ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΔ’
Δευτέρα 14 Ιανουαρίου 2013
ΘΕΜΑΤΑ
Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 6327, 6460
2. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 7ο Γυµνάσιο Γλυφάδας, το 3ο Δηµοτικό Σχολείο Νέας Σµύρνης, το Δηµοτικό Σχολείο Αγίου Νικολάου
Ευβοίας, το 8ο Γυµνάσιο Αθήνας, το 2ο Γενικό Λύκειο Αµαλιάδας και φοιτητές από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο,
σελ. 6329, 6333, 6334, 6341, 6345, 6354, 6369, 6385, 6392
3. Επί διαδικαστικού θέµατος, σελ. 6327, 6328, 6329, 6330,
6331, 6332, 6336, 6345, 6346, 6347, 6349, 6350, 6353, 6354,
6355, 6357, 6359, 6360, 6361, 6362, 6363, 6375, 6379, 6382,
6384, 6391
4. Αναφορά στην ένοπλη επίθεση στα γραφεία της Νέας
Δηµοκρατίας και καταδίκη αυτής, σελ. 6327, 6328, 6329,
6330, 6331, 6334, 6332, 6338, 6343, 6346, 6347, 6352, 6353,
6354, 6355, 6357, 6358, 6362, 6368, 6369, 6380, 6389
5. Επί του Κανονισµού, σελ. 6345, 6346, 6350
6. Επί προσωπικού θέµατος, σελ. 6330, 6345, 6346, 6347,
6350, 6351, 6359, 6394
7. Αποχώρηση των Βουλευτών του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος από τη συζήτηση του σχεδίου νόµου του
Υπουργείου Οικονοµικών, σελ. 6330
8. Αποχώρηση των Βουλευτών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου από τη συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών και
επιστροφή αυτών, σελ. 6362
Β. ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Ανακοίνωση του δελτίου αναφορών και ερωτήσεων της
Τρίτης 15 Ιανουαρίου 2013, σελ. 6363
Γ. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
1. Συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του
συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών:
"Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, τροποποιήσεις του ν. 4093/2012,
κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου " Έγκριση
των Σχεδίων των Συµβάσεων Τροποποίησης της Κύριας Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.),
της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Ελληνικού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της
Ελλάδος (ΤτΕ), µε τίτλο "Κύρια Σύµβαση Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης", της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης
µεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της ΤτΕ,
µε τίτλο "Σύµβαση Διευκόλυνσης Διαχείρισης Υποχρεώσεων
ΣΙΤ" και της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της ΤτΕ µε
τίτλο "Διευκόλυνση αποπληρωµής Τόκων Οµολόγων", παροχή Εξουσιοδοτήσεων για την Υπογραφή των Συµβάσεων"
και άλλες επείγουσες διατάξεις", σελ. 6327 - 6431
2. Αιτήσεις αντισυνταγµατικότητας που ετέθησαν από τους
Βουλευτές των Ανεξαρτήτων Ελλήνων επί του άρθρου 53 και
τους Βουλευτές του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου επί των άρθρων 1 έως 53
του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών, σελ. 6392
3. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί των αιτήσεων αντισυνταγµατικότητας επί του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών, σελ. 6392 - 6399

4. Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών των Ανεξαρτήτων Ελλήνων επί της αρχής και επί του άρθρου 53 του
σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών, σελ. 6399 6402
5. Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου επί των άρθρων 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 40, 53 του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών, σελ. 6402 - 6405
6. Ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής και επί των άρθρων 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 40 και 53 του σχεδίου νόµου του
Υπουργείου Οικονοµικών, σελ. 6406 - 6429
7. Επιστολικές ψήφοι επί της ονοµαστικής ψηφοφορίας επί
του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών, σελ. 6407
- 6415
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΝΤΕΣ
ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ Λ.,
σελ. 6384 - 6395
ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ Ι.,
σελ. 6327 - 6339
ΚΟΛΛΙΑ-ΤΣΑΡΟΥΧΑ Μ., σελ. 6339 - 6347, 6352 - 6363,
6368 - 6370
ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Χ., σελ. 6347 - 6352,
6363 - 6368, 6395 - 6460
ΝΑΚΟΣ Α.,
σελ. 6370 - 6384
ΟΜΙΛΗΤΕΣ
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σελ. 6329, 6357, 6361,
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6362
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σελ. 6336
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σελ. 6375, 6379, 6382
ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ Μ. ,
σελ. 6349
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ - ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ Α. ,
σελ. 6345, 6346
ΠΑΠΠΑΣ Ι. ,
σελ. 6329, 6357, 6359
ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Π. ,
σελ. 6375
ΠΑΦΙΛΗΣ Α. ,
σελ. 6330
ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ Χ. ,
σελ. 6331
ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ Μ. ,
σελ. 6361
Β. Επί της αναφοράς στην ένοπλη επίθεση στα γραφεία
της Νέας Δηµοκρατίας:
ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ Δ. ,
σελ. 6346
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ Ε. ,
σελ. 6352

ΒΟΡΙΔΗΣ Μ. ,

σελ. 6327, 6331, 6353,
6354, 6389
ΓΚΟΚΑΣ Χ. ,
σελ. 6334
ΓΛΕΖΟΣ Ε. ,
σελ. 6330, 6388
ΔΕΝΔΙΑΣ Ν. ,
σελ. 6362
ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ Η. ,
σελ. 6338
ΚΟΥΙΚ Τ. ,
σελ. 6329, 6357
ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ Π. ,
σελ. 6328, 6353, 6389
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σελ. 6369
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σελ. 6331
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σελ. 6339
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σελ. 6368
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σελ. 6362
ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ Φ. ,
σελ. 6343
ΣΚΡΕΚΑΣ Κ. ,
σελ. 6332
ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ Χ. ,
σελ. 6331
ΤΖΑΜΤΖΗΣ Ν. ,
σελ. 6358
ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ Ν. ,
σελ. 6329, 6355
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σελ. 6328, 6354, 6380
Γ. Επί του Κανονισµού:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
ΙΕ’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ Α’
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΔ’
Δευτέρα 14 Ιανουαρίου 2013
Αθήνα, σήµερα στις 14 Ιανουαρίου 2013, ηµέρα Δευτέρα και
ώρα 10.08’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την
προεδρία του Δ’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΙΩΑΝΝΗ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
(ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ: Σύµφωνα µε την από 11-1-2013
εξουσιοδότηση του Σώµατος, επικυρώθηκαν µε ευθύνη του Προεδρείου τα Πρακτικά της ΡΓ’ συνεδριάσεώς του, της Παρασκευής 11 Ιανουαρίου 2013, σε ό,τι αφορά στην ψήφιση στο
σύνολό του σχεδίου νόµου: «Ρυθµίσεις στη φορολογία εισοδήµατος, ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών και λοιπές διατάξεις».)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στην ηµερήσια
διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου
του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών: «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, τροποποιήσεις του ν. 4093/2012, κύρωση της
Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Έγκριση των Σχεδίων των
Συµβάσεων Τροποποίησης της Κύριας Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ), της Ελληνικής Δηµοκρατίας,
του Ελληνικού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας
(Τ.Χ.Σ) και της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), µε τίτλο «Κύρια Σύµβαση Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης», της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της ΤτΕ, µε τίτλο «Σύµβαση Διευκόλυνσης Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ» και της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής
Διευκόλυνσης µεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και της ΤτΕ µε τίτλο «Διευκόλυνση αποπληρωµής Τόκων Οµολόγων, παροχή εξουσιοδοτήσεων για την Υπογραφή των Συµβάσεων» και άλλες επείγουσες διατάξεις».
Το παραπάνω νοµοσχέδιο, σύµφωνα µε την απόφαση την
οποία έλαβε η Διαρκής Κοινοβουλευτική Επιτροπή, ύστερα από
πρόταση του αρµόδιου Υπουργού, συζητείται µε τη διαδικασία
του κατεπείγοντος, σύµφωνα µε το άρθρο 76 παρ. 4 του Συντάγµατος και του άρθρου 109 του Κανονισµού της Βουλής.
Θα ήθελα να σας υπενθυµίσω ότι, σύµφωνα µε τη διαδικασία
αυτή, η συζήτηση ολοκληρώνεται επί της αρχής και επί των άρθρων σε µία συνεδρίαση που διαρκεί δέκα ώρες, κατά ανώτατο
όριο. Στη συζήτηση συµµετέχουν οι εισηγητές, οι ειδικοί αγορητές, ο αρµόδιος Υπουργός, οι Πρόεδροι των Κοινοβουλευτικών
Οµάδων και από ένας εκπρόσωπός τους. Η οµιλία τους περιορί-

ζεται στο ένα δεύτερο του χρόνου που προβλέπεται από τα
άρθρα 97 και 103 του Κανονισµού της Βουλής.
Επίσης, προτείνω να λάβουν το λόγο τρεις οµιλητές, ορισµένοι
από τη Νέα Δηµοκρατία, τρεις οµιλητές ορισµένοι από το ΣΥΡΙΖΑ-Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο, δύο οµιλητές από το ΠΑΣΟΚ,
δύο οµιλητές από τους Ανεξάρτητους Έλληνες, δύο οµιλητές
από το Λαϊκό Σύνδεσµο - Χρυσή Αυγή, δύο οµιλητές ορισµένοι
από τη Δηµοκρατική Αριστερά, δύο οµιλητές από το Κ.Κ.Ε. και
δύο οµιλητές από τους Ανεξάρτητους Βουλευτές, οι οποίοι θα
εγγραφούν µε ηλεκτρονικό σύστηµα µόνο αυτοί.
Προτείνω η συζήτηση επί της αρχής και επί των άρθρων να
είναι ενιαία. Προτείνεται οι εισηγητές και οι ειδικοί αγορητές να
έχουν χρόνο οµιλίας δώδεκα λεπτά, ο αρµόδιος Υπουργός δεκαπέντε λεπτά, οι συναρµόδιοι Υπουργοί δώδεκα λεπτά, ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της
Νέας Δηµοκρατίας καθώς και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του ΣΥΡΙΖΑ-Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο δεκαπέντε
λεπτά, οι Πρόεδροι των υπολοίπων Κοινοβουλευτικών Οµάδων
για δώδεκα λεπτά, οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι για δώδεκα
λεπτά και οι ορισθέντες από τα κόµµατα οµιλητές για οκτώ
λεπτά, καθώς και οι εγγραφέντες Ανεξάρτητοι Βουλευτές για
οκτώ λεπτά. Οι δευτερολογίες περιορίζονται στο µισό του χρόνου των πρωτολογιών.
Τέλος, σύµφωνα µε το άρθρο 109, η συνεδρίαση πρέπει να
ολοκληρωθεί, όπως είπαµε, κατά ανώτατο όριο εντός δέκα
ωρών.
Το Σώµα συµφωνεί;
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω το
λόγο;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Το λόγο παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ορίστε, κύριε Βορίδη, έχετε το λόγο.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θέλω να κάνω µία πάρα πολύ σύντοµη δήλωση από την
πλευρά της Νέας Δηµοκρατίας.
Όπως ξέρετε, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
τα γραφεία της Νέας Δηµοκρατίας δέχθηκαν πυροβολισµούς
χθες το βράδυ και θα ήθελα απλώς να δηλώσουµε το εξής. Η
Νέα Δηµοκρατία θα συνεχίσει τη δική της πορεία και τη δική της
συνεισφορά στη δηµοκρατία και θέλουµε να δηλώσουµε προς
πάσα κατεύθυνση ότι καµµία τροµοκρατική ενέργεια δεν µας εκφοβίζει. Η προσπάθειά µας να αποκαταστήσουµε το νόµο και την
τάξη και να αντιµετωπίσουµε νοσηρά φαινόµενα ανοµίας που έγιναν ανεκτά για πάρα πολλά χρόνια θα συνεχιστεί απρόσκοπτη.
Δεν υπάρχει περίπτωση να δεχθούµε οποιαδήποτε αποµείωση
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των αρχών της κοινοβουλευτικής δηµοκρατίας, δεν υπάρχει περίπτωση να καµφθούµε, καταδικάζουµε απερίφραστα αυτές τις
ενέργειες και βεβαίως η Νέα Δηµοκρατία καλεί το Υπουργείο Δηµόσιας Τάξης να ενεργήσει άµεσα και τα δέοντα προκειµένου να
οδηγηθούν στη δικαιοσύνη όσοι έχουν κάνει αυτήν την αποτρόπαια ενέργεια.
Περιµένουµε αντίστοιχες τοποθετήσεις και δηλώσεις, τις θεωρούµε αυτονόητες, από το σύνολο του πολιτικού κόσµου προκειµένου σε αυτό το σηµείο να φανεί η ενότητα και η οµόνοιά
µας σε αυτήν τη συγκεκριµένη κατεύθυνση της καταδίκης των
τροµοκρατικών ενεργειών.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ο κ. Λαφαζάνης έχει
το λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Με την ευκαιρία που έθεσε αυτό
το θέµα ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας, οφείλουµε να πούµε, µε τη µεγαλύτερη δυνατή κατηγορηµατικότητα, ότι αποδοκιµάζουµε και καταδικάζουµε απερίφραστα την επίθεση στα γραφεία της Νέας Δηµοκρατίας. Αυτή είναι
µία πάγια θέση του ΣΥΡΙΖΑ, την οποία τηρεί όχι µόνο στα λόγια
αλλά και στις πράξεις. Με τις πράξεις µας προσπαθούµε να διαµορφώσουµε ένα τείχος σε κάθε µορφή τέτοιων ενεργειών οι
οποίες όχι µόνο δεν έχουν καµµία σχέση µε τη δηµοκρατία και
τη δηµοκρατική πορεία της χώρας, αλλά και την υπονοµεύουν.
Πέραν αυτών, όµως, θα θέλαµε, κύριε Πρόεδρε, να τονίσουµε
εδώ ότι οι διαδικασίες που ακολουθούνται, των έξι πράξεων νοµοθετικού περιεχοµένου στη συσκευασία ενός νοµοσχεδίου -το
οποίο είναι κατεπείγον και το οποίο δεν αφήνει τίποτα από τον
Κανονισµό και το Σύνταγµα όρθιο- είναι απαράδεκτες. Δεν θεωρούµε ότι αυτές παράγουν κανένα έννοµο αποτέλεσµα και αυτό
πρέπει να το γνωρίζουν οι κύριοι των συγκυβερνώντων κοµµάτων. Αυτά είναι διάτρητα κατασκευάσµατα, είναι κατασκευάσµατα του αέρα όλα αυτά που επιχειρείτε µε τέτοιου είδους
διαδικασίες. Δεν πρόκειται εµείς να τα αποδεχθούµε. Δεν πρόκειται να αποδεχθούµε καταστάσεις οι οποίες συνιστούν κοινοβουλευτικό πραξικόπηµα και στην ουσία µετατρέπουν την
κοινοβουλευτική δηµοκρατία…
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: …(Δεν ακούστηκε)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Παρακαλώ, αφήστε
τον κ. Λαφαζάνη να ολοκληρώσει.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Τι να ολοκληρώσει;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Τη δήλωσή του
κάνει, κ. Βούλτεψη. Κάθε Βουλευτής και κάθε Κοινοβουλευτικός
Εκπρόσωπος έχει δικαίωµα να ολοκληρώσει αυτό που θέλει να
πει, εφόσον έχει το λόγο. Κανείς δεν έχει δικαίωµα να κρίνει αυτά
που λέει, εκτός αν ζητήσει το λόγο να µιλήσει µετά.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: …(Δεν ακούστηκε)
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Να ανακαλέσει, κύριε Πρόεδρε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ολοκληρώστε, κύριε
Λαφαζάνη. Δεν γράφεται στα Πρακτικά τίποτα, δεν ακούσαµε τίποτα.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κυρία Βούλτεψη, …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Μην απαντάτε στην
κ. Βούλτεψη.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: …δεν µπορεί να πετάτε χοντράδες σε αυτήν την Αίθουσα. Να σκέφτεστε αυτό που λέτε. Πρέπει
να ξέρετε ότι η Αντιπολίτευση θα ασκεί την κριτική της, όπως την
καταλαβαίνει. Δεν θα σας υποβάλλουµε τον τρόπο της κριτικής
µας για να τον εγκρίνετε.
Κάνετε κοινοβουλευτικό πραξικόπηµα.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Κύριε Πρόεδρε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Επί της διαδικασίας
είναι το θέµα.
Μην πυροδοτείτε αντιπαράθεση επί της ουσίας. Δεν έχετε το
λόγο τώρα.
Ολοκληρώστε, κύριε Λαφαζάνη.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Εγώ δεν πυροδοτώ καµµία αντιπαράθεση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Όχι εσείς, η κ. Βούλτεψη στην προκειµένη περίπτωση.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Εγώ οµιλώ πολιτικά και µε επιχειρήµατα. Έχετε κάνει τον Κανονισµό της Βουλής και το Σύνταγµα κουρελόχαρτα. Αυτή είναι η θλιβερή πραγµατικότητα γι’
αυτήν τη χώρα. Και σας λέµε ότι πρέπει να γνωρίζετε πολύ καλά
ότι αυτά που παράγετε µε αυτού του είδους τις διαδικασίες δεν
είναι νόµιµα, δεν πρόκειται να τα αναγνωρίσουµε. Δεν τα αναγνωρίζει ο ελληνικός λαός. Πρέπει να το έχετε υπ’ όψιν σας αυτό.
Έχετε ευθύνες για αυτά που κάνετε και να ξέρετε ότι θα λογοδοτήσετε. Και µη µας λέτε όταν λέµε για λογοδοσία ότι καλλιεργούµε πολιτική µίσους. Η λογοδοσία είναι θέµα δηµοκρατίας,
κύριε Βορίδη. Αυτά πρέπει να τα γνωρίζετε.
Δεν θα φιµώσετε την κριτική της Αντιπολίτευσης, επειδή έρχονται κάποιοι και κάνουν πράξεις απαράδεκτες και καταδικαστέες. Το να συνδέετε αυτές τις πράξεις µε την κριτική της
Αντιπολίτευσης είναι πρωτοφανές. Αυτό είναι ολοκληρωτισµός.
Δεν µπορεί να φιµωθεί εδώ ολόκληρη η Αντιπολίτευση, για να
µην κάνετε τέτοιου είδους συνδέσεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ολοκληρώστε, κύριε
Λαφαζάνη.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, εµείς θα υποβάλλουµε ενστάσεις αντισυνταγµατικότητας στην πορεία της
διαδικασίας.
Θα ήθελα να πω, όµως, για τη συζήτηση –έστω µε αυτήν τη
µορφή του κατεπείγοντος που παίρνει το νοµοσχέδιο τώρα- ότι
οι τρεις οµιλητές θα µπορούσαν να γίνουν αρκετά περισσότεροι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Το δεκάωρο είναι δεσµευτικό από τον Κανονισµό.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Εντάξει, είναι δεσµευτικό το δεκάωρο, αλλά νοµίζω ότι ο χρόνος του δεκάωρου επιτρέπει και
άλλους οµιλητές εκτός των τριών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Θα εξαντληθεί ο
χρόνος.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Κύριε Πρόεδρε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κυρία Βούλτεψη, θα
σας δώσω το λόγο να µιλήσετε όσο θέλετε. Δεν υπάρχει λόγος
σε αυτό το σηµείο να έχουµε οποιαδήποτε ένταση. Καθένας έχει
την άποψή του, καταγράφεται κ.λπ..
Ολοκληρώστε, κύριε Λαφαζάνη, γιατί όπως βλέπετε, προκαλούνται σχόλια κ.λπ..
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Προτείνω να υπάρξει µία διασταλτική ερµηνεία του Κανονισµού ως προς αυτό. Δεν θα φύγουµε από την ηµέρα, ασφαλώς, αλλά µπορεί να µιλήσουν περισσότεροι συνάδελφοι από την Αίθουσα, οι οποίοι έχουν ενδιαφέρον να µιλήσουν σε ένα τόσο κρίσιµο νοµοσχέδιο. Δεν µπορεί να
περιοριστεί ο κατάλογος µόνο σε τρεις.
Σας προτείνουµε, λοιπόν, να είναι τουλάχιστον έξι οµιλητές –
διπλάσιος αριθµός- από τα δύο πρώτα κόµµατα και να συµπαρασύρουν προς τα πάνω και τα υπόλοιπα κόµµατα, να δοθεί
στοιχειωδώς µια δυνατότητα να µιλήσουν κάπως περισσότεροι
στην Αίθουσα αυτή για τόσο κρίσιµα θέµατα. Αυτή είναι η πρότασή µας, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ο κ. Χρυσοχοΐδης
έχει το λόγο.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Για µια ακόµη φορά κάποιοι αποφάσισαν µε ένοπλες πρακτικές και συµπεριφορές να πλήξουν τη δηµοκρατία. Καταδικάζουµε απερίφραστα για µία ακόµη φορά το γεγονός ότι ορισµένοι στη χώρα µας εδώ και πάρα πολλά χρόνια έρχονται και επανέρχονται µε τέτοιου είδους συµπεριφορές.
Θα πρέπει, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να µας προβληµατίσει το γεγονός ότι είµαστε πια η µοναδική ευρωπαϊκή χώρα που
αντιµετωπίζει τέτοιο φαινόµενο. Βεβαίως, η δηµοκρατία είναι
πάντα νικητής, αλλά στο µεταξύ χάνονται ανθρώπινες ζωές, ανθρώπινο αίµα και πλήττεται η καρδιά της χώρας που είναι η δυνατότητά της να αναπτύσσεται, να προσελκύει επενδύσεις.
Πλήττεται, επίσης και η κοινωνική ειρήνη.
Ελπίζω, κύριε Πρόεδρε, ότι κάποια στιγµή θα µας δοθεί η δυνατότητα να κάνουµε µια συζήτηση για τα θέµατα ασφάλειας
στην Αίθουσα αυτή, έτσι ώστε όλοι µαζί, οµόφωνα, ως πολιτικές
δυνάµεις που εκπροσωπούν τον ελληνικό λαό, να εργαστούµε
για το καλό του. Και το καλό είναι η ασφάλεια του ελληνικού
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λαού και της Ελλάδας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε τον κ.
Χρυσοχοΐδη.
Το λόγο έχει ο κ. Κουίκ.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι αυτονόητο -και είναι και καθήκον- να καταδικάζουµε την όποια επίθεση εναντίον του οποιουδήποτε και πολύ περισσότερο εναντίον κοινοβουλευτικού κόµµατος. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν το συζητάµε.
Αυτό που συζητάµε, όµως, είναι η αλληλουχία των συµπτώσεων, γιατί την περασµένη εβδοµάδα, που ήταν βαρύ το ηµερολόγιο της Βουλής µε γεγονότα, ξεκινήσαµε µε τη Βίλα Αµαλία,
περάσαµε στην εµπρηστική επίθεση στα σπίτια των πέντε συναδέλφων δηµοσιογράφων και χθες στο σπίτι του αδελφού του κ.
Κεδίκογλου -προσπάθησα να επικοινωνήσω µαζί του, για να του
εκφράσω τον αποτροπιασµό εκ µέρους των Ανεξάρτητων Ελλήνων και ή η γραµµατέας του ήταν ακατάλληλη και δεν τον ενηµέρωσε ή ο ίδιος, όπως είπα σήµερα το πρωί, µε γαϊδουρινή
συµπεριφορά συµπεριφέρεται απέναντί µου και το εννοώ και δεν
ανακαλώ αυτό που λέω- και σήµερα είχαµε αυτήν την επίθεση
σε έναν ανοιχτό δρόµο, του κτηρίου του κυβερνώντος κόµµατος.
Αυτό το κτήριο είναι καλά επιτηρούµενο και δεν υπάρχει
απλώς ένας σκοπός-φρουρός. Δεν έχουµε και ένα πρώτο, κατά
την άποψή µου τη δηµοσιογραφική, κύκλωµα της περιοχής. Δεν
µπορώ να φανταστώ ότι το κτήριο της Νέας Δηµοκρατίας µένει
έτσι αφύλαχτο περιµετρικά.
Πέρα από αυτό, όµως, µπορούµε να εστιάσουµε κάποια
στιγµή -πέρα από την αυταπόδεικτη καταδίκη- σε αυτό που ενδιαφέρει τους Έλληνες; Σήµερα πήγα σε µία τηλεοπτική εκποµπή µε τον συνάδελφο κ. Βορίδη και από τα εξήντα δύο λεπτά
τα πενήντα δύο τα αναλώσαµε κουβεντιάζοντας αυτό το θέµα
και όχι ό,τι συµβαίνει σε βάρος του Έλληνα.
Όπως δηλώσαµε διά του εισηγητή µας στην επιτροπή της
Βουλής το Σάββατο, θέτουµε θέµα αντισυνταγµατικότητας σε
αυτό που κουβεντιάζουµε σήµερα, δηλαδή σε αυτές τις τριακόσιες σελίδες που την Παρασκευή τις πέταξε το ελληνικό Κοινοβούλιο διά του κυβερνώντος κόµµατος στα µούτρα των Ελλήνων
Βουλευτών και τους είπε µέσα σε δώδεκα ώρες να τις µελετήσουν και να έρθουν να τις συζητήσουν.
Δεύτερον, εάν δεν είχαµε παραµείνει εµείς οι Ανεξάρτητοι Έλληνες µέσα για να διαφωνήσουµε, µια που αποχώρησαν τα άλλα
αντιµνηµονιακά κόµµατα, σήµερα θα ερχόσασταν εδώ και θα λέγατε ότι µια που δεν υπάρχει διαφωνία, µια που οµόφωνα η
Βουλή το «περπάτησε» στην επιτροπή, το ψηφίζουµε σε ένα
λεπτό και έχουµε εκχωρήσει την εθνική µας κυριαρχία σε χρόνο
«ντε-τε».
Τρίτον, παρακαλούµε πάρα πολύ να δοθεί η δυνατότητα να µιλήσουν και άλλοι. Παρακαλούµε πολύ να δοθεί η δυνατότητα της
κάρτας. Δεν µπορεί η Βουλή να εξαντλεί το διάλογό της µε τους
δύο οριζόµενους. Θα πρέπει να µπορούν να µιλήσουν και άλλοι.
Ένα τελευταίο, απευθυνόµενος προς την πλευρά των συναδέλφων της Νέας Δηµοκρατίας. Αν αυτά συνέβαιναν επί των ηµερών που ήσασταν Αντιπολίτευση και να ήταν το ΠΑΣΟΚ να φέρνει
αυτές τις τριακόσιες σελίδες και να σας λέει «πάρτε τα και ψηφίστε τα», θα είχατε ξεσηκώσει τον κόσµο, ναι ή όχι; Θα καθόσασταν εδώ να χαµογελάτε, όπως κάποιοι; Ή θα είχατε
πραγµατικά ταρακουνήσει το ελληνικό Κοινοβούλιο για το αντιδηµοκρατικό θέµα µε το οποίο θα εκινείτο το κυβερνών κόµµα;
Σας ρωτώ, κύριοι συνάδελφοι. Σαν Αντιπολίτευση θα το δεχόσασταν;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κύριε Κουίκ, θα
έχετε την ευκαιρία να αναπτύξετε το θέµα.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Γιατί, ξέρετε πάρα
πολύ καλά ποια είναι η «µακριά ουρά» των κοµµάτων που, δυστυχώς, δεν λειτουργούν µε ένα δηµοκρατικό τρόπο µέσα στο
Κοινοβούλιο.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Το λόγο έχει ο κ.
Παππάς.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Κυρίες και κύριοι, η Χρυσή Αυγή, όπως
πολλές φορές από Βήµατος έχει πει, καταδικάζει όλες τις µορ-
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φές πολιτικής βίας, γιατί έχει νιώσει πολύ καλά στο πετσί της τι
σηµαίνει βία. Έχουµε δεχθεί δεκάδες βοµβιστικές επιθέσεις,
έχουµε δεχθεί µέχρι και δολοφονικές απόπειρες, είµαστε στόχοι.
Ξέρουµε τι είναι να στοχοποιείται η οικογένεια και το σπίτι κάποιου πολιτικού χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι δεν καταγγέλλουµε
ποιος κρύβεται πίσω απ’ αυτήν τη βία ή µάλλον, καλύτερα, τις
ωφελείται από την περίεργη βία των ηµερών, η οποία ξεκίνησε
από τις «εκκαθαρίσεις» των καταλήψεων εκ µέρους διαφόρων
αναρχοαριστερών, που θα µπορούσαν πολύ εύκολα να γίνουν
χωρίς τηλεοπτικές κάµερες.
Θα µπορούσε να γίνει η δουλειά απλώς µε µία µικρή οµάδα
αστυνοµικών, αυτό που εδώ και δεκαετίες καταγγέλλουµε -µάλιστα, κάναµε και σχετική ερώτηση και δεν απαντήθηκε- ότι όλες
αυτές οι καταλήψεις είχαν τη συνδροµή και την υποστήριξη της
εξουσίας, του κράτους, είχαν ρεύµα, είχαν νερό. Ξεκίνησαν, λοιπόν, από τη Βίλα Αµαλία.
Απ’ αυτή τη βία ωφελείται η τρικοµµατική κυβέρνηση, η οποία
ασκεί πραγµατικά βία. Βία δεν είναι οι δύο µολότοφ που έπεσαν
σε ένα γραφείο. Βία είναι η βία που ασκεί η Κυβέρνηση στον ελληνικό λαό. Βία είναι, αν θέλετε, αυτό που γίνεται σήµερα εδώ,
το σηµερινό συνταγµατικό πραξικόπηµα, η εκχώρηση της εθνικής κυριαρχίας, το ξεπούληµα των πάντων σε µία συνεδρίαση.
Η Χρυσή Αυγή συµβολικά αποχώρησε από την επιτροπή, διότι
δεν θέλει να νοµιµοποιήσει αυτήν την προδοτική σηµερινή ενέργεια. Οι σηµερινές σας αποφάσεις θα ακυρωθούν εκ των πραγµάτων. Οι νόµοι έρχονται και παρέρχονται. Η πατρίδα µένει. Ο
λαός µένει. Ο λαός θα σας ακυρώσει.
Η πατρίδα δεν είναι χωράφι του πατέρα σας, ούτε η εθνική περιουσία για να την πουλάτε και να τη δίνετε στους δανειστές. Δεν
εξιλεώνεστε, λοιπόν, µε το να κλαψουρίζετε και να νιώθετε και
εσείς, όπως έχει νιώσει η Χρυσή Αυγή, το διωγµό και την τροµοκρατία.
Δεν εξιλεώνεστε στα µάτια του ελληνικού λαού για την προδοσία που συντελείτε σήµερα εδώ, η οποία έρχεται σε µία παράξενη χρονική στιγµή. Η σηµερινή βία, η βία, υποτίθεται,
εναντίον της Κυβέρνησης τη δυναµώνει και σκεπάζει το δεύτερο
συνταγµατικό πραξικόπηµα που επιχειρείται για την Πέµπτη που
µας έρχεται. Επιχειρείτε δηλαδή αυτήν τη Σαρτζετάκειο τακτική
για την ψηφοφορία σχετικά µε τις προανακριτικές επιτροπές,
ώστε να µαντρώσετε τους δικούς σας και να βγάλετε λάδι τον
Γεώργιο Παπανδρέου.
Αποκαλύπτεστε στα µάτια του λαού, κύριοι της συγκυβέρνησης, και θα πληρώσετε γι’ αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν, από τα άνω δυτικά θεωρεία της
Βουλής, σαράντα δύο µαθητές και µαθήτριες και δυο εκπαιδευτικοί από το 7ο Γυµνάσιο Γλυφάδας, το Α’ Τµήµα.
Η Βουλή σάς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Το λόγο έχει ο κ. Τσούκαλης.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι άκρως ανησυχητικό το γεγονός ότι το τελευταίο διάστηµα τα δελτία ειδήσεων, τα µέσα
ενηµέρωσης, αλλά και τούτη εδώ η Αίθουσα ασχολούνται συστηµατικά µε την εκδήλωση της γενικευµένης βίας και µάλιστα µία
µορφή βίας που κλιµακώνεται συνεχώς προς το χειρότερο.
Η επιλογή της βίας ως µέσο διεξαγωγής πολιτικού διαλόγου,
αλλά και επίλυσης κοινωνικών διαφορών, δεν ήταν κεραυνός εν
αιθρία. Είναι κάτι που προέκυψε συστηµατικά εν είδει µιθριδατισµού, όταν πλέον κατέρρευσε το κύρος των θεσµών, αλλά και η
διάθεση για διάλογο.
Δεν αρκεί απλώς να καταδικάζουµε τη βία απ’ όπου και εάν
προέρχεται. Χρειάζεται ένα ολοκληρωµένο σχέδιο. Εδώ, λοιπόν,
όλες οι πολιτικές δυνάµεις είναι υποχρεωµένες, απέναντι στις
µορφές της βίας που εκδηλώνονται µε αυτόν τον τρόπο, να δηλώσουν κατηγορηµατικά, να διατρανώσουν τη θέλησή τους ότι
θα αποτελέσουν το δηµοκρατικό τόξο αντιµετώπισης αυτών των
φαινοµένων.
Κυρίες και κύριοι, η δηµοκρατία είναι ανεκτική, είναι µεγαλόψυχη, αλλά συγχρόνως η δηµοκρατία είναι και άτεγκτη. Πρέπει
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πάση θυσία η ασφάλεια των πολιτών να είναι ένα από τα κορυφαία ατοµικά και κοινωνικά δικαιώµατα σε αυτή τη χώρα.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε και
εµείς.
Το λόγο έχει ο κ. Παφίλης.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Είναι αυτονόητη η καταδίκη της επίθεσης στα γραφεία της
Νέας Δηµοκρατίας. Έχουµε τοποθετηθεί και γενικά ως κόµµα,
αλλά και η Γενική Γραµµατέας του κόµµατός µας µίλησε. Έχουµε καταδικάσει επίσης τις ατοµικές επιθέσεις µε γκαζάκια ή µε
άλλους τρόπους κατά δηµοσιογράφων.
Είναι προφανές ότι αυτό που αντικειµενικά συµβαίνει,είναι η
προσπάθεια µε αυτές τις επιθέσεις να υπάρχει ένας αποπροσανατολισµός του λαού και κάποια µορφή τροµοκράτησης. Ωστόσο, σε ό,τι αφορά την επίθεση στα γραφεία της Νέας Δηµοκρατίας, το θέµα είναι πιο σύνθετο, και σε ό,τι αφορά το σκοπό και
σε ό,τι αφορά το συµβολισµό. Δεν θα µπω σε επιµέρους λεπτοµέρειες, πώς έγινε κ.λπ. Δεν είναι καθόλου απλό.
Με δεδοµένη, λοιπόν, την καταδίκη αυτών των ενεργειών το
Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας καλεί το λαό οργανωµένα, µέσα
από το οργανωµένο µαζικό λαϊκό κίνηµα, να κλιµακώσει την πάλη
του κατά της αντιλαϊκής πολιτικής της Κυβέρνησης. Γιατί είναι
άλλο πράγµα η καταδίκη αυτών των µορφών βίας και άλλο
πράγµα ο αγώνας, που πρέπει να ενταθεί απέναντι στη βαρβαρότητα που φέρνει η πολιτική της Κυβέρνησης.
Το δεύτερο θέµα αφορά τη σηµερινή συζήτηση. Η Κυβέρνηση
έχει ξεπεράσει κάθε όριο. Φέρνει διαδικασία µε κατ’ επείγοντος
κύρωση έξι πράξεων νοµοθετικού περιεχοµένου που συνοδεύονται από νέα βάρβαρα αντιλαϊκά µέτρα και γενικότερα άλλα ζητήµατα, όπως απολύσεις υπαλλήλων, περικοπές δαπανών, ιδιωτικοποιήσεις κ.α..
Η διαδικασία είναι απαράδεκτη και θεωρούµε ότι είναι και επικίνδυνη. Ανοίγει επικίνδυνους δρόµους η Κυβέρνηση µε αυτήν
τη λογική του «αποφασίζουµε και διατάζουµε». Ξεπερνά κάθε
όριο. Βέβαια, ταυτόχρονα, δείχνει και τα περιθώρια της αστικής
δηµοκρατίας και του αστικού κοινοβουλίου, πόσο σέβεται -δηλαδή την υποκρισία- ακόµη και αυτά που το ίδιο αποφασίζει. Ο
κόσµος µπορεί να βγάλει συµπεράσµατα.
Θεωρώντας, λοιπόν, αυτήν τη διαδικασία απαράδεκτη, καλούµε το λαό ν’ αντισταθεί απέναντι στα νέα βάρβαρα µέτρα.
Δεύτερον, δεν µπορούµε ν’ αποδεχθούµε αυτήν την διαδικασία. Αποχωρούµε από την Ολοµέλεια καταγγέλλοντας αυτήν την
απαράδεκτη διαδικασία. Φυσικά, δηλώνουµε ότι καταψηφίζουµε
κι ότι δεν συµφωνούµε µε καµµία από τις πράξεις νοµοθετικού
περιεχοµένου.
Ευχαριστώ, κύριε Προέδρε.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κυρία Βούλτεψη, για
ποιο λόγο;
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Για προσωπικό λόγο, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κυρία συνάδελφε,
έχετε το λόγο για ν’ ακούσουµε το προσωπικό.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Ως µέλος της Εθνικής Αντιπροσωπείας,
άκουσα µέσα σ’ αυτήν την Αίθουσα να εγκαλούµαι ότι είµαι –περίπου- πραξικοπηµατίας, ότι λαµβάνω, δηλαδή, µέρος σε πράξεις που καταργούν την κοινοβουλευτική δηµοκρατία και το
Σύνταγµα.
ΟΛΓΑ-ΝΑΝΤΙΑ ΒΑΛΑΒΑΝΗ: Είναι προσωπικό;
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Είναι πάρα πολύ προσωπικό, γιατί ίσως
είµαι το µόνο παιδί …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κυρία συνάδελφε,
έχετε ένα λεπτό για να τεκµηριώσετε το προσωπικό σας.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Επειδή ρώτησε, αν είναι προσωπικό…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Μα, δεν απαντάµε σε
όποιον ρωτάει, κ. Βούλτεψη. Στο Προεδρείο απευθύνεστε. Εµείς
θα αξιολογήσουµε.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Κύριε Πρόεδρε, έχω προσωπικό και µε το
Προεδρείο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Να το ακούσουµε κι
αυτό.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Θεωρώ, προσωπικά, ότι θίγοµαι πάρα
πολύ γιατί ίσως είµαι το µόνο παιδί στη χώρα που το πρωί της
21ης Απριλίου ξύπνησε µ’ ένα περίστροφο στην πλάτη. Εποµένως, δεν το δέχοµαι αυτό κι έχω πρόβληµα, διότι όταν αντέδρασα σε αυτό, το Προεδρείο ζήτησε να µη γράφεται η αντίδρασή µου σ’ εκφράσεις όπως «χούντα» και «κοινοβουλευτικό
πραξικόπηµα» και να εγγράφονται µόνο τα περί χούντας και κοινοβουλευτικού πραξικοπήµατος.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Το Προεδρείο εκτιµά
ότι δεν υπάρχει προσωπικό θέµα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο Κανονισµός ορίζει µε σαφήνεια σε τι συνίσταται το προσωπικό θέµα.
Δεύτερον, δεν γράφονται στα Πρακτικά παρεµβάσεις Βουλευτών που δεν έχουν το λόγο. Εάν θέλετε ο Κανονισµός να γίνει
λάστιχο στη συγκεκριµένη περίπτωση, να ξέρετε ότι θα γίνεται
πάντα λάστιχο. Εποµένως, όταν αναφέρεστε στο Προεδρείο,
σκεφτείτε το άλλη µια φορά.
Τρίτον, το Προεδρείο σηµειώνει µε ικανοποίηση την οµόθυµη
καταδίκη του χθεσινού συµβάντος στα γραφεία της Νέας Δηµοκρατίας.
Το Προεδρείο σηµειώνει τις ενστάσεις που ακούστηκαν για τη
διαδικασία που ακολουθείται. Επισηµαίνω ότι η διαδικασία –όπως
είπε και ο Πρόεδρος της Βουλής, χθες- ορίστηκε από την Κυβέρνηση και έγινε αποδεκτή από την πλειοψηφία της επιτροπής.
Τέταρτον, σε ό,τι αφορά το χρόνο των οµιλιών και τον αριθµό
των οµιλητών, το Προεδρείο προτείνει ν’ αρχίσουµε τις οµιλίες
των εισηγητών και των ειδικών αγορητών, όπως έχουν οριστεί.
Στο διάστηµα αυτό θα έχουµε τη δυνατότητα µιας διαβούλευσης
και µε τον Πρόεδρο της Βουλής και εσείς µεταξύ σας και να
εξαντλήσουµε όλα τα περιθώρια που προβλέπει ο Κανονισµός
και σε ό,τι αφορά την αύξηση του αριθµού των Βουλευτών που
θα µιλήσουν και όποιες άλλες ρυθµίσεις µπορούν να γίνουν.
Εννοείται, βεβαίως, ότι ο χρόνος των δέκα ωρών είναι ορισµένος και άρα, οι όποιες αλλαγές, τροποποιήσεις θα επιφέρουν κι
αλλαγές στη διάρκεια.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Κύριε Πρόεδρε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Μισό λεπτό, κύριε
Υπουργέ, να εξαντλήσουµε το θέµα µε τους κυρίους Βουλευτές.
Ο κ. Γλέζος έχει το λόγο.
ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΛΕΖΟΣ: Αγαπητέ Πρόεδρε, θα συµφωνήσω µε τη
Σοφία Βούλτεψη ότι έχουµε δικαίωµα ορισµένοι Βουλευτές και
να πούµε τη γνώµη µας, ιδιαίτερα όταν νιώθουµε ότι υπάρχει
πρόβληµα ενοχοποίησης µας.
Θεωρώ απαράδεκτο το γεγονός, κάθε φορά που συµβαίνει
ένα επεισόδιο, όσο τροµερό κι αν είναι, εναντίον οποιουδήποτε
κόµµατος να θεωρούµεθα ένοχοι και να οφείλουµε να απαντήσουµε.
Γι’ αυτό το λόγο θα ήθελα να πω στη Νέα Δηµοκρατία ότι απ’
όλη τη δήλωσή της χαίροµαι για το ότι θα συνεχίσει να κάνει τον
αγώνα που θέλει, σύµφωνα µε την ιδεολογία της, χωρίς να τροµοκρατείται. Αυτό το δέχοµαι και το χαίροµαι, ειδικά.
Θέλω όµως να εξετάσει η Νέα Δηµοκρατία το γεγονός, µήπως
κάποιος ωφελείται –και ποιος ωφελείται- από αυτά τα γεγονότα;
Οπωσδήποτε, δεν ωφελείται η Αριστερά. Κάποιος άλλος ωφελείται. Μήπως αυτή η ενέργεια προέρχεται από παρακρατικές οργανώσεις, φίλιες προς τη Νέα Δηµοκρατία;
(Φωνές- διαµαρτυρίες από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Μπράβο, συγχαρητήρια! Δεν έχω διακόψει ποτέ µου κανέναν
σας. Η διακοπή σηµαίνει έλλειψη επιχειρηµάτων. Δεν έχετε τη
δυνατότητα και δεν έχετε φτάσει στο επίπεδο να ακούτε του
άλλου τη γνώµη χωρίς να εξεγείρεστε.
Θα ήθελα, επίσης, επιτέλους κάποια φορά να καταδικάσετε
και το γεγονός των «πραξικοπηµάτων» που γίνονται µέσα στο
Κοινοβούλιο µε τις πενήντα έδρες παραπάνω –στην κοινή νεοελληνική το µπόνους- που σας επιτρέπει να καταργείται το Σύνταγµα και την πλειοψηφία όπως θέλετε εσείς.
Γι’ αυτό το λόγο, επιµένω στο πρόβληµα, ότι δεν µπορεί να
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είµαι συνέχεια ένοχος. Κι όποιος έχει παρακολουθήσει τη διαδροµή µου θα έχει δει ότι δεν έχω υποστηρίξει έµπρακτα καµµία
ενέργεια που στρέφεται εναντίον και του λαού και του Συντάγµατος και της δηµοκρατίας.
Επιτέλους, πρέπει να µιλάνε κι οι Βουλευτές. Θα µιλάνε συνέχεια οι εκπρόσωποι κι οι αγορητές και οι εισηγητές;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ολοκληρώστε, κύριε
Γλέζο.
ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΛΕΖΟΣ: Αυτό το είχα καταδικάσει από την προηγούµενη φορά στη Βουλή και το καταδικάζω ξανά. Και ζητάω
οπωσδήποτε το λόγο.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Νιώθω την ανάγκη
να δηλώσω τον απέραντο σεβασµό µου και στο Μανώλη Γλέζο
και στην κ. Βούλτεψη.
Μέχρι στιγµής, όµως, έχουµε έναν Κανονισµό. Μέχρι ν’ αλλάξει ο Κανονισµός, αγαπητέ Μανώλη, πρέπει να τον τηρούµε. Διαφορετικά, οδηγούµαστε σε µια κατάσταση που δεν ξέρω πού θα
µας οδηγήσει. Δυσκολεύει τη διαδικασία, ιδίως σε µια ηµέρα που
είναι πολύ ασφυκτικά τα χρονικά περιθώρια.
Εγώ θα πρότεινα –αν δεν έχετε αντίρρηση, κύριε Βορίδη- να
κλείσουµε εδώ το θέµα.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Πρέπει να πω µια κουβέντα, κύριε
Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Μπορεί όµως, ν’
ανοίξει νέος κύκλος συζητήσεων.
Αν το κρίνετε εντελώς αναγκαίο, έχετε ένα λεπτό να τοποθετηθείτε.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ειλικρινά, εγώ δεν θα είχα καµµία διάθεση να κάνω οποιαδήποτε νέα παρέµβαση. Ξέρετε ότι σ’ αυτά είµαι εξαιρετικά φειδωλός.
Παρά ταύτα, ούτε ως υπονοούµενο, ούτε ως ενδεχόµενο δεν
µπορεί να γίνεται δεκτό ότι δήθεν, επειδή επικοινωνιακά µετακινείται το κέντρο βάρους της συζήτησης από τα µεγάλα προβλήµατα στην τροµοκρατία, ότι ωφελείται η Νέα Δηµοκρατία κι άρα,
µήπως οι παρακρατικοί και οι φίλιες δυνάµεις στη Νέα Δηµοκρατία βρίσκονται πίσω από την ενέργεια. Δεν είναι δυνατόν ν’ ακούγονται αυτά.
Θα µου επιτρέψετε πάρα πολύ, κύριε Γλέζο να σας πω ότι
έχουµε καταδικασµένους τροµοκράτες. Έχουµε και προσωρινά
κρατούµενους τροµοκράτες. Ουδείς εξ αυτών είναι τροµοκρατικός. Είναι όλοι άνθρωποι αναρχικοί και άνθρωποι της άκρας Αριστεράς. Αυτή είναι η πραγµατικότητα για την ταυτότητα της
τροµοκρατίας στην Ελλάδα. Λυπάµαι, αλλά αυτό κάποια στιγµή
πρέπει να το αναγνωρίσετε κι εσείς.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Το λόγο έχει ο Ανεξάρτητος Βουλευτής κ. Μαρκόπουλος.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς, θεωρώ µεγάλο λάθος του Προεδρείου να επιτρέπεται συζήτηση στη Βουλή, όπου κάποιοι συνάδελφοι –όποιοι κι
αν είναι, απ’ όποια πλευρά- να υπονοούν ότι υπάρχουν παρακρατικές οργανώσεις συνοδές των κοµµάτων.
Κύριε Πρόεδρε, είµαστε πλέον κοντά στην τέταρτη δεκαετία
της Μεταπολίτευσης. Αν δεν µπορούµε να ωριµάσουµε µέσα σ’
αυτήν την Αίθουσα και να αντιληφθούµε ότι µε δεισιδαιµονίες και
παραπλανήσεις δεν µπορούµε ποτέ να βγάλουµε τη χώρα απ’
αυτήν την κρίση, τότε τα πράγµατα γίνονται ακόµη χειρότερα.
Αυτό αποτελεί ευθύνη του Προεδρείου. Δεν είναι προσωπικό.
Δεύτερον, κύριε Πρόεδρε, η ελληνική Βουλή έχει δεκαοκτώ
ανεξάρτητους Βουλευτές, δεκαοκτώ Βουλευτές που δεν ανήκουν, δηλαδή, σε κοινοβουλευτικές οµάδες. Επειδή θα κάνετε
µια διαβούλευση, παρακαλώ πολύ να ληφθεί πολύ σοβαρά υπ’
όψιν το γεγονός ότι ουσιαστικά πάνω από το 5%, 6% των Ελλήνων Βουλευτών δεν ανήκουν σε κοινοβουλευτικές οµάδες.
Αυτό δεν σηµαίνει ότι όλοι αυτοί είναι δυνατόν να έχουν ενιαία
έκφραση. Από την άλλη πλευρά, δεν είναι δυνατόν το Προεδρείο
να µη λαµβάνει µνεία, ούτως ώστε να έχουµε τη δυνατότητα να
εκφράσουµε τις δικές µας απόψεις, ιδιαίτερα σε ζητήµατα, όπως
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είναι το σηµερινό, που θα συνοδεύσει τη χώρα υποχρεωτικά για
πάρα πολλά χρόνια.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κύριε Μαρκόπουλε,
όπως ξέρετε –το είπα στην αρχή- προβλέπεται µε την κάρτα να
δηλωθούν και θα µπουν δύο από τους Ανεξάρτητους Βουλευτές.
Προτείνω να θεωρήσουµε ότι ολοκληρώθηκε η συζήτηση επί του
διαδικαστικού συν του εµβόλιµου θέµατος, το οποίο ετέθη
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Κύριε Πρόεδρε, θα µπορούσα να έχω το λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Μισό λεπτό.
Σε ό,τι αφορά τη διαδικασία, επαναλαµβάνω ότι µίλησα και µε
τον Πρόεδρο της Βουλής πριν από λίγο και συµφωνεί. Κάνετε,
σας παρακαλώ, οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι µία προσπάθεια διαβούλευσης, ώστε να διαµορφωθεί µία πρόταση και να τη
δούµε σε ό,τι αφορά τους οµιλητές και τους χρόνους.
Κύριε Υπουργέ, τι ακριβώς θέλετε;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Θα ήθελα να τοποθετηθώ δύο λεπτά επί του διαδικαστικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Συγγνώµη, δεν σας
άκουσα. Επί του διαδικαστικού ή επί της ουσίας;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Επί της συζήτησης που έγινε. Θα χρειαστώ δύο λεπτά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ορίστε, κύριε
Υπουργέ, έχετε το λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Άκουσα µε προσοχή όλες τις πτέρυγες της Βουλής. Η
Κυβέρνηση είναι προφανές ότι και αποδοκιµάζει και καταδικάζει
ενέργειες σαν και αυτήν που έγιναν στα κεντρικά γραφεία της
Νέας Δηµοκρατίας, ενέργειες που είχαν στόχο να υπονοµεύσουν
την ίδια τη δηµοκρατική πορεία της χώρας. Επιτυγχάνουν, όµως,
το ακριβώς αντίθετο, να την ενδυναµώσουν και, τουλάχιστον σήµερα, έστω και λεκτικά, αυτό καταδείχθηκε απλό τις τοποθετήσεις των εκπροσώπων όλων των κοµµάτων από όλες τις πτέρυγες της Βουλής µε µοναδική εξαίρεση -και θεωρώ άστοχη την
παρέµβαση, µε όλο το σεβασµό που έχω στο πρόσωπο του κ.
Γλέζου- την αναφορά του κ. Γλέζου για παρακρατικές και άλλες
φίλιες δυνάµεις.
Μέχρι πρόσφατα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είχαµε αφωνία από τµήµατα της Αντιπολίτευσης για θέµατα βίας και ανοµίας. Είχαµε θέµατα πολυφωνίας της Αντιπολίτευσης.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Μιλάµε για τα θέµατα βίας τώρα;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Μου επιτρέπετε να ολοκληρώσω; Σας άκουσα µε πολλή
προσοχή.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, θα µπορούσα να
έχω το λόγο;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Είχαµε θέµατα πολυφωνίας. Θα δείτε ότι θα τοποθετηθώ
επί αυτών που είπα.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Αφαιρέστε το χρόνο αυτόν από
τη συζήτηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Μισό λεπτό, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι. Ο κύριος Υπουργός ζήτησε το λόγο δύο
λεπτά να τοποθετηθεί. Έχει δικαίωµα να έχει το λόγο.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Δεν µετράει στις δέκα ώρες.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Επαναλαµβάνω ότι πρόσαφατα είχαµε φαινόµενα αφωνίας από πτέρυγες της Αντιπολίτευσης για θέµατα βίας και
ανοµίας. Είχαµε φαινόµενα πολυφωνίας από τµήµατα της Αντιπολίτευσης για κοµβικά θέµατα οικονοµικής πολιτικής, όπως
είναι η αξιοποίηση του λιµένα του Πειραιά από την «COSCO». Είχαµε θέµατα κακοφωνίας από τµήµατα της Αντιπολίτευσης για
εκφράσεις περί κοινοβουλευτικής χούντας, πραξικοπήµατος,
εκτροπής, κατάλυσης δικαιωµάτων.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε!
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Σήµερα και προχθές το Σάββατο περάσαµε στα πολιτικά
µαθήµατα περί φίµωσης της κριτικής της Αντιπολίτευσης. Κατ’
αρχάς, µόνοι σας αποχωρήσατε. Καλωσορίσατε!
Θα ήθελα, όµως, να σας πω ότι η διαδικασία αυτή, στην οποία
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θα µπορούσατε να συµµετέχετε, στην επιτροπή και να µιλήσουν
πολύ περισσότεροι συνάδελφοι ήταν ανοικτή.
Τι περιλαµβάνει; Θέλω να το πω και στην Ολοµέλεια. Ενσωµατώνει έξι πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου –και ολοκληρώνωµε τις εξής ηµεροµηνίες: η πρώτη πράξη από 12-11-2012, ΦΕΚ
Α224, η δεύτερη πράξη από 18-11-2012, ΦΕΚ Α228, η τρίτη
πράξη από 19-11-2012, ΦΕΚ Α229, η τέταρτη πράξη από 5-122012, ΦΕΚ Α237, η επόµενη από 7-12-2012, ΦΕΚ Α238 και η τελευταία από 12-12-2012, ένα µήνα περίπου πριν, ΦΕΚ Α240. Αυτά
τα λέω για την αποκατάσταση της αλήθειας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Το λόγο έχει ο κ.
Σκρέκας.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Πόσες προσθήκες έχει, κύριε
Υπουργέ;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε, θα
ήθελα το λόγο. Δεν µπορεί να απευθύνει κατηγορίες ο κύριος
Υπουργός.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Όπως θέλετε. Θέλετε να συνεχίσουµε και να απαντήσετε στον κύριε Υπουργό;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ναι, θα χρειαστώ δύο λεπτά.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τι θέλετε να κάνει το Προεδρείο;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ (Υπουργός Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη): Να ξεκινήσει η διαδικασία, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Όταν ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ζητάει το λόγο, να µην του τον δώσουµε;
Προτείνω να µπούµε στη διαδικασία µε πρώτο Εισηγητή τον
κ. Σκρέκα.
Κύριε Σκρέκα, έχετε το λόγο.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Έχω ζητήσει το λόγο, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Για ποιο θέµα;
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Γι’ αυτά που ακούστηκαν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Όχι, δεν έχετε το
λόγο, κυρία Κωνσταντοπούλου. Δεν το προβλέπει ο Κανονισµός.
Ορίστε κύριε Σκρέκα, έχετε το λόγο για δώδεκα λεπτά. Παρακαλώ να τηρηθούν οι χρόνοι εφόσον υπάρχει και αίτηµα να υπάρξουν και περισσότεροι Βουλευτές.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κατ’ αρχάς θα
ήθελα και εγώ στο ξεκίνηµα να καταδικάσω την ενέργεια που
όλοι διαβάσαµε και είδαµε, η οποία συνέβη εχθές το βράδυ και
θα ήθελα µία σκέψη να πω χωρίς καµµία έννοια παρατήρησης ή
µοµφής προς του συναδέλφους της Αντιπολίτευσης, που είναι
σεβάσµιοι, που είναι ώριµοι πολιτικά, από ένα νεώτερο συνάδελφό τους.
Νοµίζω ότι αυτήν τη στιγµή, αυτές τις ώρες, που η Ελλάδα
διέρχεται από µία σοβαρή κρίση, θα πρέπει ίσως να είναι πιο προσεκτικές οι δηλώσεις και τα λόγια, τα οποία αφήνουν υπονοούµενα για πράξεις και που δεν βοηθούν την ουσία, αλλά ίσως
πετυχαίνουν έναν επικοινωνιακό «ντόρο». Είναι ένα επικοινωνιακό
τέχνασµα για να κερδηθούν ίσως µερικά δευτερόλεπτα σε µία
τηλεοπτική εκποµπή, γιατί και αυτά που συνέβησαν τις προηγούµενες µέρες δείχνουν ότι σήµερα διερχόµαστε µία περίοδο εξαιρετικά κρίσιµη για την πατρίδα µας, την οποία την αναγνωρίζουν
οι πάντες και δεν την αµφισβητεί κανείς.
Μέσα σ’ αυτήν την περίοδο κρίσης, η οποία εκφράζεται σε
όλους τους τοµείς της δηµόσιας -και όχι µόνο- ζωής αυτού του
τόπου, ερχόµαστε σήµερα να συζητήσουµε ένα εξαιρετικά σοβαρό νοµοσχέδιο, που αφορά τη σηµερινή, αλλά και τις επόµενες γενιές, αλλά πάνω απ’ όλα αφορά το µέλλον της ίδιας µας
της πατρίδας.
Ερχόµαστε να συζητήσουµε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για
το πώς µπορούµε να οικοδοµήσουµε όλοι µαζί µέσα από µεταρρυθµίσεις και διαρθρωτικές αλλαγές, ένα κράτος δικαίου, που
θα εξασφαλίζει ίσες ευκαιρίες για όλους και που θα διευκολύνει
τους πολίτες στις καθηµερινές τους συναλλαγές και που θα τους
παρέχει σιγουριά και ασφάλεια σε όλα τα επίπεδα.
Γι’ αυτό και το βασικό στοιχείο που πρέπει να χαρακτηρίζει τη
συµπεριφορά µας, κυρίες και κύριοι της Αντιπολίτευσης, σε τέ-
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τοιες περιόδους διαχείρισης της κρίσης είναι η υπευθυνότητα,
αλλά και η θαρραλέα λήψη των σωστών, αλλά και δύσκολων πολλές φορές αποφάσεων, που είναι απαραίτητες για την υπέρβαση
της κρίσης.
Οφείλουµε να δείξουµε θάρρος και να σταθούµε απέναντι στα
προβλήµατα, διαλέγοντας το δύσκολο δρόµο, ο οποίος µέσα
από πολλές θυσίες οδηγεί στην προκοπή και στην ανάπτυξη.
Η Κυβέρνηση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχει ακολουθήσει
αυτόν ακριβώς το δρόµο, αντιµετωπίζοντας µε συνέπεια τα προβλήµατα και οδηγώντας τη χώρα αργά, αλλά σταθερά, στην
έξοδο από την κρίση.
Γνωρίζετε καλά ότι η Κυβέρνηση αυτή δεν είχε την παραµικρή
περίοδο χάριτος. Από την πρώτη ηµέρα είχαµε να αντιµετωπίσουµε το φόβο της εξόδου οπό το ευρώ, µια κοινωνία στα όρια
του πανικού, όπου οι πολίτες έτρεµαν στην ιδέα να τοποθετήσουν τα χρήµατά τους στις τράπεζες, οι συνταξιούχοι ανησυχούσαν για το αν θα πάρουν τις συντάξεις τους στο τέλος του µήνα.
Η αγορά ήταν υπό κατάρρευση και το πολιτικό σύστηµα και η
δηµοκρατία µας περνούσαν δύσκολες ώρες και ακόµα αυτές οι
ίδιες οι αντοχές του έννοµου κράτους µας έδειχναν να δοκιµάζονται.
Αυτά που λέω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι πικρές αλήθειες. Όµως, δεν πρέπει να κρυβόµαστε από την αλήθεια, ούτε
να φοβόµαστε την αλήθεια. Πρέπει να λέµε την αλήθεια στους
πολίτες και να τη νοιώθουµε την αλήθεια.
Αυτά και πολλά άλλα συνέβησαν και συνέβαιναν στο εσωτερικό. Από την άλλη, στο εξωτερικό, υπήρχαν δύο τάσεις: η
πρώτη, που ήθελε και βοηθούσε την Ελλάδα να µείνει στο ευρώ
και στη ζώνη του ευρώ και η δεύτερη, που ήθελε την Ελλάδα ως
παράδειγµα προς αποφυγή, ως άλλη Ιφιγένεια. Ήθελαν να θυσιάσουν την Ελλάδα, να την αποµακρύνουν από την Ευρωζώνη
και µ’ αυτόν τον τρόπο να επιβάλουν την πειθαρχία στα υπόλοιπα
µέλη. Πάντως, οι περισσότεροι και από τις δύο πλευρές µάλλον
µας είχαν ξεγραµµένους ή το λιγότερο είχαν σοβαρότατες ανησυχίες και επιφυλάξεις για το αν τελικά θα τα καταφέρουµε.
Η Ελλάδα είχε «καταντήσει» να είναι το συνώνυµο της αναξιοπιστίας και τη σκέπαζε ένα βαρύ πέπλο αβεβαιότητας.
Βλέπουµε, όµως, τώρα αυτά που περιέγραψα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και σε µεγάλο βαθµό τα ζήσαµε όλοι, άλλοι από
τα έδρανα της Βουλής αυτής και άλλοι, οι οποίοι εκλεγήκαµε
στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές, από την καθηµερινότητά
µας, στην οικογένειά µας και στις δουλειές µας.
Κοιτώντας, λοιπόν, πίσω, καταλαβαίνουµε, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι της Αντιπολίτευσης και κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, πόσο δρόµο έχουµε διανύσει σε τόσο µικρό χρονικό διάστηµα. Και τώρα ίσως φαίνεται ότι αυτά έχουν τελειώσει, αλλά
εγώ δεν θα πω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι η Κυβέρνηση
αυτούς τους επτά µήνες δεν πήρε επώδυνες και δυσάρεστες
πολλές φορές αποφάσεις. Όµως, οφείλουµε να είµαστε πάνω
απ’ όλα πραγµατιστές, να βλέπουµε την πραγµατικότητα και το
τι πετύχαµε αυτό το διάστηµα. Διότι στο εξωτερικό από τη µια
πλευρά αλλάξαµε την εικόνα, ειδικά σε ό,τι αφορά την αξιοπιστία
της χώρας και την ικανότητά µας να παραµείνουµε στο ευρώ,
γιατί η παραµονή της χώρας µας στο ευρώ είναι µια κατάκτηση
την οποία δεν µπορεί να αµφισβητήσει κανείς.
Όµως, ίσως αυτή να µην είναι η σπουδαιότερη κατάκτησή µας,
αλλά ίσως σπουδαιότερο και από αυτό να είναι η ανάκτηση της
αξιοπιστίας της χώρας µας, η οποία πλέον µπορεί και στέκεται
σαν ισότιµος οµιλητής και όχι δακτυλοδεικτούµενη. Η Ελλάδα
έχοντας αποτινάξει από πάνω της το πέπλο της αβεβαιότητας το
οποίο τη βάρυνε, µπορεί πλέον να προγραµµατίζει τα επόµενα
βήµατά της και να θέτει αναπτυξιακούς στόχους, αλλά και διαφορετικές πολιτικές.
Από την άλλη πλευρά, στο εσωτερικό έχει επίσης αλλάξει η αίσθηση της κοινωνίας, κάτι που έχει αρχίσει και αποτυπώνεται
ίσως και σ’ αυτές τις δηµοσκοπήσεις. Όµως, έχουµε να κάνουµε
πολλά ακόµα. Τούτη την ώρα δεν χωράει κανένας εφησυχασµός
και καµµία ολιγωρία. Πρέπει να συνεχίσουµε να υλοποιούµε τις
διαρθρωτικές αλλαγές που έπρεπε να έχουν γίνει από χρόνια,
πρέπει να προχωρήσουµε στις αποκρατικοποιήσεις που έπρεπε
να έχουν γίνει από καιρό.
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Και θα τα κάνουµε όλα αυτά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όχι
γιατί µας το ζητάνε, αλλά επειδή είναι προς το συµφέρον της
χώρας µας να γίνουν. Έχουµε αλλάξει πολλά, αλλά πρέπει να
αλλάξουµε ακόµα περισσότερα. Και την αλλαγή αυτή την αντιλαµβάνονται πλέον όλοι, ακόµα και οι άνθρωποι της καθηµερινότητας που έχουν υποστεί τα πάνδεινα και έχουν υποβληθεί σε
µεγάλες θυσίες τα τελευταία χρόνια.
Η κοινωνία έρχεται και επιβραβεύει την Κυβέρνηση δείχνοντάς
της εµπιστοσύνη και παρακινώντας την, αν θέλετε, να προχωρήσει µε ακόµα πιο γρήγορους ρυθµούς στις αναγκαίες µεταρρυθµίσεις. Ο κόσµος το αποζητά επιτακτικά και περιµένει. Και ακούω
πολλές φορές τον κόσµο της καθηµερινότητας, όπως τους συντοπίτες µου στα Τρίκαλα όπου εκλέγοµαι, να µου λένε και να παραπονιούνται ότι περνούν πολύ δύσκολες ώρες. Όµως, ξέρετε
κάτι; Στο τέλος όλοι καταλήγουν στο εξής: τουλάχιστον φτιάξτε
κράτος τώρα! Φτιάξτε κράτος, γιατί είναι ευκαιρία. Και είµαστε
υποχρεωµένοι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να µην απογοητεύσουµε αυτούς τους ανθρώπους, αυτούς που έχουν εναποθέσει
τις ελπίδες και τις ελπίδες των παιδιών τους πάνω µας.
Και το σχέδιο νόµου που συζητάµε σήµερα, το οποίο ουσιαστικά αποτελεί συνέχεια και εµπεριέχεται στο µεσοπρόθεσµο
που ψήφισε αυτή η Βουλή, πετυχαίνει αυτό ακριβώς, να προωθήσει µεταρρυθµίσεις και να εξυγιάνει πολλούς τοµείς της Δηµόσιας Διοίκησης. Για παράδειγµα, αναφορικά µε το Υπουργείο
Εσωτερικών, εισάγει το θεσµό του Παρατηρητηρίου Οικονοµικής
Αυτοτέλειας, που έχει ως σκοπό την παρακολούθηση της εκτέλεσης των προϋπολογισµών των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, προϋπολογισµών που έχουν σχεδιαστεί και προταθεί από
τους ίδιους τους οργανισµούς, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η
συνταγµατικά κατοχυρωµένη αυτοτέλειά τους. Και µ’ αυτόν τον
τρόπο διασφαλίζεται ότι οι δήµοι δεν θα ξεφεύγουν από το οικονοµικό πλάνο που έχουν καταθέσει, καθώς θα παρακολουθείται
σε µηνιαία και τριµηνιαία βάση. Έτσι, δεν θα προλαβαίνουν οι
δήµοι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να δηµιουργούν ελλείµµατα
και «µαύρες τρύπες», τις οποίες καλούµαστε όλοι να καλύψουµε
και όλοι να πληρώσουµε στο τέλος της ηµέρας και που αυξάνουν
το έλλειµµα του κράτους.
Επίσης, µε το άρθρο 18 και τη ρύθµιση της παραγράφου 1 δίνεται η δυνατότητα στους δηµάρχους να ασκούν την επαγγελµατική τους δραστηριότητα. Έτσι, δεν θα αποθαρρύνονται
πετυχηµένα στελέχη της κοινωνίας να ασχοληθούν µε τα κοινά,
επειδή διστάζουν να εγκαταλείψουν πλήρως την επαγγελµατική
τους ασχολία.
Άλλο παράδειγµα ρύθµισης που θα επιταχύνει την ολοκλήρωση στους διαγωνισµούς των δηµοσίων έργων είναι η πρόβλεψη κατάθεσης παράβολου υπέρ δηµοσίου που αναµένεται να
λειτουργήσει αποτρεπτικά για την αίτηση ασφαλιστικών µέτρων
-προφανώς αβάσιµων τις περισσότερες φορές- που προκαλούν
αύξηση του κόστους των διαγωνισµών και παρακωλύουν για µεγάλο χρονικό διάστηµα την τελεσφόρηση αυτών, άρα και την
έναρξη κατασκευής των δηµοσίων έργων.
Η έννοια της δηµοσιονοµικής πειθαρχίας που είναι το ζητούµενο τα τελευταία τρία χρόνια στη χώρα µας και που θα έπρεπε
να είναι αυτονόητη στον τόπο µας όλα τα χρόνια, ενισχύεται µε
τις ρυθµίσεις στα άρθρα 2-8, µε τα οποία ρυθµίζονται ζητήµατα
σχετικά µε την παρακολούθηση και την ορθή εκτέλεση των δηµοσίων προϋπολογισµών εντός των ορίων και των στόχων που
αποφασίζονται και εγκρίνονται στη Βουλή όλων των φορέων της
Γενικής Κυβέρνησης.
Το αυτονόητο και το λογικό, λοιπόν, που είναι η µηνιαία παρακολούθηση των εσόδων και των εξόδων του κράτους µας, ώστε
να µην υπάρχουν αποκλίσεις, διασφαλίζεται µε τις παραπάνω
ρυθµίσεις. Έτσι, η Κυβέρνηση δεν θα αναγκάζεται να προχωρά
λόγω αστοχιών σε περαιτέρω περικοπές µισθών και συντάξεων.
Βέβαια, η Αντιπολίτευση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όλα
τα παραπάνω τα βλέπει κριτικά και διαφωνεί µε όποια µεταρρυθµιστική προσπάθεια και αν γίνεται και που έχει σκοπό την εξυγίανση του κράτους. Κι όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
οφείλουµε αυτήν την ώρα να δούµε την αλήθεια και να παραµερίσουµε τις όποιες διαφορές και διαφωνίες µας για να σταθούµε
στην ανάγκη σωτηρίας της πατρίδας µας, στην ανάγκη να δώ-
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σουµε ελπίδα και προοπτική στη νέα γενιά, στους ανθρώπους
που µαστίζονται από την ανεργία, σ’ αυτούς που νιώθουν πως
έχασαν τα πάντα και να δείξουµε πως δεν χάθηκε τίποτα και πως
εµείς, οι Βουλευτές, η δηµοκρατία, η Κυβέρνησή µας µπορούµε
και θέλουµε να δώσουµε λύσεις.
Γι’ αυτό, κύριε Υπουργέ και κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στηρίζουµε το παρόν σχέδιο νόµου που κατέθεσε η Κυβέρνηση.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία της
Βουλής δεκαοκτώ µαθητές και µαθήτριες και δύο εκπαιδευτικοί
συνοδοί τους από το Β’ Τµήµα του 7ου Γυµνασίου Γλυφάδας.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Το λόγο έχει ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ κ. Τσακαλώτος.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Την τελευταία φορά που ήµασταν εδώ για να συζητήσουµε την
κύρωση πράξεων νοµοθετικού περιεχοµένου ήταν µε τα µέτρα,
όπου η Κυβέρνηση µας είπε ότι η διαδικασία του κατεπείγοντος
ήταν πολύ σηµαντική, γιατί δεν θα παίρναµε τη δόση. Εµείς είπαµε τότε όχι ότι δεν θα παίρναµε τη δόση, αλλά ότι δεν θα παίρναµε αµέσως τη δόση και άρα δεν χρειαζόταν αυτή η διαδικασία.
Έτσι και έγινε. Δεν πήραµε αµέσως τη δόση όταν το ψηφίσαµε,
αλλά µετά από δύο, τρεις εβδοµάδες. Αυτό είχαµε πει.
Όµως, θα ήθελα να ξεκαθαρίσω ποια είναι η θέση µας.
Τη θέση µας την είπε πολύ καθαρά ο Τσάρλς Φορέλ στη
«WALL STREET JOURNAL», ο οποίος είπε ότι η Ελλάδα πάντα
θα χρειάζεται χρήµατα. Αυτή είναι η ουσία των προγραµµάτων
σταθεροποίησης. Να το ξεκαθαρίσω, λοιπόν. Ο κ. Σταικούρας
δεν είναι αδύνατος, γιατί χρειάζεται τη δόση και χρειάζεται χρηµατοδότηση. Αντιθέτως, οι κ.κ. Σταϊκούρας και Στουρνάρας είναι
ισχυροί ακριβώς επειδή η ανάγκη για τη δόση τούς επιτρέπει να
περάσουν όλα αυτά τα µέτρα που θέλουν να περάσουν έτσι κι
αλλιώς. Αυτή είναι η πραγµατικότητα µέσα στο µνηµόνιο.
Και ας δούµε τι είναι αυτό που θέλουν να περάσουν έτσι κι αλλιώς. Σήµερα και επειδή αυτό το νοµοσχέδιο είναι τόσο µεγάλο
και για να υπάρχει κάποια συνοχή στην εισήγησή µου, θέλω να
σας πω το ένα και βασικό που θέλουν να κάνουν. Αυτό είναι η
συρρίκνωση της δηµοκρατίας. Δεν θέλω να µείνω πολύ στα διαδικαστικά, όπως στο πώς µας ήρθε αυτό, πόσες ώρες είχαµε να
το συζητήσουµε και να το µελετήσουµε, στο πόσα πράγµατα περιλαµβάνονται µέσα εδώ που τα πιο πολλά θα σας καλέσουν να
τα ψηφίσετε, χωρίς καν όχι να τα συζητήσουµε, αλλά χωρίς να
υπάρχει ούτε µια αναφορά και στο πόσο λίγοι οµιλητές θα υπάρχουν, αλλά θέλω να πάω στην ουσία.
Και θα αρχίσω µε τα µνηµόνια για τα Υπουργεία, τα µνηµόνια
για την τοπική αυτοδιοίκηση και τα µνηµόνια για τις ΔΕΚΟ. Ήταν
τόσο εντυπωσιασµένοι οι Υπουργοί και η Κυβέρνηση µε το πόσο
επιτυχηµένα ήταν γενικώς το µνηµόνια, που ήθελαν να τα εφαρµόσουν αυτά και σε όλους τους τοµείς. Ήθελαν να τα εφαρµόσουν στα Υπουργεία, προκειµένου να υπάρχει και έλεγχος και
κυρώσεις, ώστε αν ξοδέψουν παραπάνω, να υπάρχει κύρωση,
ώστε αυτό θα τους κάνει να κόψουν από κάπου αλλού. Θα το πάρουν πίσω µετά, αν είναι καλά παιδιά µετά από δύο, τρεις, τέσσερις µήνες;
Αυτό εξαρτάται από ό,τι πει ο κύριος Υπουργός, γιατί λέει ότι
«Δύναται να επαναδιατεθεί το ποσό που χάθηκε». Ο Υπουργός
αποφασίζει. Όπως ο Υπουργός αποφασίζει για τους επιτρόπους,
ποιες είναι οι δραστηριότητές τους, ποιές είναι οι αρµοδιότητές
τους. Εξαρτάται πάλι από τον Υπουργό. Το ίδιο ισχύει, όχι µόνο
στα Υπουργεία, αλλά ισχύει και στην τοπική αυτοδιοίκηση που
πάλι θα υπάρχουν κυρώσεις, πάλι θα υπάρχουν επίτροποι.
Και εδώ πέρα µπορεί ο κ. Σταϊκούρας και ο κ. Στουρνάρας να
έχουν χάσει λίγο από την αίγλη που είχαν στην οικονοµική θεωρία, αλλά ευτυχώς µπορώ να σας διαβεβαιώσω το έχουν ξεπεράσει αυτό µε µια καινούργια αίγλη, που είναι να µπορούν να
ανακαλύπτουν ευφηµισµός. Γι’ αυτό για την τοπική αυτοδιοίκηση
η επιτροπή λέγεται Παρατηρητήριο Οικονοµικής Αυτοτέλειας.
Δηλαδή, ο έλεγχος από το κράτος λέγεται Παρατηρητήριο Οι-
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κονοµικής Αυτοτέλειας. Και θα έχουµε µια διπλή συρρίκνωση της
δηµοκρατίας στην τοπική αυτοδιοίκηση. Από τη µια µεριά θα
υπάρχουν τα ΣΔΙΤ, όπου τα επενδυτικά projects, που θα γίνονταν,
θα γίνονται µε αυτά που έχει έτοιµος να χρηµατοδοτήσει ο ιδιωτικός τοµέας και όχι µε απόφαση των πολιτών για το ποιές είναι
οι προτεραιότητες των τοπικών κοινωνιών. Και από την άλλη
µεριά θα υπάρχει το κράτος να επιβάλει τους δικούς του όρους.
Ο φιλελευθερισµός µας όπως λέει ότι είναι ένα πράγµα που
ανοίγει στον κόσµο, που δίνει εξουσίες στους πολίτες. Εδώ βλέπουµε ότι σε αυτήν την Κυβέρνηση πιο καλά µπορούµε να τους
περιγράψουµε σαν «µανιακούς του ελέγχου». Αυτό είναι που
φέρνει η Κυβέρνηση, το να ελέγχει τα πάντα από πάνω µέχρι
κάτω.
Επειδή όµως θέλω να δώσω έµφαση στη δηµοκρατία, δεν θα
σας πω και για τις µακροοικονοµικές επιπτώσεις αυτών των ελέγχων και των αυτόµατων αλλαγών που θα υπάρχουν και πώς δηλαδή έχει τη φαεινή ιδέα η Κυβέρνηση ότι όταν ξοδεύουν
περισσότερο από ό,τι προβλέψαµε γιατί είχαµε παραπάνω ύφεση από το προβλέψαµε, ποια θα είναι η απάντηση; Να κάνουµε
πιο υφεσιακά µέτρα. Δηλαδή η απάντηση είναι: «Στην ύφεση, περισσότερη ύφεση». Η απάντηση είναι: «Προκυκλικά µέτρα» δηλαδή κάνουµε τον κύκλο ακόµα χειρότερος από ό,τι είναι.
Θα συνεχίσω τη δηµοκρατική µου θεµατολογία για τις συντάξεις που έχουµε και την αναφορά του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που
επαναλαµβάνει τις παρατηρήσεις του, που έκανε την προηγούµενη φορά, χωρίς να έχει την καλή ευγένεια η Κυβέρνηση να µας
πει, τί ήταν αυτές, δεν τις ανατυπώνει. Και έχουµε και οκτώ µέλη
από αυτό το Ελεγκτικό Συνέδριο να µας λένε ότι «Εκτός από την
ουσία υπάρχουν και τυπικοί λόγοι, στο να αµφισβητήσουµε αυτό
που γίνεται µε τις συντάξεις».
Να πω για τα ιδιωτικά κολέγια. Να πω πως δεν έχει καµµία
σχέση σε αυτή την κοινωνία αν χάσουµε, αν δεν καταφέρουµε
να ξεµπερδέψουµε µε το άρθρο 16. Φέρνουµε ένα νοµοσχέδιο
που στην ουσία κάνει ιδιωτικοποίηση στην ανώτατη παιδεία. Και
όχι µόνο αυτό, αλλά επιτρέπει και το κάθε µαγαζάκι µέσα στα
πανεπιστήµια, µέσα στην τοπική αυτοδιοίκηση, µέσα στα νοσοκοµεία, µαγαζάκια που θα είναι επιχειρηµατικά, που θα έχουν
κέρδος και δεν θα έχουν κανένα έλεγχο. Δεν θα υπάρχει το πανεπιστηµιακό τµήµα που θα µπορεί να ελέγξει τι έρευνα κάνουν,
πώς την κάνουν αυτήν την έρευνα, σε ποιον απευθύνεται αυτή η
έρευνα, γιατί το κέρδος είναι ο βασικός ρυθµιστικός παράγοντας
και όχι η δηµοκρατία.
Να πω όµως ότι η δηµοκρατία για εσάς είναι κάτι που δεν το
θέλετε ακόµα και µέσα στην κοινωνία και µέσα στους δικούς σας
ανθρώπους ίσως. Γι’ αυτό υπάρχει µια διάταξη ότι τώρα πια δεν
χρειάζεται στα επιµελητήρια οι επιχειρήσεις να είναι αναγκαστικά
µέλη και ούτε θα δίνουν και χρήµατα στις οργανώσεις. Θα µου
πείτε γιατί έναν αριστερό άνθρωπο τον νοιάζει τι θα κάνουν οι
επιχειρηµατικές οργανώσεις; Με νοιάζει. Για η δηµοκρατία για
εµάς δεν είναι µόνο στο κέντρο, αλλά είναι να υπάρχουν θεσµοί
διαπραγµατεύσης µέσα στην κοινωνία, να µπορούν να διαπραγµατεύονται οι εργαζόµενοι µε τους εργοδότες. Και πολύ φοβούµαστε ότι το κάνετε αυτό, γιατί όταν θα επιστρέψει το εργατικό
κίνηµα δεν θα µην µπορέσει να έχει κάποιον να διαπραγµατευτεί.
Αυτό δεν σηµαίνει βεβαίως ότι δεν θα µπορείτε να µιλάτε µε συγκεκριµένους επιχειρηµατίες. Αλλά αυτό που δεν θέλετε, είναι η
οργανωµένη συζήτηση µέσα στην κοινωνία.
Να πω και κάτι για την επιτάχυνση των δηµοσίων συµβάσεων:
Κάθε φορά που έχετε ένα πρόβληµα, δεν µπορείτε να το λύσετε
ευθέως και κάνετε κάτι άλλο που το χειροτερεύει. Δεν µπορούµε
να φορολογήσουµε -για να θυµηθούµε την Πέµπτη και την Παρασκευή- τους ελεύθερους επαγγελµατίες ή τα µικρά µαγαζιά,
όποτε βάζουµε ένα φόρο από το πρώτο ευρώ σε όλους. Δεν µπορούµε να κάνουµε µια δικαιοσύνη που κάνει απονοµή δικαιοσύνης µε γρήγορο τρόπο. Τι κάνουµε; Φέρνουµε µια διάταξη που
λέει ότι πρέπει να βάλεις χρήµατα για να µπορείς να κάνεις αυτήν
την προσφυγή. Δηλαδή για να παραφράσω ένα Βρετανό δικαστή
του 19ου αιώνα, του Sir James Matthew: «Ο νόµος όπως RICH
HOTEL…» είχε πει –να πούµε εδώ πέρα παραδείγµατος χάριν τη
«Μεγάλη Βρετανία»- «…θα είναι ανοιχτό σε όλους». Βεβαίως αν
έχεις χρήµατα, θα µπορείς να κάνεις συµβάσεις, αν δεν έχεις δε
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θα µπορέσεις.
Να πω και για τις ιδιωτικοποιήσεις µια κουβέντα, που οι ιδιωτικοποιήσεις -θυµάστε τα έργα σαν το «Pretty woman», το «Wall
Street» µε τον Ρίτσαρντ Γκιρ και τον Μάικλ Ντάγκλας, που ήταν
οι µεγάλοι κακοί εκείνης της εποχής, της χρηµατιστικοποίησης
που έπαιρναν όλες τις εταιρείες, τις έκοβαν κοµµατάκια, έπαιρναν αυτές που είχαν µεγάλο κέρδος και τα άλλα τα πέταγανήταν πάντα σε βάρος της κοινωνίας και των εργαζοµένων. Ο κ.
Σταϊκούρας και ο κ. Στουρνάρας ως καινούριοι Ρίτσαρντ Γκιρ και
τον ως καινούριοι Μάικλ Ντάγκλας λένε: «Γιατί να το κάνει αυτό
ο ιδιωτικός τοµέας; Θα το κάνουµε εµείς πακετάκια, όλες τις δηµόσιες επιχειρήσεις, για να µπορούµε να πουλήσουµε αυτές που
είναι πιο κερδοφόρες και µετά τους άλλους και τους πετάξουµε».
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Λάµπει µε αυτά που του λέτε!
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Δεν θα πω πολλά πράγµατα για
τη δανειακή σύµβαση, που την ξαναφέρετε µε τους ίδιους αποικιοκρατικούς όρους. Δεν θα πω τίποτα, γιατί θα είναι κάτι που
µπορεί να µιλήσουν πολύ περισσότερο -για εµένα- για αυτά τα
πράγµατα.
Θέλω να τελειώσω και να πω ότι τη υπάρχει µια συνοχή των
συντηρητικών δυνάµεων και του τόπου µας και πριν και µετά από
την κρίση. Για είκοσι, τριάντα χρόνια συρρικνώνεται βήµα-βήµα
η δηµοκρατία, η δυνατότητα των πολιτών να έχουν λόγο για την
οικονοµική πολιτική. Είχαµε ανεξάρτητες αρχές, ανεξάρτητες
τράπεζες, είχαµε δηµοσιονοµικούς κανόνες, είχαµε διεθνείς οργανισµούς που επέβαλαν πράγµατα, είχαµε τις χρηµαταγορές
που ψηφίζουν κάθε µέρα και πολίτες ψηφίζουν µια φορά στα τέσσερα χρόνια. Και ποια είναι η µεγάλη διαφορά; Και ο κ.Βορίδης
και η κ. Μπακογιάννη µας έχουν κάνει αναλύσεις για το που βρίσκουν διαφορά µεταξύ µας και στο επίπεδο των αξιών.
Θέλω να τελειώσω την εισήγησή µου µε ένα απόσπασµα από
τον Κόρει Ρόµπιν που έγραψε ένα βιβλίο στις πανεπιστηµιακές
εκδόσεις του Πανεπιστηµίου της Οξφόρδης, το 2011, για το ιδεολογικό ρεύµα του συντηρητισµού. Διαβάζω:«Ο φόβος των συντηρητικών σε σχέση µε το οργανωµένο εργατικό κίνηµα από την
αρχή δεν βασίστηκε στη βία του, ούτε καν στην υποτιθέµενη αναποτελεσµατικότητα του, αλλά στην τάση του για ανεξαρτησία και
αυτοοργάνωση. Ο συντηρητισµός εκφράζει µια απέχθεια ως
πράξη και ως θεωρία στη δυνατότητα ανεξάρτητης δράσης των
υποτελών τάξεων. Ο συντηρητισµός δεν µπορεί να συµβιβαστεί
χωρίς να αυτοαναιρεθεί µε την κατάργηση τοπικών εξουσιών
στην οικογένεια, στις επιχειρήσεις και σε άλλους τόπους ιεραρχικών και εξουσιαστικών σχέσεων».
Αυτή η µεγάλη διαφορά µας. Για εµάς τους ΣΥΡΙΖΑ η δηµοκρατία είναι µέρος της λύσης και όχι του προβλήµατος. Για εµάς,
η ανεξάρτητη δράση των υποτελών τάξεων είναι µέρος της
λύσης και όχι του προβλήµατος. Για εµάς η κατάργηση των διαφόρων εξουσιών στο κράτος, τις επιχειρήσεις, στα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης, δεν είναι µόνο µέρος της λύσης, αλλά είναι η
µεγαλύτερη µας δέσµευση.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία, αφού
συµµετείχαν στο εκπαιδευτικό πρόγραµµα «Εργαστήρι Δηµοκρατίας» που οργανώνει το Ίδρυµα της Βουλής, είκοσι τέσσερις µαθητές και µαθήτριες και δύο εκπαιδευτικοί από το 3ο Δηµοτικό
Σχολείο Νέας Σµύρνης.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Προχωρούµε µε τους ειδικούς αγορητές µε πρώτο τον κ. Χρήστο Γκόκα.
Ορίστε, κύριε Γκόκα, έχετε το λόγο για δώδεκα λεπτά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΚΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω και εγώ από την πλευρά
µου να καταδικάσω απερίφραστα κάθε µορφή βίας. Ειδικότερα
να καταδικάσω τη σηµερινή επίθεση στα γραφεία της Νέας Δηµοκρατίας. Απαιτείται καθαρή και χωρίς περιστροφές καταδίκη
από όλους κάθε ενέργειας που υπονοµεύει την οµαλότητα, τη
δηµοκρατία και την πολιτική σταθερότητα και καλλιεργεί έδαφος
για ανεξέλεγκτες κοινωνικές αναταραχές. Πρέπει, επίσης, να κα-
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ταδικάσουµε και κάθε δήλωση που πυροδοτεί φαινόµενα τέτοιων
ακραίων συµπεριφορών.
Σε σχέση µε το νοµοσχέδιο:
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχει γίνει αρκετή και έντονη συζήτηση γύρω από τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της ψήφισης του
νοµοσχεδίου που συζητούµε. Πράγµατι, αναγνωρίζοντας τις
ανειληµµένες διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας µας, τις δεσµεύσεις µας και τις προαπαιτούµενες δράσεις, δεν υπάρχει αντίρρηση ως προς αυτό. Σεβόµαστε την ανάγκη να είµαστε συνεπείς
στις συµφωνίες που κάνουµε. Και γι’ αυτόν το λόγο αποδεχθήκαµε το κατεπείγον της διαδικασίας συζήτησης και ψήφισης του
νοµοσχεδίου. Όµως, στο πλαίσιο αυτής της συζήτησης προκύπτουν ορισµένα πολύ σοβαρά διαδικαστικά ζητήµατα, αλλά και
άλλα, σηµαντικά, για την πορεία της χώρας µας, για την προοπτική να υπερβούµε οριστικά την κρίση.
Είχα ζήσει σαν νέος Βουλευτής τους δύο τελευταίους µήνες
της προηγούµενης κοινοβουλευτικής περιόδου µέσα στην κορύφωση µιας κατάστασης έκτακτης ανάγκης µε γεγονότα έκτακτα,
µε συνθήκες κρίσης, όπου διακυβεύονταν η ύπαρξη της χώρας
µας, αλλά υπήρχαν και έντονες κοινωνικές διεργασίες, υλικές καταστροφές, µεγάλες κοινωνικές αντιδράσεις. Σε ένα παρόµοιο
πολιτικό και κοινοβουλευτικό περιβάλλον εξακολουθούµε να βρισκόµαστε, µε τις δύσκολες και αναγκαίες αποφάσεις για τις κρίσιµες καταστάσεις της χώρας µας. Είχαµε και τότε χρησιµοποιήσει την πρακτική των πράξεων νοµοθετικού περιεχοµένου
σε δύο-τρεις περιπτώσεις. Νοµίζω, όµως, ότι ο χρόνος είναι αρκετός για να συνεχίζουµε όλους αυτούς τους µήνες να λειτουργούµε µε αυτήν τη διαδικασία.
Είναι πολλές οι πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου και δεν
µπορούν να δικαιολογηθούν. Όπως δεν µπορεί να δικαιολογηθεί
και ο χρόνος που η Βουλή, οι επιτροπές και η Ολοµέλεια έχουν
στη διάθεσή τους για να αποφασίσουν πάνω σε αυτές τις διατάξεις. Αυτό είναι ένα ζήτηµα που αφορά και τη λειτουργία της Κυβέρνησης. Πρέπει το Υπουργικό Συµβούλιο να λειτουργεί, να
συνεδριάζει και να µην ψηφίζει δια περιφοράς. Διαφορετικά, κινδυνεύουµε η εξαίρεση να γίνει ο κανόνας. Όλοι βρισκόµαστε σε
δύσκολη θέση. Και µπορεί να ακούγεται υπερβολικό, αλλά πάµε
να κινηθούµε στα όρια της κοινοβουλευτικής λειτουργίας. Κατανοούµε τη µεγάλη εθνική ανάγκη της συγκυρίας, αλλά πραγµατικά οι αντοχές και οι ανοχές όλων µας δοκιµάζονται.
Να είναι η τελευταία φορά που γίνεται αυτό, κύριε Υπουργέ.
Γιατί όλα τα παραπάνω δείχνουν ότι πρέπει να αλλάξει ο τρόπος
που λειτουργούµε. Οι ρυθµοί πρέπει να γίνουν γρηγορότεροι,
για να µπορέσει να ολοκληρωθεί η προσπάθεια υπέρβασης της
κρίσης που ξεκίνησε πριν από δύο-τρία χρόνια. Ακριβώς αυτή
είναι η προσπάθεια που συνεχίζεται και αρχίζει να αποδίδει.
Επαναλαµβάνω ότι για τις διατάξεις και ρυθµίσεις, που αποτελούν δεσµεύσεις µας και προαπαιτούµενες δράσεις, δεν υπάρχει αντίρρηση να ψηφιστούν, αφού αποτέλεσαν το περιεχόµενο
των πράξεων νοµοθετικού περιεχοµένου για να έχουµε τις συµφωνίες και τις µέχρι σήµερα εξελίξεις µετά την 7η Νοεµβρίου και
για να έχουµε τη µεγάλη δόση των 43,7 δισεκατοµµυρίων, καθώς
και τις ρυθµίσεις για τη βιωσιµότητα του χρέους, όπως και διατάξεις που είναι υποχρέωσή µας για τις επικείµενες αποφάσεις
του Eurogroup και του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου για την
αξιολόγηση της πορείας της χώρας µας και την επόµενη δόση
του δανείου.
Δεν µπορούµε, όµως, να συµφωνήσουµε και δεν είναι κατανοητό να υπάρχουν µέσα στο σχέδιο νόµου διατάξεις που φαίνεται ότι δεν αποτελούν εκκρεµότητες συµβατικών διεθνών υποχρεώσεων ή µνηµονιακών δεσµεύσεων: και αυτές που υπήρχαν
ήδη στις πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου, αλλά και νέες, που
έχουν τώρα προστεθεί. Πρόκειται για µία πρακτική που παρακάµπτει την κανονική διαδικασία: Μπαίνουν σε ένα νοµοσχέδιο
εντελώς ασύνδετες µεταξύ τους διατάξεις, που δεν έχουν κάποια
σχέση µε το χαρακτήρα του.
Για παράδειγµα, ποια είναι η µνηµονιακή ή όποια άλλη δέσµευση και ποιος ο χαρακτήρας του υπερεπείγοντος για τη σύσταση φιλοτελικού και ταχυδροµικού µουσείου, για τους
ενεργειακούς επιθεωρητές και το πιστοποιητικό ενεργειακής
απόδοσης, για τις προϋποθέσεις παραµονής γενικών διευθυν-
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τών, για τη ρύθµιση θεµάτων αυθαιρέτων, για το πολεοδοµικό
γραφείο ΕΟΤ, για τις αρµοδιότητες προµηθειών ΟΤΑ, για τη σύσταση υπηρεσιών στην υπηρεσία ασύλου, για την αντιµετώπιση
αναγκών για την πυροπροστασία, για την άσκηση επαγγέλµατος
από τους δηµάρχους, όπως και πολλές άλλες διατάξεις; Θεωρούµε πως είναι λογικό να γίνει, έστω και στη σηµερινή διαδικασία, αυτός ο διαχωρισµός µεταξύ των διατάξεων και ρυθµίσεων
που σχετίζονται µε υποχρεώσεις µας και είναι κατεπείγουσες ή
µη, γιατί αυτό θα διευκόλυνε και τη διαδικασία συζήτησης και
απόφασης.
Θα πρέπει να το δείτε, κύριε Υπουργέ. Εµείς προτείνουµε να
αποσυρθούν διατάξεις µη σχετικές και µη επείγουσες. Διαφορετικά, παρέχετε και την όποια «νοµιµοποίηση» της στάσης της αντιπολίτευσης, ιδιαίτερα της Αξιωµατικής, που µπορεί να προκύπτει από τις παραπάνω επιλογές, από τον παραπάνω τρόπο εισαγωγής και ολοκλήρωσης νοµοθετηµάτων µέσω της κοινοβουλευτικής διαδικασίας. Χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι δεν είναι
αδικαιολόγητη η στάση της Αντιπολίτευσης, ιδιαίτερα από την
πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Θα περίµενε κανείς να έχει µία άλλη υπεύθυνη στάση και συµπεριφορά απέναντι στις κοινοβουλευτικές
διαδικασίες –και χαίροµαι που σήµερα είναι στην Αίθουσα- όταν
µε ανεπίτρεπτους και ακραίους χαρακτηρισµούς περί κοινοβουλευτικού πραξικοπήµατος αποχώρησε από τη συνεδρίαση της
Επιτροπής Οικονοµικών, µη σεβόµενος βασικές αρχές της δηµοκρατίας και της πλειοψηφίας.
Η ουσία της συζήτησης και η κρισιµότητα των θεµάτων πρέπει
να ξεπερνά µικροπολιτικές και κοµµατικές σκοπιµότητες. Τουλάχιστον το περιεχόµενο των πράξεων νοµοθετικού περιεχοµένου
είναι γνωστό σε όλους και σε χρόνο επαρκή για µελέτη. Γιατί οι
πλειοψηφίες δεν είναι άκριτα δεδοµένες. Έτσι, δεν αποδεχόµαστε τους απρεπείς χαρακτηρισµούς της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης. Δεν δεχόµαστε επικοινωνιακές πρακτικές. Έχουµε κάνει
την υπεύθυνη επιλογή να στηρίξουµε την τρικοµµατική Κυβέρνηση µε προτάσεις, έλεγχο και κριτική. Και θέλουµε όλα τα κόµµατα στις αίθουσες συνεδριάσεων, µε τις διαφορές και τις
αντιθέσεις µας, αλλά πάνω απ’ όλα µε το διάλογο ενώπιον του
ελληνικού λαού.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αναγνωρίζουµε όλα τα προβλήµατα, όπως τα ανέφερα παραπάνω. Δίνουµε, όµως, προτεραιότητα στα ζωτικής σηµασίας θέµατα για τη χώρα µας. Υπάρχουν
θετικές εξελίξεις. Η κρισιµότητα της κατάστασης, όµως, παραµένει, όπως και η διαρκής και εντατική προσπάθεια της χώρας
µας τόσο στο εσωτερικό, µε τις δύσκολες καταστάσεις που χειριζόµαστε, όσο και στο εξωτερικό, για να πείσει ότι είναι αποφασισµένη να αλλάξει σελίδα και να περάσει σε µία νέα εποχή.
Παραµένει, όµως, η ανεργία. Παραµένει η ακινησία στην πραγµατική οικονοµία, στην αγορά, στα τεχνικά έργα, στη µεταποίηση. Είναι υποχρέωση απέναντι στην πατρίδα µας, στον ελληνικό
λαό και τη νέα γενιά, να συνεχίσουµε το δύσκολο και ανηφορικό
δρόµο µε πολλή δουλειά και αποφασιστικότητα. Είναι απαίτηση
του ελληνικού λαού, µε τις θυσίες του οποίου έχουµε την ελπίδα
ότι θα τα καταφέρουµε. Έχουµε την ευκαιρία, η οποία δεν πρέπει
να περάσει ανεκµετάλλευτη.
Είναι απαίτηση αυτή η Κυβέρνηση να προχωρήσει σε όποια
αλλαγή, σε όποια µεταρρύθµιση χρειάζεται και να πετύχει. Πήραµε τις δύσκολες πολιτικές αποφάσεις, που ήταν επιβεβληµένες. Όµως, είναι εξίσου επιβεβληµένη η συνέχεια, η ολοκλήρωση
µέσα από την υλοποίηση και την εφαρµογή τους, που είναι το
πιο δύσκολο κοµµάτι. Έτσι, λοιπόν, θα πρέπει να δούµε πώς θα
ανασυνταχθεί η ελληνική οικονοµία, πώς το γρηγορότερο θα περάσουµε σε συνθήκες ανάκαµψης µε ενίσχυση της ρευστότητας,
µε οργάνωση της παραγωγής, µε επενδύσεις στην παραγωγή,
µε αναπτυξιακές δραστηριότητες, µε δυνατότητες για τον ιδιωτικό τοµέα, για τον κόσµο της εργασίας. Πρέπει να δώσουµε
απάντηση στο πραγµατικά µείζον πρόβληµα της ανεργίας, µε
αναδιοργάνωση της Δηµόσιας Διοίκησης και µείωση της γραφειοκρατίας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το νοµοσχέδιο που συζητάµε
περιλαµβάνει διατάξεις που αποτελούσαν διατάξεις των πράξεων νοµοθετικού περιεχοµένου, που είχαν εκδοθεί από τα µέσα
Νοεµβρίου ως τις παραµονές των Χριστουγέννων. Αυτές οι δια-
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τάξεις αντικαθιστούν τις πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου,
αφού θα γίνουν πλέον νόµος µε αναδροµική ισχύ αντίστοιχη του
χρόνου υπογραφής των πράξεων νοµοθετικού περιεχοµένου για
κάθε περίπτωση. Περιλαµβάνουν ζητήµατα και ενέργειες που
πρέπει να γίνουν σε τοµείς διαφόρων Υπουργείων, όπως το
Υπουργείο Οικονοµικών, Ανάπτυξης, Διοικητικής Μεταρρύθµισης, το ΥΠΕΚΑ και διάφορα άλλα, όπως και τη µοναδική πράξη
νοµοθετικού περιεχοµένου που κατατίθεται ως ένα άρθρο, το
άρθρο 53, µε το οποίο εγκρίνουµε το σχέδιο της δανειακής σύµβασης και της ανταλλαγής των οµολόγων. Δίνουµε τις σχετικές
εξουσιοδοτήσεις. Τυπικά δεν κυρώνουµε τη σύµβαση. Η ουσία
είναι ότι υπήρξε µία επιτυχηµένη διεκπεραίωση, που οδήγησε
στην εκταµίευση του ποσού των 43,7 δισεκατοµµυρίων ευρώ.
Στην επιτροπή δόθηκαν εξηγήσεις από το οικονοµικό επιτελείο.
Σε καµµία περίπτωση δεν θέλουµε να βρεθεί σε κίνδυνο αυτό το
δεδοµένο –πια- αποτέλεσµα που έχουµε.
Υπάρχουν, επίσης, διατάξεις που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όπως τα µέτρα επιτάχυνσης της απορρόφησης του
ΕΣΠΑ, για τους υπολόγους διαχειριστές, που µπορεί να είναι τα
νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, την αντιµετώπιση του ελλείµµατος ρευστότητας για την ολοκλήρωση έργων δηµοτικών επιχειρήσεων ύδρευσης αποχέτευσης ή τη µείωση της γραφειοκρατικής διαδικασίας.
Υπάρχουν κι άλλες διατάξεις που αφορούν θέµατα συντάξεων
του δηµοσίου για πολιτικούς υπαλλήλους µε αναπηρία. Εδώ θα
έχουµε την ευκαιρία στη συνέχεια να τοποθετηθούµε επί των άρθρων, διότι υπάρχει πάντα η αντίστοιχη πρόταση-τροπολογία
µας για τα άτοµα µε αναπηρία συνολικά, για ποσοστό 80% και
άνω να έχουν αντίστοιχη αντιµετώπιση.
Επίσης, υπάρχουν διατάξεις για τις συντάξεις των υπαλλήλων
της Βουλής.
Υπάρχουν άλλες ρυθµίσεις που αφορούν την αργία των δηµοσίων υπαλλήλων. Θα πούµε και γι’ αυτό την πρότασή µας, για τη
διαθεσιµότητα και τα προβλήµατα που υπάρχουν αν µείνει έτσι
η διάταξη, αφού οδηγεί µε το παραµικρό, µε µια απλή παραποµπή σε ένα πρωτοδικείο, τον υπάλληλο σε αργία και σε οµηρία, ίσως, πολλών χρόνων.
Ενδιαφέρουσες είναι, επίσης, οι διατάξεις που αφορούν τους
µηχανισµούς εποπτείας των δηµοσιονοµικών µεγεθών των ΟΤΑ,
των ΔΕΚΟ, αλλά και στα Υπουργεία.
Επίσης, θα θέλαµε να διευκρινιστεί, κύριε Υπουργέ, τι γίνεται
µε τις διατάξεις για αναστολές πλειστηριασµών για την πρώτη
κατοικία, όπου υπήρχε πρόταση απ’ το ΠΑΣΟΚ να πάνε στο
τέλος του ’14 κι όχι στο τέλος του ’13 και τις αναστολές εξώσεων
σε εµπορικά καταστήµατα. Και γι’ αυτά τα θέµατα θα θέλαµε κάποιες διευκρινίσεις.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Στην επί των άρθρων συζήτηση θα τοποθετηθούµε για όλα
αυτά, αλλά και σε ειδικότερα ζητήµατα, περιµένοντας πρώτα και
τις αποφάσεις του κυρίου Υπουργού για το αν τελικά θα συζητηθούν σήµερα όλα τα άρθρα ή οι διατάξεις άρθρων ή σύµφωνα
µε την πρότασή µας, µόνο όσα έχουν σχέση µε υποχρεώσεις µας
και επείγει η ψήφισή τους.
Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κλείνοντας
θέλω να πω ότι παρά τα προβλήµατα που υπάρχουν σε σχέση
µε τη σηµερινή διαδικασία –και ελπίζω να µην χρειαστεί να
µπούµε ξανά σε µία τέτοια συζήτηση- αφού συµφωνήσαµε στην
αναγκαιότητα και τον κατεπείγοντα χαρακτήρα πολλών διατάξεων του νοµοσχεδίου, συµφωνούµε επί της αρχής και της ανάγκης να ψηφιστούν αυτά τα συγκεκριµένα µέτρα και οι διατάξεις
στα πλαίσια της προσπάθειας να κάνουµε την Ελλάδα αυτοδύναµη και πάλι ισχυρή, απαλλαγµένη από κάθε πολιτική ή οικονοµική εξάρτηση.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Το λόγο έχει ο κ. Μαριάς για δώδεκα λεπτά.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριε
Υπουργέ, κύριοι Βουλευτές, συζητούµε µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος ένα σοβαρό νοµοθέτηµα.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Το κύριο στοιχείο του, βεβαίως, είναι το άρθρο 53 που αφορά
στην παραίτηση της χώρας από την ασυλία λόγω εθνικής κυριαρχίας, που σηµαίνει ότι παραδίδετε πλέον τη χώρα µας χωρίς προστασία στους δανειστές, οι οποίοι θα µπορούν να κατάσχουν
κάθε κινητή και ακίνητη δηµόσια πλέον περιουσία του κράτους
και έτσι να µπορούν να περάσουν αυτά τα οποία θέλουν.
Προχωρεί η διαδικασία µε το κατεπείγον και είναι τακτική σας,
κύριοι συνάδελφοι, να φέρνετε νοµοσχέδια µε τη διαδικασία του
κατεπείγοντος. Να σας θυµίσω αυτόν εδώ τον τόµο. Αυτόν τον
ψηφίσαµε µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος και ήταν το µεσοπρόθεσµο όπου περιλαµβάνονται όλες οι δεσµεύσεις της χώρας.
Μας το δώσατε –αν θυµόσαστε, κύριοι συνάδελφοι- αργά το
βράδυ και την επόµενη θέλατε να το συζητήσουµε.
Φέρνετε τώρα τριακόσιες σελίδες που εµπεριέχουν σοβαρά
ζητήµατα. Για να αντιληφθεί κανείς και οι Έλληνες πολίτες που
µας ακούν το πόσο σοβαρά είναι τα ζητήµατα, το ίδιο το νοµοσχέδιο και η ίδια η δανειακή σύµβαση προβλέπει ότι τη δανειακή
σύµβαση και τους όρους επαναγοράς του χρέους θα την υποστήριζαν σε νοµικό επίπεδο ένα ειδικό νοµικό γραφείο στο Λονδίνο –τόσο περίπλοκο είναι το θέµα- και τα οικονοµικά ζητήµατα
δύο τράπεζες, µεταξύ των οποίων και η DEUTSCHE BANK. Και
αφού υπάρχουν αυτοί που τους αναθέσατε τη δουλειά που ήταν
τόσο περίπλοκη, έρχεστε τώρα στο ελληνικό Κοινοβούλιο χωρίς
καµµία επιστηµονική στήριξη και θέλετε µέσα σε ελάχιστες ώρες
όλοι οι Βουλευτές να τοποθετηθούν επί θεµάτων, τα οποία εσείς
οι ίδιοι ως Κυβέρνηση δεν µπορείτε να χειριστείτε και τα αναθέσατε σε ειδικούς. Είναι δυνατόν αυτά να περάσουν µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος;
Δεύτερον, το περνάτε µε το έτσι θέλω, αλλά πόσο κατεπείγον
είναι το ζήτηµα; Έχετε ρυθµίσεις. Ακούστε, κύριοι συνάδελφοι,
τι ρυθµίσεις έχουν. Έχουν ρυθµίσεις για την ΕΛΣΤΑΤ. Το θεωρούν κατεπείγον; Θεωρούν ότι η ΕΛΣΤΑΤ δεν πρέπει πλέον να
ελέγχεται από το δηµόσιο λογιστικό και θέλουν µε ειδική διάταξη
αναδροµικά να υπάρξει νοµιµοποίηση όσων αναθέσεων έκανε η
ΕΛΣΤΑΤ και ο Πρόεδρός της για όλο το διάστηµα. Γιατί; Είναι
αυτό κατεπείγον; Και τι θέλετε να καλύψετε;
Τρίτον, είναι κατεπείγον οι αυξήσεις που δίνετε στους επιστηµονικούς συνεργάτες του Σώµατος Οικονοµικών Εµπειρογνωµόνων, το οποίο είναι µέσα στον τροϊκανό στρατό, διότι αυτοί είναι
που φέρνουν όλες τις διαδικασίες;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Δεν υπάρχει αυτό.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Δεν υπάρχει; Εγώ το
είδα στην εισηγητική έκθεση.
Χθες ή προχθές, κύριοι συνάδελφοι, έγιναν τα απίθανα στην
επιτροπή, στην οποία µείναµε. Διότι εάν έφευγαν και οι Ανεξάρτητοι Έλληνες, καθώς έφυγαν οι άλλες δυνάµεις της Αντιπολίτευσης, αυτό που θα συνέβαινε θα ήταν να εγκριθεί οµόφωνα το
νοµοσχέδιο αυτό από την επιτροπή, οπότε θα είχαµε εφαρµογή
του άρθρου 108 παράγραφος 6 του Κανονισµού που λέει: «Νοµοσχέδιο εγκριθέν οµοφώνως εισάγεται στη Βουλή µόνο για ψήφιση». Σήµερα θα ερχόταν εδώ στις 10.00 π.µ. και στις 10.05 π.µ.
θα είχε τελειώσει η ιστορία µε την ψηφοφορία, οπότε δεν θα
υπήρχε ούτε καν η δυνατότητα σε όλες τις πτέρυγες να θέσουν
τα επιχειρήµατά τους και κυρίως, στην Αντιπολίτευση να ξεσκεπάσει αυτά τα οποία γίνονται και στον ελληνικό λαό που παρακολουθεί απευθείας αυτή τη µετάδοση, να έχει εικόνα και γνώση.
Να γιατί µείναµε µέσα στη διαδικασία και ήταν υπεύθυνη η στάση
µας. Καταγγείλαµε, αποκαλύψαµε.
Εκεί όσοι ήταν είδαν τι συνέβη µε τον Υπουργό να αποσύρει
πράξεις, να ξαναφέρνει πράξεις, κάποιον ή κάποια να λέει «τώρα
που είµαστε µόνοι µας, ας προχωρήσουµε». Διότι ήθελαν να µείνουν µόνοι τους, να καλύψουν τα πάντα. Εποµένως, όσον αφορά
το τι αποσύρθηκε ή όχι εγώ τουλάχιστον έχω κάποια έγγραφα
και τα θέτω αυτά τα θέµατα.
Τέταρτον, το φορολογικό. Προχθές ψηφίσαµε το φορολογικό.
Γιατί φέρνετε µε επείγουσες διαδικασίες σήµερα ξανά φορολογικές διατάξεις;
Το θέµα του ΟΣΕ, που προχωρείτε ξανά στο ξεπούληµα, το
φέρνετε µε τις επείγουσες διατάξεις. Για ποιο λόγο; Είναι τόσο
σηµαντικό; Πρέπει να γίνει σήµερα; Δεν µπορεί να γίνει σε δέκα-
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δεκαπέντε µέρες ή µήπως πρέπει να τακτοποιηθούν αµέσως και
άλλοι «φίλοι» εκεί πέρα;
Όσον αφορά τους ξεναγούς –προσέξτε- φέρνουν µε το κατεπείγον διάταξη που επιτρέπουν να γίνουν ταχύρρυθµα σεµινάρια
για τους ξεναγούς, προκειµένου σε δύο µήνες να πάρουν άδεια
ξεναγού. Συνδυάστε το αυτό µε τις ρυθµίσεις που πέρασαν εδώ
για το άνοιγµα του επαγγέλµατος του ξεναγού. Δίνουν τη δυνατότητα σε πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να γίνουν ξεναγοί
µε ταχύρρυθµα δύο µηνών!
Αυτά, λοιπόν, είναι που περνάτε µέσα, τα οποία δεν είναι κατεπείγοντα, αλλά επί της ουσίας θέλετε να τακτοποιήσετε τις καταστάσεις που σας συµφέρουν.
Επιφυλάσσοµαι για πολλά που θα τα πούµε στη δευτερολογία
και θα τα πουν και οι συνάδελφοί µας, όσοι µιλήσουν.
Φέρνουν πολλές πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου. Έχουν
καταστρατηγήσει κάθε δηµοκρατική λειτουργία, αλλά τώρα κάνουν και το εξής: Με το κατεπείγον θέλουν να εγκρίνουν και τις
πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου οι οποίες υποτίθεται ότι ήταν
και για το κατεπείγον. Δηλαδή το κατεπείγον του κατεπείγοντος,
χωρίς συζήτηση!
Επειδή, όµως δεν προσέχουν, ήθελαν να κυρώσουν και τρεις
πράξεις που ήταν του Νοεµβρίου και έχασαν την ηµεροµηνία.
Έτσι, λοιπόν, ήρθε ο Υπουργός και λέει «αποσύρω τις πράξεις
νοµοθετικού περιεχοµένου, τις κάνω νοµοσχέδιο και κρατάω
µόνο µία». Και ρωτάω: Όσον αφορά αυτή τη µία, τη βασική, που
είναι η κύρωση των συµβάσεων, µπορείς µε πράξεις νοµοθετικού
περιεχοµένου να εγκρίνεις δανειακή σύµβαση και γενικώς σύµβαση και µετά µε τη διαδικασία έγκρισης πράξεων νοµοθετικού
περιεχοµένου να εγκρίνεις µία διεθνή σύµβαση; Οι διεθνείς συµβάσεις έχουν ένα τρόπο µε τον οποίο εγκρίνονται στη χώρα και
ακολουθείται αυτή η διαδικασία και κυρώνονται από το Κοινοβούλιο και γράφουν και την ισχύ τους, εάν κυρώνονται κατά το
άρθρο 28.1, 28.2, 28.3, για να υπάρξει σαφήνεια.
Εδώ, λοιπόν, τι κάνουν; Φέρνουν αυτές τις τρεις πράξεις στη
Βουλή, που τις ενέκριναν µε πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου,
διά της κυρώσεως της πράξεως νοµοθετικού περιεχοµένου σε
νοµοσχέδιο να τις εγκρίνουµε.
Άκουσα τη Συµπολίτευση που απήντησε στο επιχείρηµα αυτό
λέγοντας «κύριοι συνάδελφοι, δεν πρόκειται για συµβάσεις, αλλά
για σχέδια συµβάσεων τα οποία θέλουµε να εγκρίνετε προκειµένου εν συνεχεία να τα ξαναφέρουµε». Γιατί να τα ξαναφέρετε;
Αν αυτή είναι µία ωραία διαδικασία, πολύ δηµοκρατική, να εγκρίνονται τα σχέδια συµβάσεων, τότε να σας υπενθυµίσω ότι το ίδιο
κάνατε και στον άλλον τόµο που είναι όλες οι συµβάσεις. Αυτόν
τον τόµο τροποποιούµε σήµερα.
Εκεί, λοιπόν, εγκρίνατε σχέδια συµβάσεων µε το ν. 4046 για
τη σύµβαση µε το Ευρωπαϊκό Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας. Μετά τι κάνατε; Υπογράφηκαν οι συµβάσεις. Τις φέρατε για έγκριση; Όχι. Το ίδιο λέτε και εδώ, ότι τα σχέδια συµβάσεων που δεν είναι διεθνείς συµβάσεις και άρα, είναι σχέδια και
δεν χρειάζονται κύρωση, όταν υπογραφούν θα ισχύσει το άρθρο
53 σύµφωνα µε το οποίο: «Η ισχύς των τροποποιηµένων συµβάσεων αρχίζει από την ηµεροµηνία υπογραφής τους κ.λπ. Με µέριµνα του Υπουργού Οικονοµικών οι συµβάσεις µετά την
υπογραφή τους διαβιβάζονται στη Βουλή για ενηµέρωση.
Να, λοιπόν, πώς παρακάµπτουν τις διαδικασίες κυρώσεως της
σύµβασης. Ή είναι σχέδιο που θέλετε να πάρετε προέγκριση –
πολύ δηµοκρατικό- οπότε µετά θα τις φέρετε για κύρωση ή εν
τοις πράγµασι κυρώνεται η σύµβαση. Και αυτή η σύµβαση που
κυρώνεται, πρέπει να την πάτε µε συγκεκριµένες διαδικασίες.
Τι λέει η σύµβαση αυτή; Αυτές οι τρεις συµβάσεις τροποποιούν τις άλλες συµβάσεις. Αυτές οι τρεις συµβάσεις συµπληρώνουν την πρώτη δανειακή σύµβαση που έγινε µεταξύ της Ελλάδας και των κρατών και την οποία ακόµη δεν έχετε φέρει για κύρωση στην Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων. Όπως λέω, είναι
«παρκαρισµένη» εκεί. Οι συµβάσεις του δεύτερου πακέτου εµπεριέχουν ένα ποσό σηµαντικό του πρώτου πακέτου, το οποίο
θα µας το δώσει ως δάνειο το Ευρωπαϊκό Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας. Ταυτόχρονα όµως διατηρούν σε ισχύ εκείνες τις συµβάσεις.
Και τι κάνουν αυτές οι συµβάσεις; Δίνουν το δικαίωµα στην Ευ-
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ρωπαϊκή Επιτροπή, στο Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο και στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να κάνει ελέγχους µέσα στα Υπουργεία, να παρεµβαίνει και να έχει όλες αυτές τις εξουσίες. Έχουµε
δηλαδή εκχώρηση κυριαρχικών εξουσιών.
Αυτό αν είναι να θεωρηθεί νόµιµο, χρειάζεται σε κάθε περίπτωση εκατόν ογδόντα Βουλευτές. Ούτε η πρώτη σύµβαση εγκρίθηκε έτσι, ούτε όλο αυτό το πακέτο των 46 δισεκατοµµυρίων
το εγκρίνατε µε εκατόν ογδόντα Βουλευτές, ούτε και σήµερα το
εγκρίνετε µε εκατόν ογδόντα Βουλευτές.
Η Συµπολίτευση λέει «αφού οι εξουσίες είναι στο Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας το οποίο είναι ανώνυµη εταιρία,
τι µας λέτε για εκχώρηση εξουσιών;».
Αυτή η σύµβαση µε τη σύµβαση του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας που εγκρίναµε και ό,τι περιέχει,
δίνει τα δικαιώµατα στο Ευρωπαϊκό Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής
Σταθερότητας να περάσει όλες τις υποχρεώσεις έναντι της Ελλάδος σε αυτόν τον διεθνή οργανισµό.
Επίσης, κάτι πιο σηµαντικό που το αποκρύπτετε, όλα τα δικαιώµατα της πρώτης συµβάσεως εν τοις πράγµασι µπαίνουν σε
αυτή τη σύµβαση.
Τι άλλο κάνει αυτή η σύµβαση; Απίθανα πράγµατα. Το Ταµείο
Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας που θα κάνει την ανακεφαλοποίηση, είναι συµβαλλόµενο µέρος µόνο στην πρώτη σύµβαση
από τις τρεις. Αφού, λοιπόν, είναι µόνο στην πρώτη, δίνετε το δικαίωµα στους δανειστές να κάνουν κατάσχεση επειδή είναι εγγυητής. Στη δεύτερη και στην τρίτη σύµβαση που δεν υπάρχει
καθόλου µέρος του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας,
γιατί δίνετε τη δυνατότητα στους δανειστές να του κατάσχουν
την περιουσία; Αυτά είναι απίθανα πράγµατα.
Ενώ µέχρι πρότινος το αν υπάρχει άρση ασυλίας νόµιµη ή όχι,
την έδινε µε γνωµοδότηση ο νοµικός σύµβουλος του Υπουργείου
Οικονοµικών και του Υπουργείου Δικαιοσύνης, τώρα βάζετε µόνο
το νοµικό σύµβουλο του Υπουργείου Οικονοµικών.
Τι λέει, λοιπόν, η σύµβαση; Η σύµβαση κάνει άρση ασυλίας
λόγω εθνικής κυριαρχίας. Αυτό τι σηµαίνει πρακτικά; Πως το ελληνικό δηµόσιο λόγω του διεθνούς δικαίου έχει προστασία εκτελέσεως. Δεν µπορείς να εκτελέσεις εναντίον του. Επιτρέπεται η
εκτέλεση εντός Ελλάδος κατά της περιουσίας του ελληνικού δηµοσίου γενικώς; Βεβαίως, µε το ν. 3062 επιτρέπεται κατά της
ιδιωτικής του περιουσίας. Και εσείς και εµείς και οποιοσδήποτε
µπορεί να διεκδικήσει. Τι δεν επιτρέπεται; Επί των ακατασχέτων.
Ποια είναι τα ακατάσχετα; Αυτά που είναι ζωτικά στοιχεία για να
λειτουργήσει το κράτος, δηλαδή ο ελληνικός χρυσός, τα ποσά
που έχει για τη µισθοδοσία των δηµοσίων υπαλλήλων, τα ποσά
που είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να λειτουργήσουµε το
ΕΣΠΑ, οι στρατιωτικές εγκαταστάσεις, τα πολεµικά αεροσκάφη
κ.λπ. Σε αυτά δεν επιτρέπεται, γιατί απαγορεύεται από το διεθνές
δίκαιο εκτός κι αν κάνεις άρση της ασυλίας, δηλαδή της προστασίας που έχεις. Και εδώ ρητώς το κάνετε έναντι των δανειστών.
Είναι η πέµπτη φορά που το συζητάµε εδώ. Καταθέσαµε γνωµοδοτήσεις, είπαµε τις απόψεις µας και οι απαντήσεις που παίρνουµε είναι µία διολίσθηση, όπως µας λένε. Η ΔΗΜΑΡ το είπε
προχθές. Δεν υπάρχει πρόβληµα γιατί θα δικαστεί η υπόθεση
στο Δουκάτο του Λουξεµβούργου. Εκεί είναι ο Γιούνκερ που είναι
φιλέλληνας. Δεν θα χάσουµε την υπόθεση.
Η άλλη άποψη που ακούστηκε είναι «δεν διανοούµαστε ποτέ
τους δανειστές». Και η τελευταία άποψη, που είπε ο κ. Βορίδης
προχθές «αν έρθει ο κλητήρας και καταφέρει να κάνει εκτέλεση
εντός Ελλάδος, θα αλλάξουµε το νόµο και θα του απαγορεύσουµε να κάνει εκτέλεση».
Αυτό ξεκαθαρίστε το νοµικά. Είναι δυνατόν µε αυτά που έχετε
υπογράψει να γίνει κατάσχεση των ακατασχέτων; Για εµάς η
απάντηση είναι ναι. Πολιτικά είναι µία άλλη ιστορία. Εάν λοιπόν
αυτό γίνεται, τότε τα υπόλοιπα που µας λέτε, δεν ισχύουν.
Ξέρετε, επειδή όλοι γνωρίζετε τα θέµατα, ότι αυτά µπορούν
να γίνουν. Και ιδίως ευάλωτη και πιο ευάλωτη θα είναι η ελληνική
περιουσία στο εξωτερικό. Αναφέροµαι και στην κατάσχεση χρυσού που είναι στο εξωτερικό. Αυτό το δεχθήκατε µετά από πολλές κουβέντες σε τρίτη, τέταρτη αντιδικία που έγινε εδώ επί του
θέµατος αυτού.
Κάνατε την άρση της ασυλίας λόγω εθνικής κυριαρχίας, αλλά
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ο ευρωπαϊκός µηχανισµός στήριξης µε νόµο που κυρώσαµε εδώ,
το ν. 4063, στο άρθρο 35 ξέρετε τι έχει; Ασυλία. Δεν µπορούµε
στον ευρωπαϊκό µηχανισµό στήριξης να κάνουµε ούτε κατασχέσεις ούτε τίποτα άλλο. Αυτήν την προστασία που έχει ο ευρωπαϊκός µηχανισµός στήριξης, µε το ν. 4063, το αφαιρέσατε ως
δικαίωµα της ελληνικής πολιτείας.
Αυτή είναι η κατάσταση. Άρα, καταψηφίζουµε αυτό το νοµοσχέδιο επί της αρχής και επί των άρθρων που σας αναπτύξαµε
διότι είναι πλήρης υποταγή και εκχώρηση της χώρας στους δανειστές. Η χώρα αφήνεται ακάλυπτη. Σας γνωρίζουµε όµως ότι
αυτή η ρήτρα είναι άκυρη γιατί φέρνει τους δανειστές να κάνουν
κατασχέσεις για ένα χρέος που είναι άκυρο και επονείδιστο. Εποµένως, είναι και επονείδιστη και άκυρη η ρήτρα αυτή. Οι αντιµνηµονιακές δυνάµεις που θα έρθουν, θα ακυρώσουν όλες αυτές τις
δεσµεύσεις που πήρατε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των Ανεξάρτητων Ελλήνων)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ο κ. Κασιδιάρης έχει
το λόγο.
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Μία απάντηση προς τον εκπρόσωπο και
τους Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας σχετικά µε τη σηµερινή
επίθεση που δέχθηκαν στα γραφεία τους.
Ουδέποτε είπαµε ότι εσείς βάλατε τους αναρχικούς να σας
πυροβολήσουν. Δεν είπαµε τέτοιο πράγµα. Ξεκαθαρίσαµε όµως
ότι σκηνοθετήσατε ένα σκηνικό έντασης, στήσατε κάµερες και
κανάλια. Με µία απλή αστυνοµική επιχείρηση µε έναν εισαγγελέα
και µια διµοιρία µατ καθάριζες τη Βίλα Αµαλία και όλες αυτές τις
παρακρατικές καταλήψεις. Εσείς δηµιουργήσατε αυτήν την ένταση µε στόχο τον αποπροσανατολισµό της κοινής γνώµης από
την παρούσα διαδικασία η οποία είναι πολύ σηµαντική.
Όσον αφορά τους τροµοκράτες µε τα καλάσνικοφ τα πράγµατα είναι πολύ απλά. Αυτοί είναι δέκα αλήτες σεσηµασµένοι και
πασίγνωστοι στις Αρχές και το πρόβληµα λύνεται εάν και εφόσον
υπάρχει πολιτική βούληση και εφαρµοστούν κατασταλτικά µέτρα
και όχι µε ψιλή κουβεντούλα µέσα στη Βουλή. Βέβαια η επίθεση
που δέχθηκε η Νέα Δηµοκρατία σήµερα ήταν αντίποινα για το
άδειασµα της «Βίλας Αµαλία». Αυτό είναι δεδοµένο.
Εσείς –και απευθύνοµαι και στη Συµπολίτευση και στην Αντιπολίτευση- γιγαντώσατε αυτό το απόστηµα της αριστερής τροµοκρατίας που ανδρώθηκε το Δεκέµβριο του 2008.
Μιας και βλέπω τον κ. Παυλόπουλο εδώ, να επισηµάνω ότι
ήταν δική του τότε η πολιτική πρωτοβουλία της ανοχής και της
αµυντικής αστυνοµίας, όλη αυτή η γελοιότητα που δηµιούργησε
τους σηµερινούς τροµοκράτες για τους οποίους ο ΣΥΡΙΖΑ έλεγε
τότε ότι πρόκειται για κοινωνική εξέγερση και όλες αυτές τις
ανοησίες και οδηγηθήκαµε τελικά στους νεκρούς της Μαρφίν,
στους σηµερινούς πυροβολισµούς µε καλάσνικοφ κ.λπ.
Όσο, δε, αφορά τη σηµερινή ανακοίνωση περί ακροδεξιάς
τροµοκρατίας, αυτά τα πράγµατα είναι για τα πανηγύρια. Μιλώ
γι’ αυτό που αναφέρατε στη σηµερινή σας ανακοίνωση περί
ακροδεξιάς τροµοκρατίας σήµερα το πρωί.
Να περάσω στο µείζον, στις παρούσες πράξεις νοµοθετικού
περιεχοµένου οι οποίες δεν είναι κάτι νέο για το θλιβερό κρατίδιο
στο οποίο έχει µετατρέψει την πάλαι ποτέ ένδοξη Ελλάδα. Πρόκειται για πιστή αντιγραφή της πράξης εκχώρησης εθνικής κυριαρχίας που κατετέθη σε αυτήν την Αίθουσα στις 4 Ιουνίου 2010
ως πρώτη δανειακή σύµβαση η οποία δεν ψηφίστηκε τότε από
τη Βουλή και έδενε τη χώρα µε τα δεσµά της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου. Με το
άρθρο 14, παρ. 5, της τότε συµβάσεως η Ελλάς παραιτείτο αµετάκλητα και άνευ όρων από τις ασυλίες της εθνικής της κυριαρχίας. Επρόκειτο και τότε, όπως και τώρα, για µία σύµβαση
αποικιοκρατική, που παραβίαζε τη θεµελιώδη αρχή του σεβασµού της κυριαρχίας του κράτους και µε το Αγγλικό Δίκαιο επρόκειτο για de facto εκχώρηση της εθνικής κυριαρχίας.
Σηµασία σηµειολογικά έχει το ποιος ήταν ο εµπνευστής εκείνης της επονείδιστης συµβάσεως: ο τότε Υπουργός Οικονοµικών
και προκάτοχός σας, κύριε Υπουργέ, ο κ. Παπακωνσταντίνου.
Έχει αξία να δούµε ποια ήταν η εξέλιξη αυτού του ανθρώπου.
Υπέγραφε τότε την εκχώρηση της εθνικής µας κυριαρχίας. Μεθαύριο έρχεται η περίπτωσή του για ψήφιση, παραπέµπεται ενδεχοµένως σε προανακριτική και από εκεί, σε Ειδικό Δικαστήριο
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και ενδεχοµένως από εκεί στη φυλακή. Δείτε σηµειολογικά την
εξέλιξη αυτού του ανθρώπου που υπέγραφε τότε αυτά που εσείς
υπογράφετε σήµερα.
Η Χρυσή Αυγή απαξιώνει την παρούσα διαδικασία. Τη θεωρεί
παράτυπη, παράνοµη, θλιβερή, εµπνευσµένη από ανθρώπους
που στην κυριολεξία έχουν απαξιώσει το Έθνος των Ελλήνων,
την πίστη στην πατρίδα και στις αιώνιες αξίες του ελληνισµού.
Και επειδή εµείς ποτέ δεν γενικολογούµε και µιλάµε πάντα
συγκεκριµένα, αξία δεν έχουν τα λόγια, αλλά τα έργα και οι ηµέρες και οι πράξεις των ανθρώπων. Και ο νυν Πρωθυπουργός είναι
αυτός ο οποίος νεότερος ων, δεν έπραξε ούτε τα δέοντα, ούτε
τα νόµιµα, ως υπηρεσία προς την πατρίδα, δεν έκανε αυτά που
ορίζει ο νόµος. Εξαγόρασε είκοσι ένα µήνες στρατιωτικής θητείας. Ενδεχοµένως, σύµφωνα µε τη δική σας νοοτροπία να ήταν
νόµιµος. Για εµάς όµως δεν ήταν σίγουρα ηθικός.
Με την ίδια ανηθικότητα, λοιπόν, σήµερα έρχεται και επιβάλλει
στο έθνος των Ελλήνων ένα κατάπτυστο δάνειο υποταγής µε τις
παρούσες ρυθµίσεις. Πρόκειται για µία διαδικασία εξευτελιστική,
για ένα άθλιο κείµενο µε κατ’ επίφαση νοµική τεκµηρίωση µε το
οποίο οδηγείται στην άνευ όρων υποταγή στον ξένο παράγοντα.
Επανέρχοµαι στον νυν Πρωθυπουργό ο οποίος έχει αποδειχθεί µετρ των κυβιστήσεων, διότι από σφόδρα αντιµνηµονιακός
και από διάφορα «Ζάππεια» και διάφορα άλλα κηρύγµατα, εν µία
νυκτί µετετράπη σε προσκυνητή του µνηµονίου. Πότε έγινε αυτό;
Μόλις µυρίστηκε εξουσία, όπως ακριβώς πράττει και ο πρώην
Τσε Γκεβάρα και νυν πελάτης της γερµανικής τοκογλυφίας, ο
Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, που ετοιµάζεται και αυτός για την τεράστια µνηµονιακή κωλοτούµπα.
Άποψη, αντίληψη, δόγµα της Χρυσής Αυγής είναι ότι η Ελλάς
πρέπει να αρνηθεί να πληρώσει το παράνοµο και επαχθές χρέος
της. Πρέπει άµεσα να γίνει εσωτερικός έλεγχος του δηµοσίου
χρέους, λογιστικός έλεγχος του χρέους, όπως έκαναν χώρες,
κράτη-µπανανίες, όπως το Εκουαδόρ, κράτη όµως που διέθεταν
σοβαρή πολιτική ηγεσία. Πρέπει να διαγράψουµε το παράνοµο
χρέος µας και ως κυρίαρχο εθνικά κράτος να διαφυλάξουµε τη
δηµόσια περιουσία µας.
Είναι πολύ συγκεκριµένος ο στόχος των τοκογλύφων πιστωτών µας. Είναι ο εθνικός µας πλούτος, είναι τα 427 δισεκατοµµύρια από φυσικό αέριο που αναφέρει η DEUTSCHE BANK, τα
οποία έχει ρίξει στην τράπεζα της διαπραγµάτευσης ο Πρωθυπουργός. Και οφείλει επιτέλους να ενηµερώσει την Εθνική Αντιπροσωπεία γι’ αυτό το µείζον εθνικό θέµα. Ειδάλλως, να µας
πείτε ανοικτά πως δεν υπάρχει Βουλή, δεν υπάρχει λαϊκή ετυµηγορία και να αυτοπροσδιοριστείτε ως δικτάτορες. Γιατί δεν είναι
δυνατόν να φέρνετε εδώ µέσα άσχετα τουριστικά θέµατα, τις
σχέσεις της Ελλάδος µε τις χώρες των Άνδεων και να µην έχουµε
ενηµερωθεί ούτε µισή φορά για τις εξελίξεις γύρω από τους
υδρογονάνθρακες. Δεν µπορεί να κρύβετε την αλήθεια από τη
Βουλή σε τέτοια µείζονα ζητήµατα. Δεν είναι δικός σας ο εθνικός
πλούτος. Ο εθνικός πλούτος της χώρας ανήκει στο έθνος, ανήκει
στον ελληνικό λαό, ένα λαό που έχει ιστορία που κανένας κ. Σαµαράς δεν µπορεί να διαγράψει.
Και µια που µιλάµε για ιστορία, έχει αξία να ανοίξουµε και µία
ιστορική παρένθεση και να δούµε τι έγινε τέτοιες µέρες, στις 15
Ιανουαρίου 1850. Πολλοί λένε ότι η ιστορία επαναλαµβάνεται ως
φάρσα. Κάτι τέτοιο, ενδεχοµένως, να συµβαίνει και στις µέρες
µας. Τότε η Ελλάς είχε επιλέξει να αντισταθεί στις παράνοµες
απαιτήσεις των τότε τοκογλύφων δανειστών µας που είχαν προσπαθήσει µε άµεσο τρόπο να µας µετατρέψουν σε προτεκτοράτο. Ήταν η εποχή που αναδυόταν η Ελλάς ως ανεξάρτητο
κράτος, δηµιουργούσε µία δυνατή ναυτιλία, ενίσχυε το στόλο της
και χτυπούσε τα βρετανικά συµφέροντα.
Την Ανάσταση, λοιπόν, του 1847 είχαν γίνει τα γνωστά επεισόδια µε τον Εβραίο Δον Πατσίφικο, Πρόξενο της Πορτογαλίας,
καθώς είχε απαγορεύσει τότε το κράτος να καεί ο Ιούδας, να
γίνει αυτό το έθιµο. Τα επεισόδια που έγιναν και κάποιες υλικές
ζηµιές που προξενήθηκαν στην οικία του, η Μεγάλη Βρετανία τα
έλαβε ως γεγονός που θα της επέτρεπε να πάρει υπέρογκες
αποζηµιώσεις από την Ελλάδα. Δυόµισι χρόνια αργότερα, το
1850, απαίτησαν την αποπληρωµή τοκογλυφικών δανείων µέχρι
και την παράδοση κυρίαρχου εθνικά εδάφους, τις νήσους Σα-
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πιέντζα και Ελαφόνησο, για να τις χρησιµοποιήσουν ως βάσεις
και ως ορµητήρια για να ελέγχουν ελληνικά εδάφη, την Πελοπόννησο και το Αιγαίο τότε, όλη την Ελλάδα και κυρίως τα ενεργειακά µας κοιτάσµατα σήµερα.
Έστειλαν, λοιπόν, τότε οι Άγγλοι έναν τεράστιο στόλο ο
οποίος ξεκίνησε από τα στενά και ήταν µεγαλύτερος από το
στόλο που είχε χρησιµοποιήσει ο Νέλσον στους ναπολεόντειους
πολέµους. Απέκλεισαν τον Πειραιά, προκάλεσαν µία τεράστια
ζηµιά, αιχµαλώτισαν τον ελληνικό στόλο, οδήγησαν στον κατακερµατισµό του ελληνικού εµπορίου, σε κατοχή και πείνα.
Κάλεσε τότε ο Όθων το Μακρυγιάννη µε τον υποτυπώδη ελληνικό στρατό που υπήρχε τότε και τις αδύναµες ελληνικές Ένοπλες Δυνάµεις να αντιµετωπίσει την εισβολή και ο Μακρυγιάννης
του απάντησε: «Ντουφέκι δεν βαρώ, ότι όσα κανόνια έχει ο Πάρκερ, δεν έχουµε ντουφέκια εµείς». Ο Πάρκερ ήταν ο ναύαρχος
του αγγλικού στόλου µε επτακόσια τριάντα ένα πυροβόλα πάνω
στα πλοία του. Η Ελλάς τότε συνθηκολόγησε και παρεδόθη στις
παράλογες απαιτήσεις των τοκογλύφων.
Και ερωτούµε: Τι είναι αυτό που ζητά σήµερα η τρόικα; Ζητά
απόλυτο αφοπλισµό των Ενόπλων Δυνάµεων µας και κατάργηση
της στρατιωτικής θητείας. Δεν µας πιέζουν για το φόρο στο πετρέλαιο. Αυτό το επιβάλλετε εσείς µε στόχο να εξαθλιώσετε τον
ελληνικό λαό και να τον κινεζοποιήσετε. Είναι δική σας επιλογή.
Αυτό που απαιτεί επανειληµµένως η τρόικα είναι να διαλύσουµε
τις Ένοπλες Δυνάµεις και να καταργήσουµε τη θητεία, διότι η
Ελλάς παραµένει ακόµα ισχυρή στρατιωτικά. Διαθέτουµε ακόµα
τη δύναµη να υπερασπιστούµε τα κυριαρχικά µας δικαιώµατα.
Όταν διαλυθούν οι Ένοπλες Δυνάµεις µας, τότε θα παραδώσουµε αµαχητί τα πάντα, τον εθνικό µας πλούτο, τους υδρογονάνθρακας, τα πολύτιµα µέταλλα, τους λιµένες µας, τις
αεροπορικές µας βάσεις, όσα δεν έχει καταφέρει να πάρει ο
ξένος παράγων από την Ελλάδα µέχρι σήµερα.
Η Χρυσή Αυγή αρνείται να αντιµετωπίσει ως σοβαρό γεγονός
τη σηµερινή θεατρική παράσταση εκ µέρους της Κυβέρνησης.
Συνεχίζετε το ίδιο έργο υποταγής που ξεκίνησαν οι προκάτοχοί
σας µε τα προηγούµενα µνηµόνια και τις επονείδιστες δανειακές
συµβάσεις.
Η Χρυσή Αυγή στοχεύει στην ανατροπή αυτής της πολιτικής
που παραδίδει την εθνική µας κυριαρχία. Εργαζόµαστε συστηµατικά για τη σύσταση ενός αληθινά εθνικού κράτους που θα
ακυρώσει όλες αυτές τις ελεεινές δανειακές συµβάσεις, θα διαγράψει το παράνοµο χρέος της Ελλάδας και θα εκµεταλλευτεί
τον εθνικό µας πλούτο προς όφελος του ελληνικού λαού και
µόνο και όχι κανενός δανειστή.
Καταψηφίζουµε κάθε νόµο και κάθε πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου που δεν σέβεται το Σύνταγµα των Ελλήνων και αµφισβητεί την εθνική µας κυριαρχία. Η Ελλάδα ανήκει στους
Έλληνες και όχι στους τοκογλύφους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Το λόγο έχει η κ. Ξηροτύρη.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Κύριοι συνάδελφοι,
ήδη ο Κοινοβουλευτικός µας Εκπρόσωπος Νίκος Τσούκαλης καταδίκασε το σηµερινό κρούσµα βίας µε την επίθεση στα γραφεία
της Νέας Δηµοκρατίας. Είναι απόλυτα καταδικαστέα και άκρως
ανησυχητική.
Αγαπητοί συνάδελφοι, πράγµατι είµαστε σε µία δύσκολη µέρα.
Από το Σάββατο είµαστε σε µία δύσκολη κατάσταση να κυρώσουµε πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου που έχουν πάρα
πολλά θέµατα, που έχουν συνταξιοδοτικά θέµατα, οικονοµικά θέµατα, θέµατα λειτουργίας του κράτους, θέµατα κοινωνικής πολιτικής, θέµατα περιβάλλοντος και ενέργειας. Και βέβαια, µαζί
µε όλα αυτά, καλούµαστε να κυρώσουµε την πολύ σηµαντική
πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου που αφορά στην έγκριση των
σχεδίων των συµβάσεων τροποποίησης της κύριας σύµβασης
χρηµατοδοτικής διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου
Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας, της Ελληνικής Δηµοκρατίας,
του Ελληνικού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας και
της Τράπεζας της Ελλάδος.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ-ΤΣΑΡΟΥΧΑ)
Σ’ αυτό λοιπόν, το πολυνοµοσχέδιο το οποίο την τελευταία
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στιγµή πήρε τη µορφή νοµοσχεδίου σε σχέση µε τις επί µέρους
ΠΝΠ, κι αυτό είναι κάτι θετικό για να µπορούµε να µιλάµε και να
ψηφίζουµε επί των άρθρων, υπάρχουν τρία κύρια θέµατα. Όπως
σας είπα, υπάρχει η κύρωση της από 12 Δεκεµβρίου πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου που αντιµετωπίζει το κατεπείγον θέµα
της έγκρισης των σχεδίων των συµβάσεων.
Υπάρχει µια οµάδα θεµάτων που αφορούν διορθώσεις, τροποποιήσεις σε θετική, αλλά τις περισσότερες φορές σε αρνητική
κατεύθυνση των διατάξεων του ν. 4093/2012 µε κυρίαρχα τα θέµατα των κοινωνικών ασφαλίσεων και τα εργασιακά, τα θέµατα
παιδείας, τα θέµατα λειτουργίας του Υπουργείου Οικονοµικών
και άλλα θέµατα.
Η τρίτη οµάδα αφορά σηµαντικά θέµατα για τη λειτουργία της
διοίκησης, για την επιτάχυνση, τροποποίηση και απλούστευση
διαδικασιών υλοποίησης του ΕΣΠΑ κι άλλων αναπτυξιακών προγραµµάτων και τα συναρτώµενα µε αυτή όργανα, και υπηρεσίες,
βασικά θέµατα που αφορούν στην πρόοδο αποκρατικοποιήσεων
κυρίως του ΟΣΕ και του ΟΔΙΕ, θέµατα που αφορούν τα Ταµείο
Αποκρατικοποιήσεων, θέµατα ενεργειακής πολιτικής, θέµατα
ελέγχου υλοποίησης του προϋπολογισµού της γενικής κυβέρνησης, των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, ιδιωτικού δικαίου
και των ΟΤΑ.
Σ’ αυτή λοιπόν, την τρίτη σειρά των θεµάτων, για τα οποία θα
αναφερθώ σύντοµα στα βασικότερα στην επί της αρχής οµιλία
µου και αναλυτικότερα στην οµιλία µου επί των άρθρων, θεωρούµε ότι η Κυβέρνηση και ειδικότερα τα καθ’ ύλην αρµόδια
Υπουργεία Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Οικονοµικών, Περιβάλλοντος έπρεπε σε αυτό το πεντάµηνο, όσο δύσκολο και αν ήταν και είναι, λειτουργίας της Κυβέρνησης, να τα
συζητήσουµε µε την κανονική κοινοβουλευτική διαδικασία, το καθένα ξεχωριστά σε σχέση µε τον τοµέα που αυτά αφορούν.
Στο πρώτο θέµα της δανειακής σύµβασης πράγµατι θέλουµε
να πούµε ότι έχουµε ολοκληρώσει πλέον αυτόν τον πολύ σοβαρό
κύκλο της δανειοδότησης της χώρας και τον ολοκληρώνουµε µε
την πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου που αφορά ακριβώς την
έγκριση των συµβάσεων για τη δανειοδότηση της χώρας και άρα
µπορούµε να µπούµε σε έναν κύκλο εξίσου δύσκολο, ο οποίος
όµως χρειάζεται και επιµονή και εργασία και χρειάζεται και µεγάλη συζήτηση µέσα στο Κοινοβούλιο, ούτως ώστε όσες ρυθµίσεις και µεταρρυθµίσεις πλέον που θα προβλέπουµε να µπορούν,
όπως και η λειτουργία του κράτους και ο θεσµός της δηµοκρατίας, να λειτουργούν καλύτερα. Από την άλλη πλευρά και να επανεκκινήσουµε την ανάπτυξη και να λύσουµε και άλλα σοβαρά
θέµατα που πράγµατι, ταλαιπωρούν τη χώρα, όπως θέµατα διαφθοράς, διαπλοκής, φοροδιαφυγής. Είναι πάρα πολύ µεγάλο το
έργο όλων µας και της τρικοµµατικής Κυβέρνησης αλλά και όλων
των πτερύγων της Βουλής για να προχωρήσουµε µπροστά.
Όσον αφορά το πρώτο θέµα, το οποίο είναι τελευταίο στο νοµοσχέδιο αυτό και αφορά την κύρωση της πράξης νοµοθετικού
περιεχοµένου σχετικά µε τις εγκρίσεις των σχεδίων των συµβάσεων τροποποίησης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου, της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Ελληνικού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής
Σταθερότητας και της Τράπεζας της Ελλάδας. Είναι γεγονός ότι
οι εν λόγω συµβάσεις, κύριοι συνάδελφοι, έχουν ήδη υπογραφεί
από τα συµβαλλόµενα µέρη και έχουν τεθεί σε εφαρµογή. Η
χώρα µας έλαβε την προβλεπόµενη σε αυτές χρηµατοδότηση
µέσω των οµολόγων από τον ευρωπαϊκό φορέα σταθερότητας
και µέρος αυτών έχουν ήδη δοθεί στις τράπεζες, οι οποίες εξέδωσαν οικονοµικές καταστάσεις και η Τράπεζα της Ελλάδας κοινοποίησε τη µελέτη της, σχετικά µε τις κεφαλαιακές ανάγκες του
συνόλου των τραπεζικών ιδρυµάτων.
Επίσης, το κράτος –και όπως έχουµε διαπιστώσει, αργήσαµε,
έπρεπε να κάνουµε γρήγορα- έχει αρχίσει να τακτοποιεί τις υποχρεώσεις του, ληξιπρόθεσµες οφειλές κ.λπ., αλλά και τις µεγάλες ανάγκες για την ανάπτυξη και για την τόνωση της ρευστότητας στην αγορά.
Έχουν εγερθεί προβλήµατα και έχουµε συζητήσει αρκετές
φορές σε αυτή την Αίθουσα όσον αφορά τους όρους αυτών των
σχεδίων των συµβάσεων και κυρίως της παραγράφου 4, η οποία
αναφέρεται στο εφαρµοστέο δίκαιο και τη δικαιοδοσία. Αναµφισβήτητα, είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέµα. Πού αναφέρονται
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οι ενστάσεις; Σε ό,τι αφορά κατ’ αρχάς την εφαρµογή του Αγγλικού Δικαίου. Σε όλες τις διεθνείς συµβάσεις επιλέγεται και ο
χώρος και το δίκαιο το οποίο θα εφαρµοστεί και το οποίο δεν
αφορά, ιδιαίτερα ο χώρος, ένα από τα δυο συµβαλλόµενα µέρη.
Πρέπει να είναι ένας ουδέτερος χώρος και γι’ αυτό εδώ ορίζεται
διαφορετικός χώρος –Δουκάτο του Λουξεµβούργου- από τον
κύριο χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελλάδας.
Το µεγαλύτερο ζήτηµα, όµως, για το οποίο υπάρχουν ενστάσεις αφορά την αναγκαστική εκτέλεση, δηλαδή την παράγραφο
του άρθρου 4 αυτής της σύµβασης, που αναφέρεται ότι θα µπορεί να υπάρχει αναγκαστική εκτέλεση, δηλαδή, να µην υπάρχει
ασυλία και να µπορεί να κατασχεθεί δηµόσια περιουσία. Θέλουµε
να τονίσουµε, όπως και κατά τη συζήτηση στη Βουλή, ότι δεν
υπάρχει πρόβληµα για τα θέµατα της εθνικής κυριαρχίας, διότι
η µεν διαδικασία των αιτιάσεων θα γίνει σε εκτός Ελλάδας δικαστήρια αλλά η αναγκαστική εκτέλεση αυτών των παραβιάσεων
των συµβάσεων εκτελείται στη χώρα όπου εκτελείται η σύµβαση.
Άρα, συντελείται πάντα µε βάση το Ελληνικό Δίκαιο. Είναι βέβαιο,
λοιπόν, ότι µε βάση τους νόµους του κράτους ο Έλληνας δικαστής θα αποφασίσει τι είναι κατασχετέο και τι δεν είναι και βέβαια, δεν είναι κατασχετέα θέµατα δηµόσιας περιουσίας.
Η ρήτρα αυτή υπάρχει σε όλες τις διεθνείς συµβάσεις και σε
κάθε είδους σύµβαση ιδιωτικού δικαίου, σε ιδιωτικές οικονοµικές
συµβάσεις για όλα τα κράτη. Αυτό συµβαίνει και εδώ. Υπάρχει
σύµβαση µεταξύ της Τράπεζας της Ελλάδος, του Ευρωπαϊκού
και του Ελληνικού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας
και το δηµόσιο µεσολαβεί. Παραιτείται αµετάκλητα από κάθε δικαίωµα ασυλίας που έχει σχέση µε τα περιουσιακά του στοιχεία.
Δεν αφορά την παραίτηση εθνικής κυριαρχίας και κυριαρχικών
δικαιωµάτων.
Παραίτηση εθνικής κυριαρχίας και κυριαρχικών δικαιωµάτων
είναι ανέφικτη, απραγµατοποίητη και αδιανόητο να γίνει µέσα
από οποιαδήποτε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου. Μια τέτοια παραίτηση θα µπορούσε να πει κανείς ότι µπορεί να γίνει σε µια σύµβαση µεταξύ κρατών δηµοσίου δικαίου.
Να αφήσουµε, λοιπόν, αυτό το θέµα και να δούµε την ανάγκη
κύρωσης, έγκρισης αυτών των σχεδίων των συµβάσεων, για τις
οποίες συµβάσεις τα χρήµατα ήδη έχουν έρθει στη χώρα και ήδη
έχουν αρχίσει να κατευθύνονται εκεί που πρέπει.
Θα αναφερθώ τώρα στα θέµατα της δεύτερης οµάδας, δηλαδή σε θέµατα τα οποία είχαν τεθεί µε το µεσοπρόθεσµο, τον
ν.4093/2012, και που επανέρχονται τώρα ως τροποποιήσεις, βελτιώσεις κ.λπ..
Θα σταθώ σε δύο-τρία κρίσιµα θέµατα.
Κρίσιµο και σοβαρό θέµα είναι το Ζ’ Κεφάλαιο, το οποίο αφορά
ρυθµίσεις στα εργασιακά θέµατα και στα θέµατα κοινωνικής
ασφάλισης. Όπως γνωρίζετε, κύριοι συνάδελφοι, σε αυτά τα θέµατα τα εργασιακά είχαµε τις βασικές µας αιτιάσεις. Κατά την
ψήφιση του ν. 4093 επικεντρώσαµε την κριτική µας σε αυτά, δεν
θεωρήσαµε ότι ήταν προαπαιτούµενα και θέµατα τα οποία
έπρεπε να εφαρµόσει η χώρα µας και γι’ αυτό τα καταψηφίσαµε.
Η συνολική µας πρόταση ήταν «ΠΑΡΩΝ».
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Επίσης, µεγάλες αιτιάσεις και ενστάσεις έχουµε για τα θέµατα
του κεφαλαίου που αφορά τα θέµατα παιδείας. Πραγµατικά,
χωρίς να θεωρούµε ότι όλα αυτά είναι προαπαιτούµενα, υπάρχει
µία πλήρης ανατροπή της δηµόσιας εκπαίδευσης και µία διευκόλυνση και µία σταδιακή προσαρµογή της χώρας στην ιδιωτικοποίηση της εκπαίδευσης.
Όσον αφορά τώρα το τρίτο σκέλος των θεµάτων, εµείς θεωρούµε ότι µπορούσαµε µε αρκετό κόπο, εργασία κ.λπ. αυτά σαν
ενότητες, κατά τοµείς, δηλαδή να τα συζητήσουµε µε την κανονική κοινοβουλευτική διαδικασία. Είναι τα θέµατα τα οποία αφορούν τους µηχανισµούς και τις αναδιαρθρώσεις κ.λπ. και του
Υπουργείου Οικονοµικών και των άλλων Υπουργείων και της γενικής κυβέρνησης, προκειµένου να ελέγξει την πορεία του Προϋπολογισµού, προκειµένου τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου
δικαίου, οι ΟΤΑ κ.λπ. να ελέγξουν τον προϋπολογισµό τους. Μπορούσε να είχε γίνει µια γενικευµένη συζήτηση για όλα αυτά τα
θέµατα και να προταθούν και καλύτερες ρυθµίσεις από αυτές

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

που προτείνονται και µε τις οποίες γενικά συµφωνούµε.
Έχουµε µία άλλη οµάδα θεµάτων που αφορούν τις αποκρατικοποιήσεις.
Το θέµα της πλήρους πλέον αποκρατικοποίησης και του διαχωρισµού του τροχαίου υλικού, της σιδηροδροµικής υποδοµής
κ.λπ. και της δηµιουργίας και άλλων εταιρειών –για την αποκρατικοποίηση του ΟΣΕ µιλάω- εκτός της ΓΑΙΑΟΣΕ, εκτός της ΤΡΑΙΝΟΣΕ που υπάρχουν ήδη και άλλων που είναι απαραίτητες για
να υλοποιηθεί αυτή η αποκρατικοποίηση, εµείς λέµε ότι πρέπει
να υλοποιηθεί µε βάση το δηµόσιο συµφέρον.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κυρία συνάδελφε, παρακαλώ, ολοκληρώστε.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Κυρία Πρόεδρε,
δώστε µου ένα λεπτό ακόµη.
Οι δηµόσιες υποδοµές της χώρας στους σιδηροδρόµους πρέπει να παραµείνουν στην αρµοδιότητα του δηµοσίου. Αυτά είναι
πάρα πολύ σοβαρά θέµατα για τη λειτουργία ενός φιλικού προς
το περιβάλλον και προς το λαό µέσο, το οποίο, πραγµατικά, καρκινοβατεί εδώ και τόσα χρόνια. Δεν µπορούσαµε να το συζητήσουµε κανονικά αυτό, είτε έχουµε τη µία αντίληψη είτε έχουµε
την άλλη για την ιδιωτικοποίησή του;
Είναι και το θέµα του ΟΔΙΕ για τις ιπποδροµίες. Με πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου έπρεπε να έρθει και αυτό, µε ποιον
τρόπο ο παραχωρησιούχος πλέον θα κάνει τα στοιχήµατα ή το
ένα ή το άλλο; Και σε αυτήν την ιδιωτικοποίηση υπάρχουν σοβαρά θέµατα που µπορούσαµε να τα συζητήσουµε αναλυτικά.
Από την άλλη πλευρά, για θέµατα του Υπουργείου Περιβάλλοντος υπάρχουν βασικά ζητήµατα της ενεργειακής απόδοσης
των κτηρίων και ειδικότερα των επιθεωρητών κ.λπ.. Είναι θέµατα
που αύριο τα συζητάµε σε δεύτερη ανάγνωση σε σχετικό νοµοσχέδιο στην επιτροπή. Μπορούσαν και αυτά να είναι µαζί και να
τα είχαµε συζητήσει δέκα µέρες νωρίτερα, για να µη λήξει και η
προθεσµία των πράξεων νοµοθετικού περιεχοµένου.
Υπάρχουν βασικά θέµατα για τη διευκόλυνση της αποκρατικοποίησης της ΔΕΠΑ και της ΔΕΣΦΑ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Τελειώνετε,
κυρία συνάδελφε.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Τελειώνω, κυρία
Πρόεδρε.
Είναι θέµατα, όµως, που συνδέονται µε την ενεργειακή πολιτική µε την ΔΕΠΑ, ΔΕΣΦΑ και µε τη ΔΕΗ, µε τις τιµές που µεταφέρονται στον καταναλωτή και τις επιβαρύνσεις. Και αυτές
µπορούσαµε να τις συζητήσουµε κανονικά. Δεν είναι θέµατα τα
οποία πρέπει να τα συζητάµε µε πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου.
Είναι, επίσης, πάρα πολύ σοβαρά τα θέµατα –και τελειώνω µε
αυτό, κυρία Πρόεδρε και σας ευχαριστώ για την ανοχή σας- για
την επιτάχυνση των διαδικασιών υλοποίησης του ΕΣΠΑ, για το
Ταµείο Εγγυοδοσίας, για τις -πράγµατι σωστές που υπάρχουν
εδώ- ρυθµίσεις για την απλούστευση των διαδικασιών, για την
επιτάχυνση των διαδικασιών, για την τροποποίηση του ΕΣΠΑ σε
θέµατα που έχουµε ανάγκη, δηλαδή τόνωση της ρευστότητας
της αγοράς, σε θέµατα στα οποία πρέπει να επιταχύνει την απορρόφηση. Είναι κρίσιµα θέµατα. Τα συζητάµε µέσω επίκαιρων ή
γραπτών ερωτήσεων.
Συνολικά αυτό το θέµα του ΕΣΠΑ δεν έχει έρθει να συζητηθεί
στην επιτροπή. Δεν έχει έρθει µια ολοκληρωµένη πρόταση από
το Υπουργείο Ανάπτυξης, παρ’ όλες τις εξαγγελίες που έχει κάνει
και παρ’ όλο που αυτά που προτείνει είναι πάρα πολύ σωστά.
Πρέπει, όµως, να τα κάνουµε γρήγορα και να είναι ολοκληρωµένη και κυρίως αποδοτική η πολιτική µας σε αυτά.
Στη δευτερολογία µου και στη συζήτηση επί των άρθρων θα
είµαι αναλυτικότερη. Ήδη χρησιµοποίησα πάρα πολύ χρόνο.
Ευχαριστώ, κύριοι συνάδελφοι.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κ. Ξηροτύρη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε τώρα στον κατάλογο των αγορητών συναδέλφων των κοµµάτων.
Το λόγο έχει ο κ. Ιωάννης Καράµπελας.
Ορίστε, έχετε οκτώ λεπτά, κύριε συνάδελφε.
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ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, το νοµοσχέδιο που έρχεται προς
ψήφιση σήµερα στο Κοινοβούλιο περιέχει έξι πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου µε διατάξεις οι οποίες αναµένεται να βοηθήσουν στην ταχύτερη και καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη από
το κράτος και οι οποίες έρχονται µε τη µορφή του κατεπείγοντος, καθώς εντάσσονται στο πλαίσιο των δεσµεύσεων που έχει
η χώρα, προκειµένου να λάβει τη δόση που εξασφάλισε η Κυβέρνησή µας.
Σε αυτούς που εκφράζουν ενστάσεις για τη µορφή του κατεπείγοντος θα ήθελα να θυµίσω την κατάσταση της χώρας τον περασµένο Ιούνιο. Με τη µορφή του κατεπείγοντος ξεκίνησε αυτή
η Κυβέρνηση το έργο της. Όταν έχεις αγγίξει τον πάτο, δεν
υπάρχουν χρονικά περιθώρια.
Η Ελλάδα είναι έτοιµη να λάβει 9,2 δισεκατοµµύρια, την πρώτη
και µεγαλύτερη δόση από τα 18,2 δισεκατοµµύρια που θα εκταµιευθούν µέχρι το Μάρτιο. Είναι χρήµατα που θα πέσουν µε έµµεσο ή άµεσο τρόπο στην αγορά, αλλά δεν είναι µόνο αυτό.
Ακόµα και αν δεν περιµέναµε καµµία δόση, στις πράξεις αυτές
περιέχονται µεταρρυθµίσεις απαραίτητες στην προσπάθειά µας
για τη δηµιουργία ενός νέου κράτους. Και αυτό είναι που έχει µεγαλύτερη ανάγκη η κοινωνία µας, ένα νέο σύγχρονο ευρωπαϊκό
δίκαιο κράτος.
Δίνω µερικά παραδείγµατα. Σύµφωνα µε το άρθρο 4, συνίσταται στο Υπουργείο Εσωτερικών Παρατηρητήριο Οικονοµικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ µε σκοπό την παρακολούθηση της εκτέλεσης
του προϋπολογισµού σε µηνιαία βάση. Είναι µία ρύθµιση που
είναι απολύτως λογική. Δεν είναι δυνατόν κάθε χρόνο οι δήµοι
να εµφανίζουν ελλειµµατικούς προϋπολογισµούς. Πρέπει να τονιστεί πως κανείς δεν θα επεµβαίνει στην κατάρτιση και στην ψήφιση του προϋπολογισµού των ΟΤΑ, απλώς θα υπάρχει
επιτήρηση για το αν όντως εκτελούνται σωστά αυτά που έχουν
ψηφίσει οι ίδιοι οι αιρετοί.
Η τοπική αυτοδιοίκηση, που πρέπει να είναι ο πιο άµεσα συνδεδεµένος µε τον πολίτη θεσµός, η πρώτη βαθµίδα διοίκησης
στην ουσία στρέφεται κατά του πολίτη όταν παράγει ελλείµµατα.
Πάντα αυτός πληρώνει το λογαριασµό στο τέλος. Αυτό δεν
αφορά µόνο τους ΟΤΑ.
Επί χρόνια ο κρατικός προϋπολογισµός ήταν ελλειµµατικός.
Έπρεπε να φθάσουµε στη σηµερινή κατάσταση για να δηµιουργηθεί µηχανισµός παρακολούθησης της πορείας αυτού του προϋπολογισµού;
Εγώ προσωπικά θλίβοµαι που έπρεπε να έρθουν οι τροϊκανοί
για να µας πουν ότι πρέπει να φτιάξουµε το δηµόσιο τοµέα. Θλίβοµαι που έπρεπε να µας «τραβήξουν το αυτί» οι εταίροι µας, για
να εφαρµόσουµε ισολογισµούς και να βάλουµε σε τάξη τα οικονοµικά στα νοσοκοµεία µας.
Αυτή που δεν φαίνεται να ντρέπεται καθόλου είναι η Αντιπολίτευση, η Μείζων και η Ελάσσων, αφού συνεχίζει να προωθεί τη
λανθασµένη συνταγή που µας έφερε ως εδώ. Λέει ότι αν γίνει κυβέρνηση, θα τα ακυρώσει όλα, ώστε να επιστρέψουµε στην πρότερα κατάσταση, θα κρατικοποιήσει τα πάντα και θα επαναφέρει
το επίδοµα προθέρµανσης αυτοκινήτου. Με αυτόν τον τρόπο πολιτεύονται, µε λαϊκίστικες αποφάσεις, µε λαϊκίστικες εξαγγελίες.
Κατά τα άλλα, αυτοαποκαλούνται και προοδευτικά κόµµατα. Θα
µπει, όµως, τέρµα στο φασισµό της µετριότητάς τους.
Επίσης, σύµφωνα µε το άρθρο 21 παράγραφος 2, µειώνονται
τα στάδια και απλουστεύεται η διαδικασία για την έκδοση της
απόφασης ένταξης των έργων στα επιχειρησιακά προγράµµατα
του ΕΣΠΑ. Πρέπει να σηµειωθεί ότι στη χώρα µας λόγω των πολλών προσφυγών για δικαστικούς, κυρίως, λόγους ο αριθµός των
ηµερών που απαιτούνται για τη σύναψη και ανάθεση µιας δηµόσιας σύµβασης είναι υπερδιπλάσιος του µέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Αποτέλεσµα των παραπάνω είναι η χρονοβόρα και χαµηλή
απορρόφηση που έχουµε σε πόρους του ΕΣΠΑ.
Με τη διάταξη του άρθρου 29, θεσπίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του δηµοσίου, που θα συνοδεύει τυχόν αίτηση ασφαλιστικών µέτρων, οπότε οι ρυθµίσεις των άρθρων 21 και 29
οδηγούν σε επιτάχυνση του ΕΣΠΑ, άρα σε άντληση κονδυλίων
από την πραγµατική οικονοµία. Σήµερα µάλιστα προκηρύσσεται
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νέο πρόγραµµα ΕΣΠΑ για υφιστάµενες και νέες µικροµεσαίες
επιχειρήσεις στους τοµείς µεταποίησης, τουρισµού, εµπορίου
και υπηρεσιών, ύψους 456 εκατοµµυρίων ευρώ.
Θα ήθελα όµως να αναφερθώ και σε µια εξέλιξη σχετικά µε τις
µικροµεσαίες επιχειρήσεις, τη ραχοκοκαλιά -όπως συνηθίζουµε
να λέµε- της ελληνικής οικονοµίας, που τα τελευταία χρόνια στενάζουν από έλλειψη ρευστότητας µε αποτέλεσµα να οδηγούνται
σε κλείσιµο.
Ειπώθηκε πριν λίγες εβδοµάδες διά στόµατος του Επιτρόπου
Οικονοµικών και Νοµισµατικών Υποθέσεων κ. Όλι Ρεν -από επίσηµα χείλη δηλαδή- πως θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν δάνεια 1,4 δισεκατοµµυρίων ευρώ εντός τριάντα περίπου µηνών
από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Το γεγονός αυτό σε
συνδυασµό µε την εκταµίευση της δόσης, που σηµαίνει και την
έναρξη της αποπληρωµής των ληξιπρόθεσµων οφειλών του δηµοσίου προς τους ιδιώτες, καθώς και την απελευθέρωση πόρων
του ΕΣΠΑ, αντιλαµβανόµαστε ότι θα επαναφέρει τη ρευστότητα
στην αγορά, ότι προστατεύει τις υπάρχουσες θέσεις εργασίας
και δηµιουργεί προσδοκίες για νέες.
Τα άρθρα 13 και 24 έως 27, περιέχουν διατάξεις που έχουν ως
στόχο τη διευκόλυνση του κυβερνητικού σχεδίου για προσέλκυση επενδύσεων στον τοµέα του ιπποδρόµου και του σιδηροδρόµου.
Επίσης στο άρθρο 37, περιλαµβάνεται τροποποίηση που διασφαλίζει τη σωστή εφαρµογή του µηχανισµού της ενιαίας καταβολής συντάξεων από την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης. Με αυτόν τον τρόπο δίνεται οριστικό τέλος στο
πάρτι των µαϊµού συντάξεων και παροχών που επί δεκαετίες ζηµίωναν τα δηµόσια ταµεία κατά δισεκατοµµύρια ευρώ.
Το άρθρο 41, περιέχει σηµαντικές ρυθµίσεις προς την κατεύθυνση της αρτιότερης λειτουργίας της δικαιοσύνης. Ενδεικτικά,
στην παράγραφο 10, προβλέπεται άµεση πιστοποίηση απαραίτητου αριθµού διαµεσολαβητών προκειµένου να αποσυµφορηθούν οι δικαστικές αίθουσες και να επιταχυνθούν οι διαδικασίες
απονοµής δικαιοσύνης.
Τελειώνοντας την οµιλία µου, θα ήθελα να αναφερθώ στο φορολογικό που ψηφίστηκε προχθές. Παρ’ ότι χαρακτηρίζεται ως
φορολογικό δηµοσιονοµικής ανάγκης δεν επιβαρύνει τα χαµηλά
εισοδήµατα. Όσο και αν επιµένει ο ΣΥΡΙΖΑ εσωτερικού ότι ενοχοποιούµε την τεκνοποίηση, κάτι τέτοιο δεν ισχύει και ενδεικτικά
θα αναφέρω ένα µικρό παράδειγµα. Οικογένεια µε τρία παιδιά
και 18.000 ευρώ εισόδηµα θα έχει συνολικό κέρδος 352 ευρώ,
αφού θα λαµβάνει 960 ευρώ ετήσιο επίδοµα τέκνων.
Σε ό, τι αφορά τώρα το ΣΥΡΙΖΑ εξωτερικού, όπως πολύ σωστά
τους αποκάλεσε και ο κ. Στουρνάρας, ας ελπίσουµε ότι µετά τη
συνάντηση µε τον κ. Σόιµπλε, που φέρεται να είναι ο διαµορφωτής της οικονοµικής πολιτικής και κοινωνικής γνώµης στη Γερµανία, θα επιδείξουν υπεύθυνη στάση και θα βοηθήσουν στην
περαιτέρω αύξηση της αξιοπιστίας της χώρας, ώστε να συνεισφέρουν και αυτοί στην προσέλκυση επενδυτών και όχι στην εκδίωξή τους.
Για να σωθούµε, κυρίες και κύριοι της Αντιπολίτευσης, πρέπει
επιτέλους να αλλάξουµε. Όποιοι επιµένουν για το αντίθετο εξυπηρετούν συµφέροντα που βολεύονται όταν δρουν σε ένα κράτος-µπάχαλο. Σε όλους αυτούς θέλω να γίνει σαφές πως επιδίωξη της παρούσας Κυβέρνησης είναι η δόµηση ενός κράτους, του
οποίου η αξιοκρατία και η αξιολόγηση θα βρίσκεται στο πρώτο
πλάνο, σε όλα όµως τα επίπεδα, από το Βουλευτή µέχρι το γιατρό, από το µηχανικό, το δάσκαλο ως και τον απλό υπάλληλο.
Μόνο οι µέτριοι φοβούνται να αξιολογηθούν. Επαναλαµβάνω, ο
φασισµός της µετριότητας θα λάβει τέλος.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη
συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία της
Βουλής, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την
ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας
της Βουλής, πενήντα µαθητές και µαθήτριες και τέσσερις εκπαιδευτικοί από το Δηµοτικό Σχολείο Αγίου Νικολάου Ευβοίας.
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Η Βουλή σάς καλωσορίζει. Καλή χρονιά και καλή πρόοδο.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Το λόγο έχει η κ. Βαλαβάνη εκ µέρους του ΣΥΡΙΖΑ.
ΟΛΓΑ-ΝΑΝΤΙΑ ΒΑΛΑΒΑΝΗ: Κυρίες και κύριοι Βουλευτές,
κατά τη συζήτηση του νοµοσχεδίου για την ιδιωτικοποίηση της
δηµόσιας περιουσίας, του έκτοτε ν.4092/12, είχα ρωτήσει τον
Υπουργό Οικονοµικών «ποια είναι η τιµή της δόσης» και αν σε
αυτή συµπεριλαµβάνεται και η δηµοκρατία. Ο κ. Στουρνάρας είχε
απαντήσει µε τη λέξη «άπειρη».
Τι σηµαίνει η λέξη «άπειρη» σε όλη της την έκταση, το καταλαβαίνουµε µε αυτές τις πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου, µε
τις οποίες η Κυβέρνηση εξουσιοδοτεί τον εαυτό της να υπογράψει αυτά που µας φέρνει σήµερα για κύρωση -κάνοντας µας
χάρη, αντί να µας τα φέρει, όπως προβλέπεται µέσα στο κείµενο,
για απλή ενηµέρωση- τις συµβάσεις τροποποίησης της κύριας
σύµβασης δανειοδότησης της χώρας, που συνήψε για το καταστροφικό κούρεµα χρέους του Μαρτίου του 2012, που κόστισε
την ανάγκη ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών και κατέστρεψε
τα ταµεία κοινωνικής ασφάλισης και τις συντάξεις.
Έτσι µε τη γνωστή παράγραφο της Σύµβασης, την οποία η τρικοµµατική Κυβέρνηση µας φέρνει, µαθαίνουµε πλέον ότι η τιµή
αυτής της δόσης, που είναι γύρω στα 50 δισεκατοµµύρια, µαζί
µε όλα τα κλάσµατα που δεν έχουν εκταµιευτεί ακόµα -δηλαδή
όσα θα βάλει ο ελληνικός λαός µόνο για την ανακεφαλαιοποίηση
των τραπεζών- συµπεριλαµβάνει και την εθνική κυριαρχία.
Η Κυβέρνηση που επίσης δεν επιτρέπει την αναγκαστική εκτέλεση τελεσίδικης δικαστικής απόφασης για κατάσχεση περιουσίας του γερµανικού δηµοσίου στην Ελλάδα για να αποζηµιωθούν οι οικογένειες των θυµάτων του ολοκαυτώµατος στο Δίστοµο, υπέγραψε την παραίτηση από οποιοδήποτε ένδικο βοήθηµα ή µέσο για την επιβολή των δικαιωµάτων ασυλίας που έχει
λόγω εθνικής κυριαρχίας η ίδια, η Τράπεζα της Ελλάδας και το
Ελληνικό Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας, προκειµένου να εµποδιστεί η κατάσχεση δηµόσιων περιουσιακών στοιχείων πριν ή µετά την έκδοση δικαστικής απόφασης, η οποία,
βεβαίως, θα έχει αποφασιστεί µε βάση το Αγγλικό Δίκαιο στα δικαστήρια του Λουξεµβούργου.
Η ελληνική Βουλή καλείται κατόπιν εορτής να εγκρίνει αυτή
την παραίτηση ασυλίας που αποφασίζει για την υπόσταση της
χώρας και των ανθρώπων της και για τις γενιές που θα έρθουν,
υποβιβάζοντάς την όµως από σήµερα άµεσα σε προτεκτοράτο
και αποικία χρέους. Καλείται να αποφασίσει η ελληνική Βουλή µε
τη διαδικασία του «κατεπείγοντος», µέσα σε δέκα ώρες όλες κι
όλες, απαγορεύοντας σε όλους τους Βουλευτές που θέλουν να
µιλήσουν, όχι µόνο να µιλήσουν αλλά ούτε καν να ενηµερωθούν,
αν σκεφτούµε ότι είχαµε µόνο ένα σαββατοκύριακο στα χέρια
µας όλα αυτά τα τόσο τραγικά σοβαρά.
Ξέρετε ότι, όταν εµείς και οι Βουλευτές άλλων κοµµάτων θέσαµε και από το Βήµα το θέµα της εθνικής κυριαρχίας, διάφοροι
Βουλευτές της τρικοµµατικής Συγκυβέρνησης µάς ειρωνεύτηκαν
λέγοντας ότι ισχυριζόµαστε ότι η τρόικα θα µπορούσε να κατασχέσει, για παράδειγµα το κτήριο της Βουλής. Σας είχα απαντήσει τότε ότι µπορεί να το τιτλοποιήσει, και µε αυτόν τον τρόπο
να πουλήσει ακόµα και αυτό.
Και σήµερα µαθαίνουµε για πρώτη φορά από αυτό το κείµενο
ότι εκδόθηκαν, λέει, ή θα εκδοθούν –ελπίζουµε ο αόριστος στο
κείµενο να είναι λεκτικός και όχι κυριολεκτικός- «οµόλογα τιτλοποίησης». Απευθύνοµαι και ρωτάω γι αυτό τον κύριο Υπουργό.
Τα οµόλογα τιτλοποίησης θα εκδώσουν -από ό,τι µαθαίνουµε
από το παρόν νοµοσχέδιο- «εταιρείες ειδικού σκοπού». Και θα
ήθελα να ρωτήσω τον Υπουργό Οικονοµικών αν σε αυτές συµπεριλαµβάνεται και η υπό κατασκευή «Παράκτιο Αττικό Μέτωπο
ΑΕ», που θα συµπεριλαµβάνει και τα εξήντα έξι χιλιόµετρα παραλίας από το ΣΕΦ µέχρι το Σούνιο, συµπεριλαµβανοµένου και
του φιλέτου των Αλυκών Αναβύσσου.
Μαθαίνουµε ότι αυτά τα οµόλογα θα τα εκδώσουν επίσης,
σύµφωνα µε το νοµοσχέδιο, επενδυτικά κεφάλαια, hedge funds
δηλαδή, τα οποία έχουν συσταθεί ή θα συσταθούν εκ µέρους του
ελληνικού δηµοσίου ή του ΤΑΙΠΕΔ ως «τιτλοποιηµένα περιουσιακά στοιχεία» και θα συµπεριλαµβάνουν το σύνολο της περιουσίας του Δηµοσίου, τόσο της δηµόσιας όσο και της ιδιωτικής.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Προφανώς γι’ αυτό ο νέος νόµος για τις ιδιωτικοποιήσεις, ο
ν.4092/2012 ορίζει, χωρίς να έχει αυτό εφαρµοστεί ακόµα, ότι
µέσα σε ένα εικοσιτετράωρο –τέτοιες ήταν οι προθέσεις όταν
φτιάχτηκε- θα πρέπει να καταγραφεί το σύνολο της περιουσίας
κάθε νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου, νοσοκοµείων, πανεπιστηµίων, των κοινωνικών ταµείων, των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, και αυτή η περιουσία να παραδοθεί για διαχείριση
στην ΕΤΑΔ. Και ξέρουµε τι είναι, η ΕΤΑΔ, ο προθάλαµος στον
οποίο αλωνίζουν οι δικηγόροι του ΤΑΙΠΕΔ, του Ταµείου Αξιοποίησης, λένε, του Ταµείου Ξεπουλήµατος, λέω εγώ, της Δηµόσιας
και Ιδιωτικής Περιουσίας του Δηµοσίου.
Στο παρόν νοµοσχέδιο καθορίζεται ρητά ότι προορίζονται για
τιτλοποίηση, όχι µόνο τα σηµερινά υπαρκτά περιουσιακά στοιχεία του δηµοσίου αλλά και τα µελλοντικά, βάζοντας µέσα ακόµα
και το φυσικό αέριο.
Τι σηµαίνει «τιτλοποίηση»; Σηµαίνει ότι τα περιουσιακά στοιχεία µετατρέπονται σε οµολογίες και πωλούνται στις αγορές,
στις οποίες αποτελούν αντικείµενο διαπραγµάτευσης.
Υπενθυµίζω ότι η µεγάλη χρηµατοπιστωτική κρίση του 2007
στις Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής οφείλονταν στο «σκάσιµο» τέτοιου είδους οµολόγων, των περιβόητων «subprimes».
Πρόκειται, λοιπόν –αυτό θέλουµε να φτιάξουµε σήµερα, το
λέει ρητά η σύµβαση- για δοµηµένα οµόλογα. Η δηµόσια περιουσία στην Ελλάδα, δηλαδή, δεν θα χρησιµοποιηθεί για την ανάπτυξη, όπως θα επέβαλε µια ουσιαστική πολιτική εξόδου από την
κρίση και ένα εθνικό σχέδιο παραγωγικής ανασυγκρότησης ούτε
για να µην καταρρεύσει το 2017 το σύνολο του ασφαλιστικού συστήµατος, όπως µας προειδοποίησε στην Επιτροπή Οικονοµικών
Υποθέσεων το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ.
Η ελληνική δηµόσια περιουσία τιτλοποιείται και κυριολεκτικά
κοµµατιάζεται στο όνοµα της εξυπηρέτησης ενός µη βιώσιµου
χρέους, αποκτώντας τη µορφή διαπραγµατεύσιµου χρεογράφου
στις διεθνείς αγορές. Κι ανάλογα µε τις διαθέσεις των επενδυτών
θα διαµορφωθούν οι τιµές. Και ξέρουµε πόσο εύκολη είναι η υποτιµητική κερδοσκοπία.
Οι δανειστές απαιτούν, µάλιστα, να έχουν αξιολογηθεί τίτλοι
από δύο εκ των τριών γνωστών οίκων αξιολόγησης µε ένα ελάχιστο όριο αποδεκτό από το EFSF -τους οίκους δηλαδή, των σκανδάλων, που το 2007 παραλίγο να προκαλέσουν παγκόσµια
κατάρρευση αξιολογώντας ΑΑΑ τα «σαπάκια» Subprimes των
Ηνωµένων Πολιτειών Αµερικής, που έχουν υποβαθµίσει κερδοσκοπικά τις µισές ευρωπαϊκές χώρες, από την Ελλάδα µέχρι τη
Γαλλία, και τους ξανακάνετε σήµερα σηµαντικούς παράγοντες
της οικονοµικής δραστηριότητας στη χώρα µας µε τον πλέον επίσηµο τρόπο, προσκαλώντας τους να αξιολογήσουν την περιουσία των Ελλήνων.
Κι ενώ όρος της σύµβασης αποτελεί ότι τα συγκεκριµένα οµόλογα θα είναι πρώτης διαβάθµισης σχετικά µε την πληρωµή
τόκου και κεφαλαίου –εποµένως, µηδενικού επενδυτικού κινδύνου- καλύπτοντας πλήρως τους κατόχους τους, σε περίπτωση
χαµηλής βαθµολόγησης από τους Οίκους –δηλαδή, βαθµολόγησης ανάλογης µε αυτήν της χώρας- η τιµολόγηση των οµολόγων
αυτών θα γίνεται στα χαµηλότερα επίπεδα και θα πωλούνται για
ένα τραγούδι, κυριολεκτικά.
Συµπέρασµα. Η δηµόσια περιουσία που οικοδοµήθηκε κυριολεκτικά µε το αίµα και τον ιδρώτα του εργαζόµενου ελληνικού
λαού µετατρέπεται σε αντικείµενο συναλλαγής και κερδοσκοπίας
στις διεθνείς αγορές, σπαταλώντας, αν αυτό υλοποιηθεί –και θα
κάνουµε τα πάντα για να µην υλοποιηθεί- κυριολεκτικά στον αέρα
την προοπτική, όχι των σηµερινών, αλλά των µελλοντικών –σε µεγάλο βάθος χρόνου- γενεών.
Τι να σας πούµε από εκεί και πέρα, για τις ΔΕΠΑ-ΔΕΣΦΑ, που
τις αποκόβετε µεταξύ τους για να τις ιδιωτικοποιήσετε και καταργείτε και το µονοπώλιο του ΔΕΣΦΑ σ’ ένα άγριο γεωπολιτικό
παιχνίδι µε πιέσεις των Αµερικάνων κτλ; Τι να σας πούµε για τον
ΟΣΕ, που αυτήν τη στιγµή ουσιαστικά καταργείτε, ιδιωτικοποιείτε
-στην πραγµατικότητα κλείνετε- εργοστάσια συντήρησης µε
πάρα πολύ σηµαντική τεχνογνωσία και πετάτε στο δρόµο εκατοντάδες έµπειρους τεχνίτες, οι οποίοι µε καταπληκτικές πατέντες κρατούσαν όλα αυτά τα χρόνια, πραγµατικά, τα τρένα σε
κίνηση.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια- Τσαρουχά): Ολοκληρώστε,
κυρία συνάδελφε, σας παρακαλώ.
ΟΛΓΑ-ΝΑΝΤΙΑ ΒΑΛΑΒΑΝΗ: Στον ΟΔΙΕ –και ξέρετε την άποψη
της Αριστεράς για το τζόγο- στέλνοντας το ΤΑΙΠΕΔ σε εκκαθάριση, διώχνοντας οκτακόσιους πενήντα άµεσα εργαζόµενους και
πετώντας στο δρόµο κι άλλους χίλιους περίπου, από αγρότες
µέχρι κάποια ιπποφορβικά κέντρα αναπαραγωγής…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια- Τσαρουχά): Ολοκληρώστε,
κυρία συνάδελφε, σας παρακαλώ.
ΟΛΓΑ-ΝΑΝΤΙΑ ΒΑΛΑΒΑΝΗ: Τελειώνω…
…ακόµα κι εκεί, καταφέρνετε, κάνοντας όλα αυτά σε βάρος
των ανθρώπων, των εργαζόµενων να ιδιωτικοποιήσετε το κρατικό
διαδικτυακό στοίχηµα -που είναι αυτό από το οποίο υπάρχουν τα
λεφτά- και να το χαρίσετε ουσιαστικά για ένα τραγούδι σε διεθνή
εταιρία µέχρι το 2020.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια- Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κυρία Βαλαβάνη.
ΟΛΓΑ-ΝΑΝΤΙΑ ΒΑΛΑΒΑΝΗ: Και σε αυτήν την περίπτωση, δεν
ισχύει ούτε ότι «σκοτώνουν τ’ άλογα όταν γεράσουν».
Όσον αφορά τα γκαζάκια και τα Καλάσνικοφ, ξέρουµε καλά
ποια είναι και ποια όχι τα µέσα της Αριστεράς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια- Τσαρουχά): Ολοκληρώστε,
κυρία συνάδελφε, σας παρακαλώ. Έχετε ξεπεράσει το χρόνο
σας.
ΟΛΓΑ-ΝΑΝΤΙΑ ΒΑΛΑΒΑΝΗ: Θα πω µόνο, κλείνοντας, ότι το
γεγονός ότι γίνεται σήµερα συνεδρίαση για ένα τέτοιο ζήτηµα,
της παραίτησης από την ασυλία, και δεν έχει λεχθεί µια λέξη στα
Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης, είναι αρκετό για να καταλάβουµε
όλοι τι συµβαίνει.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια- Τσαρουχά): Κι εγώ σας ευχαριστώ.
Το λόγο έχει ο κ. Φίλιππος Σαχινίδης εκ µέρους του ΠΑΣΟΚ.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τις τελευταίες ηµέρες ακραία
στοιχεία πραγµατοποιούν επιθέσεις εναντίον πολιτών και κοµµάτων. Στόχος είναι η τροµοκράτηση των πολιτών και η αδρανοποίηση τους.
Έχουµε µακρά και κακή εµπορεία από τροµοκρατικές ενέργειες καθ’ όλην τη διάρκεια της Μεταπολίτευσης αλλά η αποφασιστικότητα στην αντιµετώπισή τους έδωσε αποτελέσµατα.
Σήµερα, περισσότερο από κάθε άλλη φορά στο παρελθόν,
έχουµε υποχρέωση το σύνολο του πολιτικού κόσµου να καταδικάσουµε αυτές τις τροµοκρατικές ενέργειες. Σε συνθήκες κρίσης, η δηµοκρατία και το καθήκον για την υπεράσπιση της αποκτούν πολύ µεγαλύτερη αξία απ’ ότι σε συνθήκες ευηµερίας.
Θεωρώ ότι όλες οι δυνάµεις του συνταγµατικού τόξου έχουµε
καθήκον να προστατεύσουµε τη δηµοκρατία απ’ όσους την επιβουλεύονται, εκµεταλλευόµενοι τις ακραίες κοινωνικές συνθήκες
που τροφοδοτούν η υψηλή ανεργία και η απώλεια εισοδηµάτων.
Ιστορικά, οι δυνάµεις εκτός συνταγµατικού τόξου άνθισαν σε
ανάλογες συνθήκες, χρησιµοποιώντας τη βία και την τροµοκρατία. Τελικός τους στόχος ιστορικά υπήρξε η κατάλυση της αστικής Κοινοβουλευτικής Δηµοκρατίας.
Αυτή, λοιπόν, την περίοδο, θα πρέπει η κυβερνητική πλειοψηφία να είναι περισσότερο ευαίσθητη σε ζητήµατα συνταγµατικής
τάξης, λειτουργίας του Κοινοβουλίου, αλλά και της Κυβέρνησης.
Ακόµη µεγαλύτερη ευαισθησία θα πρέπει να εκδηλώνεται
εναντίον όσων εκφράζουν µια διαφορετική άποψη. Στόχος είναι
η διασφάλιση των µεγαλύτερων δυνατόν συναινέσεων.
Θα ήταν πολύ καλύτερα, εάν η αντιµετώπιση της κρίσης όλα
αυτά τα χρόνια εξασφάλιζε τις µεγαλύτερες δυνατές συναινέσεις. Αυτό, δυστυχώς, δεν κατέστη δυνατό, αυξάνοντας το κοινωνικό, οικονοµικό και πολιτικό κόστος από την εφαρµογή του
προγράµµατος οικονοµικής πολιτικής.
Την προηγούµενη διετία, η Κοινοβουλευτική Οµάδα του
ΠΑΣΟΚ βρέθηκε µόνη να στηρίζει την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ
που αντιµετώπιζε µια πρωτοφανή για τα µεταπολεµικά δεδοµένα
κρίση.
Θα ήθελα, απλά, να σας θυµίσω, τι συνέβαινε στο παρελθόν
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σε ανάλογες συζητήσεις στην Αίθουσα της Ολοµέλειας, αλλά και
εκτός.
Σήµερα, η Κυβέρνηση εθνικής ανάγκης απολαµβάνει µια στήριξη από τρία κόµµατα. Αυτό δεν σηµαίνει ότι όπου είναι δυνατόν
–δεν πρέπει να διεκδικούµε- ευρύτερες συναινέσεις. Όχι κατ’
ανάγκη επί του περιεχοµένου των νοµοσχεδίων που συζητούνται
στη Βουλή, όπως το σηµερινό, αλλά ως προς τις διαδικασίες για
τις νοµοθετικές πρωτοβουλίες της Κυβέρνησης, αλλά και ως
προς τις διαδικασίες της συζήτησής τους στη Βουλή.
Θεωρώ λανθασµένη επιλογή την εγκατάλειψη της Αίθουσας
ως ένδειξη διαµαρτυρίας. Θεωρώ ότι ο χώρος της Βουλής παρέχει κάθε δυνατότητα να καταγραφούν οι αντιθέσεις.
Η κυβερνητική πλειοψηφία, µε τη σειρά της, δεν πρέπει να παρέχει επιχειρήµατα στην Αντιπολίτευση, να λέει ότι στόχος της
είναι να εξωθεί την Αντιπολίτευση εκτός Αιθούσης, όπως έγινε
το Σάββατο κατά τη διάρκεια της συζήτησης στην Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων.
Η Αντιπολίτευση διαµαρτυρήθηκε, γιατί τα ζητήµατα του νοµοσχεδίου δεν µπορούν να συζητηθούν µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος, όπως ζήτησε ο Υπουργός, προκειµένου να έχουν
ψηφιστεί πριν τη συνεδρίαση του Συµβουλίου του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου, ώστε να λάβει την απόφαση για την εκταµίευση των χρηµάτων που προορίζονται για τη χώρα.
Οι Βουλευτές της Κυβερνητικής πλειοψηφίας, κατανοούν την
ανάγκη να ψηφιστούν διατάξεις που συνδέονται µε τις δεσµεύσεις που ανέλαβε η χώρα έναντι των θεσµικών πιστωτών µε τη
διαδικασία του κατεπείγοντος. Άλλωστε, αυτό γίνεται στη βάση
σχετικών προβλέψεων του Κανονισµού της Βουλής.
Εκτιµώ, όµως, ότι υποβαθµίζεται το Κοινοβούλιο όταν σ’ ένα
νοµοσχέδιο που συζητείται µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος
υπάρχουν διατάξεις που δεν έχουν σχέση µε τις διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας.
Διότι, διαπιστώνουµε µια πρακτική εκ µέρους αρκετών συναδέλφων σας Υπουργών, κύριε Υπουργέ, να ρυθµίζουν µε πράξεις
νοµοθετικού περιεχοµένου ζητήµατα που δεν αφορούν τις διεθνείς δεσµεύσεις της χώρας.
Δεν µπορούν οι συνάδελφοι Βουλευτές της κυβερνητικής πλειοψηφίας να δεχθούν ότι το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο δεν θα
εγκρίνει την εκταµίευση των χρηµάτων, που προορίζονται για τη
χώρα, αν δεν συζητηθεί µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος το
άρθρο 28, µε το οποίο συγκροτείται η Υπηρεσία Φιλοτελικού και
Ταχυδροµικού Μουσείου.
Διαβάζω την παράγραφο 2 του άρθρου 28: «Η υπηρεσία Φιλοτελικού και Ταχυδροµικού Μουσείου συγκροτείται από τα ακόλουθα τµήµατα: Α) Τµήµα Συλλογών Εκθέσεων Και Συντήρησης,
Β) Τµήµα Δηµοσίων Σχέσεων, Τεκµηρίωσης και Δηµοσιεύσεων,
Γ) Τµήµα Φύλαξης-Πληροφόρησης».
Δηλαδή, αν δεν ψηφιστεί αυτό το άρθρο, δεν θα πάρει τα χρήµατα η χώρα; Έχει επικοινωνήσει µε το Υπουργείο Οικονοµικών
η κ. Λαγκάρντ και έχει εκφράσει την ανησυχία της για τις µελλοντικές προοπτικές της χώρας σε περίπτωση που δεν δηµιουργηθεί το Φιλοτελικό Μουσείο;
Αυτές οι επιλογές, στις οποίες παγιδευθήκατε εσείς ως Υπουργός των Οικονοµικών, αδυνατίζουν το επιχείρηµα που επικαλείστε για τη διαδικασία του κατεπείγοντος και παρέχουν νοµιµοποίηση στη στάση της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, η οποία εγκαλεί την Κυβέρνηση για τις επιλογές της.
Έξι µήνες είναι µεγάλο χρονικό διάστηµα για να αντιµετωπιστούν οι δυσλειτουργίες που αφορούν την Κυβέρνηση εθνικής
ανάγκης. Δεν µπορεί, δηλαδή, πριν ή µετά από σηµαντικά συµβούλια κορυφής να µη γίνεται µία συζήτηση επί των θεµάτων
αυτών. Την προηγούµενη διετία γίνονταν τακτικά ανάλογες συζητήσεις και τα νοµοσχέδια που έρχονταν προς συζήτηση στη
Βουλή συζητούνταν δυο φορές στο Υπουργικό Συµβούλιο. Δεν
µπορεί η νοµοθετική πρωτοβουλία να εξαντλείται στις Πράξεις
Νοµοθετικού Περιεχοµένου. Δεν γίνεται τα κόµµατα της κυβερνητικής πλειοψηφίας να ενηµερώνονται έµµεσα για τις πράξεις
νοµοθετικού περιεχοµένου, οι οποίες υπογράφονται δια περιφοράς.
Κρίνω, λοιπόν, κύριε Υπουργέ, ότι για λόγους δηµοκρατικής
τάξης πρέπει να αφαιρέσετε από το παρόν νοµοσχέδιο διατά-
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ξεις, που δεν σχετίζονται µε τις διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας
για να προστατέψετε το κύρος της Κυβέρνησης, και το δικό σας
κύρος ως Υπουργού Οικονοµικών. Μα πάνω απ’ όλα, να ανταποκριθείτε στην κριτική που ασκήθηκε ότι η Κυβέρνηση δεν σέβεται
το Κοινοβούλιο.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστώ,
κύριε συνάδελφε.
Το λόγο έχει η κ. Ραχήλ Μακρή από την παράταξη των Ανεξαρτήτων Ελλήνων.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κυρία Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, αξιότιµοι κύριοι της συγκυβέρνησης, όσο και
αν προσπαθείτε να καταλύσετε το δηµοκρατικό πολίτευµα και
τον κοινοβουλευτισµό φιµώνοντας τους Έλληνες Βουλευτές, οι
Ανεξάρτητοι Έλληνες θα είναι παρόντες, όπως και χθες στην επιτροπή, ώστε να εµποδίσουν την επέλαση των καταστρεπτικών
σας σχεδίων.
Σήµερα, ήλθατε εδώ να υπογράψετε τις λεπτοµέρειες των
συµβολαίων που έχετε συνάψει µε την τρόικα και τα συµφέροντα, που σχεδιάζουν την οικονοµική κατοχή της χώρας µας.
Σήµερα, κύριοι της συγκυβέρνησης, υπογράφετε την υποθήκη
του µέλλοντος των επόµενων γενεών. Με την τροµοκρατία σας,
έχετε παρουσιάσει στον κόσµο ότι είστε οι σωτήρες της χώρας
και ότι χωρίς εσάς θα ερχόταν το πλήρες χάος. Με τον τρόπο
αυτό περάσατε όσα θέλατε. Παραχωρήσατε τα πάντα και πλέον
αφήνετε τη χώρα στο έλεος των δανειστών.
Σήµερα, έρχεστε να επιβεβαιώσετε το εθνικό ξεπούληµα της
πατρίδος µας. Παραδίδετε άνευ όρων κεκτηµένα της ελληνικής
κοινωνίας υποθηκεύοντας το µέλλον της και όλα αυτά µε ταχύτατες διαδικασίες. Όταν πρόκειται να εξυπηρετήσετε τα φίλα
προσκείµενα συµφέροντα, ως διά µαγείας εκπληρώνονται τα
πάντα µε διαδικασίες fast track. Όταν αφορούν το δηµόσιο συµφέρον και τους πολίτες αυτής της χώρας, βρίσκετε όλο αφορµές
για να καθυστερείτε.
Προβλέπετε οµόλογα τιτλοποίησης περιουσιακών στοιχείων
ως µέσο απαλλαγής από την καταβολή των δόσεων. Οδηγείτε τη
χώρα σε επικίνδυνα µονοπάτια. Με τις πράξεις σας θα µετατρέψετε τη χώρα σε ζώνη οικονοµικής εκµετάλλευσης των δανειστών.
Καλύπτετε τους συνεργαζόµενούς σας παρέχοντάς τους ασυλία για τις πράξεις τους, όπως τα διοικητικά συµβούλια των τραπεζών, στις οποίες γίνονται οι ανταλλαγές οµολόγων. Τι κρύβεται, άραγε, πίσω από αυτήν την ύπουλη ρύθµιση; Μήπως θέλετε να προστατεύσετε από τις ποινικές ευθύνες κάποιους που
θα βλάψουν µε τις ενέργειές τους το εθνικό συµφέρον;
Χαρακτηριστική περίπτωση είναι τα επενδυτικά έργα. Στις 10
Δεκεµβρίου, µε εγκύκλιο του Υφυπουργού Ανάπτυξης, κ. Μηταράκη, παραχωρείτε τη δυνατότητα στο αλλοδαπό δηµόσιο και
σε φορείς του, καθώς και στους ΟΤΑ, να υπάγονται στον αναπτυξιακό νόµο της Ελλάδος και να χρηµατοδοτούνται από κοινοτικά κονδύλια, που προορίζονται για τους Έλληνες επιχειρηµατίες και την ανάπτυξη της Ελλάδας. Με ποια λογική προχωράτε σε µία τέτοια πράξη; Θα ήταν δυνατόν ποτέ µία ξένη χώρα
να αποδεχόταν να χρηµατοδοτούνται οι δικοί µας ΟΤΑ από τα
χρήµατα τους; Έχει φτάσει σε τέτοιο βαθµό η άνευ όρων παράδοση στους δανειστές;
Αυτά δεν συνέβαιναν ούτε σε περιόδους της γερµανικής κατοχής του 1940. Πτωχεύσατε τους ΟΤΑ µε τις περικοπές και τις
κοµµατικές παρεµβάσεις σας και σήµερα καλείτε τους ξένους µε
λεφτά Ελλήνων πολιτών να κάνουν κουµάντο στις ζωτικές λειτουργίες τους. Τώρα εξηγείται γιατί εδώ και οχτώ µήνες ο κ.
Φούχτελ «όργωσε» την Ελλάδα, εντόπισε τα «φιλέτα» της χώρας
και σήµερα του δίνετε την έγκριση για να τα καρπωθεί.
Από την άλλη, την ώρα που η ελληνική αγορά, οι µισθωτοί και
οι συνταξιούχοι ασφυκτιούν από τη σωτήρια πολιτική σας, δεν
απαιτείτε ένα ξεχασµένο δάνειο 20 δισεκατοµµυρίων δραχµών
στη γειτονική Αλβανία, η οποία προκαλεί συνεχώς µε την ανακήρυξη της ΑΟΖ, αλλά και µε τις αλυτρωτικές διεκδικήσεις της κατά
καιρούς. Αυτό, όχι µόνο θίγει την αξιοπρέπειά µας αλλά η Ελλάδα καθίσταται το κορόιδο της υπόθεσης. Τα χρήµατα είναι του
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ελληνικού λαού και οφείλετε άµεσα να τα διεκδικήσετε και να τα
επιστρέψετε εκεί που ανήκουν.
Για του λόγου το αληθές, καταθέτω στα Πρακτικά το κατάπτυστο αυτό ΦΕΚ µε τις υπογραφές του κυρίου «µαζί τα φάγαµε»
και του κυρίου, ο οποίος µεθόδευσε το χρηµατιστήριο και τα
swaps.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Ραχήλ Μακρή καταθέτει για
τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται
στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Με σχετική πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου διαπράττετε καταφανέστατη αδικία κατά πτυχιούχων µηχανικών ΤΕΙ, αφού δηµιουργείτε δυσµενείς προϋποθέσεις έναντι συναδέλφων τους,
την ώρα που από κοινού προχωρούν στην ίδια εξεταστική διαδικασία. Είναι και αυτό επιβολή των τροϊκανών, η εφαρµογή, δηλαδή, του άρθρου 32 παράγραφος 4, που ρυθµίζει επαγγελµατικά δικαιώµατα αναρµοδίως και κατά τρόπο προκλητικό και αυθαίρετο και επιβάλλει περιορισµούς µόνο σε µία συγκεκριµένη
κατηγορία µηχανικών;
Από την άλλη, στον ΟΣΕ προχωράτε σε σοβαρότατο ολίσθηµα, αφού µε νοµικίστικα τερτίπια οδηγείτε σε εκποίηση του
οργανισµού, φορτώνοντας τα χρέη στο ελληνικό δηµόσιο και χαρίζοντας τον υγιή τοµέα του οργανισµού σε καλοδεχούµενους
επενδυτές, αφήνοντας µεγάλο µέρος του προσωπικού στο κενό
µε εικονική δηµιουργία εταιρειών και δίνοντας ως πολιτικό ενέχυρο τη διάλυση της ΓΑΙΑΟΣΕΑΕ, που θα ριχτεί στον «Καιάδα»
του ξεπουλήµατος της δηµόσιας περιουσίας.
Παράλληλα, φαίνεται ο σχεδιασµός σας, που ξεκίνησε από την
υποβάθµιση των εθνικών δοµών, η τεχνική απαξίωσή τους και,
τέλος, το ξεπούληµά τους µε πενιχρό αντίτιµο.
Χαρακτηριστική περίπτωση είναι η ΔΕΠΑ και η ΔΕΣΦΑ, που ξεπουλάτε επί πινακίου φακής σε τιµή µικρότερη από εκείνη των
οφειλών µεγαλοεπιχειρηµατιών που διαπραγµατεύονται την
αγορά τους.
Άλλη χαρακτηριστική περίπτωση του ξεπουλήµατος των πετρελαίων του Πρίνου, που, ενώ θα µπορούσαν να συµβάλλουν
αξιόπιστα στην ανάταξη της εθνικής οικονοµίας, η Κυβέρνηση
µε έναν τελείως παράδοξο τρόπο προκαλεί παγίδες και προβλήµατα προφανώς γιατί θέλει να εξυπηρετήσει κάποιους άλλους
σκοπούς.
Μου προκαλεί εντύπωση το σθένος της Κυβέρνησής σας,
αλλά και των προηγούµενων, που σήµερα σας στηρίζουν, για την
αστείρευτη βούλησή σας να υλοποιήσετε ταχύτατα τις διαταγές
των ξένων είτε πρόκειται για κυβερνήσεις είτε πρόκειται για συµφέροντα είτε πρόκειται για πολυεθνικές επιχειρήσεις.
Σε πολλές περιπτώσεις ενδιαφέρεστε για τα ξένα συµφέροντα
πιο πολύ και από τους ίδιους τους πρέσβεις τους στην Ελλάδα.
Εκτελείτε τις διαταγές τους σε χρόνο ρεκόρ. Μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο προσπαθείτε να επικυρώσετε µέσα από το εθνικό
Κοινοβούλιο αποφάσεις που δεν πήρατε εδώ και χρόνια. Με τη
σηµερινή σας απόφαση υπογράφετε αυτοµάτως τρεις βασικές
συνέπειες:
Πρώτη συνέπεια, παραχωρείτε µέρος της εθνικής περιουσία
στους δανειστές χωρίς καµµία προοπτική να επιστρέψουν σε ελληνικά χέρια.
Δεύτερον, δηµιουργείτε προϋποθέσεις απαλλαγής από τις ευθύνες τους στους υπεύθυνους της εθνικής καταστροφής αλλά
και σε αυτούς που καρπώθηκαν οφέλη από την κρίση στη χώρα.
Τέλος, µετατρέπετε τους Έλληνες πολίτες σε υποχείρια, υπόδουλους ανθρώπους, ανθρώπους χωρίς υπερηφάνεια, αισιοδοξία και ελπίδα για το µέλλον. Καταφέρατε στην Ελλάδα να
κυριαρχεί από τη µία ασυδοσία και από την άλλη, απαισιοδοξία.
Τι κρύβεται πίσω από αυτήν την απρόσµενη βιασύνη σας; Φαίνεται καθαρά ο δόλος σας και τα σχέδιά σας για την εκχώρηση
της δηµόσιας περιουσίας στους δανειστές. Κάτι που δεν κατάφερε να κάνει η ελεύθερη αγορά και η οικονοµική δύναµη των
ξένων, το µεθοδεύετε εσείς ανοίγοντας την «κερκόπορτα» της
εθνικής κυριαρχίας µέσω της ψήφισης των µνηµονίων και του σηµερινού νοµοσχεδίου µε πρόσχηµα την µη καταβολή της δόσης
από τους δανειστές.
Είστε και τα τρία κόµµατα συνυπεύθυνα από κοινού και εσείς
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προσωπικά, τα µέλη του εθνικού Κοινοβουλίου, που ορκιστήκατε
τη διαφύλαξη και την υπεράσπιση των συµφερόντων της χώρας
µας. Κι όµως, εσείς είστε σήµερα που µε την υπογραφή σας προχωράτε στην εκχώρηση της εθνικής µας κυριαρχίας. Στην περίπτωσή σας έχετε συστήσει συµµορία για να καταληστεύσετε τον
εθνικό πλούτο της χώρας και τα χρήµατα χιλιάδων πολιτών και
οµογενών. Και όλοι οι Έλληνες αναρωτιούνται το εξής. Μα, µπορεί να είστε σε τέτοιο βαθµό εθνικοί µειοδότες; Αναλογιστείτε
πώς θα κοιτάξετε στα µάτια τους ανθρώπους που σας εµπιστεύθηκαν το µέλλον των παιδιών τους.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των Ανεξάρτητων Ελλήνων)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κυρία συνάδελφε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως συµµετείχαν στο εκπαιδευτικό πρόγραµµα «Εργαστήρι Δηµοκρατίας» που οργανώνει το
Ίδρυµα της Βουλής, είκοσι πέντε µαθητές και µαθήτριες και ένας
εκπαιδευτικός συνοδός από το 3ο Δηµοτικό Σχολείο Νέας Σµύρνης.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει και τους εύχεται καλή χρονιά.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Το λόγο έχει ο κ. Ηλίας Παναγιώταρος.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ-ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα το λόγο επί προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ορίστε, κυρία
Παπακώστα, έχετε το λόγο.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ-ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Κυρία Πρόεδρε, είµαι µέλος της Εθνικής Αντιπροσωπείας, εκλεγµένη από
τον ελληνικό λαό και άκουσα την προλαλήσασα συνάδελφο να
µας αποκαλεί «µέλη συµµορίας». Θεωρώ, λοιπόν, ότι αυτό αν µη
τι άλλο όχι απλώς συνιστά προσωπικό θέµα αλλά και θέµα κοινοβουλευτικής τάξης και αήθους φρασεολογίας, η οποία δεν συνάδει προς κοινοβουλευτικούς. Με θίγει, δε, αφάνταστα. Παρακαλώ
πολύ το Προεδρείο να καλέσει την κυρία συνάδελφο να ανακαλέσει. Νοµίζω ότι αυτό είναι το πολιτικά ορθό.
Επιπλέον δε, θα ήθελα να πω ότι τις συµµορίες τις αναγνωρίζει
εκείνος ή εκείνη όταν συµµετέχει σ’ αυτές. Διότι εµείς δεν συµµετέχουµε σε συµµορίες και δεν χρησιµοποιούµε συµµορίτικες
µεθόδους.
Παρακαλώ πολύ, λοιπόν, να ανακληθεί η φράση ή να διαγραφεί δι’ υµών από τα Πρακτικά.
Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κυρία Μακρή,
παρακαλώ…
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Δεν ανακαλώ καµµία από τις φράσεις τις
οποίες χρησιµοποίησα. Είµαι και εγώ εκλεγµένο µέλος του ελληνικού Κοινοβουλίου και οι δικοί µου ψηφοφόροι έχουν τις ίδιες
απόψεις τις οποίες έχω εγώ και µεταφέρω ακριβώς τα ερωτήµατά τους. Εξακολουθώ, λοιπόν, να θεωρώ ότι πρόκειται για σύσταση µιας συµµορίας για την εκχώρηση της εθνικής µας
κυριαρχίας. Και όχι µόνο αυτό, αλλά πρόκειται για µέλη του εθνικού Κοινοβουλίου, που στην ιστορία αύριο θα γραφούν ως εθνικοί µειοδότες της χώρας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των Ανεξάρτητων Ελλήνων)
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ-ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Κυρία Πρόεδρε, σας παρακαλώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ορίστε, έχετε
το λόγο.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ-ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Κυρία Πρόεδρε, ξέρετε ότι δεν κάνω κατάχρηση του Κανονισµού και της
δυνατότητας που µας δίνει ο Κανονισµός επί προσωπικού.
Όµως, κυρία Πρόεδρε, ο Κανονισµός ορίζει ότι σε περίπτωση
που µέλος του εθνικού µας Κοινοβουλίου έρχεται σε αντίθεση
µε τα λεγόµενά του, µε τις πράξεις του ή µε τις παραλείψεις του
µε τον Κανονισµό της Βουλής, θα πρέπει να ανακαλείται στην
τάξη από το Προεδρείο, ενώ υπάρχουν και συνέπειες, κυρία Πρόεδρε. Διότι η κυρία συνάδελφος…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστώ,
κυρία Παπακώστα, για τις υποδείξεις σας προς το Προεδρείο.
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ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ-ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Δεν σας υποδεικνύω, κυρία Πρόεδρε, απλά κατοχυρώνω τα δικαιώµατά µου
και κάνω χρήση των δικαιωµάτων που µου παρέχει ο Κανονισµός.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Δεν θα ανακαλέσω τίποτα από αυτά τα οποία
έχω πει!
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ-ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Σας παρακαλώ
πολύ…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ένα λεπτό,
κυρία Μακρή, δεν πήρατε το λόγο.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ-ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Υπάρχει, λοιπόν, κυρία Πρόεδρε, από τον Κανονισµό η σύσταση…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας ευχαριστούµε πολύ. Καταγράφηκε στα Πρακτικά η άποψή σας, κυρία
Παπακώστα.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ-ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Παρακαλώ
πολύ, κυρία Πρόεδρε, να επιληφθείτε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας ευχαριστώ.
Το λόγο έχει ο κ. Ηλίας Παναγιώταρος.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Πριν ξεκινήσω και επειδή υπάρχει δυσκολία µε την είσπραξη
ληξιπρόθεσµων οφειλών, θα ήθελα να δώσω κάτι στον κ. Σταϊκούρα, κάποιους τρόπους για να εισπράξει πιο εύκολα.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ηλίας Παναγιώταρος παραδίδει στον κύριο Υπουργό το προαναφερθέν έγγραφο)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε συνάδελφε, ό,τι δίνετε µέσα στην Αίθουσα, θα πρέπει να δίνεται δια
του Προεδρείου.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Τάδε έφη Στουρνάρας προχθές, «Ο
ελληνικός λαός έχει υποστεί θυσίες, αλλά πιάνουν τόπο». Τάδε
έφη Στουρνάρας προχθές, «Μειώνω το χρέος για τις επόµενες
γενιές, γιατί το να το µοιράσω είναι ανεύθυνο». «Επόµενες γενιές». Πολύ βαριά κουβέντα. Και ρωτάµε το εξής: Για ποια µείωση µιλάτε και για ποιες επόµενες γενιές. Αυτές που βλέπουν το
µέλλον τους να κονιορτοποιείται από την ανεργία που είναι σε
δυσθεώρητα νούµερα και που οδηγεί σε αυτοκτονίες;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Παναγιώταρε, αυτό το έγγραφο το καταθέτετε στα Πρακτικά ή θέλετε να
δώσετε µία αίσθηση διαµαρτυρίας.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Θα καταχωρηθεί µετά, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Πότε, κύριε
Παναγιώταρε; Το καταθέτετε στα Πρακτικά;
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Όπως θέλετε, κυρία Πρόεδρε. Ας
µην καταχωρηθεί, δεν πειράζει.
Επαναλαµβάνω, λοιπόν. Για ποιες γενιές µιλάτε; Για αυτές που
βλέπουν το µέλλον τους να κονιορτοποιείται από την ανεργία
που έχει οδηγήσει σε αυτοκτονίες, σε λιµοκτονία, στα συσσίτια
και στη µετανάστευση των νέων της πατρίδας µας;
Για ποιες γενιές µιλάτε; Για αυτές που βλέπουν το µέλλον τους
να κονιορτοποιείται από την ακρίβεια που έχει οδηγήσει σε τριτοκοσµικά φαινόµενα, όπου οι Έλληνες πια δεν µπορούν να
βρουν ούτε καν τα απαραίτητα για να ζεσταθούν το χειµώνα;
Για ποιες γενιές µιλάτε; Για αυτές που βλέπουν το µέλλον τους
να κονιορτοποιείται από τη λαθροµετανάστευση που έχει διαλύσει όλες τις υποδοµές του κράτους που είναι θεσµοθετηµένες
και πληρωµένες από τους Έλληνες για τους Έλληνες και βλέπουν να τις απολαµβάνουν άλλοι;
Για ποιες επόµενες γενιές, που και αυτές τις διώχνετε προκαταβολικά µε το να διώκετε οικονοµικά τους πολύτεκνους, καθώς
και το δικαίωµα των Ελλήνων να κάνουν παιδιά µε το να τα µετατρέπετε σε τεκµήρια;
Οι Έλληνες βλέπουν να παραχωρείτε εθνική κυριαρχία, µε την
υπαγωγή της πατρίδας µας στο Αγγλικό Δίκαιο και στα δικαστήρια του Λουξεµβούργου, τα οποία θα είναι αρµόδια για τυχόν διενέξεις και αντιρρήσεις που θα τολµούν να ψελλίσουν κάποιοι
Έλληνες.
Μας µιλήσατε για µείωση χρέους. Για ποια µείωση; Όλοι ξέρουµε –σας το έχουν πει και όλοι οι οικονοµικοί αναλυτές στην
Ευρώπη και σε ολόκληρο τον κόσµο- ότι µετά από όλα αυτά τα
οικονοµικά θαύµατα τα οποία πραγµατοποιείτε, το χρέος θα είναι
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κατά πολύ µεγαλύτερο. Όµως, τα «ασηµικά» θα έχουν ήδη παραχωρηθεί ή ξεπουληθεί. Τα κοιτάσµατά µας θα είναι δεσµευµένα. Επίσης, η οικονοµία και η αγροτική παραγωγή είναι
στραγγαλισµένα.
Και µια και µιλάµε για οικονοµία και για ελεύθερους επαγγελµατίες, για τους οποίους κόπτεστε τόσο πολύ, θα θέλαµε να µας
πείτε τι έγινε µ’ αυτήν την αποζηµίωση την οποία ψηφίστηκε εδώ
στο Κοινοβούλιο να πάρουν οι έµποροι του εµπορικού τριγώνου
της Αθήνας -γιατί τον προηγούµενο χειµώνα κάποιοι «αριστεροµπαχαλάκηδες» τους τα έκαψαν και τους τα διέλυσαν όλα- και
ακόµα περιµένουν να πάρουν αυτήν τη µικρή αποζηµίωση για να
µπορέσουν να βοηθηθούν, την ίδια ώρα που ο κ. Σηµίτης µε διαδικασίες εξπρές πήρε αποζηµίωση για τα γκαζάκια που είχαν
µπει στο γραφείο του.
Τι θα γίνει µε την τιµωρία όλων αυτών των διαφόρων Τσοχατζόπουλων, Παπακωνσταντίνου, Παπαντωνίου και λοιπών που
έπονται, οι οποίοι παρεµπιπτόντως, κυρία Παπακώστα, και απ’
ό,τι φαίνεται, θα καταδικαστούν και ως µέλη συµµορίας, παρά
το γεγονός ότι ήταν µέλη του Κοινοβουλίου; Επίσης, τι θα γίνει
µε την τιµωρία όλων των λοιπών Λαυρεντιάδηδων κ.λπ.; Και αυτό
είναι το ένα κοµµάτι.
Το άλλο και το πιο σηµαντικό κοµµάτι, για το οποίο ρωτάει
όλος ο ελληνικός λαός, είναι το πότε θα έρθουν τα κλεµµένα
πίσω. Γιατί δεν κάνετε και µια διαδικασία fast track στην προκειµένη περίπτωση, ώστε να µπορέσετε να µαζέψετε κάποια από τα
δεκάδες, εκατοντάδες δισεκατοµµύρια ευρώ τα οποία έχουν
φύγει από εδώ και από εκεί; Θα κάνετε µόνο διαδικασίες fast
track µόνο στο να παραχωρούµε;
Τι θα γίνει µε τα χιλιάδες ονόµατα της λίστας Λαγκάρντ, την
οποία κάποιοι προσπαθούν να την καταστήσουν ως άχρηστη, ως
παράνοµη κ.λπ., αλλά κάποιες άλλες χώρες, όπως η Γαλλία, εισέπραξαν και 10 δισεκατοµµύρια ευρώ από αυτήν τη λίστα, η
οποία στην περίπτωση της Ελλάδας είναι κάτι παραπάνω από
αναγκαία και χρήσιµη για την επιβίωση της οικονοµίας αυτής της
χώρας;
Τι έγιναν όλα αυτά τα λεφτά από τα θαλασσοδάνεια, που µοίραζαν οι προκάτοχοί σας δεκαετίες τώρα;
Τι έγιναν όλα αυτά τα εκατοντάδες εκατοµµύρια ευρώ που µοίραζαν οι προκάτοχοί σας σε διάφορα Υπουργεία και στις διάφορες ΜΚΟ, όπως έκανε και ο κ. Παπανδρέου όταν ήταν Υπουργός
Εξωτερικών, ο οποίος µοίραζε τα λεφτά στη ΜΚΟ της µαµάς του;
Τι θα γίνει µε όλους τους «κουµπάρους»; Τι θα γίνει µε τους
συµβολαιογράφους; Τι θα γίνει µε όλους αυτούς τους συγγενείς
πολιτικών οι οποίοι τόσα χρόνια, επειδή είχαν τις «πλάτες», οικονοµούσαν και συνεχίζουν και οικονοµούν µε συµβάσεις µε το δηµόσιο; Διότι και αυτό είναι πάρα πολύ σηµαντικό.
Είναι τραγικό έγκληµα η διαγραφή των ονοµάτων από τη λίστα
Λαγκάρντ, όπως επίσης τραγικό έγκληµα και ανήθικό είναι όταν
συγγενείς Υπουργών, τωρινών ή και προηγούµενων ετών, συµµετέχουν σε διαγωνισµούς του δηµοσίου και ή τους κερδίζουν ή
τους αναβάλλουν επ’ αόριστον, όπως έχει γίνει µε τα υποβρύχια
που τώρα δεν έχουµε τορπίλες, γιατί οι εταιρείες τις οποίες εκπροσωπούσαν οι συγγενείς του κ. Παπακωνσταντίνου δεν κέρδισαν κάποιο διαγωνισµό.
Τι θα γίνει µε την απαίτηση του κατοχικού δανείου για το οποίο
δεν ψελλίζετε λέξη, το οποίο υπάρχει και είναι πραγµατικότητα
και το οποίο θα ήταν ισχυρότατο διαπραγµατευτικό όπλο για την
πατρίδα µας και στο οποίο δεν έχετε αναφερθεί καθόλου;
Βλέπουµε ότι τρία χρόνια τώρα αποδοµείτε την πατρίδα µας
οικονοµικά, κοινωνικά, δηµογραφικά, υποκλινόµενοι σε ξένα κέντρα, σε στοές, σε λέσχες και πάει λέγοντας. Και όλα αυτά µέσα
από απίστευτες παλινωδίες των στελεχών αυτής και των προηγούµενων κυβερνήσεων, µε διάφορα αναχώµατα τα οποία προσπαθείτε να βάλετε µε ψέµατα, µε καθυστερήσεις, µε συνεχόµενες αλλαγές κυβερνήσεων και µε τοποθετήσεις ανθρώπων που
ούτε καν έχουν ψηφιστεί και που το οικονοµικό, επαγγελµατικό
παρελθόν τους έδειχνε ότι ήταν άκρως αποτυχηµένοι, µε αλλαγές πολιτικών, όπως του κόµµατός σας, όπου µέχρι πριν από
ενάµιση χρόνο ήταν στα µετερίζια της αντιµνηµονιακής πολιτικής
αλλά που ξαφνικά βλέπουµε να µετατρέπονται σε Νενέκους της
καταστροφικής µνηµονιακής πολιτικής. Ε, λοιπόν, δεν σας πι-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

στεύει κανείς!
Θα ήθελα να πω και κάτι τελευταίο: Επειδή «στην αναµπουµπούλα ο λύκος χαίρεται» και επειδή έχετε τα εθνικά θέµατα αλλά
δεν ασχολείστε καθόλου –αντιθέτως, βλέπουµε διάφορα κοράκια
να έχουν έρθει πάνω από την Ελλάδα είτε για το Μακεδονικό είτε
για το Κυπριακό είτε για άλλα θέµατα- να ξέρετε ότι υπάρχουν
και κάποιοι Έλληνες, που φυλάνε Θερµοπύλες.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Το λόγο έχει ο
κ. Δηµήτριος Αναγνωστάκης.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ-ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα το λόγο επί προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κυρία Παπακώστα, δεν έχετε το λόγο.
Το λόγο έχει ο κ. Αναγνωστάκης.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ-ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Με βάση τον
Κανονισµό θέλω το λόγο επί προσωπικού!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Όχι, δεν έχετε
το λόγο επί προσωπικού.
Ορίστε, κύριε Αναγνωστάκη, έχετε το λόγο.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ-ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Μα, κυρία
Πρόεδρε…!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας άκουσα,
κυρία Παπακώστα.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ-ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Μα χωρίς να
ακούσετε το λόγο για το προσωπικό, κυρία Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Όταν αποφασίσω, θα σας δώσω ως Προεδρείο το λόγο, όχι τώρα πάντως!
Ορίστε, κύριε Αναγνωστάκη, έχετε το λόγο.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ-ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Εντάξει, καλώς.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κοιτάξτε, νοµίζω ότι όσο δεν υπάρχει αυτοέλεγχος και αυτοπειθαρχία και διολισθαίνουµε σε χαρακτηρισµούς του τύπου:
«εθνικοί µειοδότες», «συµµορίτες», «Νενέκοι» κ.λπ., θα ερχόµαστε ύστερα από διάφορα γεγονότα να καταδικάζουµε τη βία. Ας
αντιληφθούµε όλοι και όλες ότι την πρώτη ευθύνη την έχουµε
εµείς.
Εάν δεν τιθασεύσουµε τους υπερβολικούς λεκτικούς ακροβατισµούς προς χάριν εντυπώσεων, τότε δυστυχώς για την ελληνική κοινωνία, την περιµένουν χειρότερα από ό,τι έχει δει µέχρι
σήµερα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µπορεί να διαφωνούµε, µπορεί
να υπάρχουν διαφορετικές πολιτικές προσεγγίσεις -εξ άλλου
αυτό επιβάλλει και επιτάσσει η δηµοκρατία. Να συγκρούονται
επιχειρήµατα, θέσεις και µέσα από την αντίθεση να υπάρχει τελικά η σύνθεση, που θα οδηγήσει σε διέξοδο και θα προκαλέσει
την επίλυση των προβληµάτων της ελληνικής κοινωνίας.
Έτσι, λοιπόν, έχω δύο ζητήµατα τα οποία επωµίστηκα να αναδείξω.
Το πρώτο, είναι η θεσµική λειτουργία. Και εδώ υπάρχει ένα
πρόβληµα, κύριε Υπουργέ. Αντιλαµβανόµενος ότι είστε ιδιαίτερα
πιεσµένος από το φόρτο δουλειάς, θα ήθελα να µεταφερθεί,
γιατί το βάλαµε και στην Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων. Δεν
µπορεί να συνεχιστεί αυτή η λειτουργία της Κυβέρνησης. Δεν
µπορεί να συνεχιστεί αυτή η παραγωγή Πράξεων Νοµοθετικού
Περιεχοµένου. Δεν µπορεί να υποβαθµίζεται ο ρόλος του Ελληνικού Κοινοβουλίου.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Μα εσείς δεν ψηφίσατε για το…
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, να µε προστατεύσετε, γιατί δεν µπορώ να ανοίξω διάλογο µε την κυρία
Κωνσταντοπούλου
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Μην διακόπτετε, παρακαλώ!
Ο καθένας συνάδελφος τοποθετείται κατά την κρίση του από
το Βήµα. Σεβαστείτε το!
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ήταν το κατεπείγον για το οποίο
το ψηφίσατε...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Αυτά µπορεί να
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τα πει ο καθένας, κ. Κωνσταντοπούλου, από το Βήµα. Σας παρακαλώ, µην διακόπτετε!
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν µπορούµε να µην αποδεχθούµε ότι όντως το προηγούµενο χρονικό διάστηµα του πενταµήνου, εξαµήνου, ήταν κρίσιµο,
καθοριστικό, κοµβικό για την πορεία της προσπάθειας ανασύνταξης και σταθεροποίησης της ελληνικής κοινωνίας και ελληνικής οικονοµίας. Όµως, όπως πολύ εύστοχα παρατηρήθηκε από
την εισηγήτρια της Δηµοκρατικής Αριστεράς, τη συνάδελφο
κυρία Ξηροτύρη, δεν µπορεί στο ίδιο νοµοσχέδιο να υπάρχει παραλληλισµός και ενσωµάτωση κάποιων διατάξεων που δεν έχουν
χαρακτηριστικά του κατεπείγοντος. Οι ενεργειακοί επιθεωρητές,
για παράδειγµα, δεν είναι προαπαιτούµενο για να είµαστε εντάξει
µε τις υποχρεώσεις που έχουµε αναλάβει έναντι των πιστωτών
µας. Αντιλαµβάνοµαι ότι πραγµατικά υπάρχει το κατεπείγον στην
έγκριση σχεδίων των συµβάσεων χρηµατοδοτικής διευκόλυνσης,
οι οποίες όχι µόνον έχουν συναφθεί αλλά υλοποιούνται. Αλλά θα
ήταν σχήµα οξύµωρο σήµερα να πει η ελληνική Βουλή απέναντι
στους πιστωτές ότι «κάναµε µεν τη δουλειά µας αλλά τώρα δεν
εγκρίνουµε». Θα ήταν τσάµπα µαγκιά, όπως τσάµπα µάγκες είναι
κάποιοι που εκ του ασφαλούς κι ενώ έχουµε διασφαλίσει αυτά
που ήταν προαπαιτούµενα για την ελληνική κοινωνία, ασκούν σήµερα µια κριτική του τύπου εθνικοί µειοδότες κ.λπ.. Άρα, θα πρέπει να κλείσει αυτός ο κύκλος, να µπει ένα τέλος σ’ αυτήν την
“βιοµηχανία παραγωγής πράξεων νοµοθετικού περιεχοµένου»
και να υπάρξει οµαλή λειτουργία του Κοινοβουλίου.
Σε ό,τι εχει να κάνει µε την ασυλία, είναι γνωστό - θέλω να πιστεύω σε αρκετές και αρκετούς- ότι δεν είµαι νοµικός και ευτυχώς για το ελληνικό Κοινοβούλιο δεν είναι όλοι νοµικοί σ’ αυτήν
την αίθουσα και είναι νοµίζω προς όφελος της ελληνικής κοινωνίας ο πλουραλισµός της εκπροσώπησης της κοινωνίας. Όµως,
µε βάση τα όσα ισχύουν, µε βάση τα όσα διάβασα και µε βάση
τα όσα έγκυροι συνταγµατολόγοι διαβεβαίωσαν, ο συγκεκριµένος προβληµατισµός που έχει αναπτυχθεί δεν µας βρίσκει σύµφωνους. Καµµιά εθνική κυριαρχία δεν φαλκιδεύεται, καµµία
εθνική κυριαρχία δεν υπονοµεύεται. Και αυτό, γιατί µε βάση τον
κανόνα για την αναγκαστική εκτέλεση, ο Έλληνας δικαστής της
εκτέλεσης εφαρµόζει το Εθνικό Δίκαιο, δηλαδή το Ελληνικό Δίκαιο της αναγκαστικής εκτέλεσης. Θα ήθελα, δε, να τονίσω κάτι
το οποίο έχει διαφύγει, ότι κατά τη διάρκεια των τελευταίων
τριάντα ετών, οι εγγυήσεις του δηµοσίου που παρέχονται υπέρ
των δανειστριών τραπεζών, των ΔΕΚΟ, Ολυµπιακή, ΟΣΕ και τα
λοιπά, περιέχουν αντίστοιχους όρους παραιτήσεως από την ασυλία.
Άρα, δεν είναι κάτι που εφαρµόζεται για πρώτη φορά. Σαφώς
και θα πρέπει να υπάρχει επαγρύπνηση αλλά το να φτάσουµε
στο άκρο, να µιλάµε για εκχώρηση της εθνικής κυριαρχίας, απέχει παρασάγγας από την πραγµατικότητα.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Την εκχώρηση της χώρας.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Έχω την άποψη µου, θα µου
επιτρέψετε. Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας παρακαλώ,
κύριε Λαφαζάνη.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Σε ό,τι έχει να κάνει µε την
προσέγγιση των διατάξεων του πολυνοµοσχεδίου, ως Δηµοκρατική Αριστερά υπήρξε τοποθέτηση από την κ. Ξηροτύρη. Θα
σταθώ λίγο στο Κεφάλαιο Ζ’ που έχει τίτλο: «Επείγουσες ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης, και Πρόνοιας». Η Δηµοκρατική Αριστερά όταν ψηφίσαµε το µεσοπρόθεσµο είχε βάλει το ζήτηµα, είχε ορθώσει κόκκινη γραµµή για τα εργασιακά. Αντιλαµβάνεσθε ότι δεν είναι
απλά θέµα συνέπειας ή αξιοπιστίας και φερεγγυότητας της πολιτικής δύναµης την οποία εκπροσωπώ αλλά έχει να κάνει µε την
ουσία του ζητήµατος. Και, βέβαια, ενώ υπάρχουν κάποια άρθρα
στο Κεφάλαιο Ζ’, τα οποία θα µπορούσαν να µας βρουν σύµφωνους, υπάρχουν διατάξεις οι οποίες για µας εγείρουν µείζον πρόβληµα και γι’ αυτό και στην Επιτροπή Δηµόσιας Διοίκησης
διατηρήσουµε επιφυλάξεις, τις οποίες συνεχίζουµε να διατηρούµε.
Θα ήθελα να σταθώ σ’ ένα συγκεκριµένο ζήτηµα που έχει να
κάνει µε τη διαφωνία µας, συγκεκριµένα για τη χορήγηση του
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ΕΚΑΣ στα εξήντα πέντε έτη. Μάλιστα είχαµε αντιταχθεί στη δραστική µείωση των δικαιούχων του. Η Δηµοκρατική Αριστερά είχε
αντιταχθεί στις µειώσεις συντάξεων. Η Δηµοκρατική Αριστερά,
επίσης, είχε ζητήσει να υπάρξει συγκεκριµένη αντιµετώπιση για
τις κατηγορίες αναπήρων. Και επειδή πολύς λόγος γίνεται για
την προστασία των κοινωνικών ευπαθών οµάδων, να πούµε ότι
και αυτήν τη διάταξη, που πλέον εξαιρεί µία µεγάλη κατηγορία
αναπήρων, µας βρίσκει αντίθετους και διατηρούµε τις επιφυλάξεις µας.
Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ-ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Έχετε το λόγο,
κυρία Παπακώστα.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ-ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ
πολύ, κυρία Πρόεδρε, για τη δυνατότητα που µου δίνετε να πω
το εξής:
Μετά τις συγκεκριµένες εκρήξεις και τις επιθέσεις, που καταδικάσαµε οµοφώνως από όλες τις πτέρυγες, δυστυχώς και εντός
του Κοινοβουλίου πυροδοτήθηκε µία εκρηκτική φρασεολογία,
όπως «σύσταση συµµορίας», όπως «εθνικοί µειοδότες», όπως
«Νενέκοι» και µάλιστα σε ευθεία γραµµή, όπου τη σκυτάλη παρέλαβε από τη συνάδελφο, η οποία προηγουµένως δεν ανακάλεσε τους ισχυρισµούς της, η άλλη πλευρά, η Χρυσή Αυγή. Μια
εκρηκτική φρασεολογία, η οποία ουσιαστικά στοχοποιεί τους συναδέλφους Βουλευτές της κυβερνητικής πλειοψηφίας.
Προσωπικά –και γι’ αυτό ζήτησα το λόγο επί προσωπικού,
κυρία Πρόεδρε- αρνούµαι να υπαχθώ σε αυτήν τη λογική, η
οποία και αντίκειται στο κοινοβουλευτικό ήθος και πνεύµα λειτουργίας της Εθνικής Αντιπροσωπείας αλλά και στον Κανονισµό.
Και θεωρώ ότι το Προεδρείο δεν θα πρέπει αυτό να το αντιπαρέλθει έτσι. Άλλως πως, νοµίζω ότι όλοι αυτοί οι ακραίοι ισχυρισµοί δεν συνάδουν και δεν είναι σύστοιχοι µε τη φρασεολογία
της καταδίκης, που ειπώθηκε προηγουµένως από όλες τις πτέρυγες, διότι ακυρώνει στην πράξη και ναρκοθετεί αυτό που χρειαζόµαστε εδώ, κοινοβουλευτική ενότητα και προσφορά στον
ελληνικό λαό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κυρία Παπακώστα, το Προεδρείο προφανώς σας ακούει.
Κάνουµε έκκληση σε όλους τους συναδέλφους να είναι πιο
προσεκτικοί στις τοποθετήσεις τους και στις εκφράσεις τους.
Εγώ, για να διευκολύνω και τη συζήτηση, παρακαλώ να διαγραφεί από τα Πρακτικά η επίµαχη, συγκεκριµένη ρήση. Όµως,
όπως είδατε, η κυρία συνάδελφος επέµεινε στην τοποθέτησή
της. Δεν µπορεί το Προεδρείο, λοιπόν, σε κάθε τέτοια τοποθέτηση συναδέλφων να έρχεται και να διαγράφει και να τοποθετείται το ίδιο. Όλοι κρινόµαστε από αυτά που λέµε. Προφανώς ο
ελληνικός λαός και η Ελλάδα περνάει πρωτόφαντες περιπέτειες.
Αυτό, λοιπόν, θα πρέπει να µας κάνει όλους πιο προσεκτικούς,
όχι µόνο σε αυτά που λέµε, αλλά και στο τι υπογράφουµε και τι
ψηφίζουµε.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ-ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι, κυρία
Πρόεδρε, µόνο που υπάρχει ο Κανονισµός για τις συνέπειες των
λεγοµένων των συναδέλφων, όταν δεν τα ανακαλούν.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής, κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Το λόγο έχει ο
Βουλευτής των Ανεξάρτητων Ελλήνων, κ. Κωνσταντίνος Μαρκόπουλος.
Συγγνώµη, κύριε Μαρκόπουλε, είστε Ανεξάρτητος Βουλευτής.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Πράγµατι, σήµερα στην Αίθουσα από πάρα πολλούς οµιλητές
ζητούµενο είναι η ανεξαρτησία των αποφάσεων αυτού του
τόπου. Η ανεξαρτησία, δηλαδή, την οποία πρέπει να αισθάνεται
το πολιτικό σύστηµα, η Κυβέρνηση και η ελληνική Βουλή στο να
εκφράζει τη δικιά του θέση.
Και υπό αυτήν την έννοια, µου δίνετε την ευκαιρία, κύριε Πρόεδρε –και προφανώς, λογικό ήταν αυτό που έγινε- να πω ότι για
ένα τόσο σοβαρό νοµοσχέδιο, για το οποίο υπήρχαν αποχωρήσεις κοµµάτων και συναδέλφων από την αρµόδια επιτροπή, για
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το οποίο υπάρχουν -ενδεχοµένως δικαίως- αιτήσεις αντισυνταγµατικότητας, µόνο δεκαπέντε Βουλευτές βρέθηκαν να τοποθετηθούν; Μόνο δεκαπέντε Βουλευτές έχουν βάλει την κάρτα τους
για τις διακόσιες πενήντα σελίδες αυτών των νοµοθετικών πράξεων που έγιναν σχέδιο νόµου, για το γεγονός ότι η Κυβέρνηση
δεν µπόρεσε για µια ακόµη φορά να «πιάσει» τις ηµεροµηνίες;
Και από αυτούς τους δεκαπέντε Βουλευτές, µόνο δύο ανήκουν
στο πρώτο κόµµα της Νέας Δηµοκρατίας, κύριοι Υπουργοί;
Ξέρετε τι σηµαίνει αυτό; Σηµαίνει ή ότι οι συνάδελφοι που στηρίζουν την Κυβέρνηση δεν έχουν την ψυχική δύναµη να υπερασπιστούν αυτά που γίνονται εδώ, στην Αίθουσα, καθώς και τις
αποφάσεις της Κυβέρνησης, ή ότι η Κυβέρνηση δεν έχει µπορέσει να πείσει για το γεγονός ότι το σχέδιο που εφαρµόζεται οδηγεί πραγµατικά σε σωτηρία. Και ξέρετε γιατί το λέω αυτό; Διότι
δεν υπάρχει σωτηρία µιας χώρας, στην οποία να συµµετέχει –και
είµαστε σε πολύ δύσκολη θέση ως χώρα- ο πολίτης και το πολιτικό σύστηµα, αν αυτό το σχέδιο σωτηρίας δεν έχει ιδεολόγηµα.
Γιατί το σχέδιο σωτηρίας δεν έχει ιδεολόγηµα. Και δεν έχει ιδεολόγηµα, γιατί δεν έχει αρχή και τέλος. Γιατί δεν περιλαµβάνει
καµµία ελληνική πρόταση, καµµία πρόταση ουσίας δηλαδή, την
οποία να ξέρουµε από πριν, σε αυτές τις όποιες αµφισβητούµενες διαπραγµατεύσεις –και µιλώ για όλη την τριετία, από την κυβέρνηση του κ. Παπανδρέου- όπου πουθενά δεν έχει φανεί ότι η
ελληνική πλευρά πήγε µε θέσεις ισχυρές να τις επιβάλει. Γιατί
στο κάτω-κάτω της γραφής, η δηµοκρατική λογοδοσία φέρνει
όλους εµάς, όπου και αν ανήκουµε, ό, τι και αν έχουµε ψηφίσει,
απέναντι στους πολίτες. Αυτό είναι ένα πρώτο βασικό λάθος. Ότι
η Κυβέρνηση δεν διαθέτει ιδεολογικό χαλί. Δεν υπάρχει πολιτική
χωρίς ιδεολογικό χαλί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι.
Δεύτερο λάθος. Ο τρόπος, µε τον οποίο γίνεται αυτό. Είναι λογικό, κανένας από τους Βουλευτές που στηρίζουν την Κυβέρνηση, αλλά και από τους Βουλευτές που δεν στηρίζουν την
Κυβέρνηση, να µη γνωρίζει, πραγµατικά, τι περιέχονται σε αυτές
τις διακόσιες πενήντα σελίδες; Γιατί ο τρόπος, µε τον οποίο νοµοθετείτε, αφαιρεί την πρωτοβουλία κινήσεων από τους Βουλευτές. Αφαιρεί από τους Βουλευτές τη δυνατότητα να αντιλαµβάνονται το πού βαδίζει ο τόπος. Αφαιρεί πολύ σοβαρά κοµµάτια
εσωτερικού πολιτικού διαλόγου, που είναι η τροφή του κοινωνικού διαλόγου, στην πραγµατικότητα, ακυρώνει το Κοινοβούλιο
και εν πολλοίς, αδικεί και την Κυβέρνηση. Δεν έχετε κανένα λόγο
να κάνετε κάτι µε αυτό τον τρόπο, αν, πράγµατι, πιστεύετε ότι
αυτό οδηγεί στην καλή πλευρά των γεγονότων.
Λάθος τρίτο. Η χώρα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν σώζεται µε αστυνοµικά µέτρα και µε υποχρεωτικές πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου ή µε αιφνιδιαστικά νοµοσχέδια ούτε µε
συζητήσεις µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος. Με αστυνοµικά
µέτρα δεν πείθονται ούτε το πολιτικό σύστηµα ούτε οι πολίτες
αυτής της χώρας ότι πρέπει να συµµετέχουν σε αυτό το διασωστικό κύκλο, στον οποίον έχουµε µπει. Είναι πολύ µεγάλο λάθος
να εκβιάζετε το πολιτικό σύστηµα, ακόµα και αυτούς που σας
στηρίζουν, πάντοτε µε τη δαµόκλειο σπάθη της κατάρρευσης
της χώρας.
Λάθος τέταρτο. Δεν µπορείτε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
να στηρίξετε αυτές τις πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου, αν
δεν έχετε υπ’ όψιν σας –έτσι νοµίζω εγώ και το λέω και προς την
Κυβέρνηση- το σχέδιο παραγωγικής ανασυγκρότησης της
χώρας. Δεν µπορεί, δηλαδή, να υποβάλλουµε διαρκώς αυτό το
λαό σε µία συνεχή κατηφόρα, σε µία διαρκή απελπισία, σε ένα
µόνιµο εισιτήριο µετανάστευσης για τους νέους ανθρώπους, αν
δεν γνωρίζουµε εµείς, οι Βουλευτές του ελληνικού Κοινοβουλίου,
το σχέδιο της Κυβέρνησης για την παραγωγική ανασυγκρότηση,
για την ανάταση, δηλαδή, αυτής της κοινωνίας. Είναι αδιανόητο,
µετά από τρία χρόνια σ’ αυτήν τη Βουλή, όπως και στην προηγούµενη, να πιεζόµαστε να ψηφίσουµε κάτι, για το οποίο είµαστε απόλυτα σίγουροι –κάποιοι µε δάκρυα, κάποιοι χωρίς
δάκρυα, κάποιοι µε διάφορες εκφράσεις- ότι αναγκαστήκαµε να
κατηφορίσουµε, όταν δεν ξέρουµε πώς θα ανηφορίσουµε.
Αυτό το δεύτερο, είναι και το µεγάλο έλλειµµα αυτής της Κυβέρνησης. Ότι δεν µπορεί να περιγράψει µε καµµία δύναµη και
µε κανέναν τρόπο το δρόµο εκείνο, µε τον οποίο µπορούµε να
ελπίζουµε ότι η ελληνική οικογένεια θα ανακτήσει, όχι τα χρή-
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µατα που έχασε, αλλά την ελπίδα και την πίστη σ’ αυτήν την πατρίδα. Γιατί δεν υπάρχει πατρίδα, χωρίς συνεκτική, ενωµένη και
ισχυρή κοινωνία. Και αυτό δεν έχει να κάνει µε τις πολιτικές διαφορές των ανθρώπων ή των πολιτικών µεταξύ τους. Έχει να
κάνει µε το συνολικό λαϊκό αίσθηµα ότι πρέπει να πάµε τη χώρα
ένα βηµατάκι πιο µπροστά. Και αυτό το λαϊκό αίσθηµα, το προκαλεί µόνο η Κυβέρνηση. Η Κυβέρνηση κρατάει την «τράπουλα»
και µοιράζει τα θέµατα του κοινωνικού και του πολιτικού διαλόγου. Η Κυβέρνηση έχει πάντοτε –η όποια κυβέρνηση- την πρωτοβουλία των κινήσεων. Η Κυβέρνηση είναι αυτή, η οποία µε τον
τρόπο που κυβερνά, στην πραγµατικότητα χαράζει µια οριζόντια
γραµµή µέσα στην κοινωνία. Και είναι αυτή που βάζει περισσότερο από όλους, από την ώρα που δεν έχει σχέδιο παραγωγικής
ανασυγκρότησης, όλα τα χαρακτηριστικά εκείνα που θα οδηγήσουν στο σπάσιµο της κοινωνικής συνοχής.
Πόσο νοµίζετε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι οι πολίτες θα
αντέξουν χωρίς να έχουν τη δυνατότητα να ανταποκριθούν στις
ανάγκες των παιδιών τους; Πόσο νοµίζετε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι θα αντέξει η ελληνική κοινωνία τη διαρκή κατηφόρα χωρίς την περιγραφή της ανηφόρας στην ουσία κι όχι στα
λόγια;
Χρειαζόµαστε κράτος, είπε ο εισηγητής της Πλειοψηφίας,
ισχυρό και µεταρρυθµισµένο για να βοηθήσει τη χώρα. Κράτος
χωρίς ήθος, κράτος δηλαδή που απολύει, κράτος χωρίς αξιοκρατία που δεν έχει θεσπιστεί, κράτος χωρίς νέα οργάνωση, κράτος
το οποίο δεν δίνει σε καµµία στιγµή και σε καµµιά γωνιά την αίσθηση ότι µπορεί να ανταποκριθεί στις προκλήσεις των καιρών
δεν υφίσταται, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι.
Άρα, οδηγούµαστε µε µαθηµατική ακρίβεια σε µια επανάσταση µιας µεσαίας τάξης που ανεκτικά και υποµονετικά σας περιµένει. Δεν ζητούν οι πολίτες πια θέση στο δηµόσιο -αυτό
κερδήθηκε από την κρίση- ζητούν ευκαιρία. Και ευκαιρία, κύριε
Υπουργέ, δεν δίνεται ούτε µε τα ΕΤΕΑΝ ούτε µε τα δανεικά ούτε
µε τις ψεύτικες ελπίδες.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ελπίδα και ευκαιρία, δίνεται µόνο εάν περιγράψετε πώς θα
είναι η Ελλάδα του 2021, δηλαδή τότε που θα έχουν συµπληρωθεί διακόσια χρόνια από την απελευθέρωση της χώρας και από
την ουσιαστική δηµοκρατία. Πώς, λοιπόν, θέλει η Κυβέρνηση να
είναι η Ελλάδα το 2021, για να ξέρουν οι νέοι άνθρωποι και οι οικογένειες πού βαδίζει αυτός ο τόπος; Πείτε το. Μπορεί να µονοµαχήσουµε και να διαφωνήσουµε σ’ αυτά, µπορεί να συµφωνήσουµε αλλά οι πολίτες πρέπει να ξέρουν για να σας συνοδεύσουν, για να µας συνοδεύσουν σ’ αυτήν την ανηφόρα που έρχεται και η οποία είναι µη ανθεκτική.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ολοκληρώστε,
παρακαλώ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κλείνω, κύριε Πρόεδρε.
Δεν υπάρχει σωτηρία για ένα κράτος και δεν υπάρχει συνοχή
στην κοινωνία χωρίς ισχυρό δίκαιο και αποτελεσµατικό κοινωνικό
κράτος. Διορθώστε, λοιπόν –και είναι εδώ ο Υπουργός Υγείαςτις απόλυτες αδικίες. Δεν είναι δικαιολογία η ανέχεια του κράτους στο να ανακουφίσουµε σ’ αυτούς που προκαλέσαµε µε τα
µέτρα που πήραµε µέσα σ’ αυτήν τη Βουλή, ανεργία, ανέχεια και
δυστυχία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ολοκληρώστε,
κύριε Μαρκόπουλε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Άρα, θέλετε νοσοκοµεία,
θέλετε ΕΟΠΥΥ. Δεν είναι δυνατόν σήµερα να γίνονται συσσίτια
κι όλοι εµείς να τα κοιτάζουµε, µέλη του ελληνικού Κοινοβουλίου
και να χειροκροτούµε αυτές τις ενέργειες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ, τελειώστε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, ένα δευτερόλεπτο ακόµα. Δεκαπέντε οµιλητές έχετε. Το είπα από την
αρχή. Έχετε δέκα ώρες συνεδρίαση. Δώστε ένα λεπτό σε έναν
οµιλητή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Υπάρχει κάποιος Κανονισµός, όµως.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ πολύ.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΔ’ - 14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013

Δεν είναι δυνατόν, λοιπόν, εµείς οι Έλληνες Βουλευτές να παρακολουθούµε τα συσσίτια και να χειροκροτούµε τις ιδιωτικές
πρωτοβουλίες. Θα έπρεπε το κράτος να είναι µπροστά, το κράτος να αγκαλιάζει, το κράτος να ζεσταίνει, το κράτος να δείχνει
το δρόµο. Το κράτος είναι αυτό, δηλαδή η Κυβέρνηση, που πρέπει να δείξει πού βαδίζει αυτή η χώρα, για να πείσει τους πολίτες,
όχι εµάς που δεν έχουµε ψηφίσει και δεν έχουµε πεισθεί.
Ευχαριστούµε πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε.
ΜΑΡΙΝΟΣ ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µου επιτρέπετε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε συνάδελφε, τι θέλετε; Για ποιο λόγο θέλετε να µιλήσετε;
ΜΑΡΙΝΟΣ ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ: Θα µου επιτρέψετε για ένα λεπτό
να σας πω ότι εγώ κι ένα σωρό άλλοι συνάδελφοι από όλα τα
κόµµατα ήµασταν από την αρχή εδώ και ενώ δείξαµε το ενδιαφέρον να µιλήσουµε κι εµείς, µετά από συµφωνία του Προεδρείου είναι να µιλήσουν µόνο οι εγγεγραµµένοι. Είναι λάθος.
Με όλο το σεβασµό προς τον κ. Μαρκόπουλο, εµείς ήµασταν παρόντες, ζητήσαµε το λόγο αλλά δεν µας τον έδωσε το Προεδρείο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Το λόγο έχει ζητήσει ο Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Παναγιώτης
Καµµένος.
Ορίστε, κύριε Καµµένε, έχετε το λόγο για δώδεκα λεπτά.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήµερα σε αυτήν εδώ την
Αίθουσα έρχεται προς ψήφιση το τελευταίο κείµενο που αποτελεί
το καρφί στο φέρετρο της Ελλάδας. Παραχωρείται αµετάκλητα
και άνευ όρων η εθνική κυριαρχία της χώρας. Καταργείται η ασυλία της χώρας έναντι των πιστωτών, των τοκογλύφων, των δανειστών -έτσι νοµίζουν- φέρνοντας ένα νοµοσχέδιο, ένα σχέδιο
νόµου το οποίο περιλαµβάνει τα πάντα. Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ιππόδροµο, δώρα Χριστουγέννων, τραίνα, Φιλοτελικό Μουσείο, ρυθµίσεις προς τους συµβούλους που θα πληρώνονται µε
πολλά εκατοµµύρια από τον ελληνικό λαό, για να συµβουλεύουν
την Κυβέρνηση έναντι των δανειστών και τους δανειστές έναντι
της Κυβερνήσεως. Και µέσα σε όλα αυτά ουσιαστικά προσπαθούν οι συγκυβερνώντες µε εντολή της τρόικας να νοµιµοποιήσουν το παράνοµο, το άκυρο, το αντισυνταγµατικό µνηµόνιο Ι,
µνηµόνιο ΙΙ, µνηµόνιο ΙΙΙ και τις δανειακές συµβάσεις.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε κάθε ευθύνη αυτών που λέω
και από το Βήµα της Βουλής των Ελλήνων, απευθύνοµαι προς
τους δανειστές της χώρας και τους λέω πως ό,τι κι αν ψηφιστεί
σήµερα, δεν ισχύει, είναι άκυρο. Δεν δεσµεύονται οι Ελληνίδες
και οι Έλληνες διά της Βουλής των Ελλήνων για να πληρωθούν
οι πιστωτές, έχοντας δηµιουργήσει ένα επονείδιστο χρέος και
ένα επαχθές χρέος. Δεν πρόκειται να εισπράξουν τα τοκογλυφικά επιτόκια που έχουν βάλει στις πλάτες του ελληνικού λαού.
Δεν υπάρχει δέσµευση η οποία να στηρίζεται στο ελληνικό Σύνταγµα, που να δεσµεύει τον ελληνικό λαό απέναντι σ’ αυτά που
συνυπογράφουν σήµερα οι συγκυβερνώντες. Όλα αυτά τα οποία
έχουν στα χέρια τους είναι άκυρα, αντισυνταγµατικά και για µας
δεν υπήρχαν ποτέ.
Κι αυτό, γιατί το Σύνταγµα της Ελλάδος δεν καταλύεται. Όλες
οι διαδικασίες οι οποίες έχουν γίνει είναι αντισυνταγµατικές και
την αντισυνταγµατικότητα των διατάξεων, την είχαν προείπει οι
ίδιοι οι σηµερινοί κυβερνώντες. Το κόµµα της Νέας Δηµοκρατίας
µε Πρόεδρο τον Αντώνη Σαµαρά, είχε καταθέσει αιτιάσεις αντισυνταγµατικότητας σ’ αυτήν εδώ τη Βουλή. Ήταν όταν έλεγε για
τη λάθος συνταγή, για το φάρµακο που σκοτώνει τον ασθενή.
Είναι ξεκάθαρο ότι σήµερα κάνοντας αυτήν τη συζήτηση στη
Βουλή των Ελλήνων, κάποιοι επέλεξαν να υπάρχουν άλλου είδους πρωτοσέλιδα, να είναι πρωτοσέλιδο και πρώτο θέµα στις
τηλεοράσεις και στα Διεθνή Μέσα Ενηµέρωσης, οι πυροβολισµοί
που κάποιοι παρακρατικοί έριξαν το βράδυ στα γραφεία της
Νέας Δηµοκρατίας. Συνήθης τακτική στην πατρίδα µας.
Σ’ αυτήν εδώ την Αίθουσα πριν από λίγα χρόνια, σε εκείνη τη
θέση είχαν αφεθεί κάποια λουλούδια στο έδρανο του Παύλου
Μπακογιάννη, λίγες µέρες πριν τη συζήτηση στη Βουλή για την
εξεταστική επιτροπή για το σκάνδαλο Κοσκωτά. Πριν ακόµα λίγα
χρόνια απ’ αυτό το επεισόδιο, ο Πρόεδρος της επιτροπής για τη
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διερεύνηση του σκανδάλου της ΑΓΕΤ-ΗΡΑΚΛΗΣ, ο Λευτέρης Παπαδηµητρίου, λίγες µέρες πριν την ψηφοφορία πυροβολήθηκε
στα πόδια. Σήµερα, την ηµέρα που παραδίδεται η χώρα µε παράνοµο και αντισυνταγµατικό τρόπο, µε αυτό που σήµερα φέρνει
στη Βουλή την κατάργηση της εθνικής κυριαρχίας και της ασυλίας, λίγες µέρες πριν τη συζήτηση για την προανακριτική επιτροπή της παραποµπής του Γιώργου Παπανδρέου, που µε
συνένοχο τον Παπακωνσταντίνου, υπέγραψαν τις πρώτες συµβάσεις αλλοιώνοντας τα στατιστικά στοιχεία και από την άλλη
µεριά, του Ευάγγελου Βενιζέλου και του τότε Πρωθυπουργού κ.
Παπαδήµου που θα ψηφίσει η Βουλή των Ελλήνων, έχουµε µία
κλιµάκωση της βίας. Ξεκίνησε από γκαζάκια, έγινε µολότοφ σε
πολυκατοικίες που διαµένει παιδί τριών χρονών, σήµερα έγινε
Καλάσνικοφ κι ελπίζω να µη γίνουν κι άλλα µέχρι την Πέµπτη.
Αυτά τα λέω, διότι κάποιοι επιδιώκουν να αλλάξει η ατζέντα.
Και αυτοί που το επιδιώκουν, είναι αυτοί που έχουν συµφέρον να
αλλάξει η ατζέντα. Γιατί έπρεπε σε αυτήν εδώ την Αίθουσα σήµερα να συζητάµε την παράδοση της εθνικής κυριαρχίας της
χώρας. Θα διαβάσω συγκεκριµένες λέξεις για να ακούσει πάλι ο
ελληνικός λαός.
Θα έπρεπε έξω από αυτήν την Αίθουσα, στην πλατεία Συντάγµατος να είναι µαζεµένος όλος ο ελληνικός λαός για να πει. Όχι,
δεν παραδίδεται η εθνική κυριαρχία της χώρας. Δεν αφήνουµε
τους πιστωτές να καταργήσουν το δικαίωµα της χώρας, να προστατεύσει την ασυλία της, δηλαδή το δικαίωµα να πληρώνονται
τα δηµόσια νοσοκοµεία για να παρέχουν την υγεία στους πολίτες, την παιδεία, για να µπορούν να λειτουργούν τα δηµόσια σχολεία, το κράτος, το οποίο θα πρέπει να προστατεύσει τους
πολίτες που έχουν φθάσει κάτω από τα όρια της φτώχειας µε την
πολιτική της τρόικας και είναι επάνω από τρία εκατοµµύρια. Να
προστατεύσει το ένα εκατοµµύριο επτακόσιες πενήντα χιλιάδες
ανέργους. Να προστατεύσει τους πολύτεκνους. Να προστατεύσει τις µανάδες. Να προστατεύσει τις δαπάνες για να προασπιζόµαστε την εθνική µας ακεραιότητα. Να προστατεύσει την
ύπαρξη του κράτους.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ελληνικέ λαέ, σήµερα υπογράφεται ουσιαστικά η νοµιµοποίηση –νοµίζουν- των τριών µνηµονίων. Για πρώτη φορά από αυτό το Βήµα, θα διαβάσω υπόδειγµα
νοµικής γνωµοδότησης που έδωσαν οι πιστωτές προς την ελληνική κυβέρνηση και που πρέπει να υπογράψει.
Λένε οι πιστωτές στην ελληνική εκλεγµένη κυβέρνηση: «Θα
υπογράψετε σαν παράρτηµα 1 υπόδειγµα νοµικής γνωµοδότησης προς το Ευρωπαϊκό Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας». Στην τρίτη σελίδα, αναφέρεται ο όρος εννέα «ο ορισµός
του Αγγλικού Δικαίου ως εφαρµοστέου δικαίου για τη σύµβαση
τροποποίησης, αποτελεί έγκυρη επιλογή εφαρµοστέου δικαίου
που δεσµεύει το δικαιούχο κράτος-µέλος και την Τράπεζα της
Ελλάδας, σύµφωνα µε το ελληνικό δίκαιο».
Όρος δέκα. «Το δικαιούχο κράτος-µέλος και η Τράπεζα της
Ελλάδος έχουν υπαχθεί νόµιµα, αποτελεσµατικά και αµετάκλητα,
στην αποκλειστική αρµοδιότητα των δικαστηρίων του Μεγάλου
Δουκάτου του Λουξεµβούργου σε σχέση µε τη σύµβαση τροποποίησης και κάθε απόφαση των δικαστηρίων αυτών, θα είναι αµετάκλητη και εκτελεστή στην Ελληνική Δηµοκρατία».
Όρος έντεκα. «Ούτε το δικαιούχο κράτος-µέλος ούτε η Τράπεζα της Ελλάδας ούτε κανένα από τα αντίστοιχα περιουσιακά
του στοιχεία εξαιρούνται λόγω εθνικής κυριαρχίας ή για άλλο
λόγο της δικαιοδοσίας κατάσχεσης συντηρητικής ή αναγκαστικής εκτέλεσης σε σχέση µε οτιδήποτε ένδικο βοήθηµα ή διαδικασία σχετικά µε τη σύµβαση τροποποίησης».
Ούτε η κυβέρνηση Τσολάκογλου δεν έχει υπογράψει τέτοιου
είδους κείµενα κατά την διάρκεια της παράδοσης της χώρας
στους Γερµανούς. Για όνοµα του Θεού!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των Ανεξάρτητων Ελλήνων)
Κύριε Ψυχάρη, µη γελάτε. Εσείς συνεχίζετε να παίρνετε ενισχύσεις στις ατοµικές σας επιχειρήσεις από τον ΟΠΑΠ αλλά κάποιοι άλλοι πεινάνε. Εσείς συνεχίζετε να δανειοδοτήστε για να
υβρίζετε πολιτικούς εκλεγµένους. Οι φυλλάδες του συγκροτήµατός σας, προσπαθούν να µας κατατάξουν στην άκρα δεξιά.
Απάντησε η κ. Χρυσοβελώνη µε ένα άρθρο.
Ακούστε, είστε Βουλευτές του ελληνικού Κοινοβουλίου. Πάψτε
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να υπηρετείτε άλλα συµφέροντα. Υπάρχουν άνθρωποι που πεινάνε την ώρα που εσείς χρηµατοδοτείστε. Αφήστε, λοιπόν, τα
γέλια και τις ειρωνείες.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήµερα µε αυτή την πράξη, ουσιαστικά δίνεται ένα ακόµη όπλο στα χέρια των δανειστών, το
οποίο και βεβαίως είναι ανίσχυρο.
Επικαλούµαι σε αυτή την Αίθουσα το θέµα της πλειοψηφίας
που θα ψηφίσει αυτό το σχέδιο νόµου. Ελπίζετε ότι θα νοµιµοποιήσετε αυτό το αντισυνταγµατικό σχέδιο νόµου και αυτές τις
συµφωνίες µε εκατόν πενήντα ένα Βουλευτές; Εσείς οι ίδιοι γνωρίζετε και στο παρελθόν λέγατε και λέγαµε τότε µαζί –και αναφέροµαι στη Νέα Δηµοκρατία- ότι οι διεθνείς συµβάσεις θα
πρέπει να επικυρώνονται βάσει του άρθρου 28 παράγραφος 2
του Συντάγµατος µε αυξηµένη πλειοψηφία.
Τι πάτε, λοιπόν, σήµερα να κάνετε; Μέσα στο κουρνιαχτό των
παρακρατικών µεθόδων, οι οποίες σε αυτόν εδώ τον τόπο πολλές φορές χρησιµοποιήθηκαν –τα ίδια έλεγαν και στη δολοφονία
Λαµπράκη- προσπαθείτε να πάρετε ένα χαρτί συµφωνίας το
οποίο νοµίζετε ότι θα σας λυτρώσει απέναντι στους δανειστές.
Δεν θα το πάρετε και δεν ισχύει. Αυτό είναι δέσµευσή µας και
είναι δέσµευση και του ελληνικού λαού.
Εµείς σας καλούµε, καλούµε το σύνολο της Εθνικής Αντιπροσωπείας, να αρνηθεί σήµερα να ψηφίσει αυτό το επαίσχυντο για
τη δηµοκρατία και την εθνική υπερηφάνεια δήθεν σχέδιο νόµου,
το οποίο έρχεται στη Βουλή µέσα σε µία νύχτα για να βάλει το
καρφί στο φέρετρο της χώρας.
Σας καλούµε να απαντήσουµε «όχι» όλοι µαζί. Μαζί µε τον ελληνικό λαό, σας καλούµε να αντισταθούµε σε αυτούς που θέλουν
την Ελλάδα όχι ένα κυρίαρχο κράτος, αλλά ένα κράτος που έχει
παραδοθεί στους δανειστές. Σας λέµε ότι ο ελληνικός λαός απαιτεί και τιµωρία.
Σταµατήστε να καλύπτετε αυτούς που µε δόλο οδήγησαν την
πατρίδα µας σε αυτήν την κατάσταση. Ελάτε σήµερα να καταψηφίσουµε και την Πέµπτη να παραπέµψουµε εκείνους που δεν
απολογούνται πλέον στον ελληνικό λαό αλλά στην ελληνική και
ποινική δικαιοσύνη. Εκείνους, οι οποίοι την ώρα που εξαθλίωναν
µε τις πολιτικές τους τον ελληνικό λαό, τα στικάκια της λίστας
Λαγκάρντ τα κράταγαν στα συρτάρια τους. Και εκείνους τους
Πρωθυπουργούς, οι οποίοι ενώ εν γνώση τους µπορούσαν να εισπράξουν φόρους από αυτά τα στικάκια και τις πληροφορίες, µε
εντολή τους απέκρυπταν από τις φορολογικές αρχές τις πληροφορίες αυτές, την ώρα που έχουν γεµίσει οι ποινικές φυλακές µε
µικροοφειλέτες των 3.000 και των 5.000 ευρώ.
Αυτή είναι η αλήθεια. Εµείς δεν επιδιώκουµε τον εθνικό διχασµό. Εµείς επιδιώκουµε την εθνική συνοχή και τη δηµιουργία
ενός εθνικού µετώπου.
Οι Ανεξάρτητοι Έλληνες, θα κάνουµε τα πάντα για να κινητοποιήσουµε το δηµοκρατικό και πατριωτικό τόξο, τις Ελληνίδες
και τους Έλληνες που πιστεύουν ότι πρώτα απ’ όλα για να ασκηθούν οποιεσδήποτε πολιτικές, επιβάλλεται να υπάρχει ένα εθνικά
κυρίαρχο κράτος. Θα πρέπει να αντισταθούµε όλοι µαζί, γιατί σε
λίγο καιρό θα είναι πολύ αργά.
Επειδή υπάρχουν κάποιες συζητήσεις για τον καθορισµό της
ΑΟΖ, µε τις διατάξεις που περνάνε δεν αποκλείεται ούτε ο εθνικός πλούτος της χώρας. Για να µπορέσουµε να οριοθετήσουµε
την ΑΟΖ, που είναι θέση µας, σας λέµε ότι πρέπει να είναι ξεκάθαρο ότι δεν θα παραδοθεί η ελπίδα των παιδιών και των εγγονιών των Ελλήνων. Γιατί ο στόχος τους αυτός είναι. Ο στόχος,
είναι να πάρουν την ιδιωτική περιουσία που θα κατασχεθεί, να
πάρουν τη δηµόσια περιουσία για ένα κοµµάτι ψωµί και µετά να
παραδώσει η Ελλάδα και να παραλάβουν οι δανειστές τον ορυκτό πλούτο που αποτελεί και τη σωτηρία της χώρας.
Το βράδυ, στην ονοµαστική ψηφοφορία που θα θέσουµε, να
σκεφθείτε ότι δεν εκτελείτε κοµµατικές εντολές. Όλες και όλοι
οι συνάδελφοι είστε εκλεγµένοι µε εντολή του ελληνικού λαού.
Σήµερα το βράδυ, λοιπόν, την ώρα που θα ψηφίσετε, σας προτείνω να το κάνετε σύµφωνα µε τη συνείδησή σας και έχοντας
υπ’ όψιν σας ότι αύριο είστε προσωπικά υπεύθυνοι απέναντι
στους πολίτες που σας επέλεξαν για να τους εκπροσωπείτε. Τότε
θα έχετε διατελέσει εθνικό έργο. Αν όχι, δικαιολογίες για κοµµατική πειθαρχία δεν υπάρχουν ούτε σήµερα ούτε την Πέµπτη.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Οι δικαιολογίες τελείωσαν. Είστε συµµέτοχοι στις αποφάσεις
που θα πάρετε σε όλες τις διαδικασίες που θα επακολουθήσουν.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των Ανεξάρτητων Ελλήνων)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Πρόεδρε,
επειδή η φράση σας «αυτή η Κυβέρνηση είναι χειρότερη από την
κυβέρνηση Τσολάκογλου», είναι µια δεινή ύβρις κατά των µελών
της Κυβέρνησης και κατ’ επέκταση και εκείνων που στηρίζουν
την Κυβέρνηση αυτή, θα σας παρακαλέσω να επιτρέψετε να απαλειφθεί από τα Πρακτικά.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων): Το Προεδρείο δεν προστατεύει τη διαδικασία ούτε του κοινοβουλευτικού ελέγχου ούτε του νοµοθετικού έργου.
Τουλάχιστον, τη διαδικασία του να φέρουµε την ευθύνη αυτών
που λέµε στα Πρακτικά, δεν µπορείτε ακόµα να µας την αφαιρέσετε. Επιµένω σε ό,τι ακριβώς έχω πει.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των Ανεξάρτητων Ελλήνων)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τότε δίνω την
εντολή εγώ να απαλειφθεί η φράση από τα Πρακτικά.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων): Αφαιρείτε φράση από τα Πρακτικά της Βουλής;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κάνω χρήση δικαιώµατος που µου παρέχει ο Κανονισµός.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων): Δεν έχει ξαναγίνει αυτό εδώ µέσα! Τι λέτε, κύριε Πρόεδρε;
Θα αφαιρέσετε φράση από τα Πρακτικά της Βουλής;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Ψυχάρη,
για ποιο λόγο έχετε ζητήσει το λόγο;
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων): Θα αφαιρέσετε φράση από τα Πρακτικά της Βουλής;
Ποιος είστε; Με ποιο άρθρο του Κανονισµού αφαιρείτε από τα
Πρακτικά της Βουλής φράση Βουλευτή και Προέδρου κόµµατος;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Είναι υβριστική
φράση.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων): Είναι ντροπή πια! Είναι ντροπή ότι καταλύετε τον κοινοβουλευτικό θεσµό!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ! Να
µη γράφεται τίποτα από αυτά που ακούγονται ως κραυγές.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων):…..
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Ψυχάρη,
για ποιο λόγο έχετε ζητήσει το λόγο;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΨΥΧΑΡΗΣ: Επί προσωπικού.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα το
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Έχει ζητήσει το
λόγο ο κ. Ψυχάρης προ πολλού.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Ορίστε κ. Ψυχάρη. Για ποιο λόγο έχετε ζητήσει το λόγο;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΨΥΧΑΡΗΣ: Αν φωνάζουν…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Πρόεδρε,
παρακαλώ να συµβάλλετε στην ευταξία.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων): …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Ψυχάρη,
για ποιο λόγο ζητάτε το λόγο;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΨΥΧΑΡΗΣ: Επί προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Να ακούσω
ποιο είναι το προσωπικό.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΨΥΧΑΡΗΣ: Επειδή ο κ. Καµµένος αναφέρθηκε στις
επιχειρήσεις που έχω και στις επιχορηγήσεις που λαµβάνουν οι
δικές µου επιχειρήσεις, αν ο κ. Καµµένος ήταν πληροφορηµένος,
θα γνώριζε ότι ουδέποτε είχα καµµία επαγγελµατική εµπλοκή…
µε τον ΔΟΛ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Ακούστηκε το ονοµατεπώνυµό
σας, ώστε να δίνεται το δικαίωµα να µιλήσετε;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΨΥΧΑΡΗΣ: Βεβαίως.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τελειώνετε,
κύριε συνάδελφε. Ένα λεπτό έχετε.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΨΥΧΑΡΗΣ: Ήµουν είκοσι χρόνια διπλωµάτης. Δεν

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΔ’ - 14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013

έχω καµµία άλλη επαγγελµατική ενασχόληση, αντιθέτως µε τον
κ. Καµµένο που δεν ξέρω αν έχει εργαστεί ποτέ του. Είναι ένα
άτοµο που δεν είχε ποτέ του επάγγελµα, ένα άτοµο, που ισχυρίζεται ότι µας ψεκάζουν, ένα άτοµο, το οποίο προσβάλλει ακόµα
και τον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας αν υπάρχει non paper ή όχι,
που ισχυριζόταν πως δεν υπήρχε αλλά στελέχη του κόµµατός
του αποφαίνονταν ότι υπήρχε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τελείωσε το
προσωπικό σας. Το αναπτύξατε. Τώρα κάνετε και εσείς µια γενική αναφορά που θα προκαλέσει κύκλο συζητήσεων.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΨΥΧΑΡΗΣ: Είναι ντροπή να προσβάλλει την ηθική
µας τάξη και υπόσταση αλλά υπάρχει πεδίον δόξης λαµπρόν, αν
θέλει, να τα βάλει µε τα φαντάσµατα...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Ψυχάρη,
παρακαλώ. Είπατε αυτό που θέλατε.
Το λόγο έχει ο Υπουργός Υγείας, κ. Λυκουρέντζος.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ ( Υπουργός Υγείας): Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, την ώρα της µεγάλης δοκιµασίας, αυτού του τύπου οι αντιπαραθέσεις δεν βοηθούν τον
τόπο, δεν βοηθούν το λαό. Συνεπώς, η πρώτη έκκληση την οποία
κάνω είναι να εγκαταλείψουµε αυτές τις ακραίες, προσβλητικές
τοποθετήσεις, οι οποίες δεν συνάδουν µε το επίπεδο της δηµοκρατίας στην οποία ζούµε.
Κύριε Πρόεδρε, οι τοποθετήσεις οι οποίες προσβάλλουν κατά
τρόπο βάναυσο µια δηµοκρατικά εκλεγµένη Κυβέρνηση, δεν
αποτελούν µόνο ύβρη αλλά αποδεικνύουν ότι κάποιοι επιµένουν
όχι µόνο να καταδείξουν την καταγωγή τους αλλά και την αγωγή
τους και το κατά πόσο έχει σχέση µε τα δηµοκρατικά ιδεώδη.
Φράσεις τύπου: «η Κυβέρνηση είναι µέλη συµµορίας», «εθνικοί
µειοδότες», «θα λογοδοτήσετε», «από τη µια ο λαός και από την
άλλη οι τραπεζίτες», «κατάπτυστο νοµοσχέδιο», «χούντα» γιατί;
Γιατί το Σύνταγµα επιτρέπει και αυτήν την πρακτική του νοµοθετικού έργου, των πράξεων νοµοθετικού περιεχοµένου;
Τι είναι, λοιπόν, αυτά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όλα αυτά
που καταθέτετε εδώ; Είναι το καλύτερο υλικό, για να ζούµε στις
µέρες µας πρακτικές βίας, µίσους, διχασµού και κυρίως εξαπάτησης του ελληνικού λαού, προς τον οποίο επιδεικνύεται αισχρή
ασέβεια, όταν οι αντιπρόσωποί του αποκρύπτουν την αλήθεια.
Δεν άκουσα µέχρι τώρα µια τοποθέτηση που να λέει πώς εξασφαλίστηκαν… τα 52,5 δισεκατοµµύρια ευρώ.
(Θόρυβος από την πτέρυγα των Ανεξάρτητων Ελλήνων)
Κοιτάξτε, κύριοι συνάδελφοι, δεν ανησυχώ γι’ αυτού του είδους τις διακοπές, γιατί επαναλαµβάνω ότι η δηµοκρατική αγωγή
του καθενός εκδηλώνεται µε τη στάση του στο Κοινοβούλιο, µε
τις θέσεις του και τις απόψεις του. Από εκεί και πέρα, λοιπόν, χαρακτηρίζει ο ελληνικός λαός την καθεµιά και τον καθέναν από
εµάς. Και περιορίζοµαι σ’ αυτό και µόνο, γιατί εκείνοι οι οποίοι
καταφεύγουν σε ύβρεις, αποκαλύπτουν απλώς την κενότητα των
επιχειρηµάτων, το αδιέξοδο στο οποίο βρίσκονται.
Ετέθη θέµα από εκλεκτό συνάδελφο σε σχέση µε το ιδεολόγηµα της προσπάθειας την οποία κάνει η Κυβέρνηση. Αλίµονο
αν δεν υπήρχε. Είναι οι αλλαγές και οι µεταρρυθµίσεις που θέλουν να φέρουν την Ελλάδα στο κέντρο της ευρωπαϊκής πραγµατικότητας και είναι εκείνοι οι οποίοι επιµένουν να συγκρατήσουν την Ελλάδα ακίνητη στην ιστορία, δέσµια του κρατισµού,
µια Ελλάδα η οποία δεν µπορεί να προοδεύει.
Και επιµένω στο θέµα της ιδεολογίας και των αξιών, γιατί κατακτήσαµε ο ελληνικός λαός το προνόµιο να αναδείξουµε την ευρωπαϊκή ιδέα και τον οικουµενικό χαρακτήρα των αξιών µας.
Στοιχεία, όµως, όπως η βία, το µίσος, οι απειλές, οι ύβρεις, οι
προπηλακισµοί, η τροµοκρατία, συγκροτούν τη βαρβαρότητα
απέναντι στον πολιτισµό που κάποιοι την επέλεξαν για να την κάνουν πολιτική τους συµπεριφορά και στάση στο δηµόσιο βίο της
χώρας. Είναι εκείνοι, οι οποίοι οραµατίζονται ότι στις πλατείες
και στους δρόµους της εµφύλιας αναµέτρησης, µπορεί να αναζητηθεί το µέλλος της χώρας. Όχι µόνο σφάλλουν πολιτικά αλλά
πράττουν και εκτός του ήθους, του µέτρου και της αισθητικής
και της υπεροχής του ελεύθερου διαλόγου, καθοριστικών παραµέτρων της ελληνικής συλλογικής πολιτισµικής παράδοσης.
Κάποιοι οραµατίζονται, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πότε τον
«κόκκινο Δεκέµβρη», πότε τον «κόκκινο Γενάρη». Εγώ αυτό το
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οποίο ξέρω, είναι ότι κόκκινη είναι κάθε χρονιά, επειδή ο Ολυµπιακός κερδίζει το πρωτάθληµα!!! Τα κόκκινα οράµατα έχουν
ακυρωθεί από τους λαούς.
Και εκεί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όπου δυο δεκαετίες
πριν, οι γειτονικοί µας λαοί γκρέµισαν µε πάταγο τους µύθους οι
οποίοι χτίστηκαν πάνω στο όνοµα της εργατικής τάξης και της
επικυριαρχίας της, στο όνοµα της κατοχής των µέσων παραγωγής από τους εργαζόµενους, η Ελλάδα δεν µπορεί να επιστρέψει. Εκεί δηλαδή, που άλλοι λαοί δραπέτευσαν γιατί ήταν δέσµιοι
δεσµών του κρατισµού, του δογµατικού σοσιαλισµού όπου σε
αυτά τα δεσµά δυστυχώς δεν διαφοροποιούνται και παρατάξεις,
οι οποίες κατά τα άλλα υπερασπίζονται την ελευθερία και τη δηµοκρατία.
Τι προσφέρει, λοιπόν, σε µία ελεύθερη κοινωνία η οικονοµία
της αγοράς και η ενίσχυση του ανταγωνισµού; Διότι περί αυτού
πρόκειται µε την ψήφιση αυτού του νοµοσχεδίου. Σπάµε τα
δεσµά που χάλκευσε ο κρατισµός, οι ουτοπίες, οι αυταπάτες,
όλα αυτά που χρέωσαν τις Ελληνίδες και τους Έλληνες για γενιές και γενιές και σήµερα δεν τολµάτε να καταθέσετε ένα επιχείρηµα εναντίον αυτής της πολιτικής, διότι πιστεύετε –αφελώς;
Όχι, σκοπίµως; Ναι- ότι κατά αυτόν τον τρόπο εξαπατάτε εύκολα
τον ελληνικό λαό. Για ποιο λόγο; Όχι για το µέλλον του τόπου
αλλά για να κερδίσετε πρόσκαιρη εκλογική επιρροή. Να την κάνετε τι εν τέλει; Να είµαστε εδώ και την ώρα της κρίσης, αντί και
να είµαστε ενωµένοι, να διχάζετε, να τροµοκρατείτε, να απειλείτε; Αυτή είναι η συµβολή όσων θέλουν να έχουν αυτόν τον ιδεολογικό εξοπλισµό;
(Χειρoκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Και σας ρωτώ. Θέλετε να καταργήσουµε την ελεύθερη ραδιοφωνία και τηλεόραση; Θα καταργήσουµε τις θέσεις των εργαζοµένων; Θα τους προσλάβετε στο δηµόσιο;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Δώστε τους προνόµια ως το
’15.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ (Υπουργός Υγείας): Ελεύθερη
αγορά τηλεπικοινωνιών. Θα καταργήσουµε τις θέσεις εργασίας;
Θα κρατικοποιήσουµε την ελεύθερη τηλεφωνία;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Κόψτε συντάξεις και δώστε
τους προνόµια.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Κουρουµπλή, σας παρακαλώ πολύ!
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ (Υπουργός Υγείας): Ελεύθερη
αγορά ενέργειας. Τι θα κάνετε; Τι απαντάτε; Θα κρατικοποιήσουµε τις εταιρείες …
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Πουλήστε τα όλα. Δώστε τα
στους δανειστές.
(Θόρυβος στην Αίθουσα, κωδωνοκρουσίες)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Σας παρακαλώ,
αφήστε τον Υπουργό να τελειώσει.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Ας τελειώσει το παραλήρηµα
της τροµοκρατίας. Αυτή είναι η δηµοκρατία.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ (Υπουργός Υγείας): Δραπετεύετε καθηµερινά από την ευθύνη να απαντήσετε πού θα εξευρεθούν οι πόροι.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Αυτή είναι η δηµοκρατία!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Δεν γράφεται
στα Πρακτικά τίποτα από τις διακοπές του κ. Κουρουµπλή.
Κύριε Κουρουµπλή, µην διακόψετε ξανά, σας παρακαλώ.
Συνεχίστε, κύριε Υπουργέ.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ (Υπουργός Υγείας): Κύριε Πρόεδρε, δεν µε εντυπωσιάζει η άρνηση ορισµένων συναδέλφων να
ακούσουν διαφορετικά επιχειρήµατα. Εάν είχαν την ικανότητα να
ακούν διαφορετικά επιχειρήµατα, το επίπεδο της Βουλής θα
ήταν διαφορετικό.
Επανέρχοµαι, λοιπόν. Έχει πει για τον µαρξισµό ο Μπερνάρ
Ανρί Λεβί, αγαπητός νέος φιλόσοφος, από πολλές πτέρυγες της
Βουλής -προσφάτως ήταν και στην Ελλάδα- ότι η µεγαλύτερη
απάτη που έστησε πάνω στους πόθους και στις επιθυµίες των
λαών ποτέ η ανθρωπότητα, ήταν ο δογµατικός σοσιαλισµός. Το
µεταφέρω σήµερα διαφορετικά. Είναι η µεγαλύτερη απάτη απέναντι στον ελληνικό λαό αυτές οι έξαλλες τοποθετήσεις µε την
αποφυγή της ευθύνης να απαντήσετε στο συγκεκριµένο, να πείτε
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πού θα εξευρεθούν οι πόροι και να εξηγήσετε στον ελληνικό λαό
τι θα κάνατε εσείς από αυτήν εδώ τη θέση της Κυβέρνησης για
να εξασφαλίσετε τα δισεκατοµµύρια, τα οποία απαιτούνται για
τις συντάξεις, για τους µισθούς, για τους οποίους κατά τα άλλα
χύνετε κροκοδείλια δάκρια. «Αιδώς Αργείοι» µπορούµε να απαντήσουµε εµείς απέναντι σε αυτήν την επιχειρηµατολογία, χωρίς
να απειλούµε, χωρίς να τροµοκρατούµε, χωρίς να εκβιάζουµε.
Γιατί αυτή είναι η δηµοκρατία.
Όµως, αυτή η νέα διαχωριστική γραµµή, την οποία ορθώνετε
µεταξύ των πολιτικών δυνάµεων και του ελληνικού λαού είναι η
διαχωριστική γραµµή του εφιάλτη. Διότι σήµερα αυτό που χρειάζεται περισσότερο από ποτέ άλλοτε ο ελληνικός λαός είναι ηγέτες που θα του πουν την αλήθεια, ηγέτες οι οποίοι θα επιλέξουν
το δύσκολο δρόµο, για να τον οδηγήσουν εκεί που αξίζει, χάριν
του ελληνικού πολιτισµού και της συνεισφορά του ελληνικού
λαού στις παγκόσµιες και ευρωπαϊκές υποθέσεις, που θυσιάστηκε γι’ αυτές. Χρειάζεται ηγέτες να πουν την αλήθεια και αυτός
είναι ο Πρωθυπουργός της χώρας, ο Αντώνης Σαµαράς και οι
ηγέτες που στηρίζουν αυτήν την Κυβέρνηση.
Εκείνοι οι οποίοι προτείνουν στον ελληνικό λαό τις εύκολες,
τις µαγικές λύσεις θα καταγραφούν στην ιστορία ως οι απόντες
από τις κρίσιµες και µεγάλες στιγµές της σύγχρονης ιστορίας.
Σας ευχαριστώ.
(Χειρoκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε,
κύριε Υπουργέ.
Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κ. Βενιζέλος έχει το λόγο για δώδεκα
λεπτά.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Πρόεδρος του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος): Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, το κλίµα
σήµερα είναι βαρύ γιατί η ηµέρα ξηµέρωσε µε την τροµοκρατική
επίθεση κατά των γραφείων της Νέας Δηµοκρατίας. Εγκληµατικές µέθοδοι του υποκόσµου εφαρµόζονται πλέον στο δηµόσιο
βίο της χώρας. Η βία κλιµακώνεται τις τελευταίες ηµέρες συστηµατικά εναντίον δηµοσιογράφων, εναντίον οικογενειών πολιτικών
προσώπων, τώρα εναντίον κοµµάτων που είναι δηµοκρατικοί και
κοινοβουλευτικοί θεσµοί, που είναι αναγκαίοι για τη λειτουργία
του πολιτεύµατος.
Ενώ, λοιπόν, πρέπει να επιδείξουµε εθνική ενότητα και κοινωνική συνοχή και ενώ πρέπει µε τη µεγαλύτερη δυνατή συναίνεση
και συστράτευση να καταδικάσουµε, όχι µόνο ως πολιτικό σύστηµα, αλλά ως κοινωνία αυτά τα φαινόµενα, παρακολουθούµε
δυστυχώς µία άλλη εικόνα, µία αµηχανία φιλική προς πράξεις
βίας, ένα φλερτ µε εκδοχές βίας, µία ροπή προς τον εγκωµιασµό.
Τα έχουµε ζήσει και στο παρελθόν αυτά. Ακούσαµε διάφορους
µύθους κλασσικής αριστερής προέλευσης για την τροµοκρατία,
για την 17 Νοέµβρη και άλλες εγκληµατικές τροµοκρατικές οργανώσεις, αλλά φαίνεται ότι κάποιοι εξακολουθούν να είναι ανιστόρητοι, να µην µπορούν να µιλήσουν µε καθαρό και ευθύ λόγο
για τα θέµατα αυτά, για τη δηµοκρατία, το κράτος δικαίου, τη νοµιµότητα, την ασφάλεια και τα δικαιώµατα των πολιτών.
Πραγµατικά, έχω εκπλαγεί όχι από τον κ. Σκουρλέτη, γιατί ο
κ. Σκουρλέτης λέει πολλά και διάφορα κατά καιρούς επισήµως
ή µη επισήµως, αλλά από το σεβαστό µου Μανώλη Γλέζο, από
στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ όπως ο κ. Σταθάκης, ότι µπορεί αυτά τα γεγονότα να τα έχουν οργανώσει παρακρατικές δυνάµεις φιλικές
προς τη Νέα Δηµοκρατία. Αυτό είναι η φιλική προς την τροµοκρατία αµηχανία ενός πολιτικού χώρου. Γιατί; Διότι είναι αιχµάλωτο των διαφόρων οµάδων των συνιστωσών; Γιατί προσδοκά
πολιτικά οφέλη από τη βίλα «Αµαλία»; Γιατί το πολιτικό ρεσάλτο
για το οποίο µιλάω µέρες τώρα οφείλεται στο γεγονός ότι η
χώρα µπορεί να κάνει τη στροφή και θα κάνει τη στροφή, θα σταθεί όρθια, θα ξαναγίνει αυτοδύναµη και ισότιµη. Και δεν το θέλουν όσοι επενδύουν στην καταστροφή, στον θάνατο της χώρας.
Και βεβαίως, στην πραγµατικότητα, στον εξανδραποδισµό των
Ελλήνων, στην εξαέρωση των περιουσιών και εισοδηµάτων. Και
βέβαια, τώρα γίνεται επίδειξη νοικοκυροσύνης, γιατί η µία ακραία
επιλογή οδηγεί στην άλλη, η οποία είναι γραφική και ως έννοια
και ως όρος.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ-ΤΣΑΡΟΥΧΑ)

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Όλες οι δυνάµεις του συνταγµατικού τόξου, όλες οι δυνάµεις
που πιστεύουν στη δηµοκρατία και στο κράτος δικαίου, ανεξαρτήτως των µεταξύ τους διαφωνιών για άλλα θέµατα, πρέπει να
στρατευθούµε στη καταδίκη της βίας και πρέπει να κινητοποιήσουµε την κοινωνία των πολιτών, γιατί πρέπει η κοινωνική ειρήνη και η εθνική ενότητα να λειτουργήσουν ως εγγυήσεις για
την ανάκαµψη της χώρας, για να αλλάξουµε τώρα το κλίµα, γιατί
χρειαζόµαστε εµπιστοσύνη, ασφάλεια, σταθερότητα, για να γυρίσει ο τροχός της οικονοµίας, για να ανασχέσουµε την ύφεση
και την ανεργία.
Επαναλαµβάνω, όµως, ότι δεν χρειάζονται µισόλογα, δεν χρειάζονται αµφιθυµίες. Η µεταρρυθµιστική στρατηγική είναι απαράβατος όρος για να σταθεί η χώρα όρθια -και αυτό αφορά τους
πάντες και τα πάντα- για να γίνει η Ελλάδα κανονικό κράτος, κανονική οικονοµία, κανονική κοινωνία, κανονική χώρα.
Εµείς στηρίζουµε την Κυβέρνηση και την κοινοβουλευτική
πλειοψηφία, πιστοί στη στρατηγική των διαρθρωτικών αλλαγών,
όχι γιατί µας επιβάλλονται έξωθεν, αλλά γιατί είναι εσωτερική,
ενδογενής ανάγκη της χώρας, αν θέλουµε να υπάρξει ένα νέο
εθνικό παραγωγικό µοντέλο, αν θέλουµε να γίνουµε πραγµατικά
αυτοδύναµοι και ισοδύναµοι µέσα στην Ευρώπη και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλιώς, δεν υπάρχει προοπτική.
Με αυτό το σκεπτικό στηρίζουµε την προσπάθεια, το νοµοσχέδιο, χωρίς τις διατάξεις που είναι εµβόλιµες, δεν έχουν επείγοντα
χαρακτήρα, δεν προκύπτουν από τη συµφωνία µε τους θεσµικούς µας εταίρους.
Αναφέρθηκαν οι οµιλητές µας στο χαρακτηριστικό παράδειγµα του Φιλοτελικού Μουσείου. Υπάρχουν και άλλα. Πρέπει η
Κυβέρνηση να κάνει µία πράξη σεβασµού προς τη Βουλή, για να
µπορέσουµε να πείσουµε -ή εν πάση περιπτώσει να εξαντλήσουµε την προσπάθεια να πείσουµε- τις δυνάµεις της Αντιπολίτευσης.
Το µείζον θέµα που έχει αναδειχθεί στη συζήτηση αυτή σε
σχέση µε το νοµοσχέδιο και µε τις προς κύρωση πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου το έχουµε ακούσει πολλές φορές και προσωπικά το έχω απαντήσει πολλές φορές. Θίγονται –λέει- τα
εθνικά κυριαρχικά δικαιώµατα από την προβλεπόµενη να κυρωθεί Σύµβαση µε το EFSF.
Πάνω σε αυτό έχει στηθεί από το Μάιο του 2010 ο καµβάς της
πιο ακραίας και φθηνής δηµαγωγίας, του λαϊκισµού και της παραπλάνησης του ελληνικού λαού. Υπάρχουν καλόπιστοι πολίτες
που παρασύρονται. Υπάρχουν ακόµη και καλόπιστοι Βουλευτές,
θα σας έλεγα εγώ.
Η Σύµβαση αυτή δεν είναι µία εµπορικού χαρακτήρα σύµβαση
ανάµεσα σε µία τράπεζα και ένα δανειολήπτη. Εµφανίζεται να
είναι µία σύµβαση ανάµεσα στο Μηχανισµό Χρηµατοοικονοµικής
Σταθερότητας, το EFSF και την Ελλάδα. Το EFSF είναι ένας διακρατικός µηχανισµός των κρατών της Ευρωζώνης µε µετόχους
τα κράτη-µέλη και εγγυητές τα κράτη-µέλη. Πολιτικοί διακανονισµοί, αποφάσεις του Eurogroup και του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου
βρίσκονται στη βάση αυτής της συµφωνίας.
Θέλει πολύ µυαλό να σκεφθεί κανείς ότι όπως πετύχαµε το
πρώτο µεγάλο κούρεµα –γιατί ναι, είχα την τύχη να είµαι ο
Υπουργός που µείωσε το χρέος κατά 110 δισεκατοµµύρια και
τώρα µε την επαναγορά είχαµε δεύτερη µείωση- τώρα όλοι µιλούν για την επικείµενη τρίτη µείωση και του διακρατικού χρέους, αλλά δεν χρειάζεται να συζητάµε τώρα γι’ αυτό, γιατί και
αυτό θα γίνει;
Ας πάµε, όµως, στα δήθεν νοµικά επιχειρήµατα. Ναι, ισχύει το
Αγγλικό Δίκαιο. Ποιο δίκαιο πρέπει να ισχύει; Το δίκαιο του δανειζοµένου, για να το αλλάζει στη Βουλή του; Ποια χώρα παίρνει
στήριξη από το EFSF ή από το ESM µε το δικό της Δίκαιο; Ναι,
ισχύει, λοιπόν, το Αγγλικό Δίκαιο. Μάλιστα. Όµως, θα έπρεπε να
ξέρετε –και το ξέρετε τουλάχιστον όσοι είστε νοµικοί- ότι το Δίκαιο της αναγκαστικής εκτέλεσης είναι πάντα το Δίκαιο του
τόπου της εκτέλεσης.
Στο αναγκαστικό, λοιπόν, τµήµα του Ελληνικού Δικαίου, στους
κανόνες Αναγκαστικού Δικαίου που περιλαµβάνονται στο Δίκαιο
της αναγκαστικής εκτέλεσης, παραπέµπει ρητά η Σύµβαση. Δεν
έχετε δει το προσάρτηµα του νοµοσχεδίου; Δεν έχετε δει ότι
θέτει ως φραγµό τους κανόνες Αναγκαστικού Δικαίου; Οι κανό-
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νες Αναγκαστικού Δικαίου είναι οι κανόνες δηµόσιας τάξης, είναι
οι κανόνες του Δικαίου της αναγκαστικής εκτέλεσης, είναι το Ελληνικό Δίκαιο, που δεν επιτρέπει καµµία εκτέλεση που αφορά
εθνικά κυριαρχικά δικαιώµατα ή ορυκτό πλούτο.
Αν έχει κανείς οποιαδήποτε αµφιβολία ή υπερευαισθησία, η
Βουλή των Ελλήνων, δηλαδή ο Έλληνας νοµοθέτης, τροποποιώντας το Δίκαιο της αναγκαστικής εκτέλεσης σε σχέση µε τα
ακατάσχετα που συνδέονται µε εθνικό πλούτο και εθνικά κυριαρχικά δικαιώµατα, µπορεί αυτό να το διασφαλίσει και ρητά, αν και
δεν χρειάζεται. Λένε ψέµατα ενσυνειδήτως και αποπλανούν τη
συνείδηση του αγαθού και φιλότιµου Έλληνα πολίτη όσοι ισχυρίζονται ότι η Σύµβαση αυτή, παραπέµποντας στο Αγγλικό Δίκαιο, µπορεί να θίξει το φυσικό αέριο, τα κοιτάσµατα, τον εθνικό
πλούτο, τα πολιτιστικά µνηµεία. Έλεος και ντροπή σε τελευταία
ανάλυση, γιατί όλοι είµαστε Έλληνες! Είναι δυνατόν να λέγονται
αυτά τα λόγια;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Πού διευκρινίζονται αυτά;
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ησυχία, κύριοι
συνάδελφοι, σας παρακαλώ! Ας ηρεµήσουµε όλοι!
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Πρόεδρος του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος): Ηρεµήστε! Όχι κοινοβουλευτικούς
τραµπουκισµούς σε εµένα!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
Καθένας θα λέει τη γλώσσα της αλήθειας, γιατί ο Έλληνας
πολίτης έχει ανάγκη να ακούσει σοβαρά και υπεύθυνα πράγµατα,
τεκµηριωµένα. Το να δηλητηριάζουµε τη συνείδηση του ελληνικού λαού, να τον ταπεινώνουµε δεν βοηθάει ούτε την ανταγωνιστικότητα ούτε την ανάκαµψη της χώρας, γιατί η ψυχολογία είναι
το µισό της οικονοµίας.
Έχει, λοιπόν, πολύ µεγάλη σηµασία να λέµε αλήθεια, την αλήθεια, γιατί η αλήθεια έχει µία δική της δυναµική σε όλα τα θέµατα.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Αρκεί να λέµε την αλήθεια!
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κυρία Κωνσταντοπούλου, σας παρακαλώ! Κύριοι συνάδελφοι, σας παρακαλώ, ησυχία!
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Πρόεδρος του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος): Η αλήθεια είναι αυτή που απαντά σε
κάθε είδους παραπλάνηση, αποπλάνηση και σκευωρία. Το πολιτικό ρεσάλτο, λοιπόν, δεν θα περάσει, ούτε µε αφορµή την υπόθεση αυτή.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Βενιζέλο.
Το λόγο έχει ζητήσει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ κ. Παναγιώτης Λαφαζάνης, για να τριτολογήσει.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο,
κυρία Πρόεδρε, για την απαράδεκτη παρέµβαση του Προέδρου
του ΠΑΣΟΚ. Λυπούµαι πάρα πολύ, αλλά αν ο Πρόεδρος του
ΠΑΣΟΚ αναζητεί στο ΣΥΡΙΖΑ φλερτ µε τη βία, «κτυπάει λάθος
πόρτα». Και πολύ φοβούµαι ότι, όχι απλώς «κτυπάει λάθος
πόρτα», αλλά «παίζει και µε τη φωτιά», παίζει επικίνδυνα παιχνίδια
µε τη δηµοκρατία.
Δεν υπάρχει κανένα στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ σε οποιοδήποτε επίπεδο που δικαιολόγησε στο παρελθόν, τώρα και ούτε θα δικαιολογήσει στο µέλλον πράξεις αθλιότητας, σαν και αυτές που
έγιναν µε σφαίρες και γκαζάκια. Αυτό το έχουµε πει σε όλους
τους τόνους, προς πάσα κατεύθυνση.
Δεν είµαστε εµείς που βάζουµε τα ΜΑΤ και κτυπούν τους συνταξιούχους. Δεν είµαστε εµείς που κάνουµε χηµικό πόλεµο ενάντια στον ελληνικό λαό. Δεν είµαστε εµείς που µε βαρβαρότητα
πυροβολούµε ανυποψίαστους πολίτες. Δεν είµαστε εµείς που µεταχειριστήκαµε ποτέ, ακόµα και στα πιο σκοτεινά χρόνια αυτής
της χώρας, ακόµα και στην περίοδο της δικτατορίας, τη βία για
την ανατροπή της. Άλλοι χρησιµοποίησαν άλλες µεθόδους –δεν
τις σχολιάζω- αλλά ποτέ εµείς στην Αριστερά. Η Αριστερά έχει
ξεκάθαρες πολιτικές επιλογές σε αυτά τα πράγµατα. Αυτές οι
αθλιότητες µε τα γκαζάκια –τελειώνω, κυρία Πρόεδρε- οι αθλιότητες µε τις σφαίρες ξέρετε ότι το µόνο που δεν υπηρετούν, ιδι-
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αίτερα σε αυτήν τη φάση, είναι τις επιδιώξεις και τις πολιτικές
στοχεύσεις της Αριστεράς και του ελληνικού λαού.
Αντίθετα, υπηρετούν εκείνους τους σκοτεινούς κύκλους που
θέλουν να αλλάξουν την ατζέντα της πολιτικής ζωής, που θέλουν
να θάψουν τη σηµερινή συζήτηση, που θέλουν να θάψουν τα κοινοβουλευτικά πραξικοπήµατα, που θέλουν να θάψουν ότι η κοινοβουλευτική δηµοκρατία µετατρέπεται σταδιακά σε ιδιόµορφη
κοινοβουλευτική χούντα.
Εξυπηρετούν αυτούς τους κύκλους που θέλουν την καταπάτηση µέχρι εξουδετερώσεως, θα έλεγα, της εθνικής κυριαρχίας.
Θέλουν να την ξεχάσουµε και να µπουν µπροστά άλλες σκοπιµότητες, άλλες προτεραιότητες, σαν και αυτές που βλέπουµε
στα κυρίαρχα µέσα µαζικής ενηµέρωσης, τα οποία έχουν θάψει
τη σηµερινή συζήτηση...
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ολοκληρώστε,
κύριε Λαφαζάνη.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Τα κυρίαρχα µέσα µαζικής ενηµέρωσης δεν λένε κουβέντα για όσα γίνονται πραξικοπηµατικά
σε αυτήν την Αίθουσα, τα κυρίαρχα µέσα µαζικής ενηµέρωσης
χρησιµοποιούν τις αθλιότητες µε τα γκαζάκια και τις σφαίρες...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Λαφαζάνη, κλείστε, σας παρακαλώ. Έχετε και τη βασική σας τοποθέτηση, θα τα πείτε και εκεί.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: ...για να τις στρέψουν ενάντια
στην Αριστεράς.
Όσον αφορά τα µαθήµατα συνταγµατικού δικαίου από τον
Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, του τα επιστρέφουµε. Και θα του έλεγα...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
πολύ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Και θα του έλεγα, όπως θα έλεγα
σε όλα τα συγκυβερνώντα κόµµατα, να διαβάσουν για άλλη µια
φορά την έκθεση του Επιστηµονικού Συµβουλίου της Βουλής.
Θα τους έλεγα, επίσης, αν δεν θέλουν το Επιστηµονικό Συµβούλιο της Βουλής, αν «το γράφουν στα παλιά τους τα παπούτσια», τότε για λόγους οικονοµίας, καλύτερα να το διαλύσουν,
παρά «να γράφουν» τις εκθέσεις του κάθε φορά «στα παλαιότερα των υποδηµάτων τους»…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κλείστε, κύριε
Λαφαζάνη.
Ζήτησαν το λόγο και άλλοι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι και
έτσι πηγαίνει πιο πίσω όλη η συζήτηση. Θέλουν να τοποθετηθούν
και άλλοι συνάδελφοι.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Το λέω και για τα υπουργικά
έδρανα, το λέω και για τους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους
και όλους τους συναδέλφους, ότι οι εκθέσεις του Επιστηµονικού
Συµβουλίου είναι αµείλικτη καταγγελία για το νοµοσχέδιο. Είναι
πραξικοπηµατικό και αντισυνταγµατικό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Λαφαζάνη.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Και θα έπρεπε να το πάρετε πίσω
αµέσως τώρα, αντί να προσπαθείτε να χρεώσετε στην Αριστερά
βρώµικα παιχνίδια µε τα οποία δεν έχει καµµία απολύτως σχέση.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριοι συνάδελφοι, έχουν ανέβει οι τόνοι. Σας παρακαλώ, να χαλαρώσουµε
και να ηρεµήσουµε όλοι. Σας παρακαλώ, να µην µιλάτε µεταξύ
σας, για να υπάρχει ηρεµία στην Αίθουσα.
Κύριε Μπούρα, συνεννοηθείτε πιο ήρεµα. Κυκλοφορείτε µέσα
στην Αίθουσα. Σας παρακαλώ, µην δίνετε δικαίωµα στο Προεδρείο να σας κάνει παρατήρηση.
Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας, κ.
Βορίδης έχει το λόγο.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, η Νέα Δηµοκρατία
υπέστη σήµερα µία τροµοκρατική επίθεση. Περιµένει κανείς την
απερίφραστη και οµόθυµη καταδίκη...
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Το κάναµε.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Επιτρέψτε µου, κύριε Λαφαζάνη.
Είµαι ακόµη στην αρχή.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι, αλλά κατατρώτε το χρόνο
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του κατεπείγοντος για να λέτε...
(Θόρυβος-διαµαρτυρίες από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας παρακαλώ,
κυρία Κωνσταντοπούλου.
Ο καθένας µπορεί να λέει ό,τι σκέφτεται. Μπορεί να έχει δίκιο
ή µπορεί να έχει και άδικο, αλλά δεν µπορούµε να πεταγόµαστε
έτσι. Υπάρχει µία διαδικασία.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Πόσο µάλλον όταν δεν έχει αρχίσει
να µιλάει ακόµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σωστά, κύριε
Βορίδη.
Ορίστε, έχετε το λόγο.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Επανέρχοµαι, λοιπόν, και λέω ότι περιµέναµε την απερίφραστη και οµόθυµη καταδίκη της συγκεκριµένης ενέργειας από το σύνολο των παρατάξεων που υπάρχουν
στην Αίθουσα. Εν µέρει, έγινε, αλλά µόνο εν µέρει. Γιατί εγώ,
κύριε Λαφαζάνη...
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: (Δεν ακούστηκε)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας παρακαλώ,
κύριε Λαφαζάνη.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Θα σας θέσω ένα απλό ερώτηµα. Η
Νέα Δηµοκρατία είναι κόµµα που έχει φίλιες παρακρατικές δυνάµεις, που µάλιστα συνδέονται µε το συγκεκριµένο περιστατικό;
Απάντηση σ’ αυτό που είπε ο κ. Γλέζος το πρωί από την πλευρά
του ΣΥΡΙΖΑ, ναι ή όχι;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Δεν είπε αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Μην απαντάτε
έτσι. Θα πάρετε το λόγο και θα απαντήσετε κατά τη διαδικασία.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Είπε ξεκάθαρα, δυστυχώς, αυτό το
πράγµα. Και γι’ αυτό λέω ότι πάλι σήµερα αντί «να πούµε τα
σύκα-σύκα», µπαίνουµε σε µία διαδικασία....
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: (Δεν ακούστηκε)
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Σας παρακαλώ, κύριε Λαφαζάνη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ηρεµήστε λίγο,
κύριε Λαφαζάνη. Να κρατήσουµε µία σχετικά υποτυπώδη διαδικασία.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Έλεος τώρα!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας παρακαλώ.
Δεν πρέπει να υπάρχει το Προεδρείο, αφού ο καθένας µιλάει
όποτε θέλει.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Σας ερωτώ συγκεκριµένα. Τα πράγµατα είναι απλά. Θα αρχίσουµε τώρα να λέµε ότι αυτό έχει επικοινωνιακές επιπτώσεις αποπροσανατολισµού; Τα είπε και ο κ.
Καµµένος. Ποιος είναι ο ωφελούµενος; Είναι η Κυβέρνηση και η
Νέα Δηµοκρατία, άρα να σκεφτούµε ότι ενεργοποιούνται οι παρακρατικές δυνάµεις, γιατί ωφελούµενος είναι η Κυβέρνηση;
Αυτά λέτε απέναντι στην τροµοκρατία; Η τροµοκρατία έχει µία
απλή θέση, την καταδικάζεις και τελειώνει η συζήτηση. Δεν αρχίζουν από πίσω παραφυάδες, εξηγήσεις, επεξηγήσεις, υποσηµειώσεις και αστερίσκοι!
Παρεµπιπτόντως, επειδή την αναπαράγετε τώρα αυτήν τη θεωρία, µπορείτε να µας πείτε έναν παρακρατικό που συνελήφθη
και ο οποίος σήµερα είναι κρατούµενος; Έχουµε κρατούµενους
καταδικασµένους και υπόδικους για τις υποθέσεις της τροµοκρατίας. Μπορείτε να µας πείτε έναν παρακρατικό;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Υπάρχει ιστορία σε αυτόν τον
τόπο µε τους παρακρατικούς.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Κύριε Κουρουµπλή, δεν θα πάω στο
1950. Κάθε φορά που µιλάµε για το σήµερα, µας µιλάτε για το
1980, το 1970, το 1940...
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Υπάρχει ιστορία…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Κουρουµπλή, σας παρακαλώ. Αυτά που λέτε δεν καταγράφονται, να
το ξέρετε.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Σήµερα, µπορείτε να µας πείτε κάτι
ξεκάθαρο; Το ξεκάθαρο είναι ένα και απλό.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: ...
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: ...η απερίφραστη καταδίκη της τροµοκρατίας χωρίς παραφυάδες.
Ειλικρινά, κυρία Πρόεδρε, λέω ξανά -και τελειώνω- το εξής.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Μέσα σε αυτήν την Αίθουσα πρέπει να ακούγεται αυτό µε ξεκάθαρο τρόπο, ώστε να µην αναπτύσσεται η ρητορική της βίας, η
ρητορική του µίσους. Σήµερα, ακούσαµε από Πρόεδρο κόµµατος να λέει ότι η Κυβέρνηση είναι χειρότερη από την κυβέρνηση
Τσολάκογλου! Αυτό δεν είναι εις επίρρωση των τροµοκρατικών
ενεργειών; Δεν τις εγκρίνει εµµέσως;
Άρα, λοιπόν, να τελειώνουµε µε το τι θέλουµε να κάνουµε µε
αυτόν τον τόπο. Έχει ευθύνες και η Αντιπολίτευση, δεν έχει µόνο
η Κυβέρνηση, για τη δηµοκρατική οµαλότητα.
Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
(Χειρoκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριοι συνάδελφοι, να κατέβουν λίγο οι τόνοι, επειδή µας παρακολουθούν
και νέα παιδιά από τα άνω δυτικά θεωρεία.
Έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας
παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως συµµετείχαν στο εκπαιδευτικό πρόγραµµα «Η αρχή της δεδηλωµένης από τον Τρικούπη στο σήµερα» που οργανώνει το
Ίδρυµα της Βουλής, είκοσι πέντε µαθητές και µαθήτριες και
τρεις εκπαιδευτικοί από το 8ο Γυµνάσιο της Αθήνας.
Η Βουλή σάς καλωσορίζει. Καλή χρονιά και καλή πρόοδο.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ κ.
Χρυσοχοΐδης.
Κύριοι συνάδελφοι, σας παρακαλώ. Κρατήστε λίγο την ένταση
που µπορεί να έχετε µέσα σας. Παρακαλώ να ηρεµήσουµε όλοι.
Κύριε Χρυσοχοΐδη, έχετε το λόγο.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν
από λίγη ώρα δηµιουργήθηκε ένταση πάλι στην Αίθουσα, µε την
προσπάθεια του Προέδρου της Βουλής να απαλείψει από τα
Πρακτικά µία φράση που ανέφερε ο κ. Καµµένος, ο Πρόεδρος
των Ανεξάρτητων Ελλήνων.
Η δική µας θέση είναι να παραµείνει στα Πρακτικά, γιατί ο
τόπος µας είναι µικρός και γνωριζόµαστε πολύ καλά µεταξύ µας
µέσα και έξω απ’ αυτήν την Αίθουσα, για να παραµείνει ως αρνητική παρακαταθήκη αυτού του είδους η ρητορική. Γιατί συνδυάστηκε και µε µία άλλη ρητορική, την οποία επιχείρησαν
ορισµένοι από το πρωί εδώ. Την κάνουν, βέβαια, χρόνια αυτή τη
δουλειά.
Κυρία Πρόεδρε, εδώ συµβαίνει κάτι πρωτοφανές. Όσοι επιχειρούν τροµοκρατικές ενέργειες, βγάζουν προκηρύξεις, λένε ποιοι
είναι, οµολογούν στις δίκες τη συµµετοχή τους πολλές φορές σε
αυτές τις πράξεις, έχουν ονοµατεπώνυµο, δικάζονται. Εδώ µέσα
όµως, κάποιοι συνεχίζουν να µιλάνε για παρακρατικούς.
Αυτό λέγεται αποπροσανατολισµός. Να ξεκαθαρίσουµε µία και
καλή όλοι µας εδώ µέσα τη θέση µας απέναντι σε ένα φαινόµενο
που δεν τιµά, επαναλαµβάνω, την Ελλάδα. Είναι η µοναδική χώρα
στην Ευρώπη, που φιλοξενεί τέτοιο φαινόµενο τα τελευταία σαράντα πέντε χρόνια. Δεν τιµά την ελληνική δηµοκρατία αυτό το
φαινόµενο.
Επειδή εγώ δεν θέλω να ενοχοποιήσω κανέναν, δέχοµαι πολύ
καλόπιστα όλα αυτά που είπε ο κ. Λαφαζάνης στο πρώτο µέρος
της τοποθέτησής του, απαντώντας στον Πρόεδρο µας τον κ. Βενιζέλο. Το δεύτερο µέρος, τι το θέλατε; Εκεί που πάτε να πείτε
το γνωστό, έρχεστε στη συνέχεια, µιλάτε για τα ΜΑΤ, για την
κρατική τροµοκρατία, για το χηµικό πόλεµο κ.λπ., αυτά που εσείς
θέλετε να τα ονοµάζετε τροµοκρατία. Μόλις τα ακούτε αυτά, συνεπαίρνεστε.
Άκουσα επίσης, για το ταµείο ξεπουλήµατος της δηµόσιας περιουσίας. Μα, ξεπούλησε το δηµόσιο καµµιά περιουσία; Έγινε
καµµιά διαδικασία; Πήραµε καµµιά απόφαση; Αυτή η ρητορική
όµως στη συνέχεια οδηγεί χιλιάδες πολίτες να παρασύρονται και
να οδηγούνται στο φανατισµό και στη βία. Αν θέλετε τέτοια δηµοκρατία, ο ελληνικός λαός δεν τη θέλει.
Εγώ δεν ενοχοποιώ κανένα, επαναλαµβάνω. Δέχοµαι πολύ καλόπιστα κι ευθέως και ειλικρινώς αυτούς, οι οποίοι τοποθετούνται κατά της βίας.
Επίσης, θα ήθελα να πω και κάτι άλλο: Δεν είναι κουφιοκεφαλάκηδες αυτοί, όπως τους ονοµάζουν κάποιοι ή τρελοί ή γραφικοί. Αυτοί είναι δολοφόνοι που αφαιρούν ανθρώπινες ζωές.
Να εξηγούµαστε, λοιπόν. Έχουµε να κάνουµε µ’ ένα φαινό-
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µενο, το οποίο είναι βλαπτικό για την ανθρώπινη ζωή, χύνεται
αίµα ανθρώπινο. Έχουµε να κάνουµε µ’ ένα φαινόµενο που δυσφηµίζει και αµαυρώνει την εικόνα της χώρας στο εξωτερικό κι
αποθαρρύνει τους επενδυτές, αποθαρρύνει την ανάπτυξη της
χώρας.
Γι’ αυτό, λοιπόν, µία πρέπει να είναι η προσπάθεια, πέρα από
τη φραστική καταδίκη: Πρέπει να ενισχύσουµε όλοι µαζί τις δυνάµεις που είναι εντεταλµένες στην έρευνα και στην καταστολή
αυτών των φαινοµένων, ούτως ώστε πολύ γρήγορα να αποδοθούν αυτοί οι κύριοι στη δικαιοσύνη.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια- Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Χρυσοχοΐδη.
Το λόγο έχει ζητήσει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Νικόλαος Τσούκαλης.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Πριν ακόµα πάρουµε στα χέρια µας τα Πρακτικά της εναρκτήριας συνεδρίασης, δυστυχώς, βλέπουµε –κι επιβεβαιωνόµαστε
πλήρως- ότι δεν αρκεί απλώς η καταδίκη –όσο κατηγορηµατική
κι αν είναι, κυρία Πρόεδρε και κυρίες και κύριοι συνάδελφοι- αν
δεν συνοδεύεται από ανάλογες πρακτικές συµπεριφορές.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όταν ακούγεται µέσα σ’ αυτήν
την Αίθουσα η λέξη «Κυβέρνηση Τσολάκογλου» και «δοσίλογοι»,
να θυµίσω ότι την περίοδο εκείνη ενοµιµοποιούντο κάποιοι να
τους δολοφονήσουν. Και σωστά τότε.
Σήµερα, εν καιρώ δηµοκρατίας έχετε συνειδητοποιήσει, όσοι
χρησιµοποιείτε τέτοιες εκφράσεις, ότι νοµιµοποιείτε αυτό που
έγινε χθες µε τα καλάζνικοφ, ναι ή όχι;
Όταν ακούγονται µέσα σ’ αυτήν την Αίθουσα, κυρία Πρόεδρε,
φράσεις όπως: «ληστοσυµµορία η Κυβέρνηση», υπάρχει κάποιος
που να µπορεί να υιοθετήσει σοβαρά αυτές τις εκφράσεις και να
έρχεται εκ των υστέρων και να εκδίδει κατηγορηµατικές καταδίκες της τροµοκρατίας;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εάν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση δεν θα βγει κανένας αλώβητος. Δεν χρειάζεται ν’ αναφέρω ιστορικά παραδείγµατα. Στο τέλος, όταν θα χτυπήσει η
πόρτα καθενός από εµάς εδώ, δεν θα υπάρχει κανένας να υπερασπιστεί αυτόν που θα βάλλεται», σύµφωνα µε το γνωστό ποίηµα του Μπέρτολτ Μπρέχτ.
Σκεφτείτε ότι αυτή τη στιγµή διακυβεύεται η κοινωνική συνοχή,
όχι απλά σε επίπεδο επιβίωσης…
ΟΛΓΑ-ΝΑΝΤΙΑ ΒΑΛΑΒΑΝΗ: Η φράση είναι του πάστορα Νιµάγερ, κύριε Τσούκαλη, όχι του Μπρεχτ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Από τον Μπρεχτ, κυρία συνάδελφε.
Εγώ, κυρία Βαλαβάνη, το ξέρω από τον Μπρέχτ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας παρακαλώ,
ολοκληρώστε, κύριε Τσούκαλη.
Κυρία Βαλαβάνη, µη διακόπτετε, γιατί µακρηγορούµε και χάνουµε χρόνο πολύτιµο για τους συναδέλφους. Θα πάρετε το
λόγο, αν θέλετε να πείτε κάτι, αλλά όχι µε αυτόν τον τρόπο.
Συνεχίστε, κύριε συνάδελφε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Αυτό, λοιπόν, που πρέπει να γίνει
κατανοητό και κυρίως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, από την
Αριστερά –γιατί δεν έχω την απαίτηση να γίνει κατανοητό από
τον κ. Καµµένο- είναι ότι µέγιστο διακύβευµα είναι το να οδηγηθεί η κοινωνία συντεταγµένη -µε ό,τι µπορεί να σηµαίνει αυτόστη διέξοδο από την κρίση. Εάν αυτό δεν το πετύχουµε, τότε δεν
υπάρχει καµµία ελπίδα γι’ αυτόν τον τόπο.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κι εγώ ευχαριστώ.
Το λόγο έχει ζητήσει ο κ. Χρήστος Παππάς.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Κυρία Πρόεδρε, έχω
ζητήσει το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συγγνώµη,
κύριε Κουικ, ειλικρινά δεν σας είδα που µου ζητήσατε το λόγο
και δεν µε βοήθησε και η Γραµµατεία. Θα πάρετε το λόγο αµέσως µετά τον κ. Παππά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Με συγχωρείτε, έχω ζητήσει το
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λόγο εδώ και τόση ώρα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Πρέπει, όµως,
να τοποθετηθούν όλοι οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι. Δεν
ξέρω τι θα πει ο κ. Παππάς. Μπορεί ν’ απαντήσει και σε αυτά.
Δεν ξέρω τι θα πει ο κύριος συνάδελφος. Μετά θα πάρετε κι
εσείς το λόγο. Τουλάχιστον, όµως, να µη µονοπωλείτε εσείς τη
συζήτηση. Υπάρχουν κι άλλοι συνάδελφοι που θέλουν να µιλήσουν.
Πάντως, µε τη συντεταγµένη διαδικασία που προσπαθούµε να
κάνουµε, περιµένουν κι άλλοι συνάδελφοι Βουλευτές να τοποθετηθούν επί του νοµοσχεδίου κι όχι επί των γκαζακίων.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ-ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Είναι πολύ σοβαρή υπόθεση. Δεν περιοριζόµαστε στα γκαζάκια.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κυρία Πρόεδρε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Εν πάση περιπτώσει, το Προεδρείο έχει αυτή τη θέση.
Κύριε Παππά, έχετε το λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Θέλω να κάνω την εξής επισήµανση:
Επειδή είστε πολύ ευαίσθητοι –κι όλοι καταδικάσαµε τις πράξεις
βίας από πρωίας- στο θέµα της βίας, θέλω να πω ότι είστε τουλάχιστον υποκριτές, διότι τις βοµβιστικές επιθέσεις εναντίον νοµίµου πολιτικού κόµµατος, όπως είναι η Χρυσή Αυγή –πέντε κιλά
δυναµίτιδα- και στην οδό Σωκράτους και τώρα στον Ασπρόπυργο, την καταστροφή καταστήµατος Βουλευτή µας, την επαγγελµατική του καταστροφή, ουδείς βρέθηκε µέσα σ’ αυτή την
Αίθουσα να έχει την ευαισθησία να την καταδικάσει.
Εν πάση περιπτώσει, εµείς είπαµε και το πρωί ότι την πράξη
αυτή την καταδικάζουµε. Κι επανερχόµεθα…
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ-ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Λάθος κάνετε.
Εµείς την καταδικάσαµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κυρία Παπακώστα, φτάνει να µιλάτε, πια. Και άλλοι συνάδελφοι θα ήθελαν να
τοποθετηθούν. Γιατί διακόπτετε και κάνουµε συζήτηση εµπρηστική; Σας παρακαλώ.
Κύριε Παππά, συνεχίστε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Έλεος!
Επειδή είπατε για παρακράτος, εγώ θα πω ότι η Νέα Δηµοκρατία εκ των πραγµάτων δεν έχει τη δυνατότητα να χρησιµοποιήσει
εξωθεσµικούς µηχανισµούς παρανόµους, πρώτον, γιατί έχει τους
θεσµικούς µηχανισµούς. Στα χέρια της είναι και η ΕΥΠ, η Υπηρεσία Πληροφοριών και η κρατική ασφάλεια, η οποία να σηµειώσουµε ότι προµηθεύθηκε κι αυτή βαλιτσάκι παρακολουθήσεων,
παρανόµως. Αυτό έχει περάσει στα ψιλά. Πλέον, έχουν και οι
ασφαλίτες βαλιτσάκι παρακολουθήσεων.
Δεν θα είχε, λοιπόν, τη δυνατότητα αυτό το κόµµα, το βαλτωµένο –για εµάς- της λεγόµενης Κεντροδεξιάς να κάνει τέτοια
πράγµατα, απλώς και µόνο, διότι είναι απολύτως ανίκανο.
Αυτό, όµως, δεν ακυρώνει το ότι στην Ελλάδα λειτουργούν παράλληλα, όπως πολύ καλά ξέρετε, γιατί στην πολιτική είστε, και
άλλοι µηχανισµοί αποσταθεροποίησης, οι οποίοι λέγονται «Μυστικές Υπηρεσίες», λέγονται «ξένοι πράκτορες» κι οι οποίοι ωφελούνται από την ελληνική κρατική διάλυση, αλλά και από την
κατασκευή εµφυλιοπολεµικού κλίµατος.
Υπάρχουν τέτοια παραδείγµατα δηµιουργίας κρίσεων από
ξένα κέντρα, όπως ήταν η ακύρωση της υποτιθέµενης φιλορωσικής ενεργειακής πολιτικής του κουρασµένου ηγέτη της Νέας
Δηµοκρατίας το 2008. Φιλορωσική πολιτική δεν κάνεις, αλλά εκ
των πραγµάτων την ακυρώνεις, όταν βάζεις Υπουργό, άνδρα ή
γυναίκα, σε νευραλγικά πόστα να προωθήσει αυτήν την πολιτική.
Είπαµε, λοιπόν, ότι µπορεί να είµαστε πλέον θεατές ενός νέου
κουρασµένου αρχηγού της κυβερνητικής παράταξης.
Εν πάση περιπτώσει, ο µηχανισµός αυτός που λέγεται κράτος
είναι και ανίκανος και επικίνδυνος. Είναι ανίκανος, πρώτον, διότι
είναι υποταγµένος στα ξένα συµφέροντα και στους δανειστές.
Ο µηχανισµός αυτός είναι υποταγµένος στην τρόικα. Είναι, όµως
και ανίκανος, ειδικότερα σε ό,τι αφορά τον ελληνικό λαό.
Εσείς, η κυβερνητική παράταξη, δεν µπορείτε δώσετε αίσθηµα
ασφάλειας στον ελληνικό λαό. Δεν µπορείτε να χτυπήσετε το έγκληµα και τη διαφθορά, διότι αποτελείτε µέρος του εγκλήµατος
και της διαφθοράς. Είστε όλοι µέσα σε µια συµµορία. Καλώς ειπώθηκε. Είτε γράφεται αυτό είτε δεν γράφεται στα Πρακτικά,
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αυτό δεν µας ενδιαφέρει. Είστε µέλη µιας συµµορίας:
«SIEMENS», λίστα Λαγκάρντ, προµήθειες. Τι είναι όλα αυτά, αν
δεν είναι συµµορία και µαύρο χρήµα; Έχουµε επεµβάσεις στη
δικαιοσύνη.
Εσείς που µιλάτε περί νόµου, είστε οι κύριοι εκφραστές της
ανοµίας. Οι αναρχικοί, οι «επαναστάτες», αυτοί οι «γιαλαντζί»
επαναστάτες «του γλυκού νερού» παιδιά πλουσίων οικογενειών
είναι των βορείων προαστίων και γιοι Βουλευτών και πολιτικών
και δικαστικών. Αυτά είναι τα δικά σας παιδιά. Οι αναρχικοί είναι
τα δικά σας παιδιά και όχι οι ανύπαρκτοι δαπίτες.
Οι κυβερνήσεις του µεταπολιτευτικού κατεστηµένου, της Νέας
Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, –και στη θέση του να βάλουµε το
Γεώργιο Παπανδρέου, αλλά µπορούµε να βάλουµε και τον ταξιδιάρη Αρχηγό της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης,- δηλαδή, αυτές
οι κυβερνήσεις της Δεξιάς και της Αριστεράς, για εµάς αποτελούν τις δύο ξεχωριστές απόψεις του αυτού νοµίσµατος. Γιατί;
Γιατί έχουν τις ίδιες ευθύνες για το κατάντηµα της χώρας και για
την παράδοση της εθνικής ανεξαρτησίας, έχουν τις ίδιες ευθύνες
για τη δυστυχία του ελληνικού λαού, έχουν τις ίδιες ευθύνες για
την απεµπόληση των κυριαρχικών µας δικαιωµάτων, που θα οδηγούσαν σε µία οικονοµική αυτοτέλεια, όπως είναι τα δώδεκα
µίλια, όπως είναι η Αυτόνοµη Οικονοµική Ζώνη.
Αντί αυτές οι δυνάµεις την ύστατη ώρα να προσπαθήσουν να
βοηθήσουν την πατρίδα, να σώσουν τη χώρα από την καταστροφή, βλέπουµε µε τις πολιτικές τους να οδηγούν τη χώρα µε
µαθηµατική ακρίβεια, µε γεωµετρική πρόοδο, µε ταχύτατους, δηλαδή, ρυθµούς, στην ολική και άνευ όρων παράδοση.
Με τα ίδια πρόσωπα συνδιαλέγεται και η Αριστερά και η Δεξιά.
Και εννοώ τον κ. Σόιµπλε. Τα ίδια πρόσωπα προσκυνούν και η
Νέα Δηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και η Δηµοκρατική Αριστερά και
ο ΣΥΡΙΖΑ. Τους ίδιους αφέντες έχετε. Νοµίζετε ότι δεν τα βλέπει
αυτά ο ελληνικός λαός;
Παρατηρείται το εξής οξύµωρο, που το είδαµε προχθές µε τον
κ. Στουρνάρα: Οι υποστηρικτές των απόψεων Σόιµπλε, οι Υπουργοί και οι Βουλευτές της τροϊκανής Κυβέρνησης, όλοι αυτοί που
«γλείφουν» -πολιτικά εννοώ- σε κάθε περίπτωση τη φράου Μέρκελ, τον υπερπρωθυπουργό, την υπερκαγκελάριο της Ελλάδος,
να έρχονται και να καταγγέλλουν τον κ. Τσίπρα ως συνοµιλητή
του Σόιµπλε, καταγγελία, δηλαδή, που θα πρέπει να στείλει τον
ελληνικό λαό στον ψυχαναλυτή.
Η καταγγελία σας αυτή δεν απευθύνεται, βέβαια, στον ελληνικό λαό, αλλά απευθύνεται, κυρίως, στους γερµανούς, απευθύνεται στην ίδια την κ. Μέρκελ και µε αυτόν τον τρόπο που
καταγγέλλετε τον κ. Τσίπρα, που πήγε να δει το Σόιµπλε, είναι
σαν να της λέτε: «Ξέρετε, δεν είναι αυτός. Εµείς είµαστε οι καλύτεροι. Εµείς θα κάνουµε πιο καλά τη «βρώµικη δουλειά». Μην
τον ακούτε αυτόν. Αυτός είναι όψιµος, εµείς είµαστε οι αυθεντικοί».
Πράγµατι, σήµερα διαδραµατίζεται µία κορυφαία στιγµή του
ελληνικού δράµατος. Ολοκληρώνεται µε την εκχώρηση της εθνικής κυριαρχίας µε το να υπογράψετε σήµερα ότι η Ελλάδα δεν
µπορεί να παρεµποδίσει µία ενδεχόµενη συντριπτική κατάσχεση
ή αναγκαστική εκτέλεση, σε περίπτωση που η χώρα δεν θα δυνηθεί να αποπληρώσει τα δάνεια που λαµβάνει από την τρόικα.
Αυτή είναι η ουσία.
Σήµερα, λοιπόν, πολλοί οµιλητές πριν από µένα είπαν ότι «παραχωρείτε την εθνική κυριαρχία». Είναι, βέβαια, µια κυριαρχία, η
οποία από τα κόµµατά σας -και από τη Νέα Δηµοκρατία και από
το ΠΑΣΟΚ- έχει εκχωρηθεί µεταπολιτευτικά προ πολλού, κοµµάτι-κοµµάτι
Επειδή υπάρχει, κυρία Πρόεδρε, µία αγωνία αν αυτά που λέει
ο κάθε Βουλευτής γράφονται στα Πρακτικά ή δεν γράφονται στα
Πρακτικά, ξέρετε ότι τα Πρακτικά τα γράφετε, τα απαλείφετε.
Όµως, κι εµείς τα Πρακτικά τα γράφουµε, όπως τα γράφει και ο
ελληνικός λαός. Η φωνή µας δεν φιµώνεται. Το µέλλον, όπως ξέρετε, δεν εξαρτάται από τα Πρακτικά, εξαρτάται από τη δύναµη
και τη θέληση του λαού. Αυτό το ξέρετε, το γνωρίζετε και τρέµετε τον ελληνικό λαό. Τον ελληνικό λαό µε όλα αυτά που γίνονται µέσα εδώ θέλετε να καθυποτάξετε.
Εγώ, ως µέλος της Χρυσής Αυγής, ως εθνικιστής, σας λέω ότι
η πατρίδα δεν πωλείται, δεν αγοράζεται. Αν νοµίζετε ότι οι Έλ-
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ληνες θα σταθούµε αµέτοχοι στους δανειστές όταν θα έλθουν
να µας πάρουν τον εθνικό µας πλούτο, δηλάδή τα σπίτια µας, τη
γη µας, «είστε βαθιά νυχτωµένοι». Δεν γνωρίζετε, όπως δεν γνωρίζουν και οι δανειστές, το τι σηµαίνει Έλληνας και τότε είναι –
για να χρησιµοποιήσω και µία έκφραση ενός άλλου Βουλευτήπου πραγµατικά, «θα τους πάρει και θα τους σηκώσει» και εσάς
µαζί.
Θα σταθώ στην απαράδεκτη έκφραση εκ µέρους του Υπουργείου Οικονοµικών ότι «η σηµερινή ψήφιση αποτελεί προαπαιτούµενο για την αποδέσµευση των 9,2 δις.», µια δόσης επιπλέον,
δηλαδή. Καµµία έκτακτη ανάγκη, καµµία τρόικα, κανένας ανθέλληνας τοκογλύφος Σάιλοκ δεν µπορεί να δεσµεύσει την πατρίδα
µας, δεν µπορεί να στείλει στο σκλαβοπάζαρο το λαό µας για 9,2
δισεκατοµµύρια.
Είναι ψευδές ότι θα χρεοκοπήσουµε. Είµαστε ήδη χρεοκοπηµένοι. Και ο κ. Άδωνις Γεωργιάδης το γράφει στο twitter του: «Αν
δεν πάρουµε αυτά τα λεφτά, δεν χρεοκοπούµε». Με αιµατηρούς
τόκους και µε δάνεια δανείζεστε στο όνοµα του λαού. Νοµίζει ο
κόσµος ότι αυτά µας τα χαρίζουν; Δεν µας τα χαρίζουν.
Με αυτούς, λοιπόν, τους εκβιασµούς, δηλαδή: «ελάτε παιδιά
να πάρουµε τη δόση, γιατί σε λίγο δεν θα µπορούµε να πληρώσουµε µισθούς και συντάξεις, δεν θα έχουµε φάρµακα, δεν θα
έχουν τρόφιµα τα σούπερ-µάρκετ, τα ράφια θα είναι άδεια, ο κόσµος θα χτυπιέται στους δρόµους» και µε αυτές, λοιπόν, τις χολιγουντιανές εικόνες ταινιών καταστροφής εκφοβίσατε τον
κόσµο. Χτίσατε, λοιπόν, µία πολιτική του τρόµου. Ο µόνος απρόβλεπτος παράγοντας σε αυτήν την πολιτική του τρόµου είναι ο
ελληνικός λαός, το ανυπότακτο του Έλληνα.
Στη σηµερινή ψηφοφορία –συµβολικό είναι αυτό- δεν εκχωρείτε εθνική κυριαρχία. Την έχετε εκχωρήσει -όπως είπα- από
πολλού και λέτε: «Ναι». Έχετε ένα άλλοθι σήµερα. Αυτό κάνετε.
Δεν είναι η εκχώρηση κατ’ ουσίαν, είναι να έχετε ένα άλλοθι µελλοντικό και να λέτε, οι επόµενες κυβερνήσεις: «Δεν µπορούµε να
κάνουµε κάτι άλλο, αφού είναι υπογεγραµµένο, το υπογράψαµε,
είναι νόµος του κράτους, τιµάµε την υπογραφή µας, όπως λέει
και ο αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, που µέχρι πρότινος ήταν µέγας αντιµνηµονιακός και τώρα τιµάει και την υπογραφή και λέει σε συνεντεύξεις ότι «οι ελληνικές κυβερνήσεις
έχουν συνέχεια».
Κυρίες και κύριοι, πολλοί οµιλητές πριν από µένα έχετε αποδείξει ότι είστε δεινοί χειριστές της γλώσσας. Ξέρετε ότι η ελληνική γλώσσα είναι πολύ πλούσια γλώσσα. Στο δένδρο των
ιαπετικών γλωσσών, όπως λέγεται, είναι ο κορµός, είναι η αρχή.
Υπάρχουν, λοιπόν, στην ελληνική γλώσσα πολλές πλούσιες εκφράσεις. Υπάρχει η λέξη «αργυρώνητος», υπάρχει η λέξη
«οσφυοκάµπτης», υπάρχει η λέξη «προδότης». Υπάρχουν λέξεις,
λοιπόν, που –όπως γνωρίζετε- χρησιµοποιεί ο ελληνικός λαός για
να περιγράψει τα κόµµατά σας του σάπιου µεταπολιτευτικού κατεστηµένου.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Παρακαλώ, θα ήθελα την ανοχή σας. Εγώ θα πάρω και το τρίλεπτο που µου αναλογεί και δεν θα µιλήσω ξανά.
Εγώ κάνω, λοιπόν, έκκληση στους Βουλευτές, ιδίως της κυβερνητικής παράταξης, να µην ψηφίσουν, να ακούσουν τη φωνή
της συνείδησής τους. Πιστεύω ότι πολλοί από µέσα τους σε κατ’
ιδίαν συζητήσεις γνωρίζουν και βλέπουν πού οδηγεί την πατρίδα
µας η κυβερνητική πολιτική. Ας µην ψηφίσουν και ξέρετε γιατί να
µην ψηφίσουν; Ας το δουν και ωφελιµιστικά, «για την πάρτη»
τους. Γιατί αν δεν ψηφίσουν σήµερα, ενδεχοµένως θα εξιλεωθούν στα µάτια των ψηφοφόρων τους στις περιοχές τους και, ενδεχοµένως, θα το χρησιµοποιήσουν και αυτό ως ένα όπλο και να
πουν ότι «έχουµε την ελπίδα να επανεκλεγούµε, ακόµα και ως
ανεξάρτητοι». Επανεκλογή Βουλευτού της κυβερνητικής παράταξης στην περιοχή του και µε αυτήν την ψηφοφορία δεν πρόκειται να γίνει ξανά.
Όσο για την κυβερνώσα Αριστερά, παράγει πάντα ένα εθνοµηδενιστικό λόγο. Άκουσα µε µεγάλη προσοχή τον οµιλητή σας.
Έρχεστε, λοιπόν, να ακυρώσετε το παρελθόν σας. Δεν µιλάτε
εδώ µε εθνικό συναίσθηµα. Δεν µιλάτε για πατρίδα. Δεν µιλάτε
για θρησκεία. Δεν µιλάτε για οικογένεια. Αυτά τα έχετε ακυρώσει.
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Αυτά είναι αστικά υπολείµµατα. Τουλάχιστον, τιµήστε το αριστερό σας παρελθόν. Από αριστεροί, από προστάτες των αδυνάτων, του εργάτη, του αγρότη, του µικροµεσαίου, των
προλεταρίων, όπως λέει η ιδεολογία σας, έχετε γίνει οι εκφραστές της πιο ανέντιµης, της πιο σάπιας, της πιο πλουτοκρατικής
καπιταλιστικής πολιτικής. Αυτοί είστε. Δεν τιµάτε το παρελθόν
σας. Ακούτε, πλέον, τα αντάρτικα στην πισίνα σας και στις επαύλεις σας. Με αυτά θρέφεστε.
Διάφοροι Βουλευτές των κυβερνητικών παρατάξεων, λοιπόν,
έχουν βάλει κάποιες «κόκκινες γραµµές». Εγώ τους καλώ να βάλουν σήµερα µια «κόκκινη γραµµή» και να πουν: ως εδώ.
Ψηφίζετε νόµους, οι οποίοι εξαθλιώνουν τον Έλληνα. Καταργείτε κατ’ ουσίαν τη Βουλή. Εγώ σας καλώ, τη Βουλή να την κάνετε συµβουλευτική επιτροπή. Έχετε παρελθόν. Γνωρίζετε περί
συµβουλευτικών επιτροπών. Γονείς, συγγενείς δικών σας Βουλευτών, ήταν στη συµβουλευτική επιτροπή του Παπαδοπούλου.
Ρίξτε τις µάσκες. Καταργήστε τη Βουλή και κάντε µια συµβουλευτική επιτροπή. Αυτό δεν κάνατε σήµερα µε το πολυνοµοσχέδιο; Εµείς δεν πήγαµε στην επιτροπή, γιατί δεν θέλουµε να τη
νοµιµοποιήσουµε. Είµαστε παρόντες στη διαδικασία και θα ψηφίσουµε ένα µεγάλο «όχι», το οποίο είναι συµβολικό. Θα µπορούσαµε να µην ψηφίσουµε και καθόλου, να το κάνουµε έτσι, να το
σκίσουµε. Για τα κουρελόχαρτα είναι. Αφού κόπτεστε για τα
Πρακτικά, βάλτε στα Πρακτικά τα κοµµατάκια για να µείνουν.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Χρήστος Παππάς σκίζει το
προαναφερθέν έγγραφο)
Κύριοι, η σηµερινή ψηφοφορία είναι άκυρη. Γνωρίζετε ότι ο
λαός στο µέλλον θα το ακυρώσει.
Η Χρυσή Αυγή, εκφράζοντας τις υγιείς δυνάµεις του ελληνικού
λαού, κάνει το καθήκον της, όπως αρµόζει σε έναν Έλληνα και
σε έναν Χρυσαυγίτη. Η ιστορία δείχνει ότι τα συντάγµατα, οι
νόµοι, τα Πρακτικά, τα κοµµατάκια που πήραν οι κυρίες εδώ –
δεν το κάνω απαξιωτικά για εσάς και για το έργο σας- έρχονται
και παρέρχονται. Από τις απειλές σας, από αυτό που κάνετε στον
ελληνικό λαό γνωρίζετε ότι κάποια στιγµή θα θερίσετε θύελλες.
Στριµώχνεστε τώρα εδώ στη Βουλή, στο Εντευκτήριο για να
βγάλετε µια φωτογραφία µε τον Αρχηγό σας, µπας και εξασφαλίσετε την επόµενη εκλογή σας.
(Διαµαρτυρίες από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας και
του ΠΑΣΟΚ)
Σύντοµα θα στριµώχνεστε στα ειδικά δικαστήρια και στα ανακριτικά γραφεία. Ο λαός θα σας τιµωρήσει.
Γράψτε ό,τι θέλετε στα Πρακτικά. Δεν µας ενδιαφέρει. Εµείς
από αυτό το Βήµα θα λέµε πάντα τη φωνή του λαού και τη φωνή
της αλήθειας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Παππά,
όπως και να έχει όµως, εγώ ως Πρόεδρος της Βουλής και εκπροσωπώντας όλους τους Βουλευτές, οφείλω να πω, για να καταγραφεί στα Πρακτικά, ότι οι παρόντες Βουλευτές αυτής της
Βουλής εκπροσωπούν τον ελληνικό λαό µε ό,τι µπορεί να σηµαίνει αυτό.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Με ψέµατα! Βγήκαν µε ψέµατα, κυρία
Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Και είναι υπόλογοι απέναντι στον ελληνικό λαό και γι’ αυτά που ψηφίζουν και
γι’ αυτά που δεν ψηφίζουν και γι’ αυτά που λένε και γι’ αυτά που
δεν λένε.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Κυρία Πρόεδρε, θα
ήθελα το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Κουίκ, µε
συγχωρείτε, αλλά µέσα στην ένταση δεν σας είδα πριν.
Έχετε το λόγο, λοιπόν, για τρία λεπτά.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Κυρία Πρόεδρε, δεν
θα παρέµβω ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος µέσα στα έξι
λεπτά που δικαιούµαι. Απλά θα ήθελα να κάνω µια παρέµβαση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Κουίκ,
ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος παίρνετε το λόγο.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Σύµφωνοι, κυρία
Πρόεδρε, αλλά θέλω να κάνω µια παρέµβαση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας κατάλαβα,
κύριε Κουίκ.
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Έχετε, λοιπόν, το λόγο για να µας πείτε ό,τι θέλετε.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Θα ήθελα να πω απλά
και µόνο ότι εµείς οι Ανεξάρτητοι Έλληνες οραµατιζόµαστε
κάπως διαφορετικά τα πράγµατα τώρα που έκλεισε οριστικά και
αµετάκλητα ο µεταπολιτευτικός κύκλος. Οραµατιζόµαστε µία Ελλάδα η οποία θα κάνει βήµατα προς τα εµπρός, όπως τα θέλει ο
Έλληνας πολίτης. Μπήκε για λίγα λεπτά ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ
κ. Βενιζέλος και ήταν αρκετά για να µεταθέσει πάλι την ατζέντα
της συζήτησης εκεί που το θέλει η ηµέρα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): (δεν ακούστηκε)
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Οπότε, αντιλαµβάνεστε ότι δεν µπορούµε να συγκεντρωθούµε πάνω σ’ αυτό που
αφορά τον ελληνικό λαό και σ’ αυτό που λέµε µετ’ επιτάσεως,
δηλαδή πολύ απλά στην άρση της ασυλίας και στο ξεπούληµα
της χώρας. Εµείς, ξέρετε, δεν οραµατιζόµαστε να προχωρήσουµε ούτε µε τσεκούρια ούτε µε µπαλτάδες στα χέρια µας,
αλλά ούτε και ονειρευόµαστε να προχωρούµε έχοντας και τροµοκρατικά χτυπήµατα και εναντίον των κοµµάτων. Και αυτό το
εννοώ.
Και στο κάτω-κάτω της γραφής, ο Πάνος Καµµένος ήταν εκείνος που σε νεαρή βουλευτική ηλικία τα έβαλε µ’ αυτά τα καθάρµατα της «17 Νοέµβρη» µε το βιβλίο που έγραψε. Και ήταν
εκείνος που συνήθως καθόταν εκεί πίσω και όταν µιλούσε τις
πρώτες εποχές -τις αντιµνηµονιακές του Αντώνη Σαµαρά- και
έβγαζε πύρινους λόγους, τον χειροκροτούσε όλη η πτέρυγα της
Νέας Δηµοκρατίας.
Και από εκεί και πέρα, κυρία Πρόεδρε, πραγµατικά µου κάνει
πολύ µεγάλη εντύπωση το ποιοι µιλούν. Μιλούν εκείνοι που έτρεχαν να υπερασπιστούν το Μαζοκόπο; Πρόκειται για απλά πράγµατα, για πολύ απλά πράγµατα.
Κυρία Πρόεδρε, οι Ανεξάρτητοι Έλληνες έχουν το δικαίωµα
στο λόγο. Και τα Πρακτικά δεν είναι µόνο της Βουλής, αλλά είναι
και Πρακτικά της ιστορίας. Η παρέµβαση του Προεδρείου της
Βουλής στο πρόσωπο του συναδέλφου σας, νοµίζω ότι ήταν έξω
από τη λογική που λέει ότι ο Βουλευτής εκφράζεται ελεύθερα,
ανεξάρτητα µε το αν κάποιοι θέλουν να τον καταδικάσουν. Εδώ
είναι ένα ελεύθερο Βήµα.
Από εκεί και πέρα, απευθυνόµενος προς τους συναδέλφους,
θα έλεγα το εξής: Ξέρετε πολλοί από εµάς, οι περισσότεροι από
εµάς –για να µην πω όλοι- είµαστε άνθρωποι που προχωρήσαµε
µόνοι µας. Δεν είχαµε ούτε τζάκια πίσω από τις πλάτες µας ούτε
µπαµπάδες πίσω από τις πλάτες µας ούτε µαµάδες πίσω από τις
πλάτες µας.
Γι’ αυτό, λοιπόν, θα θερµοπαρακαλέσω όταν το Προεδρείο
απευθύνεται στους Ανεξάρτητους Έλληνες, να το κάνει µε λίγο
περισσότερη προσοχή.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Κουικ.
Επανερχόµαστε τώρα στον κατάλογο των οµιλητών.
Το λόγο έχει ο κ. Ιορδάνης Τζαµτζής.
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ: Κύριε Κουίκ, επειδή αναφέρεστε
µόνο για τους Ανεξάρτητους Έλληνες, θα ήθελα να σας πω ότι
πολλοί σ’ αυτήν την Αίθουσα δεν «είχαν πλάτες», όπως δεν είχαν
και γονείς. Άρα, λοιπόν, αυτό το δικαίωµα δεν το έχετε µόνο
εσείς.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Το επικροτώ, λοιπόν,
ειλικρινά, κύριε συνάδελφε.
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
έχουµε µία οργανωµένη συζήτηση. Και το λέω αυτό, γιατί
άκουσα τον κ. Μαρκόπουλο να ρωτάει γιατί έχουµε δεκαπέντε
οµιλητές. Έχουµε, λοιπόν, µια οργανωµένη συζήτηση και συζητούµε ένα σχέδιο νόµου, το οποίο έχει έξι πράξεις νοµοθετικού
περιεχοµένου. Είναι παράνοµη η διαδικασία; Όχι, βέβαια. Καθόλου! Παρ’ όλα αυτά, όλες οι πτέρυγες της Αντιπολίτευσης που
ανέβηκαν στο Βήµα, είπαν αυτό το πράγµα.
Συζητούµε µια σειρά από σοβαρά θέµατα. Συµπεριλαµβάνονται και ρυθµίζονται θέµατα, που αφορούν την παρακολούθηση
και την ορθή εκτέλεση των δηµόσιων προϋπολογισµών. Ρυθµίζονται θέµατα, τα οποία έχουν σχέση µε τις αποκρατικοποιήσεις,
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θέµατα που αφορούν τη Γενική Γραµµατεία Δηµοσίων Εσόδων.
Επίσης, ρυθµίζονται θέµατα διαδικασιών του ΕΣΠΑ, θέµατα του
ΕΤΕΑΝ, όσον αφορά τις χορηγήσεις κεφαλαίων στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις, του ΟΣΕ, της ΓΑΙΑΟΣΕ, των ΕΛΤΑ, του ΗΔΙΚΑ
και το θέµα της επαναγοράς των οµολόγων. Πρόκειται για µέτρα,
τα οποία φέρνουν πραγµατικές αλλαγές, µέτρα που είναι µέσα
στα πλαίσια των µεταρρυθµίσεων, που έπρεπε να έχουν γίνει
χρόνια τώρα.
Τόσα χρόνια η Αριστερά κρατούσε αιχµάλωτη την οικονοµία
µε τις κινητοποιήσεις και τις καταλήψεις. Κλείνατε επιχειρήσεις,
χωρίς να σας ενδιαφέρουν τι θα γίνουν οι εργαζόµενοι, µιλούσατε και µιλάτε για κρατικοποιήσεις, χωρίς να λέτε πού θα βρείτε
τα λεφτά για την οικονοµία.
Επίσης, στελέχη σας τονίζουν συνεχώς ότι θα λογοδοτήσουµε.
Τι εννοείτε; Καθηµερινά, µέσα και έξω από αυτήν την Αίθουσα,
λογοδοτούµε στους πολίτες. Αυτό εννοείτε ή κάτι άλλο;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Πάντα αυτό!
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ: Άκουσα τον κ. Λαφαζάνη να λέει κι
άλλα. Τελικά, εσείς δεν αλλάζετε µυαλό. Μόλις έπεσαν τα ποσοστά σας, αρχίσατε να αποκηρύσσετε τους «µπαχαλάκηδες».
Όµως, µέχρι πρότινος πηγαίνατε µάρτυρες υπεράσπισής τους
στην Αστυνοµία και στα δικαστήρια.
Ειπώθηκε από Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ ότι υπάρχουν παρακρατικές δυνάµεις φίλα προσκείµενες στη Νέα Δηµοκρατία. Να προσέχετε τι λέτε. Δεν καταδικάζετε ευθέως την τροµοκρατία.
«Κλείνετε το µάτι» στην τροµοκρατία; Στοχοποιείτε κόµµατα.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Εσείς πώς συνδέετε αυτό το
χώρο µ’ αυτά που γίνονται σήµερα, κύριε συνάδελφε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Κουρουµπλή, σας παρακαλώ πολύ µη διακόπτετε.
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ: Εσείς πραγµατικά δεν βάζετε µυαλό.
Έτσι δεν θα «χτυπηθεί» ποτέ η τροµοκρατία. Όταν πριν από κάποια χρόνια όλα τα κόµµατα διαδήλωσαν έξω, στο Σύνταγµα, τη
θέλησή τους να αντιµετωπιστεί η τροµοκρατία, τότε χτυπήθηκε
η τροµοκρατία. Ο Παύλος Μπακογιάννης και οι άλλοι που δολοφονήθηκαν, δολοφονήθηκαν αφού είχαν στοχοποιηθεί από εφηµερίδες, οργανώσεις και κόµµατα.
Και για να έρθουµε και σε κάποια άλλα θέµατα, άκουσα τον κ.
Τσακαλώτο να λέει ότι παρατηρητήριο οικονοµικής αυτοτέλειας,
τα ΣΔΙΤ, σηµαίνει συρρίκνωση της δηµοκρατίας. Δηλαδή, δεν θέλετε νοικοκύρεµα της οικονοµίας.
Μας χαρακτηρίσατε µανιακούς του ελέγχου. Είναι δυνατόν να
τα λέτε αυτά; Είναι δυνατόν να θέλετε να γίνετε κυβέρνηση σ’
αυτόν τον τόπο και να λέτε ότι δεν πρέπει να υπάρχει νοικοκύρεµα της χώρας; Τι οικονοµία θέλετε; Το ερώτηµα είναι απλό.
Βγαίνουν τα στελέχη σας και λένε ότι θα πάρουµε πίσω τα λιµάνια –ο κ. Δρίτσας, το πρωτοκλασάτο στέλεχός σας- θα πάρουµε πίσω τον ΟΤΕ, θα πάρουµε πίσω τη ΔΕΗ. Θυµίζετε τον
Ανδρέα Παπανδρέου που έλεγε «έξω από το ΝΑΤΟ, έξω από την
ΕΟΚ, όλα θα τα κρατικοποιήσουµε». Με ποια λεφτά θα τα πάρετε
πίσω; Φορολογώντας ξανά τους Έλληνες πολίτες;
Πήγατε στην Αργεντινή και είδατε «το χάλι το µαύρο» που έχει
η χώρα. Τη µία στιγµή βγαίνατε εσείς και λέγατε «τι ωραία που
είναι» και την άλλη γίνονταν οι λεηλασίες στα µαγαζιά.
Και τώρα λέτε: «για να πάµε να δούµε το φως το αληθινό, πάµε
προς τον Σόιµπλε, να πάµε προς τη Γερµανία. Αυτοί έχουν
λεφτά.»
Υποκρισία, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ. Επειδή σας ακούω και διαρρηγνύετε τα ιµάτιά σας –σκίζετε τα ρούχα σας, για να καταλαβαίνουν και οι χωριανοί µου τι λέω- είστε εναντίον της φορολόγησης
των πισίνων της πολυτελούς διαβίωσης, των αυτοκινήτων από
2.000 κυβικά και άνω, των σκαφών, των τεράστιων σπιτιών;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Τώρα το θυµηθήκατε;
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ: Σίγουρα είστε εναντίον
Γιατί είχατε µέχρι και Αρχηγό, τον πλουσιότερο Βουλευτή
µέσα στο Κοινοβούλιο. Και πάρα πολλούς που έχετε µέσα στις
τάξεις σας, πραγµατικά το µόνο αριστερό που έχουν, είναι να το
λένε, γιατί η τσέπη και το µυαλό τους λειτουργεί δεξιά.
Όσον αφορά τη Χρυσή Αυγή, µας κατηγορήσατε, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι από τη Χρυσή Αυγή, ότι εµείς στήσαµε το
σκηνικό. Νισάφι, πρέπει να ντρέπεστε!

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Δεν είπαµε τέτοιο πράγµα.
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ: Τι προτείνετε;
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Αντιθέτως, εµείς το καταδικάσαµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας παρακαλώ,
κύριοι συνάδελφοι.
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ: Όταν η Αστυνοµία δεν έδερνε αλύπητα, τότε ήσασταν στο 0,5%, ήσασταν ένα γκρουπούσκουλο.
Μετά τους θανάτους στη MARFIN, πήρατε τα πάνω σας.
Είναι γεγονός ότι τα άκρα επικοινωνούν σε λογικές, ταυτίζονται σε λογικές και σε πρακτικές. Γι’ αυτό έχω ξαναπεί ότι ο ΣΥΡΙΖΑ µε το να χαϊδεύει ή «να κάνει στραβά µάτια»…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Μετά τη συναίνεση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Κουρουµπλή, σας παρακαλώ!
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ: Σας παρακαλώ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Κατά τα άλλα ζητάτε συναίνεση; Μπράβο.
ΜΑΡΙΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ-ΓΙΑΤΑΓΑΝΑ: (δεν ακούστηκε)
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ: Ο ΣΥΡΙΖΑ, λοιπόν, µε το «να κάνει τα
στραβά µάτια» στους «µπαχαλάκηδες» και τους διάφορους καταληψίες µε στειλιάρια και αντιασφυξιογόνες µάσκες και µπουκάλια για µολότοφ, εσάς ζωντανεύουν, εσάς δυναµώνουν, εσάς
υποστηρίζουν εµµέσως πλην σαφέστατα. Όχι σαφώς, σαφέστατα.
Γι’ αυτό, ίσως, όταν αποχώρησε η Χρυσή Αυγή προχθές στην
επιτροπή, συνάδελφοι από το ΣΥΡΙΖΑ εξουσιοδότησε εσάς για
να συνεχίσετε.
Κατά τα άλλα, υπάρχει ένας θεατρινισµός από του Βήµατος
αυτού και λόγια παχιά.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Εσείς…
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ: Άκουσα λάσπη προς κάθε κατεύθυνση. Άκουσα από τον κ. Παναγιώταρο να λέει «fast track να πάρετε τα λεφτά», την ώρα που ξέρετε ότι δήµευση περιουσιακών
στοιχείων, γίνονται µόνο από τα δικαστήρια.
Εγώ όµως, σε αυτή την προσπάθειά σας να απαξιώσετε τους
Έλληνες Βουλευτές, όλο το προσωπικό της Βουλής, βρίζοντας
τους, συκοφαντώντας τους, θέλω να σας ρωτήσω ευθέως κάτι:
Εσείς από πού βρίσκετε τα λεφτά Από τα δικά σας λεφτά
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΓΟΣ: Θα σας πούµε αµέσως.
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ: Είσαστε είκοσι άτοµα, από δύο χιλιάρικα να δίνατε, θα ήταν σαράντα χιλιάδες.
Πολλά από τα µέλη σας δεν έχουν, ιδιαίτερα αυτήν την περίοδο της κρίσης, ούτε να φάνε. Άρα, λοιπόν, πρέπει να έχετε
από πίσω σας κάποιους χορηγούς να σας τα χώνουν…
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΓΟΣ: Λάθος!
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ: … ή παίρνετε…
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΓΟΣ: Τον Μπόµπολα!
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ: Μπορεί τον Μπόµπολα και όποιον θέλετε! Δεν ξέρω, εσείς τα λέτε!
ΠΟΛΥΒΙΟΣ ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ: Καραγκιόζη!
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριοι συνάδελφοι, θα πάρει το λόγο ο Εκπρόσωπος σας και θα τοποθετηθεί
σε ό,τι θέλει.
Κύριε Τζαµτζή,τελειώνετε!
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ: ‘Η παίρνετε επιχορηγήσεις από το
κράτος, τις οποίες …
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: … Και τις επιστρέφουµε πίσω σε αυτούς που το έχουν ανάγκη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Παναγιώταρε!
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ: Τότε να απαντήσετε, κύριε Παναγιώταρε, πού βρίσκετε τα λεφτά και στήνετε εγκαταστάσεις, στήνετε
γραφεία, στήνετε οργανώσεις, χρηµατοδοτείτε οργανώσεις.
Απαντήστε!
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Θα σας απαντήσουµε!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗΣ: Από τον Μπόµπολα!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Τζαµτζή,
ολοκληρώστε παρακαλώ.
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ: Όχι, µισό λεπτό κυρία Πρόεδρε.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ναι, αλλά
απλώς έχετε υπερβεί το χρόνο.
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ: Ακούσατε τον κ. Καµµένο να µιλάει
για παραχώρηση εθνικής κυριαρχίας.
Ακούω συνεχώς θα µας βρίζει ο κ. Καµµένος -εγώ δεν θα πέσω
σε αυτό το επίπεδο- µίλησε για εθνική µειοδοσία, για Τσολάκογλου και τα λοιπά.
Αυτούς που καταγγέλει ο κ. Καµµένος, έρχεται στη συνέχεια
και τους ζητάει να µην καταψηφίσουν. Αυτό που πρέπει να πω
είναι προφανώς ότι ο κ. Καµµένος βρίσκεται σε σύγχυση.
Για να ξεκαθαρίσουµε τα πράγµατα, λοιπόν, δεν υπάρχει καµµία περίπτωση να περάσουν κάποια θέµατα. Το δίκαιο αναγκαστικής εκτέλεσης είναι ελληνικό δίκαιο. Εάν υπάρξει διαφορά,
φυσικά και θα συζητηθεί στο Λουξεµβούργο, γιατί εκεί είναι η
έδρα του EFSF. Από εκεί και πέρα, λοιπόν, ας µαζέψει ο κ. Καµµένος κάποιους συνάδελφους, οι οποίοι πραγµατικά δεν τιµούν
πρώτα απ’ όλα τον εαυτό τους, µε τους χαρακτηρισµούς που
εκτοξεύουν.
Εµείς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, προχωρούµε µπροστά µε
µεταρρυθµίσεις. Δεν µας πτοούν ούτε οι «µπαχαλάκηδες» ούτε
οι τροµοκράτες ούτε οι απειλές ότι: «θα λογοδοτήσετε», θα κάνετε το ένα ή θα κάνετε το άλλο. Προσπαθούµε και αγωνιζόµαστε να σώσουµε την Ελλάδα.
Και ο κόσµος, παρά τις δυσκολίες που περνάει, ξέρει ότι τα
µέτρα και οι αλλαγές είναι µονόδροµος, γι’ αυτό δεν δίνει µπροστά τη Νέα Δηµοκρατία στις µετρήσεις. Το καταλάβατε;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας ευχαριστούµε, κύριε Τζαµτζή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Θα µου επιτρέψετε να πω ότι θα πρέπει όλοι, λίγο να προσέξουµε τις εκφράσεις µας. Γιατί όσο ο ένας µιλάει σκληρά και τοποθετείται έτσι
απαξιωτικά, για να πλήξει και τις ιδέες και πρόσωπα, και το Προεδρείο έρχεται σε δύσκολη θέση, αλλά κυρίως εκτιθέµεθα γενικότερα στον ελληνικό λαό, για άλλη µια φορά.
Κύριε Παππά, ζητήσατε το λόγο. Ορίστε έχετε το λόγο για δύο
λεπτά, σας παρακαλώ, για να προχωρήσουµε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Ούτε δύο λεπτά, κυρία Πρόεδρε. Εγώ θα
είµαι συντοµότερος.
Είναι πραγµατικά και για τη Νέα Δηµοκρατία ανήκουστο και
παράξενο -δηλαδή για τους ανθρώπους αυτούς, τους οποίους
το κόµµα τους χρωστάει εκατοµµύρια σε τράπεζες, είναι εξαρτηµένο από τις τράπεζες, όπως είναι εξαρτηµένο και από τον
ξένο παράγοντα- κάποιοι άνθρωποι να κάνουν καλό κουµάντο
στα οικονοµικά τους.
Εµείς έχουµε το έκτακτο εκλογικό επίδοµα, το οποίο το διαχειριστήκαµε και το διαχειριζόµαστε σωστά και το µεγαλύτερο
µέρος αυτού - και λέµε «µεγαλύτερο», γιατί φτιάξαµε και τα νέα
µας γραφεία στην οδό Μεσογείων και µε εθελοντική εργασίαµαζί µε µέρος των βουλευτικών µας αποζηµιώσεων το παραδίδουµε στον ελληνικό λαό. Οι ύβρεις εκ µέρους της Νέας Δηµοκρατίας δεν µας αγγίζουν. Αντί να απαντήσετε στην έκκληση που
σας έκανα, αν σας έχει µείνει έστω και ένα ψήγµα εθνικής συνείδησης, και αντί να λουφάξετε, θαυµάσαµε και τον κ. Λυκουρέτζο
που πριν από λίγο είπε ότι «Δεν υπάρχει κόκκινος Δεκέµβρης,
δεν υπάρχει κόκκινος Γενάρης, υπάρχει κόκκινη χρόνια γιατί το
πρωτάθληµα θα το πάρει ο Ολυµπιακός.». Αυτός είναι ο λόγος
σας, δεν έχετε τι να πείτε. Πολιτικά είστε παχύδερµα, όµοια µε
τον Αρχηγό του ΠΑΣΟΚ, τον κ. Βενιζέλο, πτώµατα οδωδότα και
τυµπανιαία. Ο λαός θα σας τιµωρήσει!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Φτάνει, κύριε
Παππά.Τώρα, τι να διαγράψει πρώτα το Προεδρείο από τις εκφράσεις οι οποίες ένθεν κακείθεν εκσφενδονίζονταν στην Αίθουσα, µπορείτε να µου πείτε Για κατεβάστε λίγο τους τόνους
σας, σας παρακαλώ πολύ!
Μπορείτε να τοποθετηθείτε πολιτικά, δεκτό, αλλά όχι εκφράσεις όπως «παχύδερµο» και διάφορα άλλα, που ακούγονται από
το πρωί σε αυτή εδώ την Αίθουσα. Έλεος! Έλεος λοιπόν!
Και δεν µπορεί να φαίνεται εκτεθειµένο το Προεδρείο, όταν
εσείς οι ίδιοι δεν σέβεστε τον Κανονισµό και τον εαυτό σας, αν
µου επιτρέπετε!

6359

ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ: Ένα λεπτό, κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα
το λόγο επί προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ένα λεπτό σας
παρακαλώ, γιατί περιµένουν και άλλοι συνάδελφοι, που µπορούν
να πουν και πρέπει να πουν πιο ουσιαστικά πράγµατα από τις
βολές.
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ: Ένα λεπτό, κυρία Πρόεδρε.
Δεν θα σταθώ ιδιαίτερα στο ερώτηµα που έθεσα -γιατί δεν
απαντήθηκε το ερώτηµα το για το που τα βρίσκει τα λεφτά η
Χρυσή Αυγή- αλλά θα σταθώ στη λέξη «παχύδερµο».
Εάν εννοεί εµένα, δεν έχω κανένα πρόβληµα. Βεβαίως, καταλαβαίνω απόλυτα τον κ. Παππά, τον κατανοώ, γιατί η ιδεολογία
που πρεσβεύει, ο ναζισµός, αυτό το πράγµα σίγουρα οδήγησε
στα κρεµατόρια ανθρώπους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Θα αυτοπεριοριστείτε όλοι σας σε αυτήν εδώ την Αίθουσα.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Κυρία Πρόεδρε, να ανακαλέσει αµέσως!
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ: Να προσέχουν τι λένε, γιατί ξέρουµε
ποιοι είναι ορισµένοι µέσα σε αυτήν εδώ την Αίθουσα!
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Να ανακαλέσει αµέσως!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Παρακαλώ και
εγώ, κύριε Παππά. Πρώτα θα πάρετε το λόγο και µετά θα µιλήσετε.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Ήµασταν το µοναδικό κόµµα, που
κάνατε έλεγχο και δεν βρήκατε τίποτα.
Έχετε γίνει όλοι «τζάµπα µάγκες» µε τα λεφτά του κράτους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Παναγιώταρε, σας παρακαλώ.
Δεν φοβόµαστε από τις φωνές κανενός εδώ µέσα. Ηρεµήστε,
σας παρακαλώ. Δεν θα καταγράφεται -ευτυχώς ή δυστυχώς- τίποτε από αυτά που λέτε στα Πρακτικά, εάν δεν πάρετε το λόγο.
Δεν µπορείτε να φωνασκείτε!
Το λόγο έχει, λοιπόν, ο κ. Βρούτσης, ο Υπουργός Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Θα µιλήσουν και οι Υπουργοί;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Λαφαζάνη, ναι, θα µιλήσουν και οι Υπουργοί. Το Προεδρείο επιλέγει
και πρέπει να µιλήσουν.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Δεν µίλησαν στην Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων. Θα δώσουµε και το λόγο τώρα σε δέκα
Υπουργούς; Γιατί δεν κάναµε µια συνολική επεξεργασία του νοµοσχεδίου µε επιτροπές;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ναι, µην καταχωρούνται τίποτα από αυτά στα Πρακτικά.
Κύριε Λαφαζάνη, πείτε τα, για να τα πείτε, αλλά δεν θα καταγράφεται τίποτα.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Γιατί δεν θα καταγράφεται τίποτα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Πρώτα απ’
όλα, δεν πήρατε το λόγο από το Προεδρείο και δεύτερον, ο κύριος Υπουργός είναι στο Βήµα και ετοιµάζεται να µιλήσει.
Έχετε το λόγο για οκτώ λεπτά, κύριε Υπουργέ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κατεβάστε τον
τόνο της φωνής, σας παρακαλώ, όλοι.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ή θα πάρετε
µετά το λόγο ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος, για να πείτε τις
δύο κουβέντες, αν θέλετε να καταγραφούν στα Πρακτικά, αλλά
όχι έτσι φωνασκώντας.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επιτρέψτε µου, η τοποθέτηση η δική µου να είναι για το συγκεκριµένο ζήτηµα της πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου και εκτιµώ
ότι θα συµβάλλω στη διεξαγωγή αυτού του διαλόγου και της ενηµέρωσης όλων των πτερύγων της Βουλής, αλλά και του κόσµου
που µας ακούει σε κρίσιµα και µείζονα ζητήµατα, που αφορούν
το Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.
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Πρώτα και κύρια, µία γενική πολιτική παρατήρηση η οποία έχει
να κάνει µε το εξής: Η Κυβέρνηση συνεχίζει, βαθειά προσηλωµένη, το µεταρρυθµιστικό της έργο, ένα έργο αναγκαίο, ένα έργο
σηµαντικό, ένα έργο που έχει ανάγκη ο τόπος, ένα έργο που ήδη
αποδίδει καρπούς, ένα µεταρρυθµιστικό έργο που και στο
Υπουργείο Εργασίας φαίνεται να αποδίδει και ήδη αρχίζουν σιγάσιγά να φαίνονται τα πρώτα σηµάδια αυτής της µεταρρύθµισης.
Στο πλαίσιο αυτό, λοιπόν, µέσα στην πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου περιλαµβάνονται διατάξεις οι οποίες έχουν κρίσιµες
ηµεροµηνίες. Γι’ αυτό θα παρακαλέσω πάρα πολύ όλους τους
Βουλευτές, όλων των πτερύγων, αυτές τις ηµεροµηνίες και τις
διατάξεις, συµµεριζόµενοι και την κρισιµότητα των στιγµών, να
τις στηρίξουν.
Γίνοµαι συγκεκριµένος. Πρώτα και κύρια, γνωρίζετε ότι ως
Υπουργείο Εργασίας έχουµε πει ότι για µας το 2013 αποτελεί
έτος νοικοκυρέµατος. Έτσι το έχουµε ανακηρύξει κι όχι τυχαία,
γιατί προχωράµε για πρώτη φορά στο Υπουργείο σε µεταρρυθµιστικά βήµατα, τα οποία θα αλλάξουν την εικόνα. Πιστεύω ότι
αυτή η αλλαγή της εικόνας θα συµβάλλει προς όλους, προς όλα
τα κόµµατα σε µία θετική αντιµετώπιση πολλών πραγµάτων που
σέρνονταν από το παρελθόν ως παθογένειες, αλλά και για τον
ελληνικό λαό θα αλλάξουν µια ζοφερή και νοσηρή εικόνα, που
µέχρι τώρα µάστιζε και προκαλούσε αδικίες, προβληµατισµό και
ένταση απέναντι στο πολιτικό σύστηµα το γιατί να διατηρούµε
αυτές τις στρεβλώσεις στο σύστηµα της κοινωνικής ασφάλισης.
Συγκεκριµένα, γνωρίζετε τα τρία βήµατα τα οποία ήδη αυτήν
τη στιγµή υλοποιούνται.
Το πρώτο βήµα, το σηµαντικό, αφορά το ότι για πρώτη φορά
διεξάγεται καθολική αυτοπρόσωπη απογραφή σε όλα τα ασφαλιστικά ταµεία της χώρας, η οποία ολοκληρώνεται µε αυτόν τον
αξιόπιστο τρόπο µέχρι τις 28 Φεβρουαρίου του 2013. Εκείνη την
ηµέρα για πρώτη φορά το ασφαλιστικό σύστηµα της χώρας και
τα ταµεία θα έχουν πραγµατικά εκκαθαριστεί από κάθε µορφή
παραβατικότητας.
Αµέσως από 1η Μαρτίου και µε το νόµο που θα φέρουµε µέσα
στις επόµενες µέρες στη Βουλή, µπαίνει σε εφαρµογή το σύστηµα «Αριάδνη. Δηλαδή, πέντε κρίσιµες δηµογραφικές αλλαγές, οι οποίες επηρεάζουν τα ασφαλιστικά ταµεία, θα είναι σε on
line σύστηµα µε τα ληξιαρχεία, µε τους συµβολαιογράφους, µε
το Υπουργείο Οικονοµικών, µε τις εισαγγελικές αρχές, έτσι ώστε
εκείνη τη στιγµή να σταµατάµε τη γέννηση της παραβατικότητας.
Το τρίτο βήµα, το οποίο είναι αναγκαίο να γίνει, αφορά το ζήτηµα της αναζήτησης των καταχρηστικών συντάξεων που εκτιµώ
ότι θα περάσουν δεκάδες χιλιάδες –είναι ένα νούµερο πενήντα
χιλιάδες µέχρι σήµερα. Θα αναζητήσουµε τα χρήµατα αυτά προς
τα πίσω.
Και δεν µένουµε εδώ. Γνωρίζετε ότι στις 21 Δεκεµβρίου του
έτους που πέρασε καταφέραµε κάτι που έγινε για πρώτη φορά
στην Ελλάδα. Φτιάξαµε ηλεκτρονική ψηφιακή βάση συντάξεων
και συνταξιούχων. Η Ελλάδα απέκτησε αυτήν την ηλεκτρονική
βάση, την ψηφιακή, έτσι ώστε γνωρίζει για πρώτη φορά και
πόσες συντάξεις καταβάλλει και πόσους συνταξιούχους έχει.
Το πιο σηµαντικό, όµως, απ’ όλα αυτά, είναι ότι αυτό το κάναµε
χωρίς να δαπανήσουµε ένα ευρώ, χωρίς να κάνουµε κανένα διαγωνισµό, µε ίδιες δυνάµεις των εργαζοµένων στην ΗΔΙΚΑ, τους
οποίους δηµόσια ευχαριστώ, αλλά και των εργαζοµένων στα
ασφαλιστικά ταµεία, τους οποίους επίσης ευχαριστώ. Μέσα σε
ένα µήνα κάναµε έναν τεράστιο άθλο και η χώρα έχει πλέον ένα
σύγχρονο ασφαλιστικό σύστηµα που υποστηρίζεται από την
ΗΔΙΚΑ και έχει διαµορφώσει αυτή τη βάση. Αυτό έχει πάρα πολλές θετικές επιπτώσεις.
Παραδείγµατος χάριν, όχι µόνο θα εντοπίσουµε πιθανές παραβατικές συµπεριφορές µικροσυνταξιούχων, αλλά ανακαλύψαµε δυστυχώς ότι δύο νόµοι οι οποίοι είχαν ψηφιστεί από το
2010 και από το 2012, ο ν. 3863 και ο ν. 4051, που µιλούσε για
περικοπή συντάξεων, δεν είχαν εφαρµοστεί, µε αποτέλεσµα να
υπάρχει µία αδικία. Ενηµερώνω, λοιπόν, ότι είναι στις προθέσεις
µας τον πρώτο µήνα του δεύτερου τριµήνου να γίνει ένας επαναϋπολογισµός όλων των συντάξεων, τώρα που έχουµε τη δυνατότητα και από το µήνα Απρίλιο να υπολογιστούν όλες οι
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συντάξεις στη βάση της τήρησης των νόµων.
Το δεύτερο είναι ότι από 1η Ιουλίου του 2013 η ΗΔΙΚΑ µετατρέπεται σε βάση πληρωµής και ελέγχου όλων των συντάξεων.
Με άλλα λόγια, θα έχουµε πλέον τη δεύτερη Αρχή στη χώρα µας,
µετά αυτήν τη βάση πληρωµής των δηµοσίων υπαλλήλων. Αυτό
από µόνο του έχει πολύ θετικές συνέπειες, εκτός αυτού του
οποίου φαίνεται, της κατευθείαν πληρωµής όλων των συνταξιούχων και του δηµόσιου και του ιδιωτικού τοµέα, γιατί θα πετύχουµε και κάτι άλλο που έχω πει αρκετές φορές.
Δυστυχώς, µόλις ανέλαβα στο Υπουργείο Εργασίας, διαπίστωσα µεγάλη φοροδιαφυγή µέσα από το ηλεκτρονική δείκτη
των συνταξιούχων σε όλα τα µήκη και τα πλάτη του συνταξιοδοτικού συστήµατος. Αυτό µπορούµε να το πολεµήσουµε µε έναν
τρόπο, ο οποίος θα φέρει και διοικητικά οφέλη πάρα πολύ µεγάλα. Ποιον; Με βάση την ενιαία Αρχή, πλέον, πληρωµής συντάξεων από 1η Ιουλίου του 2013, θα µπορέσουµε τη φορολογητέα
ύλη των συντάξεων, κύριων και επικουρικών, να µην την ξαναστείλουν τα ασφαλιστικά ταµεία στους συνταξιούχους και να πηγαίνουν αυτόµατα, εξοικονοµώντας µέσα από οικονοµίες
κλίµακος και χρήµατα, αλλά και διοικητικά βάρη για τα ασφαλιστικά ταµεία. Η εκτίµηση για το όφελος µέσα από αυτήν τη
δράση και την ενέργεια είναι ότι θα έχουµε ένα όφελος της τάξεως των 100 εκατοµµυρίων ευρώ από τη σύλληψη της φοροδιαφυγής.
Μαζί µ’ αυτό, µέσα σε αυτήν την πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου υπάρχει διάταξη, που ήταν αναγκαία να τη φέρουµε, γιατί
είναι οι είκοσι έξι µετακινήσεις υπαλλήλων που πήγαµε στο Ταµείο Πρόνοιας Δηµοσίων Υπαλλήλων για να υποστηρίξουν το
έργο της καταβολής του εφάπαξ των υπαλλήλων, των σαράντα
µιας χιλιάδων υπαλλήλων. Ενηµερώνω σήµερα τη Βουλή ότι
έχουµε καταβάλει περίπου 100 εκατοµµύρια ευρώ από την αρχή
του εγχειρήµατος, όταν πήραµε τη δόση, τρέχει µε καλούς, ικανοποιητικούς ρυθµούς η καταβολή του εφάπαξ και φυσικά κι εδώ
αυτό οφείλεται στο Ταµείο, στους εργαζόµενους, αλλά και στους
είκοσι έξι υπαλλήλους, που µέσα από την πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου ζητάω τη στήριξή σας για να νοµιµοποιήσω την ενέργεια, που ήδη έγινε για να υποστηριχθεί το εφάπαξ.
Επίσης, µετά από πάρα πολλές αναβολές, δικαιολογηµένες ή
αδικαιολόγητες, από το Φεβρουάριο του 2013 καθιερώνουµε στη
χώρα µας ότι η αναλυτική πράξη, η περιοδική αναλυτική δήλωση
του ΙΚΑ των επιχειρήσεων θα υποβάλλεται, ταυτόχρονα µε την
πληρωµή. Αυτό γίνεται για πρώτη φορά στη χώρα µας. Έρχεται
µε καθυστέρηση. Γνωρίζω ότι αυτό προβληµατίζει τις επιχειρήσεις για τη δυνατότητα ρευστότητάς τους. Δεν υπάρχουν άλλα
περιθώρια. Αυτό θα συµβάλει εκτός του εκσυγχρονισµού ενός
συστήµατος που το έχει ανάγκη, γιατί θα καταβάλλονται ηλεκτρονικά στις τράπεζες και κάτι ακόµα: Μπλοκάρισµα σε οποιαδήποτε πεδία φοροδιαφυγής αναπτύσσονταν µέσα από την
απόκλιση της πληρωµής και της τρίµηνης περιοδικής δήλωσης.
Κι αυτό θα σας παρακαλέσω πάρα πολύ να το στηρίξετε.
Με λίγα λόγια, οι διατάξεις που φέρνει το Υπουργείο Εργασίας
στην πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου είναι σ’ αυτήν την κατεύθυνση της µεταρρύθµισης, του εκσυγχρονισµού. Είναι κι άλλες
τις οποίες δεν έχω χρόνο να αναλύσω. Καµµία όµως δεν είναι
διάταξη η οποία µπορεί να παραπεµφθεί στο µέλλον. Είναι
ανάγκη να ψηφιστούν τώρα και πιστεύω ότι θα έχω τη στήριξη
της Βουλής.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστώ κι
εγώ, κύριε Υπουργέ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω να ανακοινώσω στο Σώµα
ότι µετά από συνεννόηση των κοµµάτων, θα διευρυνθεί ο κατάλογος των οµιλητών µε επιπλέον δύο Βουλευτές από τη Νέα Δηµοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ και από έναν Βουλευτή από τα υπόλοιπα
κόµµατα µε εναλλαγή.
Θέλω, επίσης, να ανακοινώσω, ότι στις 20.00’ µ.µ. θα διακοπεί
η συνεδρίαση για να γίνει η ονοµαστική ψηφοφορία, η οποία έχει
υποβληθεί από το κόµµα των Ανεξαρτήτων Ελλήνων.
Κύριε Λαφαζάνη, έχετε το λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Νοµίζω ότι εδώ παίζεται ένα θέατρο του παραλόγου. Εµείς είπαµε ότι έχουµε έξι νοµοσχέδια
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και µάλιστα ειδικής φύσης πράξεων νοµοθετικού περιεχοµένου
σε συσκευασία του ενός. Ζητήσαµε να συζητηθούν από τις αρµόδιες επιτροπές τα έξι νοµοσχέδια, που είναι σχεδόν όλες οι
επιτροπές της Βουλής από κοινού…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Αυτά δεν τα είπατε και στην επιτροπή, κύριε Λαφαζάνη;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Άλλο θέλω να πω. Να καταλήξω
θέλω. Με συγχωρείτε, δηλαδή, για να κατανοηθούµε σ’ αυτήν
την Αίθουσα. Αυτά έπρεπε εσείς ως Προεδρείο να τα υπερασπίζεστε. Δεν µιλάω προσωπικά για σας. Συνολικά το Προεδρείο και
ο Πρόεδρος της Βουλής πρέπει κάποτε να καταλάβουν ότι σ’
αυτήν την Αίθουσα δεν παίζεται ένα παιχνίδι, το οποίο είναι κυβερνητικό «ψεκάστε, σκουπίστε, τελειώσατε». Δεν έχετε δικαίωµα να διαλύσετε τη Βουλή.
Είπαµε ότι πρέπει όλες οι συναρµόδιες επιτροπές να συζητήσουν σε µια κοινή συνεδρίαση το νοµοσχέδιο και το αρνήθηκε η
Κυβέρνηση. Το εισηγήθηκε µόνο στην Επιτροπή Οικονοµικών
Υποθέσεων. Τώρα βλέπουµε εδώ να παρελαύνουν ένας-ένας οι
Υπουργοί, να αναγνωρίζουν δηλαδή ότι έχουµε έξι διαφορετικά
νοµοσχέδια έξι διαφορετικών αρµοδιοτήτων.
Τι θα γίνει µε αυτήν την υπόθεση; Και µας λέτε µετά ότι δεν
φτάνει ο χρόνος για να µιλήσουν οι Βουλευτές. Ε, πώς να φτάσει
ο χρόνος;
Σταµατήστε, λοιπόν, έστω τώρα αυτήν την πασαρέλα των
Υπουργών. Καταλάβαµε και δεν θέλουµε άλλη προπαγάνδα.
Έστω σε αυτό το περιορισµένο χρονικό διάστηµα ας µιλήσει και
η Βουλή. Επίσης, δώστε περιθώριο χρόνου και πέραν τις 20.00’,
ώστε να εξαντληθεί ο κατάλογος των Βουλευτών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Είδατε ότι ήδη
ο κατάλογος διευρύνεται. Είπαµε µέχρι τις 20.00’ η ώρα, για να
είµαστε όλοι πιο συνεπείς µε το χρόνο. Ξέρετε πολύ καλά ότι στη
Διάσκεψη των Προέδρων και οι Αντιπρόεδροι και ο Πρόεδρος
αναφερθήκαµε στην όλη διαδικασία. Το κατ’ επείγον όµως το επικαλείται η Κυβέρνηση για τους λόγους της και καταγράφτηκε και
στηλιτεύτηκε από εκεί που στηλιτεύτηκε. Εποµένως, θεωρώ ότι
είναι ως εκ περισσού αυτή η παρέµβαση.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Στους Υπουργούς αναφέροµαι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Όταν συζητείται ένα νοµοσχέδιο οι Υπουργοί πάντα παίρνουν το λόγο.
Ο κ. Χρυσοχοΐδης έχει το λόγο για ένα λεπτό.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, δεν θα χρειαστώ
ούτε ένα λεπτό. Πράγµατι, γίνονται συνέχεια παρεµβάσεις από
τους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους, από εµάς, και ίσως σπαταλάµε τον πολύτιµο χρόνο των οµιλητών Βουλευτών.
Η άποψή µου είναι ότι οι Υπουργοί πρέπει να µιλήσουν σε
αυτήν τη διαδικασία, διότι υπάρχουν µια σειρά από ζητήµατα, τα
οποία απαιτούν διευκρινίσεις, διασαφήσεις και απαντήσεις από
την πλευρά της Κυβέρνησης. Αυτή είναι η έννοια του κοινοβουλευτισµού.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Θα χαθεί ο χρόνος όµως.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Παρακαλώ, µη
διακόπτετε.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ: Θα ήθελα, επειδή έλειπα λίγα λεπτά
από την Αίθουσα, να πω ότι αυτές οι ακατανόµαστες αναφορές
του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου της Χρυσής Αυγής µέσα σε
αυτή την Αίθουσα είναι απαράδεκτες και πρωτοφανείς. Δεν θέλω
να του γυρίσω πίσω τέτοιου είδους εκφράσεις. Απλά να πω ότι
δεν πτοούν κανέναν. Να ξέρουν ότι δεν θα πείθουν και κανέναν
σε λίγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Το λόγο έχει ο
κ. Τέρενς Κουικ.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Θα θέλαµε να ξέρουµε πού κλείνει ο κατάλογος των Υπουργών, ποιος θα είναι ο
τελευταίος που θα µιλήσει, για να πάρουµε και εµείς σειρά. Μη
µας βγαίνει δηλαδή σαν «kinder έκπληξη». Μπορούµε να µάθουµε ποιος θα είναι ο τελευταίος;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Μπορείτε να
ανεβείτε στην Έδρα να ενηµερωθείτε. Δεν µπορώ να σας τους
ανακοινώσω τώρα εγώ.
Το λόγο έχει ο κ. Αλέξιος Μητρόπουλος.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
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Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, νοµίζω αρκετοί από εµάς και
δυστυχέστατα και Πρόεδροι κοµµάτων δεν έχουν καταλάβει τι
είναι το διακύβευµα του σηµερινού νοµοσχεδίου. Αυτό το οποίο
σήµερα συζητάµε και απαιτούν κατά τον πιο άθλιο τρόπο οι δανειστές µας, δεν είναι η απεµπόληση της ρήτρας εθνικής κυριαρχίας, αφού συµπεριέλαβαν στην ακροτελεύτια σελίδα του
νοµοσχεδίου σας, τη ρήτρα αποικίας, όπως πανοµοιότυπα την
έχουµε ξεσηκώσει από τις συνθήκες παράδοσης αποικιών όπως
της Ινδίας, της Κεϋλάνης και της Τανζανίας. Για δική σας ενηµέρωση, τη ρήτρα «ούτε το δικαιούχο κράτος-µέλος ούτε η Τράπεζα της Ελλάδος ούτε κανένα από τα αντίστοιχα περιουσιακά
του στοιχεία εξαιρούνται λόγω εθνικής κυριαρχίας», µπορούµε
να την αναζητήσουµε –και το εκθέτω και στο νέο µου βιβλίο που
παρουσιάζω την Πέµπτη- µόνο σε πρωτόκολλα παράδοσης αποικιών.
Αυτό όµως που σήµερα ζητά η τρόικα είναι να υπάρξει δικαστική νοµιµοποίηση, νοµική κύρωση της παράδοσης της εθνικής
κυριαρχίας και µάλιστα κατά τον πιο σκαιό και ιταµό τρόπο. Μη
βλέπετε ότι είναι επτά τύποι γνωµοδοτήσεων και άρα είναι χαλαρή η απαίτηση της τρόικας. Φανταστείτε να έρθει η απόφαση
του Δικαστηρίου του Δουκάτου και οι Έλληνες δικαστές να
έχουν δηλώσει από τώρα: «Μόνοι µας ζητήσαµε την υπαγωγή
µας στο Αγγλικό Δίκαιο». Αυτό ζητάµε τώρα από τους Έλληνες
Βουλευτές, να εξουσιοδοτήσουν το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους να δηλώσει –αν ψηφίσετε αυτήν την επονείδιστη ρύθµισηότι ο ορισµός του Αγγλικού Δικαίου ως εφαρµοστέου δικαίου για
τη σύµβαση τροποποίησης αποτελεί έγκυρη επιλογή.
Πού είναι ο αξιότιµος Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, που απεχώρησε,
να µου πει ότι αυτοβούλως υπεισήλθαµε στο Αγγλικό Δίκαιο; Ζήτησαν οι δανειστές να δηλώνουν οι Έλληνες δικαστές -που εν
τέλει αυτοί θα έκριναν την παρανοµία του µνηµονίου όποτε δηµοκρατική Κυβέρνηση θα ερχόταν να το αµφισβητήσει- τη νοµική
κύρωση.
Δεύτερο πράγµα που ζητείται. Πρέπει να δηλώσουν οι Έλληνες δικαστές ότι έχουν υπαχθεί νόµιµα, αποτελεσµατικά και αµετάκλητα στην αποκλειστική αρµοδιότητα των δικαστηρίων του
Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεµβούργου: Πού είναι οι συνάδελφοι της ΔΗΜΑΡ να µου µιλήσουν για την εκτέλεση -σε σχέση µε
τη σύµβαση τροποποίησης. Και προσέξτε- και κάθε απόφαση
των Δικαστηρίων του Δουκάτου αποτελεί αµετάκλητη και εκτελεστή για την ελληνική δηµοκρατία. Φλυαρούν για την εκτέλεση.
Το τρίτο πράγµα που ζητείται είναι να δηλώσουν. Να γνωµοδοτήσουν ότι ούτε το δικαιούχο κράτος-µέλος ούτε η Τράπεζα
της Ελλάδας ούτε κανένα από τα περιουσιακά του στοιχεία εξαιρούνται, λόγω εθνικής κυριαρχίας.
Πού είναι ο κ. Βορίδης; Αν εννοεί την ιδιωτική ιδιοκτησία του
κράτους, υπάρχει άρθρο του Συντάγµατος, το άρθρο 94 παράγραφος 4, κύριε Λοβέρδε, που εδώ και εκατόν σαράντα πέντε
χρόνια δίνει τη δυνατότητα σε ξένους, σε Έλληνες να εκτελούν
κατά της ιδιωτικής περιουσίας του δηµοσίου. Εδώ εννοεί τη δηµόσια περιουσία. Και αν είναι καλόπιστος ο δανειστής και είστε
καλόπιστοι και εσείς προσθέτετε στο τέλος της παραγράφου 11:
«Εξαιρούνται βεβαίως περιουσιακά στοιχεία κάθε είδους και
κάθε σκοπού».
Ας έρθει ο λαλίστατος κ. Βορίδης, ο κ. Παυλόπουλος να ζητήσουν από εσάς να προστεθεί η ρύθµιση ότι η δηµόσια περιουσία
του κράτους έχει εξαιρεθεί. Αλλά πιπιλίζετε αυτό το οποίο σας
έδωσαν µε την πράξη τους το ’78 οι Άγγλοι και λέτε ότι υπάρχουν
εµπορικές απαιτήσεις, jure gestionis και όχι jure imperii που αυτό
ζητούν από εσάς να συνοµολογήσετε.
Έχετε υποχωρήσει και από την αρχική δέσµευση –και εκείνη
δουλική- της πρώτης Κυβέρνησης Παπανδρέου, όπου εκεί αναφέρετο ότι το δικαιούχο κράτος µόνο παραιτείται της ασυλίας,
εκτός και αν αναγκαστικός νόµος άλλα ορίζει. Βάλατε όµως τον
Έλληνα δικαστή εντελώς δουλικά να δηλώσει στους δανειστές
και το εξής φοβερό και επονείδιστο: «Η εκτέλεση της σύµβασης
δεν είναι αντίθετη, δηλώνουν οι Έλληνες του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους» -αυτό ζητάτε σήµερα- «µε διατάξεις αναγκαστικού δικαίου». Δηλαδή αφαιρέσατε και την αίρεση που είχε
βάλει προστατεύοντας ψήγµατα δηµόσιας περιουσίας η κυβέρνηση Παπανδρέου και αργότερα η κυβέρνηση Παπαδήµου.
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Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, βρισκόµαστε σε µια διαδικασία
όπου οι Έλληνες Βουλευτές µέσα από την πίεση των δανειστών
µας, πιέζοντας τους Έλληνες δικαστές δηλώνουν ότι παραχωρούν κυριαρχικά δικαιώµατα, όχι µόνο ιδιωτικής, αλλά και δηµόσιας φύσης. Κατά τον ιταµό και επονείδιστο τρόπο που
αναγιγνώσκω θα δηλώνει ο Έλληνας δικαστής: «Έχω θεωρήσει
το γνήσιο των υπογραφών των Υπουργών της ΔΗΜΑΡ, των
Υπουργών του ΠΑΣΟΚ και των Υπουργών της Νέας Δηµοκρατίας
στην τελευταία γνωµοδότηση». Οι δικαστές του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους λένε «έχω θεωρήσει».
Ντρέποµαι που το διαβάζω ενώπιον σας. Ντρέποµαι και θλίβοµαι! Λέει, έχοντας θεωρήσει τη γνησιότητα των υπογραφών των
Υπουργών, την ικανότητά τους και αρµοδιότητά τους να συνυπογράφουν µε τους δανειστές και τέλος, την εγκυρότητα και δεσµευτικότητα και εκτελεστικότητα. Και θα ψηφίσετε αυτά τα
επονείδιστα κείµενα; Θα παραδώσετε το λαό φέτα-φέτα στους
δανειστές και προβληµατίζεστε αν ψηφίσετε αυτά τα επονείδιστα
κείµενα;
Καταψηφίζουµε, κυρία Πρόεδρε και καλούµε όλους τους Βουλευτές, όσους είναι πατριώτες να καταψηφίσουν το αθλιοδέστερο, το πιο επονείδιστο, το αυτοκτονικότερο κείµενο που έχει
έρθει ποτέ στη Βουλή. Αν ψηφιστεί, κύριοι συνάδελφοι, αυτό το
κείµενο, δεν θα µπορέσει καµµιά ελληνική κυβέρνηση στο µέλλον
να κυβερνήσει δηµοκρατικά, αναπτυξιακά, αυτοδύναµα στο µέλλον, αν δώσουµε δηλαδή και το τελευταίο ψήγµα εθνικής κυριαρχίας στους δανειστές.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Kόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Μητρόπουλε.
Έχει ζητήσει το λόγο για δύο λεπτά ο Υπουργός κ. Δένδιας.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, µε συγχωρείτε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Kόλλια-Τσαρουχά): Όχι, κύριε Λαφαζάνη. Σας συγχωρώ αλλά δεν σας δίνω το λόγο.
Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Δεν έχετε δικαίωµα να το κάνετε
αυτό. Δεν αντιλαµβάνεστε αυτό που γίνεται.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Kόλλια-Τσαρουχά): Ανακοίνωσα ότι
θα πάρει το λόγο ο κύριος Υπουργός. Δεν σέβεστε το Προεδρείο, κύριε Λαφαζάνη.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Βάλατε δέκα ώρες να µιλούν οι
Υπουργοί. Αποχωρούµε σε ένδειξη διαµαρτυρίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Kόλλια-Τσαρουχά): Δηλαδή περιµένατε να µιλήσει ο κ. Μητρόπουλος για να αποχωρήσετε; Καλά
κάνετε. Αποχωρήστε, αφού έδωσα το λόγο στον κύριο Υπουργό.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Δέκα Υπουργοί µιλούν σε ένα νοµοσχέδιο που το βάλατε σε µια επιτροπή και βάλατε να παρελαύνουν Υπουργοί. Αυτό είναι αθλιότητα. Γίνεται προπαγάνδα.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΨΥΧΑΡΗΣ: Να ακούσουµε τι θα πει…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Θα έπρεπε να διαµαρτύρεστε µε
αυτά τα αίσχη…
(Στο σηµείο αυτό οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ αποχωρούν
από την Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Kόλλια-Τσαρουχά): Φτάνει, κύριε
Λαφαζάνη, µας είπατε ότι έχετε αποχωρήσει.
Ορίστε, κύριε Δένδια, έχετε το λόγο για δύο λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ (Υπουργός Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη): Κυρία Πρόεδρε, θα σεβαστώ τα δύο λεπτά
και ίσως λιγότερο. Αντιλαµβάνοµαι απολύτως την αποχώρηση του
Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ και της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Προφανώς, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θέλει να
ακούσει αυτά που θέλω να πω σήµερα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν θα µιλήσω για την πράξη
νοµοθετικού περιεχοµένου. Οι ελάχιστες διατάξεις που αφορούν
το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη είναι περίπου αυτονόητες.
Θέλω απλώς να πω δυο πράγµατα, στα δύο λεπτά που µου δίνει
το Προεδρείο.
Η χώρα βρίσκεται όλο τον τελευταίο καιρό επί ξηρού ακµής.
Το έχουµε συνοµολογήσει όλοι σε αυτήν την Αίθουσα. Πάρα
πολλά πράγµατα σε αυτόν τον τόπο έχουν γίνει στραβά από το
1974 και µέχρι σήµερα. Όµως, δεν υπάρχει πιθανότητα να σώσουµε τη χώρα και να την οδηγήσουµε σε µια οικονοµική ανά-
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καµψη, αν δεν αποδεχθεί το σύνολο του πολιτικού κόσµου ορισµένες αυτονόητες αλήθειες, η πρώτη των οποίων είναι ότι η νοµιµότητα πρέπει να είναι σεβαστή από όλους.
Θεωρούσα αυτονόητο, αναµενόµενο ότι όλος ο πολιτικός κόσµος θα καταδικάσει την επίθεση µε δύο όπλα –όχι µε ένα- κατά
των γραφείων της Νέας Δηµοκρατίας σήµερα. Και οµολογώ ότι
µε έκπληξη, µε οδύνη είδα, τόσο στην ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ,
όσο και σε τοποθετήσεις Βουλευτών εντός της Αιθούσης καινοφανείς θεωρίες περί παρακρατικών της δεξιάς και µάλιστα, προερχόµενες από τους ιδίους εκείνους που προ ολίγων ηµερών
έλεγαν ότι τα ευρήµατα στη βίλα «Αµαλία» –οι αντιασφυξιογόνες
µάσκες, οι κάσκες, οι βόµβες µολότοφ, τα υλικά, τα παλούκιαήταν στοιχεία απαραίτητα για κάθε ελληνικό νοικοκυριό.
Δεν ήρθα εδώ, παρά για να διατυπώσω βαθύτατη έκκληση
στον πολιτικό κόσµο της χώρας, να στηρίξει την προσπάθεια
αποκατάστασης της νοµιµότητας στο κέντρο των πόλεων. Να
γίνει κατανοητό ότι δεν είναι δικαίωµα οιουδήποτε να πετάει βόµβες µολότοφ, γκαζάκια, να σπάει, να λεηλατεί. Παρακαλώ θερµά
να αποκηρυχθούν απόλυτα, χωρίς υποσηµειώσεις, χωρίς προϋποθέσεις, τακτικές οι οποίες είναι απαράδεκτες σε οποιαδήποτε πολιτισµένη χώρα του κόσµου. Αλλιώς ο τόπος δεν µπορεί
να πάει µπροστά.
Η Ελληνική Αστυνοµία θα κάνει το καθήκον της. Όµως δεν
αρκεί. Αν δεν υπάρχει πλήρης κοινωνική στήριξη, δεν θα πετύχουµε να σώσουµε τη χώρα.
(Χειρoκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Kόλλια-Τσαρουχά): Το λόγο έχει ο
κ. Ρήγας.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε αγωνία ο ελληνικός λαός παρακολουθεί την κλιµάκωση της έντασης
και της έξαρσης της βίας στη χώρα. Έχουµε ιερό χρέος, καθήκον, να διατηρήσουµε την ψυχραιµία µας τουλάχιστον µέσα σε
αυτήν εδώ την Αίθουσα. Είναι υποχρέωση όλων µας να ανταποκριθούµε στην απαίτηση της δηµοκρατίας ότι η νοµιµότητα δεν
µπορεί να είναι υπό διαπραγµάτευση, δεν υπάρχει καλή και κακή
βία, οι νόµοι εφαρµόζονται µε την ίδια αυστηρότητα έναντι πάντων.
Αυτήν τη στιγµή δεν είναι µόνο τα γκαζάκια και οι επιθέσεις
εναντίον φυσικών προσώπων και κοµµάτων. Είναι και το λίπασµα
που πέφτει σε αυτό το έδαφος για να το κάνει εύφορο για τέτοιου είδους εκδηλώσεις. Είναι η πολιτική κάλυψη, είναι οι εκφράσεις, ο πολιτικός λόγος που αρθρώνεται και ειδικότερα από
την Αριστερά.
Η Αριστερά πάντοτε στη χώρα µας εκαυχάτο –και πιστεύω ότι
σε ένα µεγάλο βαθµό ήταν αλήθεια- ότι είχε µια ιδεολογική υπεροπλία, είχε ένα αξιακό σύστηµα το οποίο την έκανε να διαφοροποιείται από ενέργειες, πράξεις και συµπεριφορές που δεν τις
αποδεχόταν ο ελληνικός λαός. Σήµερα δεν αναγνωρίζουµε στο
πρόσωπο των εκφραστών της σύγχρονης Αριστεράς ούτε αυτό
το αξιακό σύστηµα ούτε αυτές τις πολιτικές θέσεις ούτε τη ρώµη
του λόγου που είχε κάποτε. Έχει µετεξελιχθεί σε ένα κόµµα το
οποίο κοιτάζει για εντελώς µικροπολιτικούς λόγους να ενοχοποιήσει συλλογικά τους πολιτικούς αντιπάλους και να µετατρέψει
τη χώρα σε ένα πεδίο σύγκρουσης, µίσους, εµπάθειας, φανατισµού.
Υπάρχουν στελέχη σήµερα του ΣΥΡΙΖΑ τα οποία στήνουν την
πολιτική τους καριέρα αρθρώνοντας εισαγγελικό λόγο µέσα σε
αυτήν την Αίθουσα. Θεωρούν ότι το ελληνικό Κοινοβούλιο είναι
δικαστική Αίθουσα και πάνω σε αυτό κατασυκοφαντώντας τους
πολιτικούς τους αντιπάλους χτίζουν, το πολιτικό τους µέλλον.
Υπάρχουν κάποιοι άλλοι οι οποίοι αφού υπηρέτησαν το σύστηµα
επί χρόνια ολόκληρα, θήτευσαν ως υποστηρικτές εργαζοµένων,
αξιοποίησαν τα παράθυρα του νόµου και ήταν κάθε µέρα στα τηλεπαράθυρα, έρχονται σήµερα µε εθνικολαϊκές εξάρσεις να µας
το παίξουν πατριώτες και να µας πουν ότι είναι όνειδος σε όσους
από εµάς ψηφίσουν αυτά τα νοµοσχέδια. Θα έλεγα, λοιπόν, ότι
πέρα από το ότι θα πρέπει να είµαστε πιο ψύχραιµοι, θα πρέπει
να είµαστε και πιο υπεύθυνοι και πιο ειλικρινείς.
Είναι γεγονός, κύριοι της Κυβέρνησης, κύριοι Υπουργοί, ότι
υπάρχει µία υπερβολική χρήση αυτού του τρόπου νοµοθέτησης.
Το είπαµε, το ξαναείπαµε, το συµφωνήσαµε. Δεν υπάρχουν πε-
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ριθώρια να συνεχίζει η Βουλή να νοµοθετεί µε πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου. Πρέπει αυτό να σταµατήσει. Και κυρίως δεν
µπορεί σε αυτές τις πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου να περάσουν ρυθµίσεις που δεν είναι προαπαιτούµενα. Όσες ρυθµίσεις δεν είναι προαπαιτούµενα, πιστεύω θα πρέπει να φύγουν
από τη µέση.
Όµως η Αντιπολίτευση και κυρίως ο ΣΥΡΙΖΑ συνεχώς φωνάζει
ότι δεν έχει χρόνο. Δεν έχουµε χρόνο, λέει, να συζητήσουµε.
Είπα προχθές στην οµιλία µου, ότι σε όλα τα νοµοσχέδια, έτσι
όπως τα διαχειρίζεται ο ΣΥΡΙΖΑ, πρέπει να βάλουµε έναν τίτλο
«Εφ’ όλης της ύλης συζήτηση», αφού όποιες τοποθετήσεις κάνουν, έχουν δύο χαρακτηριστικά. Το ένα είναι «όταν γίνουµε Κυβέρνηση, θα καταργήσουµε µε ένα άρθρο αυτό το νοµοσχέδιο»
και η δεύτερη τοποθέτηση είναι «το µνηµόνιο έχει καταστρέψει
τη χώρα, όσοι το ψηφίζουν είναι προδότες». Το ίδιο πράγµα, η
ίδια ιστορία. Πρόταση; Πουθενά. Και καλά, αυτό να το κάνει ένα
κόµµα, που ως στόχο του έχει την αντίδραση, την χωρίς κατάθεση προγραµµατικών προτάσεων αντιπολίτευση. Αλλά να το
κάνει αυτό το κόµµα που έρχεται, υποτίθεται, για να κυβερνήσει;
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει το Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ)
Είδαµε και την πρόταση νόµου για την αλλαγή στη δηµόσια διοίκηση. Μνηµεία προχειρότητας. Είχα την υποµονή να το διαβάσω. Μια εισαγωγική έκθεση η οποία περιέγραφε το χάος,
δηλαδή δεν έλεγε τίποτα, έκανε δηµοσιογραφικές διαπιστώσεις
και στη συνέχεια άρχιζε: «Άρθρο πρώτο, µε το πρώτο άρθρο καταργούµε το τάδε άρθρο του νόµου τάδε. Άρθρο δεύτερο, µε το
δεύτερο άρθρο καταργούµε...» κ.λπ.. Δηλαδή, µία ιστορία η
οποία τελικά δείχνει ότι η πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ είναι: Δεν έχουµε
πρόταση, καταργούµε και καταγγέλλουµε τα πάντα, κινδυνολογούµε και όταν η χώρα πάει να σταθεί όρθια στα πόδια της, κάνουµε ό,τι είναι δυνατόν για να µην µπορέσει να συνεχιστεί αυτή
η πορεία».
Δεν λείπει, λοιπόν, ο χρόνος. Δεν είναι µόνο ότι έρχονται µε τη
διαδικασία του κατεπείγοντος τα νοµοσχέδια. Είναι και ότι όσο
χρόνο και να είχαµε στη διάθεσή µας, από πλευράς του ΣΥΡΙΖΑ
δεν υπάρχει καµµία θετική πρόταση. Υπάρχει ένας µηδενιστικός,
ένας αφοριστικός, ένας καταγγελτικός λόγος, χωρίς τίποτε άλλο.
Αυτό, βεβαίως, δεν δίνει κανένα δικαίωµα στην Κυβέρνηση να
συνεχίσει να νοµοθετεί µε αυτόν τον τρόπο.
Τέλος, θα πρέπει να διευκρινίσουµε ότι ξεκαθαρίστηκε και µάλιστα µε πολύ εµφατικό τρόπο, ότι αυτό που ψηφίζεται σχετικά
µε το ποιο δίκαιο ισχύει, όταν πρόκειται να λυθούν διαφορές, οι
οποίες προκύπτουν από την υλοποίηση της σύµβασης, δεν σηµαίνει σε καµµία περίπτωση εκχώρηση εθνικής κυριαρχίας. Δεν
είναι δυνατόν αυτοί που θεωρούνται αυθεντικοί εκφραστές του
Συντάγµατος, γιατί έχουµε και απ’ αυτούς -δηλαδή τα happenings κάθε µέρα στη Βουλή περί αντισυνταγµατικότητας συνεχίζονται και είναι εδώ κάποιοι οι οποίοι θεωρούν τον εαυτό τους
αυθεντία- να έρχονται και µας λένε ότι µε αυτόν τον τρόπο καταργείται η ελληνική κυριαρχία. Ε, όχι. Τους λέµε, λοιπόν, ότι
αυτή η ρήτρα υπάρχει σε όλες τις συµβάσεις. Είναι επανάληψη
µιας ρήτρας, η οποία υπάρχει παντού και είναι άλλο το δίκαιο
της σύµβασης και άλλο το δίκαιο της αναγκαστικής εκτέλεσης.
Δεν θα κουραστούµε να λέµε ότι επίτηδες ορισµένοι µπλέκουν
αυτές τις δύο διαδικασίες. Επίσης, για να συµβαίνει κάτι τέτοιο
–το ακούω και από διάφορους δηµοσιογράφους και εκπροσώπους άλλων κοµµάτων- θεωρούν δεδοµένο ότι η χώρα µας θα
πτωχεύσει. Γιατί για να εφαρµοστεί το Αγγλικό Δίκαιο, σε περίπτωση διαφοράς και για να ισχύσουν όλα αυτά, θα πρέπει να θεωρούµε ως αυτονόητο ή να επιδιώκουµε ότι η χώρα µας θα
πτωχεύσει. Διαφορετικά, δεν υπάρχει λόγος να ενεργοποιηθούν
οι προσφυγές στα δικαστήρια. Θεωρείται δηλαδή ότι η χώρα µας
θα είναι κακοπληρωτής, θα είναι µπαταχτσής και ότι πολύ σύντοµα θα έρθει στην ανάγκη να πει «δεν πληρώνω» για να τη σύρουν στα δικαστήρια. Δηλαδή, εκ των προτέρων χρεώνουµε τη
χώρα µας µε αυτή τη συµπεριφορά.
Ε, όχι, λοιπόν, πιστεύω ότι πατριώτες δεν είναι αυτοί, οι οποίοι
το δηλώνουν κάθε µέρα, αλλά αυτοί που συµπεριφέρονται υπεύθυνα σε µία κρίσιµη για τη χώρα στιγµή.
Σας ευχαριστώ.
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(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα το δελτίο αναφορών και ερωτήσεων της Τρίτης 15 Ιανουαρίου 2013.
Α. ΑΝΑΦΟΡΕΣ-ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Πρώτου 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 4958/442/10-12-2012 ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων του Βουλευτή Μεσσηνίας του Συνασπισµού
Ριζοσπαστικής Αριστεράς – Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ.
Αθανασίου Πετράκου προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την
υλοποίηση των µεγάλων οδικών αξόνων που εκτελούνται µε Συµβάσεις Παραχώρησης.
3. Η µε αριθµό 3673/340/1-11-2012 ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων του Βουλευτή Ηρακλείου του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Βασιλείου Κεγκέρογλου προς τον
Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τα αποτελέσµατα του ελέγχου
των καταθετών του εξωτερικού.
4. Η µε αριθµό 1744/6-12-2012 αναφορά της Βουλευτού Μαγνησίας των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Μαρίνας Χρυσοβελώνη
προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά µε την επίλυση των προβληµάτων δυσλειτουργίας του Γενικού Νοσοκοµείου Βόλου.
5. Η µε αριθµό 4939/10-12-2012 ερώτηση του Βουλευτή Β’
Αθηνών του Λαϊκού Συνδέσµου–Χρυσή Αυγή κ. Ηλία Παναγιώταρου προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την επιβολή των
νέων αυξήσεων στα τιµολόγια των ΔΕΚΟ.
6. Η µε αριθµό 3382/24-10-2012 ερώτηση του Βουλευτή Αττικής της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Βασιλείου Οικονόµου προς
τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, σχετικά µε την καταβολή των µισθολογικών επάθλων στους βραβευµένους δηµοσίους υπαλλήλους µετά την
εφαρµογή του ν. 4024/2011 για το ενιαίο µισθολόγιο.
7. Η µε αριθµό 5141/13-12-2012 ερώτηση του Βουλευτή Αιτωλοακαρνανίας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Νικόλαου Μωραΐτη προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την επικινδυνότητα του εθνικού δικτύου Αντιρρίου - Ιωαννίνων, Αµφιλοχίας - Λευκάδας - Πρέβεζας και την καθυστέρηση των εργασιών
του οδικού άξονα Αµβρακίας – Ακτίου.
Β. ΑΝΑΦΟΡΕΣ-ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Δεύτερου Κύκλου (Άρθρο 130, παράγραφος 5 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 4889/7-12-2012 ερώτηση του Βουλευτή Ευβοίας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς – Ενωτικού
Κοινωνικού Μετώπου κ. Ευάγγελου Αποστόλου προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την εναρµόνιση της νοµοθεσίας µε την απόφαση της Ολοµέλειας του Αρείου
Πάγου για την διαγραφή παρανόµως εγγραφεισών υποθηκών
από την ΑΤΕ.
Ο κύριος Υπουργός έχει το λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Θα ήθελα να καταθέσω ορισµένες, κυριολεκτικά πολύ
λίγες προσθήκες-αναδιατυπώσεις στην Ολοµέλεια. Οι νοµοτεχνικές αναδιατυπώσεις που καταθέτω ενσωµατώνουν παρατηρήσεις από την έκθεση της Επιστηµονικής Επιτροπής της Βουλής
και διευκρινίζω επιπλέον δύο σηµεία. Διαγράφεται από την επιβολή του φόρου πολυτελείας...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Υπουργέ,
πρέπει να αναγνώσετε τις νοµοτεχνικές βελτιώσεις που θα κάνετε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Τις ερµηνεύω, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Δεν θέλουµε
την αιτιολογία τους. Πρέπει να αναγνώσετε το κείµενο της παρέµβασής σας, επειδή υπάρχει πρόβληµα.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονο-
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µικών): Καλώς, κύριε Πρόεδρε.
Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 3 του
σχεδίου νόµου οι λέξεις «του άρθρου 1 της παρούσης», αντικαθίστανται από τις λέξεις «του άρθρου 2 του παρόντος».
Δεύτερον, στην εσωτερική περίπτωση δ’ της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4024/2012, όπως τροποποιήθηκε µε την υποπαράγραφο α’, της παρ. 13, του άρθρου 9 του σχεδίου νόµου διαγράφονται οι λέξεις «εν γένει».
Τρίτον, στην εσωτερική παράγραφο 3 του άρθρου 2 του ν.
3891/2010, όπως αντικαθίσταται µε την παράγραφο 1 του άρθρου 27 του σχεδίου νόµου, οι λέξεις «και τον Υπουργό Οικονοµικών» διαγράφονται.
Τέταρτον, στην παράγραφο 1 του άρθρου 33 του σχεδίου
νόµου οι λέξεις «από την έναρξη ισχύος της παρούσης πράξης
νοµοθετικού περιεχοµένου» αντικαθίστανται από τις λέξεις «από
19-11-2012».
Πέµπτον, στην παράγραφο 4, του άρθρου 33 του σχεδίου
νόµου ο αριθµός 63 Α αντικαθίσταται από τον αριθµό «63 Β».
Έκτον, στην παράγραφο 16, του άρθρου 33 του σχεδίου
νόµου, µετά τις λέξεις «της παραγράφου 4» προστίθενται οι λέξεις «του άρθρου 3».
Έβδοµον, στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 45 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής: «Η δια του παρόντος άρθρου προβλεπόµενη εισφορά, δεν επιβάλλεται σε ηµεδαπές και αλλοδαπές εταιρείες που έχουν εγκαταστήσει γραφεία ή υποκαταστήµατα δυνάµει του άρθρου 25, του ν. 27/1975 και ασχολούνται µε
τη διαχείριση ή εκµετάλλευση πλοίων υπό ελληνική ή ξένη σηµαία, καθώς και µε τις λοιπές εργασίες που προβλέπονται από
την εγκριτική πράξη εγκατάστασής τους».
Όγδοον, α) στην υποπαράγραφο α’ της παραγράφου 1’ του
άρθρου 46 του σχεδίου νόµου διαγράφονται οι λέξεις «σκαφών
αναψυχής ιδιωτικής χρήσης» και β) το στοιχείο iii της υποπαρα-
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γράφου β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 46 καταργείται και τα
επόµενα στοιχεία αναριθµούνται αντιστοίχως.
Ένατο, το άρθρο 48 του σχεδίου νόµου καταργείται και τα
επόµενα άρθρα αναριθµούνται αντιστοίχως.
Θα ήθελα να διευκρινίσω, για να γίνει αντιληπτό από τους συναδέλφους ότι οι νοµοτεχνικές αναδιατυπώσεις που καταθέτω
ενσωµατώνουν παρατηρήσεις από την έκθεση της Επιστηµονικής Επιτροπής της Βουλής. Διευκρινίζω δύο σηµεία. Διαγράφονται, όπως είπα, από την επιβολή του φόρου πολυτελούς διαβίωσης τα σκάφη αναψυχής, καθώς γι’ αυτά, ίσως και πρωθύστερα
από την ηµεροµηνία που θα γινόταν ο νόµος, θα επιβληθεί ειδικό
τέλος πλου από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου.
Τελευταία παρατήρηση: διευκρινίζεται ουσιαστικά το πεδίο
εφαρµογής για το άρθρο 45 του νοµοσχεδίου, καθώς ήδη στο
φορολογικό ψηφίστηκε η ρύθµιση για την επιβολή του φόρου
στα πλοία µε ξένη σηµαία µε το άρθρο 26 του φορολογικού. Με
την εν λόγω ρύθµιση του άρθρου 45, σκοπός είναι να επιβληθεί
εισφορά στις λοιπές εταιρείες που δραστηριοποιούνται, όπως οι
εταιρείες ναύλωσης, ασφάλισης, µεσιτείας, αγοραπωλησιών
κ.λπ., που δεν εµπίπτουν στο φόρο για τα πλοία µε ελληνική ή
ξένη σηµαία.
Η διευκρίνιση αυτή περιλαµβάνεται στις διαπιστώσεις και στις
διατυπώσεις της έκθεσης της Επιστηµονικής Επιτροπής της Βουλής για να αποφευχθεί διπλή φορολογία επί του ιδίου εισοδήµατος.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ, να
κατατεθούν στα Πρακτικά και να διανεµηθούν.
(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(Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Η κ. Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά, ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής, έχει το λόγο.
ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ-ΤΣΑΡΟΥΧΑ (ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Συζητείται και σήµερα για ακόµη µία φορά -ό,τι συµβαίνει τον
τελευταίο καιρό σε αυτήν τη Βουλή- µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος το παρόν σχέδιο νόµου, που αρχικά κύρωνε πράξεις,
µετά µε επιστολή του κυρίου Υπουργού προς τον Πρόεδρο της
Βουλής, το αποσύρατε, αντικαταστάθηκε µε ένα άλλο νοµοσχέδιο, αποσύροντας άρθρα, προσθέτοντας άρθρα. Νέες πρακτικές, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, απαξίωσης περαιτέρω του
Κοινοβουλίου και της δηµοκρατίας.
Κατά την προχθεσινή, λοιπόν, κατεπείγουσα διαδικασία στην
Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων έγιναν από έµπειρους συναδέλφους ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις και τέθηκαν πολύ σοβαρά θέµατα. Οι διαπιστώσεις; Προφανώς, η χώρα δεν µπορεί
πλέον να κυβερνάται µε Υπουργικό Συµβούλιο που συνεδριάζει
διά περιφοράς των σχεδίων νόµων και συλλογής υπογραφών.
Προφανώς, η Κυβέρνηση δεν µπορεί να λειτουργεί µε πράξεις
νοµοθετικού περιεχοµένου και προφανώς, θα πρέπει να µπει ένα
τέλος σε όλα αυτά. Ήδη, το είπε και ο συνάδελφος που κατέβηκε
από το Βήµα, ο κ. Ρήγας. Ειπώθηκε και καταγράφηκε µέσα σε
µία κρίση ειλικρίνειας και παραδοχής από την άλλη, ότι µέσα σ’
αυτό το σχέδιο νόµου υπάρχουν διατάξεις που θα έπρεπε να συζητηθούν στην ώρα τους και ξεχωριστά, αφού από πουθενά δεν
προκύπτει το κατεπείγον και επισηµάνθηκε ότι είναι η τελευταία
φορά που συµφωνούν µε αυτή τη διαδικασία και µάλιστα µε πόνο
καρδιάς.
Πόσες φορές, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ακούσουµε
αυτόν τον πόνο καρδιάς της συγκυβέρνησης; Ο κύριος Υπουργός Οικονοµικών µας ξεκαθάρισε ότι αυτό το νοµοσχέδιο επιλέχθηκε από την Κυβέρνηση ως κατεπείγον µιας και η ψήφιση του
νοµοσχεδίου αποτελεί για µία ακόµη φορά προϋπόθεση και προαπαιτούµενο για την εκταµίευση της επόµενης δόσης.
Έχει ειπωθεί πάµπολλες φορές ότι οι διαδικασίες που ακολουθούνται έχουν ξεπεράσει προ πολλού τα όρια της νοµιµότητας
και πολύ δε περισσότερο της αξιοπρέπειας των συναδέλφων
Βουλευτών. Είναι προφανές ότι κινούµαστε στα όρια της νοµιµότητας, του Κανονισµού, αλλά και του Συντάγµατος της χώρας,
που λέει ότι κάθε νοµοθέτηµα συζητείται ξεχωριστά και εσείς ενσωµατώνετε πράξεις σε ένα νόµο και το εισάγετε µε τη µορφή
του κατεπείγοντος.
Εκβιάζετε για µία ακόµα φορά καταστάσεις για να µην υπάρχει
άνεση χρόνου να συζητηθούν και να ενηµερωθούν επί της ουσίας οι Βουλευτές, οι συνάδελφοι για τις πράξεις που φέρνετε,
αλλά πολύ περισσότερο για να µην κατανοήσουν οι Έλληνες πολίτες και να µην ενηµερωθούν για όλα αυτά που συµβαίνουν και
αποφασίζονται.
Λέτε ότι τελειώνει η πίστωση χρόνου προς την Κυβέρνηση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της συγκυβέρνησης. Αν, λοιπόν, τελειώνει η δική σας πίστωση χρόνου, έχετε αναλογιστεί ότι η
υποµονή της κοινωνίας και των πολιτών έχει εξαντληθεί προ πολλού; Δεν είναι δυνατόν να συνεχίσουµε να λειτουργούµε κάνοντας εκπτώσεις στη συνέπεια προς τον εαυτό µας, αλλά και το
αξίωµά µας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της συγκυβέρνησης –και ειδικά
της Νέας Δηµοκρατίας- κλέψατε την ψήφο του ελληνικού λαού
µε υποσχέσεις, απειλές και εκβιασµούς. Όπως διαπιστώνουµε
καθηµερινά, το σύνολο των αποφάσεων µέχρι τελευταίας λεπτοµέρειας παραδόθηκε στις κατοχικές δυνάµεις. Ζητάτε να νοµιµοποιηθούν αυτές οι αποφάσεις, εκβιάζοντας, απειλώντας και
διαγράφοντας –αν χρειαστεί- Βουλευτές και πορεύεστε έχοντας
ενεργοποιήσει το µηχανισµό των πράξεων νοµοθετικού περιεχοµένου, ώστε να αποφύγετε την επώδυνη κοινοβουλευτική διαδικασία.
Είχατε χρόνο, κύριε Υπουργέ, για να φέρετε κάποιο από αυτά
τα νοµοθετήµατα µε κανονική διαδικασία, για να µην εκθέτετε
άλλο και τους συναδέλφους σας και όλη τη Βουλή.
Πιστεύετε ότι εσαεί οι αποφάσεις της τρόικας θα εφαρµόζονται απευθείας, πέρα από κοινοβουλευτικούς δηµοκρατικούς κανόνες και κοινωνικούς θεσµούς και διαβούλευση; Παραβιάζοντας
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τους δηµοκρατικούς θεσµούς, το γνωρίζετε ότι προδίδετε την
κοινωνία, ότι επιταχύνετε τη ραγδαία ανάπτυξη αντιδηµοκρατικών τάσεων και φαινοµένων που απευχόµαστε πολύ;
Τι άλλο θέλετε, λοιπόν, για να αντιληφθείτε ότι όλος αυτός ο
δρόµος είναι χωρίς επιστροφή; Με τις πράξεις σας και την αναλγησία σας ενισχύετε την κοινωνική πόλωση. Δεν σκέφτεστε πόσο
πιο σοβαρά και χειρότερα µπορεί να γίνουν τα πράγµατα µε ένα
ολοένα διευρυνόµενο τµήµα του πληθυσµού µας, των Ελλήνων,
να βιώνει ανθρωπιστική καταστροφή;
Δεν γνωρίζετε ότι τους αµέσως επόµενους µήνες η οικονοµική
και κοινωνική κατάσταση θα επιδεινωθεί; Το γνωρίζετε, κύριε
Υπουργέ. Εγώ πιστεύω ότι το γνωρίζετε, αλλά ρισκάρετε επικίνδυνα, παίζοντας µε ανθρώπινες ζωές, παίζοντας µε την υγεία
τους, την ψυχολογία τους και την ασφάλεια των πολιτών, αλλά
κυρίως και της χώρας. Γιατί δεν υπολογίζετε τις συνέπειες των
πράξεών σας;
Μην προσπαθείτε να παρουσιάσετε εµάς ως λαϊκιστές. Μπορείτε να αντιληφθείτε τι θα επακολουθήσει στον κατήφορο των
χαρακτηρισµών του στυλ «τζάµπα µάγκες»; Λυπάµαι που ειπώθηκαν εδώ σκληρές εκφράσεις µεταξύ συναδέλφων σήµερα,
αλλά αυτό πια δεν µπορεί να συνεχιστεί. Δεν αντιλαµβάνεστε ότι
στους συναδέλφους της συγκυβέρνησης -και ειδικά στους συναδέλφους της Νέας Δηµοκρατίας- ο µόνος ρόλος που έχει αποµείνει -που τους έχετε αφήσει να έχουν- είναι να ψηφίζουν τα
νοµοσχέδια, αυτές τις πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου που
φέρνετε, ανενηµέρωτοι για όσα διαδραµατίζονται; Και να το ήθελαν, δεν θα µπορούσαν να ενηµερωθούν.
Για ποια αναβάθµιση, λοιπόν, του Κοινοβουλίου και της δηµοκρατίας να µιλήσουµε, όταν έχετε δώσει στο Βουλευτή το ρόλο
µόνο της επικύρωσης των συµφωνιών ή της επικύρωσης πράξεων νοµοθετικού περιεχοµένου, που κάποιοι µυστικοί σύµβουλοι και η τρόικα συντάσσουν;
Μπορείτε να δείτε πίσω από τις χλιαρές αντιδράσεις ακόµα και
την απάθεια της κοινωνίας –φαίνεται ότι έχει απάθεια η κοινωνία- για την εκρηκτική αύξηση του αριθµού των ανέργων και για
το τι διεργασίες γίνονται; Τον Οκτώβριο συνολικά οι άνεργοι και
οι µη ενεργοί πολίτες ήταν περίπου τέσσερα εκατοµµύρια επτακόσιες χιλιάδες. Το 40% του συνολικού πληθυσµού της χώρας
είναι στο περιθώριο της απασχόλησης και οι τάσεις προµηνύουν
νέα επιδείνωση.
Η βίαιη φτωχοποίηση των συνανθρώπων µας δεν µπορεί να
είναι επιλογή. Αναρωτηθήκατε αν οι πολίτες θα µπορέσουν να
πληρώσουν τους φόρους που µέχρι χθες, µόλις προχθές ψηφίσατε;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τελείωσαν οι εποχές των ευχών
και των διαπιστώσεων. Δεν δικαιολογούµαστε άλλο. Δεν δικαιολογείστε άλλο. Έχουν καταντήσει κουραστικές οι ανακοινώσεις
για ανάγκη επανεκκίνησης της οικονοµίας και εξόδου από την
ύφεση και ανάπτυξης. Αντιληφθείτε, επιτέλους και εσείς ότι τα
κράτη δεν έχουν φίλους ή εχθρούς. Έχουν µόνο συµφέροντα.
Και το δικό µας συµφέρον, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ιδιαίτερα της συγκυβέρνησης, είναι πάνω από όλα να διαφυλάξουµε την κοινωνική συνοχή και την πατρίδα µας. Δεν πρέπει να
εκχωρήσουµε εθνική κυριαρχία. Προσπαθείτε να µας πείσετε ότι
συµβαίνει το αντίθετο. Όµως, δεν είµαστε ούτε αφελείς ούτε λαϊκιστές και ξέρουµε τι σας λέµε. Δεν πρέπει, λοιπόν, να εκχωρήσουµε εθνική κυριαρχία, επειδή αυτό το επιτάσσουν οι πιστωτές
µας, εκβιάζοντας και απειλώντας έναν υπερήφανο και αξιοπρεπή
ελληνικό λαό.
Έχετε, λοιπόν, µεγάλη ευθύνη και θα το λέω όσο έχω φωνή:
Μην ακολουθείτε πολιτικές που διαλύουν τον κοινωνικό ιστό της
χώρας! Βάλτε έναν «κόφτη»! Σταµατήστε να απαξιώνετε το Κοινοβούλιο και τον ελληνικό λαό! Η υποµονή έχει και τα όριά της!
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των Ανεξάρτητων Ελλήνων)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε,
κυρία συνάδελφε.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής της Χρυσής Αυγής κ. Ιωάννης
Λαγός.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΓΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, θα ήθελα κατ’ αρχάς να απαντήσω λίγο σε κάποια πράγµατα
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που ακούστηκαν εδώ µέσα από κάποιους Βουλευτές που προσπαθούν να βρουν τι γίνεται πραγµατικά δίπλα τους και δεν το
έχουν αντιληφθεί.
Θα απαντήσω στον κ. Τζαµτζή, ο οποίος ανέφερε ότι η Χρυσή
Αυγή άρχισε να µεγαλώνει σε µεγέθη και σε νούµερα, όταν υπήρξαν θύµατα στην Αθήνα και όταν ο κόσµος άρχισε πλέον να φοβάται. Θα πω στον κ. Τζαµτζή -για να µαθαίνει- ότι η Χρυσή Αυγή
άρχισε να µεγαλώνει, όταν όλος ο ελληνικός λαός κατάλαβε
πόσο απατεώνες είναι όλοι αυτοί που τον κυβερνούν. Τότε άρχισε να µεγαλώνει. Άρχισε να µεγαλώνει, όταν κατάλαβε πλέον
ότι ούτε η Νέα Δηµοκρατία ούτε το ΠΑΣΟΚ είχαν να του τάξουν
τίποτα άλλο. Δεν υπήρχαν πια ρουσφέτια, τα είχαν κάνει. Όσους
ήταν να βάλουν µέσα στο δηµόσιο τούς είχαν βάλει. Δεν υπήρχαν
άλλες θέσεις για κανέναν. Εκεί πια ο ελληνικός λαός κατάλαβε
τι συµβαίνει και άρχισε να φεύγει σιγά-σιγά, αφού δεν ήταν δέσµιος κανενός.
Επίσης, ρώτησε ο κύριος συνάδελφος από πού βρίσκουµε τα
χρήµατα και ανοίγουµε γραφεία. Ας µας ποινικοποιήσουν και γι’
αυτό και ας πουν ότι η Χρυσή Αυγή δεν πρέπει να ανοίγει άλλα
γραφεία στην Ελλάδα. Θα ήθελα να τον ενηµερώσω, λοιπόν, ότι
τα χρήµατα που βρίσκει η Χρυσή Αυγή είναι από τους Βουλευτές,
από τα χρήµατα που δίνουν κάθε µήνα, είναι 3.000 ευρώ. Ακόµα
δεν έχουµε πάρει κοµµατική επιδότηση και το γνωρίζετε πολύ
καλά αυτό το πράγµα. Σας υποσχόµαστε κάτι, κύριε Τζαµτζή και
σε όσους έχετε πολλά ερωτήµατα τέτοια, ότι εάν µε αυτά τα λίγα
χρήµατα που έχουµε πάρει µέχρι τώρα, σας έχουµε κάνει και
ανησυχείτε και ρωτάτε, µε τα υπόλοιπα που θα πάρουµε -και που
θα τα γυρίσουµε στον κόσµο- θα σας κάνουµε πραγµατικά να
αποτρελαθείτε.
Εµείς, όµως, θα ρωτούσαµε κάτι άλλο τον κ. Τζαµτζή -αφού
του απαντήσαµε πού βρίσκουµε εµείς τα λεφτά- και την παράταξή του και το ΠΑΣΟΚ και τις υπόλοιπες παρατάξεις και το ΚΚΕ
και το ΣΥΡΙΖΑ: Εσείς πού τα χαλάτε τόσα λεφτά; Αυτά είναι ατελείωτα χρήµατα. Πώς χάθηκαν όλα αυτά τα χρήµατα; Πώς χρωστάτε σε τράπεζες; Μα, ήταν τόσο το µέγεθος της ρεµούλας,
τελικά, που γινόταν; Εµείς πήραµε ένα ελάχιστο συγκριτικά ποσό
µε αυτά που παίρνουν τα υπόλοιπα κόµµατα και κάναµε χίλια
πράγµατα.
Επίσης, θα θέλαµε να τονίσουµε ότι είµαστε το µοναδικό
κόµµα που αµέσως µετά τις εκλογές ελέγχθηκε. Ήρθαν στα γραφεία µας άνθρωποι, έκαναν ελέγχους και αποδείχθηκε ότι τα
πάντα είναι ολοκάθαρα. Περιµένουµε µε ανυποµονησία πότε θα
γίνει ο ίδιος έλεγχος και στα υπόλοιπα κόµµατα. Είµαστε, πραγµατικά, γεµάτοι από ανυποµονησία.
Αυτά ελέχθησαν ως πρώτη αναφορά σε αυτά που είπε ο κ.
Τζαµτζής. Αν θέλει, µπορούµε να του δείξουµε και τα στοιχεία.
Επίσης, θα θέλαµε να του πούµε και κάτι άλλο. Όταν όλοι
αυτοί κοιτούσαν το συµφέρον τους ως Βουλευτές και ως πολιτικοί, η Χρυσή Αυγή έκανε τον ίδιο ακριβώς αγώνα από το 1992,
γιατί και οι Βουλευτές της και τα στελέχη της έχουν κάτι το οποίο
δεν το έχουν οι υπόλοιπες παρατάξεις. Έχουν µία ιδέα την οποία
θα την υπερασπιστούν µέχρις εσχάτων.
Θα αναφερθώ και στον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος ανέφερε προηγουµένως για την τροµοκρατία της «17 Νοέµβρη», καταδίκασε τα φαινόµενα βίας, µας µίλησε για όλα αυτά τα ωραία
πράγµατα. Φυσικά, δεν έκανε καµµία καταδίκη ποτέ όταν αυτά
τα πράγµατα αφορούσαν περιστατικά εις βάρος της Χρυσής
Αυγής. Εγώ νόµιζα ότι αφού δεν αναποδογυρίζουν πια οι πάγκοι
σε κάποιες λαϊκές, έχει τελειώσει η τροµοκρατία στην Ελλάδα.
Τελικά, συνεχίζεται ακόµα; Μάλιστα.
Είπε, λοιπόν, για τη «17 Νοέµβρη» -και καταδίκασε µάλιστα την
Αριστερά και δεν θα διαφωνήσουµε σε αυτό- αλλά δεν µας είπε
ότι το κυριότερο εκτελεστικό όργανο της «17 Νοέµβρη» ήταν οργανωµένο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Τι πρέπει να κάνουµε γι’ αυτό;
Απεναντίας εµάς µας έχετε βάλει σε ένα ντορβά όλους µαζί,
µας έχετε πάρει τους αστυνοµικούς, προσπαθείτε να µας εκφοβίσετε µε οποιονδήποτε τρόπο, αλλά δεν θα γίνει αυτό το
πράγµα και σας το υποσχόµαστε.
Θα ήθελα να απαντήσω και στον κ. Λυκουρέντζο που είπε προηγουµένως ότι µόνο διαµαρτυρόµαστε και δεν έχουµε να προτείνουµε και ρώτησε τι θα κάναµε εµείς, αν είχαµε τα ηνία, για
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να αλλάξει το κλίµα που επικρατεί. Είναι πολύ απλό. Θα εφαρµόζαµε αυτά που ισχυρίζονταν αυτοί οι ίδιοι όταν ήταν αντιπολίτευση. Τελικά το µοναδικό που κάνουν είναι όταν είναι αντιπολίτευση να λένε άλλα και ερχόµενοι στην κυβέρνηση να κάνουν
άλλα. Εµείς, λοιπόν, θα κάναµε και θα κάνουµε αυτά που λέµε
από πριν. Εκεί βρίσκονται οι διαφορές µας. Αποδεικνύεται, τελικά, ότι οι θέσεις των πολιτικών κοµµάτων εδώ πέρα εξαρτώνται
µόνο από το αν είναι κυβέρνηση ή αντιπολίτευση, από τίποτα
άλλο.
Φθάσαµε µέσα σε δύο χρόνια να χάσουν οι Έλληνες το οποιοδήποτε εργασιακό όφελος και δικαίωµα είχαν, αυτά τα πράγµατα να µην τα ζητάει κανείς, να µην τα συζητάει κανείς και
είχαµε το θράσος του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ να αναφέρει ότι
είναι πρακτικές µίσους το να ακούγεται στη Βουλή ότι είναι εντολοδόχοι, ότι είναι εθνικοί µειοδότες. Αυτή είναι πολιτική µίσους
για αυτόν τον άνθρωπο και για τους υπόλοιπους που πιστεύουν
αυτό. Δεν είναι, όµως, πολιτική µίσους, όταν οι εργαζόµενοι δεν
έχουν δουλειά, όταν ο άλλος γυρνάει στο σπίτι του το βράδυ
χωρίς να έχει τίποτα και όταν δεν έχει να βάλει πετρέλαιο και να
θρέψει τα παιδιά του. Αυτές δεν είναι πολιτικές µίσους!
Εµείς, λοιπόν, θα απαντήσουµε σε αυτούς και θα τους πούµε
ότι θα βγάλουµε τον κόσµο από το καβούκι του, όπως έχουµε
ήδη ξεκινήσει να κάνουµε, ο κόσµος θα δει ότι δεν µπορούν να
περνάνε αυτά που ψηφίζονται εδώ µέσα σε ένα κλίµα πραγµατικά τροµοκρατίας. Αυτή είναι η τροµοκρατία.
Τροµοκρατία είναι όταν αυτά τα δύο µεγάλα κόµµατα και τα
συν αυτώ, που είναι στη συγκυβέρνηση, οποιονδήποτε έχει διαφορετική άποψη από αυτήν που επικρατεί από τον Αρχηγό τους,
τον διαγράφουν. Αυτή είναι τροµοκρατία και όχι η δηµοκρατία
που ευαγγελίζεστε εσείς τόσα χρόνια ότι είναι.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ-ΤΣΑΡΟΥΧΑ)
Εµείς θα βγάλουµε τον κόσµο έξω και θα τον κάνουµε να πιστέψει και πάλι στις δυνατότητές του και να µην είναι έρµαιο κανενός. Φυσικά δεν συζητάµε το ότι δεν πρόκειται να ψηφίσουµε
αυτό που γίνεται. Δεν συζητάµε ότι οι ευθύνες ανήκουν και στον
ίδιο τον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας, ο οποίος κατά έναν παράλογο τρόπο είναι στο απυρόβλητο. Από ό,τι βλέπουµε όµως σε
όλα τα νοµοσχέδια, σε όλα αυτά που εκχωρούν την εθνική µας
κυριαρχία, η υπογραφή του είναι πρώτη-πρώτη. Να δούµε τι µπορούµε να κάνουµε για να σταµατήσουµε αυτό το κατρακύλισµα
της πατρίδας µας.
Επίσης, να πούµε ότι κανένας νόµος δεν θα εφαρµοστεί στην
Ελλάδα, εφόσον είναι άδικος και εφόσον ο ίδιος ο ελληνικός
λαός αρνηθεί να εφαρµοστεί. Αυτά, για να ξέρετε όλοι σε αυτήν
την Αίθουσα ότι δεν αποφασίζετε ό,τι θέλετε χωρίς να δίνετε λογαριασµό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Το λόγο έχει η
κ. Μαρία Ρεπούση.
ΜΑΡΙΑ ΡΕΠΟΥΣΗ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Ξεκινώντας θα ήθελα να πω ότι η Δηµοκρατική Αριστερά δεν
δέχεται µαθήµατα πατριωτισµού και κυρίως, όταν αυτά προέρχονται από τη Χρυσή Αυγή, που είναι ένα πολιτικό µόρφωµα που
αµαυρώνει την εικόνα της χώρας µας διεθνώς, προσβάλλει τη
δηµοκρατία...
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Μην συνωστίζεστε, κυρία Ρεπούση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας παρακαλώ,
κύριε Παππά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Έχεις και λόγο να µιλήσεις; Ντροπή σου!
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Ο «συνωστισµός» του µυαλού σου...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας παρακαλώ,
κύριοι συνάδελφοι!
ΜΑΡΙΑ ΡΕΠΟΥΣΗ: ...στον τόπο που γεννήθηκε και εκµεταλλεύεται τα όπλα της δηµοκρατίας και τα χρήµατα των Ελλήνων
πολιτών για να πλήξει το πολίτευµα της χώρας.
Τι είναι, αλήθεια, η πατρίδα µας, αν δεν είναι ο πολιτισµός µας,
η δηµοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώµατα και όσα προσπαθεί ανεπανόρθωτα να πλήξει η Χρυσή Αυγή; Να αφήσουν, λοιπόν, τα
γρυλλίσµατα οι εκπρόσωποι της Χρυσής Αυγής, διότι δεν τους
φοβόµαστε ούτε ως κόµµα ούτε εγώ προσωπικά.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι γεγονός ότι αυτή η συζή-
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τηση διεξάγεται σε ένα ιδιαίτερα βαρύ κλίµα. Η επίθεση κατά των
γραφείων της Νέας Δηµοκρατίας, η καλλιέργεια µιας υποκουλτούρας βίας και σε λεκτικό και σε συµβολικό επίπεδο, η ρητορική
της εθνικής µειοδοσίας διαµορφώνουν ένα εκρηκτικό µείγµα σε
µια συζήτηση που χρειάζεται επιχειρήµατα.
Είναι γεγονός ότι ζούµε σε συνθήκες έκτακτης ανάγκης. Η
χώρα είναι υποχρεωµένη να συνδιαλέγεται µε τους δανειστές και
τους εταίρους της και πολλά από αυτά που η Βουλή των Ελλήνων
αναγκάζεται να ψηφίσει δεν είναι καθόλου ευχάριστα. Κατανοώ,
λοιπόν και τις επιφυλάξεις και τις αντιρρήσεις. Θα ήθελα ωστόσο
η συζήτηση να γίνεται µε επιχειρήµατα και όχι µε κραυγές.
Θα περάσω στο συγκεκριµένο σχέδιο νόµου και στο χρόνο
που µου αποµένει θα ασχοληθώ µε κάποιες από τις ρυθµίσεις
που αφορούν στα θέµατα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, δηλαδή µε το άρθρο 31.
Θα ήθελα να ζητήσω από την Κυβέρνηση να αποσύρει από το
άρθρο αυτό ό,τι δεν είναι προαπαιτούµενο. Θεωρώ ότι κάποια
από αυτά δεν είναι προαπαιτούµενα και εξηγώ. Όπως όλοι γνωρίζουµε, ο δηµόσιος χαρακτήρας της ανώτατης εκπαίδευσης
διασφαλίζεται από το Σύνταγµα και το άρθρο 16 του Συντάγµατος. Δεν θέλω εδώ να πω αν πρέπει αυτό το άρθρο να διατηρηθεί
ή όχι. Όµως, αυτήν τη στιγµή υπάρχει. Η πολιτεία οφείλει να ρυθµίσει ταυτόχρονα και τη λειτουργία των ιδιωτικών ιδρυµάτων
ανώτατης εκπαίδευσης που υπάρχουν στην Ελλάδα, βάσει συµφωνιών πιστοποίησης και δικαιόχρησης µε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα της αλλοδαπής.
Στην πραγµατικότητα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτό που
διασφαλίζει το µονοπώλιο του κράτους να χορηγεί πτυχία είναι
η διάκριση που γίνεται στους τίτλους σπουδών, που χορηγούν
τα πανεπιστήµια, σε σχέση µε τις βεβαιώσεις και τα πτυχία που
χορηγούν άλλα ιδρύµατα που προκύπτουν µέσα από συµφωνίες
πιστοποίησης και δικαιόχρησης.
Με το άρθρο 31 του σχεδίου νόµου που φέρνει η Κυβέρνηση
καταργείται στην ουσία η διάκριση ανάµεσα στα πτυχία των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων και στις βεβαιώσεις σπουδών
που χορηγούν τα κολλέγια. Καταργείται η διάκριση αυτή στο
βαθµό που τα κολλέγια µπορούν να χορηγούν πτυχία που εν δυνάµει, θεωρούνται ισότιµα επαγγελµατικά µε τα πτυχία των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων.
Στη δική µας λογική, της Δηµοκρατικής Αριστεράς, αυτό θέτει
πολύ σοβαρά ζητήµατα, πολύ περισσότερο που δεν διασφαλίζονται οι προϋποθέσεις λειτουργίας των κολλεγίων. Θα αναφερθώ εδώ στο άρθρο 15 του µεσοπρόθεσµου και θα ήθελα λίγο
την προσοχή σας σε αυτό.
Για να πάρει κάποιος πτυχίο από ένα ανώτατο εκπαιδευτικό
ίδρυµα ο νόµος ορίζει και διασφαλίζει τους Έλληνες πολίτες για
τα προσόντα που πρέπει να έχουν οι διδάσκοντες. Ένα από τα
προσόντα αυτά είναι η κατοχή διδακτορικού διπλώµατος. Με
βάση το άρθρο 15, στα κολλέγια µπορεί να διδάξει και αυτός που
έχει ένα απλό πτυχίο ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύµατος. Δεν
είναι υποχρεωµένος, λοιπόν, να έχει κανένα µεταπτυχιακό ή κανέναν διδακτορικό τίτλο σπουδών. Ωστόσο, το κολλέγιο στο
οποίο διδάσκει µπορεί να χορηγεί µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών.
Αυτό, κατά τη γνώµη µας, έρχεται σε αντίφαση και θα πρέπει να
διορθωθεί από την Κυβέρνηση.
Ένα άλλο παράλογο που υπάρχει σε αυτό το σχέδιο νόµου
είναι οι δυνατότητες που δίνονται στον Υπουργό Παιδείας να ορίζει τους διεθνείς οργανισµούς, οι οποίοι πιστοποιούν τα µεταπτυχιακά προγράµµατα σπουδών. Δεν µπορούν αυτά, κατά τη
γνώµη µας, να είναι προαπαιτούµενα.
Τέλος, µια επιπλέον παρατήρηση που έχω να κάνω στο άρθρο
31 αφορά στον υπολογισµό που εξακολουθεί να κάνει η χώρα
µας µε διάρκεια ετών σπουδών, ενώ σε ευρωπαϊκό πλαίσιο, στην
Ευρώπη, µιλούν µε πιστωτικές µονάδες, τα λεγόµενα credits και
όχι µε διάρκεια σπουδών. Είναι και αυτό ένα στοιχείο που φέρνει
σε αναντιστοιχία την Ελλάδα σε σχέση µε τον ενιαίο ευρωπαϊκό
χώρο εκπαίδευσης και έρευνας.
Ευχαριστώ πολύ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, τη λέξη «µόρφωµα» θα την απαλείψετε από τα Πρακτικά;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Αν πρέπει να
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απαλείψουµε από τα Πρακτικά λέξεις σήµερα, πρέπει τα µισά
Πρακτικά να τα απαλείψουµε, αν πρέπει να απαλειφθούν βέβαια,
γιατί ο κ. Παππάς είπε ότι καλό είναι να υπάρχουν. Είναι και αυτό
µια άποψη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γίνεται γνωστό στο Σώµα ότι τη
συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία,
αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας
«ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία
του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, πενήντα ένας µαθητές και µαθήτριες και τρεις εκπαιδευτικοί
από το 2ο Γενικό Λύκειο Αµαλιάδας.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Το λόγο έχει ο κ. Ανδρέας Λοβέρδος.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, καταδικάζω ρητά και απερίφραστα τη σηµερινή τροµοκρατική ενέργεια, η οποία πρέπει να µας
ενώσει. Πρέπει να ενώσει όλες τις φωνές του Κοινοβουλίου, για
να πάρει και το µήνυµα το όργανο της ελληνικής πολιτείας που
είναι επιφορτισµένο µε την ασφάλεια των πολιτών και της δηµόσιας τάξης, ότι ο ελληνικός πολιτικός κόσµος µε µια φωνή δίνει
αυτή τη δηµοκρατική εντολή.
Θέλω να πω κι εγώ ότι κάθε άλλη πολιτική φράση που συνοδεύει την καταδίκη συγκροτεί αυτό το περίφηµο «όµως», το
«αλλά» που ακούµε εδώ και δεκαετίες όταν καταδικάζεται η τροµοκρατία ή οι πράξεις πολιτικής βίας.
Θέλω να προσθέσω ότι αυτό το «όµως» και το «αλλά» συγκροτεί µε τη σειρά το µια ενοχική στάση, η οποία δεν επιτρέπει να
δηµιουργηθεί µέτωπο κατά της τροµοκρατίας και της πολιτικής
βίας, αλλά αντιθέτως διευκολύνει όλους όσους θέλουν να περάσουν πλάγιο µήνυµα.
Παρότι γνωρίζω πάρα πολύ καλά -κι έχω παρακολουθήσει,
τουλάχιστον, δώδεκα χρόνια που είµαστε στην Εθνική Αντιπροσωπεία- το συνάδελφο Λαφαζάνη και το πόσο σαφής είναι η καταδίκη του σε θέµατα πολιτικής βίας και τροµοκρατίας, ωστόσο
υπογραµµίζω ότι όταν διατυπώνονται µε τέτοιο τρόπο υπαινικτικές αναφορές των αναφορικών προτάσεων µιας καταδίκης από
τον πολιτικό χώρο, στον οποίο ανήκει, τελικά υπονοµεύουν την
ίδια την καταδίκη. Κι αυτό δεν το χρειαζόµαστε.
Χρειαζόµαστε µια σαφή και απερίφραστη καταδίκη εναντίον
όλων των ενεργειών που εµφανίζουν την πατρίδα µας σαν ένα
ξέφραγο αµπέλι. Η Ελλάδα δεν είναι ξέφραγο αµπέλι και
παρ’όλα τα προβλήµατα που έχει αυτήν τη στιγµή, είναι στόχος
όλων µας να τη βοηθήσουµε να τα ξεπεράσει και να γυρίσουµε
σελίδα.
Κύριε Υπουργέ, έρχοµαι επί του θέµατος. Σήµερα, κυρώνουµε
έξι πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου, αν δεν κάνω λάθος. Φυσικά, πρόκειται για µια διαδικασία που προβλέπεται από το Σύνταγµα, η οποία δεν µπορεί να αµφισβητηθεί για περιπτώσεις
απρόβλεπτης κι έκτακτης ανάγκης, ωστόσο, η ποσότητα των
ρυθµίσεων θέτει ένα θέµα, όχι συνταγµατικότητας, αλλά λειτουργίας του ελληνικού Κοινοβουλίου.
Λέµε όλοι τη φράση «ας είναι» για να ξεπεράσουµε δυσκολίες
που έχουν να κάνουν µε τη χρηµατοδότηση της χώρας. Ωστόσο,
ενώνω τη φωνή µε τους συναδέλφους εκείνους, οι οποίοι ζήτησαν να φύγουν ρυθµίσεις, οι οποίες δεν έχουν να κάνουν µε θέµατα απρόβλεπτης κι έκτακτης ανάγκης. Αυτό νοµιµοποιεί την
κυρωτική µας λειτουργία σε πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου.
Άκουσα ότι απαλείψατε κάποια διάταξη. Δεν ξέρω αν ανήκει
σε αυτές. Ωστόσο, θα πρέπει να κάνετε ένα «χτένισµα» µέχρι το
βράδυ και να αποσύρετε τις διατάξεις εκείνες που δεν έχουν
σχέση µε τα θέµατα της χρηµατοδότησης της χώρας, µε την κύρωση των πράξεων νοµοθετικού περιεχοµένου.
Εάν τις κρατήσετε, νοµιµοποιείται ένα ερώτηµα προς εσάς: Η
χώρα έχει επείγουσες κι έκτακτες ανάγκες ανάπτυξης. Απορώ
γιατί ούτε µια τέτοια διάταξη δεν είναι στο κείµενο του σχεδίου
νόµου.
Λόγου χάριν, τελείως δειγµατοληπτικά, αναφέροµαι σε θέµατα
τουρισµού. Έχετε ρυθµίσεις θεµάτων ξεναγών. Δεν ξέρω εάν
αυτά είναι ρυθµίσεις θεµάτων έκτακτης κι επείγουσας ανάγκης.
Αυτό η Κυβέρνηση το γνωρίζει καλύτερα. Ωστόσο, αφού είναι
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έτσι κι αφού ρυθµίζετε κι άλλα θέµατα, γιατί δεν προσθέτετε µια
διάταξη σχετική µε τον τουρισµό που θα έδινε µια χροιά αναπτυξιακή στην παρέµβαση;
Η ίδια η Υπουργός Τουρισµού πριν από λίγες ηµέρες φάνηκε
να αποδέχεται την επέκταση της κατάργησης του καµποτάζ και
στα σκάφη αναψυχής. Γιατί –λέω τώρα- µια τέτοια διάταξη δεν
υπάρχει στο κείµενο του σηµερινού σχεδίου νόµου;
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΑΚΟΣ)
Αφού κάνατε παράκαµψη της αρχής της έκτακτης κι επείγουσας ανάγκης, γιατί να είναι µονοµερείς οι ρυθµίσεις και να µην
εµπεριέχονται ρυθµίσεις που κινούνται σε αντιυφεσιακή κατεύθυνση;
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, παρακολουθώ από το πρωί τη
συνεδρίαση. Μια σειρά από θέµατα έχουν τεθεί. Αισθάνοµαι την
υποχρέωση να κάνω µια επισήµανση στο Κοινοβούλιο που θα τη
βρούµε µπροστά µας.
Θέλω οι συνάδελφοι που θα ψηφίσουµε το σχέδιο νόµου αυτό
να προσέξουµε τις διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 4. Τα Υπουργεία, τις ΔΕΚΟ, τα νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου του δηµοσίου τοµέα και οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης έχουν πια
συγκεκριµένους προϋπολογισµούς για το 2013, προϋπολογισµούς που η οικονοµική δυσκολία της πατρίδας δεν επιτρέπει να
µη γίνουν σεβαστοί.
(Στο σηµείο αυτό επανέρχονται στην Αίθουσα οι Βουλευτές
του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
Υπάρχουν περιορισµοί διαχείρισης όλων των θεµάτων τους
που υπόκεινται πια στον έλεγχο αυτό. Αν υπερβούν όλοι αυτοί οι
φορείς και τελικά όλος ο δηµόσιος τοµέας το 10%, επέρχεται
αυτόµατη εξισορρόπηση, όπως διαρρυθµίζεται από τα άρθρα 2,
3 και 4.
Κύριε Υπουργέ, η ρύθµιση δεν είναι λάθος. Αυτό άλλωστε θα
έπρεπε να ακολουθεί το ελληνικό δηµόσιο εδώ και δεκαετίες: την
ισορροπία εσόδων και εξόδων. Αναρωτιέµαι, έχουµε συναισθανθεί τις ανάγκες ορισµένων από τους φορείς αυτούς;
Έχω υπ’όψιν µου, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, φορείς στους
οποίους τα Υπουργεία, οι εποπτεύουσες δηλαδή πολιτικά και διοικητικά αρχές, πίστωσαν ποσά που, λόγω της κρίσης προφανώς, ίσα που επαρκούν να καλυφθούν η µισθοδοσία και οι λοιπές
λειτουργικές ανάγκες. Μηδέν, κατά κυριολεξία, πιστώσεις για
άσκηση πολιτικών. Στην πορεία του έτους, των τριµήνων οι οργανισµοί αυτοί θα χρεοκοπήσουν. Πρέπει να καταλάβουµε ότι
από τη στιγµή που έχουµε εγκαταλείψει τρία χρόνια τώρα, τρεις
κυβερνήσεις –Παπανδρέου, Παπαδήµου και Σαµαρά- κάθε αντιυφεσιακή προσπάθεια, ο καλπασµός της ύφεσης δε θα επιτρέψει σε θεσµούς του κοινωνικού κράτους που πια είναι στα όριά
τους να επιβιώσουν.
Άσκησα πολύ σκληρές πολιτικές. Είµαι υπερήφανος που επί
των ηµερών µου ούτε ένας φορέας που είχε να κάνει µε παροχή
κοινωνικής προστασίας δεν έκλεισε. Ούτε ένας.
Το τρίτο τρίµηνο του 2012 δεν ήταν αισιόδοξο. Διαβάσαµε για
7,2%. Αν είναι έτσι το τρίτο τρίµηνο, τότε ενδεχοµένως -το απεύχοµαι- η ύφεση το 2012 θα κλείσει σε ποσοστό µεγαλύτερο από
το προβλεπόµενο από τον προϋπολογισµό του 2013 και αν το
2013 συνεχίσει να καλπάζει, τότε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές,
θα επαληθευθεί µια πολύ δυσοίωνη πρόβλεψή µου, του Μαρτίου,
ότι οι θεσµοί του κοινωνικού κράτους το 2013 δε θα αντέξουν.
Ένα 20%-30% δε θα έχει απλώς προβλήµατα, αλλά θα υποστεί
ρωγµές. Θεσµοί του κοινωνικού κράτους θα κλείσουν.
Γιατί, κύριε Υπουργέ, εφτά-οκτώ µήνες τώρα δε βλέπουµε να
συγκροτείται η παραµικρή αντιυφεσιακή πολιτική; Και τι θα γίνει
τον Ιούνιο, αν καλπάζει η ύφεση µε τη δυναµική που µπαίνει στο
2013; Το έλεγα και στον κ. Παπανδρέου –οι παρεµβάσεις µου
ήταν δηµόσιες- και στον κ. Παπαδήµο –οι παρεµβάσεις µου ήταν
και στο πλαίσιο των οργάνων που συµµετείχα και δηµόσιες.
Έχω την υποχρέωση να το υπογραµµίσω και σήµερα. Κάθε τέτοια προσπάθεια εξορθολογισµού, ακόµα και οι αυστηρότατες
που υπάρχουν σήµερα εδώ και θα κληθούµε να τις κυρώσουµε
–εγώ θα το ψηφίσω- εφόσον δε συνοδεύεται από αναπτυξιακή
πολιτική, πρώτον, διακινδυνεύει σε βαθµό 100% τους θεσµούς
του κοινωνικού κράτους. Δεύτερον, δεν επιτρέπει παρεµβάσεις

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

για την προστασία τουλάχιστον των οικογενειών που δεν έχουν
ούτε έναν εργαζόµενο, που όλα τα µέλη τους είναι άνεργα. Τρίτον, θέτει σε διακινδύνευση όλες τις θυσίες του ελληνικού λαού
που µε βάση αυτές φτάσαµε σε ένα σηµείο τώρα να µπορούµε
να πούµε ότι εξισορροπούµε τα έσοδα και τα έξοδα του ελληνικού δηµοσίου.
Κύριε Υπουργέ, δεν είστε αρµόδιος και δε θέλω να σας αδικήσω, αλλά έχω την υποχρέωση να υπογραµµίσω σε εσάς, όπως
κάποτε υπογράµµισα ότι το ελληνικό δηµόσιο δεν έχει χρήµατα
µε έναν τρόπο ιδιαίτερα αντιληπτό σε όλους τους Έλληνες πολίτες, ότι αυτή η πολιτική, όπως ακριβώς προβλέπεται στα άρθρα
2, 3 και 4, ναι µεν είναι σωστή, αλλά θα έπρεπε να συνοδεύεται
µε πολύ σαφείς, συγκεκριµένες και σε όλους ορατές πολιτικές
σε αντιυφεσιακή κατεύθυνση. Αφού δε συνοδεύεται, σας προειδοποιώ ότι θεσµοί κρίσιµοι του ελληνικού κοινωνικού κράτους
είναι σε κίνδυνο.
Η πορεία των πραγµάτων επιβάλλει, αν δεν γίνουν κινήσεις σε
αντίστροφη κατεύθυνση, τον Ιούνιο του 2013 να είναι στον αέρα
το 20%-30% των θεσµών όλου του κοινωνικού κράτους είτε
αφορά στους ΟΤΑ είτε αφορά στα Υπουργεία Εργασίας και
Υγείας είτε οτιδήποτε άλλο.
Κινηθείτε γρήγορα σε αντιυφεσιακή τροχιά γιατί οι Έλληνες
πολίτες µέσα στο τρέχον έτος δε θα αντέξουν. Ήδη χάθηκε και
ο πρώτος µήνας του 2013.
Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ για την ανοχή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Το λόγο έχει ο πρώην
Πρόεδρος κ. Απόστολος Κακλαµάνης, για δέκα λεπτά.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κυρίες και κύριοι Βουλευτές,
νοµίζω ότι –και όσοι δε θα ήθελαν να το παραδεχθούν- πράγµατι
αυτή η δύσκολη δραµατική και για µεγάλα τµήµατα του λαού µας
αιµατηρή πορεία τριών ολόκληρων ετών αυτό που ως τώρα έχει
εξασφαλίσει την οριστική παραµονή της χώρας µας.
Θα µπορούσε να πει κανείς –εφόσον τα παθήµατα, έστω και
αργά, γίνουν σε όλους µας µαθήµατα, ώστε ο ελληνικός λαός να
µπορέσει να ξεπεράσει τα προβλήµατα επιβίωσης που πολλοί
αντιµετωπίζουν- ότι θα κατοχυρωθεί η οµαλή πορεία της χώρας
που προϋποθέτει την οµαλή λειτουργία του πολιτεύµατος.
Πάντοτε τα γεγονότα οδηγούσαν αυτόν τον ιδιαίτερα συναισθηµατικό λαό σε συγκρούσεις όχι απλώς επικίνδυνες αλλά καταστροφικές. Τουλάχιστον η µεταπολεµική πορεία της χώρας
έχει απτά δείγµατα που θα έπρεπε όπου και αν ανήκει κανείς σήµερα, είτε δεξιά είτε αριστερά, να τα λάβει υπ’όψιν του.
Είχε αυτή η παράταξη, στην οποία ανήκω –που σήµερα εκφράζεται από το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνηµα- τη δύναµη, την αντοχή, την ψυχραιµία και την ηρεµία να στέκεται ανάµεσα σε
όποιες δυνάµεις, στην τύρβη και τον σκληρό ανταγωνισµό για –
και γύρω από- την εξουσία που µπορούσαν και οδήγησαν και στο
πρόσφατο και στο απώτερο παρελθόν σε περιπέτειες και εθνικές
καταστροφές τη χώρα.
Ανήκω σε µια γενιά που έζησε Κατοχή, Εµφύλιο, το µετεµφυλιακό κράτος και την Άνοιξη του 1963 ως το µισό του 1965. Ξανά
αυτή η χώρα, µε σωρεία λαθών και όχι προφανώς από µόνη της
–δεν ανήκω σε εκείνους που όλα τα φορτώνουν στον ξένο παράγοντα που βάζει και εκείνος παντού όπου µπορεί το χεράκι του
για τα συµφέροντά του- οδηγήθηκε στη νύχτα της εφτάχρονης
δικτατορίας. Σαράντα χρόνια τώρα χαιρόµαστε τη δηµοκρατία.
Όπως συµβαίνει και µε τον αέρα που αναπνέουµε, µόνο αν κάποιος µας πιάσει τη µύτη και κλείσει το στόµα, µπορούµε να καταλάβουµε πόση ζωτική αξία έχει. Αυτή είναι η δηµοκρατία και
οι θεσµοί της.
Εγώ πιστεύω ότι σε αυτήν την Αίθουσα ενσυνειδήτως και όσοι
συµπεριφέρονται απολύτως ακραία δεν συνειδητοποιούν ότι η
οποιαδήποτε κακή εξέλιξη των πραγµάτων δεν θα δικαιώσει
απλώς όσους προβλέπουν αυτήν την κακή εξέλιξη. Ίσως παρασύρονται µε αυτήν την αντίληψη και δεν νιώθουν την ανάγκη και
το χρέος να βάλουν «πλάτη», ώστε να µην υπάρξει κακή εξέλιξη.
Θα επαναλάβω και πάλι ότι εγώ προτιµώ να προσδοκώ δικαίως
να σωθεί η πατρίδα. Δεν θέλω να προσδοκώ ότι θα δικαιωθώ, εάν
όσα προβλέπω καταστροφικά πραγµατωθούν. Δεν θα ήθελα κατάρρευση της οικονοµίας. Δεν θα ήθελα τη νεολαία µας να τρέξει
tracking στο Αιγαίο ή στην Πρέβεζα, µια και έχω και τον κ. Μπε-
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ρίσα, που λέει ότι στη µεγάλη Αλβανία είναι και η Πρέβεζα µέσα.
Κατά συνέπεια αντί να καταδικάζουµε µόνο και αντί να πετάµε
τις ευθύνες σε κάθε αντίπαλη πάντοτε πλευρά, πρέπει όλοι -είµαστε σε θέση- να σκεφθούµε. Και επειδή τα κόµµατα, όπως έχω
ξαναπεί, είναι αρχηγικά δεν ξέρω τι γίνεται στους κόλπους τους.
Δεν ξέρουν ποιοι φορούν τη λεοντή του κόµµατος τάδε ή του
κόµµατος δείνα.
Αυτά εγώ τα έχω ζήσει, όπως σας είπα, αφού έζησα Κατοχή,
Εµφύλιο, µετεµφυλιακή περίοδο. Έζησα και παρακρατικές οργανώσεις και καρφίτσες. Έζησα και δήθεν αριστερούς «της πυρκαγιάς», που διευκόλυναν τους διωγµούς των πραγµατικών
δηµοκρατών. Διότι και όταν λέµε «Αριστερά», πρέπει να ξεχωρίζουµε ποιος λέγοντας «Αριστερά» εννοεί ιδέες προοδευτικές και
ποιος µε την Αριστερά εννοεί να δέσει τα χέρια και τα πόδια ενός
λαού.
Πριν από πενήντα πέντε χρόνια επισκέφθηκα τη «Μέκκα» του
σοσιαλισµού, του κοµµουνισµού και έκανα τις επιλογές µου. Διαπίστωσα ότι η δηµοκρατία και η πρόοδος και το «κοινωνικό κράτος» που εµείς ιδιαίτερα του ΠΑΣΟΚ λέµε πως από το ’80 και εδώ
εµείς το εδραιώσαµε, προϋποθέτουν ελευθερία, δηµοκρατία, θεσµούς κοινοβουλευτικούς.
Γι’ αυτό είναι καιρός ο Πρόεδρός µας κ. Μεϊµαράκης να έρθει
στην Έδρα, να διαβάζει κάποια άρθρα του Κανονισµού και οποιοσδήποτε δεν σέβεται το Σύνταγµα και τον Κανονισµό σε αυτόν
το Ναό της Δηµοκρατίας, όπως προβλέπει ο Κανονισµός, να αποβάλλεται µετά τις τρεις προειδοποιήσεις. Ανακαλείται στην τάξη
και αν επιµένει, αποβάλλεται της Αιθούσης. Αυτά σε ό,τι αφορά
και τα σηµερινά γεγονότα και τις τοποθετήσεις σε αυτά που νοµίζω ότι δεν βοηθούν τελικώς, διότι το θέµα δεν είναι τι λέµε,
αλλά τι κάνουµε.
Να κοιτάξουµε, αγαπητοί συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, µια και η
κουβέντα γίνεται γύρω από εσάς, τα εξής: Γιατί δεν γίνεται γύρω
από το ΚΚΕ; Διότι το ΚΚΕ έχει ξεκαθαρίσει τις θέσεις του, έχει
τον κόσµο του, όπως τον κατεβάζει –έστω και µε τα κοντάρια
στους ώµους- αλλά ξέρουµε ότι αυτή είναι η διάθεσή του. Τα
άλλα παρακαλώ δείτε τα. Δείτε τα σαν «πολυκοµµατικό» –πάψατε
και εσείς να είστε κίνηµα- κόµµα. Κάνατε ό,τι και εµείς, δηλαδή
να γίνουµε κόµµα µε Αρχηγό.
Δείτε, λοιπόν, γιατί δεν είναι κακό που ως κόµµα σας φορτώνουν το ένα ή το άλλο. Τα ίδια τραβήξαµε και εµείς. Σαράντα
χρόνια η 17 Νοέµβρη είχε «αρχηγό» τον Ανδρέα Παπανδρέου.
Αυτά, όµως, λέγονται, επειδή ανεφέρθη κάποιος σε κάποιον που
είχε περάσει από το ΠΑΣΟΚ.
Ας κοιτάξουµε ποιοι περνούν από τις τάξεις µας. Να λειτουργήσουν τα κόµµατα δηµοκρατικά, ώστε να µην µπαίνει όποιος
είδε φως. Εγώ ξέρω αρκετούς όχι της βίας, αλλά της βολής, που
έφυγαν πια από τα κυβερνητικά κόµµατα και πήραν το δρόµο για
την Κουµουνδούρου. Τους ξέρετε ή φροντίστε να τους µάθετε.
Ο καθένας από κάπου έρχεται και κάπου πάει.
Έρχοµαι τώρα να πω δύο λόγια προς την Κυβέρνηση. Το Κοινοβούλιο, κύριε Αναπληρωτά Υπουργέ, είναι ο θεσµός και αυτός
ο χώρος είναι η βάση και ο Ναός της Δηµοκρατίας. Είναι το πρωτόκολλο, το οποίο πρέπει να σέβεται η όποια Κυβέρνηση και ο
όποιος Υπουργός Οικονοµικών, ο οποίος µάλιστα φιλοξενείται
σε αυτήν την Αίθουσα –να το πείτε στον κ. Στουρνάρα- και δεν
µπορεί να απαξιώνει απαντήσεων, όταν του θέτουµε εδώ ερωτήµατα. Αυτά είναι τα προαπαιτούµενα, για να πάρουµε τα λεφτά
για την επανακεφαλαιοποίηση των Τραπεζών.
Ρώτησα τον κ. Στουρνάρα και δεν µου απάντησε. Τι θεωρεί ότι
είµαι εγώ µε σαράντα χρόνια θητείας και δεκάµισι χρόνια στην
Έδρα του Προέδρου, να τον ερωτώ εάν οι τρεις µεγάλοι τραπε-
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ζίτες θα καταβάλουν το 10% ή όχι. Δεν µου απάντησε εάν και
πότε θα µπουν οι επίτροποι στις Τράπεζες, για να δούµε πού
πήγαν 155 δισεκατοµµύρια και πού θα πάνε και αυτά που θα πάρουν τώρα.
Δεν µπορεί ο κ. Στουρνάρας, λοιπόν, να έρχεται εδώ µε ένα
πακέτο πεντακοσίων σελίδων! Θα µπορούσε να φέρει προς συζήτηση και τις πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου. Ό,τι θέλαµε,
να το ψηφίσουµε ή όχι. Να ήταν σύµφωνος και µε το Σύνταγµα
ως προς τους όρους, µε τους οποίους µπορεί να εκδίδονται πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου.
Είδα ότι βάζει όλα τα Υπουργεία. Όλα έχουν µέσα οτιδήποτε,
µέχρι και το «Ερρίκος Ντυνάν», µέχρι και το τι θα κάνουν τα κολλέγια µε τα µεταδιδακτορικά πτυχία, τα οποία θα δίνουν και τα
οποία θα είναι ισότιµα µε αυτά που εγώ, ως Υπουργός Παιδείας,
θεωρούσα ότι είναι υπόθεση του κράτους. Αυτή είναι και η ευθύνη της Κυβερνήσεως και της Αντιπολιτεύσεως.
Αγαπητές κυρίες και αγαπητοί κύριοι Βουλευτές της Αντιπολίτευσης, να ήσασταν σε αυτά πιο ξεκάθαροι. Όχι σαµατά και φασαρίες, που -σας πληροφορώ- δεν ακούγονται. Όταν φωνάζει
κανείς από κάτω, δεν ακούγεται. Τα Πρακτικά γράφουν ότι
απλώς θορυβεί.
Κύριε Υπουργέ, µέχρι το βράδυ πρέπει να αποσύρετε από εδώ
ό,τι δεν είναι πραγµατικά προαπαιτούµενο, για να πάρουµε αυτά
τα λεφτά, µε την ευκαιρία του ότι η Βουλή όλα αυτά τα τρία χρόνια στήριξε τις Κυβερνήσεις για την πατρίδα και όχι για τον οποιονδήποτε βρέθηκε Υπουργός Οικονοµικών –δεν ξέρω πώς- ή και
Πρωθυπουργός. Ακόµη αυτά τα ξέρουµε. Ξέρουµε ποιοι έχουν
το πάνω χέρι στον τόπο αυτό. Και ξέρουµε ότι αυτές οι τακτικές
είναι που δίνουν την αφορµή, τη δικαιολογία που δεν έχει καµµία,
βέβαια, βάση, όταν µε αυτήν την αφορµή εσύ πυροβολείς την
ίδια τη δηµοκρατία.
Αυτά, λοιπόν, ήθελα να πω προς όλες τις πλευρές και κυρίως
προς τη συνείδησή µου. Ευχαριστώ πολύ, αγαπητοί συνάδελφοι.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Το λόγο έχει ο κύριος
Υπουργός.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Ο κύριος Πρόεδρος ανέδειξε το θέµα της έλευσης της
δόσεως του δανείου και της συσχέτισης αυτής µε την ανακεφαλαιοποίηση των Τραπεζών.
Πράγµατι, µεταξύ των άλλων, είναι αναγκαία αυτή η δόση, για
να ολοκληρωθεί η ανακεφαλαιοποίηση των Τραπεζών, µια πρωτοβουλία αναγκαία, για να εξασφαλιστεί η βιωσιµότητα του τραπεζικού συστήµατος και να διασφαλιστούν τα συµφέροντα του
ελληνικού δηµοσίου, όπως έπραξε αυτή η Κυβέρνηση.
Και επειδή αναδείξατε το θέµα, θα καταθέσω στα Πρακτικά
την επιστολή του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας, µε
ηµεροµηνία 21 Δεκεµβρίου 2012, που επιβεβαιώνει ότι το ελληνικό δηµόσιο εισέπραξε 555,6 εκατοµµύρια ευρώ από τέσσερα
πιστωτικά ιδρύµατα, τα οποία έλαβαν συγκεκριµένη κεφαλαιακή
ενίσχυση. Συγκεκριµένα, εισέπραξε 154 εκατοµµύρια ευρώ από
τη Eurobank, 133 εκατοµµύρια ευρώ από την Πειραιώς, 115,6
εκατοµµύρια ευρώ από την Εθνική, 153 εκατοµµύρια ευρώ από
την Alpha Bank.
(Χειροκροτήµατα)
Η Κυβέρνηση νοµοθέτησε και υλοποίησε την πρωτοβουλία,
παρά τις αντίθετες εκτιµήσεις και –νοµίζω- επιδιώξεις της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης.
(Στο σηµείο αυτό ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών κ.
Χρήστος Σταϊκούρας καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο έχει ως εξής:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΔ’ - 14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε µου.
Είναι προς τιµήν σας, κύριε Υπουργέ, διότι δείχνετε ότι σέβεστε το Κοινοβούλιο. Να πείτε στον Υπουργό σας, όµως, ότι εδώ
όταν έρχεται, πρέπει να µπαίνει µετά φόβου Θεού και λαού,
όπως πρωτοµπήκαµε εδώ το 1974. Όταν κατεβαίναµε αυτά τα
σκαλιά, αγκαλιαζόµασταν οι εκπρόσωποι του λαού. Και δεν είχαµε κανέναν από εκεί διορισµένο να µας λέει τι θα κάνουµε.
Μπράβο σας, λοιπόν, γιατί απαντήσατε επιτέλους, είτε συµφωνώ είτε όχι.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Να ανακαλέσει τις επιδιώξεις ο
κύριος Υπουργός.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Το λόγο έχει ο κ. Προκόπης Παυλόπουλος.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ποιες επιδιώξεις, κύριε Υπουργέ;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Δεν υπάρχει λογοκρισία
αυτής της µορφής, κύριε Λαφαζάνη. Εάν υπήρχε αυτού του είδους η λογοκρισία, θα έπρεπε να διακόπτεστε συνέχεια.
Ορίστε, κύριε Παυλόπουλε, έχετε το λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Να ανακαλέσετε, κύριε Υπουργέ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ: Να ανακαλέσετε την απόφαση!
Να επιστραφούν τα χρήµατα!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Αφήστε τις εξυπνάδες!
ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είµαι βέβαιος ότι εκείνοι που σέβονται τη δηµοκρατία -και είναι η συντριπτική πλειοψηφία µέσα
σε αυτή την Αίθουσα- εκείνοι που σέβονται το Σύνταγµα και την
αποστολή τους, ύστερα από λίγο καιρό, όταν θα ξαναδιαβάζουν
τα Πρακτικά και θα θυµούνται χαρακτηρισµούς τους οποίους
εξέφεραν µέσα σε αυτήν την Αίθουσα, θα λυπούνται γιατί έγιναν
αυτά τα πράγµατα. Πρωτόγνωρα πράγµατα που δεν βοηθούν καθόλου ούτε τη Βουλή ούτε τη δηµοκρατία! Και σας το λέω µε το
χέρι στην καρδιά, όπως το αισθάνοµαι. Όταν µία κοινωνία ζει την
έκρηξη που ζει σήµερα, όταν ένας λαός έχει να αντιµετωπίσει
αυτήν την κρίση, πρέπει να µείνουν κάποιοι θεσµοί όρθιοι. Και
όχι για λόγους συµβολισµών µονάχα, αλλά για λόγους ουσίας.
Και η Αντιπολίτευση πρέπει να ξέρει ότι είναι πολύ πιο αξιόπιστος ο λόγος της, όταν η κριτική γίνεται επί υπαρκτών θεµάτων
και µε τον τρόπο που πρέπει, παρά όταν γίνεται επί φαντασιώσεων και µε φρασεολογίες που δεν ταιριάζουν ούτε στη δηµοκρατία ούτε στην ιστορία αυτού του Κοινοβουλίου.
Αυτό το Κοινοβούλιο έχει µεγάλη ιστορία, γιατί έχει διδαχθεί
–και πρέπει να έχει διδαχθεί- από διχασµούς, από υπερβολές.
Και ξέρουµε όλοι πού οδήγησαν.
Κάποιοι, ελάχιστοι, µέσα στην Αίθουσα –και δεν βρίσκονται
εκεί που τώρα κοιτάζω- ίσως αυτό να το επιδιώκουν. Εκεί που
κοιτάζω, όµως, σήµερα –και το λέω σαν απλός Βουλευτής και όχι
επικαλούµενος άλλες ιδιότητες ή ιεραρχίες χρόνων µέσα στην
Αίθουσα- ξέρω καλά ότι είναι η παράταξη, η οποία υπέφερε
πολλά σε περιόδους, κατά τις οποίες δεν λειτουργούσε το Κοινοβουλευτικό Πολίτευµα. Γι’ αυτό πρέπει να το υπερασπιζόµαστε
και απέναντι στις υπερβολές.
Κι αν φαίνεται ότι κάποια λεκτικά πυροτεχνήµατα βοηθούν για
να περάσουµε, δήθεν, µηνύµατα, ελάτε να καταλάβετε τι αισθάνεται αυτός ο λαός, αυτός ο χειµαζόµενος λαός όταν ακούει ότι
η Κυβέρνηση που τον κυβερνάει είναι η «κυβέρνηση Τσολάκογλου» και ότι η Βουλή νοµοθετεί πράγµατα τα οποία «ξεπουλάνε
τον τόπο». Όχι απλώς είναι άδικο. Είναι απαράδεκτο! Και θα σας
πω γιατί είναι απαράδεκτο, τελειώνοντας την οµιλία µου. Διότι
αυτούς τους χαρακτηρισµούς θα µπορούσα πολύ εύκολα δικανικά να τους αντιστρέψω. Δεν θα το κάνω, όµως, γιατί σας είπα,
αισθάνοµαι ότι µαζί αγωνιζόµαστε, κάθε ένας από το µετερίζι
του. Και όταν υπερβάλλουµε, αυτές οι υπερβολές είναι εκείνες
που οδήγησαν πολλές φορές σε διχασµούς, οι οποίοι δεν δικαιολογούνται ούτε από την ιστορία ούτε από τους κοινωνικούς αγώνες.
Το λέω αυτό γιατί –αν και θα το πούµε κατά την ένσταση της
αντισυνταγµατικότητας το απόγευµα- άκουσα πράγµατα, τα
οποία ειλικρινά δεν µπορώ να διανοηθώ ότι µπορούν να υποστηρίζονται σε νοµικό επίπεδο.
Πρώτα απ’ όλα, να ξεκαθαρίσουµε ένα πράγµα: Το νοµοσχέδιο
που συζητάµε δεν περιέχει τίποτα από αυτά που ελέχθησαν. Το
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νοµοσχέδιο έρχεται να κυρώσει τροποποιήσεις δύο συµβάσεων
που ήδη ισχύουν. Ιδίως, δε, για τις ρήτρες που αφορούν το Αγγλικό Δίκαιο και την αναγκαστική εκτέλεση, οι διατάξεις των δύο
τροποποιούµενων συµβάσεων είναι αυτούσιες, δηλαδή οι ίδιες
µε εκείνες τις οποίες αναλύαµε µέσα σε αυτήν την Αίθουσα όταν
συζητείτο το PSI. Και ανέπτυξα από αυτό εδώ το Βήµα τα ίδια
επιχειρήµατα. Δεν υπάρχει καµµία απολύτως αλλαγή ούτε ως
προς το Δίκαιο ούτε ως προς την αναγκαστική εκτέλεση. Ένα
λοιπόν το κρατούµενο.
Ας δούµε, επιτέλους, τι είναι εκείνο το οποίο επικαλούνται κάποιοι, για να µας πουν τι; Ότι δήθεν είναι δυνατόν να απαιτηθεί
από την Ελλάδα, εις εξόφληση των υποχρεώσεών της, να εκτελέσει αναγκαστικώς επί στοιχείων, τα οποία εξαιρούνται κατά το
Ελληνικό Δίκαιο της αναγκαστικής εκτέλεσης. Και ποια είναι
αυτά; Είναι όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία ανήκουν στη δηµόσια
κτήση, που είναι εντεταγµένη στην εξυπηρέτηση ενός δηµόσιου
σκοπού.
Κύριοι συνάδελφοι –και συγχωρέστε µε αν χρησιµοποιήσω
ένα, δύο λεπτά παραπάνω, αλλά πρέπει να την κάνουµε αυτή την
ανάλυση και πρέπει ο κόσµος να καταλάβει, γιατί ο κόσµος
ακούει και βλέπει τι συµβαίνει εδώ- πρέπει να ξέρουµε ότι µετά
την Αναθεώρηση του 2001 –και αυτό ήταν ένας σηµαντικός εκδηµοκρατισµός- υπόκεινται σε αναγκαστική εκτέλεση έναντι του
Έλληνα πολίτη και περιουσιακά στοιχεία του δηµοσίου. Δηλαδή,
όταν χρωστάει το δηµόσιο σε έναν πολίτη κι έχει ο πολίτης στα
χέρια του παραδείγµατος χάριν µία τελεσίδικη και εκτελεστή
απόφαση, µπορεί να κάνει αναγκαστική εκτέλεση και επί της περιουσίας του δηµοσίου και των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου. Ποια, όµως, είναι αυτή η περιουσία;
Στην Ελλάδα κάνουµε –και το διδάσκουµε από το πρώτο έτος
του πανεπιστηµίου- τη διάκριση µεταξύ της δηµόσιας περιουσίας
και της ιδιωτικής περιουσίας του δηµοσίου. Ποια είναι η ιδιωτική
περιουσία του δηµοσίου; Είναι παραδείγµατος χάριν ένα ακίνητο
το οποίο νοικιάζει, δεν το έχει χρησιµοποιήσει και δεν το χρησιµοποιεί για να στεγάσει µία δηµόσια υπηρεσία, είναι ένα κτήµα
το οποίο έχει και θέλει να το αξιοποιήσει, αυτό που λέµε, «αξιοποίηση της περιουσίας».
Η ιδιωτική, λοιπόν, περιουσία του δηµοσίου µπορεί να υποστεί
κατά το Σύνταγµα και το νόµο στην Ελλάδα, σήµερα, τώρα –το
έχουµε δει στην πράξη- αναγκαστική εκτέλεση.
Το µεγαλύτερο, όµως, µέρος της περιουσίας του δηµοσίου, η
περιουσία δηλαδή η οποία έχει ταχθεί στην εξυπηρέτηση δηµοσίου σκοπού –κι εκεί είναι ιδίως όλη η περιουσία, την οποία χρησιµοποιούν οι δηµόσιες υπηρεσίες, αρχαιολογικοί χώροι, ορυκτός
πλούτος, τα πάντα, πλην των ιδιωτικών κτηµάτων που νοικιάζει,
παραδείγµατος χάριν, ή κάνει αγοραπωλησίες- είναι ιδίως υπό τη
διαχείριση της γνωστής Κτηµατικής Εταιρείας του Δηµοσίου.
Ξέρετε πάρα πολύ καλά –ιδιαίτερα όσοι έχετε διατελέσει
Υπουργοί- ότι είναι εκείνη η Εταιρεία, η οποία πάντοτε έκανε τις
αγοραπωλησίες των ακινήτων του ελληνικού δηµοσίου και η
οποία, φυσικά, δεν έχει καµµία σχέση µε αγοραπωλησίες που
σχετίζονται µε τα στοιχεία της δηµόσιας κτήσης. Αυτή είναι η διάκριση που κάνουµε εδώ.
Λέει τίποτα η δανειακή σύµβαση –καλά, δεν συζητάµε για το
νόµο- που υπογράψαµε πέρα από αυτό; Κινδυνεύουµε, παραδείγµατος χάριν, αν δεν εκπληρώσουµε τις υποχρεώσεις µας,
δήθεν εν ονόµατι της σύµβασης αυτής, να οδηγηθούµε στο να
απαλλοτριωθεί η Ακρόπολη, να εκποιηθεί η Ακρόπολη ή ο ορυκτός πλούτος της χώρας ή οι δηµόσιες υπηρεσίες;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Δεν το διευκρινίζει.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Η εκµετάλλευση.
ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Εδώ είµαι και ξέρετε πολύ
καλά ότι δεν υποστήριξα ποτέ πράγµατα σ’ αυτήν την Αίθουσα
που δεν µπήκα µέσα στην αίθουσα του πανεπιστηµίου να τα πω
µε τον ίδιο τρόπο στους φοιτητές µου.
Σας ξαναλέω, λοιπόν, για πολλοστή φορά και το είπα µε το PSI
-γι’ αυτό ζήτησα λίγο χρόνο παραπάνω, κύριε Πρόεδρε, γιατί το
θεωρώ εξαιρετικά σοβαρό- το εξής: Λέει τίποτα παραπάνω η
σύµβαση;
Πρώτα – πρώτα να ξεκαθαρίσουµε κάτι: Είµαι ο τελευταίος
που είµαι ευτυχής –και ξέρετε καλά τι έχω υποστηρίξει και υπο-
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στηρίζω µέχρι σήµερα- που φτάσαµε στο σηµείο να µην µπορούµε να δανειστούµε από τις αγορές και από εκεί και πέρα να
δανειζόµαστε υπό τα καυδιανά δίκρανα της τρόικας. Ξέρουµε
όλοι πώς φτάσαµε ως εδώ. Είµαστε, όµως, σε µία ώρα έκτακτης
ανάγκης και το γνωρίζετε.
Ξέρετε επίσης πολύ καλά ότι από τη στιγµή, κατά την οποία
δεν µπορούµε να δανειστούµε από τις αγορές -όπου εκεί επιβάλλουµε το δικό µας Δίκαιο, το Ελληνικό, παραδείγµατος χάρινυποχρεούµαστε πλέον να δεχθούµε τους όρους των δανειστών,
οι οποίοι µας επιβάλλουν το Αγγλικό Δίκαιο. Και το Ελληνικό
όµως να εφαρµοζόταν για την αναγκαστική εκτέλεση, δεν θα
ήταν το ίδιο;
Ας δούµε, όµως, τι σηµαίνει Αγγλικό Δίκαιο. Το Αγγλικό Δίκαιο
αφορά την ενοχική σχέση, δηλαδή το πόσο χρωστάµε και τι
λεφτά θα πληρώσουµε.
Εκεί εξαντλείται η εφαρµογή του Αγγλικού Δικαίου. Και το Δικαστήριο του Λουξεµβούργου τι µας λένε; Θα µας καθορίσουν
τι είναι εκείνα τα οποία πρέπει να πληρώσουµε. Ως εκεί. Αυτή
είναι η εκτελεστή απόφαση, την οποία αναφέρει η σύµβαση. Η
εκτελεστή απόφαση, του Λουξεµβούργου είναι: «Κύριοι, χρωστάτε τόσα». Εκεί σταµατά.
Από εκεί και πέρα, θα µου πείτε: Κύριε Παυλόπουλε, είστε ευτυχής, διότι αυτήν την ώρα εφαρµόζεται το Αγγλικό Δίκαιο; Καθόλου. Η διαφορά αγγλικού και Ελληνικού Δικαίου ξέρετε ποια
είναι; Ενώ το Ελληνικό Δίκαιο περιέχει ρήτρες ευθυδικίας, όπως
παραδείγµατος χάριν κατάχρηση δικαιώµατος, απρόοπτη µεταβολή των συνθηκών και µπορεί να τροποποιηθεί η Σύµβαση, το
Αγγλικό Δίκαιο δυστυχώς –γι’ αυτό το επιλέγουν- είναι αυστηρό
και δεν έχει ρήτρες ευθυδικίας. Άρα, όσα υποσχεθήκαµε να δώσουµε, δυστυχώς θα τα δώσουµε σε χρήµατα.
Έρχοµαι στο τέλος. «Αναγκαστική εκτέλεση» σηµαίνει ότι αυτή
η αναγκαστική εκτέλεση θα γίνει επί παντός στοιχείου της Ελλάδας; Σε καµµία περίπτωση. Αυτό από πού προκύπτει; Προκύπτει,
πρώτα-πρώτα, από την ίδια τη δανειακή Σύµβαση. Λέει στην παράγραφο 4.4: «Το δικαιούχο κράτος-µέλος, η Τράπεζα της Ελλάδος παραιτούνται µε την παρούσα αµετάκλητα και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωµα ασυλίας που έχουν» κ.λπ., για να καταλήξει στο τέλος: «στο µέτρο που τα ανωτέρω δεν απαγορεύονται από αναγκαστικό νόµο».
Ξέρετε τι σηµαίνει αυτό; Σηµαίνει ότι ο ελληνικός νόµος –γιατί
αυτός είναι ο νόµος, τον οποίον εννοεί- είναι εκείνος που καθορίζει τι εξαιρείται και τι περιλαµβάνεται στην αναγκαστική εκτέλεση. Άρα, εφαρµόζεται ο ελληνικός νόµος, που σηµαίνει ότι
ελληνικό δικαστήριο θα κρίνει πώς θα εκτελεστεί η απόφαση που
είναι δεσµευτική ως προς το τι χρωστάµε. Απόλυτα δεσµευτική
ως προς το ποσό, αλλά δικαστήριο ελληνικό θα πει πώς θα γίνει
η αναγκαστική εκτέλεση και ποια στοιχεία του ελληνικού δηµοσίου είναι εκείνα που είναι επιδεικτικά αναγκαστικής εκτέλεσης
και πάντα σύµφωνα µε το Ελληνικό Δίκαιο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το προειδοποιητικό κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Για να τελειώσω, θέλω να πω το εξής: Επικαλέστηκε ο κ. Μητρόπουλος απ’ αυτό εδώ το Βήµα, πριν από λίγη ώρα, τρεις παραγράφους που δεν είναι ούτε καν της δανειακής σύµβασης,
αλλά παραρτήµατος που αφορά υπόδειγµα νοµικής γνωµοδότησης. Της γνωµοδότησης που θα δώσει το Νοµικό Συµβούλιο του
Κράτους την ώρα εκείνη που θα έρθει. Έτσι που ο κ. Μητρόπουλος τα διάβασε, -«πιασάρικο» είναι- µήπως αυτό το πράγµα αλλάζει τον όρο της σύµβασης;
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Υπόδειγµα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Κύριε Παυλόπουλε, ολοκληρώστε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ: Είναι πολύ σηµαντικό, κύριε
Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Δεν αµφιβάλλω.
ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, µε συγχωρείτε, δεν θέλω να µακρηγορήσω, αλλά ο κόσµος ακούει και
άκουσε κραυγές για «Τσολάκογλου» και «ξεπούληµα της Πατρίδας». Σας παρακαλώ πολύ να µου δώσετε λίγο χρόνο ακόµα.
Ξέρω ότι καταχρώµαι του λόγου, αλλά ξέρω ότι οι κύριοι συνάδελφοι αυτήν τη γνώµη την ακούν. Δεν θέλω να την επιβάλλω,
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αλλά δώστε µου το περιθώριο, γιατί τα νοµικά είναι λίγο δύσκολο
να τα εξηγήσεις απέναντι σε κραυγές που γενικεύουν.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Να δώσετε όµως το περιθώριο
και στην Αντιπολίτευση να µιλήσει, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ξαναλέω, λοιπόν, ότι η γνωµοδότηση που διάβασε ο κ. Μητρόπουλος και αν ακόµη είχε το περιεχόµενο που έλεγε, δεν θα µπορούσε ποτέ να ισχύσει
αυτοτελώς, γιατί η γνωµοδότηση, συναρτάται µε το περιεχόµενο
της σύµβασης. Άρα, αυτό που υπερισχύει είναι η παράγραφος 4
που σας διάβασα προηγουµένως της σύµβασης και όχι η γνωµοδότηση η οποία υποχρεωτικά ερµηνεύει τη σύµβαση.
Τι λέει, όµως, αυτή η γνωµοδότηση, οι παράγραφοι που επικαλέστηκε ο κ. Μητρόπουλος από εδώ; Λέει: «Ο ορισµός του Αγγλικού Δικαίου ως εφαρµοστέου δικαίου για τη Σύµβαση Τροποποίησης αποτελεί έγκυρη επιλογή εφαρµοστέου δικαίου που δεσµεύει το δικαιούχο µέρος». Είπα εγώ τίποτα άλλο; Κακή τη
µοίρα, αφού φτάσαµε στο µνηµόνιο και στα καυδιανά δίκρανα
της τρόικας, Αγγλικό Δίκαιο εφαρµόζουµε, αλλά ως προς τι; Ως
προς το τι χρωστάµε. Είναι δική µας επιλογή; Βεβαίως, αλλιώς
δεν µπορούσαµε να δανειστούµε. Ποιος θα µας δάνειζε; Αφού
πήγαµε να δανειστούµε, µας είπαν µε αυτούς τους όρους και
τους αποδεχθήκαµε. Είναι επιλογή µας. Αναγκαστική; Βεβαίως,
αλλά τι να κάνουµε; Αυτό, όµως, δεν αφορά την εκτέλεση, αφορά
την ενοχική σχέση.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επαναληπτικά το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Τελειώνετε, κύριε Παυλόπουλε.
ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Τελειώνω σε ένα λεπτό.
«Το δικαιούχο κράτος-µέλος και η Τράπεζα της Ελλάδος έχουν
υπαχθεί νόµιµα, αποτελεσµατικά και αµετάκλητα στην αποκλειστική αρµοδιότητα των Δικαστηρίων του Μεγάλου Δουκάτου του
Λουξεµβούργου» -η απόφαση που σας έλεγα προηγουµένως, δηλαδή ως προς το τι χρωστάµε- «σε σχέση µε τη Σύµβαση Τροποποίησης και κάθε απόφαση αυτών των δικαστηρίων θα είναι
αµετάκλητη και εκτελεστή στο δικαιούχο κράτος-µέλος. Μάλιστα». Το τι χρωστάµε λοιπόν υπάγεται στο Δικαστήριο του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεµβούργου και επιπλέον είναι εκτελεστή. Δηλαδή είµαστε υποχρεωµένοι να την εκτελέσουµε, αλλά
το πώς θα την εκτελέσουµε είναι δικό µας θέµα. Ποια στοιχεία
είναι αντικείµενο αναγκαστικής εκτέλεσης ρυθµίζεται από το Ελληνικό Δίκαιο…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Παυλόπουλε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Κύριε Παυλόπουλε, δεν
τελειώνει αυτό το θέµα…
ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κλείνω, κύριε Πρόεδρε.
«Ούτε το δικαιούχο κράτος-µέλος, ούτε η Τράπεζα της Ελλάδας, ούτε κανένα από τα αντίστοιχα περιουσιακά τους στοιχεία
εξαιρούνται λόγω εθνικής κυριαρχίας ή για άλλο λόγο της δικαιοδοσίας κατάσχεσης πριν ή µετά την έκδοση δικαστικής απόφασης ή εκτέλεσης σε σχέση µε οποιοδήποτε ένδικο βοήθηµα ή
διαδικασία, σχετικά µε την τροποποίηση της απόφασης». Γιατί
το έβαλαν αυτό; Γιατί η Ελλάδα, εάν δεν υπήρχε αυτό, θα µπορούσε να πει «ναι, µεν, έχω αυτήν την απόφαση, αλλά, ξέρετε,
εγώ δεν την εκτελώ γιατί επικαλούµαι την ελληνική κυριαρχία,
επειδή είναι απόφαση αλλοδαπού δικαστηρίου».
Άρα, τι έρχεται και σου λέει; «Δεν µπορείς να µου πεις, κύριε,
ότι πρόκειται για αλλοδαπό δικαστήριο και µε αυτόν τον τρόπο
δεν θα εκτελέσεις την απόφαση». Επαναλαµβάνω, όµως, το πώς
θα εκτελέσω την απόφαση είναι απόφαση ελληνικού δικαστηρίου
και υπόκεινται σε αναγκαστική εκτέλεση µόνο εκείνα τα στοιχεία
τα οποία υπόκεινται σε αναγκαστική εκτέλεση και για κάθε άλλον
Έλληνα πολίτη, φυσικό ή νοµικό πρόσωπο. Τίποτε παραπάνω, τίποτα παρακάτω.
Και η κατακλείδα µου. Σας είπα πριν ότι αυτή η ερµηνεία που
σας δίνω δεν είναι του Προκόπη Παυλόπουλου, είναι ερµηνεία η
οποία έχει γίνει δεκτή και έχει εφαρµοστεί σε όλες τις δανειακές
συµβάσεις στο εξωτερικό. Και όχι διότι δεν θα ήθελαν να ακολουθήσουν αυτήν την άποψη που και εσείς υποστηρίζετε οι δανειστές µας. Αδίστακτοι είναι, κυνικοί είναι, θα ήθελαν να την
ακολουθήσουν, αλλά ξέρετε τι τους εµποδίζει;
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Κύριε Παυλόπουλε, ξέρετε τι δηµιουργείτε τώρα;
ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Η διεθνής νοµολογία του Δικαστηρίου της Χάγης από το 1927 µε την υπόθεση Lotus έχει πει
ότι η εθνική κυριαρχία καλύπτει το θέµα του δικαίου της αναγκαστικής εκτέλεσης. Αυτά που λέτε, κύριοι συνάδελφοι, πιστεύω
αθέλητα, δεν τα ισχυρίζονται ούτε οι δανειστές µας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Κύριε Παυλόπουλε…
ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ξέρετε ότι µε αυτά που λέτε δίνετε επιχειρήµατα να γίνει ερµηνεία, που ούτε εκείνοι τη φαντάζονται ποτέ, αυτών των διατάξεων µε τον τρόπο που λέτε.
Eµείς τα λέµε εδώ, οι Υπουργοί τα λένε και δεν είπαν ποτέ:
«Μα, τι λέει ο Παυλόπουλος και οι άλλοι, δεν είναι αυτή η ερµηνεία, όταν έρθει η ώρα εµείς θα εκτελέσουµε αναγκαστικά». Δεν
το λένε, εκτός από ορισµένους σ’ αυτή την Αίθουσα, ευφάνταστους, που δεν τους αποδίδω πρόθεση, αλλά άγνοια τραγική.
Κανείς δεν ισχυρίστηκε ότι είναι δυνατόν να υποστεί αναγκαστική
εκτέλεση περιουσιακό στοιχείο του ελληνικού δηµοσίου, το
οποίο είναι ταγµένο στην εξυπηρέτηση δηµόσιου σκοπού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Κύριε Παυλόπουλε!
ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Πάψτε, λοιπόν, να ισχυρίζεστε
πράγµατα, τα οποία δεν ισχύουν και µη βάζετε στο βωµό –το τονίζω- πολιτικών σκοπιµοτήτων το ίδιο το Σύνταγµα, την ίδια αγωνία του Ελληνικού Λαού.
Επαναλαµβάνω, λοιπόν, ότι δεν κινδυνεύουν ούτε η Ακρόπολη
ούτε ο ορυκτός µας πλούτος απ’ όλη αυτήν την ιστορία. Ξέρετε
από τι κινδυνεύει γενικότερα ο Τόπος; Κινδυνεύει από το γεγονός
ότι κάποιοι τέτοιες ώρες θυσιάζουν στο βωµό των πολιτικών τους
σκοπιµοτήτων και το δηµόσιο συµφέρον, ακόµα και την έννοια
του Συντάγµατος και την έννοια του νόµου. Καιρός είναι να αναλογιστούµε τις ευθύνες µας, καιρός είναι να σκεφθούµε ότι
υπάρχουν άλλα σηµαντικότερα επιχειρήµατα, πιο απτά, πιο
πραγµατικά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Κύριε Παυλόπουλε, σας
παρακαλώ, επιτέλους!
ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Συγγνώµη για την κατάχρηση του χρόνου!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Θα µας προσθέσετε και άλλον
έναν οµιλητή, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Κύριε Παυλόπουλε, εάν
αυτά που είναι σοβαρά τα λέγατε από την αρχή, θα ήταν καλά.
Δεν είναι δυνατόν να υπάρξει Προεδρείο που να ανεχθεί διπλασιασµό του χρόνου!
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, θέλουµε άλλον
έναν οµιλητή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Σας παρακαλώ! Απευθύνοµαι προς τον κ. Παυλόπουλο. Δεν έχω το δικαίωµα;
Κύριε Παυλόπουλε, δηµιουργείτε ένα κακό προηγούµενο.
ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ζητώ συγγνώµη!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Δεν είναι δυνατόν το
Προεδρείο να µπορέσει να συνεχίσει έτσι! Γιατί δεν λέγατε αυτά
τα σηµαντικά από την αρχή;
ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Τα είπα.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Θέλουµε άλλον έναν οµιλητή,
όπως καταλαβαίνετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Δεν πρόκειται να δευτερολογήσει ο κ. Παυλόπουλος.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Τι να δευτερολογήσει;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Το λόγο έχει ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών κ. Σταϊκούρας.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ακούω αρκετούς συναδέλφους σε αυτήν την Αίθουσα να επικαλούνται έλλειψη χρόνου
για να τοποθετηθούν επί του νοµοσχεδίου και όταν έχουν το
λόγο ή το χρόνο, είτε πετούν τη µπάλα στην εξέδρα είτε αποχωρούν.
Εµένα θα µου επιτρέψετε να τοποθετηθώ επί του νοµοσχεδίου. Συζητούµε σήµερα το σχέδιο νόµου που περιλαµβάνει µια
σειρά από σηµαντικές ρυθµίσεις, οι οποίες σχετίζονται µε το επικαιροποιηµένο πρόγραµµα οικονοµικής πολιτικής, ρυθµίσεις
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αναγκαίες, όπως άλλωστε πλέον έχει ήδη αποδεχθεί και αποδειχθεί, έχει ήδη επιβεβαιωθεί, για τη συνέχιση των χρηµατοδοτικών
ροών του µηχανισµού στήριξης και την εκταµίευση της δόσης
του δανείου, δόση συνολικού ύψους 52,3 δισεκατοµµυρίων
ευρώ.
Ήδη έχουν εκταµιευθεί τα 34,3 δισεκατοµµύρια, τα οποία αποτελούν την πρώτη ανάσα για τη χώρα, έπειτα από ένα εξάµηνο
ξηρασίας, στη διάρκεια του οποίου είχε διακοπεί η χρηµατοδότηση προς τη χώρα µας και οι συνθήκες είχαν γίνει ιδιαίτερα πιεστικές.
Η Κυβέρνηση εθνικής ευθύνης ανταποκρίθηκε στην κρισιµότητα της κατάστασης µε υπευθυνότητα, σκληρή δουλειά, αποφασιστικότητα, κάτι που αναγνωρίστηκε από τους εταίρους,
αλλά και από την ελληνική κοινωνία που βλέπει ότι οι θυσίες της
αρχίζουν να πιάνουν τόπο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτή η στάση συνέπειας από
την Κυβέρνηση εθνικής ευθύνης συνεχίζεται και µε την υπό συζήτηση νοµοθετική πρωτοβουλία. Αναµφίβολα πρόκειται για ένα
νοµοθετικό εγχείρηµα που περιλαµβάνει ρυθµίσεις και διατάξεις
που αφορούν όλο το εύρος της κυβερνητικής πολιτικής.
Ειδικότερα και ενδεικτικά, πρώτον, ρυθµίζονται συνταξιοδοτικά
θέµατα του δηµοσίου επιδιώκοντας αφ’ ενός την εδραίωση της
ίσης αντιµετώπισης των υπαλλήλων του δηµοσίου και αφ’ ετέρου
την ενδυνάµωση του αισθήµατος κοινωνικής δικαιοσύνης.
Πως επιτυγχάνεται το πρώτο; Επιτυγχάνεται µε την ίση µεταχείριση µεταξύ των υπαλλήλων της Βουλής και όλων των άλλων
υπαλλήλων του κράτους και στα συνταξιοδοτικά και στα µισθολογικά. Οι πάσης φύσεως τακτικές αποδοχές και επιδόµατα που
καταβάλλονται στους υπαλλήλους της Βουλής δεν µπορούν να
υπολείπονται ούτε όµως να υπερβαίνουν στο σύνολό τους τις
πάσης φύσεως τακτικές αποδοχές και επιδόµατα που καταβάλλονται στους υπαλλήλους του Υπουργείου Οικονοµικών συγκεκριµένων κλάδων και υπηρεσιών. Οι διατάξεις της σχετικής παραγράφου τίθενται σε ισχύ µετά την αποστολή από τον Υπουργό Οικονοµικών των σχετικών µισθολογικών στοιχείων στον Πρόεδρο
της Βουλής.
Και πως εξασφαλίζεται και το αίσθηµα της κοινωνικής δικαιοσύνης; Επιτυγχάνεται µε την εξαίρεση από την προσαρµογή του
συνταξιοδοτικού καθεστώτος των συνταξιούχων συµπολιτών µας
µε υψηλά ποσοστά αναπηρίας.
Δεύτερον, διευθετούνται θέµατα που αφορούν το ΤΑΙΠΕΔ ορίζοντας ότι τα µερίσµατα που εισπράττει το Ταµείο από τη συµµετοχή του σε ανώνυµες προς αποκρατικοποίηση εταιρείες
αποτελούν έσοδα του κρατικού προϋπολογισµού.
Τρίτον, επιταχύνονται οι διαδικασίες του ΕΣΠΑ µέσω κυρίως
της υποχρεωτικής χρήσης του πληροφοριακού συστήµατος σώρευσης κρατικών ενισχύσεων, της διευκόλυνσης της πληρωµής
των έργων µέσω της Τραπέζης της Ελλάδος, της εξάλειψης προσκοµµάτων σε διαγωνισµούς συγχρηµατοδοτούµενων έργων,
της άρσης φαινοµένων διακριτικής µεταχείρισης.
Τέταρτον, διευρύνονται οι χρηµατοδοτικές δυνατότητες του
ΕΤΕΑΝ στοχεύοντας στη σηµαντική διευκόλυνση των µικροµεσαίων επιχειρήσεων, επιχειρήσεις οι οποίες αντιµετωπίζουν έντονο πρόβληµα ρευστότητας.
Πέµπτον, εισάγονται φορολογικές διατάξεις στο πλαίσιο της
ίσης κατανοµής της φορολογικής επιβάρυνσης, ενώ επιβάλλεται
και φόρος πολυτελούς διαβίωσης.
Έκτον, αναµορφώνεται το θεσµικό πλαίσιο σύναψης συµβάσεων µεταξύ του ΕΟΠΥΥ και των παρόχων υγείας µε σκοπό την
ποιοτικότερη και αποτελεσµατικότερη παροχή υπηρεσιών υγείας
προς τους ασφαλισµένους, τον εξορθολογισµό της δαπάνης και
τον καθορισµό ενός σαφούς νοµικού πλαισίου µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών.
Έβδοµον, βελτιώνεται το περιβάλλον και οι συνθήκες για την
υλοποίηση του προγράµµατος αποκρατικοποιήσεων διευθετώντας παράλληλα µια σειρά από εκκρεµότητες αναφορικά µε τη
συµβατότητα µε τους ευρωπαϊκούς κανόνες και την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή. Δύο τέτοια παραδείγµατα υπάρχουν στο σχέδιο νόµου
ΟΔΙΕ και ΟΣΕ. Πρόκειται για ρυθµίσεις που καταδεικνύουν την
πρόθεση της Κυβέρνησης να προωθήσει το πρόγραµµα αποκρατικοποιήσεων το ταχύτερο δυνατόν και να εναρµονίσει τη χώρα
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µε τις συµβατικές υποχρεώσεις.
Όγδοον, εγκρίνονται τα σχέδια των συµβάσεων τροποποίησης. Δηλαδή, τις συµβάσεις επί των οποίων πραγµατοποιήθηκε
η πρόσφατη επιτυχηµένη διαδικασία επαναγοράς ελληνικού χρέους, αλλά και η αποδέσµευση της δόσης, δόση που υπερβαίνει
στο σύνολό της τα 52 δισεκατοµµύρια, το σύνολο των επόµενων
χρηµατοδοτικών όρων µέχρι τη λήξη του προγράµµατος, δόση
που αντιστοιχεί στο 27% του ΑΕΠ της χώρας, δόση που είναι µεγαλύτερη από το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν εκατόν πενήντα
τριών χωρών παγκοσµίως, στις οποίες περιλαµβάνονται και επτά
κράτη – µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο υπό συζήτηση νοµοσχέδιο
εµπεριέχεται και µια σηµαντική θεσµική πρωτοβουλία της Κυβέρνησης στην κατεύθυνση ενίσχυσης της προσπάθειας που καταβάλλεται για την εδραίωση και διασφάλιση της δηµοσιονοµικής
εξυγίανσης, προσαρµογής και πειθαρχίας. Άκουσα απίστευτες
εκφράσεις µε ιδιαίτερη υποµονή. Απαξιώνεται ο ελληνισµός,
είπαν οι Ανεξάρτητοι Έλληνες. Ξένοι κάνουν κουµάντο στα οικονοµικά των ΟΤΑ. Συντάσσει η τρόικα τις νοµοθετικές πρωτοβουλίες.
Να εξηγούµαστε. Πρώτον, αποτελεί θεσµική επιλογή και πρωτοβουλία της Κυβέρνησης εθνικής ευθύνης το κοµµάτι που
αφορά τους δηµοσιονοµικούς κανόνες.
Δεύτερον, όσον αφορά το Παρατηρητήριο Οικονοµικής Αυτοτέλειας -στο οποίο είπατε ότι µπήκαν ξένοι- να σας διαβάσω τη
συγκρότησή του -γιατί συγκροτήθηκε- είναι επταµελές: Πρόεδρος είναι ο Σύµβουλος του Ελεγκτικού Συµβουλίου και συµµετέχει ο Γενικός Διευθυντής Οικονοµικών Υπηρεσιών του
Υπουργείου Εσωτερικών, η Προϊσταµένη Διεύθυνσης Οικονοµικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, εκπρόσωπος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος, εκπρόσωπος και
Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευµάτων,
Πολιτισµού και Αθλητισµού, συνεργάτης ως εκπρόσωπος του
Υπουργείου Οικονοµικών του Συµβουλίου Οικονοµικών Εµπειρογνωµόνων και Γενικός Διευθυντής του Θησαυροφυλακίου και
Προϋπολογισµού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Αυτή
είναι η εθνική µειοδοσία που είπατε; Έχει οριστεί το Συµβούλιο.
Άρα, καλό θα είναι να µελετούµε τα νοµοσχέδια.
Τρίτον, εισάγει και ενσωµατώνει πράγµατι το σχέδιο νόµου την
έννοια της δηµοσιονοµικής πειθαρχίας, την οποία πιστεύει η Κυβέρνηση. Μετά τη δηµοσιονοµική προσαρµογή των τελευταίων
ετών που συνεχίζεται το ζητούµενο είναι να ελέγξουµε εµείς
µόνοι µας ως χώρα τα δηµόσια οικονοµικά, να επιδιωχθεί και να
επιτευχθεί η δηµοσιονοµική πειθαρχία, ώστε οι τεράστιοι κόποι
της ελληνικής κοινωνίας, οι «ηράκλειες» θυσίες των πολιτών να
µην πάνε χαµένες, αλλά και να µην χρειάζεται να λάβουµε στο
µέλλον νέα µέτρα στην κατεύθυνση οριζόντιας περικοπής µισθών και συντάξεων εξαιτίας αδυναµίας ελέγχου και χρηστής
δηµοσιονοµικής διαχείρισης.
Η Κυβέρνηση αναγνωρίζοντας τη χρησιµότητα, αλλά και την
αναγκαιότητα ύπαρξης αυτών των κανόνων παρενέβη µε τις προτεινόµενες διατάξεις για την αλλαγή του πλαισίου ως προς τις
υποχρεώσεις και τις ευθύνες της γενικής κυβέρνησης, των φορέων δηλαδή αυτής, που διαχειρίζονται πόρους του ελληνικού
λαού.
Συγκεκριµένα και κωδικοποιηµένα, σύµφωνα µε τις διατάξεις
που αφορούν τους δηµοσιονοµικούς κανόνες και πρακτικές προβλέπεται, πρώτον, η σύναψη µεταξύ του Υπουργείου Οικονοµικών και των υπόλοιπων Υπουργείων ξεχωριστά µέχρι την 31η
Δεκεµβρίου κάθε έτους µνηµονίων συνεργασίας µε στόχο την
οµαλή εκτέλεση του προϋπολογισµού και τη χρηστή δηµοσιονοµική διαχείριση. Η διαδικασία για το φετινό οικονοµικό έτος, το
πρώτο έτος εφαρµογής των κανόνων ολοκληρώνεται αυτήν την
εβδοµάδα.
Δεύτερον, η σύναψη αντίστοιχων µνηµονίων συνεργασίας µεταξύ του κάθε Υπουργείου και των υπεύθυνων των εποπτευόµενων φορέων το περιεχόµενο των οποίων επιλέγεται από το οικείο
Υπουργείο και όχι από τον Υπουργό Οικονοµικών, όπως ελέχθη.
Τρίτον, η υποχρέωση όλων των νοµικών προσώπων φορέων
της γενικής κυβέρνησης να έχουν εγκρίνει τον προϋπολογισµό
κάθε έτους µέχρι την 31η Ιανουαρίου του έτους, στο οποίο ανα-
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φέρεται ο προϋπολογισµός.
Τέταρτον, η υποχρέωση µέχρι την 15η Δεκεµβρίου κάθε έτους
µε ευθύνη του Γενικού Διευθυντή Οικονοµικών Υπηρεσιών του
κάθε Υπουργείου να υποβάλλει στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους µηνιαίο πρόγραµµα εκτέλεσης του προϋπολογισµού του
τόσο για τα έσοδα όσο και για τις υποχρεώσεις. Στη βάση αυτού
καθορίζονται τριµηνιαίοι στόχοι, οι οποίοι µετά τη συµφωνία τους
µε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους περιλαµβάνονται στα µνηµόνια συνεργασίας. Όλα αυτά εξειδικεύονται στο σχέδιο νόµου.
Με λίγα λόγια -και για να ολοκληρώσω- οι ρυθµίσεις αυτές
αποτελούν ένα συγκροτηµένο, ένα συνεκτικό πλέγµα δηµοσιονοµικών κανόνων και πρακτικών που θα συµβάλει στο νοικοκύρεµα του κράτους και των οικονοµικών του, νοικοκύρεµα το
οποίο αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της αναγκαίας ανασυγκρότησης της χώρας και όλων των συστηµάτων της.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στους έξι µήνες περίπου που
πέρασαν στα δηµόσια οικονοµικά καταφέραµε ορισµένα από τα
επιδιωκόµενα. Από τα απολογιστικά στοιχεία του 2012, αποδεικνύεται ότι επιτύχαµε τους δηµοσιονοµικούς στόχους της χώρας
χωρίς τη λήψη πρόσθετων µέτρων και παρά το γεγονός ότι είχαµε βαθύτερη από τις εκτιµήσεις ύφεση. Αυτή η επίδοση κατά
την εκτέλεση του προϋπολογισµού δεν δικαιολογεί όµως πανηγυρισµούς, δεν επιτρέπει εφησυχασµό. Είναι αρκετά αυτά που
πρέπει ακόµα να γίνουν. Γνωρίζουµε ότι ο δρόµος που πρέπει να
διανύσουµε είναι δύσκολος και µακρύς. Απαιτείται συνέπεια στην
εφαρµογή του προγράµµατος οικονοµικής πολιτικής σε συνδυασµό βεβαίως -και ορθώς το διατύπωσε αυτό ο κ. Λοβέρδος µε
την αποτελεσµατική εφαρµογή πολιτικών που επισπεύδουν την
ανάπτυξη και αυτό διότι χωρίς επανεκκίνηση της οικονοµίας, της
πραγµατικής οικονοµίας, οι περαιτέρω πορεία προσαρµογής και
σταθεροποίησης θα είναι ευαίσθητη.
Το χρέος απέναντι στην πατρίδα και ο σεβασµός στις θυσίες
των πολιτών επιβάλλει να προχωρήσουµε µε διορατικότητα, µε
συλλογικότητα, µε αποφασιστικότητα και σκληρή δουλειά, ώστε
να οδηγήσουµε το ταχύτερο δυνατό στην έξοδο από το τούνελ
στο οποίο βρέθηκε η χώρα και να επιτύχουµε εντός της Ευρωζώνης τη σταδιακή αποκατάσταση της αξιοπρέπειας, αλλά και
της ευηµερίας όλων των Ελλήνων πολιτών.
Προς την κατεύθυνση αυτή σας καλώ να ψηφίσετε το παρόν
σχέδιο νόµου.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Το λόγο έχει ζητήσει ο
Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ κ. Παναγιώτης Λαφαζάνης.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Πράγµατι ο κ. Σταϊκούρας επιδεικνύει υποµονή και αντοχή, παρακολουθώντας τις εργασίες.
Λείπει όµως ο αρχιτέκτονας του πολιτικού εγκλήµατος κ. Στουρνάρας.
Δεν περίµενα όµως από εσάς κύριε Σταϊκούρα, να πείτε ότι
επιδιώκαµε να µην πάρετε το 10%. Αυτή ήταν η επιδίωξη της αντιπολίτευσης; Το πιστεύετε αυτό; Λυπάµαι. Υπάρχουν κύκλοι σ’
αυτήν την χώρα, φύλακες σ’ αυτήν τη χώρα, φύλακες ίσως και
µέσα στη συγκυβέρνηση, σε ορισµένους θερµοκέφαλους, οι
οποίοι νοσταλγούν άλλες σκοτεινές εποχές γι’ αυτήν τη χώρα,
κύκλοι οι οποίοι νοµίζουν ότι µε ένα διαφορετικό τρόπο θα µας
γυρίσουν στο 45-49. Διαβάστε ιστορία για να δείτε.
Ακούγοντας τη φρασεολογία κάποιων, θυµάµαι αυτά που
άκουγα όταν ήµουν παιδάκι, θυµάµαι αυτά που άκουγα στα σκοτεινά χρόνια της Χούντας. Τα ίδια συνεχίζετε; Πού θέλετε να
πάτε αυτόν τον τόπο; Για πείτε µου. Πού θέλετε να πάτε αυτόν
τον τόπο, για να ξεπεράσετε τα αδιέξοδά σας, προκειµένου να
διασώσετε και το νεοφιλελευθερισµό και τη νεοαποικιοποίηση
και το σύστηµά σας; Πού θέλετε να πάτε αυτόν τον τόπο; Πάτε
να επαναλάβετε την ιστορία; Είστε γελασµένοι, δεν θα το πετύχετε. Δεν θα το καταφέρετε.
Εµείς µιλάµε µε στοιχεία. Οι καθηγητάδες δικαιολογούν τα
πάντα. Θα πω µία φράση του Βίσµαρκ: Τρεις καθηγητές –δεν
είναι µοµφή για όλους του καθηγητές, αλίµονο- και χάθηκε η
χώρα. Σταµατήστε να µονοπωλείτε την επιστηµοσύνη και σταµατήστε να χρησιµοποιείτε κάποιους τίτλους, προκειµένου να δι-
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καιολογείτε τα αδικαιολόγητα.
Εµείς δεν είπαµε ποτέ ότι θα έρθουν και θα κατασχέσουν την
Ακρόπολη. Εύκολο επιχείρηµα είναι αυτό. Ποιος θα την πάρει την
Ακρόπολη, κύριοι; Δεν είναι δυνατόν να πάρει κανείς την Ακρόπολη, αν και τµήµατά της έχουν καταφέρει κάποιοι και τα έχουν
µεταφέρει από δω κι από κει µε νοοτροπίες σαν κι αυτές που εµφανίζονται σήµερα, οι οποίες φοβάµαι ότι είναι πολύ χειρότερες.
Άλλο είναι το θέµα όµως.
Το θέµα είναι ότι µπορούν να κατασχέσουν, να πάρουν την εκµετάλλευση της Ακρόπολης. Η εκµετάλλευση της Ακρόπολης
είναι ιδιωτικό περιουσιακό στοιχείο του δηµοσίου. Την εκµετάλλευση της Ακρόπολης µπορούν να την πάρουν, να πάρουν την
εκµετάλλευση των παραλιών µας, εκµετάλλευση µνηµείων, εκµετάλλευση του ορυκτού πλούτου. Δεν θα πάρουν το πετρέλαιο
-αν κι εφόσον υπάρχει, είναι το νέο όραµα- και να το µεταφέρουν
στο εξωτερικό. Όµως την εκµετάλλευσή του θα την πάρουν.
Αυτά έχετε δώσει. Τα έχετε παραχωρήσει. Αυτά έχετε παραχωρήσει. Τα πάντα.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΨΥΧΑΡΗΣ: Το Λιµάνι του Πειραιά…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Διότι κύριοι, δεν θέλετε να αντιληφθείτε την αλήθεια. Αυτή είναι ιδιωτική περιουσία του δηµοσίου για την οποία σας είπαν πριν. Ακόµα και τα πολεµικά τους
σκάφη, µπορεί να είναι ο χρυσός που βρίσκεται στο εξωτερικό,
ο ορυκτός πλούτος, η εκµετάλλευση όλων των πλουτοπαραγωγικών πηγών του, η εκµετάλλευση των µνηµείων του, η εκµετάλλευση των παραλιών του, όλα αυτά είναι ιδιωτική περιουσία. Όλα
αυτά τα έχετε βγάλει το σφυρί. Όλα αυτά τα έχετε παραδώσει.
Τώρα µας λέει ότι η εκτέλεση ήταν αναγκαστική στο Λουξεµβούργο, αλλά ο τρόπος εκτέλεσης εδώ θα είναι ελληνικός. Με
συγχωρείτε, εδώ λέµε ότι θα µας κρεµάσουν και θα διαλέξουµε
εµείς το σχοινί. Αυτό µας λέει ο κύριος καθηγητής.
Να σας πω και κάτι άλλο; Εδώ πια οι δόσεις, η εκταµίευση των
δόσεων δεν εξαρτάται καν από τη συµµόρφωση της Ελλάδας
έναντι µνηµονιακών απαιτήσεων τρίτων, που διαπιστώνεται από
κοινοτικά όργανα ή από τροϊκανά όργανα. Ξέρετε ποιοι διαπιστώνουν µε την αλλαγή που έχει γίνει εδώ και την τροποποίηση
της σύµβασης το αν και κατά πόσο συµµορφώνεται η Ελλάδα
στις µνηµονιακές απαιτήσεις; Τα διεθνή ιδιωτικά δικηγορικά γραφεία. Τι λέτε εδώ;
Όρος τέταρτος της Κύριας Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης, θα εφαρµόζεται σε κάθε αίτηµα χρηµατοδότησης σε
κάθε εκταµίευση: Πρόσθετη προϋπόθεση για κάθε εκταµίευση,
σύµφωνα µε τη δόση επαναγοράς χρέους, είναι ότι το Ευρωπαϊκό Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας έχει λάβει γνωµοδοτήσεις από τη Cleary Gottlieb Steen & Hamilton και τις
συνεργαζόµενες µε αυτή δικηγορικές εταιρείες σχετικά µε τη
συµµόρφωση της Ελλάδας, τους εφαρµοστέους όρους και προϋποθέσεις των δανείων και οµολόγων.
Τα διαβάζετε κύριοι αυτά; Τα διαβάζετε αυτά σχετικά µε τη
συµµόρφωση, τους εφαρµοστέους όρους και προϋποθέσεις των
δανείων και οµολόγων; Τα διαβάζετε; Αν δεν τα διαβάζετε, λυπάµαι πάρα πολύ, αλλά αυτά ούτε σε προτεκτοράτο και µπανανία δεν γίνονται. Δικηγορικά γραφεία του εξωτερικού, µεγάλες
δικηγορικές εταιρείες να τους έχετε αναθέσει να ελέγχουν το
κατά πόσο εφαρµόζει η Ελλάδα τις προϋποθέσεις προκειµένου
να δίνουν τα πιστοποιητικά συµµόρφωσης για να πάρετε τις δόσεις; Δεν έχουν γίνει στη χειρότερη αποικία αυτά τα πράγµατα.
Αυτά συνυπογράφετε εδώ κι έρχεστε και λέτε σε εµάς ότι λέµε
υπερβολές. Έχετε εκποιήσει κυριολεκτικά αυτήν τη χώρα, την
έχετε υποθηκεύσει στους δανειστές και λέει ο κύριος καθηγητής
και άλλοι, ο κ. Βορίδης κ.λπ., για το Ελληνικό Δίκαιο. Τι ήταν το
Ελληνικό Δίκαιο κύριοι; Το Ελληνικό Δίκαιο δεν ήταν µέχρι τώρα
που δανειζόταν αυτή η χώρα; Με το Ελληνικό Δίκαιο είχαµε τη
δυνατότητα, µονοµερώς η Ελλάδα –και το είχαν υπογράψει, συνοµολογήσει οι ξένοι δανειστές µας αυτό- να κουρεύουµε το
χρέος, να το αφοµοιώνουµε, ακόµα και να το διαγράφουµε πλήρως. Αυτό ήταν απόλυτα νόµιµα µε το Ελληνικό Δίκαιο, γιατί το
Ελληνικό Δίκαιο είχαν συνοµολογήσει κι αυτό το καταργήσατε.
Πλέον όλο το χρέος µας είναι στο Αγγλικό Δίκαιο.
Χαιρετίσµατα, λοιπόν, σε κάθε δυνατότητα που υπήρχε µε µονοµερείς πράξεις της ελληνικής Βουλής να γίνονται διαγραφές
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στο χρέος. Βεβαίως, θα µου πείτε η διαγραφή δεν είχε συνέπειες; Δεν είχε κόστος; Βεβαίως. Αλλά, άλλο αυτό και άλλο ότι
γίνονται παράνοµα.
Τώρα µε αυτά που έχετε συνοµολογήσει και συνυπογράψει,
δεν γίνεται παρά µόνο εάν η χώρα αυτή το ρίξει στο αντάρτικο.
Δεν θα µπορεί να το κάνει νοµίµως. Θα το αµφισβητούν και θα
έρχονται -όπως προσπαθείτε να τη δέσετε χειροπόδαρα- οι δανειστές για να εκποιήσουν τα περιουσιακά της στοιχεία. Μας γυρίζετε στις εποχές όταν αυτή η χώρα ήταν υπό διεθνή οικονοµικό
έλεγχο µε τη χειρότερη δυνατή µορφή. Αυτές είναι οι εκτρωµατικές καταστάσεις τις οποίες επιτύχατε. Αυτά είναι τα µεγάλα εγκλήµατα τα οποία έχετε κάνει σε βάρος της χώρας.
Όσον αφορά τώρα την ίδια τη νοµιµότητα των διατάξεων και
των ρυθµίσεων που φέρατε. Την έκθεση της Επιστηµονικής Υπηρεσίας της Βουλής, την διαβάζετε; Γιατί, δεν την διαβάζετε; Δεν
την διαβάζετε; Τη διαβάζει η Κυβέρνηση αυτή την έκθεση; Τι λέει
αυτή η έκθεση; Δεν πρέπει να πει, «την απορρίπτουµε»; Κάτι να
πει επιτέλους!
Εδώ επανειληµµένα έρχονται αυτές οι εκθέσεις, βγάζουν ότι
παραβιάζεται ο Κανονισµός παραβιάζεται το Σύνταγµα, ανοιχτά,
ευθέως και το γράφετε στα παλιά σας τα παπούτσια. Αυτό κάνετε. Διαλύετε κάθε έννοια θεσµοθετηµένης δηµοκρατίας. Και
εφόσον πάτε για οικονοµία, τουλάχιστον διαλύστε την Επιστηµονική Επιτροπή της Βουλής, κλείστε τη, βάλτε λουκέτο, να κάνετε και οικονοµία αφού δεν αξιοποιείτε και τις εκθέσεις της. Τις
γράφετε στα παλιά σας τα παπούτσια.
Γράφει, λοιπόν, εδώ, άρθρο 1. Κατακρεουργείτε δικαιώµατα
των υπαλλήλων της Βουλής και συνταξιοδοτικά και µισθολογικά,
παραβιάζοντας και τον Κανονισµό και το Σύνταγµα. Τι λέει εδώ
η Επιστηµονική Επιτροπή της Βουλής; Παραβιάζετε πλήρως το
Σύνταγµα µε αυτές τις ρυθµίσεις και ειδικότερα το άρθρο 65 παράγραφος 1 που προβλέπει ότι η Βουλή ορίζει τον τρόπο της
ελεύθερης και δηµοκρατικής λειτουργίας της µε Κανονισµό που
ψηφίζεται από την Ολοµέλεια κατά το άρθρο 76 και δηµοσιεύεται
µε παραγγελία του Προέδρου της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Αυτά λέει το Σύνταγµα.
Και παραβιάζετε –λέει εδώ η Επιστηµονική Επιτροπή της Βουλής- το άρθρο 65 παράγραφος 6, πρώτο εδάφιο που προβλέπει
ότι ο Κανονισµός της Βουλής καθορίζει την οργάνωση των υπηρεσιών της Βουλής υπό την εποπτεία του Προέδρου καθώς και
όλα όσα αφορούν το προσωπικό της.
Πού τηρούνται αυτά; Θέλετε να κατακρεουργήσετε τους µισθούς και τις συντάξεις των υπαλλήλων της Βουλής; Τουλάχιστον σεβαστείτε το Σύνταγµα. Φέρτε µια αλλαγή του Κανονισµού, να συζητηθεί κανονικά στη Βουλή και µε βάση αυτήν την
αλλαγή του Κανονισµού να γίνουν οι σχετικές ρυθµίσεις.
Εδώ, όπως λέει η Επιστηµονική Επιτροπή της Βουλής, καταργείτε όχι το αυτοδιοίκητο, αλλά την αυτονοµία της Βουλής. Και
αυτό είναι αλλοίωση πολιτεύµατος. Διότι, έτσι όπως πάτε η
Βουλή τι θα γίνει σε λίγο; Θα γίνει Γενική Γραµµατεία της Κυβέρνησης, Γενική Γραµµατεία είτε του Υπουργείου Οικονοµικών είτε
Γενική Γραµµατεία παρά τω Πρωθυπουργώ που βλέπω ότι συγκεντρώνει τα πάντα γύρω του. Αυτό πάτε να κάνετε. Αυτός είναι
ο στόχος σας.
Άλλωστε αυτό το στόχο τον είπε ανοιχτά εδώ ο αξιότιµος
Υπουργός Δηµόσιας Διοίκησης κ. Μανιτάκης. Τι µας είπε; Στο
δηµόσιο θα κάνει πια ό,τι δεν µπορούν να κάνουν οι ιδιώτες! Άρα
και τις υπηρεσίες της Βουλής κάλλιστα µπορεί να τις αναθέσετε
σε ιδιωτικά γραφεία. Σε λίγο θα κάνετε και ιδιωτική την ίδια τη
Βουλή. Αυτά είναι τα χάλια σας. Αυτός είναι ο απίστευτα επικίνδυνος δρόµος που έχετε πάρει.
Και αυτά γράφονται και δεν αντικρούονται κύριοι. Ποιο είναι
το επιχείρηµά σας; Πείτε µας ένα επιχείρηµα επιτέλους.
Εδώ, επίσης, υπάρχουν µαργαριτάρια. Όλο το νοµοσχέδιο
είναι έκτρωµα. Οι συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις µε βάση το Σύνταγµα έρχονται µόνες, χωρίς άλλες διατάξεις, ρητή αναφορά του
Συντάγµατος. Το παραβιάζετε, λέει η έκθεση της Επιστηµονικής
Επιτροπής της Βουλής. Πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου συνοδεύονται µόνο µε σχετικές διατάξεις, όχι µε άλλα άρθρα. Εδώ
έχετε πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου, την τροποποίηση της
δανειακής σύµβασης και άλλες διατάξεις και βάζετε και ένα ολό-

6378

κληρο νοµοσχέδιο από δέκα επιτροπές µέσα. Γιατί δεν τηρείτε
στοιχειωδώς το Σύνταγµα;
Θεµελίωση συνταξιοδοτικών δικαιωµάτων. Όταν κάποιοι έχουν
θεµελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωµα δεν επιτρέπεται όχι µόνο µε
την ελληνική νοµοθεσία, αλλά και την ευρωπαϊκή σύµβαση των
δικαιωµάτων να παραβιάζονται τα θεµελιωµένα δικαιώµατά του,
ερχόσαστε εσείς µε µια µονοκονδυλιά και ανοίγετε έναν δρόµο
για όλους τους εργαζόµενους µέσω των υπαλλήλων της Βουλής.
Δεν αφήνετε µε δύο λόγια τίποτα όρθιο. Αυτό είναι το χάλι σας
εδώ.
Τι είναι αυτά που κάνετε στα εργασιακά; Ανάπηροι στον ιδιωτικό τοµέα τους κόβετε και τις συντάξεις και τα δώρα. Κάνετε µία
κίνηση στο δηµόσιο όχι επαρκή, αλλά µία κίνηση για αυτούς που
έχουν από 80% και πάνω αναπηρία και αφήνετε ακάλυπτο όλο
τον ιδιωτικό τοµέα.
Το ΕΚΑΣ µε µια µονοκονδυλιά το δίνετε από τα εξήντα πέντε
και πάνω. Δηλαδή, αυτός που έχει πρόβληµα και δεν µπορεί να
επιβιώσει και είναι εξήντα τριών χρονών ή εξήντα τεσσάτων χρονών, τι θα γίνει; Του κόβετε το ΕΚΑΣ µε αυτήν τη διάταξη; Θα πεθάνει της πείνας αυτός; Δίνετε ένα επίδοµα στους µακροχρόνια
ανέργους και ερχόσαστε και βάζετε εδώ µε διατάξεις όριο στο
επίδοµα µακροχρόνιων ανέργων τα 35 εκατοµµύρια ευρώ, όταν
οι µακροχρόνια άνεργοι έχουν εκτιναχτεί σε απίστευτα ύψη. Ξεπερνάνε το ένα εκατοµµύριο οι µακροχρόνια άνεργοι. Πώς θα
καλυφτούν µε το επίδοµα; Και µιλάµε για επίδοµα, και ερχόσαστε
να βάλετε πλαφόν.
Κύµα ιδιωτικοποιήσεων µέσω των διατάξεών σας. Ιδιωτικοποιήσεις σε ΔΕΠΑ, ΔΕΣΦΑ, ιδιωτικοποίηση του ΟΣΕ. Ερχόσαστε
εδώ και κάνετε διατάξεις απαράδεκτες, άθλιες διατάξεις για το
τροχαίο υλικό προκειµένου να επισπεύσετε την ιδιωτικοποίηση
και δεν καλύπτετε τους εργαζόµενους. Πείτε µας, γιατί δεν καλύπτετε τους εργαζόµενους του ΟΣΕ;
Προχωράτε ακόµα και στα στοιχήµατα. Δίνετε το µονοπώλιο
των ιπποδροµιακών στοιχηµάτων σε ιδιώτες, τη στιγµή που έχει
τη δυνατότητα το δηµόσιο -εφόσον είναι µονοπωλιακό και αποκλειστικό το δικαίωµα που δίνετε- να έχει έσοδα. Τα παραχωρείτε
σε ιδιωτικά µονοπώλια. Αυτές είναι οι αθλιότητες τις οποίες κάνετε µέσα από το νοµοσχέδιο, µερικές εκ των οποίων έχω προλάβει να σηµειώσω.
Νοµιµοποιείτε συµβάσεις δηµοσίων έργων µε µόνη υπογραφή
του προϊσταµένου της διεύθυνσης των υπηρεσιών. Γιατί το κάνετε µε τις ρυθµίσεις αυτές; Ερχόσαστε και προϊσταµένους σε
υπηρεσίες και σε τοµείς, οι οποίοι έπρεπε να φύγουν, τους κρατάτε, για να µπορέσετε να µην προχωρήσετε σε αλλαγές και κάνετε ρουσφετολογικές ρυθµίσεις απαράδεκτες µέσα από αυτές
τις ρυθµίσεις.
Όλα αυτά είναι που συνιστούν –αυτό που είπαµε- απόλυτο κοινοβουλευτικό πραξικόπηµα. Διατάξεις επί διατάξεων, συσσωρεύετε έξι πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου, προσθέτετε και
νέες διατάξεις, δεν τις κυρώνετε ως πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου, τις µετασχηµατίζετε σε νοµοσχέδιο, κρατάτε ως πράξη
νοµοθετικού περιεχοµένου την τροποποίηση της δανειακής σύµβασης γιατί δεν µπορείτε αυτήν να την µεταλλάξετε, να την ακυρώσετε ως πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου και να την κάνετε
νοµοσχέδιο.
Τις συµπληρώνετε και αυτές σε ένα πακέτο και µε κατεπείγοντα χαρακτήρα έρχεστε εδώ να τις περάσετε, λες και εδώ
έχουµε βιοµηχανία, πλυντήριο αµαρτιών, πλυντήριο που υποθηκεύεται το µέλλον της χώρας.
Όλα αυτά δεν θα περάσουν! Δεν νοµιµοποιούνται! Αυτές οι
ενέργειες και οι ρυθµίσεις σας θα µείνουν στο κενό και στον
αέρα! Γρήγορα ο ελληνικός λαός θα σας θέσει στο πολιτικό περιθώριο. Αφού θα λογοδοτήσετε, θα τεθείτε στο πολιτικό περιθώριο. Γρήγορα θα ανοίξει ο δρόµος για µία µεγάλη προοδευτική ανατροπή και αλλαγή σ’ αυτήν τη χώρα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας κ. Μαυρουδής
Βορίδης.
Παρακαλώ, κύριε συνάδελφε, έχετε το λόγο για δώδεκα
λεπτά. Παρακαλώ να µη γίνει η υπέρβαση την οποία κακώς έκανε

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ο κ. Παυλόπουλος. Από εδώ και πέρα, πρέπει να είναι καθεστώς,
διότι καταλαβαίνετε πού θα πάµε.
Ορίστε, κύριε Βορίδη, έχετε το λόγο για δώδεκα λεπτά.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να παραµείνω στο χρόνο. Εν πάση περιπτώσει, αυτό
είναι το σωστό και αυτό θα προσπαθήσω να κάνω.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το πρώτο το οποίο θα ήθελα να
πω είναι ότι βρίσκω εντυπωσιακό ότι η Αντιπολίτευση η οποία παραπονείται για το ότι δεν δόθηκε επαρκής χρόνος και ότι θα
έπρεπε να ακολουθηθεί µία διαφορετική διαδικασία συζήτησης,
για την ουσία του νοµοσχεδίου δεν έχει πει τίποτα.
Θα µου επιτρέψετε, επίσης, να πω ότι κατά τη γνώµη µου
υπάρχουν σηµαντικά ζητήµατα που θέτει το νοµοσχέδιο, δηλαδή
και τα ζητήµατα της δηµοσιονοµικής πειθαρχίας και τα ζητήµατα
των ενεργειακών επιθεωρητών και τα ζητήµατα της απόσχισης
του κλάδου συντήρησης τροχαίου υλικού του ΟΣΕ και τα ζητήµατα του Παρατηρητηρίου για τα οικονοµικά των δήµων…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Τα είπαµε και αυτά, κύριε Βορίδη.
ΟΛΓΑ-ΝΑΝΤΙΑ ΒΑΛΑΒΑΝΗ: Τα είπα και εγώ στην οµιλία µου!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Δεν µας προσέχετε, κύριε
Βορίδη!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Συνεχίστε, κύριε Βορίδη.
Μην απαντάτε.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Θα µου επιτρέψετε να πω, ότι επειδή
έχω παρακολουθήσει το µεγαλύτερο µέρος της συνεδριάσεως
εδώ, έχω εικόνα του τι ειπώθηκε. Επέλεξε η Αντιπολίτευση –και
δικαίωµά της- να µιλήσει για το ζήτηµα του Αγγλικού Δικαίου, της
εκτελέσεως, της προδοσίας, του Τσολάκογλου, των ληστοσυµµοριών και όλα τα σχετικά, µε όλους αυτούς τους ωραίους χαρακτηρισµούς και να µην αξιοποιήσει τη δυνατότητα να θέσει µία
σειρά από ζητήµατα, τα οποία κατά τη γνώµη µου έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον.
Το δεύτερο σηµείο που θέλω να θίξω είναι ότι έχετε µία εµµονή στο ζήτηµα της τήρησης του Κανονισµού. Και καλά κάνετε.
Όµως, θα µου επιτρέψετε να σας πω ότι ο Κανονισµός ορίζει
συγκεκριµένες διαδικασίες, τις οποίες τις κρίνει µε τη βασική
αρχή η οποία υπάρχει –αυτή είναι που καθορίζει πώς εξελίσσονται τα πράγµατα- που είναι η πλειοψηφία. Εκτός κι αν υποθέτουµε εδώ ότι έχετε κάποιου είδους αυθεντική ερµηνεία του
Κανονισµού, στην οποία πρέπει να προσχωρούν όλοι, µόνο και
µόνο επειδή το είπε η Αντιπολίτευση!
Δεν κατάλαβα, λοιπόν! Ο Κανονισµός εφαρµόζεται. Εισήλθε
ένα νοµοσχέδιο µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος. Κρίθηκε
από την πλειοψηφία της επιτροπής ότι πράγµατι έχει δίκιο η Κυβέρνηση που το εισάγει µ’ αυτήν την αντίληψη. Τώρα, εσείς δεν
συµφωνείτε µ’ αυτό. Με γεια σας, µε χαρά σας! Όµως, αυτό σηµαίνει ότι έχουµε µία συνταγµατική εκτροπή; Δεν το καταλαβαίνω
αυτό! Προφανώς, έχετε τις απόψεις σας και καλά κάνετε! Είναι
δικαίωµά σας να τις εκθέσετε! Προφανώς, λοιπόν, έχουµε και τις
δικές µας και ελπίζω να µας αναγνωρίζετε το ίδιο δικαίωµα που
αναγνωρίζουµε και σε σας!
Πού είναι το πρόβληµα από εκεί και πέρα; Ακολουθείται η συγκεκριµένη διαδικασία! Άκουσα, για παράδειγµα, µεγάλη συζήτηση για την κύρωση πράξεων νοµοθετικού περιεχοµένου. Δεν
εισάγεται εδώ προς κύρωση, παρά µόνο µία πράξη νοµοθετικού
περιεχοµένου. Οι άλλες εισάγονται ως νοµοσχέδιο. Εισάγονται
ως διατάξεις κανονικού νόµου, µε διαδικασία κατεπείγοντος!
Άρα, πού είναι αυτά τα µείζονα ζητήµατα, για τα οποία ακούµε
από το πρωί; Ακούµε για παραβιάσεις του Κανονισµού, για κοινοβουλευτικά πραξικοπήµατα, για όλα αυτά τα πράγµατα!
Ακούστε, για να συνεννοηθούµε. Πρέπει να συµφιλιωθείτε µ’
αυτό. Δεν είναι υποχρεωµένη η Πλειοψηφία να συµφωνεί µε την
άποψη της Μειοψηφίας. Αντιθέτως, η Μειοψηφία είναι υποχρεωµένη να σέβεται –όχι να συµφωνεί- και να αποδέχεται τις επιπτώσεις από την άποψη της Πλειοψηφίας.
Τελειώνω, λοιπόν, µε τα διαδικαστικά τα οποία µας απασχόλησαν πάρα πολύ.
Όσον αφορά το Αγγλικό Δίκαιο, θα ήθελα να κάνω µία βασική
διάκριση για να συνεννοούµαστε. Αυτή η διάταξη ρυθµίζει αυτό
που λέµε «ζητήµατα ουσιαστικού δικαίου», δηλαδή ζητήµατα της
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σύµβασης. Ρυθµίζει ποιο είναι το εφαρµοστέο δίκαιο, για να κρίνουµε τα θέµατα τα ουσιαστικά, αυτά που ρυθµίζει η σύµβαση,
όχι άλλα! Αυτό ρυθµίζει το Αγγλικό Δίκαιο. Αυτή είναι και η αντικειµενική δυνατότητα που υπάρχει. Δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα.
Επιτρέψτε µου να διαβάσω µία διάταξη την οποία είµαι βέβαιος ότι εκ παραδροµής δεν διαβάζετε και όχι προφανώς για
να αποκρύψετε κάτι ή για να παραπλανήσετε το εκλογικό Σώµα.
Προς Θεού! Δεν νοµίζω ότι είχατε ποτέ τέτοια σκέψη.
Διαβάζω το εξής: 4.4. σελίδα 153. «Το Δικαιούχο Κράτος
Μέλος (Ελλάδα), η Τράπεζα της Ελλάδος 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, έκδοσης δικαστικής απόφασης ή άλλης διάταξης, κατάσχεσης, εκτέλεσης ή ασφαλιστικού µέτρου και έναντι
κάθε εκτέλεσης ή αναγκαστικού µέτρου σε βάρος των περιουσιακών τους στοιχείων…».
Παρακαλώ πολύ, από εδώ και πέρα, όποιος το διαβάζει, να το
διαβάζει όλο και να λέει και τι σηµαίνει.
Και συνεχίζει: «…στο µέτρο που τα ανωτέρω δεν απαγορεύονται από αναγκαστικό νόµο».
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Το είπαµε αυτό.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Το είπαµε αυτό, κύριε Βορίδη.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Να είστε καλά!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Θα παίρνουν την Ακρόπολη!
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Να λέτε µαζί, λοιπόν…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Ποια είναι η έννοια; Εξαιρείται η δηµόσια περιουσία;
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Μόλις µου επιτρέψετε, θα σας πω.
Αναγκαστικός νόµος. Η βασική διάκριση, λοιπόν, που υπάρχει
στο ιδιωτικό δίκαιο ανάµεσα στο «ius cogens», δηλαδή στο
αναγκαστικό δίκαιο –αυτό δηλαδή που δεν µπορούν τα µέρη να
αλλάξουν µε συµφωνία τους- και σε κάθε άλλο δίκαιο που τα
µέρη µπορούν να αλλάξουν µε συµφωνία τους. Τι είναι, για
παράδειγµα, αναγκαστικό δίκαιο; Θα πω ένα αναγκαστικό δίκαιο
που είναι η κατάχρηση δικαιώµατος. Δεν µπορείτε να την
εξαιρέσετε την κατάχρηση δικαιώµατος στο ιδιωτικό δίκαιο από
εφαρµογή της, ακόµα και αν το συµφωνήσετε.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Βάλτε το µέσα να τελειώνουµε!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Γιατί δεν το βάζετε µέσα και
αυτό;
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Επιτρέψτε µου! Δεν χρειάζεται να
βάζω µέσα σε νοµικά κείµενα, για να µην έχω την αγωνία ότι
εσείς θα κάνετε την πολιτική εκµετάλλευση που θέλετε, έννοιες
αυτονόητες για το νοµικό κόσµο! Η διάκριση ιδιωτικής και δηµόσιας περιουσίας και η εφαρµογή του δίκαιου της εκτέλεσης, γιατί
είναι αναγκαστικός νόµος; Τώρα θα κάνουµε και λίγα µαθήµατα
πολιτειολογίας. Βασικά πράγµατα θα λέµε τώρα. Και να σας πω
γιατί; Διότι δηµιουργείτε τον πανικό και λέτε «θα έρθουν και θα
κατασχέσουν»! Μάλιστα, θα έρθουν και θα κατασχέσουν. Ξέρετε,
για να υπάρχει κράτος, υπάρχουν τρία στοιχεία, δηλαδή έδαφος,
λαός και εξουσία. Είναι τα τρία εννοιολογικά στοιχεία που συγκροτούν την έννοια του κράτους. Το «εξουσία» δεν µπορείτε να
το αφαιρέσετε. Γιατί έχει σηµασία αυτό που λέω για την ερµηνεία
και την κατανόηση της διατάξεως; Λέτε «θα έρθουν»! Πού θα έρθουν; Στο εσωτερικό της Ελλάδας. Να εκτελέσουν. Δηλαδή, τι;
Να χρησιµοποιήσουν βία στην πραγµατικότητα, δηλαδή τα εργαλεία της εσωτερικής έννοµης τάξης, το δικαστικό επιµελητή
και την Αστυνοµία, εναντίον της κρατικής περιουσίας.
Λέω, λοιπόν, εγώ το εξής: Από πού; Ποιος θα το κάνει αυτό,
αν η ίδια η κρατική εξουσία δεν θέλει να το επιτρέψει; Τι θα κάνουν, θα φέρουν αεροπλανοφόρα; Τι θα κάνουν;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Έχετε δεσµεύσει τους δικαστές!
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Τι θα κάνουν; Θα βοµβαρδίσουν; Θα
έρθουν µε το στρατό, για να το εκτελέσουν;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Θα κάνουν και αυτό!
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ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Ελάτε, κύριε Κουρουµπλή, βοηθείστε τώρα να κάνουµε µία καλόπιστη συζήτηση.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Δεν τα κάνουν;
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Ωραία. Θα σας πω, αν µου λέτε ότι
αυτό θα κάνουν, κύριε Κουρουµπλή! Οι Γερµανοί, δηλαδή, όταν
εσείς αποφασίσετε να καταγγείλετε το µνηµόνιο και να µην τους
πληρώσετε τα δάνεια τα οποία θα τους οφείλει το ελληνικό δηµόσιο, θα πάνε στο δικαστήριο, θα πάρουν µία δικαστική απόφαση που θα λέει «πληρώστε» και εν συνεχεία θα έρθουν στο
ελληνικό δηµόσιο να τους πει «εµείς δεν θέλουµε να την πληρώσουµε» και θα εισβάλουν για να κάνουν πόλεµο προκειµένου να
εκτελέσουν την απόφαση! Αν αυτά είναι που µας λέτε, πείτε τα
για να δούµε πού γίνονται πιστευτά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Τους δικαστές τους έχετε δεσµεύσει!
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Επιτρέψτε µου, σας παρακαλώ. Το
µόνο το οποίο υπάρχει όντως ως αντικείµενο συζήτησης –για να
κάνουµε µία συζήτηση που θα είναι στοιχειωδώς συγκροτηµένη
και να έχει και µία µέση και έναν στοιχειώδη ειρµό- είναι οι διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας διότι είναι διατάξεις
αναγκαστικού δικαίου. Η διάκριση ανάµεσα σε ιδιωτική και δηµόσια περιουσία του δηµοσίου είναι διατάξεις αναγκαστικού δικαίου. Εποµένως δεν υπάρχει τίποτα απ’ όλα αυτά τα οποία
συζητάτε. Η ρήτρα πράγµατι µπορεί να έχει εφαρµογή σε ένα
και µόνο σηµείο, όσον αφορά δηλαδή την περιουσία του δηµοσίου στο εξωτερικό, η οποία δύναται να κατασχεθεί και που
πράγµατι αυτή, αν ισχύει η περίφηµη ρήτρα της εθνικής κυριαρχίας, καλύπτεται απ’ αυτήν τη ρήτρα!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Ο χρυσός;
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Μάλιστα. Αυτός ο περίφηµος χρυσός πού είναι; Εδώ ρωτάµε γι’ αυτόν το χρυσό. Πού βρίσκεται;
Να µας πείτε να δούµε πού είναι ο χρυσός.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Αυτός είναι στο εξωτερικό.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Πάµε τώρα παρακάτω.
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Παρακαλώ! Μισό λεπτό,
κύριε Βορίδη.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Ορίστε, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Επί δεκαεννέα λεπτά µιλούσε ο κ. Λαφαζάνης. Τον διέκοψε κανείς; Εσείς το µόνο που
κάνετε είναι να διακόπτετε σε κάθε φράση τον κ. Βορίδη. Παρακαλώ πολύ! Σεβαστείτε λίγο τη διαδικασία!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: …(δεν ακούστηκε)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Σας παρακαλώ, κύριε
Κουρουµπλή!
Συνεχίστε, κύριε Βορίδη.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Επιτρέψτε µου.
Άρα, το µόνο που υπάρχει είναι αυτό. Και έρχοµαι εγώ να ρωτήσω πόση είναι αυτή η περίφηµη αξία της περιουσίας του δηµοσίου, για την οποία κόπτεστε στο εξωτερικό. Γιατί χρωστάµε
γύρω στα 270 δισεκατοµµύρια. Πόση είναι αυτή η αξία;
Πάω τώρα στο επόµενο θέµα. Εν πάση περιπτώσει, κουρεύτηκαν 140 δισεκατοµµύρια. Έχουµε χρηµατοδοτήσει και πραγµατικά διασώσει την οικονοµία και τα ελλείµµατα, µέσα απ’ αυτόν
το δανειακό µηχανισµό. Η πρόθεση είναι να µην πληρωθούν τα
χρήµατα; Αυτή είναι η δική σας πρόθεση; Να φάτε τα λεφτά των
κρατών πλέον;
Την ώρα που γι’ αυτά τα ίδια τα χρήµατα υπάρχει µία διαδικασία, που συνδέεται όχι, όµως, µε αυτού του τύπου τις µονοµερείς
αντιλήψεις, αλλά µε την αντίληψη για τη βιωσιµότητα του χρέους
που πράγµατι είναι σηµαντική και αυτό γίνεται στο πλαίσιο της
συνεννόησης που έχουµε µε τους διεθνείς οργανισµούς, σηκώνετε αυτήν τη συζήτηση και δηµιουργείτε τελείως τεχνητές, ψευδείς, πλαστές εντυπώσεις στον ελληνικό λαό. Δηµιουργείτε ένα
θόρυβο, κυριολεκτικά, γύρω από το τίποτα.
Έρχοµαι, όµως, και στην άλλη κριτική που ακούσαµε. Ο κ.
Τσακαλώτος, ο οποίος είναι συνήθως εύστοχος στην οικονοµική
του κριτική, σήµερα µας είπε πράγµατα τα οποία βλέπετε ότι
µόλις φεύγουµε από τα κλασικά µπερδεύονται.
Ακούστε. Λέει: «Εµείς είµαστε µε την ανεξαρτησία και την αυ-
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τοοργάνωση της εργατικής τάξης…» Δεν το είπε έτσι ακριβώς.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Των υποτελών τάξεων.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Σωστά. Είπατε «των υποτελών τάξεων».
Είστε, λοιπόν, µε την ανεξαρτησία και την αυτοοργάνωση των
υποτελών τάξεων και αυτό είναι που φοβίζει το συντηρητισµό.
Ας οργανωθεί όποια τάξη θέλει. Τι µας πείραξε εµάς; Ας κάνουν ό,τι νοµίζουν. Δεν υπάρχουν θεσµοί, µέσα από τους οποίους οργανώνεται η αστική κοινωνία; Δεν υπάρχουν θεσµοί εν
λειτουργία µέσα στην Κοινοβουλευτική Δηµοκρατία, µέσα από
την οποία µπορούν να βρουν έκφραση ταξικά και κάθε άλλου είδους συµφέροντα; Μα, ίσα – ίσα η Κοινοβουλευτική Δηµοκρατία
είναι ακριβώς ένας τέτοιος µηχανισµός συνάντησης και εναρµόνισης αυτών των συµφερόντων.
Τι έρχεστε, όµως, και λέτε εσείς; «Δεν µας αρέσει το παρατηρητήριο.» Τι «δεν σας αρέσει το παρατηρητήριο»; Εκείνο που
σας αρέσει για την ακρίβεια είναι να ξοδεύουν οι διάφοροι δήµαρχοι λεφτά, χωρίς να τους ελέγχει κανένας και να στέλνουν
το λογαριασµό στον κρατικό προϋπολογισµό, για να τον πληρώσουν οι φορολογούµενοι των άλλων περιοχών; Αυτό είναι που
σας αρέσει;
Όταν, λοιπόν, ερχόµαστε και λέµε «όχι, εµείς θέλουµε να παρατηρούµε πώς πάνε τα οικονοµικά τα δήµων», όταν ερχόµαστε
και λέµε ότι πρέπει οι δήµοι –και αυτό κάνουµε µε το νόµο- να
αναλάβουν υποχρεώσεις και να µπουν και αυτοί σε µια διαδικασία δηµοσιονοµικής πειθαρχίας, έρχεστε και λέτε ότι αυτό είναι
συντηρητικό και ότι θίγουµε τα δικαιώµατα της κοινωνίας των πολιτών και των υποτελών τάξεων; Οι υποτελείς τάξεις τι ακριβώς
θέλουν δηλαδή; Ο Δήµος «Χ» να έχει πενήντα χιλιάδες κατοίκους
και να έχει προσλάβει προσωπικό από τις δέκα χιλιάδες µε τα
λεφτά των υπολοίπων φορολογουµένων; Αυτή είναι η αντίληψή
σας για τη λειτουργία της αρχής;
Λέτε –συγκεκριµένα το είπε ο κ. Τσακαλώτος- για «τα µνηµόνια
που υπογράφουν τα Υπουργεία». Δεν το κατάλαβα. Έρχοµαι και
σε αυτό. Δηλαδή ο Υπουργός, ο «Χ» Υπουργός –γιατί αυτό ίσχυε
µέχρι προχθές, αυτή ήταν η πραγµατικότητα της Δηµόσιας Διοίκησης- «τραβούσε» µια υπογραφή µε την οποία δέσµευε. Το ξέρετε ότι το Γενικό Λογιστήριο δεν γνώριζε τίποτα για τη
δέσµευση αυτή και ότι ερχόταν µετά ένταλµα να πληρώσει ο
κάθε Υπουργός;
Βεβαίως, εκεί ξαφνικά άρχισαν τα «δεν έχει πάρει έλεγχο».
Αυτά που είπε και για το θέµα των καθαριστριών ο κ. Λαφαζάνης
είναι προϊόν µιας τέτοιου είδους λογικής: Βάλατε την υπογραφή,
κάνατε τη σύµβαση, δεν είχε ακολουθηθεί καµµία διαδικασία,
στείλατε στο Γενικό Λογιστήριο να πληρώσει, το απορρίπτει το
Ελεγκτικό Συνέδριο, γιατί λέει ότι δεν έχουν τηρηθεί οι διαδικασίες και βρισκόµαστε σε µία κατάσταση µονίµου επιθέσεως. Υπερασπίζεστε αυτό το µοντέλο; Η Αριστερά αυτό λέει; Αυτό λέτε
ότι θα κάνετε;
Κλείνω µε το εξής: Μου έκανε εντύπωση, αλλά το αναφέρω,
για να δούµε τι κινδύνους διαφύγαµε. Πέρασαν, βέβαια. Μου
έστειλαν ένα χαρτονόµισµα. Θα το καταθέσω. Όποιος ενδιαφέρεται έχει ενδιαφέρον να το δει. «Εκατό τρισεκατοµµύρια δολάρια». Είναι ένα χαρτονόµισµα από την Τράπεζα της Ζιµπάµπουε.
Έχει την αξία των 20 αµερικανικών δολαρίων. Το καταθέτω, για
να δείτε από τι ξεφύγαµε µε τον κίνδυνο της πληθωριστικής
δραχµής, στην οποία θα είχαµε καταλήξει, αν ακούγαµε τις συµβουλές σας.
Ευχαριστώ πολύ.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Μαυρουδής Βορίδης 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 Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ κ. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ: Θέλω να έχω για µισό λεπτό µια συνέχεια των προηγουµένων συζητήσεων που κάναµε εδώ. Ο κ. Λαφαζάνης προηγουµένως είπε πάλι για τους σκοτεινούς κύκλους
και φοβούµαι ότι αυτή η συζήτηση πότε από εδώ πότε από εκεί…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Για φωτεινούς είπα…
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ: …στο τέλος καταλήγουµε να κά-
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νουµε πολλές κωλοτούµπες, να βλέπουµε φαντάσµατα και να δηµιουργούµε θεωρίες συνωµοσίας.
Ακούσαµε τον Πρόεδρο των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, κύριε Λαφαζάνη, να λέει προηγουµένως ότι ο αείµνηστος Παύλος Μπακογιάννης έπεσε, δολοφονήθηκε σε µια στιγµή πολύ κρίσιµη για
τη χώρα.
Οι δολοφόνοι, λοιπόν, του Παύλου Μπακογιάννη έχουν δικαστεί µε στοιχεία, µε αποδείξεις και είναι στη φυλακή. Πρέπει και
τώρα και γι’ αυτά τα ζητήµατα ακόµη να έχουµε θεωρίες συνωµοσίας; Πρέπει να αποπροσανατολίζουµε το λαό και να πουλάµε
παραµύθια;
Υπάρχει το σύνθηµα «Δεν ξεχνώ». Εσείς το ξέρετε πολύ καλά.
Όµως, ξεχνάµε. Ξεχνάµε τους νεκρούς της MARFIN, για τους
οποίους δεν υπάρχει ακόµη απάντηση από την πολιτεία. Ούτε
καν τα ονόµατά τους θυµόµαστε. Ούτε καν µια κουβέντα έγινε
εδώ µέσα στη Βουλή για δύο κοπέλες –η µία µάλιστα ήταν εγκυµονούσα- και ένα νέο παλικάρι. Ποιος θυµάται την κοπέλα που
σκότωσαν οι τροµοκράτες πριν από δέκα χρόνια στο INTERCONTINENTAL;
(Θόρυβος – διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
Δεν αναφέροµαι σε εσάς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Για
όνοµα του θεού! Είναι πολύ καθαρό αυτό που θέλω να πω. Θέλω
να πω ότι τα θύµατα από όποια πράξη βίας και αν προέρχονται,
πρέπει να τα τιµάµε, για να µπορούµε ως κοινωνία, ως χώρα και
ως έθνος και ως Κοινοβούλιο, να µπορεί στη συνέχεια ο καθένας
µας να υπερασπίζεται τις ατοµικές ελευθερίες και τη δηµοκρατία.
Όταν κάποιοι από εσάς θέλουν να είναι ιδεοληπτικοί, είναι δικαίωµά τους. Αν κάποιοι από εσάς βλέπουν φαντάσµατα κάθε
µέρα, επίσης, είναι δικαίωµά σας.
Αυτή, όµως, η δική σας πολιτική έχει καταδικαστεί από τα
πράγµατα.
Τελευταίες µέρες ακούω συνέχεια πολλές καταγγελίες για τα
media. Ποια media; Όλη µέρα εσείς είστε στα media. Κάθε µέρα,
πρωί βράδυ δεν βλέπω τίποτα άλλο στα media. Βλέπω εσάς. Δεν
υπάρχει εκποµπή που να µην είναι δυο-τρεις από εσάς. Πρωί, µεσηµέρι, βράδυ.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Εσείς βλέπετε φαντάσµατα!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Για το 20% θέλουµε ένα σχόλιο.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ: Επίσης, αναφέρθηκε ο κ. Λαφαζάνης
στην Επιστηµονική Επιτροπή. Βεβαίως, η Επιστηµονική Επιτροπή
–και µπαίνω στην ουσία της τοποθέτησής µου- έχει τις απόψεις
της, κατά τη γνώµη µου, πολύ ορθά και για το θέµα των υπαλλήλων της Βουλής. Κυρίως, όµως, για το θέµα των ΟΤΑ. Ξεκίνησε
ένα σκεπτικό, το οποίο λέει το εξής: Ότι όλη αυτή η ρύθµιση που
έχει να κάνει µε το χρέος, την εφαρµογή του Αγγλικού Δικαίου
και µια σειρά από άλλες ρυθµίσεις ξεκινά µε το δεδοµένο ότι δεν
θα πληρώσουµε το χρέος.
Το χρέος θα πληρωθεί. Και όχι µόνο αυτό. Το χρέος µειώνεται.
Μειώθηκε κατά 110 δισεκατοµµύρια πέρυσι. Μειώθηκε 40 δισεκατοµµύρια πριν από λίγες εβδοµάδες και θα µειωθεί πολύ σηµαντικά σε σχέση µε το ΑΕΠ της χώρας τους επόµενους µήνες.
Είναι κάτι το οποίο προχωρά αυτήν τη στιγµή και τυγχάνει επεξεργασίας και η χώρα θα µείνει ουσιαστικά µε ελάχιστο χρέος
και αυτή θα είναι η επιτυχία της πολιτικής που εφαρµόζεται και
θα είναι η µοναδική στα ιστορικά χρονικά των χωρών που πτώχευσαν, ότι χαρίστηκε, διαγράφτηκε ένα τόσο µεγάλο χρέος σε
µια χώρα.
Άρα, λοιπόν, πώς αντιλαµβάνεστε εσείς τη χρηµατοδότηση της
χώρας; Πολύ θα ήθελα να ξέρω πώς την αντιλαµβάνεστε εσείς.
Και βέβαια, να βρείτε υποστηρικτές στον ελληνικό λαό. Εγώ δεν
ξέρω κάποιους. Εσείς πιθανόν να τους γνωρίζετε, γι’ αυτό εκφράζετε αυτές τις απόψεις, ότι θα πρέπει ο ΟΣΕ να παραµείνει ακόµα
κρατικός στη µοναδική χώρα, η οποία έχει ακόµη σοβιετικά πρότυπα στην Ελλάδα, ένας ΟΣΕ ο οποίος κάνει κάθε µέρα τους Έλληνες πολίτες να βάζουν βαθιά το χέρι στις τσέπες τους µε
ζηµίες.
Όµως, εσείς τον θέλετε κρατικό, για να βλάπτονται οι πολίτες,
όπως επίσης θέλετε το κράτος-τζογαδόρο στον ΟΔΙΕ, στον
ΟΠΑΠ, για να µπορούν διάφοροι της πολιτικής –και όχι µόνοεξουσίας, να διαπλέκονται µε κάποιους της οικονοµικής εξουσίας.
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Όλα αυτά πρέπει να τελειώνουν. Επαναλαµβάνω ότι η επιχειρηµατικότητα είναι µια ιδιωτική δραστηριότητα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η χώρα είναι σε κρίση, η χώρα
είναι σε µετάβαση. Χιλιάδες αλλαγές γίνονται αυτήν τη στιγµή
και νέες προσαρµογές κάθε µέρα. Ως προς αυτό το νοµοσχέδιο
το οποίο ψηφίζουµε, σίγουρα δεν είναι πολιτικά και κοινοβουλευτικά ευχάριστο να ψηφίζουµε κατ’ αυτόν τον τρόπο, ωστόσο είναι
µια µετάβαση της χώρας από τη µια πραγµατικότητα στην άλλη.
Αυτό το αντιλαµβάνονται οι πολίτες, οι οποίοι ζητούν κάθε ηµέρα
το εξής: Φτιάξτε, επιτέλους, ένα νοικοκυρεµένο και δίκαιο κράτος. Γι’ αυτόν το λόγο, λοιπόν, γίνονται όλες αυτές οι προσπάθειες αυτήν τη στιγµή.
Εκτιµώ πάρα πολύ τις απόψεις του κ. Τσακαλώτου, ενός ανθρώπου ο οποίος πιστεύω ότι είναι προοδευτικός και εκφράζει
τις απόψεις του και ως ειδικός οικονοµολόγος. Σήµερα, όµως,
πραγµατικά και εγώ, όπως είπε και ο κ. Βορίδης προηγουµένως,
έµεινα έκπληκτος. Είπε ότι η Κυβέρνηση είναι µανιακός του ελέγχου. Είπε για το θέµα των ΟΤΑ ότι επιβάλλουµε ύφεση πάνω στην
ύφεση.
Ειλικρινά, εγώ δεν τα καταλαβαίνω όλα αυτά. Έχουµε παραδείγµατα εκατοντάδων Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι
οποίοι ξόδευαν πολύ παραπάνω απ’ αυτά που µπορούσαν. Ξόδευαν πολύ παραπάνω απ’ αυτά που φορολογούσαν τους συµπολίτες τους. Ξόδεψαν στο όνοµα της αυτοτέλειας και σπατάλησαν πόρους που δεν πήγαν στην ανάπτυξη.
Τι πρέπει να κάνουµε, λοιπόν; Θέλει κάποιος δήµαρχος να
είναι ανεξέλεγκτος; Τότε να απευθυνθεί στους συµπολίτες του
που τον ψηφίζουν, να ζητήσει την άδειά τους να επιβάλει φόρους
σε αυτούς. Θα την πάρει την άδεια, άραγε; Έδωσε πουθενά λόγο
ο κάθε δήµαρχος, το κάθε δηµοτικό συµβούλιο; Πήγε να απολογηθεί ποτέ σε κάποια ολοµέλεια των κατοίκων πού ακριβώς δαπανώνται οι πόροι του δήµου; Μήπως, δυστυχώς, µε τον τρόπο
µε τον οποίον ασκείται η εξουσία ουσιαστικά σε κάθε επίπεδο
υπάρχει ένας µικρός εξουσιαστής, ο οποίος επιβάλλει τις αποφάσεις του;
Έτσι θα συνεχίσουµε; Είναι δίκαιη αυτή η λογική; Πού διαφωνείτε, λοιπόν; Δεν καταλαβαίνω. Εν πάση περιπτώσει, ως προς
το «ύφεση πάνω στην ύφεση», πείτε µας πού θα βρεθούν οι
πόροι, ούτως ώστε ο κάθε δήµαρχος να πράττει κατά βούληση
µαζί µε το δηµοτικό του συµβούλιο. Πού προκύπτουν; Πού υπάρχουν αυτά;
Και εκεί που υπάρχουν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όπως
στην Ισπανία αυτήν τη στιγµή, η Βαρκελώνη, η Καταλονία και η
Βαλένθια ή η Σικελία και η Σαρδηνία ως περιφέρειες αντιµετωπίζουν τεράστια προβλήµατα ακριβώς απ’ αυτούς τους λόγους. Το
ίδιο συµβαίνει και σε µας εδώ. Αυτό θα συνεχίσουµε, λοιπόν;
Αυτό υπερασπίζεστε εσείς, τον µη έλεγχο δηλαδή; Είναι δηµοκρατία αυτή; Υπάρχει πουθενά δηµοκρατία, χωρίς να ελέγχονται
οι πράττοντες, οι ασκούντες εξουσία εν ονόµατι του λαού;
Ειλικρινώς, αυτές οι απόψεις δεν µπορούν να σταθούν πουθενά. Το Παρατηρητήριο, για το οποίο ασκεί κριτική η Επιστηµονική Επιτροπή της Βουλής και έχει κάποιες επιφυλάξεις -σωστά,
κατά τη γνώµη µου- χρειάζεται ακριβώς εν ονόµατι και µε τη λογική της αυτοτέλειας να παρακολουθεί µέσα στο πλαίσιο των δηµοσιονοµικών κανόνων που θέτει η πολιτεία, η κυβέρνηση κάθε
φορά, έτσι ώστε ο κάθε δήµος να σέβεται και να τηρεί τους κανονισµούς και τους κανόνες αυτούς και αν τυχόν ξεφεύγει, τότε
θα πρέπει να απευθύνεται στο µεν Παρατηρητήριο για να του
κάνει ένα πρόγραµµα προσαρµογής, στον δε λαό, στους συµπολίτες του για να τους ενηµερώνει πόσο έξω έχει πέσει ο δήµαρχος και το δηµοτικό συµβούλιο.
Επίσης, άκουσα για «µαγαζάκια» που υπάρχουν στα νοσοκοµεία. Βεβαίως και εκεί πρέπει να υπάρχει έλεγχος και µάλιστα,
αυστηρός έλεγχος, γιατί κάθε ευρώ, το οποίο διατίθεται για τη
νοσηλεία του ελληνικού λαού και κυρίως των φτωχών στρωµάτων, θα πρέπει να ελέγχεται, για να µη γίνονται οι δαπάνες, οι
οποίες είναι ανεπίτρεπτες, όπως γινόταν τόσα χρόνια δυστυχώς.
Συνεπώς ένα είναι το ζητούµενο αυτήν τη στιγµή για να πάµε
στην ανάπτυξη, µιας και αυτό είναι το επόµενο βήµα µας: Είναι
η δηµιουργία ενός κράτους, το οποίο θα είναι δίκαιο, θα είναι
αναπτυξιακό, µα κυρίως θα είναι ένα κράτος, το οποίο θα σέβεται
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στην πράξη τον ιδρώτα, τον κόπο και τους φόρους του ελληνικού
λαού.
Διαφορετικά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν έχουµε καµµία, µα καµµία πιθανότητα να οδηγηθούµε σε ένα κράτος δικαίου
και σε ανάπτυξη τα επόµενα χρόνια.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Κύριε Κουικ, θέλετε να
µιλήσετε τώρα; Είστε Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος, πράγµα
που σηµαίνει ότι ζητάτε το λόγο όποτε θέλετε. Είναι η σειρά σας,
βεβαίως, εκτός και αν θέλετε να προηγηθεί ο κ. Κουρουµπλής.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Παρακαλώ, κύριε
Πρόεδρε, να προηγηθεί ο συνάδελφος κ. Κουρουµπλής.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Παρακαλώ, ο κ. Παναγιώτης Κουρουµπλής έχει το λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ο λαός λέει
«στερνή µου γνώση να σε είχα πρώτα»! Και το λέω εγώ, που
υπήρξα Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ!
Όµως, δεν κυβερνούσε η Αριστερά αυτά τα χρόνια, αγαπητέ
µου, καλέ µου σύντροφε, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Κυβερνούσε το
ΠΑΣΟΚ. Και όταν σας τα λέγαµε οι Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ -όσοι
τα λέγαµε- είχατε βαρηκοΐα.
Αφού θέλετε και αγωνιάτε για τον ιδρώτα του ελληνικού λαού
-και εγώ το δέχοµαι αυτό καλοπίστως- πείτε µου, λοιπόν, το εξής:
Υπάρχει ευθύνη σε κανέναν σας, που ήσασταν Υπουργοί Ανάπτυξης επί τέσσερα χρόνια και είχατε τη Διεύθυνση Ενδοοµιλικών
Συναλλαγών, όπου έχασε το ελληνικό δηµόσιο δισεκατοµµύρια
από τη φοροαποφυγή των πολυεθνικών εταιρειών, για να κόβουµε σήµερα τις συντάξεις των αναπήρων; Υπάρχει ευθύνη;
Εκεί δεν υπήρχε ποτέ αγωνία, όταν διατηρούσατε τη Διεύθυνση αυτή µε έναν υπάλληλο για τέσσερα χρόνια, ο οποίος
ήλεγξε µόνο µια εταιρεία από τις τρεις χιλιάδες; Υπήρξε ή δεν
υπήρξε φοροαποφυγή από τις πολυεθνικές; Αυτά, για να συνεννοούµαστε και να µη µιλάµε λες και είµαστε από παρθενογένεση
και δεν υπάρχει καµµία ευθύνη σε κανέναν για ό,τι συµβεί σε
αυτή τη χώρα, λες και για το τζόγο φταίει η Αριστερά.
Φταίµε εµείς που ήµασταν κυβέρνηση εκείνα τα χρόνια. Πώς
το διαχειριστήκαµε, δηλαδή και τώρα ξαφνικά στρέφεστε και
λέτε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ φταίει από την τροµοκρατία µέχρι ό,τι κακό
έχει συµβεί σε αυτόν τον τόπο; Έλεος, δηλαδή! Μας ακούει ο
ελληνικός λαός. Και νου έχει και κρίση έχει. Πώς, δηλαδή, απευθυνόµαστε µε τόσο εύκολο τρόπο;
Επειδή µιλήσατε για τα µιντιακά συστήµατα, η πρώτη διαγραφή που θα «έτρωγα», όπως θα θυµάστε καλά, ήταν τον Ιανουάριο του 2011, όταν έφερε ο περίφηµος κ. Παπακωνσταντίνου τη διάταξη διαγραφής των 24 δισεκατοµµυρίων και την
αναστολή του νόµου που µας βάλατε να ψηφίσουµε ως Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, θεσπίζοντας το 20% για το αγγελιόσηµο.
Το αναστείλατε για δύο χρόνια, το πήρε πίσω τότε µε παρέµβαση του κ. Πετσάλνικου ο κ. Παπακωνσταντίνου και το µείωσε
στον ένα χρόνο και τώρα, σ’ αυτόν το νόµο κρυφά το φέρατε και
το περάσατε. Αν βάζατε µια διάταξη που θα έλεγε ότι δεν θα επιτρέψουµε σε αυτούς που θα κερδίσουν απ’ αυτό το αγγελιόσηµο
να απολύουν τους δηµοσιογράφους, µπορεί να το δεχόµουν.
Όµως, αυτήν τη στιγµή κοµπορρηµονείτε µέσα σε αυτήν την
Αίθουσα, χύνετε δάκρυα για να σώσετε τον ελληνικό λαό και κόβετε τα επιδόµατα των αναπήρων. Ξέρετε, κύριε Χρυσοχοΐδη, ότι
κόβετε το επίδοµα και περικόπτετε τη σύνταξη ενός γονιού που
έχει ανάπηρο παιδί πάνω από 80%;
Ξέρετε τι σηµαίνει µέσα σε ένα σπίτι ένα παιδί µε 80% αναπηρία; Το συνειδητοποιείτε, όταν έρχεστε και µιλάτε εύκολα και
ανώδυνα σε αυτήν την Αίθουσα;
Κύριε Πρόεδρε, τα ζήσαµε αυτά στη δηµόσια ζωή. Για δεκαπέντε χρόνια θεωρούσαν τον Ανδρέα Παπανδρέου αρχηγό της
17 Νοέµβρη. Τα ξέχασε το ΠΑΣΟΚ τώρα και κοιτάει προς τα εδώ,
δεν κοιτάει προς τα εκεί. Το «τροµοκρατήσατε τους τροµοκράτες» δεν το είπε η Αριστερά, το είπε ο Γέρος της Δηµοκρατίας
και δεν το είπε για την Αριστερά. Έτσι, για να συνεννοηθούµε.
Καταδικάζουµε απερίφραστα και κατηγορηµατικά κάθε µορφή
βίας από οπουδήποτε και αν προέρχεται, αλλά όσο κάποιοι θα
προσπαθούν να επωφεληθούν πολιτικά από αυτήν την υπόθεση
και θα υπονοούν την Αξιωµατική Αντιπολίτευση, οι απαντήσεις
θα είναι σκληρότατες. Να είµαστε συνεννοηµένοι.
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Και επιχειρήµατα έχουµε και ξέρουµε πολύ καλά από πού προήλθαν οι µεγάλες προβοκάτσιες που ανέτρεψαν τη Δηµοκρατία
το ’65, όταν τα χρέωναν και τότε στην Αριστερά. Για να µη θυµηθούµε τη ζάχαρη στα τανκς του Έβρου και τι προέκυψε µετά, τι
προηγήθηκε στην Αθήνα πριν την πτώση της κυβέρνησης Γεωργίου Παπανδρέου.
Και επειδή άκουσα µε πολλή προσοχή το φίλο µου, τον καθηγητή κ. Παυλόπουλο, τον οποίο και τιµώ και τον εκτιµώ και το
εννοώ, θέλω να του πω ότι και τότε το ’65, όταν ανετράπη η κυβέρνηση Γεωργίου Παπανδρέου από το βασιλικό πραξικόπηµα,
υπήρξε καθηγητής του πανεπιστηµίου ο κ. Σγουρίτσας που το
νοµιµοποίησε. Γνωµάτευσε ότι σωστά ανετράπη η κυβέρνηση Γεωργίου Παπανδρέου. Και γιατί πρέπει να κατέχει τη µοναδική
αλήθεια ο καλός µου φίλος κ. Παυλόπουλος και δεν πρέπει να
ακούσω την άποψη του καθηγητή όλων µας του κ. Κασσιµάτη,
του κ. Χρυσόγονου, του κ. Κατρούγκαλου, του κ. Μητρόπουλου;
Γιατί, δηλαδή, πρέπει να κατέχει η από εκεί πλευρά τη µοναδική
αλήθεια και να µην την κατέχει η άλλη άποψη;
Κύριε Πρόεδρε, η πραγµατικότητα δεν µπορεί να ανατραπεί.
Το Κοινοβούλιο υπονοµεύεται. Αν διαβάσει κανείς τους τελευταίους µήνες και χρόνους της Δηµοκρατίας της Βαϊµάρης, θα διαπιστώσει ότι και ο τότε ηγέτης Φον Χίντενµπουργκ κυβερνούσε
µε πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου. Αυτό γίνεται και αυτό καταγγέλλουµε.
Άκουσα µε πολλή προσοχή τον Πρόεδρο τον κ. Κακλαµάνη.
Εξανέστη, διότι υπάρχουν πράγµατα που συµπεριλαµβάνονται,
τα οποία δεν έχουν καµµία έννοια του κατεπείγοντος. Και, όµως,
έρχονται µε έναν τρόπο προσβλητικό για τον κάθε Βουλευτή
όλων των κοµµάτων. Εγώ δεν θεωρώ ότι ευαισθησία για τη δηµοκρατία έχει µόνο η από εδώ πλευρά. Εδώ µέσα είµαστε όλοι
δηµοκράτες. Είµαστε άνθρωποι που πιστεύουµε στην Κοινοβουλευτική Δηµοκρατία. Αλλά µη µου πείτε ότι αυτός ο τρόπος νοµοθέτησης δεν εκθέτει την Κοινοβουλευτική Δηµοκρατία, κύριε
Πρόεδρε, όταν µάλιστα έρχονται διατάξεις που πραγµατικά συγκρούονται µε το Σύνταγµα! Δεν είναι δηλαδή εκτροπή ρητών συνταγµατικών διατάξεων, σε ό,τι αφορά τη δανειακή σύµβαση;
Άκουσα µε πολλή προσοχή τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, αλλά
δεν είπα εγώ δηµόσια ότι η πρώτη δανειακή σύµβαση χρειαζόταν
να ψηφιστεί από εκατόν ογδόντα Βουλευτές. Πώς τώρα ερχόµαστε και λέµε ότι όλα είναι ωραία και καλά; Με εκατόν πενήντα
ένα παραχωρείται ή δεν παραχωρείται εθνική κυριαρχία; Αν δεν
παραχωρείται, να συµπεριλάβουµε και να το δεχτούµε και εµείς,
ότι εξαιρείται η δηµόσια περιουσία κάθε ειδικού σκοπού.
Διότι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ακόµη και στην UNESCO
υπάρχει ανησυχία µε τις διατάξεις που ψηφίζουµε σε ό,τι αφορά
την εκµετάλλευση των µνηµείων. Κανείς δεν είπε ότι θα πάρει
την Ακρόπολη και θα την κάνει σπίτι κάποιος δανειστής. Κανείς
δεν το ισχυρίζεται αυτό, αλλά µπορεί να προβούν σε ενέργειες
µε βάση το Αγγλικό Δίκαιο. Κάποτε, όταν φέραµε αυτή την υπόθεση του Αγγλικού Δικαίου, κάποιοι το διασκεδάζατε.
Τώρα µας λέτε ότι δεν µπορούσαµε να κάνουµε διαφορετικά
γιατί οι δανειστές το απαιτούσαν. Με αυτόν τον τρόπο επιβάλλεται σε µία χώρα-εταίρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να αποδεχόµαστε ένα καθεστώς αποικιοκρατικό, τύπου Κεϋλάνης των αρχών
του 19ου αιώνα. Περί αυτού πρόκειται. Γιατί δεν µας αρέσει το
να τα συζητάµε και να τα δεχόµαστε; Αυτή είναι η πραγµατικότητα.
Κύριοι συνάδελφοι της συγκυβέρνησης, µε ξενίζει όταν φέρνετε διατάξεις, οι οποίες απαλλάσσουν από ποινικές ευθύνες
τους διοικητές των τραπεζών. Τι φοβάστε; Γιατί πρέπει να έρχονται και να επανέρχονται τέτοιου είδους διατάξεις; Φοβάστε
µήπως προβούν σε παράνοµες ενέργειες; Διότι κάποιος που δεν
θα κάνει παράνοµη ενέργεια, γιατί να φοβάται και γιατί να κινδυνεύει; Γιατί πρέπει να επανέρχονται αυτού του είδους οι διατάξεις;
Κύριε Πρόεδρε, ακούγονται πάρα πολλά πράγµατα σε αυτήν
την Αίθουσα. Βεβαίως, η λογική έχει τη δυνατότητα να µετατρέπει την αλήθεια σε αληθοφάνεια. Αυτήν τη στιγµή, όµως, υπάρχουν κρίσιµα ζητήµατα που έχουν να κάνουν µε την εθνική
κυριαρχία της χώρας και αυτή η σύµβαση είναι ανυπόστατη. Και
το ξαναλέω, είναι ανυπόστατη! Γιατί ακριβώς θα έπρεπε να ψη-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

φιστεί µε ειδικό νόµο, µε ισχυρές πλειοψηφίες, µε προβλέψεις
του άρθρου 28 του Συντάγµατος. Από τη στιγµή που κάτω από
την πίεση της τρόικας επιβάλλονται πολιτικές επιλογές που δεσµεύουν τη δηµόσια περιουσία, γιατί εγώ δεν είµαι τόσο ειδικός,
κύριε Πρόεδρε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Κύριε συνάδελφε, πρέπει να ολοκληρώσετε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Ναι, κύριε Πρόεδρε, ολοκληρώνω,
Ας συµπεριλάβουν, λοιπόν, µέσα στο σχέδιο ρητά τη διάταξη
εξαίρεσης της δηµόσιας περιουσίας κάθε είδους και σκοπού. Και
ας αποσαφηνιστεί µε τον πιο εύληπτο τρόπο για να καθησυχάσουν την ανησυχία της Αντιπολίτευσης. Δεν είναι τόσο δύσκολο.
Γιατί δυσκολεύονται δηλαδή να συµπεριλάβουν τέτοιου είδους
διευκρινίσεις; Διότι τότε θα µπορεί να πει κάποιος «οι φόβοι σας,
κύριοι, είναι υπερβολικοί». Όµως, όταν αυτού του είδους τα
πράγµατα λέγονται µε κάποιον τρόπο, αλλά δεν συµπεριλαµβάνονται µέσα στο σχέδιο νόµου για να ψηφιστούν, γιατί εµείς θα
πρέπει να δεχτούµε ότι κατέχουν κάποιοι τη µοναδική αλήθεια;
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.
Θέλω να διευκρινίσω το εξής: Στις 19.00’ η ώρα θα γίνει η διαδικασία περί της ενστάσεως την αντισυνταγµατικότητας, που
υπέβαλαν οι Ανεξάρτητοι Έλληνες.
Στις 20.00’ η ώρα, όπως λέει ο Κανονισµός, θα ψηφίσουµε επί
της ονοµαστικής ψηφοφορίας που υπέβαλαν οι Ανεξάρτητοι Έλληνες και ο ΣΥΡΙΖΑ.
Άρα οποιαδήποτε επιµήκυνση του χρόνου οµιλίας στερεί την
οµιλία από κάποιους συναδέλφους που δεν θα µιλήσουν. Δεν παθαίνει κάτι το Προεδρείο. Γιατί εµφανίζεται ότι το Προεδρείο έχει
θέµα µε την επιµήκυνση. Δεν έχει θέµα το Προεδρείο. Είναι σε
βάρος των συναδέλφων. Σεβαστείτε τους συναδέλφους σας.
Ο κ. Κουίκ έχει το λόγο για έξι λεπτά, γιατί έχει µιλήσει ο Πρόεδρός σας.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Ευχαριστώ πολύ,
κύριε Πρόεδρε.
Το πρωί άκουσα µε προσοχή την παρέµβαση του Αναπληρωτή
Υπουργού κ. Σταϊκούρα, ο οποίος υπενθύµιζε ηµεροµηνίες σε
ό,τι αφορά τις πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου. Και καλά
έκανε και τις θύµισε, διότι θα πρέπει τώρα να ρωτήσω µέσω του
Προεδρείου τον κ. Σταϊκούρα αλλά και την Κυβέρνηση, γιατί
αυτά τα νοµοθετήµατα δεν τα έφερνε κανονικά στη Βουλή να τα
συζητήσουµε, ένα προς ένα στις ηµεροµηνίες; Και όχι ότι υπήρχε
κάτι επείγον. Διότι δεν νοµίζω ότι ήταν και τόσο επείγον την επόµενη µέρα που ψηφίσαµε τον προϋπολογισµό της Βουλής να
βγει πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου για τον επίτροπο, για παράδειγµα, στους δήµους.
Ας έρθουµε εδώ να τοποθετηθούµε και να πούµε και στον κ.
Χρυσοχοΐδη ότι σε αυτά τα οποία λέει, έχει και τα δίκια του, σε
σχέση µε τα πάρτι, τα οποία έκαναν οι δήµοι και σε επίπεδο
προσλήψεων. Να γίνει όµως µια ουσιαστική συζήτηση και όχι
αυτή η «fast track», δηλαδή όλα σε ένα, σήµερα, µέσα σε δέκα
ώρες, µε τις όποιες παρεµβάσεις, για να λέµε στον ελληνικό λαό
ότι σε κοροϊδεύουµε ασύστολα, γιατί περί αυτού πρόκειται. Είχατε όλη την ευχέρεια ένα-ένα τα νοµοσχέδια να τα φέρετε εδώ.
Και ξέρετε τι µε λυπεί, κύριε Πρόεδρε; Και δι’ υµών απευθύνοµαι στην Κυβέρνηση. Με λυπεί το ότι συµπεριφερθήκατε και
αντισυνταγµατικά και έξω από τις διαδικασίες τις προβλεπόµενες
από τη Βουλή. Έχω πάρα πολλές φορές πει ότι δεν φιλοδοξούσα
να γίνω Βουλευτής-µαριονέτα ή Βουλευτής-γλάστρα. Ήθελα να
είµαι εδώ, να µπορώ ένα-ένα θέµατα που αφορούν τους συµπολίτες µου να τα συζητώ, συγκρουσιακά ή µη, µε επιχειρήµατα ή
µη και µετά να δίνω την τελική µου ψήφο. Αυτό το δικαίωµα µου
το στερήσατε.
Και δεν µου το στέρησε µόνο η Κυβέρνηση, κύριε Πρόεδρε,
µου το στέρησε και ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δηµοκρατίας, ο
οποίος είχε πάρει τη µία πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου πίσω
από την άλλη και επί της ουσίας τις υπέγραφε, τις νοµιµοποιούσε
και τις έβαζε να µπουν στη διαδικασία της διαχείρισης.
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Είπα και στην πρωτολογία µου την περασµένη εβδοµάδα ότι
µε τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δηµοκρατίας είχα διαφωνήσει και
από το δηµοσιογραφικό µου επάγγελµα, όταν τον ρωτούσα γιατί
υπογράφει τα προεδρικά διατάγµατα για µνηµόνια και δανειακές
συµβάσεις, οι οποίες δεν έχουν περάσει από τη Βουλή των Ελλήνων µε την πρέπουσα συνταγµατική ποσόστωση και άρα, στην
ουσία, νοµιµοποιεί αντισυνταγµατικές καταστάσεις. Και πολύ φοβάµαι ότι αυτό το θέµα µε την υπογραφή του Προέδρου της Ελληνικής Δηµοκρατίας ξεπερνά τα όρια, διότι είναι σαφές τι λέει
το Σύνταγµα, όταν οι πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου πρέπει
να αφορούν πραγµατικά έκτακτα γεγονότα.
Ε, δεν είναι έκτακτο γεγονός να µπει επίτροπος στους δήµους!
Δεν είναι έκτακτο γεγονός το πώς θα χαρατσώσετε, όπως γίνεται, τις ελληνικές φαρµακοβιοµηχανίες. Δεν είναι έκτακτο γεγονός όλος αυτός ο όγκος των τριακοσίων σελίδων για θέµατα, που
µπορούσαν να έρθουν πράγµατι ένα-ένα. Και θα έλεγα ότι δεν
είναι έκτακτο γεγονός ούτε το τελευταίο, το ΦΕΚ 240, όταν µας
είχατε πει στην ψήφιση των πολυνοµοσχεδίων και του ΤΑΙΠΕΔ
και του προϋπολογισµού ότι εδώ τελειώσαµε, ότι σώθηκε η
χώρα, ότι πήραµε το δάνειο.
Αν, λοιπόν, σώθηκε η χώρα και πήραµε το δάνειο, ποιο ήταν
το έκτακτο γεγονός να µην µπορούµε να συζητήσουµε εδώ µέσα
στη Βουλή κι εκείνο το οποίο πήρε ΦΕΚ 240 προσπερνώντας
µας;
Θα ήθελα να συµβουλεύσω να είναι λίγο φειδωλοί κι εκείνοι,
των οποίων οι δηλώσεις στα αρχεία της Βουλής είναι καταγεγραµµένες, όπως, για παράδειγµα, διαµαρτυρίες του κ. Φώτη
Κουβέλη για τις πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου στο παρελθόν ή η τοποθέτηση περί συνταγµατικότητας ή µη στο πρώτο
µνηµόνιο του κ. Προκόπη Παυλόπουλου. Συνεπώς να µη λέµε
µετά από δύο χρόνια διαφορετικά πράγµατα, γιατί τα αρχεία, δυστυχώς, είναι αµείλικτα.
Επίσης, θα ήθελα να τονίσω ότι ειδικότερα στο θέµα της τοπικής αυτοδιοίκησης έχω ακούσει πολλούς δηµάρχους από τις περιοχές τις οποίες έχω «υιοθετήσει» και εξυπηρετώ κοινοβουλευτικά που λένε ότι θα ψάχνουν στις επόµενες εκλογές υποψήφιο και δεν θα βρίσκουν.
Όπως, επίσης, το θεωρώ και ανέντιµο –λείπει ο αρµόδιος
Υπουργός- το να διαβεβαιώνετε ως Κυβέρνηση τους τοπικούς
Βουλευτές ότι δεν θα ενωθούν νοσοκοµεία και στις 31 Δεκεµβρίου, παραµονή του νέου χρόνου, να υπογράφετε συλλήβδην
την ένωση των Νοσοκοµείων Ικαρίας, Σάµου, Λήµνου, Μυτιλήνης
και Ιθάκης-Κεφαλονιάς, λες και ζείτε πραγµατικά σε άλλο πλανήτη και δεν γνωρίζετε τη νησιωτική ιδιαιτερότητα της Ελλάδας.
Θα σας αναφέρω ένα τελευταίο. Δεν µπορείτε να πείσετε, δυστυχώς –γιατί, ξέρετε, οι κατ’ ιδίαν συζητήσεις πολλές φορές
µου είναι χρήσιµες- ότι αυτά τα οποία νοµοθετείτε είναι γιατί
εσείς τα πιστεύετε. Ξέρω ότι πολλά από αυτά τα πράγµατα δεν
τα πιστεύετε, θα θέλατε να είναι διαφορετικά, αλλά δεν σας αφήνει η τρόικα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Σε ουσιώδη πράγµατα γιατί δεν κάνετε πράξη αυτό το οποίο
είχατε πει προεκλογικά; Στις τουριστικές υπηρεσίες να υπάρχει
5% ΦΠΑ, 15% ΦΠΑ –ενιαίος συντελεστής- που το είχαµε προτείνει κι εµείς ως Ανεξάρτητοι Έλληνες. Ήρθατε µετά λέγοντας ότι
το είπατε κι εσείς. Λέτε ότι δεν µπορείτε γιατί δεν σας αφήνει η
τρόικα.
Δεν πηδάνε οι άνθρωποι από τα παράθυρα και από τα µπαλκόνια και δεν πυροβολούνται στο κεφάλι έτσι. Είναι αποτέλεσµα
αυτών των πολιτικών που η τρόικα δεν σας αφήνει. Γι’ αυτό αύριο
στις 11.00’ θα καταθέσω τη µηνυτήρια αναφορά εναντίον της
τρόικας για εγκλήµατα κατά της ανθρωπότητας και συγκεκριµένα κατά των Ελλήνων. Γιατί αυτό που λέµε εµείς το εννοούµε
κάθε φορά που µιλάµε.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των Ανεξάρτητων Ελλήνων)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Νικόλαος
Τσούκαλης.
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ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πρώτον, είναι οµαλή η διαδικασία που νοµοθετούµε; Είναι κανονική; Υπάρχει κάποιος µέσα
εδώ, από όλες τις πτέρυγες, που να πει ναι; Είναι έκτακτη διαδικασία νοµοθέτησης.
Δεύτερον, είναι έκτακτες οι συνθήκες; Υπάρχει κάποιος που
να θεωρεί ότι δεν είναι έκτακτες οι συνθήκες; Να το πει –και
βλέπω κάποιον Βουλευτή να σηκώνει το χέρι- και να το αιτιολογήσει. Βεβαίως είναι.
Τρίτον, είναι ηθικό να έχει εισπράξει ήδη η χώρα µας περίπου
33 δισεκατοµµύρια, να επίκειται και η είσπραξη και όλων των
υπολοίπων και εµείς αυτήν τη στιγµή να συζητούµε τώρα εδώ,
σε αυτήν την Αίθουσα, ότι είναι ανυπόστατη η δανειακή σύµβαση
και το µνηµόνιο, ότι θα ακυρώσουµε το µνηµόνιο; Να βγούµε και
να πούµε στους Έλληνες πολίτες ότι θα το ακυρώσουµε και να
επιστρέψουµε τα 33 δισεκατοµµύρια, µε ό,τι αυτό συνεπάγεται.
Σήµερα, λοιπόν, ο κ. Τσίπρας συναντήθηκε επί µία ώρα µε τον
κ. Σόιµπλε. Είναι θετικότατη πράξη και ενέργεια. Τη χαιρετίζουµε
από όλες τις πτέρυγες της Βουλής. Θεωρώ βέβαιο ότι στον κ.
Σόιµπλε δεν είπε ούτε για ακύρωση του µνηµονίου ούτε για ανυπόστατο του µνηµονίου. Του µετέφερε, βεβαίως, ότι η Ελλάδα
ζει ένα ανθρωπιστικό δράµα, ότι ο λαός πεινάει, ότι ο λαός βρίσκεται στα πρόθυρα της κατάρρευσης, ότι η Ελλάδα από τις διατάξεις του µνηµονίου πραγµατικά έχει υποστεί τα πάνδεινα.
Όµως, από την Ελλάδα, ο κ. Τσίπρας είπε επιπλέον τα εξής:
Αυτό που πρέπει να συνειδητοποιήσουµε, ελληνικέ λαέ –κάτι που
το ξέρουµε όλοι- είναι ότι αυτή η πολιτική που ασκείται στην Ευρώπη δεν είναι πολιτική της κ. Μέρκελ και του κ. Σόιµπλε, αλλά,
δυστυχώς, υιοθετείται από τη συντριπτική πλειοψηφία του γερµανικού λαού.
Έτσι, λοιπόν, πολύ σωστά έκανε ο κ. Τσίπρας και πήγε στη
Γερµανία, συναντήθηκε µε τον κ. Σόιµπλε και απευθύνθηκε στο
γερµανικό λαό. Και πρέπει να µεταφερθούν οι συσχετισµοί στην
Ευρώπη για άλλες πολιτικές.
Με πολύ µεγάλη ευχαρίστηση και ικανοποίηση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είδαµε στο πρόγραµµα του κ. Τσίπρα να συναντιέται και µε τον κ. Φούχτελ στη Γερµανία. Επίσης, αυτή είναι
θετική εξέλιξη. Δεν ξέρω αν θα µπορούσε να συναντηθεί µαζί του
στην Ελλάδα. Αυτό δεν το ξέρω. Όµως, καλό θα είναι κάποιες
στοχοποιηµένες εκφράσεις, παραδείγµατος χάριν, για κάποιους
δηµάρχους που είχαν το θράσος να συναντηθούν µε τον κ. Φούχτελ, προκειµένου να αδελφοποιηθούν κάποιες πόλεις της Ελλάδας µε τη Γερµανία, τουλάχιστον να αρθούν. Και γνωρίζετε
ποιοι είναι αυτοί οι δήµαρχοι.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα επαναλάβω κάτι που είπα σε
προηγούµενη τοποθέτησή µου, γιατί θα πρέπει σε αυτήν εδώ την
Αίθουσα να βάζουµε τα πράγµατα στη θέση τους. Στις 12-122012 το κυπριακό κοινοβούλιο ψήφισε σε έκτακτη διαδικασία εικοσιπέντε µνηµονιακά νοµοσχέδια, όχι επτά πράξεις νοµοθετικού
περιεχοµένου, αλλά εικοσιπέντε νοµοσχέδια σε µία µέρα, εκ των
οποίων τα είκοσι τρία οµόφωνα.
Το ένα απλώς παραπέµφθηκε για εξειδίκευση και στο εικοστό
πέµπτο τέσσερις µεµονωµένοι Βουλευτές ψήφισαν κατά. Έξω
από το κυπριακό κοινοβούλιο διαδήλωναν ανάπηροι, πολύτεκνοι,
εκπαιδευτικοί, δηµόσιοι υπάλληλοι, γιατί τους κόβονταν επιδόµατα κ.λπ.. Μέσα στην Αίθουσα του κοινοβουλίου ο κ. Σιαρλή,
Υπουργός Οικονοµικών του ΑΚΕΛ στην Κύπρο, απηύθυνε έκκληση στους Βουλευτές να µην επιφέρουν αλλαγές στα νοµοσχέδια. Προειδοποίησε ότι ενδεχόµενες αλλαγές θα έχουν ως
αποτέλεσµα η Κύπρος να χάσει το τρένο της σωτηρίας της οικονοµίας. Ανέφερε πως τώρα είναι η ώρα να αποτρέψουν τον
τροµακτικό κίνδυνο της καταστροφής.
Όταν ψηφίστηκαν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτά τα νοµοσχέδια η Κύπρος βρισκόταν σε προεκλογική περίοδο. Για φανταστείτε αυτή η συζήτηση να γινόταν σε προεκλογική περίοδο
στην Ελλάδα. Κανένα από τα κόµµατα της Αντιπολίτευσης δεν
επένδυσε στην αγανάκτηση και την απόγνωση του κυπριακού
λαού αλλά έθεσαν έναν εθνικό στόχο: τη σωτηρία της Κύπρου.
Η Κύπρος θα βγει πολύ πιο σύντοµα από εµάς από την κρίση,
για τον απλούστατο λόγο ότι έχουν συνειδητοποιήσει όλες οι πολιτικές δυνάµεις σε εθνικό επίπεδο το µεγάλο διακύβευµα που
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είναι η σωτηρία της ίδιας τους της πατρίδας.
Επίσης θα βγουν σύντοµα από την κρίση γιατί απλούστατα η
Κύπρος τυχαίνει να είναι ένα κανονικό κράτος. Είναι κανονικό
κράτος παρ’ όλο που κατοικείται από Έλληνες. Είναι δείγµα ότι
ο Έλληνας απλώς θέλει τους θεσµούς εκείνους και τις συνθήκες
για να µεγαλουργήσει, να δηµιουργήσει, να φτιάξει κάτι καινούργιο, να οραµατιστεί, να υλοποιήσει, να σχεδιάσει και να µπορέσει
να δει ένα µέλλον καλύτερο. Αυτό είναι το µεγάλο στοίχηµα
αυτής της Κυβέρνησης, της Δηµοκρατικής Αριστεράς και αυτό
θα έπρεπε να είναι το µεγάλο στοίχηµα όλου του ελληνικού λαού
και των δυνάµεων της χώρας.
Δεύτερο θέµα, επίσης, πολύ σοβαρό, είναι το θέµα της ρήτρας
του Αγγλικού Δικαίου. Εγώ εκπλήσσοµαι που ο ΣΥΡΙΖΑ υιοθετεί
την εισήγηση του κ. Μητρόπουλου. Δεν είναι εδώ ο κ. Μητρόπουλος. Άκουσα την εισήγησή του και τρόµαξα πραγµατικά. Και λέω,
υιοθετείται πράγµατι η εισήγηση αυτή από το κόµµα της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης; Ότι έχει επέλθει Αρµαγεδδών για τη
χώρα, ότι ουσιαστικά ξεπουλιέται όλη η χώρα από την υλοποίηση
του Συνταγµατικού Δικαίου; Άκουσα τον κ. Κουρουµπλή να λέει
ότι υπάρχουν και άλλες απόψεις.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η ρήτρα του Αγγλικού Δικαίου
αξιολογήθηκε από το Συµβούλιο της Επικρατείας. Το Συµβούλιο
της Επικρατείας αξιολόγησε το πρώτο µνηµόνιο. Και µέσα στην
αξιολόγηση ήταν και η ρήτρα εκείνη του πρώτου µνηµονίου. Βεβαίως δεν έκανε κάποιο σχολιασµό. Την αξιολόγησε το Νοµικό
Συµβούλιο του Κράτους. Μήπως είναι όλοι αυτοί ανθέλληνες;
Μήπως δεν είναι πατριώτες; Για καθίστε, λοιπόν. Για σιγά-σιγά.
Η µισή Αίθουσα είναι πατριώτες και η άλλη µισή δεν είναι πατριώτες; Να το ξεκαθαρίσουµε αυτό. Γιατί αν συνεχίσουµε έτσι τότε
να αλλάξουµε και τακτική.
Υπάρχουν και κάποια όρια στους χαρακτηρισµούς. Μίλησαν
το πρωί για τους Κουίσλινγκ, για τους δοσίλογους, για τους Τσολάκογλους που ακούστηκαν σ’ αυτήν εδώ την Αίθουσα. Είναι
ντροπή που τα Πρακτικά της Βουλής έχουν καταγεγραµµένες
αυτές τις λέξεις, αυτούς τους χαρακτηρισµούς διαχρονικά.
Ο κ. Βορίδης ανέφερε ότι δεν απαγορεύεται από κανέναν
αναγκαστικό νόµο. Κανένας µέχρι τώρα από τους νοµοµαθείς
της Αίθουσας δεν έκανε τον κόπο να µας πει τι σηµαίνει αναγκαστικό δίκαιο.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Σας το απάντησα εγώ
πριν δύο συνεδριάσεις. Πριν δεκαπέντε µέρες.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Γιατί θα ανατρέξουµε στο πρώτο
έτος της Νοµικής, στις γενικές αρχές του Αστικού Δικαίου για να
δούµε τι σηµαίνει Αναγκαστικό Δίκαιο, τι σηµαίνει Δίκαιο Δηµόσιας Τάξης.
Θα µου επιτρέψετε να σας πω ότι έθεσα θέµα ότι αν ήταν στο
Ελληνικό Δίκαιο η συγκεκριµένη δανειακή σύµβαση και η Ελλάδα
χτυπούσε κανόνι και δεν πλήρωνε τι θα γινόταν; Μπορείτε να µου
πείτε; Δηλαδή, θα ερχόταν ένας δανειστής µας από το εξωτερικό
και θα έκανε µια αγωγή σε ένα ελληνικό δικαστήριο. Τι θα έβγαζε
το ελληνικό δικαστήριο, µπορείτε να µου εξηγήσετε εσείς; Θα
έλεγε ότι ήταν επονείδιστο το χρέος και στο διαγράφουµε;
Απλούστατα σε ένα κράτος δικαίου ο µπαταχτσής καταδικάζεται
να πληρώσει το χρέος. Ή έχουµε κάτι άλλο στο µυαλό µας, έξω
από το νοµικό µας πολιτισµό; Αυτά τα πράγµατα είναι στοιχειώδη
και θα πρέπει να τα κατανοήσουµε.
Θέλω να πως το εξής, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για να
δείτε πόσο άδικο έχετε όσοι έχετε αναγάγει σε µείζον το θέµα
αυτό. Έχετε κάνει µια σύγκριση µεταξύ της ίδιας ρήτρας του
πρώτου µνηµονίου και του δεύτερου και τρίτου; Κανένας δεν µίλησε. Το πρώτο µνηµόνιο, παράγραφος 14,3 έλεγε: «Οι αποφάσεις του δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πλήρως
δεσµευτικές από τα συµβαλλόµενα µέρη». Αυτή η συγκεκριµένη
ρήτρα δεν υπάρχει στο νέο.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Δεν είναι µνηµόνιο. Είναι
δανειακή σύµβαση.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Δανειακή σύµβαση λέω, κύριε
Μαριά. Δεν υπάρχει στο τρίτο.
Δεύτερον. Η παλιά δανειακή σύµβαση, άρθρο 14 παράγραφος

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

4 λέει: Οι δανειστές µπορούν να εκτελέσουν ή να επιδιώξουν να
εκτελέσουν οποιαδήποτε απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως ορίζεται στην παρούσα ή άλλα δικαιώµατα
κατά του δανειολήπτη στα δικαστήρια της χώρας του δανειολήπτη». Υπάρχει στο δεύτερο;
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Υπάρχει.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Υπάρχει στο δεύτερο; Ακριβώς
αυτή;
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Δεν υπάρχει; Να το διαβάσω; Αλλάζει το ΤΧΣ και το δανειακό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Δεν υπάρχει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κύριε Μαριά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Αυτό που πρέπει να γίνει κατανοητό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι ότι η εµπειρία, το Διεθνές Δίκαιο και η διεθνής νοµολογία σε σχέση µε τις εκτελέσεις
αποφάσεων δικαστηρίων άλλων χωρών είναι τόσο σαφείς που
δεν µπορεί να αµφισβητηθεί από κανέναν. Παράδειγµα η απόφαση εφετείου της Νέας Υόρκης που ανέτρεψε την πρωτόδικη
απόφαση του δικαστηρίου που επέβαλε κατάσχεση σε πλοίο της
Αργεντινής. Το ακύρωσε γιατί απλούστατα οι κανόνες αναγκαστικού δικαίου που αφορούν στην αναγκαστική εκτέλεση είναι
τόσο αυστηροί σε όλη την υφήλιο, ακόµα και στην Αφρική, που
κανένας δεν µπορεί να τις ανατρέψει.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Δεν έκανε άρση ασυλίας
η Αργεντινή.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Δεν υπάρχει αυτήν τη στιγµή κράτος πουθενά στον κόσµο που να…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κύριε Μαριά, ειλικρινά έχω εκπλαγεί. Κανένας άλλος δεν ενοχλεί τόσο τους οµιλητές όσο εσείς. Ειλικρινά.
Ένα λεπτό, κύριε Τσούκαλη.
Κύριε Μαριά, δεν σέβεστε κανέναν. Σας παρακαλώ πάρα πολύ.
Έχετε διακόψει τον οµιλητή δέκα φορές.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Ρωτάει: «Να µου πει»,
λέει, «κάποιος».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Και εσείς, κύριε
Μαριά, έχετε εξουσιοδότηση από το Σώµα να απαντάτε;
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Εµένα κοιτάει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Δεν ρωτάει εσάς.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Η εισηγήτριά µας, η ειδική µας αγορήτρια, Μίνα Ξηροτύρη, ανέλυσε µε γλαφυρότητα και µε κάθε
λεπτοµέρεια τις διατάξεις του συγκεκριµένου νοµοσχεδίου επί
της ουσίας. Έχουµε µια βασική θέση. Και παρακαλούµε και τον
κύριο Υπουργό µέχρι την τελευταία στιγµή να αποσύρει από το
νοµοσχέδιο ό,τι δεν συνιστά διεθνή υποχρέωση της χώρας.
Δεύτερον, δηλώσαµε τη διαχρονική και συνεπή θέση µας ότι
δεν θα ψηφίσουµε το άρθρο 35 γιατί εκεί περιέχονται διατάξεις
που αφορούν στα εργασιακά θέµατα και τις εργασιακές σχέσεις.
Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι κατά την ψήφιση του πολυνοµοσχεδίου του τρίτου µνηµονίου εµείς είχαµε σθεναρή αντίδραση.
Όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι –και τελειώνω µ’ αυτόδεν µπορούµε χάριν των εντυπώσεων και των επικοινωνιακών
κόλπων, ουσιαστικά βασικές θέσεις που διατύπωνε η Αριστερά
εδώ και πάρα πολλά χρόνια να τις χρησιµοποιούµε ως αιχµή του
δόρατος της αντιπολιτευτικής µας τακτικής.
Ο έλεγχος των δηµοσιονοµικών πρέπει να είναι αυστηρότατος.
Από ποιους θα γίνει; Από ποιους θα γίνει να το συζητήσουµε,
αλλά αυστηρότατος. Δεν υποχρεώνοµαι εγώ και οποιοσδήποτε
από εµάς να πληρώνουµε 35.000 ευρώ την ηµέρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, επειδή κάποιος δήµαρχος κάπου στην Ελλάδα δεν
ήθελε σώνει και καλά να κλείσει τη χωµατερή του ή επειδή δεν
δεχόταν ΧΥΤΑ. Πληρώναµε τα 35.000 ευρώ την ηµέρα ως πρόστιµο στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Αυτά πρέπει να τελειώσουν, να δούµε τους όρους λειτουργίας
και του ελέγχου, για να µπορέσουµε κάποια στιγµή να βάλουµε
τάξη στα δηµόσια οικονοµικά. Τα δηµόσια οικονοµικά είναι όλων
µας και δεν είναι κανενός να τα διαχειρίζεται.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, γίνεται γνωστό στο Σώµα ότι από τα άνω δυτικά θε-
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ωρεία παρακολουθούν τη συνεδρίαση, αφού ξεναγήθηκαν στην
έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και
λειτουργίας της Βουλής, σαράντα τρεις φοιτητές και φοιτήτριες
και τρεις συνοδοί καθηγητές από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο.
Η Βουλή σάς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Το λόγο έχει ο κ. Στρατούλης.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ: Κυρίες και κύριοι Βουλευτές,
έχουν αναλύσει µε πολύ εµπεριστατωµένο τρόπο συνάδελφοι και
σύντροφοί µου Βουλευτές το γιατί συνιστά κοινοβουλευτικό πραξικόπηµα από τη φύση της η νοµοθέτηση µέσω πράξεων νοµοθετικού περιεχοµένου. Αλλά εδώ βλέπουµε και άλλα πράγµατα.
Βλέπουµε ότι στις περισσότερες περιπτώσεις, από τη στιγµή που
εκδίδονται πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου και ισχύουν, εµπλουτίζονται ακόµα περισσότερο µε τροπολογίες που φέρνουν
οι αρµόδιοι Υπουργοί µέχρι την τελευταία στιγµή της επικύρωσής τους στη Βουλή και στην ουσία αλλοιώνεται ακόµα και το
περιεχόµενο των ίδιων των πράξεων νοµοθετικού περιεχοµένου,
όπως ήταν τη στιγµή της έκδοσής τους.
Το επιχείρηµα ότι «έχουµε έκτακτες συνθήκες, θα υπάρχουν
και έκτακτες νοµοθετικές διαδικασίες» δεν νοµίζουµε ότι ευσταθεί. Το άκουσα δυστυχώς και από τον συνάδελφο της ΔΗΜΑΡ κ.
Τσούκαλη πριν. Το έχουν επαναλάβει κατά κόρον οι Υπουργοί
που ανέβηκαν σε αυτό το Βήµα και τα στελέχη της κυβερνητικής
πλειοψηφίας, αλλά δεν µπορούµε να το δεχθούµε. Με αυτήν τη
λογική επειδή «έχουµε έκτακτες συνθήκες», τότε έπρεπε να καταργηθεί και η ίδια η Βουλή. Να συνεδριάζει µόνο το Υπουργικό
Συµβούλιο! Αν είναι δυνατόν! Και µου προξενεί πολύ µεγάλη εντύπωση ότι σε µια Βουλή που συµµετέχουν τέσσερις τουλάχιστον συνταγµατολόγοι που έχουν διατελέσει Υπουργοί ή είναι
Υπουργοί, ο κ. Βενιζέλος, ο κ. Λοβέρδος, ο κ. Παυλόπουλος, ο κ.
Μανιτάκης, όχι µόνο ανέχονται αλλά και στηρίζουν αυτήν την αντικοινοβουλευτική διαδικασία µε επιχειρήµατα.
Ήθελα να πω το εξής επί της ουσίας. Νοµίζω ότι αυτό το πολυνοµοσχέδιο φέρνει πολύ δυσάρεστη έκπληξη σε χαµηλοσυνταξιούχους και άτοµα µε αναπηρία, στο οποίο έχουν
ενσωµατωθεί ως νοµοσχέδια πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου, και ιδιαίτερα όσον αφορά τους εργαζόµενους και συνταξιούχους τα σηµεία εκείνα τα οποία ζητούν από τους Βουλευτές
και τις Βουλευτίνες να κάνουµε ακόµα χειρότερο το ν.
4093/2012, δηλαδή το νόµο µε τον οποίο επικυρώθηκε το σφαγιαστικό µνηµόνιο 3, το σφαγιαστικό για µισθούς, συντάξεις, δικαιώµατα, εισοδήµατα, αυτό που έλεγε για περισσότερους
φόρους που πρέπει να πληρώσουν τα λαϊκά στρώµατα. Μας ζητούν να χειροτερέψουµε τη διάταξη που πέρασε για την κατάργηση του ΕΚΑΣ που παίρνουν οι πιο φτωχοί από τους συνταξιούχους, γιατί δίνεται µε αυστηρά εισοδηµατικά όρια. Δίνεται
κυριολεκτικά σε αυτούς που είναι λίγο κάτω ή λίγο πάνω από τα
όρια της φτώχειας. Με το νόµο αυτόν που επικύρωσε το τρίτο
µνηµόνιο το ΕΚΑΣ σταµάτησε να δίνεται σε όσους είναι από
εξήντα και πάνω, και δινόταν σε αυτούς που είχαν συµπληρωµένα τα εξήντα τέσσερα χρόνια. Τώρα µας ζητούν να το χειροτερέψουµε, να πάει άλλο ένα χρόνο παραπάνω και να το
παίρνουν µόνο όσοι έχουν συµπληρώσει τα εξήντα πέντε χρόνια.
Μας ζητείται επίσης και δεύτερη χειροτέρευση του τρίτου µνηµονίου µε το παρόν νοµοσχέδιο. Ενώ προβλέπονταν στο µνηµόνιο να γίνουν δραστικές µειώσεις των εφάπαξ πάρα πολλών
ταµείων, είκοσι δύο περίπου ασφαλιστικών ταµείων, έµπαινε ένα
πλαφόν και έλεγε να µειωθούν, τα σφαγιασθούν τα εφάπαξ -αλλά
µε απόφαση Υπουργού Εργασίας- µέχρι 35%. Τώρα µας ζητάτε
και αυτό το πλαφόν 35% να το καταργήσουµε και να έχει τη δυνατότητα ο Υπουργός Εργασίας µε βάση αναλογιστικές µελέτες
αµφιβόλου αποτελεσµατικότητας, που έχουν δεχθεί σφοδρή κριτική ως προς την εγκυρότητά τους και την επιστηµονική τεκµηρίωση τους, να φτάσει τις περικοπές των εφάπαξ µέχρι 83%. Αν
είναι δυνατόν να ζητάτε να το κάνουµε ακόµα χειρότερο!
Αυτό όµως το οποίο είναι πολύ ακραίο, πολύ εξωφρενικό, πολύ
αντικοινωνικό είναι ότι µας ζητάτε να κάνουµε ακόµα χειρότερο
το µνηµόνιο 3, το ν. 4093/2012 που επικύρωσε το µνηµόνιο 3,
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όσον αφορά τα πιο ευπαθή στρώµατα της κοινωνίας µας, τα
άτοµα µε αναπηρία. Στο νόµο αυτόν του µνηµονίου 3 εξαιρούνταν
από τις µειώσεις στις συντάξεις τα άτοµα µε αναπηρία που είχαν
πάνω από συγκεκριµένο ποσοστό, πάνω από το 80%. Επίσης, στο
συγκεκριµένο νόµο εξαιρούνταν από την κατάργηση των δώρων
Χριστουγέννων, Πάσχα και του επιδόµατος άδειας οι συντάξεις
που έπαιρναν τα άτοµα µε αναπηρία που ήταν πάνω από αυτά τα
συγκεκριµένα ποσοστά. Πριν στεγνώσει το µελάνι του ΦΕΚ που
πέρασαν αυτές οι διατάξεις του µνηµονίου 3, οι σφαγιαστικές
κατά τα άλλα για όλο τον ελληνικό λαό, ήρθε µε πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου -στις 7 Νοέµβρη ψηφίστηκε το µνηµόνιο 3, στις
17 Νοέµβρη µε πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου, που µας ζητάει
τώρα να την εγκρίνουµε ως µέρος του πολυνοµοσχεδίου- η µνηµονιακή Κυβέρνηση και το άλλαξε. Κατήργησε αυτές τις εξαιρέσεις και άφησε να εξαιρούνται µόνο όσοι από τους αναπήρους
παίρνουν το εξωιδρυµατικό επίδοµα. Δηλαδή, από τις τριακόσιες
χιλιάδες αναπήρους θα εντάσσονται σε αυτές τις εξαιρέσεις από
τις µειώσεις των συντάξεων µόνο δεκαπέντε χιλιάδες.
Έγιναν πολύ µεγάλες κινητοποιήσεις των ατόµων µε αναπηρία. Σε πολλές από αυτές ήµασταν δεκάδες Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα, στην τελευταία στις αρχές Δεκέµβρη του 2012
έγινε και συνάντηση αντιπροσωπείας της ΕΣΑΜΕΑ, της Συνοµοσπονδίας των Ατόµων µε Αναπηρία, µε τον κ. Στουρνάρα, τον
Υπουργό Οικονοµικών, όπου δεσµεύτηκε ότι, όταν έρθει η πράξη
νοµοθετικού περιεχοµένου, η οποία καρατοµούσε τις συντάξεις
τους, θα φύγει η χειροτέρευση αυτής της διάταξης και θα επανέλθουµε σε όλα προέβλεπε ο ν. 4093/2012, να εξαιρούνται όλα
τα άτοµα µε αναπηρία από συγκεκριµένο ποσοστό και πάνω από
αυτές τις περικοπές. Δέσµευση ρητή, δέσµευση που ανακοινώθηκε στον Τύπο, δέσµευση που η Συνοµοσπονδία των Ατόµων
µε Αναπηρία την κοινοποίησε σε όλα τα ΑΜΕΑ, στους συλλόγους
της και στον ελληνικό λαό.
Σήµερα καλούµαστε ουσιαστικά να επικυρώσουµε την πράξη
νοµοθετικού περιεχοµένου. Η Κυβέρνηση δεν τη διορθώνει. Μας
καλεί να επικυρώσουµε τη χειροτέρευση. Δηλαδή, εκτός του ότι
είναι κοινωνικά ανάλγητη Κυβέρνηση, ειδικά απέναντι στα άτοµα
µε αναπηρία που χρειάζονται τη µεγαλύτερη δυνατή προστασία
µέσα στις συνθήκες της κρίσης και της εφαρµογής αυτών των
σκληρών µνηµονιακών πολιτικών της φτώχειας και της εξουθένωσής τους που κινδυνεύει η ζωή τους, αποδεικνύεται αυτή η
Κυβέρνηση και αυτός ο Υπουργός Οικονοµικών ότι, εκτός των
άλλων, είπε και ψέµατα και είπε ψέµατα στα πιο ευπαθή στρώµατα της κοινωνίας µας. Είναι πραγµατικά ντροπή και αίσχος να
παίζονται πολιτικά παιχνίδια, να λέγονται ψέµατα, να δίνονται
ψεύτικες υποσχέσεις σε αυτούς τους συµπολίτες µας.
Τώρα, τα άλλα ζητήµατα, νοµίζω, αναφέρθηκαν. Δεν είναι δυνατόν να έρχονται συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις σε νοµοσχέδιο µε
πολλές άλλες ρυθµίσεις. Το σύνταγµα στο άρθρο 73 παράγραφο
2 και στο άρθρο 80 παράγραφο 1 είναι ρητό και συγκεκριµένο
και λέει ότι τα νοµοσχέδια για συντάξεις πρέπει να είναι ειδικά.
Δεν επιτρέπεται µε ποινή την ακυρότητα των νοµοσχεδίων να
αναγράφονται διατάξεις για συντάξεις σε νόµους που αποσκοπούν στη ρύθµιση άλλων θεµάτων. Εδώ αφορούν χίλια άλλα θέµατα και φέρνετε συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις;
Μην πω επίσης για το ζήτηµα των υπαλλήλων της Βουλής,
όπου παραβιάζετε και το άρθρο 65 του Συντάγµατος, παραβιάζετε και αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου, παραβιάζετε και
το άρθρο 25 παράγραφο 1 του Συντάγµατος και µία σειρά άλλες
διατάξεις.
Επίσης -και τελειώνω, κύριε Πρόεδρε- µας καλείτε να διευρύνουµε ακόµα περισσότερο την εφαρµογή της αργίας στους δηµοσίους υπαλλήλους απλά µε την παραποµπή τους και όχι µετά
από αµετάκλητες δικαστικές αποφάσεις, παραβιάζοντας έτσι
ακόµα πιο πολύ, ακόµα πιο διευρυµένα το τεκµήριο της αθωότητας που είναι συνταγµατικό δικαίωµα όλων των Ελλήνων πολιτών. Μας καλείτε να θωρακίσουµε ακόµα περισσότερο τις διαθεσιµότητες των δηµοσίων υπαλλήλων που οδηγούν σε σίγουρες
απολύσεις. Ήδη το παραδέχτηκε για πρώτη φορά προχθές και
ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης.
Μιλάτε για τους µακροχρόνια ανέργους. Δώσατε κάτι ψίχουλα
µε το µνηµόνιο 3, που του υποσχεθήκατε για το 2014 ότι τώρα
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λέτε δεν θα ξεπερνάν τα 35.000.000 ευρώ ετησίως. Μα, είναι δυνατόν όταν έχουµε οκτακόσιους χιλιάδες µακροχρόνια ανέργους; Είναι δυνατόν όταν τα τρία κόµµατα που στηρίζετε την
Κυβέρνηση υπογράψατε προγραµµατική συµφωνία ότι δεν θα
δώσετε απλά ψίχουλα στους µακροχρόνια ανέργους, αλλά ότι
θα δώσετε για δεύτερη χρονιά, για διπλάσιο χρόνο, επίδοµα
ανεργίας, ώστε να καλυφθούν και αυτοί; Και όχι απλά το έχετε
αναιρέσει, αλλά το µειώνετε και βάζετε πλαφόν και στο ποσό που
θα δώσετε, σε αυτά τα ψίχουλα των 200 ευρώ το µήνα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Και έρχεστε πάλι µε αυτό το νοµοσχέδιο να θωρακίσετε τις
διατάξεις για ακόµα µεγαλύτερη µείωση του χρόνου προειδοποίησης για απόλυση και για ακόµα µεγαλύτερη µείωση του ποσοστού αποζηµίωσης, κάνοντας ακόµα πιο εύκολες τις απολύσεις,
τη στιγµή που πάµε για ένα εκατοµµύριο επτακόσιους πενήντα
χιλιάδες ανέργους.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει ξανά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κύριε Στρατούλη,
σας παρακαλώ πολύ να ολοκληρώσετε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ: Τέλος, θα ήθελα να πω το εξής:
Όσες οµιλίες κι αν έγιναν σε σχέση µε την παραίτηση της χώρας
µας από την ασυλία από την κατάσχεση της δηµόσιας περιουσίας, δεν µας πείσατε. Έχουµε ωµή παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας. Είναι εξευτελιστικός και ταπεινωτικός ο όρος αυτός.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κύριε Στρατούλη,
πρέπει να µιλήσουν και οι υπόλοιποι συνάδελφοι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ: Τελείωσα, κύριε Πρόεδρε.
Γι’ αυτό εµείς δεν θα το αναγνωρίσουµε µε τίποτα. Θα υπακούσουµε στην κυρίαρχη βούληση του ελληνικού λαού κι εφόσον
είµαστε αριστερή κυβέρνηση, δεν θα µας δεσµεύει αυτή η δανειακή σύµβαση και θα την αλλάξουµε.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Το λόγο έχει ο κ.
Διονύσιος Σταµενίτης.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΤΑΜΕΝΙΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, πριν ξεκινήσω την τοποθέτησή µου, θα ήθελα να
αναφερθώ στα τελευταία γεγονότα και να πω ότι η Δηµοκρατία
δεν τροµοκρατείται ούτε από σφαίρες ούτε από γκαζάκια ούτε
από κουκουλοφόρους. Η Δηµοκρατία στη χώρα µας θωρακίζεται
από µία ισχυρή, αξιοπρεπή και περήφανη Ελλάδα. Και αυτή είναι
η µοναδική επιλογή του Πρωθυπουργού Αντώνη Σαµαρά και της
Κυβέρνησης εθνικής ευθύνης που στηρίζουν τα τρία κόµµατα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου, το σηµερινό σχέδιο νόµου που συζητάµε, είναι µέρος των
υποχρεώσεων που έχουµε αναλάβει ως χώρα και αποτελεί κλειδί
για τις υπόλοιπες εκταµιεύσεις. Όλοι γνωρίζουµε ότι η εκταµίευση των 52.000.000.000 θα µας επιτρέψει να ολοκληρωθεί η
ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών -σηµαντικό στοιχείο για την
ανάπτυξη- να αποπληρωθούν οι οφειλές του δηµοσίου προς
τους ιδιώτες και να δώσουµε ώθηση στην ανάπτυξη.
Η ανοδική πορεία που έχει πάρει η χώρα µας το τελευταίο διάστηµα είναι προϊόν σκληρής δουλειάς, εκπλήρωση των υποχρεώσεων της χώρας και, φυσικά, αποτέλεσµα των θυσιών που έχει
κάνει ο ελληνικός λαός.
Η παγίωση ενός σταθερού περιβάλλοντος που θα µας επιτρέψει να βγούµε από το οικονοµικό τέλµα που βρισκόµαστε, να ξεπεράσουµε την κρίση και να δηµιουργήσουµε µία νέα Ελλάδα,
απαιτεί ακόµα πολύ κόπο και σε καµµία περίπτωση δεν µας επιτρέπεται να χαλαρώσουµε. Οι µέχρι σήµερα επιτυχίες πρέπει να
έχουν και συνέχεια. Η πορεία µας προς τα εµπρός πρέπει να συνεχιστεί.
Όπως καταλαβαίνουµε όλοι είµαστε ακόµα στα µισά της διαδροµής. Και µέχρι να φτάσουµε στο τέλος, έχουµε την υποχρέωση, κυρίες και κύριοι, να υπερασπιστούµε τις θυσίες του
ελληνικού λαού, να φέρουµε σε πέρας το δύσκολο έργο που
έχουµε αναλάβει: Να παραδώσουµε στα παιδιά µας µία αξιόπιστη και ισχυρή χώρα.
Οι συνάδελφοι της Αντιπολίτευσης αδυνατούν να καταλάβουν
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την κρισιµότητα της κατάστασης και επιχειρούν να µεταφέρουν
κλίµα καταλήψεων µέσα στο Κοινοβούλιο, διαταράσσοντας τους
θεσµούς και προκαλώντας αναταραχή.
Το περιµέναµε, γιατί δεν έχουν άλλον τρόπο, δεν έχουν άλλα
µέσα. Χρησιµοποιούν µεθόδους ξένες µε το Κοινοβούλιο, επιχειρώντας την αποσταθεροποίηση του κλίµατος.
Η διαφορά, όµως, σήµερα, κύριοι συνάδελφοι της Αντιπολίτευσης, είναι πως ο ελληνικός λαός δεν δείχνει την παραµικρή
ανοχή σε τέτοια φαινόµενα και δεν πρόκειται να συγχωρήσει
όσους προσπαθούν µε εµπρηστικούς χειρισµούς να τινάξουν
στον αέρα τη µεγάλη προσπάθεια.
Μιλάτε για αντισυνταγµατικότητα, ενώ γνωρίζετε καλά ότι οι
διαδικασίες δεν έρχονται σε καµµία αντίθεση µε τον Κανονισµό
της Βουλής, ούτε µε το ίδιο το Σύνταγµα. Γνωρίζετε το περιεχόµενο του σηµερινού σχεδίου νόµου εδώ και σαράντα ηµέρες.
Γνωρίζετε ότι θα κληθούµε να ψηφίσουµε τις εν λόγω ρυθµίσεις.
Γνωρίζετε πολύ καλά ότι η Ελλάδα πρέπει να προλάβει τις ηµεροµηνίες, προκειµένου να µη βρεθούµε αντιµέτωποι µε δυσάρεστες εξελίξεις.
Εσείς, όµως, το µόνο που κάνετε είναι να στέλνετε τον Αρχηγό
σας στη Γερµανία, προσπαθώντας να στήσει γέφυρες επικοινωνίας µε αυτούς που αποκαλούσε «κατακτητές» και «δυνάστες»,
µε αυτούς που αποκαλούσε «διεθνείς τοκογλύφους», µε αυτούς
που υποδέχθηκε στο δρόµο µε µαύρες σηµαίες. Κι εσείς, την ίδια
στιγµή, στο εσωτερικό, καταδικάζετε µία πολιτική η οποία απορρέει µετά από διαπραγµατεύσεις και συµφωνία µε τους εταίρους
µας.
Αλήθεια, κατήγγειλε το µνηµόνιο ή ζήτησε επαναδιαπραγµάτευση ο κ. Τσίπρας στη συνάντηση που είχε µε τον κ. Σόιµπλε; Τι
απάντησε στην προτροπή του, ότι ο µόνος δρόµος είναι αυτή η
πολιτική που ακολουθείται; Είπε «ναι», είπε «όχι» ή απλά χαµογέλασε;
Αποφασίστε, κύριοι συνάδελφοι, µε ποιους είστε. Αποφασίστε
µε ποιους δεν είστε. Πείτε µας επιτέλους ξεκάθαρα ποιοι είστε.
Κατανοούµε ότι βρίσκεστε σε πανικό. Η απουσία προγραµµατικού λόγου, η άρνησή σας να δείτε την πραγµατικότητα, η έλλειψη ξεκάθαρης πολιτικής και οι ακροβασίες σας ανάµεσα στη
νοµιµότητα και στη βίλα «Αµαλία», σας έχουν φέρει σε αδιέξοδο.
Αυτό, όµως, είναι δικό σας θέµα. Λύστε το στο εσωτερικό σας.
Μην παίζετε µε τις τύχες του ελληνικού λαού!
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το σχέδιο νόµου που συζητάµε
σήµερα, συµπληρώνει το µεσοπρόθεσµο που έχει ψηφιστεί από
τη Βουλή. Όπως είπα από την αρχή της τοποθέτησής µου, εκπληρώνει υποχρεώσεις που έχουµε αναλάβει, προωθεί απαραίτητες µεταρρυθµίσεις, αναγκαίες για να αλλάξει η χώρα και
στοχεύει στα εξής:
Πρώτον, στην εξυγίανση της Δηµόσιας Διοίκησης µε την παρακολούθηση της εκτέλεσης των προϋπολογισµών των ΟΤΑ.
Δεύτερον, στην επιτάχυνση της ολοκλήρωσης των διαγωνισµών δηµοσίων έργων και στην απορροφητικότητα του ΕΣΠΑ.
Τρίτον, στη δηµοσιονοµική πειθαρχία µε την παρακολούθηση
και την ορθή εκτέλεση των προϋπολογισµών µε σκοπό την αποφυγή αποκλίσεων από τους στόχους.
Επίσης, προβλέπει την αναστολή πλειστηριασµών στην Α’ κατοικία και την αναστολή εξώσεων σε εµπορικά καταστήµατα έως
το τέλος του 2013.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τα µερεµέτια όλοι γνωρίζουµε
ότι δεν δίνουν µόνιµες λύσεις στα προβλήµατα. Το ζητούµενο
είναι οι µεταρρυθµίσεις και οι µεγάλες αλλαγές. Η λύση στην
ύφεση και στην ανεργία δεν είναι η αστάθεια που επιδιώκουν
όσοι σπέρνουν µισαλλοδοξία και βλακώδεις θεωρίες συνωµοσίας. Με τον αχαλίνωτο λαϊκισµό και τις ανοησίες περί νοτιοαµερικάνικων οικονοµικών µοντέλων δεν πάµε πουθενά. Όλοι οι
σκεπτόµενοι Έλληνες αντιλαµβάνονται ότι το ζητούµενο είναι η
πολιτική σταθερότητα, η κυβερνητική αποφασιστικότητα, η ανάπτυξη, οι επενδύσεις και η κοινωνική ηρεµία.
Οι Έλληνες έχουν αντιληφθεί πολύ καλά ποια είναι η µοναδική
ρεαλιστική πορεία στο αύριο. Τα οργανωµένα συµφέροντα, οι
συντεχνίες, οι ευνοηµένοι του χθες, αλλά και οι εγκλωβισµένοι
στα αριστερίστικα παραµύθια δεν θέλουν να καταλάβουν. Η κατανόηση του λαού µας και η κοινωνική ηρεµία συνοδεύεται από
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συγκεκριµένες και πολύ σηµαντικές απαιτήσεις, µε πρώτες και
καλύτερες την καταδίκη και την εξαφάνιση των φαινοµένων διαφθοράς και ατιµωρησίας, αλλά και το τέλος των κοινωνικών ανισοτήτων.
Οι πολίτες απαιτούν να αλλάξουµε. Και ξέρουν πολύ καλά ότι
δεν αλλάζεις µε ακροβασίες µέσα στη Βουλή, ούτε µε αναταραχές έξω στην κοινωνία. Δεν πας πουθενά γκρεµίζοντας, ούτε
προσπαθώντας να κλείσεις µε οδοφράγµατα το δρόµο που
έχουµε µπροστά µας.
Όχι µόνο δεν έχετε πρόταση, όχι µόνο ταλαντεύεστε µεταξύ
ονείρων και φανταστικών κόσµων και επαναστατικότητας, αλλά
νοµίζετε ότι παρεµποδίζοντας τη χώρα να πάει µπροστά, θα πάρετε και την εξουσία. Νοµίζετε ότι ανακόπτοντας τις µεγάλες αλλαγές, τις µεταρρυθµίσεις κι εν τέλει την πορεία της χώρας, θα
πάρετε το τιµόνι. Παραβλέπετε, όµως, ότι δεν θα υπάρχει τιµόνι
να κρατήσετε, ούτε θέση οδηγού ούτε καν όχηµα, γιατί απλά θα
το έχετε εκτροχιάσει και κάψει στην άκρη του δρόµου.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ο Γενικός Γραµµατέας της Χρυσής Αυγής κ. Νίκος Μιχαλολιάκος έχει το λόγο για
δώδεκα λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ (Γενικός Γραµµατέας του Λαϊκού Συνδέσµου – Χρυσή Αυγή): Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, θα ήθελα κατ’ αρχάς, πριν αναφερθώ στο
συγκεκριµένο πολυνοµοσχέδιο – πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου, το οποίο θα κληθούµε να ψηφίσουµε σήµερα, να αναφερθώ
στη γενικότερη φιλοσοφία η οποία υπάρχει για την έξοδο της
χώρας από την οικονοµική κρίση.
Κατά κόρον επανελήφθη το µότο «για να ευηµερούν οι άνθρωποι πρέπει να ευηµερούν οι αριθµοί». Ε, λοιπόν, δεν είναι έτσι.
Υπάρχουν χώρες στις οποίες ευηµερούν οι αριθµοί και δυστυχούν οι άνθρωποι. Η Κίνα, επί παραδείγµατι, στην οποία εκατοντάδες εκατοµµύρια ανθρώπων λιµοκτονούν αλλά οι αριθµοί
ευηµερούν.
Μην ξεχνάτε, εξάλλου, ότι η Ρουµανία του Τσαουσέσκου, όταν
έπεσε, είχε 0% εξωτερικό χρέος. Οι αριθµοί ευηµερούσαν και οι
άνθρωποι δυστυχούσαν. Ατυχές, λοιπόν, το παράδειγµα, πόσω
µάλλον όταν οι αριθµοί, στους οποίους αναφερόµαστε σήµερα
και αφορούν το εξωτερικό χρέος της χώρας, δεν έχουν σχέση
µε την πραγµατική οικονοµία.
Τι έγινε, όπως ανέφερα και σε άλλη µου οµιλία σε αυτήν εδώ
την Αίθουσα, και µέσα σε τρία χρόνια φτώχυνε η χώρα όσο φτώχυνε ολόκληρη η Μεγάλη Βρετανία στον Α’ Παγκόσµιο Πόλεµο;
Είχαµε καµµία σοδειά που καταστράφηκε; Είχαµε κάποια πλοία
που βυθίστηκαν; Μήπως ήταν τα επισωρευµένα χρέη ή µήπως
το ακόµη χειρότερο, το ληστρικό διεθνές χρηµατοπιστωτικό κεφάλαιο µας «τράβηξε» το χαλί κάτω από τα πόδια και βρεθήκαµε
καταχρεωµένοι; Εν πάση περιπτώσει, αυτήν τη δύσκολη κατάσταση καλείται να χειριστεί η παρούσα Κυβέρνηση και την χειρίζεται µε τον τρόπο που βλέπουµε.
Κατ’ αρχάς, αξίζει να σηµειωθεί ότι η Νέα Δηµοκρατία, όταν
υπογράφηκε το πρώτο µνηµόνιο, είχε εντελώς διαφορετική πολιτική εκτίµηση των πραγµάτων. Στην πορεία άλλαξε.
Βεβαίως, το µέγα ζητούµενο πάνω στο οποίο έχουν λεχθεί
πολλά σε αυτήν την Αίθουσα είναι η εκχώρηση της εθνικής κυριαρχίας. Λυπούµαι που θα το πω, αλλά δεν είναι η πρώτη φορά
που γίνεται εκχώρηση εθνικής κυριαρχίας. Το δυστυχέστερο
όλων για την πατρίδα µας είναι ότι αυτό προβλέπεται και απ’
αυτό το ίδιο το Σύνταγµα, από το άρθρο 27, το οποίο όµως έχει
έναν αστερίσκο κάτω που λέει ότι το παρόν άρθρο ψηφίζεται ως
θεµέλιο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης της χώρας. Δεν λέει σε
καµµία περίπτωση ότι η εκχώρηση της εθνικής κυριαρχίας γίνεται, για να διαπραγµατευθούµε µε το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο.
Εις ό,τι αφορά το επίµαχο απόσπασµα, για το οποίο έγινε τόση
και τόση συζήτηση, ας γυρίσουµε στο χρόνο πίσω, πριν ακόµα
αποκτήσουµε ανεξαρτησία και ελευθερία, πριν τη Συνθήκη του
Λονδίνου, το 1824 που οι αδελφοί Ρικάρντο ζητούσαν ως υποθήκη τις εθνικές γαίες της Κορινθίας, της Αργολίδας, της σταφίδας κ.λπ.. Η υπόθεση της εθνικής κυριαρχίας είναι ένα µέγα
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ζητούµενο του νέου ελληνικού κράτους, το οποίο εν πολλοίς
είναι προτεκτοράτο και όχι τώρα. Αυτά, για να είµαστε ειλικρινείς.
Συµβαίνουν, όµως, δύο τινά. Αυτήν τη φορά οι συνθήκες κάτω
από τις οποίες προσπαθούν να «δέσουν» τα συµφέροντά τους οι
δανειστές µας είναι πραγµατικά πέραν κάθε λογικής. Είναι απορίας άξιο, γιατί, ενώ έχουµε υπογράψει τρία µνηµόνια, ζητούν
αυτήν την ψηφοφορία. Φαίνεται ότι δεν το πιστεύουν ότι έχουµε
εκχωρήσει όλα αυτά και θέλουν να το υπογράψουµε ξανά και
ξανά.
Εις ό,τι αφορά το επίµαχο απόσπασµα, το οποίο αναφέρθηκε
πριν από λίγο, αυτό το οποίο λέει «ούτε το δικαιούχο κράτοςµέλος ούτε η Τράπεζα της Ελλάδος», δεν το διαβάζω, για να µη
σας κουράσω. Άλλωστε, το έχετε ακούσει πολλές φορές. Ήρθε
ο αντίλογος από τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ κ. Βενιζέλο, ότι η
αναγκαστική εκτέλεση είναι υπόθεση δική µας. Ήρθε ο κ. Μητρόπουλος από το ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος είπε στην τοποθέτησή του
ότι δεν είναι δική µας, είναι δικαστηρίου του Λουξεµβούργου.
Εκεί, λοιπόν, θα πάει η εθνική µας κυριαρχία; Στο Λουξεµβούργο;
Ποια εµπιστοσύνη έχουµε εµείς στο οποιοδήποτε δικαστήριο του
Λουξεµβούργου ότι θα βγάλει µία θετική απόφαση για την Ελλάδα;
Εποµένως, ίσως κάποιοι αγνά, άδολα, πιστεύουν ότι προβαίνουν σε αυτές τις ενέργειες για να σώσουν τη χώρα, ότι δεν είναι
προδότες. Ωραία. Όµως, εκχώρηση εθνικής κυριαρχίας υπογράφουν. Αυτό είναι δεδοµένο. Το τι σηµαίνει αυτό ας το κρίνει ο καθείς µε τη λογική του και ο λαός, όταν θα έρθει η ώρα.
Στη διάρκεια αυτής της συζητήσεως ήρθαν και άλλα θέµατα,
µεταξύ των οποίων ένας Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας είπε
ότι η ίδρυση νέων γραφείων της Χρυσής Αυγής σηµαίνει ότι
έχουµε χορηγούς.
Δεν µιλούν για σκοινί στο σπίτι του κρεµασµένου, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές. Η Χρυσή Αυγή δεν είχε ποτέ
κανέναν χορηγό. Πήρε µία εκλογική επιχορήγηση λόγω των
εκλογών του Μαΐου και του Ιουνίου, ελέγχθηκε επί πέντε ολόκληρες ώρες από δύο ορκωτούς λογιστές, πράγµα το οποίο δεν έχει
συµβεί σε κανένα άλλο κόµµα της Βουλής. Η Χρυσή Αυγή έχει
ιδρύσει γραφεία τα οποία ενοικιάστηκαν µε 300 και 400 ευρώ και
έχει ανθρώπους που κάνουν θυσίες για τις ιδέες τους και πληρώνουν από την τσέπη τους. Αυτό, όµως, το κοµµατικό κράτος
δεν µπορεί να το αντιληφθεί.
Είπε ο ίδιος ο Βουλευτής ότι η ιδεολογία µας είναι ο ναζισµός.
Το ατοµικό δικαίωµα του αυτοπροσδιορισµού φαίνεται πως για
εµάς δεν ισχύει. Ισχύει για κάποιους στη βόρεια Ελλάδα που θέλουν να λέγονται εθνικά «Μακεδόνες», για κάποιους µουσουλµάνους που θέλουν να λέγονται «Τούρκοι», αλλά για εµάς δεν
ισχύει το να δηλώνουµε ότι είµαστε «εθνικιστές».
Θα µπορούσα να κάνω µία προσπάθεια να χαρακτηρίσω και
εγώ την ιδεολογία της Νέας Δηµοκρατίας, αλλά φαντάζοµαι ότι
από πλευράς πολιτικής επιστήµης αυτό είναι αδύνατο! Ριζοσπαστικός φιλελευθερισµός, νεοφιλελευθερισµός, κοινωνικός φιλελευθερισµός, πάρτο αυγό και κούρευτο! Άκρη και µέση και δεν
βρίσκεις.
Η Χρυσή Αυγή, λοιπόν, δεν έχει χορηγούς, µιας και είναι περί
χρηµάτων η συζήτηση.
Είπε Υπουργός της Κυβερνήσεως προς το ΣΥΡΙΖΑ, «είστε
ανεύθυνοι, ότι µας κάνετε κριτική, αλλά δεν λέτε πού θα βρείτε
τα λεφτά για να πληρώσετε τις συντάξεις». Εγώ θα κάνω µία
άλλη ερώτηση: Πού πήγαν τα λεφτά των συντάξεων; Γιατί οι εργαζόµενοι πλήρωναν για τις συντάξεις τους ανελλιπώς. Τα ταµεία
ήταν πλούσια. Πού πήγαν τα λεφτά των ταµείων; Τι έγινε µε το
Χρηµατιστήριο το 1999 που παίχτηκαν στον τζόγο της Σοφοκλέους τα λεφτά των εργαζοµένων; Τι έγινε µε κάποια άλλα οµόλογα
για να καλύψουµε τα άπλυτα της «LEHMAN BROTHERS» και των
άλλων που αγόραζε τότε το ελληνικό κράτος; Γι’ αυτά υπάρχει
απόδοση δικαιοσύνης; Υπάρχει καµµία ενέργεια; Όχι, δεν έχουµε
λεφτά για τους συνταξιούχους.
Είπε: «Λέτε εύκολα λόγια, αλλά δεν λέτε προτάσεις». Εµείς,
ως Χρυσή Αυγή, λέµε ευθέως ότι ο ελληνικός λαός, για να βγει
από αυτήν την κρίση, πρέπει να υποφέρει. Τουλάχιστον, όµως,
εάν υποφέρει, να δει τον κόπο του. Με αυτό το σχέδιο του µνη-
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µονίου, του συνεχούς δανεισµού, οδηγούµεθα σε αδιέξοδο. Το
είπα και την προηγούµενη φορά και δέχθηκα κριτική γι’ αυτό.
Μακάρι να διαψευστούµε! Μακάρι να πέφτουµε έξω, να µην είναι
έτσι τα πράγµατα!
Ελέχθη ακόµη από µία Βουλευτή της Δηµοκρατικής Αριστεράς, από την κ. Ρεπούση, ότι από το µόρφωµα της Χρυσής
Αυγής δεν δέχεται µαθήµατα πατριωτισµού. Δεν έχουµε τόσο µεγάλες φιλοδοξίες που αγγίζουν τα όρια του µεταφυσικού! Αυτό
θα ήτο κυριολεκτικά ένα θαύµα, το οποίο δεν µπορούµε να επιτελέσουµε. Εποµένως ας µην ανησυχεί, δεν έχουµε αυτήν την
πρόθεση εις ουδεµία των περιπτώσεων.
Για να σώσουµε τη χώρα, φθάσαµε να ξεπουλάµε τα πάντα.
Γιατί τα ξεπουλάµε και δεν τα εκµισθώνουµε; Συνέβαινε και σε
άλλες εποχές. Ο Πάγκαλος, αν θυµάµαι καλά, ή κάποιοι άλλοι
στο Μεσοπόλεµο είχαν εκχωρήσει το κρατικό λαχείο σε ιδιώτες.
Να το ενοικιάσουµε, εν πάση περιπτώσει, προκειµένου να βρεθούν κάποια κεφάλαια.
Θα πω και κάτι που είπα σε µία τηλεοπτική εκποµπή. Γιατί να
πουλήσουµε τον ΟΠΑΠ που είναι κερδοφόρος και να µην πουλήσουµε τις τηλεοπτικές συχνότητες που τις έχουµε δώσει
τζάµπα για τριάντα χρόνια; Έχουν πληρώσει αυτοί οι κύριοι; Όχι
µόνο δεν έχουν πληρώσει, αλλά χρωστούν εκατοντάδες εκατοµµύρια ευρώ.
Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ασφαλώς και η
Χρυσή Αυγή καταδικάζει την τροµοκρατία και κάθε πράξη βίας.
Αυτό εις ό,τι αφορά τη δολοφονική επίθεση που έγινε χθες, από
την οποία από θαύµα δεν θρηνήσαµε θύµατα, διότι όταν γίνονται
βολές µε πολεµικά όπλα, όπως είναι τα Καλάσνικοφ, και εξοστρακισµοί υπάρχουν και όπως ήταν σε κεντρικό σηµείο των
Αθηνών, αυτό θα µπορούσε να συµβεί. Όπως πολύ σωστά είπε
ο κ. Λοβέρδος, αν δεν κάνω λάθος, καταδικάζουµε χωρίς
«κόµµα», χωρίς «αλλά», χωρίς «όµως». Καταδικάζουµε τη βία και
την τροµοκρατία.
Θα µπορούσα να πω, βέβαια, γιατί δεν καταδικάστηκαν άλλα
και άλλα και άλλα. Όµως, τα λόγια µου θα ήταν γεµάτα «αλλά,
όµως και κόµµατα». Δεν τα λέω. Λέω ότι καταδικάζουµε την τροµοκρατία. Επίσης, το λέω αυτό, ευκαιρίας δοθείσης, διότι οργιάζουν στο βασίλειο της Δανιµαρκίας πολλές προβοκάτσιες, γιατί
µπορεί αύριο µε τα µπλουζάκια τα περίφηµα, που λέτε, της Χρυσής Αυγής να πάει να κάνει κάποιος κάτι και να µας το χρεώσετε.
Όχι, εµείς απ’ αυτήν εδώ την Αίθουσα καταδικάζουµε κάθε
πράξη βίας και κάθε πράξη τροµοκρατίας.
Όπως γνωρίζετε, µέσα στο πλαίσιο της οικονοµικής ανορθώσεως της χώρας, ίσως αποκατασταθεί η ουσία κάποιων λέξεων,
η σηµασία τους και το Πασαλιµάνι να ανήκει και πάλι σε πασά,
να είναι Πασαλιµάνι κυριολεκτικά, όπως έχουµε διαβάσει.
Αυτό το οποίο ξέρω πάντως είναι ότι η µαρίνα της Καλαµάτας
σχεδιάζεται και έχει αποφασισθεί να πουληθεί σ’ έναν Τούρκο
επιχειρηµατία. Πριν εκατόν ενενήντα ένα χρόνια ξεκίνησαν από
τους Άγιους Ταξιάρχες της Αρεόπολης της Μάνης κάποιοι για
την Καλαµάτα και ήταν η πρώτη ελληνική πόλη που ελευθέρωσαν. Λοιπόν, σ’ αυτήν την ελληνική πόλη τώρα, στο λιµάνι της,
ιδιοκτήτης θα είναι κάποιος Φερίτ Σαχένκ και αυτό για να σώσουµε την πατρίδα.
Γι’ όλους αυτούς τους λόγους, λοιπόν, πιστεύω ότι το περίφηµο πολυνοµοσχέδιο, τις πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου,
τις οποίες µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος ζητήσατε να ψηφιστούν, εµείς θα τις καταψηφίσουµε.
Επίσης, θέλω να πω ότι µε δεδοµένα τα τρία προηγούµενα
µνηµόνια, όλη αυτήν τη διαδικασία την θεωρώ περιττή, αλλά φαίνεται ότι δεν µας πιστεύουν ούτε οι ξένοι πως θα τηρήσουµε
τόσο σκληρούς όρους και ζητούν συνεχώς και συνεχώς την
ψήφο µας.
Εµείς, σ’ ό,τι αφορά τη Χρυσή Αυγή συνεχώς και συνεχώς θα
λέµε «όχι»!
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Το λόγο έχει ο κ.
Γλέζος.
ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΛΕΖΟΣ: Αγαπητέ Πρόεδρε, Βουλευτές και Βουλευτίνες του ελληνικού Κοινοβουλίου, σχετικά µε το νοµοσχέδιο
θα ήθελα να πω ότι όσον αφορά την εισηγητική έκθεση που έχει

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

κάνει η Επιστηµονική Διεύθυνση της Βουλής, το νοµοσχέδιο δεν
πρέπει να περάσει και όσον αφορά την έκθεση που αφορά τους
υπαλλήλους της Βουλής –σελίδα 7, σηµεία 1, 2 και 3- και όσον
αφορά τις διατάξεις που έχουν συµπεριληφθεί στο νοµοσχέδιο
που είναι στη σελίδα 5 και που η εισηγητική έκθεση της απορρίπτει.
Θα ήθελα ειδικά για το άρθρο που αφορά τον τοµέα της αυτοδιοίκησης να πω ότι εδώ έχουµε σαφή -είχαµε και προηγούµενα, έχουµε και τώρα πάλι- παραβίαση του Συντάγµατος. Το
άρθρο 102 παράγραφος 2 του Συντάγµατος αναφέρει ότι οι Οργανισµοί Αυτοδιοίκησης απολαµβάνουν διοικητικής και οικονοµικής αυτοτέλειας. Εδώ καταργείται το Σύνταγµα, ναι ή όχι; Να,
η κρατική βία και να και η βία η κυβερνητική µε τις πενήντα έδρες
που έχει –το λεγόµενο bonus- που δεν έχει την πλειοψηφία και
έρχεται κατ’ επίφαση και καταργεί το Σύνταγµα. Είναι ολοφάνερο
αυτό.
Όσον αφορά την παραχώρηση της εθνικής κυριαρχίας, …
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε,..
ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΛΕΖΟΣ: Τι θέλεις, αγαπητέ Κουκουλόπουλε; Είδα
ότι εξεγείρεσαι.
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Έχετε την αγάπη µου και τον σεβασµό µου, κύριε Γλέζο.
ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΛΕΖΟΣ: Αγνοείς εσύ ο ίδιος ότι καταπατείται το
Σύνταγµα; Καταπατείται το Σύνταγµα και το γνωρίζεις καλύτερα
απ’ όλους τους άλλους εσύ που υπηρέτησες την αυτοδιοίκηση!
Το γνωρίζεις πολύ καλά και το δέχεσαι και το υπογράφεις! Και
αυτό είναι που µου κάνει εντύπωση, πώς δέχεσαι και το υπογράφεις! Το λέω, επειδή υπηρέτησες την αυτοδιοίκηση.
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Είναι δυνατόν να έκανα κάτι τέτοιο προς εσάς;
ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΛΕΖΟΣ: Όσον αφορά το θέµα της εθνικής κυριαρχίας, θα ήθελα να φέρω ένα και µόνο παράδειγµα. Δέχτηκε,
έτσι είτε αλλιώς, µε βάση αυτή τη διαδικασία, τη δηµιουργία, την
υποταγή –αν θέλετε- στο ξεχωριστό νόµισµα. Δεν έχουµε δικαίωµα εµείς να εκδώσουµε δικό µας νόµισµα. Αυτή είναι η µόνη
παραχώρηση στον τοµέα της εθνικής κυριαρχίας.
Όλα τα άλλα που έρχονται, δεν έχουν καµµία σχέση µ’ αυτό
που παραχωρήσαµε. Εδώ σας θέλω. Τι απάντηση θα δώσετε
εσείς όλοι, οι οποίοι δήθεν κόπτεστε για το θέµα της εθνικής κυριαρχίας. Εδώ είναι το πρόβληµα. Βέβαια, τι θα γινόταν αλλιώς;
Είναι γνωστό: Πληθωρισµός που δεν θα µπορούσαµε καν να λογαριάσουµε.
Θυµάµαι. Στο ηµερολόγιο µου να γράφω ότι το αυγό την
πρώτη µέρα της κατοχής έκανε 3 δραχµές. Ξέρετε πόσο έκανε
την τελευταία µέρα της κατοχής; Έκανε 7 δισεκατοµµύρια. Εσείς
δεν τα έχετε ζήσει αυτά. Τα έχω ζήσει εγώ ο ίδιος και δεν µπορώ
να µην τα αναφέρω. Αυτό θα κάνατε. Αν ήµασταν στη δραχµή,
πληθωρισµό θα κάνατε. Το µόνο που υπάρχει παραχώρηση εθνικής κυριαρχίας είναι ότι δεν έχουµε το δικαίωµα να εκδώσουµε
δικό µας νόµισµα. Αυτό και µόνο. Όλα τα άλλα είναι εκ του περισσού.
Έρχοµαι τώρα στο βασικό θέµα που γεννήθηκε από το πρωί
και που ήθελα οπωσδήποτε να απαντήσω, διότι γίνεται µια φοβερή παρανόηση. Θα ήθελα να µε προσέξετε ιδιαιτέρως. Για
όλους εσάς που ξιφουλκήσατε εναντίον των όσων είπα -δεν θα
αναφερθώ στο τι έχω υποφέρει στη ζωή µου, το παραγράφω.
Έρχοµαι στο παρόν: Πού ήταν η Νέα Δηµοκρατία όταν στον
πρώτο ψεκασµό -διότι είχα και δεύτερο- ο τότε Υπουργός. Ο
Πάγκαλος και δήλωσε ότι ο ψεκασµός έγινε εναντίον µου, διότι
πήγα και χτύπησα το φρουρό του Αγνώστου Στρατιώτη; Δεν είδα
καµµία ανακοίνωση της Νέας Δηµοκρατία να µε υπερασπίζεται.
Τίποτα!
(Χειροκροτήµατα)
Ο ίδιος, επειδή αυτά δεν τα αφήνω, σηκώθηκα και πήγα στην
φρουρά του Αγνώστου Στρατιώτη και ζήτησα να µου φέρουν
µπροστά µου τον στρατιώτη, τον οποίο χτύπησα. Ο αξιωµατικός
υπηρεσίας έµεινε κεχηνώς. Μα, εδώ το δήλωσε ο υπουργός. Ειπώθηκε τότε ότι θα διαταχθεί ΕΔΕ. Πού είναι το πόρισµα της ΕΔΕ
από τότε µέχρι τώρα; Μιλάω, επειδή ειπώθηκε να µην αναφέροµαι στα παλιά. Στα τωρινά αναφέροµαι τώρα. Πού είναι το πόρισµα της ΕΔΕ που να λέει τι έγινε ακριβώς εκεί τότε; Δεν υπάρχει
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πόρισµα της ΕΔΕ.
Έχω µια σωρεία -και όποιος θέλει µπορώ να του την δείξωεπεµβάσεων στην κρατική τηλεόραση «να µη µιλήσει ο Γλέζος,
να µην καλέσετε τον Γλέζο να µιλήσει ποτέ». Για τα ιστορικά, ναι,
βεβαίως για τα ιστορικά να µιλήσει, να πει τι έγινε στο παρελθόν,
αλλά για το παρόν, για το πολιτικό γίγνεσθαι ποτέ! Υπάρχει εντολή. «Εάν κληθεί, θα απολυθείς». Δεν είδα καµµία επέµβαση της
Νέας Δηµοκρατίας γι’ αυτά.
Γι’ αυτόν το λόγο δεν µπορώ –το οµολογώ, δεν µπορώ- όταν
ακούω συνέχεια για µια Αριστερά, η οποία σ’ όλη της τη ζωή κρίθηκε έτσι, αλλιώς, βασανίστηκε, ταλαιπωρήθηκε, έφτασε στο
εκτελεστικό απόσπασµα και όσοι επέζησαν και επιζούµε από
τότε λέµε ότι υπάρχουν και ορισµένα όρια. Υπάρχουν και ορισµένα όρια! Δεν µπορείτε να εγκαλείτε συνεχώς την Αριστερά
σαν να είναι ένοχος. Μίλησα µια και καλή. Δεν µίλησα θεωρητικά,
έµπρακτα το έχω αποδείξει.
Έχετε να παρουσιάσετε κάτι που να µην το συνοδεύει η άποψή
µου, µε έµπρακτη απόδειξη; Ένα στοιχείο µονάχα; Κανένα δεν
έχετε.
Συνεπώς, ποιο είναι το πρόβληµα; Σας δηλώνω ότι δεν θα το
ανεχθώ από εδώ και πέρα. Δεν θα το ανεχθώ! Μια και καλή µίλησα για το πρόβληµα. Όµως, ποιο είναι το πρόβληµα; Φοβάστε
ότι θα έρθει στην εξουσία ο ΣΥΡΙΖΑ και θέλετε να το αποτρέψτε.
Δικαίωµα σας.
Δικαιούστε να λέτε ψέµατα ότι δεν έχουµε πρόγραµµα. Δικαιούστε ακόµα να λέτε ψέµατα και να διαστρεβλώνετε το πρόγραµµά µας. Όµως, δεν δικαιούστε στα ηθικά θέµατα να βάζετε
χέρι, να το πω έτσι απλά. Δεν δικαιούστε να µας θεωρείτε συνεχώς ενόχους. Δεν είµαστε πια ένοχοι! Ένοχοι είστε εσείς για την
κατάσταση στην Ελλάδα! Ένοχοι είστε εσείς για το τι υποφέρει
ο ελληνικός λαός!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
Δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ ένοχος. Να ξεκαθαρίσουµε µια και καλή
αυτά τα θέµατα, για να µη δηµιουργούνται προβλήµατα.
Ειδικά, θα ήθελα να πω στον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης -γιατί
έµαθα ότι αναφέρθηκε στο πρόσωπό µου και τον ευχαριστώ για
τα καλά του λόγια- ότι δεν είµαι στο απυρόβλητο. Δεν είµαι στο
απυρόβλητο. Είµαι ένας Βουλευτής, όπως κι εσείς. Δεν δέχοµαι
σε καµµία απολύτως περίπτωση να εξαιρούµαι και δέχοµαι την
κριτική του καθενός, κριτική όµως η οποία θα βασίζεται σε επιχειρήµατα, ούτε σε διαστρεβλώσεις ούτε σε θέµατα που άπτονται του ηθικού µέρους ούτε φυσικά και όλων των άλλων
προβληµάτων.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Αγαπητέ Πρόεδρε, δεν είχα δει ότι έχω ξεπεράσει το χρόνο.
Έπρεπε να µε διακόψετε. Ζητώ συγγνώµη, δεν µε ειδοποίησε ο
Πρόεδρος και µου διέφυγε. Θα πω ένα µονάχα. Μη βιάζεστε για
το τι είπε ο Αλέξης Τσίπρας µε το Σόιµπλε. Θα το µάθετε γρήγορα.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ευχαριστώ, κύριε
συνάδελφε.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω το
λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ο κ. Βορίδης έχει
το λόγο για ένα λεπτό.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Άκουσα την παρέµβαση του κ. Γλέζου. Διαβάζω από τα Πρακτικά την παρέµβαση που έκανε ο κ.
Γλέζος το πρωί: «Θέλω όµως να εξετάσει η Νέα Δηµοκρατία το
γεγονός µήπως κάποιος ωφελείται –και ποιος ωφελείται- από
αυτά τα γεγονότα. Οπωσδήποτε, δεν ωφελείται η Αριστερά. Κάποιος άλλος ωφελείται. Μήπως αυτή η ενέργεια προέρχεται από
παρακρατικές οργανώσεις φίλιες προς τη Νέα Δηµοκρατία»;
ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΛΕΖΟΣ: Δεν σηµαίνει ταύτιση.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Μου επιτρέπετε να κάνω την ερώτηση που θέλω να σας κάνω, γιατί είναι εύκολη και γρήγορη;
Κατά τη γνώµη µου, λοιπόν, επειδή εγώ δεν κάνω ιστορικού
τύπου συζητήσεις, θεωρώ ότι έχουµε µεγάλα θέµατα να λύσουµε
τώρα, στο παρόν, άµεσα.
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Ο κ. Γλέζος από εδώ προκύπτει ότι δέχεται πως υπάρχουν παρακρατικές οργανώσεις φίλιες προς τη Νέα Δηµοκρατία. Αυτή
είναι η τοποθέτησή του. Αν θέλει να την ανασκευάσει, δικαίωµά
του. Το ερώτηµα είναι λοιπόν: Ο ΣΥΡΙΖΑ πιστεύει ότι υπάρχουν
παρακρατικές οργανώσεις φίλιες προς της Νέα Δηµοκρατία;
Αυτό είναι το ερώτηµα.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ θα
ήθελα το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ορίστε, κύριε συνάδελφε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ο κ. Βορίδης επιµένει να παίζει
επικίνδυνα παιχνίδια και να οδηγείται σε επικίνδυνους και ολισθηρούς δρόµους.
Κύριε Βορίδη, αν εσείς θέλετε να πάτε το ρολόι της Ελλάδας
σαράντα, πενήντα, εξήντα, εβδοµήντα χρόνια πίσω, να ξέρετε ότι
δεν θα πάει αυτό το ρολόι εκεί που θέλετε εσείς.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Εγώ µιλώ για παρακρατικούς;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ξεχάστε το αυτό το πράγµα. Να
το ξεχάσατε αυτό. Εδώ υπάρχει µία δηµοκρατική, αριστερή, ανατρεπτική παράταξη, η οποία έχει πρόγραµµα, έχει εναλλακτική
λύση, έχει προοπτική σ’ αυτή τη χώρα, έχει ιστορία, έχει παρόν,
έχει και µέλλον.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Δεν µου απαντάτε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Εσείς δεν απαντάτε σ’ αυτά τα
πράγµατα. Να ακούτε κιόλας, να µη διακόπτετε. Να ακούτε.
Εσείς δεν απαντάτε κι ερµηνεύετε τα πάντα έτσι όπως νοµίζετε,
προκειµένου να βγάλετε τα προκατασκευασµένα συµπεράσµατά
σας. Σας τα χαρίζουµε.
Εµείς θα συνεχίσουµε την πορεία, θα σας ανατρέψουµε και θα
ανοίξει µία καινούργια προοδευτική προοπτική για τη χώρα, διότι
οδηγείτε τα πράγµατα σε αδιέξοδο και θέλετε να αξιοποιήσετε
πράξεις άθλιας, τυφλής βίας για να ενοχοποιήσετε την Αριστερά.
Το έχουν ξανακάνει κι άλλες φορές σ’ αυτόν τον τόπο και το πλήρωσε πανάκριβα ο ελληνικός λαός. Δεν θα σας επιτρέψει να το
ξαναπληρώσει. Να το έχετε υπ’ όψιν σας αυτό.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ευχαριστούµε,
κύριε Λαφαζάνη.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ θα ήθελα το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ορίστε, κύριε
Υπουργέ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνηση προσπάθησε
να εξαντλήσει όλα τα περιθώρια αλλαγών που υπάρχουν στο
σχέδιο νόµου, λαµβάνοντας υπ’ όψιν και τις προτάσεις των
κοµµάτων, όπως διατυπώθηκαν και σήµερα, που στηρίζουν την
Κυβέρνηση εθνικής ευθύνης. Στην κατεύθυνση αυτή αποσύρει
διατάξεις, οι οποίες δεν αποτελούν προαπαιτούµενες δράσεις
για την εκταµίευσης της δόσης του δανείου, αν και είναι επείγουσες.
Αυτές που αφαιρούνται –και σε καµµία δεν είναι επισπεύδον
το Υπουργείο Οικονοµικών- θα εισαχθούν στο επόµενο
νοµοσχέδιο. Στην πράξη, δηλαδή, υλοποιούµε τις δεσµεύσεις
µας και λαµβάνουµε υπ’ όψιν τις παρατηρήσεις που διατυπώθηκαν και τα αποτελέσµατα των διαβουλεύσεων µεταξύ των
κοµµάτων που συνιστούν την Κυβέρνηση εθνικής ευθύνης.
Οι προσθήκες-αναδιατυπώσεις, ουσιαστικά οι καταργήσεις
που κάνουµε, είναι οι εξής:
Καταργείται το άρθρο 23. Είναι ο Οργανισµός Βιοµηχανικής
Ιδιοκτησίας, ο τρόπος κατάθεσης αιτήσεων δηλαδή και η µεταφορά εποπτείας στο γραφείο βιοµηχανίας.
Καταργείται το άρθρο 42, που είναι η κατάργηση µεταβατικών
οδών πρωτοδικείων.
Καταργείται το άρθρο 47 που είναι η ενσωµάτωση των διατάξεων Οδηγίας 2010/45.
Καταργείται το άρθρο 49 που είναι το Πολεοδοµικό Γραφείο
ΕΟΤ.
Έχει ήδη αποσυρθεί το άρθρο 48 που είναι η τροποποίηση των
διατάξεων του ν.2523/97 για ποινές παράβασης που θα ενταχθούν όλες στο ποινολόγιο.

6390

Γίνεται µία νοµοτεχνική αλλαγή στην παράγραφο 8 του
άρθρου 33 και οι λέξεις «πρώτο εδάφιο» αντικαθίστανται από τις
λέξεις «πρώτο ηµιεδάφιο».
Τέλος στην παράγραφο 3 του άρθρου 34 του σχεδίου νόµου
που αφορά την προθεσµία για τη ρύθµιση θεµάτων αυθαιρέτων,
η ηµεροµηνία από «31/01», αντικαθίσταται από την ηµεροµηνία

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

«31/05».
Το καταθέτω στα Πρακτικά.
(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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ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ θα ήθελα το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Σε τι αφορά η παρέµβασή σας, κύριε συνάδελφε;
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Στις τροπολογίες που
έκανε ο κύριος Υπουργός.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ο Υπουργός αυτήν
τη στιγµή έκανε παρέµβαση -προσέξτε- διορθωτική.
Ορίστε, έχετε το λόγο για ένα λεπτό.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Από τη στιγµή που
ήρθαν όλα µε τέτοιον επείγοντα τρόπο, κύριε Υπουργέ, αφαιρέσατε µερικές «ψείρες» µέσα από αυτό το πολυδαίδαλο πολυνοµοσχέδιο, λέγοντας ότι θα τα φέρετε εν καιρώ σε άλλα νοµοθετήµατα.
Βλέπετε, λοιπόν, πόσο εξαπατάτε τον ελληνικό λαό µε το να
του λέτε το επείγον του χαρακτήρα για να περάσουν όπως-όπως
όλα αυτά σήµερα, «σκούπα», την ώρα που θα µπορούσαµε, όπως
σας είπα και στην πρωτολογία µου, να τα κουβεντιάσουµε µέσα
στη Βουλή θεσµικά, δηµοκρατικά κι όχι «άρπα-κόλα»;
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ο κ. Κουκουλόπουλος έχει το λόγο.
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Πόσο καλύτερα θα ήταν τα πράγµατα, αγαπητέ κύριε Κουικ,
αν αποφεύγαµε εκφράσεις περί εξαπάτησης χωρίς αιτιολόγηση;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είµαστε σε µία νέα αφετηρία.
Πιστεύω ότι όλοι µας έχουµε επίγνωση ότι σ’ αυτήν τη νέα αφετηρία βρισκόµαστε για πολλούς λόγους. Συνέβαλαν πολλοί γι’
αυτήν την εξέλιξη και πάνω απ’ όλα όµως ο ελληνικός λαός µε
τις –κατά κυριολεξία- πρωτοφανείς, χωρίς προηγούµενο δηλαδή,
θυσίες που έχει υποστεί.
Γι’ αυτό ένα χρέος και µόνο έχουµε, στην αλήθεια και µόνο
στην αλήθεια. Είχα καταθέσει, µιλώντας για το φορολογικό,
πέντε δικές µας αλήθειες και θεωρώ επιβεβληµένο να τις επαναλάβω. Καλό είναι να θυµόµαστε και να γνωρίζουµε όλοι τα εξής:
Πρώτον, υλοποιούµε ένα πρόγραµµα που θεµελιώθηκε το Φεβρουάριο του 2012 και έχει ονοµατεπώνυµο και µάλιστα απέχουµε αισθητά από το κεκτηµένο του Φεβρουαρίου. Οι διπλές
εκλογές και άλλες αβελτηρίες είχαν κόστος. Δεν ήταν ανέξοδες.
Δεύτερον, όσοι µε αβάσταχτη ελαφρότητα καλλιέργησαν µύθους περί ισοδύναµων µέτρων και άλλων δρόµων, δυστυχώς
έχουν διαψευστεί. Η υφή του ελληνικού προβλήµατος και οι συγκεκριµένοι συσχετισµοί στην Ευρώπη δεν χωρούσαν δυστυχώς
άλλες επιλογές.
Τρίτον, η Ευρώπη πρέπει να αλλάξει ρότα. Πρέπει κατεπειγόντως να απαλλαγεί από τους νεοφιλελεύθερους µύθους και τις
λογικές βέβαια των τραπεζών που κυριαρχούν εδώ και είκοσι
χρόνια. Όσοι εµφορούµαστε από αυτήν την αντίληψη, παλεύουµε να οικοδοµήσουµε συµµαχίες µέσα στην Ευρώπη και
δεν αναζητούµε αυτές τις συµµαχίες σε άλλες Ηπείρους.
Τέταρτον, η Ευρώπη πρέπει να αλλάξει, αλλά και η Ελλάδα
πρέπει να αλλάξει. Απαιτούνται βαθιές τοµές και ρήξεις µε κατεστηµένες νοοτροπίες και πρακτικές και συµφέροντα προκειµένου να ανοίξει ο δρόµος που οδηγεί στην εθνική µας ολοκλήρωση µέσα στην Ευρώπη, να γίνουµε µία κανονική χώρα. Αυτό
είναι το διακύβευµα για την Ελλάδα.
Τέλος, κρατάµε όλοι εµείς σε αυτήν την Αίθουσα ως αντιπρόσωποι του ελληνικού λαού στα χέρια µας µία ελπίδα, µια ελπίδα
για το µέλλον και νοµίζω ότι είναι καθαρό τι πρέπει να κάνουµε.
Είναι µία πρόκληση για όλο το πολιτικό σύστηµα της χώρας που
πρώτα αυτό πρέπει να αλλάξει.
Όσοι το τελευταίο διάστηµα, λοιπόν, έκαναν λογαριασµούς µε
αφετηρία και βάση την περαιτέρω συρρίκνωση του ΠΑΣΟΚ, ας
το ξανασκεφτούν και ας κάνουν ξανά τους λογαριασµούς τους.
Το πάρτι της διανοµής των ιµατίων του ΠΑΣΟΚ, έλαβε τέλος. Είµαστε εδώ µε απόλυτη επίγνωση της θέσης και του ρόλου µας,
των αναγκών και των προτεραιοτήτων, των ευθυνών και του χρέους µας.
Με αυτήν την οπτική τοποθετούµε σύντοµα στα δύο ζητήµατα
που αφορούν το ένα το νοµοσχέδιο που συζητάµε και το άλλο
που έχει προκύψει από το πρωί και έχει µονοπωλήσει περίπου τη
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συζήτηση σήµερα.
Δεν υπάρχει, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ζήτηµα µε το κατεπείγον του νοµοσχεδίου, γιατί το κατεπείγον του νοµοσχεδίου
σχετίζεται µε την οµαλή εξέλιξη του προγράµµατος -για το οποίο
ενδεικτικά µίλησα και εγώ και πολλοί άλλοι συνάδελφοι βέβαιακαι πισωγυρίσµατα δεν χωράνε. Η αµφιταλάντευση είναι ισοδύναµη µε εθνική αµεριµνησία και δεν έχουµε τέτοιο δικαίωµα κανένας και καµµία σε αυτήν την Αίθουσα.
Αυτό εξάλλου ζητάνε πολύ καθαρά και δυνατά όλοι οι πολίτες
από όλους µας όταν εκφράζουν σε εµάς την αγωνία τους, αλλά
και την προσδοκία τους να βγούµε µία ώρα αρχύτερα από την
κρίση.
Δύο ζητήµατα υπάρχουν µε το νοµοσχέδιο. Το ένα το έθεσε
πολύ καθαρά ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, και απαντήθηκε προ ολίγων λεπτών από τον αρµόδιο Υπουργό, την απόσυρση συγκεκριµένων διατάξεων. Δεν έχουν όλα κατεπείγοντα χαρακτήρα και
δεν µπορούσε και δεν έπρεπε να γίνει κατάχρηση.
Υπάρχουν και κάποιες διατάξεις –και παρακαλώ, κύριε
Υπουργέ, την προσοχή σας, θα τις δώσω και γραπτά- που πιστεύω ότι έστω και την τελευταία στιγµή µπορεί να υπάρξουν
βελτιώσεις. Τις λέω στα γρήγορα.
Πρώτον, στο άρθρο 14 πρέπει οπωσδήποτε να αλλάξει, να
εναρµονιστεί µε γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβουλίου του
Κράτους το καθεστώς µε το οποίο τίθενται σε διαθεσιµότητα οι
δηµόσιοι υπάλληλοι. Είναι ακραία η έκφραση που υπάρχει. Υπάρχει γνωµοδότηση –το ξαναλέω- του Νοµικού Συµβουλίου και
έχουµε ολόκληρη τη διάταξη και θα την καταθέσουµε.
Δεύτερον, στο άρθρο 31 κακώς διαχωρίζονται τα φροντιστήρια ανάλογα µε το µέγεθός τους. Θα καταθέσω και εδώ την πρόταση τροπολογίας.
Τέλος, έγινε νοµίζω από τον κ. Στρατούλη αναφορά, την επαναλαµβάνω και εγώ και αφορά το εφάπαξ και την αποφυγή περικοπών άνω του 35%. Εδώ υπάρχει και ηθικό ζήτηµα και ζήτηµα
κοινοβουλευτικής τάξης, γιατί ψηφίσαµε µία διάταξη στις 7 Νοεµβρίου και µε την πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου που κυρώνεται σήµερα, αναιρείται λίγες µέρες µετά αυτό που ψηφίσαµε
στις 7 Νοεµβρίου. Δεν γίνονται αυτά τα πράγµατα! Θα καταθέσουµε, λοιπόν, κύριε Υπουργέ, και αυτήν την τροπολογία και παρακαλούµε µέχρι το τέλος της ψηφοφορίας να εξεταστεί.
Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε, µε το δεύτερο ζήτηµα που
αφορά τους θεσµούς. Ξεκινάω από το νοµοσχέδιο. Υπάρχει ζήτηµα λειτουργίας της Κυβέρνησης που αναδεικνύεται µέσα από
τις επτά πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου, γιατί δεν είχαν όλες
άµεση συσχέτιση µε την οµαλή εξέλιξη του προγράµµατος.
Δεν είναι αποδεκτό θέµατα ρουτίνας να ρυθµίζονται µε πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου, ούτε βέβαια είναι αποδεκτό το
Υπουργικό Συµβούλιο να µη συνεδριάζει, να υπογράφει αυτές
τις πράξεις διά περιφοράς, ούτε βέβαια είναι αποδεκτό η Βουλή
να έρχεται εκ των υστέρων να επικυρώνει µε την ψήφο της πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου, που είναι µία ακραία µορφή νοµοθετικής πρωτοβουλίας αφού αυτές έχουν ήδη παραγάγει
αποτελέσµατα. Πρέπει να µπει τέλος σε αυτήν την πρακτική.
Το κύρος των θεσµών είναι θεµελιώδης προϋπόθεση για να
βγούµε µία ώρα αρχύτερα από την κρίση. Μόνο που το κύρος
των θεσµών µας αφορά όλους και όχι µόνο την Κυβέρνηση και
όσους την στηρίζουν.
Και έτσι έρχοµαι στη δεύτερη πλευρά του ζητήµατος των θεσµών που έχει σχέση µε το ζήτηµα που προέκυψε από το πρωί,
τους πυροβολισµούς που φυσικά καταδικάζουµε –πιστεύω- όλοι
µε τον πιο απόλυτο τρόπο. Άκουσα µε πολλή προσοχή ως όφειλα
όλους τους οµιλητές και κυρίως βέβαια τον τελευταίο οµιλητή κ.
Μανώλη Γλέζο.
Αγαπητέ Μανώλη, λέγαµε –και εγώ τον εαυτό µου εκεί τον
συµπεριλαµβάνω- και πολλές φορές ψάχναµε να βρούµε σε
άλλες πλευρές αιτίες, αφορµές και τη ρίζα τέτοιων χτυπηµάτων
για δύο πολύ απλούς λόγους. Υπήρχε επί σειρά ετών –και µιλάω
για τα χρόνια της στρατηγικής της έντασης, όταν η χώρα και η
κοινωνία ήταν σε κατάσταση πολιορκίας, ξέρεις πολύ καλύτερα
από εµένα για ποια χρόνια µιλάω- σωρεία αποδείξεων για παρακρατικές οργανώσεις και, δεύτερον, βέβαια υπήρχε ένα κράτος
που µαζί µε το παρακράτος φόρτωνε µονίµως αυτές τις πράξεις
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του σε µία συγκεκριµένη πλευρά.
Υπάρχει κανένα στοιχείο ότι κάτι τέτοιο συµβαίνει σήµερα; Εάν
υπάρχει, ας προσκοµιστεί. Διαφορετικά, µπαίνει τεράστιο ζήτηµα. Δεν µπορούµε να δηµιουργούµε τέτοια εικόνα και τέτοιες
εντυπώσεις για τη λειτουργία των θεσµών και της δηµοκρατίας,
να µιλάµε για παρακρατικές οργανώσεις έτσι χωρίς κανένα επιχείρηµα αλλά για δηµιουργία εντυπώσεων.
Πιστεύω ότι δεν είναι δυνατόν η Αριστερά να επαναλάβει για
δεύτερη φορά το ίδιο λάθος και να διαβάζει λάθος κοινωνικά γεγονότα. Διέπραξε ένα λάθος στην πλατεία Συντάγµατος στο
κάτω µέρος και κάποιοι άλλοι έσπειραν και θέρισαν στο πάνω
µέρος της πλατείας. Μην κάνετε το ίδιο λάθος. Είναι –πιστεύω,
ταπεινή µου γνώµη- απλό αυτό που συµβαίνει.
Έχουν περιοριστεί οι κοινωνικές αντιδράσεις, οι προπηλακισµοί και οι εκφράσεις αγανάκτησης και πληθαίνουν µέρα τη µέρα
τροµοκρατικού χαρακτήρα ενέργειες. Μέσα από την απόγνωση
πραγµατικά που νιώθουν οι Έλληνες και ιδιαίτερα νέοι, κάποιοι
βρίσκουν ευκαιρία να στρατολογήσουν. Πρέπει δυναµικά σαν
ένας άνθρωπος µε ένα σώµα, µε µία φωνή να αποµονώσουµε
αυτές τις ενέργειες για να περιορίσουµε το περιθώριο στρατολόγησης σε τροµοκρατία. Θα βρεθούµε πολύ γρήγορα, εάν δεν
το κάνουµε αυτό όλοι µαζί µε συνέπεια, σταθερότητα και δυναµισµό, µπροστά σε µία νέα γενιά τροµοκρατίας και πραγµατικά
τότε τα πράγµατα θα είναι πολύ δύσκολα.
Πρέπει να τελειώνουµε µε αυτήν την κατάσταση και αυτό το
µήνυµα πρέπει να το δώσουµε όλοι µαζί. Είναι µία προϋπόθεση
για να βγούµε, όσο και αν έχουµε διαφορετικές οπτικές, µια ώρα
νωρίτερα από την κρίση. Αν µη τι άλλο το χρωστάµε όλοι µας
στους Έλληνες πολίτες και στην ιστορία αυτού του τόπου και
στη δηµοκρατία που αυτός γέννησε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, γίνεται γνωστό στο Σώµα ότι από τα άνω δυτικά θεωρεία παρακολουθούν τη συνεδρίαση, αφού ξεναγήθηκαν στην
έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και
λειτουργίας της Βουλής τριάντα πέντε φοιτητές και φοιτήτριες
και µία συνοδός καθηγήτρια από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Κύριοι συνάδελφοι, έχουν προβληθεί αντιρρήσεις συνταγµατικότητας και ζητείται να αποφανθεί η Βουλή. Θα εφαρµόσω, λοιπόν, την παράγραφο 2 του άρθρου 100 του Κανονισµού της
Βουλής. Έχουν δικαίωµα να µιλήσουν ο κ. Χαϊκάλης και η κ. Κωνσταντοπούλου.
Το λόγο έχει ο κ. Χαϊκάλης.
ΠΑΥΛΟΣ ΧΑΪΚΑΛΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, υποβάλλουµε
σύµφωνα µε το άρθρο 100 του Κανονισµού της Βουλής ένσταση
αντισυνταγµατικότητας κατά του άρθρου 53 του σχεδίου νόµου
για τους κάτωθι νόµιµους, βάσιµους και αληθινούς λόγους:
Η κύρωση του ως άνω άρθρου καταλύει το δηµοκρατικό πολίτευµα της χώρας και προσβάλλει ευθέως θεµελιώδεις αρχές του
Συντάγµατος. Σύµφωνα µε το Ελληνικό Δίκαιο, η κατάσχεση
πραγµάτων εκτός συναλλαγής, στα οποία περιλαµβάνονται κοινά
σε όλους πράγµατα, όπως για παράδειγµα η θάλασσα, κοινόχρηστα πράγµατα, όπως για παράδειγµα νερά µε αέναη ροή, πλατείες, λιµάνια, µεγάλες λίµνες και πράγµατα που εξυπηρετούν
δηµόσιους σκοπούς, όπως νοσοκοµεία, κ.λπ., απαγορεύεται σε
κάθε περίπτωση.
Επιπλέον, σύµφωνα µε το δηµόσιο Διεθνές Δίκαιο, η ασυλία
λόγω εθνικής κυριαρχίας περιλαµβάνει τη δικαιοδοτική ασυλία,
η οποία εµποδίζει τα εθνικά δικαστήρια να εκδικάσουν αγωγή
εναντίον αλλοδαπού δηµοσίου και την ασυλία αναγκαστικής
εκτελέσεως.
Σύµφωνα µε το ως άνω προσβαλλόµενο άρθρο, καταργείται
πλήρως η ασυλία του ελληνικού κράτους και έτσι πλέον καθίσταται δυνατή η κατάσχεση των µέχρι σήµερα ακατάσχετων αντικειµένων της δηµόσιας περιουσίας, δηλαδή όσων προστατεύονται
από το Σύνταγµα της χώρας, µε αποτέλεσµα το ελληνικό κράτος
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να στερείται τα υλικά µέσα που καθιστούν πρακτικά εφικτή την
άσκηση της κυριαρχίας του.
Η παράγραφος 4 του άρθρου 1 της πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου που κυρώνεται µε το άρθρο 53 του σχεδίου νόµου,
αναφέρει ειδικώς ότι η ισχύς των συµβάσεων τροποποίησης των
παραγράφων 1 και 2 αρχίζει από την ηµέρα υπογραφής τους
από όλα τα συµβαλλόµενα µέρη, ενώ µε µέριµνα του Υπουργού
Οικονοµικών οι συµβάσεις αυτών των παραγράφων µετά την
υπογραφή τους διαβιβάζονται στη Βουλή για ενηµέρωση.
Η ως άνω διάταξη παραβιάζει ευθέως το άρθρο 36, παράγραφος 2, του Συντάγµατος, σύµφωνα µε το οποίο συνθήκες που
περιέχουν παραχωρήσεις και επιβαρύνουν ατοµικά τους Έλληνες πολίτες δεν ισχύουν χωρίς τυπικό νόµο που να τις κυρώνει.
Συνεπώς µε τη διάταξη αυτήν καταστρατηγείται ευθέως το Σύνταγµα, καθόσον η διεθνής σύµβαση, για να εφαρµοστεί στην ελληνική έννοµη τάξη, πρέπει πρώτα να κυρωθεί µε τυπικό νόµο,
κάτι που δεν γίνεται στην προκείµενη περίπτωση.
Τρίτον, σύµφωνα µε το άρθρο 28, παράγραφος 2, του Συντάγµατος, δύνανται να αναγνωριστούν µε συνθήκη ή συµφωνία σε
όργανα διεθνών οργανισµών αρµοδιότητες που προβλέπονται
από το Σύνταγµα, πλην όµως για την ψήφιση του νόµου που θα
κυρώνει αυτήν τη συνθήκη ή συµφωνία απαιτούνται εκατόν
ογδόντα (180) ψήφοι Βουλευτών.
Συνεπώς, αν η εν λόγω πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου ψηφιστεί µε αριθµό κατώτερο του αριθµού των εκατόν ογδόντα
(180) Βουλευτών, ευθέως παραβιάζεται και καταστρατηγείται η
ως άνω συνταγµατική διάταξη και φυσικά η τυχόν ψηφισθείσα
πράξη θα είναι παντελώς άκυρη ως αντισυνταγµατική.
Κατόπιν όλων αυτών θεωρούµε το άρθρο 53 του υπό ψήφιση
σχεδίου νόµου πλήρως αντισυνταγµατικό και για το λόγο αυτό
θέτουµε ταυτόχρονα και αίτηµα ονοµαστικής ψηφοφορίας επ’
αυτού.
Επίσης, το συνταξιοδοτικό των υπαλλήλων της Βουλής έχει
διαπιστωθεί ως αντισυνταγµατικό από την Επιστηµονική Επιτροπή της Βουλής, αλλά δεν το κάνουµε θέµα. Θα το κάνετε
εσείς και περιµένουµε να πάρουµε µία απάντηση.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των Ανεξαρτήτων Ελλήνων)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Η κ. Κωνσταντοπούλου έχει το λόγο.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, ξεκινώ την ένσταση του ΣΥΡΙΖΑ-Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου υπενθυµίζοντας αυτό που είναι υποχρέωση όλων µας. Είναι το άρθρο 120 του
Συντάγµατος. Ο σεβασµός στο Σύνταγµα και τους νόµους που
συµφωνούν µ’ αυτό και η αφοσίωση στην πατρίδα και τη δηµοκρατία αποτελούν θεµελιώδη υποχρέωση όλων των Ελλήνων. Η
τήρηση του Συντάγµατος επαφίεται στον πατριωτισµό των Ελλήνων που δικαιούνται και υποχρεούνται να αντιστέκονται µε
κάθε µέσο εναντίον οποιουδήποτε επιχειρεί να το καταλύσει µε
τη βία.
Αυτή η ακροτελεύτια διάταξη του Συντάγµατος εκφράζει απόλυτα το ΣΥΡΙΖΑ-Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο, στις τάξεις και στις
γραµµές του οποίου είναι άνθρωποι που αγωνίστηκαν, όταν το
άρθρο 120 ήταν το άρθρο 114, το «1-1-4».
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
Εποµένως επιστρέφονται ως απαράδεκτα όλα όσα ειπώθηκαν
για να λασπολογήσετε εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ!
Και, κύριοι Βουλευτές, σας λέω το εξής: Μ’ αυτόν τον τρόπο
νοµοθέτησης που έχει εγκαθιδρύσει η Κυβέρνηση και στον οποίο
συναινείτε οι Βουλευτές των τριών κοµµάτων που τη στηρίζετε
καταλύετε τη δηµοκρατική λειτουργία του πολιτεύµατος, καταλύετε την κοινοβουλευτική λειτουργία του πολιτεύµατος!
Το άρθρο 1 εγκαθιδρύει τον κοινοβουλευτισµό και το άρθρο
26 ορίζει ότι η νοµοθετική λειτουργία ασκείται από τη Βουλή. Το
άρθρο 44 καθορίζει έκτακτες µόνο περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης…
(Θόρυβος-Διαµαρτυρίες)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κύριοι συνάδελφοι,
αφήστε την κ. Κωνσταντοπούλου να µιλήσει.
Κύριε Υπουργέ, σας παρακαλώ!
Συνεχίστε, κυρία Κωνσταντοπούλου, απευθυνόµενη στο Προεδρείο, σας παρακαλώ.
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ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε, να
ληφθεί υπ’ όψιν ο χρόνος της διακοπής.
(Θόρυβος)
Ξέρετε, εµείς δεν µπορούµε να γελάµε, όταν καταλύεται η δηµοκρατία! Για κάποιους είναι αστείο!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κύριοι συνάδελφοι,
σας παρακαλώ πάρα πολύ!
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Εγώ δεν µπορώ να γελάω, όταν
καταλύεται η δηµοκρατία! Κι αυτοί οι οποίοι γελούν θα δουν κάποια στιγµή την επαναπροβολή αυτής της στιγµής που µιλούσαµε για την κατάλυση της κοινοβουλευτικής λειτουργίας κι
εσείς γελούσατε!
Κύριε Πρόεδρε, το άρθρο 44 του Συντάγµατος ορίζει εξαιρετικές περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης, στις οποίες παρέχεται η δυνατότητα να µη νοµοθετεί η
Βουλή, αλλά το Υπουργικό Συµβούλιο και ο Πρόεδρος της Δηµοκρατίας.
Αυτή η Κυβέρνηση έχει κάνει κατάχρηση αυτής της δυνατότητας. Έχει εισαγάγει δεκαπέντε πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου από συγκροτήσεώς της, έξι από τις οποίες εισάγονται
σήµερα µε τη µορφή είτε αυτοτελώς της πράξης είτε κύρωσης
ως αυτοτελές δήθεν νοµοθέτηµα. Ότι δεν ήταν κατεπείγουσες,
αυτό αποδείχθηκε. Οι τρεις απ’ αυτές 12-11-2012, 18-11-2012,
19-11-2012 δεν υπεβλήθησαν καν στη Βουλή εµπρόθεσµα, δηλαδή µέσα σε σαράντα µέρες, ενώ λειτουργούσε η Βουλή! Αυτό
καταδεικνύει ότι δεν ήταν κατεπείγουσες! Αυτό καταδεικνύει ότι
υπήρχε η πρόθεση παράκαµψης του Κοινοβουλίου!
Οι υπόλοιπες απ’ αυτές είναι στις 5-12-2012, στις 7-12-2012,
στις 12-12-2012, κύριοι της Κυβέρνησης! Γιατί τις φέρατε Παρασκευή βράδυ στην Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων, να συνεδριάσει το Σάββατο και εµείς να ψηφίσουµε, πάλι αδιάβαστοι,
τριακόσιες σελίδες τη Δευτέρα, µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος;
Επίσης, οι πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου περιλαµβάνουν
αρµοδιότητες δέκα Υπουργείων, δηλαδή Οικονοµικών, Εσωτερικών, Διοικητικής Μεταρρύθµισης, Ανάπτυξης, Παιδείας, Περιβάλλοντος, Εργασίας, Υγείας, Δικαιοσύνης, Τουρισµού! Δεν αναφέρω καν τις πλήρεις ονοµασίες των Υπουργείων, γιατί δεν θα
προλάβω. Παρ’ όλα αυτά, δεν πέρασαν από τις αρµόδιες επιτροπές κοινοβουλευτικής λειτουργίας! Γιατί; Γιατί πέρασαν µόνο
από την Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων, από την οποία βεβαίως αποχωρήσαµε διαµαρτυρόµενοι, διότι αποτελούσε εικονική απόπειρα συζήτησης αυτό το οποίο έγινε;
Δεν θέλετε να συζητά η Βουλή! Δεν θέλετε να διαβουλεύεται
η Βουλή! Και γι’ αυτόν το λόγο και εις επίρρωσιν αυτής της απέχθειάς σας προς τη Βουλή και προς την κοινοβουλευτική λειτουργία του πολιτεύµατος, καταργείτε µ’ αυτό το νοµοθέτηµα και την
αυτονοµία της Βουλής, η οποία αποτελεί εγγύηση δηµοκρατικής
λειτουργίας!
(Θόρυβος-Διαµαρτυρίες)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κύριοι συνάδελφοι,
σας παρακαλώ! Αφήστε την κ. Κωνσταντοπούλου να ολοκληρώσει!
Ορίστε, κυρία Κωνσταντοπούλου, έχετε το λόγο.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Επιπλέον –και δι’ ολίγον- θα αναφερθώ σ’ αυτό που επιχειρείτε µε το άρθρο 53, το οποίο είναι
διεθνώς πρωτότυπο και µε την ειδίκευσή µου στο Διεθνές Δίκαιο
έχω να πω ότι είναι και διεθνώς πρωτάκουστο!
Κύριε Βορίδη, θέλω να σας πω…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κυρία Κωνσταντοπούλου, στο Προεδρείο να απευθύνεστε.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: …οι διεθνώς παραδεδεγµένοι κανόνες του δικαίου δεν λέγονται «ιούς κόγκες», αλλά λέγονται
«γιους κόγκες».
Αυτό οφείλατε να το γνωρίζατε, αντί να µας λέτε ότι κάποια
πράγµατα είναι γενικώς γνωστά. Αφού, λοιπόν, δεν γνωρίζετε
ούτε αυτό, θα έπρεπε να γνωρίζετε ότι πουθενά στο Διεθνές Δίκαιο δεν επιτρέπεται αυτό το οποίο επιχειρείται, η εκχώρηση της
εθνικής κυριαρχίας και η παραίτηση από κάθε ρήτρα ασυλίας και
κυριαρχίας. Επίσης δεν προβλέπεται και δεν επιτρέπεται το πρωτάκουστο το οποίο επιχειρείται, να υπαγορεύεται δηλαδή µε σύµ-
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βαση τι θα γνωµοδοτήσει ο Νοµικός Σύµβουλος του δικού µας
κράτους. Περιέχεται σε αυτά που θέλετε εσείς να εγκρίνουµε ως
υπόδειγµα νοµικής γνωµοδότησης για τον εγγυητή, το οποίο θα
υπογράψει ο Νοµικός Σύµβουλος του Κράτους της Ελλάδας και
στο οποίο διαβεβαιώνει ότι δεν υπάρχουν νοµικά κωλύµατα για
αυτό το οποίο φέρνετε. Κι έχετε το θράσος να το φέρνετε και ως
υπόδειγµα για να το εγκρίνουµε! Την κρίση, δηλαδή, του Νοµικού
Συµβούλου του Κράτους την προκαταλαµβάνουν οι αντισυµβαλλόµενοί µας και την υπαγορεύουν ως υπόδειγµα γνωµοδότησης;
Αυτό αποτελεί την πλήρη κατάλυση, µα πλήρη κατάλυση της δηµοκρατικής λειτουργίας του πολιτεύµατος, της εθνικής µας κυριαρχίας. Παραδίδετε «γη και ύδωρ» αδιάβαστοι και µας κουνάτε
το δάκτυλο ότι θα έπρεπε να ξέρουµε.
Εµείς, λοιπόν, πραγµατώνοντας το άρθρο 120 του Συντάγµατος, αντιστεκόµαστε µε τα µέσα που έχουµε εδώ µέσα, που είναι
η ένσταση αντισυνταγµατικότητας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ο κ. Προκόπης Παυλόπουλος έχει το λόγο.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κύριε Παυλόπουλε,
µε συγχωρείτε µισό λεπτό.
Κύριοι συνάδελφοι, ακούσαµε την κ. Κωνσταντοπούλου, ακούσαµε τον κ. Χαϊκάλη, ας ακούσουµε και τον κ. Παυλόπουλο.
ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ: (Δεν ακούστηκε)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κυρία Κουντουρά,
είδατε τον Πρόεδρο να µην έχει κάνει τις παρατηρήσεις του; Τις
έκανα. Αφήστε να ακούσουµε και τον κ. Παυλόπουλο.
Ορίστε, κύριε Παυλόπουλε, έχετε το λόγο.
ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η ένσταση αντισυνταγµατικότητας είναι µία και ενιαία κατά βάση και αφορά το ζήτηµα της συµβατότητας του άρθρου 53 µε τις διατάξεις του Συντάγµατος που
υπερασπίζονται την εθνική κυριαρχία. Η ένσταση αντισυνταγµατικότητας δεν έχει, κανένα, µα κανένα, έρεισµα, γιατί στηρίζεται
σε µία προφανέστατα εσφαλµένη ερµηνεία της ίδιας της δανειακής σύµβασης και, επιπλέον, σε µία άγνοια της πραγµατικότητας σχετικά µε το τι περιέχουν οι δανειακές συµβάσεις αυτού
του τύπου.
Ας συνεννοηθούµε σε ένα πράγµα, όµως. Κακή τη µοίρα, η Ελλάδα βγήκε από τις αγορές µε τον τρόπο που βγήκε. Από τη
στιγµή που βγήκε, η επιλογή ήταν µία: αφού δανειζόµαστε εκτός
αγορών, δανειζόµαστε µε συµβάσεις όπου το δίκαιο το οποίο
εφαρµόζεται επιβάλλεται από το δανειστή. Αυτό ισχύει και για
όλες τις χώρες που βρίσκονται σε µνηµόνιο. Για όλες. Και µάλιστα µε τον ίδιο τύπο σύµβασης, και θα έρθω πάλι σε αυτό.
Από εκεί και πέρα, λοιπόν, οι συµβάσεις αυτές καθορίζουν και
το ζήτηµα του ποιο δικαστήριο είναι αρµόδιο να ρυθµίσει τα θέµατα εκτέλεσης της σύµβασης αυτής. Το δικαστήριο αυτό καθορίζεται ότι είναι το Δικαστήριο του Μεγάλου Δουκάτου του
Λουξεµβούργου, όπως και σε όλες τις άλλες δανειακές συµβάσεις όλων των άλλων χωρών που υπάγονται σε µνηµόνιο. Και σε
ό,τι αφορά το δίκαιο, είναι το Αγγλικό Δίκαιο που ισχύει σε όλο
σχεδόν τον κόσµο όταν δανείζεσαι εκτός αγορών.
Τι σηµαίνει το Αγγλικό Δίκαιο; Και αυτά που θα πω δεν είναι
απόψεις µου, είναι η διδασκαλία σε ολόκληρο τον κόσµο σε όλα
τα πανεπιστήµια του κόσµου. Επειδή επικαλέστηκε το βιβλίο του
ο κ. Μητρόπουλος, δεν ξέρω τι γράφει στο βιβλίο του, ξέρω εγώ
τι διδάσκω σύµφωνα µε τη διεθνή βιβλιογραφία και νοµολογία
στους φοιτητές του µεταπτυχιακού της Νοµικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Το Αγγλικό Δίκαιο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εφαρµόζεται µόνο ως προς την ενοχική σχέση που
ρυθµίζει το πόσα χρήµατα χρωστάµε και η απόφαση είναι εκτελεστή και εγκρίνεται για το τι χρωστάµε. Όλα τα υπόλοιπα, το
πώς θα εκτελεστεί η απόφαση αυτή -το λέει η ίδια η σύµβαση
εάν το δείτε, είναι η παράγραφος 4 εδάφιο 4- υπάγονται στο δίκαιο της χώρας στην οποία γίνεται η εκτέλεση. Δηλαδή, αρµόδια
είναι τα δικαστήρια της χώρας και το δίκαιο της αναγκαστικής
εκτέλεσης είναι το δίκαιο της χώρας. Και αυτό το λέει η ίδια η
σύµβαση, όταν ορίζει, «εκτός εάν αυτό απαγορεύεται από αναγκαστικό νόµο».
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Ο όρος «αναγκαστικό δίκαιο» για τους εξ ηµών νοµικούς σηµαίνει τη διάκριση µεταξύ jus cogens και jus dispositivum. Jus
cogens είναι το δίκαιο εκείνο της χώρας το οποίο δεν είναι δυνατόν να µεταβληθεί µε πρωτοβουλία των µερών. Και τέτοιο είναι
π.χ. η Πολιτική Δικονοµία, τέτοιο είναι η Ποινική Δικονοµία, τέτοιο
η Διοικητική Δικονοµία, τέτοιος είναι ο Κώδικας Εισπράξεως
Πράξεων Δηµοσίων Εσόδων κ.λπ..
Άρα, όταν βγει η απόφαση του Λουξεµβούργου, θα λέει τι χρωστάµε, αλλά το τι είναι εκείνο το οποίο θα εκτελεστεί και πώς θα
εκτελεστεί ορίζεται µε βάση δικαστικές αποφάσεις ελληνικών δικαστηρίων και µε βάση την ελληνική νοµοθεσία που κάνει το διαχωρισµό στην Ελλάδα µεταξύ των στοιχείων εκείνων του
δηµοσίου τα οποία υπόκεινται σε εκτέλεση και εκείνων που δεν
υπόκεινται σε εκτέλεση. Και ξέρετε όλοι ότι αυτά ισχύουν και για
τους Έλληνες πολίτες. Διότι ο Έλληνας πολίτης όταν έχει στα
χέρια του µία απόφαση δικαστική µπορεί να την εκτελέσει µετά
την αναθεώρηση του 2001 εναντίον του δηµοσίου. Και αυτό
αφορά µόνο την ιδιωτική περιουσία, δηλαδή αυτήν που δεν είναι
τεταγµένη στην εξυπηρέτηση δηµόσιου σκοπού, δηλαδή π.χ. ένα
ακίνητο το οποίο απλώς εκµεταλλεύεται το δηµόσιο. Όλα τα
άλλα που είναι τεταγµένα στην εξυπηρέτηση του δηµοσίου σκοπού -είτε λέγονται αρχαιολογικοί χώροι είτε χώροι για τις δηµόσιες υπηρεσίες είτε λέγεται ορυκτός πλούτος είτε λέγεται
παραλίες- όλα αυτά δεν µπορούν να υποστούν καµµία αναγκαστική εκτέλεση.
Επιπλέον θέλω να τονίσω κάτι. Αυτό στο οποίο αναφέρεστε
είναι ο τύπος νοµικής γνωµοδότησης. Άκουσα και την πρωτοφανή άποψη «πού ακούστηκε να µας επιβάλλεται και ο τύπος της
γνωµοδότησης;» από ανθρώπους που ξέρω ότι έχουν σπουδάσει
Διεθνές Δίκαιο και τιµώ τη νοµική τους γνώση. Ήθελα να τους
ρωτήσω στις διεθνείς δανειακές συµβάσεις την έννοια «opinion
letter» την ξέρουν, ναι ή όχι; Η κάθε δανειακή σύµβαση περιέχει
αντίστοιχη «opinion letter», η οποία καθορίζει ουσιαστικά τον
τύπο της συνεννόησης µεταξύ των µερών.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Τι σχέση έχει αυτό; Δεν είναι
εταιρεία η Ελλάδα.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: (Δεν ακούστηκε)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κύριε Καπερνάρο,
µη διακόπτετε. Θα πάρετε το λόγο.
ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Άρα, λοιπόν, µέσα σε αυτήν
την Αίθουσα κάποιοι λένε ότι είναι δυνατόν οι δανειστές µας να
επιβάλλουν αναγκαστική εκτέλεση µε βάση τη δανειακή σύµβαση
σε κάθε στοιχείο της περιουσίας του ελληνικού δηµοσίου και του
ελληνικού λαού! Κάτι που ούτε οι δανειστές µας δεν τολµούν να
πουν, αφού η κυριαρχία µας κατοχυρώνεται από την ίδια την νοµολογία του Δικαστηρίου της Χάγης µε την υπόθεση Lotus από
το 1927, που ουδέποτε έχει αµφισβητηθεί.
Και ένα θα πω µονάχα, για να µη νοµίζετε ότι µιλώ ex cathedra
και εκφράζω προσωπικές απόψεις. Τα είχαµε πει και στο PSI
όταν µιλάγαµε εδώ. Τα είχα υποστηρίξει εγώ, τα είχε υποστηρίξει
και η τότε κυβέρνηση. Οι δανειστές µας παρακολουθούν κάθε
συνεδρίαση. Αν άκουγαν τον Υπουργό την εποχή εκείνη για την
ερµηνεία που δίνω τώρα και όσα λέω εγώ εκ µέρους της Πλειοψηφίας, ξέρετε τι απάντηση θα είχαν δώσει; «Μα τι λέτε, κύριε
Παυλόπουλε και κύριοι της Πλειοψηφίας, σοβαρά µιλάτε;». Πιστεύω ότι το κάνετε -και το λέω- εξ αγαθού συνειδότος. Μην
προσπαθείτε να δώσετε επιχειρήµατα στους δανειστές, που ούτε
τα έχουν ούτε τα φαντάστηκαν ότι τα έχουν. Εδώ είναι το µεγάλο
ζήτηµα. Γιατί ουδείς αµφισβήτησε αυτό το οποίο λέω αυτήν τη
στιγµή και εκφράζοµαι όχι ως Προκόπης Παυλόπουλος, αλλά µε
βάση τη διεθνή νοµολογία και τη διεθνή βιβλιογραφία. Ας ξέρει,
λοιπόν, ο ελληνικός λαός, αυτός που χειµάζεται, αυτός που υφίσταται τις συνέπειες των µνηµονίων και βεβαίως της αδίστακτης
πολιτικής της τρόικας, ότι δεν κινδυνεύει από καµµία κατάσχεση
εις βάρος της περιουσίας του Δηµοσίου, η οποία είναι τεταγµένη
στην εξυπηρέτηση του δηµοσίου σκοπού. Και αυτό οφείλεται στο
γεγονός ότι το Σύνταγµα, η νοµοθεσία µας και η διεθνής νοµολογία αυτά τα κατοχυρώνουν. Αν άλλοι κάνουν τέτοιες ερµηνείες, επειδή θεωρούν ότι τους βολεύει εν όψει πολιτικών
σκοπιµοτήτων, τους λέω και πάλι αυτό που είχα πει και την προηγούµενη φορά. Το Σύνταγµα και ο Κανονισµός της Βουλής προ-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

βλέπουν τις ενστάσεις της αντισυνταγµατικότητας για να υπερασπιζόµαστε µε την πολιτική µας και τα πολιτικά µας επιχειρήµατα
το Σύνταγµα. Και όχι για να υπερασπιζόµαστε µέσω του Συντάγµατος την εκάστοτε πολιτική την οποία επιλέγουµε.
Εάν κάνουµε τέτοιες επιλογές, τότε ούτε την πολιτική υπερασπιζόµαστε και πολύ περισσότερο δεν υπερασπιζόµαστε το Σύνταγµα. Και ας µην σπέρνουµε τον πανικό σε ένα λαό ο οποίος
χειµάζεται, χρησιµοποιώντας µεγαλόστοµες εκφράσεις, γιατί
αυτές τις εκφράσεις θα τις πληρώσουµε κάποια στιγµή όλοι. Και
ξέρετε γιατί; Διότι εύκολα ηχούν στα αυτιά εκείνα τα οποία κάποιοι θέλουν να τους µεταφέρουν. Mόνο που αυτό δεν είναι αλήθεια. Άλλοι είναι οι κίνδυνοι για την ελληνική κοινωνία και άλλοι
είναι οι κίνδυνοι για την Ελληνική Δηµοκρατία -το γνωρίζουµε
όλοι- όχι από το άρθρο 53 του σχεδίου νόµου.
Το µεγαλύτερο κακό που συνέβη µε τις δανειακές συµβάσεις
είναι ότι φτάσαµε στο σηµείο να µη δανειζόµαστε από τις αγορές
για να µας επιβληθεί το Αγγλικό Δίκαιο ως προς την ενοχική
σχέση. Ναι, αυτό είναι µείζον κακό και αυτό πρέπει να αντιµετωπίσουµε. Όµως, από εκεί και πέρα, µε όλα τα νοµικά επιχειρήµατα οφείλουµε να υπερασπιστούµε τη χώρα µας για κάτι που
δεν µας το αµφισβήτησαν -το τονίζουµε- ούτε οι δανειστές µας.
Είναι κρίµα να διχαζόµαστε µε ανεύθυνες ερµηνείες που δεν κάνουν τίποτε άλλο παρά να σπέρνουν τον πανικό και τίποτα παραπέρα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, σας ζητώ το
λόγο επί προσωπικού, παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ένα λεπτό. Εδώ µιλάµε πολιτικά και δεν υπάρχει προσωπικό για κανέναν.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Για ό,τι θέλετε δεν υπάρχει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Μα, δεν υπάρχει
προσωπικό, κυρία Κωνσταντοπούλου.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ζητώ το λόγο, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Θα µου πείτε το
λόγο που ζητάτε, λοιπόν, να µιλήσετε πια επί προσωπικού.
Ορίστε, σας ακούµε.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Επειδή αναφέρθηκε ο κ. Παυλόπουλος στις νοµικές γνώσεις των ενισταµένων, εγώ θα πω ότι
γνωρίζω πολύ καλά ότι ο κ. Παυλόπουλος γνωρίζει ότι τέτοιες
συµβάσεις υπογράφουν εταιρείες, δεν υπογράφουν ανεξάρτητες χώρες και ανεξάρτητα κράτη. Αυτές οι συµβάσεις µε τέτοιου
είδους περιεχόµενα και τέτοιες ρήτρες είναι γνωστές στο Εµπορικό Δίκαιο, στο ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο, όχι στις διακρατικές
συµβάσεις.
Επίσης έχω να πω ότι δεν έχει καµµία σχέση µε opinium legum
αυτό το οποίο περιλαµβάνεται ως παράρτηµα και υπαγορεύει ότι
ο Νοµικός Σύµβουλος δηλώνει ότι, κατ’ εφαρµογή των νοµικών
κανονιστικών και νοµικά δεσµευτικών αποφάσεων που ισχύουν
σήµερα, έχει έγκυρα και αµετάκλητα δεσµευθεί η Ελλάδα, ότι ο
Νοµικός Σύµβουλος του Κράτους δηλώνει ότι η υπογραφή της
σύµβασης…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κυρία Κωνσταντοπούλου, αυτό είναι προσωπικό;
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: …δεσµεύει νόµιµα τον εγγυητή…
(Θόρυβος στην Αίθουσα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Δεν είναι προσωπικό αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κυρία Κωνσταντοπούλου, αυτό είναι προσωπικό;
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Βεβαίως, είναι προσωπικό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κυρία Κωνσταντοπούλου, σας παρακαλώ!
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Επίσης, γνωρίζει πολύ καλά ο κ.
Παυλόπουλος ότι αυτήν τη στιγµή, δυστυχώς, φτιάχνουµε προηγούµενα πάρα πολύ κακά για άλλες χώρες…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κυρία Κωνσταντοπούλου, γιατί παίρνετε το λόγο;
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: …και φέρουµε την ευθύνη γι’
αυτό που κάνετε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ο κ. Λαφαζάνης έχει
το λόγο για πέντε λεπτά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ο κ. Παυλόπουλος…
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ: Στο Προεδρείο να κοιτάτε, κύριε συνάδελφε.
(Θόρυβος στην Αίθουσα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Απαγορεύεται να κοιτάζω και
από εδώ; Τόσο πρόβληµα έχετε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κύριε Λαφαζάνη,
στο Προεδρείο να απευθύνεστε, παρακαλώ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ωραία! Πρέπει να µπει, λοιπόν,
στον Κανονισµό και ένας νέος κανόνας που να λέει «µην κοιτάζετε ούτε δεξιά σας ούτε αριστερά σας, µόνο µπροστά».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Τον Κανονισµό,
κύριε Λαφαζάνη, τον έχουν σµιλέψει πάρα πολλοί πριν από µας.
Δεν χρειάζεται τώρα πια.
Προχωρήστε, κύριε Λαφαζάνη.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ο κ. Παυλόπουλος, βεβαίως,
κάνει φιλότιµες προσπάθειες, καθηγητής είναι, λέει ότι σέβεται
την επιστηµονική του ιδιότητα, αλλά ασφαλώς πέφτει πάρα πολύ
έξω.
Διότι το θέµα που τίθεται, κύριε Παυλόπουλε, είναι ότι δεν µας
λέτε γιατί µπαίνουν όλες αυτές οι διατάξεις. Γιατί καταργείται
κάθε έννοια κυριαρχίας της χώρας; Γιατί αίρεται κάθε ασυλία;
Γιατί παραχωρείται στα δικαστήρια του Λουξεµβούργου η δυνατότητα να κάνουν τις οποιεσδήποτε κινήσεις σε βάρος της Ελλάδας και των περιουσιακών της στοιχείων; Γιατί όλα αυτά; Γιατί
παραιτούµεθα από το Ελληνικό Δίκαιο και πηγαίνουµε στο Αγγλικό Δίκαιο; Αν είναι όλα τόσο θαυµάσια, για ποιο πράγµα κάνετε αυτού του είδους τις συµβάσεις και γράφετε αυτές τις
κατάπτυστες διατάξεις εδώ, οι οποίες δηµιουργούν τεράστια
προβλήµατα;
Κάνετε το τρικ µε τη δηµόσια περιουσία και την ιδιωτική περιουσία του δηµοσίου. Είναι µεγάλο τρικ αυτό που κάνετε, διότι
κανείς δεν σας είπε ότι θα έρθουν εδώ οι δανειστές, θα πάρουν
τις παραλίες και τα φυσικά µνηµεία και θα τα µετακοµίσουν σε
άλλη χώρα. Το έχουν κάνει εν µέρει άλλες φορές µε την ανοχή
παρατάξεων τις οποίες ιστορικά διαδέχεσθε.
Όµως, εν πάση περιπτώσει, δεν λέµε εµείς αυτό. Εµείς λέµε
ότι η εκµετάλλευση όλων των περιουσιακών στοιχείων, µνηµείων,
φυσικών τοπίων, παραλιών και ορυκτού πλούτου περνάει στα
χέρια των δανειστών, αν η χώρα περιέλθει σε δυσχερή θέση. Και
µε την πολιτική σας εκεί οδηγείτε τη χώρα.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ)
Σας λέµε, λοιπόν, ότι αυτά που κάνετε είναι πρωτοφανή. Αυτά
παραβιάζουν κάθε έννοια εθνικής κυριαρχίας και υποθηκεύουν
το µέλλον της χώρας.
Όµως, δεν µας είπατε, κύριε καθηγητά, τίποτα για τα άλλα που
είπαµε, που είναι εξίσου σηµαντικά.
Δεν µας λέτε, κύριε Παυλόπουλε, αν διαβάσατε την έκθεση
της Επιστηµονικής Επιτροπής της Βουλής ή τη γράφετε στα
παλιά σας τα παπούτσια, ως καθηγητής. Δεν θεωρήσατε σκόπιµο
να κάνετε ένα µικρό σχόλιο; Δεν το θεωρείτε σκόπιµο; Όλα αυτά
τα οποία γράφει δεν τα έχετε διαβάσει;
Θα σας τα διαβάσω εγώ, κύριε Παυλόπουλε.
Λέει, λοιπόν: «Δεδοµένου ότι οι ως άνω ρυθµίσεις» και αναφέροµαι στη ρύθµιση των συνταξιοδοτικών δικαιωµάτων των υπαλλήλων της Βουλής και των µισθολογικών τους απολαβών,
κύριοι…
(Θόρυβος στην Αίθουσα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ησυχία, συνάδελφοι! Ησυχία, παρακαλώ!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Και µη νοµίζετε ότι βρήκατε επικοινωνιακό πεδίο για να περάσετε την πολιτική σας µέσω των
υπαλλήλων της Βουλής. Είσαστε πικρά γελασµένοι, εάν νοµίζετε
ότι βρήκατε τα θύµατα να θάψετε πέντε-έξι. Δεν γίνονται αυτά
τα πράγµατα.
Σας διαβάζω, λοιπόν: «Δεδοµένου ότι οι ως άνω ρυθµίσεις» -
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εννοώ το συνταξιοδοτικό και το µισθολογικό των υπαλλήλων της
Βουλής- «εισάγονται προς ψήφιση µε διαδικασία διαφορετική
από τη συνταγµατικώς προβλεπόµενη, δεν συνάδουν προς το
Σύνταγµα». Είναι ρητή αναφορά.
Και λέει η Επιστηµονική Επιτροπή της Βουλής, κύριε Παυλόπουλε -δεν τα λέει ο Λαφαζάνης, ο άσχετος- τα εξής: «Το άρθρο
65…»
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Λαφαζάνη, προς το Προεδρείο να απευθύνεστε, παρακαλώ, εάν έχετε
την καλοσύνη.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Λέει, λοιπόν, η Επιστηµονική Επιτροπή της Βουλής: «Το άρθρο 65 παράγραφος 1 του Συντάγµατος προβλέπει ότι η Βουλή ορίζει τον τρόπο της ελεύθερης και
δηµοκρατικής λειτουργίας της µε Κανονισµό που ψηφίζεται από
την Ολοµέλεια κατά το άρθρο 76 και δηµοσιεύεται µε παραγγελία του Προέδρου της στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης».
Πού τηρήθηκε αυτό, κύριε Παυλόπουλε;
Στο άρθρο 65 παράγραφος 6, πάλι η Επιστηµονική Επιτροπή
της Βουλής προβλέπει τα εξής: «Ο Κανονισµός της Βουλής καθορίζει την οργάνωση των υπηρεσιών της Βουλής υπό την εποπτεία του Προέδρου, καθώς και όλα όσα αφορούν το προσωπικό
της». Πού εφαρµόζεται αυτό το άρθρο;
Πού εφαρµόζεται, κύριε Παυλόπουλε; Εδώ µιλάµε για ρητή
παραβίαση του Συντάγµατος. Τι σηµαίνει αυτό; Σηµαίνει ότι καταργείται, όπως λέει η Επιστηµονική Επιτροπή της Βουλής, όχι
απλώς το αυτοδιοίκητο της Βουλής, αλλά η ίδια η αυτονοµία της.
Τη µετατρέπετε -και εκεί είναι ο στόχος σας, το είπα- έτσι ώστε
η Βουλή να γίνει Γενική Γραµµατεία του Υπουργείου Οικονοµικών
ή του Πρωθυπουργικού Γραφείου και στο τέλος, κατά τον κ. Μανιτάκη, τις υπηρεσίες της να τις παραδώσετε σε ιδιώτες, διότι…
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε συνάδελφε, συντοµεύετε, σας παρακαλώ!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Αυτό είναι το όραµα που πρεσβεύετε, κύριοι, που υπηρετείτε, υποτίθεται, επιστηµονικά τη
συνταγµατική τάξη της χώρας. Και τη γράφετε στα παλιά σας τα
παπούτσια.
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Επίσης, κύριε καθηγητά, η Επιστηµονική Υπηρεσία…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Να απευθύνεστε προς το Προεδρείο, σας παρακαλώ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Βεβαίως, σε σας, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Το λέει ο Κανονισµός, δεν το λέω εγώ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Υπάρχει ρητή αναφορά του Συντάγµατος: «Τα συνταξιοδοτικά νοµοθετήµατα περνούν µόνα και
δεν συνοδεύονται µε άλλες διατάξεις». Εδώ έχουµε συνταξιοδοτικές διατάξεις οι οποίες συνοδεύονται από ένα ολόκληρο παράρτηµα, µια πασαρέλα άρθρων. Είναι επτά νοµοσχέδια µαζί.
Πού τηρείται το Σύνταγµα;
Όταν κυρώνεται πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου δεν περιέχει καµµία άλλη διάταξη παρά µόνο παρεµφερείς µπορούν να
προστεθούν. Εδώ µε πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου κυρώνεται η τροποποίηση της δανειακής σύµβασης και βάζετε σωρεία
άρθρων και σωρεία νοµοσχεδίων παράλληλα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Λαφαζάνη, τελειώσατε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Τελειώνω.
Θεµελίωση δικαιώµατος συνταξιοδοτικού κατοχυρώνεται από
το Σύνταγµα. Κατοχυρώνεται επίσης από τον Ευρωπαϊκό Χάρτη
Δικαιωµάτων του Ανθρώπου. Είναι ρητή αναφορά του Επιστηµονικού Συµβουλίου της Βουλής. Εδώ ερχόσαστε και τα θεµελιωµένα συνταξιοδοτικά δικαιώµατα των υπαλλήλων της Βουλής τα
πετάτε στον κάλαθο των αχρήστων, παραβιάζοντας τον Ευρωπαϊκό Χάρτη Δικαιωµάτων του Ανθρώπου.
Αυτά όλα, κύριοι, είναι παραβιάσεις συγκεκριµένες, σαφείς και
ρητές που δεν επιδέχονται αντιρρήσεων. Να ακούσουµε, λοιπόν,
επιχειρήµατα και όχι ρητορείες.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε
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πολύ, κύριε Λαφαζάνη.
Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας κ. Βορίδης, αλλά επειδή έχει ζητήσει και ο κ. Καµµένος το λόγο, θα προηγηθεί.
Ορίστε, κύριε Καµµένε.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ευτυχώς στη Βουλή ακόµα κρατούνται Πρακτικά. Θα αναφερθώ µόνο στα επίσηµα Πρακτικά
από τις 6 Ιουλίου 2010 που ήρθε ο πρώτος εφαρµοστικός νόµος
του µνηµονίου. Ήµουν ακόµα στη Νέα Δηµοκρατία, όταν ήταν η
Νέα Δηµοκρατία κατά του µνηµονίου. Δεν θα αναφερθώ στην
κατ’ ιδίαν συζήτηση του γραφείου του σηµερινού Πρωθυπουργού µε τον κ. Προκόπη Παυλόπουλο, θα αναφερθώ στη σελίδα
9.669 των Πρακτικών της Βουλής. Ο καθηγητής Προκόπης Παυλόπουλος, τέως Υπουργός, εκ µέρους της Νέας Δηµοκρατίας
καταθέτει αίτηση αντισυνταγµατικότητας κατά του εφαρµοστικού νόµου.
Σας διαβάζω τρία αποσπάσµατα. Λέει επί λέξει ο κ. Παυλοπουλος ορισθείς λέγων επί της ενστάσεως και των αντιρρήσεων της
αντισυνταγµατικότητας: «Επειδή διάφορα ακούστηκαν, υποθέτω
ότι συµφωνούµε σε αυτήν τη Βουλή πως και ο κυρωτικός νόµος
του µνηµονίου και οι επιµέρους νοµοθετικές και διοικητικές πράξεις οι οποίες εκδίδονται σε εκτέλεσή του δεν µπορεί σε καµµία
περίπτωση να κατισχύουν του Συντάγµατος. Το Σύνταγµα είναι
το θεµέλιο της έννοµης τάξης και ο κυρωτικός νόµος του µνηµονίου και όλες οι νοµοθετικές και διοικητικές πράξεις, πρέπει
να υπακούουν στο Σύνταγµα. Δεν υπάρχει τίποτα πάνω από το
Σύνταγµα για τα ελληνικά νοµοθετικά, διοικητικά και δικαστικά
όργανα. Εποµένως δεν τίθεται θέµα άλλης ιεράρχησης σύµφωνα
µε το άρθρο 28 παρ 1».
Και λέει εν συνεχεία: «Είναι ευθεία παραβίαση του Συντάγµατος, η οποία είναι η µήτρα που γεννάει όλες τις λοιπές συνταγµατικές αµφιβολίες και έθεσε και το ζήτηµα της δήθεν σύγκρισης
µεταξύ διατάξεων του µνηµονίου και του Συντάγµατος. Ξεκαθαρίζουµε «λέει ο κ. Παυλόπουλος εκ µέρους της Νέας Δηµοκρατίας», λοιπόν, ότι το άρθρο 28 ορίζει πως το Σύνταγµα υπερισχύει
πάντων. Αυτή είναι η µήτρα της έννοµης τάξης και η βάση της έννοµης τάξης».
Αφού αµφισβητεί το σύνολο των διατάξεων που προκύπτουν
από το µνηµόνιο 1 και τον εφαρµοστικό νόµο, συµπεριλαµβανοµένου και του θέµατος της ασυλίας του Αγγλικού Δικαίου κ.λπ.,
καταλήγει: «Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και οι διατάξεις αυτές
του νοµοσχεδίου αποδεικνύουν, µέσα και από την αντισυνταγµατικότητα, ότι το νοµοσχέδιο αυτό κατεδαφίζει το κοινωνικό
κράτος δικαίου. Το κατεδαφίζει στο σύνολό του. Και νοµίζω ότι
στο σηµείο αυτό πρέπει να παρατηρήσουµε ότι αυτό που κάνει
η Κυβέρνηση είναι να κατεδαφίζει ένα κοινωνικό κράτος, το
οποίο µε τόση φροντίδα και τόσο κόπο όλες οι κυβερνήσεις µετά
τη Μεταπολίτευση προσπάθησαν να δηµιουργήσουν.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πλευρά της Νέας Δηµοκρατίας)
Δεν έχουµε να πούµε τίποτε άλλο από το ότι εµείς συνεχίζουµε
να συµφωνούµε µε τον καθηγητή Παυλόπουλο, που έθεσε θέµα
της αντισυνταγµατικότητας για τις διατάξεις του µνηµονίου που
σήµερα έρχεται να υπερασπιστεί ως συνταγµατικό.
Είχε, όµως, προβλέψει ότι το κοινωνικό κράτος καταρρέει. Επιβεβαιώθηκε στις τότε προβλέψεις του. Ο ελληνικός λαός πλέον
όλους µάς κρίνει και για τη θέση µας την πολιτική και για τις θέσεις µας τις νοµικές.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των Ανεξαρτήτων Ελλήνων)
ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω
το λόγο για ένα λεπτό;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Επί προσωπικού, κύριε Παυλόπουλε;
ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι, επειδή αναφέρθηκε στο
πρόσωπό µου.
Κύριε Πρόεδρε των Ανεξάρτητων Ελλήνων, δεν παίρνω ούτε µία
λέξη πίσω από αυτά που διαβάσατε, γιατί αυτά είναι αυτονόητα
και εκείνα που καθορίζουν την ιεραρχία των κανόνων δικαίου.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Υπενθυµίζω το εξής: Και σήµερα -πιστεύω και ήµουν εκείνος
που στο Συµβούλιο της Επικρατείας και ως δικηγόρος υπερασπίστηκα- ότι το χαράτσι, παραδείγµατος χάριν, στα ακίνητα ήταν
απολύτως αντισυνταγµατικό και κρίθηκε αντισυνταγµατικό. Πιστεύω ότι σειρά διατάξεων των κυβερνήσεων Παπανδρέου-Παπαδήµου κατεδάφισαν το κοινωνικό κράτος δικαίου. Τι σχέση
έχει, όµως, αυτό µε τη δανειακή σύµβαση; Τι σχέση έχει αυτό µε
τα θέµατα που συζητάµε;
Αντίθετα, θα σας θυµίσω κάτι, κύριε Πρόεδρε των Ανεξάρτητων Ελλήνων: Ότι αυτά που είπα σήµερα τα είχα πει στην κατ’
ιδίαν συζήτηση των Βουλευτών της Νέας Δηµοκρατίας, όταν
έγινε εκείνο το σχίσµα και όταν διάφοροι συνάδελφοι πίστευαν
αυτά που λεν και σήµερα κάποιοι δικοί σας. Και από εκείνο εκεί
το Βήµα ως εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας συζητώντας το PSI
είπα ακριβώς τα ίδια που λέω και τώρα.
Εγώ δεν συνήθισα να ταξιδεύω µε σηµαίες ευκαιρίας και, σας
είπα, ούτε την επιστήµη µου την έβαλα ποτέ στην υπηρεσία της
πολιτικής. Και όταν κάνω ενστάσεις αντισυνταγµατικότητας τις
κάνω για να υπερασπιστώ µε πολιτικούς όρους το Σύνταγµα και
όχι την πολιτική µου µε όρους Συντάγµατος.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Σας ευχαριστούµε πολύ, κύριε Παυλόπουλε.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων): Θέλω το λόγο, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ορίστε, για ένα
λεπτό, κύριε Καµµένε.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων): Χαίροµαι που επιµένετε στις θέσεις σας και επιβεβαιώνετε
την αντισυνταγµατικότητα όλων αυτών των νοµοσχεδίων, που
αποτελούν µια σειρά.
Σήµερα αυτό που ψηφίζουµε ουσιαστικά είναι ο πρώτος εφαρµοστικός νόµος ο οποίος «νοµιµοποιεί» -διότι η δική µας θέση
είναι ότι χρειάζεται αυξηµένη πλειοψηφία- το σύνολο των διατάξεων των µνηµονίων. Και λέµε ότι παραµένουν αντισυνταγµατικοί
κατά τους δικούς σας συσχετισµούς.
Και θα σας θυµίσω και κάτι άλλο. Ήσασταν ο πρώτος που µας
διδάξατε τότε απέναντι στην κυβέρνηση Παπανδρέου και στον
ίδιο τον κ. Παπανδρέου -που σήµερα προασπίζεστε και θέλετε
να προασπίσετε από την παραποµπή του την Πέµπτη- το θέµα
της εφαρµογής του Αγγλικού Δικαίου, το οποίο εφαρµόστηκε
στην Ελλάδα µε την απόφαση η οποία είχε ληφθεί και την ουσιαστική συµµετοχή του αγγλικού τότε στόλου στο βοµβαρδισµό
του Φαλήρου.
Σας τα λέω αυτά, κύριε καθηγητά και κύριε συνάδελφε, διότι
και Πρακτικά υπάρχουν και όταν εµείς λέµε ότι το σύνολο αυτών
που ψηφίζονται, που προσπαθούν να παραχωρήσουν τη ασυλία
της χώρας και την εθνική κυριαρχία της χώρας, είναι άκυρα και
ουδέποτε ψηφισθέντα από τη Βουλή των Ελλήνων και τα αµφισβητούµε και προς τους δηµοσίους δανειστές πιστεύουµε ότι θα
έρθει η ώρα που µε τα δικά σας λεγόµενα θα τα υπερασπιστούµε, για να διαφυλάξουµε την αξιοπρέπεια της ελληνικής οικογένειας -που σήµερα διαλύεται µαζί µε το κοινωνικό κράτοςκαι την εθνική αξιοπρέπεια και την εθνική κυριαρχία.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των Ανεξαρτήτων Ελλήνων)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε
πολύ.
Το λόγο έχει ζητήσει ο κ. Βορίδης, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας.
Ορίστε, κύριε Βορίδη.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Για µία ακόµη φορά το Σώµα συζητάει µία ακόµα από τις συνήθεις ενστάσεις αντισυνταγµατικότητας. Αλλά να βάλουµε λίγο,
κύριε Πρόεδρε, αν µου επιτρέπετε, τα πράγµατα στη θέση τους,
γιατί άκουσα ότι έγινε επίκληση του άρθρου 120 του Συντάγµατος, της καταλύσεως, της παραβιάσεως και της κοινοβουλευτικής χούντας που έχει κάνει η Κυβέρνηση και οφείλω να πω ότι
αυτοί οι οποίοι επικαλούνται το Σύνταγµα και είναι τόσο ευαίσθητοι στο ζήτηµα του Συντάγµατος καλό είναι να διαβάζουν, αν µη
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τι άλλο, τις διατάξεις τις οποίες επικαλούνται, όχι τίποτα άλλο
δηλαδή, για να συνεννοούµαστε.
Λέει, λοιπόν, στα ζητήµατα αντισυνταγµατικότητας το άρθρο
100: Ο Πρόεδρος της Βουλής, κάθε Βουλευτής ή µέλος της Κυβέρνησης µπορεί να ζητήσει στο στάδιο της κατ’ αρχήν συζήτησης -εδώ τώρα- να αποφανθεί η Βουλή αναφορικά µε
συγκεκριµένες αντιρρήσεις που προβάλλει για την αντισυνταγµατικότητα νοµοσχεδίου ή προτάσεως νόµου.
Τι κάνουµε εδώ αυτήν τη στιγµή, κύριε Πρόεδρε; Δεν αποφαίνεται η Βουλή; Ή, αν η Βουλή δεν αποφαίνεται κατά τη γνώµη
του ΣΥΡΙΖΑ, τότε υπάρχει παραβίαση του Συντάγµατος. Οπότε
δεν θα έχουµε παραβίαση του Συντάγµατος, µόνο αν κάθε φορά
συµφωνούµε µε τη γνώµη του ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι την έχουν καταλάβει
την Κοινοβουλευτική Δηµοκρατία και την εφαρµογή του Συντάγµατος; Τι έχουν καταλάβει;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Και κάνουν και επίκληση του άρθρου εκείνου το οποίο επιφυλάσσεται ακριβώς για τη χρονική στιγµή της καταλύσεως του
Συντάγµατος, όχι όταν έχουµε διαφωνία για την ερµηνεία των
άρθρων του Συντάγµατος που λύνεται από το αρµόδιο όργανο,
στο οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ αναγνωρίζει την αρµοδιότητά του, αφού το
φέρει ενώπιον να κρίνει. Για να τελειώνουµε µε όλα αυτά, για να
ξεκινήσω µε το 120. Πάµε όµως και παρακάτω.
Άκουσα πόνο για την έκθεση της Επιστηµονικής Επιτροπής
της Βουλής. Πρέπει να τη διαβάζουµε. Και τη διαβάζουµε πολύ
προσεκτικά. Και είναι πράγµατι συµβουλευτικό µας όργανο. Και
την τιµάτε και τη σέβεστε απ’ ό,τι βλέπω στο ΣΥΡΙΖΑ.
Για το άρθρο 53 τι λέει η Επιστηµονική Υπηρεσία; Γιατί δεν λέει
τίποτα; Γιατί δεν µιλάει για την αντισυνταγµατικότητα; Γιατί τότε,
αφού κόπτεστε και είναι η απόλυτη αυθεντία, δεν δέχεστε αυτήν
την απόλυτη αυθεντία και για το 53 που είναι το µείζον ζήτηµα
που θέτετε εδώ; Ή µήπως δεν είναι το 53 και η εθνική κυριαρχία
και είναι το ζήτηµα των υπαλλήλων της Βουλής το µείζον θέµα;
Τι από τα δύο; Άρα, λοιπόν, να αποφασίσουµε τι θέλουµε. Και να
ξεκαθαρίσουµε και τα επιχειρήµατά µας και την τάξη τους.
Εγώ σέβοµαι τις απόψεις κάθε επιστηµονικού οργάνου που
βρίσκεται εδώ για να βοηθάει το έργο των Βουλευτών. Τις διαβάζουµε. Δεν είναι δεσµευτικές, ούτε για σας ούτε για µας. Τις
αξιολογούµε, τις κρίνουµε και από εκεί και πέρα τοποθετούµαστε.
Για να πάµε και στην ουσία, όµως, των επιχειρηµάτων. Ποιο
είναι το ζήτηµα της αντισυνταγµατικότητας που τίθεται εδώ σε
ό,τι αφορά στο άρθρο 53; Ξέρετε τι ακούσαµε, κύριε Πρόεδρε,
για το τι κάνει το άρθρο 53; Λέει ότι φέρνει στη Βουλή για κύρωση διεθνή σύµβαση. Ποια διεθνή σύµβαση; Φέρει σχέδιο συµβάσεως να το εγκρίνει η Βουλή και να παράσχει νοµοθετική
εξουσιοδότηση στους αρµόδιους Υπουργούς, προκειµένου να
καταρτίσουν µια σύµβαση. Μεταξύ ποίων; Μεταξύ του ευρωπαϊκού ΤΧΣ, του ελληνικού δηµοσίου, του ελληνικού ΤΧΣ, της Τράπεζας της Ελλάδας. Τα τρία από τα τέσσερα συµβαλλόµενα
µέρη είναι ανώνυµες εταιρείες, κύριε Πρόεδρε. Αφορά στην τροποποίηση µιας ήδη καταρτισθείσης συµβάσεως. Αυτό κάνουµε
εδώ. Αυτή είναι η διεθνής σύµβαση η οποία, τονίζω, δεν έρχεται
στη Βουλή προς κύρωση προφανώς, αλλά έχουµε µόνο ένα σχέδιο και νοµοθετική εξουσιοδότηση προς υπογραφή του σχεδίου.
Αυτό κάνουµε. Ποια εφαρµογή διεθνών συµβάσεων; Ποιο 28; Και
βεβαίως µετά αρχίζουν τα άλλα: γιατί έχει µέσα στη γνωµοδότηση κ.λπ..
Κανένα νοµικό ζήτηµα δεν ανακύπτει απ’ αυτά. Τα ζητήµατα
της ουσίας να τα πούµε για πολλοστή φορά; Γιατί επελέγη το Αγγλικό Δίκαιο; Το Αγγλικό Δίκαιο επιλέγεται όταν υπάρχει µια πολυµερής µε στοιχεία αλλοδαπότητας σύµβαση. Μήπως νοµίζετε
ότι το Ελληνικό Δίκαιο µας απαλλάσσει από την υποχρέωση πληρωµής των οφειλών µας; Εσείς ξέρετε, δηλαδή, µήπως καµµία
διάταξη του Ενοχικού Δικαίου που λέει ότι αυτός που οφείλει
µπορεί και δικαιούται να µην πληρώνει; Ξέρετε καµµία τέτοια διάταξη;
Από εκεί και πέρα αρχίζουν τώρα κάτι ψαγµένες νοµικές συζητήσεις. Μετά χαράς να τις κάνουµε, αν και δεν είµαι βέβαιος
ότι τις παρακολουθεί ούτε ο ελληνικός λαός αλλά ούτε και το
Σώµα. Λόγου χάριν η ένσταση καταχρηστικής ασκήσεως δικαιώ-
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µατος στο Αγγλικό Δίκαιο, λέει, δεν εφαρµόζεται. Όµως είναι
αναγκαστικού δικαίου η ένσταση αυτή. Άρα µπορεί να παρακαµφθεί ή όχι; Να κάτσουµε τώρα να το κρίνουµε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ξέρετε τώρα κάτι; Εσάς σας αρέσει όµως εδώ απ’ ό,τι βλέπω
να επιλέγετε την ερµηνεία που είναι δυσµενέστερη για τα εθνικά
συµφέροντα, αντί να υπερασπίζεστε την ερµηνεία που είναι ευµενέστερη για τα εθνικά συµφέροντα. Αυτήν την επιλογή κάνετε
εδώ µέσα.
Και πάµε να τελειώνουµε, επειδή έχω περάσει και το χρόνο
µου και λέµε τα ίδια και τα ίδια: για το δίκαιο της εκτέλεσης, που
είναι αναγκαστικό δίκαιο και για τα ζητήµατα της επιλογής της
δωσιδικίας του δικαστηρίων. Λέµε τα ίδια και τα ίδια. Θέλετε να
προξενήσετε µια εντύπωση που δεν σας βγάζει πουθενά.
Χάνετε και το ουσιώδες. Αν βρεθούµε σε αυτήν τη συνθήκη,
το ζήτηµα της αναγκαστικής εκτέλεσης λέτε ότι θα είναι το σηµαντικό; Δεν θα είναι η περιθωριοποίηση της χώρας, η οικονοµική της καταστροφή, η αδυναµία αποπληρωµής των χρεών της;
Η εκτέλεση σας µάρανε εκείνην την ώρα που θα έχει καταστραφεί ο τόπος; Και εν πάση περιπτώσει, αν κόπτεστε και τόσο πολύ,
ξαναλέµε για δέκατη φορά: ας φέρει εδώ τότε η Κυβέρνηση που
θα αντιµετωπίσει αυτήν την καταστροφή ένα νόµο που θα λέει
ότι δεν εκτελείται η απόφαση και τελειώσαµε. Σιγά τα αίµατα. Τέτοιος πανικός για το τίποτα.
Έρχοµαι όµως και στο ζήτηµα των υπαλλήλων. Έχει κριθεί το
ζήτηµα αυτό από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Λέει: «Οι διατάξεις της
παραγράφου αυτής κρίνονται δικαιολογηµένες για λόγους ισότητας µεταξύ υπαλλήλων του δηµοσίου εν’ όψει και όσων αναφέρονται στην αιτιολογική έκθεση του νοµοσχεδίου». Ερώτηση
απλή και καθαρή: Δεν θέλετε να ρυθµίσουµε µε ίσο τρόπο το ζήτηµα των υπαλλήλων της Βουλής, σύµφωνα µε όσα ακριβώς
παίρνουν και δικαιούνται οι υπάλληλοι του Υπουργείου Οικονοµικών σε όλα τα επίπεδα, τα συνταξιοδοτικά τους και τα µισθολογικά τους; Τοποθέτηση ουσίας, όχι φιοριτούρες, όχι διαδικαστικές περικοκλάδες, για να δούµε ο καθένας πού στέκεται.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε.
Το λόγο έχει ζητήσει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του
ΠΑΣΟΚ, κ. Χρυσοχοΐδης.
Ορίστε, κύριε Χρυσοχοΐδη.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Έγινε κάτι πρωτοφανές πριν από λίγο. Έγινε επίκληση από την
Αντιπολίτευση στο άρθρο 120 του Συντάγµατος, που αναφέρεται
στην κατάλυση της δηµοκρατικής λειτουργίας του πολιτεύµατος
µε τη βία. Δηλαδή, εννοεί ευθέως ο ΣΥΡΙΖΑ ότι εδώ µέσα επιχειρείται αυτήν τη στιγµή κατάλυση του δηµοκρατικού πολιτεύµατος µε τη βία, µε ανάγνωση του άρθρου 120. Μάλιστα, στη
συνέχεια έγινε επίκληση και του άρθρου «1-1-4». Να πείτε της
συναδέλφισσας, κύριε Γλέζο, ποιες πολιτικές δυνάµεις ήταν επικεφαλής στο «1-1-4». Είναι πολύ γνωστή ιστορία, γιατί είναι πάρα
πολύ πρόσφατη.
Αναφέρθηκε επίσης από τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο κ.
Λαφαζάνη -ουσιαστικά έγινε µια περιγραφή- ότι παραδόθηκε ο
εθνικός πλούτος της χώρας στους δανειστές µας µε το Αγγλικό
Δίκαιο. Αυτά είναι απαράδεκτα πράγµατα! Δηµιουργούν στον
κάθε πολίτη, που δεν γνωρίζει τις λεπτοµέρειες, ένα φόβο. Δηµιουργούν την εντύπωση για τον πολιτικό κόσµο της χώρας ότι
ξεπουλάει την περιουσία της χώρας, ξεπουλάει τον εθνικό
πλούτο, πράγµατα τα οποία δεν έχουν να κάνουν µε την πραγµατικότητα. Καµµία σχέση µε την πραγµατικότητα.
Μάλιστα θεωρούν δεδοµένο ορισµένοι της Αντιπολίτευσης ότι
η χώρα δεν πρόκειται ποτέ να επιστρέψει τα δάνεια πίσω. Αλλά,
όπως σας είπα προηγουµένως, η Ελλάδα τώρα που βγαίνει από
την κρίση -µετά τη µείωση του ιδιωτικού χρέους κατά 110 δισεκατοµµύρια ευρώ, µετά τη πρόσφατη µείωση των 40 δισεκατοµµυρίων και µετά την επόµενη µείωση που θα γίνει το 2014 του
επισήµου διακρατικού χρέους- ουσιαστικά η χώρα θα µείνει
χωρίς χρέος. Αυτό πρέπει να γνωρίζετε και αυτό γίνεται χάρις
στις προσπάθειες, τους κόπους και τις θυσίες του ελληνικού
λαού.
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Άκουσα κάτι που ακούω τακτικά από ορισµένους συναδέλφους και θέλω να έχω µια ευθεία απάντηση. Ο κ. Παυλόπουλος
προηγουµένως είπε ότι είναι πεπεισµένος -το έχει διακηρύξει και
άλλη φορά- ότι το ΠΑΣΟΚ κατεδάφισε το κοινωνικό κράτος, η
κυβέρνηση Παπανδρέου κατεδάφισε το κοινωνικό κράτος.
Θέλω να πω, λοιπόν, ότι υπήρξαν τότε, εκείνην την εποχή, κάποιοι πολύ θαρραλέοι και κάποιοι πολύ γενναίοι, που ανέλαβαν
την πολιτική ευθύνη µε πολιτικό θάρρος να σώσουν τη χώρα και
να την οδηγήσουν σήµερα εδώ που βρίσκεται. Σήµερα συνεχίζεται αυτή η ίδια πολιτική. Είναι µια πολιτική που οδηγεί τη χώρα
στην έξοδο από την κρίση.
Δεν είµαι υπέρ της άποψης να κάνουµε συζήτηση για το πώς
έφτασε η χώρα εδώ, γιατί πιστεύω ότι αρκετά έχουµε γυρίσει
στο παρελθόν. Αλλά, επαναλαµβάνω και πάλι, είναι η τρίτη Κυβέρνηση που εφαρµόζει τη συνέχεια της πολιτικής που εφάρµοσε η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, όταν παρέλαβε τη χώρα στα όρια
της χρεοκοπίας το 2009.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε,
κύριε συνάδελφε.
Το λόγο έχει ο κ. Παππάς, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του
Λαϊκού Συνδέσµου της Χρυσής Αυγής.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Να ακουστούµε. Να µιλήσει τουλάχιστον
ο λαός της Χρυσής Αυγής.
Να πούµε ότι, κύριε Χρυσοχοΐδη, κάποιοι γενναίοι ψήφισαν.
Γενναίοι αλλά αδιάβαστοι, όχι µελετηροί. Και φοβάµαι ότι αυτή
η τακτική θα επαναληφθεί και σήµερα. Δεν ξέρω αν προλάβατε
να διαβάσατε τις τριακόσιες πενήντα σελίδες, γιατί οι του ΣΥΡΙΖΑ
παραπονούνται ότι δεν πρόλαβαν, παρ’ όλο που η Νέα Δηµοκρατία ξέρει και γνωρίζει ότι στο ΣΥΡΙΖΑ υπάρχουν σούπερµαν που
µπορούν να διαβάσουν µέσα σε µια µέρα τριακόσιες πενήντα σελίδες και να πάρουν αποφάσεις.
Η διαδικασία, κυρίες και κύριοι, είναι για τα γέλια. Αν δεν ήταν
επικίνδυνη για το µέλλον της πατρίδας µας, θα ήταν σίγουρα µία
εξαιρετική κωµωδία.
Ακούσαµε εξαίρετους νοµικούς στο επάγγελµά τους, τον κ.
Βορίδη, τον κ. Παυλόπουλο, την κ. Κωνσταντοπούλου! Εξαίρετη
νοµικός και αυτή! Δεν θα συνεχίσω, για να µην αδικήσω κάποιους. Και ακούσαµε και για Πρακτικά. Πολύ ωραία, ακούστηκαν
τα Πρακτικά. Υπάρχουν και τα Πρακτικά. Υπάρχουν και τα non
paper. Υπάρχουν πολλά πράγµατα.
Εµείς θα γίνουµε πρακτικοί και θα πούµε ότι πολύ κοντά από
εδώ, από τη Βουλή, από το Κοινοβούλιο υπάρχει ο Άρειος
Πάγος. Δεν θα σταθούµε, λοιπόν, σε µία τάση που διακρίνει την
κυβερνητική παράταξη, η οποία σε θέµατα νοµικά κάνει σαν
κακιά λευκοµαλλούσα γεροντοκόρη, εµµένει στις απόψεις της,
δηλαδή, ντε και καλά και δεν κοιτάει την ουσία.
Βεβαίως, ο καθείς κρίνεται. Και δεν περιµέναµε τίποτα περισσότερο από ανθρώπους που ανάλωσαν τη σταδιοδροµία τους
στο να είναι κατήγοροι του ελληνικού δηµοσίου και τώρα έρχονται ως υπερασπιστές των δικαίων του ελληνικού δηµοσίου, ως
προασπιστές των δικαίων του ελληνικού λαού. Θέατρο, λοιπόν!
Κι αυτό εδώ, που µας το δώσατε τον Ιούνιο που ορκιστήκαµε,
κι εσείς το λέτε «Κανονισµό της Βουλής και Σύνταγµα της Ελλάδος», να πούµε για άλλη µία φορά ότι το έχετε κάνει λάστιχο και
το ερµηνεύετε κατά το δοκούν. Κάνετε ό,τι θέλετε και όπως θέλετε.
Αυτά που λέτε περί άρθρων κλ.π. είναι ψιλά γράµµατα για τον
κόσµο. Η ουσία είναι µία: ότι εσείς εφαρµόζετε το νόµο του ισχυροτέρου. Έχετε φτιάξει µία κυβερνητική πλειοψηφία, έχετε το
µαχαίρι και το πεπόνι και γράφετε στα παλαιότερα των υποδηµάτων σας και τη Βουλή και τον ελληνικό λαό.
Επιβεβαιώνετε για άλλη µία φορά ότι µοναδικός σας στόχος
και σκοπός είναι η εξασφάλιση των προνοµίων σας, της θέσεώς
σας, των κεκτηµένων σας και δεν σας ενδιαφέρει ούτε το µέλλον
της πατρίδας ούτε το µέλλον των γενεών που έρχονται. Είστε
πολύ εύκολοι στο να ξεπουλάτε! Είστε πολύ δύσκολοι στο να καταλαβαίνετε και να έχετε µία άδολη, αγνή φιλοπατρία!
Εµείς σε οτιδήποτε σταθεί εµπόδιο στα σχέδια νόµου που φέρνετε, στο ξεπούληµα της Ελλάδος, σε αυτό που ενδεχοµένως
εσείς µέσα σας το γνωρίζετε, ότι οδηγείτε τη χώρα στην κατα-
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στροφή, αλλά τα προσωπικά σας οφέλη και η κοµµατική σας πειθαρχία δεν σας αφήνουν να το παραδεχθείτε, σε οτιδήποτε σταθεί εµπόδιο –και τώρα και στο µέλλον- στην ψήφιση τέτοιων
πραγµατικά ανθελληνικών, αντισυνταγµατικών, αντιλαϊκών νόµων,
θα είµαστε υπερασπιστές και θα ψηφίζουµε «ναι» στην αντισυνταγµατικότητα, χωρίς να µας ενδιαφέρει από ποιον χώρο προέρχεται η πρόταση αυτή.
Κλείνω, κύριε Πρόεδρε, µε το εξής, για να µην αφήσουµε και
την Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπο της Νέας Δηµοκρατίας, την κ.
Παπακώστα, ανικανοποίητη –πολιτικά οµιλώ- η οποία σήµερα
επετέθη εναντίον της Χρυσής Αυγής: Συµφωνούµε µαζί σας! Δεν
σας υβρίζουµε! Δεν είστε προδότες! Προς Θεού! Να ειπωθεί τέτοιο πράγµα στο ελληνικό Κοινοβούλιο, ότι είστε προδότες; Αλίµονο! Εκχωρείτε απλώς την εθνική κυριαρχία! Προδότες δεν
είστε!
Αυτά, λοιπόν, για όλους εσάς που µε έναν ψευτοεπιστηµονικό
τρόπο θέλετε να πείτε στον ελληνικό λαό ότι εφαρµόζετε τη real
politic, στην οποία σας ακολουθεί ως καλός µαθητής, κατά
πόδας, και ο Αλέξης.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Το λόγο έχει ο
Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ.
Νικόλαος Τσούκαλης για πέντε λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επαναφέρουµε και σε αυτήν τη
συζήτηση όλα τα επιχειρήµατα που κατατέθηκαν τις προηγούµενες ώρες από το Βήµα της Βουλής, που συζητήσαµε, δηλαδή,
την ουσία όλων αυτών των αιτιάσεων.
Θα ξεκινήσω µε κάτι που για εµάς, τη Δηµοκρατική Αριστερά,
είναι κρίσιµο. Το θέµα της λεγόµενης ασυλίας κρίθηκε από το
Συµβούλιο της Επικρατείας όταν αξιολόγησε το πρώτο µνηµόνιο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η ρήτρα η αντίστοιχη του πρώτου µνηµονίου ήταν πολύ πιο σκληρή από αυτήν που περιέχεται
στο δεύτερο.
Ερώτηση: Μπορεί ένα όργανο σαν το δικό µας, όταν υπάρχει
αµετάκλητη απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου επί συγκεκριµένου θέµατος, να σχολιάζει ή να τοποθετείται διαφορετικά;
Ίσως κάποιοι να πουν «ναι». Εµείς από εδώ λέµε ουσιαστικά ότι
προκαλεί σύγχυση όσον αφορά τη διάκριση των εξουσιών.
Δεύτερον, η ίδια ρήτρα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι –και
καλό θα είναι να ανατρέξουν και αναφέροµαι στους µη νοµικούςπανοµοιότυπη ρήτρα, υπάρχει στο µνηµόνιο της Πορτογαλίας,
στο µνηµόνιο της Ιρλανδίας, δυστυχώς στο µνηµόνιο της Κύπρου
και -απ’ ό,τι πληροφορούµαι- και στο ειδικό µνηµόνιο της Ισπανίας για ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Αλήθεια και αυτός ο
πολιτικός κόσµος αυτών των χωρών είναι µειοδότης…
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ, κύριοι συνάδελφοι, κάντε λίγη ησυχία, για να ακούµε το συνάδελφο.
Κύριε Τσούκαλη, µην απευθύνεστε προς τους συναδέλφους.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Τρίτον, µε πολύ µεγάλη προσοχή,
κύριε Πρόεδρε, άκουσα την εισήγηση της κ. Κωνσταντοπούλου.
Υποκλίνοµαι πραγµατικά στη γνώση της και στο Διεθνές Δίκαιο.
Δεν δόθηκε, όµως, µεγάλη προσοχή στην ουσία των λεγοµένων
της. Μου έκανε εντύπωση ότι, προκειµένου να διατηρήσει και το
κύρος των απόψεών της, δεν αναφέρθηκε καθόλου στο Δίκαιο
Εκτέλεσης, δεν αναφέρθηκε καθόλου στο Αγγλικό Δίκαιο. Αναφέρθηκε σε ένα θέµα το οποίο προκαλεί πιθανόν, δηλαδή στο
ότι υπάρχει πρόβλεψη υπαγόρευσης στο Νοµικό Συµβούλιο του
Κράτους, όσον αφορά τις γνωµοδοτήσεις.
Είναι αυτονόητο, κύριε Πρόεδρε, ότι όσα είπαµε κατά τη συζήτηση σε σχέση µε το Δίκαιο της Εκτέλεσης και όσον αφορά
την ουσία του Αγγλικού Δικαίου είναι τόσο κοινά στο Διεθνές Δίκαιο, που δεν µπορεί κάποιος να διακινδυνεύσει το επιστηµονικό
του κύρος, προκειµένου να τα ανατρέψει. Διότι, ξέρετε, τα Πρακτικά αποτυπώνονται διαχρονικά.
Τελειώνω µε το εξής: Είναι προφανές για ποιο λόγο χρησιµοποιήθηκε το άρθρο 120 του Συντάγµατος και συσχετίστηκε µε το
«1-1-4». Οι µνήµες είναι ζωντανές σε αυτήν εδώ τη χώρα. Ο αείµνηστος, όµως, Αριστόβουλος Μάνεσης, που εγώ είχα την τύχη
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να έχω δάσκαλο, µας διατύπωνε τη διαφορά µεταξύ κατάλυσης
του Συντάγµατος –και µάλιστα µε τη βία- και µεταξύ παραβίασης
του Συντάγµατος. Το άρθρο 120 ή το «1-1-4» είναι προφανές,
είναι πέραν πάσης αµφισβητήσεως, ότι αφορά την κατάλυση του
πολιτεύµατος και µάλιστα µε τη βία.
Κύριε Πρόεδρε, είναι αδιανόητο µέσα σε αυτήν εδώ την Αίθουσα να γίνεται επίκληση του 120. Σε περίοδο, δηλαδή, Κοινοβουλευτικής Δηµοκρατίας, ανεξαρτήτως πώς λειτουργεί, όσο
στρεβλά και να λειτουργεί, δεν µπορεί να γίνεται επίκληση σε
αυτόν εδώ το χώρο ότι γίνεται κατάλυση του Συντάγµατος, ουσιαστικά της δηµοκρατίας και µάλιστα µε τη βία.
Το να συζητήσουµε θέµατα παραβίασης του Συντάγµατος, να
το κάνουµε. Άκουσα µε πολύ µεγάλη προσοχή τον Παναγιώτη
τον Λαφαζάνη που έθεσε ζητήµατα κ.λπ. Αυτά µπορούµε να τα
συζητήσουµε. Αλλά, προς Θεού, όχι τέτοιες εκφράσεις σε αυτήν
εδώ την Αίθουσα.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε η συζήτηση κατά το άρθρο 100
παράγραφος 2 του Κανονισµού της Βουλής για το θέµα αντισυνταγµατικότητας που ετέθη.
Οι αποδεχόµενοι την ένσταση αντισυνταγµατικότητας παρακαλώ να εγερθούν.
(Εγείρονται οι αποδεχόµενοι την ένσταση αντισυνταγµατικότητας)
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Είναι προφανές ότι δεν ηγέρθη ο απαιτούµενος και προβλεπόµενος; αριθµός Βουλευτών από το Σύνταγµα και τον Κανονισµό της Βουλής.
Συνεπώς η ένσταση αντισυνταγµατικότητας απορρίπτεται.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών:
«Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, τροποποιήσεις του ν. 4093/2012, κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Έγκριση των
Σχεδίων των Συµβάσεων Τροποποίησης της Κύριας Σύµβασης
Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου
Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Ελληνικού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), µε τίτλο
«Κύρια Σύµβαση Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης», της Σύµβασης
Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της ΤτΕ, µε τίτλο «Σύµβαση Διευκόλυνσης
Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ» και της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της ΤτΕ, µε τίτλο «Διευκόλυνση αποπληρωµής Τόκων
Οµολόγων», παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή των
Συµβάσεων» και άλλες επείγουσες διατάξεις».
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχει υποβληθεί αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών των Ανεξάρτητων Ελλήνων επί
της αρχής του νοµοσχεδίου και επί του άρθρου 53, της οποία το
κείµενο έχει ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Θα αναγνώσω
και τον κατάλογο των υπογραφόντων την αίτηση της ονοµαστικής ψηφοφορίας για να διαπιστωθεί εάν υπάρχει ο απαιτούµενος
από τον Κανονισµό αροθµός για την υποβολή της.
Ο κ. Παναγιώτης Καµµένος. Παρών.
Ο κ. Γαβριήλ Αβραµίδης. Παρών.
Η κ. Χρυσούλα-Μαρία Γιαταγάνα. Παρούσα.
Ο κ. Κωνσταντίνος Γιοβανόπουλος. Παρών.
Ο κ. Ιωάννης Δηµαράς. Παρών.
Η κ. Τσαµπίκα Ιατρίδη. Παρούσα.
Ο κ. Βασίλειος Καπερνάρος. Παρών.
Η κ. Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά. Παρούσα.
Ο κ. Τέρενς-Σπένσερ-Νικόλαος Κουικ. Παρών.
Η κ. Έλενα Κουντουρά. Παρούσα.
Η κ. Ραχήλ Μακρή. Παρούσα.
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Ο κ. Επαµεινώνδας (Νότης) Μαριάς. Παρών.
Ο κ. Παναγιώτης Μελάς. Παρών.
Ο κ. Γεώργιος Νταβρής. Παρών.
Η κ. Σταυρούλα Ξουλίδου. Παρούσα.
Ο κ. Μαρίνος Ουζουνίδης. Παρών.
Ο κ. Παύλος Χαϊκάλης. Παρών.
Η κ. Μαρίνα Χρυσοβελώνη. Παρούσα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, υπάρχει ο απαιτούµενος από
τον Κανονισµό αριθµός υπογραφόντων την αίτηση ονοµαστικής
ψηφοφορίας Βουλευτών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχει υποβληθεί αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ για τα άρθρα
1, 2, 3, 4 , 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32,
33, 35, 36, 37, 38, 40, 53 του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών, της οποίας το κείµενο έχει ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Θα αναγνώσω
και τον κατάλογο των υπογραφόντων την αίτηση της ονοµαστικής ψηφοφορίας, για να διαπιστωθεί εάν υπάρχει ο απαιτούµενος από τον Κανονισµό ο αριθµός για την υποβολή της.
Η κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου. Παρούσα.
Ο κ. Δηµήτριος Στρατούλης. Παρών.
Ο κ. Ιωάννης Σταθάς. Παρών.
Ο κ. Ιωάννης Αµανατίδης. Παρών.
Ο κ. Σταύρος Κοντονής. Παρών.
Η κ. Αγνή Καλογερή. Παρούσα.
Η κ. Όλγα Γεροβασίλη. Παρούσα.
Η κ. Ευαγγελία Αµµανατίδου-Πασχαλίδου. Παρούσα.
Η κ. Μαρία Μπόλαρη. Παρούσα.
Η κ. Χαρούλα Καφαντάρη. Παρούσα.
Η κ. Όλγα-Νάντια Βαλαβάνη. Παρούσα.
Ο κ. Νικόλαος Βούτσης. Παρών.
Ο κ. Δηµήτριος Παπαδηµούλης. Παρών.
Ο κ. Στάθης Παναγούλης. Παρών.
Ο κ. Κωνσταντίνος Μπάρκας. Παρών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, υπάρχει ο απαιτούµενος από
τον Κανονισµό αριθµός υπογραφόντων την αίτηση ονοµαστικής
ψηφοφορίας Βουλευτών.
Συνεπώς διακόπτουµε τη συνεδρίαση για δέκα (10’) λεπτά,
σύµφωνα µε τον Κανονισµό.
(ΔΙΑΚΟΠΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επαναλαµβάνεται η διακοπείσα συνεδρίαση.
Κύριοι συνάδελφοι, σας παρακαλώ να κάνετε λίγη ησυχία.
Είναι διαδικαστικά αυτά τα ζητήµατα, αλλά πρέπει να τα ακούµε
όλοι.
(Θόρυβος στην Αίθουσα – κωδωνοκρουσίες)
Είναι λίγο πολύπλοκη η ψηφοφορία. Παρακαλώ πάρα πολύ να
κάνετε ησυχία, για να ακούσετε αυτό που θέλω να πω. Ενδέχεται
να δηµιουργηθούν παρεξηγήσεις, λόγω των πολλών άρθρων και
της ονοµαστικής ψηφοφορίας επί της αρχής. Γι’ αυτόν το λόγο
παρακαλώ πάρα πολύ να γίνεται ησυχία, να ακούγεται ευκρινώς
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ο ψηφίζων τι ψηφίζει και τι δεν ψηφίζει. Εάν γίνεται φασαρία –
απ’ ό,τι καταλαβαίνετε µε πλειάδα άρθρων υπό ψηφοφορία- θα
γίνει κάποιο λάθος και µετά θα λέµε ότι φταίει το Προεδρείο.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Θα φταίει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κυρία Κωνσταντοπούλου, σας παρακαλώ επιτέλους!
Κύριε Βούτση, επιβάλλετε την τάξη! Δεν είναι δυνατόν να µην
αφήνει τίποτα να πέσει κάτω. Μια κουβέντα λέω, σαράντα λέει.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα διεξαχθεί ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής και επί των άρθρων 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 13,
14, 15, 16, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 40 και
53 του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών.
Καλούνται επί του καταλόγου ο κ. Ιορδάνης Τζαµτζής από τη
Νέα Δηµοκρατία και η κ. Όλγα Γεροβασίλη από το ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ.
Οι αποδεχόµενοι την αρχή του νοµοσχεδίου και τα άρθρα λέγουν «ΝΑΙ».
Οι µη αποδεχόµενοι την αρχή του νοµοσχεδίου και τα άρθρα
λέγουν «ΟΧΙ».
Οι αρνούµενοι ψήφο λέγουν «ΠΑΡΩΝ».
Σας ενηµερώνω ότι έχουν έρθει στο Προεδρείο τηλεοµοιοτυπίες (φαξ) συναδέλφων, σύµφωνα µε το άρθρο 70Α του Κανονισµού της Βουλής, µε τις οποίες γνωστοποιούν την ψήφο τους
επί των άρθρων και των τροπολογιών του νοµοσχεδίου. Οι ψήφοι
αυτές θα ανακοινωθούν και θα συνυπολογισθούν στην καταµέτρηση, η οποία και θα ακολουθήσει.
Παρακαλώ να αρχίσει η ανάγνωση του καταλόγου.
(ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ)
(ΜΕΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Υπάρχει συνάδελφος, ο οποίος δεν άκουσε το όνοµά του;
(Στο σηµείο αυτό ψηφίζει ο Βουλευτής κ. Βασίλειος Κεγκέρογλου)
Οι επιστολές οι οποίες απεστάλησαν στο Προεδρείο από τους
συναδέλφους, σύµφωνα µε το άρθρο 70Α του Κανονισµού της
Βουλής, καταχωρίζονται στα Πρακτικά:
(Οι προαναφερθείσες επιστολές έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σας ενηµερώνω ότι έχει έρθει στο Προεδρείο
επιστολή του συναδέλφου κ. Κωνσταντίνου Τζαβάρα, ο οποίος
µας γνωρίζει ότι απουσιάζει από την ψηφοφορία και ότι, αν ήταν
παρών, θα ψήφιζε «ΝΑΙ».
Επίσης, οι κ.κ. Αλέξης Τσίπρας και Ηρώ Διώτη απουσιάζουν
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και µε επιστολή µας γνωρίζουν ότι, αν ήταν παρόντες, θα ψήφιζαν «ΟΧΙ».
Οι επιστολές αυτές, οι οποίες εκφράζουν πρόθεση ψήφου, θα
καταχωρισθούν στα Πρακτικά της σηµερινής συνεδρίασης, αλλά
δεν συνυπολογίζονται στην καταµέτρηση των ψήφων.
(Οι προαναφερθείσες επιστολές έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κηρύσσεται περαιωµένη η ψηφοφορία και παρακαλώ τους κυρίους ψηφολέκτες
να προβούν στην καταµέτρηση των ψήφων και την εξαγωγή του
αποτελέσµατος.
(ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα το αποτέλεσµα της διεξαχθείσης ονοµαστικής ψηφοφορίας.
Ψήφισαν συνολικά 290 Βουλευτές.
Υπέρ της αρχής του νοµοσχεδίου, δηλαδή «ΝΑΙ», ψήφισαν 166
Βουλευτές.
Κατά της αρχής του νοµοσχεδίου, δηλαδή «ΟΧΙ», ψήφισαν 123
Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» ψήφισε 1 Βουλευτής.
Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Οικονοµικών: «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, τροποποιήσεις του ν. 4093/2012, κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Έγκριση των
Σχεδίων των Συµβάσεων Τροποποίησης της Κύριας Σύµβασης
Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου
Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ), της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Ελληνικού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ) και της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), µε τίτλο
«Κύρια Σύµβαση Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης», της Σύµβασης
Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της ΤτΕ, µε τίτλο «Σύµβαση Διευκόλυνσης
Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ» και της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της ΤτΕ, µε τίτλο «Διευκόλυνση αποπληρωµής Τόκων
Οµολόγων», παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή των
Συµβάσεων» και άλλες επείγουσες διατάξεις» έγινε δεκτό επί της
αρχής κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 1:
«ΝΑΙ» ψήφισαν 166 Βουλευτές.
«ΟΧΙ» ψήφισαν 121 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» ψήφισαν 3 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 1 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 2:
«ΝΑΙ» ψήφισαν 166 Βουλευτές.
«ΟΧΙ» ψήφισαν 121 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» ψήφισαν 3 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 2 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 3:
«ΝΑΙ» ψήφισαν 166 Βουλευτές.
«ΟΧΙ» ψήφισαν 121 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» ψήφισαν 3 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 3 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό.
Επί του άρθρου 4:
«ΝΑΙ» ψήφισαν 166 Βουλευτές.
«ΟΧΙ» ψήφισαν 121 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» ψήφισαν 3 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 4 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 6:
«ΝΑΙ» ψήφισαν 166 Βουλευτές.
«ΟΧΙ» ψήφισαν 121 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» ψήφισαν 3 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 6 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 7:
«ΝΑΙ» ψήφισαν 166 Βουλευτές.
«ΟΧΙ» ψήφισαν 121 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» ψήφισαν 3 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 7 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 8:
«ΝΑΙ» ψήφισαν 166 Βουλευτές.
«ΟΧΙ» ψήφισαν 121 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» ψήφισαν 3 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 8 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 9:
«ΝΑΙ» ψήφισαν 166 Βουλευτές.
«ΟΧΙ» ψήφισαν 121 Βουλευτές.
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«ΠΑΡΩΝ» ψήφισαν 3 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 9 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό.
Επί του άρθρου 13:
«ΝΑΙ» ψήφισαν 166 Βουλευτές.
«ΟΧΙ» ψήφισαν 121 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» ψήφισαν 3 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 13 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 14:
«ΝΑΙ» ψήφισαν 166 Βουλευτές.
«ΟΧΙ» ψήφισαν 121 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» ψήφισαν 3 Βουλευτές.
Συνεπώς, το άρθρο 14 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 15:
«ΝΑΙ» ψήφισαν 166 Βουλευτές.
«ΟΧΙ» ψήφισαν 121 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» ψήφισαν 3 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 15 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 16:
«ΝΑΙ» ψήφισαν 166 Βουλευτές.
«ΟΧΙ» ψήφισαν 121 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» ψήφισαν 3 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 16 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 24:
«ΝΑΙ» ψήφισαν 166 Βουλευτές.
«ΟΧΙ» ψήφισαν 121 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» ψήφισαν 3 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 24 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 25:
«ΝΑΙ» ψήφισαν 166 Βουλευτές.
«ΟΧΙ» ψήφισαν 121 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» ψήφισαν 3 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 25 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 26:
«ΝΑΙ» ψήφισαν 166 Βουλευτές.
«ΟΧΙ» ψήφισαν 121 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» ψήφισαν 3 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 26 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 27:
«ΝΑΙ» ψήφισαν 166 Βουλευτές.
«ΟΧΙ» ψήφισαν 121 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» ψήφισαν 3 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 27 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό.
Επί του άρθρου 28:
«ΝΑΙ» ψήφισαν 166 Βουλευτές.
«ΟΧΙ» ψήφισαν 121 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» ψήφισαν 3 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 28 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 29:
«ΝΑΙ» ψήφισαν 166 Βουλευτές.
«ΟΧΙ» ψήφισαν 121 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» ψήφισαν 3 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 29 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 31:
«ΝΑΙ» ψήφισαν 165 Βουλευτές.
«ΟΧΙ» ψήφισαν 122 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» ψήφισαν 3 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 31 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 32:
«ΝΑΙ» ψήφισαν 166 Βουλευτές.
«ΟΧΙ» ψήφισαν 121 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» ψήφισαν 3 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 32 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 33:
«ΝΑΙ» ψήφισαν 166 Βουλευτές.
«ΟΧΙ» ψήφισαν 121 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» ψήφισαν 3 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 33 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό.
Επί του άρθρου 35:
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«ΝΑΙ» ψήφισαν 151 Βουλευτές.
«ΟΧΙ» ψήφισαν 136 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» ψήφισαν 3 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 35 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 36:
«ΝΑΙ» ψήφισαν 166 Βουλευτές.
«ΟΧΙ» ψήφισαν 121 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» ψήφισαν 3 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 36 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 37:
«ΝΑΙ» ψήφισαν 166 Βουλευτές.
«ΟΧΙ» ψήφισαν 121 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» ψήφισαν 3 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 37 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 38:
«ΝΑΙ» ψήφισαν 166 Βουλευτές.

«ΟΧΙ» ψήφισαν 121 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» ψήφισαν 3 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 38 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 40:
«ΝΑΙ» ψήφισαν 166 Βουλευτές.
«ΟΧΙ» ψήφισαν 121 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» ψήφισαν 3 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 40 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 53:
«ΝΑΙ» ψήφισαν 166 Βουλευτές.
«ΟΧΙ» ψήφισαν 121 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» ψήφισαν 3 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 53 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Το πρωτόκολλο της ως άνω διεξαχθείσης ονοµαστικής ψηφοφορίας επί της αρχής και επί των άρθρων καταχωρίζεται στα
Πρακτικά και έχει ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµεθα στην ψήφιση των υπολοίπων άρθρων του νοµοσχεδίου.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 5 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 5 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 10 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 10 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 11 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 11 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 12 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 12 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 17 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 17 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 18 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 18 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 19 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 19 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 20 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 20 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 21 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 21 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 22 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 22 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 30 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 30 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 34, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: «ΠΑΡΩΝ».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 34 έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 39 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 39 έγινε δεκτό ως έχει, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 41 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: «ΠΑΡΩΝ».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 41 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 43 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 43 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 44 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 44 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 45, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 45 έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 46, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό ;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: «ΠΑΡΩΝ».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 46 έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 50 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 50 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 51 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 51 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 52 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 52 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Εισερχόµεθα εις την ψήφιση του ακροτελεύτιου άρθρου του
νοµοσχεδίου.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το ακροτελεύτιο άρθρο;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Το ακροτελεύτιο άρθρο έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να ψηφίσουµε
το νοµοσχέδιο και στο σύνολο;
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ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
Σώµα συνεφώνησε.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο στο σύνολo;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Το νοµοσχέδιο
έγινε δεκτό και στο σύνολο κατά πλειοψηφία.
Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Οικονοµικών: «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, τροποποιήσεις του ν. 4093/2012, κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Έγκριση των
Σχεδίων των Συµβάσεων Τροποποίησης της Κύριας Σύµβασης
Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου
Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Ελληνικού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), µε τίτλο
«Κύρια Σύµβαση Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης», της Σύµβασης
Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της ΤτΕ, µε τίτλο «Σύµβαση Διευκόλυνσης
Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ» και της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της ΤτΕ, µε τίτλο «Διευκόλυνση αποπληρωµής Τόκων
Οµολόγων», παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή των
Συµβάσεων» και άλλες επείγουσες διατάξεις» έγινε δεκτό κατά
πλειοψηφία σε µόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και
του συνόλου και έχει ως εξής:
«Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, τροποποιήσεις του ν. 4093/
2012, κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Έγκριση των Σχεδίων των Συµβάσεων Τροποποίησης της Κύριας
Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.),
της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Ελληνικού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), µε τίτλο «Κύρια Σύµβαση Χρηµατοδοτικής
Διευκόλυνσης», της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης
µεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της ΤτΕ,
µε τίτλο «Σύµβαση Διευκόλυνσης Διαχείρισης Υποχρεώσεων
ΣΙΤ» και της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ
του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της ΤτΕ, µε τίτλο
«Διευκόλυνση αποπληρωµής Τόκων Οµολόγων», παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή των Συµβάσεων» και άλλες
επείγουσες διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΣΥΝΤΟΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Άρθρο 1
Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις υπαλλήλων Βουλής
Τροποποίηση συνταξιοδοτικών διατάξεων
1. Για τον υπολογισµό της σύνταξης, τα όρια ηλικίας και τις
προϋποθέσεις συνταξιοδότησης των υπαλλήλων της Βουλής,
εφαρµόζονται οι διατάξεις της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του
Δηµοσίου, κατά περίπτωση, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά για
τους τακτικούς υπαλλήλους των Υπουργείων.
Ως µισθός για τον υπολογισµό της σύνταξης των ανωτέρω
προσώπων νοείται ο συντάξιµος µισθός τακτικού υπαλλήλου
Υπουργείου αντίστοιχης κατηγορίας, µε τα ίδια έτη υπηρεσίας,
όπως αυτός ισχύει κάθε φορά, σύµφωνα µε τις οικείες συνταξιοδοτικές διατάξεις.
Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής έχουν εφαρµογή από
1.1.2013 για όσα από τα αναφερόµενα σε αυτές πρόσωπα υπηρετούν κατά την ηµεροµηνία αυτή, ανεξαρτήτως του χρόνου θεµελίωσης του συνταξιοδοτικού δικαιώµατός τους. Από την ίδια
ηµεροµηνία καταργούνται οι διατάξεις του άρθρου 15 του ν.
3865/2010 (Α’ 120).
2. Οι διατάξεις της υποπερίπτωσης γγ’ της περίπτωσης α’ της
υποπαραγράφου Β3 της παραγράφου Β’ του άρθρου πρώτου
του ν. 4093/2012 (Α’ 222) αντικαθίστανται ως εξής:
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«γγ. από 2.000,01 ευρώ έως και 3.000,00 ευρώ, µειώνεται το
σύνολο του ποσού κατά 15% και σε κάθε περίπτωση το ποσό που
εναποµένει δεν µπορεί να υπολείπεται των 1.800,01 ευρώ και
δδ. από 3.000,01 ευρώ και άνω, µειώνεται το σύνολο του
ποσού κατά ποσοστό 20% και σε κάθε περίπτωση το ποσό που
εναποµένει δεν µπορεί να υπολείπεται των 2.550,01 ευρώ.»
3. Οι διατάξεις της περίπτωσης δ’ της υποπαραγράφου Β3 της
παραγράφου Β’ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 αντικαθίστανται ως εξής:
«δ. Εξαιρούνται των ανωτέρω µειώσεων οι συνταξιούχοι του
Δηµοσίου, γενικά, οι οποίοι είναι ανάπηροι µε ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, σύµφωνα µε γνωµάτευση της Ανωτάτης Στρατού Υγειονοµικής Επιτροπής ΤΗΣΥΕ).»
4. Στο τέλος της υποπαραγράφου Β4 της παραγράφου Β’ του
άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Κατ’ εξαίρεση από 1.1.2013 το συνολικό ετήσιο ποσό των
δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα, καθώς και του επιδόµατος
αδείας που καταβαλλόταν µέχρι την 31.12.2012 στα πρόσωπα
της περίπτωσης δ’ της υποπαραγράφου Β3, όπως ισχύει µετά
την τροποποίησή της µε τις διατάξεις της προηγούµενης περίπτωσης, επιµερίζεται σε δωδεκάµηνη βάση και το ποσό που αντιστοιχεί κατά µήνα προσαυξάνει τη µηνιαία σύνταξη των
προσώπων αυτών.»
5. Οι διατάξεις των παραγράφων 2, 3 και 4 ισχύουν από
19.11.2012.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Άρθρο 2
Δηµοσιονοµικοί κανόνες και πρακτικές
1. Μεταξύ του Υπουργείου Οικονοµικών και των υπολοίπων
Υπουργείων συνάπτονται ξεχωριστά µέχρι την 31η Δεκεµβρίου
κάθε έτους µνηµόνια συνεργασίας µε στόχο την οµαλή εκτέλεση
του προϋπολογισµού και τη χρηστή δηµοσιονοµική διαχείριση.
Στα µνηµόνια περιλαµβάνονται τουλάχιστον: α) οι τριµηνιαίοι
στόχοι εκτέλεσης του προϋπολογισµού κάθε φορέα, β) προκαθορισµένες διορθωτικές παρεµβάσεις σε περίπτωση εµφάνισης
αποκλίσεων από τους στόχους, γ) οι επιπτώσεις στην περίπτωση
µη υλοποίησης των διορθωτικών παρεµβάσεων, δ) ο χρόνος και
το είδος των δηµοσιονοµικών αναφορών που υποβάλλει ο κάθε
φορέας, ε) δεσµεύσεις ότι υφίστανται και λειτουργούν εσωτερικά συστήµατα, διαδικασίες και µηχανισµοί που να διασφαλίζουν τη χρηστή δηµοσιονοµική διαχείριση ή µέτρα που
λαµβάνονται για τη βελτίωσή τους, στ) ο ρυθµός αποδέσµευσης
των εγκεκριµένων πιστώσεων του προϋπολογισµού, ζ) οι προθεσµίες, εντός των οποίων θα πρέπει να ανταποκριθεί το Υπουργείο Οικονοµικών σε ερωτήµατα, διευκρινίσεις ή επιλύσεις
διαφορών µεταξύ των Υπουργείων και των Υπηρεσιών Δηµοσιονοµικού Ελέγχου (ΥΔΕ), η) συγκεκριµένοι στόχοι για την τήρηση
του λειτουργικού µητρώου δεσµεύσεων, θ) δράσεις µε πιθανά
δηµοσιονοµικά οφέλη.
2. Αντίστοιχα µνηµόνια συνεργασίας δύνανται να συνάπτονται
µεταξύ του κάθε Υπουργείου και των υπευθύνων των εποπτευόµενων φορέων, το περιεχόµενο των οποίων επιλέγεται από τον
οικείο Υπουργό.
Σε κάθε περίπτωση µνηµόνια συνεργασίας θα συνάπτονται µε
όλους τους φορείς που αναφέρονται στο εδάφιο Β’ της παραγράφου 4 του άρθρου 1 της παρούσας.
3. Όλα τα νοµικά πρόσωπα φορείς της Γενικής Κυβέρνησης
υποχρεούνται να έχουν εγκρίνει τον προϋπολογισµό κάθε έτους
µέχρι την 31η Ιανουαρίου του έτους, στο οποίο αναφέρεται ο
προϋπολογισµός.
Σε περίπτωση µη έγκρισης του προϋπολογισµού, εκτός εάν
αυτό οφείλεται σε αποχρώντες αντικειµενικούς λόγους που γνωστοποιούνται αµελλητί στον Υπουργό Οικονοµικών και αναγνωρίζονται ως τέτοιοι µε απόφασή του, καµία δαπάνη, πλην των
πληρωµών συντάξεων, αποδοχών προσωπικού και απόδοσης
των επ’ αυτών κρατήσεων, δεν θεωρείται νόµιµη.
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4. Μέχρι τη 15η Δεκεµβρίου κάθε έτους, µε ευθύνη του Γενικού Διευθυντή Οικονοµικών Υπηρεσιών, κάθε Υπουργείο υποβάλλει στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους µηνιαίο πρόγραµµα
εκτέλεσης του προϋπολογισµού του, τόσο για τα έσοδα όσο και
για τις υποχρεώσεις, στη βάση του οποίου καθορίζονται τριµηνιαίοι στόχοι για τη διαφορά µεταξύ εσόδων και υποχρεώσεων,
οι οποίοι µετά τη συµφωνία τους µε το Γενικό Λογιστήριο του
Κράτους συµπεριλαµβάνονται στο µνηµόνιο συνεργασίας που
προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 της παρούσας.
Όµοιο πρόγραµµα εκτέλεσης του προϋπολογισµού τους υποβάλλουν µέχρι την 31η Ιανουαρίου κάθε έτους, µε την επιφύλαξη
των οριζόµενων στα άρθρα 2 και 3 της παρούσας, στον Γενικό
Διευθυντή Οικονοµικών Υπηρεσιών του εποπτεύοντος Υπουργείου και µέσω αυτού στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, όλα
τα νοµικά πρόσωπα και οι λοιποί φορείς της Γενικής Κυβέρνησης
που ο προϋπολογισµός τους υπερβαίνει το ποσό που καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και το οποίο µε
όµοια απόφαση µπορεί να αναπροσαρµόζεται κατ’ έτος.
5. Σε περίπτωση που από τα µηνιαία στοιχεία εκτέλεσης των
προϋπολογισµών των Υπουργείων και των φορέων της Γενικής
Κυβέρνησης, τα οποία σύµφωνα µε την προηγούµενη παράγραφο υποβάλλουν πρόγραµµα µηνιαίας εκτέλεσης του προϋπολογισµού τους στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, διαπιστώνεται αρνητική απόκλιση άνω του 10% από τους τριµηνιαίους
δηµοσιονοµικούς στόχους για τη διαφορά µεταξύ εσόδων και
υποχρεώσεων, περικόπτεται, µε απόφαση του Διευθυντή Προϋπολογισµού Γενικής Κυβέρνησης, ποσό πιστώσεων για λειτουργικές δαπάνες των Υπουργείων ή επιχορήγηση ή απόδοση
πόρων ή οποιασδήποτε µορφής ενίσχυση από τον Κρατικό Προϋπολογισµό σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, ίσο µε το ποσό
της υπέρβασης πέραν του ανωτέρω ποσοστού. Η διαδικασία
αυτή ενεργοποιείται, εάν δεν έχουν υλοποιηθεί οι αναφερόµενες
στην περίπτωση β’ της παραγράφου 1 της παρούσας διορθωτικές παρεµβάσεις. Εάν, βάσει των απολογιστικών στοιχείων του
επόµενου τριµήνου, προκύψει ότι οι αποκλίσεις έχουν εξισορροπηθεί, το ποσό των πιστώσεων που έχει περικοπεί, δύναται να
επαναδιατεθεί.
6. Σε περίπτωση που για δύο συνεχόµενα τρίµηνα διαπιστώνεται απόκλιση άνω του 10% από τους δηµοσιονοµικούς στόχους
και δεν έχουν ληφθεί τα αναφερόµενα στην περίπτωση β’ της παραγράφου 1 της παρούσας µέτρα, ο Υπουργός Οικονοµικών ορίζει Επόπτη Οικονοµικών Υπηρεσιών σε εποπτευόµενους φορείς
της Γενικής Κυβέρνησης, οι αρµοδιότητες και οι υποχρεώσεις
του οποίου καθορίζονται µε την απόφαση ορισµού του.
7. Από 1.1.2014 δεν επιτρέπεται ο δανεισµός φορέων για άλλους σκοπούς πλην επενδύσεων. Σε κάθε περίπτωση απαιτείται
η έγκριση του Υπουργού Οικονοµικών.
8. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών ρυθµίζονται λεπτοµέρειες για την εφαρµογή των ανωτέρω διατάξεων.
Άρθρο 3
Μηχανισµός παρακολούθησης ετήσιων προϋπολογισµών
για τις ΔΕΚΟ και τα Ν.Π.Ι.Δ. του Κεφαλαίου Α’
του ν. 3429/2005
1. Οι ΔΕΚΟ και τα Ν.Π.Ι.Δ. του Κεφαλαίου Α’ του ν. 3429/ 2005
υποβάλλουν στη Διεύθυνση ΔΕΚΟ του Υπουργείου Οικονοµικών
τους ετήσιους προϋπολογισµούς τους, οι οποίοι θα πρέπει να
είναι σύµφωνοι µε τους δηµοσιονοµικούς στόχους του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής, όπως τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά, καθώς και τους τριµηνιαίους στόχους
για τις βασικές κατηγορίες εσόδων και εξόδων. Πέραν των όσων
ορίζονται στο άρθρο 7 του ν. 3429/2005, εντός ενός µηνός από
την ηµεροµηνία ψήφισης του Κρατικού Προϋπολογισµού, οι ετήσιοι προϋπολογισµοί των ως άνω φορέων εξειδικεύονται σε µηνιαία και τριµηνιαία βάση από τη Διεύθυνση ΔΕΚΟ, σε
συνεργασία µε τις διοικήσεις των φορέων, και κοινοποιούνται
στις αρµόδιες υπηρεσίες των εποπτευόντων Υπουργείων και του
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Οι διοικήσεις των φορέων
πρέπει να διασφαλίζουν ότι δεν θα υπάρχουν αρνητικές αποκλίσεις και να λαµβάνουν εγκαίρως όλα τα απαραίτητα µέτρα προς
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το σκοπό αυτόν. Η εκτέλεση των ετήσιων εγκεκριµένων προϋπολογισµών των προαναφερόµενων φορέων παρακολουθείται σε
µηνιαία και τριµηνιαία βάση από τη Διεύθυνση ΔΕΚΟ του Υπουργείου Οικονοµικών, και εφόσον είναι Φορείς Γενικής Κυβέρνησης, και από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.
2. Στην περίπτωση αρνητικών αποκλίσεων στα οικονοµικά αποτελέσµατα σε ποσοστό µεγαλύτερο του 10% εφαρµόζονται οι
διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του παρόντος. Επιπλέον, για τις ΔΕΚΟ και τα Ν.Π.Ι.Δ. του Κεφαλαίου Α’ του ν.
3429/2005:
α) που είναι Φορείς Γενικής Κυβέρνησης µειώνεται ισόποσα
και το εγκεκριµένο ποσό ακαθάριστου δανεισµού από τη Διεύθυνση ΔΕΚΟ, η οποία υποχρεούται να ενηµερώσει σχετικά την
25η Διεύθυνση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, αρµόδια
για τις εγγυήσεις του Ελληνικού Δηµοσίου. Εάν, βάσει των τριµηνιαίων απολογιστικών στοιχείων, ο προϋπολογισµός εξισορροπηθεί και αντισταθµιστούν οι αρνητικές αποκλίσεις, τότε το
ύψος της επιχορήγησης του Κρατικού Προϋπολογισµού και το
εγκεκριµένο ποσό ακαθάριστου δανεισµού για το εν λόγω διάστηµα αναπροσαρµόζονται στα αρχικά εγκεκριµένα όρια και
τυχόν ποσά που έχουν παρακρατηθεί από την εγκεκριµένη επιχορήγηση, αποδίδονται στο φορέα µε την επόµενη µηνιαία δόση,
β) που δεν είναι φορείς Γενικής Κυβέρνησης και λαµβάνουν
επιχορηγήσεις ή ενίσχυση οποιασδήποτε µορφής από τον Κρατικό Προϋπολογισµό, η παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισµού ακολουθεί τις διατάξεις της προηγούµενης
περίπτωσης της παρούσας υποπαραγράφου,
γ) που δεν είναι φορείς Γενικής Κυβέρνησης και δεν λαµβάνουν επιχορήγηση ή ενίσχυση οποιασδήποτε µορφής από τον
Κρατικό Προϋπολογισµό, σε περίπτωση τριµηνιαίας αρνητικής
απόκλισης στα οικονοµικά αποτελέσµατα προ φόρων, τόκων και
προβλέψεων, η Διεύθυνση ΔΕΚΟ υποχρεούται να µειώσει ισόποσα το εγκεκριµένο ποσό δανειοδότησης και να ενηµερώσει
την 25η Διεύθυνση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Εάν,
βάσει των τριµηνιαίων απολογιστικών στοιχείων ο προϋπολογισµός εξισορροπηθεί και αντισταθµιστούν οι αρνητικές αποκλίσεις, το εγκεκριµένο ποσό ακαθάριστου δανεισµού αποκαθίσταται σε εκείνο που είχε αρχικά εγκριθεί για το αναφερόµενο
διάστηµα.
3. Σε κάθε περίπτωση και εφόσον διαπιστωθεί αρνητική απόκλιση από τους τριµηνιαίους στόχους στα οικονοµικά αποτελέσµατα προ επιχορηγήσεων, φόρων, τόκων και προβλέψεων σε
ποσοστό µεγαλύτερο από 10% σε σχέση µε τα προϋπολογισθέντα, σε κάποιον εκ των φορέων της προηγούµενης παραγράφου, η καταβολή των αµοιβών των µελών του Διοικητικού
Συµβουλίου αναστέλλεται έως την εξισορρόπηση του αρχικώς
εγκεκριµένου προϋπολογισµού και την αντιστάθµιση τυχόν αρνητικών αποκλίσεων. Εάν και τα ετήσια οικονοµικά αποτελέσµατα
προ επιχορηγήσεων, φόρων, τόκων και προβλέψεων αποκλίνουν
σε ποσοστό µεγαλύτερο του 10%, τότε η θητεία των εκτελεστικών µελών του Διοικητικού Συµβουλίου του συγκεκριµένου
φορέα λήγει αυτοδίκαια εντός ενός µηνός από τη διαπίστωση
της εν λόγω απόκλισης.
4. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών προσδιορίζονται
συγκεκριµένοι αντικειµενικοί λόγοι και εξωγενείς παράγοντες,
για τους οποίους µπορεί να αναθεωρηθούν οι ετήσιοι προϋπολογισµοί. Στην περίπτωση κατά την οποία η διοίκηση κάποιου
φορέα διαπιστώσει αδυναµία εκτέλεσης του ετήσιου εγκεκριµένου προϋπολογισµού που οφείλεται αποκλειστικά σε κάποιον
από τους λόγους που αναφέρονται στην ανωτέρω απόφαση,
οφείλει να υποβάλει άµεσα στη Διεύθυνση ΔΕΚΟ αίτηµα αναθεώρησης αυτού, συνοδευόµενο µε σχετική τεκµηριωµένη έκθεση
για την αναγκαιότητα και τους λόγους αναθεώρησης.
Η ανωτέρω Διεύθυνση, εξετάζει το αίτηµα εντός 15 ηµερών
και, εφόσον κρίνει αυτό βάσιµο και επαρκώς αιτιολογηµένο, εισηγείται στη Διυπουργική Επιτροπή Δηµοσίων Επιχειρήσεων και
Οργανισµών του άρθρου 10 του ν. 3429/2005 την αναθεώρηση
του συγκεκριµένου προϋπολογισµού, αφού έχει σε κάθε περίπτωση προηγουµένως ελέγξει ότι, σε επίπεδο συνόλου φορέων
του Κεφαλαίου Α’ του ν. 3429/2005, τηρούνται οι δηµοσιονοµικοί
στόχοι του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατη-

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΔ’ - 14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013

γικής, όπως ισχύει κάθε φορά. Στη συνέχεια, κοινοποιεί την απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής στον ενδιαφερόµενο φορέα,
καθώς και στις αρµόδιες υπηρεσίες του Γενικού Λογιστηρίου του
Κράτους και των εποπτευόντων Υπουργείων.
5. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών δύνανται να εξειδικεύονται οι λεπτοµέρειες σχετικά µε τη διαδικασία παρακολούθησης της εκτέλεσης των εγκεκριµένων προϋπολογισµών, την
επιβολή των όσων προβλέπονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, καθώς και τα υποβαλλόµενα από τους φορείς στοιχεία.
6. Η υποπαράγραφος Δ3 της παραγράφου Δ’ του άρθρου
πρώτου του ν. 4093/2012 (Α’ 222) καταργείται.
Άρθρο 4
Παρατηρητήριο Οικονοµικής Αυτοτέλειας
των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
1. Συνιστάται στο Υπουργείο Εσωτερικών Παρατηρητήριο Οικονοµικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. (εφεξής «Παρατηρητήριο») µε
σκοπό τη συνεχή παρακολούθηση σε µηνιαία βάση της εκτέλεσης του προϋπολογισµού των Ο.Τ.Α. και των νοµικών τους προσώπων που εντάσσονται στο Μητρώο των Φορέων Γενικής
Κυβέρνησης.
Στόχος του Παρατηρητηρίου είναι η επίτευξη ισοσκελισµένων
προϋπολογισµών, καθώς και απολογισµών και η ενίσχυση της οικονοµικής αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. σύµφωνα µε τις οδηγίες των
Υπουργείων Εσωτερικών και Οικονοµικών και µε τα οριζόµενα
στην ισχύουσα δηµοσιονοµική νοµοθεσία.
2. Το Παρατηρητήριο συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού
Εσωτερικών και αποτελείται από έναν Σύµβουλο του Ελεγκτικού
Συνεδρίου ως Πρόεδρο, ο οποίος ορίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα Δικαστικών Λειτουργών, τον Γενικό Διευθυντή
Οικονοµικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών, τον αρµόδιο Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών
του Υπουργείου Εσωτερικών, έναν εκπρόσωπο της Κεντρικής
Ένωσης Δήµων Ελλάδας ο οποίος ορίζεται µε απόφαση του Δ.Σ.
της Κεντρικής Ένωσης Δήµων Ελλάδας, προκειµένου για δήµους, ή έναν εκπρόσωπο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας,
προκειµένου για περιφέρειες, έναν εµπειρογνώµονα εγνωσµένου
κύρους, έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονοµικών και τον
Γενικό Διευθυντή Θησαυροφυλακίου του Προϋπολογισµού του
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, η σύµφωνη γνώµη του οποίου
απαιτείται για την έκδοση απόφασης από το Παρατηρητήριο.
3. Το Παρατηρητήριο υποστηρίζεται διοικητικά από τη Γενική
Διεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών, στην οποία δύναται να αποσπάται ή να µετατάσσεται εξειδικευµένο προσωπικό πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης από το
Δηµόσιο, τους Ο.Τ.Α., νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου και φορείς του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, µε κοινή απόφαση του
Υπουργού Εσωτερικών και του κατά περίπτωση αρµόδιου
Υπουργού, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης. Ο Γενικός Διευθυντής των Οικονοµικών Υπηρεσιών του
Υπουργείου Εσωτερικών επιλαµβάνεται όλων των σχετικών θεµάτων, µε προτάσεις και εισηγήσεις προς το Παρατηρητήριο.
4. Το Παρατηρητήριο είναι αρµόδιο για τον έλεγχο της ορθής
εκτέλεσης του προϋπολογισµού και της εν γένει πορείας των οικονοµικών και της επιχειρησιακής δράσης των Ο.Τ.Α. και των νοµικών τους προσώπων, όπως αποτυπώνονται στο «Ολοκληρωµένο Πλαίσιο Δράσης» (ΟΠΔ). Το ΟΠΔ συνοψίζει το πενταετές επιχειρησιακό πρόγραµµα δράσης, το ετήσιο πρόγραµµα
δράσης και τον ετήσιο προϋπολογισµό του Ο.Τ.Α. και των νοµικών του προσώπων και εγκρίνεται από την αρµόδια για την εποπτεία του αρχή. Η αρχή αυτή υποχρεούται να αποστέλει στο
Παρατηρητήριο, σε ηλεκτρονική µορφή, το ΟΠΔ, το οποίο αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών και του οικείου Ο.Τ.Α.. Το ΟΠΔ περιλαµβάνει υποχρεωτικά µηνιαίους και
τριµηνιαίους στόχους, δράσεις και προθεσµίες σε συµµόρφωση
µε τον κανόνα του ισοσκελισµού του προϋπολογισµού και τα
µνηµόνια συνεργασίας σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 1
της παρούσας.
5. Το Παρατηρητήριο αξιολογεί τις προβλέψεις εσόδων που
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παρουσιάζουν οι Ο.Τ.Α. και διατυπώνει προτάσεις περί τροποποίησής τους, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο. Το Παρατηρητήριο
µε βάση µηναία στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισµού, που
παρακολουθεί η Γενική Διεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών,
καθώς και µε πρόσθετα στοιχεία που παρέχει ο Ο.Τ.Α., εφόσον
του ζητηθεί, αξιολογεί και ελέγχει την πορεία της εκτέλεσης του
προϋπολογισµού. Σε περίπτωση που διαπιστώσει απόκλιση από
τους τριµηνιαίους δηµοσιονοµικούς στόχους άνω του 10%, το
Παρατηρητήριο ενηµερώνει, εντός µηνός από τη λήξη του τριµήνου, τον Ο.Τ.Α. και την αρµόδια για την εποπτεία του Αρχή,
παρέχοντας οδηγίες και εισηγούµενο µεθόδους για τη διόρθωση
της απόκλισης.
Ο Ο.Τ.Α. υποχρεούται άµεσα να λάβει υπόψη του τις επισηµάνσεις του Παρατηρητηρίου, καθώς και όλα τα προσήκοντα
µέτρα, ενηµερώνοντας σχετικά το Παρατηρητήριο.
6. Εφόσον η εκτέλεση του προϋπολογισµού του Ο.Τ.Α. εξακολουθεί να παρουσιάζει για δύο συνεχόµενα τρίµηνα απόκλιση
από τους στόχους, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο
5 του παρόντος άρθρου και διαπιστωθεί ότι δεν έχουν ληφθεί τα
προσήκοντα µέτρα, µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που
εκδίδεται ύστερα από αιτιολογηµένη εισήγηση του Παρατηρητηρίου, ο Ο.Τ.Α. υπάγεται υποχρεωτικά σε Πρόγραµµα Εξυγίανσης. Ο τρόπος υλοποίησης του Προγράµµατος καθορίζεται από
το Παρατηρητήριο, ενώ η ένταξη στο ανωτέρω Πρόγραµµα συνεπάγεται την υποχρέωση εφαρµογής, κατά περίπτωση µέρους
ή του συνόλου, των κάτωθι παρεµβάσεων:
α) άµεση εφαρµογή των αναγκαίων µέτρων που προβλέπονται
από τη νοµοθεσία προς διασφάλιση της είσπραξης των απαιτήσεων του Ο.Τ.Α. και της αντιµετώπισης της φοροδιαφυγής,
β) αναστολή προσλήψεων,
γ) επιβολή υποχρεωτικών µετατάξεων προσωπικού,
δ) πρόσβαση στο Λογαριασµό Εξυγίανσης και Αλληλεγγύης
της Αυτοδιοίκησης του άρθρου 263 του ν. 3852/ 2010 (Α’ 87), οι
πόροι του οποίου διατίθενται αποκλειστικά για τη χρηµατοδότηση του προγράµµατος εξυγίανσης,
ε) αύξηση των ιδίων εσόδων από φόρους, τέλη, δικαιώµατα
και εισφορές,
στ) αύξηση του ανώτατου συντελεστή επιβολής του Τέλους
Ακίνητης Περιουσίας για τα ακίνητα που βρίσκονται στην εδαφική περιφέρεια του δήµου σε ποσοστό µέχρι και 3‰ και επιβολή του τέλους υποχρεωτικά από το δήµο σύµφωνα µε το
ποσοστό αυτό µέχρι την οικονοµική εξυγίανσή του. Οµοίως, αύξηση του συντελεστή επιβολής του τέλους επί των ακαθαρίστων
εσόδων και παρεπιδηµούντων από 0,5% µέχρι και 2%,
ζ) περιορισµό των δαπανών µόνο σε υποχρεώσεις µισθοδοσίας και λοιπές απολύτως ανελαστικές δαπάνες.
7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εσωτερικών ρυθµίζονται οι αναγκαίες λεπτοµέρειες για την εφαρµογή
του παρόντος άρθρου.
8. Οι περιπτώσεις 1- 7 της υποπαραγράφου ΣΤ3 της παραγράφου ΣΤ’ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α’ 222) καταργούνται.
Άρθρο 5
Αρµοδιότητες του Προϊσταµένου Γενικής Διεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών
1. Στο άρθρο 3Β του ν. 2362/1995 (Α’ 247), το οποίο προστέθηκε µε το άρθρο 5 του ν. 3871/2010 (Α’ 141), µετά την παράγραφο 2 προστίθεται νέα παράγραφος, ως εξής:
«3. Για την εκτέλεση των καθηκόντων που προβλέπονται στην
παράγραφο 2, ο Προϊστάµενος της Γενικής Διεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) του Υπουργείου έχει τα ακόλουθα ειδικά δικαιώµατα και αρµοδιότητες:
α) Είναι υπεύθυνος για το συντονισµό της προετοιµασίας του
Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής και του
ετήσιου προϋπολογισµού του Υπουργείου του και των εποπτευόµενων από το Υπουργείο φορέων, ακολουθώντας τις οδηγίες
που παρέχονται από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (ΓΛΚ) και
για την υποβολή τους µετά από έγκριση από τον αρµόδιο
Υπουργό στο ΓΛΚ. Ο Προϊστάµενος της Γενικής Διεύθυνσης Οι-
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κονοµικών Υπηρεσιών λαµβάνοντας υπόψη τα προβλεπόµενα δικαιώµατα και κυρώσεις που προβλέπονται στις παραγράφους 4
και 5 του παρόντος άρθρου, όπως αυτές αναριθµούνται στην παρούσα, εφόσον κρίνει ότι το Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής ή ο ετήσιος προϋπολογισµός που υποβάλλει για το Υπουργείο του παραβιάζει τις αρχές της χρηστής δηµοσιονοµικής διαχείρισης ή ότι τα προτεινόµενα ανώτατα όρια
δαπανών δεν µπορούν να τηρηθούν κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του προϋπολογισµού, υποβάλλει σηµείωµα προς τον
Υπουργό του και το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους διατυπώνοντας τις απόψεις του.
β) Ο Προϊστάµενος της Γενικής Διεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών οφείλει να διασφαλίζει ότι η Γενική Διεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών καταρτίζει προβλέψεις για τις µηνιαίες ταµειακές
ανάγκες και παρακολουθεί την εκτέλεση του προϋπολογισµού
του Υπουργείου και των εποπτευόµενων φορέων σε µηνιαία
βάση. Σε περίπτωση που κρίνει ότι συντρέχει κίνδυνος µη τήρησης του προϋπολογισµού και των ανώτατων ορίων δαπανών,
ενηµερώνει τον Υπουργό και τον Γενικό Γραµµατέα, προτείνοντας τις απαραίτητες διορθωτικές παρεµβάσεις, περιλαµβανοµένων και τυχόν ανακατανοµών πιστώσεων.
γ) Ο Προϊστάµενος της Γενικής Διεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών είναι υπεύθυνος να εγκρίνει όλες τις οικονοµικές δεσµεύσεις και να διασφαλίζει ότι η Γενική Διεύθυνση Οικονοµικών
Υπηρεσιών τηρεί ορθά το µητρώο δεσµεύσεων για το Υπουργείο
και διαβιβάζει όλες τις σχετικές πληροφορίες για τις αναληφθείσες δεσµεύσεις στο Ελεγκτικό Συνέδριο και το Γενικό Λογιστήριο
του Κράτους. Οφείλει επίσης να εξασφαλίζει ότι η Γενική Διεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών έχει τα απαιτούµενα συστήµατα
ώστε να επιτρέπεται η επεξεργασία, η έγκριση και η παρακολούθηση όλων των δεσµεύσεων, µέχρι την πληρωµή των σχετικών
υποχρεώσεων.
δ) Όλες οι υπηρεσίες του Υπουργείου ή των εποπτευόµενων
φορέων οφείλουν να παρέχουν έγκαιρα στον Προϊστάµενο της
Γενικής Διεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών όλες τις πληροφορίες και τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση των
υποχρεώσεών του.
ε) Όλες οι πολιτικές, τα προγράµµατα ή οι προτάσεις που
έχουν αντίκτυπο στον προϋπολογισµό ή το µεσοπρόθεσµο πλαίσιο δηµοσιονοµικής στρατηγικής του Υπουργείου ή των εποπτευόµενων φορέων πριν υιοθετηθούν πρέπει να υποβάλονται
στον προϊστάµενο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών για τη γνώµη του σχετικά µε τη δηµοσιονοµική επίπτωση.
Η εν λόγω γνώµη θα πρέπει να είναι στη διάθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, των Υπουργών και των Γενικών Γραµµατέων του Υπουργείου, καθώς και των Προϊσταµένων Οικονοµικών
Υπηρεσιών των φορέων που εποπτεύονται από το Υπουργείο.
στ) Ο Προϊστάµενος της Γενικής Διεύθυνσης Οικονοµικών
Υπηρεσιών οφείλει να εφαρµόζει τις κατευθυντήριες γραµµές οικονοµικής διαχείρισης που εκδίδονται από το ΓΛΚ και µπορεί να
προτείνει υποχρεωτικές κατευθυντήριες γραµµές και οδηγίες
σχετικά µε τη δηµοσιονοµική διαχείριση για θέµατα του Υπουργείου και των εποπτευόµενων φορέων, οι οποίες στη συνέχεια
εγκρίνονται από τον Γενικό Γραµµατέα ή τον Υπουργό. Η αρµοδιότητα για την έγκριση των εν λόγω κατευθυντήριων γραµµών
ή οδηγιών δύναται να µεταβιβάζεται και στον Προϊστάµενο της
Γενικής Διεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών.»
2. Οι παράγραφοι 3, 4 και 5 του άρθρου 3Β του ν. 2362/ 1995,
το οποίο προστέθηκε µε το άρθρο 5 του ν. 3871/ 2010, αναριθµούνται σε 4, 5 και 6 αντίστοιχα.
Άρθρο 6
Κατάθεση Απολογισµού και Ισολογισµού µέχρι 15
Δεκεµβρίου τρέχοντος έτους ανεξάρτητα από την
κατάθεση του Κρατικού Προϋπολογισµού
Ο Απολογισµός, ο Ισολογισµός (κατάσταση χρηµατοοικονοµικής θέσης) και οι λοιπές Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις της
Κεντρικής Διοίκησης µαζί µε τη Διαδήλωση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ειδικά για το οικονοµικό έτος 2011, εισάγονται για κύρωση στη Βουλή από τον Υπουργό Οικονοµικών µέχρι 15

Δεκεµβρίου τρέχοντος έτους, ανεξάρτητα από την ηµεροµηνία
κατάθεσης στη Βουλή του Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2013.
Άρθρο 7
Παραµονή των Γενικών Διευθυντών των Υπουργείων στην
υπηρεσία υπό προϋποθέσεις
Οι προϊστάµενοι των Γενικών Διευθύνσεων των Υπουργείων,
οι οποίοι απολύονται αυτοδίκαια από την υπηρεσία, σύµφωνα µε
τις ισχύουσες διατάξεις, δύνανται µετά από αίτησή τους να παραµείνουν στην υπηρεσία µέχρι την επιλογή και τοποθέτηση
νέων προϊσταµένων και εφόσον δεν έχουν συµπληρώσει το 67ο
έτος της ηλικίας τους.
Άρθρο 8
Λοιπές δηµοσιονοµικές διατάξεις
1. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 16 του ν.
3832/2010 (Α’ 38), όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Από 1.1.2013, η Αρχή εξαιρείται του πεδίου εφαρµογής του
άρθρου 25 του ν. 2362/1995, όπως ισχύει.»
2. Η παράγραφος 14 του άρθρου 2 του ν. 3986/2011 (Α’ 152)
αντικαθίσταται ως εξής:
«Το τίµηµα που εισπράττει το Ταµείο από την αξιοποίηση των
περιουσιακών του στοιχείων, µεταφέρεται το αργότερο µέσα σε
δέκα (10) ηµέρες από την είσπραξή του, σε πίστωση του ειδικού
λογαριασµού της παραγράφου 5 του άρθρου 4 του ν. 4063/2012
(Α’ 71) µε την ονοµασία «Ελληνικό Δηµόσιο (ΕΔ) Εισπράξεις και
Πληρωµές για την εξυπηρέτηση του Δηµοσίου χρέους», αφού
αφαιρεθούν τα αναλογούντα λειτουργικά έξοδα και οι διοικητικές
δαπάνες του Ταµείου για την αξιοποίηση του περιουσιακού στοιχείου, και χρησιµοποιείται αποκλειστικά για την αποπληρωµή του
δηµόσιου χρέους.
3. Το εδάφιο γ’ της παραγράφου 5 του άρθρου τέταρτου του
ν. 4063/2012 (Α’ 71) τροποποιείται ως εξής:
«Έσοδα του λογαριασµού αυτού αποτελούν οι εισροές από το
Ευρωπαϊκό Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας, το τίµηµα
που εισπράττει το Ταµείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του
Δηµοσίου ΑΕ (ΤΑΙΠΕΔ) από την αξιοποίηση των περιουσιακών
του στοιχείων αφού αφαιρεθούν τα αναλογούντα λειτουργικά
έξοδα και οι διοικητικές δαπάνες του Ταµείου για την αξιοποίηση
του περιουσιακού στοιχείου, καθώς και τα χρηµατικά ποσά από
τη συµµετοχή του Ελληνικού Δηµοσίου στην εξυπηρέτηση του
δηµόσιου χρέους.»
Άρθρο 9
Επείγουσες µισθολογικές διατάξεις
1. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 46 του ν. 3205/ 2003,
όπως τροποποιήθηκαν µε τις διατάξεις της υποπερίπτωσης Ι’ της
περίπτωσης 28 της υποπαραγράφου 1 της παραγράφου Γ’ του
άρθρου πρώτου του ν. 4093/ 2012, αντικαθίστανται από 1.8.2012,
ως εξής:
«1. Ο µηνιαίος βασικός µισθός όλων των βαθµών της ιεραρχίας
των υπαλλήλων του διπλωµατικού κλάδου του Υπουργείου Εξωτερικών, του επιστηµονικού προσωπικού της Ειδικής Νοµικής
Υπηρεσίας, των υπαλλήλων του κλάδου Εµπειρογνωµόνων,
καθώς και του κλάδου Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων
του ίδιου Υπουργείου, καθορίζεται µε βάση το βασικό µισθό του
Ακολούθου Πρεσβείας, ο οποίος πολλαπλασιάζεται µε τους παρακάτω συντελεστές και στρογγυλοποιείται στην πλησιέστερη
µονάδα ευρώ:
α. Πρέσβης
1,79
β. Πληρεξούσιος Υπουργός Α’ Τάξεως, Ειδικός Νοµικός Σύµβουλος και Νοµικός Σύµβουλος Α’, Εµπειρογνώµονας Πρεσβευτής Σύµβουλος Α’ Τάξεως και Γενικός Σύµβουλος Οικονοµικών
και Εµπορικών Υποθέσεων Α’
1,67
γ. Πληρεξούσιος Υπουργός Β’ Τάξεως, Νοµικός Σύµβουλος
Β’, Εµπειρογνώµονας Πρεσβευτής Σύµβουλος Β’ Τάξεως και Γε-
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νικός Σύµβουλος Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων Β’
1,56
δ. Σύµβουλος Πρεσβείας Α’ Τάξεως, Αναπληρωτής Νοµικός
Σύµβουλος, Εµπειρογνώµονας Α’ Τάξεως και Σύµβουλος Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων Α’
1,44
ε. Σύµβουλος Πρεσβείας Β’ Τάξεως, Εµπειρογνώµονας Β’ Τάξεως και Σύµβουλος Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων Β’
1,33
στ. Γραµµατέας Πρεσβείας Α’ τάξεως, Εισηγητής της Ειδικής
Νοµικής Υπηρεσίας και Γραµµατέας Οικονοµικών και Εµπορικών
Υποθέσεων Α’
1,25
ζ. Γραµµατέας Πρεσβείας Β’ Τάξεως και Γραµµατέας Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων Β’
1,17
η. Γραµµατέας Πρεσβείας Γ’ Τάξεως και Γραµµατέας Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων Γ’
1,09
θ. Ακόλουθος Πρεσβείας και Ακόλουθος Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων
1,00.
2. Για τη διαµόρφωση των νέων βασικών µισθών της προηγούµενης παραγράφου ο µηνιαίος βασικός µισθός του Ακολούθου
Πρεσβείας ορίζεται σε χίλια εξήντα ένα (1.061) ευρώ.»
2. Οι παράγραφοι 5 και 6 του άρθρου 47 του ν. 3205/ 2003,
όπως τροποποιήθηκαν µε τις διατάξεις της υποπερίπτωσης ΙΙΙ
της περίπτωσης 28 της υποπαραγράφου 1 της παραγράφου Γ’
του ν. 4093/2012 αντικαθίστανται από 1.8.2012 ως εξής:
«5. Ξενίας - παράστασης και ξένων γλωσσών, οριζόµενο ως
εξής:
α. Για το βαθµό του Ακολούθου Πρεσβείας και Ακολούθου Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων διακόσια τριάντα ένα (231)
ευρώ.
β. Για το βαθµό του Γραµµατέα Πρεσβείας Γ’ µέχρι και για το
βαθµό του Γραµµατέα Πρεσβείας Α’, για το βαθµό του Εισηγητή
της Ειδικής Νοµικής Υπηρεσίας, καθώς και για το βαθµό του
Γραµµατέα Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων Γ’ µέχρι και
το βαθµό του Γραµµατέα Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων Α’, διακόσια τριάντα ένα (231) ευρώ.
γ. Για το βαθµό Συµβούλου Πρεσβείας Β’, Εµπειρογνώµονα Β’
τάξεως και Συµβούλου Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων
Β’ διακόσια σαράντα επτά (247) ευρώ.
δ. Για το βαθµό Συµβούλου Πρεσβείας Α’, του Αναπληρωτή
Νοµικού Συµβούλου, του Εµπειρογνώµονα Α’ τάξεως και Συµβούλου Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων Α’, τριακόσια
πέντε (305) ευρώ.
ε. Για το βαθµό του Πληρεξούσιου Υπουργού Β’, του Νοµικού
Συµβούλου Β’, του Εµπειρογνώµονα Πρεσβευτή Συµβούλου Β’,
Γενικού Συµβούλου Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων
Β’και για όλους τους ανώτερους βαθµούς τριακόσια δεκαοκτώ
ευρώ (318) ευρώ.
6. Πάγια αποζηµίωση, λόγω των ειδικών συνθηκών προσφοράς
διπλωµατικών ή επιστηµονικών υπηρεσιών και της απασχόλησής
τους πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας, οριζόµενη κατά
βαθµό ως εξής:
α. Ακόλουθος Πρεσβείας και Ακόλουθος Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων εκατόν δώδεκα (112) ευρώ.
β. Γραµµατέας Πρεσβείας Γ’ τάξεως και Γραµµατέας Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων Γ’, εκατόν δώδεκα (112) ευρώ.
γ. Γραµµατέας Πρεσβείας Β’ τάξεως και Γραµµατέας Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων Β’, εκατόν πενήντα τέσσερα
(154) ευρώ.
δ. Γραµµατέας Πρεσβείας Α’ τάξεως, Εισηγητής της Ειδικής
Νοµικής Υπηρεσίας και Γραµµατέας Οικονοµικών και Εµπορικών
Υποθέσεων Α’, εκατόν ενενήντα τέσσερα (194) ευρώ.
ε. Σύµβουλος Πρεσβείας Β’ τάξεως, Εµπειρογνώµονας Β’ τάξεως και Σύµβουλος Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων Β’,
διακόσια πενήντα έξι (256) ευρώ.
στ. Σύµβουλος Πρεσβείας Α’ τάξεως, Αναπληρωτής Νοµικός
Σύµβουλος, Εµπειρογνώµονας Α’ τάξεως και Σύµβουλος Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων Α’, τριακόσια δεκατρία (313)
ευρώ.
ζ. Πληρεξούσιος Υπουργός Β’ τάξεως, Νοµικός Σύµβουλος Β’,
Εµπειρογνώµονας Πρεσβευτής Σύµβουλος Β’ τάξεως και Γενι-
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κός Σύµβουλος Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων Β’, τριακόσια ενενήντα τρία (393) ευρώ.
η. Πληρεξούσιος Υπουργός Α’ τάξεως, Ειδικός Νοµικός Σύµβουλος και Νοµικός Σύµβουλος Α’, Εµπειρογνώµονας Πρεσβευτής Σύµβουλος Α’ τάξεως και Γενικός Σύµβουλος Οικονοµικών
και Εµπορικών Υποθέσεων Α’, τετρακόσια εβδοµήντα (470) ευρώ.
θ. Πρέσβης πεντακόσια πέντε (505) ευρώ.»
3. Η ισχύς των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 αρχίζει από
19.11.2012.
4. Από τη διάταξη της υποπερίπτωσης α’ της περίπτωσης 7
της υποπαραγράφου Γ1 της παραγράφου Γ’ του ν. 4093/2012
διαγράφονται οι λέξεις «το προσωπικό της Εθνικής Υπηρεσίας
Πληροφοριών».
5. Η υποπερίπτωση β’ της περίπτωσης 7 της υποπαραγράφου
Γ1 της παραγράφου Γ’ του ν. 4093/2012 διαγράφεται.
6. Η υποπερίπτωση γ’ της περίπτωσης 7 της υποπαραγράφου
Γ1 της παραγράφου Γ’ του ν. 4093/2012 αναριθµείται ως υποπερίπτωση β’. Στο τέλος της υποπερίπτωσης αυτής προστίθενται
οι φράσεις:
«Η ως άνω κοινή υπουργική απόφαση δεν δηµοσιεύεται στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, αλλά φυλάσσεται στο ερµάριο
ασφαλείας της Γενικής Γραµµατείας της Κυβέρνησης και επικυρωµένο αντίγραφο επιδίδεται µόνο στο Γενικό Λογιστήριο του
Κράτους και στην ίδια την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Σε
κάθε περίπτωση, οι διατάξεις του ν. 3205/2003 και της υπ’ αριθ.
πρωτ. 2/49212/0022/31.7.2007 απόφασης των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Δηµόσιας Τάξης, όπως ισχύουν κατά
την ηµεροµηνία ψήφισης του ν. 4093/2012, δεν θίγονται είτε πριν
είτε µετά την έκδοση της ανωτέρω κοινής υπουργικής απόφασης.»
7. Η ισχύς των διατάξεων των παραγράφων 4, 5 και 6 αρχίζει
από 11.11.2012.
8. Ο µηνιαίος βασικός µισθός του Συνεργάτη Β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του ν. 3205/2003 (Α’ 297), όπως αντικαταστάθηκε µε την περίπτωση 23α της υποπαραγράφου Γ1 του
άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α’ 222), ορίζεται σε εννιακόσια
δέκα (910) ευρώ.
9. Οι αποδοχές του καλλιτεχνικού προσωπικού του Δηµοσίου,
των Ν.Π.Δ.Δ., των Ν.Π.Ι.Δ. και των Ο.Τ.Α., καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών. Από τα ανωτέρω εξαιρείται το
µόνιµο καλλιτεχνικό προσωπικό της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών (Κ.Ο.Α.), της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης (Κ.Ο.Θ.)
και της Ορχήστρας της Λυρικής Σκηνής (Ο.Λ.Σ.), το οποίο εξακολουθεί να αµείβεται µε τις διατάξεις του άρθρου 49 του ν.
3205/2003, όπως ισχύει.
10. Ο αριθµός «30» που αναφέρεται στο άρθρο 14 του ν.
4024/2011 (Α’ 226) αντικαθίσταται, από τότε που ίσχυσε, µε τον
αριθµό «29».
11. Στην περίπτωση 7γ της υποπαραγράφου Γ1 του άρθρου
πρώτου του ν. 4093/2012, διαγράφεται η φράση «Εθνικής Άµυνας».
12. Η ισχύς των διατάξεων των παραγράφων 8, 9, 10 και 11
αρχίζει από 5.12.2012.
13. α. Η περίπτωση δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν.
4024/2011 (Α’ 226) τροποποιείται, από 1.1.2013, ως εξής:
«δ) Οι υπάλληλοι της Βουλής, όσον αφορά τα µισθολογικά θέµατά τους τροποποιουµένου αναλόγως του Κανονισµού της Βουλής, και το προσωπικό της Προεδρίας της Δηµοκρατίας,».
β. Από 1.1.2013 για τους υπαλλήλους της Βουλής, κατά τα οριζόµενα στην προηγούµενη περίπτωση, και το προσωπικό της
Προεδρίας της Δηµοκρατίας, αναφορικά µε το σύνολο των
πάσης φύσεως αποδοχών και επιδοµάτων τους, καθώς και τον
υπολογισµό και την καταβολή της υπερβάλλουσας µείωσης, που
τυχόν προκύπτει, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 2
του άρθρου 29 του ν. 4024/2011, εξοµοιώνονται µε τους υπαλλήλους των κλάδων των Δηµοσιονοµικών και Εφοριακών της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονοµικών, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του ν. 4024/2011 για το ενιαίο µισθολόγιο. Δεν καταβάλλεται καµία άλλη παροχή ή επίδοµα ή αποζηµίωση οιασδήποτε µορφής στους υπαλλήλους της Βουλής πλην της
οριζόµενης υπερωριακής απασχόλησης στο επόµενο εδάφιο. Ο
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αριθµός των ωρών υπερωριακής απασχόλησης κατά τις απογευµατινές και νυκτερινές ώρες, καθώς και της απασχόλησης κατά
τις Κυριακές και εξαιρέσιµες ηµέρες για τους υπαλλήλους της
Βουλής εγκρίνεται µε απόφαση του Προέδρου της Βουλής και η
πραγµατοποίησή τους βεβαιώνεται από τους αρµόδιους Προϊσταµένους και δεν µπορεί να υπερβαίνει τις πενήντα δύο (52)
ώρες το µήνα σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 1 του
άρθρου 20 του ν. 4024/ 2011.
Άρθρο 10
Τροποποίηση λοιπών διατάξεων του ν. 4093/2012
1. Το σύνολο των προς έκδοση κανονιστικών πράξεων που
προβλέπονται στο άρθρο πρώτο του ν. 4093/2012 και αφορούν
διατάξεις εφαρµογής του ν. 3919/2011, εκδίδονται το αργότερο
µέχρι 31.12.2012.
2. Στην περίπτωση 4 της υποπαραγράφου Γ2 της παραγράφου
Γ’ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 οι λέξεις «του π.δ.
113/2000» αντικαθίστανται µε τις λέξεις «του π.δ. 113/2010.»
3. Στο τέλος της υποπαραγράφου Γ3 της παραγράφου Γ’ του
άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«και οι οποίες πραγµατοποιήθηκαν καθ’ υπέρβαση των εγγεγραµµένων πιστώσεων ή κατά παρέκκλιση των περί δεσµεύσεως
πιστώσεων σχετικών διατάξεων είτε κατ’ εξαίρεση κάθε άλλης
σχετικής διάταξης της κείµενης νοµοθεσίας,».
4. Στην υποπαράγραφο Δ2 της παραγράφου Δ’ του άρθρου
πρώτου του ν. 4093/2012 προστίθεται περίπτωση 6 ως εξής:
«6. Στο τέλος της παραγράφου 7 του άρθρου 2 του ν.
3986/2011 (Α’152) προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Μετά την αξιοποίηση των µετοχών των ανωνύµων εταιριών
του άρθρου δεύτερου του ν. 4092/2012 από το Ταµείο, επί των
εν λόγω εταιριών εφαρµόζονται αποκλειστικά οι διατάξεις του
κ.ν. 2190/1920 και του ν. 3016/ 2002, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής του τελευταίου. Μέχρι την αξιοποίηση των
µετοχών τους από το Ταµείο, οι ανωτέρω εταιρείες συνεχίζουν
να διέπονται από το καθεστώς που τις διείπε.»
5. α. Στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν.
718/1977 (Α’ 304), όπως αντικαταστάθηκε µε την περίπτωση 1
της υποπαραγράφου Ε5 της παραγράφου Ε’ του ν. 4093/2012
µετά τις λέξεις «φυσικά ή νοµικά πρόσωπα» προστίθενται οι λέξεις «ή ενώσεις προσώπων».
β. Στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν.
718/1977, όπως αντικαταστάθηκε µε την περίπτωση 1 της υποπαραγράφου Ε5 της παραγράφου Ε’ του ν. 4093/2012, οι λέξεις
«της Ευρωπαϊκής Ένωσης» αντικαθίστανται µε τις λέξεις «του
Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου».
γ. Στο πρώτο και τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 718/1977 (Α’ 304), όπως αντικαταστάθηκε µε την
περίπτωση 1 της υποπαραγράφου Ε5 της παραγράφου Ε’ του ν.
4093/2012, η λέξη «πρόσωπο» αντικαθίσταται µε τις λέξεις «φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων».
δ. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 8 του ν. 718/1977, όπως αντικαταστάθηκε µε την περίπτωση 1 της υποπαραγράφου Ε5 της
παραγράφου Ε’ του ν. 4093/2012, οι λέξεις «εντός εξαµήνου από
τη δηµοσίευση του παρόντος» αντικαθίστανται µε τις λέξεις
«µέχρι 31.12.2012».
Άρθρο 11
Τροποποίηση των διατάξεων του ν. 4093/2012
σχετικά µε τον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης
Συναλλαγών
Ο Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών που θεσπίστηκε µε την περίπτωση 1 της υποπαραγράφου Ε1 της παραγράφου Ε’ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 τροποποιείται
ως εξής:
1. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 6 αντικαθίστανται οι λέξεις «εκδίδουν τιµολόγιο» µε τις λέξεις «αποδεικνύουν τις συναλλαγές µε τη σύνταξη, εντός των προθεσµιών
που προβλέπονται στις παραγράφους 14 και 15 αυτού του άρθρου, τίτλου κτήσης στον οποίο περιλαµβάνονται τα στοιχεία των

συµβαλλοµένων, καθώς και τα στοιχεία της συναλλαγής, όπως
αναφέρονται στις παραγράφους 10 και 11 του άρθρου αυτού,».
2. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 6 αντικαθίστανται οι λέξεις «αυτό εκδίδεται από τον αντιπρόσωπο» µε
τις λέξεις «εφαρµόζεται αναλόγως η παράγραφος 5 του παρόντος άρθρου».
3. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 9 του άρθρου 6 οι λέξεις «η ηµεροµηνία και τα στοιχεία της συναλλαγής» αντικαθίστανται µε τις λέξεις «η ηµεροµηνία της συναλλαγής, εφόσον
δεν συµπίπτει µε την ηµεροµηνία έκδοσης του τιµολογίου, και τα
στοιχεία αυτής».
4. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 9 του άρθρου 6 διαγράφονται οι ακόλουθες λέξεις: «καθώς και ο αύξων αριθµός ή
οι αριθµοί των δελτίων αποστολής που εκδόθηκαν για τη διακίνηση ή την παραλαβή των αγαθών που αφορά το τιµολόγιο».
5. H δεύτερη υποπαράγραφος της παραγράφου 11 του άρθρου 6 («Επί παροχής πολλαπλών συναφών υπηρεσιών ως είδος
µπορεί να αναγράφεται συνοπτική περιγραφή τούτων, εφόσον
γίνεται παραποµπή στην οικεία σύµβαση») διαγράφεται.
6. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 12 του άρθρου 6 οι λέξεις «εκτός από τα στοιχεία του, τα στοιχεία του αντισυµβαλλόµενου οίκου εξωτερικού και τα στοιχεία της συναλλαγής, όπως
αυτά αναφέρονται στις παραγράφους 9, 10 και 11 του άρθρου
αυτού αναφέρει τον αριθµό του τιµολογίου ή της παραγγελίας
στα οποία αναφέρεται η προµήθεια» αντικαθίστανται µε τις λέξεις «αναφέρει τον ΑΦΜ του, καθώς και το πλήρες ονοµατεπώνυµο και τη διεύθυνσή του».
7. Στο στοιχείο β’ της παραγράφου 15 του άρθρου 6, όπως
αναριθµήθηκε µε την προηγούµενη παράγραφο του παρόντος,
διαγράφονται οι λέξεις «και αντίτυπο αυτών παραδίδεται στον
πελάτη».
8. Στο στοιχείο γ’ της παραγράφου 15 του άρθρου 6, όπως
αναριθµήθηκε µε την προηγούµενη παράγραφο του παρόντος,
διαγράφονται οι λέξεις «υπό την προϋπόθεση της αποδοχής του
στοιχείου αυτού από τον αντισυµβαλλόµενο».
Άρθρο 12
Εξόφληση ληξιπρόθεσµων οφειλών του Δηµοσίου
Στην υποπαράγραφο Γ2 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012,
η υφιστάµενη περίπτωση 6 αναριθµείται ως περίπτωση 7 και προστίθεται περίπτωση 6 ως εξής:
«6. Κατά την εξόφληση των ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων του
Δηµοσίου προς τρίτους παρακρατούνται κατά προτεραιότητα οι
βεβαιωµένες υπέρ του Δηµοσίου και των Ασφαλιστικών Φορέων
οφειλές των τρίτων.»
Άρθρο 13
Λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου
Οικονοµικών
1. Στην περίπτωση 11 της υποπαραγράφου Γ1 της παραγράφου Γ’ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, µετά τις λέξεις
«του ν. 3528/2007 (Α’ 26)» προστίθενται οι λέξεις «και της παρ. 5
του άρθρου 65 του ν. 3584/2007 (Α’ 143)».
2. Στο τελευταίο εδάφιο της υποπαραγράφου α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του ν. 4024/2011 (Α’226), µετά τις λέξεις
«του παρόντος νόµου» προστίθενται, από τότε που ίσχυσε ο ν.
4024/2011, η φράση «και το ερευνητικό προσωπικό που αµείβεται σύµφωνα µε το β’ µέρος του ν. 3205/2003».
3.α. Στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 4 του ν.
3864/2010 (Α’ 119), µετά τις λέξεις «η ιδιότητα υπαλλήλου» και
πριν τις λέξεις «του Υπουργείου Οικονοµικών» προστίθενται οι
λέξεις «ή γενικού γραµµατέα».
β. Στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του ν.
3864/2010 οι λέξεις «εξ ολοκλήρου» διαγράφονται και µετά τις
λέξεις «σε µετρητά» προστίθενται οι λέξεις «ή µε οµόλογα του
ΕΤΧΣ ή µε άλλα χρηµατοοικονοµικά µέσα του ΕΤΧΣ».
γ. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του ν. 3864/2010 προστίθενται εδάφια ως εξής: «Οµοίως,
µπορεί να ληφθεί µε απόφαση του διοικητικού συµβουλίου κατά
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τα προβλεπόµενα στο άρθρο 13 του κ.ν. 2190/1920. Σε κάθε περίπτωση, η απόφαση της γενικής συνέλευσης για αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου ή για έκδοση υπό αίρεση µετατρέψιµων
οµολογιών ή για εξουσιοδότηση του διοικητικού συµβουλίου
προς τα ανωτέρω, θα πρέπει να αναφέρει ρητά ότι λαµβάνεται
στο πλαίσιο του παρόντος νόµου.»
δ. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του ν.
3864/2010 αντικαθίσταται ως εξής: «Για την έκδοση των µετατρέψιµων οµολογιών ή χρηµατοοικονοµικών µέσων, η προθεσµία
για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης και των επαναληπτικών
της, καθώς και για την υποβολή εγγράφων στις εποπτικές αρχές
συντέµνεται στο ένα τρίτο των προθεσµιών που προβλέπονται
στον κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.»
ε. Το σηµείο 9 της υποπαραγράφου Δ1 της παραγράφου Δ’
του ν. 4093/2012 καταργείται.
4. Μετά την περίπτωση δ’ της παραγράφου 18 του άρθρου 2
του ν. 3986/2011 (Α’ 152) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Κατ’ εξαίρεση, τα έσοδα από µερίσµατα επί των κερδών δηµοσίων επιχειρήσεων και οργανισµών που εισπράττει το ΤΑΙΠΕΔ
αποτελούν έσοδα του τακτικού Κρατικού Προϋπολογισµού,
µέχρι την αξιοποίηση των µετοχών των παραπάνω επιχειρήσεων
και οργανισµών, και µεταφέρονται, το αργότερο µέσα σε δέκα
(10) ηµέρες από την είσπραξή τους, σε πίστωση του ειδικού λογαριασµού της περίπτωσης δ’ του άρθρου 5 του ν. 3049/ 2002
(Α’ 212), µε την ονοµασία «Ελληνικό Δηµόσιο – Λογαριασµός
Εσόδων – Αποκρατικοποιήσεις».»
5.α. Οι πάσης φύσεως αποδοχές του εφηµεριακού κλήρου και
του λοιπού προσωπικού των Ιερών Μητροπόλεων που καταβάλλονται από τον εκτός προϋπολογισµού λογαριασµό µε τίτλο «Κεφάλαιο προς πληρωµή µισθού εφηµεριακού κλήρου» βαρύνουν
τον προϋπολογισµό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, στον οποίο γράφονται ειδικές
προς τούτο πιστώσεις. Ως πάσης φύσεως αποδοχές νοούνται ο
βασικός µισθός ή ηµεροµίσθιο και ο,τιδήποτε συνεντέλλεται µε
αυτόν και καταβάλλεται µε µισθοδοτική κατάσταση.
β. Ο τηρούµενος στις Δηµόσιες Οικονοµικές Υπηρεσίες λογαριασµός µε τίτλο «Κεφάλαιο προς πληρωµή µισθού εφηµεριακού
κλήρου» καταργείται την 30ή Απριλίου 2013.
γ. Οι Ιερές Μητροπόλεις υποχρεούνται να εντάξουν την καταβολή των πάσης φύσεως αποδοχών της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου στο σύστηµα της Ενιαίας Αρχής Πληρωµής, το
αργότερο έως τις 30 Απριλίου 2013. Έως την ηµεροµηνία αυτή,
είναι δυνατή η καταβολή των ως άνω αποδοχών µέσω του εκτός
προϋπολογισµού λογαριασµού µε τίτλο «Κεφάλαιο προς πληρωµή µισθού εφηµεριακού κλήρου».
6. Στο τέλος της παραγράφου 1γ του άρθρου 2 του ν.
3545/2010, όπως αυτή προστέθηκε µε το άρθρο 3 της από 12
Δεκεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου που κυρώνεται µε το άρθρο 53 του παρόντος σχεδίου νόµου, προστίθεται
εδάφιο ως εξής:
«Για τους υπάλληλους και τους δηµόσιους λειτουργούς της
εκκαθαρίζουσας αρχής που εµπλέκονται στην εκκαθάριση αποδοχών και δεν συµµορφώνονται µε τα παραπάνω, θα επέρχονται
οι κυρώσεις που προβλέπονται στις διατάξεις των άρθρων 256
ΠΚ (απιστία σχετική µε την υπηρεσία), 259 ΠΚ (παράβαση καθήκοντος) και 261 ΠΚ (παρότρυνση υφιστάµενων και ανοχή).»
7.α. Με την επιφύλαξη της περίπτωσης στ’ της παρούσας παραγράφου, καταργείται από τη δηµοσίευση του παρόντος το δικαίωµα της ανώνυµης εταιρίας µε την επωνυµία «Οργανισµός
Διεξαγωγής Ιπποδροµιών Ελλάδος Α.Ε.» (εφεξής ΟΔΙΕ Α.Ε.) να
διεξάγει την προβλεπόµενη στο άρθρο 2 του α.ν. 598/1968
(Α’256) και στο άρθρο 2 του π.δ. 56/1999 (Α’ 59) δραστηριότητα.
β. Δύναται να παραχωρείται, µέσω διεθνούς πλειοδοτικού διαγωνισµού, σε εταιρεία ειδικού σκοπού (Παραχωρησιούχο), η
οποία θα συστήνεται από τον ανάδοχο: (α) το µη αποκλειστικό
δικαίωµα οργανώσεως και διεξαγωγής ιπποδροµιών στην Ελλάδα· (β) το αποκλειστικό δικαίωµα διοργανώσεως και διεξαγωγής αµοιβαίων σε σχέση µε τις διεξαγόµενες εντός της
Ελληνικής Επικράτειας ιπποδροµίες στοιχηµάτων, λαχειοφόρων
ή µη εντός και εκτός του χώρου των ιπποδροµιών· (γ) το αποκλειστικό δικαίωµα ανάληψης δραστηριοτήτων συναφών προς
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τα ιπποδροµικά στοιχήµατα σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, συµπεριλαµβανοµένης της διοργάνωσης, διεξαγωγής και εκµετάλλευσης αµοιβαίων στοιχηµάτων για αλλοδαπές ιπποδροµίες ή
της συµµετοχής στη διοργάνωση, διεξαγωγή και εκµετάλλευση
αλλοδαπών αµοιβαίων στοιχηµάτων επί ιπποδροµιών· (δ) το
αποκλειστικό δικαίωµα διοργανώσεως και διεξαγωγής προσθέτου αµοιβαίου στοιχήµατος επί ιπποδροµιών (sweepstake)· (ε)
το αποκλειστικό δικαίωµα διοργανώσεως και διεξαγωγής αµοιβαίων στοιχηµάτων επί ιπποδροµιών που διενεργούνται µέσω
διαδικτύου. Στην παραχώρηση αυτή δεν εφαρµόζεται το άρθρο
479 ΑΚ.
γ. Η αποκλειστικότητα του δικαιώµατος διοργάνωσης και διεξαγωγής αµοιβαίων στοιχηµάτων επί των ιπποδροµιών µέσω του
διαδικτύου ισχύει µέχρι τις 12 Οκτωβρίου 2020. Μετά τη συγκεκριµένη ηµεροµηνία, ο παραχωρησιούχος διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωµα διοργάνωσης και διεξαγωγής αµοιβαίων
στοιχηµάτων µόνο επί ιπποδροµιών που διοργανώνει ο ίδιος. Η
χορήγηση αδειών για τη διοργάνωση και διεξαγωγή αµοιβαίων
στοιχηµάτων επί ιπποδροµιών µέσω διαδικτύου από τρίτους,
µετά τη 12η Οκτωβρίου 2020, γίνεται µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 45 του ν. 4002/2011.
δ. Στη σύµβαση παραχώρησης της περίπτωσης β’ της παρούσας παραγράφου καθορίζονται, µεταξύ άλλων, τα ακόλουθα θέµατα: ο χρόνος έναρξης της ισχύος της παραχώρησης, η
διάρκεια της σύµβασης και οι όροι ανανέωσής της ή/και τροποποίησής της, το αντάλλαγµα για την παραχώρηση και ο τρόπος
καταβολής του, η λήψη απαραίτητων µέτρων για την οργάνωση
και διεξαγωγή ιπποδροµιών, θέµατα που αφορούν το δίκτυο πρακτορείων διενέργειας των αµοιβαίων στοιχηµάτων και παιγνίων
του, ο τρόπος καθορισµού του ποσοστού των ακαθάριστων εισπράξεων που θα διατίθενται για τα έπαθλα ιπποδροµιών, οι ειδικότερες υποχρεώσεις του Παραχωρησιούχου, και ιδιαίτερα οι
σχετικές µε την οργάνωση και λειτουργία των αµοιβαίων στοιχηµάτων, οι λόγοι και η διαδικασία ανάκλησης της παραχωρήσεως,
οι κυρώσεις ή άλλες συνέπειες σε βάρος του δικαιούχου σε περίπτωση παραβάσεως των υποχρεώσεών του ή των διατάξεων,
οι οποίες διέπουν εκάστοτε τη διοργάνωση των ιπποδροµιών και
τη διεξαγωγή του στοιχήµατος, ο τρόπος επίλυσης των αναφυοµένων διαφορών και ρυθµίζεται κάθε θέµα σχετικό µε το παρεχόµενο δικαίωµα.
ε. Όσοι επιτρέπεται να διοργανώνουν και διεξάγουν επίγειο ή
διαδικτυακό ή µε κάθε άλλο πρόσφορο µέσο ιπποδροµιακό στοίχηµα, προκαθορισµένης απόδοσης ή αµοιβαίο, δύνανται να το
διεξάγουν είτε επί ιπποδροµιών που οργανώνουν οι ίδιοι είτε επί
ιπποδροµιών που οργανώνουν άλλοι φορείς, στην ηµεδαπή ή
στην αλλοδαπή. Στην τελευταία περίπτωση απαιτείται η προηγούµενη συναίνεση του φορέα που οργανώνει και διεξάγει τη
σχετική ιπποδροµία.
στ. Μέχρι τη θέση σε ισχύ της σύµβασης παραχώρησης της
περίπτωσης β’ της παρούσας παραγράφου, ο ΟΔΙΕ Α.Ε. θα συνεχίσει να ασκεί την προβλεπόµενη στο άρθρο 2 του α.ν.
598/1968 και στο άρθρο 2 του π.δ. 56/ 1999 δραστηριότητα.
Κατά το µεταβατικό αυτό διάστηµα, µε απόφαση του Διοικητικού
Συµβουλίου του ΟΔΙΕ, δύναται να ορίζεται το ακριβές ποσοστό
ανά είδος στοιχήµατος το οποίο θα αποδίδεται για έπαθλα ιπποδροµιών, για την εφαρµογή του άρθρου 5 παρ. 1 στοιχείο β’ του
α.ν. 598/1968, µε ανώτατο όριο ποσοστό 25% επί του ποσού των
αντιστοίχων εισπράξεων το οποίο αποµένει µετά τη διανοµή των
υπό στοιχείου α’ της ίδιας διάταξης κερδών κάθε στοιχήµατος.
Με τη θέση σε ισχύ της σύµβασης παραχώρησης της περίπτωσης β’ της παρούσας παραγράφου και πάντως το αργότερο ένα
(1) έτος µετά τη δηµοσίευση του παρόντος, ο ΟΔΙΕ Α.Ε. τίθεται
εκ του νόµου σε λύση και εκκαθάριση. Από τη θέση σε εκκαθάριση δεν θίγονται τυχόν συµβάσεις που έχουν καταρτισθεί µεταξύ του ΟΔΙΕ Α.Ε. και του Παραχωρησιούχου, οι οποίες
διατηρούνται σε ισχύ.
ζ. Από την κατά τα ανωτέρω θέση του ΟΔΙΕ Α.Ε. σε εκκαθάριση και µε την επιφύλαξη διατηρήσεως σε ισχύ του άρθρου 40
του π.δ. 56/1999, καταργούνται ο α.ν. 598/ 1968, το π.δ. 56/1999,
το άρθρο 23 του ν. 1646/1986, το άρθρο 8 του ν. 191/1975 και ο
Κανονισµός Προµηθειών του ΟΔΙΕ (υ.α. 356/1994, Β’911).
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

η. Κάθε άλλη αναφορά των κείµενων διατάξεων στον ΟΔΙΕ
Α.Ε. θα νοείται ως αναφερόµενη στον εκάστοτε Παραχωρησιούχο.
θ. Αρµόδια αρχή για την εποπτεία οργάνωσης και διεξαγωγής
αµοιβαίων στοιχηµάτων επί ιπποδροµιών είναι η Ε.Ε.Ε.Π., κατ’
εφαρµογή των άρθρων 16 και 17 του ν. 3229/2004 (A’ 38) σε συνδυασµό µε τις διατάξεις των άρθρων 25 έως 54 του ν. 4002/2011
(A’ 180) και τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 4038/2012 (Α’ 14),
συµπληρωµατικά δε τις διατάξεις του ν. 3051/2002 (Α’ 220). Ο
εκάστοτε Κανονισµός Στοιχηµατικών Ιπποδροµιών εγκρίνεται
από την Ε.Ε.Ε.Π., κατόπιν εισήγησης του Παραχωρησιούχου. Στο
προσωπικό των ΔΕΚΟ του Κεφαλαίου Α’ του ν. 3429/2005 (Α’
314), οι µετοχές των οποίων έχουν µεταβιβασθεί ή εκχωρηθεί στο
ΤΑΙΠΕΔ ή µεταβιβάζονται ή εκχωρούνται µε οποιονδήποτε τρόπο
εφεξής σε αυτό και µέχρι την αποκρατικοποίησή τους, εξακολουθεί να εφαρµόζεται το υπηρεσιακό και βαθµολογικό - µισθολογικό καθεστώς που ισχύει και για το προσωπικό των λοιπών
ΔΕΚΟ του Κεφαλαίου Α’ του ν. 3429/2005.
8. Στα ένδικα µέσα ασκήθηκαν από 9.11.2012 και µέχρι την
έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, δυνάµει της παραγράφου
23 του άρθρου τρίτου του ν. 4092/2012, θεωρείται ότι η προϋπόθεση παραδεκτής άσκησης αυτών, η οποία τίθεται µε την εν
λόγω παράγραφο, πληρούται εφόσον το προβλεπόµενο ποσό
καταβληθεί στην αρµόδια ΔΟΥ εντός 15 ηµερών από την έναρξη
ισχύος του παρόντος και υπό την προϋπόθεση ότι η υπόθεση δεν
έχει συζητηθεί.
9. α. Οι διατάξεις µε τις οποίες έχει ανατεθεί, µε βάση την παράγραφο 5 του άρθρου 41 του π.δ. 63/2005 (Α’ 98), η άσκηση
αρµοδιοτήτων της Γενικής Γραµµατείας Φορολογικών και Τελωνειακών Θεµάτων εξακολουθούν να ισχύουν και µετά την κατάργηση της Γραµµατείας αυτής µε τη διάταξη της περίπτωσης 1
της υποπαραγράφου Ε2 της παραγράφου Ε’ του άρθρου µόνου
του ν. 4093/2012 (Α’ 222) και αναφέρονται πλέον στη Γενική
Γραµµατεία Δηµοσίων Εσόδων, η οποία συνιστάται µε την ανωτέρω διάταξη.
β. Η διάταξη της προηγούµενης περίπτωσης ισχύει από την
ηµεροµηνία θέσης σε ισχύ της διάταξης της υποπαραγράφου Ε2
της παραγράφου Ε’ του άρθρου µόνου του ν. 4093/2012.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Άρθρο 14
1. Το εδάφιο γ’ της εσωτερικής παραγράφου 1 της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Ζ3 της παραγράφου Ζ’ του ν.
4093/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«γ) ο υπάλληλος, ο οποίος παραπέµφθηκε αµετακλήτως ενώπιον του αρµοδίου δικαστηρίου για κακούργηµα ή για τα αδικήµατα της κλοπής, υπεξαίρεσης (κοινής και στην υπηρεσία),
απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, δωροδοκίας, καταπίεσης,
απιστίας περί την υπηρεσία, καθώς και για οποιοδήποτε έγκληµα
κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκληµα οικονοµικής εκµετάλλευσης της γενετήσιας ζωής».
2. Το εδάφιο γ’ της εσωτερικής παραγράφου 1 της περίπτωσης 3 της υποπαραγράφου Ζ3 της παραγράφου Ζ’ του ν.
4093/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«γ) ο υπάλληλος, ο οποίος παραπέµφθηκε αµετακλήτως ενώπιον του αρµοδίου δικαστηρίου για κακούργηµα ή για τα αδικήµατα της κλοπής, υπεξαίρεσης (κοινής και στην υπηρεσία),
απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, δωροδοκίας, καταπίεσης,
απιστίας περί την υπηρεσία, καθώς και για οποιοδήποτε έγκληµα
κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκληµα οικονοµικής εκµετάλλευσης της γενετήσιας ζωής».
Άρθρο 15
1. Στο τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης 3 της υποπαραγρά-

φου Ζ1 της παραγράφου Ζ’ του άρθρου πρώτου του ν.
4093/2012, µετά τις λέξεις «των άρθρων 28 και 29» προστίθενται
οι λέξεις «παράγραφος 1».
2. Το όγδοο εδάφιο της περίπτωσης 4 της υποπαραγράφου
Ζ1 της παραγράφου Ζ’ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 διαγράφεται.
3. Η περίπτωση 7 της υποπαραγράφου Ζ1 της παραγράφου
Ζ’ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«Για τις περιπτώσεις της παρούσας υποπαραγράφου δεν
έχουν εφαρµογή οι διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 71 του ν.
3528/2007 (Α’26), όπως ισχύουν.»
4. Στην υποπερίπτωση ββ’ της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Ζ4 της παραγράφου Ζ’ του άρθρου πρώτου του ν.
4093/2012, µετά τη λέξη «υπαλλήλων» προστίθεται η φράση
«όλων των εκπαιδευτικών κατηγοριών».
5. Στην υποπερίπτωση ββ’ της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Ζ4 της παραγράφου Ζ’ του άρθρου πρώτου του ν.
4093/2012, η φράση «ή το» αντικαθίσταται από τη φράση «και
του».
6. Στην περίπτωση 1 της υποπαραγράφου Ζ4 της παραγράφου
Ζ’ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 µετά τη φράση «εκπαιδευτικής βαθµίδας» και πριν το τελευταίο εδάφιο προστίθεται
νέο εδάφιο ως εξής:
«Η παρούσα διάταξη δεν καταλαµβάνει τους υπαλλήλους που
υπάγονται στις περιπτώσεις η’, θ’, ι’, ια’ της παραγράφου 7 του
άρθρου 33 του ν. 4024/2011, καθώς και εκείνους που υπάγονται
στις περιπτώσεις αα’, ββ’, γγ’, δδ’ της περίπτωσης β’ της παραγράφου 7 του άρθρου 37 του ν. 3986/2011, όπως αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο 1 του άρθρου 34 του ν. 4024/2011,
καθώς και τους υπαλλήλους των οποίων ο ή η σύζυγος τίθεται
σε διαθεσιµότητα κατ’ εφαρµογή του παρόντος νόµου.»
Άρθρο 16
Στο προτελευταίο εδάφιο της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Ζ4 της παραγράφου Ζ’ του άρθρου πρώτου του ν.
4093/2012 µετά τη φράση «µόνιµοι πολιτικοί υπάλληλοι» προστίθεται η φράση «δηµόσιοι λειτουργοί».
Άρθρο 17
Μετά το πέµπτο εδάφιο της περίπτωσης β’ της παραγράφου
1 του άρθρου δεύτερου του ν. 3845/2010 (Α’ 65), όπως ισχύει,
προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια:
«Η διαρκής επικαιροποίηση και συµπλήρωση των στοιχείων
των υπαλλήλων, οι οποίοι περιλαµβάνονται στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναµικού, προκειµένου για µεταβολές της υπηρεσιακής
τους κατάστασης που επέρχονται αυτοδικαίως από τυπικό νόµο,
γίνεται από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, εφόσον δεν πραγµατοποιηθεί από το
αρµόδιο όργανο και εντός της προθεσµίας που προβλέπεται από
το νόµο.
Για την επέλευση των πάσης φύσεως συνεπειών της ανωτέρω
υπηρεσιακής µεταβολής δεν είναι αναγκαία η έκδοση σχετικής
πράξης.»
Άρθρο 18
1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου καταργούνται
το άρθρο 16, καθώς και η παράγραφος 18 του άρθρου 282 του
ν. 3852/2010 (Α’87).
2. Συµβάσεις κατασκευής δηµοσίων έργων αρµοδιότητας των
Περιφερειών οι οποίες είχαν συναφθεί από 1.1.2011 έως την
έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου και των οποίων το αποδεικτικού χαρακτήρα έγγραφο συµφωνητικό της παραγράφου 1 του
άρθρου 30 του ν. 3669/2008 (Α’ 116) έχει υπογραφεί από τους
προϊσταµένους των διευθυνουσών υπηρεσιών θεωρούνται νόµιµες.
3. Ο τίτλος της υποπαραγράφου ΣΤ3 της παραγράφου ΣΤ’ του
άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«ΣΤ.3. ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ».
4. Στο τέλος της παρ. 8 του άρθρου 57 του Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ.
63/2005, Α’ 98) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Η ανωτέρω απόφαση µπορεί να ανατρέχει αναδροµικά στην
ηµεροµηνία διορισµού του ειδικού συνεργάτη.»
5. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 8 του ν. 3566/2007 (Α’ 117)
προστίθεται περίπτωση γ’ ως εξής:
«γ. Η µετάταξη, κατόπιν γραπτών εξετάσεων, υπαλλήλων κατηγορίας ΠΕ, κατά προτεραιότητα από τις καταργούµενες και
συγχωνευόµενες µονάδες του Δηµοσίου σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 35 του ν.
4024/2011, οι οποίοι εντάσσονται στον κλάδο Πτυχιούχων Διοικητικών, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. Οι γραπτές εξετάσεις των υποψηφίων διενεργούνται από το Υπουργείο Εξωτερικών και τελούν υπό τον έλεγχο διακοµµατικής επιτροπής της
Βουλής. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης καθορίζονται τα ζητήµατα της εξεταστέας ύλης, των τυπικών
προσόντων των υποψηφίων και κάθε σχετικό ζήτηµα για την
πραγµατοποίηση της µετάταξης.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Άρθρο 19
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4093/2012
1. Ο τίτλος της υποπαραγράφου Η2 του ν. 4093/2012 τροποποιείται ως εξής:
«ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΟΔΗΓΟ».
2. Το εδάφιο γ’ της περίπτωσης 5 της υποπαραγράφου Η2 του
ν. 4093/2012 τροποποιείται ως εξής:
«Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,
Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται τα διακριτικά
γνωρίσµατα και λοιπά αποδεικτικά στοιχεία που φέρουν τα ανωτέρω οχήµατα, προκειµένου να πιστοποιείται η συνδροµή των
προϋποθέσεων της περίπτωσης, οι σχετικές κυρώσεις, καθώς
και κάθε άλλη λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της περίπτωσης
αυτής.»
3.α. Στο πρώτο εδάφιο της υποπαραγράφου 4 της παραγράφου ΙΕ του ν. 4093/2012 η φράση «του άρθρου 2» αντικαθίσταται
µε τη φράση «της ανωτέρω υποπαραγράφου 3».
β. Στο τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης ββ’ της υποπαραγράφου 4 της παραγράφου ΙΕ του ν. 4093/2012 η φράση «EURO 1V»
αντικαθίσταται µε τη φράση «EURO IV».
γ. Στην περίπτωση γγ’ της υποπαραγράφου 4 της παραγράφου ΙΕ του ν. 4093/2012 η φράση «του άρθρου 4 του παρόντος
νόµου» αντικαθίσταται µε τη φράση «της υποπαραγράφου 5 της
παρούσης παραγράφου».
δ. Στην υποπαράγραφο 5 της παραγράφου ΙΕ του ν. 4093/2012
η φράση «του άρθρου 2 του παρόντος» αντικαθίσταται µε τη
φράση «της ανωτέρω υποπαραγράφου 3».
ε. Στην υποπαράγραφο 5 της παραγράφου ΙΕ του ν. 4093/2012
η φράση «µε τις περιπτώσεις 1 και 2 των υποπαραγράφων 8, 9
και 10» αντικαθίσταται µε τη φράση «µε τις υποπαραγράφους 8
και 9».
στ. Στην περίπτωση ε’ της υποπαραγράφου 7 της παραγράφου ΙΕ του ν. 4093/2012 η φράση «σύµφωνα µε το άρθρο 6» αντικαθίσταται µε τη φράση «σύµφωνα µε τις υποπαραγράφους 8,
9 και 10 κατωτέρω».
ζ. Στην υποπαράγραφο 10 της παραγράφου ΙΕ του ν.
4093/2012 η φράση «του άρθρου 4» αντικαθίσταται µε τη φράση
«της υποπαραγράφου 5».
4. Η υποπαράγραφος I.3 του ν. 4093/2012 τροποποιείται ως
εξής:
α. Περίπτωση 1:
Στην παράγραφο 7 του άρθρου 3 του ν. 3054/2002 που αντι-
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καθίσταται µε την περίπτωση 1, η λέξη «µέσα» µετακινείται στο
τέλος της φράσης.
β. Περίπτωση 3:
Στην παράγραφο 4 του άρθρου 5Α του ν. 3054/2002 που προστίθεται µε την περίπτωση 3:
Α) στο πρώτο εδάφιο, η φράση «Με την επιφύλαξη των σχετικών αγορανοµικών διατάξεων, ο εκάστοτε κύριος του προϊόντος
φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την ποιότητα και την ποσότητα των προϊόντων που διακινεί και διαθέτει στους τελικούς καταναλωτές, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 17.»
αντικαθίσταται από την φράση «Ο κάτοχος άδειας Διάθεσης Βιοκαυσίµων φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την ποιότητα και
την ποσότητα των προϊόντων που διακινεί και διαθέτει.»,
Β) στο τέλος του δεύτερου εδαφίου, διαγράφεται η φράση «οι
οποίοι φέρουν την αποκλειστική ευθύνη, κατά τις διατάξεις του
άρθρου 17, για την ποιότητα και ποσότητα των προϊόντων που
διακινούν και διαθέτουν, µε την επιφύλαξη των σχετικών αγορανοµικών διατάξεων».
γ. Περίπτωση 5:
Στην παράγραφο 7 του άρθρου 6 του ν. 3054/2002 που αντικαθίσταται µε την περίπτωση 5, η φράση «και φέρει την ευθύνη,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 17, για τη διακίνηση των
προϊόντων που εµπορεύεται. Με την επιφύλαξη των σχετικών
αγορανοµικών διατάξεων, ο εκάστοτε κύριος του προϊόντος
φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την ποιότητα και την ποσότητα των προϊόντων που διακινεί και διαθέτει στους τελικούς καταναλωτές, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 17.»
αντικαθίσταται από τη φράση «και φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την ποιότητα και την ποσότητα των προϊόντων που διακινεί και διαθέτει.»
δ. Περίπτωση 6:
Στην παρ. 8 του άρθρου 6 του ν. 3054/2002 που αντικαθίσταται
µε την περίπτωση 6, στο τέλος, διαγράφεται η φράση «οι οποίοι
φέρουν την αποκλειστική ευθύνη, κατά τις διατάξεις του άρθρου
17, για την ποιότητα και ποσότητα των προϊόντων που διακινούν
και διαθέτουν στους τελικούς καταναλωτές, µε την επιφύλαξη
των σχετικών αγορανοµικών διατάξεων».
ε. Περίπτωση 7:
Στην παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 3054/2002 που αντικαθίσταται
µε την περίπτωση 7:
Α) στο δεύτερο εδάφιο, η φράση «Με την επιφύλαξη των σχετικών αγορανοµικών διατάξεων, ο εκάστοτε κύριος του προϊόντος φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την ποιότητα και την
ποσότητα των προϊόντων που διακινεί και διαθέτει στους τελικούς καταναλωτές, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 17.»
αντικαθίσταται από την φράση «Ο κάτοχος άδειας Λιανικής Εµπορίας φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την ποιότητα και την
ποσότητα των προϊόντων που διακινεί και διαθέτει»,
Β) στο τέλος του τρίτου εδαφίου, διαγράφεται η φράση «οι
οποίοι φέρουν την αποκλειστική ευθύνη, κατά τις διατάξεις του
άρθρου 17, για την ποιότητα και ποσότητα των προϊόντων που
διακινούν και διαθέτουν στους τελικούς καταναλωτές, µε την επιφύλαξη των σχετικών αγορανοµικών διατάξεων».
στ. Περίπτωση 8:
Στην παρ. 8 του άρθρου 15 του ν. 3054/2002 που αντικαθίσταται µε την περίπτωση 8:
Α) στο πρώτο εδάφιο, διαγράφεται η αρίθµηση α’,
Β) διαγράφεται όλο το δεύτερο εδάφιο µε την αρίθµηση β’.
Άρθρο 20
Τροποποίηση του π.δ. 340/1998 και άλλες ρυθµίσεις
1. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 4 του π.δ. 340/1998 (Α’ 228),
όπως τροποποιήθηκε µε την περίπτωση 2 της υποπαραγράφου
Η.5. της παραγράφου Η του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012,
µετά τις λέξεις «συνοδεύεται υποχρεωτικά από» προστίθεται η
λέξη «απλά» και µετά τις λέξεις «όπως ορίζεται στο άρθρο 15»
προστίθενται οι λέξεις «του παρόντος».
2. Η παρ. 6 του άρθρου 4 του π.δ. 340/1998, όπως τροποποιήθηκε µε την περίπτωση 2 της υποπαραγράφου Η.5. της παραγράφου Η του άρθρου πρώτου του ν. 4093/ 2012, αντικαθίσταται
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ως εξής:
«6. Η απόφαση της Κεντρικής Διοίκησης ή της αρµόδιας Τοπικής Διοίκησης Περιφερειακού Τµήµατος του ΟΕΕ για τη χορήγηση της επαγγελµατικής ταυτότητας ή για την απαγόρευση της
άσκησης του επαγγέλµατος του λογιστή φοροτεχνικού εκδίδεται
εντός ενός µηνός από την ηµεροµηνία της αναγγελίας και της
πλήρους υποβολής των προβλεποµένων νοµίµων δικαιολογητικών. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσµία του ενός µηνός από την
ηµεροµηνία της αναγγελίας και της πλήρους υποβολής των προβλεποµένων νοµίµων δικαιολογητικών, η άσκηση του επαγγέλµατος του λογιστή φοροτεχνικού επιτρέπεται αυτοδικαίως µε την
επίδειξη του αντιγράφου της αναγγελίας και αποδεικνύεται αυτοµάτως η επαγγελµατική ιδιότητα του λογιστή – φοροτεχνικού.
Σε περίπτωση απαγόρευσης της άσκησης του επαγγέλµατος λογιστή φοροτεχνικού, το ΟΕΕ ενηµερώνει εγγράφως τον ενδιαφερόµενο, γνωστοποιώντας τους λόγους της απαγόρευσης. Το
ΟΕΕ µπορεί οποτεδήποτε, ακόµη και µετά την παρέλευση ενός
µηνός από την αναγγελία, να απαγορεύσει την άσκηση του επαγγέλµατος και να προβεί στην αφαίρεση της επαγγελµατικής ταυτότητας, αν διαπιστώσει ότι δεν πληρούνται οι νόµιµες
προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλµατος του λογιστή
φοροτεχνικού. (εδάφιο γ’ της παρ.1 του άρθρου 3 του ν. 3919/
2011).»
3. Η παράγραφος 10 του άρθρου 4 του π.δ. 340/1998, όπως
τροποποιήθηκε µε την περίπτωση 2 της υποπαραγράφου Η.5.
της παραγράφου Η του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, αντικαθίσταται ως εξής:
«Για την έκδοση της επαγγελµατικής ταυτότητας και την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης απαιτείται η καταβολή δικαιωµάτων υπέρ του ΟΕΕ, το ύψος των οποίων καθορίζεται µε απόφαση
του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και Οικονοµικών. Η ιδιότητα του µέλους
του ΟΕΕ δεν αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση του επαγγέλµατος του λογιστή φοροτεχνικού µετά την 1.1.2014.»
4. Το άρθρο 10 του π.δ. 340/1998 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 10
Νοµικά πρόσωπα παροχής λογιστικών
& φοροτεχνικών υπηρεσιών - Αντιπρόσωποι
1. Για τη λειτουργία νοµικών προσώπων παροχής λογιστικών
και φοροτεχνικών υπηρεσιών απαιτείται αναγγελία έναρξης λογιστικών και φοροτεχνικών εργασιών, στο ΟΕΕ µε την ακόλουθη
διαδικασία.
2. Για την εν λόγω αναγγελία έναρξης υποβάλλεται από το νόµιµο εκπρόσωπο του νοµικού προσώπου δήλωση έναρξης λειτουργίας επιχείρησης παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών
υπηρεσιών, η οποία συνοδεύεται από επικυρωµένα αντίγραφα
των κατά νόµο εγγράφων ή πιστοποιητικών, από τα οποία προκύπτουν η νόµιµη σύσταση, λειτουργία, εκπροσώπηση και φορολογική έναρξη δραστηριότητας του νοµικού προσώπου. Εάν
παρέλθει άπρακτη η προθεσµία ενός (1) µηνός από την ηµεροµηνία της αναγγελίας και της πλήρους υποβολής των προβλεποµένων νοµίµων δικαιολογητικών, το νοµικό πρόσωπο µπορεί
αυτοδικαίως να ασκεί λογιστικές και φοροτεχνικές υπηρεσίες µε
µόνη την επίδειξη του αντιγράφου της αναγγελίας.
3. Κάθε πρόσωπο µπορεί να συµµετέχει ως εταίρος ή και ως
νόµιµος εκπρόσωπος σε νοµικά πρόσωπα παροχής λογιστικών
και φοροτεχνικών υπηρεσιών. Κάθε φυσικό πρόσωπο που συνδέεται µε οποιαδήποτε σχέση µε τα παραπάνω νοµικά πρόσωπα
και είναι εξουσιοδοτηµένο να υπογράφει για λογαριασµό τους
πράξεις που ανάγονται στο αντικείµενο εργασιών του Λογιστή
Φοροτεχνικού πρέπει υποχρεωτικά να είναι κάτοχος της επαγγελµατικής ιδιότητας του Λογιστή Φοροτεχνικού.»
5. Το εδάφιο β’ της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Η.3
«Διάθεση παρασκευασµάτων πρώτης βρεφικής ηλικίας» της παραγράφου Η του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 καταργείται.
6. Η υποπαράγραφος 13 της παραγράφου ΙΕ. «Προσαρµογή
στην Οδηγία 2006/1/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 18ης Ιανουαρίου 2006 «Για τη χρησιµοποίηση
µισθωµένων οχηµάτων χωρίς οδηγό στις οδικές εµπορευµατικές

µεταφορές και άλλες διατάξεις» του άρθρου πρώτου του ν.
4093/2012 καταργείται και αναριθµούνται οι υποπαράγραφοι 14
και 15 σε 13 και 14 αντίστοιχα.
Άρθρο 21
Ρυθµίσεις για την επιτάχυνση των διαδικασιών ΕΣΠΑ
1. Στο τέλος της παραγράφου (ιδ) του άρθρου 2 του ν.
3614/2007 (Α’ 267) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Η χρήση του πληροφοριακού συστήµατος παρακολούθησης
της σώρευσης κρατικών ενισχύσεων της παραγράφου αυτής
είναι υποχρεωτική για το σύνολο των φορέων που χορηγούν κρατικές ενισχύσεις στη χώρα. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων
ρυθµίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια σχετικά µε την εφαρµογή του.»
2. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του ν.
3614/2007 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Αναπόσπαστο τµήµα της απόφασης ένταξης πράξης, εξαιρουµένων των πράξεων κρατικών ενισχύσεων, αποτελεί το σύµφωνο αποδοχής των όρων της απόφασης ένταξης.»
3. Στο άρθρο 14 του ν. 3614/2007 προστίθενται παράγραφοι
13 και 14 ως εξής:
«13. Με απόφαση του οικείου διατάκτη δύναται να ορίζονται
τα νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου της περίπτωσης 14 του άρθρου 3 του ν. 2362/1995 (Α’ 247), όπως ισχύει, ως υπόλογοι διαχειριστές συγχρηµατοδοτούµενων έργων υπαγόµενα στις
διατάξεις των άρθρων 54 επ. του ν. 2362/1995, όπως ισχύουν.
14. Η χρηµατοδότηση του συνόλου του προϋπολογισµού των
έργων που εντάσσονται σε επιχειρησιακά προγράµµατα του
Ε.Σ.Π.Α. µε δικαιούχους Δηµοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) πραγµατοποιείται από το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος
νόµου, κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1 του άρθρου 13 και
του άρθρου 14 του ν. 1069/1980 (Α’ 191). Για τον αναλογούντα
ΦΠΑ, εφαρµόζεται η παράγραφος 11 του άρθρου 25 του παρόντος νόµου. Η διάταξη αυτή ισχύει για όλα τα έργα που έχουν ενταχθεί στα Ε.Π. του ΕΣΠΑ για τα οποία δεν έχει ολοκληρωθεί το
φυσικό και οικονοµικό τους αντικείµενο.»
4. Στην παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 3614/2007, όπως ισχύει,
προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Η ως άνω Υπεύθυνη Δήλωση φέρει ηµεροµηνία εντός των τελευταίων τριάντα ηµερολογιακών ηµερών προ της καταληκτικής
ηµέρας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση
του γνησίου της υπογραφής από αρµόδια διοικητική αρχή ή τα
ΚΕΠ, ακόµα και εάν άλλως ορίζεται στην εκάστοτε προκήρυξη.»
5. Στο άρθρο 25 του ν. 3614/2007, όπως ισχύει, προστίθεται
παράγραφος 13 ως εξής:
«13. Κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης,
µπορεί να προβλέπεται στις προκηρύξεις συγχρηµατοδοτούµενων από το ΕΣΠΑ δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και
υπηρεσιών, ότι για τα αποτελέσµατα του σταδίου του ελέγχου
των δικαιολογητικών συµµετοχής και του σταδίου της αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς µπορεί να εκδίδεται µια και µόνο
εκτελεστή διοικητική πράξη από το κατά περίπτωση αρµόδιο όργανο. Κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης,
µπορεί να προβλέπεται στις προκηρύξεις συγχρηµατοδοτούµενων από το ΕΣΠΑ δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και
υπηρεσιών, ότι για τα αποτελέσµατα του σταδίου της αξιολόγησης της οικονοµικής προσφοράς και του σταδίου του ελέγχου
των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου
µπορεί να εκδίδεται µια και µόνο εκτελεστή διοικητική πράξη από
το κατά περίπτωση αρµόδιο όργανο.»
Άρθρο 22
Ρυθµίσεις θεµάτων ΕΤΕΑΝ ΑΕ
1. Στις Συµφωνίες Χρηµατοδότησης και Συνεπένδυσης, που
έχουν υπογραφεί µεταξύ της ΕΤΕΑΝ ΑΕ και των Τραπεζών
ΕΘΝΙΚΗ, Alpha, Eurobank και Πειραιώς και αφορούν στις δράσεις «Επιχειρηµατικότητα Νέων», «Θεµατικός Τουρισµός, Αφα-
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λάτωση, Διαχείριση Απορριµµάτων, Πράσινες Υποδοµές, Πράσινες Εφαρµογές, ΑΠΕ», «Γενική Επιχειρηµατικότητα», «Εξωστρέφεια», «Καινοτοµία επιχειρήσεων, εφοδιαστική αλυσίδα, τρόφιµα
ποτά» της Α’ πρόσκλησης του Ταµείου Επιχειρηµατικότητας, η
υφιστάµενη σχέση συνεπένδυσης Ταµείο Επιχειρηµατικότητας 1
και Τράπεζες 2, τροποποιείται σε σχέση συνεπένδυσης 1 προς
1. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,
Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, µετά από εισήγηση του ΔΣ
της ΕΤΕΑΝ ΑΕ και γνώµη της ΕΥΔ/ΕΠΑΕ και της Επενδυτικής
Επιτροπής του Ταµείου Επιχειρηµατικότητας, και µετά από συνεκτίµηση των υφιστάµενων πόρων και των αναγκών της εθνικής
οικονοµίας, δύναται να αποφασισθεί άλλη σχέση συνεπένδυσης,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο κοινοτικό δίκαιο.
2. Επιτρέπεται µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, µετά από
εισήγηση του ΔΣ της ΕΤΕΑΝ ΑΕ και γνώµη της ΕΥΔ/ΕΠΑΕ και
της Επενδυτικής Επιτροπής του Ταµείου Επιχειρηµατικότητας,
συνεκτιµώντας την εξέλιξη κάθε Δράσης της ανωτέρω παραγράφου της Α’ Πρόσκλησης του Ταµείου Επιχειρηµατικότητας της
ΕΤΕΑΝ ΑΕ, η αναπροσαρµογή των ποσών των ανωτέρω Δράσεων και η σχετική τροποποίηση των Συµφωνιών Χρηµατοδότησης και Συνεπένδυσης προς το σκοπό της δηµιουργίας και
χρηµατοδότησης νέου Ταµείου Δανειοδότησης επιχειρήσεων
εντός του Ταµείου Επιχειρηµατικότητας της ΕΤΕΑΝ ΑΕ, µε
σκοπό την παροχή και δανείων κεφαλαίων κίνησης, σύµφωνα µε
τα οριζόµενα στον Κανονισµό 1236/2011 της Επιτροπής και υπό
τους εκεί όρους και προϋποθέσεις χορήγησης κεφαλαίων κίνησης, όπως ερµηνεύθηκαν από την από 8.2.2012 Επιτροπής Συντονισµού των Ταµείων (COCOF), από το οποίο δύνανται να
δανειοδοτούνται και επενδυτικά σχέδια που δεν έχουν υλοποιηθεί και έχουν υπαχθεί στο ν. 3299/2004 (Α’ 261). Στο εν λόγω
Ταµείο θα µπορούν να συµµετέχουν όλα τα τραπεζικά ιδρύµατα
κατόπιν σχετικής πρόσκλησης προσχώρησης σε συνεργασία της
ΕΤΕΑΝ ΑΕ, στην οποία θα καθορίζονται οι όροι συµµετοχής στο
εν λόγω πρόγραµµα, αφού εγκριθούν από την Επενδυτική Επιτροπή του Ταµείου Επιχειρηµατικότητας.
3. Επιτρέπεται η χορήγηση κεφαλαίου κίνησης έως και 100%
του επιχειρηµατικού σχεδίου, σε επιχειρήσεις που υλοποιούν
δραστηριότητες επέκτασης / ανάπτυξης και εντάσσονται στις
Δράσεις ΤΕΠΙΧ «Εξωστρέφεια», «Θεµατικός Τουρισµός, Αφαλάτωση, Διαχείριση Απορριµµάτων, Πράσινες Υποδοµές, Πράσινες
Εφαρµογές, ΑΠΕ», «Καινοτοµία επιχειρήσεων, εφοδιαστική αλυσίδα, τρόφιµα ποτά», σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον Κανονισµό
1236/2011 της Επιτροπής, όπως εξειδικεύεται στο από 8.2.2012
καθοδηγητικό σηµείωµα της Επιτροπής Συντονισµού των Ταµείων (COCOF). Για τις Δράσεις «Γενική Επιχειρηµατικότητα» και
«Επιχειρηµατικότητα Νέων» επιτρέπεται η χρηµατοδότηση µε κεφάλαιο κίνησης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον Κανονισµό
1236/2011 της Επιτροπής, όπως εξειδικεύεται στο από 8.2.2012
καθοδηγητικό σηµείωµα της Επιτροπής Συντονισµού των Ταµείων (COCOF), επιχειρήσεων που έχουν ενταχθεί στον Επενδυτικό ν. 3908/2011 µέχρι 20% του επενδυτικού σχεδίου ή µέχρι το
100% του επιχειρηµατικού σχεδίου, εφόσον δεν έχουν υπαχθεί
ή δεν πρόκειται να υπαχθούν στις διατάξεις του ν. 3908/2011, για
στήριξη της περαιτέρω ανάπτυξης αυτών, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο κοινοτικό δίκαιο.
4. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 16 του ν.
3908/2011 (Α’8) προστίθεται νέα περίπτωση στ’ ως εξής:
«στ. επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στις διατάξεις του ν.
3299/2004 και δεν έχουν υλοποιηθεί και δεν έχουν απενταχθεί
µπορεί να χρηµατοδοτούνται για το µη υλοποιηθέν µέρος της
επένδυσης εν όλω ή εν µέρει µέσω τραπεζικού δανεισµού µε δάνεια χαµηλού κόστους, από τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα που
συνεργάζονται µε το Εθνικό Ταµείο Επιχειρηµατικότητας και
Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ ΑΕ). Στην περίπτωση αυτή το όφελος από
την ανωτέρω χρηµατοδότηση συνυπολογίζεται στο συνολικό ποσοστό ενίσχυσης, σύµφωνα µε τα όρια που καθορίζονται στην
περίπτωση α’ της παρούσας παραγράφου. Απαγορεύεται αυστηρά και µε ευθύνη της τράπεζας που χορηγεί το δάνειο η αναχρηµατοδότηση υφιστάµενων δανείων µε τις ανωτέρω
δανειοδοτήσεις.»
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5. Με αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων µπορεί να ρυθµίζονται
ειδικότερες αναγκαίες λεπτοµέρειες για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου.
6. Οι λοιποί όροι των υφιστάµενων Συµφωνιών Χρηµατοδότησης και Συνεπένδυσης παραµένουν σε ισχύ. Οι φορείς που χορηγούν τα δάνεια θα πρέπει να διασφαλίζουν την τήρηση των
κανόνων του κοινοτικού δικαίου, ιδίως των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων και περί διαρθρωτικών ταµείων.
Άρθρο 23
Ρύθµιση θεµάτων ΟΣΕ. Ίδρυση εταιρείας
συντήρησης τροχαίου υλικού
1. Ιδρύεται ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «Ελληνική Εταιρεία Συντήρησης Σιδηροδροµικού Τροχαίου Υλικού Ανώνυµη
Εταιρεία» και το διακριτικό τίτλο «ΕΕΣΣΤΥ» (εφεξής η «Εταιρεία»). Στις διεθνείς συναλλαγές, ο διακριτικός τίτλος της Εταιρείας αποδίδεται ως «Hellenic Company for Rolling Stock
Maintenance S.A.».
2. Η Εταιρεία λειτουργεί σύµφωνα µε τους κανόνες της ιδιωτικής οικονοµίας και διέπεται από τις διατάξεις του ν. 3429/2005
(Α’ 314) και του κ.ν. 2190/1920. Κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων της εποπτεύεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, ενώ η
εποπτεία σχετικά µε τη λειτουργία της ως ανώνυµης εταιρείας
διενεργείται σύµφωνα µε τις γενικές διατάξεις.
3. Το ιδρυτικό καταστατικό της Εταιρείας καταρτίζεται µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως και ρυθµίζει κάθε θέµα που προβλέπεται στην
κείµενη για τις ανώνυµες εταιρίες νοµοθεσία. Τροποποιήσεις του
καταστατικού διενεργούνται µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920. Η αρχική διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε ενενήντα εννέα (99) έτη από τη
δηµοσίευση του ιδρυτικού της καταστατικού.
4. Σκοπός της Εταιρείας είναι:
η παροχή υπηρεσιών συντήρησης, επισκευής και ανακατασκευής τροχαίου και λοιπού σιδηροδροµικού υλικού και άλλων
µέσων σταθερής τροχιάς,
η διαχείριση ή/και εκµίσθωση τροχαίου υλικού είτε ιδιόκτητου
είτε εξ ονόµατος άλλων (συµπεριλαµβανοµένου τροχαίου υλικού
που τυχόν της ανατεθεί από το Ελληνικό Δηµόσιο έναντι αγοραίας αµοιβής) σε τρίτους,
κάθε άλλη δραστηριότητα που προβλέπεται από το καταστατικό της.
5. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συµβούλιο (Δ.Σ.) που
αποτελείται από επτά (7) µέλη, τα οποία ορίζονται µε απόφαση
των Υπουργών Οικονοµικών και Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας,
Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων σύµφωνα µε τις διατάξεις
του ν. 3429/2005.
6. Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται σε πέντε εκατοµµύρια (5.000.000) ευρώ, αναλαµβάνεται και καταβάλλεται εξ
ολοκλήρου σε µετρητά από το Ελληνικό Δηµόσιο και διαιρείται
σε ονοµαστικές µετοχές σύµφωνα µε το καταστατικό της.
7. Ο Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας της Εταιρείας περιλαµβάνει τουλάχιστον τα προβλεπόµενα στο άρθρο 4 παρ. 2 του
ν. 3429/2005, καταρτίζεται από το Διοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας και τίθεται σε ισχύ µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων που
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Άρθρο 24
Απόσχιση κλάδου συντήρησης τροχαίου υλικού ΟΣΕ και
απορρόφησή του από την Εταιρεία
1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων
που εκδίδεται µε ανάλογη εφαρµογή του άρθρου 14Β του ν.
3429/2005, και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως,
αποσχίζεται ο κλάδος συντήρησης Τροχαίου Υλικού του ΟΣΕ
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Α.Ε. όπως ο κλάδος αυτός, ως Γενική Διεύθυνση Συντήρησης
Τροχαίου Υλικού, περιγράφεται στον Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας του ΟΣΕ, και εισφέρεται στην Εταιρεία. Για τον προσδιορισµό του εισφερόµενου κλάδου, εφαρµόζονται τα εξής:
α. Ως ηµεροµηνία µετασχηµατισµού για την απόσχιση του κλάδου τίθεται η 31.12.2012. Για το σκοπό της απόσχισης του κλάδου και της εισφοράς του στην Εταιρεία, ο ΟΣΕ Α.Ε. θα προβεί
εντός ενός (1) µηνός στην κατάρτιση ισολογισµού µετασχηµατισµού µε ηµεροµηνία αναφοράς την 31.12.2012.
β. Το σύνολο των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού του
κλάδου, όπως αυτά θα περιγράφονται στον Ισολογισµό Μετασχηµατισµού, εισφέρονται στην απορροφούσα Εταιρεία, η οποία
έτσι καθίσταται ειδικός διάδοχος των απαιτήσεων και υποχρεώσεων που περιγράφονται στον Ισολογισµό Μετασχηµατισµού.
γ. Κατά την κατάρτιση του Ισολογισµού Μετασχηµατισµού,
αποτιµώνται σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις:
- οι συµβάσεις του προσωπικού που απασχολείται στον κλάδο
που αποσχίζεται,
- η σύµβαση συντήρησης τροχαίου υλικού που έχει συνάψει ο
ΟΣΕ Α.Ε. µε την ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 10 παρ. 3 του ν. 3891/2010,
- συµβάσεις του ΟΣΕ Α.Ε. µε τρίτους που αφορούν την παροχή
υπηρεσιών συντήρησης τροχαίου υλικού,
- συµβάσεις προµήθειας υλικών ή µηχανηµάτων εν γένει που
αφορούν στη συντήρηση τροχαίου υλικού,
- συµβάσεις παροχής υπηρεσιών ή προµήθειας υλικών που
έχουν συναφθεί από τον ΟΣΕ Α.Ε. για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του κλάδου συντήρησης τροχαίου υλικού,
- κινητά και πάγια που είναι απαραίτητα για την συντήρηση του
τροχαίου υλικού, ή που από την κατασκευή τους ή την σκοπιµότητα προµήθειάς τους από τον ΟΣΕ Α.Ε., προορίζονται για την
εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών του κλάδου συντήρησης τροχαίου υλικού,
- εκκρεµείς διαγωνιστικές διαδικασίες του ΟΣΕ για την προµήθεια υλικών ή την παροχή υπηρεσιών που προκηρύχθηκαν για
την εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών του κλάδου συντήρησης τροχαίου υλικού, καθώς και
- κάθε άλλο στοιχείο που είναι απαραίτητο για την αυτόνοµη
λειτουργία της Εταιρείας, εκτός από τα ακίνητα που χρησιµοποιούνται κατά τη δηµοσίευση της παρούσας από τον κλάδο συντήρησης τροχαίου υλικού του ΟΣΕ Α.Ε., τα οποία δεν
µεταβιβάζονται, αλλά µισθώνονται από τη ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. στην
Εταιρεία σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του παρόντος.
δ. Η λογιστική αξία των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού,
που θα αναφέρονται στον Ισολογισµό Μετασχηµατισµού, θα πιστοποιηθεί µε σχετική έκθεση δύο (2) ορκωτών ελεγκτών λογιστών, η οποία θα διενεργηθεί µε εντολή του Υπουργού
Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων.
2. Η απόσχιση και εισφορά του κλάδου ολοκληρώνεται µε τη
δηµοσίευση της απόφασης της παρ. 1, κατά παρέκκλιση από τις
διατάξεις του ν. δ. 1297/1972 (Α’ 217), του ν. 2166/1993 (Α’ 137),
καθώς και από κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη περί αποσπάσεως, απόσχισης και εισφοράς κλάδου επιχειρήσεων, µη εφαρµοζοµένων εν προκειµένω και των διατάξεων περί αντιρρήσεων
δανειστών. Οι προβλεπόµενες από τις κείµενες διατάξεις διατυπώσεις δηµοσιότητας λογίζεται ότι πληρούνται µε τη δηµοσίευση
της παραπάνω απόφασης στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης τροποποιείται το καταστατικό της Εταιρείας µε αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου ίση µε την
αποτίµηση της αξίας του κλάδου που εισφέρεται. Στην απορρόφηση δεν εφαρµόζονται οι διατάξεις περί αντιρρήσεων δανειστών.
Οι νέες µετοχές εκδίδονται υπέρ Ελληνικού Δηµοσίου σε µερική
εξόφληση του χρέους του ΟΣΕ προς το Δηµόσιο.
3. Το προσωπικό που υπηρετεί στον κλάδο που εισφέρεται, µεταφέρεται αυτοδικαίως στην Εταιρεία, χωρίς άλλη διατύπωση ή
γνωστοποίηση. Η προϋπηρεσία του µεταφερόµενου προσωπικού
στον ΟΣΕ Α.Ε. και τα εργασιακά του δικαιώµατα αναγνωρίζονται
από την εταιρεία σύµφωνα µε τις διατάξεις του π.δ. 178/2002
(Α’162) περί προστασίας των δικαιωµάτων των εργαζοµένων σε
περίπτωση µεταβίβασης επιχειρήσεων. Η δηµοσίευση της από-
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φασης της παραγράφου 1 του παρόντος επέχει θέση πληροφόρησης των εργαζοµένων σύµφωνα µε το άρθρο 8 του ανωτέρω
προεδρικού διατάγµατος.
4. Από 1.1.2013 όλες οι πράξεις του κλάδου συντήρησης τροχαίου υλικού που εισφέρεται θεωρούνται ότι γίνονται για λογαριασµό της Εταιρείας και τα ποσά αυτών µεταφέρονται µε
συγκεντρωτική εγγραφή στα βιβλία της. Απαιτήσεις του ΟΣΕ Α.Ε.
ή τρίτων που έχουν γεννηθεί πριν την ηµεροµηνία µετασχηµατισµού και σχετίζονται µε τον κλάδο συντήρησης τροχαίου υλικού
του ΟΣΕ Α.Ε., δεν µεταβιβάζονται στην Εταιρεία. Οι µέχρι την
31.12.2012, εκκρεµείς δίκες του ΟΣΕ οι οποίες σχετίζονται µε
υποθέσεις του κλάδου που εισφέρεται στην Εταιρεία, συνεχίζονται και ολοκληρώνονται από αυτόν. Δίκες που ανοίγονται µετά
την 1.1.2013 και αφορούν σε γεγενηµένες µέχρι την 31.12.2012
απαιτήσεις ή δικαιώµατα οποιουδήποτε τρίτου κατά του ΟΣΕ ή
και αντιστρόφως και οι οποίες έχουν ως νοµιµοποιητική βάση τη
λειτουργία και εν γένει υπηρεσιακή δραστηριότητα του κλάδου
συντήρησης τροχαίου υλικού, διεξάγονται από τον ΟΣΕ και δεν
υπεισέρχεται η Εταιρεία. Διοικητικές άδειες υπέρ του ΟΣΕ που
είναι απαραίτητες για τη λειτουργία του κλάδου συντήρησης
τροχαίου υλικού, µε την δηµοσίευση της απόφασης της παραγράφου 1 µεταβιβάζονται αυτοδικαίως στην Εταιρεία, χωρίς
άλλη διατύπωση.
5. Η απόσχιση του ανωτέρω κλάδου και η εισφορά του στην
Εταιρεία απαλλάσσεται από οποιοδήποτε φόρο, τέλος ή δικαίωµα υπέρ Δηµοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου που τυχόν προβλέπεται από την κείµενη νοµοθεσία.
6. Με την απόφαση της παραγράφου 1, προσδιορίζονται τα
ακίνητα και οι εγκαταστάσεις του ΟΣΕ Α.Ε. που είναι απαραίτητα
για τη συντήρηση τροχαίου υλικού. Τα ακίνητα αυτά µισθώνονται
µε µακροχρόνια µίσθωση µέγιστης διάρκειας 30 ετών στην Εταιρεία µε όρους αγοράς.
7. Από τη δηµοσίευση της απόφασης της παραγράφου 1 καταργούνται:
α. Η περίπτωση α’ της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του ν.
2671/1998 (Α’ 289).
β. Η περίπτωση δ’ της παραγράφου 5 και το στοιχείο υπ’αριθµ.
4 του πίνακα της παραγράφου 6 του άρθρου 3 του ν. 3891/2010
(Α’ 88).
γ. Η περίπτωση ιδ’ της παραγράφου 4 του άρθρου 6 του ν.
3891/2010.
Άρθρο 25
Μεταβίβαση τροχαίου υλικού ΟΣΕ
Το άρθρο 8 του ν. 3891/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 8
Μεταβίβαση τροχαίου υλικού
1. Με απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων που
εκδίδεται µέσα σε δύο (2) µήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας παραγράφου, µεταβιβάζεται συγκεκριµένο τροχαίο
υλικό από τον ΟΣΕ στο Δηµόσιο. Με την έκδοση της εν λόγω
απόφασης, το χρέος του ΟΣΕ προς το Δηµόσιο µειώνεται ισόποσα µε την αξία των µεταβιβαζόµενων στοιχείων στο Δηµόσιο.
Με τη µεταβίβαση του τροχαίου υλικού, το Δηµόσιο υποκαθίσταται αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση στη θέση του ΟΣΕ
στα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύµβαση µίσθωσης τροχαίου υλικού που έχει συνάψει η ΤΡΑΙΝΟΣΕ
µε τον ΟΣΕ σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 4 του
παρόντος νόµου. Το µεταβιβαζόµενο τροχαίο υλικό αποτελεί το
σύνολο του τροχαίου υλικού του ΟΣΕ εκτός αυτού που χρησιµοποιείται για τη δραστηριότητα του διαχειριστή υποδοµής και στο
οποίο περιλαµβάνεται ενδεικτικά: α) το τροχαίο υλικό που χρησιµοποιείται για τη συντήρηση και τον καταγραφικό έλεγχο των
γραµµών, β) το µουσειακό τροχαίο υλικό, γ) το χαρακτηρισµένο
ως παλαιό και άχρηστο τροχαίο υλικό, προς εκποίηση, καθώς και
δ) το ακινητούν τροχαίο υλικό, εφόσον χαρακτηριστεί από τον
ΟΣΕ ως µη επισκευάσιµο και συνακολούθως σύµφωνα µε τις κεί-
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µενες διατάξεις ως άχρηστο. Το τροχαίο υλικό των ανωτέρω περιπτώσεων γ’ και δ’ παραµένει στον ΟΣΕ υπό την προϋπόθεση
ότι, κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας, εκκρεµούν διαγωνιστικές διαδικασίες για την εκποίησή του ή έχει συναφθεί σχετική
σύµβαση εκποίησης, διαφορετικά µεταβιβάζεται στο Δηµόσιο.
2. Με την απόφαση της παραγράφου 1 καθορίζεται κάθε σχετικό µε τις µεταβιβάσεις θέµα και λεπτοµέρεια, µπορεί δε να ρυθµίζεται και κάθε θέµα ως προς το τροχαίο υλικό (και τις σχετικές
συµβάσεις) το οποίο είτε ανήκει στην EUROFIMA και χρησιµοποιείται κατά τη θέσπιση της παρούσας από τον ΟΣΕ βάσει σύµβασης χρηµατοδοτικής µίσθωσης, είτε θα περιέλθει στη
κυριότητα του ΟΣΕ βάσει των Προγραµµατικών Συµφωνιών και
Συµβάσεων Διαρκείας για την προµήθεια τροχαίου υλικού, τις
οποίες κατάρτισε ο ΟΣΕ κατά το έτος 1997, είτε περιήλθε και περιέρχεται µε άλλο τρόπο έως την ηµεροµηνία µεταβίβασης. Η
µεταβίβαση απαλλάσσεται από οποιονδήποτε φόρο, συναλλαγής
ή εισοδήµατος ή άλλης φύσεως, τέλος ή δικαίωµα υπέρ του Δηµοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου που τυχόν προβλέπεται από την
κείµενη νοµοθεσία σε βάρος του µεταβιβάζοντος ή του αποκτώντος.
3. Από 1.1.2013, και µέχρι την ολοκλήρωση της µεταβίβασης
του τροχαίου υλικού και των σχετικών συµβάσεων στο Δηµόσιο,
εκχωρείται αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση από τον ΟΣΕ
στο Ελληνικό Δηµόσιο το µίσθωµα που προβλέπεται στην µίσθωση τροχαίου υλικού µεταξύ ΟΣΕ και ΤΡΑΙΝΟΣΕ. Το εκχωρούµενο µίσθωµα πιστώνεται σε µερική εξόφληση των χρεών του
ΟΣΕ προς το Δηµόσιο, µέχρι την ολοκλήρωση της διαγραφής
των χρεών του ΟΣΕ προς το Δηµόσιο που προβλέπεται από το
άρθρο 13 του νόµου αυτού.»
Άρθρο 26
Ρύθµιση ζητηµάτων σχετικά µε τη µεταβίβαση
των µετοχών της εταιρείας ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε.
στο Ελληνικό Δηµόσιο
1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 2 του ν. 3891/2010 (Α’88) αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Με απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων που
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, µεταβιβάζεται
το σύνολο των µετοχών της ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. από τον ΟΣΕ Α.Ε. στο
Δηµόσιο χωρίς αντάλλαγµα. Η µεταβίβαση αυτή απαλλάσσεται
από οποιονδήποτε φόρο ή τέλος υπέρ του Δηµοσίου ή τρίτων.
Κατά τη λειτουργία της, η ΓΑΙΑΟΣΕ εποπτεύεται από τους
Υπουργούς Οικονοµικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,
Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων. Με την έκδοση της εν λόγω
απόφασης, το χρέος του ΟΣΕ προς το Δηµόσιο µειώνεται ισόποσα µε την αξία των µεταβιβαζόµενων µετοχών στο Δηµόσιο.»
2. Η παράγραφος 6 του άρθρου 5 του ν. 3891/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως
µπορεί να προσδιορίζονται ειδικότερα ζητήµατα σχετικά µε τη
διαχείριση ακίνητης περιουσίας από τη ΓΑΙΑΟΣΕ.»
3. Η παράγραφος 3 του άρθρου 6 του ν. 3891/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, προσδιορίζονται τα
ακίνητα που εξυπηρετούν λειτουργικά την Εθνική Σιδηροδροµική
Υποδοµή. Μέχρι τον προσδιορισµό των ακινήτων που εξυπηρετούν λειτουργικά την Εθνική Σιδηροδροµική Υποδοµή, η ΓΑΙΑΟΣΕ λαµβάνει τη γνώµη του Διαχειριστή Υποδοµής σύµφωνα
µε την περίπτωση β’ της παραγράφου 5 του παρόντος για τις τεχνικές προδιαγραφές αξιοποίησης των ακινήτων που βρίσκονται
εντός ζώνης δεκαπέντε µέτρων από τις σιδηροδροµικές γραµµές.»
4. Η παράγραφος 5 του άρθρου 6 του ν. 3891/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«5. α) Η αποκλειστική διαχείριση, αξιοποίηση και εµπορική εκµετάλλευση όλων των ακινήτων του ΟΣΕ, καθώς και αυτών που

6443

µεταβιβάζονται διά του παρόντος στο Δηµόσιο αποτελεί αρµοδιότητα και ευθύνη της ΓΑΙΑΟΣΕ, η οποία δικαιούται να ενεργεί
κάθε πράξη διαχείρισης και διαθέσεως για δικό της λογαριασµό
και στο όνοµά της.
β) Στην έννοια της ανωτέρω αρµοδιότητας της ΓΑΙΑΟΣΕ δεν
περιλαµβάνονται οι διαχειριστικές δραστηριότητες που σχετίζονται µε τη λειτουργία της σιδηροδροµικής υποδοµής οι οποίες
κατά την κείµενη νοµοθεσία ανήκουν στον Διαχειριστή Υποδοµής
και παραµένουν στην αποκλειστική αρµοδιότητά του. Η αξιοποίηση και εν γένει εµπορική εκµετάλλευση των ακινήτων, που
έχουν προσδιορισθεί, κατά την παράγραφο 3 ότι εξυπηρετούν
λειτουργικά την Εθνική Σιδηροδροµική Υποδοµή, εφόσον αυτή
είναι δυνατή, ανήκει αποκλειστικά στη ΓΑΙΑΟΣΕ. Στην περίπτωση
αυτή, η ΓΑΙΑΟΣΕ λαµβάνει προηγουµένως τη σύµφωνη γνώµη
του Διαχειριστή Υποδοµής ως προς τις τεχνικές προδιαγραφές
και τη λειτουργία των σχεδιαζόµενων κατασκευών, προκειµένου
να µην τίθεται σε κίνδυνο ή να µην παρεµποδίζεται η δραστηριότητα του Διαχειριστή Υποδοµής.»
5. Οι περιπτώσεις α’ και β’ της παραγράφου 6 του άρθρου 6
του ν. 3891/2010 αντικαθίστανται ως εξής:
«6. α) Η ΓΑΙΑΟΣΕ δύναται να υπογράφει στο όνοµά της και για
δικό της λογαριασµό κάθε σύµβαση, ενοχική ή εµπράγµατη, για
την παραχώρηση της χρήσης, εκµετάλλευση µε κάθε τρόπο, µεταβίβαση, επιβάρυνση µε κάθε είδους βάρη και παραίτηση από
δικαιώµατα κάθε είδους, σχετικά µε τα εν λόγω ακίνητα. Πριν
από την υπογραφή οποιασδήποτε σύµβασης για τη µεταβίβαση
της ακίνητης περιουσίας που διαχειρίζεται η ΓΑΙΑΟΣΕ ή της ανήκει κατά κυριότητα, λαµβάνεται µε µέριµνα της ΓΑΙΑΟΣΕ έγκριση
των Υπουργών Οικονοµικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,
Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων µε κοινή υπουργική απόφαση. Το αυτό ισχύει και για συµβάσεις παραχώρησης της χρήσης ακινήτου µε διάρκεια µεγαλύτερη των τριάντα (30) ετών. Με
απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου της ΓΑΙΑΟΣΕ, µπορεί να
παραχωρείται δωρεάν στο Διαχειριστή Υποδοµής µετά από αίτηµά του η χρήση εγκαταστάσεων και κτιρίων που είναι απαραίτητα για τη στέγαση των υπηρεσιών του και τη λειτουργία της
Εθνικής Σιδηροδροµικής Υποδοµής.
β) Η αξιοποίηση των ακινήτων που διαχειρίζεται η ΓΑΙΑΟΣΕ γίνεται σύµφωνα µε το Επιχειρησιακό της Σχέδιο που εγκρίνεται
από τη Διυπουργική Επιτροπή ΔΕΚΟ κατά τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 3429/2005 (Α’ 314).»
Άρθρο 27
Σύσταση Υπηρεσίας Φιλοτελικού και
Ταχυδροµικού Μουσείου
1. Στην παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ. 293/1999 (Α’ 263), όπως
ισχύει, µετά την περίπτωση ιγ’ προστίθεται περίπτωση ιδ’ ως ακολούθως:
«ιδ. Υπηρεσία Φιλοτελικού και Ταχυδροµικού Μουσείου».
2. Στην παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ. 293/1999 προστίθεται
εδάφιο, ως ακολούθως:
«Η Υπηρεσία Φιλοτελικού και Ταχυδροµικού Μουσείου υπάγεται απ’ ευθείας στον Γενικό Γραµµατέα Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων».
3. Μετά το άρθρο 29 του π.δ. 293/1999 προστίθεται άρθρο
29Α, ως εξής:
«Άρθρο 29Α
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΙΛΟΤΕΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΥ
ΜΟΥΣΕΙΟΥ
1. Αποστολή
Η Υπηρεσία Φιλοτελικού και Ταχυδροµικού Μουσείου λειτουργεί σε επίπεδο Διεύθυνσης και έχει έδρα την Αθήνα. Οι αρµοδιότητές της ανάγονται σε θέµατα σχετικά µε την απόκτηση,
αποδοχή, φύλαξη, συντήρηση, καταγραφή, τεκµηρίωση, έρευνα,
µελέτη, δηµοσίευση και έκθεση και προβολή στο κοινό αντικειµένων και αρχειακού υλικού που αφορούν στην ιστορία των Ελληνικών Ταχυδροµείων και γραµµατοσήµων. Η Υπηρεσία
Φιλοτελικού και Ταχυδροµικού Μουσείου µπορεί να εµπλουτίζει
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τις συλλογές της µε την αποδοχή δωρεών εκ µέρους φυσικών
προσώπων, φορέων ή ιδρυµάτων, µε προϊόντα κατασχέσεων, µε
αγορές από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Επίσης µε αντικείµενα
από όλη την Επικράτεια, σε συνεργασία και µε τις αρµόδιες Υπηρεσίες, Κεντρικές και Περιφερειακές του Υπουργείου Παιδείας,
Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, καθώς και µε κάθε
άλλο νόµιµο τρόπο.
2. Η Υπηρεσία Φιλοτελικού και Ταχυδροµικού Μουσείου συγκροτείται από τα ακόλουθα τµήµατα:
(α) Τµήµα Συλλογών, Εκθέσεων και Συντήρησης
(β) Τµήµα Δηµοσίων Σχέσεων, Τεκµηρίωσης και Δηµοσιεύσεων
(γ) Τµήµα Φύλαξης - Πληροφόρησης
Οι αρµοδιότητες κάθε Τµήµατος έχουν ως εξής:
(α) Τµήµα Συλλογών, Εκθέσεων και Συντήρησης µε αρµοδιότητες όπως η διαφύλαξη, η προστασία, η διατήρηση, η έκθεση,
η ανάδειξη, η προβολή και η µελέτη των έργων και αντικειµένων
της Υπηρεσίας. Η παραλαβή, καταγραφή και αρχειοθέτηση των
υλικών. Η πώληση στο κοινό σειρών γραµµατοσήµων, φιλοτελικών και συλλεκτικών προϊόντων, µε υποχρέωση τήρησης και έκδοσης όλων των νοµίµων παραστατικών, καθώς και ο χειρισµός
θεµάτων που αφορούν ανταλλαγές γραµµατοσήµων µε ξένες
χώρες, η υποβολή τακτικών αναφορών στον Γενικό Γραµµατέα
Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων για τις δραστηριότητες και
τα αποτελέσµατα της Υπηρεσίας. Επιπλέον, στην αρµοδιότητα
του Τµήµατος υπάγονται ο καθαρισµός, η συντήρηση, η αποκατάσταση και η αισθητική παρουσίαση των αντικειµένων και του
αρχειακού υλικού που αφορούν στην ιστορία των Ελληνικών Ταχυδροµείων και γραµµατοσήµων και κάθε φύσεως εκθεµάτων,
καθώς και η µέριµνα λειτουργίας ΗΣΑ και λοιπών συστηµάτων
και συσκευών.
(β) Τµήµα Δηµοσίων Σχέσεων, Τεκµηρίωσης και Δηµοσιεύσεων, µε αρµοδιότητες όπως η προβολή της Υπηρεσίας Φιλοτελικού - Ταχυδροµικού Μουσείου, η διοργάνωση περιοδικών
εκθέσεων και εκπαιδευτικών προγραµµάτων, η οργάνωση εκδηλώσεων, η ξενάγηση επισκεπτών στο Μουσείο, η διαχείριση του
φωτογραφικού αρχείου και της βιβλιοθήκης, η εξυπηρέτηση των
ειδικών µελετητών, καθώς και επιµέλεια εκδόσεων της Υπηρεσίας.
(γ) Τµήµα Φύλαξης - Πληροφόρησης, µε αρµοδιότητες όπως
η έκδοση και ο έλεγχος των υπηρεσιών φύλαξης της Υπηρεσίας,
αποθηκών, η καθαριότητα και ο ευπρεπισµός των χώρων αυτών,
η τήρηση και εποπτεία της φύλαξης κατά τις ηµέρες των εξαιρέσιµων και αργιών, η σύνταξη των σχετικών καταστάσεων για την
αποζηµίωση των προσφεροµένων υπηρεσιών κατά τις ηµέρες
αυτές, η ευταξία της Υπηρεσίας του Μουσείου κατά τις ώρες λειτουργίας του, η πληροφόρηση των πολιτών για τα σχετικά θέµατα λειτουργίας της Υπηρεσίας».
3. Τρόπος στελέχωσης
Η Υπηρεσία Φιλοτελικού και Ταχυδροµικού Μουσείου στελεχώνεται από υπαλλήλους που υπηρετούν στις Υπηρεσίες του π.δ.
293/1999 (Α’263), όπως ισχύει, ή ελλείψει αυτών, από υπαλλήλους που θα ζητηθούν στο πλαίσιο του ν. 4093/2012 (Α’222).
4. Έσοδα
Οι πόροι της Υπηρεσίας Φιλοτελικού και Ταχυδροµικού Μουσείου θα προέρχονται από τις πωλήσεις σειρών γραµµατοσήµων,
φιλοτελικών και συλλεκτικών προϊόντων, από πιθανή επιβολή εισιτηρίου, από δωρεές και χορηγίες.»
4. Στο άρθρο 43 του π.δ. 293/1999 προστίθεται στο τέλος νέα
παράγραφος ως εξής:
«Υπηρεσία Φιλοτελικού και Ταχυδροµικού Μουσείου
ΠΕ Διοικητικού –Οικονοµικού ή ΠΕ Μηχανικών.
α) Τµήµα Συλλογών, Εκθέσεων και Συντήρησης
ΠΕ Διοικητικού –Οικονοµικού ή ΠΕ Μηχανικών ή ΤΕ Διοικητικού –Λογιστικού ή ΤΕ Μηχανικών.
β) Τµήµα Δηµοσίων Σχέσεων, Τεκµηρίωσης και Δηµοσιεύσεων
ΠΕ Διοικητικού –Οικονοµικού ή ΠΕ Μηχανικών.
γ) Τµήµα Φύλαξης - Πληροφόρησης
ΠΕ Διοικητικού –Οικονοµικού ή ΠΕ Μηχανικών ή ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού ή ΤΕ Μηχανικών.»
5. α. Η παράγραφος 3 του άρθρου 13 του ν. 3185/2003 (Α’ 229)
καταργείται.
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β. Η παράγραφος 4 του άρθρου 13 του ν. 3185/2003 αντικαθίσταται ως εξής:
«Ο φορέας παροχής καθολικής υπηρεσίας υποχρεούται να καταθέτει άνευ ανταλλάγµατος στην Υπηρεσία Φιλοτελικού και Ταχυδροµικού Μουσείου δέκα (10) αντίγραφα κάθε νέας έκδοσης
γραµµατοσήµων ή φακέλων ή άλλων ταχυδροµικών αντικειµένων. Η υποχρέωση αυτή δύναται να εγγράφεται και στην σύµβαση ανάθεσης που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του άρθρου
21 του ν. 4053/2012 (Α’ 44) και στην παράγραφο 2 του άρθρου 7
του ν. 4053/2012.»
γ. Η ΕΛΤΑ ΑΕ υποχρεούται µε τη δηµοσίευση του παρόντος
νόµου να διενεργήσει αµέσως όλες τις απαραίτητες ενέργειες
προκειµένου να µεταβιβάσει άνευ ανταλλάγµατος, ατελώς και
χωρίς καµία άλλη επιβάρυνση στην Υπηρεσία Φιλοτελικού και Ταχυδροµικού Μουσείου το σύνολο των ενθυµηµάτων, των γραµµατοσήµων και κάθε είδους αντικειµένων, περιλαµβανοµένων
ενδεικτικά των γραµµατοσήµων, φακέλων, µακετών καλλιτεχνών
και δοκιµίων, καθώς και τις εκτυπωτικές πλάκες και τα φύλλα εκδόσεων της Μεγάλης κεφαλής του Ερµή και τα βιβλία και περιοδικά που περιέχονται στην συλλογή του Φιλοτελικού και
Ταχυδροµικού Μουσείου, το οποίο λειτουργεί ως τµήµα της
ΕΛΤΑ ΑΕ. Το διοικητικό συµβούλιο της ΕΛΤΑ ΑΕ προβαίνει σε
κάθε αναγκαία απόφαση ή/και πράξη προκειµένου να υλοποιηθεί
η µεταβίβαση του συνόλου των ενθυµηµάτων και αντικειµένων
στην Υπηρεσία Φιλοτελικού και Ταχυδροµικού Μουσείου.
δ. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων ρυθµίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια που τυχόν θα προκύψει από την εφαρµογή
του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 28
Τροποποίηση του ν. 3886/2010 «Δικαστική προστασία
κατά τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων – Εναρµόνιση της
ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του
Συµβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την
Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 25ης
Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν
µε την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 11ης
Δεκεµβρίου 2007 (L 335)» (Α’ 173)
Στην παράγραφο 1 του άρθρου 5 του ν. 3886/2010 (Α’ 173),
προστίθενται εδάφια β’, γ’, και δ’ ως εξής:
«Για το παραδεκτό της άσκησης της αιτήσεως αυτής πρέπει
να κατατεθεί, µέχρι την πρώτη συζήτηση της υποθέσεως, παράβολο, το ύψος του οποίου ανέρχεται σε ποσοστό 1% της προϋπολογισθείσας αξίας, περιλαµβανοµένου του Φ.Π.Α..
Για την είσπραξη του παραβόλου, το οποίο δεν µπορεί να
υπερβεί τις 50.000 ευρώ, εκδίδεται αποκλειστικά διπλότυπο είσπραξης από τις Δηµόσιες Οικονοµικές Υπηρεσίες, υπέρ του Ταµείου Χρηµατοδοτήσεως Δικαστικών Κτηρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.) και
υπέρ του Δηµοσίου, σε ποσοστό 60% και 40% του συνολικού
ύψους αντιστοίχως, το οποίο καταµερίζεται σε δύο αντίστοιχα
Κ.Α.Ε..
Σε περίπτωση ολικής ή µερικής αποδοχής της αιτήσεως το δικαστήριο διατάσσει την απόδοσή του στον αιτούντα».
Άρθρο 29
1. Η προθεσµία που προβλέπεται στο δεύτερο εδάφιο της
εσωτερικής υποπαραγράφου α’ της υποπερίπτωσης α και στο
δεύτερο εδάφιο της υποπερίπτωσης β’ της περίπτωσης 1 της
υποπαραγράφου Η6 της παραγράφου Η του άρθρου πρώτου
του ν. 4093/2012 (Α’ 222), και αφορά τις διεθνείς τακτικές λεωφορειακές γραµµές µεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας, παρατείνεται
µέχρι την 28.2.2013.
2. α. Η «Ελληνική Εταιρεία Συντήρησης του Σιδηροδροµικού
Τροχαίου Υλικού» («ΕΕΣΣΤΥ») είναι αρµόδια, ως πληρεξούσιος
του Ελληνικού Δηµοσίου, για τη διαχείριση και εκµίσθωση σε τρίτους του σιδηροδροµικού τροχαίου υλικού που είτε ανήκει στο
Ελληνικό Δηµόσιο είτε ανήκει στην EUROFIMA και µισθώνεται
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από το Ελληνικό Δηµόσιο δυνάµει σύµβασης χρηµατοδοτικής µίσθωσης. Ως διαχειριστής του τροχαίου υλικού, η ΕΕΣΣΤΥ έχει
ιδίως τις παρακάτω αρµοδιότητες: επιλέγει µε διαγωνιστικές διαδικασίες τους µισθωτές του τροχαίου υλικού που διαχειρίζεται,
διαπραγµατεύεται τους όρους εκµίσθωσης, συνάπτει τις σχετικές συµβάσεις, παρακολουθεί την εξέλιξη των µισθωτικών συµβάσεων, εισπράττει το µίσθωµα και το αποδίδει στο Ελληνικό
Δηµόσιο. Για τις υπηρεσίες διαχείρισης του σιδηροδροµικού τροχαίου υλικού που παρέχει στο Ελληνικό Δηµόσιο, η ΕΕΣΣΤΥ λαµβάνει αµοιβή διαχείρισης η οποία προσδιορίζεται ως ποσοστό
του εισπραττόµενου µισθώµατος και το ύψος της δεν µπορεί να
υπερβαίνει τις αντίστοιχες αµοιβές αγοράς για τη διαχείριση µισθωτικών συµβάσεων περιουσιακών στοιχείων.
β. Η ανάθεση της διαχείρισης του σιδηροδροµικού τροχαίου
υλικού στην ΕΕΣΣΤΥ διενεργείται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως, στην οποία προσδιορίζεται το τροχαίο υλικό
του οποίου ανατίθεται η διαχείριση, η χρονική διάρκεια της διαχείρισης, ο τρόπος απόδοσης του µισθώµατος στο Ελληνικό Δηµόσιο, το ύψος της αµοιβής της ΕΕΣΣΤΥ για τις υπηρεσίες
διαχείρισης που παρέχει, τυχόν ειδικότεροι όροι σχετικά µε τις
διαχειριστικές της αρµοδιότητες, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία
λεπτοµέρεια.
γ. Για την είσπραξη ληξιπρόθεσµων οφειλών από µισθωτές του
σιδηροδροµικού τροχαίου υλικού σε συµβάσεις που διαχειρίζεται η ΕΕΣΣΤΥ σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 και 2, εφαρµόζονται οι διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων. Στην
περίπτωση αυτή, τα αρµόδια όργανα της ΕΕΣΣΤΥ οφείλουν να
ειδοποιούν αµελλητί τις υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονοµικών
για την ενεργοποίηση της διαδικασίας είσπραξης των οφειλοµένων.
δ. Οι συµβάσεις εκπόνησης µελετών, παροχής υπηρεσιών,
προµήθειας αγαθών και εκτέλεσης έργων που συνάπτει η ΕΕΣΣΤΥ διενεργούνται κατ' εξαίρεση από κάθε κείµενη διάταξη σχετικά µε την ανάθεση και εκτέλεση δηµοσίων συµβάσεων, πλην
του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των διατάξεων περί
προσυµβατικού ελέγχου των δηµοσίων συµβάσεων από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Το πλαίσιο των διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης των δηµοσίων συµβάσεων που συνάπτει η ΕΕΣΣΤΥ,
καθορίζεται µε σχετικούς κανονισµούς που εγκρίνονται µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Άρθρο 30
1. Στην περίπτωση 1 της υποπαραγράφου Θ.3 της παραγράφου Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, µετά τις λέξεις «
και ενώσεις προσώπων» προστίθενται οι λέξεις « και νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.)».
2.α. Στην υποπερίπτωση α’ της περίπτωσης 2 της υποπαραγράφου Θ.3 της παραγράφου Θ του άρθρου πρώτου του ν.
4093/2012, διαγράφονται οι λέξεις «η οποία δηµοσιεύεται στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως».
β. Η υποπερίπτωση γ’ της περίπτωσης 2 της υποπαραγράφου
Θ.3. της παραγράφου Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012
(Α’ 222) αντικαθίσταται ως εξής:
«Τα κέντρα δια βίου µάθησης είναι πάροχοι υπηρεσιών µη τυπικής εκπαίδευσης, γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων, συνεχιζόµενης επαγγελµατικής κατάρτισης, επαγγελµατικού προσανατολισµού και συµβουλευτικής και διακρίνονται σε επιπέδου Ένα και
επιπέδου Δύο, µε βάση την κτηριολογική τους υποδοµή. Οι Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης και τα Ιδιωτικά Γραφεία
Ευρέσεως Εργασίας που ασκούν νοµίµως τις δραστηριότητές
τους σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις παρέχουν υπηρεσίες

6445

συµβουλευτικής και επαγγελµατικού προσανατολισµού χωρίς να
θίγονται από τις ρυθµίσεις του παρόντος.»
γ. Η ρύθµιση της προηγούµενης περίπτωσης ισχύει από
19.11.2012.
3. Η περίπτωση 3 της υποπαραγράφου Θ.3 της παραγράφου
Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 τροποποιείται ως εξής:
«3. Οι ανωτέρω άδειες χορηγούνται εντός τεσσάρων (4) µηνών
από την υποβολή της αίτησης.»
4. α. Το στοιχείο ζ’ της περίπτωσης 4 της υποπαραγράφου Θ.3
της παραγράφου Θ του ν. 4093/2012 (Α’ 222) όπως αυτό τροποποιήθηκε από την ΠΝΠ 19.11.2012 (Α’ 229) αντικαθίσταται ως
εξής:
«ζ) δεν έχει απολυθεί από θέση δηµόσιου υπαλλήλου ή ιδιωτικού εκπαιδευτικού για λόγους πειθαρχικούς,»
β. Η ρύθµιση της προηγούµενης περίπτωσης ισχύει από
5.12.2012.
5.α. Στο στοιχείο γ’ της περίπτωσης 5 της υποπαραγράφου
Θ.3 της παραγράφου Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012
προστίθεται στην αρχή της πρότασης η φράση «για τα νοµικά
πρόσωπα, εκτός των Ν.Π.Δ.Δ.,».
β. Η ρύθµιση της προηγούµενης περίπτωσης ισχύει από
5.12.2012.
6. α. Στο στοιχείο ζ’ της περίπτωσης 5 της υποπαραγράφου
Θ.3 της παραγράφου Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012
προστίθεται στο τέλος της πρότασης η φράση «,εξαιρουµένων
των εκπροσώπων των Ν.Π.Δ.Δ.».
β. Η ρύθµιση της προηγούµενης περίπτωσης ισχύει από
5.12.2012.
7. α. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου του στοιχείου δ’ της περίπτωσης 8 της υποπαραγράφου Θ.3 της παραγράφου Θ του
άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 προστίθεται η φράση: «ή χώρους εκτόνωσης.»
β. Η ρύθµιση της προηγούµενης περίπτωσης ισχύει από
5.12.2012.
8. Στο στοιχείο δ’ της περίπτωσης 8 της υποπαραγράφου Θ.3
της παραγράφου Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 διαγράφονται οι λέξεις «αλλά όχι τα δώµατα».
9. Στο στοιχείο ζ’ της περίπτωσης 8 της υποπαραγράφου Θ.3
της παραγράφου Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, οι λέξεις «και το στοιχείο δ’» αντικαθίστανται από τις λέξεις «και το
στοιχείο ε’».
10. α. Η περίπτωση 9 της υποπαραγράφου Θ.3. της παραγράφου Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 καταργείται.
β. Η ρύθµιση της προηγούµενης περίπτωσης ισχύει από
19.11.2012.
11. Στο στοιχείο γ’ της περίπτωσης 10 της υποπαραγράφου
Θ.3 της παραγράφου Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012,
οι λέξεις «τρία (3) τετραγωνικά µέτρα» αντικαθίστανται από τις
λέξεις «δύο και µισό (2 ½ ) τετραγωνικά µέτρα.»
12. Η περίπτωση 11 της υποπαραγράφου Θ.3 της παραγράφου Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 αντικαθίσταται ως
εξής:
«11. Η άδεια ιδιωτικού σχολείου Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, Κολλεγίου, Φροντιστηρίου και Κέντρου
Ξένων Γλωσσών, Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και
Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο, τροποποιείται µετά
από αίτηση, σύµφωνα µε τη διαδικασία που απαιτείται για τη χορήγηση αυτής. Η απόφαση τροποποίησης εκδίδεται εντός τεσσάρων (4) µηνών από την υποβολή της αίτησης.»
13. α. Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης 13 της υποπαραγράφου Θ.3. της παραγράφου Θ του άρθρου πρώτου του ν.
4093/2012 οι λέξεις «ως προς τη συνδροµή των προϋποθέσεων
του ισχύοντος Οικοδοµικού Κανονισµού» αντικαθίστανται µε τις
λέξεις «ως προς τη συνδροµή των κτιριολογικών προϋποθέσεων
του παρόντος».
β. Η ρύθµιση της προηγούµενης περίπτωσης ισχύει από
19.11.2012.
14. α. Στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης 13 της υποπαραγράφου Θ.3. της παραγράφου Θ του άρθρου πρώτου του ν.
4093/2012, οι λέξεις «εντός τριάντα (30) ηµερών» αντικαθίσταν-
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ται µε τις λέξεις «εντός δεκαπέντε (15) ηµερών».
β. Η ρύθµιση της προηγούµενης περίπτωσης ισχύει από
19.11.2012.
15. α. Το πρώτο εδάφιο του στοιχείου α’ και το υποστοιχείο α.i
της περίπτωσης 14 της υποπαραγράφου Θ.3 της παραγράφου
Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 αντικαθίστανται ως
εξής:
«α. Οι άδειες των περιπτώσεων 1 και 2 επικαιροποιούνται ανά
διετία µε τη διαδικασία της αναγγελίας του δεύτερου και τρίτου
εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 3919/2011
(Α’32), µε την προσκόµιση των κάτωθι:
i) Δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’ 75) περί µη µεταβολής των προϋποθέσεων χορήγησης της άδειας των παραγράφων 4, 5 και 6
και των κτηριολογικών προδιαγραφών των παραγράφων 8 και 10
του παρόντος. Εφόσον έχουν επέλθει µεταβολές στις προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας µε την αναγγελία, κατατίθεται όλη
η σχετική τεκµηρίωση που ορίζεται στις περιπτώσεις 4, 5, 6, 8
και 10 της παρούσας υποπαραγράφου.»
β. Η ρύθµιση της προηγούµενης περίπτωσης ισχύει από
19.11.2012.
γ. Το στοιχείο β’ της περίπτωσης 14 της υποπαραγράφου Θ.3
της παραγράφου Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«β. Η αναγγελία υποβάλλεται έως την 31η Μαΐου κάθε δεύτερου έτους.».
δ. Η ρύθµιση της προηγούµενης περίπτωσης ισχύει από την
έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου.
16.α. Τα υποστοιχεία ii και iii του στοιχείου α’ της περίπτωσης
14 της υποπαραγράφου Θ.3 της παραγράφου Θ του άρθρου
πρώτου του ν. 4093/2012 αντικαθίστανται ως εξής:
«α. ii) «Δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’75) περί εξουσιοδότησης
στον φορέα της έκδοσης της άδειας για την έκδοση των πιστοποιητικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας, καθώς
και πιστοποιητικών περί µη πτώχευσης ή περί µη υποβολής αίτησης για κήρυξη σε κατάσταση πτώχευσης».
β. Η ρύθµιση της προηγούµενης περίπτωσης ισχύει από
5.12.2012.
17. α. Η περίπτωση 16 της υποπαραγράφου Θ.3. της παραγράφου Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, τροποποιείται
ως εξής:
αα. Στο πρώτο εδάφιο της ως άνω περίπτωσης διαγράφονται
οι λέξεις «και φροντιστηρίου και Κέντρου Ξένων Γλωσσών» και
οι λέξεις «προς έγκριση».
ββ. Στο δεύτερο εδάφιο της ως άνω περίπτωσης οι λέξεις «της
εγκρίσεως» αντικαθίστανται µε τη λέξη «υποβολής».
β. Η ρύθµιση της προηγούµενης περίπτωσης ισχύει από
19.11.2012.
18. α. Στην υποπαράγραφο Θ.3. της παραγράφου Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α’ 222) όπως αυτό τροποποιήθηκε από την ΠΝΠ 19.11.2012 (Α’ 229) προστίθεται περίπτωση
19 ως εξής:
«19. Το αυτό φυσικό πρόσωπο, νοµικό πρόσωπο, Ν.Π.Δ.Δ. ή
ένωση προσώπων δύναται να κατέχει περισσότερες της µίας
άδειες, οι οποίες προβλέπονται από την παρούσα παράγραφο,
υπό τον όρο ότι πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις για εκάστη
ξεχωριστά.»
β. Η ρύθµιση της προηγούµενης περίπτωσης ισχύει από
5.12.2012.
19. Η περίπτωση 17 της υποπαραγράφου Θ.3 της παραγράφου Θ’ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 αντικαθίσταται ως
εξής:
«17. Αναπόσπαστο στοιχείο των αδειών των περιπτώσεων 1 και
2 της παρούσας υποπαραγράφου αποτελεί ο διακριτικός τίτλος,
ο οποίος είναι διαφορετικός για εκάστη άδεια που κατέχεται από
το αυτό φυσικό πρόσωπο, νοµικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων.»
20. Στην υποπαράγραφο Θ.3. της παραγράφου Θ’ του άρθρου
πρώτου του ν. 4093/2012, προστίθεται περίπτωση 20 ως εξής:
«20.Οι κάτοχοι άδειας της περίπτωσης 1 της παρούσας υποπαραγράφου, εκτός των ιδιωτικών σχολείων Πρωτοβάθµιας και
Δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, εφόσον κάνουν χρήση εργαστηριακών χώρων που έχουν τεθεί συµβατικά στη διάθεσή τους για
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την κάλυψη των αναγκών των σπουδαστών τους, οι χώροι αυτοί
εξαιρούνται της υποχρέωσης των στοιχείων α’ και ε’ της περίπτωσης 8 της παρούσας υποπαραγράφου.»
21. α. Η περίπτωση 3 της υποπαραγράφου Θ.4 της παραγράφου Θ’ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 αντικαθίσταται ως
εξής:
«3. Η άδεια των περιπτώσεων 1 και 2 της υποπαραγράφου Θ.3
του παρόντος νόµου που κατέχεται από φυσικό πρόσωπο, ένωση
προσώπων, νοµικό πρόσωπο ή το Ν.Π.Δ.Δ. ανακαλείται αυτοδικαίως, εφόσον διαπιστωθεί οποιαδήποτε άρνηση συµµόρφωσης,
καθ’ υποτροπή παράβαση ή δυστροπία σε υποδείξεις και συστάσεις ως προς τις περιπτώσεις 8 και 10 της υποπαραγράφου Θ.3
του παρόντος. Στο αυτό φυσικό πρόσωπο, νοµικό πρόσωπο,
ένωση προσώπων ή Ν.Π.Δ.Δ., η άδεια των οποίων ανακλήθηκε
ως ανωτέρω, δεν χορηγείται εκ νέου άδεια για φορέα εκπαίδευσης των περιπτώσεων 1 και 2 της υποπαραγράφου Θ.3. ή άλλης
µορφής, για χρονικό διάστηµα δέκα (10) ετών.»
β. Η ρύθµιση της προηγούµενης περίπτωσης ισχύει από
19.11.2012.
22. Στην παράγραφο 2 της υποπαραγράφου Θ.6 της παραγράφου Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 µετά τις λέξεις «και
των Ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.)»
προστίθενται οι λέξεις «και των Φροντιστηρίων και Κέντρων
Ξένων Γλωσσών.».
23. α. Η παράγραφος 1 του άρθρου 1 του ν. 3696/2008 (Α’
177), όπως τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις του άρθρου 45 του
ν. 3848/2010 (Α’ 71) και αντικαταστάθηκε µε την περίπτωση 1 της
υποπαραγράφου Θ.7 της παραγράφου Θ’ του άρθρου πρώτου
του ν. 4093/2012, αντικαθίσταται ως εξής:
«1.α. Τα Κολλέγια είναι πάροχοι υπηρεσιών µη τυπικής µεταλυκειακής εκπαίδευσης και κατάρτισης, που παρέχουν κατ’ αποκλειστικότητα σπουδές βάσει συµφωνιών πιστοποίησης (validation) και δικαιόχρησης (franchising) µε ανώτατα εκπαιδευτικά
ιδρύµατα της αλλοδαπής, αναγνωρισµένα από τις αρµόδιες
αρχές στη χώρα που εδρεύουν, οι οποίες οδηγούν σε πρώτο
πτυχίο (bachelor) τουλάχιστον τριετούς διάρκειας σπουδών και
φοίτησης ή µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών.
β. Επίσης περιλαµβάνονται στη συγκεκριµένη κατηγορία (κολέγια) πάροχοι υπηρεσιών µη τυπικής µεταλυκειακής εκπαίδευσης και κατάρτισης, τα προγράµµατα σπουδών των οποίων
οδηγούν σε µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, εφόσον αυτά τα συγκεκριµένα προγράµµατα σπουδών έχουν πιστοποίηση (accreditation) από διεθνείς οργανισµούς πιστοποίησης. Με απόφαση
του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και
Αθλητισµού ορίζονται οι διεθνείς οργανισµοί πιστοποίησης.
γ. Τα πτυχία, οι τίτλοι, οι βεβαιώσεις, τα πιστοποιητικά σπουδών και οποιασδήποτε ονοµασίας βεβαίωση που χορηγούν τα
κολλέγια των στοιχείων α’ και β’ της παρούσας παραγράφου δύνανται της αναγνώρισης επαγγελµατικής ισοδυναµίας τίτλων
ανώτατης εκπαίδευσης του ελληνικού συστήµατος τυπικής εκπαίδευσης σύµφωνα µε την διαδικασία και τις προϋποθέσεις της
Θ.16 της παρούσης.»
β. Η ρύθµιση της προηγούµενης περίπτωσης ισχύει από
19.11.2012.
24.α. Η παράγραφος 4 του άρθρου 10 του ν. 3696/ 2008, όπως
προστέθηκε µε την περίπτωση 4 της υποπαραγράφου Θ.7. της
παραγράφου Θ’ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 διαγράφεται.
β. Η ρύθµιση της προηγούµενης περίπτωσης ισχύει από
19.11.2012.
25. α. Στην περίπτωση Θ.11 της παραγράφου Θ’ του άρθρου
πρώτου του ν. 4093/2012 οι λέξεις «έως την 30ή Αυγούστου
2013» αντικαθίστανται µε τις λέξεις «έως την 30ή Απριλίου 2013».
β. Η ρύθµιση της προηγούµενης περίπτωσης ισχύει από
19.11.2012.
26. α. H περίπτωση 4 της υποπαραγράφου Θ.12 της παραγράφου Θ’ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 διαγράφεται.
β. Η ρύθµιση της προηγούµενης περίπτωσης ισχύει από
19.11.2012.
27. α. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1 του π.δ.38/2010 (Α’ 79),
όπως τροποποιήθηκε µε την περίπτωση 1 της υποπαραγράφου
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Θ.16 της παραγράφου Θ’ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012
αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Ρυθµίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία της αναγνώρισης επαγγελµατικής ισοδυναµίας τίτλων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης, τουλάχιστον τριετούς διάρκειας σπουδών και
φοίτησης, όταν πρόκειται για πτυχίο πρώτου κύκλου σπουδών,
µικρότερο τριετούς διάρκειας σπουδών και φοίτησης όταν πρόκειται για µεταπτυχιακό δίπλωµα ειδίκευσης και τουλάχιστον
τριετούς διάρκειας σπουδών και φοίτησης όταν πρόκειται για διδακτορικό κύκλο σπουδών άλλων κρατών - µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της
Οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά µε την αναγνώριση των επαγγελµατικών προσόντων.»
β. Η ρύθµιση της προηγούµενης περίπτωσης ισχύει από
19.11.2012.
28. α. Η παράγραφος 5 του άρθρου 3 του π.δ.38/2010, όπως
προστέθηκε µε την περίπτωση 4 της υποπαραγράφου Θ.16 της
παραγράφου Θ’ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Για τους σκοπούς της παραγράφου 3 του άρθρου 2 νοείται
ως «τίτλος τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης» ο αναγνωρισµένος
τίτλος τουλάχιστον τριετούς διάρκειας σπουδών και φοίτησης,
όταν πρόκειται για πτυχίο πρώτου κύκλου σπουδών, µικρότερο
τριετούς διάρκειας σπουδών και φοίτησης όταν πρόκειται για µεταπτυχιακό δίπλωµα ειδίκευσης και τουλάχιστον τριετούς διάρκειας σπουδών και φοίτησης όταν πρόκειται για διδακτορικό
κύκλο σπουδών, που απονέµεται από ίδρυµα τυπικής ανώτατης
εκπαίδευσης, σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία κράτους - µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.»
β. Η ρύθµιση της προηγούµενης περίπτωσης ισχύει από
19.11.2012.
29. α. Η περίπτωση 5 της υποπαραγράφου Θ.16 της παραγράφου Θ’ του πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012 (Α’ 222) αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Στο άρθρο 4 προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:
«3. Η αναγνώριση επαγγελµατικής ισοδυναµίας τίτλου τυπικής
ανώτατης εκπαίδευσης κράτους - µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε αυτόν που απονέµεται στο πλαίσιο του ηµεδαπού εκπαιδευτικού συστήµατος, σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του
άρθρου 2 του παρόντος, παρέχει στο δικαιούχο τη δυνατότητα
να αποκτήσει στην Ελλάδα πρόσβαση και να ασκήσει συγκεκριµένη οικονοµική δραστηριότητα ως µισθωτός ή αυτοαπασχολούµενος µε τις ίδιες προϋποθέσεις και όρους µε τους κατόχους
συγκρίσιµων τίτλων του ηµεδαπού εκπαιδευτικού συστήµατος,
εκτός των περιπτώσεων που απαιτούνται αυξηµένα ακαδηµαϊκά
προσόντα και ιδίως για θέσεις καθηγητών Α.Ε.Ι., ερευνητών και
ειδικού επιστηµονικού προσωπικού.»
β. Η ρύθµιση της προηγούµενης περίπτωσης ισχύει από
5.12.2012.
30. α. H περίπτωση 22 της υποπαραγράφου Θ.16 της παραγράφου Θ’ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 αντικαθίσταται
ως εξής:
« 22. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 57 αντικαθίστανται
ως εξής:
«1. Η αναγνώριση του δικαιώµατος ασκήσεως ορισµένου
επαγγέλµατος, σύµφωνα µε την Οδηγία 2005/36/ ΕΚ, γίνεται µε
ειδικώς αιτιολογηµένη απόφαση του Συµβουλίου Αναγνωρίσεως
Επαγγελµατικών Προσόντων ή µιας των λοιπών αρµόδιων προς
τούτο αρχών σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 54 του παρόντος.
2. Η αίτηση αναγνώρισης επαγγελµατικών προσόντων υποβάλλεται στην υπηρεσία του άρθρου 59 του Παρόντος και καταχωρείται σε ειδικό βιβλίο. Με την αίτηση υποβάλλονται και τα
έγγραφα και πιστοποιητικά του παραρτήµατος VII του παρόντος
διατάγµατος σε επίσηµη µετάφραση στην ελληνική γλώσσα. Η
ίδια Υπηρεσία βεβαιώνει την παραλαβή του φακέλου εντός ενός
µηνός από την παραλαβή και ενηµερώνει τον αιτούντα για τυχόν
ελλείποντα έγγραφα. Η αίτηση συνοδεύεται από παράβολο υπέρ
του Δηµοσίου, ύψους εκατό ευρώ. Το ύψος του παραβόλου
αυτού µπορεί να αναπροσαρµόζεται µε απόφαση των Υπουργών
Οικονοµικών και Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και
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Αθλητισµού, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.»
β. Η ρύθµιση της προηγούµενης περίπτωσης ισχύει από
19.11.2012.
31. α. Η περίπτωση 23 της υποπαραγράφου Θ.16 της παραγράφου Θ’ του πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012 αντικαθίσταται
ως εξής:
«23. Στο άρθρο 57 προστίθενται παράγραφοι 7, 8 και 9 ως
εξής:
«7. Τα οριζόµενα στην παράγραφο 5 εφαρµόζονται αποκλειστικά στις περιπτώσεις της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ.
8. Ο ενδιαφερόµενος δύναται να ασκήσει άπαξ ενδικοφανή διοικητική προσφυγή ενώπιον του Συµβουλίου Αναγνωρίσεως
Επαγγελµατικών Προσόντων και να ζητήσει την ακύρωση ή την
τροποποίηση της απόφασης της παραγράφου 1 του παρόντος
άρθρου εντός αποκλειστικής προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών
από την κοινοποίηση της. Η προσφυγή συνοδεύεται από παράβολο υπέρ του Δηµοσίου ύψους πενήντα (50) ευρώ. Το Συµβούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελµατικών Προσόντων γνωστοποιεί
στον προσφεύγοντα την απόφαση του το αργότερο µέσα σε
τρεις (3) µήνες.»
β. Η ρύθµιση της προηγούµενης περίπτωσης ισχύει από
5.12.2012.
32. Στο άρθρο 57 του π.δ. 38/2010, όπως τροποποιήθηκε µε
την προηγούµενη παράγραφο, προστίθεται παράγραφος 9 ως
εξής:
«9. Η διαδικασία εξέτασης αιτήσεων στις περιπτώσεις που
υπάγονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 2 στις οποίες αρµόδιο
όργανο για την υποβολή και την εξέταση της αίτησης αναγνώρισης επαγγελµατικής ισοδυναµίας είναι το Συµβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελµατικών Προσόντων πρέπει να ολοκληρώνεται το
αργότερο εντός έξι µηνών από τη συµπλήρωση του φακέλου του
αιτούντος µε όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Κατά τα λοιπά
έχουν εφαρµογή οι παράγραφοι 1 έως 2, 6 και 8.»
33. α. Στην υποπαράγραφο Θ.16 της παραγράφου Θ’ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 προστίθεται περίπτωση 28 ως
εξής:
«28. Οι ρυθµίσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του π.δ.
38/2010, εφαρµόζεται και για τις περιπτώσεις των στοιχείων α’και
β’ της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Θ.7 της παραγράφου
Θ’ από την έναρξη ισχύος του παρόντος.»
β. Η ρύθµιση της προηγούµενης περίπτωσης ισχύει από
5.12.2012.
34. α. Μετά την υποπαράγραφο Θ.16 της παραγράφου Θ’ του
πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012 προστίθεται νέα υποπαράγραφος Θ.17 ως εξής:
«Θ.17. Στο πλαίσιο της υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Εθνικού
Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς 2007 – 2013 σε κάθε απόφοιτο
των δηµοσίων και ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελµατικής Κατάρτισης που άρχισε την πρακτική του άσκηση από 1.10.2008 έως
και 30.6.2015 και την ολοκλήρωσε το αργότερο έως 31.12.2015,
καταβάλλεται επιδότηση ύψους οκτακοσίων (800) ευρώ ανά εξάµηνο.»
β. Οι υποπαράγραφοι Θ.17 και Θ.18 της παραγράφου Θ’ του
πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012 αναριθµούνται σε υποπαραγράφους Θ.18 σε Θ.19 αντίστοιχα.
γ. Η ρύθµιση των προηγούµενων περιπτώσεων ισχύει από
5.12.2012.
35. α. Στην περίπτωση 1 της αναριθµηµένης υποπαραγράφου
Θ.18 (πρώην Θ.17) της παραγράφου Θ’ του άρθρου πρώτου του
ν. 4093/2012 οι λέξεις «καθίσταται η 31η Δεκεµβρίου 2012» αντικαθίστανται µε τις λέξεις «µέχρι την 31η Δεκεµβρίου 2013».
β. Η ρύθµιση της προηγούµενης περίπτωσης ισχύει από
19.11.2012.
36. α. Η περίπτωση 4 της αναριθµηµένης υποπαραγράφου
Θ.18 (πρώην Θ.17) της παραγράφου Θ’ του άρθρου πρώτου του
ν. 4093/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Κατ’ εξαίρεση, τα Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης
(ΚΕ.Μ.Ε) που διαθέτουν άδεια λειτουργίας σε ισχύ και παρέχουν
προγράµµατα που δεν εντάσσονται στην περίπτωση 1 της υπο-
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παραγράφου Θ της παρούσας παραγράφου, κατά την έναρξη
ισχύος του παρόντος νόµου, ο πάροχος δικαιούται την παροχή,
χωρίς καµία άλλη υποχρέωση ή κόστος, άδεια λειτουργίας Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο για την συνέχιση της παροχής τους. Οποιαδήποτε άλλα προγράµµατα τα οποία επιθυµεί
ο πάροχος να εντάξει ή να τροποποιήσει, υπόκεινται στις διατάξεις που αφορούν στα προγράµµατα των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης.»
β. Η ρύθµιση της προηγούµενης περίπτωσης ισχύει από
19.11.2012.
37. α. Η περίπτωση 5 της αναριθµηµένης υποπαραγράφου
Θ.18 (πρώην Θ.17) της παραγράφου Θ’ του άρθρου πρώτου του
ν. 4093/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«5α. Στους φορείς εκπαίδευσης και κατάρτισης των περιπτώσεων 1 και 2, εκτός των Φροντιστηρίων και των Κέντρων Ξένων
Γλωσσών της περίπτωσης 10 της υποπαραγράφου Θ.3 που διαθέτουν ισχύουσα άδεια ίδρυσης και λειτουργίας, η διαδικασία
των περιπτώσεων 8, 10 και 13 της υποπαραγράφου Θ.3 αντικαθίσταται από δήλωση του ν.1599/1986 του ιδιοκτήτη ή του νοµίµου εκπροσώπου ή του κατά νόµο υπευθύνου ότι ισχύουν οι
κτιριολογικές προϋποθέσεις του παρόντος.»
β. Τα Φροντιστήρια και τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών της περίπτωσης 10 της υποπαραγράφου Θ.3 που διαθέτουν ισχύουσα
άδεια ίδρυσης και λειτουργίας αδειοδοτούνται µε µόνη την υποβολή δήλωσης του ν.1599/1986 του ιδιοκτήτη ή του νοµίµου εκπροσώπου ή του κατά νόµο υπευθύνου, ότι δεν έχουν επέλθει
µεταβολές στις προϋποθέσεις σύµφωνα µε τις οποίες αδειοδοτήθηκαν.
γ. Η ρύθµιση της προηγούµενης περίπτωσης ισχύει από
19.11.2012.
38. Η περίπτωση 3 της αναριθµηµένης υποπαραγράφου Θ.18.
(πρώην Θ.17) της παραγράφου Θ’ του άρθρου πρώτου του ν.
4093/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Η ισχύς των υποπαραγράφων Θ.3 έως και Θ.6, οι περιπτώσεις 5 έως και 8 της υποπαραγράφου Θ. 7 και η υποπαράγραφος
Θ.8 της παραγράφου Θ’ αρχίζει την 1η Μαΐου 2013».
39. Στην αναριθµηµένη υποπαράγραφο Θ.18 (πρώην Θ.17) της
παραγράφου Θ’ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/ 2012, προστίθεται περίπτωση 6 ως εξής:
«6. Όπου στις κείµενες διατάξεις προβλέπεται άδεια ίδρυσης
και λειτουργίας των φορέων παροχής εκπαίδευσης και κατάρτισης των περιπτώσεων 1 και 2 της υποπαραγράφου Θ.3, εφεξής
νοείται άδεια.»
40. Ο τίτλος του π.δ. 38/2010 (Α’ 78) αντικαθίσταται ως εξής:
«Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία
2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
της 7ης Σεπτεµβρίου 2005, σχετικά µε την αναγνώριση των επαγγελµατικών προσόντων, και άλλες διατάξεις.»
41. Από τις 5.12.12 καταργούνται τα άρθρα 14, 15, 16, 17, 18
και 19 του ν. 3227/2004 (Α’31).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Άρθρο 31
Ενεργειακοί Επιθεωρητές
1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 3 του π.δ. 100/2010 (Α’ 177)
αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Η πιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων και
η επιθεώρηση των συστηµάτων θέρµανσης και κλιµατισµού διεξάγονται µε ανεξάρτητο τρόπο από ειδικευµένους ή/και διαπιστευµένους εµπειρογνώµονες µηχανικούς, οι οποίοι αποκτούν
την ιδιότητα του Ενεργειακού Επιθεωρητή µε την εγγραφή τους
στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών.»
2. Στο άρθρο 3 του π.δ. 100/2010 (Α’ 177) προστίθεται νέα παράγραφος 2 ως εξής:
«2. Για την εγγραφή στα µητρώα Ενεργειακών Επιθεωρητών
και τη διαχείριση αυτών καταβάλλεται εφάπαξ παράβολο πε-

νήντα (50) ευρώ και ετησίως εκατό (100) ευρώ. Τα ποσά αυτών
εισπράττονται από τις Δ.Ο.Υ. και αποδίδονται υπέρ του Πράσινου
Ταµείου (ΚΑΕ 3745).»
3. Η παράγραφος 2 του άρθρου 3 του π.δ. 100/2010 (Α’ 177)
αναριθµείται σε παράγραφο 3 και αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Ο υποψήφιος Ενεργειακός Επιθεωρητής πρέπει να διαθέτει
τα παρακάτω προσόντα, µε την επιφύλαξη της παραγράφου 5:
α) Να είναι Διπλωµατούχος Μηχανικός ή Αρχιτέκτονας, µέλος
του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) ή Πτυχιούχος Μηχανικός Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ή µηχανικός που έχει αποκτήσει αναγνώριση επαγγελµατικών προσόντων στη χώρα µας
κατ’ εφαρµογή του π.δ. 38/2010 (Α’ 78).
β) Να παρακολουθήσει εξειδικευµένο εκπαιδευτικό πρόγραµµα και να συµµετέχει επιτυχώς σε εξετάσεις σύµφωνα µε
τα οριζόµενα στην 192/2011 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.»
4. Η παράγραφος 3 του άρθρου 3 του π.δ. 100/2010 (Α’ 177)
αναριθµείται σε παράγραφο 4 και αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Οι Διπλωµατούχοι Μηχανικοί έχουν δικαίωµα διενέργειας
ενεργειακών επιθεωρήσεων κτιρίων όλων των κατηγοριών και
χρήσεων και συστηµάτων θέρµανσης ή κλιµατισµού ανεξαρτήτως θερµικής και ψυκτικής ισχύος.
Οι Πτυχιούχοι Μηχανικοί έχουν δικαίωµα διενέργειας ενεργειακών επιθεωρήσεων κτιρίων κατοικίας και συστηµάτων θέρµανσης ή κλιµατισµού κτιρίων κατοικίας, συνολικής θερµικής ή/και
ψυκτικής ισχύος έως εκατό κιλοβάτ (100 kW). Μετά την πάροδο
τεσσάρων (4) ετών οι Πτυχιούχοι Μηχανικοί δύνανται να διενεργούν ενεργειακές επιθεωρήσεις κτιρίων όλων των κατηγοριών
και χρήσεων και συστηµάτων θέρµανσης ή κλιµατισµού ανεξαρτήτως θερµικής και ψυκτικής ισχύος.»
5. Το πρώτο και το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του π.δ. 100/2010 (Α’ 177) καταργούνται και προστίθεται
παράγραφος 5 ως εξής:
«5. Οι Ενεργειακοί Επιθεωρητές που έχουν πιστοποιηθεί σε
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης µπορούν να εγγραφούν στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών και να ασκήσουν τη δραστηριότητα του Ενεργειακού Επιθεωρητή, µε την επιφύλαξη των
διατάξεων του άρθρου 13 του π.δ. 38/2010 (Α’ 78).»
6. Το τρίτο και τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου
3 του π.δ. 100/2010 (Α’ 177) καταργούνται και προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:
«6. Οι πιστοποιηµένοι και νόµιµα εγκατεστηµένοι σε χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης Ενεργειακοί Επιθεωρητές, που δεν µετακινούνται προς την ελληνική επικράτεια για µόνιµη επαγγελµατική εγκατάσταση, αλλά προκειµένου να ασκήσουν προσωρινά
ή περιστασιακά το εν λόγω επάγγελµα στη χώρα µας, υπάγονται
στις ρυθµίσεις των άρθρων 5 έως 9 του παραπάνω π.δ. 38/2010.»
7. Η παράγραφος 4 του άρθρου 9 του π.δ. 100/2010 (Α’ 177)
αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Το εκπαιδευτικό πρόγραµµα διεξάγεται από Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα της χώρας ή Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης πιστοποιηµένα από τον Εθνικό Οργανισµό
Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού (ΕΟΠΠΕΠ). Με την ολοκλήρωση του προγράµµατος, σε
κάθε εκπαιδευόµενο που το παρακολούθησε επαρκώς, χορηγείται σχετική Βεβαίωση Επαρκούς Παρακολούθησης από τον εκπαιδευτικό φορέα.»
8. Η παράγραφος 5 του άρθρου 9 του π.δ. 100/2010 (Α’ 177)
αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Η εξεταστική διαδικασία πραγµατοποιείται από το ΤΕΕ,
τουλάχιστον δύο (2) φορές το χρόνο, µε την εποπτεία του
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής
(ΥΠΕΚΑ), γραπτώς ή ηλεκτρονικώς, επί θεµάτων της ύλης του
εκπαιδευτικού προγράµµατος και µε ανωνυµία των εξεταζοµένων έως την έκδοση των αποτελεσµάτων.
Για τη συµµετοχή των ενδιαφεροµένων στις εξετάσεις καταβάλλεται παράβολο πενήντα (50) ευρώ στο φορέα που τις διενεργεί.»
9. Η παράγραφος 6 του άρθρου 9 του π.δ. 100/2010 (Α’ 177)
αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Για το σκοπό των εξετάσεων συγκροτείται, µε απόφαση
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του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, εξεταστική επιτροπή προκειµένου να εξασφαλίζεται το αδιάβλητο, η ισοτιµία και η διαφάνεια της διαδικασίας.
Η εξεταστική επιτροπή είναι πενταµελής και αποτελείται από:
α) δύο (2) εκπροσώπους του ΤΕΕ, οριζόµενους από το ΤΕΕ,
β) έναν (1) εκπρόσωπο της Επιστηµονικής Ένωσης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών (ΕΕΤΕΜ), οριζόµενου από την
ΕΕΤΕΜ,
γ) έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ),
δ) έναν (1) Καθηγητή Α.Ε.Ι. ή Α.Τ.Ε.Ι. οριζόµενο από τον
Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.
Οι συσταθείσες εξεταστικές επιτροπές µε την υπουργική απόφαση οικ. 2203/2012 (ΥΟΔΔ 369) εξακολουθούν να λειτουργούν
έως 31.12.2013, αντικαθιστάµενες έκτοτε µε τις επιτροπές της
παρούσας παραγράφου.»
10. Στο άρθρο 9 του π.δ. 100/2010 (Α’ 177) προστίθεται νέα
παράγραφος 7 ως εξής:
«7. Εφόσον οι ανωτέρω φορείς δεν υποδείξουν τους εκπροσώπους τους εντός διαστήµατος ενός (1) µηνός από τη σχετική
έγγραφη πρόσκλησή τους και για τη διασφάλιση της οµαλής λειτουργίας της εξεταστικής επιτροπής, ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής ορίζει τα ελλείποντα
µέλη, από ειδικούς εµπειρογνώµονες σε θέµατα ενεργειακών
επιθεωρήσεων από πανεπιστηµιακούς ή ερευνητικούς φορείς.»
Οι επόµενες παράγραφοι του άρθρου αναριθµούνται.
11. Στο άρθρο 9 του π.δ. 100/2010 (Α’ 177) προστίθεται στο
τέλος νέα παράγραφος 9 ως εξής:
«9. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής είναι δυνατόν να
αναπροσαρµόζονται τα ποσά των παραβόλων του παρόντος άρθρου.»
12. Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 του άρθρου 6 του π.δ. 100/ 2010
(Α’ 177) αντικαθίστανται ως εξής:
«1. Για την άσκηση της δραστηριότητας του Ενεργειακού Επιθεωρητή ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 3 του ν.
3919/2011 (Α’ 32), ήτοι:
α) Υποβολή Αναγγελίας έναρξης άσκησης της δραστηριότητας του Ενεργειακού Επιθεωρητή, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 3 του ν. 3919/2011, προς την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας (ΕΥΕΠΕΝ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. Η Αναγγελία πραγµατοποιείται από τον ενδιαφερόµενο ή µε εξουσιοδότηση αυτού και µε την
υποβολή της αποδίδεται στον αιτούντα Βεβαίωση Υποβολής
Αναγγελίας. Η Αναγγελία υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση του πληροφοριακού συστήµατος του Μητρώου Ενεργειακών Επιθεωρητών που τηρείται από την Ειδική
Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας (ΕΥΕΠΕΝ) του Υπουργείου
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, συνοδευόµενη από τα παρακάτω δικαιολογητικά:
αα) Φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας, ή
διαβατηρίου.
ββ) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75)
µε επικύρωση του γνησίου της υπογραφής, µε την οποία ο υποψήφιος δηλώνει ότι δεν συντρέχουν νοµικά ή άλλα κωλύµατα ή
ασυµβίβαστα, ότι δεν είναι Επιθεωρητής Ενέργειας (υπάλληλος
της ΕΥΕΠΕΝ), ότι δεν είναι υπάλληλος στο δηµόσιο ή ευρύτερο
δηµόσιο τοµέα, µε σχέση δηµοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου, ότι αποδέχεται το δικαίωµα για χρήση, στατιστική επεξεργασία και κοινοποίηση στοιχείων σχετικών µε τις
ενεργειακές επιθεωρήσεις στις οποίες έχει προβεί, µε την επιφύλαξη προστασίας των προσωπικών δεδοµένων και των εµπορικά ευαίσθητων πληροφοριών, καθώς και ότι είναι αληθή όλα
τα στοιχεία που συνοδεύουν την αίτησή του.
γγ) Αντίγραφο διπλώµατος ή πτυχίου από ελληνικές σχολές
ανώτατης εκπαίδευσης ή σε περίπτωση σπουδών σε σχολές της
αλλοδαπής, ισότιµο και αντίστοιχο πτυχίο αναγνωρισµένο σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία ή απόφαση αναγνώρισης επαγγελµατικών προσόντων στη χώρα µας κατ’ εφαρµογή της
σχετικής ευρωπαϊκής και εθνικής νοµοθεσίας. Για Διπλωµατούχους Μηχανικούς αρκεί η βεβαίωση εγγραφής στο ΤΕΕ, ενώ για
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Πτυχιούχους Μηχανικούς Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, που έχουν
εγγραφεί στο βιβλίο Τεχνικών Επωνυµιών του ΤΕΕ, αρκεί η βεβαίωση εγγραφής τους.
δδ) Βεβαίωση Επαρκούς Παρακολούθησης από τον αντίστοιχο
φορέα εκπαίδευσης.
εε) Πιστοποιητικό Επιτυχούς Εξέτασης.
στστ) Παράβολο πενήντα (50) ευρώ.
β) Η υποβολή της Αναγγελίας του σηµείου α’ γίνεται εφόσον
ο ενδιαφερόµενος έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία υποχρεωτικής εκπαίδευσης και εξετάσεων του άρθρου 17 και όπως αποδεικνύεται από τις σχετικές Βεβαιώσεις Επαρκούς Παρακολούθησης και Επιτυχούς Εξέτασης των φορέων εκπαίδευσης και
εξέτασης αντίστοιχα.
γ) Η ΕΥΕΠΕΝ, µετά τη λήψη όλων των παραπάνω δικαιολογητικών, προβαίνει στις προβλεπόµενες διαδικασίες και ελέγχους
µε σκοπό τη διαπίστωση συνδροµής όλων των απαραίτητων προϋποθέσεων για τη νόµιµη άσκηση της δραστηριότητας του ενεργειακού επιθεωρητή.
δ) Η προαναφερόµενη διαδικασία ολοκληρώνεται εντός δύο
(2) µηνών από την ηµεροµηνία λήψης της Αναγγελίας και της
πλήρους υποβολής όλων των προβλεποµένων παραπάνω νοµίµων δικαιολογητικών.
ε) Στην περίπτωση που δεν πληρούνται οι νόµιµες προϋποθέσεις ή δεν προκύπτει η συνδροµή τους από τα υποβληθέντα στοιχεία, η ΕΥΕΠΕΝ ενηµερώνει εγγράφως τον ενδιαφερόµενο ότι
του απαγορεύει την άσκηση της δραστηριότητας, γνωστοποιώντας και τους σχετικούς λόγους. Άλλως, µετά παρέλευση δύο (2)
µηνών ο ενδιαφερόµενος ασκεί τη δραστηριότητα ελεύθερα,
χωρίς άλλη ειδοποίηση ή ενέργεια από τον ίδιο τον ενδιαφερόµενο.»
Οι επόµενες παράγραφοι του άρθρου αναριθµούνται έτσι
ώστε η παράγραφος 4 λαµβάνει τον αριθµό 2 στο εδάφιο γ’ και
στο εδάφιο δ’ της οποίας ο όρος «επικυρωµένα φωτοαντίγραφα»
αντικαθίσταται από τον όρο «φωτοαντίγραφα».
13. Το άρθρο 4 του π.δ. 100/2010 (Α’ 177) αντικαθίσταται ως
εξής:
«Άρθρο 14
Ασυµβίβαστα ενεργειακών επιθεωρητών
1. Απαγορεύεται η διενέργεια ενεργειακής επιθεώρησης από
Ενεργειακό Επιθεωρητή σε κτίριο ή τµήµατα αυτού εφόσον:
α) στη µελέτη ή κατασκευή ή επίβλεψη ή διαχείριση ή λειτουργία ή συντήρηση υπήρξε µε οποιονδήποτε τρόπο ο ίδιος ή νοµικό
πρόσωπο του οποίου είναι µέλος ή εταίρος ή υπάλληλος,
β) έχει δικαίωµα κυριότητας, νοµής ή κατοχής, ο ίδιος, ή σύζυγος, ή συγγενής του έως β’ βαθµού ή νοµικό πρόσωπο του
οποίου ο ίδιος είναι µέλος ή εταίρος ή υπάλληλος.»
14. Στο άρθρο 4 του π.δ. 100/2010 (Α’ 177) προστίθεται δεύτερη παράγραφος ως εξής:
«2. Η ιδιότητα του Ενεργειακού Επιθεωρητή, είναι ασυµβίβαστη µε την ιδιότητα του υπαλλήλου στο δηµόσιο ή ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, µε σχέση δηµοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου. Για την εφαρµογή του παρόντος, ισχύουν οι
ορισµοί του άρθρου 2, παράγραφοι 2 και 3, του ν. 3310/2005 (Α’
30).»
Το εδάφιο β’ της παραγράφου 23 του άρθρου 42 του ν.
4030/2011 (Α’ 249) καταργείται.
15. Στο άρθρο 6 του π.δ. 100/2010 (Α’ 177) προστίθεται νέα
παράγραφος 3 ως εξής:
«3. Ενηµερωµένοι κατάλογοι Ενεργειακών Επιθεωρητών είναι
διαθέσιµοι στο κοινό ηλεκτρονικά, µέσω της ιστοσελίδας του Μητρώου Ενεργειακών Επιθεωρητών και της κεντρικής ιστοσελίδας
του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.»
16. Η παράγραφος 2 του άρθρου 6 του ν. 3661/2008 (Α’ 89)
αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«2. Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) του ν.
3661/2008 (Α’ 89) είναι δεκαετούς ισχύος κατ’ ανώτατο όριο. Εάν
στο κτίριο ή στην κτιριακή µονάδα γίνει ριζική ανακαίνιση πριν
παρέλθει το διάστηµα των δέκα (10) ετών, η ισχύς του ΠΕΑ λήγει
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κατά το χρόνο ολοκλήρωσης της ανακαίνισης. Εφόσον υπάρχει
ΠΕΑ σε ισχύ, δεν απαιτείται έκδοση νέου ΠΕΑ για τις περιπτώσεις της πώλησης ή µίσθωσης κτιρίου ή κτιριακής µονάδας.»
17. Όπου στις διατάξεις του π.δ. 100/2010 (Α’ 177) αναφέρεται
ο όρος «άδεια» αντικαθίσταται από τον όρο «αναγγελία» κατά τα
οριζόµενα στην παράγραφο 12 του παρόντος.
Άρθρο 32
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4001/2011
και του ν. 3889/2010
1. Η περίπτωση γ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 143 του ν.
4001/2011 (Α’179) αντικαθίσταται από 19.11.2012 ως εξής:
«(γ) Έσοδα από την επιβολή ειδικού τέλους για τη Μείωση Εκποµπών Αερίων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ) επί της κατανάλωσης, που διαφοροποιείται ανά κατηγορία Πελατών, περιλαµβανοµένων και
των αυτοπαραγωγών, οµοιόµορφα για όλη την ελληνική επικράτεια, σύµφωνα µε µεθοδολογία η οποία καθορίζεται µε Απόφαση
του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, που εκδίδεται µετά από γνώµη της ΡΑΕ. Η µεθοδολογία περιλαµβάνει συντελεστές που διαφοροποιούν το ειδικό τέλος
κατά κατηγορία Πελατών, έτσι ώστε να προκύπτει χρέωση που
εξισορροπεί τις οικονοµικές συνέπειες µεταξύ των κατηγοριών
Πελατών. Οι αριθµητικές τιµές των συντελεστών της ανωτέρω
µεθοδολογίας, καθώς και οι µοναδιαίες χρεώσεις που επιβάλλονται στους Πελάτες, προσδιορίζονται µε απόφαση της ΡΑΕ
που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, τον 12ο
µήνα εκάστου έτους προκειµένου να εφαρµοσθεί το επόµενο
ηµερολογιακό έτος, µετά από προϋπολογιστική εκτίµηση των
εσόδων και εξόδων του ειδικού διαχειριστικού Λογαριασµού. Οι
ανωτέρω µοναδιαίες χρεώσεις αναθεωρούνται µε την ίδια διαδικασία, τον 6ο µήνα κάθε ηµερολογιακού έτους για εφαρµογή
από την 1η Ιουλίου έως την 31η Δεκεµβρίου του ίδιου έτους,
εφόσον αυτό απαιτείται µε βάση την εξέλιξη των εσόδων και εξόδων του ειδικού διαχειριστικού Λογαριασµού εντός του έτους.
Για την περίοδο 2013-2014 το ύψος των µοναδιαίων χρεώσεων
καθορίζεται κατά τρόπο ώστε το χρέος του ειδικού διαχειριστικού Λογαριασµού να αποσβεστεί έως το τέλος της διετίας.»
2. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 του ν. 4001/2011 µετά το
στοιχείο ζ’, προστίθεται στοιχείο ζ1’ ως εξής:
«ζ1) Διαχειριστής Συστήµατος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου:
κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο το οποίο διεκπεραιώνει το έργο
της µεταφοράς Φυσικού Αερίου και είναι υπεύθυνο για τη λειτουργία, τη συντήρηση και, αν χρειάζεται, την ανάπτυξη του Συστήµατος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου σε µία δεδοµένη περιοχή
και, κατά περίπτωση, των διασυνδέσεών του µε άλλα συστήµατα,
και για τη διασφάλιση της µακροπρόθεσµης ικανότητας του συστήµατος να ανταποκρίνεται στην εύλογη ζήτηση µεταφοράς
Φυσικού Αερίου.»
3. Το άρθρο 63Α του ν. 4001/2011, όπως αυτό προστέθηκε δυνάµει της περίπτωσης 5 της υποπαραγράφου Ι.4 της παραγράφου Ι’ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/ 2012, αντικαθίσταται ως
εξής:
«Άρθρο 63Α
Ειδικές διατάξεις για τον ΔΕΣΦΑ ΑΕ
1. Ειδικώς όσον αφορά στον ΔΕΣΦΑ ΑΕ, ο οποίος συστάθηκε
µε το π.δ. 33/2007 (Α’ 31) κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων του
άρθρου 7 του ν. 3428/2005 (Α’ 313), δεν εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 62 και 63 για τους Διαχωρισµένους Διαχειριστές Συστηµάτων Μεταφοράς Φυσικού Αερίου, αλλά εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 63Β έως και 63Θ και η παράγραφος 5 του άρθρου 63Ι.
2. Κάθετα Ολοκληρωµένη Επιχείρηση Φυσικού Αερίου που
έχει στην κυριότητά της Σύστηµα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου
σε καµία περίπτωση δεν επιτρέπεται να παρεµποδίζεται να λάβει
µέτρα για τη συµµόρφωσή της µε τις διατάξεις των άρθρων 62
και 63 του παρόντος για τους Διαχωρισµένους Διαχειριστές Συστηµάτων Φυσικού Αερίου και το πρότυπο του ιδιοκτησιακού διαχωρισµού σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 9 (παράγραφος

1) της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ. Εφόσον ο ΔΕΣΦΑ ΑΕ και οι µέτοχοί
του λάβουν τέτοια µέτρα, εφαρµόζονται και στον ΔΕΣΦΑ ΑΕ οι
διατάξεις των άρθρων 62 και 63 του παρόντος.»
4. Στα άρθρα 63Β έως και 63Ι του ν. 4001/2011, όπως αυτά
προστέθηκαν δυνάµει της περίπτωσης 5 της υποπαραγράφου Ι.4
της παραγράφου Ι’ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, οι λέξεις «ΔΕΠΑ ΑΕ» αντικαθίστανται µε τις λέξεις «Κάθετα Ολοκληρωµένη Επιχείρηση Φυσικού Αερίου» ή «Κάθετα Ολοκληρωµένης
Επιχείρησης Φυσικού Αερίου», κατά περίπτωση.
5. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 63Δ του ν. 4001/ 2011, όπως
αυτό προστέθηκε δυνάµει της περίπτωσης 5 της υποπαραγράφου Ι.4 της παραγράφου Ι’ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012,
η φράση «σύµφωνα µε το άρθρο 67» αντικαθίσταται µε τη φράση
«σύµφωνα µε το άρθρο 63Ε».
6. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 63Ε του ν. 4001/ 2011, όπως
αυτό προστέθηκε δυνάµει της περίπτωσης 5 της υποπαραγράφου Ι.4 της παραγράφου Ι’ του άρθρου 1 του ν. 4093/2012, η
φράση «Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 4 του
άρθρου 72» αντικαθίσταται µε τη φράση «Με την επιφύλαξη των
διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 63Ι».
7. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 63Ε του ν. 4001/ 2011, όπως
αυτό προστέθηκε δυνάµει της περίπτωσης 5 της υποπαραγράφου Ι.4 της παραγράφου Ι’ του άρθρου 1 του ν. 4093/2012, η
φράση «το οποίο αναπτύσσεται σύµφωνα µε το άρθρο 71 του
παρόντος» αντικαθίσταται µε τη φράση «το οποίο αναπτύσσεται
σύµφωνα µε το άρθρο 63Θ του παρόντος».
8. Το πρώτο ηµιεδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 63Ε
του ν. 4001/2011, όπως αυτό προστέθηκε δυνάµει της περίπτωσης 5 της υποπαραγράφου Ι.4 της παραγράφου Ι’ του άρθρου 1
του ν. 4093/2012, αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Η σύνθεση του Εποπτικού Συµβουλίου θα πρέπει σε κάθε
περίπτωση να εξασφαλίζει ότι τουλάχιστον το ήµισυ των µελών
του Εποπτικού Συµβουλίου, πλην ενός:»
9. Η παράγραφος 7 του άρθρου 63Ε του ν. 4001/2011, όπως
αυτό προστέθηκε δυνάµει της περίπτωσης 5 της υποπαραγράφου Ι.4 της παραγράφου Ι’ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012,
αντικαθίσταται ως εξής:
«7. Οι διατάξεις των άρθρων 22α, 22β και 23α του κ.ν.
2190/1920 εφαρµόζονται κατ’ αναλογία και για τα µέλη του Εποπτικού Συµβουλίου.»
10. Η παράγραφος 11 του άρθρου 63Θ του ν. 4001/ 2011,
όπως προστέθηκε δυνάµει της περίπτωσης 5 της υποπαραγράφου Ι.4 της παραγράφου Ι’ του άρθρου 1 του ν. 4093/2012, αντικαθίσταται ως εξής:
«11. Σε περίπτωση που η ΡΑΕ λάβει τα µέτρα που περιγράφονται στην παράγραφο 9, το κόστος των εν λόγω επενδύσεων καλύπτεται από τα τιµολόγια που καθορίζονται σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στο άρθρο 88.»
11. Η περίπτωση β’ της παραγράφου 2 του άρθρου 63Ι του ν.
4001/2011, όπως αυτό προστέθηκε δυνάµει της περίπτωσης 5
της υποπαραγράφου Ι.4 της παραγράφου Ι’ του άρθρου πρώτου
του ν. 4093/2012, αντικαθίσταται ως εξής:
«β) ο υποψήφιος Ανεξάρτητος Διαχειριστής Συστήµατος Φυσικού Αερίου έχει αποδείξει ότι διαθέτει τους απαιτούµενους οικονοµικούς, τεχνικούς, υλικούς και ανθρώπινους πόρους για την
εκτέλεση των καθηκόντων του ΔΕΣΦΑ ΑΕ δυνάµει του άρθρου
68, και του εγκεκριµένου σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου
63Θ του παρόντος Προγράµµατος Ανάπτυξης του ΕΣΦΑ.»
12. Η παράγραφος 3 του άρθρου 63Ι του ν. 4001/2011, όπως
αυτό προστέθηκε δυνάµει της περίπτωσης 5 της υποπαραγράφου Ι.4 της παραγράφου Ι’ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012,
αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Εφόσον ο υποψήφιος Ανεξάρτητος Διαχειριστής Συστήµατος Φυσικού Αερίου πληροί τις προϋποθέσεις της αµέσως προηγούµενης παραγράφου 2 ή του άρθρου 65 του παρόντος,
εφαρµόζεται η διαδικασία πιστοποίησης είτε του άρθρου 64 του
παρόντος και του άρθρου 3 του Κανονισµού (ΕΚ) 715/2009, είτε
του άρθρου 65 του παρόντος νόµου.»
13. Η παράγραφος που ακολουθεί την παράγραφο 3 του άρθρου 63Ι του ν. 4001/2011, όπως αυτό προστέθηκε δυνάµει της
περίπτωσης 5 της υποπαραγράφου Ι.4 της παραγράφου Ι’ του
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άρθρου πρώτου του ν. 4093/ 2012, και η οποία φέρει οµοίως
αριθµό παραγράφου 3, αναριθµείται σε παράγραφο 4.
14. Οι παράγραφοι 4, 5 και 6 του άρθρου 63Ι του ν. 4001/ 2011,
όπως αυτό προστέθηκε δυνάµει της περίπτωσης 5 της υποπαραγράφου Ι.4 της παραγράφου Ι’ του άρθρου πρώτου του ν.
4093/2012, αναριθµούνται σε παραγράφους 5, 6 και 7 αντίστοιχα.
15. Η παράγραφος 2 του άρθρου 195 του ν. 4001/2011, αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Τα εδάφια τρίτο και τέταρτο της παραγράφου 5 του άρθρου 7 του ν. 3428/2005, η παράγραφος 6, καθώς και η παράγραφος 14 του ίδιου άρθρου καταργούνται από την πλήρωση ως
προς τον ΔΕΣΦΑ ΑΕ των όρων και προϋποθέσεων των διατάξεων
των άρθρων 62 επ. ή 63Α επ. του παρόντος νόµου.»
16. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του
ν. 3889/ 2010 (Α’ 182), όπως προστέθηκε µε την περίπτωση β’
της παραγράφου 6 του άρθρου 39 του ν. 4024/2011 (Α’ 226), οι
λέξεις «το πέντε τοις εκατό (5%) επί του συνόλου των διαθεσίµων
του κατά το τέλος του προηγούµενου έτους» αντικαθίσταται µε
τις λέξεις «το δύο και ήµισυ τοις εκατό (2,5%) επί του συνόλου
των διαθεσίµων του κατά το τέλος του προηγούµενου έτους.»
Άρθρο 33
Ρύθµιση θεµάτων αυθαιρέτων
1. Η περίπτωση στ’ της παρ.2 του άρθρου 23 του ν. 4014/2011
(Α’ 209) αντικαθίσταται ως εξής:
«στ. για τις οποίες έχει περατωθεί η διαδικασία καταβολής του
ενιαίου ειδικού προστίµου ή η καταβολή ποσοστού 30% του συνολικού ποσού προστίµου έως 31.1.2013, όπως ορίζεται στην παράγραφο 6 του επόµενου άρθρου και για το χρονικό διάστηµα
που προβλέπεται στον παρόντα νόµο.»
2. Στην παρ. 8 του άρθρου 24 του ν. 4014/2011 προστίθεται
περίπτωση στ’ ως εξής:
«στ. Σε περίπτωση καταβολής ποσοστού 30% του συνολικού
ποσού προστίµου έως 31.1.2013 παρέχεται έκπτωση 10% επί του
συνολικού ποσού. Οι επόµενες προς εξόφληση δόσεις κατανέµονται αντιστοίχως.
3. Η ισχύς της διάταξης της περίπτωσης γ’ της παρ. 8 του άρθρου 24 του ν. 4014/2011 αναστέλλεται µέχρι την 31.5.2013.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’
ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Άρθρο 34
Τροποποίηση των διατάξεων του ν. 4093/2012
1. Στο τέλος της υποπερίπτωσης 6 της περίπτωσης ΙΙΙ της υποπαραγράφου ΙΑ.1 της παραγράφου ΙΑ’ του άρθρου πρώτου του
ν. 4093/2012, προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Το ύψος της συνολικής δαπάνης δεν µπορεί να υπερβαίνει το
ποσό των 35 εκατοµµυρίων ευρώ ετησίως.»
2. Στο τέλος του δεύτερου εδαφίου της περίπτωσης 2 της υποπαραγράφου ΙΑ.3 της παραγράφου ΙΑ’ του άρθρου πρώτου του
ν. 4093/2012, µετά τη λέξη «αποκλεισµού» προστίθενται οι λέξεις
«και η προκαλούµενη δαπάνη από αυτό δεν µπορεί να υπερβαίνει
το ποσό των 20 εκατοµµυρίων ευρώ.»
3. Η περίπτωση 6 της υποπαραγράφου ΙΑ.4 της παραγράφου
ΙΑ’ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«Από 1.1.2014 το προβλεπόµενο από τις διατάξεις του άρθρου
34 του ν. 3996/2011 (Α’ 170) Επίδοµα Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.) καταβάλλεται µε τη συµπλήρωση του
65ου έτους της ηλικίας.»
4. To τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου ΙΑ.5 της παραγράφου ΙΑ του άρθρου πρώτου του ν.
4093/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«Από τις ανωτέρω µειώσεις εξαιρούνται όσοι λαµβάνουν το µηνιαίο εξωϊδρυµατικό επίδοµα των παρ. 1 και 2 του άρθρου 42 του
ν. 1140/1981 (Α’ 68), όπως ισχύουν».
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5. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης 2 της υποπαραγράφου ΙΑ.5 της παραγράφου ΙΑ του άρθρου πρώτου του ν.
4093/2012 καταργείται.
6. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης 3 της υποπαραγράφου ΙΑ.6. της παραγράφου ΙΑ του άρθρου πρώτου του ν.
4093/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«Κατ’ εξαίρεση από 1.1.2013 χορηγείται σε όσους λαµβάνουν
το εξωϊδρυµατικό επίδοµα των παρ. 1 και 2 του άρθρου 42 του
ν. 1140/1981, όπως ισχύουν, ως δώρο Χριστουγέννων ολόκληρο
το ποσό του εξωϊδρυµατικού επιδόµατος και ως δώρο Πάσχα και
επιδόµατος αδείας το ήµισυ του µηνιαία καταβαλλόµενου επιδόµατος. Το ανωτέρω συνολικό ετήσιο ποσό των δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα, καθώς και του επιδόµατος αδείας
επιµερίζεται σε δωδεκάµηνη βάση και προσαυξάνει τη µηνιαία
σύνταξή τους.»
7. Στο τέλος της περίπτωσης 8 της υποπαραγράφου ΙΑ.6. της
παραγράφου ΙΑ’ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Από 1.1.2013 ως ηµεροµηνία καταβολής όλων των µηνιαίων
συντάξεων κύριων, επικουρικών και µερισµάτων των Ασφαλιστικών Οργανισµών αρµοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και του Δηµοσίου ορίζεται η
τελευταία εργάσιµη ηµέρα του προηγούµενου µήνα. Με κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας ρυθµίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια
για την υλοποίηση του παρόντος, καθώς και ο τρόπος εφαρµογής για Ασφαλιστικούς Οργανισµούς που καταβάλλουν παροχές
που δεν ανάγονται σε µηνιαία βάση.»
8. H περίπτωση 7 της υποπαραγράφου ΙΑ.7 της παραγράφου
ΙΑ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«Το σύνολο των κανονιστικών πράξεων που προβλέπονται
ανωτέρω εκδίδονται το αργότερο µέχρι 31.12.2012, σταδιακά και
κατά προτεραιότητα αναγκαιότητας από τη δηµοσίευση του παρόντος.»
9. Το τελευταίο εδάφιο της διάταξης του άρθρου 1 του ν.
2112/1920 (Α’ 67), όπως αυτή αντικαταστάθηκε µε την περίπτωση
1 της υποπαραγράφου ΙΑ.12 της παραγράφου ΙΑ του άρθρου
πρώτου του ν. 4093/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«Εργοδότης που προειδοποιεί εγγράφως τον εργαζόµενο
ιδιωτικό υπάλληλο κατά τα ανωτέρω, καταβάλλει στον απολυόµενο το ήµισυ της αποζηµίωσης απόλυσης για καταγγελία χωρίς
προειδοποίηση.»
10. Στην πρώτο εδάφιο της περίπτωσης 3 της υποπαραγράφου ΙΑ.12 της παραγράφου ΙΑ του ν. 4093/2012 η φράση «καταβάλλεται αποζηµίωση απόλυσης επιπλέον της προβλεπόµενης
στο προηγούµενο εδάφιο αποζηµίωσης» αντικαθίσταται ως εξής:
«καταβάλλεται αποζηµίωση απόλυσης επιπλέον της προβλεπόµενης στην προηγούµενη περίπτωση αποζηµίωσης.»
Άρθρο 35
1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 46 του ν. 4052/2012 (Α’ 41)
αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Το προσωπικό και οι δικηγόροι µε έµµισθη εντολή που υπηρετούν στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ) της παρ.1,
περιπτώσεις α’, β’, γ’ του άρθρου 36 του παρόντος νόµου, µεταφέρονται στο ΕΤΕΑ κατά την έναρξη λειτουργίας του, µε την ίδια
εργασιακή σχέση, οργανική θέση, βαθµό και µισθολογικό κλιµάκιο που κατέχουν. Το προσωπικό αυτό, µέχρι 31.12.2012, εξακολουθεί να παρέχει τις υπηρεσίες του στους ΦΚΑ, κλάδους ή
τοµείς που εξαιρούνται από την ένταξη στο ΕΤΕΑ και να µισθοδοτείται από αυτούς.»
2. Οι προθεσµίες της παραγράφου 1 εδάφιο α’ του άρθρου 21
του ν. 4038/2012 (Α’ 14) για την υποβολή αίτησης υπαγωγής σε
ρύθµιση και της παραγράφου 1 περίπτωση β’ εδάφιο β’ του άρθρου 21 του ν. 4038/2012 (Α’ 14) για την εφάπαξ καταβολή και
την καταβολή πρώτης δόσης, όπως ισχύουν, παρατείνονται από
τη λήξη τους έως την 16.7.2012.
3. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας µπορεί, κατά παρέκκλιση των κειµένων διατάξεων, να µεταφέρονται στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης,
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µόνιµοι και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπάλληλοι, καθώς και δικηγόροι µε έµµισθη εντολή που µεταφέρθηκαν στον ΟΑΕΔ από τους καταργηθέντες Οργανισµούς
Οργανισµό Εργατικής Κατοικίας και Οργανισµό Εργατικής
Εστίας, ύστερα από συνεκτίµηση της αίτησης προτίµησής τους.
Το ως άνω προσωπικό µεταφέρεται µε την ίδια εργασιακή σχέση,
οργανική θέση, κλάδο ή ειδικότητα, βαθµό και µισθολογικό κλιµάκιο που κατέχει και διατηρεί το ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό του καθεστώς.
4.α. Στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 11 της υποπαραγράφου ΙΑ.2 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α’ 222), πριν
τις λέξεις «δεν αναζητούνται» προστίθενται τα ακόλουθα «και της
παραγράφου 3 του άρθρου 21 του ν. 4025/2011».
β. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 της υποπαραγράφου
ΙΑ.2 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α’ 222) διαγράφεται
η λέξη «καταβάλλεται» και αντικαθίσταται από τις λέξεις «και το
δικαίωµα αναγνωρίζεται».
5.α. Η ΑΕΔΑΚ Ασφαλιστικών Οργανισµών διοικείται από επταµελές (7) Διοικητικό Συµβούλιο που αποτελείται από:
αα) Τον Πρόεδρο, εκπρόσωπος του ΙΚΑ. ΕΤΑΜ
ββ) Τον Διευθύνοντα Σύµβουλο
γγ) Έναν (1) εκπρόσωπο της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος
δδ) Έναν (1) εκπρόσωπο του ΟΑΕΕ
εε) Έναν (1) εκπρόσωπο του ΟΓΑ
στστ) Έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
ζζ) Έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονοµικών.
β. Ο Πρόεδρος, ο Διευθύνων Σύµβουλος και τα µέλη του Δ.Σ.,
πλην του εκπροσώπου των εργαζοµένων, ορίζονται και παύονται
αζηµίως για το Δηµόσιο και την Εταιρεία µε κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονοµικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας. Η απόφαση ορισµού δύναται να έχει και αναδροµική
ισχύ.
γ. Ο Διευθύνων Σύµβουλος πρέπει να είναι τουλάχιστον πτυχιούχος Πανεπιστηµιακού Ιδρύµατος της ηµεδαπής ή ισότιµου
της αλλοδαπής και να έχει τουλάχιστον πενταετή εµπειρία σε
θέση ευθύνης και απαιτήσεων στο δηµόσιο ή ιδιωτικό τοµέα.
δ. Ο Πρόεδρος και τα µέλη του Δ.Σ. πρέπει να διαθέτουν ειδικές γνώσεις και εµπειρία σε σχέση µε τον επιδιωκόµενο σκοπό
της Εταιρίας ή σε θέµατα δηµόσιας διοίκησης ή διοίκησης επιχειρήσεων.
6. Το εφάπαξ βοήθηµα στους ασφαλισµένους του Κλάδου
Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ χορηγείται σύµφωνα µε την ηµεροµηνία αποχώρησης τους από την υπηρεσία και υπό την προϋπόθεση ότι έχει εκδοθεί η απόφαση απονοµής κύριας σύνταξης
από τον ασφαλιστικό τοµέα.
7. Στο άρθρο 45 του ν. 4052/2012 προστίθεται παράγραφος 8
ως εξής:
«8. Οι πόροι που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις
υπέρ των εντασσόµενων Ταµείων – Τοµέων και Κλάδων, το σύνολο του προερχόµενου εξ αυτών ενεργητικού και παθητικού,
καθώς επίσης η κινητή και ακίνητη περιουσία τους, περιέρχονται
από την ηµεροµηνία της ένταξης στο ΕΤΕΑ, ως καθολικό διάδοχο αυτών, χωρίς την καταβολή φόρου, τέλους ή δικαιώµατος
υπέρ Δηµοσίου, Οργανισµού Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή άλλου
προσώπου.»
8. α. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 10 του άρθρου 17
του ν. 3996/2011 (Α’ 170), µετά τις λέξεις « Οι υπηρεσίες αυτές»
προστίθενται οι λέξεις «καθώς και η Κεντρική Υπηρεσίας του
Σ.ΕΠ.Ε..»
β. Στο τέλος της παραγράφου 10 του άρθρου 17 του ν.
3996/2011 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Σε περιπτώσεις που οι παραπάνω υπηρεσίες του Σ.ΕΠ.Ε. στεγάζονται σε κτίρια Οργανισµών ή Νοµικών Προσώπων Εποπτευοµένων από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας, ορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.»
9. Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης 2 της υποπαραγράφου
ΙΑ.13 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 η φράση «Η υπέρβαση του ωραρίου εργασίας για περιπτώσεις που δεν υπάγονται
στα προβλεπόµενα στο άρθρο 1 του ν. δ. 515/1970 (Α’95)…» αν-
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τικαθίσταται ως εξής:
«Η υπέρβαση του νοµίµου ωραρίου εργασίας για περιπτώσεις
που δεν υπάγονται στα προβλεπόµενα στις σχετικές διατάξεις
του άρθρου 3 του ν. δ. 515/1970 (Α’95)».
10. Η διάταξη του άρθρου 14 του ν. 4075/2012 (Α’ 89) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Άρθρο 14
Χρόνος υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων Κοινών
Επιχειρήσεων.
1. Η Αναλυτική Περιοδική Δήλωση των εργοδοτών που απασχολούν προσωπικό που υπάγεται στην ασφάλιση του ΙΚΑ.ΕΤΑΜ
ή στην ασφάλιση των φορέων ή Κλάδων και λογαριασµών των
Οργανισµών Κοινωνικής Πολιτικής, τις εισφορές των οποίων εισπράττει ή συνεισπράττει το ΙΚΑ.ΕΤΑΜ και προβλέπεται από την
παρ. 1 του ν. 2972/2001(Α’ 291), υποβάλλεται µέσω διαδικτύου
από την 1η έως την τελευταία ηµέρα του µήνα που έπεται του
ηµερολογιακού µήνα απασχόλησης, ανεξαρτήτως του αριθµού
µητρώου.
2. Η ΑΠΔ του Δηµοσίου, ΝΠΔΔ και Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθµού
υποβάλλεται µέσω διαδικτύου από την 1η έως την τελευταία
ηµέρα του µεθεπόµενου της µισθολογικής περιόδου απασχόλησης µήνα, ανεξαρτήτως του αριθµού µητρώου.
3. Ως ηµεροµηνία υποβολής θεωρείται η ηµεροµηνία αποδοχής και επιτυχούς καταχώρησης στο δικτυακό τόπο (web.site)
του ΙΚΑ.ΕΤΑΜ.
4. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν για µισθολογικές περιόδους από 1.1.2013 και εφεξής.»
Άρθρο 36
1. Μετά το προτελευταίο εδάφιο της περίπτωσης 8 της υποπαραγράφου ΙΑ.6 της παραγράφου ΙΑ του άρθρου πρώτου του
ν. 4093/ 2012 προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης των Ασφαλιστικών Οργανισµών µε την έγκαιρη και ορθή αποστολή των απαραίτητων στοιχείων για τον υπολογισµό των συντάξεων, είτε δεν εφαρµόζουν
τις περικοπές σύµφωνα µε τους υπολογισµούς της ΗΔΙΚΑ, θα γίνεται αναστολή της επιχορήγησης τους για το αντίστοιχο χρονικό διάστηµα. Αν το µη συµµορφούµενο ταµείο δεν επιχορηγείται από τον κρατικό προϋπολογισµό αναστέλλεται η καταβολή της µισθοδοσίας των υπαλλήλων του µέχρι την συµµόρφωση µε τη διάταξη του άρθρου αυτού.»
2. Η προθεσµία της παραγράφου 6 του άρθρου 10 του ν. δ.
3082/1954 (Α’ 257), που έχει παραταθεί µε την παράγραφο 1 του
άρθρου τέταρτου του ν. 3945/2011 (Α’68) µέχρι την 31η Δεκεµβρίου 2012, παρατείνεται για δύο (2) ακόµα έτη από τη λήξη της,
δηλαδή µέχρι την 31η Δεκεµβρίου 2014.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’
ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
Άρθρο 37
1. Στο τέλος του στοιχείου α’ του άρθρου 11 του ν. 4052/ 2012
(Α’41), όπως αυτό αντικαταστάθηκε µε την περίπτωση 1 της υποπαραγράφου ΙΒ.2 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Από 1.1.2013 εισάγεται έκτακτο τέλος για τα φαρµακευτικά
προϊόντα που συµπεριλαµβάνονται στον θετικό κατάλογο συνταγογραφούµενων φαρµάκων που αποζηµιώνονται από τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ).
Το έκτακτο τέλος που οφείλει να καταβάλει ο κάθε κάτοχος
αδείας κυκλοφορίας (ΚΑΚ) φαρµακευτικών προϊόντων, που
συµπεριλαµβάνονται στον θετικό κατάλογο, ορίζεται σε 15% επί
των λιανικών πωλήσεων κάθε φαρµακευτικού προϊόντος που
πραγµατοποιήθηκαν κατά το έτος 2011 και καταβάλλεται, σε
λογαριασµό που θα υποδείξει ο ΕΟΠΥΥ έως τις 15 Δεκεµβρίου
2012.
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Το έκτακτο τέλος που οφείλει να καταβάλει ο κάθε κάτοχος
αδείας κυκλοφορίας (ΚΑΚ) φαρµακευτικών προϊόντων που συµπεριλαµβάνονται στον θετικό κατάλογο, για το έτος 2013 δύναται
να συµψηφίζεται µε το καταβληθέν ή συµψηφισθέν ποσό που του
αντιστοιχεί από το claw back του έτους 2012. Σε περίπτωση που
το έκτακτο τέλος υπερβαίνει το claw back του 2012, δύναται
µετά τον ανωτέρω συµψηφισµό το υπολειπόµενο ποσό να συµψηφιστεί µε το claw back του 2013 ή το rebate του ν. 4052/2012
για τα φάρµακα που περιέχονται στον θετικό κατάλογο του 2013.
Φαρµακευτικά ιδιοσκευάσµατα για τα οποία δεν έχει καταβληθεί το έκτακτο τέλος κατά τα ανωτέρω, µεταφέρονται αυτόµατα
από το κατάλογο συνταγογραφούµενων φαρµάκων και αποζηµιούµενων από τους Φ.Κ.Α. (θετικός κατάλογος), στον κατάλογο
φαρµακευτικών ιδιοσκευασµάτων που χορηγούνται µε ιατρική
συνταγή και δεν αποζηµιώνονται από τους φορείς κοινωνικής
ασφάλισης (αρνητικός κατάλογος).
Η παρούσα διάταξη δεν εφαρµόζεται στις περιπτώσεις των
ΚΑΚ που έχουν καταβάλει ή συµψηφίσει το claw back του 2012,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4052/2012 και του ν. 4093/2012
και τις κείµενες υπουργικές αποφάσεις, µέχρι 10.12.2012.
Η διάταξη αυτή δύναται να ενεργοποιείται αυτόµατα σε κάθε
περίπτωση όπου, µετά την πάροδο ενός µήνα, οι ΚΑΚ δεν συµµορφώνονται µε τις κείµενες διατάξεις και δεν καταβάλουν κανονικά ή δεν συµψηφίζουν το claw back πους τους αναλογεί.
Με απόφαση του Υπουργού Υγείας δύναται να αναπροσαρµόζεται το ύψος του έκτακτου τέλους, ο τρόπος υπολογισµού του
και να ρυθµίζονται τα ειδικότερα ζητήµατα εφαρµογής της άνω
διάταξης, για να επιτευχθούν οι στόχοι της φαρµακευτικής δαπάνης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις του ν. 4052/2012,
του ν. 4093/ 2012 και των κείµενων υπουργικών αποφάσεων και
η ενεργοποίησή της σε περιπτώσεις που οι ΚΑΚ δεν συµµορφώνονται µε τις κείµενες διατάξεις αναφορικά µε το claw back.»
2. Στο άρθρο 29 του ν. 3918/2011 (Α’ 31) προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:
«4. Συστήνεται στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Επιτροπή Διαπραγµάτευσης,
προκειµένου να διαπραγµατεύεται µε όλους τους συµβεβληµένους παρόχους τις αµοιβές τους, τους όρους των συµβάσεων
του Οργανισµού, τις τιµές των ιατροτεχνολογικών υλικών και
φαρµάκων, καθώς και να εισηγείται στο Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. τη
διατήρηση ή την τροποποίηση όλων των ανωτέρω. Στα µέλη της
Επιτροπής δεν καταβάλλεται αποζηµίωση. Με κοινή απόφαση
των Υπουργών Οικονοµικών και Υγείας καθορίζεται η σύνθεση,
η συγκρότηση, ο τρόπος και η διαδικασία λειτουργίας της Επιτροπής, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την
εφαρµογή της παρούσας παραγράφου.»
3. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 30 του ν.
3918/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Υγείας
εγκρίνεται ο Ενιαίος Κανονισµός Παροχών Υγείας, ύστερα από
πρόταση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., µε τον οποίο καθορίζεται το
είδος, η έκταση, το ύψος των παροχών υγείας, ο τρόπος και η
διαδικασία χορήγησης τους, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.»
4. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης 12 της υποπαραγράφου
ΙΒ.2 της παραγράφου ΙΒ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012
διαγράφεται.
5. H περίπτωση 10 υποπαραγράφου ΙΒ.2 του άρθρου πρώτου
του ν. 4093/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«10. Οι διατάξεις των περιπτώσεων 5, 6 και 8 της παρούσας
υποπαραγράφου ΙΒ.2 εφαρµόζονται αναδροµικά από την 1η Ιανουαρίου 2012.»
Άρθρο 38
Στο τέταρτο εδάφιο της περίπτωσης β’ της παραγράφου 1
του άρθρου 12 του ν. 3816/2010 (Α’6), όπως αντικαταστάθηκε
µε την παρ. 9 της υποπαραγράφου ΙΒ.2. της παραγράφου ΙΒ
του ν. 4093/2012, µετά τις λέξεις «Με απόφαση του Υπουργού
Υγείας, η οποία» προστίθενται, από την έναρξη ισχύος του ν.
4093/2012, οι λέξεις «δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και».
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’
ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Άρθρο 39
1. α. Από 19.11.2012, οι περιπτώσεις που υπάγονται στο πρώτο
εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 94 του ν. δ. 3026/1954
(Α’ 235), όπως ισχύει, διέπονται, ως προς τον υπολογισµό της
αποζηµίωσης, από τα οριζόµενα στους πίνακες των περιπτώσεων
2 και 3 της υποπαραγράφου ΙΑ.12 του άρθρου πρώτου του ν.
4093/2012. Ειδικότερα, για τον υπολογισµό αποζηµίωσης του
προηγούµενου εδαφίου που εµπίπτει στον Πίνακα Υπολογισµού
Αποζηµίωσης της περίπτωσης 3 της υποπαραγράφου ΙΑ.12 του
άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, ισχύουν οι ειδικότερες προϋποθέσεις υπό i) και ii) της περίπτωσης 3 της υποπαραγράφου
ΙΑ.12 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012.
β. Κάθε διάταξη νόµου ή κανονιστικής πράξης αντίθετη µε τα
οριζόµενα στην παρούσα παράγραφο καταργείται.
2. α. Η διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 92 του ν. δ.
3026/1954, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Όταν ο δικηγόρος για τις παρεχόµενες υπηρεσίες του αµείβεται µόνο µε πάγια περιοδική αµοιβή (άρθρο 63 παρ.4 εδάφιο
α’), το όριο αυτής ορίζεται µε ελεύθερη συµφωνία µε τον εντολέα του.»
β. Κάθε διάταξη νόµου ή κανονιστικής πράξης αντίθετη µε τα
οριζόµενα στην παρούσα παράγραφο καταργείται.
Άρθρο 40
1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 2 του ν. 2830/2000 (Α’ 96) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Αν µεταβληθεί η έδρα του ειρηνοδικείου δεν µεταβάλλεται
η έδρα του Συµβολαιογράφου αλλά η τυχόν υπάρχουσα θέση
Συµβολαιογράφου παραµένει εφεξής στην έδρα του καταργούµενου ειρηνοδικείου. Από την εφαρµογή των διατάξεων του π.δ.
110/2012 (Α’193) δεν θίγονται οι υφιστάµενες θέσεις των Συµβολαιογράφων στις έδρες ή στις περιφέρειες των συγχωνευόµενων
ειρηνοδικείων, η έδρα και η κατά τόπο αρµοδιότητα.»
2. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 του ν. 2830/2000 (Α’ 96)
προστίθεται εδάφιο β’ ως εξής:
«Εξαιρείται η διενέργεια αναγκαστικού ή εκούσιου πλειστηριασµού, ο οποίος διενεργείται στο κατάστηµα του κατά τόπον αρµόδιου Ειρηνοδικείου.»
3. Στο ν. 2830/2000 προστίθεται µεταβατική διάταξη, η οποία
διαλαµβάνει ως εξής:
«Οι πλειστηριασµοί, που ήδη έχουν προσδιορισθεί προς διενέργεια σε υπό συγχώνευση Ειρηνοδικείου µεταφέρονται και διενεργούνται στο κατάστηµα του Ειρηνοδικείου στο οποίο
συγχωνεύεται, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο π.δ. 110/2012
(Α’193) και κατά την ήδη προσδιορισθείσα ηµεροµηνία.»
4. Στo τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του
ν. 1756/1988 (Α’35) προστίθενται δύο εδάφια ως εξής:
«Στην περίπτωση συγχώνευσης δικαστηρίων, οι οργανικές θέσεις των δικαστικών λειτουργών διατηρούνται και µεταφέρονται
αυτοδικαίως στο δικαστήριο, το οποίο προκύπτει από την εν
λόγο συγχώνευση. Οι ως άνω θέσεις καταλαµβάνονται από τους
υπηρετούντες στα συγχωνευόµενα δικαστήρια δικαστικούς λειτουργούς.»
5. Στο άρθρο 18 του ν. 2812/2000 (Α’67) προστίθεται παράγραφος 3, ως εξής:
«Στην περίπτωση συγχώνευσης δικαστηρίων οι υφιστάµενες
οργανικές θέσεις των δικαστικών υπαλλήλων όλων των κλάδων
διατηρούνται και µεταφέρονται αυτοδικαίως στο δικαστήριο το
οποίο προκύπτει από την εν λόγω συγχώνευση. Οι ανωτέρω θέσεις καταλαµβάνονται από τους υπηρετούντες στα συγχωνευµένα δικαστήρια δικαστικούς υπαλλήλους.»
Η παράγραφος 7 του άρθρου 9 του ν. 3910/2011 (Α’11) αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο γραµµατέας κάθε επιτρο-
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πής και ο αναπληρωτής του. Καθήκοντα γραµµατέα ανατίθενται
σε υπάλληλο της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, εφόσον ο διαγωνισµός διενεργείται στην έδρα της Σχολής. Σε περίπτωση που ο διαγωνισµός διενεργείται εκτός της έδρας της,
ανατίθενται σε υπάλληλο της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης ή σε δικαστικό υπάλληλο, ο οποίος υπηρετεί
σε µια από τις δικαστικές υπηρεσίες του τόπου όπου διενεργείται
ο διαγωνισµός.»
7. Παρατείνεται έως την 31.12.2013 η ισχύς των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων του διαγωνισµού για την πλήρωση
κενών οργανικών θέσεων δικαστικών υπαλλήλων, που προκηρύχθηκε µε την απόφαση 5223/23.1.2009 του Υπουργού Δικαιοσύνης (τεύχος προκηρύξεων ΑΣΕΠ 23).
8. Η ισχύς του πίνακα επιτυχόντων υποψηφίων δοκίµων Ειρηνοδικών Δ’ τάξεως (Γ’ 1046), που λήγει την 31.12.2012 παρατείνεται έως την 31.12.2013.
9. Στο άρθρο 14 του ν. 3898/2010 (Α’211) προστίθενται παράγραφοι 2 και 3 ως εξής:
«2. Επιτρέπεται η αναγνώριση τίτλου διαπίστευσης διαµεσολαβητή που έχει αποκτηθεί από φορέα κατάρτισης αλλοδαπής
προέλευσης κατόπιν εκπαίδευσης παρασχεθείσας στην Ελλάδα,
εφόσον ο τίτλος αυτός αποκτήθηκε µέχρι την αδειοδότηση και
έναρξη λειτουργίας φορέα ή φορέων κατάρτισης του άρθρου 5
του νόµου 3898/2010 και σε κάθε περίπτωση µέχρι την 31η Δεκεµβρίου 2012.
3. Αιτήσεις αναγνώρισης τίτλων διαπίστευσης διαµεσολαβητών, που έχουν υποβληθεί στην Επιτροπή του άρθρου 6 του ν.
3898/2010 και εκκρεµούν κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας
διάταξης θα εξετασθούν, σύµφωνα µε το νόµο.»
10. Στην παράγραφο 8 του άρθρου 54 του ν. 2776/1999 η
φράση «πριν από την πάροδο ενός έτους» αντικαθίσταται µε τη
φράση «πριν από την πάροδο τριών ετών».
11. Στα υφιστάµενα κλειστά τµήµατα των αγροτικών καταστηµάτων κράτησης, µπορεί να µετάγονται κατάδικοι που εκτίουν
ποινές έως δέκα ετών, χωρίς τις προϋποθέσεις της υπουργικής
απόφασης για την κράτηση στις αγροτικές φυλακές, εφόσον
υπάρχει επαρκής χώρος και συντρέχουν λόγοι αποσυµφόρησης
των υπολοίπων καταστηµάτων κράτησης της χώρας, λόγω υπερσυνωστισµού κρατουµένων.
12. Στο άρθρο 13 του ν. 3772/2009 (Α’ 112) προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:
«4. Μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών ένταξης στο Ε.Σ.Υ.
των ανωτέρω θεραπευτικών καταστηµάτων, οι ανάγκες κάλυψης
ιατρικών και νοσηλευτικών υπηρεσιών των καταστηµάτων κράτησης της χώρας θα καλύπτονται από τα αντίστοιχα νοσοκοµεία
του Ε.Σ.Υ. µε ευθύνη των αρµόδιων διοικητών Υγειονοµικών Περιφερειών (Υ.ΠΕ.) και την υποχρεωτική παροχή τέτοιων υπηρεσιών από το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό των
νοσοκοµείων. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι παροχής των ανωτέρω υπηρεσιών και
κάθε σχετικό θέµα.»
13. Η παράγραφος 1 του άρθρου 18 του ν. 2776/1999 (Α’ 291)
αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Η ίδρυση, κατάργηση ή συγχώνευση όλων των κατηγοριών
και τύπων καταστηµάτων κράτησης πραγµατοποιείται µε προεδρικό διάταγµα, µε πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
Οικονοµικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων η δε µετατροπή, µετεγκατάσταση, µετονοµασία και
µεταβολή της έδρας τους γίνεται µε απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων. Για τη σύσταση θεραπευτικού καταστήµατος του άρθρου 19 παράγραφος
4 του παρόντος, συναρµόδιος για την έκδοση του παραπάνω
προεδρικού διατάγµατος, εκτός από τον Υπουργό Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων είναι και ο Υπουργός
Υγείας, επιφυλασσοµένης της διατάξεως του άρθρου 3 παράγραφος 2 του ν. 1729/1987 (Α’ 144), όπως αυτό αντικαταστάθηκε
από το άρθρο 6 του ν. 2161/1993 (Α’ 119). Σε περίπτωση σύστασης, µέσα ή έξω από το κατάστηµα κράτησης, ειδικού, κατά το
άρθρο 6 του ν. 2345/1995 (Α’ 213), κέντρου υγείας ή ειδικού πε-
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ριφερειακού ιατρείου, αυτό διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος ως προς τη διοίκηση και φύλαξη των κρατουµένων και
στελεχώνεται, ως προς µόνο το φυλακτικό και διοικητικό προσωπικό, µε απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων.»
14. Η περίπτωση α’ της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 3772/2009
(Α’ 112) αντικαθίσταται ως εξής:
«1) α. τον Προϊστάµενο της Γενικής Διεύθυνσης Σωφρονιστικής Πολιτικής του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, αναπληρούµενο από τον Προϊστάµενο
της Γενικής Διεύθυνσης Οικονοµικών - Διοικητικών Υπηρεσιών
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ιδίου υπουργείου ως πρόεδρο. Σε περίπτωση έλλειψης κάποιου εξ’ αυτών το Συµβούλιο
συγκροτείται από το νόµιµο αναπληρωτή του στα κύρια υπηρεσιακά του καθήκοντα».
15. Στο εδάφιο α’ της παρ. 10 του άρθρου 1 του ν. 4043/2012
(A’ 25) η φράση «και σε χρονικό διάστηµα µέχρι δέκα (10) µήνες»
αντικαθίσταται µε τη φράση «και σε χρονικό διάστηµα µέχρι την
30ή Ιουνίου 2013».
16. Το εδάφιο β’ της περίπτωσης 6 της παραγράφου ΙΓ’ του ν.
4093/2012 (Α’222) αντικαθίσταται ως εξής:
«Επιπλέον αυτού, καταβάλλεται ποσοστό δέκα τοις εκατό
(10%) υπέρ του Ενιαίου Ταµείου Ανεξάρτητα Απασχολούµενων
(Τοµέας Ασφάλισης Νοµικών), ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%)
υπέρ του Εθνικού Οργανισµού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας
(Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) και χαρτόσηµο ποσοστού 2,4%, τα οποία ανωτέρω
ποσοστά υπολογίζονται επί του ποσού του δικαστικού ενσήµου.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι’
ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Άρθρο 41
1. Τα δυο τελευταία εδάφια της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν.
710/1977, όπως τροποποιήθηκε µε την περίπτωση 3 της υποπαραγράφου ΙΔ.1. του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, αντικαθίστανται ως εξής:
«Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της εν λόγω προθεσµίας χωρίς η αρµόδια υπηρεσία να έχει γνωστοποιήσει στον
υποβάλλοντα τους λόγους για τους οποίους δεν δύναται να
ασκήσει το επάγγελµα του ξεναγού, τόσο η βεβαίωση συνδροµής των νοµίµων προϋποθέσεων για την άσκηση του επαγγέλµατος του ξεναγού όσο και το δελτίο ταυτότητας ξεναγού
χορηγούνται αυτόµατα.»
2. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 710/1977,
όπως τροποποιήθηκε µε την περίπτωση 8 της υποπαραγράφου
ΙΔ.1. του άρθρου πρώτου, αντικαθίσταται ως εξής:
«Με κοινή απόφαση των Υπουργών Τουρισµού και Παιδείας
και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, η οποία εκδίδεται µέχρι 31.12.2012, καθορίζεται το αναλυτικό πρόγραµµα ταχύρρυθµων προγραµµάτων διάρκειας έως δύο (2) µηνών για την
κατάρτιση Ελλήνων υπηκόων ή υπηκόων κρατών µελών της
Ε.Ε., αποφοίτων τµηµάτων Αρχαιολογίας, Ιστορίας, Ιστορίας και
Αρχαιολογίας, Ιστορίας Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισµικών
Αγαθών και Ιστορίας και Εθνολογίας πανεπιστηµίων της ηµεδαπής και αναγνωρισµένων της αλλοδαπής, για την άσκηση του
επαγγέλµατος του ξεναγού.»
Άρθρο 42
1. Η υποπερίπτωση δ’ της περίπτωσης 6 της υποπαραγράφου
Η.2 της παραγράφου Η του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012,
αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«δ) Οι παραπάνω διοικητικές κυρώσεις επιβάλλονται µε απόφαση του προϊσταµένου της οικείας Π.Υ.Τ. του ΕΟΤ, µετά από
κλήση σε παροχή εξηγήσεων σύµφωνα µε την παρ. 13 του άρθρου 4 του ν. 2160/1993. Τα χρηµατικά πρόστιµα επιβάλλονται
υπέρ του Ελληνικού Δηµοσίου µε απόφαση του Προϊσταµένου
της οικείας Π.Υ.Τ. του ΕΟΤ, βεβαιώνονται στην αρµόδια Δ.Ο.Υ.
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της κατοικίας ή της έδρας του υπόχρεου και εισπράττονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα περί Εισπράξεων Δηµοσίων
Εσόδων (ΚΕΔΕ), όπως κάθε φορά ισχύουν. Κατά των ανωτέρω
αποφάσεων επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον της επιτροπής της
περίπτωσης δ’ της παρ. 6 του άρθρου 4 του ν. 3270/2004, όπως
ισχύει.»
2. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 14 του ν.
710/1977, όπως τροποποιήθηκε µε την περίπτωση 8 της υποπαραγράφου ΙΔ.1. της παρ. ΙΔ του άρθρου πρώτου του ν.
4093/2012, η φράση «για την υλοποίηση των προγραµµάτων της
παραγράφου 1» αντικαθίσταται µε τη φράση «για την υλοποίηση
των προγραµµάτων της παραγράφου 2».
3. Στο άρθρο 14 του ν. 710/1977 προστίθεται παράγραφος 6
ως εξής:
«6. Η υλοποίηση των ταχύρυθµων προγραµµάτων του παρόντος άρθρου µπορεί να ανατίθεται απευθείας σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα της ηµεδαπής µε τη σύναψη σχετικής
σύµβασης, στην οποία θα περιγράφεται το ανατιθέµενο έργο, το
ύψος της αµοιβής του εκπαιδευτικού ιδρύµατος, ο τόπος, ο χρόνος υλοποίησης, ο αριθµός των καταρτιζόµενων και κάθε άλλη
αναγκαία λεπτοµέρεια. Για την καταβολή της αµοιβής για την
υλοποίηση του ταχύρρυθµου προγράµµατος από το εκπαιδευτικό ίδρυµα θα εκδίδεται από το Υπουργείο Τουρισµού χρηµατικό ένταλµα πληρωµής επ’ ονόµατι του Ειδικού Λογαριασµού
Κονδυλίων Έρευνας της Επιτροπής Ερευνών του εκπαιδευτικού
ιδρύµατος, µετά την έκδοση των αναγκαίων παραστατικών στοιχείων. Η υλοποίηση της σύµβασης και η πιστή τήρηση του αναλυτικού προγράµµατος κατάρτισης θα πιστοποιείται από τριµελή
επιτροπή αποτελούµενη από τον αρµόδιο Γενικό Διευθυντή, τον
Διευθυντή και τον προϊστάµενο τµήµατος των αντίστοιχων οργανικών µονάδων του Υπουργείου Τουρισµού, που έχουν την αρµοδιότητα για τα ταχύρυθµα προγράµµατα.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ’
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 43
Εισφορά σε εταιρίες του άρθρου 25 του ν. 27/1975
(Α’ 77)
1. Στα γραφεία ή υποκαταστήµατα αλλοδαπών επιχειρήσεων
οποιουδήποτε τύπου ή µορφής, ασχολούµενα αποκλειστικά µε
την εκµετάλλευση, ναύλωση, ασφάλιση, διακανονισµό αβαριών,
µεσιτεία αγοραπωλησιών ή ναυπηγήσεων ή ναυλώσεων ή ασφαλίσεων πλοίων µε ελληνική ή ξένη σηµαία, πάνω από πεντακόσιους (500) κόρους ολικής χωρητικότητας, εξαιρούµενων των
επιβατηγών ακτοπλοϊκών πλοίων και των εµπορικών πλοίων που
εκτελούν εσωτερικούς πλόες, καθώς και µε την αντιπροσώπευση
πλοιοκτητριών εταιριών, ως και επιχειρήσεων που έχουν σαν αντικείµενο εργασιών τις ίδιες µε τις παραπάνω αναφερόµενες
δραστηριότητες επιβάλλεται ετήσια εισφορά για τέσσερα (4) έτη
επί του συνολικού ετήσιου ποσού εισαγόµενου συναλλάγµατος
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 27/1975 (Α’ 77),
η οποία υπολογίζεται µε την παρακάτω κλίµακα:
Κλιµάκια υπολογισµού της εισφοράς
Κλιµάκιο
ετήσιου
συνολικού
εισαγόµενου
συναλλάγµατος
(σε δολλάρια
ΗΠΑ)
200.000
200.000
Υπερβάλλον

Συντελεστής
%

10
8
6

Φόρος Σύνολο
κλιµα- εισαγόκίου
µενου
συναλλάγµατος
(σε δολλάρια
ΗΠΑ)
20.000
200.000
16.000
400.000

Σύνολο
φόρου
(σε δολλάρια
ΗΠΑ)

20.000
36.000
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Η παραπάνω εισφορά αφορά τα ετήσια ποσά εισαγόµενου συναλλάγµατος της τετραετίας 2012 - 2015.
Στην περίπτωση που το συνολικό ετήσιο εισαγόµενο συνάλλαγµα µιας επιχείρησης είναι µικρότερο από το προβλεπόµενο
ελάχιστο όριο των 50.000 δολλαρίων Η.Π.Α., η εισφορά θα πρέπει να υπολογιστεί για 50.000 δολλάρια Η.Π.Α..
Η διά του παρόντος άρθρου προβλεπόµενη εισφορά δεν επιβάλλεται σε ηµεδαπές και αλλοδαπές εταιρίες που έχουν εγκαταστήσει γραφείο ή υποκατάστηµα δυνάµει του άρθρου 25 του
ν. 27/1975 και ασχολούνται µε τη διαχείριση ή εκµετάλλευση
πλοίων υπό ελληνική ή ξένη σηµαία καθώς και µε τις λοιπές εργασίες που προβλέπονται από την εγκριτική πράξη εγκατάστασής τους.
2. Οι παραπάνω υπόχρεοι µέχρι το τέλος Φεβρουαρίου εκάστου έτους υποβάλλουν ειδική δήλωση υπολογισµού της εισφοράς επί του εισαγόµενου συναλλάγµατος του προηγούµενου
έτους µε την οποία συνυποβάλλονται επικυρωµένα αντίγραφα
των βεβαιώσεων εισαγωγής συναλλάγµατος, καθώς και η σχετική υπεύθυνη δήλωση των νοµίµων εκπροσώπων της εταιρίας
στον προϊστάµενο της αρµόδιας δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) για τη φορολογία αυτής.
Η εισφορά του παρόντος άρθρου βεβαιώνεται από τον προϊστάµενο της Δ.Ο.Υ. µε βάση τη δήλωση. Για τον υπολογισµό της
εισφοράς εκδίδεται εκκαθαριστικό σηµείωµα, αντίγραφο του
οποίου αποστέλλεται στον υπόχρεο.
Για την καταβολή του φόρου ευθύνονται αλληλέγγυα και αδιαίρετα, βάσει του τίτλου που έχει αποκτηθεί έστω για έναν από
τους υπόχρεους, ο οποίος ισχύει και ως προς τους άλλους υπόχρεους για τη λήψη των αναγκαίων µέτρων για την είσπραξη του
φόρου:
Οι διευθυντές, διαχειριστές και γενικά οι εκπρόσωποι των κάθε
είδους επιχειρήσεων ή εταιρειών, οι οποίες εκµεταλλεύονται
πλοία, ο καθένας χωριστά για ολόκληρο το ποσό του φόρου.
3. Ο φόρος υπολογίζεται σε δολλάρια Η.Π.Α. και καταβάλλεται
σε τρεις (3) ισόποσες δόσεις στους µήνες Ιούνιο, Σεπτέµβριο και
Δεκέµβριο του έτους υποβολής της δήλωσης σε ευρώ µε βάση
την επίσηµη ισοτιµία µεταξύ των νοµισµάτων αυτών κατά το
χρόνο υποβολής της δήλωσης. Σε περίπτωση παράλειψης επίδοσης από τον υπόχρεο της δήλωσης που προβλέπεται από το
νόµο ή υποβολής από αυτόν εκπρόθεσµης ή ανακριβούς δήλωσης επιβάλλεται πρόσθετος φόρος και πρόστιµο σύµφωνα µε τις
διατάξεις του ν. 2523/1997 όπως ισχύουν.
4. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζεται η ειδικότερη διαδικασία για την υποβολή της εισφοράς, τα απαιτούµενα δικαιολογητικά που υποβάλλονται και κάθε άλλο αναγκαίο
θέµα για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 44
Επιβολή φόρου πολυτελούς διαβίωσης
1.α. Επιβάλλεται φόρος πολυτελούς διαβίωσης στα ποσά της
ετήσιας αντικειµενικής δαπάνης που προκύπτουν από την κυριότητα ή κατοχή επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης µεγάλου κυβισµού, αεροσκαφών, ελικοπτέρων και ανεµοπτέρων,
καθώς και δεξαµενών κολύµβησης, όπως αυτά προκύπτουν από
τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος και τα λοιπά επιπλέον
στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η ΓΓΠΣ.
β. Ο φόρος αυτής της παραγράφου που επιβάλλεται στα ποσά
της ετήσιας αντικειµενικής δαπάνης της προηγούµενης υποπαραγράφου, υπολογίζεται αναλυτικά ως εξής:
i) Για επιβατικά αυτοκίνητα από χίλια εννιακόσια είκοσι εννέα
(1.929) κυβικά εκατοστά έως δυόµιση χιλιάδες (2.500) κυβικά, ο
φόρος ισούται µε το γινόµενο του ποσού της ετήσιας αντικειµενικής δαπάνης επί συντελεστή πέντε τοις εκατό (5%).
ii) Για επιβατικά αυτοκίνητα από δυόµιση χιλιάδες (2.500) κυβικά εκατοστά και άνω, ο φόρος ισούται µε το γινόµενο του
ποσού της ετήσιας αντικειµενικής δαπάνης επί συντελεστή δέκα
τοις εκατό (10%).
Από την επιβολή του φόρου πολυτελούς διαβίωσης εξαιρούνται τα επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης µε παλαιότητα άνω
των δέκα (10) ετών από το έτος πρώτης κυκλοφορίας τους στην
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Ελλάδα, καθώς και τα επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης
αναπήρων, τα οποία απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορίας.
iii) Για αεροσκάφη, ελικόπτερα και ανεµόπτερα, ο φόρος ισούται µε το γινόµενο του ποσού της ετήσιας αντικειµενικής δαπάνης επί συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%).
iv) Για δεξαµενές κολύµβησης, εσωτερικές και εξωτερικές, ο
φόρος ισούται µε το γινόµενο του ποσού της ετήσιας αντικειµενικής δαπάνης επί συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%).
γ. Ο φόρος πολυτελούς διαβίωσης, βεβαιώνεται µε βάση τις
δηλώσεις που υποβάλλονται και εµφανίζεται στο εκκαθαριστικό
σηµείωµα υπολογισµού του φόρου εισοδήµατος κάθε οικονοµικού έτους. Βεβαιώνεται επίσης µε φύλλα ελέγχου, εφόσον αυτά
έχουν οριστικοποιηθεί µε διοικητική επίλυση της διαφοράς ή
λόγω µη άσκησης ή εκπρόθεσµης άσκησης προσφυγής και µε
οριστικές αποφάσεις διοικητικών δικαστηρίων ή πρακτικών δικαστικού συµβιβασµού. Για την καταβολή του ποσού του φόρου
της παρούσας παραγράφου εφαρµόζονται οι διατάξεις περί καταβολής του φόρου εισοδήµατος για τα φυσικά πρόσωπα.
δ. Η προθεσµία άσκησης της προσφυγής ή υποβολής αίτησης
για διοικητική επίλυση της διαφοράς, καθώς και η άσκηση της
προσφυγής ενώπιον του αρµόδιου διοικητικού πρωτοδικείου, δεν
αναστέλλουν τη βεβαίωση και την είσπραξη της οφειλής που
προκύπτει από την εφαρµογή των διατάξεων των περιπτώσεων
α’, β’ και γ’ του παρόντος.
ε. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών µπορεί να καθορίζονται τυχόν απαιτούµενες πρόσθετες λεπτοµέρειες και θέµατα της διαδικασίας εφαρµογής των διατάξεων του φόρου
πολυτελούς διαβίωσης.
στ. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου έχουν εφαρµογή
για τα εισοδήµατα που δηλώνονται µε τις φορολογικές δηλώσεις
οικονοµικού έτους 2014 και µετά.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ’
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 45
1. Οι διατάξεις της περίπτωσης η’ του άρθρου 77 του π.δ.
63/2005 «Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και
τα κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98) αντικαθίσταται ως εξής:
«Επιφορτίζεται µε την οικονοµική υποστήριξη της Γενικής
Γραµµατείας της Κυβέρνησης, της ΚΕ.Ν.Ε., της ΚΕ.Κ. (Ε.Κ.Α.Δ.),
της Επιτροπής Βιοηθικής, της Επιτροπής για τα Δικαιώµατα του
Ανθρώπου και της Κυβερνητικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισµού, που συστάθηκε µε το ν. 3323/2005 (Α’61).»
2. Το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 83 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98) αντικαθίσταται ως εξής:
«Η διάθεση των πιστώσεων γίνεται µε απόφαση του Υπουργού
Οικονοµικών και η διενέργεια των αντίστοιχων δαπανών γίνεται
από τον Γενικό Γραµµατέα της Κυβέρνησης ή τον Γενικό Γραµµατέα Πρωθυπουργού ως κύριους διατάκτες κατά περίπτωση
δαπάνης.»
3. Στο άρθρο 2 του π.δ. 2/2011 «Μετατροπή του Πολιτικού
Γραφείου Πρωθυπουργού σε Γενική Γραµµατεία Πρωθυπουργού» (Α’ 5) προστίθεται παράγραφος 3 και η παράγραφος 3
αυτού αναριθµείται σε 4 ως εξής:
«α. Επιφορτίζεται µε την οικονοµική και διοικητική υποστήριξη
της Γενικής Γραµµατείας Πρωθυπουργού, του πολιτικού γραφείου του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, του πολιτικού γραφείου του Υπουργού Επικρατείας και του πολιτικού γραφείου
του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό.
β. Καταρτίζει και εκτελεί τον προϋπολογισµό των υπηρεσιών
που αναφέρονται στην περίπτωση α’.
γ. Παρακολουθεί την εκτέλεση του προϋπολογισµού και την
κίνηση των πιστώσεων.
δ. Μεριµνά για την εντολή και εκκαθάριση των αποδοχών, επιδοµάτων, οδοιπορικών και εξόδων κίνησης και κάθε είδους αποζηµιώσεων και λοιπών απολαβών του προσωπικού των
υπηρεσιών που αναφέρονται στην περίπτωση α’.
ε. Τηρεί το µητρώο µισθοδοσίας και χειρίζεται τα θέµατα υπη-

ρεσιακής κατάστασης του προσωπικού των υπηρεσιών που αναφέρονται στην περίπτωση α’.
στ. Μεριµνά για την έκδοση χρηµατικών ενταλµάτων προπληρωµής, εντολών πληρωµής προς τους υπολόγους και τον εν
γένει έλεγχο των υπολόγων των ενταλµάτων αυτών, καθώς και
για τον έλεγχο και την εκκαθάριση των κάθε είδους δαπανών
προµηθειών ή εκτέλεσης εργασιών.
ζ. Μεριµνά για την προµήθεια πάγιων και αναλώσιµων υλικών
για τις ανάγκες των υπηρεσιών που αναφέρονται στην περίπτωση α’ και την εκποίηση αυτών, παρακολουθεί τη διάθεση και
την εν γένει διαχείριση του υλικού αυτού και φροντίζει για τη συντήρηση και εξασφάλιση παντός είδους πραγµάτων που ανήκουν
στις πιο πάνω υπηρεσίες και την εκποίηση αυτών.
η. Μεριµνά για την κατάρτιση και εκτέλεση συµβάσεων προµηθειών και εκτέλεσης εργασιών.
θ. Μεριµνά για τη βελτίωση των συνθηκών στέγασης των υπηρεσιών που αναφέρονται στην περίπτωση α’ και για τον εξοπλισµό, τη συντήρηση και την καθαριότητα των κτιριακών και
λοιπών εγκαταστάσεων των υπηρεσιών αυτών.»
4. Η εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου αρχίζει
δύο (2) µήνες από τη δηµοσίευση της παρούσας. Η εφαρµογή
των διατάξεων που άπτονται των θεµάτων εκτέλεσης του προϋπολογισµού των υπηρεσιών που αναφέρονται στην περίπτωση
α’ της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου αρχίζει από
1.1.2013.
Άρθρο 46
Η κατ’ έτος επιχορήγηση του Ταµείου Αρωγής Υπαλλήλων της
Βουλής εκ µέρους του Προέδρου της Βουλής από τον Προϋπολογισµό της Βουλής είναι ίσου ύψους µε τις κρατήσεις που διενεργούνται σε βάρος των µετόχων του Ταµείου επί των τακτικών
αποδοχών τους.
Κάθε άλλη διάταξη που αντίκειται στο περιεχόµενο του παρόντος άρθρου καταργείται.
Άρθρο 47
Οι διατάξεις των παραγράφων 8, 9 και 10 του άρθρου 3 του ν.
4046/2012 (Α’ 28), όπως ισχύουν µετά την τροποποίησή του µε
τη διάταξη της παρ. 10 του άρθρου 21 του ν. 4056/2012 (Α’ 55),
ισχύουν σε κάθε περίπτωση στην οποία περιλαµβάνεται η ανταλλαγή των τίτλων του Ελληνικού Δηµοσίου σύµφωνα µε την από
3.12.2012 Πρόσκληση της Ελληνικής Δηµοκρατίας.
Άρθρο 48
Κυρώνεται και έχει ισχύ νόµου από τη δηµοσίευσή της στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως η από 12 Δεκεµβρίου 2012 Πράξη
Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Έγκριση των Σχεδίων των Συµβάσεων Τροποποίησης της Κύριας Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Ελληνικού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας
(Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), µε τίτλο «Κύρια
Σύµβαση Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης», της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της ΤτΕ, µε τίτλο «Σύµβαση Διευκόλυνσης Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ» και της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής
Διευκόλυνσης µεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και της ΤτΕ, µε τίτλο «Διευκόλυνση αποπληρωµής Τόκων Οµολόγων», παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή των Συµβάσεων και άλλες επείγουσες διατάξεις», που δηµοσιεύτηκε στο
υπ’ αριθ. 240 Φύλλο της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως (τεύχος
Α’), που έχει ως εξής:
ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
Έγκριση των Σχεδίων των Συµβάσεων Τροποποίησης της Κύριας Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.),
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της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Ελληνικού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλάδος
(ΤτΕ), µε τίτλο «Κύρια Σύµβαση Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης»,
της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του
Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της ΤτΕ, µε τίτλο «Σύµβαση Διευκόλυνσης Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ» και της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της
Ελληνικής Δηµοκρατίας και της ΤτΕ, µε τίτλο «Διευκόλυνση αποπληρωµής Τόκων Οµολόγων», παροχή εξουσιοδοτήσεων για την
υπογραφή των Συµβάσεων και άλλες επείγουσες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 44 του Συντάγµατος,
2. Την έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης να εγκριθούν άµεσα τα ακόλουθα Σχέδια των Συµβάσεων Τροποποίησης Συµβάσεων Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης, οι οποίες έχουν συναφθεί, πλην άλλων, µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.)
και της Ελληνικής Δηµοκρατίας:
α) το Σχέδιο της Σύµβασης Τροποποίησης της Κύριας Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης, µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Ελληνικού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής
Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), µε
τίτλο «Κύρια Σύµβαση Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης» («Master
Financial Assistance Facility Agreement»), η οποία καταρτίσθηκε
σύµφωνα µε τις διατάξεις της από 14.3.2012 Π.Ν.Π. (Α’ 55), που
κυρώθηκε µε το ν. 4060/2012 (Α’ 65),
β) το Σχέδιο της Σύµβασης Τροποποίησης της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης, µεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της ΤτΕ, µε τίτλο «Σύµβαση Διευκόλυνσης Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ» («PSI LM Facility Agreement»), η
οποία καταρτίσθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4046/2012
(Α’ 28),
γ) το Σχέδιο της Σύµβασης Τροποποίησης της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της ΤτΕ, µε τίτλο «Διευκόλυνση αποπληρωµής
Τόκων Οµολόγων» («Bond Interest Facility»), η οποία καταρτίσθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4046/2012.
Με την έγκριση των προαναφερόµενων Σχεδίων των Συµβάσεων Τροποποίησης θα καταστεί δυνατή η υπογραφή των συµβάσεων και η ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών, όπως αυτές
προσδιορίστηκαν στην από 27 Νοεµβρίου 2012 Δήλωση του Συµβουλίου των Υπουργών Οικονοµικών της Ευρωζώνης (Eurogroup)
για την Ελλάδα, πριν τη νέα Σύνοδό του στις 13 Δεκεµβρίου 2012,
κατά την οποία πρόκειται να ληφθούν τελικές αποφάσεις, αφού
εξεταστούν και τα αποτελέσµατα της από 3 Δεκεµβρίου 2012 πρόσκλησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας για ανταλλαγή ελληνικών
οµολόγων, για την εκταµίευση, από το Ε.Τ.Χ.Σ. και υπέρ της Ελλάδας, ποσού που ανέρχεται σε σαράντα τρία δισεκατοµµύρια και
επτακόσια εκατοµµύρια (43.700.000.000) ευρώ περίπου και που
αναµένεται να εκταµιευθούν εντός του Δεκεµβρίου.
Την για τους ανωτέρω λόγους έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά
απρόβλεπτης και επείγουσας ανάγκης να παρασχεθούν εξουσιοδοτήσεις για την υπογραφή των Συµβάσεων, καθώς και να υπάρξει άµεση ρύθµιση και διευκρίνιση ζητηµάτων σχετικά µε τη
διαδικασία της ανωτέρω πρόσκλησης ανταλλαγής οµολόγων.
3. Την έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης έγκρισης των αποφάσεων του Υπουργού Οικονοµικών µε τις οποίες ανατίθεται η παροχή χρηµατοοικονοµικών
υπηρεσιών στις Τράπεζες Deutsche Bank AG, London Branch και
Morgan Stanley & Co International plc και νοµικών υπηρεσιών στο
δικηγορικό γραφείο «Cleary Gottlieb Steen and Hamilton LLP
(CGSH)», λόγω του ασφυκτικά περιορισµένου χρόνου για την
πραγµατοποίηση επαναγοράς χρέους πολύ µεγάλου ύψους
ακόµη και για τα διεθνή δεδοµένα, έως και τριάντα πέντε δισεκατοµµύρια (35.000.000.000) ευρώ, καθώς και των δαπανών που
αναφέρονται στις αποφάσεις αυτές.
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4. Την έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης να εξειδικευτεί η εφαρµογή των οριζόµενων στις
υποπαραγράφους Ζ2 και Ζ3 της παραγράφου Ζ του νόµου
4093/2012 (Α’ 222) και να ενισχυθεί η λειτουργία της Ενιαίας
Αρχής Πληρωµής στο πλαίσιο άσκησης µισθολογικής πολιτικής.
5. Τη σχετική πρόταση του Υπουργικού Συµβουλίου,
αποφασίζουµε:
Άρθρο 1
Έγκριση των Σχεδίων των Συµβάσεων
Τροποποίησης των Συµβάσεων Χρηµατοδοτικής
Διευκόλυνσης και παροχή εξουσιοδοτήσεων
για την υπογραφή τους
1. Εγκρίνεται το Σχέδιο της Σύµβασης Τροποποίησης της Κύριας Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης («Master Financial Assistance Facility Agreement») µεταξύ του Ευρωπαϊκού
Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας, ως δικαιούχου κράτους µέλους, του Ελληνικού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.), ως
εγγυητή, και της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), µαζί µε τα παραρτήµατά της, όπως το Σχέδιο αυτό µαζί µε τα τέσσερα (4) παραρτήµατα στην αγγλική γλώσσα, ως επίσηµη γλώσσα των κειµένων
αυτών, και σε µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα, προσαρτώνται ως Παράρτηµα στην παρούσα Πράξη. (Παράρτηµα Ι).
2. Εγκρίνονται τα Σχέδια των ακόλουθων Συµβάσεων τροποποίησης των Συµβάσεων Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ
του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της ΤτΕ, όπως τα
Σχέδια αυτά µε τα συνηµµένα παραρτήµατά τους στην αγγλική
γλώσσα, ως επίσηµη γλώσσα των κειµένων αυτών, και σε µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα προσαρτώνται ως Παραρτήµατα στην παρούσα Πράξη:
α) Το Σχέδιο της Σύµβασης Τροποποίησης της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της ΤτΕ, µε τίτλο «Σύµβαση Διευκόλυνσης Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ» («PSI LM Facility Agreement»), µαζί
µε τα δύο (2) παραρτήµατά της, (Παράρτηµα ΙΙ).
β) Το Σχέδιο της Σύµβασης Τροποποίησης της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της ΤτΕ, µε τίτλο «Διευκόλυνση αποπληρωµής
Τόκων Οµολόγων» («Bond Interest Facility»), µαζί µε τα δύο (2)
παραρτήµατά της (Παράρτηµα ΙΙΙ).
3. α) Παρέχεται στον Υπουργό Οικονοµικών η εξουσιοδότηση
να εκπροσωπήσει την Ελληνική Δηµοκρατία και να υπογράψει τις
Συµβάσεις Τροποποίησης που αναφέρονται στις παραγράφους
1 και 2, καθώς και τα παραρτήµατά τους, όπου προβλέπεται.
β) Παρέχεται στον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος η εξουσιοδότηση να εκπροσωπήσει την Τράπεζα της Ελλάδος και να
υπογράψει τις Συµβάσεις Τροποποίησης που αναφέρονται στις
παραγράφους 1 και 2, καθώς και τα παραρτήµατά τους, όπου
προβλέπεται.
γ) Παρέχεται στον Πρόεδρο του Τ.Χ.Σ. η εξουσιοδότηση να εκπροσωπήσει το Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας και να
υπογράψει την Σύµβαση Τροποποίησης που αναφέρεται στην παράγραφο 1, καθώς και τα παραρτήµατά της, όπου προβλέπεται.
Στις ως άνω παρεχόµενες εξουσιοδοτήσεις περιλαµβάνεται
και η υπογραφή των Συµβάσεων Τροποποίησης των παραγράφων 1 και 2, µε τις τυχόν αναγκαίες τροποποιήσεις για την αποκατάσταση λαθών ή τη διευκρίνιση ασαφειών των Σχεδίων που
εγκρίνονται µε τις παραγράφους 1 και 2.
4. Η ισχύς των Συµβάσεων Τροποποίησης των παραγράφων 1
και 2 αρχίζει από την ηµεροµηνία υπογραφής τους από όλα τα
συµβαλλόµενα µέρη, σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που ειδικότερα καθορίζονται σε αυτές. Με µέριµνα του
Υπουργού Οικονοµικών, οι Συµβάσεις των παραγράφων 1 και 2,
µετά την υπογραφή τους από όλα τα προβλεπόµενα µέρη, διαβιβάζονται στη Βουλή για ενηµέρωση.
Άρθρο 2
Έγκριση ανάθεσης παροχής χρηµατοοικονοµικών και διεθνών νοµικών υποστηρικτικών υπηρεσιών
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Εγκρίνεται η από 3.12.2012 ανάθεση παροχής χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών, στις Τράπεζες Deutsche Bank AG, London
Branch και Morgan Stanley & Co International plc, οι οποίες ανήκουν στην οµάδα των Βασικών Διαπραγµατευτών Αγοράς τίτλων
του Ελληνικού Δηµοσίου για το 2012, όπως αυτές εξειδικεύονται
στην υπ’ αριθµ. 2/87287/0023/30.11.2012 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµικών (ΦΕΚ 3189/Β/2012) και συγκεκριµένα η ανάθεση α) στην πρώτη καθηκόντων «Lead Structuring
Agent» και (β) από κοινού σε αµφότερες καθηκόντων «Dealer Manager», για την υποστήριξη της Ελληνικής Δηµοκρατίας σχετικά
µε το σχεδιασµό, τη διαχείριση, την προώθηση και ολοκλήρωση
της διαδικασίας επαναγοράς οµολόγων του Ελληνικού Δηµοσίου
από τον ιδιωτικό τοµέα στο πλαίσιο της από 27 Νοεµβρίου 2012
δήλωσης του Eurogroup, και µε δαπάνη όπως αυτή έχει εγκριθεί
µε την ίδια απόφαση.
Οµοίως εγκρίνεται η ανάθεση από 3.12.2012, διεθνών νοµικών
υποστηρικτικών υπηρεσιών από το δικηγορικό γραφείο «Cleary
Gottlieb Steen and Hamilton LLP (CGSH)», προς τον Οργανισµό
Διαχείρισης Δηµοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) και προς το Ελληνικό
Δηµόσιο, όπως οι υπηρεσίες αυτές εξειδικεύονται στην υπ’
αριθµ. 2/87288/0023/30.11.2012 απόφαση του Αναπληρωτή
Υπουργού Οικονοµικών (Β’3189) και µε δαπάνη όπως αυτή έχει
εγκριθεί µε την ίδια απόφαση.
Άρθρο 3
Θέµατα Ενιαίας Αρχής Πληρωµής
1. Στο άρθρο 2 του νόµου 3845/2010 (Α’ 65), µετά την παράγραφο 1β προστίθενται νέες παράγραφοι ως εξής:
«1.γ. Το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (εφεξής ΥΔΜΗΔ) αποστέλλει οριστικοποιηµένη κατάσταση στην Ενιαία Αρχή Πληρωµής (εφεξής ΕΑΠ) σε
έντυπη µορφή συνοδευόµενη από ηλεκτρονικό αρχείο, σύµφωνα
µε τα στοιχεία που τηρεί, όσων υπαλλήλων τελούν σε διαθεσιµότητα ή αργία κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του ν. 4093/2012
(Α’222) «Έγκριση Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής
Στρατηγικής 2013-2016. Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν.
4046/2012 και του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής
Στρατηγικής 2013-2016». Η εν λόγω κατάσταση πρέπει να περιέχει τουλάχιστον τα εξής στοιχεία: ΑΦΜ, επώνυµο, όνοµα, οργανικό φορέα, σχέση εργασίας και εάν ο υπάλληλος τελεί σε
καθεστώς διαθεσιµότητας ή αργίας. Στην αναλυτική κατάσταση
θα πρέπει να υπάρχει διαφοροποίηση στο καθεστώς αργίας σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 105 του ν.
4057/2012.
Η ΕΑΠ υποχρεούται για τους µισθοδοτούµενους υπαλλήλους
που περιλαµβάνονται στο ως άνω οριστικοποιηµένο αρχείο, να
ελέγχει τις αποδοχές που αποστέλλει η εκκαθαρίζουσα αρχή και
να τις συγκρίνει µε τις αντίστοιχες µισθοδοτικές καταστάσεις του
Οκτωβρίου του 2012.
Η ΕΑΠ υποχρεούται επίσης, στην περίπτωση που διαπιστωθεί
από τον ως άνω έλεγχο ότι δεν έχουν ληφθεί υπόψη οι διατάξεις
του ν. 4093/2012, να προβεί σε έκτακτη προσωρινή παρακράτηση αποδοχών και να τη συµπεριλάβει σε νέα αναλυτική κατάσταση. Η αναλυτική κατάσταση, µετά την πραγµατοποίηση της
πληρωµής, θα αποστέλλεται στην εκκαθαρίζουσα αρχή, στη Γενική Διεύθυνση Δηµοσιονοµικών Ελέγχων και στην 50η Διεύθυνση του Γ.Λ.Κ., µε κοινοποίηση στο ΥΔΜΗΔ. Η ΕΑΠ διενεργεί
την ως άνω έκτακτη προσωρινή παρακράτηση αποδοχών για όσο
χρόνο διαπιστώνει τη µη εφαρµογή των σχετικών διατάξεων. Παραµένει σε ισχύ η υποχρέωση της εκκαθαρίζουσας αρχής να
προβεί στην εκκαθάριση της µισθοδοσίας, λαµβάνοντας υπόψη
τα στοιχεία που της έχει αποστείλει η ΕΑΠ, καθώς και τις ισχύουσες διατάξεις.
1.δ. Όλες ανεξαιρέτως οι πληρωµές των πάσης φύσεως αποδοχών και των πρόσθετων αµοιβών του προσωπικού της παραγράφου 1.β. του παρόντος άρθρου από 01.01.2013 διενεργούνται αποκλειστικά από την Ενιαία Αρχή Πληρωµής µέσω τραπεζικού λογαριασµού. Τυχόν πληρωµές που διενεργούνται µε άλλο
τρόπο, θα θεωρούνται αυτοδίκαια µη νόµιµες και θα επέρχονται
οι εξής κυρώσεις:

i) ως προς τα φυσικά πρόσωπα: Οι υπάλληλοι και οι δηµόσιοι
λειτουργοί που εµπλέκονται στις πληρωµές εκτός ΕΑΠ θα αντιµετωπίζουν τις κυρώσεις που προβλέπονται στις διατάξεις των
άρθρων 256 ΠΚ (Απιστία σχετική µε την Υπηρεσία), 259 ΠΚ (Παράβαση καθήκοντος) και 261 ΠΚ (Παρότρυνση υφισταµένων και
ανοχή)
ii) ως προς τα νοµικά πρόσωπα και για όσο διάστηµα παρατηρείται παρέκκλιση από τη διαδικασία πληρωµής µέσω ΕΑΠ επιβάλλεται αναστολή καταβολής της µισθοδοσίας του προσωπικού
του φορέα ή / και παρακράτηση του σχετικού ποσοστού όπως
αυτό εξειδικεύεται από την ισχύουσα νοµοθεσία µε απόδοσή του
ως δηµόσιο έσοδο. Επιπροσθέτως, στην περίπτωση των ΟΤΑ,
επέρχεται παρακράτηση µέρους ή συνόλου από το ποσό των δικαιούµενων πόρων (ΚΑΠ επιχορηγήσεις) καθώς και αναστολή εγκρίσεων πρόσληψης προσωπικού µε συµβάσεις µίσθωσης έργου
και Ιδιωτικού Δικαίου Ορισµένου Χρόνου.
1.ε. Με απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Εσωτερικών και
Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
ρυθµίζονται θέµατα εφαρµογής των διατάξεων των παραγράφων
1.γ και 1.δ».
2. Τα δύο τελευταία εδάφια της παραγράφου 1.β. του άρθρου
2 του νόµου 3845/2010 (Α’ 65) από 1.1.2013 καταργούνται.
Άρθρο 4
Ρύθµιση ζητηµάτων κατεπείγοντος χαρακτήρα του
Υπουργείου Εσωτερικών Προµήθειες Ο.Τ.Α. α’
και β’ βαθµού
1. Η διαδικασία ανάδειξης προµηθευτών χορηγητών, για προµήθειες α. τροφίµων, β. λοιπών αναλώσιµων ειδών παντοπωλείου
καθώς και παρόχων των σχετικών υπηρεσιών, γ. πετρελαιοειδών
και δ. φαρµάκων και αναλώσιµου υγειονοµικού υλικού για τις
ανάγκες των Δήµων, των Ιδρυµάτων και όλων των νοµικών τους
προσώπων, πραγµατοποιείται εφεξής από τους οικείους Δήµους.
Κάθε γενική ή ειδική διάταξη που αντιτίθεται στο παρόν, καταργείται.
2. Οι ανωτέρω προµήθειες πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε
τη διαδικασία που προβλέπεται στον Ενιαίο Κανονισµό Προµηθειών των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΕΚΠΟΤΑ), όπως
αυτός ισχύει κάθε φορά.
3. Η διαδικασία ανάδειξης προµηθευτών χορηγητών, για προµήθειες των ειδών της παραγράφου 1 του παρόντος για τις ανάγκες των περιφερειών, των ιδρυµάτων και των νοµικών τους
προσώπων πραγµατοποιείται εφεξής από τις οικείες περιφέρειες. Κάθε γενική ή ειδική διάταξη που αντιτίθεται στο παρόν,
καταργείται.
4. Σύνδεσµοι Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθµού και νοµικά πρόσωπα
αυτών µπορούν να προµηθεύονται, για τις δικές τους ανάγκες,
τα είδη της παραγράφου 1 του παρόντος µέσω της διαδικασίας
ανάδειξης προµηθευτών χορηγητών οιουδήποτε εκ των δήµων
ή περιφερειών που τους έχουν συστήσει ή συµµετέχουν σε αυτούς, έπειτα από αίτησή τους και απόφαση των οικείων δηµοτικών ή περιφερειακών συµβουλίων.
5. Διαγωνισµοί ανάδειξης προµηθευτών χορηγητών των παραγράφων 1 και 3 του παρόντος, για τους οποίους έχει δηµοσιευθεί
διακήρυξη ή έχει υπογραφεί σύµβαση κατόπιν διαγωνισµού ή
άλλου νόµιµου τρόπου, ή έχει χορηγηθεί σχετική εξουσιοδότηση
προς διενέργεια των ανωτέρω, πριν την ισχύ του παρόντος, θεωρούνται νόµιµες και εκτελούνται µε τους όρους αυτών, ανεξάρτητα από το όργανο που τις υπέγραψε.
Άρθρο 5
Ρύθµιση ζητηµάτων κατεπείγοντος χαρακτήρα του
Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Για την εφαρµογή της υποπαρ. Ζ4 της παρ. Ζ του άρθρου
πρώτου του ν. 4093/2012, ως πρόσληψη «µε διαγωνισµό ή µε διαδικασία επιλογής σύµφωνα µε προκαθορισµένα και αντικειµενικά
κριτήρια υπό τον έλεγχο ανεξάρτητης αρχής ή µε διαδικασίες
επιλογής που περιβάλλονται µε αυξηµένες εγγυήσεις διαφάνειας
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και αξιοκρατίας» νοείται η πρόσληψη µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σε θέσεις κατηγορίας ΔΕ ειδικοτήτων Διοικητικού, Διοικητικού–Λογιστικού, Διοικητικού– Οικονοµικού και Διοικητικών Γραµµατέων, η οποία:
α) εφόσον έλαβε χώρα προ της εφαρµογής του ν. 2190/1994,
έγινε µετά από δηµόσια προκήρυξη και γραπτό διαγωνισµό και,
β) εφόσον έλαβε χώρα µετά την εφαρµογή του ν. 2190/1994,
έγινε µετά από διαγωνιστική διαδικασία του ΑΣΕΠ, το οποίο και
κατάρτισε τους οριστικούς πίνακες διοριστέων.
Άρθρο 6
Ρύθµιση ζητηµάτων κατεπείγοντος χαρακτήρα του
Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,
Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων
1. Από την 1η Ιανουαρίου 2015 καταργείται η υποχρεωτική εγγραφή στα Εµπορικά Επιµελητήρια, όπως αυτή προβλέπεται στο
ν. 2081/1992 (Α’ 154), όπως ισχύει. Από την αυτή ηµεροµηνία, η
εγγραφή σε αυτά τα Επιµελητήρια καθίσταται προαιρετική. Με
απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Μεταφορών, Υποδοµών και Δικτύων ρυθµίζονται ειδικότερα θέµατα
για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου.
2. Από την 1η Ιανουαρίου 2013 τα δίδακτρα των ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων, κατά την έννοια του άρθρου 11 του ν. 3279/2004
(Α’ 205), διαµορφώνονται ελεύθερα. Με κοινή απόφαση του
Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Μεταφορών, Υποδοµών και Δικτύων και του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων,
Πολιτισµού και Αθλητισµού ρυθµίζονται ειδικότερα θέµατα για
την εφαρµογή του παρόντος άρθρου.
3. α. Η παράγραφος 2 του άρθρου 8 του κ.ν. 2190/1920 «περί
ανωνύµων εταιρειών» τροποποιείται ως εξής:
«Το κατώτατο όριο του µετοχικού κεφαλαίου ανώνυµης εταιρείας ορίζεται στο ποσό των είκοσι τεσσάρων χιλιάδων
(24.000,00) ευρώ, ολοσχερώς καταβεβληµένο κατά τη σύσταση
της εταιρείας».
β. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν.
3190/1955 (Α’ 91) «περί εταιρειών περιορισµένης ευθύνης» τροποποιείται ως εξής:
«Το κεφάλαιο της εταιρείας δεν δύναται να είναι κατώτερο
των δύο χιλιάδων και τετρακοσίων (2.400,00) ευρώ, ολοσχερώς
καταβεβληµένο κατά την κατάρτιση της εταιρικής σύµβασης».
γ. Η παράγραφος 3 του άρθρου 41 του ν. 3190/1955 (Α’ 91)
αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Το εταιρικό κεφάλαιο δεν µπορεί σε καµία περίπτωση να
µειωθεί κάτω των δύο χιλιάδων και τετρακοσίων (2.400,00) ευρώ,
ούτε τα εταιρικά µερίδια κάτω των τριάντα (30,00) ευρώ».
Άρθρο 7
Ρύθµιση ζητηµάτων κατεπείγοντος χαρακτήρα Υπουργείου
Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
1. α. Το στοιχείο στ. του άρθρου 11 του π.δ. 104/2012 (Α’ 172)
αντικαθίσταται ως εξής: «στ. 8 θέσεις ειδικού επιστηµονικού προσωπικού». Στο τέλος του ίδιου άρθρου προστίθεται εδάφιο ζ ως
ακολούθως: «ζ. 2 θέσεις κατηγορίας ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού».
β. Μετά το πέµπτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 2 του ν.
3907/2011 (Α’ 7) προστίθεται εδάφιο έκτο ως ακολούθως: «Με
την ίδια διαδικασία χωρεί παράταση των αποσπάσεων αυτών».
2. Τα εδάφια δ’ ε’ της παρ. 3 του άρθρου 14 του ν. 3907/2011
(Α’ 7), όπως αυτή προστέθηκε µε το άρθρο 25 του ν. 3922/2011
(Α’ 35) αντικαθίσταται ως εξής:
«Για την εγκατάσταση των παραπάνω εγκαταστάσεων το ελάχιστο εµβαδόν γηπέδου είναι 4.000 τετραγωνικά µέτρα. Το συνολικό ποσοστό κάλυψης του γηπέδου δεν µπορεί να ξεπερνά
το τριάντα τοις εκατό (30%) ενώ ο συντελεστής δόµησης δεν
µπορεί να είναι µεγαλύτερος του 0,5. Σε κάθε περίπτωση η συνολική δοµούµενη επιφάνεια δεν µπορεί να υπερβαίνει τα 15.000
τετραγωνικά µέτρα».
3. 3.1. Για την αντιµετώπιση των αναγκών πυροπροστασίας και
κατά παρέκκλιση κάθε τυχόν άλλης διάταξης, επιτρέπεται να
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εξασφαλίζεται µέσω διεθνών ή ευρωπαϊκών οργανισµών η µίσθωση εναερίων µέσων αεροπυρόσβεσης µετά των πληρωµάτων
πτητικής και τεχνικής υποστήριξής τους ή η παροχή υπηρεσιών
αεροπυρόσβεσης µε µίσθωση ελικοπτέρων δασοπυρόσβεσης
µετά των πληρωµάτων πτητικής και τεχνικής υποστήριξής τους.
Τυχόν «διοικητικά λειτουργικά» κόστη, εφόσον προβλέπονται
στο καταστατικό του εκάστοτε διεθνούς ή ευρωπαϊκού οργανισµού, θα αναλαµβάνονται αντίστοιχα.
3.2. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής (Χ.Ε.Π.) των ανωτέρω δαπανών από το Πυροσβεστικό Σώµα είναι τα ακόλουθα:
Α. Δικαιολογητικά για την έκδοση του Χ.Ε.Π.:
1. Απόφαση του αρµοδίου οργάνου περί ανάληψης υποχρέωσης.
2. Απόφαση του αρµοδίου οργάνου για τη διενέργεια της σχετικής διαδικασίας µέσω διεθνούς οργανισµού.
3. Απόφαση του αρµοδίου οργάνου περί αποδοχής τελικής
προσφοράς του αναδόχου και έγκρισης για κατακύρωση των
αποτελεσµάτων της διενεργηθείσας από τον διεθνή ή ευρωπαϊκό
οργανισµό ειδικής διαδικασίας.
4. Απόφαση του αρµοδίου οργάνου για την έκδοση Χ.Ε.Π..
Β. Δικαιολογητικά για την τακτοποίηση του Χ.Ε.Π.:
1. Κατάσταση εκκαθάρισης της σχετικής δαπάνης συντασσόµενη από την Τράπεζα της Ελλάδος.
2. Πρωτότυπο τιµολόγιο του διεθνούς ή ευρωπαϊκού οργανισµού.
3. Εξοφλητική απόδειξη ή αποδεικτικό – βεβαίωση είσπραξης
του διεθνούς ή ευρωπαϊκού οργανισµού.
4. Αντίγραφο της απόφασης του αρµοδίου οργάνου για τη σύσταση της Επιτροπής παραλαβής.
5. Πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής
της αρµόδιας επιτροπής.
6. Παραστατικά στοιχεία καταβολής των τυχόν σχετικών κρατήσεων.
7. Τριπλότυπο είσπραξης Δ.Ο.Υ. τυχόν αδιάθετου υπολοίπου
εκ του προϊόντος του σχετικού Χ.Ε.Π..
Γ. Δικαιολογητικά για τη χορήγηση προκαταβολής:
1. Αίτηµα του διεθνούς ή ευρωπαϊκού οργανισµού.
2. Πρωτότυπο τιµολόγιο του διεθνούς ή ευρωπαϊκού οργανισµού.
3. Απόφαση του αρµοδίου οργάνου για τη χορήγηση της προκαταβολής.
3.3. Τα σχετικά µε την πληρωµή των ανωτέρω δαπανών Χ.Ε.Π.
εκδίδονται στο όνοµα της Τράπεζας της Ελλάδος µε δεύτερο
υπόλογο την αρµόδια Υπηρεσία του Πυροσβεστικού Σώµατος
έως την 31η Δεκεµβρίου κάθε έτους.
3.4. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και του Υπουργού Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη δύνανται να
τροποποιούνται τα ως άνω δικαιολογητικά, να προστίθενται νέες
κατηγορίες δαπανών µέσω των ανωτέρω διαδικασιών, π.χ. εκπαίδευση των πληρωµάτων του Πυροσβεστικού Σώµατος µέσω διεθνών ή ευρωπαϊκών οργανισµών, και να καθορίζονται τα σχετικά
δικαιολογητικά. Με όµοια απόφαση µπορεί να ρυθµίζεται κάθε
αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος.
3.5. Έναρξη ισχύος της παρούσας παραγράφου ορίζεται η
1.5.2012.
Άρθρο 8
Ρύθµιση ζητηµάτων κατεπείγοντος χαρακτήρα της Γενικής
Γραµµατείας της Κυβέρνησης
Από 1.1.2013 η διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 7 του
ν. 3833/2010 (Α’ 40) παύει να ισχύει και οι αποζηµιώσεις των
µελών των συλλογικών οργάνων της Γενικής Γραµµατείας της
Κυβέρνησης εµπίπτουν εφεξής στις διατάξεις της παραγράφου
2 του άρθρου 21 του ν. 4024/2011 (Α’ 226).
Άρθρο 9
Έναρξη Ισχύος
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Η ισχύς της παρούσας, η οποία θα κυρωθεί νοµοθετικά κατά
το άρθρο 44 παράγραφος 1 του Συντάγµατος, αρχίζει από τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν
άλλως ορίζεται στις επιµέρους διατάξεις.
Άρθρο 49
Έναρξη ισχύος
1. Η ισχύς των διατάξεων των άρθρων 14 και 19 αρχίζει από
12.11.2012.
2. Η ισχύς των διατάξεων των άρθρων 2, 3, 4, 5, 6, 7 και 8 αρχίζει από 18.11.2012.
3. Η ισχύς των διατάξεων των άρθρων 10, 11, 12, 15, 20, 32,
33, 35, 38, 40 και 43 αρχίζει από 19.11.2012.
4. Η ισχύς των διατάξεων των άρθρων 16, 17, 21, 22, 23, 24,
25, 27, 28, 29, 34, 36, 41 και 49 αρχίζει από 5.12.2012.
5. Η ισχύς των διατάξεων των άρθρων 51 και 52 αρχίζει από
7.12.2012.
6. Η ισχύς των διατάξεων του άρθρου 50 αρχίζει από 5.2.2013.
7. Η ισχύς των λοιπών διατάξεων του νόµου αυτού αρχίζει από
τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν
ορίζεται διαφορετικά».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ το
Σώµα να εξουσιοδοτήσει το Προεδρείο για την υπ’ ευθύνη του επικύρωση των Πρακτικών της σηµερινής συνεδρίασης ως προς την
ψήφιση και στο σύνολο του παραπάνω νοµοσχεδίου.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Το Σώµα παρέσχε τη ζητηθείσα εξουσιοδότηση.
Έχουν διανεµηθεί τα Πρακτικά της Τετάρτης 7 Νοεµβρίου 2012,
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Δευτέρας 26 Νοεµβρίου 2012, Τρίτης 27 Νοεµβρίου 2012, Πέµπτης 29 Νοεµβρίου 2012, Παρασκευής 30 Νοεµβρίου 2012, Δευτέρας 3 Δεκεµβρίου 2012, Τρίτης 4 Δεκεµβρίου 2012, Τετάρτης 5
Δεκεµβρίου 2012 και Πέµπτης 6 Δεκεµβρίου 2012 και ερωτάται το
Σώµα εάν τα επικυρώνει.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Για τα Πρακτικά
µιλάµε τώρα. Αυτά που είπαµε εµείς και εσείς. Δεν αλλάζουν τίποτα, δεν πλαστογραφούνται αυτά.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Εσείς έχετε διαγράψει πράγµατα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς τα
Πρακτικά της Τετάρτης 7 Νοεµβρίου 2012, Δευτέρας 26 Νοεµβρίου 2012, Τρίτης 27 Νοεµβρίου 2012, Πέµπτης 29 Νοεµβρίου
2012 Παρασκευής 30 Νοεµβρίου 2012, Δευτέρας 3 Δεκεµβρίου
2012, Τρίτης 4 Δεκεµβρίου 2012, Τετάρτης 5 Δεκεµβρίου 2012
και Πέµπτης 6 Δεκεµβρίου 2012, επικυρώθηκαν.
Κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη
συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 21.28’ λύεται η συνεδρίαση για αύριο ηµέρα Τρίτη 15 Ιανουαρίου 2013 και ώρα
18.00’, µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος: α)κοινοβουλευτικό
έλεγχο: συζήτηση αναφορών και ερωτήσεων και β) νοµοθετική
εργασία: µόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού: «Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύµατος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισµού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού και άλλες διατάξεις».
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
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