 σε
είκοσι τέσσερις εργαζόµενους και για οφειλή υπολοίπων του
ίδιου µήνα σε ακόµα εκατόν πενήντα εργαζόµενους. Αυτή η καταγγελία δεν έχει εξεταστεί ακόµα µε επιτόπιο έλεγχο, διότι ο
πρόεδρος του συλλόγου ζήτησε ο έλεγχος να γίνει τον Ιανουάριο, δηλαδή περίπου σ’ ένα µήνα, αφ’ ενός γιατί έχει οριστεί εργατική διαφορά στις 16 Ιανουαρίου, καθώς επίσης και για να
διερευνηθεί και η καταβολή ή µη του δώρου Χριστουγέννων.
Όπως ξέρετε, από το νόµο, όποιος δεν καταβάλλει έχει ποινικές κυρώσεις. Αυτό θα διαπιστωθεί τις επόµενες µέρες. Επίσης,
προσήλθε στην τοπική υπηρεσία του ΣΕΠΕ, αντιπροσωπεία
εκατό περίπου εργαζοµένων, προκειµένου να καταγγείλει την
εταιρεία για µη καταβολή συµφωνηµένης δόσης αποζηµίωσης
απόλυσης µηνός Νοεµβρίου 2012. Παρενέβη η Κοινωνική Επιθεώρηση. Η οφειλόµενη δόση καταβλήθηκε σε πενήντα εργαζόµενους. Το ποσό της αποζηµίωσης, είναι 3.500 ευρώ ανά εργαζόµενο. Οι υπόλοιποι πενήντα δεν προσήλθαν στην υπηρεσία για
να το καταγγείλουν. Αναµένουµε να προσέλθουν, ώστε να κινηθεί
η διαδικασία και να καταβληθεί η αποζηµίωση και σ’ αυτούς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Ολοκληρώστε παρακαλώ. Έχετε και την δευτερολογία σας.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Τα υπόλοιπα για κάποιες
άλλες θυγατρικές εταιρείες του οµίλου, πάλι κατόπιν καταγγελιών στο Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας, θα τα αναπτύξω στη
δευτερολογία µου, κύριε συνάδελφε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Ο κ. Χρήστος Κατσώτης
έχει το λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κύριε Υπουργέ, οι απαντήσεις στα
ερωτήµατα είναι αόριστες. Δεν θα µπορούσε να ήταν αλλιώς.
Εξάλλου λέτε «η κρίση είναι τέτοια που δεν µπορούµε να παρέµβουµε στις επιχειρήσεις. Είναι ελεύθερες. Έχουν διευθυντικό δικαίωµα να απολύουν, να ανασυγκροτούν τις επιχειρήσεις τους».
Βέβαια τα θύµατα είναι οι εργαζόµενοι, ως συνήθως. Υπάρχει κόλαση, κύριε Υπουργέ, στους χώρους δουλειάς. Η Κυβέρνηση
περί αυτού τι λέει; Λέει «δεν παρεµβαίνω στις επιχειρήσεις». Άρα,
οι εργαζόµενοι, οφείλουν εδώ να δουν πολύ καλά ποια είναι η
θέση σας, η αντίληψή σας και η στάση σας.
Η στάση σας, είναι να αφήνετε ελεύθερους τους επιχειρηµατίες να δρουν µε απολύσεις, µε µείωση µισθών, µε αλλαγή εργασιακών σχέσεων, µε κατάργηση ουσιαστικά ό,τι έχει αποµείνει
από τις συλλογικές συµβάσεις και την εργατική νοµοθεσία. Εσείς
εδώ να επικαλείστε την ελευθερία της αγοράς, τα διευθυντικά
δικαιώµατα και οι εργαζόµενοι, να είναι θύµατα, βορά στην ίδια
την εργοδοσία. Από χίλιους τετρακόσιους εργαζοµένους έχουν
µείνει οι επτακόσιοι.
Μιλάτε για τους ανέργους και λέτε ότι νοιάζεστε γι’ αυτούς.
Είναι υποκριτικό να λέτε από τη µια ότι νοιαζόµαστε και από την
άλλη να λέτε ότι δεν µπορούµε να παρέµβουµε. Οι απολύσεις
που γίνονται εκεί, πρέπει να γίνουν; Γίνονται για να διασφαλίσει
τα κέρδη της η εταιρεία. Και εσείς λέτε «ναι, πρέπει να διασφαλίσει τα κέρδη της» σε βάρος των ίδιων των εργαζοµένων, στην
αύξηση της ανεργίας, στο χάσιµο, βέβαια, αρκετών θέσεων εργασίας από τη συγκεκριµένη εταιρεία.
Οι συλλογικές συµβάσεις είναι συγκεκριµένες. Δεν τις έχετε
καταργήσει ακόµη, κύριε Υπουργέ. Οι συλλογικές συµβάσεις,
προβλέπουν µεταφορικά έξοδα στους ιατρικούς επισκέπτες. Δεν
µπορεί να µην υποχρεώνεται µια εταιρεία, που παραβιάζει τη
συλλογική σύµβαση, να καταβάλλει τα οφειλόµενα στους εργαζόµενους. Πώς αυτός ο εργαζόµενος που έχει δύο µήνες απλήρωτος, που πληρώνεται έναντι, θα καλύψει τις ανάγκες; Λέγαµε
εδώ ότι τα εισιτήρια έχουν αυξηθεί, όλες οι τιµές ανεβαίνουν και
οι µισθοί κατεβαίνουν. Πώς θα καλύψει, λοιπόν, τις ανάγκες;
Έχετε την ευχέρεια, µε πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου να
περνάτε εδώ νόµους που έχει ανάγκη το κεφάλαιο, που έχετε
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ανάγκη σήµερα για να µπορέσετε να τα δώσετε όλα και από την
άλλη η εργοδοσία να είναι στο απυρόβλητο.
Είναι µια πολιτική που θα πρέπει να ανατραπεί. Οι εργαζόµενοι
είναι σε απεργιακές κινητοποιήσεις. Οι απαντήσεις σας θα πρέπει να είναι σε γνώση τους –και θα είναι σε γνώση τους- και βέβαια να βγάλουν συµπεράσµατα από τη γραµµή που έχετε, από
τη στάση που κρατάτε σ’ αυτές τις συνθήκες της κρίσης. Τα θύµατα οι εργαζόµενοι πληρώνουν πολύ ακριβά αυτήν την πολιτική
που ακολουθείτε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Το λόγο έχει ο Υφυπουργός, κ. Παναγιωτόπουλος.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Δεν µπορώ να πω ότι
αοριστολόγησα, κύριε συνάδελφε, δεδοµένου ότι και για συγκεκριµένες ηµεροµηνίες µίλησα και συγκεκριµένα στοιχεία έδωσα
για όλες αυτές τις καταγγελίες που έγιναν, όποτε έγιναν, στο
Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας που ελέγχει τις περιπτώσεις παραβίασης της εργατικής νοµοθεσίας.
Από εκεί και πέρα καταλαβαίνουµε ότι η κατάσταση στην
αγορά εργασίας είναι εξαιρετικά δυσχερής. Η συγκεκριµένη
εταιρεία επικαλέστηκε µείωση του τζίρου της ως τον βασικό λόγο
για τις απολύσεις. Αυτό φαντάζοµαι ότι είναι εύκολο να διαπιστωθεί, καθώς τα στοιχεία αυτά είναι εύκολα προσβάσιµα στον
καθένα. Από εκεί και πέρα, όπως σας είπα, εµείς προσπαθούµε
να προλάβουµε τα χειρότερα όσον αφορά σε υποχρεώσεις που
απορρέουν από το νόµο σε εργαζόµενους, δηλαδή, καταβολή
µη δεδουλευµένων όπου υπάρχουν, καταβολή αποζηµιώσεων
απόλυσης όπου προκύπτουν απολύσεις.
Δεν µπορείτε να φανταστείτε πόσες περιπτώσεις έφτασαν στο
Υπουργείο µας και επιλύθηκαν υπό την έννοια ότι καταβλήθηκαν
αυτές οι οφειλόµενες παροχές είτε µέσα από τις καταγγελίες
στο Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας είτε µετά από τη διαδικασία
της τριµερούς διαβούλευσης µε την πλευρά των εργαζοµένων
από την µία, την πλευρά των εργοδοτών από την άλλη και την
εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας στους χώρους του Υπουργείου µας, όπως προβλέπεται από τη συγκεκριµένη διαδικασία.
Πραγµατικά, πολλά τέτοια ζητήµατα διευθετήθηκαν και πολλές
αποζηµιώσεις καταβλήθηκαν, µετά από πίεση που άσκησε το
Υπουργείο και εκεί έγκειται η δραστηριοποίηση των δοµών του.
Από εκεί και πέρα, θα αναφέρω κάποια ακόµα στοιχεία για να
δείτε κατά πόσον προσπαθούµε ως Υπουργείο να απαλύνουµε
αυτές τις δύσκολες καταστάσεις. Τρείς εργαζόµενοι στην επιχείρηση «SANTA PHARMA», πάλι του ανωτέρω οµίλου, κατήγγειλαν
µη καταβολή αποζηµίωσης µηνός Νοεµβρίου 2012. Έγινε καταγγελία στις 3-12. Πάλι δέθηκε καταγγελία για διενέργεια εργατικής διαφοράς. Οι ανωτέρω εργατικές διαφορές θα συζητηθούν
στις 16 και 17 Ιανουαρίου του 2013. Έχει συµφωνηθεί µε το σωµατείο εργαζοµένων, οι εργατικές διαφορές που αφορούν υποχρεώσεις της εταιρείας απέναντι στους εργαζόµενους, να
συζητηθούν στα µέσα του επόµενου µήνα. Δεν µπορώ να πω κάτι
διαφορετικό απ’ αυτό. Ας έρθει, λοιπόν, εκείνη η ηµεροµηνία να
δούµε τι θα κάτσουν να συζητήσουν στο τραπέζι, τι θα δεχτεί η
εταιρεία να καταβάλει. Εξάλλου νόµιµα είναι όλα αυτά, νόµιµες
υποχρεώσεις της. Εµείς θα την πιέσουµε να καταβάλει.
Από εκεί και πέρα, στις υπόλοιπες εταιρείες του οµίλου –«Ανδρέας Χριστοφόγλου Α.Ε.», φαρµακαποθήκη, «ΦΑΡΜΑΓΟΡΑ
Α.Ε.» µε έδρα τη Θεσσαλονίκη, «ALAPIS ΑΒΕΕ» µε έδρα Αθήνα
και Κ.Π. Μαρινόπουλος, µε την οποία συνεργάζεται η εταιρείαδεν προέκυψαν µέσα στο 2012 καταγγελίες επώνυµες ή ανώνυµες εργαζοµένων της επιχείρησης, που να αφορούν τα διαλαµβανόµενα. Σ’ αυτές, δεν πραγµατοποιήθηκε καµµία εργατική
διαφορά σε συλλογικό ή ατοµικό επίπεδο ούτε επιβλήθηκαν διοικητικές ποινικές κυρώσεις.
Όσον αφορά την «ΗΠΕΙΡΟΦΑΡΜ Α.Ε.» φαρµακαποθήκη, µετά
από επιθεώρηση του αρµοδίου τµήµατος και έρευνα στα Γιάννενα, διαπιστώθηκε ότι δεν υφίσταται θέµα απολύσεων εργαζοµένων επί του παρόντος. Έχουν καταβληθεί οι µισθοί στους
εργαζοµένους και οι αποζηµιώσεις απόλυσης για απολύσεις που
είχαν γίνει στο παρελθόν και δεν πραγµατοποιήθηκε καµµία εργατική διαφορά.
Με άλλα λόγια, για να µη µακρηγορώ, είµαστε εδώ για να ελέγ-
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χουµε όλες αυτές τις περιπτώσεις παραβιάσεων. Όταν διαπιστώνονται, θα προκύπτουν και οι σχετικές κυρώσεις. Η δική µας η
δουλειά είναι να κάνουµε εντατικούς ελέγχους. Οι εργαζόµενοι,
προσβλέπουν στο Υπουργείο σαν µηχανισµό ελέγχου, προκειµένου όχι να επιλύεται η εργασιακή ειρήνη ή να λύνεται το πρόβληµα της ανεργίας αλλά όσα χρωστούνται, να καταβάλλονται
εµπροθέσµως και σύµφωνα µε τη νόµιµη διαδικασία.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Θα συζητηθεί τώρα η
δεύτερη µε αριθµό 754/11-12-2012 επίκαιρη ερώτηση δευτέρου
κύκλου του Βουλευτή Δωδεκανήσου του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς - Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Δηµητρίου
Γάκη προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας, σχετικά µε την λήψη µέτρων βελτίωσης των διαδικασιών πιστοποίησης των ΑΜΕΑ στις νησιωτικές περιοχές.
Το λόγο έχει ο συνάδελφος κ. Δηµήτριος Γάκης.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, το πρόβληµα της πιστοποίησης της αναπηρίας
των ατόµων µε ειδικές ανάγκες, είναι πάρα πολύ µεγάλο. Εγώ,
θα επικεντρωθώ µόνο στις διαδικασίες αναµονής και επαναξιολόγησης της αναπηρίας των ατόµων αυτών κυρίως της νησιωτικής περιοχής και ειδικότερα της Δωδεκανήσου.
Από 1η Σεπτεµβρίου του 2011, που όλες οι υγειονοµικές επιτροπές πιστοποίησης αναπηρίας, αντικαταστάθηκαν από τα κέντρα πιστοποίησης αναπηρίας, έχουν δηµιουργηθεί σοβαρά
προβλήµατα στην εξυπηρέτηση των ΑΜΕΑ σ’ όλη τη χώρα και
ιδιαίτερα των ΑΜΕΑ κατοίκων των νησιών της Δωδεκανήσου.
Συγκεκριµένα, µετά την ψήφιση του ν.3863/2010, έχει διαπιστωθεί ότι από την ηµέρα που κάποιος καθίσταται ανάπηρος ή
λήγει ο χρόνος πιστοποίησής του ως ΑΜΕΑ και χρειάζεται εκ
νέου η επανεξέταση της αναπηρίας του, απαιτούνται τουλάχιστον τρεις µήνες µέχρι να καθοριστεί η ηµεροµηνία για την υποβολή της αίτησης για εξέταση ή επανεξέταση αντιστοίχως.
Σε περίπτωση δε που διαπιστωθεί έλλειψη στα δικαιολογητικά,
η διαδικασία ουσιαστικά επαναλαµβάνεται από την αρχή, ενώ σε
περίπτωση αποδοχής της αίτησης των δικαιολογητικών η αναµονή ξεπερνά πολλές φορές και τους οκτώ µήνες.
Σηµειώνεται, επίσης, ότι ο ανάπηρος δικαιούται να υποβάλει
την αίτηση µετά τη λήξη της προηγούµενης πιστοποίησης της
αναπηρίας του. Αυτό το καθεστώς, οδηγεί αυτόµατα στην αναστολή του επιδόµατος που είχε δικαίωµα ως ΑΜΕΑ. Επισηµαίνεται ότι η πιστοποίηση ισχύει αποκλειστικά για δυο χρήσεις και
µετά από αυτές τις δυο χρήσεις, πρέπει να επαναλάβει την αίτηση πιστοποίησης.
Για όλες τις παραπάνω διαδικασίες, τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες που κατοικούν στα νησιά, είναι υποχρεωµένα να µετακινούνται από το νησί στο οποίο κατοικούν στο νησί όπου έχει έδρα το
ΚΕΠΑ. Στην περίπτωση της Δωδεκανήσου µετακινούνται προς τη
Ρόδο, µε αποτέλεσµα, αφάνταστη ταλαιπωρία και αυξηµένα
έξοδα λόγω της µετακίνησης και της διαµονής τους στη Ρόδο για
δύο έως τρεις ηµέρες από τους ίδιους και τους συνοδούς τους.
Κύριε Υπουργέ, τα ερωτήµατα που θέτουµε είναι τα ακόλουθα:
Πρώτον, προτίθεστε να προβείτε σε άµεσα µέτρα για τη βελτίωση των διαδικασιών πιστοποίησης των ΑΜΕΑ στις νησιωτικές
περιοχές;
Δεύτερον, προτίθεστε να αλλάξετε άµεσα το καθεστώς, που
συνοπτικά προαναφέραµε, τόσο ως προς το καθεστώς υποδοχής της αίτησης όσο και µε τη λειτουργία επιτροπών σε περισσότερα νησιά;
Τέλος, προτίθεστε να καταργήσετε τις διατάξεις αναστολής
χορήγησης του αναπηρικού επιδόµατος, καθώς και των δικαιωµάτων των ΑΜΕΑ κατά τη διάρκεια αναµονής ή επανεξέτασης
της πιστοποίησής τους;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Το λόγο έχει ο Υφυπουργός κ. Νικόλαος Παναγιωτόπουλος για τρία λεπτά, τα οποία θα
τηρηθούν αυστηρότατα.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Προχθές, κύριε Πρόεδρε, προσήλθα στην επιτροπή παρακολούθησης του ασφαλιστικού συστήµατος, για να ενηµερώσω τα µέλη της επιτροπής
για το ίδιο θέµα. Μιλούσαµε γύρω στις τρεις ώρες. Νοµίζω ότι
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θα µπορέσουµε να τα συνοψίσουµε σε τρία λεπτά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Εδώ δεν είναι έτσι. Επιτρέψτε µου να πω ότι η έννοια των επίκαιρων ερωτήσεων, είναι
να δίδονται τηλεγραφικές απαντήσεις σε συγκεκριµένα ερωτήµατα της επικαιρότητας.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Κύριε συνάδελφε, πριν
θεσµοθετηθούν τα ΚΕΠΑ, το σύστηµα πήγαινε στον αυτόµατο
πιλότο και δηµιουργούνταν διάφορα προβλήµατα, τα οποία προσπαθούµε να λύσουµε τώρα µε τον εξορθολογισµό του, δηλαδή
µε την πιστοποίηση όλων των περιπτώσεων αναπηρίας και τη διαπίστωση κάποιων παραβιάσεων σε αυτές τις διαδικασίες, όπως
και την αποβολή από το σύστηµα, όλων αυτών που ήταν δικαιούχοι προνοιακών παροχών ή αναπηρικών συντάξεων, χωρίς να
έχουν αυτό το δικαίωµα, αυτούς δηλαδή που εξαπάτησαν το σύστηµα.
Άλλος τρόπος δεν υπήρχε. Το ΚΕΠΑ αυτήν τη στιγµή, είναι το
µοναδικό αξιόπιστο εργαλείο πιστοποίησης και εποµένως καταγραφής κάθε µορφής αναπηρίας. Πρέπει να το βοηθήσουµε να
λειτουργήσει, πρέπει να το στηρίξουµε.
Ναι, παρουσιάζει σηµαντικά προβλήµατα στη λειτουργία του.
Τα συνοψίζω σε δυο-τρία βασικά σηµεία. Υπάρχουν οι καθυστερήσεις, για τις οποίες κάνατε λόγο. Υπάρχουν οι δυσχέρειες σε
νησιωτικές περιοχές, για τις οποίες επίσης κάνατε λόγο.
Οι βασικοί λόγοι ποιοι είναι; Η έλλειψη συµµετοχής των γιατρών, ιδίως αυτών που είναι ενταγµένοι στο σύστηµα του
ΕΟΠΥΥ, στις τρεις επίµαχες κατηγορίες, δηλαδή νευρολόγων,
ψυχιάτρων και καρδιολόγων, οι οποίοι είναι αναγκαίοι για τη στελέχωση των οικείων επιτροπών.
Πρέπει να πω ότι έχουν αναβληθεί περίπου οκτακόσιες επιτροπές στη χώρα. Εάν υπολογίσουµε ένα µέσο όρο εξέτασης περίπου είκοσι περιστατικών ανά επιτροπή, καταλαβαίνετε ότι, αν δεν
είχαν αναβληθεί αυτές οι επιτροπές, θα είχαµε δεκαέξι χιλιάδες
περιπτώσεις που δεν θα αποτελούσαν πια εκκρεµότητα. Θα είχε
αποσυµφορηθεί το σύστηµα. Αναβάλλονται, όµως, λόγω της
απροθυµίας των γιατρών να προσέλθουν σε αυτές τις επιτροπές.
Κύριο µέληµα τόσο του Υπουργείου όσο και του ΙΚΑ, υπήρξε
η διεύρυνση του ειδικού σώµατος γιατρών αυτών των υγειονοµικών επιτροπών του ΚΕΠΑ. Πρέπει να πούµε ότι το ειδικό σώµα
αριθµούσε αρχικά τριακόσιους εβδοµήντα εννιά γιατρούς και σήµερα αριθµεί περίπου χίλιους πεντακόσιους.
Εποµένως, έγιναν κάποιες προσπάθειες. Όµως, δεν είναι αρκετός αυτός ο αριθµός γιατρών, εάν δεν συµµετάσχουν και
άλλοι, κυρίως από το σύστηµα του ΕΟΠΥΥ.
Επειδή, λοιπόν, δεν µπορούµε να περιµένουµε το σύστηµα του
ΕΟΠΥΥ να δηλώσει στην ουσία συµµετοχή, να δηλώσει το
«παρών» σε αυτήν τη µεγάλη προσπάθεια που γίνεται, έχει απευθύνει το ΙΚΑ, πρόσκληση σε τετρακόσιους γιατρούς ιδιώτες, για
να εκπαιδευθούν και να ενταχθούν σε αυτό το ειδικό σώµα επιθεωρητών πιστοποίησης αναπηρίας. Αυτοί οι τετρακόσιοι, έχουν
να κάνουν µε αυτές τις τρεις ειδικότητες που προείπα. Οπωσδήποτε θα βοηθήσουν και αυτοί.
Από εκεί και πέρα, γίνονται προσκλήσεις για εκπαίδευση. Οι
προσκλήσεις αυτές, µπορώ να πω ότι δεν είχαν τα αναµενόµενα
αποτελέσµατα. Οκτώβρη και Σεπτέµβρη σε Θεσσαλονίκη και
Αθήνα, προσκλήθηκαν διακόσιοι τριάντα οκτώ γιατροί για να εκπαιδευτούν. Πήγαν οι εξήντα δύο. Μάλιστα στην πρόσφατη πρόσκληση στην Πάτρα, είχαµε και κρούσµατα µελών συνδικαλιστικών φορέων γιατρών, οι οποίοι έβγαζαν διαγγέλµατα και έκαναν παραινέσεις στους γιατρούς, να µη συµµετάσχουν σ’ αυτές
τις ηµερίδες εκπαίδευσης µε διάφορες δικαιολογίες. Θεωρώ ότι
πρέπει να ανταποκριθούν και οι γιατροί.
Από εκεί και πέρα εµείς θα κάνουµε ό,τι µπορούµε, αλλά χωρίς
τους γιατρούς και εποµένως χωρίς συνεργασία µε τις δοµές του
Υπουργείου Υγείας, το πρόβληµα δεν µπορεί να λυθεί. Όµως,
όσον αφορά τις νοµοθετικές ρυθµίσεις, ναι σχεδιάζουµε νοµοθετικές ρυθµίσεις οι οποίες θα δώσουν, νοµίζω, σηµαντικές ανακουφίσεις στο σύστηµα. Έρχεται αρχές του έτους νοµοσχέδιο
του Υπουργείου Εργασίας, το οποίο περιλαµβάνει στις ρυθµίσεις
υπό εξέταση και κάποιες, που θα ανακουφίσουν το σύστηµα και
θα βελτιώσουν τις συνθήκες αναµονής, κυρίως αυτών που περι-

5486

µένουν εξέταση από τις αρµόδιες επιτροπές.
Κλείνω, κύριε Πρόεδρε. Για τα υπόλοιπα θα µιλήσω στη δευτερολογία µου.
Σχεδιάζεται η θεσµοθέτηση χορήγησης προσωρινής σύνταξης
µε προϋποθέσεις. Πρώτον, να έχει προηγηθεί πρωτοβάθµια
κρίση και δεύτερον, ύπαρξη αναπηρίας σε ποσοστό 50% τουλάχιστον. Όπως επίσης σχεδιάζεται η παράταση καταβολής σύνταξης λόγω αναπηρίας για ένα εξάµηνο –κι αυτό είναι πολύ
σηµαντικό- υπό την προϋπόθεση να υπάρχει αναπηρία σε ποσοστό 67%. Αυτές είναι οι βασικές νοµοθετικές ρυθµίσεις, που νοµίζω ότι θα δώσουν κάποια ανακούφιση στο σύστηµα.
Στη δευτερολογία µου, θα σας πω τι λειτούργησε από πλευράς συνεδρίασης υγειονοµικών επιτροπών στα Δωδεκάνησα και
ποιες είναι οι βασικές εκκρεµότητες γι’ αυτήν τη συγκεκριµένη
περιφέρεια αλλά και κατ’ επέκταση για τις νησιωτικές περιοχές.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Το λόγο έχει ο Βουλευτής κ. Δηµήτριος Γάκης.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΚΗΣ: Κύριε Υπουργέ, καλά θα ήταν σήµερα
να ήταν εδώ ο κύριος Υπουργός Εργασίας ο οποίος είναι νησιώτης κι έχει, νοµίζω, µεγαλύτερη ευαισθησία σ’ αυτά τα θέµατα ή
εν πάση περιπτώσει θα µπορούσε να δεσµευτεί περισσότερο εύκολα.
Κοιτάξτε, η νησιωτικότητα και η ζωή των νησιωτών, δεν είναι
υπόθεση µέσου όρου. Η επίλυση του προβλήµατος απαιτεί πολιτική βούληση, κύριε Υπουργέ, και κοινωνική ευαισθησία πολύ
µεγαλύτερη απ’ αυτήν που δείχνετε.
Δεν µπορείτε να βάζετε αυτούς τους ανθρώπους στον κοινωνικό στίφτη, στον οποίο έχετε ρίξει όλη την υπόλοιπη ελληνική
κοινωνία. Είναι χρέος της πολιτείας να πάει κοντά στους πολίτες,
κοντά σ’ αυτούς του ανθρώπους, να στείλει τις επιτροπές στα
νησιά τους και όχι να τους περιµένουν οι επιτροπές στη Ρόδο.
Ποια είναι η κατάσταση σήµερα στα Δωδεκάνησα; Γιατί θα το
επικαλεστείτε κι εσείς. Σήµερα στα Δωδεκάνησα υπάρχουν. Στην
Πάτµο, τριάντα περίπου άτοµα µε ειδικές ανάγκες, στη Λέρο
εκατό, στην Κάλυµνο τετρακόσιοι είκοσι, στην Κω πεντακόσιοι,
στην Κάρπαθο εξήντα πέντε, συνολικά πάνω από χίλια εκατό
άτοµα.
Ο χρόνος αναµονής, ανέρχεται σε τρεις τουλάχιστον µήνες
για την εξέταση από την επιτροπή πιστοποίησης. Σε µερικές περιπτώσεις µάλιστα, ο χρόνος αναµονής πλησιάζει το ένα έτος.
Έχουµε αναµονή στη Ρόδο από το Μάρτιο φέτος, δηλαδή οκτώ
µήνες. Στην περίπτωση δε επιτροπών νευρολόγων και ψυχιάτρων, όπως κι εσείς αναφέρατε, που πρέπει να κάνουν την επίσκεψη στο σπίτι του ασθενούς, εκκρεµούν στο ΚΕΠΑ της Ρόδου
εκατόν πενήντα αιτήσεις ασθενών από τον Οκτώβρη του 2011,
δηλαδή δεκατέσσερις µήνες. Επαναλαµβάνω, κύριε Υπουργέ, ότι
όλο αυτό το διάστηµα, διακόπτεται η καταβολή του κοινωνικού
ή προνοιακού επιδόµατος ή και της σύνταξης του ατόµου. Ένας
χρόνος χωρίς σύνταξη.
Κύριε Υπουργέ, τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν τα νησιά,
συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια µίας διηµερίδας που πραγµατοποιήθηκε πρόσφατα στην έδρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
στις Βρυξέλλες. Ο Κρίστιαν Πλέιζερ, µέλος του Διοικητικού Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Οµοσπονδίας Μικρών Νησιών ανέφερε
ενδεικτικά ότι ένας κάτοικος των Λειψών πρέπει να ταξιδέψει 5,34
ώρες για να φτάσει στη Ρόδο κι ένας κάτοικος της Καλύµνου,
που έχει τετρακόσια είκοσι άτοµα µε ειδικές ανάγκες, θα χρειαζόταν τέσσερις ώρες. Το κόστος µετακίνησης, δε, είναι 4,8
φορές ακριβότερο για το νησιώτη απ’ ό,τι για τον κάτοικο της ενδοχώρας.
Θέλω να σας παρουσιάσω δύο χάρτες αποτέλεσµα αυτής της
µελέτης, η οποία δείχνει τη δυσκολία προσβασιµότητας των ελληνικών νησιών.
Ο πρώτος χάρτης, δείχνει ουσιαστικά πού έπρεπε να βρίσκεται
η Ρόδος αν κάποιος ταξίδευε µε αυτοκίνητο από τους Λειψούς
και την Κάλυµνο τις ώρες που χρειάζεται να φτάσει σήµερα στη
Ρόδο. Η Ρόδος τότε γι’ αυτόν θα ήταν πάρα πολύ κοντά στην
Κύπρο. Δηλαδή τα χιλιόµετρα που πρέπει να κάνει είναι τετρακόσια είκοσι και τριακόσια είκοσι αντίστοιχα.
Ο δε δεύτερος χάρτης –θα τους καταθέσω- δείχνει µια αντι-
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στοιχία στην υπόλοιπη Ελλάδα για το πώς επιβαρύνονται οι νησιώτες σε αυτήν τη µετακίνηση. Θα έπρεπε δηλαδή ισοδύναµα
µε έναν κάτοικο των Λειψών, να µετακινηθεί ένας κάτοικος από
την Κοζάνη, τα Γιάννενα και την Κατερίνη για να έρθει στην Αθήνα να πιστοποιήσει την αναπηρία του ή ισοδύναµα µε έναν κάτοικο της Καλύµνου ένας κάτοικος από τη Λάρισα και την
Καρδίτσα, για να έρθει στην Αθήνα να πιστοποιήσει την αναπηρία
του. Αυτές είναι οι ισοδύναµες αποστάσεις που πρέπει να διανύσουν.
Εκείνο, κύριε Υπουργέ, που θέλω να πω κλείνοντας, είναι ότι
επειδή θέλουµε να συµβάλλουµε και να βοηθήσουµε στην επίλυση του προβλήµατος αυτών των ευαίσθητων κοινωνικών οµάδων και επιδίωξή µας βέβαια και δική µας και –νοµίζω- δική σας
είναι η αναζήτηση του ελάχιστου κοινού πολλαπλάσιου, γιατί
µόνο ένας τέτοιος φορέας και όρος µπορεί να δηµιουργήσει δυναµική. Προτείνουµε δύο πράγµατα. Να αυξήσετε τις συνεδριάσεις των επιτροπών σύµφωνα µε τις αιτήσεις που υπάρχουν και
δεύτερον να δηµιουργήσετε και να λειτουργήσετε αυτές τις επιτροπές και σε άλλα νησιά, κυρίως στην Κω και στην Κάλυµνο, για
να µπορέσουν να εξυπηρετηθούν πιο εύκολα οι νησιώτες στη µετακίνησή τους.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Δηµήτριος Γάκης καταθέτει
για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Το λόγο έχει ο Υφυπουργός κ. Νικόλαος Παναγιωτόπουλος.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Θα συµφωνήσω µαζί
σας, κύριε συνάδελφε, ότι χρειάζεται συµβολή όλων µε εποικοδοµητικές προτάσεις, προκειµένου να λύσουµε αυτόν το γρίφο.
Περί γρίφου πρόκειται, όταν υπάρχουν τόσες πολλές εκκρεµότητες και αυτού του είδους τα προβλήµατα.
Όπως σας είπα, οι προσπάθειες είναι µεγάλες, είναι σε καθηµερινή βάση και έχω τη δυνατότητα να ξέρω τις επιστολές που
στέλνει δεξιά και αριστερά ο διοικητής του ΙΚΑ. Η τελευταία,
απευθύνεται στον Πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και
ζητά τη συµβολή των γιατρών στη λειτουργία των ΚΕΠΑ. Όπως
σας είπα, είναι απαραίτητη η εντατικοποίηση της συµµετοχής
των γιατρών που είναι ενταγµένοι στον ΕΟΠΥΥ, για να µπορέσουµε να αντιµετωπίσουµε αυτές τις εκκρεµότητες.
Από εκεί και περά, όπως είπα, εµείς διαδικαστικά προσπαθούµε να βελτιώσουµε το σύστηµα της συνεδρίασης των επιτροπών για την αποφυγή περαιτέρω καθυστερήσεων. Γίνεται αυτήν
τη στιγµή προγραµµατισµός από το ΙΚΑ για τη συγκρότηση και
µη αµιγών επιτροπών, δηλαδή µε γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων προσωρινά, όσο αφορά τις ειδικότητες νευρολόγων, ψυχιάτρων και καρδιολόγων.
Παράλληλα, έχει δοθεί απόλυτη προτεραιότητα στα αιτήµατα
που αφορούν καταβολές προνοιακών επιδοµάτων και συντάξεων. Διότι, είναι και τα άλλα αιτήµατα. Ας πούµε, πηγαίνει κάποιος στο ΚΕΠΑ για να πιστοποιηθεί η αναπηρία του και να
αιτηθεί για παράδειγµα το πάσο για τις δηµόσιες µεταφορές.
Αυτό αναγκαστικά υποχωρεί σε προτεραιότητα, σε σχέση µε τα
αιτήµατα καταβολής προνοιακών επιδοµάτων και συντάξεων.
Έχει, όµως, ενδιαφέρον να ξέρουµε ότι όλες αυτές οι διαδικασίες περνάνε µέσα από το σύστηµα των ΚΕΠΑ.
Επίσης, θα ήθελα να σας πω ότι στα Δωδεκάνησα λειτουργούν
δύο σηµεία παροχής υπηρεσιών ΚΕΠΑ, δηλαδή στη Ρόδο και
στην Κω, µε στοιχεία της υπηρεσίας.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΚΗΣ: Αναζητήσαµε το κέντρο της Κω. Δεν
υπάρχει πουθενά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Εντάξει, εγώ επικαλούµαι τα επίσηµα στοιχεία και φυσικά είναι προς διερεύνηση το
κατά πόσον οι επιτροπές της Κω, ας πούµε, αναβλήθηκαν. Θα το
δούµε και αυτό και θα µπορέσουµε να δώσουµε απαντήσεις.
Διότι, υπάρχουν και επιτροπές που αναβάλλονται λόγω της άρνησης µετάβασης ή καθυστερηµένης µετάβασης των γιατρών.
Στις υγειονοµικές επιτροπές Ρόδου, τον Οκτώβριο λειτούργησαν έντεκα. Το Νοέµβρη είχαν προγραµµατιστεί είκοσι τρεις και
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πραγµατοποιήθηκαν είκοσι, αν δεν κάνω λάθος. Για τον Δεκέµβρη έχουν προγραµµατιστεί δώδεκα. Εάν υπολογίσουµε γύρω
στις σαράντα επιτροπές επί είκοσι περιστατικά, γύρω στις οκτακόσιες εκκρεµότητες έχουν διεκπεραιωθεί.
Για τον Φεβρουάριο, η εντολή στον προγραµµατισµό που γίνεται, είναι να υπάρξει µετάβαση και παραµονή των γιατρών στα
Δωδεκάνησα για πέντε µέρες συνεχόµενες, για πενθήµερο δηλαδή χωρίς διακοπές, έτσι ώστε να µπορέσουν κατά το πενθήµερο της παραµονής τους, να εξετάσουν κατά το δυνατόν όσες
περισσότερες περιπτώσεις και περιστατικά γίνεται.
Επίσης –και κλείνω- για την εξέταση των κατ’ οίκον περιστατικών, αποστέλλεται κλιµάκιο αποτελούµενο από ένα γιατρό και
µια γραµµατέα, προκειµένου να συνταχθεί εισηγητική έκθεση για
κάθε ένα από τα περιστατικά αυτά. Στη συνέχεια, πραγµατοποιείται ο προγραµµατισµός υγειονοµικής επιτροπής για την εξέταση ιατρικών φακέλων µε βάση την εισηγητική έκθεση και
ακολουθεί έκδοση και γνωστοποίηση της απόφασης πιστοποίησης αναπηρίας. Γίνεται, δηλαδή, άπαξ σε µία επίσκεψη διεκπεραίωση όλης της διαδικασίας. Είναι προβληµατική η µετάβαση
και η εξέταση αλλά προβλέπεται από το νόµο και εκεί που υπάρχουν οι δυνατότητες, τηρείται.
Συµφωνώ µε όσα µας λέτε για τη δυσκολία πρόσβασης στα
νησιά ιδίως της άγονης γραµµής. Αλλά, από εκεί και πέρα, θα
ήθελα να ξέρετε ότι καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για
να διεκπεραιώνονται αυτές οι δυσχέρειες και να ρολάρει –εάν
µπορώ να το πω έτσι- το σύστηµα.
Από εκεί και πέρα, θεωρώ ότι θα λυθούν θέµατα µε τις νοµοθετικές προβλέψεις που µελετάµε. Μία ακόµη, έχει να κάνει µε
την άπαξ εξέταση σε κάποιες περιπτώσεις διαπιστωµένης βαριάς
αναπηρίας, όπως, ας πούµε, στην περίπτωση του ακρωτηριασµού, που δεν χρειάζεται να πηγαίνει κάθε δύο χρόνια ο εξεταζόµενος για να διαπιστώνεται αν έχει ακόµη ένα πόδι ή συµβαίνει
κάτι άλλο. Όπως καταλαβαίνετε, είναι αστείο να θεωρούµε ότι
µπορεί να φυτρώσει κάποια στιγµή το πόδι.
Βέβαια, νοµίζω ότι αν, όπως εξετάζουµε αυτήν την ώρα να νοµοθετήσουµε, λυθεί το θέµα της συνέχισης της καταβολής προνοιακής παροχής ή της σύνταξης µέχρι να εξεταστεί ο
εξεταζόµενος για παροχή αυτού του επιδόµατος ή της σύνταξης,
τότε νοµίζω θα έχει γίνει ένα µεγάλο διορθωτικό βήµα. Τουλάχιστον, θα εξασφαλίζεται η επιβίωση του δικαιούχου µέχρι να εξεταστεί. Νοµίζω ότι αυτήν την επικείµενη νοµοθετική ρύθµιση θα
πρέπει να τη θεωρείτε εσείς -όπως και όλοι όσοι έχουν αγωνία
για την επίλυση αυτού του µεγάλου ζητήµατος- δεδοµένη.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Ακολουθεί η τρίτη µε
αριθµό 742/11-12-2012 επίκαιρη ερώτηση δευτέρου κύκλου της
Βουλευτού Μαγνησίας των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Μαρίνας
Χρυσοβελώνη προς τους Υπουργούς Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας και Υγείας, σχετικά µε την αντιµετώπιση
των προβληµάτων των ασφαλισµένων του Οργανισµού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελµατιών (ΟΑΕΕ).
Θέλω να τονίσω ότι η έννοια των επικαίρων ερωτήσεων δεν
είναι να αναπτυχθούν µέσα σε πέντε λεπτά οι αστοχίες της Κυβέρνησης από την Αντιπολίτευση και να δοθούν απαντήσεις από
την Κυβέρνηση επί όλης της κοινωνικής πολιτικής της. Υπάρχουν
συγκεκριµένα ειδικά θέµατα, τα οποία απασχολούν τους συναδέλφους Βουλευτές και ρωτούν. Γι’ αυτό και οι αγορεύσεις πρέπει να είναι επί του συγκεκριµένου ερωτήµατος και οι απαντήσεις
επί του συγκεκριµένου, επίσης, ερωτήµατος.
Ορίστε, κυρία Χρυσοβελώνη, έχετε το λόγο.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, χιλιάδες ελεύθεροι επαγγελµατίες, βιοτέχνες,
έµποροι, αυτοκινητιστές και άλλοι ασφαλισµένοι του ΟΑΕΕ, διαµαρτύρονται όπως γνωρίζετε, για την αδιέξοδη πολιτική της Κυβέρνησης απέναντί τους.
Συγκεκριµένα, εξαιτίας του δυσθεώρητου ύψους των εισφορών που καλούνται να καταβάλουν αλλά και λόγω της συσσώρευσης ληξιπρόθεσµων οφειλών, που αδυνατούν ακόµα και να
ρυθµίσουν, πολλοί ασφαλισµένοι του ΟΑΕΕ σέρνονται στα ποινικά δικαστήρια και χάνουν ακόµα και το στοιχειώδες δικαίωµα
στην ιατροφαρµακευτική περίθαλψη.
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Η κατάσταση παίρνει πλέον διαστάσεις ανθρωπιστικής κρίσης,
καθώς το ίδιο δικαίωµα χάνουν και οι έµµεσα ασφαλισµένοι, δηλαδή τα µέλη των οικογενειών τους, την ώρα που, σύµφωνα µε
τις εκτιµήσεις της ΓΣΕΒΕΕ, πολλές χιλιάδες επιχειρήσεις θα κλείσουν και το 2013.
Στη Μαγνησία, σύµφωνα µε στοιχεία της Οµοσπονδίας Εµποροβιοτεχνών και Επαγγελµατιών Μαγνησίας, ένας στους δύο µικροµεσαίους δεν µπορεί πλέον να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του στον ΟΑΕΕ και ο ΕΟΠΥΥ τους αρνείται την παροχή βασικών υπηρεσιών υγείας. Το πρόβληµα είναι γενικότερο, αφού οι
άνθρωποι αυτοί χάνουν την ασφαλιστική τους ενηµερότητα µε
ό,τι αυτό συνεπάγεται.
Στο Βόλο, ο Ιατρικός Σύλλογος Μαγνησίας οργανώνει πλέον
κοινωνικό ιατρείο για την παροχή ιατρικών υπηρεσιών σε όλους
τους οικονοµικά αδύναµους συµπολίτες µας. Η κοινωνία ανταποκρίνεται αλλά το κράτος είναι αλλού. Ακόµα και οι ιδιωτικές
εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τοµέα υγείας, αποφασίζουν να στηρίξουν οικονοµικά µε παροχές σε υλικά ή χρήµα την
πρωτοβάθµια περίθαλψη των ανασφάλιστων άπορων πολιτών
που έχουν και τη µεγαλύτερη ανάγκη.
Σε όλα αυτά, η συγκυβέρνηση σφυρίζει αδιάφορα. Δεν θέλει
να συνδράµει. Αντίθετα, συνεχίζει να απαιτεί χρήµατα από τους
εµπόρους, τους ελεύθερους επαγγελµατίες και τους βιοτέχνες,
προτείνοντας ανέφικτες ρυθµίσεις χρεών τους στον ΟΑΕΕ και
προσπαθεί µε κοροϊδίες τύπου «εισιτηρίου ελεύθερης πρόσβασης», να πείσει προσωρινά τους ανασφάλιστους ότι θα µπορούν
να νοσηλεύονται δήθεν δωρεάν σε νοσοκοµεία.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Εν όψει όλων αυτών, οι πολίτες και οι ασφαλισµένοι του ΟΑΕΕ
σας ερωτούν, κύριε Υπουργέ. Θα δώσετε πραγµατική λύση στο
πρόβληµα των οφειλών εκατοντάδων χιλιάδων ασφαλισµένων
του ΟΑΕΕ, που επιβαρύνονται διαρκώς χωρίς ελπίδα ουσιαστικής ρύθµισης; Kαι, κυρίως ρωτούν. Τι θα πράξετε και πότε, για
να λαµβάνουν όλοι οι ασφαλισµένοι του ΟΑΕΕ στοιχειώδεις παροχές υγείας από τον ΕΟΠΥΥ;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Το λόγο έχει ο Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας κ. Παναγιωτόπουλος.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Σύµφωνα µε στοιχεία
του Ταµείου, του ΟΑΕΕ, από το 2008 µέχρι το 2011, ο αριθµός
των ασφαλισµένων του ΟΑΕΕ που αδυνατεί να αντεπεξέλθει στις
υποχρεώσεις του, ανέρχεται σε διακόσιες εξήντα πέντε χιλιάδες
οκτακόσιους πενήντα δύο και το συνολικό ύψος της οφειλής σε
2,5 δισεκατοµµύρια ευρώ. Προφανώς σήµερα, είναι ακόµα µεγαλύτερος αυτός ο αριθµός, δεδοµένου ότι τελειώνει το 2012
και θα έλεγα ότι η κρίση οπωσδήποτε έχει επιδεινωθεί σε ένταση.
Μέρος αυτών των οφειλετών έχει υπαχθεί στη ρύθµιση του Αυγούστου 2011, στην τελευταία πρόταση ρύθµισης του ΟΑΕΕ, και
κατ’ επέκταση έχει ασφαλιστική ικανότητα για παροχές υγείας
από τον ΕΟΠΥΥ.
Τώρα όσον αφορά τον ακριβή αριθµό των ανασφάλιστων ελεύθερων επαγγελµατιών, δεν είναι δυνατόν να αντληθούν στοιχεία
και τούτο γιατί για άλλους είναι σε ισχύ η ρύθµιση, άλλοι έχουν
εξαιρεθεί κι έχουν απαλλαγή από την εισφορά για υγειονοµική
περίθαλψη και πιθανότατα άλλοι έχουν υπαχθεί στις ρυθµίσεις
και περί ανέργων. Είναι στοιχείο της απάντησης σε άλλο συνάδελφο από το Υπουργείο Εργασίας.
Εποµένως, εδώ συµφωνούµε ότι όντως υπάρχει πρόβληµα.
Απαιτείται κάποια πρόταση ρύθµισης για τους ασφαλισµένους
στον ΟΑΕΕ αλλά εδώ το πρόβληµα µε τις προτάσεις ρύθµισης
είναι το εξής, ότι έρχεται κάποιος στο γραφείο σας ή στο γραφείο µου ή στο γραφείο κάποιου άλλου συναδέλφου, µεταφέρει
το πρόβληµά του, ζητάει να µεταφερθεί προς το Υπουργείο αίτηµα για ρύθµιση, προκύπτει κάποια ρύθµιση, µετά από µια βδοµάδα ή ένα µήνα ή δύο έρχεται κάποιος άλλος µε αντίστοιχο
πρόβληµα, ο οποίος δεν µπορούσε να υπαχθεί στο καθεστώς της
πρώτης ρύθµισης κ.ο.κ..
Γι’ αυτόν το λόγο και υπήρξε µεγάλη αντιδικία µε την τρόικα
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στις διαπραγµατεύσεις, διότι η τρόικα απλά είναι πάρα πολύ δύσπιστη στα καθεστώτα των αλλεπάλληλων ρυθµίσεων. Θεωρεί
ότι πολλές φορές αυτές λειτουργούν προσχηµατικά, συµφωνούνται κάποιες διευκολύνσεις, τηρούνται στην αρχή από µεγάλη µερίδα ασφαλισµένων, καταβάλλονται µία-δύο δόσεις και
µετά διακόπτεται η τήρηση της ρύθµισης κ.ο.κ., και πάλι από την
αρχή.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
Εν πάση περιπτώσει, εδώ έχουν προκύψει επανειληµµένες
ρυθµίσεις και παρατάσεις ρυθµίσεων τα τελευταία χρόνια κι
έχουν δοθεί διευκολύνσεις σε ασφαλισµένους που όφειλαν
ασφαλιστικές εισφορές στον ΟΑΕΕ. Εδώ, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, οι ασφαλισµένοι έχουν τη δυνατότητα να ρυθµίσουν τις οφειλές τους στον οργανισµό µε εφάπαξ εξόφληση
µε έκπτωση 40% επί των προσθέτων τελών και λοιπών επιβαρύνσεων. Αυτό είναι δύσκολο και το αναγνωρίζουµε ιδίως εν όψει
των οικονοµικών συνθηκών. Από εκεί και πέρα, υπάρχει δυνατότητα εξόφλησης σε τριάντα έξι κατά το ανώτατο όριο δόσεις µε
τη µηνιαία δόση να µην είναι µικρότερη των 200 ευρώ και έκπτωση 20% επί των προσθέτων τελών και λοιπών επιβαρύνσεων.
Αυτό θεωρώ ότι είναι λίγο πιο εφικτό για τους ευρισκόµενους σε
οικονοµική δυσχέρεια ασφαλισµένους.
Και επιπλέον, ασφαλισµένοι του ΟΑΕΕ µε ποσό οφειλής άνω
των 80.000 ευρώ, έχουν τη δυνατότητα να προσφεύγουν στον
ίδιο τον οργανισµό, στο διοικητικό συµβούλιό του, για χορήγηση
ευνοϊκότερων διευκολύνσεων. Εποµένως υπάρχουν προβλέψεις
στο νόµο.
Πριν από δύο µέρες, το Σάββατο, και θα συµπληρώσω στη
δευτερολογία µου, βρέθηκα στη γενική συνέλευση του ΕΔΕΑ και
εκεί άκουσα από πολλές περιοχές της Ελλάδας προτάσεις των
επιµελητηρίων, για τη ρύθµιση των χρεών των ασφαλισµένων του
ΟΑΕΕ. Όλα αυτά τα υποµνήµατα που έρχονται και στο Υπουργείο, έχουν µεταβιβαστεί στη Γενική Γραµµατεία Κοινωνικών
Ασφαλίσεων και τα επεξεργάζεται, προκειµένου να ενσωµατώσει
κάποια από αυτά τα αιτήµατα, κάποιες από αυτές τις προτάσεις
στο υπό επεξεργασία νοµοσχέδιο που θα κατατεθεί στις αρχές
του επόµενου έτους.
Σαν πιο βασικά από αυτά, στοιχειοθετώ τη ρύθµιση µε διαχωρισµό παλαιότερων οφειλών από την τρέχουσα εισφορά, έτσι
ώστε να προκύπτει ασφαλιστική ενηµερότητα παροχής ιατροφαρµακευτικής φύσεως και ροή εσόδων στο ασφαλιστικό ταµείο, βασική προϋπόθεση για να είναι βιώσιµο, και την αποποινικοποίηση που θίγετε κι εσείς σε περίπτωση µη καταβολής εισφορών. Εδώ θα πρέπει να σηµειώσω ότι ήδη έχει υπάρξει µε νοµοθετική ρύθµιση µεγάλη µείωση του ορίου. Παλαιότερα πήγαινε
στο ποινικό δικαστήριο όποιος χρωστούσε από 2.000 και πάνω.
Τώρα το όριο αυτό, έχει ανέβει και είναι στις 20.000. Όπως καταλαβαίνετε, αποποινικοποιήθηκε το όριο από τις 2.000 µέχρι τις
20.000 ευρώ.
Επίσης, έχουµε θέµα διαχωρισµού ασφαλιστικών εισφορών,
δηλαδή εισφορών για σύνταξη και εισφορών για ιατροφαρµακευτική περίθαλψη, έτσι ώστε να µπορεί να διαλέγει ο ασφαλισµένος να µη χάνει τις συνταξιοδοτικές του εισφορές εάν δεν
µπορεί να τις πληρώσει όλες. Και από εκεί και πέρα βέβαια, είναι
και το ζήτηµα της παροχής επιδόµατος ανεργίας τους ασφαλισµένους του ΟΑΕΕ.
Είναι θέµατα που είναι υπό εξέταση. Θεωρώ ότι κάποια από
αυτά θα επιλυθούν. Από εκεί και πέρα, νοµίζω ότι έχει σηµασία
να κρατήσουµε ότι υπάρχει αυτήν τη στιγµή µεγάλο πλέγµα προτάσεων, εναλλακτικές λύσεις, δηλαδή, για ρύθµιση των οφειλών.
Εν πάση περιπτώσει νοµίζω ότι µπορεί ο ασφαλισµένος να διαλέξει µία από αυτές.
Στη δευτερολογία µου θα σας αναφέρω κάποιες υπόλοιπες
λεπτοµέρειες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Νοµίζω ότι έχετε πάρει
το χρόνο και της δευτερολογίας σας κύριε Υπουργέ.
Η κ. Χρυσοβελώνη έχει το λόγο.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, αναγνωρίζω πραγµατικά ότι ο τοµέας υγείας
δεν είναι στο αντικείµενό σας. Επειδή θεωρώ όµως πως υπάρχει
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εκ µέρους της συγκυβέρνησης, όχι βεβαίως από εσάς που την
εκπροσωπείτε εδώ, καθώς προσωπικά οφείλω να οµολογήσω ότι
δίνετε την εικόνα ενός αξιοπρεπούς πολιτικού αλλά µιλώντας συνολικά, µία εξαπάτηση των πολιτών, θα πρέπει να σας ρωτήσω
ξανά τα εξής. Ισχύει ή όχι η εξαγγελία του κ. Λυκουρέντζου, για
πλήρη πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια περίθαλψη εκατό χιλιάδων ανασφάλιστων και άπορων; Γιατί σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του έργου του ΕΣΠΑ για το περίφηµο εισιτήριο
ελεύθερης πρόσβασης, αυτό δεν θα συµπεριλαµβάνει νοσηλεία.
Τι θα γίνει, λοιπόν, αν ασθενήσουν σοβαρά εκείνοι οι ελεύθεροι
επαγγελµατίες που δεν µπορούν να πάρουν τώρα ασφαλιστική
ενηµερότητα; Θα µπορέσουν τελικά να νοσηλευτούν ή µήπως
πρόκειται για µία τεράστια κοροϊδία από την πλευρά της Νέας
Δηµοκρατίας;
Υπάρχει όντως µία πάγια επιχορήγηση των νοσοκοµείων του
ΕΣΥ από το κράτος για τη νοσηλεία των άπορων. Δεν είναι σηµερινή ανακάλυψη. Το πρόβληµα είναι, όπως άριστα γνωρίζετε, ότι
στην πράξη, διατίθεται σε αλλοδαπούς και όχι στους Έλληνες.
Δεν πρέπει εδώ να µπει κάποια προτεραιότητα; Δεν αξίζουν κύριε
Υπουργέ, άραγε οι Έλληνες οι οποίοι για χρόνια στήριζαν το σύστηµα µε τις ασφαλιστικές τους εισφορές, να εξυπηρετηθούν
τώρα που αδυνατούν προσωρινά να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους; Πρέπει οι Έλληνες να βιώνουν την αδιαφορία της
πολιτείας και µέσα στην ίδια τους τη χώρα;
Το τελευταίο εξίσου σηµαντικό, είναι η αποκατάσταση της
ασφαλιστικής ικανότητας όσων εξαρτώνται από τον ΟΑΕΕ. Σίγουρα δεν είναι λύση η προσωρινή µετάταξή τους σε χαµηλότερη ασφαλιστική κατηγορία ούτε βέβαια οι ψευδεπίγραφες
ρυθµίσεις χρεών προς το ταµείο. Αυτό που χρειάζεται, είναι µία
πραγµατική µείωση εισφορών και προσαυξήσεων, ουσιαστική
αύξηση δόσεων και σεισάχθεια από πρόστιµα και κάθε είδους
άδικες ποινές τις οποίες επιβάλλετε σήµερα στους υπερχρεωµένους ασφαλισµένους σέρνοντάς τους ακόµη και στα ποινικά
δικαστήρια.
Κύριε Υπουργέ, χιλιάδες ελεύθεροι επαγγελµατίες, βιοτέχνες,
έµποροι, αυτοκινητιστές και άλλοι ασφαλισµένοι του ΟΑΕΕ, διαµαρτύρονται για την ανάλγητη πολιτική της συγκυβέρνησης απέναντί τους, µία µνηµονιακή πολιτική, που τους οδηγεί στην
απώλεια ακόµη και του στοιχειώδους δικαιώµατος στην περίθαλψη.
Η κατάσταση, όπως προανέφερα, παίρνει πραγµατικά διαστάσεις ανθρωπιστικής κρίσης για τους ίδιους τους ανασφάλιστους
και τις οικογένειές τους, την ώρα που δεκάδες χιλιάδες επιχειρήσεις κλείνουν οριστικά και πολλές από αυτές κλείνουν δυστυχώς, γιατί οι ελεύθεροι επαγγελµατίες οι οποίοι τις κρατούσαν
για χρόνια δίνοντας εργασία σε εκατοντάδες, χιλιάδες υπαλλήλους, χάνουν πλέον την ασφαλιστική τους ενηµερότητα και µαζί
τους χάνονται εκατοντάδες, χιλιάδες δουλειές στον ιδιωτικό
τοµέα.
Η κοινωνία, κύριε Υπουργέ, ζητά πραγµατική λύση στο πρόβληµα των οφειλών των εκατοντάδων, χιλιάδων υπερχρεωµένων
ασφαλισµένων του ΟΑΕΕ που σήµερα επιβαρύνονται διαρκώς
µε την αδιέξοδη πολιτική σας χωρίς ελπίδα ουσιαστικής ρύθµισης. Η κοινωνία, απαιτεί την ασφαλιστική σεισάχθεια για να πάρει
επιτέλους µπροστά η ελληνική αγορά, που φθίνει µε επιταχυνόµενους πλέον ρυθµούς.
Οι Ανεξάρτητοι Έλληνες και εγώ προσωπικά, ζητούµε να απεµπλακεί το ζήτηµα των καταβαλλόµενων εισφορών στον ΟΑΕΕ
από την υγειονοµική κάλυψη του ΕΟΠΥΥ, για να νιώσουν επιτέλους οι Έλληνες µικροµεσαίοι, πως δεν είναι τα αποπαίδια της
ελληνικής πολιτείας. Για να φανεί ότι το κοινωνικό κράτος υπάρχει και θα συνεχίσει να υπάρχει, σε πείσµα της τρόικας και του
µνηµονίου.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Το λόγο έχει ο Υφυπουργός κ. Νικόλαος Παναγιωτόπουλος.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, θα είµαι πολύ σύντοµος.
Κυρία συνάδελφε, ένα ασφαλιστικό σύστηµα, ένα ασφαλιστικό
ταµείο, είναι βιώσιµο και λειτουργικό, χάρη στη λεγόµενη αρχή
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της ανταποδοτικότητας. Δηλαδή υπάρχουν εισφορές των ασφαλισµένων προς το ταµείο, υπάρχει η ροή των εσόδων, υπάρχει
επαρκής παροχή ιατροφαρµακευτικής φύσεως υπηρεσιών, καθώς βέβαια και η κάλυψη και καταβολή των συντάξεων. Αν λείψει
µία από αυτές τις προϋποθέσεις που συντρέχουν παράλληλα,
τότε όπως καταλαβαίνετε, το ασφαλιστικό σύστηµα ή το ασφαλιστικό ταµείο κινδυνεύει να τιναχθεί στον αέρα.
Εποµένως, δεν µπορούµε να πούµε –θα ήταν πολύ επιπόλαιο
να πούµε- να σταµατήσουν να καταβάλλονται οι εισφορές, αλλά
το ταµείο να συνεχίσει να πληρώνει. Η αρχή της ανταποδοτικότητας, κινεί το ασφαλιστικό µας σύστηµα τουλάχιστον µέχρι
αυτήν τη στιγµή.
Οφείλουµε, βέβαια, να διατηρήσουµε την ισορροπία µεταξύ
καταβαλλοµένων εισφορών και χορηγούµενων παροχών και να
µπορούµε να κάνουµε ρυθµίσεις, οι οποίες καλύπτουν ιδίως εποχές οικονοµικής δυσχέρειας, όπως η ρύθµιση που έγινε στους
ασφαλισµένους στο ΙΚΑ πριν από δυο-τρεις µήνες και που αποδίδει µέχρι στιγµής, αφού επιτρέπει στους ασφαλισµένους να
καταβάλλουν µικρότερες δόσεις και να συνεχίζουν να απολαµβάνουν των παροχών που απολαµβάνουν.
Από εκεί και πέρα –και κλείνω το θέµα εδώ- οφείλω να πω ότι
για την ιατροφαρµακευτική περίθαλψη των ελευθέρων επαγγελµατιών ασφαλισµένων του ΟΑΕΕ που οφείλουν εισφορές στον
ασφαλιστικό οργανισµό, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία,
παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης τέτοιων παροχών από τον
ΕΟΠΥΥ στους ασφαλισµένους του ΟΑΕΕ και τα µέλη της οικογένειάς τους, εφόσον ρυθµίζουν τις ασφαλιστικές τους εισφορές. Αυτό ισχύει µέχρι τώρα.
Με ρωτάτε, αν µπορώ να δεσµευθώ για αυτά που εξήγγειλε ο
Υπουργός Υγείας. Όπως καταλαβαίνετε, βέβαια, δεν µπορώ να
µιλήσω για λογαριασµό του. Σας λέω, όµως, ότι εξήγγειλε την
παροχή ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης σε ανασφάλιστους την
επόµενη δικής µου ανάλογης τοποθέτησης πάλι στο πλαίσιο της
κοινοβουλευτικής διαδικασίας, όπου είπα ότι το Υπουργείο
Υγείας µελετά αυτό το πράγµα, δηλαδή να επεκταθεί η παροχή
υπηρεσιών ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης και σε ανασφάλιστους.
Εποµένως, πραγµατικά, αυτή η εξαγγελία µπορεί να θεωρηθεί
αξιόπιστη και φυσικά, αναµένεται να γίνει πράξη στις επόµενες
µέρες, σύµφωνα βέβαια, µε τα λεγόµενα του αρµοδίου Υπουργού Υγείας, για λογαριασµό του οποίου –αν θέλετε- κάνω και
αυτήν την παρέµβαση. Αυτό να το θεωρήσετε δεδοµένο και να
περιµένετε και τις σχετικές συγκεκριµένες ανακοινώσεις.
Ευχαριστώ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, αν µου επιτρέπετε, θα ήθελα να κάνω µία παρέµβαση στο θέµα. Επειδή επισκέφθηκα τον ΟΑΕΕ…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Όχι, κύριε Κουκούτση,
δεν έχετε το λόγο. Είχα την εντύπωση ότι θέλατε να πείτε κάτι
επί της διαδικασίας. Πείτε στον κ. Ηλιόπουλο αυτό που θέλετε
να πείτε για να το πει εκείνος.
Θα συζητηθεί τώρα η τέταρτη µε αριθµό 746/11-12-2012 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Μαγνησίας του
Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή κ. Παναγιώτη Ηλιόπουλου προς
τους Υπουργούς Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
και Υγείας, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στη
λειτουργία των αναπηρικών επιτροπών και τις µειώσεις των αναπηρικών επιδοµάτων.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής κ. Παναγιώτης Ηλιόπουλος.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Υπουργέ, στη συγκεκριµένη ερώτηση δεν χωράει ούτε πολιτική ούτε αντιπολίτευση.
Άκουσα και την απάντησή σας στον προηγούµενο συνάδελφο,
που ήταν άµεσα συσχετιζόµενη µε τη δική µου ερώτηση.
Μιλάµε για ανθρώπους οι οποίοι –αν θέλετε- είτε από τύχη είτε
από τη ζωή είτε από κάποιο τυχαίο γεγονός, έχουν χάσει την αρτιµέλειά τους είτε σωµατική είτε ψυχική. Αυτό µπορεί να το πάθει
καθένας µας ανά πάσα στιγµή, γι’ αυτό πρέπει να είµαστε υπερβολικά ευαίσθητοι στο συγκεκριµένο θέµα και να µη θεωρούµε
τα συγκεκριµένα άτοµα ως ανάπηρα, έτσι όπως τα λέµε, αλλά
µε ειδικές ικανότητες. Νοµίζω ότι έτσι πρέπει να το αντιµετωπίζετε και έτσι το αντιµετωπίζετε και εσείς.
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Αυτοί οι άνθρωποι, λοιπόν, µέχρι σήµερα ζούσαν αποκλειστικά
και µόνο -γιατί δεν µπορούν να εργαστούν- µε το επίδοµα ή τη
σύνταξη αναπηρίας. Κακώς έχετε περικόψει αυτά τα επιδόµατα
και αυτές τις συντάξεις.
Το παραβλέπω όµως αυτό και θέλω να σταθώ στο εξής. Από
το Μάιο όπως γνωρίζετε, έχουν κοπεί αυτές οι συντάξεις και τα
επιδόµατα µέχρι να εξεταστούν οι συγκεκριµένοι άνθρωποι, για
να εξακριβωθεί αν πληρούν τις προϋποθέσεις για να τα λαµβάνουν.
Είπατε ότι αυτό θα διορθωθεί και θα ήθελα να µας πείτε πότε
ακριβώς θα διορθωθεί αυτή η αµέλεια της Κυβέρνησης, γιατί
αυτοί οι άνθρωποι από το Μάιο, µη έχοντας περάσει επιτροπή,
δεν λαµβάνουν κανένα επίδοµα και δεν µπορούν να ζήσουν.
Επειδή έχω µιλήσει µαζί τους, έχω πάει σε δυο-τρεις συλλόγους τους, ξέρω ότι δανείζονται από φίλους, από συγγενείς,
προσπαθούν µέσω της γειτονιάς να βρουν κάποια λύση έστω για
τα βασικά, για τις βασικές τους ανάγκες, για να µπορέσουν να
ζήσουν. Δεν πληρώνουν ενοίκια. Έχουν σταµατήσει µέχρι και να
τρώνε, υποσιτίζονται οι συγκεκριµένοι άνθρωποι. Ζητούν τη βοήθεια συγγενών και φίλων.
Θα συνεχίσω στη δευτερολογία µου. Απλώς, θα ήθελα να µας
πείτε πότε θα λυθεί το θέµα που αφορά την καταβολή των επιδοµάτων, ακόµα και αν δεν έχουν περάσει επιτροπή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Το λόγο έχει ο Υπουργός
κ. Παναγιωτόπουλος.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Κύριε συνάδελφε, νοµίζω ότι πιο ισχυρή απόδειξη ότι αυτό το ζήτηµα µάς απασχολεί
όλους, είναι ότι πριν από λίγο συζητήθηκε περίπου το ίδιο µετά
από ερώτηση Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ.
Είναι εύλογο ότι απασχολούµεθα όλοι σ’ αυτήν την Αίθουσα
µε αυτό το φλέγον θέµα. Εγώ το αποκαλώ «βόµβα» που κινδυνεύει να σκάσει ανά πάσα ώρα και στιγµή. Πραγµατικά αισθάνοµαι ότι εάν δεν δώσουµε λύσεις, πολύ σύντοµα θα έρθουν
χειρότερα.
Όπως είπα, λοιπόν, και στο συνάδελφο του ΣΥΡΙΖΑ στις αρχές
του έτους, µέσα στον Ιανουάριο, θα κατατεθεί στη Βουλή νοµοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας µε πάρα πολλές ρυθµίσεις, µεταξύ των οποίων και κάποιες που αφορούν στα ζητήµατα της
καλύτερης λειτουργίας των ΚΕΠΑ.
Οι νοµοθετικές ρυθµίσεις που επεξεργαζόµαστε, είναι αυτές
που έχουν να κάνουν µε τη χορήγηση προσωρινής σύνταξης υπό
τις προϋποθέσεις που προανέφερα, δηλαδή πρωτοβάθµια κρίση
και 50% τουλάχιστον αναπηρία. Επίσης, αυτό που είναι ακόµα
πιο σηµαντικό, είναι η παράταση καταβολής σύνταξης σε αυτόν
που περιµένει να εξεταστεί και πολλές φορές περιµένει πάρα
πολύ, περισσότερο από όσο θα έπρεπε, ιδίως στις περιπτώσεις
αναβολών των επιτροπών, επειδή ίσως δεν προσέρχονται οι γιατροί ή επειδή δεν µπορούν να βρεθούν µαζί γιατροί της ίδιας ειδικότητας, µε την προϋπόθεση βέβαια το ποσοστό αναπηρίας να
είναι τουλάχιστον 67%. Παράταση καταβολής σύνταξης για ένα
εξάµηνο. Νοµίζω ότι απ’ αυτές τις ρυθµίσεις, θα δοθεί µεγάλη
ανάσα στο σύστηµα και, πραγµατικά, πρέπει όλοι να το υποστηρίξουµε.
Επίσης, µια από τις ρυθµίσεις, που µελετώνται να έρθουν προς
ψήφιση στο Κοινοβούλιο, είναι οι συµβατικές υποχρεώσεις των
γιατρών του ΕΟΠΥΥ. Πάλι µπαίνω στα χωράφια του Υπουργείου
Υγείας, αλλά τι να κάνουµε; Ήρθε όλος ο τοµέας πρόνοιας στο
Υπουργείο Εργασίας, αλλά αναπόφευκτα η λειτουργία των
δοµών της πρόνοιας περνάει και µέσα από τη λειτουργία των
δοµών του Υπουργείου Υγείας.
Στις συµβατικές, λοιπόν, υποχρεώσεις των γιατρών του
ΕΟΠΥΥ να περιλαµβάνεται και η συµµετοχή τους στις υγειονοµικές επιτροπές αναπηρίας των ΚΕΠΑ, µε προϋπόθεση, βέβαια,
να έχουν εκπαιδευτεί, για να αποτελέσουν µέλη αυτού του ειδικού σώµατος επιθεωρητών και φυσικά, να έχει υπάρξει και η συνεννόηση µε το Υπουργείο Υγείας. Είναι και αυτό απαραίτητο.
Από εκεί και πέρα, µελετούµε τον καλύτερο καθορισµό από
την Ειδική Επιστηµονική Επιτροπή επιπλέον παθήσεων µε διάρκεια αναπηρίας επ’ αόριστον, όπως η περίπτωση ακρωτηριασµού. Εδώ το ζητούµενο είναι να λειτουργήσει επιτέλους καλύ-
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τερα αυτή η Ειδική Επιστηµονική Επιτροπή, που ήδη έχει θεσµοθετηθεί στο νόµο.
Υπάρχουν ζητήµατα απώλειας ιδιότητας µελών για ορισµένα
από τα µέλη αυτής της επιτροπής. Αν υπάρξουν οι αντικαταστάσεις γρήγορα, τότε νοµίζω ότι µπορούµε να βάλουµε στο τραπέζι
και ζητήµατα υπαγωγής επιπλέον περιπτώσεων, που χαρακτηρίζονται σοβαρές αναπηρίες και µπορεί αυτό να διαπιστωθεί επ’
αόριστον και τα επιδόµατα ή οι αντίστοιχες συντάξεις να επιδικαστούν µια φορά, άπαξ, να µην χρειάζεται δηλαδή το άτοµο µε
ειδικές ανάγκες να προσέρχεται ξανά και ξανά για να διαπιστωθεί το αυτονόητο, ότι υπάρχει ας πούµε ακρωτηριασµός ή ότι
δεν έχει θεραπευτεί.
Εποµένως, νοµίζω ότι εδώ θα υπάρξει πρόοδος και µάλιστα
σύντοµα, τον επόµενο µήνα. Φυσικά, θα είµαστε εδώ να το συζητήσουµε. Από εκεί και πέρα, οφείλω να πω πως δεν έχουν
υπάρξει περικοπές των αναπηρικών επιδοµάτων. Θέλω να πω ότι
ακόµα και στα µέτρα του µνηµονίου που ψηφίσαµε πριν από δύο
µήνες -και αυτό ήταν µια µικρή νίκη αν θέλετε- προσπαθήσαµε
όλοι ώστε να µην γίνει καµία περικοπή σε αναπηρικά επιδόµατα.
Περικόπηκαν αναπηρικές συντάξεις ή µάλλον περικόπηκαν οι
κύριες συντάξεις αυτών που ήταν δικαιούχοι και αναπηρικής σύνταξης. Και εκεί όµως, µετά από συντονισµένη προσπάθεια και
συµβολή όλων των κοµµάτων, εξαιρέθηκαν κάποιες περιπτώσεις
βαριάς αναπηρίας, ώστε να µην υπάρχει εκεί καµµία περικοπή.
Εποµένως, νοµίζω ότι όλο το πολιτικό σύστηµα αγωνιά για τα
ζητήµατα των ατόµων µε ειδικές ανάγκες και την καλύτερη και
πιο εύρυθµη λειτουργία των ΚΕΠΑ και νοµίζω ότι όταν έρθει η
ώρα να ψηφιστούν αυτές οι διατάξεις από το Σώµα, όλοι θα
έχουµε την ευκαιρία να το δείξουµε αυτό και στην πράξη, κάτι
για το οποίο δεν αµφιβάλλω για κανέναν.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Το λόγο έχει ο Βουλευτής κ. Ηλιόπουλος.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Κατ’ αρχάς, να σας πω ότι
εµείς, όχι απλά υποστηρίζουµε το ξεκαθάρισµα των αναπηρικών
επιδοµάτων και το επικροτούµε, αλλά θα θέλαµε κιόλας αυτοί
που έχουν λάβει όλα αυτά τα χρόνια παράνοµα τα επιδόµατα, να
τα επιστρέψουν και έντοκα, εννοείται!
Ένα άλλο θέµα που αναφέρατε και στο συνάδελφο πριν είναι
ότι αρνούνται οι γιατροί να προσέλθουν στις επιτροπές. Δεν είναι
δηµόσιοι υπάλληλοι, δεν υποχρεούνται να προσέλθουν στις επιτροπές, κύριε Υπουργέ; Τι σηµαίνει «αρνούνται»; Αρνούνται να
πράξουν το καθήκον τους. Υποτίθεται ότι οι γιατροί είναι δηµόσιοι υπάλληλοι και όπου τους διατάξει –εντός ή εκτός εισαγωγικών- το κράτος να προσέλθουν, πρέπει να προσέρχονται.
Είπατε –για τους ακρωτηριασµούς- πως νοµίζετε ότι θα λυθεί
το θέµα. Αν θέλετε, στη δευτερολογία σας να µας πείτε τουλάχιστον για τους ακρωτηριασµένους ή αυτούς που έχουν κάποια
µόνιµη πάθηση πότε θα ψηφιστεί και αυτό, γιατί είναι και ένα
πρόβληµα που µας το έχουν θέσει. Είπατε ότι δεν µειώθηκαν τα
επιδόµατα. Δεν ξέρω αν αυτό όντως ισχύει...
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Για τα αναπηρικά;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι, για τα αναπηρικά λέω.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Εξαιρέθηκαν.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Θα ήθελα στη δευτερολογία
σας να µου απαντήσετε πώς αρνούνται οι γιατροί. Επίσης, µέσα
στο επόµενο διάστηµα, για τους ακρωτηριασµένους ή γι’ αυτούς
που έχουν κάποια µόνιµη πάθηση, γίνεται να υπάρξει ρύθµιση,
ώστε να µην προσέρχονται συνέχεια στις επιτροπές; Διότι πιστεύω ότι είναι και προσβολή –δεν είναι µόνο ταλαιπωρία γι’
αυτόν που είναι ακρωτηριασµένος και έχει χάσει κάποιο µέλος,
είναι και προσβολή- να τον φωνάζουµε κάθε δύο χρόνια. Για να
αποδείξει τι; Ότι δεν έχει φυτρώσει το µέλος του; Το είπατε και
εσείς πριν.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Το λόγο έχει ο Υφυπουργός κ. Νικόλαος Παναγιωτόπουλος.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Όσον αφορά την καλύ-
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τερη και µαζικότερη συµµετοχή των γιατρών, ειδικά των εντεταγµένων στον ΕΟΠΥΥ, αναπόφευκτα ο επισπεύδων -ώστε να κληθούν οι γιατροί να ενισχύσουν το σύστηµα- δεν µπορεί να είναι
άλλος από το Υπουργείο Υγείας.
Εµείς βρισκόµαστε σε συνεχή επαφή µε την ηγεσία του
Υπουργείου, αλλά και µε τη συνδικαλιστική ηγεσία των γιατρών,
τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, ώστε να συνεννοηθούµε και να
δούµε τι πρέπει –εν πάση περιπτώσει- να γίνει, ώστε αυτό να γίνει
πραγµατικότητα.
Έδωσα ένα παράδειγµα στην προηγούµενη ερώτηση. Έγιναν
εκπαιδευτικά σεµινάρια για να ενταχθούν γιατροί στο Σώµα Επιθεωρητών Υγειονοµικών Επιτροπών ΚΕΠΑ στη Θεσσαλονίκη και
στην Αθήνα το Σεπτέµβρη και τον Οκτώβρη. Από τους περίπου
διακόσιους εξήντα προσήλθαν οι εξήντα δύο, δηλαδή ήταν εξαιρετικά µικρό το ποσοστό συµµετοχής. Μάλιστα στην Πάτρα είχαµε και κραυγές συνδικαλιστών που καλούσαν τους γιατρούς
να µην πάνε να εκπαιδευθούν σε αυτά τα σεµινάρια.
Το επιχείρηµά τους είναι ότι η συµµετοχή στις επιτροπές του
ΚΕΠΑ αποδυναµώνει την καλύτερη λειτουργία του συστήµατος
των πολυϊατρείων. Δεν είναι ζήτηµα που κατέχω, ιδίως καθότι δεν
είµαι στο αρµόδιο Υπουργείο. Όµως, θεωρώ ότι υπάρχει το έδαφος –καλή τη πίστει- και µε το δεδοµένο ότι οι γιατροί αντιλαµβάνονται και τη συναίσθηση του καθήκοντος από το λειτούργηµα
που επιτελούν, να ξεπεράσουµε όλα αυτά τα προβληµατάκια.
Θεωρώ, λοιπόν, ότι αναπόφευκτα το σύστηµα για να λειτουργήσει κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο προϋποθέτει και αυτό,
δηλαδή µεγαλύτερη συµµετοχή των γιατρών και για µια ακόµα
φορά θα ήθελα να τονίσω από αυτό το Βήµα ότι αυτό είναι και
το κεντρικό ζητούµενο.
Οι νοµοθετικές ρυθµίσεις που θα κάνουµε ή δεν θα κάνουµε ή
οι προτάσεις για καλύτερη λειτουργία των επιτροπών, όπως σας
είπα, µε ενσωµάτωση γιατρών των τριών ειδικοτήτων που έχουν
το µεγαλύτερο πρόβληµα ή µε µεγαλύτερο αριθµό εξεταζοµένων
περιπτώσεων ανά επιτροπή, απλά θα δώσουν πρόσκαιρες ανακουφίσεις στο σύστηµα. Όµως, αν και οι γιατροί δεν προσέλθουν
µαζικότερα, αυτό δεν θα έχει τα αποτελέσµατα που θέλουµε ως
προς την αποσυµφόρηση από τις εκκρεµότητες.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Δηλαδή θα το αφήσουµε στην
τύχη του;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Όχι, δεν το αφήνουµε
στην τύχη. Ήδη εξετάζουµε την καλύτερη λειτουργία της ειδικής
επιστηµονικής επιτροπής για την περίπτωση των εξετάσεων κάποιων µορφών αναπηρίας άπαξ, µια φορά, για να µην ξαναέρχεται και ταλαιπωρείται ο ανάπηρος ή ο ακρωτηριασµένος. Νοµίζω
ότι από εδώ και από εκεί θα µπορέσουµε να δώσουµε µικρές
ανάσες. Σας είπα να περιµένετε τις νοµοθετικές ρυθµίσεις στις
αρχές του επόµενου µήνα. Για µένα αυτό το ζήτηµα της λειτουργίας των ΚΕΠΑ χωρά ακόµα και ξεχωριστό νοµοσχέδιο, γιατί
είναι πολλά αυτά τα οποία θα µπορούσαν να γίνουν.
Όµως, για τις διαδικασίες των εγκυκλίων και των υπουργικών
αποφάσεων καθώς και των οδηγιών που δίνει ο διοικητής του ΙΚΑ
στους εντεταγµένους στο σύστηµα γιατρούς µπορούµε ήδη να
προχωρήσουµε σε καλύτερη λειτουργία και αυτό νοµίζω ότι είναι
στις προθέσεις και του Υπουργείου και της διοίκησης του ΙΚΑ και
στις προθέσεις τις δικές σας που µε τον κοινοβουλευτικό έλεγχο
βάζετε αυτά τα ζητήµατα.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν θα υπήρχε πρόβληµα, αν
δεν είχε γίνει διακοπή του επιδόµατος.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Αυτό θα γίνει µε νοµοθετική ρύθµιση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Η πέµπτη µε αριθµό
750/11-12-2012 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Β’ Αθήνας της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Οδυσσέα Βουδούρη προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά µε την προοπτική και
τη λειτουργία του κοινωφελούς ιδρύµατος «ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ»,
δεν θα συζητηθεί και διαγράφεται.
Ολοκληρώθηκε η συζήτηση των επικαίρων ερωτήσεων.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Εισερχόµαστε στην ηµερήσια διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Όπως ξέρετε, εισάγονται προς συζήτηση στη Βουλή µε τη διαδικασία του άρθρου 108 του Κανονισµού της Βουλής, δύο Κυρώσεις Συµβάσεων του Υπουργείου Οικονοµικών οι οποίες είναι
οµοειδείς. Η πρόταση είναι να συζητηθούν και οι δύο συγχρόνως, όπως έχουµε κάνει κατ’ επανάληψη. Το Σώµα συµφωνεί;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Εποµένως, το Σώµα συµφώνησε.
Εισερχόµαστε, λοιπόν, στη συζήτηση των σχεδίων νόµων του
Υπουργείου Οικονοµικών:
Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου
του σχεδίου νόµου «Κύρωση του Προσθέτου Πρωτοκόλλου µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Ελβετικής Συνοµοσπονδίας στο Πρωτόκολλο µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
της Ελβετικής Συνοµοσπονδίας που υπεγράφη στη Βέρνη στις 4
Νοεµβρίου 2010 και τροποποιεί τη Σύµβαση µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Ελβετικής Συνοµοσπονδίας για την
αποφυγή της διπλής φορολογίας αναφορικά µε τους φόρους εισοδήµατος και το συνηµµένο στη Σύµβαση Πρωτόκολλο».
Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου
του σχεδίου νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου που τροποποιεί
τη Σύµβαση µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Βασιλείου του Βελγίου για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και
την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά µε τους φόρους
επί του εισοδήµατος».
Σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 108, όπως είπα και
προηγουµένως, του Κανονισµού της Βουλής, µπορούν να λάβουν το λόγο όσοι Βουλευτές έχουν αντίρρηση επί των κυρώσεων αυτών των συµφωνιών και ένας από κάθε κόµµα.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Το «ένας από κάθε κόµµα» από
πού προκύπτει, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Από τον Κανονισµό.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Όχι, είναι λάθος. Διαβάστε το
σχετικό άρθρο, αν θέλετε και θα δείτε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Θα το δούµε, κύριε Λαφαζάνη.
Ας αρχίσουµε, λοιπόν…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Να πω επί της διαδικασίας κάτι;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Βεβαίως.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Το σχετικό άρθρο λέει εδώ το
εξής: «Αν προβληθούν αντιρρήσεις, ο Πρόεδρος καλεί το Βουλευτή ή τους Βουλευτές που τις διατύπωσαν να λάβουν το
λόγο». Το τονίζω, το Βουλευτή ή τους Βουλευτές.
Η σχετική Σύµβαση συζητήθηκε στην επιτροπή και εκεί διατυπώθηκαν αντιρρήσεις από πολλούς Βουλευτές, όχι µόνο από
έναν από κάθε κόµµα, αλλά από πολλούς. Όλοι αυτοί οι Βουλευτές που διατύπωσαν αντιρρήσεις, κατά το άρθρο 108, έχουν δικαίωµα να υποβάλουν τις αντιρρήσεις τους και στην Ολοµέλεια.
Το να κάνετε εσείς µία επιλογή, έναν από κάθε κόµµα, είναι εντελώς αυθαίρετο και δεν προβλέπεται.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Μάλιστα.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Και αν πάµε και στο παρακάτω,
τα πράγµατα είναι λίγο πιο δυσχερή για…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Προτείνετε, λοιπόν,
κύριε Λαφαζάνη, να γίνει γενικευµένη συζήτηση και όποιος θέλει
να παίρνει το λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Όχι. Εγώ προτείνω το εξής απλό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Όσοι είχαν αντίρρηση
στις επιτροπές;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Όσοι εξέφρασαν και τη διατύπωση…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Δεν το ξέρω αυτό. Το
Προεδρείο δεν το ξέρει.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κακώς, γιατί έπρεπε να εφαρµόζετε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Όχι κακώς. Όσα χρόνια
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λειτουργούµε, ποτέ δεν είχε µπει τέτοιο θέµα. Εάν βάζετε τέτοιο
θέµα, θα το θέσω στη Διάσκεψη των Προέδρων, που θα είστε και
εσείς µεθαύριο, να µας στέλνει η Διαρκής Επιτροπή τους Βουλευτές που έχουν προβάλει αντιρρήσεις -όσοι είναι, δέκα, δεκαπέντε, είκοσι- άρα, οι κυρώσεις συµβάσεων να µετατραπούν σε
µία άλλη διαδικασία από αυτή που ξέραµε µέχρι τώρα. Αυτή είναι
η πρότασή σας κοντολογίς.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Και την άλλη φορά εσείς ήσασταν Πρόεδρος και η συζήτηση πήρε µεγαλύτερη έκταση από
τον έναν. Εσείς ήσασταν Πρόεδρος πάλι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Μάλιστα.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Εγώ εξέφρασα αντιρρήσεις στην
επιτροπή και νοµίζω ότι δικαιούµαι και στην Ολοµέλεια να τις διατυπώσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Εσείς δεν εκφράσατε
την αντίρρηση, κύριε Λαφαζάνη, να µιλήσει ένας εισηγητής και
ένας Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Αν δεν κάνω λάθος, είπατε ότι όσοι κατά τη συζήτηση στη Διαρκή Επιτροπή είχαν αντιρρήσεις, δικαιούνται να οµιλήσουν.
Εγώ, λοιπόν, δεν έχω κατάλογο, όπως δεν είχε κανένας Προεδρεύων όλα τα προηγούµενα χρόνια, των εχόντων αντιρρήσεις
στη Διαρκή Επιτροπή, γιατί ουδέποτε ακολουθήθηκε αυτή η διαδικασία. Θα το δούµε, όµως, εάν είναι µία διαδικασία που προτείνετε από δω και πέρα και θα αλλάξει…
ΟΛΓΑ–ΝΑΝΤΙΑ ΒΑΛΑΒΑΝΗ: Στην εισηγητική έκθεση υπάρχει
ο κατάλογος των Βουλευτών…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Προτείνω να εφαρµόσετε τον
Κανονισµό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Ο Κανονισµός εφαρµόζεται µε τον τρόπο που σας είπα και που εφαρµόστηκε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Πώς εφαρµόζεται; Αφού άλλα
πράγµατα λέει εδώ. Διαβάστε τα!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Εν πάση περιπτώσει,
στην πορεία θα δούµε. Ας προχωρήσουµε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ο Κανονισµός λέει επί λέξει: «Αν
προβληθούν αντιρρήσεις, ο Πρόεδρος καλεί το Βουλευτή ή τους
Βουλευτές που τις διατύπωσαν να λάβουν το λόγο.» Εσείς πώς
κάνετε την ερµηνεία;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Η κοινοβουλευτική πρακτική όλων αυτών των ετών έδινε το λόγο µε αυτόν τον τρόπο.
Κυρώσεις συµβάσεων είναι. Και το Σύνταγµα της Ελλάδος…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Και στην εισηγητική έκθεση αναφέρονται οι Βουλευτές που εξέφρασαν αντίρρηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Αυτή είναι µία πρωτόγνωρη διαδικασία, για την οποία εσείς, όπως και άλλες φορές
εξάλλου, ψάχνετε να βρείτε έναν τρόπο ερµηνείας διαφορετικό
από τα ειωθότα. Έτσι είναι. Όσα χρόνια είµαστε εδώ µέσα οι περισσότεροι –και πολλοί µάλιστα είµαστε πολλά χρόνια- αυτή η
διαδικασία ακολουθήθηκε. Τώρα βάζετε ένα καινούργιο θέµα.
Θα το δούµε, κύριε Λαφαζάνη.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Όχι, δεν βάζω καινούργιο θέµα.
Διαβάζω αυτά που λέει ο Κανονισµός. Αν µέχρι τώρα κατ’ ανοχή
το Προεδρείο ή τα κόµµατα δεν τον εφάρµοζαν, λυπάµαι πάρα
πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Δεν είναι κατ’ ανοχή του
Προεδρείου. Ποτέ δεν εφαρµόζονταν αυτό.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Εγώ, όµως, ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος, δικαιούµαι να διεκδικώ…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Όπως και το άλλο θέµα
µε τον αριθµό των ειδικών αγορητών, όπως και άλλα θέµατα που
έχετε βάλει. Σας παρακολουθώ πάρα πολύ. Βάζετε, όµως, συνέχεια θέµατα.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Αν τώρα αυτό εφαρµόζεται παρατύπως, δεν σηµαίνει ότι είναι και σωστό. Εγώ, ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος, δικαιούµαι να διεκδικώ την εφαρµογή του
Κανονισµού. Αυτό κάνω αυτήν τη στιγµή. Δεν διεκδικώ κάτι παράλογο. Σας διαβάζω κατά γράµµα τι λέει ο Κανονισµός επ’
αυτού. Νοµίζω ότι έχω απόλυτα δίκιο. Άρα, σας καλώ να δώσετε
το λόγο και σε όσους Βουλευτές πήραν το λόγο στην επιτροπή
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και είχαν διαφορετική γνώµη.
ΟΛΓΑ – ΝΑΝΤΙΑ ΒΑΛΑΒΑΝΗ: Δύο-τρία άτοµα είναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Δηλαδή κυρία Βαλαβάνη, θα εφαρµόζεται αυτή η διαδικασία που λέτε εσείς και αν
είναι δύο-τρία άτοµα, δίνουµε το λόγο, ενώ αν είναι πέντε-έξι
άτοµα, δεν δίνουµε;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Όχι, δεν είπα αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Απευθύνοµαι στην κυρία
Βαλαβάνη.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Είπε ότι είναι δύο-τρία άτοµα, για
να διευκολύνουν την παραχώρηση…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Άρα, όταν είναι τέσσεραπέντε, τι γίνεται;
ΟΛΓΑ – ΝΑΝΤΙΑ ΒΑΛΑΒΑΝΗ: Κύριε Πρόεδρε,…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Ας τελειώσουµε εδώ τη
συζήτηση, κύριοι συνάδελφοι.
Το λόγο έχει ο κ. Γάκης.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τα δύο τελευταία χρόνια διεξάγεται στην Ευρώπη µια έντονη πολιτική µάχη για την κάµψη του
απορρήτου των ελβετικών τραπεζών.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΓΑΚΗΣ)
Στις 16 Ιουνίου 1983 στη Βέρνη η Ελληνική Δηµοκρατία και η
Ελβετική Συνοµοσπονδία υπέγραψαν σύµβαση για την αποφυγή
της διπλής φορολογίας αναφορικά µε τους φόρους εισοδήµατος.
Στις 4 Νοεµβρίου 2010 υπεγράφη µεταξύ των δύο χωρών πρωτόκολλο, που τροποποιούσε την αρχική σύµβαση και το οποίο η
ελληνική Βουλή κύρωσε στις 21 Δεκεµβρίου 2011.
Το πρωτόκολλο που σήµερα συζητάµε και τροποποιεί το προηγούµενο στο άρθρο 25 δεν εισάγεται αυτοβούλως από την ίδια
την Ελβετία, αλλά είναι αποτέλεσµα µακροχρόνιων και ισχυρών
πιέσεων, που δέχθηκε από τον ΟΟΣΑ για την προσαρµογή των
διµερών συµβάσεών της στο πρότυπο µοντέλο σύµβασης του
Οργανισµού, το οποίο και καταθέτουµε στη Βουλή.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Δηµήτριος Γάκης καταθέτει
για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται
στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Η Ελβετία εξαναγκάστηκε µεν να υποχωρήσει σε µερικά θέµατα, όπως παραδείγµατος χάρη να δεχθεί την άρση απορρήτου
και για υποθέσεις φοροδιαφυγής, που τις θεωρεί πταίσµατα. Κατάφερε, όµως, έτσι να αποτρέψει την πλήρη κατάργηση του
απορρήτου.
Συζητάµε σήµερα το πρόσθετο πρωτόκολλο, το οποίο τροποποιεί το προηγούµενο σε δύο σηµεία.
Πρώτον, διευκρινίζει και αποσαφηνίζει τις έννοιες «κρίνονται
απαραίτητες» και «αλίευση αποδείξεων» για την ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ των χωρών. Ορίζει ότι δεν µπορεί η Ελλάδα να
ρωτήσει αόριστα αν ο «χ» φορολογούµενος έχει καταθέσεις σε
ελβετικές τράπεζες, γιατί αυτό θεωρείται «αλίευση αποδείξεων».
Δεύτερον, διευκρινίζει περαιτέρω δύο από τις πέντε προϋποθέσεις, που είναι απαραίτητες, για να αρχίζει η διαδικασία ανταλλαγής πληροφοριών. Κατά το προηγούµενο πρωτόκολλο, γίνεται
δεκτή η αίτηση διοικητικής συνδροµής προς την Ελβετία, όταν
αυτή περιλαµβάνει: α) το όνοµα και τη διεύθυνση του υπό εξέταση προσώπου ή προσώπων β) το χρονικό διάστηµα για το
οποίο ζητούνται οι πληροφορίες γ) µία δήλωση µε τις ζητούµενες
πληροφορίες, στην οποία θα περιλαµβάνεται το είδος της πληροφορίας και ο µορφότυπος µε τον οποίο το αιτούν κράτος επιθυµεί να λάβει τις πληροφορίες δ) το φορολογικό σκοπό για τον
οποίο ζητείται η πληροφορία ε) το όνοµα και η διεύθυνση οποιουδήποτε προσώπου εικάζεται ότι είναι κάτοχος της αιτούµενης
πληροφορίας.
Το πρωτόκολλο που σήµερα συζητάµε τροποποιεί την πρώτη
και την πέµπτη προϋπόθεση, αφού απαιτεί για την πρώτη προϋπόθεση η αίτηση εκτός από το όνοµα και τη διεύθυνση του προσώπου για το οποίο υποβάλλεται το αίτηµα, να περιέχει «…και
εάν υφίστανται άλλα στοιχεία που διευκολύνουν την ταυτοποίηση αυτών των προσώπων, όπως η ηµεροµηνία γέννησης, η οι-
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κογενειακή κατάσταση, ο Αριθµός Φορολογικού Μητρώου…
κ.λπ. ».
Για την πέµπτη προϋπόθεση απαιτεί «…το αιτούν κράτος να
υποδεικνύει στο βαθµό που είναι γνωστά το όνοµα και τη διεύθυνση οποιουδήποτε προσώπου εικάζεται ότι έχει στην κατοχή
του τις αιτούµενες πληροφορίες…». Αυτό σηµαίνει ότι η Ελληνική
Φορολογική Αρχή πρέπει να υποδείξει ονοµαστικά την τράπεζα
και τη διεύθυνσή της στην οποία βρίσκεται ο λογαριασµός κατάθεσης του υπόπτου για φοροδιαφυγή. Στην Ελβετία µία τράπεζα
µπορεί να έχει και εκατό υποκαταστήµατα στα είκοσι έξι καντόνια
της Συνοµοσπονδίας. Αν το όνοµα της τράπεζας ή η διεύθυνσή
της είναι λάθος ή ο καταθέτης άλλαξε τράπεζα, σταµατάει η διαδικασία.
Από τη συζήτηση του συµπληρωµατικού πρωτοκόλλου διαπιστώνεται ότι δεν επιτυγχάνεται τίποτα, παρά µια τρύπα στο νερό.
Ειδικότερα, ενώ σε πρώτη ανάγνωση δηµιουργείται η εντύπωση
ότι η Ελλάδα αποκτά το δικαίωµα να συζητά τη διαβίβαση στοιχείων από ελβετικά τραπεζικά συστήµατα, τελικά δεν πρόκειται
παρά για φενάκη.
Συγκεκριµένα, η Ελλάδα δεν αποκτά τίποτα περισσότερο από
το δικαίωµα υποβολής αιτήµατος δικαστικής συνδροµής, εφόσον
υπάρχει συγκεκριµένος φορολογικός έλεγχος κατά συγκεκριµένου προσώπου και για συγκεκριµένη αιτία. Το αίτηµα αυτό δεν
γίνεται υποχρεωτικά δεκτό, απλά θα εξεταστεί από τις ελβετικές
αρχές, οι οποίες διατηρούν την ευχέρεια να το απορρίψουν.
Κατά τη γνώµη µας, είναι ανάγκη, έστω και στη ρύθµιση αυτή,
να υπάρχει µια εξαίρεση στο ξέπλυµα «µαύρου» χρήµατος, δηλαδή σε περιπτώσεις φορολογικής ή ποινικής έρευνας για ξέπλυµα «µαύρου» χρήµατος οι ελβετικές αρχές να υποχρεούνται
να δώσουν οποιαδήποτε στοιχεία κρίνει απαραίτητα το ΣΔΟΕ, ο
Οικονοµικός Εισαγγελέας Εγκλήµατος ή η ξεχασµένη Αρχή για
την Καταπολέµηση του Μαύρου Χρήµατος.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, θα µιλήσουµε και για τις δύο κυρώσεις; Αν
είναι να πάρουµε το χρόνο και για τις δύο, που είναι δέκα λεπτά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Νοµίζω ότι είναι ωφέλιµο και για το Σώµα, για να έχουµε σύντµηση χρόνου. Μιλήστε
και για τις δύο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΚΗΣ: Η λύση αυτή, λοιπόν, είναι σύµφωνη µε
τη 14/2010 σύσταση του Οργανισµού για τη συνεργασία µεταξύ
των Αρχών για την καταπολέµηση σοβαρών αδικηµάτων.
Συνεπώς, αυτή η τροποποίηση του άρθρου 25 όχι µόνο δεν
επιφέρει ουσιαστικές αλλαγές στους βασικούς όρους ούτε του
προηγούµενου πρωτοκόλλου ούτε και της αρχικής σύµβασης,
αλλά αντίθετα περιπλέκει µάλλον, παρά διευκολύνει, την αποτελεσµατικότητα των ερευνών για τον έλεγχο της φοροδιαφυγής
ελληνικών κεφαλαίων.
Συζητάµε, δηλαδή, σήµερα στην Ολοµέλεια του Ελληνικού
Κοινοβουλίου µερικές επουσιώδεις τροπολογίες, σε ένα πρωτόκολλο µιας πολύ κρίσιµης όµως σύµβασης, η οποία περιορίζει τη
δυνατότητα της χώρας µας να ελέγξει την αιµορραγία της ελληνικής οικονοµίας, να αποκτήσει πρόσβαση στη διακίνηση του
«µαύρου» χρήµατος, να προστατεύσει ουσιαστικά των κόπο των
Ελλήνων εργαζοµένων και συνταξιούχων.
Δεν έχουµε, λοιπόν, κανένα λόγο να ψηφίσουµε σήµερα θετικά
για κάποιες επουσιώδεις αλλαγές που δεν αναιρούν την ουσία
και το πνεύµα της αρχικής σύµβασης.
Θα µας ενδιέφερε, όµως, να µας απαντήσει ο κύριος Υπουργός στα εξής: Έχει ενεργοποιηθεί αυτή η σύµβαση; Πόσες αιτήσεις έχουµε υποβάλει στον ένα χρόνο που ισχύει; Πόσες από τις
αιτήσεις αυτές ολοκληρώθηκαν; Πόσες από τις αιτήσεις αυτές
υλοποιήθηκαν µέχρι τέλους; Ποιος διαπραγµατεύτηκε αυτή τη
νέα τροπολογία, το άρθρο 25, το οποίο υποτίθεται ότι είχε προσαρµοστεί βάσει του άρθρου 26 του προτύπου µοντέλου σύµβασης του ΟΟΣΑ; Και αφού, όπως µας δήλωσε ο κ. Μαυραγάνης
στην Επιτροπή Οικονοµικών Θεµάτων, συζητάµε για νέα σύµβαση µε την Ελβετία, γιατί έρχονται στη Βουλή αυτές οι επουσιώδεις τροπολογίες-τροποποιήσεις του άρθρου 25; Τι
προσφέρουν τελικά αυτές οι τροποποιήσεις; Ποιος και γιατί τις
επιβάλλει;
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Όσον αφορά τώρα στην «Κύρωση του πρωτοκόλλου που τροποποιεί τη σύµβαση µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του
Βασιλείου του Βελγίου για την αποφυγή της διπλής φορολογίας
και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά µε τους φόρους επί του εισοδήµατος», ισχύουν ουσιαστικά όσα αναφέραµε
για τη συµφωνία µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Ελβετικής Συνοµοσπονδίας.
Το παρόν πρωτόκολλο που συζητάµε διαγράφει το άρθρο 25
της αρχικής σύµβασης που υπογράφηκε στις 16 Μαρτίου του
2011 µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Βασιλείου του
Βελγίου.
Οι αλλαγές που επιφέρει το σχέδιο νόµου είναι επουσιώδεις
και κάνουν τη διαδικασία άρσης του απορρήτου των καταθέσεων
και της φοροδιαφυγής περισσότερο δαιδαλώδη και αναποτελεσµατική αφού: Πρώτον, αντικαθιστούν την έκφραση «αναγκαίες
πληροφορίες» µε την έκφραση «πληροφορίες οι οποίες είναι
προδήλως σχετικές µε την εφαρµογή των διατάξεων αυτής της
σύµβασης», στο µέτρο που η φορολογία δεν είναι αντίθετη µε τη
σύµβαση. Δεύτερον, δεσµεύει τα συµβαλλόµενα κράτη να χρησιµοποιούν τις πληροφορίες για σκοπούς που συµφωνούν µε την
εσωτερική νοµοθεσία και των δύο κρατών, αφού η αρµόδια αρχή
του κράτους που παρέχει την πληροφορία πρέπει να εξουσιοδοτήσει για µια τέτοια χρήση.
Εµείς δεν θα ψηφίσουµε ούτε το παρόν σχέδιο νόµου που αντικαθιστά µε τις επιταγές του ΟΟΣΑ το άρθρο 25 της αρχικής
σύµβασης, τη στιγµή µάλιστα που δεν το τροποποιεί προς θετικότερες κατευθύνσεις, όπως δεν ψηφίσαµε και την αρχική σύµβαση. Πιστεύουµε ότι τα µεγάλα προβλήµατα της φοροδιαφυγής
και της διπλής φορολογίας µπορούν να αντιµετωπιστούν µόνο
µε το σύστηµα της αυτόµατης ανταλλαγής πληροφοριών, που
είναι αίτηµα και των άλλων κοµµάτων της Ευρώπης.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε πολύ.
Από τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο των Ανεξάρτητων Ελλήνων, κ. Τέρενς Κουίκ λάβαµε µια επιστολή µε την οποία µας γνωρίζει ότι στη συνεδρίαση της Ολοµέλειας στις 17.12.2012 που
συζητούνται οι δύο κυρώσεις, ως Ειδική Αγορήτρια των Ανεξάρτητων Ελλήνων ορίζεται η Βουλευτής κ. Μαρία Χρυσοβελώνη.
Η κ. Χρυσοβελώνη έχει το λόγο για πέντε λεπτά.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Κύριε Πρόεδρε, θα αναφερθώ και
στα δύο πρωτόκολλα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Στο δεύτερο δεν είχατε
αντίρρηση. Δεν έχετε το δικαίωµα ανοχής γιατί είχατε συµφωνήσει στο δεύτερο.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Κύριε Πρόεδρε, θα περιοριστώ στο
πρώτο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Και µόνο σε αυτό έχετε
το δικαίωµα να µιλήσετε.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι Ανεξάρτητοι Έλληνες έχουµε
επανειληµµένα ζητήσει τη διερεύνηση υποθέσεων στο εξωτερικό
όπου Έλληνες πολίτες εµφανίζονται ως δικαιούχοι τεράστιων
τραπεζικών λογαριασµών. Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι η
µέχρι πρότινος αγνοούµενη λίστα Λαγκάρντ και άλλη µία περιφερόµενη επί χρόνια λίστα από το Λιχτενστάιν.
Ο λόγος είναι απλός. Τα πρόσωπα που αναφέρονται ή όντως
περιέχονται σε αυτές τις λίστες και ιδιαίτερα τα πολιτικά πρόσωπα, δεν έχουν ακόµη ελεγχθεί. Θα έπρεπε να έχουν ελεγχθεί
πρώτα από όλους. Σηµειώνω ότι αυτό δεν σηµαίνει πως δεν δεχόµαστε το τεκµήριο της αθωότητος για τους πολιτικούς. Το αντίθετο. Απλά θέλουµε να ισχύσει ό,τι ισχύει και για τον απλό
πολίτη που σήµερα τον κατατρώει η υπερφορολόγηση και η αδικία.
Και εδώ έρχεσθε να κάνετε τα πράγµατα ακόµη χειρότερα µε
το νέο φορονοµοσχέδιο που έχετε καταθέσει. Είναι η νοµιµοποιηµένη λεηλασία της τρόικας και της συγκυβέρνησης σε ό,τι έχει
αποµείνει από τα εισοδήµατα της ελληνικής οικογένειας. Αλλά
δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν δύο µέτρα και δύο σταθµά.
Δεν µπορείτε να υποθέτετε αυθαίρετα εικονικά εισοδήµατα,
µετατρέποντας ουσιαστικά σε φορολογικά τεκµήρια τα παιδιά
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µιας οικογένειας ή την ανεξάρτητη απασχόληση, ακόµη και αν
είναι ζηµιογόνος για τον φορολογούµενο.
Αυτό που ζητούµε οι Ανεξάρτητοι Έλληνες είναι να φορολογηθούν επιτέλους οι πραγµατικά πλούσιοι όπου και αν συσσωρεύουν αδήλωτα κεφάλαια, δηλαδή είτε στην Ελλάδα είτε στο
εξωτερικό.
Ζητούµε εν προκειµένω να αναζητηθούν οι δικαιούχοι των τραπεζικών λογαριασµών στις ελβετικές τράπεζες, για να εξηγήσουν
την προέλευση των χρηµάτων τους και να πληρώσουν τους αντίστοιχους φόρους εισοδήµατος, εάν πραγµατικά τους οφείλουν.
Το ερώτηµα είναι εάν η σύµβαση µε την Ελβετία που συζητούµε σήµερα, το επιτρέπει αυτό. Η απάντηση είναι ξεκάθαρα
«όχι». Γι’ αυτό και οι Ανεξάρτητοι Έλληνες καταψηφίζουµε την
εν λόγω τροποποίηση.
Η υπογραφή του πρόσθετου πρωτοκόλλου, η οποία υπογραµµίζω ότι ζητήθηκε από την Ελβετική Συνοµοσπονδία, χειροτερεύει τα ήδη άσχηµα φορολογικά πράγµατα, καθώς καθιστά
ακόµη πιο δύσκολη την ανεύρεση και τη φορολόγηση τόκων από
καταθέσεις Ελλήνων στην Ελβετία.
Συγκεκριµένα, συµφωνήσατε ότι η ανταλλαγή πληροφοριών
σε φορολογικά θέµατα από τα συµβαλλόµενα κράτη, δεν θα περιέχει τη λεγόµενη αλίευση αποδείξεων.
Αλίευση αποδείξεων θεωρείται όταν για παράδειγµα το ελληνικό κράτος ρωτά εάν ο Χ Έλληνας φορολογικός κάτοικος έχει
καταθέσεις σε ελβετικές τράπεζες.
Σε αυτό το σηµείο θέλω να θυµίσω το φιάσκο πριν από λίγους
µήνες µε τη µη ανεύρεση καταθέσεων Ελλήνων Βουλευτών στην
Ελβετία. Και αυτό, παρ’ όλο που το ερώτηµα αφορούσε τραπεζικούς λογαριασµούς των λεγόµενων πολιτικώς εκτεθειµένων
προσώπων, στα οποία ανήκουν εξ ορισµού Υπουργοί, Βουλευτές
και άλλοι. Όλα αυτά περιγράφονται αναλυτικά στο ισχύον θεσµικό πλαίσιο Ελλάδας και Ελβετίας που απαιτεί τη συστηµατική
διερεύνηση των τραπεζικών λογαριασµών τους, σύµφωνα µε τις
οδηγίες της διεθνούς οµάδας χρηµατοπιστωτικής δράσης, της
γνωστής ΦΑΤ, όπου συµµετέχουµε και εµείς µαζί µε τους Ελβετούς.
Με αφορµή το ερώτηµα που έγινε πρόσφατα στην Ελβετία,
αναπτύχθηκε µια παραφιλολογία για τους λόγους που δεν είχε
συνέχεια η υπόθεση αυτή. Μια από τις βασικές δικαιολογίες που
προβλήθηκαν είναι πως θα έπρεπε να δώσουν οι ίδιοι οι πολιτικοί
τα στοιχεία των τραπεζικών τους λογαριασµών και όχι απλά µια
γενική συναίνεση, για να ανοίξουν στην Ελβετία. Αυτό φυσικά δεν
ισχύει, αφού σύµφωνα µε τη ΦΑΤ όλες οι τράπεζες σε Ευρωπαϊκή Ένωση και Ελβετία είναι υποχρεωµένες να τηρούν ξεχωριστά αρχεία µε τραπεζικές πληροφορίες για πολιτικά πρόσωπα,
επιδεικνύοντας µάλιστα αυξηµένη δέουσα επιµέλεια.
Με τη συµφωνία Ελλάδας-Ελβετίας που προωθείτε εδώ σήµερα αποκλείετε πλέον και τυπικά αυτή τη δυνατότητα διερεύνησης εκ µέρους των ελληνικών αρχών στο µέλλον. Πρόκειται
δηλαδή για µια θεσµοθετηµένη συγκάλυψη και γι’ αυτό οι Ανεξάρτητοι Έλληνες την καταψηφίζουµε.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Λάβαµε επιστολή από
τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή
Αυγή µε την οποία και στα δυο νοµοσχέδια µε τις κυρώσεις των
δυο πρωτοκόλλων και των συµβάσεων ορίζει ως ειδικό αγορητή
τον Βουλευτή Β’ Αθηνών κ. Ηλία Παναγιώταρο.
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, σαράντα µαθητές και µαθήτριες και έξι εκπαιδευτικοί από το 5ο Γυµνάσιο Λάρισας.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα από όλες τις πτέρυγες)
Το λόγο έχει ο κ. Ηλίας Παναγιώταρος και για τις δυο συµβάσεις.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Είµαστε αντίθετοι και στις δυο κυρώσεις των πρόσθετων πρωτοκόλλων, διότι πολύ απλά θεωρούµε ότι είναι εµπαιγµός και κο-
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ροϊδία. Από τη µια η προτεινόµενη συµφωνία που θα γίνει διακρατική µε την Ελβετία, παρουσιάζει πλήθος εµποδίων και απροσπέλαστα τείχη σχετικά µε την ανεύρεση οποιονδήποτε
πληροφοριών και αν ζητηθούν από ελληνικής πλευράς σχετικά
µε τραπεζικούς λογαριασµούς στην Ελβετία. Αντιθέτως, το πρωτόκολλο µε το Βέλγιο, µια χώρα που δεν έχει ιδιαίτερη τραπεζική
αξία, έχει τις απαραίτητες προϋποθέσεις, ώστε να είναι πολύ πιο
εύκολη η προσβασιµότητα σε τραπεζικούς λογαριασµούς στο
Βέλγιο.
Το θέµα είναι ότι η Ελβετία δεν πρόκειται να σας δώσει στοιχεία, όπως δεν έχει δώσει ποτέ και σε κανένα γιατί πολύ απλά το
τραπεζικό σύστηµα της Ελβετίας είναι αυτό που στηρίζει την Ελβετία σαν κράτος. Γνωρίζουµε πολύ καλά ότι όποιες λίστες πάρθηκαν, όπως η λίστα Λαγκάρντ ή στοιχεία που πήραν άλλα
κράτη, όπως ήταν η Γερµανία, η Γαλλία και άλλα από την Ελβετία
και αλλού, δεν τα πήραν µέσω διακρατικών συµφωνιών και πρωτοκόλλων, αλλά µε πλάγιους και υπόγειους τρόπους. Το θέµα
είναι ότι και αν έχετε κάποια στοιχεία, όπως τη λίστα Λαγκάρντ
που είναι πολύ ωραία και πλούσια λίστα, ονόµατα, περιπτώσεις,
ασχέτως αν πρόκειται για µόνο µια τράπεζα –φανταστείτε πόσες
ακόµη λίστες υπάρχουν κρυµµένες, φανερές, χαµένες ή οτιδήποτε άλλο- ακόµα και αν έχετε τα στοιχεία, τεχνηέντως κάποιοι
τέως Υπουργοί Οικονοµικών, Υφυπουργοί τις έκρυβαν επιµελώς.
Γιατί; Διότι, απ’ ό,τι φαίνεται, υπήρχαν στοιχεία που ενοχοποιούσαν στελέχη των κοµµάτων τους, τέως Πρωθυπουργούς, µέλη
των οικογενειών τους κ.λπ..
Άρα, δεν έχετε καµµα πρόθεση για κανενός είδους κάθαρση
σχετικά µε το «µαύρο» χρήµα που φεύγει από την Ελλάδα και πηγαίνει στο εξωτερικό και κυρίως στην Ελβετία και σ’ άλλους φορολογικούς «παραδείσους».
Επίσης, δεν κάνετε τίποτα και για άλλες περιπτώσεις, που γίνονται µπροστά στα µάτια του ελληνικού κράτους και των εκπροσώπων του, όπως τα δισεκατοµµύρια ευρώ που παρανόµως οι
διάφοροι λαθροµετανάστες –κι όχι µόνο- εισπράττουν µε διάφορους τρόπους στην πατρίδα µας -παρανόµως ή όχι- και τα στέλνουν στο εξωτερικό µέσω των κάθε «Western Union», χωρίς να
ζητείται απ’ αυτούς κανένα παραστατικό για το πού και για το
πώς. Όταν είναι τόσο εύκολη η εξαγωγή χρήµατος και ειδικότερα
«µαύρου» χρήµατος από την Ελλάδα στο εξωτερικό, φανταστείτε
πόσο δύσκολη είναι η πληροφόρηση σχετικά µε το πού έχει πάει
αυτό το χρήµα, πώς βρίσκεται εκεί κ.λπ., πόσω µάλλον όταν οι
κύριοι υπεύθυνοι εξαγωγείς αυτού του «µαύρου» χρήµατος είναι
πολιτικά πρόσωπα, µεγαλοεπιχειρηµατίες γνωστοί στην ελληνική
κοινωνία που ο ένας αλληλοκαλύπτει τον άλλο.
Επαναλαµβάνουµε ότι τρανό παράδειγµα είναι η λίστα Λαγκάρντ η οποία έχει πλήθος στοιχείων, που δεν έχετε χρησιµοποιήσει εδώ και τρία χρόνια ούτε κατ’ ελάχιστον. Αντιθέτως,
συνεχίζετε και την κρύβετε επιµελώς και δεν βγάζετε τα ονόµατα
στη φόρα. Αυτό είναι διπλό κακό, διότι από τη µία µπορεί να στοχοποιούνται και να συκοφαντούνται κάποιοι που να είναι αθώοι
και από την άλλη να προστατεύονται κάποιοι που να είναι ένοχοι.
Εποµένως, η Χρυσή Αυγή είναι αντίθετη και στις δύο κυρώσεις
προσθέτων πρωτοκόλλων.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Σας ευχαριστούµε
πολύ.
Ο Πρόεδρος της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Φώτης Κουβέλης, µε επιστολή που έστειλε στο Προεδρείο, γνωστοποιεί ότι
για την κύρωση του πρώτου πρωτοκόλλου ορίζει ως ειδική αγορήτρια την κ.α Ασηµίνα Ξηροτύρη-Αικατερινάρη.
Ορίστε, κυρία συνάδελφε, έχετε το λόγο για πέντε λεπτά.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Είναι γεγονός ότι εδώ και αρκετά χρόνια πλέον στην Ευρώπη
και πολύ περισσότερο στη χώρα µας η ανάγκη για την πάταξη
της φοροδιαφυγής είναι πάρα πολύ µεγάλη. Το φαινόµενο είναι
οξύ και διατρέχει όλες τις χώρες, αλλά είναι πολύ οξύτερο στη
δική µας χώρα και εξακολουθεί ακόµα να απειλεί την πραγµατική
της οικονοµία και χρειάζεται γι’ αυτό –και θα το συζητήσουµε µεθαύριο- ειδικό νοµοσχέδιο για να µπορούµε να λάβουµε άµεσα
µέτρα ούτως ώστε να αρχίσουµε µε συστηµατικό τρόπο την πά-
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ταξη της φοροδιαφυγής.
Έτσι προέκυψε και η αρχική σύµβαση, το µοντέλο της, µε τον
ΟΑΣΑ για τα θέµατα της αποφυγής της διπλής φορολόγησης και
της πάταξης της φοροδιαφυγής και τα επιµέρους πρωτόκολλα
µεταξύ των κρατών-µελών, ούτως ώστε να καταστεί δυνατό µε
ορισµένες προϋποθέσεις να αργεί το τραπεζικό σύστηµα και να
δοθούν πληροφορίες για φορολογικούς σκοπούς, για να µπορέσει η κάθε χώρα είτε να διεκδικήσει τους φόρους που έχουν διαφύγει είτε να χρησιµοποιήσει όλες αυτές τις πληροφορίες για
δικούς της σκοπούς και ιδιαίτερα για τα θέµατα βελτίωσης των
συστηµάτων της πάταξης της φοροδιαφυγής.
Η συµφωνία µε το Βέλγιο την οποία και ψηφίσαµε –παρ’ όλες
τις προϋποθέσεις που θέτει- δίνει τη δυνατότητα να υπάρξει ανταλλαγή πολλών πληροφοριών, πάντα για φορολογικούς σκοπούς και πάντα µε την τήρηση του απορρήτου, ενώ η συµφωνία
µε την Ελβετία, όπως τροποποιείται τώρα, περιορίζει πάρα πολύ
αυτές τις δυνατότητες.
Κυρίως περιορίζει το θέµα ότι για να πάρει κανείς πληροφορίες θα πρέπει να έχει και να ξέρει συγκεκριµένα το πρόσωπο ή
τα πρόσωπα για τα οποία τις ζητά και να µην κάνει χρήση µετά
από τη λέξη «αλίευση πληροφοριών» γενικότερων πληροφοριών
για τα θέµατα των πολιτών που έχουν καταθέσεις στην Ελβετία.
Η Ελβετία, βέβαια, δεν είναι χώρα της Ευρωπαϊκή Ένωσης. Παρ’
όλα αυτά, αναγκάζεται να κάνει αυτή τη συµφωνία -µέχρι εκεί
που την παίρνει, βέβαια- γιατί ζει σε αυτό το κλίµα και πρέπει να
δείξει και αυτή ότι θα κάνει κάποια προσπάθεια.
Κύριε Πρόεδρε, εµείς διατυπώσαµε επιφυλάξεις γι’ αυτή τη
συµφωνία. Ξέρουµε ότι δεν µπορούµε να επιβάλουµε στο άλλο
κράτος να µας δώσει περισσότερα απ’ ό,τι θέλει. Θεωρούµε ότι
είναι πάρα πολύ λίγα αυτά που µας δίνει. Αλλά είναι ευκαιρία να
συζητήσουµε το µεγάλο θέµα που έχουµε µπροστά µας, το µεγάλο θέµα της φορολόγησης των ελληνικών καταθέσεων στην
Ελβετία, το οποίο είναι ανοιχτό. Έχουµε µπροστά µας την επικείµενη συµφωνία, για να φορολογηθούν αυτές οι καταθέσεις.
Είναι συµφωνίες που έχουν αρχίσει να υλοποιούνται σε άλλες
χώρες και εντοπίζονται προβλήµατα. Η Αυστρία έκανε συµφωνία
µε την Ελβετία για την φορολόγηση των καταθέσεων µε µια φορολογία µεταξύ 25%-35%.
Στη Γερµανία, που η φορολόγηση ήταν και µεγαλύτερη, τελικά
η Βόρεια Βουλή δεν συµφώνησε επειδή υπάρχει όρος να µην
µπορούν να ελεγχθούν πλέον, ούτε να δοθούν τα ονόµατα αυτών
που φορολογούνται. Θεωρήθηκε από τους Σοσιαλδηµοκράτες
και τους Πράσινους ότι τελικά ευνοείται η φοροδιαφυγή και έστω
αυτό το ποσοστό φορολόγησης, µεταξύ 35%-40%, δεν ικανοποίησε τους Γερµανούς στην πλειοψηφία τους. Έτσι η συµφωνία
αυτή δεν προχώρησε ακόµη.
Εµείς την έχουµε µπροστά µας, όπως έχουµε µπροστά µας και
τα θέµατα µε τη λίστα Λαγκάρντ, µε τη λίστα του Λιχτενστάιν µε
τα CDS των πενήντα τεσσάρων χιλιάδων καταθετών κ.λπ.. Είναι
θέµατα που συνδέονται και µε τις ελβετικές τράπεζες. Στις ερωτήσεις που έκανα επί τη ευκαιρία αυτών των συζητήσεων, κύριε
Πρόεδρε, στη Βουλή δεν πήρα απάντηση για το πώς προχωράει
αυτό το χρονοδιάγραµµα.
Είναι ευκαιρία να µας πει η Κυβέρνηση αυτή τη στιγµή, µε τον
εκπρόσωπό της, ποιες είναι οι προϋποθέσεις γι’ αυτή τη συµφωνία που θα συνάψει; Μπορεί και να µην συµφωνήσει η ελληνική
κυβέρνηση µε την Ελβετία για την φορολόγηση των καταθέσεων
ή θα πάει σε µια συµβιβαστική λύση και τελικά δεν θα αποκαλυφθούν τα ονόµατα αυτών που έχουν φοροδιαφύγει;
Οι σοσιαλδηµοκράτες στη Γερµανία έβαλαν θέµα και για την
Ελλάδα. Είπαν ότι µια χώρα που είναι σε τέτοια µεγάλη κρίση και
έχει τόσο µεγάλο το πρόβληµα της φοροδιαφυγής, µια συµφωνία περιορισµένης φορολόγησης ενδεχοµένως να την αδικεί.
Στη γερµανική Βουλή, δηλαδή, συζητάνε για τα δικά µας θέµατα. Εµείς δε συζητήσαµε εδώ. Ο Υπουργός δε µας είπε στην
Ελληνική Βουλή τις κατευθύνσεις γι’ αυτή τη συµφωνία. Πώς
σκέφτεται να γίνει; Πώς θα την προσεγγίσουµε; Είναι ικανοποιητικό το ποσοστό 25%-35% ή 25%-40%; Θα µπορέσει να χρησιµοποιηθεί η λίστα Λαγκάρντ ή θα θεωρηθεί προϊόν υποκλοπής
και τελικά οι Ελβετοί, επειδή δε θα έχουν τα ονόµατα, δε θα πάνε
σ’ αυτή τη συµφωνία; Είναι ένα σωρό άλλα πράγµατα για τα
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οποία εδώ µε την ευκαιρία αυτών των συζητήσεων περιµένουµε
απάντηση.
Εµείς θα ψηφίσουµε αυτή τη συµφωνία. Αλλά από την άλλη
πλευρά, το να µη συζητάµε αυτά τα ουσιαστικά θέµατα είναι ένα
πρόβληµα, κύριε Πρόεδρε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: …(δεν ακούστηκε)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Τη µια ψηφίζουν, επειδή
συζητάµε και τις δυο µαζί. Στην άλλη είχαν επιφυλάξεις.
Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος, κ. Παφίλης.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Η συζήτηση γίνεται για να χτυπηθεί η
φοροδιαφυγή στις καταθέσεις του εξωτερικού. Ωστόσο, η ειρωνεία είναι ότι στον τίτλο αυτού του Πρωτοκόλλου υπάρχει η
φράση «για την αποφυγή διπλής φορολόγησης». Αυτό ακριβώς
δείχνει το χαρακτήρα και αυτού του Πρωτοκόλλου και συνολικά
της πολιτικής από ακολουθείται. Ενώ όλοι συζητούν µε αφορµή
και την κρίση που υπάρχει στη χώρα µας για το τι γίνεται σχετικά
µε τη συµφωνία µε την Ελβετία ή το Βέλγιο για τη φορολογία των
καταθέσεων, ουσιαστικά αυτό το Πρωτόκολλο έγινε για να προστατεύσει όλους αυτούς που έχουν τις καταθέσεις. Γι’ αυτό ακριβώς οµολογεί και στον τίτλο ότι είναι για την αποφυγή διπλής
φορολογίας. Αυτό είναι ένα πρώτο σχόλιο για τη συζήτηση που
γίνεται.
Δεύτερον, η όλη συζήτηση γίνεται για το πώς θα φορολογηθούν, αν θα φορολογηθούν, καταθέσεις Ελλήνων στην Ελβετία
και αν θα δώσουν τα ονόµατα. Όµως, αυτό που πρέπει να αντιληφθεί ο εργαζόµενος, ο ελληνικός λαός, είναι ότι τα αστρονοµικά ποσά των δισεκατοµµυρίων που βρίσκονται νόµιµα –εντός
ή εκτός εισαγωγικών- στην Ελβετία ή στα Νησιά Καϋµάν ή στις
Παρθένες Νήσους ή στη Σιγκαπούρη είναι ο ιδρώτας και το αίµα
του όλα αυτά τα χρόνια. Είναι που δεν παρήγαγε τίποτα ο ελληνικός λαός όλα αυτά τα χρόνια! Είναι και αυτά που βρίσκονται
στο εξωτερικό και εκεί πρέπει να στρέψει την προσοχή του, διότι
ο πλούτος που παράγει τελικά και µέσα απ’ αυτά τα στοιχεία φαίνεται ότι συσσωρεύεται στα χέρια µια χούφτας πλουτοκρατών
και κεφαλαιοκρατών.
Σε ό,τι αφορά την ίδια τη φοροδιαφυγή, µπορεί να πει κανείς:
Το ΚΚΕ δεν ενδιαφέρεται, για να χτυπηθεί η φοροδιαφυγή ή
έστω να µαζευτούν κάποια χρήµατα; Βεβαίως και ενδιαφερόµαστε, αλλά θεωρούµε µεγάλη υποκρισία όλη αυτή τη συζήτηση,
γιατί σε συνθήκες απελευθέρωσης των αγορών, ελεύθερης κίνησης κεφαλαίων, δεν πιάνονται εύκολα και όταν µάλιστα το ίδιο
το καπιταλιστικό σύστηµα σε παγκόσµιο επίπεδο έχει θωρακιστεί
και έχει δηµιουργήσει φορολογικούς παραδείσους που κανείς
δεν τολµά ή δεν θέλει να τους «ακουµπήσει».
Τι είναι τα νησιά Καϋµάν ή οι Παρθένοι Νήσοι; Εδώ οι Αµερικανοί στη Γρενάδα, που ήταν ένα µικρό νησί σοσιαλιστικού προσανατολισµού, µπήκαν σε µια νύχτα, κατέσφαξαν τον κόσµο και
το κατέλαβαν και τώρα δεν µπορούν, υποτίθεται, µε κανένα οικονοµικό µέσο να χτυπήσουν τους φορολογικούς παραδείσους;
Όχι, βέβαια. Λέµε, λοιπόν, ότι είναι µύθος ότι µπορεί να πιαστούν.
Γίνεται µεγάλη συζήτηση περί διαφάνειας, ότι άλλες χώρες το
πέτυχαν. Οικονοµικές συµφωνίες έκαναν. Πόσα χρήµατα θα µαζέψετε από τη φορολόγηση, που όλοι, µαζί και ο ΣΥΡΙΖΑ, το αναφέρετε ως κεντρικό ζήτηµα; Αυτό είναι το κεντρικό θέµα ή ότι
δισεκατοµµύρια είναι στο εξωτερικό και είναι ο µόχθος του ελληνικού λαού; Πόσα θα µαζέψουν από τη φορολόγηση ακόµη και
αν ανοίξουν, που δεν πρόκειται να ανοίξουν; Δεν πρόκειται, δηλαδή, να λυθεί εκεί το πρόβληµα.
Θα µιλήσω πιο συγκεκριµένα. Εµείς είχαµε καταψηφίσει και
την προηγούµενη συµφωνία που είχε γίνει το 2011. Εδώ τώρα οι
προϋποθέσεις που µπαίνουν για την Ελβετία χειροτερεύουν την
κατάσταση. Ουσιαστικά, πρέπει η Ελληνική Κυβέρνηση να ζητήσει συγκεκριµένα στοιχεία, για συγκεκριµένους ανθρώπους, που
υποτίθεται ότι δεν ξέρει ή και δεν ξέρει στην πραγµατικότητα,
από συγκεκριµένες τράπεζες για το τι καταθέσεις έχουν. «Πιάσε
το αυγό και κούρευτο», δηλαδή!
Κύριε Υπουργέ, εσείς που υποστηρίζετε αυτό το Πρωτόκολλο
έχετε τη δυνατότητα να το κάνετε αυτό; Δηλαδή, έχετε τη δυνατότητα να απευθυνθείτε συγκεκριµένα στην Ελβετία και να ζητήσετε για συγκεκριµένα ονόµατα, από συγκεκριµένες τράπεζες
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και για συγκεκριµένους λόγους –γιατί περνάς από χίλια κύµατακαι να τα δώσει η Ελβετία; Όχι. Άρα, ουσιαστικά είναι κοροϊδία.
Εάν υπήρχε τιµιότης ή διαφάνεια, θα ήταν πολύ απλό. Ζητήστε
από το ελβετικό κράτος να έχει την υποχρέωση ως ελβετικό κράτος να δώσει όλες τις καταθέσεις των Ελλήνων που υπάρχουν
στην Ελβετία ή και σε άλλες χώρες. Το κάνετε; Μπορείτε να το
κάνετε; Άρα, τα υπόλοιπα είναι µύθοι και κοροϊδίες.
Το ίδιο φυσικά είναι και η Συµφωνία για το Βέλγιο, που φαίνεται ότι έχει καλύτερες διατυπώσεις, αλλά στο δια ταύτα καταλήγει στα φυσικά πρόσωπα και όχι στις εταιρείες. Οι εταιρείες
µένουν απ’ έξω, το πολύ - πολύ να τσιµπήσετε κάποιον ιδιώτη.
Οι εταιρείες είναι εκτός και παρεµβάλλονται και τόσα απόρρητα
στη Συµφωνία -επιχειρηµατικό απόρρητο, τραπεζικό απόρρητο,
φορολογικό απόρρητο, εκείνο το απόρρητο, το άλλο το απόρρητο- που θα καταλήξει και στη µια περίπτωση και στην άλλη σε
µια µόνιµη δικαστική διαµάχη, η οποία θα κρατάει χρόνια, γιατί
γνωρίζουµε πάρα πολύ καλά πώς λειτουργεί όλο το σύστηµα σ’
αυτές τις περιπτώσεις.
Άρα, εµείς θεωρούµε συνολικά κοροϊδία απέναντι στον ελληνικό λαό όλη αυτή τη συζήτηση που γίνεται. Δεν υπάρχει τέτοια
δυνατότητα. Και δεν θα προκύψουν οφέλη ή, αν προκύψουν, θα
προκύψουν ελάχιστα, από µερικά ονόµατα.
Εµείς καταψηφίζουµε φυσικά και τις δύο Συµφωνίες. Και επανέρχοµαι σ’ αυτό που είπα από την αρχή: Η µεγαλύτερη φοροδιαφυγή είναι η νόµιµη, είναι η φοροαπαλλαγή, η απίστευτη
φοροαπαλλαγή στα µεγάλα κεφάλαια, τα δεκάδες και εκατοντάδες δισεκατοµµύρια που δίνονται είτε µέσω επενδύσεων είτε
µέσω κινήτρων είτε µε οτιδήποτε άλλο, που ουσιαστικά αποτελούν τον ιδρώτα του ελληνικού λαού τον οποίο πρέπει κάποτε να
τον πάρει ο ίδιος στα χέρια του καταργώντας αυτούς τους κεφαλαιοκράτες.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε συνάδελφε.
Επειδή οι χρόνοι πήγαν καλά απ’ ό,τι είδα, θα δώσω το λόγο
κατ’ ανοχή του Προεδρείου στην κ. Βαλαβάνη, για να µην δηµιουργηθεί προηγούµενο, γιατί το άρθρο 108 του Κανονισµού είναι
σαφέστατο.
Ορίστε, κυρία Βαλαβάνη, έχετε το λόγο για πέντε λεπτά.
ΟΛΓΑ-ΝΑΝΤΙΑ ΒΑΛΑΒΑΝΗ: Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ο
τίτλος αυτών των Πρωτοκόλλων που κυρώνουν κάποιες τροποποιήσεις στις Συµβάσεις µε το Βέλγιο και την Ελβετία, «για την
αποφυγή της διπλής φορολόγησης», δεν έχει καµµιά σχέση µε
την πραγµατικότητα. Το πρόβληµα δεν είναι, όπως αφήνει να εννοηθεί ο τίτλος, ότι υπάρχει κίνδυνος να φορολογηθούν οι καταθέσεις των Ελλήνων πολιτών και επιχειρήσεων στην Ελβετία και
από την Ελβετία και από την Ελλάδα. Ο κίνδυνος είναι να µην φορολογηθούν καθόλου, όπως δεν φορολογούνται καθόλου, αυτές
οι καταθέσεις ούτε στην Ελβετία ούτε στην Ελλάδα. Άρα, κοντινότερος στην πραγµατικότητα τίτλος θα ήταν «σύµβαση αποφυγής φορολόγησης», γιατί αυτό είναι το πρακτικό αποτέλεσµα όλα
αυτά τα χρόνια από την εφαρµογή αυτών των συµβάσεων.
Αν ισχύουν οι στατιστικές που έδωσαν συνάδελφοι στην Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων, αν δηλαδή το 99% των χρηµάτων των ελληνικών καταθέσεων στην Ελβετία είναι «µαύρα»,
αφορολόγητα, είναι προφανές ότι τα Πρωτόκολλα αυτά, µε ή
χωρίς τροποποιήσεις, δεν λύνουν το πρόβληµα της παροχής
πληροφοριών σε σχέση µε το ελληνικό «µαύρο» χρήµα. Και αν
το 1% είναι δηλωµένο κανονικά στην Ελλάδα, σ’ αυτήν την περίπτωση θα έπρεπε να πληρώνει τουλάχιστον όσο πληρώνουν ως
φορολογία τόκων οι καταθέτες στην πατρίδα µας.
Αν ρίξουµε µια µατιά στον ν.1502/1984, που τροποποιήσεις
αυτού του νόµου είναι το Πρωτόκολλο του 2010 και το νέο υπό
συζήτηση Πρωτόκολλο που τροποποιεί το προηγούµενο, θα
δούµε αµέσως µε µια µατιά όλο το πρόβληµα.
Στο άρθρο 25, για την ανταλλαγή πληροφοριών, λέει το εξής:
«Οι αρµόδιες αρχές των συµβαλλοµένων κρατών ανταλλάσσουν
πληροφορίες που βρίσκονται στη διάθεσή τους, σύµφωνα µε τη
σχετική φορολογική νοµοθεσία τους κατά την κανονική πορεία
της λειτουργίας της διοίκησης, οι οποίες είναι αναγκαίες για την
εφαρµογή των διατάξεων αυτής της σύµβασης, σε σχέση µε
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τους φόρους που είναι το αντικείµενο της σύµβασης». Το «είναι
αναγκαίες» γίνεται στο υπό συζήτηση Πρωτόκολλο «κρίνονται
αναγκαίες». Αυτή είναι η µια από τις δύο τροποποιήσεις, κατ’
απαίτηση των Ελβετικών Αρχών.
Εσείς θεωρείτε, αφήνοντας στην άκρη όλα τα άλλα, ότι αυτό
είναι βελτίωση ή οπισθοχώρηση ακόµα και ως προς το 1984; Το
«είναι αναγκαίες» µπορεί να υπονοεί κάποια αντικειµενικά κριτήρια. Το «κρίνονται αναγκαίες» είναι πολύ πιο υποκειµενικό και
προφανώς παραπέµπει στην αναγκαιότητα, όπως την καταλαβαίνουν οι Ελβετικές Αρχές.
Θέλετε να σας πω µε τι κριτήρια κρίνουν αυτή την αναγκαιότητα οι Ελβετικές Αρχές; Το άρθρο 25 λέει αµέσως παρακάτω
το εξής αποκαλυπτικό: «Καµµιά από τις ανωτέρω πληροφορίες
δεν ανταλλάσσεται, εφόσον θα αποκάλυπτε οποιοδήποτε εµπορικό, επιχειρηµατικό, τραπεζικό, βιοµηχανικό ή επαγγελµατικό
µυστικό ή εµπορική διαδικασία εισαγωγής». Αυτό είναι το πλαίσιο
συµφωνίας που ισχύει µέχρι σήµερα µεταξύ Ελλάδας και Ελβετίας και ουσιαστικά σηµαίνει ότι η Ελλάδα αποδέχεται ότι πρακτικά τίποτα δεν µπορεί και δεν περιµένει να της δοθεί, γιατί αυτή
η συµφωνία κατοχυρώνει το βασικό χαρακτηριστικό της Ελβετίας, αυτό που πριν απ’ όλα πουλάει στις διεθνείς τραπεζικές συναλλαγές ιστορικά, και είναι αυτό το πλέγµα του απόρρητου που
της επιτρέπει να παίζει ένα συγκεκριµένο ρόλο διαχρονικά.
Γι’ αυτό και στο Δεύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο ήταν χώρος καταφυγής και φύλαξης χρήµατος απ’ όλες τις δυτικές εµπόλεµες
δυνάµεις ταυτόχρονα, µέσω άτυπων συµφωνιών, ανάµεσά τους
πριν απ’ όλα, της ναζιστικής Γερµανίας, των ΗΠΑ και της Μεγάλης Βρετανίας.
Στο δεύτερο εδάφιο του άρθρου 25 της Συµφωνίας του 1984
λέγεται ότι σε καµµία περίπτωση οι διατάξεις αυτού του άρθρου
δεν ερµηνεύονται ότι επιβάλλουν στο ένα ή στο άλλο συµβαλλόµενο κράτος την υποχρέωση να λαµβάνει διοικητικά µέτρα αντίθετα µε την πρακτική του ενός ή του άλλου συµβαλλόµενου
κράτους, τα οποία θα ήταν αντίθετα προς την κυριαρχία, την
ασφάλεια και τους κανόνες δηµόσιας τάξης του. Ξέρουµε ποιοι
είναι αυτοί οι κανόνες δηµόσιας τάξης, γιατί ο Φαλτσιάνι, χάρη
στον οποίο υπάρχει η περίφηµη διεθνής -κι όχι µόνο η ελληνικήλίστα Λαγκάρντ, βρίσκεται εδώ και χρόνια στη φυλακή, µιας και
τίποτα δεν θεωρείται µεγαλύτερο έγκληµα στην Ελβετία από την
παροχή πληροφοριών σε σχέση µε το τραπεζικό της απόρρητο.
Η οποία Ελβετία είναι φορολογικός παράδεισος όχι µόνο για
τους ιδιώτες, αλλά και για τις µεγάλες πολυεθνικές εταιρείες, και
πριν απ’ όλα γι’ αυτές. Και γι’ αυτό προστατεύει µε τέτοια επιµονή επίσης τα συµφέροντα των πιο µεγάλων χηµικών, και ειδικότερα φαρµακευτικών εταιρειών, που εδρεύουν στο έδαφός
της και έχουν τα χρήµατά τους στις τράπεζές της, µε ό,τι αυτό
συνεπάγεται για την προστασία που απαιτούν και απολαµβάνουν.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίας Βουλευτού)
Αντί λοιπόν να γίνει µία ξεκάθαρη συµφωνία, ότι για την αντιµετώπιση παράνοµων εξαγωγών κεφαλαίων και ξεπλύµατος χρήµατος, εξαγωγής συναλλάγµατος ως προϊόν λαθρεµπορίας, οι
πληροφορίες θα ανταλλάσσονται αυτόµατα, τίθεται ως δεύτερη
τροποποίηση η διευκρίνιση περί απαγόρευσης -εννοείται από µεριάς Ελλάδας, µιας και δεν έχουµε καταθέσεις Ελβετών στο ελληνικό τραπεζικό σύστηµα- της «αλίευσης πληροφοριών» σχετικά µε τους ελληνικούς λογαριασµούς στις ελβετικές τράπεζες.
Με άλλα λόγια, µε το παρόν Πρωτόκολλο εξακολουθεί να τηρείται άκρως υποκριτικά µία νοµιµοποιητική και νοµιµοποιηµένη κατάσταση συγκάλυψης της φοροδιαφυγής τεραστίων κεφαλαίων.
Βέβαια, µετά και απ’ όλη την εξέλιξη της ιστορίας µε τη λίστα
Λαγκάρντ, που είχε ξεχαστεί µεταξύ συρταριών και µαξιλαριών,
τις προθέσεις των ελληνικών κυβερνήσεων -συµπεριλαµβανοµένης και της τελευταίας, που αντί να καταργήσει και να αντικαταστήσει, έρχεται ουσιαστικά να µας ζητήσει να επανακυρώσουµε
µία σύµβαση ντροπής- τις έχουν πάρει πλέον χαµπάρι οι πάντες.
Υπενθυµίζω το προ δεκαηµέρου άρθρο των «New York Times»
που λέει ότι Έλληνες ολιγάρχες δεν φορολογούνται, τη στιγµή
που µε το νέο φορολογικό νοµοσχέδιο διαλύονται φορολογικά
τα µεσαία στρώµατα, οι οικογένειες, οι εργαζόµενοι πάνω από
τα 700 ευρώ.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Γι’ αυτό, κύριε Πρόεδρε, θεωρούµε ότι είναι θέµα αξιοπρέπειας και σεβασµού του καθένα µας να το καταψηφίσει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε, κυρία
συνάδελφε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω το λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ορίστε, κύριε Υπουργέ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καµία συγκάλυψη. Μεταξύ
της Ελλάδας και της Ελβετίας είναι σε ισχύ από 16-6-1983
Σύµβαση για την αποφυγή της διπλής φορολόγησης του εισοδήµατος που κυρώθηκε, όπως πολύ σωστά είπατε πολλοί από
εσάς, µε το ν.1502/1984. Μεταγενέστερα αναθεωρήθηκε µε το
πρωτόκολλο που υπεγράφη στις 4 Νοεµβρίου του 2010.
Οι διατάξεις που αναθεωρήθηκαν τι αφορούσαν; Αφορούσαν
τα µερίσµατα, αφορούσαν τους τόκους, την ωφέλεια από
κεφάλαιο, τη µέθοδο για την εξάλειψη της διπλής φορολογίας,
τη διαδικασία αµοιβαίου διακανονισµού, αλλά και την ανταλλαγή
πληροφοριών.
Ερωτηθήκαµε αν ενεργοποιήθηκε. Πράγµατι. Το πρωτόκολλο
της αναθεώρησης τέθηκε σε εφαρµογή, ενεργοποιήθηκε από 11-2012. Ειδικότερα, η αναθεωρηµένη διάταξη για την ανταλλαγή
πληροφοριών περιέχει νέα ρήτρα για την ανταλλαγή πληροφοριών σύµφωνα µε το πρότυπο σύµβασης του ΟΟΣΑ, η οποία
επιτρέπει υπό προϋποθέσεις την άρση του τραπεζικού απορρήτου.
Ειδικότερα η ανταλλαγή πληροφοριών προϋποθέτει την εξάντληση των πηγών πληροφόρησης στο αιτούν κράτος, τη µη
ύπαρξη αιτήµατος απλώς για λόγους αλίευσης αποδείξεων και
τέλος, την παροχή συγκεκριµένων πληροφοριών εκ µέρους του
αιτούντος κράτους που πλαισιώνουν το αίτηµα και διευκολύνουν
την ταυτοποίηση του φορολογούµενου.
Σε σύντοµο χρονικό διάστηµα η Ελβετία επανήλθε, καθώς το
κείµενο του πρωτοκόλλου περιέχει ορισµένα σηµεία που εκρίθη
ότι χρήζουν περαιτέρω διευκρίνισης. Ειδικότερα η συµφωνία
αυτή προβλέπει µέτρα ισοδύναµα µε τα θεσπιζόµενα σε σχετική
οδηγία του 2003/48 του Συµβουλίου για τη φορολόγηση των υπό
µορφήν τόκων εισοδήµατος από αποταµιεύσεις.
Έτσι, η Ελβετική Συνοµοσπονδία εκλήθη να υπογράψει πρόσθετα πρωτόκολλα που εξειδικεύουν ή αποσαφηνίζουν αυτές τις
εκφράσεις µε όσα κράτη µέλη έχουν ήδη υπογράψει πρωτόκολλα αναθεώρησης των συµβάσεων αποφυγής διπλής φορολογίας αναφορικά µε τους φόρους εισοδήµατος.
Η διαπραγµάτευση για το πρόσθετο αυτό πρωτόκολλο έγινε
µέσω ανταλλαγής µηνυµάτων ηλεκτρονικής αλληλογραφίας,
καθώς πρόκειται απλώς για διευκρινίσεις επί του ήδη τεθέντος
σε εφαρµογή πρωτοκόλλου. Και πιο συγκεκριµένα, ουσιαστικά
το πρόσθετο πρωτόκολλο που συζητείται σήµερα αφορά σε διευκρίνιση κάποιων εκφράσεων του άρθρου 25 περί ανταλλαγής
πληροφοριών. Το πρόσθετο αυτό πρωτόκολλο πρέπει να κυρωθεί από το ελληνικό Κοινοβούλιο και να γίνει νόµος του κράτους
πριν από το τέλος της χρονιάς.
Κατά τα λοιπά, σε προβληµατισµούς που ετέθησαν από συναδέλφους, µε βάση και µε αφορµή συµφωνίες µε ελβετικές αρχές,
ο αρµόδιος Υφυπουργός θα τοποθετηθεί σε σχετική κοινοβουλευτική διαδικασία, όταν αυτή προκληθεί, ανάλογα µε την πορεία
των επαφών και των διαπραγµατεύσεων.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε Υπουργέ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου
νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών: «Κύρωση του Προσθέτου
Πρωτοκόλλου µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Ελβετικής Συνοµοσπονδίας στο Πρωτόκολλο µεταξύ της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της Ελβετικής Συνοµοσπονδίας που υπεγράφη
στη Βέρνη, στις 4 Νοεµβρίου 2010 και τροποποιεί τη Σύµβαση
µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Ελβετικής Συνοµοσπονδίας για την αποφυγή της Διπλής Φορολογίας αναφορικά
µε τους φόρους εισοδήµατος και το συνηµµένο στη Σύµβαση
Πρωτόκολλο».

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Γ’- 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Συνεπώς το νοµοσχέδιο
του Υπουργείου Οικονοµικών: «Κύρωση του Προσθέτου Πρωτοκόλλου µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Ελβετικής Συνοµοσπονδίας στο Πρωτόκολλο µεταξύ της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της Ελβετικής Συνοµοσπονδίας που υπεγράφη
στη Βέρνη, στις 4 Νοεµβρίου 2010 και τροποποιεί τη Σύµβαση
µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Ελβετικής Συνοµοσπονδίας για την αποφυγή της Διπλής Φορολογίας αναφορικά
µε τους φόρους εισοδήµατος και το συνηµµένο στη Σύµβαση
Πρωτόκολλο», έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία σε µόνη συζήτηση
επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου και έχει ως εξής:
«Κύρωση του Προσθέτου Πρωτοκόλλου µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Ελβετικής Συνοµοσπονδίας στο Πρωτόκολλο µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Ελβετικής
Συνοµοσπονδίας που υπεγράφη στη Βέρνη, στις 4 Νοεµβρίου
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2010 και τροποποιεί τη Σύµβαση µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Ελβετικής Συνοµοσπονδίας για την αποφυγή
της Διπλής Φορολογίας αναφορικά µε τους φόρους εισοδήµατος και το συνηµµένο στη Σύµβαση Πρωτόκολλο
Άρθρο πρώτο
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του
Συντάγµατος, το Πρόσθετο Πρωτόκολλο µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Ελβετικής Συνοµοσπονδίας στο Πρωτόκολλο
µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Ελβετικής Συνοµοσπονδίας (ν. 4034/2011, Α’ 269), που τροποποιεί τη Σύµβαση µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Ελβετικής Συνοµοσπονδίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας αναφορικά µε
τους φόρους εισοδήµατος και το συνηµµένο στη Σύµβαση Πρωτόκολλο (ν. 1502/1984, Α’ 192), που υπογράφηκε στην Αθήνα, στις
2 Αυγούστου 2012, το κείµενο του οποίου σε πρωτότυπο στην ελληνική, αγγλική και γαλλική γλώσσα έχει ως ακολούθως:
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Άρθρο δεύτερο
Η ισχύς του νόµου αυτού αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και του Προσθέτου Πρωτοκόλλου
που κυρώνεται από την ολοκλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου III αυτού.»
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται επίσης περαιωµένη –γιατί τα συζητήσαµε συγχρόνωςη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου που τροποποιεί τη Σύµβαση µεταξύ της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και του Βασιλείου του Βελγίου για την αποφυγή
της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής
αναφορικά µε τους φόρους επί του εισοδήµατος».
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Συνεπώς το νοµοσχέδιο
του Υπουργείου Οικονοµικών: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου που
τροποποιεί τη Σύµβαση µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
του Βασιλείου του Βελγίου για την αποφυγή της διπλής φορο-

λογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά µε τους
φόρους επί του εισοδήµατος», έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία σε
µόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου και
έχει ως εξής:
«Κύρωση του Πρωτοκόλλου που τροποποιεί τη Σύµβαση µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Βασιλείου του Βελγίου για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή
της φοροδιαφυγής αναφορικά µε τους φόρους επί του εισοδήµατος
Άρθρο πρώτο
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του
Συντάγµατος, το Πρωτόκολλο που τροποποιεί τη Σύµβαση µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Βασιλείου του Βελγίου
για την αποφυγή της Διπλής Φορολογίας και την αποτροπή της
φοροδιαφυγής αναφορικά µε τους φόρους επί του εισοδήµατος
(ν. 3407/ 2005 A’ 266), που υπογράφηκε στις Βρυξέλλες, στις 16
Μαρτίου 2010, το κείµενο του οποίου σε πρωτότυπο στην ελληνική, αγγλική και γαλλική γλώσσα έχει ως εξής:
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Άρθρο δεύτερο
Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και του Πρωτοκόλλου που
κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου ΙΙ
αυτού.»
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ το Σώµα να εξουσιοδοτήσει το Προεδρείο για
την υπ’ ευθύνη του επικύρωση των Πρακτικών ως προς την ψήφιση στο σύνολο των παραπάνω νοµοσχεδίων.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Το Σώµα παρέσχε τη ζητηθείσα εξουσιοδότηση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γίνεται γνωστό στο Σώµα ότι
από τα άνω δυτικά θεωρεία παρακολουθούν τη συνεδρίασή µας,
αφού ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και
τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, πενήντα επτά
µαθητές και µαθήτριες και τρεις εκπαιδευτικοί από το 5ο Γυµνάσιο Λάρισας, 2ο τµήµα. Πριν ήταν το πρώτο τµήµα, τώρα είναι
το δεύτερο.
Η Βουλή τους καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου
του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών: «Οργανισµοί
συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και ανώνυµες εταιρείες
διαχείρισης αµοιβαίων κεφαλαίων, οδηγία 2009/65/ΕΚ. Προσαρ-
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µογή της ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις των Οδηγιών
2010/78/ΕΕ, 2010/73/ΕΕ, 2011/96/ΕΕ, 2009/133/ΕΚ, 2004/113ΕΚ.
Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία. Μέτρα Εφαρµογής των Κανονισµών (ΕΚ)1338/2001 και (ΕΕ)1210/2010 περί προστασίας του
ευρώ και άλλες διατάξεις».
Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε στη συνεδρίασή της
στις 12-12-2012 η συζήτηση του νοµοσχεδίου να γίνει σε δύο συνεδριάσεις. Στη σηµερινή συνεδρίαση θα συζητηθεί το νοµοσχέδιο επί της αρχής. Στην αυριανή συνεδρίαση θα συζητηθούν τα
άρθρα του νοµοσχεδίου και οι τροπολογίες ως µία ενότητα.
Κύριε Υπουργέ, θέλετε να κάνετε κάποια νοµοτεχνική παρατήρηση; Εάν είστε έτοιµος, θα τη διανείµουµε στους κυρίους συναδέλφους. Νοµίζω ότι αφορά στην τροπολογία και πρέπει να
είναι έτοιµοι για αύριο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Έχουµε κάποιες προσθήκες-αναδιατυπώσεις επί του βασικού κορµού του νοµοσχεδίου. Μία, µάλιστα, αφορά σε αυτό
που δεσµευθήκαµε στην επιτροπή για τη νέα φορολογική µεταχείριση των ΟΣΕΚΑ.
Παράλληλα, όµως, έχουµε και κάποιες κυριολεκτικά προσθήκες-αναδιατυπώσεις στην τροπολογία που θα συζητήσουµε
αύριο. Προτείνω να τις καταθέσουµε από σήµερα, για να έχουν
γνώση οι συνάδελφοι από σήµερα. Πρόκειται για την τροπολογία
µε γενικό αριθµό 70 και ειδικό 29.
(Στο σηµείο αυτό ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών κ.
Χρήστος Σταϊκούρας καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες προσθήκες-αναδιατυπώσεις, οι οποίες έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Παρακαλώ να
διανεµηθούν στους συναδέλφους.
Επί τη ευκαιρία, θέλω να σας γνωρίσω ότι από τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο των Ανεξαρτήτων Ελλήνων τον κ. Κουΐκ,
λάβαµε επιστολή, που αναφέρει ότι στο συγκεκριµένο νοµοσχέδιο ορίζεται ως ειδικός αγορητής ο Βουλευτής κ. Νότης
Μαριάς.
Επίσης, από τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του Λαϊκού
Συνδέσµου Χρυσή Αυγή τον κ. Παππά, λάβαµε επιστολή όπου
ορίζει ως ειδικό αγορητή το Βουλευτή Β’ Αθήνας τον κ. Ηλία
Παναγιώταρο.
Τέλος, από τον Πρόεδρο της Δηµοκρατικής Αριστεράς τον κ.
Φώτη Κουβέλη, λάβαµε επιστολή, µε την οποία στο συγκεκριµένο
νοµοσχέδιο ορίζει ως ειδική αγορήτρια τη Βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης κ. Ασηµίνα Ξηροτύρη.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα µπορούσα να
έχω το λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Για ποιο λόγο;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Επί της διαδικασίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ποια είναι η διαδικασία;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Θα µου δώσετε το λόγο να το
πω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ένα λεπτό. Με συγχωρείτε. Επειδή έχει γίνει πια θεσµός, έθιµο αυτό το πράγµα, τι σηµαίνει διαδικασία; Τι θέλετε να πείτε επί της διαδικασίας; Δεν
είναι σαφής η διαδικασία, όπως αποφασίστηκε στη συζήτηση
στην επιτροπή και στη Διάσκεψη των Προέδρων;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Όχι, κύριε Πρόεδρε. Έχουµε θέµατα να θέσουµε. Θέλουµε να τα ακούσετε, να τα ακούσει η Αίθουσα και νοµίζω ότι µπορεί να αποφανθεί.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Έχετε υπ’ όψιν σας ότι
θα σας αφήσω επί δύο λεπτά να µιλήσετε µόνο επί της διαδικασίας. Εάν παρεκκλίνετε και πάρετε θέση…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Μην µε απειλείτε κατ’ αρχάς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Δεν σας απειλώ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Θα µου κόψετε το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Θέλω να βάλω τα πράγµατα στη θέση τους για να µη δηµιουργούνται εντυπώσεις, γιατί
παρουσιάζεται καµµιά φορά το ζήτηµα εδώ στην Αίθουσά να µιλάει …
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Είστε πολύ ευγενικός, εξαιρετικός. Μην βάζετε ασφυκτικούς περιορισµούς δύο λεπτών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστώ για τα καλά
σας λόγια.
Ορίστε, κύριε Λαφαζάνη, έχετε το λόγο για δύο λεπτά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κατ’ αρχάς θα
δούµε, βεβαίως, τις προσθήκες, αν είναι τροποποιήσεις ή αν είναι
νέες διατάξεις. Θα τις πάρουµε στα χέρια µας και θα τις διαβάσουµε.
Όµως, δεν είναι δυνατόν, κύριε Πρόεδρε, η Κυβέρνηση να αυθαιρετεί και συνεχώς να γράφει τον Κανονισµό «στα παλιά της
τα παπούτσια» και εσείς να µας λέτε «δύο λεπτά και αν φύγετε
από τη διαδικασία, θα σας αφαιρέσω το λόγο», ενώ είστε τόσο
ευγενικός και νοµίζω ότι πρέπει να ακούτε τις ενστάσεις της Αντιπολίτευσης και να τις λαµβάνετε σοβαρά υπ’ όψιν σας.
Έχουµε εδώ τροπολογίες, οι οποίες είναι άσχετες µε το νοµοσχέδιο, για άλλη µία φορά. Εδώ η τροπολογία για τους συνεταιρισµούς δεν αφορά το Υπουργείο Οικονοµικών, αλλά το
Υπουργείο Γεωργίας. Τι δουλειά έχετε και εισάγετε αυτήν την
τροπολογία, που είναι πάρα πολύ σοβαρή, για τους συνεταιρισµούς, µε αυτού του είδους τις απαράδεκτες διαδικασίες;
Σας καλούµε, λοιπόν, να πάρετε πίσω αυτήν την τροπολογία
αµέσως τώρα και εσείς ως Προεδρείο να παρέµβετε, ώστε να
συζητηθεί µε κανονικό τρόπο στην αρµόδια επιτροπή µε τους
φορείς, µε όλες τις διαδικασίες που προβλέπει ο Κανονισµός.
Το δεύτερο που έχω να σηµειώσω, κύριε Πρόεδρε, είναι ότι
δεν είναι δυνατόν να ζούµε µία οιονεί εκτροπή σ’ αυτήν τη χώρα.
Δεν είναι δυνατόν τη δηµοκρατία να την έχετε σχεδόν καταργήσει.
Έχουµε µε πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου, κύριε Πρόεδρε
-άκουσον, άκουσον!- τροποποιήσεις δανειακών συµβάσεων µε

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

πολύ επαχθέστερους τώρα όρους και έχουµε και νέους όρους,
πέραν των τροποποιήσεων, σε άλλου είδους δανειακές συµβάσεις, οι οποίες είναι άκρως εξευτελιστικές και ταπεινωτικές γι’
αυτήν τη χώρα, οι οποίες παραβιάζουν κάθε ίχνος εθνικής κυριαρχίας.
Έχουµε εδώ πέρα πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου 96 σελίδων που δεν αφήνει τίποτα όρθιο σ’ αυτή τη χώρα και δίνει στην
τρόικα τα πάντα, υποθηκεύοντας ό,τι έχει και δεν έχει η Ελλάδα,
ό,τι είναι σταθερό και ό,τι κινείται.
Αυτά είναι απαράδεκτα πράγµατα, κύριε Πρόεδρε! Καλούµε
την Κυβέρνηση κι εσάς, ως Προεδρείο, να επιβάλετε επιτέλους
τη συνταγµατική νοµιµότητα, να µην επιτρέπετε τη συνταγµατική
εκτροπή, την κατάργηση του Συντάγµατος. Καλούµε την Κυβέρνηση να πάρει πίσω αµέσως την πράξη αυτή νοµοθετικού περιεχοµένου. Αν θέλει να τροποποιήσει δανειακές συµβάσεις, θα τις
φέρει µε τις κανονικές διαδικασίες, θα τις συζητήσει εδώ η Ολοµέλεια και µάλιστα θα τις φέρει µε πλήρη σεβασµό στο Σύνταγµα
που επιβάλλει αυτές οι δανειακές συµβάσεις, είτε αυτούσιες είτε
οι τροποποιήσεις τους, να ψηφίζονται µε τα δύο τρίτα της Βουλής και όχι µε εκατόν πενήντα έναν και πολύ περισσότερο µε
πραξικοπηµατικές διαδικασίες σαν και αυτή.
Λοιπόν, αυτά είναι τα αιτήµατα που υποβάλλει η Αντιπολίτευση. Καλούµε την Κυβέρνηση να πάρει θέση. Δεν µπορεί να
σιωπά. Και καλούµε κι εσάς, ως Προεδρείο, να επιβάλετε για
άλλη µια φορά, λόγω της ιστορικής ευθύνης που έχετε, τη συνταγµατική νοµιµότητα και τη νοµιµότητα που επιβάλλει και που
πρέπει εσείς να περιφρουρείτε, του Κανονισµού της Βουλής.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε, κύριε
συνάδελφε.
Γνωρίζετε ότι στη Διάσκεψη των Προέδρων έχουν συζητηθεί
ευρέως αυτά τα θέµατα. Πιστεύω ότι ο κύριος Υπουργός θα το
µεταφέρει στην Κυβέρνηση αυτό.
Θέλω να ενηµερώσω το Σώµα ότι µε επιστολή του ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας
κ. Χαλβατζής ορίζει ως Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο στο συγκεκριµένο νοµοσχέδιο το συνάδελφο κ. Νικόλαο Καραθανασόπουλο.
Το λόγο έχει ο εισηγητής της Πλειοψηφίας κ. Κωνσταντίνος
Κατσαφάδος για δεκαπέντε λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στη χώρα ανοίγει πλέον η συζήτηση για την ανάπτυξη. Με την εκταµίευση της δόσης τερµατίστηκε µια µακρά περίοδος αβεβαιότητας για τη χώρα. Έχει
περάσει, όµως, πλέον το µήνυµα σε όλους ότι η Ελλάδα ήταν,
είναι και θα παραµείνει χώρα µε σταθερό ευρωπαϊκό προσανατολισµό, χώρα-µέλος της Ευρωζώνης. Πλέον έχουµε την κεφαλαιακή στήριξη της Ευρώπης για να καλύψουµε τις µεγάλες
δανειακές µας ανάγκες. Αποδείξαµε ότι έχουµε τη θέληση να
προχωρήσουµε σε αλλαγές και µεταρρυθµίσεις. Η δηµοσιονοµική προσαρµογή που πετύχαµε είναι ευρεία και εντυπωσιάζει
τους πάντες.
Οι Έλληνες πολίτες µε τις βαριές θυσίες τους είναι αυτοί που
κράτησαν τη χώρα όρθια. Απέναντι, λοιπόν, σε αυτούς τους πολίτες, αλλά και στις επόµενες γενιές έχουµε την υποχρέωση να
δηµιουργήσουµε τους όρους και τις προϋποθέσεις για ένα καλύτερο αύριο. Η ελληνική κοινωνία περιµένει τώρα να δει µια
ορατή αλλαγή. Περιµένει να δει φως και ελπίδα.
Η συζήτηση, λοιπόν, για την ανάπτυξη έχει ήδη ανοίξει και συνοδεύεται από ξεκάθαρες επιλογές, από θεσµικές παρεµβάσεις
που επιδιώκουν να κάνουν τη χώρα µας ελκυστική στις επενδύσεις, φιλική στην ανάπτυξη της επιχειρηµατικής δραστηριότητας
και στην προσέλκυση κεφαλαίων.
Πολλοί είχαν επενδύσει στην αποτυχία, είχαν επιδοθεί και δυστυχώς ακόµη και σήµερα εξακολουθούν να επιδίδονται σε µια
απέραντη καταστροφολογία. Προτιµούν µια πατρίδα καθηµαγµένη για να µπορούν να τη διαχειριστούν. Όλοι αυτοί αναφέρονται στην ανάπτυξη ως µία µεταφυσική έννοια, η οποία θα
προκύψει αυτόµατα µόλις οι ίδιοι πάρουν την εξουσία στα χέρια
τους.
Η ανάπτυξη, όµως, είναι µια έννοια συγκεκριµένη. Συνδέεται
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µε όρους και προϋποθέσεις και έχει προαπαιτούµενα. Απαιτεί
σχέδιο, τήρηση κανόνων, διαµόρφωση συγκεκριµένου πλαισίου.
Η ανάπτυξη θα έρθει µέσα από την τοποθέτηση κεφαλαίων στην
ελληνική οικονοµία, µέσα από τη δηµιουργία ενός πλαισίου για
τη στήριξη επενδύσεων. Αυτή ακριβώς είναι και η στόχευση του
νοµοσχεδίου που συζητάµε σήµερα.
Το νοµοσχέδιο αυτό προσαρµόζει την ελληνική νοµοθεσία στις
Ευρωπαϊκές Οδηγίες 2010/78, 2010/73, 2011/96, 2009/133 και
2004/113, οι οποίες συντείνουν σε µια περισσότερο εύρυθµη και
ευέλικτη λειτουργία της κεφαλαιαγοράς στη χώρα µας, µε ρυθµίσεις και αλλαγές που αφορούν τους οργανισµούς συλλογικών
επενδύσεων σε κινητές αξίες, αλλά και τις ανώνυµες εταιρείες
διαχείρισης αµοιβαίων κεφαλαίων. Δηµιουργείται έτσι το κατάλληλο θεσµικό πλαίσιο για την ανάπτυξη και τη λειτουργία της
χώρας, για την ανάπτυξη των ευρωπαϊκών συνεταιριστικών εταιρειών και υιοθετούνται τα µέτρα εφαρµογής των Ευρωπαϊκών
Κανονισµών 1338/2001 και 1210/2010 περί προστασίας του νοµίσµατος.
Τι περιέχει, λοιπόν, αυτό το νοµοσχέδιο και πώς µπορεί να
συµβάλει στη δηµιουργία ενός ευνοϊκού πλαισίου για την ανάπτυξη και την επένδυση κεφαλαίων;
Στην πρώτη ενότητα ενσωµατώνεται η οδηγία 2009/65, έτσι
όπως τροποποιήθηκε και µε µεταγενέστερες οδηγίες. Αυτό σηµαίνει αναµόρφωση του νοµοθετικού πλαισίου που αφορά τους
Οργανισµούς Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες και τις
ανώνυµες εταιρίες διαχείρισης αµοιβαίων κεφαλαίων. Σηµαίνει
νέο λειτουργικό πλαίσιο ώστε να καταστούν εφικτές η προσέλκυση κεφαλαίων και οι επιχειρηµατικές συνεργασίες αλλά και να
ενισχυθεί ένα πλαίσιο διαφάνειας και προστασίας των Ελλήνων
πολιτών και των Ευρωπαίων οι οποίοι θα θελήσουν να επενδύσουν.
Στην επόµενη συνεδρίαση θα έχουµε τη δυνατότητα να υπεισέλθουµε µε λεπτοµέρειες στα άρθρα αυτής της ενότητας. Σήµερα οφείλω, όµως, να περιοριστώ στην αναφορά των στόχων
και των παρεµβάσεων που επιχειρούµε.
Κατά πρώτο λόγο δίνεται η ευκαιρία στους Οργανισµούς Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες να διευρύνουν τις επιχειρηµατικές τους συνεργασίες στην Ελλάδα. Η ΑΕΔΑΚ θα µπορεί
να είναι ο σύνδεσµός τους µε την ελληνική αγορά αφού θα µπορούν να θεωρηθούν εταιρείες διαχείρισης του ΟΣΕΚΑ που η
έδρα του µπορεί να είναι σε µία άλλη χώρα-µέλος. Απλοποιείται
η διαδικασία που δίνει το δικαίωµα στους ΟΣΕΚΑ να διαθέτουν
µερίδιά τους σε άλλες χώρες µέλη. Με απλά λόγια οι ΟΣΕΚΑ
αποτελούν πλέον ένα ευρωπαϊκό διαβατήριο για να διευρύνουν
την επενδυτική και επιχειρηµατική τους δραστηριότητα. Δίνεται
η δυνατότητα για συγχωνεύσεις ανάµεσα σε ΟΣΕΚΑ προκειµένου να ισχυροποιηθούν και να καταστούν περισσότερο ανταγωνιστικοί. Διαµορφώνεται το πλαίσιο για τη δηµιουργία κύριου και
τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ και το ρυθµιστικό πλαίσιο που διαχωρίζει
τη λειτουργία τους και θέτει ασφαλιστικές δικλίδες για το επενδυτικό κοινό.
Ενισχύονται οι κανόνες διαφάνειας και προστασίας των επενδυτών. Δεν θα αρκεί πλέον µόνο το ενηµερωτικό δελτίο. Η πληροφόρηση του επενδυτή για όποια αλλαγή υπάρξει στη
λειτουργία και στη διοίκηση του ΟΣΕΚΑ θα είναι πλέον υποχρεωτική, άµεση και λεπτοµερέστερη. Υιοθετούνται βέλτιστοι µηχανισµοί συνεργασίας ανάµεσα στις εποπτικές αρχές όλων των
κρατών µελών, για να προστατεύονται όσοι επενδύουν σε κινητές αξίες και αµοιβαία κεφάλαια. Ένας ΟΣΕΚΑ πλέον, µετά τη
συνακόλουθη ενηµέρωση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και το
σχετικό έλεγχο που θα διενεργείται, θα µπορεί να δραστηριοποιείται στην Ελλάδα είτε µε τη δηµιουργία υποκαταστήµατος είτε
µε ένα µηχανισµό παροχής υπηρεσιών. Πέραν του αυτονόητου
που είναι η προσέλκυση κεφαλαίων και η δηµιουργία φιλοεπενδυτικού κλίµατος πιστεύω πως αντιλαµβάνονται όλοι ότι δηµιουργούνται και νέες θέσεις εργασίας που είναι το µεγάλο
ζητούµενο.
Ο ΟΣΕΚΑ µπορεί να έχει την έδρα του σε άλλο κράτος-µέλος,
αλλά ο θεµατοφύλακάς του, οι ανώνυµες εταιρείες διαχείρισης
αµοιβαίων κεφαλαίων πρέπει να έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα.
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Υπάρχουν και άλλες ασφαλιστικές δικλίδες και εγγυήσεις διαφάνειας και ελέγχου. Η αίτηση και ο φάκελος του ΟΣΕΚΑ που
θα δραστηριοποιηθεί στην ελληνική αγορά θα ελέγχεται από τις
εποπτικές αρχές της χώρας που έχει την έδρα και στη συνέχεια
από την ελληνική επιτροπή κεφαλαιαγοράς. Διπλός έλεγχος δηλαδή, που µετά την ολοκλήρωσή του ο ΟΣΕΚΑ θα µπορεί να διαθέτει µερίδιά του στην ελληνική αγορά.
Δίνεται επίσης και η δυνατότητα συγχωνεύσεων, κάτι που σηµαίνει ότι µία εταιρεία διαχείρισης αµοιβαίων κεφαλαίων θα µπορεί να συγχωνευθεί µε έναν ΟΣΕΚΑ που εδρεύει σε άλλη χώρα
µέλος. Έτσι δηµιουργούνται ισχυροί όµιλοι µε µεγάλη κεφαλαιακή επάρκεια που προσφέρουν επενδυτική ασφάλεια και οδηγούν σε σηµαντικές οικονοµίες κλίµακος. Και εδώ, όµως,
υπάρχουν ασφαλιστικές δικλίδες και κανόνες διαφάνειας µε την
εγγύηση της ελληνικής επιτροπής κεφαλαιαγοράς που θα έχει
την ευθύνη έγκρισης συγχωνεύσεων. Πριν απ’ αυτή θα υποβάλλεται κοινό σχέδιο συγχώνευσης που θα αποτιµάται από ορκωτούς λογιστές. Το πιο σηµαντικό είναι ότι στα στοιχεία αυτά
αποτίµησης θα έχουν πρόσβαση όλοι οι µεριδιούχοι προκειµένου
να αποφασίσουν αν και τι θα επενδύσουν.
Δίνεται επίσης η δυνατότητα για το διαχωρισµό του κύριου και
τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ. Ο κύριος ΟΣΕΚΑ θα έχει έναν τροφοδοτικό ΟΣΕΚΑ ως επενδυτή µεριδιούχο και αυτό θα είναι γνωστό
σε όλους τους επενδυτές µεριδιούχους. Ο κύριος ΟΣΕΚΑ θα
είναι γνωστός και θα κατονοµάζεται και δεν θα µπορεί να επενδύει ή να παίζει άλλου είδους παιχνίδια µε τον τροφοδοτικό
ΟΣΕΚΑ. Δεν θα µπορεί επίσης να προβαίνει σε διαφόρων ειδών
επιβαρύνσεις που είναι στον τροφοδοτικό ΟΣΕΚΑ όπως προµήθειες διάθεσης και αγοράς.
Αυτή η διάταξη µπαίνει για να προστατεύσει τους επενδυτές
και τα φυσικά πρόσωπα που θα επενδύουν στον τροφοδοτικό
ΟΣΕΚΑ. Οι κανόνες διαφάνειας ενισχύονται και µε την υποχρεωτική τήρηση του εντύπου βασικών πληροφοριών που θα είναι διαθέσιµο σε κάθε επενδυτή µεριδιούχο πριν προχωρήσει σε
οποιαδήποτε αγορά ή συναλλαγή. Σε αυτό το έντυπο θα υπάρχουν όλα τα σχετικά στοιχεία που αφορούν την επένδυση, αλλά
και το κανονιστικό πλαίσιο που ισχύει σε κάθε χώρα µέλος. Στην
κατεύθυνση της ενίσχυσης των κανόνων διαφάνειας και ελέγχου
κινούνται και διατάξεις που προβλέπουν την ενισχυµένη συνεργασία των εποπτικών µηχανισµών ελέγχου των χωρών µελών. Θα
υπάρχει έλεγχος ανταλλαγής στοιχείων και ενηµέρωσης για να
αποτραπούν στρεβλώσεις που θα ακυρώσουν τις αρχές του υγιούς ανταγωνισµού, αλλά και θα προστατεύσουν τους επενδυτές
µεριδιούχους.
Η δεύτερη ενότητα του νοµοσχεδίου που συζητάµε σήµερα
αφορά την ενσωµάτωση της οδηγίας 2010/78 και στοχεύει στη
βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς.
Διαµορφώνεται ένα αξιόπιστο πλαίσιο ελέγχου για την προστασία των επενδυτών-µεριδιούχων, των επιχειρήσεων, αλλά και των
ίδιων των καταναλωτών.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενδεχοµένως σε αυτό το πεδίο δεν κινείται µε την ταχύτητα µε την οποία θα θέλαµε. Δεν λειτουργεί
ακόµα το πλαίσιο για τον έλεγχο από ένα ενιαίο ευρωπαϊκό σύστηµα χρηµατοοικονοµικής εποπτείας. Γιατί είναι απαραίτητο να
υπάρχει αυτό το σύστηµα; Νοµίζω ότι αυτό µας το απέδειξε η
χρηµατοοικονοµική κρίση που ξέσπασε το 2007 και εντάθηκε το
2008.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ζούµε σε ένα παγκοσµιοποιηµένο χρηµατοοικονοµικό περιβάλλον. Οι τράπεζες και τα διάφορα χρηµατοοικονοµικά ιδρύµατα λειτουργούν διασυνοριακά.
Δεν υπήρχε έλεγχος. Δεν υπήρχε εποπτεία, αλλά και συνεργασία
ανάµεσα στα αρµόδια όργανα των χωρών που ήταν επιφορτισµένα µε αυτό το καθήκον.
Αυτό ακριβώς αντιµετωπίζει η συγκεκριµένη οδηγία που ενσωµατώνουµε σήµερα. Θεσµοθετεί το πλαίσιο συνεργασίας και ανταλλαγής πληροφοριών ανάµεσα στις εθνικές εποπτικές αρχές
και τις ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές, που είναι η Ευρωπαϊκή
Αρχή Τραπεζών, η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Συντάξεων
και η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών.
Η οδηγία προβλέπει το πεδίο, το είδος και τη φύση της ανταλλαγής πληροφοριών και στοιχείων, ενώ είναι αυτονόητη η αρχή
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του σεβασµού στο επαγγελµατικό απόρρητο. Με αυτόν τον
τρόπο, θα αποφύγουµε την έκρηξη µιας ανεξέλεγκτης κρίσης
στο χρηµατοοικονοµικό τοµέα. Θα µπορούν να προληφθούν
προβλήµατα που θα µπορούσαν να επεκταθούν, αφού οι ευρωπαϊκές χρηµατοοικονοµικές αγορές συνδέονται µεταξύ τους και
λειτουργούν ως προς τις συνέπειες ως συγκοινωνούντα δοχεία.
Όλοι αντιλαµβανόµαστε τι µπορεί να επιφέρει αυτό το πρόβληµα.
Στην τρίτη ενότητα ενσωµατώνεται στη νοµοθεσία µας η οδηγία 2010/73. Αλλάζει ο τρόπος υπολογισµού των ελάχιστων ή µέγιστων ποσών που αφορούν προσφορές κινητών αξιών. Διασφαλίζεται η προστασία των επενδυτών-µεριδιούχων µε αυτήν την
οδηγία.
Στην τέταρτη ενότητα του νοµοσχεδίου το πιο σηµαντικό στοιχείο είναι ότι εναρµονίζεται η νοµοθεσία µας µε τις διατάξεις και
οδηγίες που αφορούν τη λειτουργία των Ευρωπαϊκών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων. Αυτός είναι ένας νεωτερικός θεσµός που
ενθαρρύνει τη διεθνή επιχειρηµατική συνεργασία και αποτελεί
απάντηση στην κρίση. Ενθαρρύνεται η συνεργασία και η σύµπραξη συνεταιριστικών επιχειρηµατικών σχηµάτων που έχουν
την έδρα τους σε διαφορετικές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η πέµπτη ενότητα αφορά την εφαρµογή των µέτρων των Κανονισµών 1338/2001 και 1210/2010 περί προστασίας του ευρώ
και άλλων διατάξεων. Προδιαγράφονται οι υποχρεώσεις των
χρηµατοπιστωτικών και χρηµατοοικονοµικών ιδρυµάτων, ανταλλακτηρίων συναλλάγµατος και άλλων φορέων για την προστασία
της γνησιότητας του ευρωπαϊκού νοµίσµατος και θεσπίζονται κυρώσεις για τους παραβάτες.
Στην τελευταία ενότητα αυτού του νοµοσχεδίου ενσωµατώνονται οι οδηγίες 2009/133 και 2011/96. Η πρώτη οδηγία αφορά
το καθεστώς που θα διέπει συγχωνεύσεις, διασπάσεις, µερικές
διασπάσεις, εισφορές ενεργητικού και ανταλλαγές µετοχών που
αφορούν εταιρείες διαφορετικών κρατών-µελών. Προσεγγίζουµε
σταδιακά το στόχο για ένα κοινό κανονιστικό πλαίσιο στο ζήτηµα
της κεφαλαιαγοράς. Η δεύτερη οδηγία αφορά το κοινό φορολογικό καθεστώς τόσο για τις µητρικές όσο και για τις θυγατρικές
εταιρείες από διαφορετικά κράτη-µέλη.
Εξαιρετικά σηµαντική κρίνεται και η διάταξη του άρθρου 164
που ξεκαθαρίζει κρίσιµα ζητήµατα και ερωτήµατα που αφορούν
το Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας, τη λειτουργία και
το χρονικό εύρος της λειτουργίας του, αλλά και θέµατα που σχετίζονται µε την ανακεφαλαιοποίηση και τη σταθερότητα του χρηµατοπιστωτικού µας συστήµατος.
Πιο συγκεκριµένα, παρατείνεται η ισχύς λειτουργίας του Ταµείου µέχρι το 2018, ενώ µπορεί να παραταθεί και µε αιτιολογηµένη απόφαση του αρµόδιου Υπουργού για ένα ακόµα χρόνο, αν
συντρέχουν λόγοι. Αυτό είναι απαραίτητο, γιατί η διαδικασία της
ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών, εκτός του ότι δεν είναι µια
απλή διαδικασία, όπως γνωρίζουµε όλοι, καθυστέρησε και χρονικά.
Από εκεί και πέρα, καθίσταται σαφής και ξεκάθαρη µε τις διατάξεις του άρθρου 164 η δικαιοδοτική αρµοδιότητα του Ταµείου
έναντι των τραπεζών. Το Ταµείο θα αναλάβει τον έλεγχο των τραπεζών µόνο στην περίπτωση που αυτές δεν θα ανακεφαλαιοποιηθούν ή δεν θα τηρήσουν το πλάνο αναδιάρθρωσης που έχουν
καταθέσει.
Επίσης, ξεκαθαρίζεται ότι οι µετοχές του Ταµείου ανήκουν στο
δηµόσιο και δεν υπόκεινται σε διαπραγµάτευση. Δεν µπορεί δηλαδή να έρθει ένας τραπεζικός όµιλος και να προχωρήσει στην
εξαγορά των µετοχών του Ταµείου.
Μια ακόµα διάταξη που προάγει τη διαφανή λειτουργία της
αγοράς είναι και αυτή που υποχρεώνει τις τράπεζες να γνωστοποιούν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τα ονόµατα των µετόχων
τους, στους οποίους ανήκει ποσοστό µετοχών που αντιστοιχεί
τουλάχιστον στο 0,5%. Θα πρέπει να πούµε ότι σήµερα το όριο
αυτό είναι το 5%.
Με τα δύο τελευταία άρθρα του νοµοσχεδίου αναµορφώνεται
το νοµικό πλαίσιο που διέπει τις µισθώσεις κτηρίων από το δηµόσιο προκειµένου να καλύψει τις ανάγκες του. Είναι ένα θέµα
για το οποίο έχω καταθέσει και σχετική ερώτηση στη Βουλή,
αφού πιστεύω ότι αυτό το πλαίσιο πρέπει να συµβαδίζει µε τις
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αρχές της δηµοσιονοµικής εξυγίανσης, της περιστολής δαπανών
και του σεβασµού του δηµοσίου χρήµατος.
Με αυτές τις διατάξεις δίνεται η δυνατότητα να επιτυγχάνονται
περισσότερο συµφέρουσες τιµές για τις µισθώσεις ακινήτων στις
οποίες προβαίνει το δηµόσιο. Αυτό γίνεται µε τη λειτουργία του
ανταγωνισµού, τη δυνατότητα να υποβάλουν προσφορές εκµίσθωσης στο δηµόσιο, όχι µόνο οι ιδιοκτήτες των ακινήτων, αλλά
και όσοι τα διαχειρίζονται µε διαδικασίες µακροχρόνιας µίσθωσης.
Τέλος, µε το άρθρο 167, ρυθµίζονται ζητήµατα προκειµένου
να µπορούν να καταβληθούν οι αµοιβές στα πρόσωπα που απασχολούνται µε τον καθαρισµό δηµοσίων κτηρίων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η κριτική που ακούσαµε στην
επιτροπή για το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο δεν έχει νοµιµοποιητική βάση. Εκτός του ότι πρόκειται για µία εναρµόνιση της νοµοθεσίας µας µε κοινοτικές οδηγίες, γεγονός που καθίσταται
σηµαντική µας υποχρέωση από τη συµµετοχή µας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το νοµοσχέδιο ρυθµίζει και σηµαντικά ζητήµατα
που αφορούν την Κεφαλαιαγορά.
Στη συζήτηση επί των άρθρων όλοι θα έχουν την ευκαιρία να
την διαπιστώσουν. Ορισµένοι δυσκολεύονται ίσως να αποδεχθούν ότι η ελληνική οικονοµία λειτουργεί µε τους κανόνες της
ελεύθερης οικονοµίας και αγοράς. Δαιµονοποιούν την Κεφαλαιαγορά, όταν για τα άλλα κράτη-µέλη αποτελεί πυλώνα και µοχλό
ανάπτυξης.
Η Ελλάδα όµως πρέπει οριστικά να γυρίσει σελίδα, να γίνει η
χώρα των επενδυτικών και επιχειρηµατικών προοπτικών µε νοµοσχέδια όπως αυτό που συζητάµε σήµερα, αλλά και µε άλλες
θεσµικές παρεµβάσεις που θα ακολουθήσουν.
Ο χρηµατοοικονοµικός τοµέας αποκτά νέες προοπτικές. Ορίζονται συνεργασίες σε διεθνές επίπεδο και δυνατότητες προσέλκυσης κεφαλαίων. Οι χρηµατοοικονοµικές συναλλαγές θωρακίζονται µε διαφάνεια και δηµόσιο έλεγχο, µε την εποπτεία των αρµόδιων αρχών και µε τη συνεργασία τους µε τις αρχές των άλλων
χωρών.
Σκοπός, λοιπόν, από εδώ και πέρα πρέπει να είναι µόνο ένας,
η ανάπτυξη και µόνο η ανάπτυξη και η µείωση της ανεργίας. Γι’
αυτό το λόγο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σας καλώ να υπερψηφίσετε το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο.
Σας ευχαριστώ.
(Χειρoκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε συνάδελφε.
Το λόγο έχει ο εισηγητής του Συνασπισµού κ. Σαµοΐλης.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΑΜΟΪΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Συνεχίζοντας τη συζήτηση επί του σχεδίου νόµου σχετικά µε
τους Οργανισµούς Συλλογικών Επενδύσεων Σε Κινητές Αξίες,
ΟΣΕΚΑ, µέσα από µία σειρά κοινοτικών οδηγιών, µε κορµό αυτή
του 2009/96, το νέο ρυθµιστικό πλαίσιο της αγοράς κεφαλαίων
έρχεται να ευθυγραµµιστεί µε κεντρικά νεοφιλελεύθερα δόγµατα
που κατακλύζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση του 21ου αιώνα.
Αυτή τη φορά δεν αναφερόµαστε στη γενικευµένη λιτότητα
που επιβάλλεται στην κοινωνία, αλλά ακριβώς στην άλλη όψη
ενός κοινού νοµίσµατος και εννοούµε τη συσσώρευση κέρδους
µέσα από την άκρατη κινητικότητα του κεφαλαίου, την περαιτέρω κατάργηση περιοριστικών κανονισµών αυτού και τη νοµική
κατοχύρωση υπό συγκεκριµένες δραστηριότητες του χρηµατιστικού κεφαλαίου που δεν υπόκειται σε κανένα είδος κοινωνικής
ανταποδοτικότητας.
Υπ’ αυτήν τη γενική λογική µάς παρουσιάζεται ένα σχέδιο
νόµου που διευθετεί σε πρώτο επίπεδο τον τρόπο σύστασης, λειτουργίας, κίνησης και διάθεσης των αµοιβαίων κεφαλαίων. Οι
επενδύσεις µε τη µορφή αυτή δεν είναι κάτι καινούργιο στην
ιστορία του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής.
Από την πρωταρχική συσσώρευση του αγγλικού αποικισµού
στα εδάφη της Αµερικής, το µεγάλο κραχ του 1929, τη µεταπολεµική ανάπτυξη του κεϋνσιανού µοντέλου, µέχρι και τη βίαιη εισχώρηση της ελεύθερης αγοράς στις υπό κατάρρευση σοβιετικές οικονοµίες, τα αµοιβαία κεφάλαια έπαιξαν κεντρικό ρόλο, αρκετά κερδοφόρο, στο όνοµα συγκεκριµένων συµφερόντων.
Όσον αφορά τους ΟΣΕΚΑ, στο συγκεκριµένο νοµοσχέδιο θε-
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ωρούµε πως πρέπει να ληφθούν υπ’όψιν τα παρακάτω στοιχεία,
όντας τα πιο κεντρικά, που διαφοροποιούν τον ν.3283/2004 από
το παρόν. Ανεξαρτητοποιείται η καταστατική από τη φυσική καταγωγή µιας ανώνυµης εταιρείας διαχείρισης αµοιβαίων κεφαλαίων. Εισάγεται έτσι η πλήρης απελευθέρωση της διάθεσης των
µεριδίων ή µετοχών της παραπάνω εταιρείας σε χώρες πέραν
της έδρας.
Τι σηµαίνει πρακτικά αυτό; Πολύ απλά ότι µια εταιρεία διαχείρισης µπορεί να λάβει άδεια σύστασης από µια αρµόδια αρχή
στη Μάλτα και να ασκεί τις περαιτέρω επενδυτικές δραστηριότητές της στην Ελλάδα. Η συγκεκριµένη εταιρεία, παρ’ότι µπορεί
να αποκοµίσει σηµαντικά κέρδη σε ελληνικό έδαφος, απαλλάσσεται από κάθε είδος φορολογικής εισφοράς στο ελληνικό δηµόσιο, καθώς οι υποχρεώσεις αυτές εκτελούνται στη χώρα καταστατικής προέλευσης. Και εντελώς τυχαία οι µεριδιούχοι δεν
πληρώνουν ούτε ένα ευρώ, µια και ο φόρος επί των µερισµάτων
που ισχύει σε ένα φορολογικό παράδεισο, σαν αυτόν της Μάλτας, είναι 0%.
Η συγκεκριµένη τάση µπορεί να γίνει εµφανής στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τα προηγούµενα χρόνια, προτού κιόλας ολοκληρωθεί η εφαρµογή της κοινοτικής οδηγίας. Χαρακτηριστικά
αναφέρουν πως µόνο για το 2011 το Λουξεµβούργο κατέχει τη
µεγαλύτερη καθαρή αξία του ενεργητικού των ΟΣΕΚΑ µε µερίδιο
31,2% σε ολόκληρη την Ευρώπη.
Αντιθέτως στην Ελλάδα τον ίδιο χρόνο η αγορά αµοιβαίων κεφαλαίων χαρακτηρίστηκε από περαιτέρω µείωση της συνολικής
αξίας ενεργητικού τους µε εκροές σχεδόν σε όλες τις κατηγορίες αµοιβαίων κεφαλαίων. Έτσι, ενώ στο τέλος του 2011 η αξία
των ελληνικών αµοιβαίων κεφαλαίων ανερχόταν σε 5,2 δισεκατοµµύρια, το 2007 το αντίστοιχο µέγεθος απηχούσε στα 27 δισεκατοµµύρια, µια κατακόρυφη καθίζηση της τάξης του 400%.
Επιπλέον απώλεια εσόδων για το δηµόσιο και θέσεων εργασίας για τον ιδιωτικό τοµέα µπορεί εύκολα να σηµειωθεί σε περίπτωση που οι ελληνικές τράπεζες στο βωµό της περιστολής
λειτουργικών δαπανών κλείσουν τις εταιρείες διαχείρισης και
προχωρήσουν σε µια απλή σύµβαση αντιπροσώπευσης ξένων
εταιρειών, κάτι που έχει αρχίσει ήδη να διαφαίνεται, αν συνυπολογίσει κανείς πως η αξία των ελληνικών αµοιβαίων κεφαλαίων
είναι αυτήν τη στιγµή περίπου ίση µε την αξία αµοιβαίων κεφαλαίων που προέρχονται από συµβάσεις αντιπροσώπευσης 5,2 δισεκατοµµυρίων έναντι 4,5 δισεκατοµµυρίων.
Στρατηγικές αντίστοιχου τύπου προσφέρονται µέσα από µια
πληθώρα επιλογών, όπως για παράδειγµα η εισαγωγή της έννοιας της διασυνοριακής συγχώνευσης ή τροφοδοτικών ΟΣΕΚΑ
που µεταβιβάζουν το 85% της αξίας του ενεργητικού τους σε οργανισµούς διαφορετικού κράτους. Στην πράξη, έχουµε να κάνουµε µε µια διαδικασία διπλής απώλειας φορολογικών εσόδων
καθώς τα έσοδα των εταιρειών διαχείρισης προέρχονται, πρώτον, από την αµοιβή διαχείρισης των αµοιβαίων κεφαλαίων και,
δεύτερον, από την αµοιβή επί της οικονοµικής απόδοσης των κεφαλαίων.
Σηµειώνουµε πως η συρρίκνωση των Οργανισµών Συλλογικών
Επενδύσεων είναι οργανικά δεµένη µε τη διαδικασία συγκεντροποίησης του κλάδου και το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο λειτουργεί
ανοικτά υπέρ των µεγάλων εταιρειών διαχείρισης, οι οποίες είτε
µπορούν να ανοίξουν υποκαταστήµατα είτε να διαθέτουν τα προϊόντα τους στη βάση της κοινοτικής οδηγίας περί ελεύθερης διακίνησης υπηρεσιών.
Μέσα στο πλαίσιο της κρίσης οι εταιρείες αντέδρασαν στην
πτωτική τάση του ποσοστού κέρδους µε τον τρόπο που γνωρίζουν να κάνουν καλά. Αυξήθηκαν οι πιέσεις προς τους εργαζόµενους µε µείωση προσωπικού και µισθών, ενώ παράλληλα
ανακατανέµονται τα µερίδια της αγοράς σε βάρος των µικρότερων ή ασθενέστερων εταιρειών.
Παρ’ότι το φαινόµενο αυτό παρατηρείται σε πανευρωπαϊκό
επίπεδο, µπορούµε να αντλήσουµε ξανά από την εγχώρια κατάσταση του κλάδου αρκετά ενδιαφέροντα παραδείγµατα. Μια ενδεχόµενη συγχώνευση της Εθνικής Τράπεζας µε την Eurobank
δίνει τη δυνατότητα ελέγχου του 45% του κλάδου σε ολόκληρη
τη χώρα.
Οι παίχτες που καθορίζουν τη συµπεριφορά του τοµέα διαχεί-
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ρισης κεφαλαίων µειώνονται στο ελάχιστο και, παρά το ότι το
σχέδιο νόµου περιορίζει τα απαιτούµενα κεφάλαια σύστασης
εταιρειών διαχείρισης αµοιβαίου κεφαλαίου και εταιρειών επενδύσεων µεταβλητού κεφαλαίου, η πραγµατικότητα φαίνεται να
οδηγεί σε ακριβώς αντίθετα αποτελέσµατα.
Πρέπει να σας επισηµάνουµε πως τα ολιγοπώλια και τα καρτέλ
δεν είναι απλώς αποτέλεσµα ορισµένων ατελειών ή στρεβλώσεων των αγορών, αλλά αποτέλεσµα του ίδιου του καπιταλιστικού ανταγωνισµού και της διαδικασίας εκκαθάρισης των µη
ανθεκτικών κεφαλαίων. Η συγκεντροποίηση δεν προκύπτει από
την άµβλυνση του ελεύθερου ανταγωνισµού, αλλά αντιθέτως
γεννιέται από αυτόν.
Ακριβώς σε αυτό το πνεύµα κινείται τόσο το σχέδιο νόµου που
κατεβάζετε όσο και οι κοινοτικές οδηγίες στις οποίες τρέχετε να
προσαρµοστείτε. Παρέχεται η δυνατότητα σε µεγάλες εταιρείες
να διεισδύσουν τάχιστα παντού µέσα από αόρατες offshore
έδρες, χωρίς κανέναν ουσιαστικό έλεγχο, µεγιστοποιώντας τα
οφέλη στα ελάχιστα δυνατά κόστη.
Η συγκέντρωση του κλάδου σε συνδυασµό µε τη µαζική φυγή
κεφαλαίων µάς γεννά διάφορα επιπρόσθετα ερωτήµατα. Στην
εποχή µιας διευρυµένης κρίσης, όπου τα εισοδήµατα των οικονοµικά ασθενέστερων αφαιµάζονται, το κεφάλαιο κατέχει τη δυνατότητα να µετακινείται ανενόχλητο από χώρα σε χώρα αποφεύγοντας να πληρώσει ακόµη και τα στοιχειώδη που του αναλογούν.
Το φαινόµενο «λίστα Λαγκάρντ» δύναται να αποκτά σε αυτήν
την περίπτωση τη µορφή διαχείρισης κεφαλαίων µέσω αγοράς
οµολόγων. Έτσι, για παράδειγµα, µια εταιρεία µπορεί να αγοράσει οµόλογα από µια ελληνική τράπεζα, στη συνέχεια να κάνει
αίτηση αλλαγής θεµατοφύλακα σε µια άλλη ευρωπαϊκή χώρα και
το επενδυθέν κεφάλαιο να γίνει αόρατο για το ελληνικό δηµόσιο.
Στο παρόν σχέδιο νόµου περιέχονται διατάξεις µε επικίνδυνες
ρυθµίσεις. Με το άρθρο 59 σελίδα 151 παρέχεται η δυνατότητα
επένδυσης από τους ΟΣΕΚΑ σε εξωχρηµατιστηριακά παράγωγα,
κάτι που δεν επιτρεπόταν µέχρι σήµερα για τους Οργανισµούς
Συλλογικής Επένδυσης σε Ανώνυµες Εταιρείες Επένδυσης Χαρτοφυλακίου.
Δεδοµένου ότι και τα ασφαλιστικά ταµεία επενδύουν εκτεταµένα σε αµοιβαία κεφάλαια ελληνικής ιδιοκτησίας, όπως για παράδειγµα το ΙΚΑ, η δυνατότητα αυτή µετατρέπει πιθανώς τέτοιες
επενδύσεις σε πολύ υψηλού ρίσκου και µεγάλης αβεβαιότητας.
Σα να µην έφθανε αυτό, τα ασφαλιστικά ταµεία θεωρούνται ως
επιλέξιµοι επενδυτές και ισχυροί γνώστες των χρηµατοοικονοµικών προϊόντων, γεγονός που τους προσδίδει περιορισµένη νοµική προστασία.
Για ακόµη µια φορά τα δηµόσια ταµεία ασφάλισης γίνονται αντικείµενο κερδοσκοπικών δραστηριοτήτων. Αφού µαζί µε το κούρεµα του δηµοσίου χρέους συµπαρασύρατε και τα αποθεµατικά
των ταµείων, έρχεσθε τώρα να ξυπνήσετε τους εφιάλτες των περίφηµων δοµηµένων οµολόγων και των υπόγειων χρηµατοοικονοµικών κινήσεων.
Ως ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ, θεωρούµε απαράδεκτη τη συσχέτιση των
ασφαλιστικών ταµείων µε κάθε είδους επένδυση σε πλασµατικό
κεφάλαιο, κρατώντας υπ’ όψιν και την εµπειρία των προηγούµενων ετών.
Όσον αφορά το Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας και
τις αλλαγές που επέρχονται σε σχέση µε τη διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών, έχουµε να κάνουµε τις εξής επισηµάνσεις. Στο άρθρο 164 σηµείο 8 αναφέρεται πως αν µία
τράπεζα έχει λάβει χρήµατα προς ανακεφαλαιοποίηση από το
Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας και χρειαστεί νέα κεφάλαια, δεν υποχρεούται να υποβάλει νέο επιχειρηµατικό σχέδιο
ούτε και νέο χρονοδιάγραµµα εφαρµογής του. Η Τράπεζα της
Ελλάδος και το Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας υποτίθεται ότι ενέκριναν την ανακεφαλαιοποίηση συγκεκριµένων
τραπεζών, αξιολογώντας τα επιχειρηµατικά σχέδια και την αξιοπιστία εφαρµογής τους, έτσι όπως αναφέρεται στον αντίστοιχο
νόµο.
Αυτό που µας λέτε τώρα είναι πως, εάν αυτά τα σχέδια αποτύχουν, οι τράπεζες µπορούν να ζητήσουν νέα χρηµατοδότηση
στα τυφλά, χωρίς κανένα σχέδιο, χωρίς καµµία µέριµνα.
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Κύριοι της Κυβέρνησης, αδυνατείτε πλέον να κρατήσετε
ακόµη και τα προσχήµατα. Αυτό που κάνετε ουσιαστικά είναι να
παραχωρείτε υπερεξουσίες και απεριόριστες δυνατότητες χειρισµού στον υπό έλεγχο της τρόικας και του κ. Προβόπουλου
µηχανισµό του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας.
Ως ΣΥΡΙΖΑ-Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο, καταδικάζουµε κάθε
ενέργεια τέτοιου τύπου που ενισχύει επικίνδυνα αδιαφανείς διαδικασίες, που δίνει τεράστια εξουσία στον κεντρικό τραπεζίτη,
χωρίς κανένα έλεγχο, χωρίς καµµία δυνατότητα απολογισµού και
κοινωνικής λογοδοσίας, ενώ την ίδια στιγµή στέλνετε στα τυφλά
την κοινωνία σε νέα οριζόντια µέτρα λιτότητας, προκειµένου οι
τράπεζες να ενισχύσουν για ακόµη µια φορά την κεφαλαιακή
τους επάρκεια, χωρίς καµµία προοπτική για τον κόσµο της εργασίας.
Ξανά, στο άρθρο 164 σηµείο 20 αναφέρεται πως οι µετοχές
των τραπεζών που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο της ανακεφαλαιοποίησης από το Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας απαγορεύεται να µεταβιβάζονται σε επιχειρήσεις που ελέγχονται
από το κράτος. Με διαφορετικά λόγια, προσπαθείτε να διασφαλίσετε µε νύχια και µε δόντια πως δεν θα υπάρξει µε κανέναν
τρόπο δηµόσιος έλεγχος των τραπεζών. Διότι, σύµφωνα µε το
νόµο που ψηφίσατε, αν το 10% των τραπεζικών µετοχών αγοράζονταν από επιχειρήσεις που συνδέονταν ακόµη και εµµέσως µε
το δηµόσιο, οι τράπεζες θα περνούσαν άµεσα υπό δηµόσια διοίκηση.
Όµως, ξέρουµε ότι είναι προτιµότερο να δίνουµε εκατοντάδες
δισεκατοµµύρια στο τραπεζικό σύστηµα, στις πλάτες των πολιτών και να τις αφήνουµε υπό ιδιωτική εκµετάλλευση.
Όσον αφορά τις αναγκαστικές τραπεζικές συγχωνεύσεις, στο
άρθρο 165, µεταξύ διαφόρων πραγµάτων αναφέρεται ο τρόπος
µε τον οποίο θα καταβληθεί το χρηµατοδοτικό κενό λόγω διαφοράς µεταξύ ενεργητικού και παθητικού σε µία τράπεζα που τελεί
υπό αναγκαστική συγχώνευση. Μας παραπέµπετε εµµέσως στον
τρόπο µε τον οποίο προχωρήσατε στην αυθαίρετη συγχώνευση
της Αγροτικής Τράπεζας και µας προϊδεάζετε για το πώς θα κινηθείτε µελλοντικά στην περίπτωση του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου.
Το κραυγαλέο παράδειγµα για το πώς χειριστήκατε την περίπτωση της Αγροτικής Τράπεζας αποδεικνύει του λόγου το αληθές. Το κενό που προέκυπτε µεταξύ ενεργητικού και παθητικού
ανερχόταν στα 6,7 δισεκατοµµύρια ευρώ: 14,3 δισεκατοµµύρια
ενεργητικό και 21,3 δισεκατοµµύρια παθητικό. Η Τράπεζα Πειραιώς πληρώνει εντελώς συµβολικά 95 εκατοµµύρια και τα υπόλοιπα της εκχωρούνται, λες και έχουµε να κάνουµε µε κάποιας
µορφής επιδότηση του δηµοσίου προς ιδιώτες τραπεζίτες. Οι ζηµίες του κακού κοµµατιού κοινωνικοποιούνται και πέφτουν στις
πλάτες των πολιτών. Τα κέρδη του καλού κοµµατιού εκχωρούνται στον ιδιώτη και την ίδια στιγµή χρηµατοδοτείται το νέο κενό
που έχει προκύψει στον ισολογισµό του.
Όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία, εκτός
των ζητηµάτων που συζητήσαµε µέχρι στιγµής, στο τελευταίο
µέρος του σχεδίου νόµου µάς παρουσιάζετε και την προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας σε µία κοινοτική οδηγία που
αφορά την Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία.
Συγκεκριµένα, εδώ υπάρχει µία έρευνα του Ευρωπαϊκού Ερευνητικού Ινστιτούτου για τους συνεταιρισµούς και τις κοινωνικές
επιχειρήσεις σε συνεργασία µε το Πανεπιστήµιο του Trento της
Ιταλίας που πραγµατοποιήθηκε το 2010. Σύµφωνα µε αυτή, η
µέχρι τότε εµπειρία για τις Ευρωπαϊκές Συνεταιριστικές Εταιρείες κρίνεται πλήρως αναποτελεσµατική. Αυτή είναι µία έρευνα
που πραγµατοποιήθηκε κατά την παραγγελία της ίδιας της Ευρωπαϊκής Κοµισιόν. Η ίδια η πηγή που µας καλεί να προσαρµοστούµε στην Κοινοτική Οδηγία του 2003, βγάζει αρνητικά
συµπεράσµατα για τα αποτελέσµατά της.
Σε κάθε περίπτωση, η παρούσα οδηγία µε τα ίδια τα λόγια των
ευρωπαϊκών οργάνων παρουσιάζει τεράστια προβλήµατα και
αναποτελεσµατικές πτυχές κατά τη διαδικασία εφαρµογής της.
Καταληκτικά, το συγκεκριµένο σχέδιο νόµου, για όλους τους
παραπάνω λόγους που αναφέραµε, κινείται σε άµεση συνάφεια
µε τη νεοφιλελεύθερη εναρµόνιση των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο χρηµατοπιστωτικό κλάδο. Εντείνει τη συγ-
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κέντρωση πλούτου στον κλάδο της αγοράς κεφαλαίων, αυξάνει
τις πιθανότητες µαζικής φυγής κεφαλαίων, παρέχει απεριόριστες
δυνατότητες φοροδιαφυγής των οικονοµικά ισχυρών εταιρειών
και συνεχίζει την ίδια αδιέξοδη πολιτική χρηµατικής ενίσχυσης
των τραπεζών, χωρίς καµµία παροχή δυνατότητας το δηµόσιο
να ασκήσει ουσιαστικό έλεγχο στον τραπεζικό τοµέα.
Επιπλέον, οι ρυθµίσεις για την Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία αποτιµώνται από τους ίδιους τους φορείς προσαρµογής
στην Κοινοτική Οδηγία ως γραφειοκρατικές και αναποτελεσµατικές. Το µόνο που διαφαίνεται καθαρά στον ορίζοντα της πολιτικής σας είναι νέα µέτρα λιτότητας για τον κόσµο που παλεύει
καθηµερινά για την επιβίωσή του.
Γι’ αυτούς τους λόγους ο ΣΥΡΙΖΑ - Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο
θα το καταψηφίσει και ο ελληνικός λαός θα το ανατρέψει στη
ζωή.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ)
Επίσης, όσον αφορά την τελευταία πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου των ενενήντα έξι σελίδων, όπου εκεί εκχωρείτε τα
εθνικά δικαιώµατα και την εθνική ανεξαρτησία, να σας διαβάσω
πέντε γραµµές για το τι υπογράψατε. Όπως αναφέρεται στην
πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου που δηµοσιεύτηκε στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως µε αριθµό 240: «Το δικαιούχο κράτοςµέλος Ελλάδα, η Τράπεζα της Ελλάδας και το Ελληνικό Ταµείο
Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας παραιτούνται µε την παρούσα αµετάκλητα και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωµα ασυλίας που ήδη έχουν ή µπορεί να δικαιούνται σε σχέση µε τους
ίδιους και τα περιουσιακά τους στοιχεία έναντι δικαστικών ενεργειών σχετικά µε την παρούσα σύµβαση τροποποίησης» συµπεριλαµβανοµένων ενδεικτικά «από κάθε δικαίωµα ασυλίας, έναντι
άσκησης αγωγής, έκδοση δικαστικής απόφασης ή άλλης διάταξης, κατάσχεσης, εκτέλεσης ή ασφαλιστικού µέτρου και έναντι
κάθε εκτέλεσης αναγκαστικού µέτρου σε βάρος των περιουσιακών τους στοιχείων, στο µέτρο που τα ανωτέρω δεν απαγορεύονται από αναγκαστικό νόµο».
Αυτά γράφετε, αλλά ξεχάσατε ότι δεν είναι η περιουσία σας,
αλλά είναι η περιουσία του ελληνικού λαού, που θα την πάρει
πίσω ο ελληνικός λαός! Να είσαστε σίγουροι γι’ αυτό!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ - ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ο ειδικός αγορητής
του ΠΑΣΟΚ κ. Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος έχει το λόγο για
δεκαπέντε λεπτά.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κατ’αρχάς πιστεύω, κύριε Πρόεδρε, ότι σήµερα η Βουλή πρέπει οµόφωνα να
καταδικάσει τη βίαιη επίθεση σε βάρος του Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ
κ. Στρατούλη. Παρ’ όλο που στο παρελθόν τέτοια γεγονότα κάποιοι πολιτικοί χώροι δεν µπορούσαν να τα καταδικάσουν και
κρυβόντουσαν, νοµίζω ότι εµείς σήµερα πρέπει ως Βουλή, ως
κόµµατα να στείλουµε ένα ξεκάθαρο µήνυµα ότι…
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΪΚ: Μισό λεπτό, κύριε
Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Μα, δεν µπορείτε
να διακόψετε, κύριε Κουίκ. Επιτέλους, δεν µπορείτε να διακόψετε!
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΪΚ: Με συγχωρείτε, µισό
λεπτό…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Μα δεν µπορείτε.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΪΚ: Βγάλαµε ανακοίνωση
χθες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Δεν έχετε το λόγο,
κύριε Κουίκ!
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΪΚ: Βγάλαµε ανακοίνωση
και προσωπικά εγώ…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κύριε Κουΐκ, σας
παρακαλώ! Δεν είστε στην τηλεόραση, ούτε έχετε στο χέρι σας
ένα µικρόφωνο! Επιτέλους, σεβαστείτε το χώρο! Σεβαστείτε τον
οµιλητή! Όποτε θέλετε παίρνετε το λόγο! Σας παρακαλώ!
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΪΚ: Σας παρακαλώ, δεν
θέλουµε µαθήµατα.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Σας παρακαλώ εγώ!
Ορίστε, κύριε Κωνσταντινόπουλε, έχετε το λόγο.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΪΚ: Να διαβάζει. Έχουν
Γραφείο Τύπου στο ΠΑΣΟΚ, απλά είναι τόσο διαλυµένοι που
ούτε κι αυτό δεν έχουν πια.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Σας καταλαβαίνω, κύριε
Κουΐκ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Νέοι καιροί, νέα
ήθη! Λυπάµαι πάρα πολύ.
Ορίστε, κύριε Κωνσταντινόπουλε.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΪΚ: Δεν θέλω µαθήµατα
από εσάς, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κύριε Κουΐκ, ανατρέξτε λίγο στον εαυτό σας.
Συνεχίστε, κύριε Κωνσταντινόπουλε.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΪΚ: Κάντε µου τη χάρη.
Δεν θα πάρω µαθήµατα από εσάς, κύριε Αντιπρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Σίγουρα δεν θα
πάρω εγώ από εσάς και από ό,τι εκπροσωπείτε σαν στάση ζωής.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΪΚ: Κάντε µου τη χάρη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Συνεχίστε, κύριε συνάδελφε.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, συνεχίζω και επιµένω ότι πρέπει ως Βουλή να καταδικάσουµε οµόφωνα τη βίαιη επίθεση στον κ. Στρατούλη.
Όσο για τον κ. Κουίκ καταλαβαίνω τον εκνευρισµό του και την
προσπάθεια να καλύψουν…
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΪΚ: Δεν έχω εκνευρισµό.
Θα πάρω το λόγο επί προσωπικού.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Ζητήστε το λόγο επί
προσωπικού.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΪΚ: Κύριε Πρόεδρε, το
λόγο επί προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ορίστε, έχετε το
λόγο.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΪΚ: Δεν του δίνω το δικαίωµα να ασχοληθεί µαζί µου. Να µη χαµογελάει ο κύριος! Ας
κοιτάξει τα δικά του.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Συγγνώµη, δεν σας καταλαβαίνω. Εδώ δεν είµαστε σε τηλεοπτικό πρωινό. Εδώ είµαστε
στη Βουλή και ο καθένας λέει την άποψή του, έχει ελευθερία
λόγου. Εσείς µετά µπορείτε να πείτε ό,τι θέλετε. Δεν µπορείτε
οποιαδήποτε στιγµή να διακόπτετε και να λέτε οτιδήποτε. Προς
Θεού!
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΪΚ: Πείτε αυτά που θέλετε. Λειτουργεί τόσο δηµοκρατικά η Βουλή…
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Αν δεν σας κάνει η
Βουλή τότε είναι ένα άλλο θέµα και πρέπει να το δείτε εσείς.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΪΚ: Με τις πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου…
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Τι να σας πω; Τελειώσατε, κύριε Κουΐκ;
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΪΚ: Ναι, κύριε συνάδελφε.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Σας ευχαριστώ πάρα
πολύ.
Κύριε Υπουργέ, πριν ασχοληθώ µε την ενσωµάτωση των οδηγιών, θα ήθελα να αναφερθώ στην ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών και σε διατάξεις που έρχονται σε διάφορα νοµοσχέδια που
αφορούν τη ρευστότητα και την ανάπτυξη της χώρας.
Πιστεύω ότι δεν πρέπει να συνεχιστεί αυτό. Δεν πρέπει δηλαδή
να µετράτε αντιδράσεις κάθε φορά που φέρνετε µια διάταξη.
Πρέπει να κάνουµε µια σοβαρή συζήτηση, µια ειλικρινή συζήτηση
για το πώς πρέπει να γίνει η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών.
Όλοι συµφωνούµε πως θα πρέπει να έχει κοινό σκοπό τη ρευστότητα στην αγορά, την ανάπτυξη και τη µείωση της ανεργίας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε το παρόν νοµοσχέδιο ενσωµατώνεται στην ελληνική νοµοθεσία η οδηγία 2010/73/ΕΕ µε την
οποία τροποποιούνται οι διατάξεις των προηγούµενων οδηγιών
που είναι ενσωµατωµένες στο ελληνικό δίκαιο µε αντίστοιχους
νόµους και αποσκοπούν στην ολοκλήρωση της εσωτερικής αγο-
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ράς στον τοµέα των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών.
Συγκεκριµένα, µε το παρόν νοµοσχέδιο τροποποιούνται οι διατάξεις των εξής δυο νόµων: του ν.3401/2005 και του ν.3556/2007.
Οι τροποποιήσεις αυτές είναι απόρροια της προβλεπόµενης
στην ίδια την οδηγία 2003/71/ΕΚ διαδικασίας αξιολόγησης προκειµένου να βελτιωθεί η εφαρµογή και να αυξηθεί η αποτελεσµατικότητα του θεσµικού πλαισίου για τα ενηµερωτικά δελτία.
Με τις τροποποιήσεις του ν.3401/2005 το παρόν νοµοσχέδιο
εισάγει αλλαγές που σχετίζονται κυρίως µε τα εξής: Τον τρόπο
υπολογισµού του συνολικού τµήµατος των προσφορών κινητών
αξιών. Το µέγιστο όριο των προσφορών κινητών αξιών που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του νόµου. Τη διεύρυνση του ορισµού των ειδικών επενδυτών στους επαγγελµατίες πελάτες. Τις
περιπτώσεις για τις οποίες δεν ισχύει η υπερχρέωση δηµοσίευσης ενηµερωτικού δελτίου. Τις εξαιρέσεις από την υποχρέωση
κατάρτισης ενηµερωτικού δελτίου. Το πλαίσιο κατάρτισης του
περιληπτικού σηµειώµατος του ενηµερωτικού δελτίου. Την κατάργηση της υποχρέωσης δηµοσίευσης ετησίως από τον εκδότη
εγγράφου το οποίο να περιέχει ή να παραπέµπει στις πληροφορίες που δηµοσίευσε και αφορούν τις κινητές του αξίες. Την
εφαρµογή αναλογικού καθεστώτος γνωστοποίησης σχετιζόµενου µε τα χαρακτηριστικά τού εκδότη και των προσφεροµένων
κινητών αξιών. Την έναρξη και τη διάρκεια ισχύος του ενηµερωτικού δελτίου. Την πρόσθετη υποχρέωση δηµοσίευσης σε ηλεκτρονική µορφή του ενηµερωτικού δελτίου στην ιστοσελίδα του
εκδότη. Τη διευκρίνιση ως προς τη λήξη της απαίτησης δηµοσίευσης συµπληρώµατος ενηµερωτικού δελτίου και το δικαίωµα
υπαναχώρησης. Την πρόσθετη υποχρέωση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στις διασυνοριακές δηµόσιες προσφορές να διαβιβάζει στον εκδότη ή στο πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τη
σύνταξη του ενηµερωτικού δελτίου, το πιστοποιητικό έγκρισης
που διαβίβασε στην αρµόδια αρχή τού κράτους-µέλους υποδοχής.
Με τις τροποποιήσεις του ν.3556/2007 ο παρών νόµος εισάγει
αλλαγές, που σχετίζονται µε τον περιορισµό του καθορισµού του
κράτους-µέλους καταγωγής για εκδόσεις µη µετοχικών κινητών
αξιών µε ονοµαστική αξία κάτω των 1000 ευρώ, µε το προβλεπόµενο όριο των 50.000 ευρώ για τον επαναπροσδιορισµό της
αξίας των χρεωστικών τίτλων. Οι ανωτέρω αλλαγές αυξάνουν την
ασφάλεια δικαίου και επιτυγχάνουν τη µείωση του διοικητικού
φόρτου των εταιρειών κατά την άντληση κεφαλαίων από τις αγορές κινητών αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης διασφαλίζοντας
συγχρόνως την προστασία των επενδυτών.
Ενδεικτικά θα αναφέρω τη διευκρίνιση ότι ο τρόπος υπολογισµού των µεγίστων ποσών ορισµένων προσφορών κινητών αξιών
που ρυθµίζονται στο νόµο, υπολογίζεται τώρα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα θα ενισχύσει την αποτελεσµατικότητα του
υφισταµένου θεσµικού πλαισίου και την ορθή εφαρµογή του από
τα υπόχρεα πρόσωπα. Η αναπροσαρµογή προς τα πάνω των
ορίων τών εξαιρέσεων από την υποχρέωση κατάθεσης ενηµερωτικού δελτίου θα διευκολύνει τις µικρού µεγέθους επιχειρήσεις
να αντλήσουν κεφάλαια από το επενδυτικό κοινό. Η εισαγωγή
του λεγόµενου αναλογικού καθεστώτος γνωστοποίησης όπου
ανάλογα µε τις δραστηριότητες, το µέγεθος και την κεφαλαιοποίηση των επιχειρήσεων προβλέπεται η χρήση, προσαρµοσµένων στα χαρακτηριστικά αυτά προτύπων κατάρτισης ενηµερωτικού δελτίου, θα µειώσει τα διοικητικά βάρη των µικροµεσαίων
επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων µε µειωµένη χρηµατιστηριακή αξία κατά την προσφορά κινητών αξιών τους στο κοινό, γεγονός –νοµίζω- ιδιαίτερα σηµαντικό στην παρούσα οικονοµική
συγκυρία.
Η πρόβλεψη συγκεκριµένου πλαισίου κατάρτισης του επενδυτικού σηµειώµατος για τα ενηµερωτικά δελτία καθιστά το επενδυτικό σηµείωµα πιο αποτελεσµατικό στην παροχή των κατάλληλων πληροφοριών προς τους επενδυτές για τα χαρακτηριστικά
των κινητών αξιών και των εκδοτών, που θα προσφέρουν και θα
συµβάλουν περαιτέρω στην ορθή αξιολόγηση των επενδύσεων.
Η δυνατότητα χρήσης από τους χρηµατοπιστωτικούς µεσολαβητές που τοποθετούν ή στη συνέχεια µεταπωλούν τις κινητές
αξίες τού ήδη εγκεκριµένου για τις κινητές αυτές αξίες ενηµερωτικού δελτίου, απλοποιεί τη διαδικασία της άντλησης των κε-
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φαλαίων, ειδικότερα στις περιπτώσεις προσφοράς χρεωστικών
τίτλων, για τις οποίες η µεταπώλησή τους από χρηµατοπιστωτικούς µεσολαβητές αποτελεί τη συνήθη πρακτική προσφοράς
διανοµής τους. Η πρόσθετη υποχρέωση δηµοσίευσης του ενηµερωτικού δελτίου στην ιστοσελίδα του εκδότη θα διευκολύνει
την ενηµέρωση των ενδιαφεροµένων επενδυτών, εξασφαλίζοντας ευκολότερη πρόσβαση και αµεσότερη πρόσβαση στην πληροφόρηση σχετικά µε την εταιρεία τους.
Οι προαναφερόµενες θετικές επιδράσεις των διατάξεων του
νόµου δεν είναι οι µόνες. Στο σύνολό τους οι αλλαγές που εισάγονται αντιµετωπίζουν ασάφειες και βελτιώνουν την πρακτική
εφαρµογή του ρυθµιστικού για τα ενηµερωτικά δελτία πλαισίου
ελαφρύνοντας το φόρτο που βαραίνει τις επιχειρήσεις, χωρίς να
διακυβεύεται η προστασία των επενδυτών.
Θα ήθελα να πω, κλείνοντας την οµιλία µου, ότι όλοι οι φορείς
που κλήθηκαν απ’ όλα τα κόµµατα στη συνεδρίαση της επιτροπής θεώρησαν ότι το νοµοσχέδιο είναι προς τη σωστή κατεύθυνση.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Το λόγο έχει ο κ.
Μαριάς για δεκαπέντε λεπτά.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριε
Υπουργέ, κύριοι Βουλευτές, έχουµε πει επανειληµµένα απ’ αυτό
το Βήµα ότι το µνηµόνιο βλάπτει σοβαρά τη δηµοκρατία. Και είχαµε επισηµάνει τους κινδύνους που υπάρχουν λόγω των πράξεων νοµοθετικού περιεχοµένου. Ήρθαν λοιπόν πράξεις
νοµοθετικού περιεχοµένου, όπως θα θυµάστε -τακτοποιητικές
θα τις έλεγα- που τις είχε περάσει η κυβέρνηση Παπαδήµου και
είπε η Κυβέρνηση και η Πλειοψηφία «ας τις ψηφίσουµε εν όψει
των εκκρεµοτήτων που υπήρχαν». Στη συνέχεια εµφανίστηκαν
άλλες πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου που ως αιτιολογία και
ως κατεπείγον θέµα είχαν την οικονοµική κατάσταση. Και είχαµε
προειδοποιήσει από εδώ ότι, εάν η οικονοµική κατάσταση της
χώρας είναι η αιτιολογική βάση για την έκδοση πράξεων νοµοθετικού περιεχοµένου, τότε όσο θα υπάρχουν µνηµόνια, θα νοµιµοποιούνται να φέρνουν πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου.
Και στη συγκεκριµένη πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου, η οποία
επί της ουσίας δεν είχε τίποτα το σοβαρό, είχαµε φέρει την ένσταση ότι η αιτιολογική της βάση είναι τέτοια, που ανοίγει το
δρόµο να νοµιµοποιεί την Κυβέρνηση να προχωρεί σε πράξεις
νοµοθετικού περιεχοµένου.
Αυτές οι πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου, σύµφωνα µε το
Σύνταγµα, πρέπει να κατατεθούν εντός σαράντα ηµερών στη
Βουλή και να ψηφιστούν εντός τριών µηνών. Αυτό σηµαίνει πρακτικά ότι η Κυβέρνηση µπορεί να νοµοθετεί και, όταν θα έρθει
προς συζήτηση στη Βουλή η συγκεκριµένη πράξη, να έχουν µεσολαβήσει εκατόν τριάντα µέρες. Αυτό σηµαίνει, σύµφωνα µε τη
νοµολογία και το Σύνταγµα, ότι καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύουν οι
πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου που, ακόµα και αν η Βουλή
τις καταψηφίσει, η καταψήφιση ισχύει για το µέλλον, από τη
στιγµή της καταψήφισης και τα αποτελέσµατά τους παραµένουν
ισχυρά από την έκδοσή τους µέχρι την ενδεχόµενη καταψήφισή
τους στη Βουλή. Μπορείτε να ρωτήσετε τον κύριο συνάδελφο
για να σας τα πει.
Η κατάσταση τώρα έχει προχωρήσει ακόµα πιο πέρα, διότι µε
την τελευταία πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου στο ΦΕΚ 240/1212-2012 έχουµε τροποποίηση διεθνών συµβάσεων. Αυτό είναι το
άκρον άωτον της χρήσης της πράξεως νοµοθετικού περιεχοµένου και είναι εντελώς αντισυνταγµατικό, διότι γνωρίζετε πολύ
καλά ότι οι διεθνείς συµβάσεις έχουν µία διαδικασία κύρωσης
στη Βουλή, προκειµένου να τεθούν σε ισχύ. Δεν υπάρχουν δανειακές συµβάσεις και διεθνείς συµβάσεις οι οποίες να ισχύουν,
χωρίς να έχουν κυρωθεί στη Βουλή.
Τώρα λοιπόν µε το τρικ των πράξεων νοµοθετικού περιεχοµένου –και της συγκεκριµένης- τι κάνατε; Αναθεωρήσατε ή τροποποιήσατε όλες τις δανειακές συµβάσεις του δευτέρου µνηµονίου, δηλαδή τις συµβάσεις που είχαν σχέση µε το δεύτερο πακέτο των 130 δισεκατοµµυρίων ευρώ, τις συµβάσεις που είχαν
συναφθεί µε το Ευρωπαϊκό Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας και, ενώ µπορούσατε να τις φέρετε µε µία διαδικασία τροποποίησης και κύρωσης, τις πήγατε στην πράξη νοµοθετικού
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περιεχοµένου, προκειµένου να ισχύουν από της αποφάσεώς
τους και εγκρίσεώς τους από το Υπουργικό Συµβούλιο και από
της δηµοσιεύσεως στο ΦΕΚ. Επιπλέον συµπληρώνεται εκεί και η
νέα σύµβαση των 11 δισεκατοµµυρίων προκειµένου να γίνει η
επαναγορά του χρέους.
Όλα αυτά είναι φαινόµενα αντισυνταγµατικά, είναι φαινόµενα
επικίνδυνα, είναι φαινόµενα τα οποία πάνε τη Βουλή πίσω.
Αυτό όµως που ψηφίσατε ως πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου, έχει άµεση σχέση και µε το Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας για το οποίο συζητάµε σήµερα, στα άρθρα που
υπάρχουν στο νοµοσχέδιο, από το άρθρο 164 και µετά.
Τι λέει λοιπόν πρακτικά για το Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας; Προσέξτε: Στην πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου
δίνει τη δυνατότητα στους δανειστές, εάν και εφόσον η Ελλάδα
δεν εκπληρώσει τις συµβατικές της υποχρεώσεις, να µπορούν
να προχωρήσουν στην κατάσχεση και στην αναγκαστική εκτέλεση κάθε κινητής και ακίνητης περιουσίας του ελληνικού δηµοσίου, εφόσον γίνεται άρση της ασυλίας λόγω εθνικής κυριαρχίας
και της Τράπεζας της Ελλάδος και του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας.
Έρχοµαι σ’ αυτό γιατί έχει µεγάλη σηµασία. Τι έχει συµβεί λοιπόν; Το Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας, για το οποίο
φέρατε συγκεκριµένες τροποποιήσεις από το άρθρο 164 και
µετά, είναι το «εργαλείο» µέσα από το οποίο θα γίνει η περίφηµη
ανακεφαλαιοποίηση. Είναι ένα ταµείο το οποίο έχει φτιαχτεί µε
βάση τις επιταγές του πρώτου µνηµονίου και είναι στα µέτρα της
τρόικας. Είναι ένα ταµείο µέσα από το οποίο οι δανειστές θα
προχωρήσουν και προχωρούν ήδη στον αφελληνισµό του ελληνικού τραπεζικού συστήµατος.
Οι Έλληνες «ολιγάρχες», όπως τους αποκαλεί η «WALL
STREET JOURNAL», νόµιζαν ότι µε το ΔΝΤ θα βρουν κάποιο σύµµαχο, για να µπορέσουν να καθυποτάξουν τα όποια εργασιακά
δικαιώµατα και να κάνουν τις δουλειές τους και να συνεχίσουν
να λειτουργούν σ’ αυτήν τη χώρα µε τον τρόπο µε τον οποίο γνώριζαν. Δεν έλαβαν υπ’όψιν ότι µπορεί να έλθει και η δική τους
σειρά, δηλαδή ότι το ΔΝΤ και οι δανειστές θα βάλουν και αυτούς
στο στόχο.
Έτσι λοιπόν οι «ολιγάρχες» συµµάχησαν µε την τρόικα και
έπαιξαν το παιχνίδι της.
Αξιοποίησαν Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης που ήλεγχαν. Αξιοποίησαν µηχανισµούς καθυπόταξης του αντιµνηµονιακού κινήµατος, µηχανισµούς δηµιουργίας σύγχυσης ότι δήθεν δεν
υπάρχει άλλος δρόµος. Και τώρα νοµίζουν ότι είναι ικανοποιηµένοι. Δυστυχώς γι’ αυτούς η Κυβέρνηση τους «άδειασε». Και έτσι
µε την πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου που έφερε, δίνει τη δυνατότητα στους δανειστές να ελέγξουν πλέον και το Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας µέσα από το οποίο θα γίνει η
περίφηµη ανακεφαλαιοποίηση. Σε λίγο οι «ολιγάρχες» θα µετατραπούν σε «φιλιππινέζες» των δανειστών και θα είναι υπάλληλοί
τους. Αλλά αυτά έχει η διαδικασία αποικιοποίησης µιας χώρας,
την οποία στήριξαν οι συγκεκριµένοι.
Εποµένως µέσα σ’ αυτήν την πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου –το διάβασε ο συνάδελφος- περιέχονται οι δυνατότητες για
την κατάσχεση και της περιουσίας του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας. Είναι στη σελίδα 5798 του ΦΕΚ, όπως επίσης και στη σελίδα 5802 του ΦΕΚ, το οποίο εγκρίνει την πράξη
νοµοθετικού περιεχοµένου. Έτσι λοιπόν κανένα από τα περιουσιακά στοιχεία τής Τράπεζας της Ελλάδας, του ΤΧΣ και του ελληνικού δηµοσίου δεν εξαιρούνται πλέον, λόγω εθνικής
κυριαρχίας, από κατάσχεση, εκτέλεση των δανειστών.
Τώρα µας φέρνετε αυτό το νοµοσχέδιο και θέλετε να κάνετε
ορισµένες τροποποιήσεις στο Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας, το οποίο είναι το εργαλείο προκειµένου να γίνει η
ανακεφαλαιοποίηση. Μας λέτε συνεχώς ότι η περίφηµη ανακεφαλαιοποίηση είναι σηµαντική, διότι θα δώσει ρευστότητα στην
αγορά.
Να σας θυµίσω λοιπόν τι είπε ο Διοικητής της Τράπεζας της
Ελλάδας προχθές ερωτώµενος. Θα έρθει η περίφηµη ρευστότητα όταν θα γίνει η ανακεφαλαιοποίηση; Σηµειωτέον, ανακεφαλαιοποίηση δεν γίνεται µε ρευστό. Γίνεται µε χαρτιά του
Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας, γίνεται
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µε οµόλογα, τα οποία απλά θα αξιοποιηθούν από τις τράπεζες,
για να γίνουν οι αντίστοιχες λογιστικές εγγραφές και να εµφανίσουν ότι έχουν δήθεν κεφάλαια.
Η απάντηση λοιπόν ήταν η εξής. Για να υπάρξει ρευστότητα,
θα πρέπει να υπάρξει και η επιστροφή των αποταµιεύσεων, τις
οποίες προσδιόρισε τουλάχιστον κοντά στα 20-25 δισεκατοµµύρια ευρώ. Τότε θα αρχίσει ενδεχµένως να προχωρεί µια διαδικασία ρευστότητας στην αγορά.
Γράφεται ότι πρέπει οι τράπεζες να εξοφλήσουν και τα 130 δισεκατοµµύρια ευρώ βραχυχρονίου δανεισµού που έχουν πάρει
από το σύστηµα ELA. Η απάντηση ήταν: «µα, ο βραχυχρόνιος δανεισµός υπάρχει, για να εξοφλείται βραχυχρόνια. Άρα λοιπόν
φεύγει η ιστορία περί ανακεφαλαιοποίησης και ρευστότητας.
Ρευστότητα στην αγορά, σύµφωνα µε τα δεδοµένα, δεν θα υπάρξει, αν πρώτον, οι τράπεζες δεν εξοφλήσουν τα 130 δισεκατοµµύρια ευρώ βραχυχρονίου δανεισµού στο σύστηµα ELA και αν
δεν υπάρξει και σηµαντική επιστροφή αποταµιεύσεων. Αυτή είναι
η πραγµατικότητα. Όλα τα άλλα ήταν διάφορες εκδοχές προκειµένου να εκδοθεί η περίφηµη ανακεφαλαιοποίηση µε διάφορες
αποφάσεις εδώ σ’ αυτήν την Αίθουσα, η οποία επί της ουσίας,
σώζει τους τραπεζίτες και δεν σώζει βεβαίως το τραπεζικό σύστηµα, όπως λένε. Τους σώζει παροδικά, γιατί οι «ολιγάρχες» θα
χάσουν τη θέση τους, αφού οι δανειστές πλέον µε την πράξη νοµοθετικού περιεχόµενου θα έχουν τη δυνατότητα κατασχέσεων
µέσα στο Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας.
Ο εισηγητής της Πλειοψηφίας αναφέρθηκε και στις σηµαντικές αποφάσεις του Eurogroup. Θέλω να επισηµάνω το εξής: Στις
αποφάσεις του Eurogroup προέκυψε ότι θα υπάρξει µια µείωση
των τόκων και βεβαίως αναστολή καταβολής τόκων και κεφαλαίων. Αν θυµάστε, σ’ αυτήν εδώ την Αίθουσα, ψηφίσαµε έναν
προϋπολογισµό που προϋπέθετε για το 2013 –χωρίς να γνωρίζουµε τη µεγάλη επιτυχία του κ. Σαµαρά στο Eurogroup- και προϋπέθετε ότι θα πληρώσουµε 8,9 δισεκατοµµύρια ευρώ σε τόκους. Τώρα δεν πληρώνουµε τόσα. Από την πρώτη στιγµή είχαµε
πει λοιπόν ότι θα υπάρξει ένα περίσσευµα. Και αυτό το περίσσευµα τι θα γίνει; Θα χαθεί στη µαύρη τρύπα; Πού θα πάει; Πείτε
µας.
Μετά από πολλές ανακοινώσεις που κάναµε ήρθε σήµερα ο
κύριος Υπουργός των Οικονοµικών και στη «ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ»
λέει «οι µειώσεις των τόκων µόνο για το 2013 θα είναι 4 δισεκατοµµύρια ευρώ».
Εµείς λέµε: Εφόσον εξοικονοµεί η χώρα 4,1 δισεκατοµµύρια
ευρώ από την τεράστια επιτυχία του κ. Σαµαρά, γιατί φέρνετε το
φοροµπηχτικό νοµοσχέδιο των 2,5 δισεκατοµµυρίων ευρώ, το
οποίο επιτίθεται στη λαϊκή οικογένεια, στον Έλληνα οικογενειάρχη, στις επιχειρήσεις και διαλύει την οικονοµία;
Δεύτερον, θα επιστρέψετε αυτά τα ποσά της µεγάλης επιτυχίας που είχατε, ως κοινωνικό µέρισµα πίσω στους εργαζόµενους και στους συνταξιούχους, που τους µειώσατε µισθούς και
συντάξεις; Θα τα δώσετε αυτά, για να ενισχυθούν τα εκατοµµύρια των ανέργων; Δεν τα δίνουν, διότι σύµφωνα µε αυτά που λέει
εδώ ο κύριος Υπουργός των Οικονοµικών «το ότι θα υπάρξει µείωση 4,1 δισεκατοµµυρίων ευρώ ή κέρδος ή ωφέλεια, εάν θέλετε,
από τόκους, αυτό δεν σηµαίνει χαλάρωση της προσπάθειας της
δηµοσιονοµικής προσαρµογής, αφού οι στόχοι του προϋπολογισµού επικεντρώνονται στα πρωτογενή πλεονάσµατα που πρέπει
να επιτευχθούν». Δηλαδή, ό,τι κέρδος βγήκε απ’ αυτήν την τεράστια επιτυχία που είχατε, δεν είναι υπέρ του ελληνικού λαού,
υπέρ του πολίτη. Αυτή είναι η πραγµατικότητα.
Εάν είστε τόσο φιλολαϊκοί όσο λέτε και αφού πετύχατε τη µεγάλη, καταπληκτική ρύθµιση, δώστε πίσω τα λεφτά. Δώστε τα
τώρα. Αλλάξτε τα µέτρα, τροποποιήστε τον προϋπολογισµό του
2013, αλλάξτε όλο το µεσοπρόθεσµο, διότι κάθε έτος υπάρχει
ωφέλεια λόγω µη καταβολής τόκων και φέρτε µία άλλη πρόταση
εδώ. Θα το κάνετε;
Άρα λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, οι διατάξεις που υπάρχουν σε
σχέση µε το Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας στο συζητούµενο νοµοσχέδιο, συνεχίζουν µία κατάσταση την οποία περιγράψαµε προηγουµένως και πρέπει να απορριφθούν. Εµείς τις
καταψηφίζουµε.
Για τις µόνες διατάξεις που ψηφίζουµε «υπέρ» είναι οι διατά-
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ξεις που έχουν σχέση µε την Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία.
Αυτές θα τις ψηφίσουµε.
Για τις υπόλοιπες διατάξεις που παρουσίασαν οι συνάδελφοι
που στηρίζουν την τρικοµµατική Κυβέρνηση ως κάτι θετικό, εµείς
σας λέµε το εξής απλό: Είναι διατάξεις οι οποίες στηρίζονται
στην κλασική αντίληψη του νεοφιλελευθερισµού. Ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων, κανένας έλεγχος. Ό,τι υπάρχει για τα
αµοιβαία κεφάλαια, τα οποία πρέπει να τεθούν σε έλεγχο, επί του
πρακτέου το απελευθερώνει αυτή η διαδικασία. Σε µία φάση που
χρειάζεται η αποταµίευση, που χρειάζεται να επιστρέψουν οι
αποταµιεύσεις στις τράπεζες, µε τη ρύθµιση που κάνετε, είναι
βέβαιο ότι µέσω της κίνησης των αµοιβαίων κεφαλαίων και της
κίνησης που επιτρέπει η οδηγία, για την οποία θα αναφερθούµε
λεπτοµερώς στην κατ’ άρθρον ανάλυση για τους ΟΣΕΚΑ, δεν θα
µείνουν χρήµατα εδώ, θα πάνε στο εξωτερικό.
Πέραν τούτου, θα δηµιουργηθεί ένα κοινωνικό «dumping»,
γιατί η έδρα που θα έχουν οι ΟΣΕΚΑ ή οι ανώνυµες εταιρείες διαχείρισης αµοιβαίων κεφαλαίων, θα επιλέγεται µε βάση το φορολογικό καθεστώς και θα πηγαίνουν εκεί που έχει χαµηλή
φορολογία. Από εκεί θα κάνουν τη δουλειά και θα γίνεται νέα
αφαίµαξη των όποιων καταθέσεων και αποταµιεύσεων υπάρχουν
εδώ στον ελληνικό λαό.
Αυτή είναι η πραγµατικότητα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι.
Γι’ αυτό καταψηφίζουµε επί της αρχής το σχέδιο νόµου και τα
υπόλοιπα θα τα πούµε στην κατ’ άρθρoν συζήτηση.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των Ανεξαρτήτων Ελλήνων)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Το λόγο έχει ο κ.
Ηλίας Παναγιώταρος.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Στο πλαίσιο εξέλιξης της νοµοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης
απαιτείται η προσαρµογή εθνικών διατάξεων στις νοµολογίες του
Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των αποφάσεων της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αναφορικά µε τις αρµοδιότητες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, το ρόλο, το έργο, το εύρος και την υφή
εποπτείας της.
Με το παρόν σχέδιο νόµου γίνονται οι αναγκαίες ρυθµίσεις
στο πλαίσιο της πλήρους εναρµόνισης της εθνικής ελληνικής νοµοθεσίας προς εκείνο των ευρωπαϊκών οδηγιών. Οι πάσης φύσεως εθνικοί πυλώνες εποπτείας και ελέγχου της χρηµατοοικονοµικής δραστηριότητας στη χώρα µας καταρρίπτονται
προς όφελος της χρηµατιστηριακής οµοσπονδοποίησης, µιας
οµοσπονδοποίησης που θα έχει τα εθνικά µας σύνορα και σε κυριολεκτικό και σε χρηµατοοικονοµικό σχήµα πλέον, παντελώς
ανοιχτά στους πάσης φύσεως γύπες των αγορών, οι οποίοι θα
επαυξήσουν τα κέρδη τους περαιτέρω µε τις επιπλέον δυνατότητες πλουτισµού που τους δίνουµε, φέροντάς τους πολύ πιο
κοντά στα ολίγα χρήµατα που έχουν αποµείνει εντός της ελληνικής επικράτειας και αγοράς.
Να τα επενδύσουµε και αυτά σε ξένα χέρια, σε ξένα σχήµατα
εκτός Ελλάδος, για να ικανοποιήσουµε την εναρµόνιση στις ευρωπαϊκές οδηγίες.
Η ολική αντικατάσταση του ν.3283/2004, καταρρίπτει την
όποια προφύλαξη των εθνικών διατάξεων και τις αντικαθιστά µε
ευρωπαϊκές διατάξεις, συµπεριλαµβανοµένων ακόµα και εκείνων
των διατάξεων επιλογής που επιλέγουµε να τις εφαρµόσουµε.
Τούτο το σχέδιο νόµου, που µας προσκοµίσατε, επιδιώκει, µε
την κοινοτική νοµοθεσία που εισάγει, να πετύχει τη διασφάλιση
απ’ ό,τι αιτιολογείται των ακολούθων σκοπών: Πρώτον, τη δυνατότητα των εταιρειών διαχείρισης στην Ελλάδα, των ΑΕΔΑΚ, να
ορίζονται ως εταιρείες διαχείρισης ΟΣΕΚΑ, µε έδρα σε άλλο κράτος-µέλος από αυτό στο οποίο βρίσκεται η έδρα τους. Δεύτερον,
τη ριζική απλούστευση της διαδικασίας κοινοποίησης της πρόθεσης των ΟΣΕΚΑ, να διαθέτουν τα µερίδια τους σ’ άλλο κράτος
- µέλος µε το διαβατήριο ΟΣΕΚΑ, τη θέσπιση διασυνοριακής συγχώνευσης ΟΣΕΚΑ, τη δηµιουργία κύριου και τροφοδοτικού
ΟΣΕΚΑ, την αντικατάσταση του απλοποιηµένου ενηµερωτικού
δελτίου ΟΣΕΚΑ από το έντυπο µε βασικές πληροφορίες για τους
επενδυτές, τη βελτίωση των µηχανισµών συνεργασίας µεταξύ
των αρµοδίων εθνικών εποπτικών αρχών.
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Κατ’ ουσίαν, λοιπόν, ανοίγουµε διάπλατα το δρόµο, επιτρέποντας στους ξένους διαχειριστές κεφαλαίου να έρχονται πλέον
στην ελληνική αγορά χωρίς κανέναν απολύτως περιορισµό. Αυτό
γίνεται ακόµα ευκολότερο µε τη θέσπιση της ριζικής απλούστευσης της διαδικασίας κοινοποίησης της πρόθεσης των ΟΣΕΚΑ να
διαθέτουν τα µερίδια τους σ’ άλλο κράτος – µέλος µε το διαβατήριο ΟΣΕΚΑ.
Όλα τα εµπόδια ή προσκόµµατα λοιπόν των ξένων διαχειριστών να έλθουν στη χώρα µας, για να αντλήσουν από τους πολίτες την όποια ρευστότητα τους αποµένει κάτω από την προσφερόµενη σίγουρη επένδυση -κάπου το έχουµε ξανακούσει αυτό
στο παρελθόν- στις ξένες αγορές, καταρρίπτονται. Οι συστάδες
των σχετικών διαχειριστών κεφαλαίων από χώρες, όπως το Λουξεµβούργο, διευκολύνονται στο να κάνουν απρόσκοπτα τη δουλειά τού «σκουπίσµατος» της όποιας ρευστότητας έχει αποµείνει
εντός της εγχώριας αγοράς και της εξαγωγής αυτών των χρηµάτων έξω από τη δοκιµαζοµένη Ελλάδα, µέσω των επενδύσεων
σε ξένες πιο σταθερές αγορές.
Παράλληλα ο ρόλος της ίδιας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
περιορίζεται σε ρόλο απλού παρατηρητή των τεκταινοµένων µακριά από το σκοπό δηµιουργίας του ως επόπτη, ελεγκτή και προστάτη των ελληνικών επενδυτών. Κατ’ ουσίαν µε τη δηµιουργία
αυτών των διευρωπαϊκών εποπτικών φορέων δεν θα έχει στο
τέλος και λόγο ύπαρξης µιας και όλες οι αρµοδιότητες αυτές µεταφέρονται εκτός Ελλάδος, εκεί που πλέον θα παίζεται το οικονοµικό παιχνίδι και θα κινούνται τα επενδυτικά νήµατα, ενώ εµείς
περιοριζόµαστε σε ρόλο απλού παρατηρητή.
Τέλος ακόµη και στα σηµεία από όπου θα µπορούσαν να ευνοηθούν και οι Έλληνες διαχειριστές µέσω της εισαγωγής κεφαλαίων και της επένδυσής τους στην εγχώρια αγορά, τα ελάχιστα
πλαφόν που τίθενται, είναι κατά πολύ υψηλότερα, πολλαπλάσια
µάλιστα των αντίστοιχων ευρωπαϊκών και ιδιαίτερα τέτοιων κοιτίδων χρηµατοοικονοµικών προϊόντων, όπως είναι το Λουξεµβούργο, αλλά και λοιπές ευρωπαϊκές χώρες.
Επί του κειµένου, λοιπόν, το ποσό που απαιτείται για τη συγκρότηση ΟΣΕΚΑ πλήρους διαχείρισης στο Λουξεµβούργο, είναι
125.000 ευρώ, ενώ στην Ελλάδα παραµένουν τα 800.000 ευρώ.
Απορούµε γιατί δεν επιτρέπετε και εδώ την ευκολότερη δηµιουργία των ΟΣΕΚΑ, αλλά και άλλων επενδυτικών προϊόντων, που
να αντλούν ρευστότητα από την υπόλοιπη Ευρώπη και να επενδύουν στη χώρα µας αντί να την αντλούν από τη χώρα µας και
να την εξάγουν στην υπόλοιπη Ευρώπη και τα δικά της επενδυτικά κέντρα; Γιατί περιορίζουµε από µόνοι µας την αγορά αυτήν
για την οποία τόσο πολύ κόπτεστε, προφυλάσσοντας τούς ήδη
υπάρχοντες ελαχίστους εγχώριους παίχτες, λιγότεροι από είκοσι, οι οποίοι θα συγχωνεύονται και θα συρρικνώνονται συνεχώς µε τα νέα δεδοµένα; Πάλι δηλαδή µιλάµε για την προστασία
ολιγοπωλίων.
Παρατηρούµε συνεπώς µ’ αυτό το σχέδιο νόµου, το οποίο το
επιβάλλουν ευρωπαϊκές οδηγίες, να στοιχίζεστε πίσω από τις επιταγές τους, αναφορικά µε τις υποχρεώσεις σας προς την Ευρώπη και τους ξένους παίχτες, που είναι έτοιµοι να εισέλθουν
και να συλήσουν περαιτέρω την εγχώρια ρευστότητα, ενώ ταυτοχρόνως θέλετε να περιχαρακώσετε και να προστατεύσετε τα
κατεστηµένα συµφέροντα που νέµονται εγχώρια τη συγκεκριµένη αγορά, βάζοντας εξαιρετικά υψηλά κεφαλαιακά πλαφόν, ειδικά για την εποχή την οποία διανύουµε.
Θα σας παρακαλούσαµε λοιπόν, εφόσον ζητάτε την ψήφιση
αυτού του νοµοσχεδίου, να µας προσκοµίσετε για κάθε άλλη ευρωπαϊκή χώρα το χρηµατικό πλαφόν που έχουν για του ΟΣΕΚΑ.
Γιατί εµείς είµαστε στα 800.000 ευρώ; Μήπως παραδείγµατος
χάριν τα λογισµικά συστήµατα αξιολόγησης ρίσκου είναι πιο
ακριβά στην πατρίδα µας από ό,τι είναι στη Γερµανία; Σας καλούµε να µας πείτε αν, όταν βάζατε το άνωθεν ελάχιστο στο πλαφόν στην Ελλάδα, είχατε µπει στον κόπο να πάρετε την
αντίστοιχη λίστα από τις λοιπές ευρωπαϊκής χώρες, για να δείτε
ότι δεν είναι αδαείς εκείνοι που έχουν στήσει τις επιχειρήσεις
αυτές εδώ και δεκαετίες, να έχουν τον πήχυ πολύ - πολύ χαµηλότερα στις πλείστες των περιπτώσεων;
Μόνο εδώ και πάλι εµείς πρωτοτυπούµε, προστατεύοντας
άραγε ποίων τα συµφέροντα; Αυτά που και εκείνα καταρρέουν
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µέσα στον οικονοµικό Αρµαγεδδώνα που έχετε επιφέρει στη
χώρα πολλαπλώς και ποικιλοτρόπως;
Κι ενώ σας δίνεται η δυνατότητα να δώσετε µία κάποια αναπτυξιακή µορφή µε αυτό το σχέδιο νόµου, εσείς επιλέγετε να µείνετε προσκολληµένοι σε παρωχηµένα σχήµατα και αγκυλωµένες
ιδεοληψίες µεγάλων συµφερόντων, ίσως αντιλαµβανόµενοι και
οι ίδιοι όχι µόνο το άτοπο και άστοχο τού ως άνω νοµοθετήµατός
σας, αλλά και το τραγικό. Γι’ αυτό κι ενώ το έχετε έτοιµο εδώ και
ένα χρόνο, δεν το έχετε περάσει ακόµα.
Δίνετε γη και ύδωρ, ελληνική γη, ελληνικό ύδωρ και ελληνικό
αίµα στους Ευρωπαίους και δη στους Γερµανούς ταγούς σας.
Προ εβδοµάδος πανηγυρίσατε για την επαναγορά οµολόγων, λέγοντας πως επιτύχατε, πού ακριβώς βέβαια, δεν το διευκρινίσατε. Μήπως στο χρονοδιάγραµµα που χρειάστηκε να
ξανανοίξετε τα βιβλία; Μήπως στο ποσό που δαπανήσατε για την
επαναγορά όπου τώρα ψάχνετε να βρείτε επιπλέον περικοπές
για να το καλύψετε; Μήπως στο κόστος όπου µας κάνατε διεθνή
περίγελω των εγχωρίων και διεθνών συνεταίρων στην κερδοσκοπία, πληρώνοντας δύο και τρεις φορές τις τιµές που διαπραγµατεύονταν τα ίδια οµόλογα προ δύο µηνών στην αγορά; Ή µήπως
πάλι διότι την επαναγορά την έχει αναλάβει προσωπικά ο κ. Χριστοδούλου, άριστος γνώστης του χώρου και των διεθνών παικτών του από τη θητεία του στον ΟΔΔΗΧ και τη «GOLDMAN
SACHS», µαζί µε τον κύριο Στουρνάρα, ο οποίος επαίρεται ότι
µπορεί να ακυρώνει δικαστικές αποφάσεις και να διατάζει τον
υπόδουλο ελληνικό λαό να πληρώνει παράνοµα χαράτσια;
Τι θα γίνει τώρα που έχουµε και νέα δεδοµένα, µετά και από
τη µήνυση της Χρυσής Αυγής, µετά και την απόφαση του Αρείου
Πάγου τι θα γίνει; Θα θέλατε να µας πείτε και γι’ αυτό το πολύ
σοβαρό ζήτηµα που προέκυψε, που δεν το αναµένατε καθόλου,
γιατί τα είχατε όλα προϋπολογίσει;
Μπορεί πάλι η επιτυχία σας να προέρχεται από τα νέα 52 δισεκατοµµύρια ευρώ χρηµατοδότησης που λάβατε. Μόνο που δεν
πρόκειται για χρηµατοδότηση αλλά για δάνεια µε υποθήκη ολόκληρη την περιουσία του ελληνικού κράτους. Επίσης δεν τα λάβατε εσείς. Είναι νέα χρέη, νέα διµερή δάνεια εκτός αγορών, που
τα φορτώσατε στην πλάτη του ελληνικού λαού. Σας συµβουλεύω
να προσέχετε τι υπογράφετε και σε τι περίεργες αντεθνικές δουλειές συµµετέχετε.
Σε σχέση τώρα µε το συγκεκριµένο, που σας έπιασε η βιασύνη
µετά από έναν χρόνο που έχει ετοιµαστεί, η προσαρµογή δηλαδή
της εθνικής νοµοθεσίας στη νοµοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
µέσω της ενσωµάτωσης οδηγιών της τελευταίας. Τι κάνατε λοιπόν; Ανοίγετε πλήρως και ολοκληρωτικά τον Οργανισµό Συλλογικών Επενδύσεων σε κινητές αξίες και ανώνυµες εταιρείες
διαχείρισης αµοιβαίων κεφαλαίων. Όπως είπαµε, επιτρέπετε την
εισροή των λεγοµένων ακρίδων στην κυριολεξία, επάνω στον Έλληνα αποταµιευτή ή ό,τι έχει µείνει τέλος πάντων απ’ αυτόν -γιατί
ψάχνουµε να βρούµε αποταµιευτές και δεν τους βρίσκουµε πουθενά- ελαχιστοποιώντας τους εγχώριους ελέγχους και την εγχώρια εποπτεία, µόνο όµως για τα κεφάλαια αυτά που στήνονται σε
τρίτες χώρες. Προωθείτε παράλληλα το φορολογικό «dumping»
αυτών των χωρών εις βάρος της εθνικής µας οικονοµίας, την
οποία και κάνετε ακόµα πιο ευάλωτη στην εισβολή ζεστών και
άκρως ευκαιριακών κεφαλαίων.
Τέλος αφαιρείτε κάθε ενδιαφέρον για κάποιον να ασχοληθεί
εγχωρίως στον κλάδο, αφού πέρα από την πολύ υψηλή φορολογία και αυστηρότερους ελέγχους, θα συνεχίζει να έχει και αυτό
το τεράστιο πλαφόν των 800.000 ευρώ.
Εσείς λοιπόν µε τα τόσα πτυχία που έχετε στο χώρο και την
πολυετή σας εµπειρία, τι λέτε πως θα γίνει στην αγορά πέρα από
το να κλείσουν και οι εναποµείνασες είκοσι ΑΕΔΑΚ, δηµιουργώντας µε βεβαιότητα ένα ολιγοπώλιο; Ξένοι ελεγκτές και σ’ αυτόν
τον τοµέα της οικονοµίας µας; Αν θέλατε να ανοίγατε τον κλάδο,
θα δίνατε και στις ελληνικές εταιρείες τις ίδιες ευκαιρίες µε τις
αλλοδαπές εταιρείες.
Για να προχωρήσουµε στο σκέλος σχετικά µε τη ρύθµιση ζητηµάτων του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας και τα
ζητήµατα σχετικά µε την ανακεφαλαιοποίηση και σταθεροποίηση
του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος. Όπως φαίνεται µόνο τώρα
πια αντιλαµβάνονται τα εγχώρια τραπεζικά συµφέροντα ότι έπε-

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Γ’- 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

σαν θύµατα των ξένων µεγαλοκαρχαριών και των εγχώριων πολύ
συγκεκριµένων συνεργατών τους, οι οποίοι ως τώρα είχαν το
ρόλο να θολώνουν τα νερά, θα λέγαµε και να αποπροσανατολίζουν, αναφορικά µε το πού θέλουν να οδηγήσουν το πράγµα τα
ξένα συµφέροντα.
Έτσι λοιπόν έκαναν τους Έλληνες τραπεζίτες αλλεργικούς
στο χρήµα. Αλήθεια µπορεί κάποιος να αποκαλείται τραπεζικός,
όταν δεν είχε ιδέα για το τι πήγαινε να πει ρίσκο σε µία τραπεζική
συναλλαγή; Τα παραδείγµατα είναι πάρα πολλά και έχουµε και
πολλά πρόσφατα που δεν ξέρουµε αν ήταν ακούσια ή εκούσια.
Τους έδιναν χρήµα απ’ έξω σχεδόν τσάµπα.
Τους φούσκωσαν και τις φιλοδοξίες να κατακτήσουν όχι µόνο
τα Βαλκάνια, αλλά είχαν φτάσει οι φιλοδοξίες τους µέχρι και τη
Μαύρη Θάλασσα µε αυτά τα δανεικά λεφτά. Και όταν ήρθε το
πλήρωµα του χρόνου και τους τράβηξαν το χαλί κάτω από τα
πόδια, τους είπαν πως η σωτηρία τους θα έρθει από τα µνηµόνια.
Μια σωτηρία που δέχθηκαν προθύµως να ανταλλάξουν µε την
καταδίκη της Ελλάδος και του ελληνικού λαού.
Παρά τη συνέργειά τους όµως στο έγκληµα, τους έβαλαν
ακόµα πιο βαθιά στον ξένο έλεγχο, ώσπου τώρα πλέον τους επιβάλλουν να πουλήσουν άρον-άρον τα ξένα δίκτυα, να δεχθούν
επιτρόπους, ελεγκτικές εταιρείες σε κάθε καθηµερινή τους λειτουργία και να έχουν σκιώδεις διοικήσεις πάνω από τις δικές
τους.
Εµείς θα απαντήσουµε, ας πρόσεχαν και ας µην έδιναν δάνεια
και πακτωλούς πιστωτικών καρτών σε ανθρώπους µε υποτιθέµενα δηλωθέντα εισοδήµατα και αφειδώς, στεγαστικά δάνεια σε
µια παραφουσκωµένη αγορά ακινήτων, που έφτανε το 110% ή
το 120% της υπερεκτιµηµένης αξίας τους ή άλλα θαλασσοδάνεια
σε ηµετέρους και σε κόµµατα της κυβέρνησης, της Αντιπολίτευσης, µελλοντικής Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης έναντι, προφανώς,
ανταλλαγµάτων.
Μιλάµε αυτήν τη στιγµή -το ξέρετε και εσείς, κύριε Υπουργέ,
καλύτερα από άλλους- για εκατοντάδες εκατοµµύρια ευρώ στα
κόµµατα, που δεν υπάρχει περίπτωση να επιστραφούν µε κανέναν απολύτως τρόπο. Ειδικότερα το ΠΑΣΟΚ δεν πρόκειται να
έχει χρηµατοδοτήσεις κοµµατικές ή κρατικές στο εγγύς µέλλον,
αν υφίσταται ως κόµµα, για να µπορέσει να αποπληρώσει τα εκατόν είκοσι και πλέον εκατοµµύρια δανείων που έχει συνάψει. Το
ίδιο θεωρούµε ότι έχει να κάνει και µε τη Νέα Δηµοκρατία, που
και αυτή οφείλει παρόµοια ποσά, που κάποια στιγµή θα γίνουν
απαιτητά αλλά το πιο πιθανό, «ουκ αν λάβοις παρά του µη έχοντος».
Και δεν θα το πούµε αυτό, γιατί όλα αυτά τα πληρώνει ο ελληνικός λαός µέσω αυτών που διαφηµίζει εσείς, ως µεγάλες δόσεις
του κ. Σαµαρά ή δόσεις βιβλίου «Γκίνες» του κ. Παπανδρέου.
Όλα αυτά τα κάνατε ευκόλως πάνω στην περιουσία του ελληνικού λαού. Και πλέον µε αυτό το περίφηµο ΦΕΚ Α240/2012 –το
ανέγνωσαν όλοι οι προλαλήσαντες- έχετε στην κυριολεξία παραδώσει την Ελλάδα στο Αγγλικό Δίκαιο, σε δικαστήρια του Λουξεµβούργου. Όλος ο πλούτος αυτής της χώρας είναι υποθηκευµένος, σύµφωνα µε τα νέα δεδοµένα, στους ξένους και έχουν τη
δυνατότητα άµεσα να µπορούν, όταν θέλουν, «να βάλουν χέρι»
στο οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο αυτής της χώρας.
Επιπλέον υποθηκεύσατε όλα τα πρωτογενή πλεονάσµατα έως
το 4,5%, το 30% του ποσού πάνω από αυτό το όριο. Όπως επίσης και όλες τις επίγειες, υπόγειες και υποθαλάσσιες πλουτοπαραγωγικές πηγές της χώρας. Όλα αυτά υπό τον µανδύα της
ανακεφαλαιοποίησης του τραπεζικού συστήµατος –υποτίθεταικαι της χρεοκοπίας.
Και ας υποθέσουµε ότι οι ενέργειές σας είναι σωστές και ότι
εµείς κάνουµε λάθος. Το έχουµε ξαναπεί. Δεν υπάρχει περίπτωση οι ίδιοι αποτυχηµένοι πολιτικοί, τραπεζίτες και λοιποί, που
δεκαετίες τώρα, έφτασαν τη χώρα µας σε αυτό το τραγικό σηµείο, να αυτοκαλούνται τώρα να τη σώσουν και να παίρνουν πολύ
δύσκολες και επίπονες αποφάσεις όχι για τους ίδιους, αλλά για
τον ελληνικό λαό και αυτοί να µην έχουν κανένα πρόβληµα αν
κάτι πάει λάθος και αν πάει στραβά.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
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Πιστεύουµε ότι δυστυχώς, έχετε παραδώσει τα πάντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην τρόικα, σε όλους όσοι επιβουλεύονται την
εθνική κυριαρχία αυτής της χώρας και µέσω οικονοµικών θεµάτων και ζητηµάτων, έχουν καταφέρει και έχουν απλώσει το µακρύ
τους χέρι παντού.
Η Χρυσή Αυγή καταψηφίζει επί της αρχής και αύριο θα πούµε
και για τα άρθρα.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Το λόγο έχει η κ.
Ασηµίνα Ξηροτύρη για δεκαπέντε λεπτά.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κύριοι συνάδελφοι, συζητάµε µε το νοµοσχέδιο σήµερα, κυρίως την εφαρµογή κοινοτικών οδηγιών, που αφορούν στους οργανισµούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές
αξίες και τις ανώνυµες εταιρείες διαχείρισης αµοιβαίων κεφαλαίων, που αφορούν στην Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία,
στα Μέτρα Εφαρµογής των Κανονισµών περί προστασίας του
ευρώ και άλλες διατάξεις, µε βασικότερη αυτή του άρθρου 164,
που τροποποιεί διατάξεις του ν. 3864 για το Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας, διατάξεις που αφορούν κατά κύριο
λόγο την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών.
Στο πρώτο µέρος αυτού του νοµοσχεδίου µε τα άρθρα 1 έως
106 ενσωµατώνεται στην ελληνική νοµοθεσία η οδηγία 209, όπως
τροποποιήθηκε από τις οδηγίες 210/78 και 211/61 και αναµορφώνεται το νοµοθετικό και λειτουργικό πλαίσιο των ανωνύµων
εταιρειών διαχείρισης αµοιβαίων κεφαλαίων (ΑΕΔΑΚ) και οργανισµών συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ).
Προφανώς, έχουµε να κάνουµε µε κοινοτικές οδηγίες, που
ρυθµίζουν θέµατα λειτουργίας των χρηµατιστηριακών αγορών
και ειδικότερα των οργανισµών επενδύσεων µεγάλου αριθµού
επενδυτών σε αµοιβαία κεφαλαία που διαχειρίζονται οι ΑΕΔΑΚ.
Όλα αυτά πρωτοεµφανίστηκαν στη δεκαετία του 1970, έφτασαν σε πλήρη ανάπτυξη το 1990-1991 και, όπως γνωρίζουµε, συνοδεύθηκαν µε σειρά από σκάνδαλα λόγω έλλειψης ρυθµιστικού
πλαισίου και σαφών κανονισµών και πολύ περισσότερο, γιατί η
χρήση αυτών των χρηµατοπιστωτικών εργαλείων έγινε µε ένα
άκρατο κερδοσκοπικό σκοπό και τρόπο στο πλαίσιο µίας ανεξέλεγκτης νεοφιλελεύθερης πολιτικής.
Οι κυριότερες ρυθµίσεις του κεφαλαίου Α’του νοµοσχεδίου
αποσκοπούν κυρίως, στη δυνατότητα των ΑΕΔΑΚ να ορίζονται
ως εταιρείες διαχείρισης ΟΣΕΚΑ µε έδρα σε άλλο κράτος, την
εισαγωγή ευρωπαϊκού διαβατηρίου για τη διάθεση µεριδίων
ΟΣΕΚΑ σε άλλο κράτος, στη θέσπιση δυνατότητας διασυνοριακής συγχώνευσης, στη δηµιουργία δοµής κύριου και τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ, στη βελτίωση της πληροφόρησης προς τους
επενδυτές, στη βελτίωση των µηχανισµών συνεργασίας µεταξύ
των εθνικών εποπτικών αρχών.
Στα πρώτα κεφάλαια περιλαµβάνονται διατάξεις, που αφορούν στην αδειοδότηση και τη λειτουργία των ΟΣΕΚΑ. Ρυθµίζονται θέµατα που αφορούν τις ΑΕΔΑΚ και τις εταιρείες διαχείρισης
άλλου κράτους-µέλους που παρέχουν υπηρεσίες στην Ελλάδα.
Στην ενότητα των άρθρων 25 έως 35 αναπτύχθηκαν και στην
επιτροπή και σήµερα εδώ από πολλούς συναδέλφους και από
εµάς επιφυλάξεις για την ελευθερία εγκατάστασης και λειτουργίας εταιρειών διαχείρισης άλλου κράτους-µέλους στην Ελλάδα
και το αντίθετο και ο φόβος, λόγω των δυσµενών για την οικονοµία συνθηκών στην Ελλάδα, να ενισχυθεί ακόµη περισσότερο η
τάση εγκατάστασης και λειτουργίας όλων αυτών των οργανισµών και εταιρειών συγκέντρωσης αµοιβαίων κεφαλαίων εκτός
Ελλάδος µε ό,τι αυτό συνεπάγεται.
Τα υπόλοιπα άρθρα αναφέρονται στις υποχρεώσεις και την ευθύνη τού θεµατοφύλακα των ΟΣΕΚΑ. Σηµαντικό είναι ότι ο θεµατοφύλακας πρέπει να εδρεύει στην Ελλάδα και να ασκεί
δραστηριότητες µέσω υποκαταστήµατος στην Ελλάδα. Επίσης
αναφέρονται στις προϋποθέσεις ανάληψης και άσκησης δραστηριοτήτων των ανωνύµων εταιρειών επενδύσεων µεταβλητού κεφαλαίου.
Τα άρθρα 44 έως 57 αναφέρονται στις εγχώριες και διασυνοριακές συγχωνεύσεις του ΟΣΕΚΑ, καθώς και στη διάσπαση
αυτού. Στην ενότητα αυτή πάλι εκφράστηκαν επιφυλάξεις για την
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ελευθερία διασυνοριακών συγχωνεύσεων και διασπάσεων
ΟΣΕΚΑ και ο φόβος και πάλι δυσµενών για την οικονοµία συνθηκών στην Ελλάδα, εάν ενισχυθεί ακόµη περισσότερο η τάση εγκατάστασης και λειτουργίας αυτών των οργανισµών και των
εταιρειών συγκέντρωσης κεφαλαίων εκτός Ελλάδος.
Για τα υπόλοιπα άρθρα, το πλαίσιο αυτό, βέβαια, δεν είναι εύκολο, καθώς είναι ένα πλαίσιο συστηµάτων νεοφιλελεύθερης πολιτικής.
Επειδή όµως τίθενται κάποιοι έλεγχοι και κάποιες προϋποθέσεις για όλη αυτήν την απελευθέρωση και τη µετακίνηση αυτών
των κεφαλαίων, θεωρούµε ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση
και ότι αυτές οι κυρώσεις πρέπει να προχωρήσουν.
Στο κεφάλαιο Β’, σύµφωνα µε την αιτιολογική έκθεση, σκοπός
της υπό ενσωµάτωση οδηγίας είναι η βελτίωση της λειτουργίας
της εσωτερικής αγοράς µε διασφάλιση υψηλού επιπέδου αποτελεσµατικής και συνεπούς προληπτικής ρύθµισης και εποπτείας. Εδώ το κεφάλαιο αυτό αναφέρεται στις εξουσίες της
Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών, στην Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελµατικών Συντάξεων και στην Ευρωπαϊκή Αρχή
Κινητών Αξιών και Αγορών.
Θα φύγω λίγο από αυτά, τα οποία πραγµατικά είναι ενσωµάτωση οδηγιών που αφορούν τα θέµατα της χρηµατιστηριακής
αγοράς, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και εποπτείας του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, και θα πάω σ’ ένα σηµαντικό κεφάλαιο αυτού του νοµοσχεδίου, που αφορά την Ευρωπαϊκή
Συνεταιριστική Εταιρεία. Υπάρχει η Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική
Εταιρεία που συστήνεται και έχει έδρα και λειτουργεί σε κράτοςµέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης πλην της Ελλάδος. Ορίζεται η
Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία που συστήνεται και έχει
έδρα και λειτουργεί στην Ελλάδα.
Με τα άρθρα λοιπόν 136 και 155 επιδιώκεται να καλυφθεί η
αναγκαιότητα, ώστε η Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία να καταστεί λειτουργικός θεσµός στην ελληνική έννοµη τάξη και να
διευκολύνει τη δηµιουργική συνεταιριστική συνεργασία µεταξύ
φυσικών και νοµικών προσώπων που διαµένουν κι έχουν την
έδρα τους στην Ελλάδα και σε άλλα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Με την έκδοση του Κανονισµού και όλων αυτών των διατάξεων
θεσπίζεται ένα ενιαίο νοµικό καθεστώς για την Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία. Τα νέα αυτά κείµενα καθιστούν δυνατή την
ίδρυση ενός συνεταιρισµού από πρόσωπα ή από νοµικές οντότητες που διαµένουν ή κατοικούν αντίστοιχα σε διαφορετικά
κράτη-µέλη. Οι νέοι αυτοί συνεταιρισµοί, µε ελάχιστο ύψος κεφαλαίου 30.000 ευρώ µπορούν να ασκούν τις δραστηριότητές
τους στο σύνολο της εσωτερικής αγοράς µε ενιαία νοµική προσωπικότητα, κανόνες και δοµή.
Θεωρώ ότι οι συνεταιρισµοί αυτοί οι οποίοι µπορούν να είναι
παραγωγικοί, καταναλωτικοί, προµηθευτικοί, πιστωτικοί, µεταφορικοί, είναι µια σωστή λειτουργία και µπορούν να λειτουργήσουν µέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήδη αυτήν τη στιγµή
λειτουργούν εταιρείες-συνεταιρισµοί που έχουν περισσότερα
από εξήντα τρία εκατοµµύρια µέλη και έχουν δηµιουργήσει περίπου τρία εκατοµµύρια θέσεις απασχόλησης και δεν καταλαβαίνω την άρνηση των συναδέλφων να αποδεχθούν αυτές τις
ρυθµίσεις γι’ αυτούς τους συνεταιρισµούς που αφορούν συνεταιρισµούς γυναικών, αγροτικούς συνεταιρισµούς, αστικούς συνεταιρισµούς, πολιτιστικούς και µορφωτικούς συλλόγους,
εθελοντικές οργανώσεις, όταν µάλιστα µε αυτήν τη µορφή υπάρχει και µικρότερο κόστος στην ίδρυσή τους, υπάρχει ενδεχοµένως µια αυξηµένη γραφειοκρατία ως προς τη λήψη των
αποφάσεων κ.λπ., αλλά νοµίζω ότι είναι µια µορφή καλύτερη από
τη µορφή των ανωνύµων εταιρειών και όπως είπα, µε µικρότερο
κόστος για τη σύστασή τους και τη λειτουργία τους.
Θα τελειώσω την τοποθέτησή µου µε το πολύ σηµαντικό
άρθρο 164 που αφορά την τροποποίηση του ν. 3864 περί ιδρύσεως του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας. Εδώ συµπεριλαµβάνονται οι βασικές προϋποθέσεις για την πορεία και τον
τρόπο ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών. Δίνεται η δυνατότητα
παράτασης διάρκειας του ταµείου για ένα έτος όταν υφίστανται
εν ισχύι τίτλοι παραστατικοί δικαιωµάτων κτήσης µετοχών και
επέκτασης για ακόµη ένα έτος.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Η αναφορά στο ελληνικό Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας εννοείται και ως αναφορά στον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό
Σταθερότητας.
Τροποποιείται το άρθρο 6, ώστε η Τράπεζα της Ελλάδος όταν
εγκρίνει την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, να λαµβάνει υπ’
όψιν της την προστασία σταθερότητας τού πιστωτικού συστήµατος στην ανάπτυξη και την πραγµατική οικονοµία.
Ειδικότερα ξεκαθαρίζεται ότι µία τράπεζα θα κρατικοποιείται
αυτόµατα, εφόσον το ποσοστό των µετοχών που κατέχουν ιδιώτες, πέσει κάτω του 10% του µετοχικού τους κεφαλαίου ή όταν
υπάρξει ουσιώδης παραβίαση του σχεδίου αναδιάρθρωσης που
έχει υποβάλει, προκειµένου να λάβει την κεφαλαιακή ενίσχυση.
Στις παραπάνω περιπτώσεις το Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής
Σταθερότητας θα ασκεί πλήρως τα δικαιώµατα που προκύπτουν
από τις µετοχές του χωρίς κανέναν περιορισµό. Επιπρόσθετα το
Ταµείο εξαιρείται από την υποχρέωση υποβολής δηµόσιας προσφοράς είτε ως αποτέλεσµα της κάλυψης αδιάθετων µετοχών
είτε ως αποτέλεσµα της µετατροπής οµολογιών σε µετοχές. Για
όσο διάστηµα υπάρχει αναστολή των δικαιωµάτων ψήφου του
Ταµείου προβλέπονται πρόσθετες υποχρεώσεις γνωστοποίησης
µεταβολών µετοχικής θέσης τόσο για τους ιδιώτες µετόχους των
τραπεζών όσο και για το ίδιο το Ταµείο.
Ειδικότερα αµφότεροι υποχρεούνται να γνωστοποιούν στην
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κάθε µεταβολή στον αριθµό των µετοχών που κατέχουν ανεξαρτήτως ποσοστού. Ο Υπουργός Οικονοµικών θα πρέπει να λαµβάνει την εισήγηση της Τράπεζας
της Ελλάδος καθώς και τη γνώµη του αρµόδιου συµβουλίου συστηµικής ευστάθειας προκειµένου να αποφασίσει για την παράταση δηµοσιοποίησης των εξαµηνιαίων ή ετήσιων οικονοµικών
καταστάσεων των εισηγµένων τραπεζών.
Όπως καταλαβαίνετε, κύριοι συνάδελφοι, αυτές οι διατάξεις
και πολλές άλλες είναι πάρα πολύ σηµαντικές, γι’ αυτό εµείς εδώ
και πάρα πολύ καιρό είχαµε πει ότι το όλο θέµα της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών δεν µπορεί να τίθεται αποσπασµατικά
ούτε να προέλθει µε µία απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου.
Πρέπει στο σύνολό του αυτό το θέµα να έρθει στο ελληνικό Κοινοβούλιο.
Εδώ τώρα, βασικές διατάξεις για την ανακεφαλαιοποίηση των
τραπεζών τίθενται κατά έναν αποσπασµατικό τρόπο. Εποµένως
και µε την ευκαιρία αυτού του νοµοσχεδίου θέλουµε να ρωτήσουµε το εξής: Το ρώτησα και στην επιτροπή, αλλά δεν έχω
πάρει απαντήσεις. Οι απαντήσεις που δόθηκαν αφορούσαν
αυτές τις κοινοτικές οδηγίες και την ενσωµάτωση για τους
ΟΣΕΚΑ και ΑΕΔΑΚ. Σε βασικά ερωτήµατα που θέσαµε για το
άρθρο 164, απαντήσεις δεν µας δόθηκαν στην επιτροπή. Θα τις
επαναλάβω λοιπόν και εδώ.
Με όλο αυτό το πλαίσιο της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών προστατεύεται το δηµόσιο συµφέρον; Γιατί πρέπει να επισηµάνουµε ότι ακόµα και στην καλύτερα εξεταζοµένη περίπτωση, δεν θα ανακτηθεί το σύνολο των κεφαλαίων που χορηγήθηκαν στις τράπεζες. Οι όροι κεφαλαιακής ενίσχυσης αντιµετωπίζουν τα τραπεζικά ιδρύµατα ως επιχειρήσεις, που χρειάζονται
κεφάλαια για τη λειτουργία τους, αλλά ταυτόχρονα µε βάση τα
επιχειρησιακά τους πλάνα, γιατί αυτά έχουν κριθεί ότι µπορούν
να συνεχίσουν το επιχειρηµατικό τους έργο, παράγοντας κέρδη
µε τα οποία θα αποπληρώσουν τα κεφάλαια που δανείστηκαν
από το κράτος.
Όµως εµείς θέλουµε µέσα από αυτά τα επιχειρησιακά τους
πλάνα, οι τράπεζες να εξασφαλίσουν και την πραγµατική λειτουργία του τραπεζικού συστήµατος, να δηµιουργήσουν εµπιστοσύνη στο τραπεζικό σύστηµα για την επιστροφή των καταθέσεων και επιπλέον να δηµιουργήσουν συνθήκες ενίσχυσης της
πραγµατικής οικονοµίας.
Πρέπει να υπάρξει ρευστότητα και διαφάνεια. Πρέπει να υπάρξουν ρήτρες στην κατεύθυνση της ρευστότητας µε έµφαση στην
παραγωγική οικονοµία και την ανάπτυξη, καθώς και παρακολούθηση από το σύστηµα των επιτρόπων τού πώς τοποθετείται, τού
πώς υλοποιείται ή τού πώς αξιοποιείται όλη αυτή η κρατική ενίσχυση.
Υπάρχουν απειλές στο τραπεζικό σύστηµα µε όλη αυτήν τη
διαδικασία. Αν δεν αντεπεξέλθουν, σε πέντε χρόνια το Ταµείο
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Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας θα µπορεί να πουλήσει τις µετοχές τους. Είναι θέµατα σοβαρά και αυτά. Δεν υπάρχουν ακόµη
εναλλακτικά σενάρια, αν θα χορηγηθούν άµεσα τα υπόλοιπα κεφάλαια για την ανακεφαλαιοποίηση.
Η ανακεφαλαιοποίηση πρέπει -είναι µεγάλη ανάγκη στην κρίση
που περνάει η πραγµατική ελληνική οικονοµία- να λειτουργήσει
συνδυαστικά µε τα άλλα χρηµατοδοτικά εργαλεία για τη ζητούµενη ανάπτυξη και την έξοδο από την οικονοµική και κοινωνική
κρίση. Δεν πρόκειται δηλαδή για µια διαδικασία να ενισχύσουµε
τα κεφάλαιά των τραπεζών και από εκεί και πέρα τελειώσαµε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Η ανακεφαλαιοποίηση, κύριοι συνάδελφοι, θα πρέπει, πράγµατι, να δώσει αυτήν την προσδοκώµενη ρευστότητα στην πραγµατική οικονοµία. Θα πρέπει οι τράπεζες να κινητοποιήσουν τα
επενδυτικά εργαλεία που είναι διαθέσιµα, όπως είναι τα διαρθρωτικά ταµεία, το ΕΣΠΑ, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων,
ώστε να συµµετέχουν από κοινού στην ανόρθωση της ελληνικής
οικονοµίας.
Όσον αφορά αυτό το θέµα, λοιπόν, εµείς κρατάµε επιφυλάξεις
για το άρθρο 164, όχι για τις διατάξεις αυτές καθ’ εαυτές -αν και
θα δούµε και τις συµπληρώσεις που έχετε κάνει, δεν πρόλαβα
να τις αξιολογήσω ακόµη- αλλά γιατί θέλουµε να µας πείτε πώς
αυτή η διαδικασία της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών στο
σύνολό της θα έρθει στο ελληνικό Κοινοβούλιο ούτως, ώστε να
τηρηθούν όλες αυτές οι προϋποθέσεις και κυρίως να υπάρξει η
επανεκκίνηση της πραγµατικής οικονοµίας στη χώρα µας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ο κ. Νικόλαος Καραθανασόπουλος έχει το λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Βεβαίως οφείλουµε να αναγνωρίσουµε ότι παρ’ όλη την προσπάθεια την οποία κατέβαλε η συγκυβέρνηση µαζί µε τους υποστηρικτές της για να δηµιουργήσουν ένα κλίµα ευφορίας στον
ελληνικό λαό, πάρα πολύ γρήγορα αυτό το κλίµα άρχισε να κοπάζει. Και το λέµε αυτό, γιατί ξαφνικά τις τελευταίες µέρες το
βασικό ζητούµενο για την Κυβέρνηση, από τη στιγµή που αποφύγαµε την καταστροφή και πήραµε τη δόση, είναι να δηµιουργηθούν οι προϋποθέσεις ανάκαµψης, ανόρθωσης και ανάπτυξης
της ελληνικής οικονοµίας. Μάλιστα, σήµερα ο κύριος Πρωθυπουργός είχε και συνάντηση µε τους πλέον επιφανείς εκπροσώπους των µονοπωλιακών και πολυεθνικών οµίλων στη χώρα µας,
για να δροµολογήσει τις προϋποθέσεις αυτής της ανάκαµψης.
Προχωράµε λοιπόν σε ένα εµπόριο ελπίδας.
Όµως εδώ πέρα υπάρχει ένα βασικό ζητούµενο, ότι οποιαδήποτε καπιταλιστική ανάπτυξη είναι εχθρική για το λαό, γιατί είναι
µία ανάπτυξη η οποία εκµεταλλεύεται τις λαϊκές ανάγκες µε
σκοπό το καπιταλιστικό κέρδος. Δεν έχει άλλο χαρακτηριστικό.
Άλλωστε το µοναδικό κίνητρο για τις επενδύσεις και την ανάπτυξη είναι το καπιταλιστικό κέρδος. Κανείς επενδυτής δεν έχει
άλλο κίνητρο παρά το πώς θα βγάλει παραπάνω χρήµατα. Και τα
παραπάνω χρήµατα βεβαίως, δεν πέφτουν από τον ουρανό, πέφτουν από το κλέψιµο του κοινωνικά παραγοµένου πλούτου άρα,
δηλαδή, από την εκµετάλλευση των εργαζοµένων.
Απ’ αυτήν, λοιπόν την άποψη, στο σχέδιο που ανέφερε ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας, για να υπάρξουν επενδύσεις και
ανάκαµψη, οι προϋποθέσεις είναι πάρα πολύ συγκεκριµένες.
Ποιες είναι αυτές; Είναι συγκεκριµένες και αποκαλυπτικές.
Πρώτον, είναι η ακόµη πιο φθηνή -όσο το δυνατόν πιο φθηνήεργατική δύναµη και όσον αφορά το µισθό, αλλά και όσον αφορά
τα εργασιακά, ασφαλιστικά και συλλογικά της δικαιώµατα, η κατάργηση όποιων εναποµεινάντων δικαιωµάτων, ακριβώς για να
διαµορφωθεί αυτή η συνθήκη, να υπάρχουν πολύ φθηνοί εργαζόµενοι. Αυτή είναι η πρώτη προϋπόθεση.
Δεύτερον, ζητείται ακόµα µεγαλύτερη απελευθέρωση της αγοράς. Το καπιταλιστικό, το αστικό κράτος να συρρικνώσει τη δραστηριότητά του, για να επεκταθούν οι ιδιώτες καπιταλιστές σε
νέους τοµείς είτε αυτό είναι παιδεία είτε είναι υγεία είτε είναι πολιτισµός είτε είναι διαχείριση απορριµµάτων ή υδάτινων πόρων,
ζητήµατα που βλέπουµε µέσα από αυτήν τη διαδικασία. Επίσης

5535

θέλουν κατάργηση οποιωνδήποτε εµποδίων στη δράση του µεγάλου κεφαλαίου, στο πλαίσιο της απελευθέρωσης της αγοράς,
της ελευθερίας κίνησης κεφαλαίου. Άρα λοιπόν να και οι ιδιωτικοποιήσεις, να και η εκποίηση της δηµόσιας περιουσίας. Τρίτο
ζήτηµα βεβαίως είναι η φοροασυλία προς το µεγάλο κεφάλαιο,
για να µπορέσει να έρθει να κάνει επενδύσεις, µε διασφαλισµένα
τα συµφέροντά του.
Άρα δηλαδή έχουµε να κάνουµε µε µια ανάπτυξη η οποία θα
βασίζεται πάνω στα ερείπια που διαµορφώνει ο νέος συσχετισµός δύναµης, σε συνθήκες υποχώρησης του διεθνούς κοµµουνιστικού κινήµατος, ανατροπών των σοσιαλιστικών χωρών και
κατεδάφισης των όποιων κατακτήσεων είχαν οι εργαζόµενοι τις
προηγούµενες δεκαετίες. Πάνω σε αυτά τα ερείπια λοιπόν πάνω
σε συνθήκες «γαλέρας» θα διαµορφωθούν οι νέες προϋποθέσεις
για την καπιταλιστική ανάπτυξη.
Βεβαίως θα είναι µια ανάπτυξη που θα έχει προσωρινά χαρακτηριστικά και πολύ γρήγορα θα διαµορφώσει τις προϋποθέσεις
για νέα, ακόµα πιο βαθιά καπιταλιστική κρίση. Γιατί δεν µπορεί
να ξεφύγει µέσα από αυτήν τη διαδικασία, πολύ περισσότερο
αφού το ίδιο το καπιταλιστικό σύστηµα έχει εξαντλήσει τα ιστορικά του όρια. Και σύντοµα βεβαίως όλο αυτό το κλίµα ευφορίας
αρχίζει να τρέµει, γιατί ήρθε η έκθεση προόδου της Κοµισιόν που σήµερα δηµοσιεύτηκε- του δευτέρου µνηµονίου.
Τι κάνει; Κρούει τον κώδωνα του κινδύνου. Και λέει «κοιτάξτε,
για να πάρετε την επόµενη δόση του Μαρτίου –τα 42 ή 52 δισεκατοµµύρια, πόσα είναι;- πρέπει να προχωρήσετε άµεσα σε επτά
προαπαιτούµενα». Ποια είναι αυτά; Μεγαλύτερη απελευθέρωση
της αγοράς ενέργειας, ιδιωτικοποίηση δηλαδή του ορυκτού
πλούτου, του λιγνίτη, συρρίκνωση και ιδιωτικοποίηση τοµέων της
ΔΕΗ, αύξηση των τιµολογίων στο ηλεκτρικό ρεύµα.
Πρέπει ακόµα να προωθηθούν οι µεταρρυθµίσεις στη Δηµόσια
Διοίκηση. Αυτό σηµαίνει ότι όσον αφορά τα ζητήµατα της διαθεσιµότητας, της κινητικότητας, των απολύσεων, η Κυβέρνηση
πρέπει πολύ γρήγορα να προχωρήσει στα µέτρα αυτά, δηλαδή
στις απολύσεις των εργαζοµένων στο δηµόσιο τοµέα. Να γίνουν
νέες µεταρρυθµίσεις στον τοµέα της υγείας στην κατεύθυνση
συρρίκνωσης της δηµόσιας δαπάνης και της περαιτέρω ιδιωτικοποίησης, όπως και νέες παρεµβάσεις στο φορολογικό για να
προχωρήσουν οι ιδιωτικοποιήσεις. Επίσης να γίνει εξειδίκευση
των νέων µέτρων ύψους τεσσάρων δισεκατοµµυρίων ευρώ, που
βάζουν, προσθετικά, στα δεκατέσσερα, για τη διετία 2015-2016
λόγω της επιµήκυνσης.
Μάλιστα η ίδια η Κοµισιόν τι βγαίνει και λέει; «Όποιες αποφάσεις δικαστηρίων αµφισβητήσουν τα δηµοσιονοµικά µέτρα που
έχει πάρει η Κυβέρνηση, θα πρέπει να αντικατασταθούν από
άλλα µέτρα που θα ληφθούν». Άρα δηλαδή οδηγούµαστε στην
τροµοκράτηση, στον εκβιασµό, στην απειλή όχι προς τη συγκυβέρνηση, αλλά προς τον ελληνικό λαό, ο οποίος θα πρέπει να
συνεχίσει να σκύβει το κεφάλι και να υποµένει αυτήν τη βάρβαρη
πολιτική που τον οδηγεί στη φτώχεια, την εξαθλίωση και τη χρεοκοπία, για να σωθούν οι µονοπωλιακοί όµιλοι, να γλυτώσει το
σύστηµα από την καπιταλιστική κρίση.
Από αυτήν την άποψη βεβαίως δεν είναι τυχαίο ότι η Κυβέρνηση προσαρµόζεται πολύ πιο γρήγορα από τις κατευθύνσεις
τής Κοµισιόν. Τις τελευταίες µέρες βλέπουµε την προκλητική
στάση και δράση της Κυβέρνησης απέναντι σε µια σειρά αποφάσεων των δικαστηρίων, όπως είναι το χαράτσι, πρωτοστατούντος
του Υπουργού Οικονοµικών κ. Στουρνάρα. Θέλει µε κάθε τρόπο,
µε κάθε δυνατότητα να παρακάµψει τις όποιες δικαστικές αποφάσεις που έχουν ένα θετικό πρόσηµο, κάτω από την πίεση του
ίδιου του λαϊκού παράγοντα.
Από αυτήν την άποψη εµείς το λέµε πολύ καθαρά. Λέµε ότι το
χαράτσι είναι παράνοµο και ότι θα πρέπει να καταργηθεί όχι µόνο
από τους λογαριασµούς της ΔΕΗ αλλά και από την ίδια την παραποµπή του στην Εφορία.
Σε αυτήν την κατάσταση σήµερα συζητάµε την ενσωµάτωση
των ευρωπαϊκών οδηγιών στο Ελληνικό Δίκαιο, ενσωµάτωση που
έχει συγκεκριµένα χαρακτηριστικά. Οι οδηγίες αυτές έχουν συγκεκριµένο περιεχόµενο και συγκεκριµένα χαρακτηριστικά. Η
πρώτη και η πιο βασική είναι αυτή που αφορά τη λειτουργία, τη
δράση των ανωνύµων εταιρειών διαχείρισης αµοιβαίων κεφα-
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λαίων και της οργάνωσης των συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες.
Έχουµε δηλαδή να κάνουµε µε ρυθµίσεις που αφορούν το
πλέον παρασιτικό κοµµάτι ενός βάρβαρου εγκληµατικού συστήµατος, του καπιταλιστικού συστήµατος, που δεν είναι άλλο από
τις κεφαλαιαγορές, από τις λειτουργίες των κεφαλαιαγορών και
των διαφόρων παραγώγων. Είναι ακριβώς αυτό το τµήµα του καπιταλισµού όπου εκδηλώνεται πολύ πιο εύγλωττα ο παρασιτικός
του χαρακτήρας.
Από αυτήν την άποψη, αυτή η οδηγία τι φέρνει; Αντιστοιχεί
τους όρους, τις συνθήκες λειτουργίας και δράσεις των αµοιβαίων κεφαλαίων στις συνθήκες απελευθέρωσης της κίνησης
των κεφαλαίων, στις νέες, δηλαδή ανάγκες των διαχειριστών των
αµοιβαίων κεφαλαίων. Αυτό κάνει.
Ο στόχος είναι να συγκεντρώσει ακόµη περισσότερο σε όλο
και λιγότερα χέρια την κατοχή, τη διακίνηση και τη διαχείριση
των αµοιβαίων κεφαλαίων µέσα σε αυτό το πλαίσιο. Βλέπετε ότι
αυτό δένεται µε τις διαδικασίες που στη χώρα µας επιταχύνονται,
αυτές της συγκέντρωσης στο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα.
Οι βασικές θυγατρικές εταιρείες διαχείρισης αµοιβαίων κεφαλαίων είναι στις τράπεζες, µε αποτέλεσµα η συγχώνευση Εθνικής
Τράπεζας και EUROBANK να διαµορφώσει τις προϋποθέσεις για
τον κυρίαρχο παίχτη, µε τη θυγατρική εταιρεία που θα έχουν,
στην αγορά διαχείρισης αµοιβαίων κεφαλαίων.
Να λοιπόν, πώς διευκολύνεται όλη αυτή η προϋπόθεση και η
διαδικασία, απαραίτητη για το καπιταλιστικό σύστηµα. Άλλωστε
δεν είναι τυχαίο ότι τον ίδιο χαρακτήρα έχουν και οι ρυθµίσεις
και οι διατάξεις που µιλάνε µέσα, για την Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία. Ίδια λογική τις διέπει: ελευθερία κίνησης κεφαλαίου και συγκέντρωση στον κλάδο των συνεταιριστικών επιχειρήσεων.
Δίδεται το δικαίωµα στις συνεταιριστικές εταιρείες να συµµετέχουν ακόµα και νοµικά πρόσωπα, όχι µόνο φυσικά πρόσωπα.
Άρα, λοιπόν, οι ανώνυµες εταιρείες µπορούν υπό το µανδύα του
µερισµατούχου, του συµµετόχου, να µπαίνουν µέσα σε αυτές τις
συνεταιριστικές επιχειρήσεις.
Ποιο είναι το αποτέλεσµα αυτής της κατάστασης, αυτής της
Ευρωπαϊκής Συνεταιριστικής Εταιρείας; Θα έπρεπε να είναι οι
ίδιες οι προϋποθέσεις λειτουργίας της ότι, πρώτον, µπορούν να
συµµετέχουν οικονοµικά πρόσωπα, άρα και µονοπωλιακοί όµιλοι,
δεύτερον, να προχωράνε σε συνεργασία µε άλλες χώρες, µε επιχειρήσεις αντίστοιχου συνεταιριστικού χαρακτήρα –άρα, δηλαδή
να προχωράνε σε εξαγορές ή συγχωνεύσεις- και, τρίτον, αµφισβητούνε ακόµη περισσότερο την όποια εναποµείνασα εργατική
νοµοθεσία.
Δεν είναι τυχαίο ότι ο ίδιος ο Ευρωβουλευτής σας πριν από έξι
µήνες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ο κ. Πουπάκης, έκανε µια παρέµβαση για την ανάγκη –λέει- να τηρηθούν και κάποια προσχήµατα για την εργατική νοµοθεσία, όσον αφορά την Ευρωπαϊκή
Συνεταιριστική Εταιρεία, που τα ποδοπατεί όλα. Αυτό είναι µέσα
στο πλαίσιο του ότι η µητρική χώρα θα καθορίζει τις συνθήκες
εργασίας και στις θυγατρικές εταιρείες. Άρα, δηλαδή θα µεταφέρει το εργασιακό δίκαιο στις θυγατρικές εταιρείες που λειτουργεί, στις χώρες που αυτές υπάρχουν.
Από αυτή, λοιπόν, την άποψη εµείς λέµε καθαρά ότι δεν µπορούν στις κεφαλαιαγορές να υπάρξουν κανόνες και λογικές δίκαιης και χρηστής διαχείρισης. Δεν µπορεί να υπάρξει διαφάνεια
στην κεφαλαιαγορά. Όποιος το ισχυρίζεται αυτό, λέει ψέµατα,
κοροϊδεύει τον κόσµο! Είναι ποτέ δυνατόν να σου πει τα εταιρικά
µυστικά της διαχείρισης; Για να σε κάνει συµµέτοχο σε τι; Στα
κέρδη του;
Μα προσπαθεί να σε ξεγελάσει, να σου πάρει τα χρήµατα για
να τα συγκεντρώσει ο ίδιος. Δεν πρόκειται να υπάρξει τέτοια κατάσταση. Πουθενά δεν έχουν υπάρξει, όχι µόνο στην Ελλάδα,
αλλά και στα πλέον αναπτυγµένα καπιταλιστικά κράτη, κανόνες
δίκαιης και χρηστής διαχείρισης των κεφαλαιαγορών.
Από αυτήν την άποψη, δεν είναι ζήτηµα µεγέθους, για να εκδηµοκρατίσεις ή να µην µπορείς να εκδηµοκρατίσεις κάτι. Δεν
εκδηµοκρατίζεται. Και βέβαια στον πυρήνα της κεφαλαιαγοράς
βρίσκεται πάντοτε η ελευθερία κίνησης κεφαλαίων. Χωρίς ελευθερία κίνησης κεφαλαίων πεθαίνουν οι µεγάλες κεφαλαιαγορές
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που θέλουν να συγκεντρώσουν ακόµα µεγαλύτερα κεφάλαια.
Γι’ αυτό λοιπόν και είναι αυταπάτη ο ισχυρισµός –που τον
ακούσαµε και από τον εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και των Ανεξαρτήτων Ελλήνων- ότι το πρόβληµα είναι η νεοφιλελεύθερη
χροιά που έχει η συγκεκριµένη οδηγία, ότι ευθυγραµµίζεται µε
το νεοφιλελεύθερο δόγµα της ελευθερίας κίνησης κεφαλαίων.
Με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά, αν δεν κάνω λάθος και ο ΣΥΡΙΖΑ και οι Ανεξάρτητοι Έλληνες είχαν ψηφίσει τη Συνθήκη του
Μάαστριχτ που περιλαµβάνει ακριβώς αυτήν την ελευθερία κίνησης κεφαλαίων. Έχουν αποδεχθεί την ΟΝΕ και τη λειτουργία
του ευρώ, που αποτελεί το εργαλείο για να µπορούν να κινηθούν
τα κεφάλαια και να έχουν αποτύπωση στο ίδιο νόµισµα και να
µην µπλέκουν σε συναλλαγµατικές διαφοροποιήσεις. Αυτά δεν
τα έχετε ψηφίσει; Τώρα γιατί διαµαρτύρεστε και λέτε ότι έχει τέτοιο πρόσηµο;
Απ’ αυτή, λοιπόν, την άποψη, το κεφάλαιο -και είναι σίγουροθα πάει εκεί που έχει το µεγαλύτερο συµφέρον και δεν πρόκειται
να υπακούσει σε κανέναν περιορισµό στις συνθήκες αυτές. Άρα,
λοιπόν, εµείς τι λέµε στον κόσµο; Ότι δεν πρέπει να έχει καµµία
απολύτως εµπιστοσύνη σε αυτά τα προϊόντα επενδύσεων, στα
παράγωγα δηλαδή των κεφαλαιαγορών -αµοιβαία κεφάλαια, µετοχές, οµόλογα ή οτιδήποτε θέλετε- γιατί όχι µόνο δεν µπορούν
να απαντήσουν αυτά τα προϊόντα στις ανάγκες των ασφαλιστικών ταµείων, να διασφαλιστούν τα αποθεµατικά τους ή να διασφαλιστεί η λαϊκή αποταµίευση, αλλά αντίθετα το χαρακτηριστικό αυτών των προϊόντων είναι ότι αποτελούν εργαλεία αναδιανοµής του πλούτου. Παίρνουν τον πλούτο, την όποια αποταµίευση υπάρχει στους διάφορους µικροµετόχους και τον
συγκεντρώνουν στα χέρια των µεγάλων επενδυτών, στα χέρια
των κεφαλαιοκρατών. Αποτελούν εργαλείο αναδιανοµής του
πλούτου και αυτό, άµα το θέλετε, είναι και η πορεία -και όχι µόνοτου ελληνικού χρηµατιστηρίου στις περιόδους ανθήσεως. Μπορεί να κέρδισαν δύο-τρεις από µερικά δισεκατοµµύρια. Πόσοι
έχασαν, όµως; Εκατοντάδες χιλιάδες έχασαν τα χρήµατα αποταµίευσής τους και αυτό το ζήτηµα δεν είναι µόνο εδώ πέρα.
Είναι παντού.
Το χρηµατιστήριο και οι κεφαλαιαγορές µε αυτόν το σκοπό
λειτουργούν, για να συγκεντρώνουν αποταµιεύσεις και να τις
επενδύουν οι κεφαλαιοκράτες προς όφελός τους, για δικό τους
σκοπό, δίνοντάς τους κάποια χαρτιά τα οποία µπορεί να µην
έχουν καµµία απολύτως αξία, κανένα απολύτως αντίκρισµα. Άλλωστε, ποτέ τα χρηµατιστήρια δεν δίνουν συντάξεις ούτε διασφαλίζουν τις συντάξεις. Το παράδειγµα της «ENRON» είναι
χαρακτηριστικό, όπως και µια σειρά άλλα παραδείγµατα.
Έτσι, λοιπόν, πρέπει ο λαός να αποδεσµευτεί από αυτά και
από αυτή την άποψη, εµείς το λέµε καθαρά: Δεν πρέπει να έχει
καµµία αυταπάτη ότι µπορεί να διαµορφωθεί ένας ανθρώπινος
και ηθικός καπιταλισµός. Άλλωστε, η δήλωση που έχει και πρωτοσέλιδο σήµερα µεγάλης κυκλοφορίας εφηµερίδα είναι: «Έτσι
είναι ο καπιταλισµός». Η κυνικότητα και το µεγάλο χαµόγελο το
οποίο έχει ο Πρόεδρος της GOOGLE, ο Έρικ Σµιντ, καταρρίπτει
όλη αυτήν τη φιλολογία και τους ευσεβείς πόθους που προσπαθούν να καλλιεργήσουν κάποιοι, ότι µπορούν σε συνθήκες ελευθερίας κίνησης κεφαλαίων, φορολογικών παραδείσων, να
πατάξουν τη φοροδιαφυγή, να πληρώσουν οι πλούσιοι και οι πολυεθνικές επιχειρήσεις.
Δεν πρόκειται να σας κάνουν το χατίρι να µοιραστούν τα κέρδη
τους. Και λέµε για τα νόµιµα κέρδη τους, όχι για τα παράνοµα.
Άρα, λοιπόν, ο κόσµος, η εργατική τάξη πρέπει να αµφισβητήσει
τη νόµιµη κερδοφορία των καπιταλιστικών οµίλων, το καπιταλιστικό κέρδος στον πυρήνα του. Από αυτή την άποψη, εµείς λέµε
ότι πρέπει να συγκροτηθεί η λαϊκή συµµαχία που θα αποτρέψει
την κλιµάκωση της επίθεσης, θα οδηγήσει σε συνθήκες ρήξης
και ανατροπής του κύριου υπευθύνου, που δεν είναι το πολιτικό
προσωπικό, να αλλάξουµε διαχειριστή και να φέρουµε κάποιον
άλλο διαχειριστή. Είναι οι σχέσεις παραγωγής του καπιταλισµού
που βασίζονται στις σχέσεις ιδιοκτησίας. Είναι η ανατροπή της
εξουσίας της αστικής τάξης. Άρα, δηλαδή, ο δρόµος που σήµερα
απαντά στις ανάγκες της εργατικής τάξης είναι ο αντικαπιταλιστικός αγώνας.
Είναι φανερό ότι καταψηφίζουµε το σύνολο επί της αρχής του
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συγκεκριµένου σχεδίου νόµου.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Και εµείς.
Ο κ. Μπέζας έχει το λόγο για επτά λεπτά.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε τις
διατάξεις του νοµοσχεδίου που συζητούµε σήµερα ενσωµατώνονται στην ελληνική νοµοθεσία συγκεκριµένες κοινοτικές οδηγίες για τις χρηµατοπιστωτικές αγορές και ρυθµίζονται θέµατα
για το Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας και εποµένως
για την ανακεφαλοποίηση των τραπεζών.
Εκ των πραγµάτων, λοιπόν, το περιεχόµενο αυτού του νοµοσχεδίου έχει άµεση σχέση µε τις πρόσφατες εξελίξεις, στις
οποίες και θα αναφερθώ.
Όταν λέω πρόσφατες εξελίξεις, εννοώ τις αποφάσεις της Συνόδου Κορυφής των Βρυξελλών και τις αποφάσεις του Eurogroup της 13ης Δεκεµβρίου, αποφάσεις που διασφαλίζουν τη
θέση της χώρας στο ευρώ και που ανοίγουν µια νέα σελίδα στην
προσπάθεια για την έξοδο από την κρίση και την επανεκκίνηση
της ελληνικής οικονοµίας.
Με τα 52,5 δισεκατοµµύρια που θα εκταµιευθούν µέχρι τα τέλη
Μαρτίου, επιτεύχθηκε ένας µεγάλος στόχος, για τον οποίο η ελληνική Κυβέρνηση εργάστηκε µε επιµονή, θα έλεγα σχεδόν αναλώθηκε στη διάρκεια των έξι µηνών ζωής της. Η Ελλάδα πήρε
µία µεγάλη ανάσα, τελείωσε µία δύσκολη περίοδος αγωνίας και
αβεβαιότητας. Αυτό δεν µπορεί να το αµφισβητήσει κανείς.
Όπως, επίσης, δεν µπορεί να αµφισβητήσει κανείς ότι αυτός ο
στόχος επιτεύχθηκε κυρίως χάρη στις θυσίες του ελληνικού
λαού, θυσίες οι οποίες αναγνωρίζονται πλέον απ’ όλους στην Ευρώπη και οι οποίες θα πρέπει να πιάσουν τόπο για να είναι οι τελευταίες.
Το πρόσφατο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ασχολήθηκε και µε το µεγάλο θέµα της τραπεζικής ένωσης, προχώρησε δηλαδή στην
ίδρυση ενός ενιαίου εποπτικού µηχανισµού που θα µπει σε
πλήρη λειτουργία από την 1η Μαρτίου 2014, ώστε οι τράπεζες
να ελέγχονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να ελέγχονται µε έναν
τρόπο συντονισµένο.
Ο ενιαίος αυτός µηχανισµός είναι σηµαντικός γιατί; Γιατί θα
χωριστούν, κατά κάποιον τρόπο, τα δηµοσιονοµικά των κρατών
από τις τράπεζες. Το χρέος των χωρών δεν θα µπορεί να παρασύρει τις τράπεζες, όπως έγινε στην περίπτωση της Ελλάδας κι
από την άλλη µεριά, οι αδυναµίες στις τράπεζες δεν θα µπορούν
να δηµιουργούν προβλήµατα στα δηµοσιονοµικά των κρατών,
όπως έγινε στην περίπτωση της Ισπανίας ή της Ιρλανδίας.
Αν συµβεί αυτό, τότε θα µπορούν οι τράπεζες µελλοντικά να
εξυγιαίνονται και να ανακεφαλαιοποιούνται απευθείας από τον
Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Στήριξης κι αυτό θα γίνεται χωρίς να επιβαρύνονται τα κράτη και το δηµόσιο χρέος τους, χωρίς δηλαδή
να επιβαρύνονται οι φορολογούµενοι. Είναι βέβαιο -κι αυτό επίσης είναι σηµαντικό- ότι αυτόν το µηχανισµό θα τον διαδεχθεί
κάποια στιγµή και πολύ σύντοµα, ένας άλλος µηχανισµός για την
εγγύηση των καταθέσεων.
Αν αυτοί, λοιπόν, οι σχεδιασµοί υλοποιηθούν το επόµενο χρονικό διάστηµα, τότε το όφελος για τη χώρα µας θα είναι διπλό.
Αφ’ ενός µεν, θα µπορούµε να ενταχθούµε στο νέο σύστηµα,
ώστε να µειωθεί κι άλλο το δηµόσιο χρέος κατά περίπου 50 δισεκατοµµύρια ευρώ που χρειάζονται για την ανακεφαλαιοποίηση, αφ’ ετέρου, θα αισθάνεται απολύτως ασφαλής ο Έλληνας
καταθέτης και θα σταµατήσει αυτή η αιµορραγία, η συνεχής
εκροή καταθέσεων από τον ευρωπαϊκό Νότο προς τον ευρωπαϊκό Βορρά και θα µπορέσει να διευκολυνθεί ακόµα περισσότερο η ρευστότητα στην ελληνική οικονοµία.
Τι σηµαίνουν όλα αυτά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ποιο
είναι το βασικό πολιτικό συµπέρασµα απ’ αυτές τις πολύ σηµαντικές –επαναλαµβάνω- εξελίξεις των τελευταίων ηµερών;
Σηµαίνουν ότι επιβραβεύτηκε µία συλλογική προσπάθεια και
των τριών κοµµάτων της Κυβέρνησης. Το βασικό πολιτικό συµπέρασµα είναι ότι δικαιώθηκε µια πολύ συγκεκριµένη στρατηγική
των τριών κοµµάτων της Κυβέρνησης. Η στρατηγική της διαπραγµάτευσης κι όχι των µονοµερών ενεργειών, η στρατηγική
της ανάκτησης της αξιοπιστίας της χώρας µέσα από την εφαρµογή αυτών για τα οποία έχουµε δεσµευτεί κι όχι των απερίσκε-
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πτων, των επικίνδυνων και των χωρίς ουσία και αποτέλεσµα λεονταρισµών, η στρατηγική του να µείνουµε στην Ευρώπη µε πρόγραµµα προσαρµογής κι όχι να φύγουµε από την Ευρώπη και
από την Ευρωζώνη.
Ακούω την κριτική που γίνεται για το νοµοσχέδιο, για την ελευθερία χωρίς όρια στην κυκλοφορία των κεφαλαίων, για την εκχώρηση κυριαρχικών δικαιωµάτων στο µεγάλο κεφάλαιο κι όλα
αυτά. Κοιτάξτε, κύριοι συνάδελφοι, δεν µπορεί να υπάρχει συνεχώς άρνηση. Εδώ πρόκειται για ενσωµάτωση συγκεκριµένων κοινοτικών οδηγιών. Ή παρακολουθούµε τις εξελίξεις στην Ευρώπη
και µετέχουµε στις διεργασίες οι οποίες γίνονται στην Ευρώπη
ή καθόµαστε στην άκρη, µένουµε αµέτοχοι και αποµονωµένοι.
Διαλέξτε. Εµείς διαλέγουµε τη συµµετοχή µας στις διεργασίες
στην Ευρώπη.
Πριν λίγες εβδοµάδες, κύριοι συνάδελφοι της Αντιπολίτευσης,
µας λέγατε ότι δεν θα πάρουµε τη δόση. Τη δόση, όµως, την πήραµε και πήραµε πολύ περισσότερα χρήµατα απ’ αυτά τα οποία
περιµέναµε. Πριν λίγες ηµέρες υπονοµεύατε την επαναγορά των
οµολόγων. Θυµάµαι πολύ καλά την τοποθέτηση του Αρχηγού
της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, του κ. Τσίπρα, στη συζήτηση
για την εξεταστική για το µνηµόνιο, που έλεγε ότι η επαναγορά
είναι βλαπτική. Την αµφισβητείτε ακόµη και τώρα που η επαναγορά ολοκληρώθηκε µε επιτυχία. Αυτή, όµως, η επαναγορά οδήγησε σε επιπλέον διαγραφή 20 δισεκατοµµυρίων ευρώ από το
ελληνικό χρέος.
Ισχυρίζεστε, επίσης, τώρα ότι αυτά τα χρήµατα της δόσης δεν
θα πάνε στην πραγµατική οικονοµία, δεν θα διοχετευτούν σε
ρευστότητα, αλλά θα δοθούν για να αποπληρώσουµε τους δανειστές µας και ότι η ανακεφαλαιοποίηση δεν θα γίνει µε όρους
διαφάνειας. Ούτε, όµως, αυτό θα επαληθευτεί και σ’ αυτό θα διαψευστείτε. Γιατί το 80% αυτών των χρηµάτων, περίπου 40 δισεκατοµµύρια ευρώ, θα πάνε στην πραγµατική οικονοµία, θα γίνει
η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, όχι για να σωθούν οι τραπεζίτες αλλά για να σωθούν οι καταθέσεις των Ελλήνων καταθετών και για να ενισχυθεί η ρευστότητα στην πραγµατική οικονοµία.
Τέλος, εξακολουθείτε να «παίζετε» και µε το θέµα της βιωσιµότητας του ελληνικού χρέους. Προσέξτε τι ακριβώς συµβαίνει
και το οποίο κατά τη γνώµη µου είναι επικίνδυνο για τη χώρα.
Την ώρα που το ίδιο το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο αποδέχεται ότι το ελληνικό δηµόσιο χρέος είναι πλέον βιώσιµο –διότι αν
δεν το αποδεχόταν δεν θα συνηγορούσε στην εκταµίευση των
52,5 δισεκατοµµυρίων ευρώ- την ώρα που ακόµη και αυτοί που
δηµιούργησαν το θέµα δέχονται ότι έχει ξεπεραστεί και κάνουν
πίσω, υπάρχουν ελληνικές πολιτικές δυνάµεις που αµφισβητούν
σε διεθνές επίπεδο τη βιωσιµότητα του ελληνικού χρέους.
Πίσω από αυτήν την απίστευτη πολιτική µικροψυχία κρύβεται
η παντελής έλλειψη αξιόπιστης και ρεαλιστικής εναλλακτικής
πρότασης. ‘Ολα αυτά δεν κάνουν κακό στην Κυβέρνηση ούτε αµφισβητούν τις επιτυχίες της. Όλα αυτά κάνουν κακό στη χώρα
και αµφισβητούν τη µεγάλη εθνική προσπάθεια η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη. Η πλήρης άρνηση που υπάρχει, είναι για να καλύψει την απουσία θέσεων. Αυτό όµως αποτελεί παραπλάνηση του
ελληνικού λαού.
Τι εννοεί ο ΣΥΡΙΖΑ όταν µιλάει ή µιλούσε, εν πάση περιπτώσει
–έχω µπερδευτεί και µε τις δηλώσεις των στελεχών του- για µορατόριουµ στην πληρωµή του χρέους; Αυτό που έγινε, η µείωση
δηλαδή των επιτοκίων δανεισµού και η µετατόπιση των τόκων και
των χρεολυσίων προς το µέλλον, δεν είναι στην ουσία ένα µορατόριουµ στην πληρωµή του χρέους; Είναι ένα µορατόριουµ συµφωνηµένο, ένα µορατόριουµ ασφαλές και όχι µονοµερές και
επικίνδυνο.
Τι εννοούν οι Ανεξάρτητοι Έλληνες και, εν πάση περιπτώσει,
ένα µέρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων, όταν µιλούν για διαγραφή
του επαχθούς δηµόσιου χρέους; Μα, αυτό που έγινε µε το PSI
και µε την επαναγορά των οµολόγων, που οδήγησε στη διαγραφή χρέους 146 δισεκατοµµυρίων ευρώ, περίπου 70% του
ΑΕΠ, δεν είναι η µεγαλύτερη διαγραφή χρέους που έχει γίνει
ποτέ στην παγκόσµια ιστορία σε συνθήκες µη χρεοκοπίας;
Τέλος, τι εννοεί ο ΣΥΡΙΖΑ µε την πρότασή του για µία διεθνή
διάσκεψη για τη βιωσιµότητα του ελληνικού χρέους; Μα, αυτά
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που γίνονται οι Σύνοδοι Κορυφής και τα Eurogroup, µε τη συµµετοχή του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου, που εκπροσωπεί
µια σειρά άλλες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν είναι διεθνείς διασκέψεις για την αντιµετώπιση της κρίσης στην Ελλάδα
και της κρίσης χρέους γενικά στην Ευρωζώνη;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν υπάρχει άλλος δρόµος,
πέρα από αυτόν τον οποίο περπατούµε, αρκεί να τον περπατήσουµε σωστά. Με τις τελευταίες αποφάσεις και τις τελευταίες
εξελίξεις η χώρα έχει τη δυνατότητα να κάνει ένα καινούργιο ξεκίνηµα. Χρειάζονται σ’ αυτό το καινούργιο ξεκίνηµα νέες επενδύσεις για να «ξεκλειδώσει» η ανάπτυξη και χρειάζονται τάχιστα
συγκεκριµένες πολιτικές πρωτοβουλίες για να διασφαλιστεί και
η ανοχή, αλλά και η αντοχή της κοινωνίας. Και πρέπει όλοι µα
όλοι ανεξαιρέτως να αναλάβουµε τις ευθύνες µας. Πρέπει να
δουλέψουµε όλοι -και στην Κυβέρνηση- και αυτοί που κρύβονται
πίσω από το δάκτυλο της κρίσης. Πρέπει να δουλέψουµε όλοι
και να προχωρήσουµε τη χώρα µπροστά.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Το λόγο έχει η κ.
Όλγα Νάντια Βαλαβάνη.
ΟΛΓΑ - ΝΑΝΤΙΑ ΒΑΛΑΒΑΝΗ: Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, το
κύριο θέµα του νοµοσχεδίου που συζητάµε είναι η προσαρµογή
του πλαισίου λειτουργίας των Εταιρειών Διαχείρισης Αµοιβαίων
Κεφαλαίων στις πιο πρόσφατες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Οι αλλαγές αυτές είναι φυσικά προς την κατεύθυνση της κυρίαρχης τάσης σε διεθνές επίπεδο, που είναι η µεγαλύτερη απελευθέρωση της αγοράς κεφαλαίου. Θεωρητικά, µε βάση τη
µείωση του απαιτούµενου κεφαλαίου για να µπορέσει να φτιάξει
κάποιος µια τέτοια εταιρεία, µε το παρόν πλέον νοµοσχέδιο θα
έλεγε κανείς ότι δηµιουργούνται µεγαλύτερες δυνατότητες να
υπάρξουν περισσότερες µικρές εταιρείες διαχείρισης αµοιβαίων
κεφαλαίων, ανεξάρτητες και όχι συνδεδεµένες µόνο µε τράπεζες
και ασφαλιστικές, µε αποτέλεσµα στην παρούσα πολύ δύσκολη
συγκυρία να υπάρξει κάποια αύξηση θέσεων υψηλά εξειδικευµένου προσωπικού.
Σε διεθνές, όµως, επίπεδο ξέρουµε ότι η κυρίαρχη τάση, εφαρµόζοντας αυτές ακριβώς της οδηγίες, είναι η παραπέρα συγκεντροποίηση του χρηµατιστικού κεφαλαίου και όχι η διασπορά σε
µικρότερες εταιρείες.
Επιπλέον, έχουµε την πρόσφατη εµπειρία της τριετίας της κρίσης και των µνηµονίων στην Ελλάδα, όπου από 25 δισεκατοµµύρια ευρώ που ήταν τα αµοιβαία κεφάλαια το 2009, µειώθηκαν
περίπου στα 10 δισεκατοµµύρια ευρώ σήµερα. Και ενώ είναι
γύρω στις είκοσι οι εταιρείες αυτού του χαρακτήρα, η συγκέντρωση και χωρίς αυτά τα µέτρα είναι ήδη πολύ µεγάλη µε την έννοια ότι µετά τη συγχώνευση της Εθνικής Τράπεζας µε την
EUROBANK το ενιαίο τραπεζικό σχήµα θα ελέγχει πάνω από το
45% των αµοιβαίων κεφαλαίων.
Ενδιαφέρον έχει όµως και η σύνθεσή τους. Απ’ αυτά τα 10 δισ.
που έχουν µείνει, τα ελληνικά αµοιβαία είναι πλέον µόνο 5,5 δισ.,
τα διεθνή αµοιβαία που διακινούνται στην Ελλάδα 4,5 δισ. και η
τάση είναι πολύ γρήγορα να έχει αλλάξει αυτός ο συσχετισµός,
δηλαδή θα είναι περισσότερα τα διεθνή από τα ελληνικά για τους
λόγους που όλοι καταλαβαίνουµε.
Επιπλέον, µε τη µείωση του συνολικού όγκου των συναλλαγών,
εφόσον δίνεται η δυνατότητα στις ξένες εταιρείες αµοιβαίων κεφαλαίων να είναι εδώ όχι µε υποκαταστήµατα αλλά µε απλή αντιπροσώπευση, επειδή θα δηµιουργηθούν τέτοιες συνθήκες
ανταγωνισµού, όπου και οι ελληνικές τράπεζες θα θελήσουν να
ξεφορτωθούν επιπλέον λειτουργικά βάρη και κόστη εργαζοµένων, οι τάσεις θα είναι µάλλον αποεπένδυση, µείωση αυτών των
εξειδικευµένων θέσεων εργασίας παρά αύξηση και εξυπηρέτησή
τους κυρίως µέσα από τις υπάρχουσες δοµές.
Με άλλα λόγια, αυτό που θεωρητικά θα µπορούσε να λειτουργήσει και στην αντίθετη κατεύθυνση, δηλαδή υπέρ της διασποράς, θα λειτουργήσει έτσι όπως γίνεται πρακτικά –το ξέρουµε
αυτό και σε διεθνές επίπεδο- υπέρ των µεγάλων διεθνών εταιρειών, που θα αυξήσουν την παρουσία τους στην Ελλάδα µε ελάχιστα υποκαταστήµατα, είτε πολύ περισσότερο µέσω µιας απλής
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σχέσης αντιπροσώπευσης, εφόσον αυτή πλέον τούς επιτρέπεται
και µε παραπέρα αλλαγή του συσχετισµού υπέρ των διεθνών
αµοιβαίων κεφαλαίων.
Γι’ αυτό και η δήλωση του Υπουργού Οικονοµικών κ. Στουρνάρα στην Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων ότι αυτή η προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας κάνει ιδιαίτερα ελκυστική
την Ελλάδα για προσέλκυση επενδυτικού κεφαλαίου που θα
έλθει απ’ έξω για να επενδυθεί εδώ, µπορεί να εκληφθεί µόνο
σαν εκδήλωση χιούµορ.
Θέλω να τονίσω κάτι που έχει µεγάλη σηµασία: Όσο µεγαλύτερη είναι η συγκέντρωση κεφαλαίου τόσο µεγαλύτερες είναι οι
δυνατότητες χειραγώγησης και τόσο µεγαλύτερη είναι η δυνατότητα άσκησης είτε υπερτιµητικής είτε και υποτιµητικής κερδοσκοπίας µε όλες τις συνέπειες.
Στο θέµα της φορολογίας αναφέρθηκε αναλυτικά ο εισηγητής
του ΣΥΡΙΖΑ - Ενιαίο Κοινωνικό Μέτωπο. Ανοίγει ο δρόµος για διπλές, από δύο κατευθύνσεις, απώλειες φορολογικών εσόδων και
µας κάνει εντύπωση ότι αυτό το ενδεχόµενο δεν εντοπίζεται και
δεν τονίζεται στην έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
Υπενθυµίζω ότι η νεοφιλελεύθερη απορρύθµιση του τραπεζικού συστήµατος ξεκίνησε από το τέλος της δεκαετίας του 1980
και βρέθηκε στο φόρτε της στη δεκαετία του 1990. Απελευθέρωσε τις εµπορικές τράπεζες από τους όποιους φραγµούς και
τις οδήγησε στην πιο ανηλεή κερδοσκοπία µε τεράστια µόχλευση
και στο να παίξουν όχι απλώς τα κεφάλαια των πελατών τους που
διαχειρίζονταν, αλλά και τα δικά τους ίδια κεφάλαια, µε αποτέλεσµα το 2007 να σκάσει η «φούσκα» των subprimes στις ΗΠΑ
και να δροµολογηθεί η διαδικασία της παγκόσµιας δοµικής καπιταλιστικής κρίσης που µε τη βοήθεια µιας πολιτικής φονικής
λιτότητας οδήγησε την Ελλάδα στο σηµερινό κατάντηµα.
Θα τονίσω ακόµα το πόσο στην Ελλάδα µέσα σ’ αυτά τα παιχνίδια είχε ανοίξει η όρεξη εκείνα τα χρόνια, δύο χρόνια πριν
«σκάσει» η «φούσκα» των subprimes, και πόσο ακόµα χειρότερη
θα ήταν η κατάσταση σήµερα αν δεν είχε «σκάσει» το 2007 και
είχε κρατήσει µέχρι το 2009. Αυτή είναι η γνωστή ιστορία µε τα
δοµηµένα οµόλογα, κατ’ εξοχήν προϊόντα που κανείς δεν µπορεί
να αποτιµήσει, που χρειάζονται σύνθετες µαθηµατικές πράξεις
για να καταλάβουν µόνο οι ειδικοί σε τι επίπεδο βρίσκονται, πώς
αποτιµώνται, µε τα οποία βρέθηκαν φορτωµένα –µε το αζηµίωτο
φυσικά για κάµποσους- τα ελληνικά ασφαλιστικά ταµεία, δηλαδή
τα ταµεία που θα έπρεπε να παλέψουµε για να προστατευθούν
µε κάθε τρόπο ώστε να εξασφαλιστεί ότι ο εργαζόµενος που
πληρώνει τα πάντα στη διάρκεια της εργασιακής του ζωής θα
έχει µία αξιοπρεπή σύνταξη στο τέλος της.
Θα πω ότι υπάρχει κάτι στο πλαίσιο των ρυθµίσεων της καπιταλιστικής αγοράς που δεν είναι κανένα επαναστατικό µέτρο,
ωστόσο µπορεί να βάλει κάποιο φρένο. Αυτό είναι το να γίνει ένα
βήµα πίσω, δηλαδή το να ξαναγυρίσουµε στον αποχωρισµό των
εµπορικών τραπεζών από τις κερδοσκοπικές δραστηριότητες
της διαχείρισης κεφαλαίων.
Θέλω να υπενθυµίσω ότι στο δρόµο αυτόν υποτίθεται ότι βρίσκεται τώρα πια η µητρόπολη του καπιταλισµού, η Αµερική, αν
και εκεί πάνε να εφαρµόσουν κάποιες σχετικές ρυθµίσεις µετά
την κρίση των subprimes µε ρυθµό χελώνας.
Επίσης, να υπενθυµίσω ότι το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο,
που πρόσφατα οι «FINANCIAL TIMES» µας υπενθύµιζαν µε τι φοβερό ενθουσιασµό προωθούσε την απελευθέρωση όλων αυτών
των αγορών κατά τη δεκαετία του 1980 και του 1990, στην τελευταία έκθεση του Οκτωβρίου παραδέχεται ότι υπάρχουν κίνδυνοι για ορισµένες χώρες από την απελευθέρωση αυτή και ότι
η λήψη µέτρων ελέγχου στη διακίνηση κεφαλαίων µπορεί να αποδειχθεί χρήσιµη, προκειµένου να αποφευχθεί η γέννηση µιας καινούργιας οικονοµικής φούσκας.
Υπάρχει άλλη µια πλευρά που σχετίζεται και µε τις εταιρείες
διαχείρισης των αµοιβαίων κεφαλαίων ή τουλάχιστον όσων είναι
θυγατρικές τραπεζών. Αν δοθεί από πλευράς Κυβέρνησης στους
ιδιώτες τραπεζίτες ο «αναβαλλόµενος φόρος» µέχρι το 2030,
πράγµα που η Κυβέρνηση µάλλον το έχει υποσχεθεί προκειµένου
να τις προσελκύσει στην επαναγορά χρέους, αυτό δεν θα αφορά
στο συµψηφισµό µόνο των σηµερινών ζηµιών µε τα µελλοντικά
κέρδη των τραπεζών, που είναι ένα τεράστιο σκάνδαλο από µόνο
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του, αλλά επειδή θα αφορά τους τραπεζικούς οµίλους, δηλαδή
θα είναι «οµιλικός» αναβαλλόµενος φόρος, σηµαίνει ότι θα περιλαµβάνει σηµερινές κερδοφόρες επιχειρήσεις, τµήµατα των τραπεζικών οµίλων όπως είναι οι σηµερινές τραπεζικές εταιρείες
διαχείρισης κεφαλαίου και τραπεζικές χρηµατιστηριακές εταιρείες. Οι οποίες είναι κερδοφόρες και στις σηµερινές συνθήκες
της κρίσης για τον απλούστατο λόγο ότι τα βασικά τους έσοδα
άρα και τα κέρδη τους προέρχονται από τις προµήθειες, τις
οποίες εισπράττουν από τους πελάτες τους είτε είναι θετικό είτε
είναι αρνητικό το πρόσηµο των αµοιβαίων κεφαλαίων που είναι
αντικείµενο διαπραγµάτευσης. Θα δροµολογηθεί δηλαδή, αν
υπάρξει αυτή η ρύθµιση, πολύ µεγάλης έκτασης φοροαπαλλαγή
ως δώρο στους τραπεζίτες.
Για τα σχετικά µε το Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας
και την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, επειδή δεν υπάρχει
χρόνος, θα αναφερθώ αύριο στη συζήτηση επί των άρθρων.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Το λόγο έχει η κ.
Ασηµακοπούλου.
ΑΝΝΑ-ΜΙΣΕΛ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το παρόν νοµοσχέδιο πραγµατεύεται την ενσωµάτωση στην ελληνική νοµοθεσία µιας σειράς από ευρωπαϊκές οδηγίες. Το αντικείµενο έχει
πολλές τεχνικές λεπτοµέρειες που έχουν παρουσιαστεί από τους
εισηγητές και τους Υπουργούς στη νοµοπαρασκευαστική επιτροπή. Εγώ θα ήθελα, λοιπόν, να τονίσω τα σηµεία τα οποία
θεωρώ ότι είναι θετικά σε αυτό το νοµοσχέδιο και να τοποθετηθώ
εν συντοµία σχετικά µε την ιδιαίτερη σηµασία που πιστεύω ότι
έχει σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία η ταχεία και ολοκληρωµένη
εναρµόνισή µας µε το διαµορφούµενο ευρωπαϊκό πλαίσιο σε
χρηµατοπιστωτικά θέµατα και όχι µόνο.
Ξεκινώ, λοιπόν, µε το πρώτο µέρος του νοµοσχεδίου που είναι
η ενσωµάτωση της ευρωπαϊκής οδηγίας για τους Οργανισµούς
Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες, τους ΟΣΕΚΑ. Τέσσερα πράγµατα θα ήθελα να πω εδώ. Το πρώτο είναι ότι η ενσωµάτωση της κοινοτικής οδηγίας συντονίζει τις εθνικές νοµοθεσίες που διέπουν τους ΟΣΕΚΑ και µας συντονίζει επίσης ως
χώρα µε τους υπόλοιπους Ευρωπαίους. Έτσι επιτυγχάνεται και
ο ανταγωνισµός αλλά και η πιο αποτελεσµατική προστασία των
µεριδιούχων επενδυτών, ενισχύοντας την εµπιστοσύνη σ’ αυτές
τις µορφές επενδύσεων. Οι ΟΣΕΚΑ αλλά και οι ΑΕΔΑΚ, δηλαδή
οι Ανώνυµες Εταιρείες Διαχείρισης Αµοιβαίων Κεφαλαίων, αποτελούν µια µορφή επενδύσεων που θεωρούνται ιδιαίτερα ελκυστικές για την προσέλκυση κεφαλαίων στην Ελλάδα ενώ
παράλληλα αποτρέπουν τη φυγή κεφαλαίων στο εξωτερικό. Επίσης, µε το νοµοσχέδιο διασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία
των µεριδίων των ΟΣΕΚΑ χωρίς όµως να χάνονται οι κανόνες
εποπτείας που θα είναι πλέον κοινοί σε όλα τα κράτη-µέλη.
Τέλος, η ενσωµάτωση της σχετικής ευρωπαϊκής οδηγίας στην
ελληνική νοµοθεσία στέλνει ένα ακόµα µήνυµα προς τους Ευρωπαίους εταίρους µας, ότι αγωνιζόµαστε για µία ισχυρή και ενιαία
ευρωπαϊκή αγορά.
Και επειδή όπως έχει ειπωθεί από όλες τις πτέρυγες του Κοινοβουλίου, η οικονοµική κρίση από το 2008 έφερε στην επιφάνεια τις εν γένει αδυναµίες των εθνικών συστηµάτων εποπτείας
σε ένα παγκοσµιοποιηµένο πλέον χρηµατοπιστωτικό γίγνεσθαι,
µε το δεύτερο µέρος του νοµοσχεδίου ενσωµατώνεται µια άλλη
οδηγία. Είναι η λεγόµενη οδηγία Οmnibus.
Αυτό λοιπόν, καθορίζει πλέον το πλαίσιο συνεργασίας των
εθνικών µας αρχών µε τις ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές: την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών, την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και
Επαγγελµατικών Συντάξεων και την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών
Αξιών και Αγορών. Έτσι, λοιπόν, θα έχουµε υψηλού επιπέδου,
αποτελεσµατική εκ των προτέρων ρύθµιση και εποπτεία, για να
αποφευχθούν παρόµοιες κρίσεις στο µέλλον. Με τη συνεργασία,
λοιπόν, αυτή διασφαλίζεται η όσο το δυνατόν καλύτερη προστασία και των καταθετών και των επενδυτών και των δικαιούχων.
Το τρίτο µέρος του νοµοσχεδίου αφορά στην ενσωµάτωση
µιας οδηγίας που αυξάνει την αποτελεσµατικότητα του θεσµικού
πλαισίου για τα ενηµερωτικά δελτία. Στόχος είναι να µειωθεί το
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κόστος που βαρύνει τις επιχειρήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση
χωρίς να διακυβεύεται η προστασία των επενδυτών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η ενσωµάτωση των τριών αυτών
ενεργειών, εκτός από το ότι ρυθµίζει µε σαφή αλλά και οµοιόµορφο τρόπο σηµαντικά θέµατα, συµβάλλει επίσης στην καθοριστική για το µέλλον µας ενίσχυση της εµπιστοσύνης που
ανακτάται µέσα από την ενδυνάµωση ενός συνεπούς, διαφανούς
και αξιόπιστου ευρωπαϊκού θεσµικού πλαισίου.
Η Ευρώπη ανταποκρίνεται ολοένα και περισσότερο στις προκλήσεις για µια ενιαία αντιµετώπιση θεµάτων που άπτονται µιας
κοινής ευρωπαϊκής οικονοµικής πολιτικής. Πρόσφατο παράδειγµα είναι η συµφωνία στο Eurogroup σε θέµατα που αφορούν
στην ενιαία εποπτεία των τραπεζών της Ευρωζώνης. Είναι µια δύσκολη συµφωνία µε λεπτές ισορροπίες στα κράτη-µέλη που
όµως αποτελεί ένα σηµαντικό βήµα πάλι στην κατεύθυνση της
αποτροπής και αποφυγής µελλοντικών κρίσεων. Ελπίζω ότι η
χώρα µας και το Κοινοβούλιο θα ανταποκριθούν στις προκλήσεις
των καιρών και θα συµµετάσχουµε όλοι ενεργά και µε ταχείς
ρυθµούς στις απαιτούµενες διαδικασίες και διαµόρφωσης αλλά
και ενσωµάτωσης της σχετικής ευρωπαϊκής νοµοθεσίας.
Και µε αυτήν τη σκέψη περνώ στο τέταρτο κοµµάτι του νοµοσχεδίου µε το οποίο ενσωµατώνεται επιτέλους –είµαστε µια από
τις τελευταίες χώρες που το κάνουµε αυτό- µια ευρωπαϊκή οδηγία σχετικά µε την ευρωπαϊκή συνεταιριστική εταιρεία.
Αναφέρω, λοιπόν, ότι µε αφορµή το ότι το 2012 έχει ανακηρυχθεί ως το Διεθνές ‘Ετος Συνεταιρισµών, πρόσφατα, στη δική
µου εκλογή περιφέρεια, στο Νοµό Ιωαννίνων, έγινε µια ηµερίδα
υπό την αιγίδα του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων η οποία είχε σαν
θέµα τις νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται στη χώρα µας από
τη συνεταιριστική προσπάθεια. Εκεί αναλύσαµε µια έκθεση του
Διεθνούς Γραφείου Εργασίας, του International Labor Office,
όπου ξεχωρίζουν αναφορές στη συµβολή των συνεταιριστικών
επιχειρήσεων σε εποχές όπως ήταν αυτή της µεγάλης ύφεσης
στην Αµερική το 1930.
Αναλύθηκε και η πολύ ενδιαφέρουσα εµπειρία της Φινλανδίας
στις αρχές της δεκαετίας του 1990, όπου το φινλανδικό συνεταιριστικό κίνηµα οδήγησε στη σχεδίαση πάνω από 1200 συνεταιριστικών επιχειρήσεων επιτρέποντας να επιστρέψουν άνεργοι
άνθρωποι στην εργασία όταν το ποσοστό ανεργίας στη Φινλανδία είχε φτάσει το 20%.
Η Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία µέχρι στιγµής δεν έχει
αποτελέσει ένα πολύ τρανταχτό επιτυχηµένο ευρωπαϊκό παράδειγµα. Το Νοέµβριο του 2011 είχαµε µόλις είκοσι τέσσερις τέτοιες εταιρείες στην Ευρώπη. Στην Ελλάδα µπορεί να αποτελέσει
ένα επιτυχηµένο παράδειγµα. Με βάση την τοποθέτηση του διευθυντή συνεταιρισµών της Ευρώπης, του κ. Κλάους Νιντερλάντερ, το κύριο εµπόδιο είναι το νοµικό πλαίσιο το οποίο δεν έχει
παράσχει την απαραίτητη στήριξη για να αναπτυχθεί αυτό σε
εθνική κλίµακα.
Στο πλαίσιο, λοιπόν, της εξωστρέφειας, την οποία
προσπαθούµε να ενδυναµώσουµε στην ελληνική οικονοµία, τα
συνεταιριστικά µοντέλα, ακόµα και τα ευρωπαϊκά, θα είναι πιο
δηµοφιλή το επόµενο διάστηµα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κλείνω λέγοντας ότι µε βάση
την τοποθέτηση των συναδέλφων που υποστήριξαν το
νοµοσχέδιο και αυτά που σας είπα προτείνω να υπερψηφιστεί το
νοµοσχέδιο.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ευχαριστούµε και
εµείς.
Ο κ. Δηµήτριης Γελαλής έχει το λόγο για επτά λεπτά.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΛΑΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ξεκινήσω από εκεί που σταµάτησε ο Κοινοβουλευτικός µας
Εκπρόσωπος κ. Λαφαζάνης, µε το διαδικαστικό θέµα.
Κύριε Υπουργέ, δεν είναι δυνατόν να συνεχίζεται αυτή η κατάσταση σε κάθε καινούργιο νοµοσχέδιο που φέρνετε. Δεν είναι
δυνατόν. Διάβασε ο Πρόεδρος της Βουλής για επτά τροπολογίες
προσθήκες πάνω σε ένα νοµοσχέδιο ουσιαστικό και ειδικό, θα
έλεγα.
Παρ’ όλα αυτά, φέρνετε τροπολογίες άσχετες, ακόµα και την
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τελευταία στιγµή. Πριν από λίγες ώρες φέρατε την τελευταία
προσθήκη και πιστεύω ότι αύριο θα έχουµε και άλλη προσθήκη.
Δεν ξέρω εάν φταίει το γεγονός ότι έτσι έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση τα νοµοσχέδια ή εάν εδώ δεν γίνεται η κατάλληλη
επεξεργασία, ούτως ώστε να έρχονται ολοκληρωµένα.
Θα έλεγα ότι γι’ αυτό µάλλον δεν φταίτε εσείς, φταίει ο κ. Τσίπρας! Φταίει για το ότι δεν έρχονται τα νοµοσχέδια. Αυτός είναι
που δεν προτείνει ολοκληρωµένα νοµοσχέδια, αυτός και το λόµπι
της δραχµής, κατά τον κ. Μπέζα. Παρ’ όλα αυτά ο κ. Τσίπρας
κάνει και προτάσεις, δίνει και όραµα στην πολιτική ζωή, σε αντίθεση µε κάποιους άλλους οι οποίοι δεν εµφανίζονται ποτέ στη
Βουλή.
Αναφέραµε στην επιτροπή τις αρνητικές συνέπειες από την
εναρµόνιση της κοινοτικής οδηγίας του 2009, καθώς και τον εκσυγχρονισµό του ν.3283/2004 που αφορά στη λειτουργία και
στην αγορά των αµοιβαίων κεφαλαίων, αλλά και ρυθµίσεις που
αφορούν το Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας. Βέβαια,
όλα αυτά είναι στη λογική του µνηµονίου και κυρίως στην προστασία των τραπεζών.
Η ελληνική αγορά αµοιβαίων κεφαλαίων έχει συρρικνωθεί τα
µέγιστα τα τελευταία τέσσερα χρόνια λόγω της πτώσης των
αξιών στην Ελλάδα. Αυτό έχει οδηγήσει σε µειώσεις προσωπικού
και µισθών, ανάθεση και διαχείριση των κεφαλαίων από µικρότερες εταιρείες σε µεγαλύτερες και καταγραφή ζηµιών σχεδόν από
όλες τις εταιρείες του κλάδου.
Στην Ελλάδα παρατηρείται το φαινόµενο της υπερσυγκέντρωσης κυρίως σε τραπεζικές εταιρείες, φαινόµενο που θα ενταθεί
λόγω των συγχωνεύσεων. Οι τράπεζες, έχοντας προνοµιακή και
αποκλειστική πληροφόρηση από τους λογαριασµούς των πελατών, µπορούν να προσελκύουν αδρανή κεφάλαια καταθέσεων
και να προτείνουν επικερδέστερες τοποθετήσεις.
Το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο παραδέχεται σε έκθεσή του
ότι η απελευθέρωση της κίνησης κεφαλαίων, την οποία συνιστούσε επί µακρόν, ενέχει κινδύνους για ορισµένες χώρες και
αναφέρει ότι λήψη µέτρων ελέγχου στη διακίνηση κεφαλαίων
µπορεί να αποδειχθεί «χρήσιµη», προκειµένου να αποφευχθεί η
γέννηση µιας οικονοµικής φούσκας. Όπως γράφουν οι «FINANCIAL TIMES», αυτή η στάση σηµατοδοτεί αξιοσηµείωτη στροφή
του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου όσον αφορά στη χάραξη οικονοµικής πολιτικής.
Ειδικότερα, το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο αναφέρει σε έκθεσή του ότι δεν είναι δεδοµένο ότι η πλήρης απελευθέρωση της
ροής κεφαλαίων θα ήταν ο κατάλληλος στόχος για όλες τις
χώρες και όλες τις εποχές, θίγοντας ένα θέµα το οποίο προκαλεί
διαφορετικές απόψεις και διαφωνίες µεταξύ των χωρών-µελών.
Τέτοια θέµατα ευνοούν τη συγκέντρωση κλάδων και τη δηµιουργία ολιγοπωλιακών καταστάσεων, οι οποίες ελέγχουν τις κατευθύνσεις των κρατών.
Με το άρθρο 59 δίνεται η δυνατότητα επένδυσης από τους
ΟΣΕΚΑ σε εξωχρηµατιστηριακά παράγωγα. Μέχρι σήµερα κάτι
τέτοιο δεν επιτρεπόταν. Ουσιαστικά δίνονται δυνατότητες επενδυτικής στρατηγικής τύπου hedge funds για πρώτη φορά.
Βεβαίως, προϊόντα ξένων ΟΣΕΚΑ µε τέτοιο χαρακτήρα κυκλοφορούν ήδη στην Ελλάδα. Όµως, ο κίνδυνος αφορά ασφαλιστικά
ταµεία, τα οποία επενδύουν σε αµοιβαία κεφάλαια ελληνικής
ιδιοκτησίας. Αυτό µετατρέπει τέτοιες επενδύσεις σε πολύ υψηλού ρίσκου, διότι τα ασφαλιστικά ταµεία θεωρούνται επιλέξιµοι
επενδυτές και κατά συνέπεια θεωρούνται ότι είναι γνώστες της
αγοράς χρηµατοοικονοµικών προϊόντων, άρα απολαµβάνουν
πολύ περιορισµένης νοµικής προστασίας.
Όµως, όλοι γνωρίζουµε ότι αφ’ ενός τα ασφαλιστικά ταµεία
στην Ελλάδα δεν έχουν τέτοιες γνώσεις και αφ’ ετέρου είναι γνωστό ότι οι επιλογές τους κατευθύνονται από τις εκάστοτε κυβερνήσεις. Αυτό είναι το εκρηκτικό µείγµα που δηµιούργησε τη
µεγάλη απώλεια των αποθεµατικών τα τελευταία χρόνια.
Στο άρθρο 164, γίνονται αλλαγές στο Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητος µε βάση νόµο. Οι τράπεζες απαλλάσσονται
από την υποχρέωση να υποβάλλουν επιχειρηµατικά σχέδια ή
χρονοδιάγραµµα εφαρµογής κάθε φορά που ζητούν να γίνεται
νέα κεφαλαιοποίηση. Πρόκειται για πρωτοφανή διάταξη που
κάνει αδιαφανή και εκτός ελέγχου την περαιτέρω ανακεφαλαι-
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οποίηση των τραπεζών, δίνει δυνατότητες αδιαφανών χειρισµών
από το µηχανισµό του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητος.
Επίσης, οι µετοχές των τραπεζών που θα αποκτηθούν στο
πλαίσιο της ανακεφαλαιοποίησης από το Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητος δεν θα µεταβιβάζονται σε επιχειρήσεις που
ελέγχονται από το κράτος. Παρέχεται απεριόριστη προστασία
στους νυν ιδιοκτήτες, χωρίς να έχουν βάλει ούτε 1 ευρώ από την
τσέπη τους, να διατηρήσουν τη διοίκηση των τραπεζών τους.
Οι ανακεφαλαιοποιηµένες ελληνικές τράπεζες θα είναι στον
έλεγχο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ή των µελλοντικών
µετόχων που θα µπορούν να αγοράσουν σε χαµηλές τιµές και να
ελέγχουν απόλυτα το τραπεζικό σύστηµα της χώρας µας, σ’ έναν
κλάδο στον οποίο έχουµε δώσει πάµπολλα χρήµατα αυτό το χρονικό διάστηµα, αλλά δυστυχώς από την όλη διαδικασία αυτό το
οποίο µετράει είναι ότι ακόµα και µ’ αυτά τα χρήµατα, τα οποία
έχουµε δώσει, δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία και περιµένουµε την επόµενη ανακεφαλαιοποίηση και ίσως να υπάρξει και
µεθεπόµενη.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ - ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Και εµείς σας ευχαριστούµε.
Το λόγο έχει ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών κ. Σταϊκούρας για δεκαοκτώ λεπτά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ακούω συχνά την Αξιωµατική Αντιπολίτευση και γενικότερα την Αντιπολίτευση να αναµασά
το επιχείρηµα ότι η Κυβέρνηση καταθέτει συχνά τροπολογίες
άσχετες µε το νοµοσχέδιο και µάλιστα από πρόσωπα που ανεβαίνουν και σ’ αυτό το Βήµα. Δεν νοµίζω να έχει σχέση µε το νοµοσχέδιο η τροπολογία που καταθέσατε για τον ΕΛΓΑ ή για
επιτυχόντες διαγωνισµού του ΑΣΕΠ. Νοµίζω ότι είµαι σαφής.
Αναφέρθηκαν, επίσης, εκτενώς συνάδελφοι της Αντιπολίτευσης στις πρόσφατες ευρωπαϊκές αποφάσεις, χρησιµοποιώντας,
όπως συνηθίζεται άλλωστε, ισοπεδωτικούς, µηδενιστικούς,
υπερβολικούς όρους και χαρακτηρισµούς: «ελληνικό αίµα», «δεν
κρατάµε τα προσχήµατα», «αντεθνικές δουλειές», «έχουµε παραδώσει τα πάντα». Είναι µια ευκαιρία να καταθέσουµε εντός του
Κοινοβουλίου τη θέση µας ως ελληνική Κυβέρνηση, ως Κυβέρνηση εθνικής ευθύνης.
Κυρίες και κύριοι, η ελληνική οικονοµία, πράγµατι, βρίσκεται
σε µια κρίσιµη καµπή, αλλά και σε ένα νέο καλύτερο σηµείο αφετηρίας, ώστε να ξεπεράσει τις αδυναµίες της -χρόνιες και βραχυπρόθεσµες- και να δηµιουργήσει τις προϋποθέσεις για την
επίτευξη πρωτογενών πλεονασµάτων, διατηρήσιµης βελτίωσης
της ανταγωνιστικότητας, ικανοποιητικότερων ρυθµών οικονοµικής µεγέθυνσης.
Από την πρώτη στιγµή η Κυβέρνηση εθνικής ευθύνης έθεσε
τους ακόλουθους στόχους: Την αποδέσµευση των χρηµατοδοτικών ροών του µηχανισµού στήριξης αλλά και την εξασφάλιση
της συνέχισης της χρηµατοδότησης για τα επόµενα χρόνια βάσει
της δανειακής σύµβασης, την αποκατάσταση του κεφαλαίου
αξιοπιστίας της χώρας, την ολοκλήρωση της δηµοσιονοµικής
εξυγίανσης µε την υιοθέτηση µέτρων για την περαιτέρω µείωση
των δηµοσίων δαπανών και την αύξηση των δηµοσίων εσόδων,
την επιµήκυνση της περιόδου δηµοσιονοµικής προσαρµογής,
την πιστή εκτέλεση του προϋπολογισµού µε την επαναφορά του
προγράµµατος προσαρµογής σε κανονική τροχιά, την ενίσχυση
της βιωσιµότητας του δηµοσίου χρέους.
Οι τελευταίες ευρωπαϊκές αποφάσεις δείχνουν ότι είµαστε
στην τελική ευθεία για να πετύχουµε αυτούς τους στόχους. Εξηγούµαι: Πρώτον, αποτράπηκε η άτακτη χρεοκοπία της χώρας και
επιβεβαιώθηκε ότι η Ελλάδα παραµένει σταθερά προσδεδεµένη
στο ευρώ µε τους Ευρωπαίους εταίρους µας να δεσµεύονται
ρητά ότι θα συνεχίσουν να στηρίζουν τη χώρα µας έως ότου
αυτή επανακτήσει την πρόσβασή της στις διεθνείς αγορές.
Με λίγα λόγια αγοράσαµε -κι έχει λεχθεί αυτό- ασφάλειες, για
να µπορέσουµε, µόλις η Ευρωζώνη πείσει ότι έχει τη βούληση,
τους θεσµούς και τις πολιτικές για να βγάλει την οικονοµία της
από την κρίση, να είµαστε ως χώρα µέρος της συνολικής λύσης.
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Δεύτερον, εγκρίθηκε και ισοπεδώνεται το ποσό, η αποδέσµευση δόσης του προγράµµατος ύψους 52,3 δισεκατοµµυρίων
ευρώ, 49,1 δισεκατοµµύρια ευρώ από την Ευρώπη εκ των οποίων
τα 34,3 δισεκατοµµύρια ευρώ άµεσα. Πρόκειται για την πρώτη
ανάσα αυτής της Κυβέρνησης εθνικής ευθύνης έπειτα από ένα
εξάµηνο ξηρασίας, στη διάρκεια της οποίας είχε διακοπεί η χρηµατοδότηση από τους εταίρους και το κράτος χρηµατοδοτούσε
τις ανάγκες του αποκλειστικά µε την έκδοση εντόκων γραµµατίων.
Από αυτά, τα 16 δισεκατοµµύρια ευρώ θα πάνε για την ανακεφαλαιοποίηση, τα 11,3 δισεκατοµµύρια θα πάνε για την επαναγορά χρέους, τα 7 δισεκατοµµύρια ευρώ για τον προϋπολογισµό
και την αποπληρωµή ληξιπρόθεσµων οφειλών.
Πρόκειται για δόση –για να δούµε λίγο το µέγεθός της- που
υπερβαίνει το σύνολο των χρηµατοδοτικών ροών του προγράµµατος µέχρι το τέλος του ’14. Ό,τι θα πάρουµε αθροιστικά στις
δόσεις µέχρι το τέλος του ’14, είναι πολύ µικρότερο απ’ αυτό που
αποφασίστηκε πρόσφατα. Δόση που αντιστοιχεί στο 27% του
ΑΕΠ της χώρας. Δόση που είναι µεγαλύτερη από το Ακαθάριστο
Εγχώριο Προϊόν εκατόν πενήντα τριών χωρών παγκοσµίως, εκ
των οποίων επτά είναι κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για
τέτοια µεγέθη µιλάµε.
Με τη νέα αυτή χρηµατοδοτική στήριξη θα ολοκληρωθεί η
ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, θα ενισχυθούν σταδιακά τα
ταµειακά διαθέσιµα της χώρας, θα ξεκινήσει η αποπληρωµή των
ληξιπρόθεσµων οφειλών του δηµοσίου προς τον ιδιωτικό τοµέα.
Τρίτον, ενισχύθηκε το κεφάλαιο αξιοπιστίας της χώρας, τόσο
ποσοτικά όσο και ποιοτικά. Αναγνωρίστηκε η προσπάθεια της ελληνικής κοινωνίας µέσα από τις αιµατηρές θυσίες της για την επίτευξη των δηµοσιονοµικών και διαρθρωτικών στόχων. Η
Κυβέρνηση εθνικής ευθύνης λειτούργησε συγκροτηµένα και µεθοδικά, µε αποτέλεσµα η χώρα να εκπληρώσει το σύνολο των
εβδοµήντα δύο προαπαιτούµενων δράσεων, πολλές από τις
οποίες θα έπρεπε να είχαν υλοποιηθεί από το πρώτο εξάµηνο
του έτους.
Βέβαια, όσο δύσκολο είναι να ενισχύσεις, να ανακτήσεις την
αξιοπιστία της χώρας, τόσο εύκολο είναι να την χάσεις και πάλι.
Εδώ απαιτείται απ’ όλους –και σωστά έχει λεχθεί- και κυρίως από
την ελληνική Κυβέρνηση, µεγάλη και συνεχής προσπάθεια.
Τέταρτον, εγκρίθηκε η επιµήκυνση της δηµοσιονοµικής προσαρµογής κατά δύο έτη, ώστε να επιτευχθεί ο στόχος πρωτογενούς πλεονάσµατος ύψους 4,5% του ΑΕΠ το 2016. Χωρίς την
επιµήκυνση τα µέτρα που θα χρειάζονταν για την επίτευξη του
ίδιου στόχου το 2014, θα υπερέβαιναν τα 20 δισεκατοµµύρια
ευρώ για την επόµενη διετία έναντι 13,6 δισεκατοµµυρίων ευρώ
που τελικά ελήφθησαν.
Πέµπτον, ενισχύθηκε η βιωσιµότητα του δηµοσίου χρέους και
δροµολογήθηκαν υπό προϋποθέσεις νέες παρεµβάσεις. Η χώρα
κέρδισε καλύτερους όρους δανεισµού. Πιο συγκεκριµένα, συµφωνήθηκε να µειωθεί το κόστος εξυπηρέτησης του ελληνικού
χρέους, να επεκταθεί η περίοδος αποπληρωµής, να επιστραφούν
τα κέρδη από το χαρτοφυλάκιο ελληνικών κρατικών οµολόγων
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, να γίνει µία οργανωµένη,
µία συµφωνηµένη επαναγορά του ελληνικού χρέους, όπως είπε
και ο κ. Μπέζας. Αυτή η διαδικασία επαναγοράς ολοκληρώθηκε
µε επιτυχία.
Αθροιστικά, τα µέτρα εκτιµάται ότι θα µειώσουν το χρέος κατά
περίπου 20% του ΑΕΠ µέχρι το 2020 κι αυτό σηµαίνει ότι τα επόµενα χρόνια θα µειωθούν σηµαντικά και οι δηµόσιες δαπάνες και
οι ανάγκες µας για τόκους και χρεολύσια.
Επιπρόσθετα, έχει καταγραφεί η βούληση των εταίρων, στην
περίπτωση επίτευξης απλώς πρωτογενών πλεονασµάτων, περαιτέρω αποµείωσης του πηλίκου τόσο από την πλευρά του αριθµητή, µε τη µείωση περαιτέρω των επιτοκίων της δανειακής
σύµβασης όσο κι αυτή του παρονοµαστή, µε την εξοικονόµηση
πόρων από την κοινοτική συγχρηµατοδότηση των έργων του
ΕΣΠΑ.
Προς την κατεύθυνση αυτή, της επίτευξης το ταχύτερο δυνατόν πρωτογενών πλεονασµάτων, εργαζόµαστε µεθοδικά και σ’
αυτό θα κριθούµε.
Κύριε Μαριά, οι στόχοι είναι τα πρωτογενή πλεονάσµατα.
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Ορθώς το έθεσε ο κύριος Υπουργός. Άρα οι τόκοι είναι κοµµάτι
συνολικά του ελλείµµατος και όχι των πρωτογενών ελλειµµάτων
ή πλεονασµάτων.
Επί της ουσίας, έχουµε καταφέρει µε τις τεράστιες θυσίες των
πολιτών να κρατήσουµε όρθια την Ελλάδα. Τα αποτελέσµατα
αυτά δεν τα αναφέρω –όπως έχει λεχθεί- για να θριαµβολογήσω.
Τα αναφέρω για να εκπέµψω ένα µήνυµα ότι µε σχέδιο, σκληρή
δουλειά, συλλογικότητα και αποφασιστικότητα µπορεί η χώρα
να επιτύχει τους στόχους της.
Έχουµε καταφέρει να κερδίσουµε βαθµούς ελευθερίας και να
διαµορφώσουµε τις προϋποθέσεις για την αντιστροφή του κλίµατος και την ανάκαµψη της οικονοµίας, ώστε να τερµατιστεί ο
φαύλος κύκλος των ελλειµµάτων και της ύφεσης, µε αίσθηµα δικαίου και ασφάλειας.
Κυρίες και κύριοι, συζητούµε σήµερα το σχέδιο νόµου που
αφορά την προσαρµογή εθνικών διατάξεων σύµφωνα µε τις τροποποιήσεις των κανόνων δικαίου, οδηγιών και κανονισµών της
νοµολογίας του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των
αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Με τις ρυθµίσεις τού υπό ψήφιση σχεδίου νόµου, που διαρθρώνεται σε έξι µέρη, προβλέπονται συνοπτικά τα ακόλουθα. Στο
πρώτο µέρος, µε τις διατάξεις του ενσωµατώνεται στην ελληνική
νοµοθεσία κοινοτική οδηγία του 2009 σχετικά µε τους οργανισµούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, όπως αυτή µεταγενέστερα τροποποιήθηκε.
Οι νέες διατάξεις αποτελούν ένα συνοπτικό, συνεκτικό και
εναρµονισµένο νοµικό κείµενο, το οποίο ανταποκρίνεται στις
ανάγκες των χρηµατοπιστωτικών αγορών και καθιστά αποτελεσµατικότερη και πιο οµοιόµορφη την προστασία των µεριδιούχων, ενώ παράλληλα διευκολύνεται η άρση περιορισµών στην
ελεύθερη κυκλοφορία των µεριδίων των ΟΣΕΚΑ στην Ευρωπαϊκή
Ένωση υπό αυστηρούς βέβαια κανόνες εποπτείας, που θα είναι
κοινοί σε όλα τα κράτη-µέλη, κανόνες εποπτείας που αφορούν
την άδεια λειτουργίας, τον έλεγχο, τη δοµή, τη δραστηριότητα
αλλά και τις πληροφορίες που απαιτείται να δηµοσιεύουν για την
ενηµέρωση του επενδυτικού κοινού.
Στο δεύτερο µέρος σε αυτό, σκοπός είναι να ενσωµατώσουµε
άλλη οδηγία, η οποία βελτιώνει τη λειτουργία της εσωτερικής
αγοράς µε τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου αποτελεσµατικής
και συνεπούς προληπτικής ρύθµισης και εποπτείας, προστασίας
των καταθετών, των επενδυτών και των δικαιούχων και ως εκ τούτου νοικοκυριών και επιχειρήσεων, η προστασία της ακεραιότητας, της αποδοτικότητας, της εύρυθµης λειτουργίας των
χρηµατοπιστωτικών αγορών, η διατήρηση της σταθερότητας και
της βιωσιµότητας του τραπεζικού συστήµατος, η διαφύλαξη της
πραγµατικής οικονοµίας, η προστασία των δηµοσίων οικονοµικών, η ενίσχυση της διεθνούς εποπτικής συνεργασίας.
Στο τρίτο µέρος ενσωµατώνονται και τροποποιούνται διατάξεις προηγούµενων οδηγιών µε στόχο την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς στον τοµέα των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών.
Έτσι εισάγονται αλλαγές που σχετίζονται µεταξύ άλλων –µίλησαν οι εισηγητές γι’ αυτό- µε τον τρόπο υπολογισµού του συνολικού τιµήµατος και του µέγιστου ορίου των προσφορών κινητών
αξιών, τη διεύρυνση του ορισµού των ειδικών επενδυτών στους
επαγγελµατίες πελάτες, τις περιπτώσεις για τις οποίες δεν ισχύει
η υποχρέωση δηµοσίευσης ενηµερωτικού δελτίου, το πλαίσιο κατάρτισης ενηµερωτικών δελτίων και µια σειρά από άλλες ρυθµίσεις και διατάξεις.
Το κρίσιµο σηµείο είναι να δούµε ποια είναι η ωφέλεια αυτών.
Αυτές οι αλλαγές αντιµετωπίζουν ασάφειες και βελτιώνουν την
πρακτική εφαρµογή του ρυθµιστικού για τα ενηµερωτικά δελτία
πλαισίου, αυξάνουν την ασφάλεια δικαίου και επιτυγχάνουν τη
µείωση του διοικητικού κόστους των εταιρειών κατά την άντληση
κεφαλαίων από τις αγορές κινητών αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς όµως να διακυβεύεται η προστασία των επενδυτών.
Ενδεικτικά, η διευκρίνιση ότι ο τρόπος υπολογισµού των µέγιστων ποσών ορισµένων προσφορών κινητών αξιών που ρυθµίζονται στο νόµο, υπολογίζεται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης,
θα ενισχύσει αναµφίβολα την αποτελεσµατικότητα του υφιστάµενου θεσµικού πλαισίου και την ορθή εφαρµογή του από τα
υπόχρεα πρόσωπα.
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Να πούµε άλλο ένα; Η αναπροσαρµογή προς τα επάνω των
ορίων των εξαιρέσεων από την υποχρέωση κατάρτισης ενηµερωτικού δελτίου θα διευκολύνει τις µικρού µεγέθους επιχειρήσεις να αντλήσουν κεφάλαια από το επενδυτικό κοινό.
Και κάτι ακόµα. Η εισαγωγή του λεγόµενου αναλογικού καθεστώτος γνωστοποίησης όπου ανάλογα µε τις δραστηριότητες,
το µέγεθος και την κεφαλαιοποίηση των επιχειρήσεων προβλέπεται η χρήση προσαρµοσµένων στα χαρακτηριστικά αυτά προτύπων κατάρτισης ενηµερωτικού δελτίου, θα µειώσει τα
διοικητικά βάρη των µικροµεσαίων επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων µε χαµηλή, µειωµένη χρηµατιστηριακή αξία κατά την
προσφορά κινητών αξιών τους στο κοινό, γεγονός ιδιαίτερα σηµαντικό στην παρούσα οικονοµική συγκυρία.
Θέλω να πω κάτι ακόµη. Η πρόβλεψη συγκεκριµένου πλαισίου
κατάρτισης του περιληπτικού σηµειώµατος για τα ενηµερωτικά
δελτία καθιστά αυτό το σηµείωµα πιο αποτελεσµατικό στην παροχή των κατάλληλων πληροφοριών προς τους επενδυτές για
τα χαρακτηριστικά των κινητών αξιών και των εκδοτών που τα
προσφέρουν και συµβάλλει περαιτέρω στην ορθή αξιολόγηση
των επενδύσεων.
Στο τέταρτο µέρος επιδιώκεται να καλυφθεί η αναγκαιότητα
ώστε η Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία να καταστεί λειτουργικός θεσµός στην ελληνική έννοµη τάξη και να διευκολυνθεί η
δηµιουργική συνεταιριστική συνεργασία µεταξύ φυσικών και νοµικών προσώπων που διαµένουν ή έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα και σε άλλα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή έχουν
συσταθεί σύµφωνα µε το Δίκαιο διαφορετικών κρατών-µελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στο πέµπτο µέρος τίθενται οι αναγκαίες ρυθµίσεις για την
εφαρµογή των κανονισµών σχετικά µε την προστασία του ευρώ.
Τέλος, στο έκτο µέρος εναρµονίζονται επιµέρους διατάξεις
της εθνικής νοµοθεσίας µε διατάξεις του Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που προέρχονται από τροποποιήσεις των υφιστάµενων διατάξεων ή από υποχρεώσεις συµµόρφωσης αποφάσεων
του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε αποφάσεις της
Ευρωπαϊκή Επιτροπής.
Πιο αναλυτικά επί των άρθρων θα τοποθετηθώ αύριο.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κι εµείς ευχαριστούµε τον κύριο Υπουργό.
Ο κ. Μαυρουδής Βορίδης έχει το λόγο.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, νοµίζω ότι εξετέθησαν οι ρυθµίσεις επαρκώς από τους εισηγητές. Εγώ µόνο εισαγωγικά θα
ήθελα να καταθέσω µία ευαισθησία για την οποία περιµένουµε
µία απάντηση από τον κύριο Υπουργό. Νοµίζω ότι θα το ρυθµίσει
αύριο το ζήτηµα αυτό. Έχει τεθεί ήδη από την επιτροπή. Πρόκειται για το ζήτηµα του µετοχικού κεφαλαίου των ΑΕΔΑΚ.
Θέλω να διευκρινίσω τη δική µου επιµονή στο να χαµηλώσουµε το απαιτούµενο µετοχικό κεφάλαιο. Δεν υπάρχει κανένας
λόγος να διατηρούµε τόσο υψηλό µετοχικό κεφάλαιο για την
ίδρυση αυτών των εταιρειών. Θέλω να διευκρινίσω, γιατί ακούω
διάφορα επιχειρήµατα στο διάλογο αυτόν, ότι το µετοχικό κεφάλαιο δεν έχει καµµία σχέση µε τα λειτουργικά έξοδα. Αλίµονο, αν
χρησιµοποιείται το µετοχικό κεφάλαιο για να καλύπτει λειτουργικές δαπάνες µίας εταιρείας! Το µετοχικό κεφάλαιο είναι το σηµείο εκκινήσεως.
Θέλω, επίσης, να διευκρινίσω ότι οι εταιρείες διαχείρισης αµοιβαίων κεφαλαίων δεν διακρατούν ποσά, δεν διακρατούν τίτλους,
δεν διακρατούν µετοχές. Αυτά όλα τα κρατά ο θεµατοφύλακας.
Εποµένως δεν συνδέεται το µετοχικό κεφάλαιο καν µε αυτού του
τύπου τα περιουσιακά στοιχεία.
Εδώ, λοιπόν, θα µου επιτρέψετε να πω, ότι δεν βλέπω κανενός
είδους αναγκαιότητα οικονοµική να διατηρηθεί σε αυτό το ύψος
το ποσοστό του µετοχικού κεφαλαίου, εκτός και µόνο αν αποτελεί ουσιαστικά φραγµό εισόδου, προστατεύοντας ισχυρότερες
και µεγαλύτερες εταιρείες, που είναι ήδη τοποθετηµένες και εµποδίζει την ανάπτυξη του ανταγωνισµού µε µικρότερες εταιρείες,
από πλευράς µετοχικού κεφαλαίου, που όµως, θα µπορούσαν να
συµµετάσχουν στη δηµιουργία θέσεων εργασίας και στην ενί-
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σχυση της ανταγωνιστικότητας στη συγκεκριµένη αγορά.
Ξέρω την άποψη της Ενώσεως Θεσµικών Επενδυτών. Είναι
εσφαλµένη ή –θα σας το πω διαφορετικά- εκφράζει µια πολύ
συγκεκριµένη λογική και πολύ συγκεκριµένα συµφέροντα. Είµαι
βέβαιος ότι η Κυβέρνηση αυτό που κάνει αυτήν τη στιγµή είναι
να επιθυµεί ανοιχτές αγορές, ευκολότερες συµµετοχές, τοποθετήσεις χρηµάτων, ενίσχυση του ανταγωνισµού και, εποµένως, περιµένουµε µέχρι αύριο να δούµε σε ποιο ύψος θα πάµε το
µετοχικό κεφάλαιο στις ΑΕΔΑΚ.
Θέλω από την άλλη µεριά να επισηµάνω ότι η συζήτηση αυτή
δεν ξέφυγε από τα κλασικά, δηλαδή τις θεµελιακές αντιφάσεις
αυτού που αποκαλείται αντιµνηµονιακό µέτωπο.
Όσο το αντιµνηµονιακό µέτωπο, η Αξιωµατική Αντιπολίτευση,
οι Ανεξάρτητοι Έλληνες, η Χρυσή Αυγή…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Μπα, βλέπετε κανένα τέτοιο µέτωπο;
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Όχι. Έχετε δίκιο, κύριε Λαφαζάνη.
Χρησιµοποιώ µια ορολογία την οποία χρησιµοποίησε ο κ. Μαριάς. Δεν ξέρω…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ποιος κ. Μαριάς; Εγώ λέω για τη
Χρυσή Αυγή. Δεν µπορείτε να ταυτίζετε την Αριστερά µε τη
Χρυσή Αυγή.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Ενδιαφέρον. Όχι για τη Χρυσή Αυγή,
για τη διάκριση που κάνετε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Είπατε για τη Χρυσή Αυγή. Τι
σχέση έχει ο ΣΥΡΙΖΑ µε τη Χρυσή Αυγή; Μπορείτε να µου εξηγήσετε;
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Ναι. Σας εξήγησα. Έχει ως…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Συγχαρητήρια, λοιπόν!
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Κύριε Λαφαζάνη…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Με τη Χρυσή Αυγή άλλοι έχουν
συγγένεια, όχι εµείς. Μπορείτε να τα λέτε αυτά;
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Κατ’ αρχάς, θα µου επιτρέψετε να
λέω –ελπίζω- ό,τι νοµίζω.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ασφαλώς, αλλά για ό,τι λέτε να
έχετε επαφή µε την πραγµατικότητα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Αφήστε τον να µιλήσει, κύριε Λαφαζάνη. Θα τα πείτε τώρα σε λίγο.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Επισηµαίνω, λοιπόν, αυτό το οποίο
αποτελεί ένα κοινό στοιχείο. Ένα κοινό στοιχείο δεν είναι ταυτότητα.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Μέτωπο είπατε.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Δεν είπα αυτό. Χρησιµοποίησα την
ορολογία που χρησιµοποίησε ο κ. Μαριάς.
Το λύσαµε τώρα αυτό; Μην επιµείνουµε παραπέρα.
Χρησιµοποίησα –ξαναλέω- ένα κοινό στοιχείο. Εάν εσείς το γεγονός…
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΜΑΡΙΑΣ: Το αντιµνηµονιακό µέτωπο του
δηµοκρατικού τόξου.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Η αντιµνηµονιακή ρητορεία είναι
κοινή σε αυτούς τους συγκεκριµένους σχηµατισµούς, σε αυτά
τα συγκεκριµένα κόµµατα. Δεν σηµαίνει, ξαναλέω, ότι επειδή
υπάρχει ένα κοινό σηµείο και αυτό είναι περαιτέρω επιχείρηµά
µου, ότι υπάρχει και ταύτιση. Ο κ. Μαριάς, όµως, που προφανώς
και πιθανώς κάπου προσβλέπει -και βλέπω κι εσείς, κύριε Λαφαζάνη, ότι αποκρούσατε µόνο τη Χρυσή Αυγή, όχι το κόµµα των
Ανεξαρτήτων Ελλήνων- αναφέρθηκε, λοιπόν, στο ζήτηµα αυτού
του συγκεκριµένου µετώπου.
Άρα, λοιπόν, να εξαιρέσουµε από το µέτωπο τη Χρυσή Αυγή,
σύµφωνοι για να το λύσουµε. Μένει το υπόλοιπο µέτωπο και από
εκεί και πέρα να προχωρήσουµε στη συζήτηση.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Δεν θα φτιάχνετε εσείς τα µέτωπα. Πείτε µας την άποψή σας.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Ο ευρωπαϊκός χαρακτήρας…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Μα, δεν είναι δυνατόν, κύριε
Πρόεδρε.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Μα, εσείς µε διακόπτετε και βάζετε
το ζήτηµα εκεί που δεν είναι. Εγώ ήθελα να πω κάτι άλλο, αλλά
εσείς θέλατε να συζητήσετε γι’ αυτό. Τι να σας κάνω τώρα;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Συζητήστε το άλλο.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Πάω στο άλλο, λοιπόν, και το άλλο
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είναι το εξής, κύριε Λαφαζάνη. Ενώ κόπτεστε για το φιλοευρωπαϊκό σας χαρακτήρα, ενώ διατρανώνετε τις πεποιθήσεις σας
για το ευρώ, µιλώ για το ΣΥΡΙΖΑ εδώ, µη µε παρεξηγήσει κανένας, ενώ, λοιπόν, κόπτεστε για τις συγκεκριµένες τοποθετήσεις
σας για το ευρώ, για τη στράτευσή σας στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
συζητάµε σήµερα ευρωπαϊκές οδηγίες -το τονίζω- διαπραγµατευµένες µέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, µέσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στα εθνικά Κοινοβούλια, στο ελληνικό Κοινοβούλιο, στο πλαίσιο της επικουρικότητας, τις συζητάµε αυτές και
όταν ερχόµαστε να τις ψηφίσουµε, τις καταψηφίζετε.
Αυτό ως ένδειξη του τι θα κάνατε αύριο ως κυβέρνηση, άραγε;
Ως κυβέρνηση εποµένως, τι θα λέγατε γι’ αυτές τις οδηγίες; Ότι
δεν τις ενσωµατώνετε; Τις αρνείστε;
Και πάω στο επόµενο. Άκουσα το επόµενο καταπληκτικό. Γιατί
τις καταψηφίζετε επί της ουσίας; Γιατί ενισχύουν την ελευθερία
κίνησης κεφαλαίων και µάλιστα εδώ από διάφορες πτέρυγες
ακούστηκε κι ένα επιχείρηµα αφελληνισµού των κεφαλαίων. Δηλαδή, λέτε ότι και αυτό το κεφάλαιο το ελληνικό που είναι να µείνει στην Ελλάδα, µε αυτά που κάνετε το οδηγείτε στο εξωτερικό.
Είστε κοντά µας; Η βασική αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης
είναι η ελευθερία κίνησης κεφαλαίων και η ενιαία αγορά. Άµα δεν
σας αρέσει αυτή η αρχή, δεν είστε µε την Ευρωπαϊκή Ένωση,
είστε µε κάτι άλλο. Δεν ξέρω µε τι άλλο, αλλά η Ευρωπαϊκή
Ένωση είναι αυτή. Είστε ή δεν είστε;
Και, βεβαίως, ουδέποτε έχετε απαντήσει στην κριτική αυτή,
την οποία σας την κάνουµε συστηµατικά, σας την κάνει από µια
άλλη σκοπιά το Κοµµουνιστικό Κόµµα, γιατί ακριβώς επισηµαίνει
τη συγκεκριµένη αντίφαση και δεν µας λέτε τίποτε γι’ αυτό. Λέτε,
λοιπόν: «Εµείς λέµε ζήτω η Ευρώπη. Δεν θέλουµε να κάνουµε τοποθέτηση εναντίον της Ευρώπης, δεν θέλουµε να µιλήσουµε
εναντίον του ευρώ αλλά ούτε τις οδηγίες θέλουµε να ψηφίσουµε,
δεν θέλουµε την ενιαία αγορά, δεν θέλουµε την ελεύθερη κίνηση
κεφαλαίων µέσα στην Ευρώπη». Ποια Ευρώπη θέλετε; Μία άλλη
που έχετε µέσα στο µυαλό σας και που δεν υπάρχει. Αυτή είναι,
να την φτιάξετε, όταν και αν την φτιάξετε.
Κι έρχοµαι και παραπέρα. Άκουσα πολλή κριτική για το χρηµατοπιστωτικό κεφάλαιο. Για να συνεννοηθούµε εδώ, γιατί
άκουσα ότι έβαλε ο κόσµος τα λεφτά του –αυτό το άκουσα ως
κριτική από το Κοµµουνιστικό Κόµµα- τα χρησιµοποίησε το κεφάλαιο, έκανε υπερκέρδη το κεφάλαιο και ο κόσµος έχασε τα
λεφτά του. Σας είπε κανένας ότι οι επενδύσεις είναι ασφαλείς;
Όποιος δεν θέλει να συµµετέχει σε επενδυτική διαδικασία, δεν
του πήρε κανείς τα λεφτά από την τσέπη.
Οι εταιρείες διαχείρισης αµοιβαίων κεφαλαίων δεν φορολογούν τους πολίτες για να τους πάρουν τα λεφτά από την τσέπη
να τα τοποθετήσουν σε αµοιβαία κεφάλαια. Τους προτείνουν µία
επένδυση και οι πολίτες επενδύουν –για να συνεννοούµαστε όλοι
σε αυτόν τον τόπο- σε αυτά τα συγκεκριµένα προϊόντα, γιατί
ακριβώς στοχεύουν σε µεγαλύτερη κερδοφορία. Οι πολίτες, οι
επενδυτές, αυτοί που έχουν τις αποταµιεύσεις τους, οι µικροί
αποταµιευτές θέλουν µεγαλύτερη απόδοση, γιατί δεν τους αρέσει η απόδοση του ταµιευτηρίου και γι’ αυτό κάνουν συγκεκριµένη τοποθέτηση. Είναι εγγυηµένες αυτές οι επενδύσεις; Τους
είπε κανείς ότι έτσι θα συµβαίνει; Όταν όµως αυτές οι επενδύσεις χρησιµοποιούνται και παράγουν πλούτο και δηµιουργούν
τέτοιες κατανοµές ώστε συνολικά να υπάρχει µεγέθυνση της οικονοµίας, τότε είµαστε όλοι ευχαριστηµένοι. Όταν µπαίνουµε σε
µία περίοδο κρίσης, τότε λέµε ότι το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα
δεν µας αρέσει. Μα κανείς δεν είπε ότι το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα αποτελεί διαρκή και αέναη κερδοφορία εσαεί και δεν έχει
κύκλους στους οποίους υπάρχουν και κρίσεις. Αυτό το ξέρουν
όλοι και το αποδέχονται όλοι. Όταν, λοιπόν, πηγαίνουµε στον
κύκλο της απώλειας κάποιων κερδών ή και κεφαλαίου, αυτό είναι
αποδεκτό µέσα σε αυτήν τη διαδικασία.
Άκουσα ρητορική για τις πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου.
Με συγχωρείτε, αν κάποιος θίγει το Κοινοβούλιο είναι αυτή η ρητορική. Δεν είναι κυρίαρχο το Κοινοβούλιο; Δεν µπορεί να έρθει
να πει εδώ ότι αυτές οι πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου θα
καταψηφιστούν; Και θα καταψηφιστούν και επί της ουσίας και
επί της διαδικασίας, γιατί δεν συντρέχουν -για παράδειγµα- οι
όροι του Συντάγµατος για την έκδοση πράξεων νοµοθετικού πε-
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ριεχοµένου. Δεν είναι κυρίαρχο εδώ το όργανο για να κρίνει και
τα δύο αυτά σηµεία; Θα αποφανθεί, λοιπόν, το Σώµα και θα κρίνει εάν πράγµατι συνέτρεχαν οι συνταγµατικές προϋποθέσεις για
την έκδοση πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου ή όχι και αν συµφωνεί µε το περιεχόµενό τους ή όχι.
Άκουσα πάλι, για µία ακόµη φορά, να επανέρχεται η ρητορική
για το αγγλικό δίκαιο, για την ασυλία και για τους όρους και τις
προϋποθέσεις και όλη αυτή τη σχετική συζήτηση. Επιτέλους,
µπορεί κάποιος να µας πει, από αυτούς που µελετούν το Αγγλικό
Δίκαιο, σε ποιο ακριβώς σηµείο είναι αυστηρότερο από άλλα δίκαια της εκτέλεσης; Να µας πει όµως το συγκεκριµένο σηµείο
και όχι έτσι, γενικώς.
Δεύτερον, µπορεί κανείς να µας πει αυτή η περίφηµη παραίτηση από την ασυλία τι ακριβώς επηρεάζει σε σχέση µε το δίκαιο
της εκτέλεσης;
Εγώ θα κάνω την κλασική ερώτηση που κάνω εδώ και καιρό.
Εάν σε έναν ιδιώτη χρωστάει λεφτά το ελληνικό δηµόσιο, µπορεί
αυτός να εκτελέσει κατά της ιδιωτικής περιουσίας του ελληνικού
δηµοσίου, ναι ή όχι; Ο οποιοσδήποτε ιδιώτης, ένας από εµάς, σε
έναν πολίτη που του χρωστάει το ελληνικό δηµόσιο…
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτού)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Έχετε ένα λεπτό
ακόµη, κύριε συνάδελφε.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Έχω ένα δίλεπτο, κύριε Πρόεδρε,
των ουσιαστικών παρεµβάσεων του κ. Λαφαζάνη, το οποίο πρέπει να µου δώσετε.
Άρα, λοιπόν, υφίσταται διαδικασία εκτελέσεως; Εάν χρωστάει
σε οποιονδήποτε από εµάς το ελληνικό δηµόσιο θα πάει ο πολίτης αυτός, εάν δεν τον πληρώνει το ελληνικό δηµόσιο –και καλά
θα κάνει- να κάνει κατασχέσεις σε ακίνητά του, σε δικαιώµατά
του, σε χρήµατά του; Θα πάει να το κάνει αυτό ένας οποιοσδήποτε ιδιώτης;
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Όχι όµως και στα κοινόχρηστα. Αν µου δώσετε επτά λεπτά, θα σας απαντήσω.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Προσέξτε λίγο τα νοµικά σας. Αυτό
λέω, ότι τα εκτός συναλλαγής στο πλαίσιο αυτής της συµβάσεως
καθίστανται εντός συναλλαγής. Σας λέω, λοιπόν, ότι δεν ξέρετε
τι λέτε.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Εσείς δεν ξέρετε τι λέτε.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Δεν ξέρετε τι λέτε και παραπληροφορείτε συστηµατικά τον ελληνικό λαό. Σταµατήστε το επιτέλους! Είναι δε πολύ ενδιαφέρον, γι’ αυτό το ωραίο αντιµνηµονιακό µέτωπο, να παρακολουθήσει κανείς την εξέλιξη των επιχειρηµάτων.
Τι µας έλεγαν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι; Θα πέσει έξω ο
προϋπολογισµός. Δεν πρόκειται να πετύχουν οι µακροοικονοµικοί στόχοι. Δεν πρόκειται να πετύχει τίποτα από όλα αυτά. Προσέξτε. Όταν έρχονται καλά αποτελέσµατα στο επίπεδο των
µακροοικονοµικών στόχων -γιατί πράγµατι µειώνεται το έλλειµµα, γιατί πράγµατι βελτιώνεται το ισοζύγιο τρεχουσών µεταβιβάσεων, γιατί πράγµατι αντιµετωπίζεται ο πληθωρισµός- όταν
έρχονται καλά αποτελέσµατα, το ξεχνάµε αυτό. Πηγαίνουµε στο
επόµενο. Ποιο ήταν το επόµενο; Το χρέος. Είναι επαχθές, είναι
επονείδιστο, οι διεθνείς τοκογλύφοι, πληρώνουµε µεγάλους τόκους, µας παίρνουν τα κέρδη.
Έρχεται η Κυβέρνηση µε συµφωνία, πετυχαίνει το χαµηλότερο
δυνατό επιτόκιο, παίρνει παράταση αποπληρωµής δεκαπέντε
ετών, επιστρέφονται τα κέρδη, γίνεται νέο κούρεµα του χρέους,
πάει το επιχείρηµα ξανά του χρέους. Τώρα γίνεται νέα µετακίνηση στις βάσεις. «Ναι», λέτε, «αλλά κοιτάξτε τι συµβαίνει στην
πραγµατική οικονοµία. Δεν θα έρθουν οι επενδύσεις, δεν θα τα
καταφέρετε, δεν θα βγει το πρόγραµµα. Θα υπάρξει κοινωνική
έκρηξη». Αποτυγχάνει η κριτική σας, η µία πίσω από την άλλη.
Απλώς διερωτώµαι, κύριε Πρόεδρε, αν θα υπάρξει κάποια
στιγµή σε αυτήν την Αίθουσα, σε αυτόν τον τόπο, µία ειλικρινής,
ουσιαστική, δηµιουργική αντιπολίτευση, για να συµβάλει στη µεγάλη προσπάθεια που κάνει ο ελληνικός λαός. Φοβάµαι, δυστυχώς, ότι ως προς το ερώτηµα αυτό πρέπει να απελπιστούµε.
Η Αξιωµατική Αντιπολίτευση, αλλά και εν γένει η αντιµνηµονιακή Αντιπολίτευση θα συνεχίσει τη µηδενιστική της ρητορεία,
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θα συνεχίσει να εύχεται την καταστροφή του τόπου και του λαού,
γιατί ακριβώς δεν έχει ούτε µία δηµιουργική πρόταση να αντιτάξει, δεν έχει ούτε µία πραγµατική πρόταση εξόδου από την
κρίση, δεν έχει την παραµικρή δηµιουργική συµβολή µέσα σε
αυτήν τη διεργασία.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ο κ. Λαφαζάνης έχει
το λόγο για δώδεκα λεπτά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ο κύριος Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας πήρε πολλή φόρα, τόση
φόρα, που ανακάλυψε εδώ και τα µέτωπα, τα διαµόρφωσε κ.λπ..
Το µόνο µέτωπο που βλέπουµε να υπάρχει έως τώρα είναι το
µέτωπο Νέας Δηµοκρατίας-ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ. Είναι το µέτωπο καταστροφής της χώρας, ένα µέτωπο που µας έχει κάνει προτεκτοράτο και «Μπανανία», συνέχεια του Γεωργίου Παπανδρέου.
Ακολουθείτε ακόµη χειρότερη πολιτική.
Θα σας συνιστούσα, όταν µιλάτε για Ευρώπη, να ξέρετε ότι η
Ευρώπη δεν είναι µόνο το γερµανικό κεφάλαιο ούτε η Μέρκελ.
Αυτό πρέπει να το καταλάβετε κάποτε, γιατί τα ταυτίζετε αυτά
τα πράγµατα. Όταν µιλάτε για Ευρώπη, νοµίζετε ότι είναι ο γερµανικός ιµπεριαλισµός, που τώρα δεν έχει, βεβαίως, τα γνωστά
µέσα τού παρελθόντος –που τα γνωρίσαµε δύο φορές τον προηγούµενο αιώνα- αλλά έχει άλλα µέσα, εξίσου, όµως, εξουθενωτικά οικονοµικά. Και έχει κάνει νεοαποικία τον ευρωπαϊκό Νότο.
Μην ταυτίζετε, λοιπόν, την Ευρώπη µε την κ. Μέρκελ, τη συνεργάτιδα της παράταξής σας, την ηγεµόνα σας. Αυτή είναι εκείνη
που οδηγεί τα πράγµατα προς την καταστροφή και τον όλεθρο
σε όλη την Ευρώπη.
Υπάρχει και µια άλλη Ευρώπη, η δυνατότητα µιας άλλης Ευρώπης. Εµείς αυτήν την Ευρώπη υποστηρίζουµε, µια διαφορετική από τη σηµερινή Ευρώπη. Και αν παρακολουθείτε λιγάκι το
ΣΥΡΙΖΑ, θα το έχετε αντιληφθεί αυτό, ότι αγωνιζόµαστε για µια
διαφορετική Ευρώπη και θα υπάρξει αυτή η διαφορετική Ευρώπη, γιατί δεν µπορεί να επιβιώσει αλλιώς, δεν έχει προοπτική.
Δεν έχει προοπτική ο ευρωπαϊκός Νότος. Όχι µόνο η Ελλάδα όπου έχουµε φθάσει σε αυτά τα µαύρα, τα απερίγραπτα χάλιααλλά και χώρες που έχουν ανάλογη, µεγάλη ιστορία -όπως η
Ισπανία, η Ιταλία, η Πορτογαλία, τώρα η Γαλλία, η Ιρλανδία- δεν
έχουν µέλλον µε αυτήν την Ευρώπη που εσείς ακολουθείτε και
µας κάνετε και µαθήµατα να την παρακολουθήσουµε και εµείς.
Δεν είµαστε υπάλληλοι ούτε φερέφωνα. Και αυτό πρέπει να το
αντιληφθείτε. Δεν σηµαίνει ότι ό,τι προέρχεται από τας Βρυξέλλας εµείς πρέπει να το προσκυνούµε γονυπετείς και να το θαυµάζουµε και να λέµε «τι ωραίο που είναι», διότι όλα αυτά τα
εργαλεία -τα οποία ενισχύετε προς τη χειρότερη κατεύθυνσητων διάφορων κεφαλαίων -που ποντάρουν και µιζάρουν στις κεφαλαιαγορές και παίζουν χρηµατιστηριακά παράγωγα, χρηµατιστηριακά προϊόντα- έχουν οδηγήσει στη σηµερινή κρίση. Και σε
αυτά προσκυνάτε µε αυτό το νοµοσχέδιο το οποίο µάς φέρατε
εδώ. Θα σας συνιστούσα να διαβάζετε και λιγάκι το νοµοσχέδιο.
Κύριε Υπουργέ, τι σας φταίνε οι καθαρίστριες; Έχετε τίποτα
µε τις καθαρίστριες που καθαρίζουν τις εφορίες; Δεν το λέω προσωπικά για εσάς, γιατί άλλωστε έχουµε συζητήσει προσωπικά
αυτό το θέµα. Δεν είναι καθόλου λεπτοµέρεια το θέµα αυτό.
Έχουµε εκατοντάδες καθαρίστριες που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους µε 325 ευρώ και τις πληρώνετε σαν υλικά καθαρισµού επί χρόνια! Και έρχεστε τώρα να πείτε ότι οι συµβάσεις
τους είναι νόµιµες µόνο µέχρι τις 31-12-2012 και οι πληρωµές θα
καταβληθούν νόµιµα µόνο µέχρι αυτήν την ηµεροµηνία. Μετά τι
θα τις κάνετε; Θα τις πετάξετε στο δρόµο, µετά από δέκα, δώδεκα, δεκαπέντε χρόνια δουλειάς;
Σας έχουµε καταθέσει µια τροπολογία επ’ αυτού. Δεν σας ζητάµε «τον ουρανό µε τα άστρα». Σας λέµε να επεκτείνετε τουλάχιστον αυτήν τη νόµιµη -που δεν θεωρείται νόµιµη- αµοιβή, την
οποία οι υπηρεσίες σας πληρώνουν µέχρι το 2013. Επεκτείνετέ
την. Δώστε τουλάχιστον µία ανάσα σε αυτές τις γυναίκες, ώστε
να µη λιµοκτονήσουν. Γιατί δεν έχουν και µέλλον, είναι µεγάλες
γυναίκες.
Ωραίο είναι να µας κάνετε εδώ διαλέξεις και να µας µιλάτε για
τις δόσεις κ.λπ., όµως έχετε γεµίσει την Ελλάδα ανέργους. Πε-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ρισσότεροι είναι οι άνεργοι από τους απασχολούµενους. Ελάχιστοι πλέον απασχολούµενοι θα συντηρούν και συντηρούν ήδη
την ελληνική κοινωνία και µάλιστα απασχολούµενοι µε τις χειρότερες εργασιακές συνθήκες. Πού πάτε, λοιπόν;
Αφήστε λοιπόν τα µεγάλα λόγια περί Ευρώπης, περί δόσεων
ή των θαυµάτων που επιτυγχάνετε κατά καιρούς. Δείτε την κοινωνία που καταστρέφετε. Επίσης έρχεστε εδώ και µας λέτε ότι
µε υπουργική απόφαση θα επανακαθορίζεται η διαφορά παθητικού και ενεργητικού στα µεταφερόµενα στοιχεία τραπεζών
όταν συγχωνεύονται.
Τι είναι αυτά τα πράγµατα; Ο Υπουργός θα καθορίζει, δηλαδή,
τα δώρα που θα παίρνουν οι τράπεζες όταν υπάρχει συγχώνευση; Θα µπορέσετε µε αυτό να επανακαθορίσετε τη διαφορά
παθητικού-ενεργητικού; Έχει φτάσει 7,6 δισεκατοµµύρια και τα
πληρώνει το ελληνικό δηµόσιο από την περίφηµη ανακεφαλαιοποίηση. Με ανακεφαλαιοποίηση θα πληρώνεται. Δανείζεται το
δηµόσιο, για να εκχωρεί στις τράπεζες.
Θα αναθεωρήσετε τη διαφορά παθητικού-ενεργητικού στην
Αγροτική ή θα καθορίσετε εσείς, µε υπουργική απόφαση, νέα
διαφορά παθητικού και θα κάνετε αναπροσαρµογή ενεργητικού
στο «τρισκατάρατο» σχέδιο, όπου θέλετε να δώσετε το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο ως προίκα του δηµοσίου σε κάποια άλλη τράπεζα; Αυτό θέλετε να κάνετε και το φέρνετε εδώ ως διάταξη;
Ακόµα και στη EUROBANK θα επανακαθορίσετε το παθητικόενεργητικό;
Δώστε µας µια απάντηση αυτήν την ώρα. Από τα λεφτά της
επανακεφαλαιοποίησης πόσα δισεκατοµµύρια θα διατεθούν για
να στηρίξουν τις συγχωνεύσεις και τις συγκεντρώσεις στο χρηµατοπιστωτικό χώρο; Μπορούµε να ξέρουµε πόσα είναι;
Βλέπω επίσης διατάξεις που είναι κρίσιµες και περνάνε στη
«ζούλα». Βλέπω ότι θα µπορούσατε να είχατε συνολική αύξηση
των εσόδων του δηµοσίου 2,5 δισεκατοµµυρίων από τη δυνατότητα, που δίνεται, µεταφοράς για τις χρήσεις 2012-2020 των εσόδων από τα οµόλογα που έχει η Τράπεζα της Ελλάδος.
Από πού προκύπτει αυτό, δηλαδή τα 2,5 δισεκατοµµύρια; Αν
υπάρχει τέτοια δυνατότητα, γιατί δεν την ασκούσατε όλο το προηγούµενο διάστηµα; Γιατί τα ποσά, που γράφει η έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου, είναι τεράστια. Μιλάει για 2,5 δισεκατοµµύρια.
Και εγώ δεν θα αναφερόµουν στις δόσεις, αν δεν µου έδινε
αφορµή ο κύριος Υπουργός. Ποιες δόσεις; Η δόση εξανεµίστηκε
ήδη! Έγινε επανακεφαλαιοποίηση 16 δισεκατοµµύρια, έτσι λένε
τουλάχιστον. Πληρώσατε παραπάνω δανεικά, για να κάνετε την
επαναγορά οµολόγων. Έφτασε 1,5 δισεκατοµµύριο, το οποίο λέγατε ότι θα δοθεί ως έκτακτο δάνειο. Τώρα αυτά τα λεφτά θα δοθούν µέσω της επανακεφαλαιοποίησης, για να γλιτώσουµε 20
δισεκατοµµύρια –υποτίθεται- χρέος. Αυτές τις αθλιότητες που
κάνατε και µε το PSI! Αθλιότητες!
Είκοσι δισεκατοµµύρια χρέος! Δάνειο 11,5 δισεκατοµµύρια,
για να γλιτώσουµε 20 δισεκατοµµύρια. Και κάνατε και τον αναβαλλόµενο φόρο. Γιατί τον κάνατε «γαργάρα» αυτόν τον αναβαλλόµενο φόρο; Ο αναβαλλόµενος φόρος, αυτό το αίσχος, το
πανάθλιο εφεύρηµα, έγινε για να ενισχύσετε τις τράπεζες. Για
είκοσι χρόνια δεν θα πληρώνουν φόρους, όχι ως τράπεζες αλλά
ως όµιλος. Ακόµα και οι θυγατρικές του εξωτερικού για τα εισαγόµενα κέρδη δεν θα πληρώνουν φόρους.
Με αυτόν τον τρόπο θα φθάσει αυτό το ποσό –ο αναβαλλόµενος φόρος- πάνω από 6 δισεκατοµµύρια. Από τα 20 δισεκατοµµύρια, τα 6 δισεκατοµµύρια –που υποτίθεται ότι θα γλιτώναµεπάνε, πέταξαν. Τόσο είναι! Αν έχετε άλλα στοιχεία, να µου τα καταθέσετε. Αλλά να τα καταθέσετε αναλυτικά και όχι µέσω των
site των τραπεζών, τα οποία λένε τα στοιχεία που τους αρέσουν.
Πώς καθορίσατε την τιµή των οµολόγων; Πώς καθορίσατε την
τιµή της επαναγοράς των οµολόγων; Με ποια κριτήρια; Το Eurogroup ξέραµε εµείς και ξαφνικά βλέπουµε τιµές πολύ διαφορετικές. Πλήρωνε, ελληνικέ λαέ, για να βοηθήσεις τις τράπεζες.
Με αυτό τι πετύχατε; Το εξής απλό. Χαιρετίσµατα, κύριοι, τα
οµόλογα από τις τράπεζες. Μετά τα δύο PSI –το πρώτο και αυτό
της επαναγοράς- δεν έχουν οµόλογα οι τράπεζες. Όλο το χρέος
είναι πλέον θεσµικό. Άντε, λοιπόν, να κάνετε ρυθµίσεις για το
χρέος, όταν έχετε κράτη απέναντί σας!
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Θα τις κάνει όµως ο ΣΥΡΙΖΑ. Θα τις κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ είναι έτοιµος να κάνει ρήξεις και να συγκρουστεί. Τις αθλιότητες τις δικές σας δεν θα τις πληρώσει ο ελληνικός λαός.
Απαλλάξατε τις τράπεζες και µεταφέρατε το χρέος στους θεσµικούς επενδυτές.
Βεβαίως, το αντίτιµο των δόσεων δεν το λέτε, ότι είναι οι µνηµονιακές δεσµεύσεις, η άγρια λιτότητα και το νέο φορολογικό
νοµοσχέδιο-επιδροµή. Διπλή επίθεση. Από τη µια κουρεύετε µισθούς και συντάξεις και από την άλλη τούς επιτίθεστε σαν τσεκούρι µέσω της φορολογίας. Πώς θα αντέξει αυτός ο κόσµος το
2013; Πώς θα αντέξει αυτήν τη χρονιά µε αυτά τα µέτρα; Και υπερηφανεύεστε για τις δόσεις!
Έρχεστε µε πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου. Να χαίρεστε
τα νοµικά που σπουδάσατε, κύριε Βορίδη. Να τα χαίρεστε! Μόνο
πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου φέρνετε πλέον σε αυτήν τη
Βουλή. Τίποτα άλλο! Να το βάλετε και στο Σύνταγµα, λοιπόν, ότι
από εδώ και µπρος µόνο έτσι θα κυβερνάµε τη χώρα.
Φέρνετε, λοιπόν, πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου στις 12-122012, µε την οποία τροποποιούνται δανειακές συµβάσεις και διαµορφώνονται οι καινούργιες, µε κατάπτυστους όρους, χωρίς
κανένα ίχνος εθνικής κυριαρχίας. Ξέρετε τι κάνουν αυτές οι δανειακές συµβάσεις, τις οποίες αµφιβάλλω αν τις έχετε διαβάσει
κιόλας; Αµφιβάλλω! Αµφιβάλλω αν κάνατε τον κόπο να διαβάσετε τι έχει περάσει.
Λέει, λοιπόν, εδώ ότι, για να γίνουν οι εκταµιεύσεις των 14,8
δισεκατοµµυρίων ευρώ από την Ευρωζώνη και των 3,4 δισεκατοµµυρίων από το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, κατά το πρώτο
τρίµηνο του 2013 θα ελέγχεται σε µηνιαία βάση αν το οικονοµικό
επιτελείο έχει υλοποιήσει τις δράσεις που έχουν συµφωνηθεί.
Δεν πάω στα άλλα.
Τι λέει εδώ; Για να ελέγχονται αυτά σε µηνιαία βάση και για να
δίδονται οι δόσεις µε δόσεις, θα πρέπει να υπάρχουν γνωµοδοτήσεις από δύο δικηγορικές εταιρείες –«CLEARY GOTTLIEB
STEEN & HAMILTON»- σχετικά µε τη συµµόρφωση της Ελλάδας
µε τους εφαρµοστέους όρους και τις προϋποθέσεις των δανείων
και των οµολόγων.
Δεν µου λέτε, υπάρχει ελληνικό κράτος ή έχετε εκχωρήσει όλα
τα δικαιώµατα σε δικηγορικά γραφεία αλλά και στις τράπεζες
εδώ πιο πάνω -που δεν έχω χρόνο να τις αναφέρω µία προς µίατις οποίες πληρώνετε αδρά για να κάνουν αυτού του είδους τις
δανειακές συµβάσεις και δήθεν µεσολαβήσεις; Υπάρχει ελληνικό
κράτος; Υπάρχει ελληνική κυριαρχία; Δηλαδή, αυτά τα δικηγορικά γραφεία θα κάνουν γνωµατεύσεις, προκειµένου να παίρνετε
δόσεις, αν έχουν συµφωνηθεί οι όροι;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Μεγαλύτερη ταπείνωση από αυτήν δεν υπάρχει. Και σε διεθνή
οικονοµικό έλεγχο όταν ήταν η Ελλάδα, δεν είχε φτάσει σε τέτοιο
κατάντηµα προτεκτοράτου, όπως την έχετε οδηγήσει µε πράξεις,
µάλιστα, νοµοθετικού περιεχοµένου. Και αυτά πέραν των άλλων
τα οποία αναγράφονται σε αυτές τις πράξεις. Ως προς το πότε
θα τις συζητήσει η Βουλή, χαιρετίσµατα! Σε σαράντα µέρες υποτίθεται ότι πρέπει να έρθει εδώ, τρεις µήνες έχει περιθώριο να
συζητηθεί, όταν αυτού του είδους οι οικονοµικές συµφωνίες
έπρεπε να είχαν τα 2/3 της Βουλής.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κύριε Λαφαζάνη, τελειώνετε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Το πήγατε στο 151, απλή πλειοψηφία και τώρα, µε πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου, εκβιαστικά, τετελεσµένα γεγονότα και
άντε, πάρτε τα πίσω εσείς.
Αυτά, λοιπόν, είναι ασυγχώρητα ιστορικά εγκλήµατα. Μη νοµίζετε ότι δεν θα υπάρξει λογοδοσία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Τελειώνετε, κύριε
Λαφαζάνη, σας παρακαλώ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Θα λογοδοτήσετε, διότι καταστρέψατε αυτήν τη χώρα και την καταστρέφετε µέρα µε τη µέρα.
Τη ρηµάζετε κυριολεκτικά. Δεν αφήνετε τίποτα όρθιο. Στο όνοµα
ποιων ιδανικών και ποιων, υποτίθεται, διακυβευµάτων; Διότι αυτά
που λέτε -πάλι ως εκβιασµό στον ελληνικό λαό- είναι ακόµα µεγαλύτερες αθλιότητες και δείχνουν κατάντηµα ενός πολιτικού
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συστήµατος, το να προσπαθείτε να εκβιάσετε και να σπείρετε το
φόβο σε έναν περήφανο λαό.
Όµως, όπως σας είπα, θα λογοδοτήσετε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ο κ. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης έχει το λόγο.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Είναι καλή στιγµή για το ελληνικό Κοινοβούλιο και τη χώρα
κάθε φορά που έρχονται στη Βουλή ευρωπαϊκές διατάξεις, που
έχουν περάσει τη βάσανο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, των κυβερνήσεων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, να ενσωµατώνονται στο εθνικό µας
δίκαιο. Και µια τέτοια καλή στιγµή είναι απόψε, όπου ουσιαστικά
θωρακίζεται περαιτέρω η χρηµατοπιστωτική οικονοµία απέναντι
στις αυθαιρεσίες και στην έλλειψη εποπτείας που παρατηρήθηκε
τα προηγούµενα χρόνια, µε κορυφαίο παράδειγµα, µε κορυφαίο
ατύχηµα τη «LEHMAN BROTHERS» στις Ηνωµένες Πολιτείες.
Νοµίζω ότι όλοι πρέπει να συµφωνούµε σε αυτή τη διαδικασία
της ενσωµάτωσης, στο βαθµό που έχει προηγηθεί η νοµοθετική
διαδικασία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αναρωτιέµαι τι ψήφισε
το αδελφό κόµµα του ΣΥΡΙΖΑ στην Ευρωβουλή. Δεν ψήφισαν
αυτό το νοµοσχέδιο, αυτήν τη συγκεκριµένη οδηγία; Και έρχεστε
σήµερα εδώ εσείς και αρνείστε να θωρακίσουµε τη χρηµατοπιστωτική οικονοµία, τις κεφαλαιαγορές, τις τράπεζες και ταυτόχρονα, να προστατέψουµε τους καταναλωτές; Σε τι συνίσταται
η άρνησή σας;
Άκουσα πραγµατικά ορισµένα πράγµατα τα οποία είναι πρωτοφανή για κόµµα το οποίο συµµετέχει σε µια δηµοκρατία και σε
µια ελεύθερη οικονοµία. Δεν είναι ούτε κατάρα ούτε ευλογία η
χρηµατοπιστωτική οικονοµία. Είναι µια πραγµατικότητα, η οποία
χρειάζεται θωράκιση και εποπτεία. Η παγκόσµια πραγµατική οικονοµία είναι 70 τρισεκατοµµύρια και 700 τρισεκατοµµύρια είναι
η παγκόσµια χρηµατοπιστωτική οικονοµία. Αν αυτό δεν το ξέρετε, οφείλετε να το µάθετε και, όχι µόνο να το µάθετε, αλλά να
το λάβετε και υπ’ όψιν σας, γιατί µόνο έτσι µπορεί να γίνει ανάπτυξη.
Άκουσα προηγουµένως τον κ. Λαφαζάνη να λέει «µιζάρουν»
και διάφορα άλλα τέτοια ρήµατα. Δεν λέει ο κ. Λαφαζάνης την
πραγµατικότητα. Και η πραγµατικότητα είναι ότι πάρα πολλά
ασφαλιστικά ταµεία στην Ευρώπη επενδύουν στην Ελλάδα να
αγοράζουν ελληνικά οµόλογα και θα αγοράζουν και στο µέλλον.
Και διακινδυνεύουν τα λεφτά των ασφαλισµένων τους. Και αντί
εµείς να λέµε πώς θα προσελκύσουµε περαιτέρω τέτοια κεφάλαια και πώς θα κάνουµε την Ελλάδα ελκυστική στην ανάπτυξη,
εδώ δυστυχώς για µια ακόµη φορά -και ενώ µιλάµε για προτεκτοράτο- εφαρµόζουµε τη λογική του προτεκτοράτου και του ραγιαδισµού.
Ξαναβρήκαµε τώρα το νέο εχθρό. Ο νέος εχθρός είναι η κ.
Μέρκελ. Μέχρι πρόσφατα ήταν οι καταραµένοι Αµερικανοί. Τώρα
είναι οι Γερµανοί. Αυτό είναι ραγιαδισµός, αυτό είναι δουλοπρέπεια, αυτό είναι επαρχιωτισµός.
Και να σας πω και κάτι άλλο; Υπάρχει η φράση ενός πολιτικού
πρόσφατα στη Γερµανία. Έλληνας πολιτικός είπε: Η Ευρώπη
χρειάζεται τη Γερµανία, κυρίως όµως χρειάζεται το απαράµιλλο
πνεύµα της. Ποιος έκανε αυτήν τη δήλωση; Ο Αρχηγός σας,
κύριε Λαφαζάνη. Γιατί εκεί πάτε και εκλιπαρείτε και τη συνάντηση
έστω µε έναν Υπουργό. Εδώ έρχεστε και «πουλάτε» σε ένα λαό
καθηµαγµένο, βασανισµένο, δυστυχισµένο, ραγιαδισµό και
επαρχιωτισµό.
Λοιπόν, η Ευρώπη µεταφέρθηκε στο Νότο, βρίσκεται εδώ,
κάτω. Εδώ είναι το ενδιαφέρον αυτήν τη στιγµή. Το παγκόσµιο
ενδιαφέρον σχετικά µε την Ευρώπη βρίσκεται στο Νότο. Και βρίσκεται στο Νότο, γιατί εδώ χτυπάει η καρδιά της παγκόσµιας οικονοµίας και στην Ασία στη συνέχεια, στη Νότιο και Ανατολική
Ασία, γιατί εδώ υπάρχουν τα µεγάλα γεγονότα, στη Μαγκρέµπ,
στη Μέση Ανατολή, όπου υπάρχει το 70% των υδρογονανθράκων
του πλανήτη, εδώ που γίνονται οι µεγάλες λαϊκές επαναστάσεις
και σε λίγο θα υπάρξει διανοµή τεραστίων κεφαλαίων. Και εδώ η
Ελλάδα έχει µεγάλο ενδιαφέρον.
Είναι ώρα να αλλάξετε και ρητορική και πολιτική. Βλέπετε τι
παθαίνουν οι Ανεξάρτητοι Έλληνες. Εγώ δεν µπαίνω στα εσω-
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κοµµατικά ζητήµατα, δεν µε ενδιαφέρουν, αλλά η αντιµνηµονιακή, η ρητορική, η πολωτική, η ρητορική της βίας, του µίσους,
του διχασµού έχει τελειώσει. Κάντε το, λοιπόν, γρήγορα κι εσείς,
κύριε Λαφαζάνη, γιατί είµαι βέβαιος ότι κι εσείς θα αντιµετωπίσετε τα ίδια ακριβώς προβλήµατα, παρά το γεγονός ότι περιµένετε σαν ώριµο φρούτο να πέσει η Κυβέρνηση.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Λέτε για τα δικά µας τα προβλήµατα και δεν κοιτάτε τα δικά σας.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ: Είπε προχθές ο κ. Όλι Ρεν ότι οι
Κασσάνδρες διαψεύστηκαν. Ο «πολύς» κ. Ρουµπινί -τον θυµάστε;- πόσες φορές στοιχηµάτισε για την καταστροφή της χώρας;
Ο «πολύς» κ. Ρουµπινί, λοιπόν, είπε προχθές: Δεν µπορεί η Ελλάδα να φύγει από το ευρώ, γιατί θα γίνει πόλεµος µε την Τουρκία. Για τα πολλά δισεκατοµµύρια που χάθηκαν στον τζόγο για
να χρεοκοπήσει η Ελλάδα, οι καταστροφολόγοι σ’ αυτήν την Αίθουσα µέσα και για ό,τι έγινε το προηγούµενο χρονικό διάστηµα
διαψευστήκατε όλοι.
Ο ελληνικός λαός και η χώρα µπαίνουν σε µία νέα φάση κι
αυτή η νέα φάση χρειάζεται µία δηµιουργική πρόταση απ’ όλους
µας. Ακούµε πράγµατα τα οποία δεν αντέχει η κοινή λογική.
Άκουσα τόσες αντιφάσεις και τόσες ανακρίβειες. Άκουσα για τον
αφελληνισµό του τραπεζικού συστήµατος. Μα, οι ξένοι φεύγουν
από την Ελλάδα. Έφυγαν οι Γάλλοι, παρέδωσαν στην Alpha Bank
την Εµπορική, πούλησαν τη Societe Generale, τη Γενική Τράπεζα
και έχουµε, αντί για επτά-οκτώ, τρεις µεγάλους οµίλους αυτήν
τη στιγµή, αν προχωρήσει και η τρίτη ένωση EUROBANK – Εθνικής. Ελπίζω ότι µέχρι το τέλος της άνοιξης θα έχει ολοκληρωθεί
αυτό το οποίο είναι πάρα πολύ σηµαντικό για τη χώρα. Πού είναι
ο αφελληνισµός, λοιπόν;
Δεύτερον, ποιοι ολιγάρχες; Οι τράπεζες ανήκουν στο ελληνικό
δηµόσιο πια. Από πού κι ως πού, δηλαδή, κάποιοι ωφελήθηκαν
απ’ αυτήν τη διαδικασία; Το ελληνικό δηµόσιο και στο βαθµό και
την ώρα που πρέπει θα αξιοποιήσει όλον αυτόν τον κόπο, τον
ιδρώτα και το υστέρηµα του ελληνικού λαού και τα χρήµατα από
τους δανειστές µας για να πουλήσουµε τις τράπεζες σε τίµηµα
που θα ευνοεί τον ελληνικό λαό, τον προϋπολογισµό και τη χώρα.
Άρα, λοιπόν, η ανακεφαλαιοποίηση δεν συνδέεται άµεσα µε
τη ρευστότητα. Η ανακεφαλαιοποίηση είναι η εξυγίανση των τραπεζών και πρέπει να επιµείνουµε στην ανακεφαλαιοποίηση για
τον απλούστατο λόγο ότι πρέπει να έχουµε τράπεζες οι οποίες
έχουνε κεφαλαιακή επάρκεια και υγεία, είναι υγιείς τράπεζες και
προστατεύουν τους καταναλωτές.
Το θέµα της ρευστότητας είναι ένα άλλο ζήτηµα. Το θέµα της
ρευστότητας συνδέεται µε τη νέα φάση.
Η νέα φάση, λοιπόν, σηµαίνει εµπιστοσύνη πρώτα απ’ όλα. Η
νέα φάση σηµαίνει τέλος στο ερώτηµα –άκουσα και τον Υπουργό
που το είπε προηγουµένως- για την έξοδο της χώρας από το
ευρώ. Η νέα φάση σηµαίνει πολιτική σταθερότητα. Η νέα φάση
σηµαίνει ότι πρέπει να κάνουµε όλοι µαζί µια προσπάθεια, να συνεχίσουµε τις αλλαγές στη χώρα, να δηµιουργήσουµε προϋποθέσεις, ούτως ώστε γρήγορα -µε κρίσιµο πάντα, επαναλαµβάνω,
παράγοντα και ερωτηµατικό, ταυτόχρονα, την πολιτική σταθερότητα- να προσελκύσουµε επενδύσεις, να κερδίσουµε την εµπιστοσύνη των επενδυτών. Έτσι κάνουν προκοπή οι χώρες και οι
λαοί και όχι µε τα φαντάσµατα και τον επαρχιωτισµό.
Πρέπει να πάµε όλοι µαζί -αυτό είναι το ζητούµενο σήµεραµέσα από ένα νέο κοινωνικό συµβόλαιο. Ένα κοινωνικό συµβόλαιο που θα δροµολογήσει άµεσα τις µεγάλες αλλαγές και θα
προσελκύσουµε τις νέες επενδύσεις, για να δώσουµε δουλειά
στα παιδιά µας, για να εξαλείψουµε την ντροπή της ανεργίας,
κυρίως στους νέους και τις νέες της πατρίδας µας.
Αυτό εγγυάται σήµερα η Κυβέρνηση εθνικής ευθύνης. Και
αυτήν την προσπάθεια θα συνεχίσουµε σε πείσµα των καταστροφολόγων, των Κασσανδρών και όποιων άλλων στοιχηµάτισαν
στην καταστροφή της χώρας.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Και εµείς ευχαριστούµε.
Το λόγο έχει ο κ. Κουϊκ.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΪΚ: Σας ευχαριστώ πολύ,
κύριε Πρόεδρε.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Οφείλω να σας πω ότι σε όλα αυτά τα λίγα ή πολλά χρόνια της
δηµοσιογραφικής µου πορείας έχω καταγράψει πολλά γεγονότα,
αλλά δεν πίστευα ότι θα µπορούσα να φτάσω σε ένα σηµείο
απόψε να ακούω από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ έναν τέτοιον πύρινο λόγο υπέρ του κεφαλαίου, υπέρ των τραπεζών, υπέρ µιας
οµοσπονδιοποιηµένης Ευρώπης, υπό τη Μέρκελ βεβαίως, που
καµία σχέση δεν έχει µε την Ευρώπη τη φεντεραλιστική που ονειρευόταν ο Κωνσταντίνος Καραµανλής, µια Ευρώπη λαών, εθνών,
αλληλεγγύης.
Δεν µπορούσα ποτέ να φανταστώ ότι θα άκουγα απόψε µία τέτοια επίκληση για επενδύσεις ξένων επενδυτών, όταν σε εκείνην
τη µοιραία, τη µαύρη δεκαετία του ’80 έκλεισαν επιχειρήσεις,
έφυγαν οι πολυεθνικές, άδειασαν οι βιοµηχανικές ζώνες στην
Πάτρα και στη Μαγνησία και όχι µόνο.
Φτάνοντας στο τέλος αυτού του πολύ σύντοµου σκεπτικού, να
πω ότι, αν πληρώνουµε αυτήν τη στιγµή όλη αυτήν τη βάσανο,
την πληρώνουµε γιατί περάσαµε από τη µαύρη δεκαετία του
ΠΑΣΟΚ. Και είναι κάτι που δεν άκουσα το διάστηµα της συγκυβέρνησης Παπαδήµου, της συγκυβέρνησης Σαµαρά, µία φορά
να λεχθεί από την πλευρά της Νέας Δηµοκρατίας. Είναι υποταγµένη πλήρως στο σύµµαχό της, τον πράσινο σύµµαχό της.
Πρέπει να σας πω ότι ένας εµποράκος –όχι ένας µεγάλος επιχειρηµατίας- ο οποίος ξέρει ότι έχει µπει στο δρόµο της ύφεσης,
ξέρει αυτό που λέει και η ίδια η Κυβέρνηση, ότι το 2013 θα είναι
µια δύσκολη χρονιά, µια χρονιά ύφεσης. Δεν µπορεί να καταλάβει πώς είναι δυνατόν, όταν το ταµείο είναι µείον και όταν η επιχείρηση δεν παράγει, να πρέπει να πανηγυρίζει, επειδή η τράπεζα του δίνει ένα ακόµη δάνειο.
Δεν είναι ροδοπέταλα αυτά που µας δίνουν ούτε είναι χαρίσµατα. Είναι 54 δισεκατοµµύρια ευρώ στο σύνολο, δανεικά σε
µια χώρα που δεν παράγει τίποτα. Και δεν παράγει τίποτα, γιατί
έτσι το επέλεξε η συγκυβέρνηση. Γιατί η συγκυβέρνηση δεν
θέλει να κατεβάσει τους φορολογικούς συντελεστές, δεν θέλει
να κατεβάσει το ΦΠΑ, δεν θέλει να δηµιουργήσει όλες εκείνες
τις αξίες, οι οποίες χρειάζονται για να µπορέσει επιτέλους να κινηθεί η αγορά.
Η Κυβέρνηση θα µας φέρει ένα µεσαίας τάξεως φορολογικό
νοµοσχέδιο πριν φέρει το µεγάλο, όπως µας είπε, το µήνα Μάρτιο, που βέβαια δεν έχει κανένα ίχνος κοινωνικής ισότητας ή δικαιοσύνης. Είναι οι πρακτικές του σουλτάνου: Πόσα µάς λείπουν;
Βάλε τους φοροεισπράκτορες για να τα µαζέψουν. Από εκεί και
πέρα αν πάνω στο µάζεµα, στην απόλυτη ανέχεια του ελληνικού
λαού, αφεθούν πίσω µερικοί που έχουν επιλέξει –δυστυχώς- την
αυτοκτονία ή αν αφήσει πίσω άλλους οι οποίοι θα περιµένουν
πότε θα χτυπήσει η πόρτα να τους περάσουν τις χειροπέδες και
να τους πάνε στον εισαγγελέα, δεν τους ενδιαφέρει.
Και τουλάχιστον µε τον κύριο Αναπληρωτή Υπουργό έχω επανειληµµένα συζητήσει, για παράδειγµα, το θέµα της διαχείρισης
όλου εκείνου του τεράστιου όγκου, του ενός εκατοµµυρίου Ελλήνων –ίσως να είναι παραπάνω πια- οφειλετών στο δηµόσιο, οι
οποίοι φαντάζοµαι ότι ταυτόχρονα µπορεί να είναι και οφειλέτες
τραπεζών, ίσως και ταµείων.
Και µέσα σε όλο αυτό το κλίµα της αβεβαιότητας, της µαυρίλας, της απελπισίας, δεν τους δίνετε ούτε καν αυτό το περιθώριο, να σκεφτούν πώς µπορούν να είναι ξανά συνεπείς
φορολογούµενοι απέναντι στο κράτος, όταν πριν από δύο χρόνια
η συντριπτική πλειοψηφία ήταν Έλληνες οι οποίοι φοροδοτούσαν και τώρα δεν µπορούν, κύριε Αναπληρωτά.
Όσο για το περίφηµο ΦΕΚ, επιτρέψτε µου να πω ότι δεν
µπορώ να αντιληφθώ πώς ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δηµοκρατίας υπογράφει τη µια πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου πίσω
από την άλλη. Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δηµοκρατίας!
Και εδώ µιλάµε για µια πράξη η οποία εκχωρεί τα πάντα, µε το
Αγγλικό Δίκαιο και το Δίκαιο του Λουξεµβούργου, στους δανειστές µας. Έχει σκεφτεί κανείς, εάν εκραγεί η δηµοσιονοµική
βόµβα των Ηνωµένων Πολιτειών, εάν έχουµε πάλι άλλη µια
«LEHMAN BROTHERS» και αποσταθεροποιηθεί πάλι η γη, ο πλανήτης, η παγκόσµια οικονοµία, η Ελλάδα -στη φάση που βρίσκεται- πόσο θα πληγεί, πόσο θα την επηρεάσει, πώς θα µπορέσει
να αντιµετωπίσει µέσα σ’ αυτήν την αναταραχή τις δικές της υποχρεώσεις, έχοντας βεβαίως διασφαλίσει -αν µη τι άλλο- τους ξέ-
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νους δανειστές, οι οποίοι δεν θα έχουν καµµία ανησυχία και κανένα πρόβληµα; Θα µπορούν µε αυτό το ΦΕΚ 240 να έρθουν να
πάρουν ό,τι έχουµε και δεν έχουµε.
Και, βέβαια, άκουσα µε προσοχή το συνάδελφό µου της Νέας
Δηµοκρατίας, ο οποίος είπε ότι αυτά έχουν πάει δέκα µε δεκαπέντε χρόνια πίσω. Δηλαδή, ξέρετε, δεν είναι η λογική τού πετάµε κάτω από το χαλί. Είναι η λογική τού αυτά άσε να τα
πληρώσει η επόµενη γενιά. Έτσι και αλλιώς, θα είµαι εγώ στην
κυβέρνηση; Θα έχω παραδώσει σε κάποιους άλλους, για να βγάλουν τα κάστανα από τη φωτιά, εάν, βεβαίως, συνεχίζει η ελληνική οικονοµία να πηγαίνει την κατηφόρα, όπως πηγαίνει µέχρι
τώρα.
Αλλά µη γελιόµαστε, κύριε Αναπληρωτά Υπουργέ. Μέχρι σήµερα η Βουλή των Ελλήνων δεν έχει δει κάτι ουσιαστικό για την
καθηµερινότητα του Έλληνα, δεν έχει δει κάτι ενθαρρυντικό για
την προοπτική ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας.
Και µε την ευκαιρία -επειδή προηγουµένως επάνω σε ένα ατυχές επεισόδιο µε το συνάδελφό µου από το ΠΑΣΟΚ τέθηκε από
τη δική µου την πλευρά θέµα, κύριε Πρόεδρε, για το κατά πόσον
η Βουλή των Ελλήνων λειτουργεί έτσι όπως θα ήθελα, µε έναν
ανοικτό δηµοκρατικό τρόπο- πρέπει να σας πω ότι η Κυβέρνηση
παρακάµπτει τη Βουλή µε αυτές τις πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου.
Και εγώ στρέφοµαι προς την πλευρά της Νέας Δηµοκρατίας
και αναρωτιέµαι: Υπερηφανεύεται που αξιοποιεί µεθόδους που
εφάρµοσε εναντίον των Ελλήνων το ΠΑΣΟΚ; Είναι υπερήφανη;
Πρέπει να σας υπενθυµίσω ότι η έκδοση πράξης νοµοθετικού
περιεχοµένου, σύµφωνα µε το άρθρο 44 του Συντάγµατος, προβλέπεται σε εξαιρετικά έκτακτες περιπτώσεις επείγουσας και
απρόβλεπτης ανάγκης. Περιπτώσεις έκδοσης πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου µέχρι τώρα αφορούσαν, για παράδειγµα, τους
σεισµούς της Θεσσαλονίκης του 1978 -που τους βίωσα δηµοσιογραφικά- τις µεγάλες πυρκαγιές του 2007, αναστολή πλειστηριασµών, την απόσυρση των ΙΧ.
Για να το µαθαίνει η βάση της Νέας Δηµοκρατίας, για να ξέρουν εκείνοι που την ψήφισαν τι µεθόδους ακολουθούν µέσα στη
συγκυβέρνηση, τον Οκτώβριο του 1985, κύριε Πρόεδρε -φαντάζοµαι ότι εσείς θα το θυµάστε καλύτερα, γιατί προέρχεστε απ’
αυτήν την παράταξη- στη δεύτερη θητεία του ΠΑΣΟΚ και του Ανδρέα Παπανδρέου, για την υλοποίηση της νέας οικονοµικής πολιτικής µε Υπουργό Οικονοµίας τον κ. Σηµίτη -των swaps και της
ΟΝΕ και των δύο δισεκατοµµυρίων-τσέπη «GOLDMAN SACHS»
που δεν «κουρεύτηκαν»- εκδόθηκε µία πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου που «πάγωνε» επί δυόµισι χρόνια όλες τις µισθολογικές
αυξήσεις που είχαν συνοµολογηθεί τότε µε την εθνική γενική
συλλογική σύµβαση εργασίας και τις κλαδικές συλλογικές συµβάσεις εργασίας, σε µία εποχή που ο πληθωρισµός κάλπαζε στο
19,5%, αλλά υπήρχε η ρήτρα της αυτόµατης τιµαριθµικής αναπροσαρµογής, που ουσιαστικά καταργήθηκε µε την τότε πράξη
νοµοθετικού περιεχοµένου.
Σας θυµίζω ότι εκείνη η ακραία αντεργατική συµπεριφορά,
όπως χαρακτηρίστηκε, του αείµνηστου Ανδρέα Παπανδρέου δηµιούργησε σοβαρότατες αντιδράσεις στο συνδικαλιστικό κίνηµα.
Φαντάζοµαι ότι οι παλαιότεροι εδώ θα το θυµούνται. Στη ΓΣΕΕ,
κύριε Πρόεδρε, επτά µέλη της ΠΑΣΚΕ διαχώρισαν τη θέση τους.
Η ΠΑΣΚΕ έχασε την πλειοψηφία και ανέβηκαν οι δυνάµεις της
Αριστεράς.
Επίσης θα σας θυµίσω ότι, µέσα σ’ όλα, διαφωνούντες συνδικαλιστές, επτά στελέχη της διοίκησης της ΓΣΕΕ και πεντακόσια
ανώτατα στελέχη διαγράφηκαν από το κόµµα αλλά και από την
ΠΑΣΚΕ.
Θα θυµίσω και κάτι ακόµα: Μπροστά σ’ αυτήν την πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου συστρατεύθηκαν καθηγητές πανεπιστηµίων, λογοτέχνες, η πλειοψηφία των διανοούµενων.
Πού είναι αυτοί τώρα; Πού είστε τώρα, που βλέπετε ότι πλέον
δεν διοικεί η Βουλή αλλά διοικεί η Κυβέρνηση µε remote control,
µε πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου; Γιατί να υπερηφανεύοµαι
ότι είµαι στο ναό της δηµοκρατίας, όταν δεν υπάρχουν τριακόσιοι άνθρωποι εδώ πέρα να ξεσηκώνονται γι’ αυτές τις µεθοδεύσεις; Δεν θέλησα ποτέ να γίνω «γλάστρα» στη ζωή µου και εννοώ
να εκτελώ το κοινοβουλευτικό µου καθήκον έτσι όπως µε εξου-
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σιοδότησε εκείνο το κοµµάτι του ελληνικού λαού όσο µπορώ καλύτερα και υπεύθυνα.
Θα κλείσω µε κάτι: Επειδή ο αγαπητός συνάδελφος του
ΠΑΣΟΚ ασχολήθηκε -έστω µε µία ριπή- µε τους Ανεξάρτητους
Έλληνες, θα πω ότι εµείς είµαστε πολύ περήφανοι. Είµαστε δεκαοκτώ δυναµικοί Βουλευτές, η τέταρτη δύναµη µέσα στο ελληνικό Κοινοβούλιο. Απλά και µόνο καλό θα είναι ένα κόµµα, που
ήταν κάποτε του 50%, που έγινε 40%, που έγινε 30% και που
τώρα δεν ξέρω πού ακριβώς είναι, να µην ασχολείται µε το σπίτι
του άλλου, αλλά µε το σκοινί που είναι κρεµασµένο µέσα στο ίδιο
του το σπίτι. Θα τους συµβούλευα, πριν ασχοληθούν µε το τι κάνουν οι άλλοι, να αναλογιστούν αν αύριο θα µετριούνται ένας λιγότερος και το λέω εν γνώσει λόγου, κύριε συνάδελφε.
Μετρηθείτε αύριο, µπορεί κάποιος να σας λείπει.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Σας ευχαριστούµε.
Το λόγο έχει ο κ. Νικόλαος Τσούκαλης για δώδεκα λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτό είναι το πρώτο νοµοσχέδιο
που συζητάµε σ’ αυτήν την Αίθουσα µετά την απόφαση του Eurogroup, δηλαδή µετά την απόφαση που εκταµίευσε για τη χώρα
τη δόση-«µαµούθ», σύµφωνα µε δηµοσιογραφικούς τίτλους, τη
δόση βοήθειας για τη χώρα µας.
Είχα την εντύπωση ότι το κλίµα θα έπρεπε να είναι εντελώς
διαφορετικό.
Είχα την εντύπωση ότι θα έπρεπε να έχει ανεβάσει κατά 2-3
επίπεδα τον προβληµατισµό µέσα σ’ αυτήν την Αίθουσα. Δηλαδή,
το να συζητάµε για το πώς η δόση αυτή, η ανάσα, όπως έχει αναφέρει η Δηµοκρατική Αριστερά, θα αποτελέσει το εφαλτήριο
προκειµένου να κινηθούµε προς τα εµπρός.
Αντιθέτως η εικόνα που βγαίνει προς τα έξω από σύσσωµη την
Αντιπολίτευση, δυστυχώς, είναι ότι κακώς πήραµε τη δόση. Δεν
έπρεπε να την πάρουµε, γιατί επιβαρύνει το Ακαθάριστο Εθνικό
Προϊόν, γιατί επιβαρύνει τις µέλλουσες γενιές, γιατί είναι επονείδιστο, γιατί είναι απεχθές, γιατί, γιατί…
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την εντύπωση ότι το πολιτικό σύστηµα στη χώρα δεν κινείται στη σωστή πορεία. Και έχω
την ανάγκη ως Δηµοκρατική Αριστερά, κύριε Πρόεδρε, να κάνω
µιαν αναπόφευκτη σύγκριση, έναν παραλληλισµό. Να ανατρέξουµε για λίγο στη Μεγαλόνησο, την Κύπρο. Κάποια πράγµατα
πρέπει να ειπωθούν σ’ αυτόν τον τόπο. Είµαι πεπεισµένος, κύριε
Πρόεδρε, ότι η Κύπρος θα βγει πολύ πιο γρήγορα από εµάς από
την κρίση, η οποία είναι εξίσου µεγάλη στην Κύπρο.
Η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, σύµφωνα µε στοιχεία,
θα διαµορφώσει χρέος στην Κύπρο 140%. Τι συνέβη στην Κύπρο
στις 12 Δεκεµβρίου; Με έκτακτες, κατεπείγουσες διαδικασίες
µέσα σε µια µέρα εισήχθησαν και ψηφίστηκαν σχεδόν οµόφωνα
είκοσι τέσσερα νοµοσχέδια. Με διαδικασίες εξπρές, πρωτόγνωρες για τον πολιτικό πολιτισµό της Κύπρου.
Τη στιγµή που ψηφίζονταν, οµόφωνα τονίζω, τα είκοσι από τα
είκοσι τέσσερα, έξω από το κυπριακό Κοινοβούλιο διαδήλωναν
πολίτες της Κύπρου. Διαδήλωναν ανάπηροι, διαδήλωναν πολύτεκνοι, δηµόσιοι υπάλληλοι. Υπήρξε αγανάκτηση, απόγνωση των
Κυπρίων, αντίθεση στα µέτρα αυτά. Όµως δεν υπήρξε ένα
κόµµα, κύριε Πρόεδρε, το οποίο να επενδύσει σε αυτήν την απόφαση.
Πήρανε µια απόφαση, συνηθισµένοι από την κουλτούρα τους
οι Κύπριοι: Από την κρίση θα βγούµε ενωµένοι. Θα κινηθούµε
συντεταγµένα ως κοινωνία. Θα εκµεταλλευθούµε όλες τις διαδικασίες, όλες τις δυνατότητες που µας δίνει το διεθνές status.
Ποιο είναι το διεθνές status;
Ο σύντροφός µας, ο Πρόεδρος της Κύπρου Χριστόφιας,
έδωσε µια συνέντευξη πρόσφατα στο «Mega». Πραγµατικά σφίχτηκε η καρδιά µας. Νιώσαµε σαν να έχουµε δεχθεί µια ισχυρή
γροθιά στο στοµάχι. Ο Πρόεδρος Χριστόφιας και η πολιτική ηγεσία της Κύπρου περιφερόταν ανά την υφήλιο και εκλιπαρούσε
για ένα δάνειο 2 δισεκατοµµυρίων. Και τι είπε ο Πρόεδρος; «Δυστυχώς, τα µόνα διαθέσιµα ήταν της Ευρωπαϊκής Ένωσης».
Γιατί το αναφέρω αυτό, κύριε Πρόεδρε; Γιατί πρέπει να διδαχθούµε απ’ αυτό το παράδειγµα της Κύπρου. Θα έπρεπε η απόφαση του Eurogroup να θεωρηθεί από όλους ως µια εθνική
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επιτυχία και να δούµε πώς από εδώ και πέρα θα καθορίσουµε τη
ρότα του καραβιού, προς τα πού θα κινηθεί. Δυστυχώς δεν το
κάνουµε αυτό. Ακούσαµε –δυστυχώς για άλλη µια φορά- από την
Αξιωµατική Αντιπολίτευσ- ότι το µόνο µέτωπο σ’ αυτήν εδώ τη
χώρα είναι το µέτωπο Νέας Δηµοκρατίας -ΠΑΣΟΚ- ΔΗΜΑΡ.
Δυστυχώς ή ευτυχώς, αυτό το µέτωπο είναι Κυβέρνηση. Δυστυχώς ή ευτυχώς, αυτή η Κυβέρνηση, µε οποιεσδήποτε αποτυχίες ή παλινωδίες, ήταν ο λόγος που οδηγηθήκαµε στην
απόφαση του Eurogroup. Εάν δεν υπήρχε Κυβέρνηση, δεν θα
φθάναµε εκεί.
Να θυµίσω και κάτι άλλο προς όλες τις πλευρές και κυρίως
προς την πλευρά της Αριστεράς. Δυστυχώς, διαχειριζόµαστε καπιταλισµό. Καλό θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, το κόµµα της Αξιωµατικής
Αντιπολίτευσης, ως εν δυνάµει κυβέρνηση, να συνειδητοποιήσει
ότι καπιταλισµό θα διαχειριστεί.
Γιατί το λέω αυτό; Αυτές οι τέσσερις οδηγίες τι είναι; Είναι
οδηγίες εξορθολογισµού του καπιταλισµού. Είναι οδηγίες, οι
οποίες εσπευσµένως εισήχθησαν για ψήφιση στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και στα ευρωπαϊκά όργανα, προκειµένου να προλάβουν µία αντίστοιχη κρίση, σαν και αυτή που συνέβη στην Αµερική.
Επειδή, λοιπόν, η Αριστερά πάντα είχε ταµπού µε τέτοιου είδους νοµοσχέδια που έχουν να κάνουν µε χρηµατοπιστωτικά, µε
αµοιβαία κεφάλαια, µε κινητές αξίες, µε όλα αυτά, µέχρι τώρα
δεν ασχολείτο. Ήρθε η στιγµή, λοιπόν, να ασχοληθούµε και να
πούµε ότι το θεσµικό πλαίσιο που υπήρχε σε αυτήν εδώ τη χώρα
γι’ αυτά τα θέµατα ήταν σύστηµα το οποίο, δυστυχώς, ήταν ενταγµένο στο πελατειακό σύστηµα. Ήταν αδιαφανές. Έτσι, λοιπόν, αυτές οι οδηγίες αναφέρονται σε αυτόν τον εξορθολογισµό.
Είναι προφανές ότι όποιος ανήκει σε αυτήν εδώ την Αίθουσα
στο ευρωπαϊκό τόξο...
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Στο ευρωπαϊκό. Στο
συνταγµατικό;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Θα µου επιτρέψετε να σας πω ότι
το ευρωπαϊκό τόξο ταυτίζεται στο µεγαλύτερο βαθµό µε το δηµοκρατικό τόξο.
Θα πρέπει, λοιπόν, να τοποθετηθούµε συγκεκριµένα επάνω σε
αυτήν την εξέλιξη, όσον αφορά τη θωράκιση και της χώρας και
της Ευρώπης από φαινόµενα κερδοσκοπίας.
Πολλά ειπώθηκαν σε σχέση µε τη ρήτρα αγγλικού δικαίου.
Περσινά ξινά σταφύλια! Ξέρετε πόσα άρθρα, πόσες αναλύσεις,
πόσα κείµενα έχουν γραφτεί σχετικά µε αυτό από τότε που υπογράφτηκε το δεύτερο µνηµόνιο; Να θυµίσω ότι αυτή η ρήτρα
υπάρχει από το δεύτερο µνηµόνιο.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Και στο πρώτο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Και στο πρώτο, αλλά στο δεύτερο
ακόµη περισσότερο.
Συζητήσαµε πάρα πολύ γι’ αυτήν τη ρήτρα.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Ποιο ήταν το συµπέρασµα;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Το συµπέρασµα, κύριε Μαριά, είναι
ότι όποιος επικαλείται αυτήν τη ρήτρα έχει το σύνδροµο της αποτυχίας και της ήττας. Αυτό είναι το πρώτο. Δηλαδή, πιθανόν να
εύχεται να αποτύχει το πρόγραµµα.
Δεύτερον, θα το συνδέσω µε µία αναφορά που έκανε ο κ. Λαφαζάνης, ο οποίος θεώρησε κακή εξέλιξη για τη χώρα του το γεγονός ότι το χρέος γίνεται θεσµικό, ότι δηλαδή απαλλαγήκαµε
από το χρέος, από τα διάφορα απίθανα funds ανά τον κόσµο, για
τα οποία κανείς δεν ήξερε από πού κρατάει η σκούφια τους και
ξαφνικά συγκεντρώθηκε όλο το χρέος στις κεντρικές ευρωπαϊκές τράπεζες και στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Αυτό εµείς
το θεωρούµε αρνητικό; Αντιθέτως, είναι απολύτως θετικό, γιατί
µας δίνει τη δυνατότητα να συνδιαλλαγούµε πλέον µε τους θεσµικούς Ευρωπαίους.
Τι σηµαίνει αυτό και όσον αφορά τη συγκεκριµένη ρήτρα;
Πρώτον, οποιαδήποτε αναδιάρθρωση του χρέους γίνεται πολύ
πιο εύκολη απ’ ό,τι ήταν πριν από λίγους µήνες.
Δεύτερον, µπορεί να διανοηθεί κάποιος –εγώ δεν µπορώ να το
φανταστώ, δεν ξέρω αν µπορεί να το φανταστεί άλλος σ’ αυτήν
εδώ την Αίθουσα- ότι µπορεί να έρθει µία χώρα της Ευρώπης όπως η Γαλλία, η Γερµανία, η Ιταλία, η Ισπανία, η Σλοβακία- και
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να πει «κατάσχω ακίνητη περιουσία µίας χώρας–µέλους της Ευρωζώνης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης»; Εγώ δεν µπορώ να το διανοηθώ.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Γίνεται νοµικά να το
κάνει, ναι ή όχι; Αυτό να µας απαντήσετε. Τώρα, το αν το διανοείσθε ή όχι είναι άλλη ιστορία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Ξέρετε, σας είπα ότι έχουν γραφτεί
πάρα πολλά, κύριε Μαριά. Και ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι τα κοινόχρηστα, αυτά που προορίζονται για την άσκηση δηµόσιας
εξουσίας, είναι ακατάσχετα παγκοσµίως.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Εκτός αν κάνεις άρση
ασυλίας.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Παγκοσµίως! Διαβάστε τις δύο τελευταίες λέξεις...
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Διαβάστε τες εσείς!
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: …στην τελευταία παράγραφο, που
λέει όσα καταλαµβάνονται από την αναγκαστική νοµοθεσία. Το
λέει στο τέλος. Αυτές τις δύο λέξεις γιατί δεν τις αναφέρετε;
Δεν υπάρχει περίπτωση κατασχέσεως κοινοχρήστου πράγµατος. Αυτό το έχει αποδεχθεί ακόµα και ο πολέµαρχος εκείνην την
περίοδο…
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Τις πλατείες θα τις κατασχέσουν.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Ή την Ακρόπολη και κάποιοι έλεγαν. Την Ακρόπολη, τους αρχαιολογικούς χώρους. Αυτά δεν κατάσχονται. Και µην τροµοκρατείτε! Δεν κατάσχονται! Και ποιος
θα έρθει να κατασχέσει; Κανένας.
Και τελειώνω.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Θα τα ακούσετε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Να τα ακούσουµε. Αφού λέτε ότι θα
τα ακούσουµε, θα τα ακούσουµε.
Κύριε Υπουργέ, ταυτιζόµαστε απολύτως µε την πρώτη παρατήρηση που έκανε ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας
Δηµοκρατίας, ο κ. Βορίδης, σε σχέση µε το κεφάλαιο των εταιρειών διαχείρισης αµοιβαίων κεφαλαίων. Δεν είναι πειστικές οι
απαντήσεις που έχουν δοθεί για ποιο λόγο το κεφάλαιο ανέρχεται στο ένα εκατοµµύριο, ενώ ο µέσος όρος σ’ όλη την Ευρώπη
είναι 200.000. Χρειάζεται µια τεκµηριωµένη απάντηση, προκειµένου να πειστούµε. Μέχρις ότου τη δώσετε, εµείς κρατάµε επιφύλαξη γι’ αυτήν την περίπτωση, όπως επίσης εξακολουθούµε να
κρατάµε επιφύλαξη στο άρθρο 164, όσον αφορά την ανακεφαλαιοποίηση.
Πρέπει να θυµίσω κάτι σ’ εσάς. Κατόπιν πίεσης της Δηµοκρατικής Αριστεράς και εµού προσωπικώς, είχατε υποσχεθεί ότι όλο
το πλαίσιο ανακεφαλαίωσης των τραπεζών θα έρθει µε νόµο,
προκειµένου να υπάρξει η επεξεργασία από τη Βουλή. Δεν έγινε.
Τουλάχιστον, όσο µπορούµε, το αµέσως επόµενο διάστηµα και
επ’ ευκαιρία και αυτού του νοµοσχεδίου να συζητήσουµε κάπως
πιο επισταµένα τα θέµατα της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών. Είναι κρίσιµο ζήτηµα, το οποίο θα καθορίσει και τις επόµενες εξελίξεις, όσον αφορά γενικότερα την αναθέρµανση της
οικονοµίας για την ανασυγκρότηση της χώρας.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Και εµείς.
Κατόπιν συνεννόησης και λόγω κόπωσης του Σώµατος θα
δοθεί ο λόγος µόνο στον κ. Μαριά, ο οποίος τον έχει ζητήσει. Οι
άλλοι εισηγητές δεν θα πάρουν το λόγο.
Ορίστε, κύριε Μαριά, έχετε το λόγο για τέσσερα λεπτά.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, δεν θα
έπαιρνα το λόγο για δευτερολογία. Μου βάζετε τέσσερα λεπτά,
νοµίζω ότι έχω επτάµισι, αλλά να µη χάσω το χρόνο µ’ αυτό. Μη
µου µετράτε το χρόνο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κύριε Μαριά, σεβαστείτε την κόπωση του Σώµατος.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Σέβοµαι την κόπωση,
αλλά θέλω το χρόνο που δικαιούµαι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κύριε Μαριά, …
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Μη µου τρώτε την ώρα
τώρα. Θέλω να µιλήσω. Απλά εφαρµόστε τον Κανονισµό. Όσο
χρόνο λέει θα µου δώσετε. Δεν λέει πάντως τέσσερα λεπτά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Δεν σας συµφέρει
αυτό, κύριε Μαριά. Επιτέλους!
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ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Επειδή έχει γίνει πολλή
συζήτηση εδώ σ’ αυτήν την Αίθουσα -και αν δεν προλάβω σήµερα θα τα πω αύριο τα υπόλοιπα, σας το λέω από τώρα- για το
θέµα κατασχέσεως, θα πρέπει να εξηγήσουµε τα εξής.
Πρώτα απ’ όλα γράφει στη γνωµοδότηση που δίνει ο δικηγόρος του Υπουργείου Δικαιοσύνης ότι ούτε ο δανειολήπτης ούτε
τα περιουσιακά του στοιχεία έχουν ασυλία λόγω εθνικής κυριαρχίας ή διαφορετικά λόγω της δικαιοδοσίας κατάσχεσης συντηρητικής ή αναγκαστικής ή αναγκαστικής εκτέλεσης σε σχέση µε
οποιαδήποτε ενέργεια ή διαδικασία σχετικά µε τη σύµβαση. Αυτό
λέει και αυτό υπογράφει.
Λοιπόν, για να τα ξεκαθαρίσουµε. Σύµφωνα µε το εσωτερικό
δίκαιο και το ν. 3068/2002, επιτρέπεται η κατάσχεση της ιδιωτικής περιουσίας του δηµοσίου. Αυτό είναι δεδοµένο. Αλλά τι σηµαίνει ασυλία λόγω εθνικής κυριαρχίας στα επίπεδα της
κατάσχεσης; Σηµαίνει δύο πράγµατα. Δικαιοδοτική ασυλία, δηλαδή δεν µπορεί το δηµόσιο να εναχθεί ενώπιον δικαστηρίων
άλλων χωρών και εδώ έγινε παρέκκλιση και µπορεί να γίνουν
αγωγές και εκδικάσεις υποθέσεως ενώπιον των δικαστηρίων του
Λουξεµβούργου. Και δεύτερον, ασυλία εκτελέσεως, που σηµαίνει ότι ακόµα και η κατά τα λοιπά ακατάσχετη περιουσία του δηµοσίου -η οποία είναι πράγµατα εκτός συναλλαγών ή
κοινόχρηστα πράγµατα ή πολεµικά σκάφη ή το κτήριο της Βουλής- που σύµφωνα µε την κείµενη εσωτερική νοµοθεσία δεν µπορεί να κατασχεθεί, επειδή έχει γίνει άρση της ασυλίας
εκτελέσεως απέναντι στους ξένους δανειστές επιτρέπεται. Αυτό
σηµαίνει.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Ποιος τα λέει αυτά;
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Και αύριο, λοιπόν, θα
σας καταθέσω, για να µάθετε τι λέει επί του συγκεκριµένου θέµατος ο Κώστας ο Μπέης, ο δικονοµολόγος, ο κ. Κασσιµάτης, ο
κ. Χρυσόγονος, για να µάθετε, να δείτε ποιος ξέρει τι λέει και
ποιος δεν ξέρει τι λέει ή ποιος ξέρει τι λέει κρύβοντας αυτό που
είναι πραγµατικότητα.
Κι’ αυτό αποδεικνύεται από την πρόσφατη περίπτωση της Αργεντινής. Επειδή είχε υπογράψει άρση ασυλίας λόγω εθνικής κυριαρχίας η Αργεντινή, µπόρεσε και έγινε κατάσχεση επί
πολεµικού πλοίου της Αργεντινής.
Ρωτάω εγώ: Με την κείµενη νοµοθεσία –ενοχλείστε, αλλά θα
το ακούσετε- χωρίς άρση ασυλίας, µπορεί κάποιος σήµερα να
κατάσχει µία φρεγάτα; Δεν µπορεί. Μπορεί κάποιος να κατάσχει
ένα στρατόπεδο; Δεν µπορεί. Όταν όµως κάνεις άρση ασυλίας
λόγω εθνικής κυριαρχίας, δίνεις το δικαίωµα στους ξένους δανειστές να µπορούν να κάνουν αυτό το πράγµα.
Αυτό πρέπει να καταλάβουν οι συνάδελφοι, που φαντάζοµαι
ότι πρέπει να το καταλάβουν και δεν το έχουν καταλάβει. Αύριο,
που θα συνεχιστεί η συζήτηση, θα φέρω όλα αυτά τα ντοκουµέντα να τα διαβάσουν, να µάθουν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ολοκληρώστε,
κύριε Μαριά.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Δεν τελείωσα.
Δεύτερον, όταν λέµε Αγγλικό Δίκαιο, πρέπει να καταλάβετε ότι
δεν αφορά τόσο το δίκαιο εκτελέσεως, όσο το δίκαιο ουσίας, δηλαδή το ενοχικό δίκαιο εν προκειµένω και το Δίκαιο το Αγγλικό
είναι το πιο σκληρό Δίκαιο, γιατί δίνει περισσότερα δικαιώµατα
στους δανειστές παρά στον οφειλέτη.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Σε ποιο σηµείο;
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Έτσι οι ρήτρες του Ελληνικού Αστικού Δικαίου, του ενοχικού δικαίου, που είναι η επιείκεια προς το αδύναµο µέρος ή η επιείκεια προς τον οφειλέτη
πρακτικά, δεν ισχύουν εν προκειµένω. Υπάρχει ειδική συγκεκριµένη µελέτη, που θα σας τη φέρω κι αυτή να τη διαβάσετε, του
κ. Μαρκεζίνη από το 1976.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Θα την πείτε αύριο,
κύριε συνάδελφε.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Αφήστε να τελειώσω,
κύριε Πρόεδρε.
Άρα, λοιπόν, δεν κοροϊδεύουµε εµείς. Εσείς κοροϊδεύετε,
εσείς παραπλανάτε τον ελληνικό λαό, εσείς δηµιουργείτε έναν
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εφησυχασµό. Το ερώτηµα είναι όχι τι θα κάνουν πολιτικά οι δανειστές, αλλά αν δικαιούνται οι δανειστές να κάνουν αυτό το
πράγµα, δηλαδή να κατάσχουν µία κατά τα άλλα ακατάσχετη περιουσία.
Ρωτάω: Ο ελληνικός χρυσός, που βρίσκεται αυτήν τη στιγµή
ο µισός στη FED ή στην Τράπεζα της Αγγλίας, είναι ασφαλής µε
τη ρήτρα που έχετε υπογράψει; Εγώ σας λέω «όχι». Φέρτε εσείς
εδώ γνωµοδοτήσεις τέτοιες, που να λένε ότι είναι ασφαλής.
Άρα, λοιπόν, τα ελληνικά κονδύλια που είναι στην Ευρωπαϊκή
Ένωση και προορίζονται για το ΕΣΠΑ και υπάρχει απόφαση του
Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι ακατάσχετα λόγω
ασυλίας περί την εκτέλεση;
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Όχι δεν είναι.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Θα τα µάθετε όλα, για
να δείτε ποιος ξέρει και ποιος δεν ξέρει.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Τι να µάθουµε; Δεν είναι.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Αυτά, λοιπόν, τα κονδύλια που κατά τα λοιπά και µε απόφαση του ΔΕΚ είναι ακατάσχετα, λόγω της άρσης ασυλίας που κάνατε, επιτρέπετε να
κατασχεθούν από τους δανειστές. Αυτό, λοιπόν, ως προς το νοµικό µέρος.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κύριε Μαριά, σας
παρακαλώ, τελειώστε.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Από εκεί και πέρα, σε σχέση µε τα περίφηµα θέµατα…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Τελειώστε, κύριε
Μαριά. Υπάρχουν συµφωνίες.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Δεν υπάρχουν συµφωνίες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Τηρούµε τον Κανονισµό της Βουλής.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Για επτάµισι λεπτά έχω
δικαίωµα να µιλήσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Δεν θα καθόµαστε
εδώ, κύριε Μαριά, επειδή εσείς νοµίζετε ότι µπορείτε να παίρνετε
το λόγο για οτιδήποτε νοµίζετε.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Εγώ δεν νοµίζω κάτι,
εγώ θέλω να εφαρµόζετε τον Κανονισµό. Τώρα µου πήρατε ένα
λεπτό. Τον Κανονισµό θέλω να εφαρµόσετε. Τελειώνω.
Επειδή λένε για την περίφηµη επιτυχία, εγώ υπολόγισα ότι
µέχρι τα επόµενα τέσσερα χρόνια 18,4 δισεκατοµµύρια θα κερδίσει η χώρα από την περίφηµη µεγάλη επιτυχία του κ. Σαµαρά,
4,1 δισεκατοµµύρια το 2013.
Τι γίνονται αυτά τα χρήµατα; Το είπε και ο κύριος Υπουργός.
Επειδή θέλουµε να πετύχουµε πλεονάσµατα, αυτά τα λεφτά δεν
θα γυρίσουν πίσω ως κοινωνικό µέρισµα στο λαό. Και τι θα γίνουν; Τα πλεονάσµατα που θα πετύχετε, το ξέρετε πολύ καλά,
θα πάνε στην πληρωµή του χρέους.
Άρα λοιπόν ο ελληνικός λαός υφίσταται αυτή τη ζηµία, παρ’
ότι εσείς έχετε πετύχει τη µεγάλη επιτυχία να γλιτώσουµε 18,5
δισεκατοµµύρια σε τόκους για τέσσερα χρόνια. Πού πάνε τα
λεφτά; Ξανά στις τσέπες των δανειστών. Πώς; Με τα µεγάλα πλεονάσµατα που λέει το 4,5%, αυτά θα πάνε, το ξέρετε πολύ καλά,
στην πληρωµή του χρέους.
Άρα, λοιπόν, τι πετύχατε; Πετύχατε να ξαναπάρουν οι δανειστές τα λεφτά και ο ελληνικός λαός να υφίσταται τεράστια ζηµιά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της αρχής
του νοµοσχεδίου του Υπουργείου Οικονοµικών: «Οργανισµοί
συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και ανώνυµες εταιρείες
διαχείρισης αµοιβαίων κεφαλαίων, οδηγία 2009/65/ΕΚ. Προσαρµογή της ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις των Οδηγιών
2010/78/ΕΕ, 2010/73/ΕΕ, 2011/96/ΕΕ, 2009/133/ΕΚ, 2004/113/ΕΚ.
Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία. Μέτρα Εφαρµογής των Κανονισµών (ΕΚ)1338/2001 και (ΕΕ)1210/2010 περί προστασίας του
ευρώ και άλλες διατάξεις».
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο επί της αρχής;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Οικονοµικών: «Οργανισµοί συλλογικών
επενδύσεων σε κινητές αξίες και ανώνυµες εταιρείες διαχείρισης
αµοιβαίων κεφαλαίων, οδηγία 2009/65/ΕΚ. Προσαρµογή της ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις των Οδηγιών 2010/78/ΕΕ,
2010/73/ΕΕ, 2011/96/ΕΕ, 2009/133/ΕΚ, 2004/113/ΕΚ. Ευρωπαϊκή
Συνεταιριστική Εταιρεία. Μέτρα Εφαρµογής των Κανονισµών
(ΕΚ)1338/2001 και (ΕΕ)1210/2010 περί προστασίας του ευρώ και
άλλες διατάξεις» έγινε δεκτό επί της αρχής κατά πλειοψηφία.
Κύριοι συνάδελφοι, έχουν διανεµηθεί τα Πρακτικά της Τρίτης
30 Οκτωβρίου 2012, της Δευτέρας 5 Νοεµβρίου 2012, της Δευτέρας 12 Νοεµβρίου 2012 και της Τρίτης 13 Νοεµβρίου 2012 και
ερωτάται το Σώµα αν τα επικυρώνει.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Συνεπώς τα Πρακτικά της Τρίτης 30 Οκτωβρίου 2012, της Δευτέρας 5 Νοεµβρίου
2012, της Δευτέρας 12 Νοεµβρίου 2012 και της Τρίτης 13 Νοεµβρίου 2012 επικυρώθηκαν.
Κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη
συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 00.51’ λύεται η συνεδρίαση για σήµερα Τρίτη 18 Δεκεµβρίου 2012 και ώρα 18.00’, µε
αντικείµενο εργασιών του Σώµατος: α) κοινοβουλευτικό έλεγχο,
συζήτηση αναφορών και ερωτήσεων και β) νοµοθετική εργασία,
σύµφωνα µε την ηµερήσια διάταξη που έχει διανεµηθεί.
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

