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ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΜΖ’
Τρίτη 19 Μαρτίου 2013
ΘΕΜΑΤΑ
Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 2ο Δηµοτικό Σχολείο Φλώρινας, το Δηµοτικό
Σχολείο Κεφάλου Κω, το Δηµοτικό Σχολείο Λίνδου Ρόδου και
το Γυµνάσιο Κολυνδρού Πιερίας, σελ. 9157, 9166, 9174
2. Αναφορά στην απόφαση του EUROGROUP για κούρεµα
των τραπεζικών καταθέσεων στην Κύπρο και στη στάση της
Ελλάδας, σελ. 9164, 9166, 9168, 9170, 9171, 9173, 9174,
9183, 9186, 9188, 9189, 9190, 9191, 9192, 9193, 9194, 9195,
9199, 9200, 9202, 9203, 9204, 9205, 9206, 9207
3. Αναφορά στην απόρριψη της πρότασης του EUROGROUP από τη Βουλή των αντιπροσώπων της Κυπριακής
Δηµοκρατίας, σελ. 9171, 9172, 9173, 9174, 9183, 9186, 9188,
9189, 9190, 9192, 9193, 9194, 9197, 9198, 9199, 9201, 9202,
9204, 9205, 9206, 9207
4. Επί διαδικαστικού θέµατος, σελ. 9169, 9176, 9191, 9194,
9205
Β. ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Συζήτηση αναφορών και ερωτήσεων:
α) Προς τον Υπουργό Υγείας:
i) σχετικά µε την αύξηση του αριθµού των θέσεων ΤΕ Νοσηλευτών στο Βενιζέλειο - Πανάνειο Νοσοκοµείο Ηρακλείου,
σελ. 9153
ii) σχετικά µε την καθυστέρηση χορήγησης των οδοιπορικών στους νεφροπαθείς, σελ. 9155
β) Προς τον Υπουργό Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας:
i) σχετικά µε τη φιλοξενία παιδιών ανέργων και χαµηλόµισθων στις παιδικές κατασκηνώσεις, σελ. 9157
ii) σχετικά µε την παράταση των υφιστάµενων και την προκήρυξη νέων προγραµµάτων κοινωφελούς εργασίας, σελ.
9159
Γ. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
1. Κατάθεση Εκθέσεων Διαρκών Επιτροπών:
α) Η Διαρκής Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων καταθέτει
την έκθεσή της στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Παιδείας
και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθµια και Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.), σελ. 9159
β) Η Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου καταθέτει την έκθεσή της στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων: "Κύρωση της Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του
Υπουργικού Συµβουλίου της Ουκρανίας", σελ. 9195
2. Συζήτηση επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών:
"Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και
άλλες διατάξεις", σελ. 9162
3. Κατάθεση σχεδίου νόµου:
Οι Υπουργοί Εξωτερικών, Οικονοµικών και Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κατέθεσαν
σχέδιο νόµου: "Σύσταση Γραφείου Ελληνικής Προεδρίας και
άλλες διατάξεις", σελ. 9164
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ΤΡΑΓΑΚΗΣ Ι. ,

σελ. 9153-9168
σελ. 9176-9194
σελ. 9194-9208
σελ. 9168-9176

ΟΜΙΛΗΤΕΣ
Α. Επί της αναφοράς στην απόφαση του EUROGROUP
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ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ά. , σελ. 9205
ΒΑΛΑΒΑΝΗ Ό. ,
σελ. 9186
ΒΟΡΙΔΗΣ Μ. ,
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ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ Ν. ,
σελ. 9204, 9205
ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ Μ. ,
σελ. 9173, 9200
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σελ. 9171, 9172
ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ,
σελ. 9183
ΚΟΝΤΟΝΗΣ Χ. ,
σελ. 9192
ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ Π. ,
σελ. 9173, 9197
ΛΟΒΕΡΔΟΣ Α. ,
σελ. 9188
ΜΑΡΙΑΣ Ε. ,
σελ. 9206
ΜΙΧΕΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Ι. , σελ. 9194
ΜΠΕΖΑΣ Α. ,
σελ. 9193, 9194

ΞΗΡΟΤΥΡΗ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ Α. ,
σελ. 9174, 9207
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ - ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ Α. ,
σελ. 9189
ΠΑΠΠΑΣ Χ. ,
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σελ. 9174
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σελ. 9176
Δ. Επί των αναφορών και ερωτήσεων:
ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ Ε. ,
σελ. 9153, 9154
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σελ. 9155
ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ Β. ,
σελ. 9159, 9160
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Β. ,
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ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ,
σελ. 9157, 9158, 9159, 9160
ΣΑΛΜΑΣ Μ. ,
σελ. 9153, 9154, 9155, 9156
Ε. Επί του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών:
ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ Δ. ,
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ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ά. , σελ. 9162, 9205
ΒΑΛΑΒΑΝΗ Ό. ,
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ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ,
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ΚΟΝΤΟΝΗΣ Χ. ,
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ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Π. , σελ. 9166, 9167
ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ Π. ,
σελ. 9196, 9198
ΛΟΒΕΡΔΟΣ Α. ,
σελ. 9198, 9189
ΜΑΡΙΑΣ Ε. ,
σελ. 9168, 9169, 9206
ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ Ι. ,
σελ. 9185
ΜΙΧΕΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Ι. , σελ. 9194
ΜΠΕΖΑΣ Α. ,
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ΞΗΡΟΤΥΡΗ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ Α. ,
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ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ Η. ,
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
ΙΕ’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ Α’
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΜΖ’
Τρίτη 19 Μαρτίου 2013
Αθήνα, σήµερα στις 19 Μαρτίου 2013, ηµέρα Τρίτη και ώρα
18.09’ συνήλθε στην Αίθουσα συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου
η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία του
Ε’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΛΕΩΝΙΔΑ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΥ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
Εισερχόµεθα στη συζήτηση των
ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Θα συζητηθεί η πρώτη µε αριθµό 3464/25-10-2012 ερώτηση
πρώτου κύκλου του Βουλευτή Ηρακλείου της Νέας Δηµοκρατίας
κ. Ελευθερίου Αυγενάκη προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά µε
την αύξηση του αριθµού των θέσεων ΤΕ Νοσηλευτών στο «Βενιζέλειο- Πανάνειο» Νοσοκοµείο Ηρακλείου.
Ο κ. Αυγενάκης έχει το λόγο για δύο λεπτά.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, µε αφορµή την παρέµβαση που κατέθεσα και
που σήµερα συζητάµε και αφορά την ανάγκη των θέσεων νοσηλευτών τεχνολογικής εκπαίδευσης στο «Βενιζέλειο» Νοσοκοµείο
Ηρακλείου, θα ήθελα να επισηµάνω και τα γενικότερα προβλήµατα που αντιµετωπίζει το «Βενιζέλειο-Πανάνειο», τα οποία προκύπτουν και γιγαντώνονται από το νέο οργανόγραµµα που
αλλάζει τη δοµή και τη λειτουργία του ιστορικού Νοσοκοµείου
του Ηρακλείου.
Κύριε Υπουργέ, σαφώς πρέπει να γίνει άµεσα πιο λειτουργική,
πιο οικονοµική και πιο αποτελεσµατική η δοµή των νοσοκοµειακών ιδρυµάτων της χώρας µας. Σαφώς και πρέπει να προχωρήσουµε στη µεταρρύθµιση της υγείας, χωρίς όµως να
επιτρέψουµε σε καµµία περίπτωση την αποδυνάµωση των νοσοκοµειακών δοµών ή την οποιαδήποτε έκπτωση στην ποιότητα των
παρεχόµενων υπηρεσιών από άνευ σχεδιασµού συγχωνεύσεις.
Κύριε Υπουργέ, η συνένωση των δύο µεγάλων νοσοκοµείων
του Ηρακλείου, του ΠΑΓΝΗ και του «Βενιζελείου», θα είναι µια
συγχώνευση πρωτοφανούς µεγέθους για τα νοσοκοµειακά χρονικά της Ελλάδος τελικής συνολικής δυναµικότητας χιλίων διακοσίων κλινών. Για να γίνει κατανοητό το µέγεθος της υλοποιούµενης συνένωσης, αρκεί να αναφερθεί ότι από πλευράς αριθµού
νοσηλευοµένων ασθενών και ηµερών νοσηλείας το αποτέλεσµα
είναι ταυτόσηµο µε το αντίστοιχο της θεωρητικής συνένωσης
των Νοσοκοµείων «Αττικό» και «Αλεξάνδρα» στην Αθήνα.
Όσον αφορά το καθαρά διοικητικό µέρος -προµήθειες αναλωσίµων, εξοπλισµού κ.λπ.- ορθώς γίνεται η ενοποίηση των διαδικασιών από κοινή διοικητική διαδικασία και από κοινή υπηρεσία
µέσω κοινού τµήµατος προµηθειών αλλά η ενοποίηση των διαδικασιών παροχών υγείας, δηλαδή των ιατρικών και νοσηλευτικών

τµηµάτων, είναι πιο πολύπλοκη διαδικασία και δεν περιγράφεται
µε σαφήνεια στο ν. 4052/2012.
Κύριε Υπουργέ, πώς θα συνενωθούν δύο νοσοκοµεία που τελούν κάτω από διαφορετική θεσµική λειτουργία; Πώς θα συνενωθούν δύο νοσοκοµεία, όταν το προσωπικό του ΠΑΓΝΗ υπάγεται στο Υπουργείο Παιδείας, ενώ παρέχει κλινικό και ιατρικό
έργο παράλληλα, ενώ το ιατρικό προσωπικό του «Βενιζελείου»
ανήκει στο ΕΣΥ, συνεπώς στο Υπουργείο Υγείας; Σας έβαλα δύο
πρώτα απλά ερωτήµατα που προκύπτουν.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Με ποια διαδικασία και σε ποια κλινική θα τοποθετηθούν οι ειδικευόµενοι γιατροί, καθώς υπάρχει η ασάφεια σε σχέση µε την
διαδικασία τοποθέτησής τους µέσα από κοινή λίστα; Το νοσηλευτικό προσωπικό είναι διαφορετικής επαγγελµατικής κατάρτισης: διετούς εκπαίδευσης ΔΕ και τετραετούς φοίτησης ΤΕΙ-ΑΕΙ,
µε µη σαφές καθηκοντολόγιο και ασαφείς αρµοδιότητες στο «Βενιζέλειο», ενώ στο ΠΑΓΝΗ το πρόβληµα είναι λίγο µικρότερο. Το
ερώτηµα, λοιπόν, είναι. Πώς θα γίνει η ενσωµάτωση των νοσηλευτών µε διαφορετικό εκπαιδευτικό υπόβαθρο µέσα σε έναν
καινούργιο οργανισµό;
Κύριε Υπουργέ, κλείνω µε το εξής. Δεν πρέπει να περνά από
το µυαλό το δικό σας, από το µυαλό κανενός εδώ µέσα η διαγραφή της προσφοράς και της ιστορίας του «Βενιζελείου» Νοσοκοµείου όλα αυτά τα χρόνια. Είναι αδιανόητο για όλους εµάς
που ζούµε, που γνωρίζουµε, που έχουµε επισκεφθεί το νοσοκοµείο αυτό η όποια ή µερική διαγραφή της ιστορίας του ή η µερική
ή συνολική απορρόφησή του.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Το λόγο έχει ο Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας κ. Μάριος Σαλµάς για τρία λεπτά.
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αγαπητέ κύριε συνάδελφε, γνωρίζω το ενδιαφέρον σας για τα
θέµατα της υγείας της περιοχής σας. Εξάλλου και στο γραφείο
µου έχουµε συναντηθεί τρεις ή τέσσερις φορές, αν θυµάµαι
καλά, και είχατε δείξει έντονα την αγωνία που έχετε για τα νοσηλευτικά Ιδρύµατα του Νοµού Ηρακλείου.
Σας λέω κάτι ξεκάθαρα σήµερα. Κανείς δεν σκέφτεται την υποβάθµιση του «Βενιζέλειου Νοσοκοµείου». Το «Βενιζέλειο Νοσοκοµείο» είναι ένα νοσοκοµείο αιχµής που έχει ιστορία, έχει να
επιδείξει καλούς δείκτες και σκοπεύουµε να βελτιώσουµε τους δείκτες. Η συνένωση που έγινε, δεν έγινε για να υποβαθµιστεί το «Βενιζέλειο», έγινε για να αναβαθµιστεί. Είναι ευθύνη της διοίκησης
αλλά και του διοικητή της υγειονοµικής περιφέρειας να στοχεύσουν στο να αναβαθµίσουν τα δύο ιδρύµατα που συγχωνεύθηκαν.
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Και να ξεκαθαρίσω και κάτι άλλο. Όταν δύο ιδρύµατα συγχωνεύονται διοικητικά, η ευθύνη είναι µεγαλύτερη στη διοίκηση.
Δεν σηµαίνει καθόλου ότι νοµιµοποιείται κανείς να υποβαθµίσει
τις υπηρεσίες είτε στο ένα είτε στο άλλο. Μπορεί να αναδιοργανώσει τµήµατα, να τα κάνει πιο αποδοτικά και στα δύο νοσοκοµεία –έχει αυτήν την ευελιξία- αλλά σε καµµία περίπτωση το
τελικό προϊόν δεν πρέπει να είναι υποβάθµιση και δεν θα είναι.
Δεσµεύοµαι εγώ σήµερα. Δεν θα υποβαθµιστεί καθόλου το «Βενιζέλειο» Νοσοκοµείο. Αντιθέτως, θα δοθεί έµφαση και έχουν
δοθεί οδηγίες να αναβαθµιστεί.
Συγκεκριµένα, επειδή στην ερώτησή σας ρωτήσατε και για τον
κλάδο των ΤΕ νοσηλευτών, όπου στον καινούργιο οργανισµό,
στο «Βενιζέλειο», προβλέπονται να είναι διακόσιοι ενενήντα ένας,
σας λέω κατ’ αρχήν -για να αισθάνεστε ήσυχος-ότι για τα δύο
αυτά νοσοκοµεία ακολουθήθηκαν επακριβώς τα αιτήµατα τόσο
της διοίκησης της υγειονοµικής περιφέρειας όσο και της διοίκησης του νοσοκοµείου. Επακριβώς υιοθετήθηκαν! Έτσι, διαµορφώθηκαν οι νέοι οργανισµοί. Δηλαδή, οι οργανισµοί που γνωρίζετε -και που θα σας πω τώρα αναφορικά µε τις θέσεις των νοσηλευτών- βασίζονται στις αποφάσεις της νοσοκοµειακής µονάδας, της υγειονοµικής περιφέρειας, αλλά και του ΚΕΣΥΠΕ.
Ειδικότερα, για τις θέσεις νοσηλευτικής υπηρεσίας προβλέφθηκαν πεντακόσιες ογδόντα τέσσερις οργανικές θέσεις σε όλες
τις κατηγορίες ή κλάδους αυτής, εκ των οποίων διακόσιες ενενήντα µία αφορούσαν ΤΕ Νοσηλευτικής, έναντι διακοσίων δεκαεννέα θέσεων που εκείνη τη χρονική στιγµή ήταν καλυµµένες.
Δηλαδή, δώσαµε πολύ περισσότερες θέσεις.
Επισηµαίνουµε, επίσης, ότι το σύνολο των οργανικών θέσεων
του προσωπικού ενός νοσοκοµείου έχει άµεση συνάρτηση και
µε τις οργανικές κλίνες. Όπως γνωρίζετε, στο εν λόγω νοσοκοµείο αυτές µειώθηκαν κατά εξήντα, δηλαδή από πεντακόσιες
υποχώρησαν σε τετρακόσιες σαράντα οργανικές κλίνες.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κύριου Υπουργού)
Θέλω να ξεκαθαρίσω και κάτι τελευταίο. Σε κάθε περίπτωση
οι οργανισµοί είναι αυτοί. Θα δούµε πώς θα λειτουργήσουν. Θα
τους συγκρίνουµε µε τις ανάγκες που θα προκύψουν και είµαστε
εδώ να ξανασυζητήσουµε, να επανασχεδιάσουµε και να διορθώσουµε όλους εκείνους τους οργανισµούς, οι οποίοι -όπως φαίνεται στην πορεία- δεν θα καλύπτουν τις ανάγκες της περιοχής.
Αυτό είναι ξεκάθαρο.
Ξεκινάει το πιλοτικό πρόγραµµα, µε βάση τα στοιχεία που είχαµε στη διάθεσή µας και τα αιτήµατα των διοικήσεων των υγειονοµικών µονάδων κι αν χρειαστεί, θα κάνουµε διόρθωση.
Πάντως, εγώ θα λάβω πολύ σοβαρά υπ’ όψιν µου την παρατήρησή σας και για τις ΤΕ νοσηλεύτριες, σε ενδεχόµενη αναθεώρηση που βεβαίως θα κρίνει και η δηµοσιονοµική πορεία της
χώρας και τα δηµοσιονοµικά του Υπουργείου Υγείας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ευχαριστούµε,
κύριε Υπουργέ.
Ο κ. Αυγενάκης έχει το λόγο για τρία λεπτά.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ: Κύριε Υπουργέ, ήσασταν κατατοπιστικός. Ωστόσο, θα µου επιτρέψετε να καταθέσω ορισµένες
απορίες ακόµα, που είµαι βέβαιος ότι θα σας είναι χρήσιµες, µια
και εσείς δηλώσατε ότι είναι ευπρόσδεκτες παρεµβάσεις και
προτάσεις που γίνονται από µέρους µας.
Η διαδικασία της ενοποίησης θα πρέπει να έχει ξεκάθαρα κριτήρια και σαφείς στόχους, όχι µόνο κατανοητά σε εµάς αλλά κατανοητά και στους εργαζόµενους, στο νοσηλευτικό προσωπικό,
στο ιατρικό προσωπικό και στο διοικητικό προσωπικό. Στα κριτήρια αυτά πρέπει να συµπεριλαµβάνονται απαραιτήτως η βελτίωση ή τουλάχιστον η µη επιδείνωση του επιπέδου παροχής
υπηρεσιών υγείας στον καλυπτόµενο πληθυσµό, η µείωση του
κόστους -για την οποία βεβαίως είµαστε απόλυτα σύµφωνοι- η
ορθολογική αξιοποίηση του υπάρχοντος αξιόλογου ιατρικού δυναµικού και ο σεβασµός της ιστορικότητας και του ρόλου του
εκάστοτε ιδρύµατος.
Κύριε Υπουργέ, η προκήρυξη των θέσεων των συντονιστών διευθυντών στα µεγάλα τµήµατα του ΕΣΥ, άρα και στο «ΒενιζέλειοΠανάνειο» Νοσοκοµείο, θα προωθήσει την αξιοκρατική αξιοποίηση του έµψυχου υλικού. Η αξιοποίηση µέσα στο σύστηµα, χωρίς
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την προκήρυξη νέων θέσεων -κρατήστε το αυτό- µπορεί να γίνει
µε εσωτερική κρίση από τη διοίκηση για θέσεις συντονιστών διευθυντών ιατρών από τους υπηρετούντες µε βάση τα προσόντα,
κατά αντιστοιχία µε τα οριζόµενα από το ν. 2519/1997.
Κύριε Υπουργέ, ακόµη µπορεί να επιτευχθεί η επίλυση υπαρχόντων και γνωστών δυσλειτουργιών σε συγκεκριµένα κλινικά
τµήµατα των δύο νοσοκοµείων. Αυτό θα µπορούσε να επιλυθεί
µε επιλεκτική και τεκµηριωµένη απόσπαση ιατρικού προσωπικού
από το ένα νοσοκοµείο στο άλλο ή και µε πλήρη συνένωση υπό
κοινή διεύθυνση.
Επιπλέον, θα πρέπει να εξετάσουµε το γεγονός τα µέλη διδακτικού-ερευνητικού προσωπικού που παρέχουν κλινικό και ιατρικό έργο σε πανεπιστηµιακά νοσοκοµεία του ΕΣΥ, να υπάγονται στη δικαιοδοσία του Υπουργείου Υγείας και µόνο ως προς
το διδακτικό και ερευνητικό τους έργο να υπάγονται στο Υπουργείο Παιδείας. Πολλοί από τους ειδικευόµενους έχουν ήδη εκπληρώσει µέρος της θητείας τους και προσέρχονται, χωρίς να
είναι ξεκαθαρισµένο πού και βάσει ποιας διαδικασίας θα τοποθετούν για το υπόλοιπο της θητείας τους.
Κύριε Υπουργέ, η διασύνδεση των δύο νοσοκοµειακών ιδρυµάτων σε στοχευµένες ιατρικές υπηρεσίες είναι εφικτή, αλλά και
θεµιτή. Είναι θεµιτή, εφόσον αναβαθµίζονται οι υπηρεσίες που
παρέχονται, µειώνεται το κόστος λειτουργίας χωρίς να επιδεινώνεται η ποιότητα, επιταχύνεται η αποτελεσµατικότερη λειτουργία
τους και γίνεται µε σεβασµό στην ιστορία και τη φυσιογνωµία
του «Βενιζελείου-Πανάνειου» Νοσοκοµείου, του Γενικού Νοσοκοµείου Ηρακλείου και του Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου Ηρακλείου.
Για να επιτευχθούν όλα αυτά, είναι απαραίτητη η ύπαρξη σχεδίου και η συνεργασία –άλλωστε δείξατε τέτοια δείγµατα διάθεσης συνεργασίας- µε τους εργαζόµενους γιατρούς, το νοσηλευτικό προσωπικό και το διοικητικό προσωπικό. Είναι βέβαιο ότι
οτιδήποτε πρέπει να γίνει για την αναδιοργάνωση της υγείας, θα
πρέπει να γίνει µε τρόπο ορθό, µεθοδικό, ρεαλιστικό, αλλά και
συντονισµένο. Αυτή η λογική µε βρίσκει απόλυτα σύµφωνο και
είµαι ανοικτός, όπως φαντάζοµαι και η ιατρική κοινότητα του
Ηρακλείου για συζήτηση αλλά και προτάσεις που θα συµβάλουν
στο καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Το λόγο έχει ο κ.
Σαλµάς.
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Θίξατε
µια σειρά θεµάτων που µπορούν να διευθετηθούν από την υγειονοµική περιφέρεια και τη διοίκηση του νοσοκοµείου, για να µην
υπάρχουν προβλήµατα κατανοµής των ειδικευοµένων στις κλινικές. Επίσης, θα πρέπει να τρέξει γρήγορα η µεταρρύθµιση στο
χώρο των νοσοκοµείων µε βάση τα κριτήρια και τις οδηγίες που
έχουµε δώσει.
Σας λέω ξανά ότι µπορεί να κάνει και µετακινήσεις ιατρικού ή
νοσηλευτικού προσωπικού από το ένα νοσοκοµείο στο άλλο,
προκειµένου να έχει κάνει τα τµήµατα πιο αποδοτικά. Δηλαδή,
αν υπάρχει µία κλινική στο «Βενιζέλειο» και λείπει ένας γιατρός
που πλεονάζει στο άλλο νοσοκοµείο, σαφέστατα µπορεί να κάνει
τη µετακίνηση, για να κάνει αποδοτική και λειτουργική και αυτήν
την κλινική.
Όµως, όσον αφορά τους γιατρούς που είπατε, δεν έχουν µόνο
υποχρεώσεις που συνηθίζουµε να λέµε –και θα αναφερθώ σ’
αυτές- αλλά έχουν και δικαιώµατα. Οι γιατροί είναι βασικός πυλώνας λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Υγείας και των νοσοκοµείων. Η άποψή τους λαµβάνεται και πρέπει να λαµβάνεται
υπ’ όψιν σ’ αυτήν την προσπάθεια για το πώς θα γίνουν πιο αποδοτικά τα τµήµατα και οι κλινικές. Σίγουρα οι ιδέες και οι αλλαγές
είναι πιο εύκολο να προέλθουν από αυτούς που ζουν και διαµορφώνουν το σύστηµα υγείας και το υπηρετούν, παρά από τις διοικήσεις που στις περισσότερες περιπτώσεις µπορεί να µην είχαν
και επαφή προηγουµένως µε το χώρο της διοίκησης των νοσοκοµείων.
Οι γιατροί έχουν ένα καθήκον, να συµβάλλουν στο να αυξηθεί
η αποδοτικότητα των τµηµάτων και οι διοικήσεις έχουν ένα άλλο
καθήκον, να παρακολουθούν αυτήν την αποδοτικότητα και να κατευθύνουν τους πόρους κάθε χρονιά µε βάση την απόδοσή τους.
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Από την ώρα που στη χώρα µας έχουν περιοριστεί τα διαθέσιµα
ευρώ για όλους τους τοµείς, αλλά και για την υγεία, έχουµε την
υποχρέωση να αυξήσουµε την αποδοτικότητα των πόρων, δηλαδή, την αξία του 1 ευρώ. Η κλινική, το τµήµα που θα έχει πιο
σύντοµη νοσηλεία του περιστατικού, που θα κρατά λιγότερες
ηµέρες τον ασθενή χωρίς να υποβαθµίζεται η περίθαλψή του, το
τµήµα που θα έχει λιγότερες επιπλοκές, το τµήµα που θα παρέχει την ίδια υπηρεσία υγείας µε λιγότερο κόστος σεβόµενο το
δηµόσιο χρήµα, θα πρέπει να αυξάνει τη δυναµικότητά του, να
ενσωµατώνει τµήµατα και κρεβάτια από το άλλο ίδιο τµήµα που
βρίσκεται στο ίδιο ή σε άλλο νοσοκοµείο που δεν πληροί αυτά
τα κριτήρια, όπου δηλαδή καθυστερούν γιατροί, δεν διεκπεραιώνουν γρήγορα τα περιστατικά τους και έχουµε µεγάλο χρόνο
νοσηλείας. Εδώ έχουν ευθύνη και οι διοικήσεις. Υπάρχουν διοικήσεις που δεν λαµβάνουν εκείνα τα µέτρα, για να µπορούν να
διακινούνται γρήγορα τα περιστατικά και να µη λιµνάζουν κοστίζοντας περισσότερο στα νοσοκοµεία.
Όλα αυτά θα γίνουν, όταν ολοκληρώσουµε και εµείς το υπόλοιπο της µεταρρύθµισης που αφορά το κοµµάτι των νοσοκοµείων και τον τρόπο µε τον οποίο θα λογοδοτούν οι διοικήσεις
των νοσοκοµείων. Ήδη κάνουµε το πρώτο βήµα µε την προκήρυξη των θέσεων όλων των νοσοκοµείων, για να φύγουµε από
το παλιό καθεστώς µε τους κοµµατικούς διορισµούς και να πάµε
σε µία πιο αξιοκρατική βάση. Και τα συµβόλαιά τους και οι συµβάσεις τους θα είναι τέτοιες που θα λογοδοτούν. Δηλαδή, ο διοικητής του νοσοκοµείου πλέον θα λογοδοτεί, δεν θα έχει την
ασυλία για τα ελλείµµατα και ό,τι κακό συµβαίνει στο νοσοκοµείο
είτε αυτό αφορά κακοδιαχείριση είτε αφορά ανεπαρκή προµήθεια και επάρκεια των κλινικών είτε σηµαίνει κακούς δείκτες στο
νοσοκοµείο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Θα συζητηθεί η
πρώτη µε αριθµό 6018/19-1-2013 ερώτηση δεύτερου κύκλου του
Βουλευτή Λακωνίας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Αθανασίου Δαβάκη προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά µε την καθυστέρηση χορήγησης των οδοιπορικών στους νεφροπαθείς.
Το λόγο έχει ο κ. Δαβάκης για δύο λεπτά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Στις 19 Ιανουαρίου του προπερασµένου µηνός είχαµε καταθέσει µία ερώτηση σχετικά µε την καθυστέρηση της καταβολής των
οδοιπορικών εξόδων στους νεφροπαθείς. Η τύχη αυτής της ερωτήσεως, η µη απαντηθείσα ερώτηση, µας φέρνει σήµερα εδώ και
έχουµε τη χαρά και την τιµή να συζητούµε διά ζώσης ένα ζέον,
καυτό θέµα που αντιµετωπίζουν οι νεφροπαθείς όλης της χώρας.
Πέραν δε τούτου, οι νεφροπαθείς έχουν ζητήµατα που αφορούν
και τις µονάδες τεχνητού νεφρού και όλο αυτό το πλέγµα, το
οποίο έχει να κάνει µε τα ταµεία που έχουν να πληρώσουν τα
συγκεκριµένα κόµιστρα και τη γενικότερη κατάσταση, όπως αυτή
συντίθεται από την υπάρχουσα δοµή του χάρτη της υγείας σήµερα, στην οποία γίνονται σηµαντικές τοµές και µεταρρυθµίσεις
που εύχοµαι διακαώς να ευοδωθούν.
Το ζήτηµα, λοιπόν, της καθυστέρησης της καταβολής των
οδοιπορικών εξόδων -ιδίως σε αυτούς που έρχονται από την ελληνική περιφέρεια και υπερβαίνουν τα ογδόντα χιλιόµετρα από
και προς τον τόπο κατοικίας τους, προκειµένου να πάνε στη µονάδα τεχνητού νεφρού για το Νοµό Λακωνίας στο Νοσοκοµείο
των Μολάων και στο Νοσοκοµείο της Σπάρτης- και η καθυστέρηση καταβολής µε πρωταρχικό συντελεστή αυτόν του ΟΓΑ,
είναι ζητήµατα που ζητούµε σήµερα να απαντηθούν. Επίσης, θέλουµε να πιέσουµε για τον εξορθολογισµό και την επίλυση του
προβλήµατος.
Νοµίζω ότι αυτό το οποίο πρέπει να απασχολεί κάθε πολιτική
ηγεσία, κύριε Υπουργέ, είναι η διευκόλυνση και απλοποίηση και
–θα έλεγα- η επί τα βελτίω ρύθµιση της ζωής των εµπεριστάτων
συνανθρώπων µας, ιδιαίτερα των αιµοκαθαιροµένων, που όπως
καλύτερα από εµένα γνωρίζετε λόγω της ιδιότητάς σας, πρέπει
τρεις φορές την εβδοµάδα να πηγαινοέρχονται ογδόντα, εκατό,
εκατόν πενήντα και διακόσια χιλιόµετρα στην ελληνική περιφέρεια, προκειµένου να προβούν στην αιµοκάθαρση και να υλοποιήσουν τη συγκεκριµένη διαδικασία.
Θέλω να πιστεύω ότι αυτή η ερώτηση θα αποτελέσει την
απαρχή, προκειµένου και ταχύτερα να καταβάλλονται τα ποσά
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των οδοιπορικών αλλά κυρίως να υπάρξει µία κίνηση εξορθολογισµού των 800 ευρώ –δηλαδή των µειωµένων από τα 2.200 ευρώ
στα 800 ευρώ- που πρέπει να καταβληθούν στον ασφαλισµένο.
Πρέπει να υπάρξει ένας εξορθολογισµός επί τα βελτίω, προκειµένου να υπάρξει µία πιο ρεαλιστική στάση στα δεδοµένα που
σήµερα αντιµετωπίζουµε.
Περιµένω µε µεγάλο ενδιαφέρον την απάντησή σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Το λόγο έχει ο κύριος Υπουργός.
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Αγαπητέ κύριε συνάδελφε, η ερώτησή σας θίγει το αυτονόητο, το
οποίο ταυτίζεται µε τις οδηγίες που έχει πάρει η διοίκηση του
ΕΟΠΥΥ από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου και τον Πρωθυπουργό.
Κατά πρώτη προτεραιότητα, θα εξοφλούνται τα τιµολόγια και
οι αποδείξεις των ασθενών που κατέβαλαν µία δαπάνη για την
υγεία από την τσέπη τους για οποιονδήποτε λόγο είτε αυτό
αφορά την πληρωµή ταξί ενός νεφροπαθούς –η διαδικασία είναι
πρώτα να πληρώνει και µετά να πηγαίνει το παραστατικό στον
ΕΟΠΥΥ για να παίρνει τα χρήµατα- είτε αφορά φαρµακευτική δαπάνη, όταν αγόρασε φάρµακο κατά τη διάρκεια αποχής ή αναστολής παροχής φαρµάκων από τους φαρµακοποιούς είτε
αφορά τα γυαλιά ενός ανθρώπου είτε οποιαδήποτε παροχή σε
είδος.
Με αφορµή την πολύ επίκαιρη ερώτησή σας, λοιπόν, βγάζουµε
ένα ξεκάθαρο µήνυµα. Η οδηγία είναι σαφέστατη προς τη διοίκηση του ΕΟΠΥΥ και η διοίκηση του ΕΟΠΥΥ έχει αποκλειστικά
την ευθύνη αν δεν τηρεί αυτό που λέµε σήµερα. Είναι απόλυτο
αυτό για την πολιτική ηγεσία. Πρώτα θα πληρώνονται οι ασθενείς
και µετά οι πάροχοι. Αυτό είναι σαφέστατη πολιτική οδηγία και
ελέγχεται η διοίκηση του ΕΟΠΥΥ κάθε φορά που φτάνει να ρωτάει ένας Βουλευτής για τα αυτονόητα. Αυτό είναι ξεκάθαρο.
Από εκεί και πέρα να πω το εξής. Πράγµατι, η ταλαιπωρία των
νεφροπαθών είναι µεγάλη. Το κράτος παίρνει µέτρα κοινωνικής
πρόνοιας αλλά και ουσιαστικής στήριξης αυτής της οµάδας
ασθενών. Γι’ αυτό και µέσα σ’ αυτά τα µέτρα πρόνοιας που παίρνει, είναι και η κάλυψη αυτού του επιδόµατος µετακίνησης. Προσπαθούµε να µη χρειάζεται να µετακινούνται οι ασθενείς. Όπου
υπάρχει µονάδα αιµοκάθαρσης που δηµιουργείται σε οποιαδήποτε περιοχή, επισπεύδουµε τις διαδικασίες, για να γίνεται γρήγορα η αδειοδότηση. Αυτό διευκολύνει ασθενείς, ώστε να µη
µετακινούνται και ταλαιπωρούνται και να µην προκύπτει και αυτό
το κόστος.
Βεβαίως, να πω ότι γι’ αυτήν την οµάδα ασθενών, τους νεφροπαθείς, πήραµε ειδικά µέτρα, πήραµε ειδική απόφαση για να καλύπτεται κατ’ εξαίρεση όλη η φαρµακευτική περίθαλψή τους και
φάρµακα που δεν αφορούν την πάθησή τους βάσει της νοµοθεσίας που είχε ψηφίσει η Βουλή και της µετέπειτα εξουσιοδοτικής
υπουργικής απόφασης που εξεδόθη. Υπέγραψα πρόσφατα µία
υπουργική απόφαση, σύµφωνα µε την οποία οι νεφροπαθείς
µπορούν να παίρνουν όλα τα φάρµακά τους χωρίς συµµετοχή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Το λόγο έχει ο κ.
Δαβάκης για τρία λεπτά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, δεν θα διαφωνήσω
µε αυτά που λέει ο κύριος Υπουργός, δεδοµένου ότι παραβιάζει
ανοιχτές θύρες προς όλους µας. Ένα µέρος αυτού του χώρου
είναι και εκείνος και προς αυτήν την κατεύθυνση νοµίζω ότι κάνει
ό,τι µπορεί προκειµένου να επιλυθούν τα ζητήµατα.
Βέβαια, όπως είπατε, η ερώτησή µου αφορά το αυτονόητο –
δεδοµένου ότι σήµερα παλεύουµε για την αίσθηση και την εφαρµογή του αυτονόητου- και είναι κάτι που αποτελεί ζητούµενο
καίριας σηµασίας στην πολιτική δράση, ιδιαίτερα των ηµερών
που ζούµε και εσείς και εγώ.
Όµως, αυτό το οποίο πρέπει να καταλάβουµε είναι ότι ένας αιµοκαθαρόµενος, για παράδειγµα στο Νοµό Λακωνίας ή στο
Νοµό Αιτωλοακαρνανίας -όπως κι εσείς πολύ καλά ξέρετε- δεν
πηγαίνει από το Παγκράτι στο Νοσοκοµείο «Ευαγγελισµός» για
να κάνει την αιµοκάθαρσή του και να γυρίσει, αλλά πηγαίνει από
το Γερολιµένα στη Σπάρτη ή από τη Νεάπολη στους Μολάους,
µε ό,τι αυτό συνεπάγεται για χρήµα, για ώρες και για χιλιόµετρα.
Όσον αφορά την καταβολή και σχετικά µε τον ΕΟΠΥΥ, θα
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ήθελα να πω ότι ήδη έχει να πληρώσει ο ΟΓΑ τις καταβολές
στους νεφροπαθείς από τον Απρίλιο του 2012, µε βάση τα στοιχεία τα οποία διαθέτω εγώ σήµερα. Τελευταίως πληρώθηκε από
τον ΟΠΑΔ το 2012, προσφάτως, πριν καταθέσω την ερώτηση
αυτή.
Αντιλαµβάνεστε σε ποια κατάσταση βρισκόµαστε, όταν κάποιος πρέπει να δώσει στον ταξιτζή τα χρήµατα αυτά και δεν τα
έχει για να πάει από το ακραίο σηµείο της ελληνικής επικράτειας
στην καρέκλα του αιµοκαθαροµένου. Υπονοµεύεται και ο πολιτικός λόγος του Υπουργού και ο πολιτικός λόγος του Βουλευτή
και είµαστε αναξιόπιστοι στα µάτια της ελληνικής κοινωνίας,
όσες προσπάθειες κι αν καταβάλλετε και εσείς και όσες εντολές
κι αν δίνει ο Πρωθυπουργός κι ο κάθε Υπουργός και ο κάθε κρατικός λειτουργός. Αντιλαµβανόµαστε, λοιπόν, ότι πρέπει µε απλά
λόγια και µε συγκεκριµένες προσπάθειες να προχωρήσουµε
προς µια κατεύθυνση εξορθολογισµού.
Τα ταξί αποµακρύνθηκαν και πολλοί νεφροπαθείς αναγκάζονται να πηγαίνουν µε τα ιδιωτικά τους αυτοκίνητα στις µονάδες
αιµοκάθαρσης. Αντιλαµβάνεστε –και ξέρετε καλύτερα από εµένα
λόγω ιδιότητας, γιατί είστε γιατρός- πώς είναι ένας άρρωστος,
ένας νεφροπαθής, µετά την αιµοκάθαρση. Μπορεί να οδηγήσει
αυτός ο άνθρωπος το δικό του αυτοκίνητο, µε ό,τι αυτό σηµαίνει
και για τα δυστυχήµατα τα οποία µπορεί να προκύψουν και για
οτιδήποτε άλλο;
Θα έπρεπε να γίνουν κάποιες συµφωνίες µε τις τοπικές ενώσεις των ταξί ανά τους νοµούς. Τα 800 ευρώ είναι ελάχιστα για
τους ανθρώπους, θα µπορούσαν να γίνουν 1.000 ευρώ. Θα µπορούσατε να συνεννοηθείτε, προκειµένου να υπάρξει µια καλύτερη αντιµετώπιση του συγκεκριµένου ζητήµατος.
Επί τη ευκαιρία της σηµερινής µας συναντήσεως, θα ήθελα να
πω ότι όσον αφορά και το Νοσοκοµείο Μολάων και το Νοσοκοµείο της Σπάρτης, οι µονάδες τεχνητών νεφρών, πάσχουν από
υποστελέχωση. Θα ξέρετε πολύ καλά –και εσείς όπως και εγώότι ιδιαίτερα τους θερινούς µήνες που πολλοί εκ των συµπατριωτών µας επιστρέφουν στις κατοικίες στους στις ιδιαίτερες πατρίδες τους, λόγω των θερινών διακοπών, µας βάζουν να παρεµβαίνουµε στις διοικήσεις των νοσοκοµείων, προκειµένου να µπορούν να κάνουν την αιµοκάθαρσή τους και να µην ανεβαίνουν
στην Αθήνα και να ξανακατεβαίνουν. Αυτό θα έπρεπε ιδιαίτερα
τους θερινούς µήνες να είχε προβλεφθεί, όσον αφορά την κάλυψη.
Επίσης, όσον αφορά τα ΚΕΠΑ, κύριε Υπουργέ, οι ασθενείς βρίσκονται σε αναµονή για να περάσουν από αυτά. Πρέπει να υπάρξει µέριµνα, ώστε να καταβάλλονται τα επιδόµατα και οι συντάξεις, έως ότου εξεταστούν. Περνάµε τραγικές στιγµές, όσον
αφορά τα εισοδήµατα των συµπολιτών µας και πρέπει αυτό να
έχει µία ιδιαίτερη αντιµετώπιση.
Κλείνω, αναφερόµενος στα φάρµακα των καρκινοπαθών.
Υπάρχουν φάρµακα που από πλευράς ΕΟΠΥΥ –γιατί αναφερθήκατε πάλι στον ΕΟΠΥΥ- έχουν να χορηγηθούν έναν και δύο
µήνες. Ο καρκινοπαθής -όπως πάλι καλύτερα από εµένα γνωρίζετε- πρέπει για να µπει στη συγκεκριµένη αγωγή, να υπάρχουν
και να λαµβάνονται τα φάρµακα σε συγκεκριµένες τακτές ηµεροµηνίες. Δεν µπορώ να δεχθώ σήµερα, στην Ελλάδα του 2013,
σε αυτήν την καθηµαγµένη χώρα, να υπάρχει το θέµα της παρεµβάσεως σε βουλευτικά γραφεία, προκειµένου να παίρνουµε
τους προέδρους του ΕΟΠΥΥ για να καταβληθεί µία ένεση και ένα
φάρµακο!
Αντιλαµβάνοµαι –σας γνωρίζω αρκετά χρόνια εδώ- τις ευγενείς και αγαθές προθέσεις που έχετε, δέχοµαι τη δράση σας και
την εργώδη προσπάθεια την οποία κάνετε αλλά πρέπει να καταλάβετε ότι όλα αυτά που λέµε εδώ, κύριε Υπουργέ, είναι –θα
έλεγα- µία θρυαλλίδα σε µια κοινωνική έκρηξη, που µπορεί να
γίνει ανά πάσα στιγµή από το νεφροπαθή, από τον καρκινοπαθή
και από οποιονδήποτε άλλο στον οποίο δηµιουργούµε προσχώµατα από δυσλειτουργίες και αγκυλώσεις του ελληνικού δηµοσίου. Είµαι βέβαιος ότι αυτή η ερώτηση µπορεί να αποτελέσει
µια απαρχή, προκειµένου να λυθούν ζητήµατα τα οποία θίγουµε
αυτές τις ώρες εδώ.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Το λόγο έχει ο κύ-
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ριος Υπουργός.
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Σας ευχαριστώ, κατ’ αρχάς που µου δίνετε τη δυνατότητα να κάνω µια
τοποθέτηση πάνω στη φαρµακευτική πολιτική που αφορά αυτά
τα φαινόµενα που περιγράφετε και βλέπουν συχνά το φως της
δηµοσιότητας.
Η Κυβέρνηση, κάνει µια σοβαρή προσπάθεια να µειώσει τη
φαρµακευτική δαπάνη. Αυτό προσπαθεί να το κάνει µε κόστος
πολιτικό, θίγοντας το κέρδος των παρόχων υγείας πάνω στο
φάρµακο, δηλαδή περιορίζοντας το κέρδος των φαρµακευτικών
επιχειρήσεων και προσπαθώντας να κάνει µια σειρά µεταρρυθµίσεων που αφορά και τον τρόπο συνταγογράφησης µε τους γιατρούς αλλά και εν γένει όλη την πολιτική του φαρµάκου.
Κατορθώσαµε και πλησιάζουµε στους στόχους του 2013, που
είναι να πέσει στα 200 εκατοµµύρια το µήνα η φαρµακευτική δαπάνη από 240 εκατοµµύρια που ήταν πέρυσι.
Όταν, λοιπόν, κάνεις µια τόσο σοβαρή προσπάθεια για να
διορθώσεις την υψηλή στρέβλωση της φαρµακευτικής δαπάνης,
δεν επιτρέπονται φαινόµενα -σαν αυτά που λέτε- να µη βρίσκει ο
καρκινοπαθής το φάρµακό του στο νοσοκοµείο. Αυτό προέκυπτε
–θα σας το πω, γιατί πρέπει να µιλάµε µε ανοιχτά χαρτιά- από
µία στρέβλωση του παρελθόντος. Πώς; Υπήρχαν τα φάρµακα
της περιβόητης λίστας 3816, τα υψηλού κόστους. Εκεί κάποτε
υπήρχαν ογδόντα πέντε φάρµακα, έφτασε ξαφνικά να έχει εννιακόσιους κωδικούς τα δύο προηγούµενα χρόνια. Γιατί; Διότι κάθε
εταιρεία επέλεγε µε τρόπους που δεν ήταν οι πιο ενδεδειγµένοι
να βάζει φάρµακα που δεν ήταν ακριβά σε αυτήν τη λίστα, επειδή
πληρώνονταν πιο νωρίς όταν διατίθεντο από τα φαρµακεία.
Σηµασία έχει, όµως, τι κάναµε εµείς. Εµείς το αλλάξαµε αυτό.
Πρόσφατα υπέγραψα νέα υπουργική απόφαση για τα φάρµακα
υψηλού κόστους της λίστας 3816 και πλέον έγινε καθαρό ποια
φάρµακα δίδονται αποκλειστικά από τα νοσοκοµεία, ποια φάρµακα δίδονται όταν βγαίνει ο ασθενής, ξεκινάει η θεραπεία από
το νοσοκοµείο και συνεχίζει και τα παίρνει στο πολυφαρµακείο
του ΕΟΠΥΥ και ποια φάρµακα ακόµη µπορεί να τα πάρει στο
φαρµακείο.
Τα αντικαρκινικά φάρµακα, είναι κυρίως φάρµακα νοσοκοµειακά. Γιατί -υπήρχε πρόβληµα- δεν τα έδιναν επί χρόνια; Για δύο
λόγους. Πρώτον, γιατί υπήρχε από µερικές εταιρείες -πολύ συγκεκριµένες εταιρείες, µπορεί να είναι µια, δύο- µια επιθετική πολιτική που ήθελαν προπληρωµή. Ζητούσαν προπληρωµή για τα
αντικαρκινικά φάρµακα, οπότε ανάγκαζαν το σύστηµα που είχε
µια δυσκολία πληρωµής, να µην µπορεί να πληρώνει και να γίνεται αυτός ο εκβιασµός µέσω των ασθενών.
Κάναµε συζήτηση µε αυτές τις εταιρείες και προσωπικά εγώ
ζήτησα από αυτές τις δύο εταιρείες να µην ξαναζητήσουν προπληρωµή. Γιατί; Διότι το αλλάζουµε το σύστηµα και το σταθεροποιούµε. Τα φάρµακα των καρκινοπαθών που δίδονται στα
νοσοκοµεία, θα δίδονται από τα νοσοκοµεία. Τελειώνει το τρικ
να µεταφέρεται µέρος της νοσοκοµειακής δαπάνης στην ασφαλιστική και το αντίθετο. Θα δίδονται εκεί που δίδονται σε όλον
τον κόσµο. Είναι φάρµακα µε «blue box», θα δίδονται όπως σε
όλο τον κόσµο στα νοσοκοµεία.
Υπάρχουν ακόµη µερικοί διοικητές που δεν το κατάλαβαν
αυτό, που νοµίζουν ότι θα µπορούν να µη δίνουν τα φάρµακα,
για να κρατήσουν χαµηλά τον προϋπολογισµό του φαρµάκου
από τα νοσοκοµεία. Δώσαµε οδηγία ότι αυτό δεν επιτρέπεται και
θα πρέπει αυτά τα φάρµακα να δίδονται από τα φαρµακεία των
νοσοκοµείων. Το λέω ξεκάθαρα σήµερα εδώ.
Από εκεί και πέρα, πού ήταν το πρόβληµα; Το πρόβληµα ήταν
ότι τα νοσοκοµεία πλήρωναν τις φαρµακευτικές επιχειρήσεις
κάθε ένα και δύο χρόνια, ενώ ο ΕΟΠΥΥ ή το φαρµακείο, πλήρωνε
πιο νωρίς. Οπότε, λοιπόν και τα νοσοκοµεία δεν ήθελαν να τα δίνουν για να µειώνουν τον προϋπολογισµό, το µπάτζετ το φαρµακευτικό αλλά την ίδια ώρα και οι εταιρείες δεν ήθελαν να δίνουν
στα νοσοκοµεία γιατί καθυστερούσαν οι πληρωµές.
Τώρα, λοιπόν, δεσµευτήκαµε –και αυτό είναι το κυρίαρχο και
ίσως το λέω πρώτη φορά στη Βουλή, οι πάροχοι το ξέρουν- ότι
κάθε τρεις µήνες θα πληρώνει ο ΕΟΠΥΥ τα νοσοκοµεία για τα
φάρµακα υψηλού κόστους εκεί που περιλαµβάνονται και τα φάρµακα των καρκινοπαθών. Κάθε τρεις µήνες! Είναι απόλυτο αυτό
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και ξεκάθαρο.
Πέρυσι, για παράδειγµα, ο ΕΟΠΥΥ δεν πλήρωσε στα νοσοκοµεία αυτά τα ποσά, µε αποτέλεσµα αυτά να γίνονται ανεξόφλητες υποχρεώσεις και οι φαρµακευτικές επιχειρήσεις -που µερικές
από αυτές σας είπα ότι ακολουθούν µια πιεστική πολιτική πληρωµών- έβαζαν τους ασθενείς, τους καρκινοπαθείς στη µέση.
Αυτό το βγάζουµε από το κάδρο και αναλάβαµε αυτήν τη δέσµευση. Με αυτό τον τρόπο, δεν δικαιολογείται πλέον ασθενής
που πάσχει από καρκίνο ή και από άλλη νόσο να µη βρίσκει το
φάρµακό του στο φαρµακείο, δηλαδή αυτό το παλιό που έγραφε
ο φαρµακοποιός «στερείται».
Όµως, βλέπετε ότι όλες αυτές οι µεταρρυθµίσεις πρέπει να
σπρώχνουν και τη Δηµόσια Διοίκηση. Σας λέω ενδεικτικά ότι
υπήρξαν µερικές ιδιωτικές κλινικές, πάνω από εξήντα κρεβάτια
που αδυνατούσαν να καλύψουν αυτό το κόστος της κάλυψης της
αντικαρκινικής θεραπείας. Δώσαµε οδηγία και για αυτές τις περιπτώσεις να ληφθεί µέριµνα ώστε να µην ταλαιπωρείται ο ασθενής. Και χρειάστηκε ξανά να παρέµβω. Την οδηγία του ΕΟΠΥΥ
προς τις κλινικές που να γράφει για κάθε ασθενή, «στερείται» και
να ταλαιπωρείται ο καρκινοπαθής, να πηγαίνει στην κλινική, να
παίρνει το «στερείται», να πηγαίνει στο πολυφαρµακείο του
ΕΟΠΥΥ να το παίρνει και να ξαναγυρίζει, τη σταµατάµε. Μπορεί
δηλαδή η χώρα µας να µαστίζεται από κρίση δηµοσιονοµική
αλλά τουλάχιστον στο επίπεδο του φαρµάκου που πετυχαίνουµε
τους στόχους και πήραµε σκληρές αποφάσεις, εκεί δεν υπάρχει
λόγος να ταλαιπωρούµε τους ασθενείς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ευχαριστούµε τον
κύριο Υπουργό.
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 ένας
µαθητές και µαθήτριες και πέντε εκπαιδευτικοί από το 2ο Δηµοτικό Σχολείο Φλώρινας.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Ακολουθεί η έκτη µε αριθµό 6133/22-1-2013 ερώτηση πρώτου
κύκλου του Βουλευτή Νοµού Αττικής της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Βασιλείου Οικονόµου προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τη φιλοξενία παιδιών ανέργων και χαµηλόµισθων στις παιδικές κατασκηνώσεις.
Το λόγο έχει ο κ. Οικονόµου για δύο λεπτά.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Κύριε Υπουργέ, όπως καταλαβαίνετε, το ζήτηµα που σας θέτω σήµερα είναι ευαίσθητο και νοµίζω
ότι πρέπει και εσείς µε την αντίστοιχη ευαισθησία να το αντιµετωπίσετε, καθώς αφορά τα χιλιάδες παιδιά των ανέργων και των
χαµηλόµισθων και πρέπει η πολιτεία να εξασφαλίσει τη φιλοξενία
τους στις παιδικές κατασκηνώσεις κατά τους θερινούς µήνες.
Και αυτό είναι το ελάχιστο που µπορεί να κάνει η πολιτεία.
Όπως αντιλαµβάνεστε, σε µία εποχή που υπάρχει τεράστια
ανεργία, οι µισθοί έχουν αποδεκατιστεί και έχουµε µεγάλη κοινωνική πίεση, το να εξασφαλιστούν οι καλοκαιρινές διακοπές για
αυτά τα παιδιά, είναι –επαναλαµβάνω- το ελάχιστο που πρέπει
να εξασφαλίζει µια ευνοµούµενη πολιτεία από πλευράς κοινωνικής ευαισθησίας και κοινωνικής συνοχής.
Τα έτη 2010-2012, µε την Εθνική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας
συµφωνήθηκε µεταξύ εργοδοτών και εργαζοµένων να υπάρξει
µια εργοδοτική εισφορά των 20 ευρώ, όπου να µπορεί να καλυφθεί αυτό το κόστος της φιλοξενίας στις παιδικές κατασκηνώσεις. Το καλοκαίρι του 2011 το Υπουργείο Εργασίας, µε µεγάλη
καθυστέρηση οµολογουµένως, θεσµοθέτησε τη συγκεκριµένη
ετήσια εισφορά και ανέθεσε στον Οργανισµό Εργατικής Εστίας
τη διαχείριση του εν λόγω προγράµµατος.
Όµως, λίγους µήνες αργότερα, το Φεβρουάριο του 2012, η
τότε κυβέρνηση αποφάσισε την κατάργηση του Οργανισµού Εργατικής Εστίας, αδικαιολόγητα –κατά τη δική µου άποψη- και
χωρίς σχεδιασµό. Είναι ωστόσο γεγονός ότι καταργήθηκε ο Οργανισµός Εργατικής Εστίας. Η εν λόγω απόφαση της καταργήσεως, όπως καταλαβαίνετε, δεν επέτρεψε τη λειτουργία του
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συγκεκριµένου προγράµµατος της φιλοξενίας των παιδιών και
βέβαια δεν εξασφαλίστηκε ο φορέας που θα διαχειριστεί αυτό
το πρόγραµµα. Υποτίθεται ότι ο ΟΑΕΔ θα έπαιζε αυτόν το ρόλο.
Εγώ θέλω σήµερα εδώ στην Αίθουσα, κύριε Υπουργέ, να δεσµευτείτε ότι αυτό το πρόγραµµα θα λειτουργήσει, θα µπορούν
δηλαδή οι παιδικές κατασκηνώσεις να φιλοξενήσουν τα χιλιάδες
αυτά παιδιά. Μιλάω για παιδιά ανέργων και χαµηλόµισθων, τα
οποία δεν έχουν τη δυνατότητα και δεν θα µπορούσαν υπό άλλες
συνθήκες να συµµετέχουν τους θερινούς µήνες σε αυτά τα προγράµµατα.
Περιµένω την πρώτη σας απάντηση, για να επανέλθω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Το λόγο έχει ο Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας κ. Νικόλαος Παναγιωτόπουλος.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Κύριε συνάδελφε, δεν
µπορώ να πω ότι το κανόνισα αλλά ήρθαν έτσι τα πράγµατα,
ώστε σήµερα στην παρούσα συνεδρίαση να συζητείται µια ερώτηση που έχει κατατεθεί από τέλος Ιανουαρίου, ενώ αύριο συζητείται στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων το νοµοσχέδιο του
Υπουργείου Εργασίας, που ρυθµίζει ακριβώς αυτό το θέµα που
αναπτύσσετε εσείς στην ερώτησή σας.
Εποµένως, αν µπορούσα να απαντήσω µονολεκτικά στην ερώτησή σας, θα έλεγα «ναι, αυτά που ζητάτε θα γίνουν, το Υπουργείο έχει, πράγµατι, µεριµνήσει για τη συνέχιση της κοινωνικής
αυτής παροχής».
Ας πάρουµε, όµως, τα πράγµατα από την αρχή για να δούµε
πώς φτάσαµε στο σηµείο να λέµε µετά πάσης βεβαιότητος ότι
αύριο νοµοθετείται. Θα το δείτε άλλωστε και στο κείµενο του νοµοσχεδίου που θα συζητηθεί αύριο στην Επιτροπή Κοινωνικών
Υποθέσεων.
Όπως ξέρουµε όλοι, ο Οργανισµός Εργατικής Εστίας και ο
Οργανισµός Εργατικής Κατοικίας καταργήθηκαν το Φεβρουάριο
του 2012, στο πλαίσιο ψήφισης της δεύτερης δανειακής σύµβασης.
Με τη σχετική πράξη Υπουργικού Συµβουλίου κατά το µεταβατικό διάστηµα λειτουργίας των δύο καταργηθέντων οργανισµών, ορίστηκε προσωρινή ενιαία διοικούσα επιτροπή, η γνωστή
ΠΕΔΕ, µε αρµοδιότητα την τακτοποίηση που αφορά πράξη λειτουργικής εκκαθάρισης υποχρεώσεων και δικαιωµάτων, καθώς
και κάθε άλλης αναγκαίας και γεγενηµένης έννοµης σχέσης των
δύο καταργούµενων φορέων, εκτός βέβαια της ανάληψης νέων
υποχρεώσεων. Τα έχουµε πει πολλές φορές από αυτό εδώ το
Βήµα, τα ξέρουµε όλοι.
Η ΠΕΔΕ, είχε αναλάβει µέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του 2013,
όταν και τέλειωσε η παραταθείσα θητεία της ολοκληρωτικά, τη
διεκπεραίωση όλων των εκκρεµών υποθέσεων του οργανισµού.
Είχε προβεί σε έκδοση πάρα πολλών αποφάσεων για µια σειρά
από θέµατα και µεταξύ αυτών αποφασίστηκε η συνέχιση αυτής
της κοινωνικής παροχής.
Συγκεκριµένα, λοιπόν, ως προς το θέµα, την ετήσια εργοδοτική εισφορά των 20 ευρώ για τη λειτουργία προγράµµατος φιλοξενίας παιδιών ανέργων και χαµηλόµισθων στις κατασκηνώσεις υπήρξε ζήτηµα, καθώς µε την κατάργηση των δύο φορέων δεν κατέστη ποτέ εφικτή η λειτουργία αυτού του προγράµµατος. Όµως, στο άρθρο 34 µε τίτλο « Ενιαίος λογαριασµός για
την εφαρµογή κοινωνικών πολιτικών» του νοµοσχεδίου που θα
συζητηθεί αύριο, όπως σας είπα, στην αρµόδια επιτροπή της
Βουλής, αναφέρονται, µεταξύ άλλων, τα παρακάτω:
«Πρώτον, στον Οργανισµό Απασχόλησης Εργατικού Δυναµικού, δηλαδή τον ΟΑΕΔ, συνιστάται κλάδος µε την επωνυµία «Λογαριασµός κοινωνικής πολιτικής».
Δεύτερον, ο ειδικός λογαριασµός κοινωνικής πολιτικής που
συστάθηκε µε το άρθρο 3 της ΠΥΣ 7/28-2-2012 καταργείται και
οι πόροι, τα αποθεµατικά και κάθε έσοδο αυτού µεταφέρονται
στον ως άνω συνιστώµενο κλάδο.
Τρίτον, ο κλάδος µε την επωνυµία «Λογαριασµός κοινωνικής
πολιτικής» και ο κλάδος µε την επωνυµία «Λογαριασµός για την
απασχόληση και την επαγγελµατική κατάρτιση», δηλαδή ο γνωστός ΛΑΕΚ που έχει συσταθεί µε προηγούµενη νοµοθετική ρύθµιση, «ενοποιούνται λειτουργικά σε λογαριασµό µε την επωνυµία
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«Ενιαίος λογαριασµός για την εφαρµογή κοινωνικών πολιτικών»»,
δηλαδή ο ΕΛΕΚΠ, «ενώ οι ενοποιούµενοι κλάδοι παραµένουν
απόλυτα διακριτοί, υποκείµενοι σε χωριστή παρακολούθηση και
µε απόλυτη διαχειριστική αυτοτέλεια».
Δεν µου φτάνει ο χρόνος ώστε να αναλύσω τους πόρους του
ΕΛΕΚΠ. Θα τους αναλύσω στη δευτερολογία µου. Θα πω, όµως,
ότι αυτά τα οποία ζητάτε εσείς, δηλαδή ο πόρος αυτός, τα 20
ευρώ ανά ασφαλισµένο προκειµένου να χρηµατοδοτηθεί η φιλοξενία παιδιών χαµηλόµισθων ή ανέργων σε παιδικές κατασκηνώσεις, περιέχεται σε αυτόν τον ΕΛΕΚΠ, τον κοινωνικό πόρο
δηλαδή που θεσπίζεται µε τις ειδικές ρυθµίσεις που σας ανέφερα, στο νοµοσχέδιο που θα εισαχθεί αύριο στην επιτροπή.
Εποµένως, αυτό που ζητάτε και εσείς και άλλοι συνάδελφοι γίνεται πραγµατικότητα, µπορεί να «τρέξει» από εδώ και πέρα
απαντώντας, αν θέλετε, σε ένα κοινωνικό ζήτηµα που εύλογα
είχε τεθεί µετά την κατάργηση των δύο συγχωνευθέντων φορέων, όπως είπα πριν από λίγο.
Τα υπόλοιπα θα τα πω στη δευτερολογία µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Το λόγο έχει ο κ. Οικονόµου.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Εγώ, κύριε Υπουργέ, άµα µπορείτε
να πείτε «Το κανόνισα», ειλικρινά σας µιλάω, θα το ακούσω µε
πολύ χαρά. Δεν µπορούµε να είµαστε φειδωλοί όταν υπάρχουν
καλές ειδήσεις και καλά νέα, µε την έννοια ότι είµαστε επικριτικοί
πολλές φορές στις αποφάσεις της διοίκησης και της πολιτικής
ηγεσίας κάθε Υπουργείου και της κυβέρνησης, αλλά άµα γίνεται
κάτι καλό θα πρέπει να το αναγνωρίζουµε. Ακούω, λοιπόν, µε
χαρά ότι φέρνετε το νοµοσχέδιο κατ’ αρχάς στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων.
Άρα, αφού δεσµεύεστε σήµερα εδώ ότι θα εντάξετε στο νοµοσχέδιο που θα φέρετε και αυτές τις πολύ χρήσιµες διατάξεις,
νοµίζω ότι µε την πρώτη σας απάντηση απαντάτε και σε µια δεύτερη ερώτηση που κατέθεσα στις 12-3-2013, τις προάλλες δηλαδή, για το τι γίνεται µε αυτήν την ΠΕΔΕ, την προσωρινή
διοικούσα επιτροπή των δύο οργανισµών που κατηργήθησαν και
οι οποίοι τέλος πάντων πήγαιναν σε εκκαθάριση, αλλά µε τις
πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου που έγιναν είχαµε ουσιαστικά τρεις παρατάσεις λειτουργίας. Με χαρά ακούω ότι ολοκληρώθηκε, επιτέλους, και αυτό το έργο της διοικούσας επιτροπής.
Άρα, ολοκληρώνεται ένας κύκλος, δυσάρεστος κύκλος. Διότι
σας ξαναλέω ότι το Φεβρουάριο του 2012 υπήρξε µία ατυχέστατη, κατά την άποψή µου, απόφαση. Δεν λέω ότι είναι δική
σας. Η τότε κυβέρνηση, το τότε Υπουργείο, η τότε πολιτική ηγεσία, πήρε αυτήν την ατυχέστατη απόφαση να καταργήσει δύο
σηµαντικούς οργανισµούς, που ασκούσαν κοινωνική πολιτική και
οι οποίοι δεν επιβάρυναν δηµοσιονοµικά τον προϋπολογισµό.
Άρα, λοιπόν, από τη στιγµή που ο Οργανισµός Εργατικής Κατοικίας και ο Οργανισµός Εργατικής Εστίας σταµάτησαν το έργο
τους, τα κοινωνικά προγράµµατα στέγασης και τα κοινωνικά προγράµµατα υποστήριξης των εργαζοµένων και των οικογενειών
τους µέσα απ’ αυτούς τους δύο οργανισµούς, ήταν στον αέρα
όλο αυτό το διάστηµα. Νοµίζω ότι πρέπει η Κυβέρνηση συντεταγµένα, να οδηγηθεί σε µια συνέχιση αυτών των προγραµµάτων
µε έναν τρόπο που να διασφαλίζει και τους πόρους αλλά να διασφαλίζει σαφέστατα και τις κοινωνικές παροχές στις ευάλωτες
οµάδες του πληθυσµού, των εργαζοµένων, των ανθρώπων που
χρήζουν της υποστήριξης και της βοήθειας. Μιλάµε για παιδιά
ανέργων και χαµηλόµισθων.
Κύριε Υπουργέ, µε ανυποµονησία περιµένω να ακούσω τη συνέχεια του λόγου σας, δηλαδή να περιγράψετε µε σαφήνεια πώς
σκοπεύετε να ρυθµίσετε αυτό το ζήτηµα. Δεν είναι έλασσον ζήτηµα, είναι µείζον, διότι σας λέω ότι χιλιάδες παιδιά, δεν θα είχαν
άλλη δυνατότητα ή άλλο τρόπο να µπορέσουν να ζήσουν ανθρώπινα, να κάνουν τις διακοπές τους, να περάσουν κατά τη θερινή
περίοδο µια στιγµή στη ζωή τους που να τους βγάζει έξω από τη
δυσάρεστη κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι οικογένειές
τους. Νοµίζω ότι η πολιτεία από τη στιγµή που είχε και τη συµφωνία των δύο πλευρών των κοινωνικών εταίρων, δηλαδή εργοδοτών και εργαζοµένων, δεν είχε κάτι άλλο να κάνει παρά να
υλοποιήσει αυτήν τη συµφωνία.
Νοµίζω ότι ο ΟΑΕΔ, είναι ένα όχηµα που µέσα από αυτόν µπο-
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ρούν να εφαρµοστούν αυτά τα προγράµµατα. Χρειάζονται,
όµως, συγκεκριµένες δεσµεύσεις και να υλοποιηθούν, γιατί,
όπως καταλαβαίνετε, το καλοκαίρι πλησιάζει. Είναι προγράµµατα
τα οποία θα ξεκινήσουν από τον Ιούνιο. Είµαστε στο Μάρτιο και
έχουµε µπροστά µας δύο ή τρεις µήνες, ώστε να οργανωθούν
αυτά τα προγράµµατα και να υλοποιηθούν.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Το λόγο έχει ο Υφυπουργός κ. Παναγιωτόπουλος.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Όπως καταλαβαίνετε,
χρησιµοποίησα σε µια αποστροφή του λόγου µου την έκφραση
«το κανόνισα», γιατί ούτε συνεννοηµένοι να ήµασταν να συζητήσουµε σε ερώτηση αυτό το ζήτηµα, το οποίο νοµοθετείται αύριο
στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων, µε την εισαγωγή προς
συζήτηση του νοµοσχεδίου του Υπουργείου Εργασίας.
Όπως είπα, λοιπόν, η προσωρινή ενιαία διοικούσα επιτροπή,
η ΠΕΔΕ, που ανέλαβε την εκκαθάριση των καταργηθέντων Οργανισµών Εργατικής Εστίας και Εργατικής Κατοικίας προέβη σε
συνολική απογραφή, πρώτον, της ακίνητης περιουσίας αυτών
των οργανισµών, που είναι τεράστια και διάσπαρτη σε όλη την
Ελλάδα -ένα σύνθετο και περίπλοκο έργο που δεν έχει τελειώσει
ακόµα αλλά έχει σχεδόν ολοκληρωθεί- καθώς και σε µια σειρά
από άλλες πράξεις διαχειριστικές ή εκκαθαριστικές, προκειµένου
να περάσουµε οµαλά στο νέο καθεστώς λειτουργίας των καταργηθέντων οργανισµών υπό την αιγίδα του ΟΑΕΔ.
Τελείωσε το έργο της η ΠΕΔΕ και από εδώ και πέρα ό,τι
«έτρεχε» –επιτρέψτε µου την έκφραση- κάτω από τους δύο καταργηθέντες οργανισµούς, τώρα υλοποιείται από τον ΟΑΕΔ.
Όλοι οι κοινωνικοί πόροι που υφίσταντο κάτω από τους δύο καταργηθέντες οργανισµούς, τώρα υλοποιούνται ως κοινωνικοί
πόροι που υφίστανται κάτω από την «οµπρέλα» του ΟΑΕΔ.
Εποµένως, ο καινούργιος ενιαίος λογαριασµός για την εφαρµογή κοινωνικών πολιτικών, είναι ο νέος ενιαίος κοινωνικός
πόρος που υφίσταται πλέον ενοποιηµένος κάτω από την «οµπρέλα» του ΟΑΕΔ, προκειµένου να χρηµατοδοτηθούν από εκεί
οι κοινωνικής αναφοράς πολιτικές, που σύµφωνα µε πολιτική
απόφαση της ηγεσίας του Υπουργείου Εργασίας, κρίθηκε σκόπιµο να συνεχιστούν, παρά το γεγονός ότι δεν υφίστανται πλέον
Οργανισµός Εργατικής Εστίας και Οργανισµός Εργατικής Κατοικίας. Μια απ’ αυτές τις πολιτικές, είναι και η λειτουργία αυτών
των παιδικών κατασκηνώσεων.
Ειδικότερα, οι πόροι αυτού του ενιαίου λογαριασµού για την
εφαρµογή κοινωνικών πολιτικών είναι, πρώτον, η εισφορά 0,81%,
όπως αυτή καθορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 του ν.
2434/1996. Δεύτερον, η εισφορά 1,35% που επιβαρύνει τους εργαζόµενους και υπολογίζεται επί των αποδοχών τους, επί των
οποίων υπολογίζονται οι εισφορές του ΙΚΑ. Τρίτον, τα προβλεπόµενα από την περίπτωση γ’ του άρθρου 89 του ν. 3996/2011.
Δεν θα µπω σε παράθεση νοµοτεχνικής φύσεως, αριθµών διατάξεων, παραγράφων και υποπαραγράφων. Μιλούµε, όµως, για
προβλεπόµενα έσοδα του ειδικού λογαριασµού παιδικών κατασκηνώσεων, το ΕΛΠΚ, τα οποία διατίθενται αποκλειστικά για
τους θεσπισµένους µε αυτές τις διατάξεις σκοπούς. Τέταρτον,
κάθε έσοδο από χαριστική αιτία. Πέµπτον, προσόδους του ΟΑΕΔ
που ενδεχοµένως προκύπτουν από την περιουσία των καταργηθέντων οργανισµών. Έκτον, πάσης φύσεως πρόστιµα που επιβάλλονται από τους εργοδότες στους µισθωτούς, σύµφωνα µε
τις σχετικές διατάξεις. Έβδοµον, οποιοσδήποτε άλλος πόρος
προερχόµενος από οποιαδήποτε άλλη αιτία.
Κλείνοντας, θέλω να πω ότι κατά τις προβλέψεις του παραπάνω νόµου που ανέφερα, δηλαδή το ν. 3996/2011, ο σκοπός
του κοινωνικού λογαριασµού αυτού του νόµου, είναι η οργάνωση
και εφαρµογή προγραµµάτων φιλοξενίας σε θερινές κατασκηνώσεις παιδιών χαµηλόµισθων εργαζοµένων και ανέργων. Εποµένως, συνεχίζεται η εφαρµογή του νόµου του 2011, στο νόµο
που θεσπίζεται αύριο και συνεχίζεται αυτή η κοινωνική παροχή.
Θέλω να πω, απαντώντας πλήρως στο ερώτηµά σας, ότι αυτή η
κοινωνική προσφορά παραµένει σε λειτουργία. Θα τα πούµε και
αύριο.
Ευχαριστώ.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΜZ’ - 19 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ευχαριστούµε,
κύριε Υπουργέ.
Η Διαρκής Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων καταθέτει την
έκθεσή της στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού: «Αρχή Διασφάλισης της
Ποιότητας στην Πρωτοβάθµια και Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση
(ΑΔΙΠΠΔΕ)».
Η δεύτερη µε αριθµό 6685/4-2-2013 ερώτηση πρώτου κύκλου
του Βουλευτή Κερκύρας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς – Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο κ. Στέφανου Σαµοΐλη προς
τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε την κάλυψη των ελλείψεων σε υποδοµές και
εκπαιδευτικό προσωπικό για την εύρυθµη λειτουργία του εκπαιδευτικού τοµέα της ειδικής αγωγής στην Κέρκυρα δεν συζητείται
λόγω κωλύµατος του κυρίου Υπουργού και διαγράφεται.
Η τέταρτη µε αριθµό 5438/27-12-2012 ερώτηση πρώτου κύκλου της Βουλευτού Μαγνησίας των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ.
Μαρίνας Χρυσοβελώνη προς την Υπουργό Τουρισµού, σχετικά
µε καταγγελίες κακοδιαχείρισης στον Ελληνικό Οργανισµό Τουρισµού (ΕΟΤ) δεν συζητείται λόγω κωλύµατος της κυρίας Υπουργού και διαγράφεται.
Η πέµπτη µε αριθµό 6879/7-2-2013 ερώτηση πρώτου κύκλου
της Βουλευτού Β’ Αθήνων του Λαϊκού Συνδέσµου – Χρυσή Αυγή
κ. Ελένης Ζαρούλια προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε τις εκπαιδευτικές
επισκέψεις σε τζαµιά για τους µαθητές του «Βενετόκλειου» Γυµνασίου Ρόδου δεν συζητείται λόγω κωλύµατος του κυρίου
Υπουργού και διαγράφεται.
Η έβδοµη µε αριθµό 5444/5-12-2012 ερώτηση πρώτου κύκλου
του Βουλευτή Β’ Αθηνών του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Χρήστου Κατσώτη προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε τις
συγχωνεύσεις και καταργήσεις τµηµάτων στην πρωτοβάθµια και
δευτεροβάθµια εκπαίδευση δεν συζητείται λόγω κωλύµατος του
κυρίου Βουλευτή και διαγράφεται.
Η δεύτερη µε αριθµό 6991/11-2-2013 ερώτηση δευτέρου κύκλου του Βουλευτή Καστοριάς του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής
Αριστεράς – Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο κ. Ευάγγελου Διαµαντόπουλου προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την καταβολή των δεδουλευµένων αποδοχών
στους εργαζόµενους της «ΙΟΝΙΟΣ ΑΕ» στο έργο κατασκευής του
φράγµατος Νεστορίου Καστοριάς δεν συζητείται λόγω κωλύµατος του κυρίου Υπουργού και διαγράφεται.
Η τρίτη µε αριθµό 3672/1-11-2012 ερώτηση δεύτερου κύκλου
του Ανεξάρτητου Βουλευτή Ευβοίας κ. Κωνσταντίνου Μαρκόπουλου προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την ιδιωτικοποίηση της εταιρείας «ΛΑΡΚΟ» δεν συζητείται λόγω κωλύµατος του κυρίου Υπουργού και διαγράφεται.
Εισερχόµεθα στη συζήτηση της τελευταίας ερώτησης. Είναι η
τρίτη µε αριθµό 5869/15-1-2013 ερώτηση πρώτου κύκλου του
Βουλευτή Ηρακλείου του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήµατος
κ. Βασιλείου Κεγκέρογλου προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την παράταση των
υφιστάµενων και την προκήρυξη νέων προγραµµάτων κοινωφελούς εργασίας.
Το λόγο έχει ο κ. Κεγκέρογλου για δύο λεπτά.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Το µεγαλύτερο πρόβληµα που αντιµετωπίζει σήµερα η κοινωνία, είναι η ανεργία και ιδιαίτερα στους νέους. Θεωρώ ότι θα πρέπει η Κυβέρνηση και ιδιαίτερα το Υπουργείο Εργασίας να
δώσουν όλο το βάρος, αξιοποιώντας όλους τους διαθέσιµους
πόρους –και υπάρχουν τέτοιοι- και για την ανάσχεση της ανεργίας και για την εξασφάλιση είτε προσωρινής είτε σταθερής εργασίας.
Βεβαίως, πρέπει να ξεκαθαρίσουµε ότι αποφασιστική παρέµβαση στο θέµα της ανεργίας µπορεί να γίνει µέσα από τη δηµιουργία θέσεων εργασίας από την πραγµατική οικονοµία, µέσα
από την επανεκκίνηση της οικονοµίας, µέσα από την ενίσχυση
της επιχειρηµατικότητας, µε πραγµατικές δουλειές και θέσεις
εργασίας.
Όµως, υπάρχουν σηµαντικοί πόροι και από το ΕΣΠΑ και από
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τον αλληλόχρεο λογαριασµό ΙΚΑ-ΟΑΕΔ και θα πρέπει να «τρέξουν» αυτά τα προγράµµατα. Ήδη, θα έπρεπε να έχουν προετοιµαστεί και πιθανολογώ ότι το Υπουργείο Εργασίας έχει κινηθεί
προς αυτήν την κατεύθυνση.
Αυτό που ερωτώ, λοιπόν, είναι: Πρώτον, το πρόγραµµα αυτεπιστασίας, το οποίο είχε ετοιµασθεί από το 2012, σε ποιο στάδιο
είναι και γιατί δεν έχει ξεκινήσει; Δεύτερον, για το πρόγραµµα
κοινωφελούς εργασίας, που έγινε όχι µόνο µε την τοπική αυτοδιοίκηση αλλά και µε άλλους φορείς, ιδιωτικού και δηµοσίου δικαίου, και το οποίο προσέφερε τα µέγιστα, και στην τοπική
ανάπτυξη και στην αντιµετώπιση των προβληµάτων της καθηµερινότητας του πολίτη και για τις δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης, ερωτώ αν υπάρχει διάδοχο πρόγραµµα και αν θα
συνεχισθεί.
Βέβαια, να επισηµάνω ότι τότε που φτιάχναµε αυτό το πρόγραµµα είχαµε δεχθεί την κριτική της Νέας Δηµοκρατίας µε ερωτήσεις Βουλευτών, οι οποίες αναφέρονταν στα χαµηλά ηµεροµίσθια τότε, ύψους 625 ευρώ το µήνα συν πλήρη ασφαλιστική
κάλυψη. Σήµερα ακούω για κάτι προγράµµατα των 370 ευρώ και
χωρίς ασφάλιση! Θέλω απαντήσεις από το αρµόδιο Υπουργείο
πάνω σ’ αυτά τα θέµατα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ο Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας κ. Νικόλαος Παναγιωτόπουλος έχει το λόγο για τρία λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Δεν θα απαντήσω, κύριε
συνάδελφε, για το πρόγραµµα αυτεπιστασίας, γιατί δεν το περιλάβατε στην ερώτηση που έχω εδώ γραπτώς µπροστά µου.
Μπορώ να σας πω όµως για τα προγράµµατα κοινωφελούς εργασίας, πώς πήγαν µέχρι τώρα και τι σχεδιάζει -και σίγουρα όχι
τι έχει αποφασίσει, αφού δεν έχει αποφασιστεί τίποτα ακόµα- το
Υπουργείο Εργασίας, σχετικά µε ενδεχόµενη δεύτερη φάση
εφαρµογής αυτών των προγραµµάτων.
Τα όσα ακούγονται για µισθούς πολύ κάτω από τον κατώτερο
µισθό, κάτω από τα 400 ευρώ που αναφέρατε, αυτήν τη στιγµή
δεν ανταποκρίνονται µε κανέναν τρόπο στην πραγµατικότητα.
Ό,τι σχεδιάζεται αυτήν την ώρα, είναι σε πολύ πρώιµο στάδιο.
Κρίνουµε ότι πρέπει να υπάρχει µια µετεξέλιξη των προγραµµάτων κοινωφελούς εργασίας µε µισθό, όπως είπατε, ύψους 625
ευρώ και διάρκεια πέντε µηνών σε ειδικές οµάδες ανέργων. Αυτό
είναι κάτι το οποίο είχε θεσπιστεί τότε και είχε αντιµετωπίσει κριτική αλλά πρόσφερε κάποιες ανάσες σε ζητήµατα τοπικής απασχόλησης. Αυτό δεν έχω κανένα πρόβληµα να το παραδεχθώ κι
εγώ.
Όµως από εδώ και πέρα -καταλαβαίνετε ότι εχθρός του καλού
είναι το καλύτερο- χρήζει κάποιας βελτίωσης. Υπήρξαν κάποια
σηµεία τριβής ή κάποια προβληµατάκια, που σε κάθε πρωτότυπο
σύστηµα είναι άλλωστε λογικό να υπάρχουν. Ζητούµενο από εδώ
και πέρα, είναι να βελτιωθεί αυτό το σύστηµα, αν είναι να επανέλθει.
Ας πάρω όµως τα πράγµατα απ’ την αρχή.
Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Απασχόληση των Νέων. Περιλαµβάνει είκοσι προγράµµατα προϋπολογισµού 600 εκατοµµυρίων ευρώ, µε στόχο να προσφέρουν ευκαιρίες κατάρτισης και
απασχόλησης συνολικά σε τριακόσιες πενήντα χιλιάδες ανέργους στην προγραµµατική περίοδο βέβαια -για να είµαστε σαφείς και να µη δηµιουργούνται παρεξηγήσεις- δηλαδή στην
επταετία διάρκειας του ΕΣΠΑ, που λήγει στο τέλος αυτού του
χρόνου.
Μείζονες τοµείς παρέµβασης των ενεργειών που αφορούν
στήριξη της απασχόλησης -τους ξέρετε, γιατί κι εσείς συµµετείχατε στον σχεδιασµό τους- είναι η ενίσχυση ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης, η υλοποίηση δράσεων για τη διατήρηση
θέσεων εργασίας σε εξειδικευµένους παραγωγικούς τοµείς της
οικονοµίας, η στήριξη ευάλωτων και ευπαθών οµάδων του πληθυσµού που απειλούνται από τη φτώχεια, η υλοποίηση δράσεων
για µείωση του ποσοστού ανεργίας των νέων και των γυναικών
και η αξιοποίηση νέων, δυναµικών κλάδων της οικονοµίας, όπως
είναι η κοινωνική οικονοµία.
Μόλις τον προηγούµενο µήνα, δηλαδή τον Φεβρουάριο, δηµοσιοποιήθηκε το Εθνικό Σχέδιο για την Κοινωνική Επιχειρηµατικό-
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τητα, προκειµένου και η κοινωνία, οι ενδιαφερόµενοι ενδεχοµένως -νοµίζω ότι µπορεί να δώσει πολλές λύσεις και σε τοπικό
επίπεδο για τη στήριξη της απασχόλησης, ανάληψης πρωτοβουλιών- να σπεύσουν πλέον να ενηµερωθούν για τους νέους θεσµούς και να προσαρµοστούν σε αυτούς.
Επίσης, όσον αφορά την πρόοδο υλοποίησης του ΕΠΑΝΑΔ,
µε στοιχεία της 28-2-2013, δηλαδή τέλη Φεβρουαρίου, του προηγούµενου µηνός, και σύµφωνα µε τα στοιχεία του ολοκληρωµένου πληροφοριακού συστήµατος, το ποσό των ενταγµένων
πράξεων ανέρχεται στο ύψος των 2.739.411.625 ευρώ -100% κάλυψη- και το ύψος συνολικής δηµόσιας δαπάνης ανέρχεται περίπου στο 1,1 δισεκατοµµύριο, δηλαδή απορρόφηση 42,6%.
Αυτό σηµαίνει. Κορεσµός όσον αφορά το σχεδιασµό και την
υλοποίηση των προγραµµάτων για την αντιµετώπιση της ανεργίας και σχετικά µέτρια απορρόφηση. Ωστόσο, τα προγράµµατα
αυτήν τη στιγµή «τρέχουν» προς υλοποίηση και µάλιστα µε γρήγορους ρυθµούς.
Θα υπάρξει αξιολόγησή τους, ώστε στη νέα προγραµµατική
περίοδο να πάµε στον ανασχεδιασµό και στην υλοποίηση καινούριων. Και βέβαια, αν στον εναποµείναντα χρόνο της τρέχουσας
προγραµµατικής περιόδου, δηλαδή στους τελευταίους οχτώ
µήνες του 2013, µπορούµε να έχουµε κονδύλια του ΕΣΠΑ που
θα τροφοδοτηθούν από αλλού ή από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταµείο στο ΕΠΑΝΑΔ, θα προσπαθήσουµε να τ’ αξιοποιήσουµε
και αυτά.
Όπως σας είπα, για τα προγράµµατα κοινωφελούς εργασίας
ο συνολικός προϋπολογισµός είναι εκατόν ογδόντα οχτώ εκατοµµύρια για τη σταδιακή ένταξη σε δράσεις απασχόλησης πενήντα επτά χιλιάδων τετρακοσίων ανέργων, µέσω συνεργασίας
φορέων µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, κυρίως ΜΚΟ, ως φορέων
απασχόλησης µε τους συµπράττοντες φορείς, όπως κυρίως οι
Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Οι ωφελούµενοι, τοποθετούνται στις θέσεις εργασίας στους συµπράττοντες φορείς που
έχουν συνάψει µνηµόνια συνεργασίας µε τους δικαιούχους φορείς απασχόλησης.
Το ζητούµενο σε έναν ενδεχόµενο καινούργιο σχεδιασµό της
κοινωφελούς, -για λόγους ευχερέστερης διοχέτευσης ανέργων
στα προγράµµατα αυτά- πεντάµηνης απασχόλησης -να δούµε
πώς µπορεί να γίνει αυτό µε τον ταχύτερο δυνατό τρόπο κι εκεί
θα αξιολογηθεί η επίδοση κάθε µη κυβερνητικής οργάνωσης που
«έτρεξε» προγράµµατα κοινωφελούς εργασίας κι αυτές που επέδειξαν την καλύτερη επίδοση και την ταχύτερη διεκπεραίωση,
προφανώς θα προκριθούν σε µια δεύτερη φάση- ενδεχοµένως
θα ήταν να πάµε σε απευθείας διοχέτευση των ανέργων στους
φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης. Ξέρετε, όµως, ότι η Ευρωπαϊκή
Ένωση µέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου είναι παρά
πολύ δύσπιστη, για να µην πω κάθετα αρνητική στο να χρηµατοδοτεί απευθείας ΟΤΑ και αυτό είναι ένα ζήτηµα που θα πρέπει
να ξεπεράσουµε, µεταξύ κάποιων άλλων προβληµατικών σηµείων για τη δεύτερη φάση ενδεχοµένως σχεδιασµού της κοινωφελούς εργασίας που θα αναπτύξω και στη δευτερολογία µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ο κ. Κεγκέρογλου
έχει το λόγο για τρία λεπτά.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Κύριε Υπουργέ, θα προτιµούσα
να έχουν ληφθεί οι αποφάσεις, ακόµα και αν υπήρχαν λάθη σ’
αυτές τις αποφάσεις. Για ποιο λόγο; Γιατί το κορυφαίο αυτό πρόβληµα για την κοινωνία δεν χρειάζεται αναβολές. Δεν χρειάζεται
πολλές σκέψεις δηµόσιες και συζητήσεις. Είναι πλέον καθαρό.
Τούτο το εξάµηνο, θα παιχθούν πολλά σε σχέση µε την ανεργία
και κυρίως σε σχέση µε τις οικογένειες που δεν έχουν κανένα εργαζόµενο. Δεν είναι τυχαίο που οι περισσότερες ερωτήσεις και
παρεµβάσεις των Βουλευτών αφορούν το θέµα της ανεργίας.
Το ΠΑΣΟΚ έχει καταθέσει συγκεκριµένη πρόταση, συγκροτηµένη, που δεν απέχει πολύ από τις σκέψεις τις οποίες εκφράζετε
αλλά πρέπει να πάµε στο επόµενο βήµα. Θα πρέπει και το πρόγραµµα για τη διατήρηση των θέσεων εργασίας να υπάρξει -πιστεύω ότι µέσα από τον αλληλόχρεο λογαριασµό υπάρχει αυτή
η δυνατότητα, για να µην τροφοδοτείται η δεξαµενή των ανέργων- και το πρόγραµµα της κοινωφελούς εργασίας πρέπει να
επαναληφθεί. Και εδώ τα πράγµατα είναι πιο απλά. Η αξιολόγηση, όπως πολύ σωστά είπατε, των φορέων δείχνει ποιοι φορείς
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µπορούν να αναλάβουν το επόµενο πρόγραµµα. Δεν χρειάζεται,
λοιπόν, πολύς πειραµατισµός και διαβούλευση, διότι θα καταλήξει µετά από πολύ χρόνο που θα χάσουµε στο ίδιο συµπέρασµα,
ότι χρειάζονται κάποιοι ενδιάµεσοι φορείς για να διαχειριστούν
αυτό το πρόβληµα.
Το ζήτηµα που έχει να κάνει µε το πρόγραµµα της αυτεπιστασίας, που είπατε ότι δεν υπάρχει στο περιεχόµενο της ερώτησης
και σωστά, νοµίζω ότι πρέπει να το δείτε. Οι ενδιαφερόµενοι
έχουν υποβάλει από πέρυσι το Μάρτιο αιτήσεις µέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρµας του ΟΑΕΔ και νοµίζω ότι µπορεί να προχωρήσει αυτό. Είναι και απευθείας απασχόληση για µικροέργα
στην τοπική αυτοδιοίκηση και σηµαντικά ζητήµατα τοπικής ανάπτυξης.
Βεβαίως, το κορυφαίο ζήτηµα της κοινωνικής και αλληλέγγυας
οικονοµίας πρέπει να το αναδείξουµε και να το προωθήσουµε µε
βάση το σχεδιασµό αλλά χρειάζεται η ενεργός συµµετοχή και
της αυτοδιοίκησης σ’ αυτό, προκειµένου να παίξει πραγµατικά
ένα ρόλο κοινωνικό και να µην αντιµετωπίζεται ως ιδιωτική δήθεν
παρέµβαση. Ενώ στη θεωρία συµφωνούµε όλοι ότι η κοινωνική
και αλληλέγγυα οικονοµία µπορεί να προσφέρει πολλά, στην
πράξη βλέπουµε διαφορετικές πολιτικές πρακτικές πολλών,
ακόµη και ανθρώπων της αυτοδιοίκησης. Άρα, χρειάζεται αυτός
ο σχεδιασµός που υπάρχει να είναι αποτέλεσµα της συνεργασίας, να προχωρήσει και βεβαίως το ότι ξεκίνησε ήδη η διαδικασία από το Ταµείο Κοινωνικής Επιχειρηµατικότητας είναι πάρα
πολύ σηµαντικό.
Κλείνω µε το θέµα της απόκτησης εργασιακής εµπειρίας. Εκεί,
πράγµατι, θα είναι χωρίς συντάξιµα αλλά µε πλήρη ασφάλιση.
Θα ήθελα να περιοριστεί ακριβώς στο θέµα που έχει να κάνει µε
την απόκτηση εργασιακής εµπειρίας. Δεν µπορεί να δώσουµε
διασταλτική ερµηνεία και αυτό να εφαρµοστεί στο σύνολο. Θα
πρέπει αποκλειστικά να έχει να κάνει µε τους ανθρώπους που
προχωρούν για την απόκτηση εργασιακής εµπειρίας.
Ολοκληρώνω, λέγοντάς σας ότι για το πρόγραµµα της γυναικείας επιχειρηµατικότητας που ήδη έχει προκηρυχθεί, υπάρχει
τεράστιο ενδιαφέρον από τις άνεργες γυναίκες, πάρα πολύ σηµαντικό, και θα σας παρακαλούσα να συνεργαστείτε µε τον
Υπουργό Ανάπτυξης για να δοθεί µια παράταση στην προθεσµία
που λήγει στις 30 Μαρτίου, προκειµένου να µπορέσουν να υποβάλουν περισσότεροι αίτηση και αν υπάρχουν διαθέσιµα χρήµατα για τον ίδιο κωδικό ή µε ανακατανοµή, επειδή είναι πολύ
καλό πρόγραµµα και θα δείτε αποτελέσµατα απ’ αυτό, να κάνετε
τώρα αύξηση του προϋπολογισµού, προκειµένου να συµπεριληφθούν περισσότερες γυναίκες σε αυτό το πρόγραµµα.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, για την ανοχή σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ο κ. Παναγιωτόπουλος έχει το λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Ήδη έχει ξεκινήσει ο
διάλογος ή η εντατική επαφή, αν θέλετε, του Υπουργείου µε τον
αρµόδιο νέο Υφυπουργό ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ανάπτυξης, προκειµένου να πετύχουµε ανακατανοµή ενδεχοµένως πόρων µέσω
αναθεώρησης του ΕΣΠΑ, για την εναποµείνασα προγραµµατική
περίοδο αλλά και για την έγκυρη προετοιµασία της επόµενης,
πράγµα πολύ κοµβικό.
Οπωσδήποτε ζητούµενο είναι, να «τρέξει» η κοινωφελής εργασία και σε επόµενο στάδιο. Άρα, συµφωνούµε πρώτα σ’ αυτό.
Πρέπει να υπάρξει συνέχιση µε κάποιο τρόπο των προγραµµάτων αυτών. Είναι, όπως και να το κάνουµε, ενέσεις απασχόλησης
ιδίως σε τοπικό επίπεδο και ιδίως όσον αφορά στη διεκπεραίωση
έργων υποδοµών τοπικών που άλλωστε τα θέλουν και οι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι δήµοι κυρίως, εξ ου και η σύνδεση µε τα έργα αυτεπιστασίας των δήµων. Θα πρέπει, δηλαδή,
να βάλουµε όλα τα κοµµάτια του πάζλ και να τα συνδέσουµε µεταξύ τους, ώστε να έχουµε ολοκληρωµένη λύση.
Από εκεί και πέρα, θα πρέπει να διεξαγάγουµε αξιολογήσεις
κυρίως των ΜΚΟ, που είναι και οι φορείς απασχόλησης. Να
δούµε πώς διοχέτευσαν -µε τι ευχέρειες, µε τι ταχύτητες- εργαζόµενους στους συµπράττοντες φορείς, δηλαδή στους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης που έκαναν και τα έργα. Οι
καλύτεροι θα προκριθούν ενδεχοµένως και σε µια δεύτερη φάση.
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Οι όροι της εργασίας πρέπει να συγκεκριµενοποιηθούν. Όπως
σας είπα, εδώ δεν µιλάµε για µισθούς κοντά στα 300 ευρώ, όπως
διοχετεύθηκε εν πάση περιπτώσει, στη δηµοσιότητα. Είναι εντελώς στρεβλό, γιατί δεν έχει γίνει καν σχεδιασµός, σχετικά µε τις
αποδοχές κάποιου νέου κύκλου κοινωφελούς εργασίας. Είπαµε
ότι θα είναι κοντά στα επίπεδα του κατώτατου µισθού, ενδεχοµένως και πάνω από τον κατώτατο µισθό. Εν πάση περιπτώσει,
όχι στα επίπεδα που είδαν το φως τη δηµοσιότητας. Αυτοί οι όροι
πρέπει να συγκεκριµενοποιηθούν. Ευχής έργον είναι, να ξεκινήσει η επόµενη φάση µέσα στο 2013, δηλαδή στους τελευταίους
οχτώ µήνες της τρέχουσας προγραµµατικής περιόδου, του
ΕΣΠΑ δηλαδή. Σαφώς και δεν υπάρχει χρόνος, σαφώς και πρέπει
να σχεδιάσουµε και ήδη σχεδιάζουµε, την ώρα που µιλάµε, και
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µε την τεχνική βοήθεια εξωτερικών, αν θέλετε, συνεργατών, την
επόµενη αυτή φάση.
Συµφωνούµε, λοιπόν, ότι θα υπάρξει δεύτερη φάση κοινωφελούς εργασίας. Το ζητούµενο είναι, να είναι βελτιωµένη η φάση
κοινωφελούς εργασίας, δηλαδή να έχει εξαλείψει στο βαθµό που
είναι εφικτό τα προβλήµατα, τις δυσλειτουργίες και τις καθυστερήσεις, για παράδειγµα, στις πληρωµές της πρώτης εκδοχής
αυτού του θεσµού που γνωρίζετε άλλωστε πολύ καλά.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Και εµείς ευχαριστούµε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε η συζήτηση των
αναφορών και ερωτήσεων.
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, εισερχόµαστε στην ηµερήσια διάταξης της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου
του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών: «Επενδυτικά
εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις».
Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε στη συνεδρίασή της,
στις 14-3-2013, τη συζήτηση του νοµοσχεδίου σε δύο συνεδριάσεις.
Στη σηµερινή συνεδρίαση, θα συζητηθεί το νοµοσχέδιο επί της
αρχής. Στην αυριανή συνεδρίαση, θα συζητηθούν τα άρθρα και
οι τροπολογίες σε µια ενότητα.
Από τα κόµµατα έχουν οριστεί ως Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι οι εξής: Από τη Νέα Δηµοκρατία ο κ. Μαυρουδής Βορίδης,
από το ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ ο κ. Παναγιώτης Λαφαζάνης, από το ΠΑΣΟΚ
ο κ. Μιχαήλ Χρυσοχοΐδης, από τους Ανεξάρτητους Έλληνες ο κ.
Κωνσταντίνος Γιοβανόπουλος, από τη Χρυσή Αυγή ο κ. Χρήστος
Παππάς και από τη ΔΗΜΑΡ ο κ. Νικόλαος Τσούκαλης.
Εισηγητές ορίζονται οι κ.κ. Άννα -Μισέλ Ασηµακοπούλου,
Μαρία Διακάκη, Πάρις Κουκουλόπουλος, Επαµεινώνδας Μαριάς,
Ηλίας Παναγιώταρος, Ασηµίνα Ξηροτύρη-Αικατερινάρη, Νικόλαος Καραθανασόπουλος.
Το λόγο έχει η εισηγήτρια της Νέας Δηµοκρατίας κ. ΆνναΜισέλ Ασηµακοπούλου.
ΑΝΝΑ-ΜΙΣΕΛ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, κύριε
Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όπως αναµφισβήτητα
θα παρατηρήσατε, το παρόν νοµοσχέδιο είναι εξαιρετικά µακρόπνοο, τεχνικό και ιδιαιτέρως λεπτοµερές.
Επιγραµµατικά, λοιπόν, θα αναφέρω εισαγωγικά ότι λαµβάνοντας υπ’ όψιν την άµεση ανάγκη δηµιουργίας συνθηκών ανάπτυξης στη χώρα και τόνωσης της κεφαλαιαγοράς, καθώς και
ειδικότερα διάφορα θέµατα τα οποία είχαν προκύψει στο παρελθόν κατά την εφαρµογή κάποιων διατάξεων του υφιστάµενου νοµοθετικού πλαισίου, µε το παρόν νοµοσχέδιο, επιδιώκεται η
θέσπιση ορισµένων νέων εργαλείων ανάπτυξης αλλά και η τροποποίηση διατάξεων της νοµοθεσίας της κεφαλαιαγοράς, µε
στόχο την καλύτερη λειτουργία της.
Ξεκινώ, λοιπόν, µε το σχόλιο ότι η κατάθεση του νοµοσχεδίου
αποτελεί έµπρακτη απόδειξη της πολιτικής βούλησης της Κυβέρνησης να επιφέρει τις απαραίτητες µεταρρυθµίσεις, µε στόχο τη
δηµιουργία ενός θετικού αλλά και θελκτικού κλίµατος για την προσέλκυση επενδύσεων και την εισροή κεφαλαίων στη χώρα µας.
Η αποδοχή του επί της αρχής, την οποία εισηγούµαι, έχει βεβαίως ως προαπαιτούµενο την αποδοχή ότι η προσέλκυση κεφαλαίων και επενδύσεων είναι ένα ζητούµενο. Δεν θα επιχειρηµατολογήσω ως προς αυτό και επειδή θεωρώ ότι αυτό είναι αυτονόητο σε οποιαδήποτε συγκυρία αλλά διότι επίσης θεωρώ δεδοµένο ότι για τα κόµµατα που στηρίζουν την Κυβέρνηση, οι
επενδύσεις και η προσέλκυση κεφαλαίων αποτελούν προτεραιότητα στο δρόµο για την έξοδο από την κρίση, την ανάκαµψη και
την ανάπτυξη, χωρίς την ανάγκη επιπρόσθετων µέτρων που να
επιβαρύνουν τον ελληνικό λαό, ο οποίος βρίσκεται στα όρια της
υποµονής και των αντοχών του.
Επειδή το νοµοσχέδιο πραγµατεύεται µία σειρά ρυθµίσεων
που θα έχουµε την ευκαιρία να δούµε και στην κατ’ άρθρον συζήτηση, θα επικεντρωθώ σήµερα στην εισήγησή µου στις διατάξεις του νοµοσχεδίου που έχουν να κάνουν µε τα Αµοιβαία
Κεφάλαια Επιχειρηµατικών Συµµετοχών, τα λεγόµενα ΑΚΕΣ, τις
Εταιρείες Κεφαλαίου Επιχειρηµατικών Συµµετοχών, τις λεγόµενες ΕΚΕΣ, όλα αυτά γνωστά πιο πολύ µε την ξένη ορολογία venture capital.
Ας δούµε κατ’ αρχάς τι είναι το venture capital. Χρηµατοοικονοµικά ορίζεται ως µεσοµακροπρόθεσµες επενδύσεις υψηλής
απόδοσης και υψηλού κινδύνου, µε συµµετοχή στα ίδια κεφάλαια
νέων ή ταχέως αναπτυσσόµενων και µη εισηγµένων επιχειρήσεων. Σύµφωνα µε το British Venture Capital Association, εναλλακτικά µπορούµε να ορίσουµε το venture capital ως έναν τρόπο
χρηµατοδότησης της ίδρυσης, της ανάπτυξης ή της εξαγοράς
µίας εταιρείας, βάσει της οποίας ο επενδυτής αποκτά τµήµα του

µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ως αντάλλαγµα για την παροχή χρηµατοδότησης.
Το venture capital, είναι µία σχετικά νέα µορφή χρηµατοδότησης που πρωτοεµφανίστηκε στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής µετά το Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο. Θα µπορούσαµε να υποστηρίξουµε ότι οι επενδύσεις venture capital είναι γνωστές στην Ελλάδα από την αρχαιότητα ακόµη, όταν ο Θαλής ο Μιλήσιος πριν
από δυόµισι χιλιάδες χρόνια, διαβλέποντας την έλλειψη ελαιολάδου λόγω χαµηλής σοδειάς, έπεισε κι άλλους επενδυτές στους
οποίους απευθύνθηκε, συγκέντρωσε τα απαραίτητα κεφάλαια
και αγόρασε όλα τα ελαιοτριβεία της περιοχής, δηµιουργώντας
έτσι την πρώτη επιτυχηµένη επένδυση venture capital στην Ελλάδα. Αφήνω, όµως, τη µυθολογία και την ιστορία κατά µέρος.
Τα πρώτα venture capital funds δηµιουργήθηκαν στη σύγχρονη
Ελλάδα στις αρχές της δεκαετίας του 1990 και χρηµατοδότησαν
γνωστές και µεγάλες σήµερα εταιρείες, όπως είναι η
«GOODY’S», ο «ΓΕΡΜΑΝΟΣ», η «CHIPITA», η «COMPUTER
LOGIC» και άλλες.
Στις αρχές της δεκαετίας του 2000, µε τη διαµόρφωση του
νέου νοµικού πλαισίου των ΑΚΕΣ και την ενεργοποίηση του Ταµείου Νέας Οικονοµίας, ξεκίνησε µια ιδιαίτερη αναπτυξιακή περίοδος µε τη δηµιουργία περισσοτέρων από δώδεκα venture
capital funds από το 2004 µέχρι σήµερα.
Σήµερα, έχουµε στην ελληνική αγορά δεκαοκτώ εταιρείες και
τα υπό διαχείριση κεφάλαια ξεπερνούν το 1,5 δισεκατοµµύριο
ευρώ. Με τα κεφάλαια αυτά, έχουν πραγµατοποιηθεί τα τελευταία χρόνια επενδύσεις σε περισσότερες από εξήντα ελληνικές
µικροµεσαίες επιχειρήσεις, συµβάλλοντας σηµαντικά στη δηµιουργία θέσεων εργασίας, στην ανάπτυξη, στη µεγέθυνσή τους
και στην ανταγωνιστικότητά τους. Αναφέρω επιγραµµατικά δύο
χαρακτηριστικά παραδείγµατα, τη Mastiha Shop και τον κρόκο
Κοζάνης.
Παρά, δε, την ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση της ελληνικής οικονοµίας και τις αντιξοότητες που αντιµετωπίζει, όπως ξέρουµε
όλοι, η ελληνική επιχειρηµατικότητα στην εξεύρεση ρευστότητας
και χρηµατοδότησης, υπάρχουν παραδείγµατα εταιρειών στις
οποίες έχουν επενδύσει ελληνικά venture capital funds και private
equity funds, οι οποίες προσέλκυσαν µέσα στο 2012, ξένους θεσµικούς επενδυτές. Μέσα στο 2013 –και δεν χρειάζεται να σας
πω πόσο δύσκολη χρονιά διανύουµε- έχουν δηµιουργηθεί τέσσερα νέα venture capital funds µε στόχευση σε νεοσύστατες και
µικροµεσαίες επιχειρήσεις στον τοµέα της πληροφορικής και
των τηλεπικοινωνιών, αντλώντας κεφάλαια από το πρόγραµµα
«Jeremie» από Έλληνες αλλά και από ξένους επενδυτές.
Τα venture capital και private equity funds, κυρίες και κύριοι,
αποτελούν ένα βασικό εργαλείο ενίσχυσης της επιχειρηµατικότητας όχι µόνο σε ελληνικό αλλά κυρίως σε παγκόσµιο επίπεδο.
Σύµφωνα µε στοιχεία του European Private Equity and Venture
Capital Association, σε ευρωπαϊκό επίπεδο τα venture capital και
τα private equity funds έχουν επενδύσει 233 δισεκατοµµύρια
ευρώ στην Ευρώπη από το 2007. Ευρωπαϊκές εταιρείες private
equity χρηµατοδοτούν περίπου πέντε χιλιάδες εταιρείες το
χρόνο, εκ των οποίων το 83% είναι µικροµεσαίες επιχειρήσεις.
Η διαθεσιµότητα venture capital έχει σηµαντική θετική επίδραση σε νέες επιχειρηµατικές πρωτοβουλίες µε υψηλό δείκτη
καινοτοµίας και ανάπτυξης. Εταιρείες που χρηµατοδοτούνται µε
private equity ή venture capital έχουν υψηλή παραγωγικότητα,
µεγαλύτερο ρυθµό αύξησης σε πωλήσεις, κεφάλαια αλλά και
απασχόληση προσωπικού.
Ειδικά σήµερα, µε τη σηµαντική έλλειψη άλλων µορφών χρηµατοδότησης, ο ρόλος των venture capital funds γίνεται ακόµα
πιο σηµαντικός για τις ελληνικές επιχειρήσεις που αναζητούν κεφαλαιακή ενίσχυση, που είναι αναγκαία για να αντιµετωπίσουν
τις πρωτόγνωρες δυσκολίες και προκλήσεις της εποχής.
Ίσως το πιο σηµαντικό, κυρίες και κύριοι, για το µέλλον της
επιχειρηµατικότητας στη χώρα, είναι ότι αυτές οι επενδύσεις γίνονται µε όρους ανταγωνιστικούς κι όχι µε όρους επιδοµατικούς
ή άλλου είδους. Αυτό είναι κρίσιµο, την ώρα που η ελληνική οικονοµία βρίσκεται σε µία φάση µετάβασης, όταν επιχειρούµε αλλαγές στις δοµές αλλά κυρίως στις νοοτροπίες, για να µειωθεί
το κράτος - επιχειρηµατίας, να ανοίξουν οι αγορές και να απο-
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κτήσει η επιχειρηµατικότητα ρόλο και αξία ολοένα και περισσότερο, για να υποκαταστήσει επιτέλους η επιχειρηµατικότητα το
όνειρο των νέων που θέλουν µία θέση στο δηµόσιο.
Σ’ αυτή, λοιπόν, τη φάση µετάβασης, ο ρόλος των ΑΚΕΣ και
των ΕΚΕΣ µπορεί και πρέπει να είναι ενισχυµένος. Τα venture
capital funds έχουν εµπειρία, έχουν τεχνογνωσία, είναι θεσµικοί
φορείς της αγοράς και µπορούν να συµβάλλουν στην προσέλκυση κεφαλαίων για τις ελληνικές επιχειρήσεις.
Στόχος, λοιπόν, του παρόντος νοµοσχεδίου µεταξύ άλλων
είναι να αξιοποιηθεί το υφιστάµενο καθεστώς των ΑΚΕΣ και των
ΕΚΕΣ, µέσω της επέκτασης της δυνατότητάς τους να επενδύσουν σ’ ένα ευρύτερο φάσµα δραστηριοτήτων και της ρητής
ρύθµισης για τη δυνατότητα ή την υποχρέωση, στην περίπτωση
των ΕΚΕΣ, εισαγωγής τους στη χρηµατιστηριακή αγορά.
Ειδικά για τις ΑΚΕΣ, προβλέπεται να επενδύουν πλέον και σε
συµµετοχές στο κεφάλαιο επιχειρήσεων που εδρεύουν σε άλλα
κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και σε τρίτη χώρα,
σε περίπτωση, βεβαίως, που υπάρχει παραγωγική δραστηριότητα στην Ελλάδα. Επιπλέον, διευρύνεται η µορφή των επενδύσεων και επισηµαίνω ότι αναφορικά µε τις ΑΚΕΣ, τέτοιες
αντίστοιχες ρυθµίσεις βρίσκονται και στη χρηµατιστηριακή
αγορά του Λονδίνου αλλά και του Τορόντο.
Για τις ΕΚΕΣ, απλοποιείται η διαδικασία σύστασής τους, εισάγεται η υποχρέωση εισαγωγής τους στο Χρηµατιστήριο, προκειµένου να υπάρχει διαφάνεια και να διευκολύνεται και η δυνατότητα αποεπένδυσης απ’ αυτές. Δίδεται µεγαλύτερη ευελιξία
στις εταιρείες αυτές ως προς το µετοχικό τους κεφάλαιο, τις επιτρεπόµενες επενδύσεις, χωρίς όµως να αλλοιώνεται ο σκοπός
τους, ο οποίος είναι η τοποθέτησή τους σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.
Σηµειώνω ότι µόλις την περασµένη εβδοµάδα, συγκεκριµένα
στις 12 Μαρτίου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπερψήφισε την
κοινοτική οδηγία για το ευρωπαϊκό θεσµικό πλαίσιο για τα venture capital funds µε 613 ψήφους «ΥΠΕΡ», 24 «ΚΑΤΑ» και 41 αποχές. Η οδηγία, που θα πρέπει να εγκριθεί βεβαίως επισήµως κι
από το Συµβούλιο, προβλέπει ένα εθελοντικό διαβατήριο το
οποίο µπορούν να αποκτήσουν τα venture capital funds µε βάση
κοινούς κανόνες και νόρµες και αναµένεται να αποτελέσει ένα
σηµαντικό βήµα στην κατεύθυνση της απλοποίησης διασυνοριακής άντλησης κεφαλαίων. Η Κοµισιόν επεξεργάζεται, επίσης, αντίστοιχο καθεστώς για τα ταµεία χαρτοφυλακίου, τα λεγόµενα
Funds of Funds, σε µια προσπάθεια ενίσχυσης της πρόσβασης
σε κεφάλαια για τη χρηµατοδότηση µικροµεσαίων επιχειρήσεων
στην Ευρώπη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε τις ρυθµίσεις του παρόντος
νοµοσχεδίου, η ελληνική αγορά θα µπορέσει να προσφέρει στην
εγχώρια και διεθνή επενδυτική κοινότητα µία αξιοπρεπή γκάµα
προϊόντων συλλογικών επενδύσεων, µέσω της οποίας οι επαγγελµατίες διαχειριστές θα µπορούν να εξασφαλίζουν τη διαπραγµατευσιµότητα αλλά και τη διαφάνεια των επενδυτικών τους
επιλογών, διαµορφώνοντας ένα αξιόλογο και αποτελεσµατικό
περιβάλλον µεταφοράς επενδυτικών πόρων στον παραγωγικό
ιστό της Ελλάδας.
Οι διατάξεις για τα επενδυτικά σχήµατα των ΑΚΕΣ και των
ΕΚΕΣ θα συµβάλουν στην ανταγωνιστικότητα εταιρειών, εισηγµένων ή µη, επί των οποίων επενδύουν τα κεφάλαιά τους.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Σ’ αυτήν τη δυσµενή συγκυρία για την Ελλάδα, τα venture capital funds, θα βοηθήσουν επίσης και σε κάτι που είµαι σίγουρη
ότι εκ των προτέρων θα συµφωνήσουµε ότι αποτελεί κοινό ζητούµενο -αυτό βεβαίως για όσους µε ακούν αυτήν τη στιγµή- δηλαδή στο να κρατήσει τα παιδιά µας στην Ελλάδα. Αν, λοιπόν,
σας ενδιαφέρει αυτό, σας υπενθυµίζω ότι πρόσφατα ο Πρωθυπουργός κ. Αντώνης Σαµαράς…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, δεν ακούγεται η οµιλήτρια. Κάντε λίγη ησυχία. Σας
ευχαριστώ.
Συνεχίστε, κυρία συνάδελφε.
ΑΝΝΑ-ΜΙΣΕΛ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Σας ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Πρόσφατα ο Πρωθυπουργός κ. Αντώνης Σαµαράς, συναντή-
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θηκε µε εκπροσώπους ελληνικών νεοφυών εταιρειών, τα λεγόµενα startups, που δραστηριοποιούνται σε ποικίλες δραστη- ριότητες, από την ανάπτυξη εφαρµογών διαδικτύου έως την
εκτροφή σαλιγκαριών. Σωστά σχολίασε ότι οι επιχειρήσεις αυτές
αποτελούν «ανάσες» καινοτοµίας αλλά και ανταγωνιστικότητας
στην ελληνική οικονοµία. Ακόµα πιο σηµαντικό είναι ότι κρατάνε
αυτήν τη στιγµή στη χώρα µας νέα παιδιά µε γνώσεις, µε ταλέντο, µε ικανότητες και µε διάθεση για δουλειά, δηλαδή νέους
επιχειρηµατίες. Στο δρόµο της ανοικοδόµησης της χώρας η νεοφυής επιχειρηµατικότητα που θα προωθήσει νέες καινοτόµες
ιδέες και ρηξικέλευθες προτάσεις που µπορεί να αποδειχθούν
παραγωγικά βιώσιµες, είναι ένας πολύ βασικός «µοχλός» ανάπτυξης.
Νέα παιδιά µε καινούργιες ιδέες υπάρχουν, κυρίες και κύριοι.
Η στήριξη αυτών των νεοφυών επιχειρήσεων, αυτών των νέων
επιχειρηµατιών είναι υποχρέωση όλων µας, είναι υποχρέωση της
πολιτείας και είναι υποχρέωση της ελληνικής Αντιπροσωπείας,
να δηµιουργήσουµε το κατάλληλο θεσµικό πλαίσιο που θα οδηγήσει στο σχηµατισµό του πιο φιλικού δυνατού επιχειρηµατικού
περιβάλλοντος για τους νέους επιχειρηµατίες.
Τα επενδυτικά εργαλεία που προωθούµε σήµερα µ’ αυτό το
νοµοσχέδιο, τα venture capital funds, µπορεί να αποτελέσουν µία
σηµαντική µορφή χρηµατοδότησης γι’ αυτά τα startups, για να
κρατήσουµε τα νέα παιδιά στην Ελλάδα, για να τους επιτρέψουµε να τολµήσουν και να πάρουν το ρίσκο να κάνουν τις νέες
ιδέες τους νέες επενδύσεις, όχι µόνο στα µεγάλα αστικά κέντρα
αλλά και στην περιφέρεια, γύρω από τα περιφερειακά πανεπιστήµια, για να συνδεθεί η καινοτοµία µε την επιχειρηµατικότητα.
Εγώ το έχω δει αυτό µε startups στην εκλογική µου περιφέρεια
στο Νοµό Ιωαννίνων και είµαι σίγουρη ότι υπάρχουν και άλλα παιδιά σε άλλες περιφέρειες, που µπορούν µ’ αυτόν τον τρόπο να
αποδώσουν.
Για να γίνει βεβαίως αυτό, δεν αρκεί µόνο αυτό το νοµοσχέδιο.
Το venture capital είναι µία πηγή χρηµατοδότησης.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κύριοι συνάδελφοι,
η οµιλήτρια δεν µπορεί, πραγµατικά, να µιλήσει. Δεν ακούγεται
καθόλου. Υπάρχει πολλή οχλαγωγία στην Αίθουσα.
Συνεχίστε, κυρία συνάδελφε.
ΑΝΝΑ-ΜΙΣΕΛ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: … (Δεν ακούστηκε)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κύριε Καπερνάρε,
αυτό σας ενόχλησε;
ΑΝΝΑ-ΜΙΣΕΛ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Τελειώσατε, κύριοι συνάδελφοι; Κύριε Πρόεδρε, να συνεχίσω;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Συνεχίστε, κυρία
Ασηµακοπούλου.
ΑΝΝΑ-ΜΙΣΕΛ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Σας ευχαριστώ.
Για να γίνει, λοιπόν, αυτό, έλεγα ότι δεν αρκεί το παρόν νοµοσχέδιο. Τα venture capitals, είναι µία πηγή χρηµατοδότησης. Η
ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών θα συµβάλει στην εξοµάλυνση της χρηµατοδότησης των επιχειρήσεων µε
πιο παραδοσιακές µορφές. Το νοµοσχέδιο το οποίο έρχεται για
τη διαµόρφωση ενός φιλικού αναπτυξιακού περιβάλλοντος για
τις στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις είναι και αυτό άλλο ένα
βήµα στη σωστή κατεύθυνση.
Παρ’ ότι, όµως, κινούµαστε στη σωστή κατεύθυνση, τα βήµατα
πρέπει να γίνουν ολοένα και πιο µεγάλα και πιο τολµηρά, σταθερά αλλά γρήγορα, για να βγούµε στο φως. Στο δρόµο αυτό,
επικοινωνιακές επικλήσεις, όπως αυτές της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, ως προς το ότι τα venture capital funds από αναπτυξιακός θεσµός, µπορεί µε το παρόν νοµοσχέδιο να γίνουν vulture
capital funds, δηλαδή «αρπακτικά», δεν πρέπει να µας εµποδίζουν. Είναι σαφές ότι δεν µιλάµε για distressed debt funds, κάτι
που υφίσταται αλλά δεν έχει καµµία σχέση µε το venture capital.
Δεν υπάρχει περίπτωση επενδυτής να µπερδέψει ένα venture
capital fund µ’ ένα distressed debt fund. Είναι δύο εντελώς ανόµοια πράγµατα και αυτό είναι απολύτως ξεκάθαρο. Δεν µπορούν
να κρυφτούν τα «κόκκινα» δάνεια, απλούστατα γιατί δεν έχουν
εξαλειφθεί οι κανόνες που εξασφαλίζουν την πληροφόρηση του
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επενδυτικού κοινού ή τη διαφάνεια στη λειτουργία των ΑΚΕΣ και
των ΕΚΕΣ. Εξάλλου, το πλαίσιο της εποπτείας µε στόχο τη διαφάνεια ενισχύεται σηµαντικά µε το παρόν νοµοσχέδιο. Υπενθυµίζω ότι και µε ευρωπαϊκούς όρους έχει ενισχυθεί σηµαντικά και
για τις τράπεζες.
Οι φόβοι, λοιπόν, που εκφράστηκαν επ’ αυτού είναι αβάσιµοι
από τη φύση των εργαλείων και αντιµετωπίζονται µέσα από τους
θεσµοθετηµένους εποπτικούς µηχανισµούς και τις προβλεπόµενες διαδικασίες.
Όσο για τις αµφιβολίες για την αποτελεσµατικότητα των εργαλείων αυτών στην Ελλάδα, φυσικά και σαν λογικός άνθρωπος
δέχοµαι ότι δεν µπορούµε να προβλέψουµε επακριβώς πόσο θα
συνεισφέρουν στο επιθυµητό αποτέλεσµα, δηλαδή πόσα κεφάλαια θα προσελκύσουν για ελληνικές επιχειρήσεις και τι ποσοστό
των αναγκών τους θα καλύψουν.
Αυτό, όµως, που δεν δέχοµαι σαν εναλλακτική λύση είναι να
µην προσπαθήσουµε καθόλου. Διότι, σε τελική ανάλυση, αν συµφωνούµε ότι θέλουµε επενδύσεις, αν αναγνωρίζουµε ότι τα επενδυτικά αυτά εργαλεία, εν προκειµένω τα venture capital funds και
τα trust, έχουν µία επενδυτική και αναπτυξιακή προοπτική και φοβόµαστε για τυχόν ανάρµοστες χρήσεις ή καταχρήσεις ή αµφισβητούµε την αποτελεσµατικότητά τους σε µία συγκυρία, τότε
η λύση για µένα δεν είναι να µην τα θεσµοθετήσουµε, αλλά να
βρούµε τρόπους για να εξασφαλίσουµε την ορθή χρήση τους για
το σωστό σκοπό, να µεριµνήσουµε για να προστατεύσουµε το
επενδυτικό κοινό και να προωθήσουµε την αξιοποίησή τους για
την επιχειρηµατικότητα και δη τη νεανική επιχειρηµατικότητα και
µε συγχωρείτε. Σε αυτήν την κατεύθυνση, όµως, δεν ακούστηκε
καµµία συγκεκριµένη πρόταση από την Αξιωµατική Αντιπολίτευση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κλείνω εισηγούµενη την υπερψήφιση του νοµοσχεδίου επί της αρχής, δεδοµένου ότι στην επί
των άρθρων συζήτηση θα έχουµε την ευκαιρία να εξετάσουµε
και την ορθότητα αλλά και την αποτελεσµατικότητα των επιµέρους ρυθµίσεων.
Κλείνω µε τη σκέψη ότι ο µόνος σίγουρος τρόπος για να αποτύχει κανείς είναι να µην προσπαθήσει καθόλου.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Σας ευχαριστούµε
κι εµείς.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι οι Υπουργοί Εξωτερικών, Οικονοµικών και Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κατέθεσαν σχέδιο νόµου: «Σύσταση Γραφείου Ελληνικής Προεδρίας και
άλλες διατάξεις».
Παραπέµπεται στην αρµόδια Διαρκή Επιτροπή.
Το λόγο έχει η κ. Μαρία Διακάκη.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Δεν λέτε από ποιο
κόµµα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Από το ΣΥΡΙΖΑ.
Ακούσατε προηγουµένως να λέω για την κ. Άννα-Μισέλ Ασηµακοπούλου πού ανήκει; Δεν το είπα.
Ορίστε, κυρία συνάδελφε, έχετε το λόγο.
ΜΑΡΙΑ ΔΙΑΚΑΚΗ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η συζήτηση για
το εισαγόµενο νοµοσχέδιο για τα επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης επιβαρύνεται εκ των πραγµάτων από το αδιέξοδο των ασκούµενων πολιτικών ύφεσης και λιτότητας που υποτάσσουν την
κοινωνική ανάγκη της ανάπτυξης στις προτεραιότητες του χρηµατοπιστωτικού κεφαλαίου. Μία συζήτηση για τις θεωρητικές δυνατότητες των εταιρειών επενδύσεων κεφαλαίου να συµβάλουν
στην αναπτυξιακή διαδικασία, αποτελεί µία άσκηση επί χάρτου
στο βαθµό που δεν ενσωµατώνεται στη συζήτηση η πραγµατική
ροπή των οικονοµικών εξελίξεων.
Οι εξελίξεις του Σαββατοκύριακου σ’ ό,τι αφορά την απόφαση
του Eurogroup για την Κύπρο, αποδεικνύουν την εγκληµατική πολιτική των µνηµονίων και της λιτότητας, που στηρίζουν οι νεοφιλελεύθερες ηγεσίες της Ευρώπης. Αποδεικνύεται η ανεπάρκεια
των όποιων επιµέρους σχεδίων µε αναπτυξιακό τίτλο όταν επιβάλλονται µέτρα που υπονοµεύουν και αλλοτριώνουν τον κοινω-
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νικό χαρακτήρα των οικονοµικών µηχανισµών και θεσµών χρηµατοδότησης. Αποκαλύπτεται η κατεύθυνση στην οποία κινούνται οι υποστηρικτές της παντοδυναµίας των αγορών και του κεφαλαίου, που µε τις πολιτικές τους φορτώνουν τα βάρη της κρίσης στις «πλάτες» των λαών. Όλη η συζήτηση για την ανάπτυξη
ως διέξοδο από την κρίση επισκιάζεται από τα ανεπίλυτα µαθηµατικά της βιωσιµότητας του χρέους, του άδικου κοινωνικού καταµερισµού ευθυνών και βαρών.
Η απόφαση του Eurogroup για την Κύπρο εισάγει µία νέα πρακτική και νοµιµοποιεί διαδικασίες «κουρέµατος» ιδιωτικών καταθέσεων στο εσωτερικό της ζώνης του ευρώ, αποδοµώντας το
µέχρι τώρα πλαίσιο σταθερότητας που επικαλούνται οι νεοφιλελεύθερες ηγεσίες στην Ευρώπη και την Ελλάδα. Είναι εντυπωσιακός ο κυνικός ισχυρισµός της Μέρκελ πως όσοι έχουν τα
χρήµατά τους στις κυπριακές τράπεζες, πρέπει να συµβάλουν
στη διάσωση της Κύπρου. Αποτελεί µνηµείο αντικοινωνικής αντίληψης η λογική της πως για τη διάσωση των τραπεζών οφείλουν να συµβάλουν οι υπεύθυνοι και όχι µόνο οι φορολογούµενοι
από άλλες χώρες, µετατρέποντας σε υπεύθυνους, όχι τους τραπεζίτες και τους µεγαλοµετόχους, αλλά τους καταθέτες. Αποτελεί µία σύγχρονη εκδοχή αποδεκατισµού κατά κυριολεξία. Η ίδια
η Ευρωζώνη, ένας µονόπλευρος και αποκλειστικά νοµισµατικής
φιλοσοφίας µηχανισµός, αυτοϋπονοµεύεται εν ονόµατι της
άκαµπτης πολιτικής της γερµανικής ηγεµονίας που πρωτοστατεί
στη διάσωση του χρηµατοπιστωτικού κεφαλαίου σε βάρος του
ευρωπαϊκού νότου.
Ποιά ασφάλεια και για ποιούς εγγυάται πλέον η νεοφιλελεύθερη ευρωζώνη, που αρχικά παρουσιάστηκε ως ένα εργαλείο οικονοµικής σταθερότητας και ασφάλειας;
Αντί να χρησιµοποιηθεί ο Ευρωπαϊκός Μηχανισµός Σταθερότητας, ESM, για την ανακεφαλαιοποίηση, -όπως υποτίθεται αποφασίστηκε πρόσφατα- προκρίνονται έκτακτες λύσεις µε σταθερά
αντιλαϊκό πρόσηµο και µόνιµη αντιδηµοκρατική µεθόδευση.
Η απόφαση για το «κούρεµα» των καταθέσεων δεν υπαγορεύεται τόσο από οικονοµικά µεγέθη, όσο από την πολιτική της καταστροφής που ενσωµατώνει η νεοφιλελεύθερη πολιτική της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΔΝΤ, µε στόχο µια αυταρχική ανασύνθεση του συστήµατος οικονοµικής και πολιτικής εξουσίας.
Η ελληνική Κυβέρνηση οφείλει να απολογηθεί για τη στάση
που κράτησε στο Eurogroup, σχετικά µε το σχέδιο για την Κύπρο
και να αφήσει κατά µέρος τα ευχολόγια και την επανάληψη της
κινδυνολογίας σε βάρος του ΣΥΡΙΖΑ.
Ποιος αποσταθεροποιεί, ποιος κατασκευάζει ένα ντόµινο τραπεζικής κατάρρευσης και διαρροής καταθέσεων; Θυµίζουµε πως
η προεκλογική κινδυνολογία κατά του ΣΥΡΙΖΑ, είχε ως αποτέλεσµα την διαρροή καταθέσεων 18 δισεκατοµµυρίων ευρώ εκτός
συνόρων.
Το πρώτο bank crash στην Ευρωζώνη δεν το προκάλεσε ο ΣΥΡΙΖΑ και η πολιτική του, όπως κινδυνολογούσε το µνηµονιακό
µπλοκ. Οι καταθέσεις των ιδιωτών δεν κινδυνεύουν από τους «κοµισάριους του ΣΥΡΙΖΑ». Η ανάπτυξη δεν υπονοµεύεται από τις
απειλές των «συριζαίων».
Ακόµα και όταν η πραγµατικότητα διαψεύδει κατηγορηµατικά
τις προβλέψεις τους ή τα επιχειρήµατά τους, οι συστηµικές δυνάµεις επιµένουν µε ιδεοληπτική εµµονή στο να αποκρύπτουν
την ταξική διάσταση της πολιτικής τους.
Η διαγραφή χρέους αποτελεί ανίερη έννοια για την µνηµονιακή συµµαχία όταν αφορά τους δανειστές και το µη βιώσιµο
χρέος. Το PSI, όµως, σε βάρος των αποθεµατικών κοινωνικών
φορέων και το «κούρεµα» ιδιωτικών καταθέσεων αποτελούν ρεαλιστικές και αναγκαίες λύσεις.
Η αποδόµηση του ευρωπαϊκού οικοδοµήµατος, τελικά, είναι
έργο των νεοφιλελεύθερων δηµιουργών του.
Επιµένουµε πως η µοναδική ρεαλιστική αντιµετώπιση της κρίσης από τη σκοπιά της κοινωνίας, είναι η έµπρακτη συνειδητοποίηση της ευρωπαϊκής διάστασής της και της συστηµικής
φύσης της, η ανάλογη πολιτική αντιµετώπιση µε συντονισµό των
χωρών του Νότου, η κατάργηση των µνηµονίων και η διαγραφή
του µέγιστου µέρους των χρεών, ώστε αυτά να καταστούν βιώσιµα και να δροµολογηθούν πολιτικές ανάπτυξης υπέρ της απασχόλησης µε πρόσηµο τις κοινωνικές ανάγκες.
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Υπό το βάρος των δυσµενών κυπριακών εξελίξεων, η εξέταση
του εισαγόµενου νοµοσχεδίου επιβεβαιώνει µία γενική µας θέση:
Η τρικοµµατική Κυβέρνηση δεν έχει κανένα αναπτυξιακό σχέδιο
που να διακρίνεται από παρεµβατισµό. Όλα επαφίενται στον
«επενδυτικό πατριωτισµό» του ιδιωτικού κεφαλαίου. Οι δε, νοµοθετικές πρωτοβουλίες της Κυβέρνησης χαρακτηρίζονται αποσπασµατικές, ιδεοληπτικές και ανεπαρκείς για να δηµιουργήσουν κοινωνικούς όρους αναπτυξιακής διεξόδου.
Το νοµοσχέδιο έχει έξι κεφάλαια, εκ των οποίων µόνο το
πρώτο και διασταλτικά και το δεύτερο σχετίζονται µε τον τίτλο
του. Σχεδόν στο σύνολο του διακρίνεται από ρυθµίσεις κανονιστικού χαρακτήρα που τροποποιούν υφιστάµενες διατάξεις,
παρά εισάγει ένα νέο θεσµικό και λειτουργικό πλαίσιο επενδυτικών εργαλείων, που να ενισχύουν την αναπτυξιακή διαδικασία.
Σε ό,τι αφορά στη δυνατότητα ενσωµάτωσης, ουσιαστικά, στο
χρηµατιστηριακό θεσµό των αµοιβαίων κεφαλαίων επιχειρηµατικών συµφερόντων και των εταιρειών κεφαλαίων επιχειρηµατικών
συµφερόντων, ανοιχτών και κλειστών τύπων εταιρειών, έχουµε
µια αυστηρά κριτική προσέγγιση.
Οι εταιρείες «καλάθια» κεφαλαίων, ένας θεσµός υπαρκτός
στην ελληνική πραγµατικότητα, δεν απέδωσε τα αναµενόµενα.
Η κριτική µας εντοπίζεται στο ότι µε την ενσωµάτωση των εταιρειών αυτών στο Χρηµατιστήριο ανοίγει ο δρόµος ώστε τα «κόκκινα» δάνεια επιχειρήσεων που είναι εγγεγραµµένα στις τράπεζες, να µετατραπούν σε κάποια µορφή ελέγχου µέσω της µετατροπής τους σε µετοχική συµµετοχή, χωρίς επιπλέον να είναι
υποχρεωµένες να επιβαρυνθούν φορολογικά µε φόρους µεταβίβασης, αύξησης µετοχικού κεφαλαίου κ.λπ., µια επιπλέον µορφή
νόµιµης φοροαποφυγής.
Ο κύριος Υπουργός στη Διαρκή Επιτροπή αναφέρθηκε στη
διεθνή εµπειρία, µάλλον µε µια διάθεση ωραιοποίησης. Η διεθνής εµπειρία τεκµηριώνει και µια λογική αρπακτικού εκµεταλλευτικού κεφαλαίου και όχι µόνο τις λειτουργικές αρετές των
επιχειρήσεων.
Οι διατάξεις του κεφαλαίου Δ’ είναι κρίσιµες για την γενική µας
στάση. Πριµοδοτούνται οι εταιρείες ανάπτυξης ακινήτων και
πρωτίστως οι τέσσερις εταιρείες real estate που έχουν συστήσει
οι ελληνικές τράπεζες.
Προβλέπονται σηµαντικές φοροαπαλλαγές και διευκολύνσεις
στην έκδοση µετοχών και στις µεταβιβάσεις ακινήτων µε επαχθή
αίτια, ενώ προβλέπεται πλήρης απαλλαγή φόρου συγκέντρωσης
κεφαλαίου και εισοδήµατος από κινητές αξίες.
Η φορολογία στα κέρδη των εταιρειών εκµηδενίζεται, καθώς
προβλέπεται ότι το 70% αυτών διανέµεται ως µέρισµα. Η διεύρυνση του επενδυτικού πεδίου δράσης των Α.Ε. Επενδυτικών
Ακίνητης Περιουσίας στο χώρο των οικιστικών ακινήτων και της
τουριστικής κατοικίας, λιµάνια ή ακόµα και σε εκτάσεις όπου
µπορούν να υπαχθούν σε προνοµιακό ή ιδιαίτερο καθεστώς δόµησης και η προνοµιακή δυνατότητα δανεισµού µέχρι 75% του
ενεργητικού τους, τις αναβαθµίζει σε όχηµα για το ξεπούληµα
της δηµόσιας περιουσίας µέσω ΤΑΙΠΕΔ.
Ο ισχυρισµός του κύριου Υπουργού στην επιτροπή για τα πλεονεκτήµατα των επενδυτικών σχηµάτων διαχείρισης ακίνητης περιουσίας από εταιρείες αποκλειστικού σκοπού ειδικότερα, όπως
έχει αποδειχθεί διεθνώς µε βάση την εµπειρία από τη Γερµανία
το Βέλγιο, τη Γαλλία και τη Μεγάλη Βρετανία, αγνοεί πλήρως το
διαφοροποιηµένο φυσικό, παραγωγικό και θεσµικό πλαίσιο παραγωγής του χώρου. Η συγγενέστερη διεθνής εµπειρία είναι η
ισπανική, µε τον προσανατολισµό της αναπτυξιακής διαδικασίας
στα τουριστικά ακίνητα. Είναι µια εµπειρία καταστροφική και για
τον τουρισµό και για τα συγκριτικά περιβαλλοντικά πλεονεκτήµατα που οφείλει να ενσωµατώνει.
Ολόκληρο το κεφάλαιο Ε’ αφορά διατάξεις αρµοδιότητας
Υπουργείου Οικονοµικών σε µια ανανέωση της παράδοσης της
«κοπτοραπτικής» σε φορολογικά θέµατα.
Με τα άρθρα 22 και 42, περί διαδικασίας ανάκτησης κρατικών
ενισχύσεων, προβλέπεται απαλλαγή από κάθε φόρο, τέλος, χαρτόσηµο, εισφορά ή δικαίωµα υπέρ του δηµοσίου στη µεταβίβαση
περιουσιακών στοιχείων από ένα πιστωτικό ίδρυµα στο άλλο,
καθώς και σε κάθε διαδικασία εξυγίανσης πιστωτικού ιδρύµατος.
Η διάταξη θα µπορούσε πολύ εύκολα να χαρακτηριστεί φωτο-
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γραφικά επωφελής υπέρ της Τράπεζας Πειραιώς που πρόσφατα
εξαγόρασε τα υγιή στοιχεία του ενεργητικού της Αγροτικής Τράπεζας. Το ελληνικό δηµόσιο θα έχει απώλεια πάνω από 150 εκατοµµύρια ευρώ από τη µη είσπραξη του αναλογούντος φόρου
µεταβίβασης των περιουσιακών στοιχείων της Αγροτικής Τράπεζας, που ξεπερνούν το 1,5 δισεκατοµµύριο σε αντικειµενικές
αξίες, από την Τράπεζα Πειραιώς. Η εκ των υστέρων ευνοϊκή ρύθµιση από την απαλλαγή της Τράπεζας Πειραιώς από το φόρο
µεταβίβασης προκαλεί µε την κατάργηση κάθε αρχής υγιούς ανταγωνισµού που επικαλείται το Υπουργείο Οικονοµικών.
Η Κυβέρνηση εφαρµόζει λογική δύο µέτρων και δύο σταθµών.
Από τη µια χαρίζει πάνω από 150 εκατοµµύρια στην Τράπεζα Πειραιώς, από την άλλη εισηγείται την κατάργηση του άρθρο 127
του οργανισµού της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδας που προέβλεπε την καταβολή εισφορών στο Ταµείο Υγείας, το εφάπαξ
και τα ταµεία κύριας και επικουρικής σύνταξης. Αφήνει ξεκρέµαστους και στην πραγµατικότητα δρα σε βάρος δυόµισι χιλιάδων
και πλέον πρώην εργαζοµένων της τράπεζας και είκοσι πέντε
ασφαλισµένων στο Ταµείο Υγείας της. Αποτελεί την επίσηµη επιβεβαίωση ότι τα δικαιώµατα των συνταξιούχων της Αγροτικής
δεν ισχύουν πλέον, χωρίς να ληφθεί οποιαδήποτε µέριµνα για
διόρθωση της παράβλεψης αυτών των συνεπειών.
Με το εισαγόµενο νοµοσχέδιο ενισχύεται περαιτέρω ο ρόλος
του ΤΑΙΠΕΔ, ενός ανέλεγκτου κτηµατοµεσιτικού µηχανισµού,
που ξεπουλά τη δηµόσια περιουσία. Οργανώνεται η συστηµατική
εµπλοκή του ΤΑΙΠΕΔ µε ειδικές γνωµοδοτικές αρµοδιότητες,
παρά τη διυπουργική επιτροπή αναδιαρθρώσεων και αποκρατικοποιήσεων και ως προς την έκδοση των αποφάσεών της και ως
προς τη βελτίωση του θεσµικού περιβάλλοντος, διευκολύνοντας
την εγκληµατική πολιτική του γενικού ξεπουλήµατος της δηµόσιας περιουσίας.
Προβλέπεται ότι σε περίπτωση εισφοράς ακινήτου από το ΤΑΙΠΕΔ σε ανώνυµη εταιρεία µπορεί να εκδοθεί κοινό ειδικό σχέδιο
χωρικής ανάπτυξης δηµοσίων ακινήτων. Θεωρούµε πως η σχετική επιχειρηµατολογία της Επιστηµονικής Υπηρεσίας της Βουλής είναι σαφής ως προς τη διαµόρφωση ενός ιδιόµορφου
δυαδικού συστήµατος σχεδιασµού, σε αντίθεση µε τις συνταγµατικές διατάξεις και σχετικές συναφείς αποφάσεις του Συµβουλίου της Επικρατείας.
Η κατηγορηµατική µας αντίθεση σε κάθε µέτρο που ακυρώνει
τη δηµόσια και αναπτυξιακή αξιοποίηση κρατικής ιδιοκτησίας και
την υποθηκεύει στην καταστροφική µνηµονιακή διαχείριση του
χρέους σηµατοδοτεί και την αρνητική µας στάση στο σύνολο του
νοµοσχεδίου. Αποτελούν πρόκληση οι ρυθµίσεις για εταιρείες
κυρίως του δηµοσίου που συµπεριλαµβάνονται στα µεσοπρόθεσµα προγράµµατα µε χρέη προς το δηµόσιο, ΟΤΑ κ.λπ..
Προτείνεται µια γενική ασυλία των νοµίµων εκπροσώπων των
εταιρειών, η αναστολή ποινικών διώξεων, η ακύρωση διαδικασιών
του Κώδικα Εισπράξεως Δηµοσίων Εσόδων για οφειλές εταιρειών
προς το δηµόσιο και αναστολή πράξεων ή µέτρων που τους
έχουν ασκηθεί. Πρόκειται για µια βεβιασµένη και κατά παράβαση
κάθε ηθικής αρχής και κανόνα περί δικαίου, άρση των διαφόρων
νοµικών εκκρεµοτήτων εν ονόµατι της ιδιωτικοποίησης.
Το κυνήγι των επίορκων τελικά αποδεικνύεται ένα απλό τέχνασµα απολύσεων δηµοσίων υπαλλήλων, ενώ η ιδιωτικοποίηση καθαγιάζει την ασυλία διοικούντων κρατικών φορέων.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Την ανοχή σας θα ήθελα για λίγο, κύριε Πρόεδρε.
Οι ρυθµίσεις για τον ΟΠΑΠ εντάσσονται στο σχεδιασµό ιδιωτικοποίησής του, µε παράπλευρη απώλεια την κατάργηση των
επιχορηγήσεων του ΟΠΑΠ προς φορείς αθλητισµού, πολιτισµού
κ.λπ., που τις περισσότερες χρονιές είχε ξεπεράσει τα 100 εκατοµµύρια. Με δεδοµένο ότι το κράτος πωλεί το 1/3 των µετοχών
της επιχείρησης, αυτό µεταφράζεται σε απώλεια εσόδων µεγαλύτερη του 1 δισεκατοµµυρίου, ποσό πολύ µεγαλύτερο από τις
εκτιµήσεις για τα έσοδα από την πώληση. Επιπλέον, µε τις ρυθµίσεις σχετικά µε την αγορά παιγνίων υπάρχει ο ρητός κίνδυνος
για ένταση του φαινοµένου του τζόγου στην ελληνική κοινωνία.
Με το άρθρο 35, οι υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονοµικών θα
µπορούν να αποστέλλουν µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου κα-
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τασχετήρια καταθέσεων οφειλετών του δηµοσίου. Πρόκειται για
µια βάρβαρη διάταξη αναγκαστικής είσπραξης, τη στιγµή που η
ίδια οικονοµική πολιτική της Κυβέρνησης αποστραγγίζει, όχι µόνο
τη φοροδοτική δυνατότητα των πολιτών, αλλά συντρίβει τις δυνατότητες αξιοπρεπούς επιβίωσης. Ούτε η πρώτη κατοικία για
χρέη πάνω από 1000 ευρώ δεν προστατεύεται. Οι εφορίες τελικά
θα αποδειχθούν πιο αδίστακτες από τις ιδιωτικές τράπεζες.
Στο άρθρο 36, η εκ νέου αναδιάρθρωση φορολογικών υπηρεσιών αναδεικνύει την προχειρότητα πρόσφατων ρυθµίσεων του
Νοεµβρίου για τα ΔΕΚ.
Σε ό,τι αφορά στην οργάνωση των ελεγκτικών υπηρεσιών αποδεικνύεται η προχειρότητα και οι στόχοι της Κυβέρνησης, η
οποία παρασύρεται από απαιτήσεις της τρόικας και εκτελεί εντολές χωρίς προηγούµενο σχεδιασµό και χωρίς βεβαίως υπευθυνότητα. Σε συµµόρφωση µε τις νέες µνηµονιακές υποχρεώσεις νοµοθετείτε επαυξηµένη αυτονοµία του Γενικού Γραµµατέα
Δηµοσίων Εσόδων.
Επαναλαµβάνουµε την κατηγορηµατική µας αντίθεση στην
πρακτική της κατάθεσης τροπολογιών, που δεν σχετίζονται µε
την ουσία του νοµοσχεδίου.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επαναληπτικά το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Τροπολογίες όπως αυτή του Υπουργείου Παιδείας αποποιούνται να χειριστούν σηµαντικά ζητήµατα χωρίς ευχέρεια συζήτησης, ενώ η τροπολογία που κατατέθηκε την Παρασκευή το
µεσηµέρι µε θέµατα αρµοδιότητας του Υπουργείου Οικονοµικών
επιχειρεί να ρυθµίσει, εν τάχει, θέµατα που θα ήταν δυνατόν να
ρυθµιστούν στις πρόσφατες φορολογικές ρυθµίσεις.
Τελειώνοντας, δηλώνουµε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα καταψηφίσει επί
της αρχής και το σύνολο του νοµοσχεδίου, παρά κάποιες επιµέρους θετικές διατάξεις, δευτερευούσης όµως σηµασίας.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ευχαριστούµε τη
Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, κ. Διακάκη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, τριάντα έξι µαθητές και µαθήτριες και έξι εκπαιδευτικοί από το Δηµοτικό Σχολείο Κεφάλου της Κω και από
το Δηµοτικό Σχολείο Λίνδου της Ρόδου.
Η Βουλή σας καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Ο ειδικός αγορητής του ΠΑΣΟΚ, κ. Πάρις Κουκουλόπουλος,
έχει το λόγο για δεκαπέντε λεπτά.
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το συζητούµενο νοµοσχέδιο –το διαπιστώσαµε
όλοι οι εισηγητές και οι ειδικοί αγορητές ανεξαίρετα κατά τη συζήτηση στην Επιτροπή Οικονοµικών της Βουλής- έχει έντονα τεχνικό, τεχνοκρατικό χαρακτήρα.
Κατά συνέπεια, δεν θέλω να κουράσω, επαναλαµβάνοντας
όσα µε σαφήνεια και ακρίβεια είπε η εισηγήτρια, συνάδελφος κ.
Ασηµακοπούλου, η οποία έκανε µία εξαιρετική παρουσίαση, ιδιαίτερα του πρώτου κεφαλαίου, που είναι ιδιαίτερα σηµαντικό και
ιδιαίτερα στριφνό. Ξαναλέω, λοιπόν, ότι θα είναι µάλλον κουραστικό να επαναλάβω περίπου τα ίδια.
Σε καµµία περίπτωση, βέβαια, αυτό δεν πρέπει να µας οδηγήσει να συζητάµε περί άλλων και όχι περί του νοµοσχεδίου.
Ωστόσο, όλα όσα συµβαίνουν στην Κύπρο δεν µπορούν -και δεν
πρέπει- να µείνουν ασχολίαστα από το Βήµα της Βουλής.
Άκουσα µε ιδιαίτερο ενδιαφέρον την εισηγήτρια της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, η οποία αντικατέστησε τον εισηγητή που
είχε ο ΣΥΡΙΖΑ στην επιτροπή. Δεν υπαινίσσοµαι κάτι. Απλά περίµενα από την κ. Διακάκη να αποδείξει τον αρχικό ισχυρισµό του
εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ για τον βασικό κορµό του νοµοσχεδίου,
που είναι τα πρώτα δεκαεννέα, είκοσι άρθρα, ότι δηλαδή πρόκειται περί ενός οιονεί σκανδάλου που δεν απεδείχθη ποτέ ούτε
κατά τη συζήτηση και την ακρόαση φορέων ούτε σήµερα στην

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Ολοµέλεια της Βουλής.
Υπάρχουν ρυθµίσεις για τις οποίες µπορεί κάποιος να κάνει τα
σχόλιά του -θετικά, αρνητικά- ή να ζητήσει περαιτέρω βελτιώσεις
ή οτιδήποτε άλλο. Πάντως, από το Βήµα της Βουλής δεν ακούσαµε αποδείξεις για το γεγονός ότι έχουµε απευθείας µεταφορά
«κόκκινων» δανείων από τις τράπεζες σε εταιρείες ΑΚΕΣ, ΕΚΕΣ
και για το ότι θα εξαφανιστούν «κόκκινα» δάνεια τραπεζών για
να διευκολυνθεί η διαδικασία κεφαλαιοποίησης και ανάκτησης
των τραπεζών από τους ιδιοκτήτες.
Πιστεύω ότι διανύουµε µέρες ιδιαίτερα κρίσιµες. Και πρέπει
να αναλαµβάνουµε την ευθύνη αυτών που λέµε από το Βήµα της
Βουλής, αν θέλουµε να είµαστε χρήσιµοι στην πατρίδα και στους
Έλληνες πολίτες και όχι να καλλιεργούµε φρούδες ελπίδες και
ψευδαισθήσεις.
Έγινε αναφορά στην Κύπρο. Προφανώς, κοινός νους χρειάζεται για να καταλάβει κανείς ότι δεν είναι απλά τιµωρητική και
µυωπική -όπως λέει η σχετική ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ- η απόφαση του Eurogroup για την Κύπρο, αλλά είναι επιεικώς απαράδεκτη, είναι εγκληµατική. Δεν ξέρω τι θα έλεγαν αυτοί που
κρατάνε το τιµόνι της Ευρώπης, οι «µεγάλες δυνάµεις», αν παίρναµε κι εµείς µία απόφαση –είναι το ανάλογο, ακριβώς, νοµίζω
αυτό που θα πω- προκειµένου να κλείσουµε τα ελλείµµατα στον
προϋπολογισµό, κύριε Υπουργέ, να κάνουµε µία πρόταση, δίκην
έτσι απάντησης στη συνταγή για την Κύπρο: Να φορολογηθούν
όλοι οι κάτοχοι γερµανικών αυτοκινήτων. Μέχρι δύο χιλιάδες κυβικά να δώσουν έκτακτη εισφορά 10.000 ευρώ και από δύο χιλιάδες κυβικά και πάνω να δώσουν 20.000 ευρώ. Αυτή είναι
περίπου η απόφαση που έχει παρθεί για την Κύπρο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Σωστά το λες.
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Και ας µη βιάζεται η Αξιωµατική
Αντιπολίτευση, που τρέχει πριν τους Κύπριους. Παναγιώτη µου,
µη βιάζεσαι.
Από την πλευρά µας, έχουµε κάνει σαφές ότι δεν πρόκειται να
αφήσουµε την Κύπρο µόνη και αβοήθητη. Τουναντίον, έχουµε
πάρει την απόφαση να µπούµε µπροστά στην υπόθεση. Ας µιλήσει, όµως, πρώτα η Κύπρος για το ποια λύση επιλέγει για το συγκεκριµένο πρόβληµά της.
Αυτό, βέβαια, δεν αναιρεί, ούτε σκεπάζει τις ευθύνες και τις
αβελτηρίες που υπήρξαν το προηγούµενο διάστηµα, όπου υπήρξε
άρνηση να παρθούν συγκεκριµένα δηµοσιονοµικά µέτρα, τα οποία
εάν είχαν παρθεί όσο εξελισσόταν η ελληνική κρίση, δεν θα υποχρεωνόταν να αντιµετωπίσει αυτό το πρόβληµα των τεσσάρων ή
πέντε δισεκατοµµυρίων η Κύπρος σήµερα και να είναι αντιµέτωπη
µε τέτοιου τύπου εκβιασµούς, σαν αυτόν που ασκείται σήµερα.
Με λίγα λόγια θέλω να πω ότι ο νεοφιλελεύθερος, γι’ αυτό και
απαράβατος, χαρακτήρας των προγραµµάτων που εφαρµόζονται στην Ευρώπη είναι δεδοµένος και έχει ιδεολογική και πολιτική
αφετηρία. Αυτό είναι απολύτως καθαρό. Στην περίπτωση µας,
όµως, εάν δεν θέλουµε να δίνουµε λάθος µηνύµατα στην κοινωνία, πρέπει να πούµε δύο καθαρά πράγµατα.
Πρώτον, έχουµε απόφαση να αλλάξουµε αυτό το πλαίσιο. Και
από την πλευρά µας δίνουµε όλη την έµφαση που πρέπει στο να
οικοδοµηθεί το µέτωπο του νότου µε τους ευρωσοσιαλιστικές.
Είναι οι µόνες δυνάµεις που έχω υπόψη µου, που µπορούν να
πρωταγωνιστήσουν στην αλλαγή του ασφυκτικού πλαισίου, που
έχει επιβληθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδιαίτερα στις χώρες
της Ευρωζώνης που κάνουν προγράµµατα.
Από την άλλη, πρέπει εξίσου καθαρά να πούµε πως δεν µπορούµε να παραµείνουµε σε µια ακινησία ούτε µπορούµε να προσπεράσουµε µε µεγαλοστοµίες και γενικόλογες διακηρύξεις τα
προβλήµατα που αντιµετωπίζει η πατρίδα και τα προβλήµατα
που πρέπει να ξεπεράσουµε.
Ναι, είναι νεοφιλελεύθερα τα προγράµµατα και είναι πρωτοφανές το πείραµα που έχει εφαρµοστεί στην Ελλάδα τα τελευταία τρία χρόνια. Να θέσουµε, όµως κι άλλο ένα ερώτηµα, το
οποίο, όµως, δεν είναι απάντηση σε αυτήν τη διαπίστωση που
είναι γενική και νοµίζω ότι συµφωνούµε όλοι: Μπορούµε ή πρέπει
να γυρίσουµε στην Ελλάδα των ελλειµµάτων του 2009; Η Ελλάδα
από την κυβέρνηση Καραµανλή παρεδόθη µε 50 δισεκατοµµύρια
έσοδα και 75 δισεκατοµµύρια έξοδα πρωτογενές έλλειµµα,
χωρίς τα δάνεια και την εξυπηρέτησή τους. Το κράτος εισέ-
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πραττε 50 δισεκατοµµύρια και ξόδευε 75 δισεκατοµµύρια. Και
δεν ήταν χρονιά Ολυµπιάδας για παράδειγµα, χρονιά δηλαδή
εκτάκτων δαπανών ανελαστικού χαρακτήρα για να αποκτήσει προϊόντος του χρόνου- αυτές όλες τις δαπάνες. Μπορούµε ή
πρέπει να γυρίσουµε στην Ελλάδα αυτών των ελλειµµάτων;
Και από την άλλη ξαναλέµε: Μπορούµε να µείνουµε στην ακινησία, να µην κάνουµε τις µεταρρυθµίσεις που πρέπει, για να
σταµατήσει όλη αυτή η θλιβερή και απαράδεκτη διαδικασία περικοπής µισθών, συντάξεων και όλα τα υπόλοιπα; Ποιοι άλλοι
δρόµοι υπάρχουν και δεν προτείνονται από το Βήµα της Βουλής;
Αν θέλουµε πραγµατικά η πατρίδα να είναι όρθια και να υπάρχει, πρώτα και πάνω από όλα -θα το πω για πολλοστή φορά, το
λέω µε κάθε ευκαιρία και σε κάθε ευκαιρία από την ηµέρα που
εκλέχθηκα Βουλευτής- πρέπει συστηµατικά να επιδιώκουµε την
ανόρθωση του κύρους των θεσµών. Δεν µπορεί εν κενώ να ανορθωθεί η πατρίδα, να δει προσδοκία, να δει ελπίδα εάν η κοινωνία
βλέπει τους θεσµούς να καταρρέουν ή τηρεί αποστάσεις από αυτούς. Πρέπει να µιλούµε καθαρά και µε ειλικρίνεια, σε κάθε ευκαιρία, από το Βήµα της Βουλής. Αυτό είναι το ζητούµενο.
Μια σειρά από τέτοια θέµατα θίγει το νοµοσχέδιο. Το πρώτο
κεφάλαιο, όπως είπα, έχει αναπτυχθεί ιδιαίτερα. Και δεν άκουσα
κανέναν σοβαρό αντίλογο. Γι’ αυτό και ψηφίζουµε επί της αρχής.
Από εκεί και πέρα, θέλω να απευθύνω ένα ερώτηµα -το οποίο
θα ήθελα να απαντηθεί- στον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του
ΣΥΡΙΖΑ, γιατί υπάρχει µια διαπίστωση, την οποία θα την κάνω
από το Βήµα της Βουλής και θα την συνυπογράψουν όλοι οι συνάδελφοι που παρακολούθησαν τις συνεδριάσεις στην Επιτροπή
Οικονοµικών. Ακούσαµε νωρίτερα την εισηγήτρια της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης να µιλάει µε έναν γενικό καταγγελτικό λόγο
για διάφορα θέµατα. Δεν ακούσαµε, όµως, τα ίδια στην επιτροπή.
Το νοµοσχέδιο έχει κάποιες ατέλειες. Εµείς είµαστε ιδιαίτερα
ικανοποιηµένοι και από την δική µας παρουσία -δεν είναι µια αυτοεπιβεβαίωση αυτό που θα πω- αλλά κυρίως από την τύχη που
είχαν κάποιες πρωτοβουλίες που πήραµε.
Το νοµοσχέδιο έχει ένα πρόβληµα µε τις διατάξεις για τον
ΟΠΑΠ -πάω στις παρακάτω διατάξεις τώρα, µετά τις εταιρείες
ΕΚΕΣ, ΑΚΕΣ- το οποίο θέσαµε πρώτοι και επιµέναµε. Διότι κάποιες διατάξεις, όπως άλλαζαν, επέτρεπαν σε αυτόν που θα
πάρει τον ΟΠΑΠ να γίνει κάτοχος και των δεκαοκτώ χιλιάδων
πεντακοσίων µηχανηµάτων, που είναι να πάνε σε άλλους παραχωρησιούχους. Έτσι, παραλίγο να νοµοθετούσαµε ένα γιγαντιαίο, µεγάλο, ιδιωτικό µονοπώλιο. Την αποτρέψαµε αυτήν την
εξέλιξη. Η Κυβέρνηση ανταποκρίθηκε αµέσως µόλις κάναµε
αυτήν την παρατήρηση.
Δεν ακούσαµε µια τέτοια ανάλογη παρέµβαση και κριτική από
την Αντιπολίτευση. Υπήρξαν φωνές από την Αντιπολίτευση που
συµφώνησαν µαζί µας. Έτσι είναι, κύριοι συνάδελφοι. Θέλω να
είµαι δίκαιος µε όλους.
Χάρηκα -και το χαιρετίζω- που άκουσα σήµερα τις παρατηρήσεις για το άρθρο 22 –θα το πω, παρ’ όλο που δεν συζητάµε σήµερα για τα άρθρα, αλλά είναι το κεντρικό σηµείο του νοµοσχεδίου- που αφορά επιστροφές φόρου σε τράπεζες, χωρίς ατέλεια, σε ιδιωτική τράπεζα δηλαδή. Έγινε αναφορά προηγουµένως. Εγώ χαιρετίζω και καλωσορίζω την Αξιωµατική Αντιπολίτευση, στο «µέτωπο» που διαµόρφωσαν οι δυνάµεις που στηρίζουν την Κυβέρνηση.
Εµείς καταθέσαµε και τις διατυπώσεις ήδη από την πρώτη συνεδρίαση για το άρθρο 22, παράγραφο 3, κύριε Λαφαζάνη.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ωραία. Μπράβο.
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Εγώ διαπιστώνω ότι από τις ατέλειες σε ιδιωτικές τράπεζες µέχρι τον ΟΠΑΠ -εγώ παρακολούθησα, δεν έχασα ούτε λεπτό από την επιτροπή- υπήρξε ένοχη
σιωπή από την πλευρά της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης. Δεν καταλαβαίνω τι συµβαίνει ακριβώς. Άκουγα γενικόλογες καταγγελίες, αλλά εκεί που συγκεκριµένα είχε προβλήµατα το νοµοσχέδιο δεν άκουγα τίποτα.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ένοχοι και συνένοχοι είστε εσείς!
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Εγώ δεν ξέρω γιατί υπήρχε αυτή
η σιωπή. Και αφήστε τα «ένοχοι» και «συνένοχοι». Εγώ µιλάω
συγκεκριµένα για άρθρα στα οποία παλέψαµε να γίνουν βελτιώ-

9167

σεις, αποκαλύψαµε ή εντοπίσαµε προβλήµατα και εστιάσαµε εκεί
τη συζήτηση. Και η συζήτηση έχει προχωρήσει, για να έχουµε
ένα πιο ικανοποιητικό νοµοσχέδιο από αυτό που παρουσιάστηκε.
Αυτός νοµίζω ότι είναι ο ρόλος µας ως Βουλευτών πρώτα απ’
όλα και όχι µε γενικόλογες καταγγελίες να δηµιουργούµε µια
ατµόσφαιρα στους πολίτες που µας βλέπουν και µας παρακολουθούν, ότι κάποιοι είναι από εδώ, κάποιοι είναι από εκεί, «οι
καλοί, οι κακοί και οι άσχηµοι». Δεν είναι αποδεκτό αυτό.
Με την ίδια λογική συνεχίζω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, λέγοντας κάποιους τίτλους, γιατί θα επανέλθω αύριο, στην κατ’ άρθρον συζήτηση.
Είπαµε ότι η πρώτη οµάδα, που είναι τα πρώτα δεκαεννέα
άρθρα, δεν έχει πρόβληµα. Στα επόµενα άρθρα, η επαναφορά
της διάταξης που αφορά το αφορολόγητο των µικρών κερδών
στον ΟΠΑΠ είναι απολύτως ορθή. Άρα, στο µέλλον πρέπει να είµαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, όταν πάµε να κάνουµε διατάξεις για
κάποια πράγµατα και χαλάνε ουσιαστικά διαδικασίες που λειτουργούν.
Είπαµε και στην επιτροπή πως όσον αφορά τη διάταξη για τον
ΟΠΑΠ θέλουµε µια µικρή ακόµα βελτίωση. Περιµένουµε αύριο
τον κύριο Υπουργό.
Για το άρθρο που αφορά τα ιδρύµατα και συγκεκριµένα το
«Ίδρυµα του Καπετάν Βασίλη» και αυτό, κύριε Κοινοβουλευτικέ
Εκπρόσωπε του ΣΥΡΙΖΑ, πάλι µόνο εµείς το βάλαµε. Εµείς δηλώσαµε συµφωνία για το άρθρο 33, που αφορά το Ίδρυµα στη
Μεσσηνία. Με αφορµή, όµως, αυτό, ζητάµε από την Κυβέρνηση
-και το λέω επίσηµα στην Ολοµέλεια- να υπάρξει δέσµευση µε
χρονοδιάγραµµα για την αλλαγή του αναγκαστικού νόµου του
1939, ο οποίος διέπει εννιά χιλιάδες ιδρύµατα. Δεν είναι µόνο το
«Ίδρυµα του Καπετάν Βασίλη» στη Μεσσηνία που πρέπει να
απαλλαγεί από τις ασφυκτικές διατάξεις του αναγκαστικού
νόµου περί κληροδοτηµάτων. Πρέπει να υπάρξει αντίστοιχη βελτίωση για όλα τα ιδρύµατα. Πρέπει, λοιπόν, η Κυβέρνηση να δεσµευτεί.
Στις παρακάτω διατάξεις που αφορούν τα φορολογικά έσοδα
θα κάνω αναλυτική αναφορά αύριο στην κατ’ άρθρο συζήτηση.
Πρέπει, όµως, η Κυβέρνηση πλέον -γιατί ο πρόεδρος της επιτροπής µας έχει δεσµευτεί, στην επιτροπή- να δεσµευτεί για µια ολοκληρωµένη συζήτηση στην Επιτροπή Οικονοµικών γύρω από το
τι συµβαίνει µε τα φορολογικά έσοδα. Όχι µόνο για την πορεία
των εσόδων, αλλά µια ολοκληρωµένη κουβέντα για το τι σηµαίνει
«άρση τραπεζικού απορρήτου», τι σηµαίνει «βελτίωση µηχανισµών», ποιες εναλλακτικές προτάσεις υπάρχουν από τους εργαζοµένους µέχρι όλες τις πτέρυγες της Βουλής κλπ.. Πρέπει να
κάνουµε βήµατα, έτσι ώστε να προχωράει η συζήτηση µε θετικό
τρόπο για τους πολίτες.
Τέλος, µε αφορµή την αναφορά στο πρόγραµµα «Ήφαιστος»
στο άρθρο 41, παρ’ ότι δεν είναι αντικείµενο του νοµοσχεδίου,
θα επαναλάβουµε για πολλοστή φορά από τη Βουλή, ότι ήταν
τραγικό λάθος το ότι ο Υπουργός Οικονοµικών –που σήµερα
είναι προφανώς στη σύσκεψη των πολιτικών Αρχηγών- δεν µας
άκουσε το Νοέµβρη, για να στείλει το µήνυµα από τη Βουλή για
καθολική επιστροφή του φόρου πετρελαίου θέρµανσης. Ούτε το
κράτος κέρδισε έσοδα ούτε το περιβάλλον κέρδισε και κυρίως,
ένα µεγάλο κοµµάτι της κοινωνίας σε συγκεκριµένες περιοχές
της χώρας δοκιµάζεται σκληρά.
Δεν κάνω κάποια αναφορά στις τροπολογίες και τις νοµοτεχνικές βελτιώσεις. Τις πήραµε σχετικά αργά και επιφυλάσσοµαι
να τοποθετηθώ αύριο στην κατ’ άρθρον συζήτηση, αφού τις µελετήσουµε.
Θέλω µόνο, κλείνοντας, κύριε Υπουργέ, να παρακαλέσω για
κάτι. Τα άρθρα 22 και 42 αφορούν, µεταξύ των άλλων, το καθεστώς κρατικών ενισχύσεων και τις εγγυήσεις του δηµοσίου, που
έχουν παρασχεθεί σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, κυρίως στο χώρο
της ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης και σε λοιπές περιοχές της
βόρειας Ελλάδας. Είχε γίνει µία ρύθµιση πριν έντεκα-δώδεκα
µήνες, δηλαδή πέρυσι το Μάρτη-Απρίλη, και καταργείται αυτή η
ρύθµιση, συγκεκριµένα µε την πρώτη παράγραφο του άρθρου
22 και µε το άρθρο 42.
Εµείς ζητάµε να αποσυρθούν αυτές οι διατάξεις. Δεχθήκαµε
σήµερα αντιπροσωπεία µε επικεφαλής τον Περιφερειάρχη Ανα-
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τολικής Μακεδονίας-Θράκης. Τον συνόδευαν και Βουλευτές, µεταξύ αυτών και ο κ. Σαλτούρος που είναι παρών. Υπάρχει θέµα
µε τις επιχειρήσεις πραγµατικής οικονοµίας, εκτός κι αν δοθούν
από την πλευρά σας συγκεκριµένες απαντήσεις για να µετατοπιστούν από αυτήν τη θέση.
Ζητάµε, εν πάση περιπτώσει, να µας πείτε πολύ καθαρά, για
ποιο λόγο ακριβώς γίνονται αυτές οι αλλαγές. Διότι το πρόβληµα
–και είναι κάτι για το οποίο δεν ζητάµε απάντηση- είναι πως ό,τι
έχει να κάνει µε την πραγµατική οικονοµία και µε την προσπάθειά
µας να κρατήσουµε όρθιες τις επιχειρήσεις της πραγµατικής οικονοµίας, πιστεύω πως πρέπει να είναι κοινή στόχευση όλων. Δεν
διεκδικούµε το µονοπώλιο της ευαισθησίας. Πιστεύω ότι είναι µία
προσπάθεια που πρέπει να την καταβάλουµε όλοι µαζί.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ο ειδικός αγορητής
των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Επαµεινώνδας Μαριάς έχει το
λόγο.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριε
Υπουργέ, κύριοι Βουλευτές, θα ξεκινήσω από τις τελευταίες παρατηρήσεις του ειδικού αγορητή του ΠΑΣΟΚ και θα πω ότι εµείς,
κύριε Κουκουλόπουλε, καταθέτουµε και καταθέσαµε για δεύτερη
φορά τροπολογία, για να καταργηθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρµανσης. Την καταθέσαµε στις 4 Ιανουαρίου. Μετ’ επαίνων εδώ σ’ αυτήν την Αίθουσα απερρίφθη. Είχαµε
εξηγήσει τις καταστροφικές συνέπειες που θα έχει η απόρριψή
της και είχαµε πει ότι απευχόµαστε να υπάρξουν και ατυχή γεγονότα.
Τώρα, λοιπόν, καταθέσαµε ξανά εµπροθέσµως την τροπολογία.
Αναµένουµε λοιπόν από την πλευρά σας, εφόσον αυτά τα οποία
λέτε πραγµατικά τα εννοείτε, να ψηφίσετε την τροπολογία µας.
Απευθυνόµαστε προς όλους τους Βουλευτές, διότι καλό είναι
σ’ αυτήν την Αίθουσα, πέρα από τα λόγια, να υπάρχουν και τα
έργα. Όλες οι πτέρυγες έχουν πει ότι το θέµα του πετρελαίου
θέρµανσης είναι καθοριστικό για να µην «παγώσει» η χώρα και
κυρίως δεν έφερε κανένα αποτέλεσµα.
Εποµένως, στηρίξτε την τροπολογία τη δική µας και τελειώνει
το θέµα. Να µην λέµε πολλά λόγια, διότι βλέπουµε σ’ αυτήν την
Αίθουσα αρκετούς συναδέλφους, οι οποίοι έχουν ψηφίσει τα
µνηµόνια και µετά έρχονται µε ερωτήσεις, µε αναφορές και προσπαθούν να µπαλώσουν –τι;- αυτό το οποίο έχουν καταστρέψει
οι ίδιοι. Για να µην υπάρχει διγλωσσία σ’ αυτήν την Αίθουσα, πρέπει να τα λέµε όλα ευθέως και είναι ευκαιρία για τους συναδέλφους σε τροπολογίες να τοποθετηθούν.
Συζητούµε, λοιπόν, ένα νοµοσχέδιο που έχει σχέση µε τα επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, την παροχή πιστώσεων και άλλες
διατάξεις. Θα ήθελα ωστόσο, κύριοι συνάδελφοι, να πω ότι από
την πλευρά µας θα χρησιµοποιούµε πλέον τη λέξη «µεγέθυνση»
της οικονοµίας, αυτό που λέγεται «growth» κι όχι αυτό που λέγεται «development», δηλαδή «ανάπτυξη».
Η µεγέθυνση, λοιπόν, της οικονοµίας για να γίνει, χρειάζεται
οπωσδήποτε τα εργαλεία που λέτε, αλλά χρειάζεται µία βασική
προϋπόθεση: το κλίµα εµπιστοσύνης. Το ερώτηµα είναι εάν η Ευρωζώνη, µε τις αποφάσεις τις οποίες παίρνει καλλιεργεί ένα
κλίµα εµπιστοσύνης ή διαλύει αυτή τη στιγµή την ίδια την εµπιστοσύνη, η οποία έχει οικοδοµηθεί για ένα χρονικό διάστηµα.
Είµαι σαφέστατος.
Όταν, λοιπόν, το ίδιο το Eurogroup, µε τις αποφάσεις που
έλαβε για τα θέµατα της Κύπρου έρχεται και διαλύει το οποιοδήποτε ίχνος εµπιστοσύνης µπορεί να υπάρξει, κάνοντας υπεξαίρεση επί των καταθέσεων που υπάρχουν στις κυπριακές τράπεζες, διερωτάται κανείς εάν µπορεί να υπάρξει κλίµα εµπιστοσύνης.
Μπορεί να υπάρξει κλίµα εµπιστοσύνης όταν µε το PSI έρχεται
πάλι το Eurogroup και η Ευρωπαϊκή Ένωση, µε τη συµφωνία της
Κυβέρνησης του κ. Παπαδήµου και κάνει κούρεµα στα ασφαλιστικά ταµεία και χτυπάει τους µικροµολογιούχους; Λέει το Eurogroup: «Αυτό θα είναι κατ’ εξαίρεση και µόνο µία φορά για την
Ελλάδα».
Τώρα, στην Κύπρο βάζουν χέρι στις καταθέσεις και λένε ότι
θα είναι µόνο µία φορά. Μα, ήδη έχει διαλυθεί, κυρίες και κύριοι
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συνάδελφοι, η όποια εµπιστοσύνη των επενδυτών, των µικροκαταθετών στην ίδια τη λειτουργία της Ευρωζώνης.
Το Eurogroup, το οποίο είναι άτυπο όργανο, το οποίο –αν θέλετε- δεν λαµβάνει αποφάσεις, οι οποίες δηµιουργούν δεσµεύσεις νοµικές -έχει βεβαίως µία τεράστια πολιτική λειτουργία και
οι εντολές του παίζουν σηµαντικό ρόλο- ήρθε και πρώτον, αµφισβήτησε το δικαίωµα στην ατοµική ιδιοκτησία που υπάρχει, σε
σχέση µε τις ίδιες τις καταθέσεις. Δεν επέβαλε φόρο, διότι όταν
επιβάλλεις φόρο πρέπει να έχει και µία συγκεκριµένη λειτουργία.
Δεν επέβαλε επίσης τέλος, διότι το τέλος είναι ανταποδοτικό,
αλλά έκανε –κατά την άποψή µας- µία υπεξαίρεση επί των καταθέσεων που υπάρχουν στις τράπεζες αυτές.
Είχαµε βγάλει έγκαιρα ανακοίνωση ότι παραβιάζονται συγκεκριµένα ατοµικά δικαιώµατα, περιουσιακά δικαιώµατα, η Χάρτα
των Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που
έχει ενσωµατωθεί και αποτελεί πρωτογενές κοινοτικό δίκαιο και
το άρθρο 17.
Κυρίως όµως αυτό που έγινε, είναι ότι µε την επιβολή αυτού
του τέλους κατ’ εµάς, αυτής της υπεξαίρεσης επί των καταθέσεων των µικροκαταθετών παραβιάστηκε η οδηγία 2009/14 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου περί –δήθεν πλέον- εγγύησης των καταθέσεων κάτω από 100.000 ευρώ και φυσικά στη χώρα µας, ξέρετε ότι µε το ν.4021 υπάρχει αυτή η εγγύηση.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΓΑΚΗΣ)
Θα γυρίσω στον κ. Κουκουλόπουλο που είπε επί λέξει: «Η απόφαση του Eurogroup είναι εγκληµατική». Ρωτάω το εξής: Αυτούς
που ψήφισαν την απόφαση του Eurogroup, πώς θέλετε, κύριε συνάδελφε, να τους χαρακτηρίσουµε;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των Ανεξάρτητων Ελλήνων)
Δεύτερη παρατήρηση. Επειδή το Eurogroup είναι ένα θεσµικό
όργανο, στο οποίο συµµετέχουν αυτοτελώς τα κυρίαρχα κράτη
και υπάρχει αυτοτελής ευθύνη όσων ψηφίζουν και επειδή οι αποφάσεις αυτές του Eurogroup λαµβάνονται οµόφωνα και µάλιστα,
αν δεν πάει να παραστεί ένα κράτος, δεν µπορεί να γίνει νόµιµη
συγκρότηση –άρα, δεν λαµβάνεται απόφαση- ερωτούµε: Ο κ.
Στουρνάρας για ποιο λόγο ψήφισε τη συγκεκριµένη απόφαση;
Πώς θα πρέπει να τον χαρακτηρίσουµε, αξιοποιώντας τη δική
σας ορολογία;
Επίσης, παρανόµησε, διότι η απόφαση στην οποία συνέβαλε
να ληφθεί, είναι απόφαση η οποία παραβιάζει την οδηγία 2009/14
και βεβαίως το άρθρο 17 του Χάρτη των Θεµελιωδών Δικαιωµάτων.
Και µπαίνει ένα θέµα τώρα. Με την απόφαση αυτή, που επί της
ουσίας έγινε δήµευση µέρους της περιουσίας των µικροκαταθετών και καταστράφηκε στην ουσία η Κύπρος, υπάρχει ένα ερώτηµα, εφ’ όσον η απόφαση είναι εγκληµατική, όπως είπατε, κύριε
Κουκουλόπουλε και την ψήφισε ο κ. Στουρνάρας: Ποια η πολιτική
ευθύνη του κ. Στουρνάρα και τι λέτε απέναντι στη δραστηριότητα
αυτή; Εµείς έχουµε πει ότι είναι παράνοµη η απόφαση, είναι
άδικη και έχουµε πει ότι ο κ. Στουρνάρας πρέπει να παραιτηθεί.
Αυτή ήταν η δήλωση του Πάνου Καµµένου σήµερα το πρωί και
θα επιµείνουµε σε αυτήν την ευθύνη, διότι σε αυτή εδώ την Αίθουσα υπάρχουν ευθύνες και πρέπει να αναληφθούν.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των Ανεξάρτητων Ελλήνων)
Αναµέναµε τον κ. Στουρνάρα να έρθει, διότι θυµάστε ότι στο
νοµοσχέδιο αυτό ήταν παρών και το υποστήριζε. Σήµερα, λοιπόν,
δεν είναι παρών, ενδεχόµενα επειδή είναι στη σύσκεψη των Αρχηγών. Φαντάζοµαι ότι θα έρθει αύριο εδώ να εξηγήσει, να αναλάβει τις ευθύνες. Η ρύθµιση αυτή που έγινε ήταν λανθασµένη
και αποδεικνύεται ότι ήταν λανθασµένη από το ότι βγήκε δεύτερη
απόφαση του Eurogroup, όταν οι Βουλευτές του κυπριακού Κοινοβουλίου είχαν το θάρρος να πουν: «Όχι, δεν περνάει αυτή η
παράνοµη απόφαση». Το είπαν, όταν σε αυτήν εδώ τη Βουλή δεν
έχει τολµήσει η συγκυβέρνησή σας να ορθώσει το ανάστηµα.
Υποχώρησε το Eurogroup στο συγκεκριµένο θέµα και είπε ότι για
καταθέσεις κάτω από 100.000 ευρώ δεν θα επιβληθεί αυτή η επιβάρυνση.
Εποµένως, η πρώτη απόφαση που επί της ουσίας διέλυσε την
Κύπρο ήταν πλέον παράνοµη και έχει ευθύνες ο κ. Στουρνάρας
και πρέπει να τις αναλάβει, διότι δεν µπορεί να είσαι Υπουργός
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Οικονοµικών και να συµµετέχεις στο Eurogroup και να νοµίζεις
ότι είσαι ανεύθυνος και οι όποιες αποφάσεις που θα παίρνεις δεν
θα έχουν συνέπειες.
Έχει συνέπειες, βεβαίως, η απόφαση αυτή συνολικά για την
ευρωζώνη και συνολικά για την Ελλάδα και θα πρέπει να υπάρξουν παρεµβάσεις συγκεκριµένες. Κατά την άποψή µας, θα πρέπει να λυθούν και ζητήµατα που έχουν σχέση µε τη λειτουργία
των κυπριακών τραπεζών στην Ελλάδα σύντοµα και µε διαφανή
τρόπο και όχι όπως έγινε ένα βράδυ µε την ΑΤΕ που δόθηκε
«προίκα» στην Πειραιώς. Πρέπει να λυθούν µε διαφάνεια, για να
υπάρξει και η σωστή λειτουργία του τραπεζικού συστήµατος.
Εσείς εδώ µας έχετε απίθανα πράγµατα περί Ευρωζώνης. Να
σας θυµίσω ότι ο Πρωθυπουργός το Δεκέµβριο υπέγραψε την
απόφαση προς µια ουσιαστική Οικονοµική και Νοµισµατική
Ένωση. Λέει στη σελίδα 5 ότι ένα από τα βασικά ζητήµατα είναι
η εναρµόνιση των εθνικών πλαισίων εξυγίανσης και εγγύησης
των καταθέσεων. Πάει αυτό, το ξεχάσατε. Λέτε επίσης εκεί –και
το ψήφισε ο Πρωθυπουργός- ότι θα πρέπει να υπάρχουν εναρµονισµένοι µηχανισµοί εγγύησης των καταθέσεων, ότι υπάρχει
ειδική ρήτρα για τις εγγυήσεις των καταθέσεων. Πού πήγαν
αυτά; Περίπατο! Τι νόηµα έχει να τα συζητάµε; Στις 14 Μαρτίου,
µία µέρα πριν, ο Πρωθυπουργός στο σηµείο 13 τι υπογράφει;
Ότι πρέπει να επιτευχθεί συµφωνία για την εξυγίανση των τραπεζών και οδηγία για το σύστηµα εγγύησης των καταθέσεων
κ.λπ.. Έρχεται την εποµένη ο κ. Στουρνάρας και «τα τινάζει όλα
στον αέρα».
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Επί του νοµοσχεδίου οµιλεί ο συνάδελφος!
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Επειδή αγωνιά ο συνάδελφος, του λέµε ότι επί του νοµοσχεδίου εµείς θα πούµε αυτά
που είπαµε στην επιτροπή και δεν αλλάζουµε πορεία. Να µην
έχετε αγωνία, συνάδελφε.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Μας παραπέµπει στην επιτροπή!
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Δεν σας αρέσουν, αλλά
θα τα ακούτε! Και θα αναλάβει την ευθύνη ο κ. Στουρνάρας γι’
αυτά που έκανε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Παρακαλώ, µην κάνετε
διάλογο.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Από εκεί και πέρα,
έχουµε τα εργαλεία …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ένα λεπτό, κύριε
Μαριά!
Να ξέρετε όµως, επειδή είστε εκτός του νοµοσχεδίου, δεν θα
σας επιτρέψω περισσότερο χρόνο που δικαιούσθε.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Είµαι εντός του νοµοσχεδίου, κύριε Πρόεδρε, διότι το νοµοσχέδιο προϋποθέτει …
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Παρακαλώ! Ισχύει για
όλους! Δεκαέξι λεπτά πήραν όλοι οι άλλοι. Παρακαλώ!
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Ο συνάδελφος του
ΠΑΣΟΚ είδα ότι µίλησε τουλάχιστον οκτώ λεπτά για την Κύπρο,
αλλά εγώ το συνδέω µε το νοµοσχέδιο, διότι εδώ λέτε «επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης». Πώς θα έχω επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, εφ’ όσον µε την απόφαση του Eurogroup διαλύσατε την
οικονοµία; Πώς, λοιπόν, θα προχωρήσουµε; Μας λέτε όλα αυτά
τα επενδυτικά εργαλεία να τα χρησιµοποιήσουµε. Πού; Ενκενώ;
Όταν έχει διαλυθεί η οικονοµία; Όταν µε τις αποφάσεις που πήρατε διαλύσατε τις τράπεζες, πώς θα προχωρήσει αυτό το θέµα;
Εποµένως, για εµάς το θέµα είναι ότι όλα τα άρθρα του πρώτου µέρους, που έχουν σε σχέση µε τα επενδυτικά εργαλεία,
µπαίνουν στην εξής λογική: Πρώτον, φαντάζεστε ότι µε αυτά τα
εργαλεία θα έρθουν επενδύσεις, τη στιγµή που σας το είπαµε
και στην επιτροπή, ότι εφ’ όσον πάει για ξεπούληµα η περιουσία
µέσω του ΤΑΙΠΕΔ, δεν υπάρχει περίπτωση να αξιοποιηθούν αυτά
τα εργαλεία. Δεύτερον, αυτά τα εργαλεία πρέπει να ενταχθούν
σε µια συνολική στρατηγική ανάπτυξης της οικονοµίας, την
οποία δεν έχετε και ως εκ τούτου για εµάς αυτά τα στοιχεία που
φέρνετε είναι δευτερεύοντα. Έπρεπε να έχει προηγηθεί µία συνολική στρατηγική ανάπτυξης. Από εκεί και πέρα, τα σηµεία αυτά
όλων των επενδυτικών εργαλείων εµείς θεωρούµε ότι δεν προσφέρουν τίποτα το ουσιαστικό. Βεβαίως, θα µπορέσουν να λει-
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τουργήσουν, αλλά µέσα σε ένα πλαίσιο το οποίο δεν έχετε αυτήν
τη στιγµή.
Έχετε διατάξεις οι οποίες αφορούν στον ΟΠΑΠ και νοµίζω ότι
ήµασταν από τους πρώτους που θέσαµε τα ζητήµατα αυτά και
είχαµε διαφωνήσει για τις ρήτρες οι οποίες υπάρχουν. Εσείς
προχωρείτε σε µια διαδικασία για τον ΟΠΑΠ, που επί της ουσίας
τι κάνετε; Ξεπουλάτε έναν κερδοφόρο οργανισµό, τη στιγµή που
έπρεπε να δώσετε την ευκαιρία στο ελληνικό δηµόσιο να έχει
αυτόν τον οργανισµό, διότι αποδίδει τουλάχιστον 170 εκατοµµύρια ευρώ κάθε χρόνο στο ελληνικό δηµόσιο.
Επίσης, νοµίζω ότι κάνετε µία διαφορετική ανάγνωση. Υπάρχουν οι αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
για το µονοπώλιο του ΟΠΑΠ, αλλά κάνετε ανάγνωση διαφορετική, ότι πρέπει να ιδιωτικοποιηθεί ο ΟΠΑΠ, για να µπορέσει να
εφαρµοστεί η απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η άποψή µας είναι ότι µπορεί να λειτουργήσει και ως δηµόσιος οργανισµός ο ΟΠΑΠ, υπό τον όρο ότι θα υπάρξουν εγγυήσεις. Σχετικά µε αυτό έχουµε τοποθετηθεί και στην επιτροπή,
αλλά και σε ανύποπτο χρόνο µε άρθρα µας ήδη από τον Ιανουάριο του 2010.
Επόµενες ρυθµίσεις του νοµοσχεδίου αφορούν το ΤΑΙΠΕΔ. Το
µετατρέπετε σε έναν υπεροργανισµό. Είναι ο οργανισµός ο
οποίος θα εισηγείται τι θα πρέπει να αποκρατικοποιηθεί, µία επιχείρηση όπου όλα όσα θα µπουν στην περιουσία του ΤΑΙΠΕΔ θα
πάνε για την εξόφληση των δανειστών, µία διαδικασία του ΤΑΙΠΕΔ που έχει πάρα πολλά προβλήµατα, γι’ αυτό και αναγκάστηκε και ο Πρόεδρος, ο κ. Αθανασόπουλος, να παραιτηθεί.
Θυµάστε πώς διορίσατε τον Αθανασόπουλο; Αφού δεν πετύχατε
τα 2/3 που χρειάζονταν στην επιτροπή της Βουλής, φέρατε
πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου, αλλάξατε τις πλειοψηφίες και
εν συνεχεία διορίστηκε. Γι’ αυτόν το διορισµό, µε εισήγηση του
κ. Στουρνάρα, δεν έχει ευθύνες ο κ. Στουρνάρας; Ούτε σε αυτό
το θέµα;
Οι άλλες διατάξεις αφορούν τα θέµατα της ΑΤΕ. Αφού την ξεπουλήσατε, αφού τη χαρίσατε, φέρνετε και ρυθµίσεις τέτοιες, οι
οποίες σε τελική ανάλυση είτε χτυπούν το ταµείο των εργαζοµένων είτε βοηθούν άλλη ιδιωτική τράπεζα να έχει πολύ καλύτερη
µεταχείριση σε σχέση µε τα ζητήµατα που αφορούν στην αγορά.
Άρα, λοιπόν, και σε αυτό το κοµµάτι των άρθρων θα έλεγα ότι
από την πλευρά τη δικιά µας είµαστε αντίθετοι. Σε επιµέρους
άρθρα και στις υπόλοιπες τροπολογίες θα έχουµε την ευκαιρία
να τοποθετηθούµε αύριο αναλυτικά.
Εποµένως, τα εργαλεία τα οποία µας φέρνετε εδώ για τη µεγάλη ανάπτυξη δεν πρόκειται, συνάδελφοι, να φέρουν κανένα
αποτέλεσµα. Κοιτάτε τα δήθεν µεγάλα, αλλά θα πρέπει να δείτε
και τα µικρά.
Για τα µικρά, τελειώνοντας, θα σας φέρω ένα παράδειγµα.
Ένας νέος άνθρωπος δέκα εννέα ετών, ο Αλέξανδρος, µε επισκέφθηκε προχθές στο Ηράκλειο. Επιθυµεί –προσέξτε- να έχει
τη δυνατότητα να έχει µία καντίνα για να φτιάχνει βάφλες. Τι του
ζητούν; Του ζητούν, λοιπόν: ο δήµος παράβολο 1.000 ευρώ, 450
ευρώ η εφορία για έναρξη επαγγέλµατος, 400 ευρώ για έναρξη
ΤΕΒΕ, 2.000 ευρώ για να πάρει τα µηχανήµατα. Δηλαδή, µε το
ξεκίνηµα αυτός ο νέος άνθρωπος 19 ετών, που δεν θέλει να διοριστεί στο δηµόσιο, που θέλει να δουλέψει, θέλει 4.000 ευρώ.
Και ρωτάω: Μπορεί ο Αλέξανδρος να δουλέψει; Πρέπει, λοιπόν,
εκτός από τα µεγάλα σχέδια, να λύσουµε και τα µικρά, για να
µπορεί ο κάθε Αλέξανδρος δέκα εννέα ετών να δουλέψει και να
βοηθήσει και αυτός στην ανάπτυξη της παραγωγής και όχι να
πάει στο Ταµείο Ανεργίας, όπου πήγε και γράφτηκε, αλλά δεν
παίρνει επίδοµα, γιατί δεν έχει ένσηµα.
Εκεί, λοιπόν, πρέπει να στηρίξουµε την ανάπτυξη, στους νέους
ανθρώπους, στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις, γιατί τα µεγάλα
λόγια, τα παχιά, δεν φέρνουν κανένα αποτέλεσµα.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των Ανεξάρτητων Ελλήνων)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Το λόγο έχει ο ειδικός
αγορητής της Χρυσής Αυγής κ. Παναγιώταρος.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Μετά από µια απόλυτα επιτυχηµένη τριετή αναπτυξιακή, εξυγιαντική πολιτική που σας επέβαλαν η Ευρωπαϊκή Ένωση, η
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τρόικα και το ΔΝΤ, για την ανόρθωση της ελληνικής οικονοµίας,
παρατηρούµε µε πολλή προσοχή τις απόλυτα στοχευµένες, φαεινές ιδέες που θέλουν να επιβάλλουν οι εν λόγω «φωστήρες»
και για τους Κύπριους αδελφούς µας. Και µετά ξυπνήσατε!
Η αλήθεια είναι ότι µετά την άνευ προηγουµένου επίθεση που
δέχεται η Ελλάδα τουλάχιστον τρία χρόνια τώρα –η Μητέρα Ελλάδα- από το σύνολο των παγκοσµίων τοκογλύφων, καιροσκόπων, κερδοσκόπων, µπήκε για τα καλά στο στόχαστρό τους και
η οικονοµία και ο ελληνισµός των αδελφών µας Κυπρίων, µα το
σηµαντικότερο, η εθνική τους ανεξαρτησία.
Ένας νέος Αττίλας, οικονοµικός φαινοµενικά, αλλά ουσιαστικός και πραγµατικός, έχει εισβάλει ξανά στην Κύπρο και αυτό µε
την απόλυτη στήριξη της ελλαδικής συγκυβέρνησης, που στήριξε και στηρίζει την άθλια τοκογλυφική επίθεση κατά της Κύπρου, ασχέτως των κροκοδείλιων δακρύων που προσπαθούν να
δείξουν ότι φεύγουν από τα µάτια κάποιων κυβερνώντων. Πρόκειται για στήριξη σε µια καταστροφική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που µόνο δεινά αποφέρει στον ελλαδικό και
κυπριακό Ελληνισµό. Στην τελική, «άµα έχεις τέτοιους φίλους, τι
να τους κάνεις τους εχθρούς»!
Πρόκειται για µια πολιτική, που κι ο ίδιος ο Έλληνας Πρωθυπουργός έχει παραδεχθεί ότι δεν οδηγεί πουθενά. Στο «ΠΡΩΤΟ
ΘΕΜΑ» στις 10-3-2013, αναφέρει: «Δεν έχουν επαφή µε την
πραγµατικότητα», εννοώντας την τρόικα. Επίσης, λίγο πιο κάτω,
στο ίδιο άρθρο της εν λόγω εφηµερίδας, αναφέρει ότι το κυβερνητικό επιτελείο εκφράζει τη βεβαιότητα πως στο τέλος θα υπάρξει συµβιβασµός για όλες τις διαφορές που υπάρχουν µεταξύ
δανειστών και ελληνικής Κυβερνήσεως.
Ενδεχοµένως, ο µόνος συµβιβασµός στο βιασµό της ελληνικής
οικονοµίας και της κοινωνίας θα είναι για το αν θα πάρουν κάποια
µέτρα προφύλαξης ή δεν θα έχουν καθόλου µέτρα προφύλαξης.
Επίσης, κάπου αλλού ο κ. Σαµαράς προτρέπει «να µπουν στο
φουλ οι µηχανές», για να µη γίνουµε Κύπρος. Ειρωνεύεται κιόλας
και τους Ελλαδίτες και τους Κύπριους!
Καλούµαστε σήµερα να συζητήσουµε στην Ολοµέλεια το νοµοσχέδιο «Επενδυτικά Εργαλεία Ανάπτυξης, Παροχή Πιστώσεων
και άλλες διατάξεις». Βλέπουµε στα πρώτα δεκαεννέα άρθρα να
αναφέρονται ζητήµατα χρηµατιστηριακής αγοράς, εντός ή εκτός
εισαγωγικών βελτιώσεις, προσθέσεις και άλλες διορθωτικές κινήσεις, λες και το ζητούµενο είναι αυτό: να διορθωθεί η επενδυτική αγορά.
Είδαµε τι έγινε στο παρελθόν. Είδαµε τι έγινε µε όλους αυτούς
που επένδυαν στο χρηµατιστήριο, στα αµοιβαία κεφάλαια και
αλλού, που κατά καιρούς έχασαν τα πάντα από τους διάφορους
απατεώνες που διαχειρίζονταν τους εν λόγω θεσµούς.
Αναφερθήκατε -στην εισηγήτρια της Κυβέρνησης αναφέροµαι- στο ότι χρειαζόµαστε διάφορες εναλλακτικές πηγές χρηµατοδότησης, µέσω αµοιβαίων κεφαλαίων, µέσω των funds. Είναι
πολλή σωστή προοπτική. Δεν µας είπατε, όµως, λέξη για τα εκατοντάδες δισεκατοµµύρια που έχουν πάρει, όχι η Ελλάδα τελικά,
αλλά οι τράπεζες, µέσω αυτών των δανεισµών και από τα οποία
στην πραγµατική αγορά και στην οικονοµία δεν έχει πέσει ούτε
1 ευρώ. Όλα αυτά έγιναν από τις πρωταίτιες της οικονοµικής καταστροφής: τις τράπεζες.
Τολµάτε και µιλάτε για εργαλεία ανάπτυξης, όταν εδώ και τρία
χρόνια κάνετε ό,τι µπορείτε για να διαλύσετε εκτός των άλλων,
κύριε Υπουργέ, και τον ιδιωτικό τοµέα, που -όπως είπατε κι εσείς
στις 17-2-2013 σε µια συνέντευξή σας- µόνο µε τη βοήθειά του
θα ανακάµψει η οικονοµία. Όµως, µε τα –βλακώδη, αντεθνικά,
δολοφονικά; δεν ξέρουµε τι- µέτρα που λαµβάνετε τρία χρόνια
τώρα, έχετε οδηγήσει την ανεργία στο 27%, έχετε το παράλογο
της διπλής φορολόγησης στα καύσιµα, µε το να φορολογείτε τον
ειδικό φόρο κι όχι, µε κροκοδείλια δάκρυα, να θέλετε να τον µειώσετε και να υπάρξουν επιστροφές φόρου.
Βλέπουµε ότι υπάρχει αδυναµία όλων των Ελλήνων πολιτών
να πληρώσουν, όχι µόνο τους νέους φόρους, αλλά ακόµη και
τους παλαιότερους, που τους οφείλουν και που θα θέλουν µε κάποιους διακανονισµούς να µπορέσουν στο τέλος να τους πληρώσουν.
Βλέπουµε πτώση 17% στη λιανική πώληση µεταξύ Νοεµβρίου
2013 και 2012, 12,7% πτώση στη λιανική πώληση διατροφικών
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ειδών, 36,4% µείωση στην οικοδοµή, τριακόσιες χιλιάδες νοικοκυριά να βρίσκονται στη µέγγενη, στα γαµψά νύχια των «distress
funds». Τι εννοούµε µε τον όρο «distress funds»; Τους διάφορους
ανθρωπιστές, που από τη µία µοιράζουν πετρέλαιο σε διάφορους δήµους στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη –µιλάµε για τον
κ. Σόρος και για διάφορα άλλα «φιντάνια» σαν αυτόν- κι από την
άλλη παζαρεύουν µε τις τράπεζες τα «κόκκινα» δάνεια για να τα
αγοράσουν στο 20%-30% της αξίας τους και όχι φυσικά για να
ζητήσουν µετά το αντίστοιχο 20%-30% από αυτόν που οφείλει,
αλλά για να του πάρουν το σπίτι έναντι πινακίου φακής.
Βλέπουµε τι συµβαίνει µε το περιβόητο 23% του ΦΠΑ στην
εστίαση, το οποίο ήταν προεκλογική σας υπόσχεση και δεν κάνατε απολύτως τίποτα, µα απολύτως τίποτα!
Βλέπουµε τις χιλιάδες αυτοκτονίες, την απόγνωση, τη µετανάστευση των Ελλήνων -έχουµε τους καινούργιους «gastarbeiter»το χάος που έχει περιέλθει στην οικονοµία και την κοινωνία. Βλέπουµε τις δεκαπέντε χιλιάδες επιχειρήσεις που µετοίκησαν, άλλαξαν έδρα και έφυγαν από τη Βόρεια Ελλάδα και πήγαν στη
Βουλγαρία, µόνο για τη διετία 2011-2012.
Βλέπουµε το παράλογο χαράτσι που, µέσω της ΔΕΗ, έχει οδηγήσει στην απόγνωση εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες συµπολίτες µας, επαγγελµατίες και ιδιώτες. Βλέπουµε τις εκατόν είκοσι
χιλιάδες επιχειρήσεις που έκλεισαν το 2012, ενώ οι προβλέψεις
της ΓΣΕΒΕΕ για το επόµενο δωδεκάµηνο µιλάνε για εκατόν εβδοµήντα χιλιάδες λουκέτα.
Μιλάµε για τους ένα εκατοµµύριο εξακόσιες είκοσι χιλιάδες
ανέργους, οι οποίοι δεν έχουν απολύτως κανένα µέλλον. Μιλάµε
και για τις τετρακόσιες χιλιάδες ελεύθερους επαγγελµατίες που
έκλεισαν τις επιχειρήσεις τους και που φυσικά δεν καταγράφονται σε καµµία λίστα ανεργίας. Μιλάµε για τριακόσιες χιλιάδες Έλληνες, που δεν είναι καταγεγραµµένοι πουθενά και δεν έχουν
απολύτως κανένα εισόδηµα.
Όµως, εσείς µας φέρατε το εν λόγω νοµοσχέδιο για περαιτέρω ανάπτυξη στη χώρα. Ευχαριστούµε, «δεν θα πάρουµε»!
«Δεν θα πάρουµε ανάπτυξη» που την προσφέρουν µέσω των εργαλείων ανάπτυξης που θέλετε να ψηφίσετε -και θα ψηφίσετε ενδεχοµένως- από τους ίδιους επενδυτές τύπου Τζορτζ Σόρος και
λοιπών «γερακιών», που η µόνη ανάπτυξη που θα φέρουν θα είναι
για τους προσωπικούς τους τραπεζικούς λογαριασµούς, καθώς
και για τους τραπεζικούς λογαριασµούς διαφόρων επίορκων πολιτικών, από τους οποίους άλλοι είναι στη φυλακή, άλλοι ενδεχοµένως θα πάνε λίαν συντόµως και που τόσα χρόνια την
«περνούσαν ζάχαρη», εις βάρος του ελληνικού λαού.
«Δεν θα πάρουµε» τα επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης που
προσφέρετε στον ΟΠΑΠ, όπου µε επόµενο άρθρο που έχει να
κάνει µε την ιδιωτικοποίηση του ΟΠΑΠ προετοιµάζετε ένα πολύ
µεγάλο πάρτι, το οποίο δυστυχώς γίνεται και τώρα που είναι κρατικός, που είναι µονοπώλιο. Έχουµε πάρα πολλά στοιχεία γι’
αυτό, όπως για παράδειγµα από ποιους «συντρόφους» προµηθευόταν το χαρτί δεκαετίες τώρα -και ενώ έχεις τέτοια πελατεία,
να κλείνει η επιχείρησή σου- καθώς και από ποιους νοικιάζουν τα
ακίνητα: από πρώην συζύγους πολιτικών.
Επίσης, δεν πρέπει να ξεχνάµε και το τι έχει προσφέρει ο
ΟΠΑΠ στον κρατικό κορβανά. Την τελευταία δεκαετία, έχει προσφέρει 43 δισεκατοµµύρια! Με την επικείµενη ιδιωτικοποίηση,
πέραν των «ψιλών» -γιατί ψιλά πρόκειται να πάρετε, ασχέτως αν
θα είναι πολύ µεγάλο το τίµηµα- τι θα κάνετε µετά; Πού θα τα
βρίσκετε αυτά τα δεκάδες δισεκατοµµύρια κέρδη;
Σίγουρα, «δεν θα πάρουµε» τα επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης που προσφέρετε µέσω ενός ανεξέλεγκτου, ασύδοτου ΤΑΙΠΕΔ, το οποίο, στην κυριολεξία, µέσω και του εν λόγω νοµοσχεδίου, πάει να αντικαταστήσει όλους τους µηχανισµούς και
τους φορείς του κράτους.
Παρ’ όλα αυτά, κάνετε τη µια «µπαρούφα» µετά την άλλη. Καταφέρατε και πουλήσατε επιτέλους τρία νησάκια στον Σεΐχη του
Κατάρ και του υποσχεθήκατε ότι επειδή είναι δασικές εκτάσεις,
θα αποχαρακτηριστούν, ενώ γνωρίζετε πολύ καλά ότι αυτό είναι
και παράνοµο και σίγουρα θα υπάρξουν δεκάδες ενστάσεις και
στο τέλος βλέπουµε ο Σεΐχης του Κατάρ να µένει µε τα νησάκια
αυτά στα χαρτιά.
Σίγουρα, δεν πρόκειται να πάρουµε τα επενδυτικά εργαλεία
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ανάπτυξης που µας λέτε στο εν λόγω νοµοσχέδιο, όπου σε ένα
από τα άρθρα επιβάλλετε µε όποιον τρόπο την είσπραξη των ληξιπρόθεσµων χρεών προς το δηµόσιο, αλλά δεν κάνετε κουβέντα
για τα ληξιπρόθεσµα χρέη προς τους ιδιώτες, που είναι πάρα
πολλά και αγγίζουν το ένα δισεκατοµµύριο.
Εφόσον θέλετε ανάπτυξη, θα πρέπει να βοηθήσετε και τους
ιδιώτες να έχουν τα λεφτά, για να µπορούν να αναπτυχθούν.
«Δεν πρόκειται να πάρουµε» τα επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης για τη ΔΕΗ. Από τη µια, έχετε φορτώσει ένα σκασµό φόρους,
τέλη και χαράτσια πάνω στις πλάτες της ΔΕΗ –που και αυτή µε
τη σειρά της τα µεταφέρει στους πολίτες- και από την άλλη, η
ΔΕΗ υπογράφει συµβόλαια δισεκατοµµυρίων, τα οποία ελέγχονται από τους οικονοµικούς εισαγγελείς. Έχουµε και το αίσχος
του προσωρινού χαρατσιού, που τείνει να γίνει µόνιµο, παρ’ότι
έχει βγει απόφαση και από το Συµβούλιο της Επικρατείας ότι
είναι παράνοµο να εισπράττεται µέσα από τους λογαριασµούς
της ΔΕΗ.
Βέβαια, ο κ. Στουρνάρας απάντησε ότι δεν τον ενδιαφέρει τι
λέει το Συµβούλιο της Επικρατείας, αλλά το πού θα βρει τα
λεφτά για τις υποχρεώσεις του κράτους. Θα µπορούσαµε να του
πούµε ότι πολύ εύκολα θα µπορούσε να βρει τα λεφτά µε πολλούς τρόπους: από τα 400 εκατοµµύρια ευρώ που έχει χάσει το
κράτος από τις στηµένες εργολαβίες των διαφόρων «Μποµπολαίων» και λοιπών «νταβατζήδων», όπως είχε πει ο κ. Κωνσταντίνος Καραµανλής προ του 2004, από τα 600 εκατοµµύρια ευρώ
ΦΠΑ που η «HOCHTIEF» δεν δίνει στο ελληνικό δηµόσιο, πράγµα
το οποίο προσπαθείτε να αποκρύψετε.
Γιατί βλέπετε ότι η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη, η κυβέρνηση
του κ. Σηµίτη όταν είχε κάνει τη συµφωνία µε τη «HOCHTIEF»,
είχε πει ότι τυχόν διαφορές θα επιλύονται στα αγγλικά δικαστήρια. Από τότε ήταν το φαινόµενο. Και βγήκε η απόφαση και το
ελληνικό κράτος δεν κάνει απολύτως τίποτα και για όσο καιρό
θα βρίσκεται η «HOCHTIEF» στην Ελλάδα και θα έχει το «τεφαρίκι» του αεροδροµίου να το εκµεταλλεύεται, δεν θα δίνει ούτε
ευρώ ΦΠΑ στο ελληνικό κράτος! Και εσείς πηγαίνετε και κυνηγάτε διάφορους –εντός ή εκτός εισαγωγικών- µικρούς για µερικές χιλιάδες ευρώ και για διάφορα άλλα ψιλολόγια.
Δεν θα πάρουµε τα επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, γιατί δεν
έχετε µέσα κάποια τροπολογία για το τι θα γίνει µε τους οµολογιούχους, που τόσα χρόνια µε την εγγύηση του ελληνικού δηµοσίου σας έδιναν λεφτά για να κάνετε τις δουλειές σας, αν και εν
τέλει δεν κάνατε δουλειές, αλλά κοµπίνες και λοβιτούρες. Επίσης, δεν ξέρουµε τι θα γίνει για τους εκατοντάδες χιλιάδες επενδυτές της «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ», που τους έχετε αφήσει στην
κυριολεξία «στο έλεος του Θεού».
Δεν πρόκειται να πάρουµε τα επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης
που µας προσφέρετε, όταν έχετε µέσα άρθρα που αναφέρονται
σε ασφαλιστικές εταιρείες και θα πρέπει όποιος έχει όχηµα, έστω
και αν είναι χαλασµένο ή παρατηµένο στον αγρό, σε ένα κοτέτσι
ή σε ένα τµήµα, να το έχει συγχρόνως και ασφαλισµένο, αντί να
βρείτε µια σαφή και σωστή λύση για το πρόβληµα που υπάρχει.
Δεν θα πάρουµε τα επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, όσο έχει
να κάνει µε τη φωτογραφικότατη διάταξη του Ιδρύµατος του καπετάν Βασίλη, του γείτονα του κ. Σαµαρά στην Πύλο. Για ένα και
µόνο ίδρυµα φτιάχνετε ολόκληρο άρθρο και εγκαταστάσεις, λες
και δεν υπάρχουν ιδρύµατα αλλού σε ολόκληρη την Ελλάδα, που
θα προσφέρουν στην προώθηση της αειφόρου αγροτικής ανάπτυξης.
Δεν θα πάρουµε τα επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης που µας
προσφέρετε όπως τα εννοείτε εσείς, όπως το άρθρο 32 παράγραφος 5, όπου θέλετε να διαγράψετε τα χρέη των διαφόρων
ΔΕΚΟ που είναι προς ιδιωτικοποίηση. Γιατί δεν κάνετε τέτοιες διευκολύνσεις και σε εκατοντάδες χιλιάδες ιδιώτες που είναι «καµένοι» και δεν µπορούν να κάνουν τίποτα; Το ίδιο κάνατε, όµως,
µε την «ΝΤΡΑΜ Α.Ε.» και µε άλλες εταιρείες. Πήρατε όλα τους
τα χρέη και τα φορτώσατε στον προϋπολογισµό, ώστε να είναι
καθαρές σε επικείµενη ιδιωτικοποίηση. Για τους ιδιώτες, όµως,
ούτε λέξη.
Σίγουρα δεν θα πάρουµε τα επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης
που µας προσφέρετε σε όσα έχουν να κάνουµε την Αγροτική
Τράπεζα, που τη δώσατε για 100 εκατοµµύρια ευρώ περίπου,
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όσο κοστίζει το µερίδιο της Αττικής Οδού που κατέχει η Αγροτική
Τράπεζα. Θα µπορούσατε κάλλιστα να πουλήσετε το µερίδιο της
Αττικής Οδού, να πάρετε τα λεφτά και να σας µείνει και η Αγροτική Τράπεζα.
Σίγουρα δεν πρόκειται να πάρουµε τα επενδυτικά εργαλεία
ανάπτυξης µε το εµετικό άρθρο 39, που ναι µεν το αποσύρατε,
αλλά αυτό δείχνει πόσο πονηροί είσαστε, καθώς θέλατε να διαγράψετε το 80% των προσαυξήσεων και των προστίµων όσων
είχαν βάλει παράνοµα λεφτά στο εξωτερικό µέχρι το 2008. Μιλάµε για τις λίστες Λαγκάρντ, λίστες Λιχτενστάιν, για τους πέντε
χιλιάδες φορολογούµενους που ελέγχονται από το ΣΔΟΕ, γι’ αυτούς που είχαν αγοράσει σπίτια στο Λονδίνο. Και ύστερα µας
λέτε ότι θέλετε να εισπράξετε λεφτά. Να, πώς ο κ. Στουρνάρας
θα εισπράξει τα λεφτά. Έτσι έλεγε σε µια συνέντευξή του.
Σίγουρα θα µπορούσατε επίσης να κάνετε οικονοµία. Δεν
έχετε κάνει τίποτα. Έχουµε πει διάφορα και θα τα ξαναπούµε.
Θα µπορούσατε να µειώσετε τους προκλητικότατους µισθούς
διαφόρων ανεξαρτήτων αρχών, τα 100 χιλιάρικα που παίρνει ο
κ. Πωλ Κόστερ που παραιτήθηκε από το Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας, για να έρχεται δυο φορές το µήνα να κάνει
µια βολτούλα, τα 10 περίπου χιλιάρικα της κ. Μπιρµπίλη, αυτής
της κυρίας που έγινε φίρµα επειδή πήγαινε στο ίδιο γυµναστήριο
µε το Γιωργάκη, τα δεκάδες χιλιάδες ευρώ που δίνουµε σε βουλευτική αποζηµίωση στον κ. Γιώργο Παπανδρέου, ο οποίος δεν
βρίσκεται ποτέ εδώ –έχει έρθει πέντε ή έξι φορές όλες κι όλεςαλλά κατά τα άλλα εργάζεται στο εξωτερικό.
Με την αδιαπραγµάτευτη και άνευ όρων εκτέλεση όλων των
ερασιτεχνικών –εντός ή εκτός εισαγωγικών- εντολών και διαταγών των πάσης φύσεως «τρωκτικών και αρπακτικών», εγχώριων
ή εισαγόµενων, καταφέρατε το ακατόρθωτο, να µειωθούν τα
πάσης φύσεως έσοδα. Όλα τα νούµερα το δείχνουν. Τα έσοδα
ΦΠΑ µειωµένα, τα έσοδα από τα τέλη κυκλοφορίας µειωµένα, οι
φόροι από το πετρέλαιο µειωµένοι, τα πάντα µειωµένα. Και λέτε
ότι τα νούµερα είναι υπέρ σας. Βέβαια, έχετε κάνει µειώσεις στα
πάντα. Λογικό είναι να υπάρχουν άλλα δεδοµένα. Όταν στο
τέλος δεν θα πληρώνετε κανέναν και για τίποτα, θα έχετε καλύτερα νούµερα. Η ουσία, όµως, είναι αυτή.
Εσείς, τα οικονοµικά σας επιτελεία –δεν ξέρω αν είστε και
εσείς µέσα σε αυτούς, έξω ή αν σας τα φέρνουν πακέτο απ’
αλλού- είστε επιεικώς άσχετοι. Αν δεν υπάρξει πρωτογενής παραγωγή, αν δεν θεσπιστεί ΑΟΖ, αν δεν υπάρξει προστατευτισµός
των Ελλήνων και των ελληνικών προϊόντων, αν δεν έχουµε ελληνική κυριαρχία –γιατί αυτήν τη στιγµή είµαστε «µπανανία» στην
κυριολεξία- δεν πρόκειται να υπάρξει τίποτα απολύτως.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Και απαντάµε σε όλους αυτούς τους µεγαλοσχήµονες µπουρδολόγους, γυρολόγους, οικονοµολόγους των διαφόρων Υπουργείων, λεσχών, καναλιών, ευρωπαϊκών στεκιών, των διαφόρων
think tank, των διαφόρων «αρπακτικών», τοκογλύφων, «επενδυτών» ότι η Ελλάδα και η Κύπρος είναι υπεράνω όλων σας και στο
τέλος όσα αίσχη και να κάνετε, τα πράγµατα θα διορθωθούν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Θα έχετε χρόνο και για
τα άρθρα.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα το λόγο, ζητώντας την κατανόηση από το Δηµοκρατική Αριστερά και το Κοµµουνιστικό
Κόµµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Καλώς, έχετε το λόγο
για τρία λεπτά.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων): Δεν το έχω ξανακάνει ποτέ, αλλά νοµίζω ότι είναι σηµαντικό να δούµε ότι πριν από λίγη ώρα τελείωσε η ψηφοφορία στη
Βουλή της Κύπρου, στη Βουλή των Αντιπροσώπων, όπου ακούστηκαν τριάντα έξι «ΟΧΙ» απέναντι στην πρόταση του Eurogroup,
µηδέν «ΝΑΙ» και δεκαέξι αποχές και απορρίφθηκε το σχέδιο
νόµου! Μηδέν «ΝΑΙ», κύριε Πρόεδρε! Και το µόνο «ΝΑΙ» που
ακούστηκε από ελληνική φωνή ήταν το «ΝΑΙ» του Υπουργού της
Κυβέρνησης, του κ. Στουρνάρα, ένα «ΝΑΙ» που ήταν προς την κατεύθυνση της καταστροφής της Κύπρου, προς τη διάλυση του
τραπεζικού συστήµατος στην Κύπρο! Κανείς Ελληνοκύπριος
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Βουλευτής δεν ακολούθησε αυτόν το διορισµένο Υπουργό αυτής
της Κυβέρνησης της τρόικας!
Εδώ, λοιπόν, προκύπτει ένα τεράστιο θέµα: Ή θα πρέπει σήµερα η Κυβέρνηση να αποπέµψει τον κ. Στουρνάρα ή να παραιτηθεί στο σύνολό της η Κυβέρνηση Σαµαρά-Βενιζέλου-Κουβέλη,
εάν συνεχίζει να στηρίζει αυτήν την πολιτική, που δεν βρήκε ούτε
ένα «ΝΑΙ» στη Βουλή της Κύπρου.
Οι Ανεξάρτητοι Έλληνες συγχαίρουµε τους Κύπριους Βουλευτές, τους Έλληνες της Κύπρου, που ακολούθησαν το παράδειγµα του µεγάλου και αείµνηστου Τάσου Παπαδόπουλου, που
αρνήθηκε το σχέδιο Ανάν, που δεν γονάτισαν στην προδοτική πολιτική που υπέγραψε ο Στουρνάρας κατ’ εντολή του Σαµαρά, του
Βενιζέλου και του Κουβέλη.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των Ανεξάρτητων Ελλήνων)
Και λέµε ότι θα είµαστε δίπλα τους, δίπλα στον κυπριακό ελληνισµό, όπως όλες οι Ελληνίδες και όλοι οι Έλληνες, προκειµένου να προχωρήσουµε πλέον σε µια εθνική πολιτική, σε µια
περήφανη εθνική πολιτική που πρέπει να ακολουθήσει η Βουλή
των Ελλήνων, καταργώντας τα µνηµόνια, τις δανειακές συµβάσεις και την ξένη κατοχή του Δ’ Γερµανικού Ράιχ, που αποκλείστηκε σήµερα στη Βουλή των Αντιπροσώπων.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των Ανεξάρτητων Ελλήνων)
Είναι ντροπή δε, που σήµερα την κοπάνησε ο κ. Στουρνάρας.
Παρέµεινε σε όλες τις επιτροπές για το νοµοσχέδιο και σήµερα
λείπει, όπως λείπει και ο Πρωθυπουργός, όπως λείπουν και οι
Αρχηγοί που στηρίζουν αυτήν εδώ την Κυβέρνηση που είπε το
ένα και µοναδικό «ΝΑΙ» που ακούστηκε από ελληνικό στόµα, ενώ
στη Βουλή των Αντιπροσώπων δεν ακούστηκε παρά µόνο το
«ΟΧΙ»!
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των Ανεξάρτητων Ελλήνων)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Όπως αντιληφθήκατε,
βέβαια, κύριε Πρόεδρε, η παρέµβασή σας φέρνει και απαντήσεις.
Έχει ζητήσει ο κ. Βορίδης το λόγο. Να το ξέρετε ότι είναι παρά
τον Κανονισµό -και ζητώ συγγνώµη από τους δύο ειδικούς αγορητές- και η παρέµβαση του κ. Καµµένου και η παρέµβασή σας,
κύριε Βορίδη.
Ορίστε, έχετε το λόγο για τρία λεπτά.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, αν κάνατε παρέκκλιση αρχικώς, εν συνεχεία µε την ευθύνη του Προεδρείου πρέπει να διατηρηθεί η ισορροπία της συζητήσεως.
Κύριε Πρόεδρε, νοµίζω ότι διαφεύγει στον κύριο Πρόεδρο των
Ανεξαρτήτων Ελλήνων το ότι αυτό το οποίο απεφάσισε το Eurogroup ήταν προηγουµένως προϊόν πολιτικής συµφωνίας µεταξύ του Προέδρου της Κυπριακής Δηµοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου,
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Προέδρου του Eurogroup.
Εγώ διερωτώµαι: Σε αυτήν την κυριαρχική απόφαση της Κυπριακής Δηµοκρατίας, ο κύριος Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων θα ήθελε να αφήσουµε µόνη της την Κύπρο; Γιατί αυτή
ήταν µία απόφαση της Κυπριακής Δηµοκρατίας.
(Θόρυβος από την πτέρυγα των Ανεξάρτητων Ελλήνων)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Σας παρακαλώ. Ο Πρόεδρός σας ακούστηκε µε µεγάλη προσοχή από όλες τις πτέρυγες.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Ειλικρινώς διερωτώµαι, διότι η θέση
της Ελληνικής Δηµοκρατίας είναι απολύτως αλληλέγγυα µε τη
θέση της Κυπριακής Δηµοκρατίας στην όποια απόφαση πάρει η
Κυπριακή Δηµοκρατία. Πιστεύετε ότι πρέπει να αλλάξει η σειρά;
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων): Τα µαζεύετε τώρα δηλαδή;
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Ποτέ.
Η θέση της Ελληνικής Δηµοκρατίας ήταν η σωστή και υπεύθυνη θέση, δηλαδή η θέση της στηρίξεως των επιλογών της Κυπριακής Δηµοκρατίας. Διερωτώµαι, όµως, εδώ στην Αίθουσα, για
εσάς που σπεύδετε: Θέλετε να πάρουµε εµείς την απόφαση για
λογαριασµό της Κυπριακής Δηµοκρατίας; Θέλετε εµείς να τους
υποδείξουµε τον τρόπο µε τον οποίο θα επιλύσουν το οικονοµικό
τους πρόβληµα; Θέλετε εµείς να κάνουµε τις επιλογές για τη
χρηµατοδότηση της οικονοµίας τους; Εµείς θα τους υπαγορεύ-
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σουµε τον τρόπο που θα λύσουν το ζήτηµα της σταθεροποίησης
του τραπεζικού συστήµατός τους;
Υπάρχει πιο υπεύθυνη θέση από τη θέση της ελληνικής Κυβερνήσεως, που λέει ότι όποια και αν είναι η επιλογή της Κυπριακής
Δηµοκρατίας, η Ελληνική Δηµοκρατία θα τη στηρίξει είτε είναι η
α είτε είναι η β, όπως οφείλει να κάνει ένα κράτος που αισθάνεται
την ενότητα και τη συνέχεια του ελληνισµού.
Εσείς τι λέτε: Ότι θα πάρουµε εµείς τη δική τους απόφαση για
τα δικά τους τραπεζικά ιδρύµατα; Αυτό είναι που λέτε; Αυτό σήµερα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι υπεύθυνη στάση;
Κύριε Πρόεδρε, η ελληνική Κυβέρνηση φερόµενη µε απόλυτη
ευθύνη, σε µια τόσο κρίσιµη στιγµή για τον κυπριακό ελληνισµό
αλλά και για τον ελληνισµό ευρύτερα, ακούει µε τεράστια προσοχή και µε απόλυτο σεβασµό τις αποφάσεις της Κυπριακής Δηµοκρατίας. Νοµίζω ότι και σ’ αυτήν την Αίθουσα οποιαδήποτε
άλλη στάση θα ήταν απολύτως ανεύθυνη!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε, κύριε
Βορίδη.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Δώστε µου το λόγο για ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Όχι, κύριε Καµµένε.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Στα τριάντα έξι «ΟΧΙ» των Ελληνοκυπρίων Βουλευτών, στα
µηδέν «ΝΑΙ» προστέθηκε το «ΝΑΙ» του κ. Βορίδη και της Κυβέρνησης. Στο Eurogroup η Κύπρος δεν ψηφίζει στις αποφάσεις που
την αφορούν. Να εύχεστε στον Πρόεδρο…
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Παρακαλώ! Καταλάβατε ότι άνοιξε µια µεγάλη συζήτηση τώρα.
Έχει ζητήσει το λόγο ο κ. Παππάς. Είναι εκτός διαδικασίας όλα
αυτά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Κύριε Πρόεδρε,…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Έπρεπε να απαντήσετε
εσείς, κύριε Υπουργέ, για να κλείσει το θέµα.
Το λόγο έχει ο κ. Παππάς για δύο λεπτά. Από εδώ και πέρα θα
δίνω το λόγο για δύο λεπτά σε όλους.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η χιλιάδων ετών ιστορία του κυπριακού ελληνισµού είναι συνδεδεµένη άρρηκτα µε την ιστορία της κυρίως Ελλάδος, είναι συνδεδεµένη µε τις πολιτικές εξελίξεις, θα έλεγα µέχρι και τις ενδοκοµµατικές ανακατατάξεις των ελλαδικών πολιτικών σχηµατισµών.
Κάτι που συµβαίνει στην Κύπρο έχει αντανάκλαση και αντίκτυπο
στην κυρίως Ελλάδα. Αυτό συµβαίνει τα τελευταία εξή- ντα χρόνια και δεν θα µπορούσε να γίνει διαφορετικά, γιατί στην ανατολική µεσογειακή λεκάνη έχουµε δύο κράτη, αλλά ένα έθνος, το
έθνος µας.
Η Κύπρος µας αυτήν τη στιγµή βρίσκεται «στο µάτι του κυκλώνα» και αυτή τη στιγµή που µιλούµε όλα είναι ρευστά. Η κυπριακή Βουλή, βεβαίως, έκανε το καθήκον της και είπε το µεγάλο
«όχι», το οποίο δεν µπόρεσε να πει ο «οµογάλακτος» και οµοϊδεάτης του κ. Σαµαρά, ο κ. Αναστασιάδης.
Η ελληνική Βουλή δεν έκανε το καθήκον της. Είπε εκατόν πενήντα τρία «ΝΑΙ», στην ανάλογη περίπτωση.
Παρ’ όλα ταύτα, όποιο κι αν είναι το αποτέλεσµα, η Κύπρος
έχει ήδη καταστραφεί. Έχει καταστραφεί οικονοµικά και µε τη
συνδροµή του κ. Αναστασιάδη, αλλά και µε την απουσία και του
κ. Σαµαρά και του κ. Στουρνάρα. Η Ελλάδα πρόδωσε για άλλη
µια φορά την Κύπρο, όπως έγινε επί Αττίλα. Πρώτος Αττίλας, επί
Γκιζίκη. Δεύτερος Αττίλας, επί Καραµανλή –αυτού που λέτε
Εθνάρχη, ξέρετε αυτός που είχε πει: «Η Κύπρος κείται µακράν».
Τρίτος Αττίλας -οικονοµικός και όχι µόνο, η ιστορία θα δείξει- επί
Σαµαρά!
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΚΗΣ: Να σας θυµίσω τον πρώτο…
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Πρώτος Αττίλας, επί Γκιζίκη. Σας ικανοποίησα; Ικανοποιηθήκατε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Παρακαλώ ήρεµα, κύριε
Παππά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Όλοι αυτοί οι ηγέτες δεν όρθωσαν το
ανάστηµά τους, γιατί δεν έχουν ανάστηµα, όπως δεν έχει και
ανάστηµα η ελληνική Κυβέρνηση. Η ιστορία θα την κρίνει!

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΜZ’ - 19 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κύριε Λαφαζάνη, έχετε
κι εσείς το λόγο για δύο λεπτά. «Ανοίξαµε την πόρτα» τώρα!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Χαιρετίζουµε το µεγάλο, αποφασιστικό, στεντόρειο και αγωνιστικό «όχι» της κυπριακής Βουλής και του κυπριακού λαού, στο
καταστροφικό σχέδιο του Eurogroup, σε βάρος της Κύπρου και
σε βάρος των λαών της Ευρώπης.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ και των
Ανεξάρτητων Ελλήνων)
Το «όχι» της κυπριακής Βουλής, που ελήφθη µε πολύ µεγάλη
πλειοψηφία, είναι κόλαφος και καταγγελία για την τρικοµµατική
Κυβέρνηση, την Κυβέρνηση Σαµαρά, η οποία συναίνεσε στην πολιτικά εγκληµατική απόφαση του Eurogroup, µια απόφαση που
ενταφίασε την Κύπρο.
Ο κυπριακός λαός, όµως, σήκωσε το ανάστηµά του. Οι πολιτικές δυνάµεις της Κύπρου, κυρίως της κυπριακής Αντιπολίτευσης, διέσωσαν την τιµή του κυπριακού λαού και την προοπτική
της Μεγαλονήσου. Έκαναν αυτό που δεν τόλµησε να κάνει η παραδοµένη πολιτική αστική τάξη της χώρας µας, η οποία υποδουλώθηκε και «έσκυψε το κεφάλι» στην τρόικα και στα µνηµόνια.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
Είναι µια αστική πολιτική τάξη παραδοµένη, η οποία ψήφισε
τρία µνηµόνια µέχρι τώρα, τρία µνηµόνια της καταστροφής, της
υποδούλωσης, της ταπείνωσης, της λεηλασίας του ελληνικού
λαού.
Καταγγέλλουµε αυτές τις στάσεις και αυτές τις επιλογές της
Κυβέρνησης Σαµαρά. Καταγγέλλουµε τη συναίνεσή της στην
πολιτικά εγκληµατική απόφαση του Eurogroup.
Αυτή την ώρα, µετά και την ψήφο στην κυπριακή Βουλή, του
νέου µεγάλου «όχι» του κυπριακού λαού και της κυπριακής Βουλής, µετά από αυτό το µεγάλο, αποφασιστικό «όχι», η Κυβέρνηση
Σαµαρά δεν έχει καµµία άλλη επιλογή από την παραίτηση!
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ολοκληρώσατε, κύριε
Λαφαζάνη.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Μια στιγµή, κύριε Πρόεδρε. Εδώ
«φτάσαµε στο ψητό» τώρα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Αφήστε «τα ψητά», δεν
υπάρχουν «ψητά», είναι Σαρακοστή τώρα. Τελείωσε ο χρόνος
σας, κύριε Λαφαζάνη.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Μόλις ακούσατε για παραίτηση,
µε σταµατάτε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Όχι, δεν είναι αυτό.
Έχει εξαντληθεί ο χρόνος σας.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Αυτή η Κυβέρνηση κατέστρεψε
την Ελλάδα. Δεν πρόλαβε «να πάρει στο λαιµό της» και την
Κύπρο.
Δεν έχει καµµία άλλη επιλογή η Κυβέρνηση Σαµαρά από την
παραίτηση. Εδώ και τώρα, να σηκωθεί να φύγει! Με την ψήφο
του ελληνικού λαού…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κύριε Λαφαζάνη, παρακαλώ σεβαστείτε το Προεδρείο. Θα σας κλείσω το µικρόφωνο!
Τελειώσατε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ:…σε έναν καινούριο, προοδευτικό δρόµο για τη χώρα, δρόµο ανασυγκρότησης και διεξόδου
από την κρίση.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Για να είµαι συνεπής και
µέσα στο πλαίσιο του Κανονισµού, ο χρόνος των Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων που καταναλώθηκε τώρα -γιατί ούτως ή άλλως
θα τα έλεγαν αυτά κατά τη διάρκεια της οµιλίας τους- θα κρατηθεί από την πρωτολογία τους, όταν πάρουν το λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Θα µας τιµωρήσετε επειδή µιλήσαµε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Μιλήσατε, παρά τον Κανονισµό. Και για να εφαρµόσω τον Κανονισµό, θα παρακρατήσω
το χρόνο σας.
Το λόγο έχει ο κ. Χρυσοχοΐδης.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κύπρος περνά δύσκολες στιγµές. Βρίσκεται µπροστά σε κρίσιµες
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καταστάσεις. Εµείς σ’ αυτήν την Αίθουσα γνωρίζουµε πολύ καλά,
όπως γνωρίζει και ο ελληνικός λαός, τι σηµαίνει κάθε φορά να
τίθενται διλήµµατα πολύ σκληρά, τα οποία καθορίζουν το αύριο
µιας χώρας και ενός λαού.
Αυτό, όµως, το οποίο πρέπει να διακηρύξουµε εδώ µέσα -και
το οφείλουµε από σεβασµό στη δηµοκρατία, στην ανεξαρτησία
µιας χώρας και στην αυτοδιάθεση και στο δικαίωµα της απόφασης ενός λαού- είναι, κύριε Πρόεδρε, πολύ απλά ότι η όποια απόφαση επί του διλήµµατος αυτού ανήκει στον κυπριακό λαό και
σε κανέναν άλλον.
Άκουσα προηγουµένως ότι χαιρετίζουµε την απόφαση του κυπριακού Κοινοβουλίου. Δηλαδή, εάν ήταν άλλη η απόφαση, δεν
θα την χαιρετίζαµε;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Όχι, βέβαια.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ: Εσείς, λοιπόν, δεν θα τη χαιρετίζατε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ποτέ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Σας διέκοψε κανένας,
κύριε Λαφαζάνη;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Εµάς ρωτάει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Η µισή Αίθουσα µπορεί
να διαφωνούσε µαζί σας, όµως δεν σας διέκοψε. Παρακαλώ!
Συνεχίστε, κύριε Χρυσοχοΐδη.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ: Οι ίδιοι λοιπόν οι Κύπριοι µε νηφαλιότητα και ψυχραιµία, µε βάση το συµφέρον της χώρας τους,
θα αποφασίσουν -και µη βιάζεστε να πανηγυρίσετε- για το µέλλον τους. Αυτή είναι η ορθή στάση.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα ολοκληρώσω.
Κύριε Πρόεδρε, υπάρχει ασφαλώς το ζήτηµα της Ευρώπης,
των αδυναµιών της και των ελλειµµάτων της. Απέναντι όµως σε
αυτό το ζήτηµα και σε αυτήν την αδυναµία δεν πάµε στη λογική
της εθνικής µοναξιάς και όλων αυτών των περιγραφών που µας
κάνετε. Πάµε µε ακόµα περισσότερο, Ευρώπη.
Και µην ξεχνάτε το εξής: Η Κύπρος έχει ανάγκη την Ευρώπη,
όπως και η Ευρώπη έχει ανάγκη την Κύπρο, πολιτικά, οικονοµικά
κοινωνικά και εθνικά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ολοκληρώσατε.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ: Και αυτό πρέπει να το τηρήσουµε
και να το φυλάξουµε ως κόρη οφθαλµού, ως µια µεγάλη κατάκτηση του κυπριακού λαού και του ελληνισµού γενικότερα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Το λόγο έχει ο κ. Τσούκαλης για δύο λεπτά και ισχύει αυτό που είπα προηγουµένως για
το χρόνο.
Ορίστε, κύριε Τσούκαλη.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Σήµερα το Κοινοβούλιο της Κύπρου έλαβε µια απόφαση η
οποία επελέγη από τις πολιτικές δυνάµεις να έχει εθνική διάσταση. Και απεφασίσθη µε αυτόν τον τρόπο ούτως, ώστε να
υπάρξει συντονισµένη και ολοµέτωπη αντιµετώπιση όλων των
προβληµάτων της Ευρώπης. Αυτήν την απόφαση θα τη στηρίξει
αποφασιστικά η Ελλάδα.
Αυτήν τη στιγµή, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τίθεται ένα σοβαρό θέµα διαχείρισης της συγκεκριµένης
απόφασης και σε αυτήν τη διαχείριση η Κύπρος απαιτεί να έχει
συµµάχους. Ο πρώτος σύµµαχος που θα συµπαρασταθεί ολοµέτωπα θα είναι η Ελλάδα.
Αυτήν τη στάση της Κύπρου όµως θα πρέπει να τη συνδέσουµε και µε κάτι άλλο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Εάν παρακολουθούσατε τη συνεδρίαση του Κοινοβουλίου και βεβαίως
και όσα προηγήθηκαν της συγκεκριµένης απόφασης από τα
µέσα ενηµέρωσης, κυρίως τα κυπριακά, θα σας προκαλούσε
θλίψη η αναντίστοιχη συµπεριφορά των δικών µας πολιτικών δυνάµεων επί συγκεκριµένων τέτοιων θεµάτων.
Κύριε Πρόεδρε, σήµερα δεν ακούστηκαν ούτε µια στιγµή µέσα
στο κυπριακό Κοινοβούλιο -ούτε και πριν- οι λέξεις: προδότης,
δωσίλογος, Κουίσλιγκ…
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: …αφού δεν το ψήφισαν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Παρακαλώ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Ακούστε, κύριοι. Οι εθνικές αποφάσεις και οι συµπαρατάξεις απαιτούν σύσσωµες αντιµετωπίσεις,
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απαιτούν συµπόρευση, απαιτούν σχέδιο.
Και όταν αυτήν τη στιγµή η Κύπρος, ο Υπουργός των Εξωτερικών και οι πολιτικές δυνάµεις της Κύπρου διενεργούν, διεξάγουν λεπτότατους χειρισµούς προκειµένου να εξασφαλίσουν το
plan B, θα ήταν ό,τι πιο εγκληµατικό σε αυτήν εδώ την Αίθουσα
να κάνουµε αξιολογήσεις για οποιεσδήποτε αποφάσεις ελήφθησαν ή πρόκειται να ληφθούν.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ολοκληρώστε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Ας δείξουµε τη σοβαρότητα αυτή
που χρειάζεται και βεβαίως µε τη σαφή διαβεβαίωση ότι θα είµαστε δίπλα στους Κυπρίους.
Αυτό το ιστορικό λάθος του Eurogroup δεν πρέπει να το αφήσουµε να καταστρέψει συνολικά όλο το οικοδόµηµα της Ευρώπης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ολοκληρώσατε. Ευχαριστούµε.
Πάντως εγώ θα επαναλάβω ότι αυτό το δίλεπτο θα κρατηθεί
από τις πρωτολογίες.
Το λόγο έχει ο κ. Παφίλης.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Δεν βάζετε παραπάνω και να µας το
κρατήσετε µετά, αφού κάνουµε τέτοιο παζάρι; Βάλτε πέντε
λεπτά και κρατήστε τα από την πρωτολογία, για να είµαστε και
πιο εντάξει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Όχι. Γιατί; Δεν θα τα ξαναπείτε στα δέκα λεπτά που θα έχετε µετά; Θα τα ξαναπείτε στα
δέκα λεπτά που θα έχετε µετά, σίγουρα.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Θέλουµε εκ µέρους του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, καταγγέλλοντας την απόφαση του Eurogroup, να εκφράσουµε τη συµπαράστασή µας στον κυπριακό
λαό, στην εργατική τάξη και στα λαϊκά στρώµατα της Κύπρου
που δέχονται µία λυσσαλέα επίθεση, η οποία είναι µέρος της συνολικής επίθεσης απέναντι στα δικαιώµατά τους από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από τις δυνάµεις του κεφαλαίου.
Θέλουµε να σηµειώσουµε –επειδή ακούγονται πολλά στην Αίθουσα- ότι οι εξελίξεις και στην Κύπρο αποµυθοποιούν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πού είναι η αλληλεγγύη; Εσείς εδώ οι ευρωπαϊστές απαντήστε: Πού είναι η αλληλεγγύη; Τσεκούρι, απέναντι σε
όλους και στην Κύπρο! Πού είναι που η ένταξη της Κύπρου στην
Ευρωπαϊκή Ένωση θα έλυνε την κατοχή από την Τουρκία στο
40% της Κύπρου; Πού είναι τα ευρωπαϊκά σύνορα που λέγατε
τόσα χρόνια, όπως λέτε και για την ευρωπαϊκή ΑΟΖ; Έχουν σταµατήσει στην κατεχόµενη ζώνη. Αποµυθοποιείται λοιπόν και αποδεικνύεται ποιος είναι ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Τρίτο σηµείο: Αποδεικνύεται ότι δεν µπορεί να υπάρξει άλλη
διαχείριση που να διασώσει την οποιαδήποτε χώρα, έστω και αν
είναι µικρή. Οποιαδήποτε διαχείριση του συστήµατος καταλήγει
στα ίδια, γιατί οι νόµοι του καπιταλιστικού συστήµατος είναι
σκληροί και αδυσώπητοι.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Εµείς θέλουµε απευθυνόµενοι και στον ελληνικό και στον κυπριακό λαό να πούµε ότι πρέπει να δυναµώσουν την πάλη τους,
να χαράξουν άλλους δρόµους έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση,
κόντρα στο Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο και το κεφάλαιο και να
ανοίξουν το δρόµο για τη λαϊκή εξουσία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ολοκληρώσατε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Άλλες λύσεις σε όφελος του δικού
µας λαού και του κυπριακού λαού δεν µπορούν να υπάρξουν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε πολύ.
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 ένας
µαθητές και µαθήτριες και τρεις εκπαιδευτικοί από το Γυµνάσιο
Κολινδρού Πιερίας.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Το λόγο έχει ζητήσει ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

κ. Σταϊκούρας για τέσσερα λεπτά και κλείνει το θέµα.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Θα αφαιρεθεί από το χρόνο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Επειδή προτρέπετε, θα
σας πω ότι ο κύριος Υπουργός έχει το δικαίωµα να πάρει το λόγο
όποτε τον ζητήσει, σύµφωνα µε τον Κανονισµό.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Πόσο δικαιούται…;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Με τον Κανονισµό, οκτώ
λεπτά.
Σταµατήστε, λοιπόν.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κύπρος καλείται να περάσει µία δύσκολη, επώδυνη -και είναι πρωτόγνωρες οι πτυχές
της- διαδικασία, µια διαδικασία που µέχρι σήµερα εµπεριείχετο
–και αναγράφεται αυτό- στην απόφαση του Eurogroup µε ηµεροµηνία 16 Μαρτίου του 2013.
Εκείνη η απόφαση ξεκινάει, λέγοντας «χαιρετίζουµε την πολιτική συµφωνία που έκαναν οι κυπριακές αρχές µε το Eurogroup».
Οφείλαµε και οφείλουµε ως χώρα να σεβαστούµε εκείνη την πολιτική συµφωνία.
Στην παρούσα φάση η σταθερότητα της ελληνικής οικονοµίας
δεν επηρεάζεται και αυτό, διότι µε τα µέχρι σήµερα συµφωνηθέντα και σε επίπεδο Eurogroup, διασφαλίζεται το ελληνικό δηµόσιο συµφέρον και η χρηµατοπιστωτική σταθερότητα. Αναµένουµε τις εξελίξεις και σεβόµαστε τις επιλογές της Κύπρου µε
πλήρη κατανόηση στην πιεστικότητα των περιστάσεων αλλά και
µε έµπρακτη συµπαράσταση και αλληλεγγύη στη δυσκολία της
κατάστασης -άλλωστε σε αντίστοιχη δυσκολία βρίσκεται και η
Ελλάδα από το Μάιο του 2010, οπότε και επιλέχθηκε η ένταξή
της στο µηχανισµό στήριξης- και αυτό, διότι οι στιγµές είναι κρίσιµες και οι αποφάσεις καθοριστικές για την έξοδο από την
κρίση, στο πλαίσιο πάντοτε της Ευρωζώνης και τη διασφάλιση
των δοµικών και ιστορικών κεκτηµένων.
Η Κυβέρνηση από την πρώτη στιγµή είναι προσανατολισµένη
και δρα για τη διασφάλιση αυτών των κεκτηµένων. Η χώρα είναι
πλήρως θωρακισµένη απέναντι στις τυχόν επιπτώσεις από τις
εξελίξεις στην Κύπρο. Η ελληνική Κυβέρνηση λειτουργεί µε σοβαρότητα, µεθοδικότητα, υπευθυνότητα και κυρίως µε διορατικότητα.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Το λόγο έχει η κ. Ξηροτύρη.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Αγαπητοί συνάδελφοι, από την πλευρά της Δηµοκρατικής Αριστεράς, όπως ανέφερε πριν και ο Νίκος Τσούκαλης, στηρίζουµε την Κύπρο και
σεβόµαστε την απόφαση του κυπριακού Κοινοβουλίου. Ήταν
ιστορικό λάθος η απόφαση του Eurogroup. Πρέπει όµως να παρακολουθήσουµε µε αλληλεγγύη αλλά και µε µεγάλη ανησυχία
τις εξελίξεις.
Η απόφαση του Eurogroup ήταν πράγµατι θρυαλλίδα στα θεµέλια του ευρωπαϊκού οικοδοµήµατος. Το «όχι» της Κυπριακής
Δηµοκρατίας είναι µια γενναία απόφαση και η Δηµοκρατική Αριστερά θα τη στηρίξει. Η Ευρώπη, οι εταίροι πρέπει να αντιληφθούν ότι η Ευρωζώνη, η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται σε κρίσιµο σταυροδρόµι και δεν είναι δυνατόν µε τέτοιες αποφάσεις να
αντιµετωπιστεί το πολύ µεγάλο πρόβληµα ιδιαίτερα της Κύπρου,
αλλά και των άλλων χωρών του ευρωπαϊκού Νότου. Η ευρωπαϊκή
αλληλεγγύη πρέπει επιτέλους να εκφραστεί µε ένα συγκεκριµένο
τρόπο για τη στήριξη της Κυπριακής Δηµοκρατίας.
Μετά απ’ αυτά να έρθουµε στο νοµοσχέδιο. Συζητάµε σήµερα
ένα σχέδιο νόµου µε πολλά και σηµαντικά κεφάλαια. Μέχρι το
Κεφάλαιο Δ’, µέχρι το άρθρο 19 τα θέµατα είναι ενιαία και σε ένα
µεγάλο βαθµό τεχνικά. Αφορούν στη θέσπιση ορισµένων νέων
επενδυτικών εργαλείων ανάπτυξης και στην τροποποίηση ορισµένων διατάξεων της νοµοθεσίας της κεφαλαιαγοράς, µε στόχο
την εύρυθµη λειτουργία της.
Στο Κεφάλαιο Ε’ όµως και στο Κεφάλαιο ΣΤ’, τα άρθρα από το
20 µέχρι το 45 αφορούν σε πάρα πολύ σηµαντικά θέµατα, σε
τρεις κυρίως διαφορετικές ενότητες, όπως είναι: Θέµατα φορολογικών ρυθµίσεων, ληξιπρόθεσµων και ανεπίδεκτων είσπραξης
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οφειλών, της αναδιάρθρωσης λειτουργίας των υπηρεσιών που
έχουν την ευθύνη των εσόδων του κράτους και κυρίως της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσίων Εσόδων. Θέµατα του ΟΠΑΠ και της
όλης διαδικασίας της αγοράς των παιγνίων, όπως και το πολύ
σοβαρό θέµα της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου των παιγνίων. Θέµατα και συµπληρωµατικές ρυθµίσεις για τις αποκρατικοποιήσεις και το ΤΑΙΠΕΔ, διευκολύνσεις στα πιστωτικά ιδρύµατα, πολύ µεγάλα προβλήµατα στις επιχειρήσεις των παραµεθόριων περιοχών, µε τις ρυθµίσεις των άρθρων 22 και 42 για την
ανάκτηση κρατικών εγγυήσεων κ.λπ..
Το αντικείµενο λοιπόν των παραπάνω µαρτυρά την αποσπασµατικότητα και την άτακτη βιασύνη αυτών των ρυθµίσεων. Είµαι
αναγκασµένη να επαναλάβω για µια ακόµη φορά, ότι αυτές οι
ρυθµίσεις έπρεπε να είναι ένα µέρος αυτής της µεγάλης φορολογικής µεταρρύθµισης την οποία έχει ανάγκη η χώρα και η
οποία πρέπει άµεσα να προχωρήσει. Το πολιτικό θέµα «να πληρώσουν, επιτέλους, αυτοί που έχουν τα περισσότερα» και το οικονοµικό θέµα, δηλαδή το πρόβληµα που έχει το ελληνικό δηµόσιο στην είσπραξη των εσόδων του, πρέπει να λυθεί επιτέλους
µε έναν ενιαίο τρόπο, µε ένα ενιαίο νοµοσχέδιο και µε ένα ειδικό
νοµοσχέδιο για την πάταξη της φοροδιαφυγής, της εισφοροδιαφυγής και του λαθρεµπορίου.
Είναι πολιτικό και επείγον θέµα το πώς θα εισπραχθούν οι ληξιπρόθεσµες οφειλές και η προτεραιότητα για το ΦΠΑ, όπως και
το πώς θα χαρακτηρίζονται και θα καταχωρούνται οι ανεπίδεκτες
είσπραξης οφειλές. Είναι επίσης θεσµικό και συνάµα λειτουργικό
θέµα το αν θα έχει και σε ποιο βαθµό και σε ποια θέµατα αυτονοµία και διοικητική αυτοτέλεια η Γενική Γραµµατεία Δηµοσίων
Εσόδων. Είναι διαρθρωτικό και επείγον θέµα το πώς θα αναδιαρθρωθούν οι υπηρεσίες, οι εφορίες, οι ΔΟΥ, προκειµένου να πετύχουµε να διορθώσουµε κάποτε την κατάσταση και να γίνουµε
αποτελεσµατικότεροι. Έπρεπε λοιπόν να συζητήσουµε ενιαία
αυτά τα θέµατα.
Επί της αρχής, για το Κεφάλαιο Α’ θέλω να πω ότι µε τα άρθρα
αυτά στο σχέδιο νόµου εισάγονται νέα επενδυτικά εργαλεία, βελτιώνεται το πλαίσιο λειτουργίας των εταιρειών επενδύσεων, διευρύνονται οι δυνατότητες επένδυσης των εταιρειών που ασχολούνται µε την ακίνητη περιουσία, θωρακίζονται οι δηµόσιες προτάσεις και θεσπίζονται υψηλά πρόστιµα για παραβάσεις της χρηµατιστηριακής νοµοθεσίας. Όλες, δηλαδή οι ρυθµίσεις του
παρόντος σχεδίου νόµου που αφορούν στην κεφαλαιαγορά, διευκολύνουν επί της ουσίας την υλοποίηση κοινοτικών οδηγιών,
οι οποίες έχουν ήδη ενσωµατωθεί στην ελληνική νοµοθεσία και
οι οποίες ανταποκρίνονται στις τεχνολογικές και κοινωνικοοικονοµικές αλλαγές που έχουν συντελεστεί και που επηρεάζουν το
σύγχρονο προφίλ του επενδυτή, κυρίως δε του θεσµικού επενδυτή, που πρέπει να λειτουργήσει σε µία ενιαία αγορά αλλά υπό
την εποπτεία της χώρας καταγωγής.
Συνεπώς ο σκοπός του παρόντος κεφαλαίου είναι η σύµφωνη
µε το Κοινοτικό Δίκαιο δυνατότητα απόκτησης µετοχών εισηγµένων σε οργανωµένη αγορά των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και όχι µόνο περιοριστικά µετοχών εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο.
Στο ίδιο µήκος κύµατος είναι και η παροχή της υπηρεσίας πίστωσης για την εξόφληση του τιµήµατος αγοράς κινητών αξιών,
η οποία αναφέρεται όχι µόνο σε κινητές αξίες εισηγµένες στην
αγορά του Χρηµατιστηρίου, αλλά και σε κινητές αξίες εισηγµένες σε οποιαδήποτε οργανωµένη αγορά κράτους- µέλους της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Συνοπτικά, δηλαδή ο νόµος κινείται σε ευρωπαϊκό πλαίσιο.
Παρ’ όλα αυτά υπάρχουν σηµεία προβληµατισµού και ανησυχίας, σε µεγαλύτερο ή µικρότερο βαθµό, όπως στο άρθρο 6 που
αφορά στους όρους παροχής πίστωσης όπου εισάγεται η δυνατότητα των ΑΕΠΕΥ και των πιστωτικών ιδρυµάτων να παρέχουν
πίστωση σε πελάτες τους για την αγορά κινητών αξιών που είναι
εισηγµένες σε οργανωµένη αγορά ή αποτελούν αντικείµενο διαπραγµάτευσης σε πολυµερή µηχανισµό διαπραγµάτευσης, ενώ
σύµφωνα µε τον προϊσχύοντα νόµο, αυτή η πίστωση δινόταν
µόνο για την εξόφληση τµήµατος της αγοράς µετοχών που
πραγµατοποιούνται για λογαριασµό του πελάτη στο Χρηµατιστήριο. Λόγω µη εξοικείωσης του Έλληνα επενδυτή µε εξειδικευ-
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µένα επενδυτικά εργαλεία και κυρίως µε τους πολυµερείς µηχανισµούς διαπραγµάτευσης και λόγω της αρνητικής παρελθούσης
εµπειρίας -κανένας δεν θα ήθελε να επαναληφθεί- είµαστε υπέρ
των αυστηρότερων µέτρων από τους καθοριζόµενους όρους της
σχετικής σύµβασης, όπως προβλέπεται στο άρθρο.
Όσον αφορά το άρθρο 17 και ιδιαίτερα τη δυνατότητα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς να ανακαλεί την άδεια της ανώνυµης
εταιρείας επενδυτικής διαµεσολάβησης, εάν το ύψος των ίδιων
κεφαλαίων είναι 37.500 ευρώ από 50.000 ευρώ που ήταν, θεωρούµε ότι δεν έπρεπε να ισχύσει αυτή η µείωση, γιατί η διαφορά
δεν είναι σηµαντική και από την άλλη πλευρά, δεν πρέπει να
υπάρχει, όπως στο άρθρο 13, µείωση του µετοχικού κεφαλαίου,
γιατί αυτό, το ισχυρό κεφάλαιο δηλαδή, θεωρούµε ότι αποτελεί
θέµα φερεγγυότητας αυτών των εταιρειών.
Το ίδιο συµβαίνει και µε τη µείωση του µετοχικού κεφαλαίου
σε 25 εκατοµµύρια ευρώ από 29 εκατοµµύρια των εταιρειών
επενδύσεων ακίνητης περιουσίας. Εδώ τα πράγµατα είναι πιο σοβαρά, όσον αφορά δηλαδή τις επενδύσεις των εταιρειών επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία.
Μας προκαλεί ανησυχία στο άρθρο 22 του άρθρου 19 το γεγονός ότι δεν τίθεται ελάχιστο όριο αξίας των αστικών ακινήτων.
Λόγω της ιδιαίτερα δεινής θέσης στην οποία έχουν περιέλθει οι
ιδιοκτήτες ακινήτων, οι οποίοι αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τα
δάνειά τους, θα πρέπει να διασφαλιστούν από ενδεχόµενες τραπεζικές πρακτικές µε αρνητικές συνέπειες γι’ αυτούς. Γι’ αυτόν
το λόγο και έχουµε καταθέσει τροπολογία µε την οποία προτείνουµε ένα ελάχιστο όριο αντικειµενικής αξίας αυτών των ακινήτων, ύψους 300.000 ευρώ.
Επίσης προβλέπονται επενδύσεις σε περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και µε προνοµιακό και ιδιαίτερο καθεστώς δόµησης
και οικιστικής ανάπτυξης. Θα πρέπει να µας δώσετε διευκρινίσεις,
κύριε Υπουργέ. Σε ποιες περιοχές προβλέπονται αυτά;
Προβλήµατα υπάρχουν και στο άρθρο 26 για τις δάνειες πιστώσεις και τις εγγυήσεις, όπως και στο άρθρο 27 για τη διανοµή
κερδών. Το πρόβληµα το οποίο εντοπίζουµε περισσότερο είναι,
πράγµατι, αυτή η απεριόριστη δυνατότητα που δίδεται στις εταιρείες επένδυσης ακινήτων να µπορούν να επενδύουν σε πάσης
φύσεως αξίας ακίνητα. Και µάλιστα σε συνδυασµό µε τη δυνατότητα που δίδεται στο ΤΑΙΠΕΔ -µε επόµενο άρθρο- να εισφέρει
περιουσιακά στοιχεία του σε τέτοια ανώνυµη εταιρεία και στη συνέχεια να µπορεί να πουλήσει τις µετοχές που θα λάβει ως αντάλλαγµα, όπως και το αν η ανώνυµη εταιρεία, στην οποία θα
εισφέρει ένα ακίνητό του το ΤΑΙΠΕΔ, έχει άλλα ακίνητα όµορα
προς αυτό και µάλιστα η δυνατότητα κοινού ΕΣΧΑΔΑ για το ακίνητο, µας δηµιουργεί έντονο προβληµατισµό. Θα θέλαµε αυτή
την παράγραφο στο σχετικό άρθρο να την απαλείψετε.
Όσον αφορά τα Κεφάλαια Δ’ και Ε’, δηλαδή τα άρθρα 20 έως
44, όπως είπα και πριν, σε αυτά τα κεφάλαια περιλαµβάνονται
πολύ σηµαντικές ρυθµίσεις, φορολογικές, αναδιαρθρώσεις των
υπηρεσιών, τα θέµατα του ΟΠΑΠ, τα θέµατα των αποκρατικοποιήσεων και των συµπληρωµατικών ρυθµίσεων για το ΤΑΙΠΕΔ
και πολλά άλλα θέµατα. Επιµένουµε και πάλι ότι όλα αυτά τα θέµατα θα πρέπει να έρχονται ενιαία και να αποτελέσουν επιτέλους
αυτό το ειδικό νοµοσχέδιο.
Το άρθρο 20, αφορά θέµατα καταβολής του ΦΠΑ. Η εξαίρεση
που προβλέπεται εδώ διευκολύνει το ελληνικό δηµόσιο στην είσπραξη χρηµάτων από τη µίσθωση που κάνουν σκάφη αναψυχής
στην Ελλάδα.
Το άρθρο 21, αφορά ενσωµάτωση κοινοτικής οδηγίας.
Το άρθρο 22 αφορά πράγµατι τη διαδικασία ανάκτησης κρατικών ενισχύσεων. Έχουµε σηµαντικές αντιρρήσεις πάνω σε
αυτό το άρθρο -σας τις επεσήµανε και ο εκπρόσωπος του
ΠΑΣΟΚ- διότι όλη αυτή η διαδικασία για την ανάκτηση των εγγυήσεων, που επιβάλλεται βέβαια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
µπορεί να αποβεί σε βάρος των επιχειρήσεων, ενώ σε όλη αυτήν
τη διαδικασία εγγυητής ήταν το δηµόσιο και τη διαχείριση την
έκαναν τα πιστωτικά ιδρύµατα. Πρέπει λοιπόν να δούµε µε πολύ
µεγάλη προσοχή και τις ρυθµίσεις του άρθρου 22 και ιδιαίτερα
του άρθρου 42, γιατί αυτά τα οποία εισπράττουµε από όλους
τους φορείς, ιδιαίτερα της ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
και από τους εκπροσώπους τους, είναι ότι οι περισσότερες επι-
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χειρήσεις εκεί, που έτυχαν αυτής της ρύθµισης, οδηγούνται σε
κλείσιµο αυτήν τη στιγµή και χιλιάδες θέσεις εργασίας µπορεί να
χαθούν.
Είναι λεπτά θέµατα αυτά της ανάκτησης των κρατικών ενισχύσεων. Είναι θέµατα τα οποία δεν τα είδαµε διεξοδικά στην επιτροπή και δεν καλέσαµε τους φορείς να εκφράσουν απόψεις σε
αυτά τα θέµατα. Θα πρέπει, κύριε Υπουργέ, να τα δούµε προσεκτικά. Ενδεχοµένως να αποσυρθούν και να τα δούµε πιο προσεκτικά αυτά τα ζητήµατα.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ)
Οι ρυθµίσεις του άρθρου 23, αφορούν την αγορά των παιγνίων.
Το άρθρο 24, αφορά το προσωπικό και τη λειτουργία της επιτροπής που εποπτεύει τα θέµατα της αγοράς των παιγνίων.
Οι ρυθµίσεις του άρθρου 25, αφορούν ρυθµίσεις θεµάτων του
ΟΠΑΠ. Με κάποιες διορθώσεις που έχουν γίνει συµφωνούµε σ’
αυτά εδώ τα άρθρα.
Με τις αναδιατυπώσεις που κάνετε, διορθώνετε την ασάφεια
η οποία υπήρχε στο άρθρο 27 για τα θέµατα της ασφάλισης οχηµάτων τα οποία έχουν αποσυρθεί. Κάνατε τη διευκρίνιση να µην
έχουν πλέον την υποχρέωση της ασφάλειας οχήµατα τα οποία
έχουν αποσυρθεί.
Πάω πολύ γρήγορα στο άρθρο 32, και στα θέµατα των αποκρατικοποιήσεων. Έγινε µία µικρή διόρθωση στην τριµελή επιτροπή εποπτείας της εκτέλεσης της σύµβασης ιδιωτικοποίησης,
όσον αφορά το γεγονός ότι οι δύο θα είναι κρατικοί λειτουργοί.
Για τον τρίτο εµείς δεν συµφωνούµε να προέρχεται από τον ιδιωτικό τοµέα. Θα θέλαµε και η τριµερής αυτή επιτροπή να αποτελείται από δηµόσιους λειτουργούς, ούτως, ώστε να απολογούνται γι’ αυτήν την εποπτεία και την παρακολούθηση την οποία
κάνουν.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Κύριε Πρόεδρε, ζητώ δύο λεπτά ακόµη, γιατί µίλησα στην
αρχή για τα πολύ σηµαντικά θέµατα της Κύπρου.
Όσον αφορά τα θέµατα που σας είχα θέσει στην επιτροπή, νοµίζω ότι τα ρυθµίσατε. Η δυνατότητα να έχει το ΤΑΙΠΕΔ αρµοδιότητα και για άλλα ακίνητα, τα οποία δεν προσδιορίζονται ρητά
στο µεσοπρόθεσµο, δεν µας έβρισκε σύµφωνους. Νοµίζω ότι το
ρυθµίζετε αυτό το θέµα, γιατί δεν µπορεί να γίνει το ΤΑΙΠΕΔ µεσίτης και να ψάχνει να βρει ακίνητα και να προτείνει την αξιοποίησή τους.
Σας ανέφερα πριν τον προβληµατισµό που έχουµε για τις ρυθµίσεις που γίνονται µε την παράγραφο 4, µε την οποία προβλέπεται η δυνατότητα το ΤΑΙΠΕΔ να εισφέρει ένα ακίνητο σε
ανώνυµη εταιρεία και µετά να µπορεί να γίνεται ΕΣΧΑΔΑ. Πράγµατι στην έκθεσή της η Επιστηµονική Επιτροπή της Βουλής επισηµαίνει αυτά τα πράγµατα. Περιγράφει όλη τη διαδικασία και
τις επεκτάσεις που γίνονται, για να καταλήξει στο τέλος να πει
ότι δεν είναι δυνατόν, πέρα από την αξιοποίηση των δηµόσιων
ακινήτων, στην ίδια διαδικασία να βάζουµε και την αξιοποίηση
των ιδιωτικών ακινήτων και το µόνο κριτήριο που θα υπάρχει γι’
αυτήν την αξιοποίηση να είναι η µεγιστοποίηση του κέρδους. Το
κριτήριο εδώ θα πρέπει να συνάδει και µε το χωροταξικό σχεδιασµό και µε το ότι αυτή η επένδυση εκπληροί τις αρχές της αειφορίας και του χωροταξικού σχεδιασµού. Επέκταση στην
επέκταση θα καταλήξουµε να κάνουµε ΕΣΧΑΔΑ για οποιονδήποτε λόγο και ιδιωτικό συµφέρον!
Στο άρθρο 34, αναφέρονται τα θέµατα του ξεκαθαρίσµατος
των ανεπίδεκτων είσπραξης οφειλών. Είναι µια διαδικασία η
οποία πρέπει να γίνει, αλλά θα πρέπει να τηρείται µε διαφάνεια,
να υπάρχει ειδική έκθεση στο τέλος κάθε έτους, που να κατατίθεται µαζί µε την άλλη έκθεση της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσίων Εσόδων στη Βουλή, για να βλέπουµε ποιες οφειλές, παρ’
όλο που δεν διαγράφονται -και σωστά δεν διαγράφονται- κρίνονται ανεπίτρεπτες είσπραξης κ.ο.κ..
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ολοκληρώστε, κυρία
Ξηροτύρη.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Θέλω να κλείσω µε
ένα τελευταίο θέµα και τα υπόλοιπα θα τα αναλύσω επί των άρθρων.
Έχουµε καταθέσει και µία τροπολογία, για την οποία δεν µου
απαντήσατε ούτε στην επιτροπή, κύριε Υπουργέ, µε την οποία
θεωρούµε ότι πρέπει να επιβληθεί στα πιστωτικά ιδρύµατα και
στις τράπεζες ορισµένη προθεσµία για να δίνουν στοιχεία, όπως
είναι υποχρεωµένα, για τους λογαριασµούς των φυσικών ή νοµικών προσώπων, διότι µέχρι τώρα κάνουν πέντε έως έξι µήνες.
Εµείς προτείνουµε το διάστηµα αυτό να είναι είκοσι ηµερών
και από εκεί και πέρα να υπάρχει πρόστιµο. Και µετά τις σαράντα
πέντε ηµέρες όλη αυτή η διαδικασία να επισείει αυτεπάγγελτη
δίωξη για συνέργεια σε νοµιµοποίηση παράνοµων εσόδων.
Τελειώνω µε τη µία τροπολογία που αφορά θέµατα εκπαίδευσης και ιδιαίτερα τα προεδρικά διατάγµατα για τη συγχώνευση
των ΑΕΙ και ΤΕΙ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Δεν υπάρχει άλλος
χρόνος. Κάντε µια προσπάθεια.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Ε, δεν είναι δυνατόν
να έρχεται σ’ αυτό το νοµοσχέδιο, όταν υπάρχει τόσο µεγάλη αντίδραση στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Αριστεράς)
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα το λόγο, παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Θέλετε παρέµβαση
ή διευκρίνιση;
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Θα ήθελα να καταθέσω στην Ολοµέλεια, µε βάση αυτά
τα οποία συζητήσαµε στην επιτροπή και στην πρώτη και στη δεύτερη ανάγνωση, µια σειρά από νοµοτεχνικές βελτιώσεις και επί
του βασικού κορµού και επί των τροπολογιών.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ωραία. Αν µπορούν
να διανεµηθούν για να τις λάβουν υπ’όψιν τους οι Βουλευτές, παρακαλώ.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Θα µας τις διαβάσει ο κύριος
Υπουργός;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Θέλετε να τις διαβάσετε ή θα µοιρασθούν;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Είναι έξι σελίδες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Είναι έξι σελίδες. Θα
µοιρασθούν -υποθέτω- αµέσως.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Πρέπει να αναγνώσει στην Ολοµέλεια τι φέρνει. Τι θα πει «καταθέτω έξι σελίδες»;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Είναι νοµοτεχνικές.
Αν νοµίζει ο Υπουργός ότι είναι εύληπτες, διαβάζοντάς τες, να
διαβαστούν. Αν θεωρεί ότι είναι τεχνικού χαρακτήρα και πρέπει
κάποιος να έχει µπροστά του το κείµενο για να καταλάβει τι είναι,
προτείνω να τις πάρετε και αν υπάρξει θέµα, να υπάρξει παρέµβαση.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Ακριβώς και είναι και εύληπτες. Άλλωστε είναι πολλές
παρατηρήσεις, όπως είπα, των συναδέλφων στην επιτροπή.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Άρα δεν είναι νοµοτεχνικές.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Όχι, οι περισσότερες παρατηρήσεις ήταν νοµοτεχνικές.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κύριε Υπουργέ, παρακαλώ να τις καταθέσετε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Ναι, κύριε Πρόεδρε.
(Στο σηµείο αυτό ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών κ.
Χρήστος Σταϊκούρας καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες νοµοτεχνικές βελτιώσεις, οι οποίες έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Παρακαλώ να µοιρασθούν όσο το δυνατόν γρηγορότερα ούτως ώστε οι Βουλευτές
να τις δουν και αναλόγως να αντιµετωπισθούν. Αν υπάρχει θέµα,
να το δουν.
Προχωρούµε µε τον κ. Καραθανασόπουλο.
Έχετε δεκαπέντε λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Βεβαίως είναι µια µέρα στην οποία πραγµατοποιείται συζήτηση από την οποία µπορούµε να βγάλουµε σηµαντικά και σοβαρά συµπεράσµατα σε σχέση και µε τις εξελίξεις στην Κύπρο
αλλά κι εδώ. Ποια είναι αυτά τα βασικά συµπεράσµατα; Θα τα
κωδικοποιήσω για να δούµε και τις συνέπειες που έχουν.
Πρώτο βασικό συµπέρασµα, κατά τη γνώµη µας, είναι ότι οι
αποφάσεις στα διάφορα Eurogroup και στα Συµβούλια Κορυφής
δεν σηµατοδοτούν τίποτε άλλο, παρά τη συνέχιση, την κλιµάκωση της βάρβαρης, αντιλαϊκής πολιτικής σε βάρος των λαών και του ελληνικού λαού και του κυπριακού λαού, αλλά και των
υπόλοιπων λαών της Ευρωπαϊκής Ένωσης- στην προσπάθεια την
οποία καταβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση, να διαχειριστεί την καπιταλιστική κρίση σε βάρος των λαών και να διαµορφώσει, ταυτόχρονα, ένα νέο πεδίο θωράκισης της ανταγωνιστικότητας και
της κερδοφορίας των µονοπωλιακών οµίλων.
Δεύτερο συµπέρασµα είναι, ότι το όποιο µείγµα διαχειριστικής
λογικής προβάλλεται, είναι αδιέξοδο και βαθύτατα αντιλαϊκό,
διότι αυτό το οποίο επιβεβαιώνεται µε κάθε τρόπο, είναι ο αντιλαϊκός χαρακτήρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αποδεικνύει
περίτρανα ποιων τα συµφέροντα εξυπηρετεί. Εξυπηρετεί τα συµφέροντα του κεφαλαίου και τα ιµπεριαλιστικά συµφέροντα για
τη διανοµή αγορών. Γίνεται σφοδροτάτη σύγκρουση στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το πώς ακριβώς θα ξεπεραστούν οι αντιθέσεις που υπάρχουν. Ταυτόχρονα µε µια γροθιά,
όλοι µαζί, όλες οι κυβερνήσεις, παρά τις εσωτερικές αντιπαραθέσεις που έχουν, τσακίζουν τους λαούς.
Άρα αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση όχι µόνο δεν µπορεί να γίνει
Ευρώπη των λαών, αλλά αντίθετα θα ενισχύονται όλο και περισσότερο τα βάρβαρα, ιµπεριαλιστικά και αντιλαϊκά της χαρακτηριστικά.
Το τρίτο βασικό συµπέρασµα που βγαίνει, είναι ότι µέσα απ’
αυτήν τη σύγκρουση, ανάµεσα στις ιµπεριαλιστικές δυνάµεις την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις Ηνωµένες Πολιτείες, νέες ιµπεριαλιστικές δυνάµεις, όπως η Ρωσία και άλλες στην ευρύτερη περιοχή- δεν γίνεται κάτι για την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών. Αντίθετα, µέσα από αυτές τις συγκρούσεις δροµολογούνται εξελίξεις σε βάρος των λαών της περιοχής, δυναµιτίζεται η κατάσταση και διαµορφώνονται οι προϋποθέσεις για γενικότερες αλλαγές των συνόρων, που δεν είναι αναίµακτες, κάτω από τη λογική της εξασφάλισης της εκµετάλλευσης των αγορών, των
πλουτοπαραγωγικών πηγών και των δρόµων µεταφοράς τους.
Τέταρτο συµπέρασµα, από αυτήν την άποψη, είναι το εξής:
Μέσα από αυτήν τη διαδικασία πρέπει, κατά τη γνώµη µας, και ο
κυπριακός λαός και ο ελληνικός να καταδικάσουν όλες αυτές τις
δυνάµεις, -στην Κύπρο αλλά και στην Ελλάδα- που στήριξαν το
σχέδιο Ανάν, όλες αυτές τις δυνάµεις οι οποίες στήριξαν την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να τις καταδικάσει
και να χαράξει ένα νέο δρόµο. Να σαλπίσει ένα νέο δρόµο, που
δεν µπορεί να είναι άλλος από την αποδέσµευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν µπορεί να είναι άλλος από τη µη συµµετοχή
και της Κύπρου -όπως και της Ελλάδας βεβαίως- στις διάφορες
ιµπεριαλιστικές ενώσεις, όπως στο Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο,
στο ΝΑΤΟ ή στη Συµµαχία για την Ειρήνη.
Αυτό είναι το πλαίσιο και τα βασικά συµπεράσµατα που πρέπει
να βγουν, ακριβώς για να δροµολογήσουν, να δώσουν την ικανότητα και τη δυνατότητα, το κουράγιο και την αντοχή στην εργατική τάξη και στο λαϊκό κίνηµα να οργανώσει, από καλύτερες
θέσεις, την πάλη του, για να έχει αποτελέσµατα ρήξεων και γενικότερων ανατροπών.
Σε αυτό το πλαίσιο σήµερα, συζητάµε ένα νοµοσχέδιο εδώ, το
οποίο επονοµάζεται: «Επενδυτικά Εργαλεία Ανάπτυξης». Βεβαίως εδώ όλοι επικαλούνται την ανάπτυξη -όλες οι πτέρυγες
της Βουλής είτε είναι της συγκυβέρνησης είτε είναι της Αντιπο-
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λίτευσης- αλλά κανείς δεν µιλάει για το τι είδους ανάπτυξη, ανάπτυξη για ποιον. Και αυτό είναι το βασικό ερώτηµα. Αν δεν συζητήσουµε το «ανάπτυξη για ποιον» και δεν καταλήξουµε στο τι
πιστεύει ο καθένας, τότε δεν µπορούµε να συζητήσουµε και για
τα εργαλεία που θα οικοδοµήσουν αυτήν την ανάπτυξη.
Έτσι λοιπόν, κατά τη γνώµη µας, συγκρούονται δύο αντιλήψεις. Ή θα υπάρχει µία ανάπτυξη που θα εξυπηρετεί το καπιταλιστικό κέρδος ή θα υπάρχει µία ανάπτυξη που θα ικανοποιεί τις
σύγχρονες και διευρυµένες λαϊκές ανάγκες. Τρίτος δρόµος, ενδιάµεσος, δεν υπάρχει. Δεν έχει αναδείξει η ζωή τέτοιον.
Άρα λοιπόν, από το πώς απαντάµε σ’ αυτό το βασικό ερώτηµα,
το «ανάπτυξη για ποιον», καθορίζονται και οι προϋποθέσεις.
Βεβαίως η υπόθεση της καπιταλιστικής ανάπτυξης, απ’ την
οποία έχει εµπειρία ο ελληνικός λαός από τις προηγούµενες δεκαετίες αλλά και πολύ περισσότερο σήµερα, που η Κυβέρνηση,
σε αγαστή συνεργασία µε την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Διεθνές
Νοµισµατικό Ταµείο, προετοιµάζει το έδαφος για τη «νέα ανάπτυξη», δεν έχει άλλο σκοπό παρά την ακόµα µεγαλύτερη µείωση της τιµής της εργατικής δύναµης, να αυξηθεί ο βαθµός
εκµετάλλευσης της εργατικής τάξης, την κατάργηση εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωµάτων των εργαζοµένων, αλλά και
νέα κίνητρα, νέα προνόµια για τους επιχειρηµατικούς οµίλους,
φορολογικά, αναπτυξιακά, επενδυτικά. Δεν είναι τυχαίο ότι έρχεται την ίδια ώρα που συζητάµε το νέο αναπτυξιακό νόµο.
Νέα λοιπόν κίνητρα για τους επιχειρηµατικούς οµίλους. Ταυτόχρονα, µέσα από τη διαδικασία της απελευθέρωσης των αγορών και τις ιδιωτικοποιήσεις, σκοπό έχει το συσσωρευµένο
κεφάλαιο να επεκταθεί και σε νέους τοµείς, από την παιδεία, την
υγεία -που ήδη έχει επεκταθεί- µέχρι τη διαχείριση των απορριµµάτων και των υδάτινων πόρων, εµπορευµατοποιώντας το σύνολο των λαϊκών αναγκών.
Ποια είναι λοιπόν τα αποτελέσµατα αυτού του χαρακτήρα της
ανάπτυξης; Μπορούµε να τα καταγράψουµε; Εµείς λέµε ναι. Από
τη µια µεριά, η συσσώρευση αµύθητου πλούτου σε ελάχιστα
χέρια, σε µια χούφτα κεφαλαιοκράτες. Πρόσφατες ήταν οι δηµοσιεύσεις για το πόσο αυξήθηκε η περιουσία, σε παγκόσµιο επίπεδο, των χιλίων τετρακοσίων περίπου δισεκατοµµυριούχων,
Μεξικανών, Αµερικανών και λοιπών φυλών του Ισραήλ. Αυτή η
αύξηση της περιουσίας των χιλίων τετρακοσίων δισεκατοµµυριούχων έγινε σε βάρος των λαών, σε βάρος των εργαζοµένων,
µέσα από τη στυγνή εκµετάλλευση, µέσα από πολέµους, µέσα
από νόµιµες καπιταλιστικές ενέργειες για το κίνητρο του κέρδους ή παράνοµες ενέργειες, που έχουν το ίδιο ακριβώς αποτέλεσµα, δηλαδή την εκµετάλλευση της λαϊκής ανάγκης και της
εργατικής τάξης πρώτα και κύρια.
Από τη µια µεριά λοιπόν, έχουµε αυτό -αµύθητος συσσωρευµένος πλούτος- και από την άλλη, εκατοντάδες εκατοµµύρια που
ζουν στη φτώχεια, στην εξαθλίωση, στη µιζέρια και µία εργατική
τάξη, η οποία θα βλέπει τη θέση της να επιδεινώνεται ραγδαία
και σε συνθήκες ανάπτυξης όπου η σχετική εξαθλίωση πλέον θα
αντικαθίσταται από την απόλυτη εξαθλίωση. Ταυτόχρονα θα
έχουµε νέα καταστροφή παραγωγικών δυνάµεων ακριβώς, γιατί
δεν είναι συµφέρουσες, γιατί δεν είναι επικερδείς στην καπιταλιστική ανάπτυξη. Άλλωστε, όχι τυχαία. Στην Ελλάδα µία σειρά παραγωγικοί και παραδοσιακοί κλάδοι καταστράφηκαν πριν την
καπιταλιστική κρίση, κατά τη διάρκεια της δεκαπενταετίας των
υψηλών ρυθµών καπιταλιστικής ανάπτυξης, από τα ναυπηγεία,
την κλωστοϋφαντουργία και άλλες.
Έτσι λοιπόν αυτή η καπιταλιστικού χαρακτήρα ανάπτυξη θα
διαµορφώσει τις προϋποθέσεις για µία ακόµη πιο ραγδαία,
ακόµη πιο οξυµµένη καπιταλιστική κρίση. Αυτή λοιπόν είναι η
δική µας κριτική απέναντι σε αυτού του είδους την καπιταλιστικού χαρακτήρα ανάπτυξη και όχι µία ανέξοδη κριτική που κάνουν
τα άλλα κόµµατα της Αντιπολίτευσης, από την Αξιωµατική Αντιπολίτευση µέχρι τους υπολοίπους, ότι η Κυβέρνηση λειτουργεί
αποσπασµατικά, ότι δεν έχει αναπτυξιακό σχέδιο, ότι είναι αναποτελεσµατική στις παρεµβάσεις της και ότι µε το ένα µέτρο
αφοµοιώνει και ακυρώνει το άλλο.
Αλήθεια απέναντι σε αυτήν τη λογική υπάρχει άλλος δρόµος;
Εµείς λέµε, ναι, υπάρχει άλλος δρόµος. Υπάρχει διέξοδος για
µία ανάπτυξη προς όφελος του λαού, για να ικανοποιεί τις λαϊκές
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ανάγκες. Αρκεί να πάρει ο λαός στα χέρια του τα πραγµατικά εργαλεία της ανάπτυξης. Και τα πραγµατικά εργαλεία της ανάπτυξης δεν είναι τα διάφορα «venture capital» που συζητάµε τώρα.
Τα πραγµατικά εργαλεία της ανάπτυξης είναι σε ποιον ανήκουν
οι πλουτοπαραγωγικές πηγές, σε ποιον ανήκουν οι µηχανές, τα
κτήρια και τα εργοστάσια, σε ποιον ανήκει η τεχνολογία και οι
υποδοµές. Αυτά εµείς λέµε ότι πρέπει να γίνουν λαϊκή περιουσία
και να καταργηθεί η καπιταλιστική ιδιοκτησία. Μόνο έτσι µπορεί
να σχεδιαστεί µια ανάπτυξη, αξιοποιώντας το σύνολο των εργαλείων προς όφελος του λαού, γιατί τα συγκεκριµένα επενδυτικά
εργαλεία, για τα οποία συζητάµε σήµερα, όπως για παράδειγµα
τα περίφηµα «venture capital», που το νοµοσχέδιο τούς δίνει τη
δυνατότητα να εισαχθούν στη χρηµαταγορά οι εταιρείες διαχείρισής τους, να διευρύνουν ακόµη περισσότερο τη δραστηριότητά τους και σε άλλους τοµείς και να επεκτείνουν τη δράση
τους και σε τρίτες χώρες, πάντοτε ήταν λιγότερο ή περισσότερο
αρπακτικά.
Άρα η διάκριση ανάµεσα στα «venture capital» και στα «vulture
capital» είναι ψευδεπίγραφη. Πάντοτε ήταν αρπακτικά. Λιγότερο
ή περισσότερο αρπακτικά. Πάντοτε παρασιτικά. Λιγότερο ή περισσότερο παρασιτικά και πάντοτε κερδοσκοπικά. Λιγότερο ή περισσότερο κερδοσκοπικά. Άρα το ζήτηµα δεν είναι να επιλέξουµε
το βαθµό παρασιτικότητας, αρπακτικότητας ή κερδοσκοπίας και
να καλλιεργήσουµε τις αυταπάτες ότι µπορούν να αποτελέσουν
εργαλείο για µία ανάπτυξη που να ικανοποιεί τα λαϊκά συµφέροντα.
Αυτά λοιπόν τα παρασιτικά κεφάλαια δεν µπορούν να αποτελέσουν εργαλείο που να τα αξιοποιήσει ο λαός στην προσπάθεια,
την οποία κάνει να ανατρέψει αυτήν την κατάσταση. Και βεβαίως
µέσα από το νοµοσχέδιο δίνεται η περαιτέρω στήριξη στις διάφορες εταιρείες διαχείρισης ακίνητης περιουσίας, λαµβάνοντας
υπ’όψιν τις συνθήκες συρρίκνωσης της αγοραπωλησίας των ακινήτων. Ταυτόχρονα περιλαµβάνεται µία σειρά από µέτρα και
ρυθµίσεις, µε τα οποία διευκολύνουν τις ιδιωτικοποιήσεις. Για
παράδειγµα, η ενίσχυση του ρόλου του ΤΑΙΠΕΔ, ακόµη και η δυνατότητα να καθορίζει και να δροµολογεί τα ειδικά χωροταξικά
σχέδια για τη δηµόσια ακίνητη περιουσία, τα ΕΣΧΑΔΑ. Βεβαίως
είναι και ο αναπτυξιακός νόµος που θα συζητηθεί την επόµενη
εβδοµάδα στην Ολοµέλεια και υπάρχει και ένα εργαλείο, τα
ΕΣΧΑΣΕ, τα ειδικά, δηλαδή χωροταξικά σχέδια για τις στρατηγικές επενδύσεις, που όλα αυτά παραβιάζουν τις δικές σας αστικές
επιλογές για τη χωροταξία και το γενικό χωροταξικό πλαίσιο. Παραβιάζουν τα δικά σας εργαλεία και αρχές, τις οποίες έχετε καθορίσει για τη χρήση γης.
Άρα λοιπόν κατά παρέκκλιση, µπορεί το ΤΑΙΠΕΔ να διαµορφώνει ΕΣΧΑΔΑ για τη δηµόσια ακίνητη περιουσία, κατά παρέκκλιση των όρων και των περιορισµών, που βάζει το δοµικό
χωροταξικό, όσον αφορά τις χρήσεις γης και των όρων και των
περιορισµών των συντελεστών δόµησης, µόνο και µόνο για να
γίνουν ακόµη πιο ελκυστικά αυτά τα φιλέτα στους επιχειρηµατικούς οµίλους, που θέλουν να τα αξιοποιήσουν.
Δεύτερο ζήτηµα: Στο πλαίσιο της ιδιωτικοποίησης είναι η διευκόλυνση της ιδιωτικοποίησης του ΟΠΑΠ µε µία σειρά από
µέτρα και ρυθµίσεις που δηµιουργούν ένα πιο ευνοϊκό περιβάλλον προς αυτήν την κατεύθυνση. Άλλωστε οι όλες τροποποιήσεις
οι οποίες γίνονται για την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων ακριβώς σε αυτήν την κατεύθυνση λειτουργούν. Δεν είναι
τυχαίο ότι δίνεται πλέον η δυνατότητα µε τις διατάξεις του συγκεκριµένου νοµοσχεδίου, η ίδια η επιτροπή να αποφασίζει την
ανάθεση του µέρους ή του συνόλου του ελέγχου της αγοράς
παιγνίων σε ιδιωτικές εταιρείες, δηλαδή «Γιάννης κερνάει, Γιάννης πίνει».
Επίσης δεν είναι τυχαίο ότι µε τις ίδιες διατάξεις προχωρείτε
στην κατάργηση του ελέγχου νοµιµότητας της διεξαγωγής των
παιγνίων στα καζίνο. Καταργείτε τους όποιους ελέγχους γίνονται
και αυτό σε αντιστάθµισµα για το νέο ανταγωνισµό, τον οποίο θα
έχουµε µέσα από τη διεύρυνση της αγοράς και οργάνωσης των
παιγνίων και σε άλλους µε µοντέλο ανάπτυξης τα τυχερά παιχνίδια, όπως κάνετε για παράδειγµα µε την κατάργηση του περιορισµού που υπήρχε, ότι κάθε κατάστηµα έχει δυνατότητα µέχρι
τριάντα παιχνίδια µηχανές. Σήµερα καταργείτε και αυτό το όριο.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Και βεβαίως µέσα από τις διατάξεις διευκολύνετε περαιτέρω
τη συγχώνευση των τραπεζών, όπως της Αγροτικής, της Πειραιώς, αλλά και άλλων που θα ακολουθήσουν, απαλλάσσοντας
τις τραπεζικές εταιρείες από κάθε φόρο, τέλος ή χαρτόσηµο που
αφορά τη µεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων, µέσα από αυτήν
τη διαδικασία της εξαγοράς, των συγχωνεύσεων, αλλά και της
διασφάλισης των τραπεζών.
Έρχοµαι σε δύο επιµέρους ζητήµατα:
Το πρώτο ζήτηµα έχει να κάνει µε την υπόθεση της προσπάθειας τακτοποίησης των οφειλών των βενζινοπωλών, όσον
αφορά την καθυστερηµένη καταχώριση των στοιχείων τους στο
πρόγραµµα «’Ηφαιστος». Εδώ υπάρχει ένα ερώτηµα, το οποίο
δεν απαντήθηκε και το οποίο, όπως είπατε, ενδεχοµένως να το
δείτε. Γιατί υπάρχει αυτό το όριο των εκατόν πενήντα; Σε όσους
έχουν πάνω από εκατόν πενήντα ισχύουν καθυστερήσεις στην
καταγραφή των στοιχείων -τα κατέγραψε, δηλαδή µε καθυστέρηση το πρόγραµµα «’Ηφαιστος»- τότε υπάρχουν αυτά τα εξοντωτικά πρόστιµα, τα οποία τους οδηγούν στο λουκέτο, τη στιγµή
που έχουν καταχωρηθεί, τη στιγµή που έχουν πληρώσει φόρο
και ΦΠΑ για τα συγκεκριµένα. Και βεβαίως δεν συντρέχουν λόγοι
λαθρεµπορίας, γιατί το λαθρεµπόριο δεν έχει να κάνει µε τον
αριθµό των στοιχείων. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει κανένας λόγος.
Είναι µία διαδικασία µε την οποία διευκολύνονται ακριβώς κάποιες εταιρείες βενζινοπωλών να φύγουν από την αγορά, να βάλουν λουκέτο από τα εξοντωτικά αυτά χρωστούµενα. Κατά τη
γνώµη µας, πρέπει να καταργηθεί και να συµπεριληφθεί το σύνολο σε αυτήν τη διαδικασία ρύθµισης, την οποία κάνετε.
Επίσης είναι παράλογο το να επιβάλλετε παράβολα 250 ευρώ
για τον καθέναν, ο οποίος δεν έχει προχωρήσει στην ασφάλιση
του αυτοκινήτου. Πέραν δηλαδή του ότι τον υποχρεώνετε να
πάει να το ασφαλίσει -και εδώ έχετε εκχωρήσει και έχετε µετατρέψει σε εµπόρευµα µία υποχρέωση του κράτους για την ασφάλεια του κάθε ανθρώπου και την έχετε εκχωρήσει σε ιδιωτικές
εταιρείες- τον αναγκάζετε στις σηµερινές συνθήκες, µπορεί δεν
µπορεί, µέσα από τη διαδικασία µονοπώλησης της αγοράς της
ιδιωτικής ασφάλισης και της ασφάλισης αυτοκινήτων, όχι µόνο
να πάει υποχρεωτικά εκεί, αλλά να πληρώσει και 250 ευρώ παράβολο. Γιατί είναι αυτό το παράβολο; Διότι υπάρχει οικονοµική
άνεση στον καθένα και µπορεί να το αποδώσει στο κράτος µέσα
από αυτήν την τιµωρητική διαδικασία; Και είναι τέτοια η πολιτική
σας και η λογική σας, γιατί όλο αυτό το νοµοσχέδιο, ανεξάρτητα
από την τελική µορφή την οποία πήρε, απέπνεε αυτήν τη βάρβαρη αντιλαϊκή πολιτική. Γιατί πώς αλλιώς µπορεί να εξηγήσει
ότι υπήρχε µέσα διάταξη, που αποσύρθηκε την τελευταία στιγµή,
για µείωση του ακατάσχετου στους µισθούς και τις συντάξεις
από τα 1.000 ευρώ στα 600; Τελευταία στιγµή αποσύρθηκε, µε
αποτέλεσµα το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους να το έχει στην
έκθεσή του.
Άρα το σχεδιάζατε αυτό, τη στιγµή που κάνατε δώρο, µε διάταξη την οποία βεβαίως κι αυτήν την αποσύρατε, σε µεγαλοοφειλέτες και σ’ αυτούς, οι οποίοι είχαν φορολογικές παραβιάσεις
πριν το 2008, να τους χαριστεί σχεδόν το σύνολο των φορολογικών τους επιβαρύνσεων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ολοκληρώστε, παρακαλώ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ολοκληρώνω, κύριε
Πρόεδρε, µ’ αυτό.
Απ’ αυτήν λοιπόν την άποψη, είναι φανερό, κύριε Πρόεδρε, ότι
το ΚΚΕ καταψηφίζει επί της αρχής, αλλά και επί των άρθρων, το
παρόν σχέδιο νόµου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε τον κ.
Καραθανασόπουλο.
Ο κύριος Υπουργός έχει ζητήσει να κάνει µία παρέµβαση
τώρα. Δεν θα είναι η πλήρης οµιλία του, η οποία θα γίνει στο
τέλος.
Έχετε το λόγο, κύριε Υπουργέ. Αρκούν πέντε λεπτά;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Ναι, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ.
Έκρινα σκόπιµο να κάνω µία παρέµβαση τώρα, προκειµένου
να δώσω κάποιες διευκρινήσεις που ζητήθηκαν από δύο εισηγητές, σχετικά µε την κυβερνητική πρωτοβουλία, όπως αυτή ανα-
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πτύσσεται στα άρθρα 22 και 42.
Εξηγούµαι:
Στο άρθρο 42, µε την πρώτη παράγραφο υλοποιείται κοινοτική
επιταγή. Είναι κοινοτική επιταγή του άρθρου 14 του Διαδικαστικού Κανονισµού «Βασικοί Κανόνες Ανάκτησης» 659/1999, το
οποίο ορίζει ρητώς ότι: «Η ανάκτηση πραγµατοποιείται αµελλητί
και σύµφωνα µε τις διαδικασίες της εθνικής νοµοθεσίας, εφόσον
αυτές εξασφαλίζουν την άµεση και πραγµατική εκτέλεση της
απόφασης της επιτροπής. Διασφαλίζει ότι η ανάκτηση διενεργείται σε κάθε περίπτωση εντός της προθεσµίας που θέτει η απόφαση της επιτροπής, χωρίς δυνατότητα των αρµοδίων αρχών να
παρεκκλίνουν απ’ αυτή».
Συνεπώς η συγκεκριµένη παράγραφος αφορά ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων που έχουν κριθεί παράνοµες µε απόφαση του
Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Βάσει του διαδικαστικού κανονισµού, η ανάκτηση πρέπει
να γίνεται αµελλητί. Ο χαρακτηρισµός ως «παράνοµη» της κρατικής ενίσχυσης γίνεται µε βάση τις διατάξεις του Κοινοτικού Δικαίου από αρµόδιο κοινοτικό όργανο κι όχι αυθαίρετα από
κάποιο εθνικό όργανο.
Συνεπώς στο πρώτο σηµείο, στο άρθρο 22 παράγραφος 1
υλοποιείται κοινοτική επιταγή.
Άρθρο 42: Στο άρθρο 42 -τοποθετήθηκα και στην επιτροπή
κατά τη δεύτερη ανάγνωση- επιδιώκεται η διευθέτηση σηµαντικών εκκρεµών ζητηµάτων, στο πλαίσιο των εγγυήσεων του δηµοσίου µε ιδιαίτερες δηµοσιονοµικές, νοµικές και διοικητικές
προεκτάσεις.
Πρόκειται για διευθέτηση που προωθείται, λαµβάνοντας
υπ’όψιν µια σειρά από νέα δεδοµένα κι από τρέχουσες συνθήκες,
όπως είναι:
Κατ’ αρχάς η δηµοσιονοµική και οικονοµική συγκυρία σήµερα.
Η σωρεία αιτηµάτων για υπαγωγή στις διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα. Το γεγονός ότι οι εγγυήσεις του δηµοσίου συνιστούν µορφή κρατικής ενίσχυσης υποκείµενες σε αυστηρό
ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο. Οι περιορισµοί που θέτει το ίδιο
το πρόγραµµα οικονοµικής πολιτικής, σύµφωνα µε το οποίο δεν
προβλέπεται η χορήγηση νέων εγγυήσεων του δηµοσίου, καθώς
και η παράταση των υφισταµένων από το 2012 και στο εξής. Η
διαδικασία αναµόρφωσης του πλαισίου των εγγυήσεων του δηµοσίου σε συνεργασία –και υπάρχει αυτό ήδη έτοιµο- µε τη Διεύθυνση Ανταγωνισµού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο θεσµικός
παραγκωνισµός της εµπλοκής του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, όσον αφορά τη συµµετοχή του δηµοσίου στις πτωχευτικές
διαδικασίες. Τα σοβαρά νοµικά, θεσµικά, διοικητικά και δηµοσιονοµικά προβλήµατα, αλλά και οι στρεβλώσεις –επικίνδυνες στρεβλώσεις- που έχουν προκύψει τα τελευταία χρόνια και σχετίζονται µε τον τρόπο λειτουργίας, το εύρος των δραστηριοτήτων,
των αρµοδιοτήτων και τη γνωµοδοτική ικανότητα και δυνατότητα
του Συµβουλίου Διαχείρισης και Αξιολόγησης της Εγγυητικής
Ευθύνης του Δηµοσίου.
Αξίζει να σταθώ σε αποφάσεις του συγκεκριµένου Συµβουλίου
που οδήγησαν το δηµόσιο να καλείται να καταβάλει ολόκληρο
το ποσό της εγγυηµένης οφειλής. Αυτό έχει αναπόδραστα ως
αποτέλεσµα, να προκύψει όφελος µόνο για την επιχείρηση, αφού
το δηµόσιο επιβαρυνόταν µε δηµοσιονοµικό κόστος, λόγω τόσο
της κατάπτωσης της εγγύησης όσο και της απώλειας φορολογικών εσόδων.
Υπ’ αυτά τα δεδοµένα συνεπώς, κρίναµε σκόπιµο να προχωρήσουµε στην τροποποίηση και κατάργηση συγκεκριµένων διατάξεων, επιδιώκοντας:
Πρώτον, την αυστηροποίηση του υφιστάµενου νοµοθετικού
πλαισίου µε την κατάργηση των σχετικών αρµοδιοτήτων του προαναφερθέντος Συµβουλίου ως προς τη διαγραφή οφειλών προς
το δηµόσιο και την επαναφορά αυτών των αρµοδιοτήτων στο Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους.
Δεύτερον, την ανάληψη από το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους του προϋπάρχοντος θεσµικού αµιγώς γνωµοδοτικού ρόλου
του, για λόγους οµαλής µετάβασης στο νέο νοµικό πλαίσιο για
τις εγγυήσεις του δηµοσίου, που βρίσκεται ήδη υπό επεξεργασία. Άρα το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους θα κάνει αυτό που
κανονικά θα µπορούσε να κάνει το Συµβούλιο Διαχείρισης και
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Αξιολόγησης της Εγγυητικής Ευθύνης του Δηµοσίου.
Τέλος την αξιοποίηση της δυνατότητας χορήγησης στις αιτούµενες επιχειρήσεις αναστολής καταβολής δόσεων και χρονικής
παράτασης µέσω τροποποίησης υπουργικής απόφασης, χωρίς
τη µεσολάβηση της εξέτασης από το συγκεκριµένο Συµβούλιο,
που ισχύει ως σήµερα, αλλά µε γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους.
Έτσι και διευθετούµε τα κακώς κείµενα, διασφαλίζοντας το δηµόσιο συµφέρον και στηρίζουµε επί της ουσίας, στο πλαίσιο των
τρεχουσών δυνατοτήτων µας, την επιχειρηµατικότητα.
Τέλος, κλείνοντας, επειδή πολλές φορές πολλοί συνάδελφοι
επικαλούνται τις εκθέσεις του Τµήµατος Νοµοτεχνικής Επεξεργασίας Σχεδίων και Προτάσεων Νόµων, επί αυτών των δύο άρθρων, 22 και 42, δεν υπάρχει καµµία απολύτως παρατήρηση.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε κι
εµείς.
Προχωρούµε στον κατάλογο των ειδικών αγορητών, µε πρώτο
τον κ. Μιχελάκη. Ακολουθεί η κ. Βαλαβάνη, ο κ. Αναγνωστάκης
κ.λπ.. Ο χρόνος οµιλίας κατά τον Κανονισµό είναι επτά λεπτά.
Έχετε το λόγο, κύριε Μιχελάκη.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κατά γενική οµολογία η ανάπτυξη αποτελεί το κλειδί για την
αναστροφή του υφεσιακού κλίµατος της ελληνικής οικονοµίας
και συνιστά την αναγκαία προϋπόθεση για την έξοδο της χώρας
από την κρίση. Ο στόχος όµως της ανάπτυξης, για να µη µένει
απλό ευχολόγιο και για να γίνει επιτέλους πράξη, θα πρέπει να
συνδεθεί µε µηχανισµούς εξεύρεσης των απαραίτητων κεφαλαίων για τη χρηµατοδότηση επενδύσεων.
Αυτόν ακριβώς το σκοπό καλείται να εξυπηρετήσει το συζητούµενο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών, καθώς εισάγει ευέλικτα επενδυτικά εργαλεία, καθιερώνει νέα προϊόντα
συλλογικών επενδύσεων, προσφέρει τη δυνατότητα επένδυσης
σε νέες επιχειρηµατικές πρωτοβουλίες και δίνει έµφαση στην εύρυθµη και αξιόπιστη λειτουργία της εγχώριας κεφαλαιαγοράς.
Ειδικά σε ό,τι αφορά το ελληνικό Χρηµατιστήριο, το οποίο
κατά το τελευταίο διάστηµα εξέρχεται σταδιακά από µια παρατεταµένη περίοδο κρίσης και απαξίωσης, προβλέπεται µία σειρά
σηµαντικών ρυθµίσεων, όπως η εισαγωγή νέων επενδυτικών προϊόντων, η θέσπιση υψηλών προστίµων για παραβιάσεις της χρηµατιστηριακής νοµοθεσίας, η αποτελεσµατικότερη προστασία
των µετόχων µειοψηφίας και η επιβολή αυστηρών κυρώσεων σε
όσους χρησιµοποιούν αθέµιτα τη µέθοδο των ανοικτών πωλήσεων.
Θα ήθελα να σταθώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ιδιαίτερα
στο θέµα των ανοικτών πωλήσεων του άρθρου 18, µιας πρακτικής που στα χρηµατοοικονοµικά αναφέρεται στην πώληση χρεογράφων, δηλαδή µετοχών, οµολόγων, παραγώγων κ.λπ., τα
οποία ο πωλητής δεν έχει µεν στην κατοχή του, αλλά τα δανείζεται από µία χρηµατιστηριακή εταιρεία µε σκοπό να τα αγοράσει
σε µεταγενέστερο χρόνο, για να «κλείσει», όπως λέµε στη χρηµατιστηριακή γλώσσα, την ανοικτή του θέση.
Είναι προφανές ότι σε περιόδους κατά τις οποίες µια αγορά
κινείται πτωτικά, οι επενδυτές που επιλέγουν την τακτική των
ανοικτών πωλήσεων, επωφελούνται τα µέγιστα από την πτώση
των τιµών, δεδοµένου ότι κατά τη χρονική στιγµή της αγοράς θα
κληθούν να καταβάλουν αισθητά µικρότερο τίµηµα, σε σχέση µε
αυτό που έλαβαν όταν διενήργησαν την ανοικτή πώληση.
Ο λόγος για τον οποίο κάνω ιδιαίτερη µνεία σ’ αυτήν τη µέθοδο υποτιµητικής κερδοσκοπίας, είναι το γεγονός ότι εδώ και
ενάµιση µήνα οι υπό αποκρατικοποίηση εισηγµένες εταιρείες
βρίσκονται απροστάτευτες απέναντι στους παραπάνω προφανείς κινδύνους, που είναι άρρηκτα συνδεδεµένοι µε το µηχανισµό
των ανοικτών πωλήσεων.
Γι’ αυτό άλλωστε κι έχω καταθέσει σχετική ερώτηση στη
Βουλή από την 1η Φεβρουαρίου, λαµβάνοντας αφορµή από τη
σχετική απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, επί της
οποίας, όµως, ουδέποτε έλαβα, κύριε Σταϊκούρα, απάντηση από
τον Υπουργό των Οικονοµικών.
Η παραπάνω απόφαση προβλέπει ότι η απαγόρευση των ανοικτών πωλήσεων, η οποία είχε επιβληθεί από τον Αύγουστο του
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2011 εξαιτίας του αρνητικού κλίµατος που ήδη επικρατούσε στην
ελληνική χρηµατιστηριακή αγορά, παύει να ισχύει και περιορίζεται αποκλειστικά και µόνο στις µετοχές που συνιστούν τον τραπεζικό δείκτη.
Αναµφίβολα οι µετοχές των υπό ανακεφαλαιοποίηση τραπεζών ορθώς εξαιρέθηκαν από τη διαδικασία των ανοικτών πωλήσεων, προκειµένου να µην τεθεί σε κίνδυνο η τόσο κρίσιµη για
την εθνική µας οικονοµία διαδικασία ανακεφαλαιοποίησής τους.
Το ερώτηµα όµως που εύλογα προκύπτει, είναι, γιατί δεν εξαιρέθηκαν µε το ίδιο ακριβώς σκεπτικό από τη διαδικασία των ανοικτών πωλήσεων και οι µετοχές των υπό αποκρατικοποίηση
εισηγµένων εταιρειών. Είναι προφανές ότι η αιτιολογική βάση
της εξαίρεσης των τραπεζικών µετοχών προσιδιάζει απόλυτα και
στην περίπτωση των υπό αποκρατικοποίηση εισηγµένων εταιρειών. Μήπως και αυτές δεν διανύουν µία εξίσου κρίσιµη περίοδο
εν όψει των επικείµενων µετοχικών ανακατατάξεων, οι οποίες µάλιστα θα επηρεάσουν καταλυτικά όχι µόνο τις εν λόγω εταιρείες,
αλλά και την ίδια την πορεία της εθνικής µας οικονοµίας;
Προφανώς ο Υπουργός των Οικονοµικών, κύριε Σταϊκούρα,
δεν θεώρησε κρίσιµα και σοβαρά τα παραπάνω ερωτήµατα και
γι’ αυτό ουδέποτε µάς απάντησε.
Άλλωστε, δεν πρέπει να ξεχνάµε ότι µία αντίστοιχη απόφαση
της Τράπεζας της Ελλάδος στις αρχές του Δεκεµβρίου του 2009
να επεκτείνει το χρόνο εκκαθάρισης των αγοραπωλησιών επί των
οµολόγων του ελληνικού δηµοσίου από τρεις σε δέκα µέρες,
ήταν αυτή που άνοιξε το δρόµο στους διεθνείς κερδοσκόπους
να προβούν σε µαζικές ανοικτές πωλήσεις ελληνικών οµολόγων,
καταβαραθρώνοντας τις τιµές και εκτοξεύοντας τα spreads σε
δυσθεώρητα επίπεδα.
Τριάµισι χρόνια µετά, έχει αποδειχθεί ότι η εκτόξευση των
spreads των δεκαετών ελληνικών οµολόγων, σε συνδυασµό µε
µια σειρά άστοχων χειρισµών της τότε κυβέρνησης, οδήγησαν
στην έξοδο της Ελλάδας από τις αγορές, στην προσφυγή στους
µηχανισµούς στήριξης και στα τραγικά αποτελέσµατα που όλοι
σήµερα βιώνουµε. Προφανώς πρόκειται για ένα θέµα που θα
πρέπει κάποια στιγµή να διερευνήσουµε κάτω από ποιες συνθήκες συνέβη, για να αποδοθούν οι ευθύνες σ’ αυτούς που µε τις
πράξεις και τις παραλείψεις τους γύρισαν τη χώρα σε άλλες εποχές και έφεραν την ελληνική κοινωνία στα όρια της απόγνωσης.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αν τα ξένα funds που επιχειρούµε να προσελκύσουµε, µέσω της θέσπισης των νέων επενδυτικών εργαλείων του παρόντος νοµοσχεδίου προφανώς και
είναι ευπρόσδεκτα στην ελληνική αγορά, δεν συµβαίνει το ίδιο
µε τα επονοµαζόµενα «distress funds». Αναφέροµαι στα κεφάλαια έκτακτης ανάγκης τα οποία χαρακτηρίζονται έτσι, επειδή
επενδύουν στην ανάγκη υπερχρεωµένων κρατών, επιχειρήσεων
και νοικοκυριών. Και εικάζεται ότι δείχνουν έντονο ενδιαφέρον
να αποκτήσουν –εάν δεν έχουν ήδη αποκτήσει- ελληνικά δάνεια
σε τιµή ευκαιρίας.
Όπως είναι φυσικό, οι παραπάνω πληροφορίες έχουν προκαλέσει την εύλογη ανησυχία και τον έντονο προβληµατισµό των
Ελλήνων δανειοληπτών, καθώς αποτελεί κοινό µυστικό ότι τα εν
λόγω funds λειτουργούν µε ψυχρά κερδοσκοπικά κίνητρα, αδιαφορώντας πλήρως για οποιοδήποτε κριτήριο κοινωνικού χαρακτήρα, όπως για παράδειγµα, αν ένας δανειολήπτης είναι
άνεργος, ασθενής ή ανάπηρος.
Με τα δεδοµένα αυτά γίνεται ολοφάνερο ότι ελλοχεύει ορατός
κίνδυνος τα «distress funds» να αποκτήσουν δάνεια ελληνικών
τραπεζών σε τιµή ευκαιρίας και εν συνεχεία να αισχροκερδήσουν
στρεφόµενα νοµικά κατά των δανειοληπτών, προκειµένου να εισπράξουν έστω και ένα χαµηλό ποσοστό της απαίτησής τους, το
οποίο όµως θα είναι σαφώς υψηλότερο, σε σχέση µε το ευτελές
τίµηµα που κατέβαλαν στην ελληνική τράπεζα για την αγορά του
δανείου.
Αυτή όµως η αισχροκερδής πρακτική των εν λόγω funds, που
προέρχονται κυρίως από την Αµερική και τη Γερµανία, αγνοεί
προκλητικά τις βασικές αιτίες αδυναµίας πληρωµής των δανειακών δόσεων, που δεν είναι άλλες από την εφιαλτική άνοδο της
ανεργίας και τις δραµατικές περικοπές του εισοδήµατος των ελληνικών νοικοκυριών.
Επειδή λοιπόν οι πολίτες επί τρία χρόνια υποβάλλονται σε
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πρωτόγνωρες και δυσβάσταχτες θυσίες, επιβάλλεται το Υπουργείο Οικονοµικών άµεσα να λάβει δραστικά και αποτελεσµατικά
µέτρα, για να µην αφήσει τους Έλληνες δανειολήπτες έρµαια
στα νύχια αυτών των αρπακτικών και αδηφάγων «distress funds»
που προσπαθούν να επενδύσουν στη δυστυχία των ελληνικών
νοικοκυριών.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε κι
εµείς.
Το λόγο έχει η κ. Βαλαβάνη για επτά λεπτά.
ΟΛΓΑ-ΝΑΝΤΙΑ ΒΑΛΑΒΑΝΗ: Κυρίες και κύριοι Βουλευτές,
τουλάχιστον ως προς την ενότητα των άρθρων που αφορούν την
κεφαλαιαγορά, το παρόν νοµοσχέδιο εµφανίζεται να επιχειρεί να
δηµιουργήσει πηγές ρευστότητας για τη χρηµατοδότηση επενδύσεων σε µία εποχή που τράπεζες και Χρηµατιστήριο δεν παίζουν αυτόν το ρόλο. Στην πραγµατικότητα όµως, όπως σηµειώνεται και στην αιτιολογική έκθεση, έρχεται να συµπληρώσει το
νοµοθετικό πλαίσιο ενσωµάτωσης στην ελληνική νοµοθεσία της
ευρωπαϊκής οδηγίας MiFID, του βασικού νόµου για επενδυτικές
υπηρεσίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, του 2004. Τυπικά η ευρωπαϊκή οδηγία MiFID περιέχει διατάξεις για την προστασία των µικρών επενδυτών. Κυρίως όµως, συνιστά µοχλό συγκέντρωσης
και συγκεντροποίησης του κεφαλαίου και των αντίστοιχων κεφαλαιακών ροών στα χέρια λίγων µεγάλων τραπεζών και χρηµατοοικονοµικών κέντρων, σε βάρος των µικρών εθνικών κεφαλαιαγορών, όπως αποδεικνύεται ακόµα και στα λίγα χρόνια εφαρµογής
της. Αυτό το επιτυγχάνει µέσω του µηχανισµού πολυµερούς διαπραγµάτευσης, δηλαδή δηµιουργώντας πλατφόρµες διαπραγµάτευσης τίτλων εκτός χρηµατιστηρίων -στις οποίες αναφέρεται
και το παρόν νοµοσχέδιο- τις οποίες η MiFID εξισώνει µε τα χρηµατιστήρια. Όσο και µέσω της εσωτερικοποίησης –internalization- των συναλλαγών, επιτρέποντας µόνο σε λίγες τεράστιες
τράπεζες να διασταυρώνουν εντολές αγορών και πώλησης µετοχών στο εσωτερικό τους, χωρίς οποιαδήποτε διαφάνεια για τη
διαµόρφωση της τιµής των µετοχών.
Για όσες µικρές χώρες καταφέρουν να βρεθούν παρ’ όλα αυτά
σε ρόλο διεθνούς χρηµατοοικονοµικού κέντρου, διαθέτουν και
άλλα µέσα για να τις «διαλύσουν» γρηγορότερα, όπως αποδεικνύει και η πρωτοφανής απόφαση του Eurogroup για την Κύπρο
που πρώτιστα στόχευε στη µετακίνηση σηµαντικών ρωσικών κεφαλαιακών ροών από την Κύπρο προς πρώην σοβιετικές δηµοκρατίες, των οποίων οι τράπεζες σήµερα ελέγχονται ή έχουν
εξαγοραστεί από τις γερµανικές και στο δραστικό κούρεµα συνολικότερα της οικονοµίας της Κύπρου, όπως αποκαλύπτει και
το σηµερινό γράµµα του κ. Σόιµπλε προς τον Πρόεδρο της γερµανικής βουλής.
Θα ήθελα από το βήµα αυτό να χαιρετίσω την απόφαση της
κυπριακής Βουλής, µετά και τη µεγάλη κινητοποίηση του κυπριακού λαού, που δείχνει το δρόµο για το πώς µία χώρα πολύ µικρότερη από τη δική µας µπορεί να απαντήσει στα εκβιαστικά
διλήµµατα, χειραφετούµενη από τη δικτατορία του δήθεν «µονόδροµου», έτσι, ώστε να καταρρεύσουν προς το παρόν τα σχέδια
της νεοφιλελεύθερης πλειοψηφίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για
µία οικονοµική αλλά και πολιτική «διάλυση» της Κυπριακής Δηµοκρατίας, που θα την εξουδετέρωνε οριστικά ως χρηµατοοικονοµικό κέντρο, µετατρέποντάς τη σε έρµαια των θηριωδών
πραγµατικά γεωπολιτικών παιχνιδιών στην περιοχή.
Ο ελληνικός λαός και όσοι Έλληνες Βουλευτές -πέρα και έξω
από τα κόµµατα της Αριστεράς- σέβονται τον εαυτό τους, θα
πρέπει να σταθούν στενά αλληλέγγυοι στις δύσκολες µέρες που
θα ακολουθήσουν απέναντι στον κυπριακό λαό και την Κυπριακή
Δηµοκρατία. Αλλά και πρακτικά εδώ µέσα, σε όσα κρίνονται στη
δική µας χώρα και µπορούν να αποδείξουν πως, όταν οι λαοί
παίρνουν την τύχη τους στα χέρια τους, δεν υπάρχουν αδιέξοδα,
αλλά αντίθετα µπορούν να ανοίγουν προοπτικές ελπιδοφόρες.
Να η ευκαιρία για την ελληνική Βουλή να πει όχι, για παράδειγµα, στις ρυθµίσεις του παρόντος νοµοσχεδίου, που στοχεύουν στη διευκόλυνση της επιχείρησης ιδιωτικοποίησης του
δηµόσιου πλούτου προς αποκλειστικό όφελος του ειδικού λογαριασµού των δανειστών στην Τράπεζα της Ελλάδος και προς
ανυπολόγιστη ζηµιά της χώρας, αποστερώντας την από βασικά
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χρηµατοοικονοµικά και άλλα εργαλεία για µία ανεξάρτητη ανάπτυξη πραγµατικά προς όφελος των αναγκών του λαού και όχι
των ξένων και του δικού της µεγάλου κεφαλαίου.
Χαρακτηριστική γι’ αυτό είναι η περίπτωση της εξαιρετικής διεύρυνσης τού προς επένδυση αντικειµένου και της σηµαντικής
«ελαστικοποίησης» των όρων λειτουργίας των ΑΕΕΑΠ, των Ανωνύµων Εταιρειών Επενδύσεων επί Ακίνητης Περιουσίας, που µε
το άρθρο 19 µετατρέπονται σε αφανές όχηµα για το ξεπούληµα
της δηµόσιας ακίνητης περιουσίας µέσω του ΤΑΙΠΕΔ. Στη διεθνή
βιβλιογραφία αυτές οι εταιρείες σε ορίζοντα πέντε έως είκοσι
χρόνων και σε σύγκριση τόσο µε τις άµεσες επενδύσεις σε ακίνητα όσο και µε τις κτηµατικές εταιρείες που δεν είναι ΑΕΕΑΠ,
εµφανίζονται ιστορικά µε πολύ µεγαλύτερες αποδόσεις κυρίως
λόγω της διαφοροποίησης µε επενδύσεις σε ποικιλία ακινήτων
και χωρών του εξαιρετικά ευεργετικού φορολογικού καθεστώτος
και της ιδιαίτερης ελκυστικότητας των µετοχών τους, τόσο
επειδή ετησίως µοιράζεται υποχρεωτικά το µεγαλύτερο µέρος
των κερδών, όσο και επειδή, αντίθετα µε τα ίδια τα ακίνητα, είναι
άµεσα ρευστοποιήσιµες.
Στην Ελλάδα οι ΑΕEΑΠ είναι µέχρι στιγµής, πέντε, οι τέσσερις
θυγατρικές τραπεζών εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο, µε χαρακτηριστική την υπερσυγκέντρωση -υπό το υπό συγχώνευση
σχήµα των δύο τραπεζών –της Εθνικής Παγκαίας και της EUROBANK PROPERTIES.
Ωστόσο το 19% της τελευταίας ανήκει πλέον σε ένα από τα
σηµαντικότερα funds στον κόσµο, στο “FAIRFAX FINANCIAL
HOLDINGS”, που επιπλέον επιδεικνύει ενδιαφέρον για συµµετοχή στην αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου κατά το επόµενο
στάδιο ανακεφαλαιοποίησης της Εθνικής, που µπορεί να ανοίξει
το δρόµο για την εξαγορά της πολύ πριν περάσουν τα τρία χρόνια που είναι το γενικό όριο.
Πριν από όλα, αυτές οι τέσσερις πλέον εταιρείες αλλά ίσως
και άλλες καινούργιες που θα συγκροτηθούν ευκολότερα ή κάποιες διεθνείς τέτοιες εταιρείες που µπορεί να εγκατασταθούν,
θα έχουν τη δυνατότητα µεγάλης διεύρυνσης του επενδυτικού
τους αντικειµένου που πέρα από τα επαγγελµατικά ακίνητα -στα
οποία τις περιόριζε το µέχρι σήµερα νοµοθετικό πλαίσιο και στα
οποία σήµερα συµπεριλαµβάνονται, πλέον, ξενοδοχειακά συγκροτήµατα, τουριστικές κατοικίες, µαρίνες κ.λπ.- θα αποκτούν το
δικαίωµα αγοράς και διαχείρισης οικιστικών ακινήτων, συµπεριλαµβανοµένων και εξοχικών κατοικιών.
Επιπλέον -διαβάζω από την αιτιολογική έκθεση «επέκταση των
επιτρεπόµενων επενδύσεων σε ακίνητα υπό ανέγερση επί των
οποίων έχει εκδοθεί άδεια οικοδοµής ακινήτου …-σε διαδοχικές
φάσεις…- µε σηµαντικά έργα υποδοµής και στη συνέχεια αναπτύξεις διαφόρων χρήσεων». Για παράδειγµα, λέει η έκθεση ότι
στο ίδιο οικόπεδο είναι δυνατόν να αναπτυχθούν ξενοδοχειακές
µονάδες, γήπεδα γκολφ, κατοικίες κ.λπ., ενώ στο άρθρο 19 διευκρινίζεται ότι µπορούν να επενδύουν σε «δικαιώµατα επιφάνειας», σε εκτάσεις δυνάµενες να υπαχθούν σε προνοµιακό ή
ιδιαίτερο καθεστώς δόµησης και οικιστικής ανάπτυξης.
Έτσι παρ’όλο που δεν υπάρχει νύξη περί δηµόσιας περιουσίας, οι όροι φωτογραφίζουν τα θηριώδη «παραθεριστικά -τουριστικά χωριά» του ν.4092/2012 για το ξεπούληµα της δηµόσιας
γης. Αναφέροµαι σε αυτό, διότι, όταν τα έβαλα αυτά τα θέµατα
στην Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων της Βουλής, κάποιοι
Βουλευτές της συγκυβέρνησης είπαν ότι πρόκειται για ονειροφαντασία.
Να µην αναφερθώ βέβαια ότι παρακάτω γίνεται λόγος σε εκτάσεις ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, των οποίων η αξιοποίηση είναι
επιτρεπτή υπό ιδιαίτερους όρους. Αναφέρεται ουσιαστικά στο
ξεπούληµα του Ερηµίτη στην Κέρκυρα µε 47 ευρώ το τετραγωνικό µέτρο, που περιέχει µέσα µια ολόκληρη περιοχή «Natura» ή
στην επιτρεπόµενη πλέον –αν ψηφιστούν και δεν πει όχι η ελληνική Βουλή δηµόσια- συµµετοχή αυτών των εταιρειών σε σχήµατα “sale and lease back” που παραπέµπουν άµεσα στην
εκτυλισσόµενη εκποίηση των είκοσι οκτώ µεγάλων δηµοσίων ακινήτων, Υπουργείων, εφοριών και αστυνοµικών υπηρεσιών, που
βγάζει σήµερα το ΤΑΙΠΕΔ στο σφυρί, υποχρεώνοντας το ελληνικό δηµόσιο να πληρώνει πλέον νοίκι για αυτό που µέχρι τώρα
είχε δωρεάν.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Παρακαλώ, ολοκληρώστε, κυρία συνάδελφε.
ΟΛΓΑ–ΝΑΝΤΙΑ ΒΑΛΑΒΑΝΗ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Δεν έχω περιθώριο να αναφερθώ σε κάποια άλλα σκανδαλώδη
θέµατα, όπως είναι για παράδειγµα το σκανδαλώδες φορολογικό
καθεστώς των ΑΕΕΑΠ. Θα κλείσω, αναγκαστικά, βάζοντας µόνο
το θέµα που ρώτησα επανειληµµένα και δεν πήρα καµµία απάντηση στην επιτροπή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Μονολεκτικά, κυρία
Βαλαβάνη.
ΟΛΓΑ–ΝΑΝΤΙΑ ΒΑΛΑΒΑΝΗ: Οι εταιρείες «venture capital»,
σύµφωνα µε το ν. 2992/2002, δεν φορολογούνται. Στο παρόν νοµοσχέδιο δεν λέγεται τίποτα για φορολόγηση. Να υποθέσουµε
λοιπόν ότι εξακολουθούν να µένουν πλήρως αφορολόγητες;
Να καταθέσω σε αυτό το σηµείο δύο κείµενα φορέων: Της
Ανωτάτης Συνοµοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδας, η οποία αποδοµεί όλη την ιστορία, «το παραµύθι», για τα δήθεν επιδόµατα
πολυτέκνων και ζητάει πολύ συγκεκριµένα πράγµατα για µία
χώρα που –µε 1,32 γεννήσεις ανά ζευγάρι- «γερνάει».
Επίσης θέλω να καταθέσω ένα κείµενο της Ένωσης Συνεταιριστικών Τραπεζών Ελλάδος, το οποίο το έχουν στείλει και σε
άλλους Βουλευτές, που βάζει το θέµα πώς, υπό προϋποθέσεις,
µπορεί και πρέπει το 2% του περιορισµού σε περίπτωση εξαγοράς µεριδίου να καταστρατηγηθεί, εφόσον ικανοποιούνται όλες
οι άλλες προϋποθέσεις ασφαλούς συνέχισης της εργασίας και
της λειτουργίας των συνεταιριστικών τραπεζών.
Σας ευχαριστώ πολύ για την ανοχή σας.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Όλγα-Νάντια Βαλαβάνη καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ο κ. Αναγνωστάκης
έχει το λόγο για επτά λεπτά.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανήκω σε ένα
κόµµα το οποίο δεν ψήφισε ούτε το µνηµόνιο 1 ούτε το µνηµόνιο
2 ούτε το µεσοπρόθεσµο. Άρα έχω την εκτίµηση πως πολιτικά
και ηθικά νοµιµοποιούµαι να αντικρούσω όλες εκείνες τις κορόνες που ακούστηκαν προηγούµενα σε αυτήν εδώ την Αίθουσα.
Θέλω από την αρχή να ξεκαθαρίσω, κύριε Πρόεδρε, ότι η Δηµοκρατική Αριστερά διά µέσου του Προέδρου της, αλλά και πολλών στελεχών της, ξεκαθάρισαν ότι η Ελληνική Δηµοκρατία, η
ελληνική πολιτεία, το ελληνικό κράτος όχι απλά πρέπει, αλλά
οφείλει να συµπαρασταθεί σε αυτήν την εθνική δοκιµασία που
αντιµετωπίζει η Κυπριακή Δηµοκρατία.
Είναι αυτονόητο ότι το ελληνικό Κοινοβούλιο δεν πρέπει να
κάνει το πολιτικό ατόπηµα της υπόδειξης πολιτικής επιλογής και
λύσης, που µόνη της η Κυπριακή Δηµοκρατία, το κυπριακό Κοινοβούλιο θα πρέπει να σταθµίσει και να αποφασίσει προς το συµφέρον του.
Είναι επίσης αυτονόητο ότι κάποιες δυνάµεις που σήµερα αντιπολιτεύονται, έχοντας ως βάση της επιχειρηµατολογίας τους
το ότι το Eurogroup αποφάσισε και η ελληνική πολιτεία στήριξε
µέσω του Υπουργoύ των Οικονοµικών, έχουν µεγάλη ευθύνη,
γιατί υπηρέτησαν από υπουργικά έδρανα και αυτό η ελληνική πολιτεία δεν το ξεχνά. Μη βιάζουµε λοιπόν την ιστορία και τις µνήµες της ελληνικής κοινωνίας. Αυτό το λέω σε αντιπαράθεση για
ό,τι ακούστηκε προηγουµένως από συγκεκριµένο πολιτικό χώρο
και φορέα.
Ακόµη είναι γνωστό ότι η Δηµοκρατική Αριστερά δεν έχει
απεµπολήσει την πολιτική και ιδεολογική ταυτότητα της. Τουναντίον. Προσπαθεί να την περιφρουρήσει και να την κατοχυρώσει
µε τη δυναµική που αναπτύσσει, καταθέτοντας ουσιαστικές προτάσεις σε πολλά νοµοσχέδια –για να µην πω στα περισσότερα.
Και βέβαια δεν θα µείνω στο να απαριθµήσω µικρές νίκες ή µικρές ήττες, για να τις πιστωθεί ο πολιτικός µου φορέας.
Αυτό που θέλω να επισηµάνω είναι, ότι η Δηµοκρατική Αριστερά και τα στελέχη της ποτέ δεν δίστασαν να τονίζουν τις διαφορετικές πολιτικές, τις διαφορετικές ιδεολογικές αφετηρίες
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που υπάρχουν σε αυτήν την τρικοµµατική Κυβέρνηση, την Κυβέρνηση εθνικής ευθύνης, όπως ποτέ δεν θα κουραστούµε να
τονίζουµε ότι δύο ήταν οι βασικοί στόχοι για τη συγκρότηση της
Κυβέρνησης εθνικής ευθύνης: πρώτον, η παραµονή της χώρας
στην Ευρωζώνη και στο ευρώ και, δεύτερον, στο να δώσουµε τη
µάχη να παραµείνει η κοινωνία όρθια.
Φαίνεται -και το έχω ξαναπεί- ότι ο πρώτος στόχος µάλλον επετεύχθη. Ο δεύτερος είναι η πρόκληση. Ουαί και αλίµονο αν αποτύχουµε σε αυτήν την προσπάθεια, δηλαδή να δώσουµε στην
ελληνική κοινωνία αυτό που προσδοκά και το προσδοκά άµεσα.
Παράλληλα, θα ήθελα να τονίσω ότι η Δηµοκρατική Αριστερά
αλλά και ο οµιλών από το Βήµα της Βουλής, έχουµε τονίσει ότι
θα πρέπει να υπάρξει πλέον µία γενναία πολιτική απόφαση της
Ευρωζώνης, αν θέλουµε να υπάρχει Ευρωζώνη, για στήριξη
όλων εκείνων των χωρών του ευρωπαϊκού Νότου, που έχουν τα
ίδια µε εµάς χαρακτηριστικά στις οικονοµίες τους. Αυτό σηµαίνει
ότι θα πρέπει να αντιληφθεί επιτέλους η Καγκελάριος κ. Μέρκελ
αλλά και η Γερµανική Δηµοκρατία ότι οι χώρες και οι λαοί της
Ευρωζώνης δεν µπορούν να γίνουν απλοί θεατές και παρατηρητές κάποιων σκληρών και πολλές φορές αντιλαϊκών αποφάσεων.
Και βέβαια δεν διεκδικώ να έχω την ευφυΐα ενός τεχνοκράτη
ή την εµπειρία ενός πολιτικού µε µεγάλη διαδροµή, διεκδικώ
όµως το νου του µέσου Έλληνα πολίτη που µπορεί και διαβάζει
και αναλύει. Είχαµε επισηµάνει από το Βήµα ότι οι τραπεζίτες τις
Γερµανίας θα βρεθούν κάποτε στη δύσκολη θέση, να µην µπορούν να αντιµετωπίσουν την ύφεση που δηµιουργούν είτε µέσα
είτε έξω από τα όρια της Γερµανικής Δηµοκρατίας.
Αυτό θα πρέπει να γίνει σαφές. Και δεν αντιλαµβάνοµαι, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, την αναγνώριση και την παραδοχή του
λάθους στο µοντέλο που αναπτύχθηκε στην ελληνική οικονοµία,
όταν το ίδιο λάθος γίνεται στην κυπριακή οικονοµία. Άρα, τι διδαχθήκαµε; Αποτελεί πειραµατόζωο η ελληνική οικονοµία και
ακολουθεί ως δεύτερο πειραµατόζωο η κυπριακή οικονοµία;
Και εν πάση περιπτώσει, όταν οι ίδιοι οι αξιωµατούχοι έχουν
αναγνωρίσει ότι θα πρέπει να διορθωθούν τα συγκεκριµένα
λάθη, η Δηµοκρατική Αριστερά σε επίπεδο συνείδησης, αν θέλετε, κοµµατικής και πολιτικής έχει προτείνει από εκείνο εκεί το
Βήµα, µε πάρα πολλούς οµιλητές και πάρα πολλά κοινοβουλευτικά στελέχη της, ότι θα πρέπει άµεσα να απαιτηθεί, να υπάρξουν
τροποποιήσεις και αλλαγές στο πρόγραµµα δηµοσιονοµικής
προσαρµογής.
Δεν τα λέω αυτά, για να κατοχυρώσω το αριστερό προφίλ. Σε
καµµία περίπτωση. Αυτό που µας ενδιαφέρει ως Δηµοκρατική
Αριστερά είναι να πετύχουµε το στόχο, που είναι να παραµείνει
η κοινωνία όρθια. Και µε αυτές τις πολιτικές που αποφασίζονται
από τους ισχυρούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, φαίνεται ότι αυτός
ο στόχος αποµακρύνεται δυστυχώς.
Επί του συγκεκριµένου νοµοσχεδίου, κύριε Σταϊκούρα, τα
έχουµε πει και στις δυο αναγνώσεις στην Επιτροπή Οικονοµικών
Υποθέσεων. Είναι µια φιλότιµη προσπάθεια να υπάρξει ένα καλύτερο περιβάλλον για επενδύσεις, να γίνουµε πιο ελκυστικοί.
Αναγνωρίζεται από την πλευρά µας. Έχω την πεποίθηση ότι
σκοντάφτουµε απέναντι σε µια σκληρή πολιτική που θα πρέπει
να αντιµετωπίσουµε. Άρα θα πρέπει να αναζητήσουµε συµµάχους έξω από τη χώρα. Να φτιάξουµε –συγχωρέστε µε αν είναι
αδόκιµος όρος- το λόµπι των χωρών του ευρωπαϊκού Νότου και
να αποδείξουµε ότι η Ευρωζώνη δεν έχει πορεία, δεν έχει ζωή
δεν έχει τύχη αν φτάσουµε στην Ευρώπη των δυο ταχυτήτων:
των πλουσίων βορείων και των φτωχών νοτίων.
Υπό την έννοια αυτή, νοµίζω ότι έχετε ακόµα µια µεγαλύτερη
ευθύνη, κύριε Υπουργέ: Να δώσετε τη µάχη µαζί µε τα υπόλοιπα
µέλη της Κυβέρνησης, όσοι συµµετέχουν στα ευρωπαϊκά Fora
να πείσουµε ότι δεν αρκεί απλά η αναγνώριση, δεν αρκεί µόνο η
παραδοχή του λάθους, πρέπει να τολµήσουµε και στη διόρθωσή
τους.
Κλείνοντας, κύριε Πρόεδρε, χωρίς να θέλω να αδικήσω την
προσπάθεια αυτή, θέλω να κάνω µια µικρή αναφορά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Όχι αναφορά τώρα.
Ολοκληρώνετε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Για δέκα δευτερόλεπτα.
Πρέπει να στηριχθούν ευπαθείς κοινωνικές οµάδες. Και το ότι

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

συµπεριλαµβάνεται στο παρόν νοµοσχέδιο η πρόβλεψη για τις
τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες σάς τιµά και δίνει τη δυνατότητα να έχουµε µεγαλύτερη παρέµβαση στις υπόλοιπες, που
πρέπει, όπως οι µακροχρόνια άνεργοι ή οι οικογένειες που δεν
έχουν ούτε έναν εργαζόµενο ενήλικα, να στηριχθούν έµπρακτα
από την ελληνική πολιτεία.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Αριστεράς)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστώ και εγώ.
Το λόγο έχει ο κ. Λοβέρδος.
Θα ακολουθήσει η κ. Παπακώστα και εν συνεχεία ο κ. Δερµιτζάκης.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, άκουσα
µε πολλή προσοχή τον Υπουργό κ. Σταϊκούρα, όπως και τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της Νέας Δηµοκρατίας κ. Βορίδη, που
και αυτοί, όπως και ο κ. Χρυσοχοΐδης και ο κ. Τσούκαλης χαιρέτησαν την απόφαση της κυπριακής Βουλής, ως απόφασή της.
Θέλω να πω όµως ότι η απόφαση της Κυπριακής Δηµοκρατίας
ήταν και αυτή του κ. Αναστασιάδη, του Προέδρου της Κυπριακής
Δηµοκρατίας, πριν από δύο µέρες στην Ευρωζώνη.
Άρα, κύριε Υπουργέ, το να λέµε ότι στηρίζουµε µια απόφαση
ενός νοµιµοποιηµένου δηµοκρατικά κυπριακού οργάνου είναι
σωστό αλλά όχι επαρκές. Δεν βγάζει νόηµα σε ό,τι αφορά σ’
αυτήν την κρίσιµη συγκυρία, αυτή η παραποµπή στον έχοντα την
ουσιαστική αρµοδιότητα να πει το «ναι» ή το «όχι». Δεν πρόκειται
για άσχετο θέµα µε την Ελλάδα το θέµα που αφορά στην τελευταία απόφαση της Ευρωζώνης. Είµαστε και εµείς µέλος της Ευρωζώνης. Είµαστε µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ως µέλος
της Ευρωζώνης τού πιο προωθηµένου τµήµατός της.
Άρα πρώτα απ’ όλα για την Ελλάδα, για την Ελληνική Δηµοκρατία µετρά η εκτίµηση αν ήταν η απόφαση της Ευρωζώνης
σωστή ή λάθος. Ήταν άθλια, κύριε Υπουργέ. Από τη δική µου
πλευρά, χωρίς να έχω την ενηµέρωση που έχει ένα µέλος της
Κυβέρνησης, έσπευσα Σάββατο πρωί αυτό να το πω, να το υπογραµµίσω και να ζητήσω από τον Υπουργό Οικονοµικών να ενηµερώσει την Τρίτη το πρωί, πριν το ζητήσουν τα κόµµατα, την
ελληνική Βουλή διά της Επιτροπής Οικονοµικών και ως προς την
ουσία του θέµατος και οπωσδήποτε ως προς τη στάση της ελληνικής Κυβέρνησης.
Η δηµοκρατία στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης απεδείχθη ανύπαρκτη µέσα από τις ιδιαιτερότητες που έχει αυτή η
απόφαση και διαδικαστικά και ουσιαστικά. Ήταν µια απόφαση
που ελήφθη πίσω από κλειστές πόρτες και που έθεσε σε κίνδυνο
το ευρώ –σε αµφισβήτηση το ευρώ, για να το πω καλύτερα -αλλά
και την Ευρωπαϊκή Ένωση στα όριά της ή και έξω από τα όριά
της. Αυτά µπορεί κανείς να πει ότι είναι ισχυρισµοί. Σωστά. Μπορεί να το πει. Ελάτε να δούµε µαζί τι έγινε λίγες ώρες µετά την
ανακοίνωση της απόφασης.
Κατ’ αρχάς ως προς την ανεπανάληπτη ή µη φύση της, άλλα
είπε ο Επίτροπος κ. Ρεν, άλλα είπε ο κ. Άσµουσεν. Ο πρώτος υποστήριξε ότι αυτό επιβάλλεται µια και µόνη φορά, ο κ. Άσµουσεν
έδωσε ενδεχόµενα επαναλήψεων. Αντιφάσεις σε ό,τι αφορά στην
απόφαση αυτή, λόγου χάριν το µεγάλο θέµα της τραπεζικής
ασφάλειας.
Δεύτερον, η κατακραυγή του διεθνούς Τύπου, όπως εγώ τουλάχιστον µπόρεσα να το ερευνήσω Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα, ήταν καθολική. Δεν είδα µεγάλο έντυπο –ακόµα και από τα
γερµανικά- που να στέκεται υποστηρικτικά στην απόφαση αυτή,
ειδικά όταν το έντυπο είναι οικονοµικό. Η κατακραυγή ήταν τέτοια που οδήγησε πολλούς από τους µετόχους αυτής της απόφασης να ανασκευάζουν ότι άλλα πρότειναν αυτοί, ότι δεν τα
πρότειναν ακριβώς έτσι, ότι αν ήταν στη θέση των άλλων ο τάδε
δεν θα το έκανε κ.ο.κ.. Πήραν αποστάσεις από την απόφαση.
Αυτή η απόσταση από την απόφαση δηµιουργεί πεποίθηση πια
ότι η απόφαση ήταν λάθος. Φονταµενταλιστές, νεοφιλελεύθεροι,
οι γερµανικές εκλογές που εξοµοιώνουν τους πάντες που κυνηγούν την επιδοκιµασία µέσω της ψήφου του γερµανικού λαού; Η
ανυπαρξία κυβέρνησης στην Ιταλία; Οι ανήµπορες κυβερνήσεις
του Νότου; Όλο αυτό το µείγµα, κύριε Υπουργέ, είναι εκρηκτικό.
Και τις συνέπειες µιας τέτοιας απόφασης που προκύπτει από
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αυτό το εκρηκτικό µείγµα θα τις υποστούµε όλοι. Τις υφιστάµεθα
όλοι. Πρέπει να υπάρξουν διορθώσεις.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωζώνη για να είµαι πιο ακριβής,
παίρνει ένα µάθηµα ό,τι κι αν γίνει, όποια και αν είναι η εξέλιξη.
Όµως εµείς πρέπει να ξέρουµε. Η Κυβέρνηση τι είπε;
Η Κυβέρνηση, ξαναλέω, σωστά λέει πως υπερασπίζουµε την
απόφαση, συµπαριστάµεθα, δεχόµαστε την απόφαση που παίρνει το άλφα ή το βήτα νοµιµοποιηµένο όργανο της Κυπριακής
Δηµοκρατίας. Αλλά µέσα σε δυο µέρες η Ελληνική Δηµοκρατία
στήριξε δυο αντιφατικές αποφάσεις νοµιµοποιηµένων οργάνων
της Κυπριακής Δηµοκρατίας. Η ίδια για το θέµα του ευρώ, για
την προοπτική της Ευρώπης τι υποστήριξε άραγε; Ποιες ήταν οι
θέσεις και ποια ήταν η ενηµέρωσή της; Πώς συµµετείχε στη διαµόρφωση αυτής της απόφασης -όπως εσείς είπατε στην τοποθέτησή σας, όταν πήραν το λόγο κάποιοι εκ των Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων- όταν η συµφωνία υπήρξε µεταξύ της Ευρωζώνης και της Κυπριακής Δηµοκρατίας; Στην πορεία της διαµόρφωσης της άποψης της Ευρωζώνης που προσέφυγε στην
Κυπριακή Δηµοκρατία η Ελλάδα τι υποστήριζε; Αυτά πρέπει να
τα µάθουµε.
Αν, κύριε Υπουργέ, υπάρχει δεύτερο σχέδιο, το λεγόµενο plan
B, ας το δούµε να αναπτύσσεται. Έπρεπε όµως, αν υπάρχει, να
ήταν το πρώτο σχέδιο, να είναι το plan A. Αυτό το µπρος-πίσω
αυτές τις µέρες µόνο κακό κάνει στην Ευρώπη που πρέπει κάποια στιγµή πολιτικά να ενοποιηθεί, γιατί όσο αυτό δεν γίνεται,
όλο τέτοια θα ζούµε πέραν της Ευρώπης και στα κράτη της, εν
προκειµένω στα δυο κράτη του Ελληνισµού: στην Ελληνική και
την Κυπριακή Δηµοκρατία.
Συγχωρήστε µε, αλλά είναι τέτοια η ένταση του µεγάλου θέµατος που ζούµε, που έπρεπε να δώσω τουλάχιστον τα περισσότερα από τα λίγα λεπτά της οµιλίας µου στο κυπριακό ζήτηµα.
Σχετικά µε το σχέδιο νόµου θα έχω την ευκαιρία να τοποθετηθώ και επί των άρθρων, θέλω να πω ότι θα το στηρίξω, αλλά
έχω την εντύπωση, κύριε Υπουργέ, αν είµαι καλά ενηµερωµένος
–και τα πρακτικά της επιτροπής είδα, αλλά και σας άκουσα και
θα σας ακούσω- ότι οι προτάσεις που εµπεριέχονται σ’ αυτό το
σχέδιο νόµου µπορεί να βοηθούν –είναι ορισµένες που είναι σε
θετική κατεύθυνση και θα τις επισηµάνω- αλλά από τη δική µου
ενηµέρωση από την αγορά όλους αυτούς τους µήνες, που ως
Βουλευτής προσπαθώ να λειτουργήσω, δεν εκτιµώ ότι στο σχέδιο νόµου αυτό θεσπίζονται τα πρώτα, τα µεγαλύτερα, τα πιο
επείγοντα –αν θέλετε- θέµατα που αφορούν τη λειτουργία της
αγοράς σήµερα.
Κλείνοντας, κύριε Υπουργέ, και γι’ αυτό το σχέδιο νόµου αλλά
και για πολλά άλλα που θα έρθουν τις επόµενες µέρες, θα τοποθετηθώ πιο συγκεκριµένα, όπως είπα, επί των άρθρων.
Η Ελλάδα, η οικονοµία της, χρειάζεται πρόγραµµα άµεσης
δράσης, ένα πρόγραµµα άµεσης δράσης που δεν θα θεωρεί τα
υποκείµενα της ελληνικής αγοράς, τις επιχειρήσεις, ως λειτουργούντα υπό καθεστώς κανονικότητας. Σήµερα, κύριε Υπουργέ, το
95% των επιχειρήσεων είναι χρεωµένες, είναι επιχειρήσεις που
οφείλουν. Στο 95% των απαιτήσεων της ελληνικής νοµοθεσίας που και επί των ηµερών αυτής της Κυβέρνησης θεσπίζονται- οι
νοµοθετικές µας διατάξεις απευθύνονται σε µία λειτουργούσα οικονοµία υπό καθεστώς απολύτου κανονικότητας. Δεν πάει, όµως,
έτσι.
Τα αναπτυξιακά εργαλεία, τα οποία διευκολύνονται µε την παρέµβασή σας, ίσως και να βοηθούσαν, αλλά υπό τις παρούσες
συνθήκες νοµίζω ότι άλλα θέµατα είχαν απόλυτη προτεραιότητα.
Θα τα δούµε, όµως, αυτά όταν συζητήσουµε κατ’ άρθρο.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε κι
εµείς.
Η κ. Παπακώστα έχει το λόγο για επτά λεπτά.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ-ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ
πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Πράγµατι, κύριε Υπουργέ, είστε άτυχος σήµερα, διότι συζητούµε τα επενδυτικά, αναπτυξιακά εργαλεία, υπό τη σκιά της κυπριακής υπόθεσης, υπό τη σκιά των αποφάσεων –διαφορετικής
απόφασης την πρώτη φορά, διαφορετικής απόφασης σήµερατης Κυπριακής Δηµοκρατίας.
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Θα ήθελα εδώ να πω ότι σε ορισµένα απ’ όσα είπε ο προλαλήσας συνάδελφος κ. Λοβέρδος θα συµφωνήσω. Δηλαδή, για παράδειγµα, θα συµφωνήσω µε την εγγύηση των καταθέσεων που
είναι πάρα πολύ σηµαντική για την Ευρώπη. Για την Ευρωζώνη η
εγγύηση των καταθέσεων είναι ο κύριος, ο βασικός πυλώνας, ο
κεντρικός άξονας του τραπεζικού συστήµατος. Η Ευρώπη οφείλει αυτό να µην το ξεχνά ποτέ. Οφείλει πάντοτε να το θυµάται κι
έχω την αίσθηση –για να µη σας πω την πεποίθηση- ότι δυστυχώς
αυτό το ξέχασε κάποια στιγµή. Σε καµµία περίπτωση δεν πρέπει
να αµφισβητηθεί η εγγύηση των καταθέσεων ως πυλώνας του
τραπεζικού συστήµατος. Αυτή είναι µία παρατήρηση.
Η δεύτερη παρατήρηση έχει να κάνει µε το γεγονός ότι δεν
πρέπει σε καµµία περίπτωση, σε τέτοιους καιρούς µάλιστα όπου
το ζητούµενο είναι η ενοποίηση της Ευρώπης, να αποµακρυνόµαστε από µία βασική αρχή, αγαπητοί συνάδελφοι –και αναφέροµαι πάντοτε στην Ευρώπη, στην Ευρωζώνη και στις αποφάσεις
του Eurogroup- στη βασική αρχή που διατρέχει και πρέπει να
εξακολουθήσει να διατρέχει την Ευρώπη: την αρχή της αλληλεγγύης.
Και, βέβαια, πρέπει να υπάρξει και µία τρίτη αναφορά στο
θέµα ότι η Ευρώπη δεν πρέπει σε καµµία περίπτωση και για κανένα λόγο να ρισκάρει, να διακινδυνεύσει, την ενότητά της, η
οποία έχει σφυρηλατηθεί κάτω από αντίξοες συνθήκες και κάτω
από θετικές συνθήκες.
Σήµερα είµαστε στην εποχή των εξαιρετικά κρίσιµων συνθηκών. Κατά συνέπεια, λοιπόν, η Κύπρος, η οποία είχε ένα άλλου
είδους τραπεζικό σύστηµα από αυτό της χώρας µας, είχε να συνεκτιµήσει πολλά και διαφορετικά θέµατα. Είχε να συνεκτιµήσει,
για παράδειγµα, ότι έχει ως θεσµικούς της επενδυτές και καταθέτες τους Ρώσους και για το λόγο αυτόν όφειλε να προσέξει
και να µη διακινδυνεύσει, να µη διαταράξει, τις καλές διπλωµατικές σχέσεις µε τη Ρωσία. Όφειλε, λοιπόν, για προφανείς λόγους, να µη διαταράξει τις καλές της σχέσεις -και αυτό δεν
χρειάζεται κανείς να το εξηγήσει, δεν θέλει πολλή ανάλυση, πατάει πάνω στην κοινή λογική.
Από την άλλη πλευρά, όµως, οφείλω να πω ότι δεν κατανοώ
στην κυπριακή υπόθεση, τη θέση της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης. Διότι, παραδείγµατος χάριν, θεωρώ ότι είναι πολιτικά
άκοµψο, είναι πολιτικό ολίσθηµα και µάλιστα ολκής το να παρεµβαίνεις στις εσωτερικές υποθέσεις ενός άλλου κράτους. Η Κύπρος είναι, επίσης, ένα αδελφό κράτος, αλλά είναι µία άλλη
Δηµοκρατία, είναι ένα άλλο κράτος, στα εσωτερικά του οποίου
δεν µπορούµε να κάνουµε υποδείξεις. Αυτή είναι η πρώτη παρατήρηση.
Δεύτερη παρατήρηση, εάν χαιρετίζετε, αγαπητοί συνάδελφοι,
διά του Προέδρου σας, του κ. Τσίπρα, τη σηµερινή απόφαση της
Κυπριακής Δηµοκρατίας, µε συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά αυτό
έρχεται σε αντίθεση µε τη χθεσινή σας στάση. Η χθεσινή απόφαση που είχε ληφθεί, ήταν σε απόλυτη αρµονία µε τις θέσεις
του ΣΥΡΙΖΑ τόσο προεκλογικά όσο και πρόσφατα. Κατά συνέπεια, λοιπόν, εάν τώρα χαιρετίζετε τη σηµερινή απόφαση της Κυπριακής Δηµοκρατίας, αυτό έρχεται και χτυπά την προηγούµενή
σας στάση, η οποία χαιρέτιζε την ακριβώς ανάποδη απόφαση,
που ήταν όµως απολύτως σύµφωνη και εναρµονισµένη µε τις θέσεις τις οποίες είχατε εκφράσει, δηλαδή µε το κούρεµα των καταθέσεων έτσι ακριβώς όπως είχε γίνει την πρώτη φορά και όχι
µε τη σηµερινή απόφαση την οποία πήρε η Κυπριακή Δηµοκρατία
µε τα θεσµοθετηµένα της όργανα.
Κατά συνέπεια, λοιπόν, συνιστώ ψυχραιµία. Όλοι µας οφείλουµε να είµαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, κύριε Πρόεδρε και
αγαπητοί συνάδελφοι. Οι στιγµές που ζούµε είναι δραµατικές και
κρίσιµες γιατί απλά…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Το Προεδρείο κατανοεί την ανάγκη των Βουλευτών να αναφέρονται στο κυπριακό
και µε αυτήν την έννοια, συνεχίστε.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ-ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Νοµίζω ότι
όλοι αναφέρθηκαν, κύριε Πρόεδρε. Δεν είµαι η µοναδική.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Το λέω θετικά, το
λέω θετικά. Δείχνει ότι η Βουλή έχει ανάγκη από µία τέτοια συζήτηση.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ-ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Βεβαίως.
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Κατά συνέπεια, λοιπόν, θεωρώ ότι θα πρέπει να είµαστε πράγµατι πολύ ψύχραιµοι και πολύ προσεκτικοί, διότι οι συνθήκες
είναι εξαιρετικά δύσκολες, τα δηµοσιεύµατα και η περιρρέουσα
ατµόσφαιρα δεν είναι θετικά και ευοίωνα και ασφαλώς όταν µιλούµε για την Κύπρο, για την Κυπριακή Δηµοκρατία, θα πρέπει
να είµαστε ακόµη πιο προσεκτικοί, πιο επιφυλακτικοί και πιο φειδωλοί στις πολιτικές µας εξαγγελίες και στις πολιτικές µας, δηµόσιες κυρίως, παρεµβάσεις και στα ξένα µέσα ενηµέρωσης
–όπου είχα την ευκαιρία να διαβάσω την συνέντευξη του Προέδρου της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Τσίπρα- αλλά και στα
ελληνικά Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης.
Όσον αφορά στο νοµοσχέδιο, κύριε Υπουργέ και αγαπητοί συνάδελφοι, επειδή αύριο δεν θα έχω εγώ την ευκαιρία να τοποθετηθώ, θα ήθελα παρακαλώ πολύ πρώτα να ρωτήσω ένα πράγµα
και έπειτα να τοποθετηθώ σε ένα δεύτερο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Το πρώτο έχει να κάνει µε µία τροπολογία –και κλείνω, κύριε
Πρόεδρε, σε ένα λεπτό ακριβώς όσος είναι και ο χρόνος που µου
αποµένει- η οποία έχει να κάνει µε τις µετεγγραφές που αφορούν
µαθητές, τέκνα πολυτέκνων οικογενειών. Εάν πρόκειται σε νοµοσχέδιο –το δικό σας- το οποίο βεβαίως δεν έχει καµµία σχέση µε
το θέµα, αυτή να γίνει αποδεκτή, δηλώνω ότι στηρίζω τη συγκεκριµένη τροπολογία, πλην όµως θεωρώ –και θα ήθελα σε αυτό
να απαντήσετε σας παρακαλώ, κύριε Υπουργέ- πως εάν υφίσταται θετική αποδοχή εκ µέρους σας, αυτό είναι κάτι το οποίο
πραγµατικά εµένα µε βρίσκει σύµφωνη, παρά το γεγονός ότι δεν
είχα ενηµερωθεί για την τροπολογία και µάλιστα σε νοµοσχέδιο
που δεν είναι του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων. Εάν,
λοιπόν, αυτό συµβεί από την πλευρά σας, τότε κι εγώ θα συνοµολογήσω, θα συνηγορήσω, γιατί θεωρώ πως είναι κάτι πολύ
σωστό να αρθεί µία αδικία, η οποία έχει ταλανίσει ανυπαιτίως
τους εµπλεκοµένους, δηλαδή γονείς και παιδιά.
Και το δεύτερο, κύριε Πρόεδρε –και κλείνω µε αυτό- στο θέµα
της τροπολογίας που έχει κατατεθεί για το ειδικό επίδοµα τριτέκνων και πολυτέκνων, χρειάζεται διόρθωση η τροπολογία σας,
κύριε Υπουργέ, διότι το Σύνταγµα δεν µιλά πουθενά για τετρατέκνους ή για πεντατέκνους, αλλά µιλά για πολυτέκνους. Αυτή
είναι µία πρώτη παρατήρηση.
Η δεύτερη παρατήρηση είναι η εξής: Εκεί που λέτε ότι «καταβάλλεται ειδικά στις τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες ειδικό
επίδοµα τριτέκνων και πολυτέκνων, το οποίο ορίζεται στα 500
ευρώ» εάν η διατύπωση µείνει έτσι –σας λέω ότι πρέπει να αλλάξει- τότε µένουν εκτός –κάτι που θεωρώ ότι είναι αντίθετο στη
φιλοσοφία της Κυβέρνησης, αφού νοµοθετήσαµε να στηρίζεται
ήδη από το πρώτο παιδί η οικογένεια- οι οικογένειες µε λιγότερα
των τριών προστατευόµενα ή εξαρτώµενα τέκνα, όπως τα λέτε
εσείς, άρα λοιπόν οι οικογένειες οι οποίες έχουν ως µέλη τους
δύο προστατευόµενα παιδιά. Πρέπει να αλλάξει η διατύπωση,
γιατί αλλιώς κινδυνεύουν να µείνουν εκτός.
Σας ευχαριστώ θερµά, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Σας ευχαριστούµε
και εµείς.
Το λόγο έχει ο κ. Δερµιτζάκης.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ: Κύριοι συνάδελφοι, πρώτα
απ’ όλα να χαιρετίσουµε το µήνυµα ελπίδας, αισιοδοξίας και αντίστασης που στέλνει ο κυπριακός λαός. Οι Κύπριοι Βουλευτές
τόλµησαν να πράξουν αυτό που δεν τολµήσατε εσείς, όταν στις
κρίσιµες ώρες εγκρίνατε την υποταγή, τα µνηµόνια και ένα πλήθος από «κουρέµατα» σε συντάξεις, µισθούς, αποθεµατικά των
ταµείων, στη διάλυση των πάντων. Ακόµα και οι καταθέσεις που
υπήρχαν το 2009, έχουν εξανεµιστεί και δεν εννοώ εκείνους που
παράνοµα έβγαλαν στο εξωτερικό, εννοώ τους µικρούς αποταµιευτές που πλέον έχουν µείνει χωρίς αποταµιεύσεις.
Σε αυτό που αναφέρθηκε η κυρία συνάδελφος προηγουµένως,
θέλω να πω ότι δεν υπάρχει προγραµµατική θέση του ΣΥΡΙΖΑ για
ενιαία φορολόγηση των καταθέσεων. Αντίθετα, οι φορολογικές
θέσεις που πρόσφατα εξαγγέλθηκαν επαναλαµβάνουν την προγραµµατική µας άποψη για αυτόνοµη φορολόγηση των καταθέσεων και θυµίζουµε ότι αντισταθήκαµε σε αυτό που ήθελε να
επιβάλει η τρόικα στο 15% της φορολογίας.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, αν υποθέσουµε ότι ένας επισκέπτης έρχεται σήµερα για πρώτη φορά στη χώρα µας και ακούει
στις ειδήσεις της επικαιρότητας ότι σήµερα ψηφίζεται στη Βουλή
των Ελλήνων ένα νοµοσχέδιο που έχει τίτλο «Εργαλεία Ανάπτυξης» θα έµενε µε την εντύπωση ότι η χώρα µας είναι πλέον σε
τροχιά ανάπτυξης και ότι τώρα αποκτά και εκείνα τα εργαλεία
που είναι απαραίτητα, ώστε αυτή η ανάπτυξη να αποκτήσει µεγαλύτερη δυναµική.
Και εδώ, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι ο εµπαιγµός και η κοροϊδία του λαού µας που συνεχίζεται αµείωτη, γιατί όχι µόνο ανάπτυξη δεν έχουµε αντιληφθεί να εµφανίζεται πουθενά, όχι µόνο
νέες επενδύσεις δεν γίνονται, αλλά απεναντίας παρατηρούµε ότι
νέοι επενδυτές που θα µπορούσαν να επενδύσουν στην Ελλάδα
σε νέες δραστηριότητες περιµένουν και εποφθαλµιούν να αρπάξουν τα έτοιµα, τα φιλέτα που είστε έτοιµοι να προσφέρετε στη
διεθνή αγορά, ξεπουλώντας τον πλούτο της πατρίδας µας. Θέλουν να πάρουν µέρος στο «πάρτι» και αποφεύγουν να εµπλακούν σε δαιδαλώδεις διαδικασίες και αµφιβόλου επιτυχίας
επιχειρήσεις, αφού και για τον πλέον αδαή στα οικονοµικά είναι
γνωστό ότι κανείς δεν επενδύει σε µια οικονοµία διαλυµένη, στην
οποία η ύφεση και η λιτότητα -αυτή η θανατηφόρα συνταγή που
υπηρετείτε- έχει εκµηδενίσει την αγοραστική δύναµη του λαού
µας και η εγχώρια αγορά που θα αποτελούσε τον βασικό υποδοχέα των προϊόντων τους είναι υποτονική ή σχεδόν ανύπαρκτη.
Αντί για ανάπτυξη, που αναµασάτε συνεχώς χωρίς αντικείµενο
και περιεχόµενο, είµαστε µάρτυρες καθηµερινά της ερηµοποίησης και της διάλυσης του πρωτογενούς τοµέα της αγροτικής
παραγωγής που θα µπορούσε να αποτελέσει το βασικό µοχλό
της παραγωγικής ανασυγκρότησης της πατρίδας µας.
Ακούστε τη φωνή αγωνίας που έρχεται από την ελληνική ύπαιθρο, από τους Έλληνες αγρότες: το κόστος παραγωγής στα
ύψη, ο ΦΠΑ στο 23% στα γεωργικά εφόδια, οι διαλυµένοι συνεταιρισµοί, οι αυξήσεις στα ασφάλιστρα του ΟΓΑ, η µείωση των
συντάξεων, η έλλειψη ενός τραπεζικού πυλώνα που θα έρθει
αρωγός στην προσπάθειά τους, η έλλειψη κινήτρων για τους
νέους, γι’ αυτούς που θέλουν να επιστρέψουν.
Χάνεται, κύριοι συνάδελφοι, µια µοναδική ευκαιρία τώρα λόγω
της κρίσης. Εάν υπήρχαν κίνητρα, χιλιάδες Έλληνες θα µπορούσαν να επιστρέψουν στα χωριά τους. Αυτά θα ήταν τα πραγµατικά εργαλεία ανάπτυξης για να καλυφθούν οι διατροφικές
ανάγκες των Ελλήνων και όχι µόνο, να αυξηθούν οι εξαγωγές
προϊόντων και παραδοσιακών αλλά και νέων, καινοτόµων, να σταθεί η πατρίδα µας και η κοινωνία όρθια στο διεθνές γίγνεσθαι.
Όµως αυτά δεν τα βλέπουµε. Αντί γι’ αυτά τι βλέπουµε; Την ερηµοποίηση, τη λεηλασία, τον ίδιο το θάνατο.
Και παίρνω παράδειγµα από το νοµό που εκλέγοµαι, το Νοµό
Λασιθίου, αυτήν την ακριτική γωνιά της Ελλάδας που δεν δέχτηκε ποτέ τη στοργή του κεντρικού κράτους, ίσως γιατί µας θεωρούσαν δεδοµένους. Θα µου πείτε ότι το Λασίθι είναι η µικρογραφία της Ελλάδας, όµως εδώ τα φαινόµενα είναι εντονότερα,
γιατί ακριβώς υπήρχε τεράστιο έλλειµµα ανάπτυξης και η εγκατάλειψη ήταν εµφανής. Δεν υπήρξαν ποτέ έργα υποδοµής,
ακόµη και αυτό το οδικό δίκτυο αν θα πάτε στο Νοµό Λασιθίου
θα αντιληφθείτε ότι είναι απαρχαιωµένο.
Τι γίνεται, λοιπόν, αυτήν την ώρα στο ακριτικό Λασίθι, «στου
διάολου τη µάνα», όπως µας αποκάλεσε κάποτε ο κ. Σηµίτης;
Από τα τέσσερα ΤΕΙ φεύγουν τα τρία από Ιεράπετρα και Άγιο Νικόλαο. Τα νοσοκοµεία σε αυτές τις αποµονωµένες περιοχές διαλύονται. Δεν υπάρχουν γιατροί ούτε τα βασικά υλικά ούτε στοιχειώδες προσωπικό. Σύσσωµες όλες οι υπηρεσίες φεύγουν: εφορίες, το τελωνείο, το ΕΘΙΑΓΕ, ο ΟΤΕ, το ΙΚΑ. Επιστρέφουµε ολοταχώς προς τα πίσω στην εποχή του µεσοπολέµου σε συνθήκες
τριτοκοσµικές.
Ονοµάζετε την ερηµοποίηση και τη διάλυση ανάπτυξη. Ο λαός
του Λασιθίου είναι στους δρόµους τον τελευταίο ολόκληρο
χρόνο και µιλάµε για έναν συνήθως φιλήσυχο λαό που έχει ξεσηκωθεί ενωτικά και αγωνιστικά. Ακούστε τη φωνή και την
κραυγή του λαού που έρχεται από το νοµό µας, από το Νοµό Λασιθίου. Οι υπεύθυνοι γι’ αυτό που έρχεται είστε εσείς και οι πολιτικές σας.
Εµάς αυτό το τεράστιο λαϊκό κίνηµα, που είναι πρωτοφανές
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και πρωτόγνωρο, µας δίνει αισιοδοξία ότι όχι µόνο ο λαός µας
δεν θα γονατίσει αλλά θα νικήσει για άλλη µια φορά.
Ένας άλλος σηµαντικός τοµέας που απολαµβάνει της ολοκληρωτικής συµπάθειας και ασυλίας της τρικοµµατικής Κυβέρνησης
είναι οι τράπεζες και οι τραπεζίτες που αντί να διευκολύνουν και
να ενισχύσουν τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις που δοκιµάζονται
και κλείνουν καθηµερινά αυξάνοντας δραµατικά τους δείκτες της
ανεργίας, σφίγγουν περισσότερο τη µέγγενη γύρω από το λαιµό
των υπερχρεωµένων νοικοκυριών και των επιχειρήσεων, ζητώντας εγγυήσεις και υποθήκες, επιβάλλοντας υπέρµετρους τόκους, έχοντας δυσβάστακτες απαιτήσεις την ώρα που οι οικονοµικές δυνατότητες του λαού έχουν εκµηδενιστεί.
Αλήθεια, γιατί πήραν όλα αυτά τα τεράστια ποσά για ανακεφαλαιοποίηση που είναι χρήµατα που επιβαρύνουν τον ελληνικό
λαό και γιατί εξακολουθούν να είναι συνεχώς στο απυρόβλητο;
Πώς να ερµηνεύσει κανείς την χαριστική πράξη της δήθεν πώλησης της Αγροτικής στην Τράπεζα Πειραιώς, αφού πρώτα τα
τελευταία χρόνια φροντίσατε να έχει απαξιωθεί και να λειτουργεί
κατ’ εικόνα και οµοίωση των άλλων τραπεζών, χωρίς να δικαιολογεί ούτε το όνοµα ούτε την ιστορία της;
Αυτό, ναι, θα ήταν ένα εργαλείο ανάπτυξης αν πράγµατι στήριζε τον αγροτικό κόσµο, εάν οι αγρότες µας ένιωθαν ότι είχαν
ένα τραπεζικό πυλώνα που θα ήταν δίπλα τους. Θα µπορούσε να
απαριθµήσει κανείς πολλά εργαλεία ανάπτυξης που οι κυβερνήσεις των µνηµονίων και η δική σας είτε έχετε διαλύσει είτε αγνοείτε επιµελώς.
Το παρόν νοµοσχέδιο που αναφέρετε σαν εργαλείο ανάπτυξης
είναι ακόµα ένα µπάλωµα σε ένα χιλιοµπαλωµένο και ξεθωριασµένο φόρεµα που είναι έτοιµο να αποσυντεθεί. Εδώ χρειάζονται
ριζικές αλλαγές, όχι µπαλώµατα. Παρ’όλο που οι µέτοχοι και των
ΑΚΕΣ και των ΕΚΕΣ θα απολαµβάνουν πολύ σηµαντικά φορολογικά προνόµια, είναι αµφίβολο αν αυτό λειτουργήσει, αν και θεωρητικά φαίνεται ότι ενισχύεται ο θεσµός των εταιρειών επενδύσεων κεφαλαίου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Παρακαλώ ολοκληρώστε, κύριε συνάδελφε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ: Στην κατ’ άρθρο συζήτηση
θα φανεί ο κίνδυνος που εγκυµονεί ώστε τα «κόκκινα» δάνεια να
µετατραπούν σε µετοχές µε νόµιµες φοροαπαλλαγές. Οι δε τράπεζες θα µπορούν να δηµιουργούν ΑΚΕΣ και ΕΚΕΣ και να συµµετέχουν σε διάφορες εταιρείες χωρίς φορολογική επιβάρυνση.
Η ίδια φιλοσοφία της φοροαπαλλαγής των τραπεζών διέπει
όλο το νοµοσχέδιο, όπως και το άρθρο 19. Δίνεται η δυνατότητα
στις τράπεζες να συµµετέχουν στους διαγωνισµούς ακίνητης περιουσίας και υποδοµών του δηµοσίου και να απελευθερώσουν
τους ισολογισµούς από υποθηκευµένα ακίνητα.
Η φορολογία στα κέρδη των εταιρειών µειώνεται σηµαντικά
και το 70% αυτών διανέµεται ως µέρισµα, άρα οι µέτοχοι θα φορολογούνται µε 10%. Οι µετοχές που εκδίδουν και οι µεταβιβάσεις απαλλάσσονται από κάθε είδους φόρο και προβλέπεται
επίσης η απαλλαγή από φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου και εισοδήµατος από κινητές αξίες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ολοκληρώνετε, παρακαλώ. Θα πείτε τα υπόλοιπα στη συζήτηση επί των άρθρων.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ: Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Έχουµε ξεφύγει ήδη
από το χρόνο. Διαµαρτύρεται έντονα ο κ. Τσακαλώτος!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ: Αυτά που έχω να πω αφορούν την κοινή µας καταγωγή από το Λασίθι και πρέπει να ακουστούν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Μετά απ’ αυτό, έχετε
ένα λεπτό!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ: Παρ’ όλα αυτά τελειώνω,
κύριε Πρόεδρε.
Όσον αφορά το άρθρο 39, το οποίο αποσύρατε -µετά βεβαίως
από την αντίδραση των Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ στην Επιτροπή
Οικονοµικών- που νοµιµοποιούσε τη φοροαποφυγή όλων όσων
έβγαζαν αδικαιολόγητα και παράνοµα υψηλά ποσά στο εξωτερικό και συµπεριλαµβάνονταν σε διάφορες λίστες, η απορία η
δική µου αλλά και όλου του λαού είναι ποιος είναι τελικά ο εµπνευστής αυτού του συγκεκριµένου άρθρου. Να τον γνωρίσει ο
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λαός µας και να γνωρίσουµε ποιοι είναι αυτοί που προωθούν
απαλλαγές στους φοροφυγάδες!
Στο άρθρο 42, µε τη «φωτογραφική» διάταξη που εισάγετε δίνετε τη δυνατότητα στην Τράπεζα Πειραιώς αλλά και στην τράπεζα που θα µεταβιβαστεί το νέο Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο να
µην επιβαρυνθεί µε πρόσθετα τέλη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Παρακαλώ, κύριε συνάδελφε, ολοκληρώστε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ: Εδώ µιλάµε για ένα νέο
σκάνδαλο πάνω στο παλιό. Δεν φτάνει που η Πειραιώς απέκτησε
χαριστικά την Αγροτική, αλλά δεν θα πληρώσει ούτε τέλη µεταβίβασης!
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι ώρες που περνάει ο Ελληνισµός -γιατί φρόντισαν δυστυχώς να εντάξουν στο κάδρο και τον
κυπριακό λαό- είναι δραµατικές.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, έχει υπερβεί το χρόνο…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κύριε Μπέζα, εκµεταλλεύτηκε µία αδυναµία…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ: Και ο κ. Μπέζας στην Επιτροπή Οικονοµικών πολλές φορές δίνει απεριόριστο χρόνο.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ: Άλλο στην επιτροπή, κύριε συνάδελφε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Να ολοκληρώσουµε
όµως, κύριε Δερµιτζάκη.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Υπάρχει βαρβαρότητα, µίσος, έλλειψη αλληλεγγύης στην Ευρωζώνη, σ’ αυτήν την Ευρωζώνη όπου ηγεµονεύουν η κ. Μέρκελ
και οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές. Την ίδια ώρα η τρικοµµατική
Κυβέρνηση του κ. Σαµαρά σιωπά. Είναι απλός παρατηρητής ή
ακόµα συναινεί σ’ αυτό το παιχνίδι της καταστροφής;
Προβάλλει τώρα επιτακτική η ανάγκη αλλαγής πολιτικής, αλλαγής πλεύσης πριν να είναι πολύ αργά. Αύριο ήδη θα είναι πολύ
αργά. Το ναυάγιο στο οποίο µας οδήγησαν θα είναι ακόµα περισσότερο καταστροφικό, αν αυτοί που πρόθυµα εκτελούν τις
εντολές της κ. Μέρκελ δεν φύγουν άµεσα, αν δεν σταµατήσει
άµεσα ο κατήφορος κι αρχίσει ο λαός µας να βλέπει το µέλλον
µε ελπίδα και προοπτική.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Το λόγο έχει ο κ. Ευκλείδης Τσακαλώτος.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
πρέπει να σας πω ότι µπορεί να έχουµε αντιπαραθέσεις, αλλά
αυτή τη στιγµή τα πράγµατα είναι πολύ σοβαρά και ανησυχώ µε
αυτά που έχουν γίνει. Οι επιπτώσεις ακόµα δεν ξέρουµε ποιες
θα είναι και µπορεί να είναι πάρα πολύ σοβαρές για τη δική µας
οικονοµία και για όλη την Ευρώπη.
Δύο πράγµατα έγιναν το καλοκαίρι που άλλαξαν το κλίµα για
την Ευρωζώνη: Η απόφαση του Ντράγκι να κάνει ό,τι χρειαστεί
σε σχέση µε τα κρατικά οµόλογα και η απόφαση να πάµε προς
τραπεζική ένωση.
Το να πάµε προς ευρωπαϊκή τραπεζική ένωση είχε δύο σκέλη.
Το ένα ήταν πως ό,τι δινόταν για ανακεφαλαιοποίηση, δεν θα µετρούσε στο χρέος των κρατών-µελών. Σ’ αυτό έχει πάει πίσω η
Γερµανία και δεν ισχύει. Το δεύτερο ήταν η ευρωπαϊκή εγγύηση
των καταθέσεων, που το κατέστρεψε το Eurogroup πριν από
δυο-τρεις ηµέρες.
Προσέξτε γιατί είναι σοβαρά αυτά τα πράγµατα. Δεν επιστρέφουµε εκεί που ήµασταν πριν από το καλοκαίρι, γιατί πριν από
το καλοκαίρι δεν είχε αµφισβητηθεί τουλάχιστον ότι υπήρχε
εθνική εγγύηση για καταθέσεις 100.000 ευρώ. Τώρα, από εδώ
και πέρα κάθε κρίση µπορεί να γίνει δράµα. Σε κάθε επίθεση κερδοσκόπων θα υπάρχει ο φόβος ότι αυτή η υπόσχεση δεν υπάρχει
ούτε στο ευρωπαϊκό επίπεδο ούτε στο εθνικό επίπεδο.
Κύριε Σταϊκούρα, χωρίς αντιπαράθεση, σας ρωτάω: Τι ακριβώς είπατε σ’ αυτό το Eurogroup; Τι ακριβώς είπε ο κ. Στουρνάρας για να µην υπάρχει αυτή η επίπτωση; Τι είπε, µιλώντας ως
νότιος, υποστηρίζοντας τα συµφέροντα του Νότου που θα αντιµετωπίσει αυτήν την κρίση, για να µην έχουµε πολύ τραγικές επιπτώσεις;
Μας είπε ο κ. Βορίδης ότι υποστήριξαν την Κύπρο. Η Κύπρος
διαπραγµατεύτηκε µε ένα χέρι πίσω από την πλάτη. Είχε η Κύ-
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προς την εµπιστοσύνη ότι η Ελλάδα θα έκανε ό,τι ήταν δυνατόν
για να την υποστηρίξει, όποια κι αν ήταν η απόφαση; Είχε η Κύπρος την εγγύηση ότι η Ελλάδα θα συζητήσει µε όλες τις άλλες
χώρες του Νότου που έχουν αυτό το πρόβληµα και θα πουν ότι
αν πάρει µία άλλη απόφαση η Κύπρος, αυτή είναι απόφαση όλου
του Νότου; Αυτό χρειαζόταν. Αυτή είναι η ιστορική στιγµή, ο
Νότος να πει «αυτό που κάνετε, εµάς µας καταστρέφει και µας
δηµιουργεί ένα τεράστιο πρόβληµα σε κάθε άλλη κρίση που θα
έχουµε στο µέλλον».
Μιλήσατε, κύριε Σταϊκούρα, σαν το παιδί που είναι µόνο του
και κοιτάει µόνο τα δικά του. Είπατε ότι θωρακίσατε τη δική µας
την οικονοµία. Τι θωρακίσατε; Θεωρείτε ότι θωρακίσατε κάτι; Θεωρείτε ότι ο κ. Ραχόι θωράκισε κάτι µε αυτήν την απόφαση; Θεωρείτε ότι ο κ. Κοέλιο θωράκισε κάτι; Αυτό δεν ήταν το πρόβληµα
τα δύο τελευταία χρόνια που κάθε οικονοµία νόµιζε «αν κοιτάξω
το δικό µου το µαγαζί, τη δική µου οικονοµία, όλα θα πάνε καλά»;
Και µας λέτε ότι µας θωρακίσατε;
Έχετε διαβάσει τις σηµερινές εφηµερίδες κι όχι τους συνήθεις
ύποπτους, όχι τον Κρούγκµαν και τον Μουνχάου, αλλά τον Σαρλ
Βίπλος και τον Πέτερ Μπόφινγκερ; Έχετε διαβάσει τι λένε σήµερα; Λένε ότι έχουµε περάσει ένα σηµείο που δεν υπάρχει επιστροφή.
Για ποια θωράκιση µιλάτε; Νοµίζω ότι είναι εντελώς σουρεαλιστικό τώρα να µιλήσουµε για αναπτυξιακά εργαλεία και να µιλήσουµε για εργαλεία ανάπτυξης. Είτε ο θεός είτε ο κ. Μεϊµαράκης ως Πρόεδρος της Βουλής έχουν χιούµορ και µας βάζουν να
συζητήσουµε αυτήν τη στιγµή πώς θα υπάρχει ανάπτυξη και ρευστότητα. Είναι το πρόβληµα της Ελλάδας αυτήν τη στιγµή το
venture capital; Να σας πω και γι’ αυτό το µοντέλο, για να επιστρέψω στο τέλος να δούµε πώς µπορεί να προχωρήσει η ελληνική οικονοµία και κοινωνία έτσι που έφτασαν τα πράγµατα.
Το venture capital ήταν στην ουσία εργαλείο για να δώσει χρηµατοδότηση σε πολύ επικίνδυνες επενδύσεις που οι πιο πολλές
δεν θα δούλευαν, αλλά µία-δύο θα δούλευαν και θα έβγαζαν
πολλά λεφτά. Επειδή ήταν πολύ µεγάλο το ρίσκο, χρειαζόσουν
ιδιαίτερα εργαλεία για να το κάνεις αυτό. Τώρα προσπαθούµε κι
εµείς να το κάνουµε κι αυτό σαν θεσµό. Δεν είναι κακό να γίνει,
αλλά να µην έχουµε µεγάλες απαιτήσεις σε µία τέτοια κρίση. Και
να µην έχουµε απαιτήσεις, γιατί το πρόβληµα είναι ότι το venture
capital µας πάει σε ένα αγγλοσαξονικό σύστηµα χρηµατοδότησης και φεύγουµε από το γερµανογιαπωνέζικο που είναι αυτό
που χρειάζονται οι χώρες που χρειάζονται ανάπτυξη, γιατί πιέζει
προς βραχυπρόθεσµα κέρδη. Το νοµοσχέδιο που βάζει ένα κοµµάτι του venture capital µέσα στο Χρηµατιστήριο, που θα πρέπει
να αποδείξουν οι εταιρείες ότι έχουν γρήγορα κέρδη, ευνοεί
αυτό το γρήγορο κέρδος.
Αυτό που µας λείπει δεν είναι το venture capital. Αυτό που µας
λείπει είναι αυτό που έχει η Γερµανία. Στη Γερµανία τα τελευταία
δύο-τρία χρόνια -που δεν χρηµατοδοτούσαν πολύ το venture
capital, που οι εµπορικές τράπεζες δεν χρηµατοδοτούσαν την οικονοµία και έπεσε η χρηµατοδότηση- είχαν τις Sparkassen, είχαν
τις περιφερειακές τράπεζες που επένδυαν όχι µόνο στις µικροµεσαίες αλλά σε καινοτόµες επενδύσεις. Μερικές απ’ αυτές ήταν
και «πράσινες», για την ανακύκλωση. Τώρα η γερµανική οικονοµία µε µικρές επιχειρήσεις εξαγάγει αυτήν την τεχνολογία σε
άλλες χώρες, γιατί είχε αυτήν την υποστήριξη των περιφερειακών τραπεζών.
Άρα, κύριε Βορίδη, επειδή µε ρωτάτε κάθε φορά στην επιτροπή τι έπρεπε να ζητήσουµε όταν αποδείχθηκε ότι ο πολλαπλασιαστής ήταν λάθος ή τι πρέπει να πούµε τώρα, θα σας πω
ότι έπρεπε να πούµε στους Γερµανούς «θέλουµε τα εργαλεία
που έχετε εσείς», να πούµε στους Γερµανούς ότι κάνουν τρία
πράγµατα αυτήν τη στιγµή. Έχει καταστραφεί η ενιαία νοµισµατική πολιτική και ό,τι κάνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν
πάει στην περιφέρεια, αλλά οι δικές µας µικροµεσαίες επιχειρήσεις έχουν υψηλότερα επιτόκια απ’ ό,τι έχουν οι γερµανικές. «Δεν
έχουµε τα εργαλεία που έχετε εσείς, κάτι σαν τις Sparkassen,
δεν έχουµε το δικό µας ΤΤ, την Αγροτική Τράπεζα».
Δεν έχουµε όλα αυτά τα εργαλεία του προστατευτισµού που
έχουν κρατήσει στο επίπεδο lander για τους δικούς τους και στο
επίπεδο των τραπεζών ειδικού σκοπού για τους δικούς τους. Και,
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τέλος, δεν έχουµε τη βεβαιότητα, για να επιστρέψω εκεί που άρχισα. Δεν έχουµε τη βεβαιότητα, γιατί µε αυτό που κάνατε στο
Eurogroup, µε αυτό που υποστηρίξατε, δεν µπορεί να επιστρέψει
η ρευστότητα στην ελληνική οικονοµία και στην πορτογαλέζικη
και στην ισπανική.
Και να τελειώσω µε το πιο σηµαντικό. Είναι δυνατόν δικοί µας
πολιτικοί να δέχονται πως ό,τι γίνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση
θα γίνει µε µέριµνα τις γερµανικές εκλογές; Κάποιοι από εσάς
που είστε ευρωπαϊστές και πιστεύετε στο ευρωπαϊκό ιδεώδες,
αυτό ήταν που περιµένατε στην Ευρώπη; Ότι δεν θα υπάρχει
καµµία δηµοκρατία; Ότι δεν θα συζητάει η Ευρώπη για τα κοινά
προβλήµατα και του Βορρά και του Νότου και όλα θα τα βάζουµε
σε σχέση µε τις γερµανικές εκλογές; Μπορεί να δουλέψει µε συνοχή και µε οικονοµική βιωσιµότητα αυτή η Ευρώπη, όταν όλοι
οµολογούµε: «Μα, δεν είπαµε τίποτα, γιατί πρέπει να περάσουν
πρώτα οι γερµανικές εκλογές»; Αυτή είναι η δηµοκρατία; Αυτή
είναι η οικονοµία που θέλετε στο µέλλον;
Πρέπει να σας πω ότι είµαστε πολύ κοντά σε πολύ δραµατικές
επιπτώσεις. Είναι πολύ σηµαντικό τώρα η Κυβέρνηση της Ελλάδας να τα βρει µε άλλες κυβερνήσεις του Νότου και να πουν µαζί
«πρέπει να αλλάξουµε ριζικά την κατεύθυνση, αλλιώς οι δικοί µας
οι λαοί θα το πάρουν πάνω τους». Και να είστε σίγουροι ότι εµείς
θα είµαστε έτοιµοι για το δεύτερο, αν δεν κάνετε το πρώτο.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε τον κ.
Τσακαλώτο.
Το λόγο έχει ο κ. Κοντονής και µετά ο κ. Μπέζας.
Ορίστε, κύριε Κοντονή.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, το παρόν σχέδιο νόµου το οποίο
φέρνετε προς συζήτηση στην Εθνική Αντιπροσωπεία έχει έναν
ψευδεπίγραφο τίτλο: «Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή
πιστώσεων και άλλες διατάξεις».
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι απολύτως βέβαιο ότι ανάπτυξη όπως την εννοεί η Κυβέρνηση δεν µπορεί να υπάρξει. Ανάπτυξη η οποία εκχωρεί το σύνολο του δηµόσιου πλούτου και την
προστασία του περιβάλλοντος σε ένα καθεστώς ιδιωτικής ασυλίας δεν µπορεί να υπάρξει. Εποµένως έχουµε ένα ψευδεπίγραφο νοµοσχέδιο, το οποίο το µόνο που κάνει είναι να δίνει
κίνητρα και δυνατότητες περαιτέρω εκµετάλλευσης και φοροαποφυγής στους µεγάλους οµίλους που θέλει το ίδιο να δηµιουργηθούν. Βρίσκεται, λοιπόν, σε µία συνεχή κατάσταση, σε µία
συνέχεια µε τους ν. 4092/2012 και 3986/2011.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα περίµενε κάποιος σε ένα τέτοιο νοµοσχέδιο να αναδεικνύονται εκείνοι οι τοµείς και οι κλάδοι
της ελληνικής οικονοµίας όπου υπάρχει η δυνατότητα ανάπτυξης, που υπάρχουν τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα. Θα ήταν µία
προσπάθεια η οποία θα ευδοκιµούσε σε κάθε περίπτωση. Αντί
αυτού, έχουµε την ιδιωτικοποίηση, έχουµε την παραχώρηση των
δηµοσίων ακινήτων και των δηµοσίων υπηρεσιών σε ιδιώτες. Για
κακή τύχη της Κυβέρνησης η συζήτηση γίνεται σήµερα πάνω στο
έδαφος των κυπριακών εξελίξεων και εδώ πραγµατικά θα ήθελα
να υπενθυµίσουµε ορισµένα πράγµατα στην Εθνική Αντιπροσωπεία.
Κατά τη γνώµη µας, δικαιώνεται απόλυτα ο ΣΥΡΙΖΑ, όταν από
την αρχή της κρίσης έλεγε σε όλους τους τόνους ότι το χρέος
το οποίο αντιµετωπίζει η χώρα είναι µέρος ενός ευρωπαϊκού χρέους, ότι η κρίση είναι ευρωπαϊκή. Και σήµερα που µε έναν τραγικό τρόπο -όπως πολύ σωστά είπε ο Ευκλείδης ο Τσακαλώτοςµπαίνουµε σε αχαρτογράφητα νερά για την ευρωπαϊκή οικονοµία
και για τους ευρωπαϊκούς λαούς αναδεικνύεται το συγκεκριµένο
πρόβληµα.
Τι έχουν να πουν σήµερα η ιερή τριάδα του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Βενιζέλος, ο κ. Παπανδρέου και ο κ. Παπακωνσταντίνου, όταν µας
έβαζαν στα µνηµόνια µε αυτήν την αιτιολογία; Όταν µας έλεγαν
και οι τρεις –ακολούθησε και ο κ. Παπαδήµος- ότι το χρέος αυτό
είναι ελληνικό και πρέπει να το ρυθµίσουµε µε τους σκληρούς
όρους που επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση, το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα; Τι έχουν να πουν σήµερα
που κανένας από τους Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ δεν τόλµησε να
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πάρει το λόγο στη σηµερινή συζήτηση; Γιατί αυτή η αφωνία από
το ΠΑΣΟΚ;
Το δεύτερο στο οποίο δικαιώνεται ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το γεγονός
ότι από την αρχή είχαµε τονίσει ότι, όσο µικρή και αν είναι µια
χώρα της Ευρωζώνης, όσο µικρή και αν είναι η οικονοµία της, η
κρίση και οι αντιδράσεις οι οποίες θα προκληθούν θα είναι αντιδράσεις σοβαρές για το σύνολο της Ευρωζώνης και εδώ µπαίνει
η ευθύνη των προηγούµενων Κυβερνήσεων στο θέµα της διαπραγµάτευσης. Μία µέρα ανεστάλη η συζήτηση στην κυπριακή
Βουλή και είχαµε αλλαγή των αποφάσεων του Eurogroup. Τι έχει
να πει ο κ. Βενιζέλος και το ΠΑΣΟΚ; Τι έχει να πει ο κ. Βενιζέλος
και ο κ. Παπακωνσταντίνου; Τι έχει να πει η σηµερινή Κυβέρνηση
γι’ αυτά τα ζητήµατα, όταν λέγαµε εµείς «επαναδιαπραγµάτευση» και το τονίσαµε ακόµα και τη στιγµή που το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο αναγνώριζε το λάθος στον πολλαπλασιαστή;
Αφωνία απόλυτη και ευθύνες τεράστιες. Ποτέ άλλοτε, κύριοι συνάδελφοι, η σιωπή σας δεν ήταν τόσο εκκωφαντική για τις ευθύνες σας.
Το τρίτο στο οποίο δικαιώνεται ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το θέµα των εργαλείων που πρέπει να έχει το ελληνικό δηµόσιο, το ελληνικό
κράτος στα χέρια του για να κάνει ανάπτυξη. Μας είχατε πει ότι
θα προβαίνατε στην πώληση του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου.
Ευτυχώς δεν το κάνατε, γιατί, αν το είχατε κάνει, δεν µας λέτε
τώρα ποιος θα ήταν εκείνος ο οποίος στο σχεδιασµό σας, κύριε
Υπουργέ, θα αγόραζε τα υποκαταστήµατα των κυπριακών τραπεζών; Ποιος ιδιώτης θα ήταν αυτός που θα ελάµβανε αυτό το
βάρος; Στο Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο όµως εσείς αποταθήκατε,
το οποίο ευτυχώς δεν είχε ιδιωτικοποιηθεί µε βάση τα σχέδιά
σας.
Στο τέταρτο που έχει απόλυτο δίκιο ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το θέµα
των συµµαχιών. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σας είχαµε πει
από την αρχή αυτής της βουλευτικής περιόδου ότι συµµαχείτε
µε τις πλέον αντιδηµοκρατικές και διαλυτικές για την ιδέα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης δυνάµεις. Οι δυνάµεις οι οποίες σήµερα τίθενται κάτω από το µανδύα της κ. Μέρκελ µπορεί να οµνύουν
όρκους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτές όµως οι δυνάµεις -και το
βλέπετε σήµερα- είναι αυτές που προωθούν τη διάλυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη διάλυση µιας ένωσης που θα στηρίζεται
στη δηµοκρατία και στην ισοτιµία των λαών. Διότι η µη δηµοκρατία και η ανισοτιµία των µερών οδηγεί µε µαθηµατική ακρίβεια
στη διάλυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το τελευταίο που ήθελα να πω, κύριοι συνάδελφοι, είναι το
εξής. Ακούσαµε από τον εκπρόσωπο της ελληνικής νεοφασιστικής ακροδεξιάς κροκοδείλια δάκρυα για την Κύπρο. Και θα πρέπει όλοι σε αυτήν την Αίθουσα να σκεφτούµε και να απαντήσουµε: Αν η Κύπρος είναι µαρτυρική, είναι γιατί η χούντα οργάνωσε το πραξικόπηµα στο Μακάριο, γιατί η χούντα, την οποία
ευαγγελίζεται η Χρυσή Αυγή, οργάνωσε την τουρκική εισβολή,
την ανέχτηκε και πάνω στην προδοσία αυτών των κυρίων έγινε
σήµερα η Κύπρος µαρτυρική. Και όµως, αυτή η Κύπρος, η βασανισµένη, η προδοµένη είναι εκείνο το ηρωικό κοµµάτι του Ελληνισµού που ανθίσταται σήµερα στη διάλυση της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και προβάλλει την ιδέα της Ενωµένης Ευρώπης, µια Ευρώπη ισοτιµίας και δηµοκρατίας, όχι µόνο για τα κράτη αλλά και
για τους λαούς.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε και
εµείς.
Το λόγο έχει ο κ. Μπέζας, µετά για λίγα λεπτά ο κ. Μιχελογιαννάκης και µετά ο κύριος Υπουργός.
Ορίστε, κύριε Μπέζα.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η συζήτηση του συγκεκριµένου νοµοσχεδίου γίνεται βέβαια κάτω από
το βάρος των πρόσφατων εξελίξεων στην Κύπρο και εποµένως
δεν µπορεί να µην υπάρξουν -δικαιολογηµένα υπάρχουν- αναφορές στην κατάσταση που έχει δηµιουργηθεί και στις εξελίξεις
που δροµολογούνται.
Επιτρέψτε µου αρχικά, όµως, να ξεκινήσω µε δύο πολύ συγκεκριµένες παρατηρήσεις σε σχέση µε το νοµοσχέδιο, το οποίο
συζητούµε.
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Η πρώτη παρατήρηση είναι ότι τα τελευταία χρόνια διαπιστώνεται διεθνώς µια τάση µεταφοράς της επενδυτικής δραστηριότητας προς τα επενδυτικά συλλογικά σχήµατα, τα λεγόµενα
funds, τα οποία διαπραγµατεύονται στις οργανωµένες αγορές
και τα οποία µπορεί να έχουν σηµαντική συµβολή στην υποστήριξη της επιχειρηµατικότητας. Αυτά, όµως, τα επενδυτικά εργαλεία σε καµµία περίπτωση δεν υποκαθιστούν το ρόλο και τη
λειτουργία των τραπεζών και εποµένως δεν µπορούν να λειτουργήσουν σαν εναλλακτικές πηγές χρηµατοδότησης, λόγω της
αδυναµίας που υπάρχει από τις τράπεζες να δώσουν ρευστότητα. Η ρευστότητα από τις τράπεζες είναι ένα άλλο θέµα, το
οποίο πρέπει να προχωρήσει µε όσο το δυνατόν πιο γρήγορους
ρυθµούς.
Η Κυβέρνηση είχε δύο εναλλακτικές λύσεις µπροστά της γι’
αυτά τα επενδυτικά συλλογικά σχήµατα: Ή θα δηµιουργούσε
από την αρχή ένα νέο θεσµικό πλαίσιο ή θα έκανε αυτό που κάνει
-η λύση που τελικά ακολουθήθηκε- δηλαδή θα προκαλούσε στο
υφιστάµενο θεσµικό πλαίσιο κάποιες αλλαγές και κάποιες τροποποιήσεις, που να συνδυάζουν απαιτήσεις ευελιξίας, διαφάνειας και ανταγωνιστικό φορολογικό περιβάλλον.
Είναι προφανές ότι η επιτυχία µιας τέτοιας προσπάθειας θα
έχει σηµαντικά οφέλη για την ελληνική οικονοµία και όσο παγιώνεται η εκτίµηση ότι η Ελλάδα παραµένει σταθερά ως ενεργό
µέλος της ζώνης του Ευρώ τόσο θα προσελκύονται τέτοια επενδυτικά κεφάλαια από το εξωτερικό στη χώρα µας, τα οποία θα
µπορέσουν να καλύψουν τις ανάγκες κεφαλαιακής ενίσχυσης
των επιχειρήσεων.
Πάντως, είναι θετικό το γεγονός -και προέκυψε και από την
ακρόαση των φορέων στην Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεωνότι γι’ αυτό το νοµοσχέδιο προηγήθηκε µια ενδελεχής διαβούλευση και ότι υπάρχει ευρεία συναίνεση µεταξύ των φορέων της
Κεφαλαιαγοράς.
Η δεύτερη παρατήρηση έχει να κάνει µε τις φορολογικές διατάξεις και τις διατάξεις για την αναδιοργάνωση του φορολογικού
µηχανισµού. Νοµίζω είναι κοινή πεποίθηση ότι ο φορολογικός και
εισπρακτικός µηχανισµός του Υπουργείου Οικονοµικών χρειάζεται ανασχεδιασµό, αναδιοργάνωση και προσαρµογή στις νέες
συνθήκες οι οποίες έχουν δηµιουργηθεί στην κοινωνία και την οικονοµία. Επίσης, χρειάζεται να ολοκληρωθεί η σύνδεσή του µε
τις νέες τεχνολογίες και τα συστήµατα πληροφορικής σε όλα τα
επίπεδα, από την πιο µικρή µέχρι την πιο µεγάλη υπηρεσιακή µονάδα. Δεν µπορεί, όµως, αυτή η αναδιοργάνωση να γίνεται περιστασιακά. Δεν µπορεί αυτή η αναδιοργάνωση να γίνεται τµηµατικά ή να µεταβάλλεται συνεχώς, γιατί αυτό οδηγεί σε απορρύθµιση του συστήµατος. Πέρα από την ανασφάλεια που δηµιουργεί
στο στελεχικό δυναµικό των υπηρεσιών, προκαλεί και µια σειρά
από πρακτικά προβλήµατα. Αναφέρω δύο πολύ συγκεκριµένα
παραδείγµατα.
Η συνένωση των ΔΟΥ, µε τον τρόπο που πραγµατοποιήθηκε,
δεν οδήγησε στην ηλεκτρονική τους συνένωση -αναφέροµαι στη
συνένωση των αρχείων του «ΤΑΧΙΣ»- κι εποµένως έγινε µια συγκόλληση των ΔΟΥ και δεν έγινε λειτουργική ενοποίησή τους.
Επιπλέον, τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Φορολογουµένων, που
αποτελούν ένα πάρα πολύ καλό εργαλείο για να γίνει η φορολογική διοίκηση πιο φιλική, πιο ελκυστική, πιο αποτελεσµατική απέναντι στον πολίτη, δεν έχουν ηλεκτρονική διασύνδεση µε τις
ΔΟΥ, των οποίων αποτελούν τµήµατα. Εποµένως δεν µπορούν
να επιτελούν την αποστολή για την οποία έχουν σχεδιαστεί.
Επίσης, θέλω να αναφέρω και κάτι άλλο. Σ’ αυτήν την κρίσιµη
περίοδο που διέρχεται η χώρα, δεν υπάρχουν περιθώρια για παρεκκλίσεις από βασικές αρχές και διατάξεις που πρέπει να υπάρχουν σε σχέση µε τη φορολογική µεταχείριση. Ό,τι προβλέπεται
για όλους, πρέπει να προβλέπεται για όλους, χωρίς παραλλαγές
και χωρίς εξαιρέσεις, διότι οι εξαιρέσεις και οι παρεκκλίσεις δίνουν λάθος µήνυµα στην κοινωνία, η οποία αυτήν την περίοδο
έχει φτάσει στα όριά της.
Αναφέροµαι στη διάταξη του άρθρου 22, η οποία αποσύρθηκε
στην επιτροπή και καλώς αποσύρθηκε. Αναφέροµαι, όµως, και
γενικά σε διατάξεις οι οποίες δηµιουργούν παρεκκλίσεις. Τέτοιες
διατάξεις δεν πρέπει να εισάγονται για συζήτηση και ψήφιση στο
Κοινοβούλιο και όπου εισάγονται τέτοιες διατάξεις, πρέπει να
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τεκµηριώνονται επαρκώς από την Κυβέρνηση, πρέπει δηλαδή να
υπάρχει αιτιολογηµένη η αναγκαιότητά τους.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τελειώνω µε την αναφορά που
πρέπει να κάνω και εγώ µε τη σειρά µου στο θέµα των δραµατικών εξελίξεων που έχουµε στην Κύπρο. Εδώ βέβαια εγώ θα
έλεγα ότι συνέβη κατά κάποιον τρόπο το προπατορικό αµάρτηµα, για όλους εµάς που πιστεύουµε στην ελεύθερη οικονοµία
της αγοράς. Διότι, εµείς πιστεύουµε στην ελεύθερη οικονοµία
της αγοράς.
Λέω «το προπατορικό αµάρτηµα», γιατί για πρώτη φορά προτάθηκε να φορολογηθούν άµεσα καταθέσεις, ανεξαρτήτως
ύψους, µε οριζόντιο τρόπο, γεγονός το οποίο δηµιουργεί όντως
πολλές ανησυχίες, όχι µόνο στην Ελλάδα, αλλά σε ολόκληρη την
Ευρώπη. Διότι, συµφωνώ ότι έχει προκληθεί, µε αυτή την απόφαση του Eurogroup, µια ρωγµή στη διαδικασία και στην προσπάθεια για την οικονοµική και νοµισµατική ενοποίηση.
Βέβαια, πρέπει να λέµε τα πράγµατα µε το όνοµά τους. Η Κύπρος έχει ιδιαιτερότητες. Έχει έναν υπερτροφικό τραπεζικό
τοµέα, ο οποίος είναι δυσανάλογα µεγάλος σε σχέση µε την
πραγµατική οικονοµία. Έχει ένα σοβαρό έλλειµµα ανταγωνιστικότητας. Επίσης, έχει έναν τραπεζικό τοµέα ο οποίος έχει παθογένειες γνωστές εδώ και χρόνια, οι οποίες όµως τώρα, λόγω της
κρίσης, έρχονται στην επιφάνεια µε πιο έντονο τρόπο και όχι
όπως στο παρελθόν που πολλά πράγµατα δυστυχώς κρύβονταν
κάτω από το χαλί.
Σε κάθε περίπτωση, όµως, επειδή η κατάσταση είναι πάρα
πολύ σοβαρή -και εν µέρει συµφωνώ µε τον τρόπο µε τον οποίο
την προσέγγισε προηγουµένως ο κ. Τσακαλώτος- πρέπει να αντιµετωπίσουµε τα πράγµατα µε ψυχραιµία, µε υπευθυνότητα και
πρέπει να τα αντιµετωπίσουµε παρακολουθώντας και τις αποφάσεις του κυπριακού Κοινοβουλίου και τις εξελίξεις και τις ενέργειες που βρίσκονται σε εξέλιξη από την κυπριακή κυβέρνηση.
Δεν θα πάρει η Ελλάδα τις αποφάσεις. Τις αποφάσεις τις παίρνει η Κύπρος. Η Ελλάδα στηρίζει τις αποφάσεις που πήρε η Κύπρος. Κι αν η Ελλάδα στήριξε δυο φορές, µέσα σε λίγα εικοσιτετράωρα, δύο αντιφατικές αποφάσεις -όπως είπε ο κ. Λοβέρδος
προηγουµένως- αυτές οι αντιφατικές αποφάσεις είναι αποφάσεις
της Κυπριακής Δηµοκρατίας, δεν είναι της Ελλάδας.
Ακριβώς, λοιπόν, επειδή η κατάσταση είναι πολύ σοβαρή, εγώ
πιστεύω ότι ήταν σωστή και συνετή η στάση και του Προέδρου
της Βουλής και της Κυβέρνησης να µην αποδεχτούν το αίτηµα
του ΣΥΡΙΖΑ, για να προκληθεί εδώ στην Ολοµέλεια του Κοινοβουλίου προ ηµερησίας διατάξεως συζήτηση σε επίπεδο Αρχηγών για το θέµα της Κύπρου, όχι µόνο γιατί κάτι τέτοιο δεν
προβλέπεται από τον Κανονισµό της Βουλής, αλλά κυρίως γιατί
δεν πρέπει να προκαλέσουµε αποσταθεροποίηση στην Κύπρο,
αφήνοντας αυτό το σοβαρό θέµα της κυπριακής δοκιµασίας να
διολισθήσει στο επίπεδο της εσωτερικής πολιτικής αντιπαράθεσης, µιας εσωτερικής πολιτικής αντιπαράθεσης η οποία γίνεται,
δυστυχώς, στη χώρα µας για λόγους µικροπολιτικής σκοπιµότητας και κοµµατικών επιδιώξεων, όπως έγινε προηγουµένως σ’
αυτήν την Αίθουσα.
Απαντώ και στο υπονοούµενο που αφήσατε εσείς προηγουµένως, κύριε Προεδρεύοντα του Κοινοβουλίου, γιατί δυστυχώς
φαίνεται ότι στο βωµό της δηµαγωγίας θυσιάζουµε τα πάντα και
δεν διδασκόµαστε από τα λάθη του παρελθόντος και µάλιστα
του πρόσφατου παρελθόντος. Αναφέροµαι κυρίως στη στάση
του κόµµατος της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης.
Ακούγοντας προηγουµένως το συνάδελφο που µίλησε εδώ
στο Βήµα µε τον ισχυρισµό ότι δικαιώθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ -και ανέφερε
τους λόγους για τους οποίους δικαιώθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ- και ακούγοντας αυτές τις ώρες τις δηλώσεις του κ. Τσίπρα και τις δηλώσεις των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, έρχεται στο µυαλό µου κάτι το
οποίο είχε πει ένας Αυστριακός φιλόσοφος -αναγνωρίζω ότι είναι
νεοφιλελεύθερος- ο Καρλ Πόππερ.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Ποτέ!
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ: Ήταν µαρξιστής στην αρχή, µετά έγινε
νεοφιλελεύθερος.
Ο Πόππερ, λοιπόν, έλεγε ότι υπήρχε µια φυλή στην Ινδία που
πίστευε πως ο τίγρης ήταν ο καλύτερος φίλος του ανθρώπου.
Όταν, λοιπόν, τον ρώτησαν ποια είναι αυτή η φυλή, απάντησε ότι
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δεν την ξέρει κανείς, γιατί οι τίγρεις την φάγανε τη φυλή αυτή.
Το ίδιο, λοιπόν, µπορεί να πει κανείς και για τη στάση και τον
τρόπο που ο ΣΥΡΙΖΑ και τα στελέχη του αντιµετωπίζουν την ευρωπαϊκή κρίση. Μπορεί να έχουν φαγωθεί εκατοντάδες φορές
από τους τίγρεις των αντιφάσεών τους σε σχέση µε την αντιµετώπιση της κρίσης, όµως επιµένουν σ’ αυτές τις αντιφάσεις.
Εσείς ήσασταν που λέγατε προεκλογικά ότι πρέπει να φορολογηθούν οι καταθέσεις. Εσείς είστε που λέγατε, τώρα, πριν από
λίγες ηµέρες, ανακοινώνοντας το φορολογικό σας πρόγραµµα,
εµµέσως πλην σαφώς, ότι πρέπει να φορολογηθεί ο µεγάλος
πλούτος, συµπεριλαµβανοµένων και των καταθέσεων. Ο συνάδελφος, ο κ. Δερµιτζάκης νοµίζω, µίλησε προηγουµένως για αυτοδύναµη -εννοούσε αυτοτελή- φορολόγηση των καταθέσεων.
Εσείς είστε, ή µάλλον κάποιες συνιστώσες σας, που µιλάτε
ακόµα και τώρα για εθνικοποίηση του τραπεζικού συστήµατος
στην Ελλάδα. Κι ενώ λέτε αυτά, χύνετε ταυτόχρονα κροκοδείλια
δάκρυα, καταγγέλλοντας ως καταστροφή τη φορολόγηση των
καταθέσεων στην Κύπρο και ανησυχείτε -προσέξτε- για την κατάρρευση του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος στην Ευρωζώνη,
µια Ευρωζώνη στην οποία δεν πιστεύετε -και κάποιοι από εσάς
θέλετε να φύγουµε από εκεί- και ένα χρηµατοπιστωτικό σύστηµα,
το οποίο πιστεύετε ότι πρέπει να εθνικοποιηθεί.
Αντί, λοιπόν, κύριοι συνάδελφοι της Αντιπολίτευσης, να προσπαθείτε να δηµιουργείτε τις εντυπώσεις ότι αντιστέκεστε -υποτίθεται- στην Ευρώπη και ότι θα συγκρουστείτε µε την Ευρώπη
και µε ολόκληρο τον πλανήτη, καλύτερα θα ήταν να ξεφύγετε
από τον τίγρη των αντιφάσεών σας. Αυτό θα είναι καλό και για
εσάς ακόµα και για τη χώρα και κυρίως για την ελληνική οικονοµία.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε κι
εµείς.
Υποχρεούµαι σε ένα σύντοµο σχόλιο. Από τη θέση που βρίσκοµαι δεν µπορώ και δεν θέλω να διατυπώσω τις πολιτικές µου
απόψεις σε πάρα πολλές ανακρίβειες τις οποίες ακούω σ’ αυτήν
την Αίθουσα.
Όµως, εδώ δεν είµαι µια µούµια. Προεδρεύοντας παρατηρώ
ότι όλοι οι Βουλευτές όλων των κοµµάτων αναφέρονται στο Κυπριακό.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ: Και εγώ απάντησα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Και συνειδητά, λοιπόν, έκανα το σχόλιο και τον υπαινιγµό ότι αυτό το γεγονός δείχνει ότι χρειαζόταν µια τέτοια συζήτηση. Επιτρέψτε µου, λοιπόν,
σε αυτό το θέµα να σέβοµαι τη δική σας άποψη αλλά να έχω και
τη δική µου άποψη.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ: Και εγώ σέβοµαι τη δική σας άποψη,
αλλά είναι διαφορετική. Το τεκµηρίωσα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Προχωρούµε στη
ολοκλήρωση µιας ήρεµης και ουσιαστικής συζήτησης –τουλάχιστον έτσι τη βλέπω εγώ- όπου σε µια κρίσιµη πράγµατι συγκυρία
και το νοµοσχέδιο συζητάµε και γενικότερα σχόλια κάνουµε.
Το λόγο έχει ο κ. Μιχελογιαννάκης, τον οποίο θα παρακαλέσω
να περιοριστεί στα πέντε λεπτά µε βάση την αυστηρή συµφωνία
που κάναµε εδώ στην Έδρα.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η ΣΤ’
Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ-ΤΣΑΡΟΥΧΑ)
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς, να πω το εξής. Ό,τι και να πει σήµερα η Κυβέρνηση για την εξέλιξη στο Κυπριακό, δεν τη σώνει τίποτε σε επτά
ερωτήµατα.
Πρώτον, πώς αντιδράσατε όταν όλες οι προγραµµατικές δηλώσεις όλων των κοµµάτων της Κύπρου µε νωπή εντολή πριν
από δεκαπέντε µέρες είχαν πει ότι δεν θα πειραχθούν οι καταθέσεις;
Δεύτερον, πώς αντιδράσατε, όταν γνωρίζατε πολύ καλά ότι και
στον ευρωπαϊκό χάρτη και στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ήταν µια
αντισυνταγµατική διαδικασία αυτοδιάθεσης των λαών;
Τρίτον, πώς αντιµετωπίσατε εδώ στην Ελλάδα τη δυνατότητα
γενίκευσης του φαινοµένου σε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη του
Νότου και ιδίως στην Ελλάδα;
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Τέταρτον, πώς ερµηνεύσατε την εφαρµογή ενός µέτρου σε
έναν τόπο µε όµορες διαδικασίες φυσικού πλούτου, οι οποίες σε
λίγο θα βρεθούν µπροστά µας όσον αφορά την αξιοποίησή τους
και µε µη κατοχυρωµένη ΑΟΖ και µε γκρίζες ζώνες και πριν από
τρεις µέρες µε Καστελλόριζο και Ρόδο σε µια κατάσταση πλήρους σύγχυσης;
Πέµπτον, πώς αντιµετωπίσατε το ερώτηµα του απλού πολίτη
ότι, όταν η Ελβετία χάνεται µε τα θετικά επιτόκια και η Κύπρος
µε τα αρνητικά επιτόκια –γιατί αυτό ουσιαστικά γινόταν- σαν καταφύγιο πλούτου, τελικά όλο το παιχνίδι θα παιζόταν στο να µαζευτεί ο πλούτος στις γερµανικές τράπεζες ως ασφαλές
καταφύγιο και µε το target το 1 τρισεκατοµµύριο το οποίο έχουν
µέσα, θα έφταναν τελικά σε ένα σηµείο να πάρουν όλον τον
πλούτο της Ευρώπης;
Έκτον, πώς θα αντιµετωπίζατε τις οδυνηρές επιπτώσεις, τις
οποίες θα είχε η Κύπρος, σε µια τέτοια περίπτωση και τις οποίες
βιώνουµε εδώ, φτώχεια, αυτοκτονία και σειρά προτεραιότητας
στα σκουπίδια; Σήµερα δεν έχουµε σκουπίδια. Έχουµε χαρτάκι
από την τράπεζα µε σειρά προτεραιότητας.
Τέλος, όσον αφορά τη δήλωση κάποτε ενός Προέδρου για
ανάδελφο κράτος, πώς θα αντιµετωπίζατε ότι η Ελλάδα δεν είναι
ανάδελφο κράτος, έχει αδελφούς τους Κύπριους, ο Ελληνισµός
είναι ο ίδιος και άρα αν δεν βάζαµε βέτο εκεί, τότε θα φτάναµε
σε ένα σηµείο το βέτο µας να ήταν για δύο πράγµατα, για το δεκάρι στη Eurovision και σε επετειακές µνήµες τις οποίες εξαγοράζετε µε γκρίζα ντοκιµαντέρ;
Δεν έχετε να πείτε τίποτα σε αυτά τα επτά ερωτήµατα. Ο ΣΥΡΙΖΑ από την πρώτη στιγµή είχε δείξει ότι είχε δει το παιχνίδι που
παιζόταν και µύρια έπονται λογοδοσίας, που θα τα δείτε.
Έρχοµαι τώρα στο νοµοσχέδιο. Δεν θα έλεγε κανείς τίποτα
εάν οριοθετούσε ένα νέο µοντέλο ανάπτυξης παραγωγικό σε ένα
σχέδιο ανασυγκρότησης του ελληνικού κράτους. Να έρχονται
όµως σήµερα τα venture capital τα οποία απέτυχαν; Καλά είπε ο
κ. Σταθάκης. Αν βγάλεις τη µαστίχα Χίου, όλα τα υπόλοιπα έχουν
αποτύχει. Αν δείτε και του ανοιχτού τύπου τις ΑΚΕΣ και του κλειστού τύπου, θα δείτε ότι αν δεν ευδοκίµησαν, δεν ευδοκίµησαν
µόνο και µόνο για την αδυναµία των τραπεζών.
Και εδώ να δώσω την απάντηση ότι ναι, η ανακεφαλαιοποίηση
θα περάσει από εδώ. Εµείς δεν µιλήσαµε για φόρο καταθέσεων
αλλά για εσωτερικό δανεισµό. Τέλος τα «παπαγαλάκια» και η
προπαγάνδα που υπάρχει!
Και το σηµαντικότερο όλων, πώς αφήνετε να διαφηµίζονται
προϊόντα ξένων τραπεζών σε ελληνικά έντυπα, όταν γνωρίζετε
ότι οι ξένες τράπεζες λυµαίνονται την Ελλάδα και κάνουν µια
υπερµόχλευση η οποία είναι της τάξης του 1000% καταγεγραµµένη;
Όσον αφορά τον ΟΠΑΠ, µα, για όνοµα της Παναγίας! Τρία δισεκατοµµύρια για δέκα χρόνια. Πουλάτε το 1/3. Μιλάτε για το 1
δισεκατοµµύριο µέσα. Και ο πολιτισµός και ο αθλητισµός και οι
µικρές οµάδες και τα εκατό εκατοµµύρια και η κοινωνική συµβολή σε ένα κράτος οµηρίας; Τίποτα.
Όσον αφορά το ΤΑΙΠΕΔ, συµµετέχετε στις υπουργικές αποφάσεις. Βάζετε ζητήµατα όσον αφορά το να φτιάχνει χωροταξικά
σχέδια και να κάνει µετοχικά σχήµατα, που πουλάει όµως και µάλιστα µε τρόπο απαράδεκτο χωρίς καθόλου να ελέγχεται από κανέναν.
Για την Αγροτική να µη µιλήσω µε τη λογική ότι φτάσατε σε
ένα σηµείο όχι απλώς να χαρίσετε τα 9,5 δισεκατοµµύρια, όχι
απλώς να δώσετε για την ανακεφαλαιοποίηση πάλι 700 δισεκατοµµύρια, αλλά στα νέα γκρίζα σχήµατα που ακόµα και τώρα,
έχοντας ελλιπή συνείδηση εθνικισµού, προσπαθεί δήθεν το ελληνικό κράτος να σώσει το τραπεζικό σύστηµα της Κύπρου, παίζετε τα ίδια παιχνίδια των συστηµικών τραπεζών.
Αναφορικά µε το ΣΔΟΕ: Εδώ δεν καταφέρατε τα τελευταία
χρόνια να εισπράξετε 55 δισεκατοµµύρια και εισπράξατε 2,4 µε
υποθέσεις στα δικαστήρια µε µέσο όρο επτάµισι χρόνια και σε
ένα τέτοιο κράτος ενοχικό, απόρροια δική σας, µπαίνετε και βγάζετε συµπεράσµατα ότι µπορείτε να κάνετε πολιτική αναγέννησης;
Real estate: Στην Ισπανία το µοντέλο το είδατε. Το µοντέλο του
Νότου το είδατε εκεί. Τη χωροταξία, το σεβασµό του περιβάλ-
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λοντος και τις επιπτώσεις στην τουριστική κατοικία τις βιώσατε.
Ε, όχι, δεν θα φτάσετε σε ένα σηµείο, σε ένα κράτος ανεπαρκές
µε 15% µόνο της δηµόσιας περιουσίας καταγεγραµµένο, χωρίς
κτηµατολόγιο, χωρίς περιουσιολόγιο, χωρίς δασικό χάρτη, χωρίς
αρχαιολογικό χάρτη, χωρίς αιγιαλό, χωρίς ρυθµιστικά και χωροταξικά σχέδια, να παίζετε παιχνίδια τα οποία είναι παιχνίδια που
έχουµε ζήσει.
Τέλος, όσον αφορά τα ζητήµατα κινήτρων που µπαίνουν τούτη
τη στιγµή, όπως είναι η ακινησία των αυτοκινήτων την οποία πάτε
να φορολογήσετε, έτσι να πάτε να φορολογήσετε και την ακινησία της ενοχής σας. Τα παραδείγµατα όµως και η ιστορία έδωσαν λύση. Θα τη βρείτε µπροστά σας. Θα λογοδοτήσετε και
ελπίζω γρήγορα, πριν γίνει η κατάσταση µη αναστρέψιµη!
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια- Τσαρουχά): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να ανακοινώσω στο Σώµα ότι η Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου καταθέτει την έκθεσή
της στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων «Κύρωση της Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ της Κυβέρνησης της
Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργικού Συµβουλίου της Ουκρανίας».
Το λόγο έχει ο κύριος Υπουργός.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα συµφωνήσω απόλυτα
µε την αρχική τοποθέτηση του κ. Τσακαλώτου, που είναι σε αντιδιαστολή µε τις περισσότερες τοποθετήσεις των συναδέλφων
του ΣΥΡΙΖΑ, ως προς την προσοχή, τη νηφαλιότητα και την ψυχραιµία που απαιτούν οι περιστάσεις.
Έχουµε τοποθετηθεί για το θέµα της Κύπρου. Παρά ταύτα, θα
µου επιτρέψετε να κάνω ένα σχόλιο. Είναι άστοχο, είναι άτοπο
να εξάγουµε εύκολα και απόλυτα πολλές φορές συµπεράσµατα,
όταν δεν έχουµε όλα τα δεδοµένα, όταν αγνοούµε πολλοί εξ
ηµών τους συσχετισµούς εντός και εκτός Ευρώπης, αλλά και
όταν δεν γνωρίζουµε ή γνωρίζουµε ηµιτελώς τις επιλογές και τις
προτιµήσεις των Κυπρίων εντός και εκτός χώρας.
Χαίροµαι, γιατί η φράση που χρησιµοποίησα εγώ, ότι η ελληνική οικονοµία είναι θωρακισµένη, χρησιµοποιήθηκε και από τους
πολιτικούς Αρχηγούς σήµερα µετά τη συνάντηση που είχαν
απόψε.
Επαναλαµβάνω, η ελληνική Κυβέρνηση λειτουργεί µε σοβαρότητα, µεθοδικότητα, υπευθυνότητα και -χρησιµοποιώ πάλι αυτήν
τη λέξη- διορατικότητα.
Θα τοποθετηθώ τώρα επί του νοµοσχεδίου, εξαιρουµένων των
άρθρων 22 και 42 , για τα οποία νοµίζω ότι τοποθετήθηκα επί
πενταλέπτου.
Το υπό συζήτηση σχέδιο νόµου αποσκοπεί στη θέσπιση ορισµένων νέων επενδυτικών εργαλείων ανάπτυξης και στην τροποποίηση ορισµένων διατάξεων της νοµοθεσίας κεφαλαιαγοράς.
Απώτεροι στόχοι είναι η βελτίωση του θεσµικού πλαισίου, η εύρυθµη λειτουργία της αγοράς και η ενίσχυση της ρευστότητας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στην τρέχουσα δυσµενή ευρωπαϊκή και παγκόσµια οικονοµική συγκυρία, εξακολουθεί να είναι
σίγουρα κρίσιµο για την ελληνική οικονοµία το να καταστεί όσο
το δυνατόν πιο ελκυστική για την προσέλκυση επενδύσεων. Ήδη,
για το σκέλος των άµεσων επενδύσεων, η Κυβέρνηση εργάζεται
πυρετωδώς.
Η προσδοκώµενη επίσπευση του προγράµµατος αποκρατικοποιήσεων, η αξιοποίηση της περιουσίας του δηµοσίου και µια
σειρά από διαρθρωτικές αλλαγές που υλοποιούνται, έχουν συµβάλει στη σταδιακή -όχι εντυπωσιακή, αλλά διαρκώς επιταχυνόµενη- διαδικασία προσέλκυσης επενδυτικού ενδιαφέροντος και
στη βελτίωση του οικονοµικού κλίµατος.
Παράλληλα, όµως, µε τις άµεσες επενδύσεις, κρίσιµο ζητούµενο είναι να αυξηθούν και οι επενδύσεις χρηµατοοικονοµικού
χαρακτήρα που προέρχονται από την εγχώρια και από τις διεθνείς κεφαλαιαγορές.
Είναι δεδοµένη η πρόσφατη διεθνής τάση µεταφοράς από
τους επενδυτές της επενδυτικής τους δραστηριότητας προς τα
επενδυτικά συλλογικά σχήµατα, τα οποία διαπραγµατεύονται σε
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οργανωµένες αγορές και από τα οποία απολαµβάνουν ποικιλία
επενδυτικών επιλογών, ρευστότητα και κυρίως διαφάνεια.
Στο πλαίσιο της προσπάθειας για την τόνωση και την ανάπτυξη
της ελληνικής κεφαλαιαγοράς εν µέσω της οικονοµικής κρίσης
και µε δεδοµένη τη διεθνή τάση, κρίθηκε σκόπιµο να δηµιουργηθεί στην Ελλάδα µια αγορά όπου θα τελούν υπό διαπραγµάτευση
επενδυτικά σχήµατα, µέσω των οποίων αναµένεται να µεταφερθούν πόροι από την παγκόσµια επενδυτική κοινότητα σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται και στην ελληνική αγορά.
Προς την κατεύθυνση αυτή οι ρυθµίσεις του σχεδίου νόµου
µπορούν να προσδώσουν πραγµατικά αναπτυξιακά οφέλη στην
ελληνική οικονοµία.
Μετά την εκτενή διαβούλευση µε τους εµπλεκόµενους φορείς,
έχουµε καταλήξει σε ένα ευρύτατα, κοινά αποδεκτό -όπως φάνηκε και στην ακρόαση φορέων- πλαίσιο θέσπισης νέων επενδυτικών εργαλείων ανάπτυξης και βελτίωσης του ρυθµιστικού
πλαισίου λειτουργίας της εγχώριας κεφαλαιαγοράς, µε πραγµατικά οφέλη για την πραγµατική οικονοµία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κωδικοποιηµένα, µε το σχέδιο
νόµου επέρχονται, µεταξύ άλλων, οι εξής βασικές διαρθρωτικές
αλλαγές στο υφιστάµενο θεσµικό πλαίσιο:
Πρώτον, διευρύνεται το πεδίο των επιτρεπόµενων επενδύσεων
των αµοιβαίων κεφαλαίων επιχειρηµατικών συµµετοχών κλειστού
τύπου, µε στόχο να δηµιουργηθεί µια νέα αγορά στην Ελλάδα,
όπου θα τελούν υπό διαπραγµάτευση τα συγκεκριµένα επενδυτικά εργαλεία, υπό την αυστηρή εποπτεία πάντα της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς.
Δεύτερον, απλοποιεί τη διαδικασία σύστασης και ενισχύεται
η ευελιξία, ως προς τις επιτρεπόµενες επενδύσεις, των εταιρειών
κεφαλαίου επιχειρηµατικών συµµετοχών.
Τρίτον, ενισχύεται η ευελιξία των ανώνυµων εταιρειών επενδύσεων χαρτοφυλακίου ως προς τις επιτρεπόµενες επενδύσεις
τους, κατά τρόπο ώστε να γίνουν πιο ελκυστικές ως φορείς συλλογικών επενδύσεων.
Τέταρτον, προσαρµόζεται το πλαίσιο για την παροχή της παρεχόµενης υπηρεσίας πίστωσης από ανώνυµες εταιρείες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και πιστωτικά ιδρύµατα για εξόφληση του τιµήµατος αγοράς κινητών αξιών, που είναι εισηγµένες
σε οργανωµένη αγορά ή αποτελούν αντικείµενο διαπραγµάτευσης σε πολυµερή µηχανισµό διαπραγµάτευσης.
Επιπρόσθετα, τροποποιούνται ορισµένες διατάξεις της νοµοθεσίας κεφαλαιαγοράς µε κύριο στόχο την εύρυθµη λειτουργία
της. Συγκεκριµένα, υιοθετούνται:
Πρώτον, η µείωση του ελάχιστου µετοχικού κεφαλαίου των
ΑΕΠΕΥ και των ανωνύµων εταιρειών επενδυτικής διαµεσολάβησης.
Δεύτερον, η υποχρέωση πιστοποίησης φυσικών προσώπων
που απασχολούνται σε επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών.
Τρίτον, η δυνατότητα ενσωµάτωσης στο Ελληνικό Δίκαιο, µε
κανονιστικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, των κατευθυντήριων αρχών και συστάσεων της Ευρωπαϊκή Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών.
Τέταρτον, η µεταφορά συµβάσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών.
Πέµπτον, η τροποποίηση διατάξεων του νόµου του 2006 για
τις δηµόσιες προτάσεις, µε σκοπό την περαιτέρω ενίσχυση της
προστασίας των επενδυτών, µετόχων, δηλαδή, της µειοψηφίας.
Έκτον, η αναµόρφωση του νοµοθετικού και λειτουργικού πλαισίου για τις ανώνυµες εταιρείες επενδύσεων ακίνητης περιουσίας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πέρα από τη βελτίωση και την
ενίσχυση του δικαίου λειτουργίας κεφαλαιαγοράς, το υπό συζήτηση σχέδιο νόµου αποσκοπεί και στη ρύθµιση άλλων σηµαντικών θεµάτων, που εµπίπτουν στην αρµοδιότητα του Υπουργείου
Οικονοµικών.
Συγκεκριµένα, µε το σχέδιο νόµου ενσωµατώνονται στον κώδικα ΦΠΑ σχετικές διατάξεις του Κοινοτικού Δικαίου, ώστε η
χώρα µας να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της, αλλά και να καταστήσει το εφαρµοστέο εθνικό θεσµικό πλαίσιο πιο αποτελεσµατικό, πιο λειτουργικό.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Μια πολύ σηµαντική παράµετρος του σχεδίου νόµου αποτελούν οι διατάξεις που αποσκοπούν στην επικαιροποίηση, βελτίωση και επέκταση του ρυθµιστικού πλαισίου της αγοράς των
ψυχαγωγικών και τυχερών παιγνίων.
Η πρώτη βασική επιδίωξη στο πεδίο αυτό είναι η βελτίωση του
θεσµικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων.
Επιπλέον, εισάγεται στο θεσµικό πλαίσιο που διέπει την
«ΟΠΑΠ Α.Ε.» και κατοχυρώνεται έτσι νοµοθετικά η τριµελής επιτροπή που ήδη ελέγχει τον τρόπο λειτουργίας του µονοπωλίου
από τον ΟΠΑΠ, στο πλαίσιο εποπτείας του µονοπωλίου από το
δηµόσιο. Με τον τρόπο αυτόν καλύπτεται και µία από τις προϋποθέσεις νοµιµοποίησης του µονοπωλίου που έχει θέσει το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε προδικαστικό ερώτηµα
για τη συµβατότητα του µονοπωλίου του ΟΠΑΠ µε το δίκαιο της
Ένωσης.
Παράλληλα, λαµβάνοντας υπ’ όψιν και παρατηρήσεις συναδέλφων, µεταξύ των οποίων είναι και του ειδικού αγορητή του
ΠΑΣΟΚ, ως προς τις άδειες παραχώρησης παιγνιοµηχανηµάτων,
υποβάλαµε προσθήκη που βελτιώνει και αποσαφηνίζει την προηγούµενη διατύπωση.
Επίσης, υπάρχουν συναφείς διατάξεις που έχουν κοινοποιηθεί
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για να τύχουν της σχετικής έγκρισης
πριν ενσωµατωθούν στο Ελληνικό Δίκαιο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε το σχέδιο νόµου ρυθµίζονται,
επίσης, θέµατα της ασφαλιστικής αγοράς και αντιµετωπίζεται κατά το εφικτό- το µείζον πρόβληµα των ανασφάλιστων οχηµάτων. Προς άρση κάθε αµφιβολίας, υποβάλαµε σχετική νοµοθετική προσθήκη, ώστε να αποσαφηνιστεί το πεδίο εφαρµογής φορολόγησης των ανασφάλιστων οχηµάτων, εξαιρώντας ρητά τα
Ι.Χ. για τα οποία έχουν κατατεθεί πινακίδες.
Παράλληλα, περιλαµβάνονται και διατάξεις που αποβλέπουν
στην αντιµετώπιση µιας σειράς προβληµάτων που έχουν εντοπιστεί στην εφαρµογή συγκεκριµένων πολιτικών το τελευταίο χρονικό διάστηµα, όπως είναι: Εκκρεµότητες που απορρέουν από
την κατάργηση της Επιτροπής Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης
και συγκεκριµένες διαδικασίες για την αποσαφήνιση των αρµοδιοτήτων που ασκούνται από τη Διεύθυνση ΔΕΚΟ, της Γενικής
Διεύθυνσης Οικονοµικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονοµικών, σε σχέση µε τις αποκρατικοποιήσεις, ρυθµίζοντας λεπτοµέρειες που αφορούν στην επίσπευση της διαδικασίας αυτών,
δηλαδή των αποκρατικοποιήσεων. Η δυνατότητα απόσχισης του
κλάδου των αφορολόγητων και φορολογηµένων πωλήσεων µε
στόχο την προσέλκυση επενδύσεων στην Ελλάδα, η οποία δύναται να αποφέρει έσοδα στο ελληνικό δηµόσιο µέσω της αντίστοιχης αύξησης της κερδοφορίας του κλάδου. Μια σειρά από
φορολογικές διατάξεις, οι οποίες στοχεύουν στην ενίσχυση της
αποδοτικότητας και της αποτελεσµατικότητας του φορολογικού
και φοροεισπρακτικού µηχανισµού.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνηση καταβάλλει µεγάλη προσπάθεια, για να πιάσουν τόπο οι τεράστιες θυσίες των
Ελλήνων πολιτών, για να διαµορφωθούν οι προϋποθέσεις για την
αντιστροφή του επενδυτικού κλίµατος. Δεν θριαµβολογούµε. Η
προσπάθεια συνεχίζεται. Κι έως τώρα όλα αποδεικνύουν, όλα
συγκλίνουν στο ότι η χώρα µε σχέδιο, σκληρή δουλειά αλλά και
υψηλό, πράγµατι, κοινωνικό κόστος, επιτυγχάνει τους στόχους
της.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Υπουργέ.
Το λόγο έχει ο κ. Λαφαζάνης, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος
του ΣΥΡΙΖΑ.
Νοµίζω ότι κάνατε µία συµφωνία να µιλήσετε για δέκα λεπτά.
Να την κρατήσουµε αυτήν τη συµφωνία κυρίων και κυριών.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Δεν ξέρω αν έκανε ο κ. Βορίδης
καµµιά συµφωνία. Εγώ δεν έκανα πάντως.
Κάνατε κάποια συµφωνία, κύριε Βορίδη;
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Εγώ σιωπώ, όπως βλέπετε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Δεν είναι θέµα για δύο λεπτά.
Αλίµονο!
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Όπως είπα και προηγουµένως στην οµιλία µου, θέλω να χαιρετήσω την ιστορική, περήφανη, αποφασιστική απόφαση της κυπριακής Βουλής να πει ένα µεγάλο, στεντόρειο θα έλεγα, ηχηρό
«ΟΧΙ», στην απόφαση του Eurogroup. Νοµίζω ότι αυτό το «όχι»
και είναι και «όχι» του κυπριακού λαού, σύσσωµου του κυπριακού
λαού, ο οποίος είπε «όχι» στον εξανδραποδισµό, «όχι» στη νεοαποικιοποίηση, «ναι» στην ανεξαρτησία, την κυριαρχία του και την
προοπτική του!
Και νοµίζω ότι ο κυπριακός λαός, ένας µικρός λαός -όπως
έκανε πρόσφατα µε το Σχέδιο Ανάν- έστειλε ένα µεγάλο µήνυµα,
ένα µήνυµα αντίστασης και ελπίδας όχι µόνο προς την Ελλάδα
αλλά προς όλη την Ευρώπη. Το «όχι» του κυπριακού λαού είναι
ένα πολύ µεγάλο «όχι» στα µνηµόνια που σκεπάζουν και πνίγουν
όλη την Ευρώπη, είναι ένα µεγάλο «όχι» στη λιτότητα, είναι ένα
µεγάλο «όχι» στη γερµανική Ευρώπη. Είναι ένα µεγάλο «ναι» για
µια διαφορετική πορεία της Ευρώπης, για µια Ευρώπη των λαών,
µια Ευρώπη προοδευτική, µια Ευρώπη της δικαιοσύνης, της
ελευθερίας, της δηµοκρατίας, όπου θα γίνονται σεβαστά τα δικαιώµατα των λαών. Αυτό είναι το πολυσήµαντο µήνυµα που µας
έστειλε η Κύπρος.
Και να σηµειώσω, αγαπητοί συνάδελφοι, και κάτι το οποίο δεν
είναι καθόλου λεπτοµέρεια και πρέπει να διδάξει και την ελληνική
Βουλή, να µας διδάξει όλους και για το παρελθόν, για όσα κάναµε, και για το παρόν και για το µέλλον. Και ποιο είναι αυτό το
µεγάλο δίδαγµα; Στην κυπριακή Βουλή δεν είδαµε ούτε ένα «ναι»
-σηµειώστε το αυτό- στο σχέδιο του Eurogroup, στο νοµοσχέδιο
το οποίο κατέθεσε η κυβέρνηση. Είχαµε τριάντα έξι «όχι». Αλλά
και οι της κυβερνητικής παράταξης δεν ψήφισαν υπέρ. Έκαναν
αποχή!
Με δύο λόγια, σύσσωµη η κυπριακή Βουλή δεν ψήφισε το κατάπτυστο και νεοαποικιακό σχέδιο του Eurogroup, στο οποίο κορυφή του παγόβουνου ήταν µόνο το «κούρεµα». Όποιος διαβάσει την απόφαση του Eurogroup θα αντιληφθεί ότι επρόκειτο για
τον ενταφιασµό της κυπριακής οικονοµίας και κοινωνίας.
Και το λέω αυτό για να συγκρίνω ορισµένα πράγµατα: Το τι
έπραξαν εδώ όχι µόνο οι κυβερνήσεις -αυτές οι παραδοµένες κυβερνήσεις οι οποίες γονυκλινώς χαιρέτιζαν και υπερψήφιζαν τρία
µνηµόνια- αλλά και η Βουλή. Διότι, εδώ πανηγυρικά ορισµένοι
ψήφιζαν τα µνηµόνια -τρία µνηµόνια στη σειρά!- λεηλασίας του
ελληνικού λαού, κατεδάφισης των δικαιωµάτων του, διάλυσης
των εργασιακών σχέσεων, ύφεσης, ανεργίας. Αυτά τα µνηµόνια
ψήφιζαν οι Βουλευτές στο όνοµα της σωτηρίας αυτής της
χώρας.
Τι έκαναν οι Κύπριοι; Ούτε ένας δεν βρέθηκε να στιγµατίσει
τον εαυτό του µε κατάπτυστες αποφάσεις και κατάπτυστα «ναι»,
τα οποία θα αποτελούσαν την καταστροφή για τη χώρα του.
Υπάρχει ακόµα τώρα η δυνατότητα να αλλάξει πορεία η χώρα,
γρήγορα πριν να είναι πολύ αργά. Και για να αλλάξει πορεία, δεν
µπορεί φυσικά να γίνει µε µια κυβέρνηση σαν αυτή του κ. Σαµαρά. Είναι αυτή η Κυβέρνηση η οποία συναίνεσε στην καταστροφή της Κύπρου. Πήγε στο Eurogroup και είπε το «ναι» σε
µια απόφαση διάλυσης της κυπριακής προοπτικής.
Και ήξερε -γιατί εµείς τα έχουµε υποστεί αυτά µε τα µνηµόνιατι ψήφιζε, σε τι συναινούσε στο Eurogroup. Ήξερε, διότι τα
έχουµε περάσει µε τρία µνηµόνια εδώ στην Ελλάδα. Και όµως,
συµφώνησε µε την απόφαση του Eurogroup. Αφού κατέστρεψε
την Ελλάδα, ήθελε να καταστρέψει µε ακόµη χειρότερο και πιο
επώδυνο τρόπο και την Κύπρο.
Αυτή η Κυβέρνηση, λοιπόν, δεν µπορεί να µείνει ούτε ώρα στη
διακυβέρνηση της χώρας µας. Δεν έχει να προσφέρει τίποτα.
Είναι µια επικίνδυνη Κυβέρνηση. Μια Κυβέρνηση που υποθηκεύει
το µέλλον του ελληνικού λαού, µια Κυβέρνηση παραδοµένη, µια
Κυβέρνηση η οποία βάζει τα συµφέροντα µιας ιδιοτελούς καπιταλιστικής ολιγαρχίας σε αυτή τη χώρα πάνω από τα συµφέροντα της χώρας, πάνω από τα συµφέροντα του ελληνικού λαού,
πάνω από τις προοπτικές αυτής της πατρίδας. Αυτό κάνει αυτή
η Κυβέρνηση. Και το κάνει συστηµατικά, το κάνει µόνιµα. Δεν
µπορεί αυτή η Κυβέρνηση να παραµένει πλέον και να διαφεντεύει
τις τύχες της χώρας. Μας οδηγεί κυριολεκτικά στον όλεθρο.
Η µόνη πράξη που πρέπει να κάνει η Κυβέρνηση Σαµαρά µαζί
µε τους συνεταίρους της, το ΠΑΣΟΚ και τη ΔΗΜΑΡ, είναι να πα-
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ραιτηθεί εδώ και τώρα. Να φύγει αυτή η Κυβέρνηση, να προκηρυχθούν εκλογές. Ο ελληνικός λαός δεν πρόκειται πλέον να σας
δώσει παράταση για να παραµένετε και να καταστρέφετε αυτόν
τον τόπο. Πρέπει να το πάρετε απόφαση. Ήρθε η ώρα να αλλάξει
η µοίρα αυτής της χώρας, να αλλάξει η πορεία της.
Ο ελληνικός λαός µε τους αγώνες και την ψήφο του θα σας
καταδικάσει στο πολιτικό περιθώριο. Διότι, δεν µπορείτε πλέον
να συνεχίζετε να λεηλατείτε και να ρηµάζετε αυτόν τον τόπο.
Η Κύπρος στέλνει ένα µήνυµα στην Ελλάδα. Η Κύπρος λέει ότι
υπάρχει και άλλος δρόµος. Υπάρχει εναλλακτικός δρόµος από
το να υπακούµε στις τρόικες, από το να τηρούµε µνηµόνια τα
οποία αποφασίζουν τρίτοι για εµάς και σε βάρος µας. Μια πολύ
µικρή χώρα δεν δίστασε να σηκώσει το ανάστηµά της απέναντι
στο πανίσχυρο, το αγέρωχο Eurogroup, το οποίο πήρε τις αποφάσεις του και νόµιζε ότι έχει να κάνει µε µια µισοαποικία.
Ο κυπριακός λαός, όµως, έχει κάνει τον αντιαποικιακό αγώνα
του. Ο κυπριακός λαός έχει δώσει ποταµούς αίµατος και αγώνες
για να στέκεται όρθιος. Ο κυπριακός λαός πρόσφατα έχει αντισταθεί στις συσπειρωµένες δυνάµεις του ιµπεριαλισµού και το
έχει κάνει πολλές φορές µε τον προσανατολισµό του. Το έκανε
και άλλη µία.
Δεν λέω ότι ο δρόµος από εδώ και µπρος για την Κύπρο είναι
εύκολος. Πήγαν να καταδικάσουν την Κύπρο µε αυτήν την απόφαση, της έβαλαν το µαχαίρι, τη θηλιά στο λαιµό να την πνίξουν.
Αυτό έκαναν µε την απόφαση του Eurogroup. Δεν είναι εύκολος
ο δρόµος µε το µεγάλο «όχι» της κυπριακής Βουλής και του κυπριακού λαού. Ασφαλώς δεν είναι εύκολος. Είναι, όµως, ο µόνος,
µέσα από µεγάλες δυσκολίες, για να µπορέσει η Κύπρος να αποκτήσει ελπίδα και προοπτική. Είναι ένας δρόµος ο οποίος θα βρει
µιµητές.
Ξέρετε, µπορεί οι κυβερνήσεις να πάγωσαν, τα κατεστηµένα
στην Ευρωζώνη να έχουν ανησυχήσει, αλλά οι λαοί σε όλη την
Ευρώπη, Βόρεια και Νότια –ιδιαίτερα βεβαίως στη Νότια που πνίγονται στη λιτότητα- είδαν στο «όχι» του κυπριακού λαού, στο
«όχι» της Κύπρου, µια µεγάλη ελπίδα. Το είδαν µε προσδοκία, µε
προσµονή. Το είδαν πολύ θετικά.
Ένα κύµα αλληλεγγύης θα ξεσηκωθεί από αύριο υπέρ της Κύπρου. Όποιος σηκώσει το χέρι του για να πλήξει την Κύπρο, θα
του το κόψουν οι λαοί µε τους αγώνες και την αλληλεγγύη τους.
Διότι, οι λαοί δεν θέλουν άλλη λιτότητα, δεν θέλουν την εξόντωση, δεν θέλουν τον εξανδραποδισµό. Θέλουν µια νέα προοπτική, διότι δεν τους οδηγεί πουθενά αυτή η πολιτική του
πολυεθνικού και χρηµατιστικού κεφαλαίου που κυριαρχεί στην
Ευρωζώνη και την Ευρωπαϊκή Ένωση.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Επιτρέψτε µου, τελειώνω, κυρία Πρόεδρε.
Και, βεβαίως, µε το νοµοσχέδιο το οποίο φέρατε, ακολουθείτε
το δρόµο των µνηµονίων, τον ακραίο νεοφιλελεύθερο δρόµο, το
δρόµο της ανάθεσης της ανάπτυξης των επενδύσεων στα πιο
άγρια αρπακτικά, κερδοσκοπικά κεφάλαια. Διότι, όλα αυτά τα εργαλεία µε τα οποία απασχολείται το νοµοσχέδιο, δεν είναι εργαλεία επένδυσης, είναι εργαλεία κερδοσκοπίας.
Είναι εργαλεία τα οποία αποβλέπουν στο να κερδίσουν οι
«επενδυτές» άµεσα, γρήγορα και σε βάρος των µακροπρόθεσµων προοπτικών οποιασδήποτε χώρας.
Αυτά τα διάφορα εργαλεία, στα οποία εδώ δίνετε προνόµια,
φοροαπαλλαγές, διευκολύνσεις, προκειµένου, υποτίθεται, να
προσελκύσετε τους επενδυτές, είναι υπεύθυνα για την παγκόσµια κρίση που ζούµε. Είναι υπεύθυνα για την κρίση που ζει η
Ευρώπη και ιδιαίτερα ο ευρωπαϊκός Νότος. Πίσω από αυτά τα
εργαλεία είναι οι τράπεζες. Και οι τράπεζες είναι η αιχµή του δόρατος αυτής της κρίσης.
Εδώ, ζήσαµε αυτές τις καταστάσεις µε αυτά τα περίφηµα εργαλεία, στην πρόσφατη χρηµατιστηριακή κρίση που είχαµε, στην
κατάρρευση του Χρηµατιστηρίου και στην απώλεια τεράστιων
ποσών. Είναι συνυπεύθυνα αυτά τα εργαλεία τα οποία µας παρουσιάζετε σήµερα.
Τελειώνω µε µία παρατήρηση η οποία, όµως, είναι πάρα πολύ
σηµαντική. Δεν έχετε το δικαίωµα να χαρίζετε στις τράπεζες φόρους που δικαιούται το δηµόσιο. Δεν έχετε αυτό το δικαίωµα!
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Είναι σκάνδαλο! Δεν έχετε το δικαίωµα να µεταβιβάζετε τα περιουσιακά στοιχεία της Αγροτικής Τράπεζας στην Τράπεζα Πειραιώς αφορολόγητα και µάλιστα εκ των υστέρων! Δεν έχετε το
δικαίωµα να φέρνετε, σκανδαλωδώς, εκ των υστέρων ρύθµιση,
µετά την παραχώρηση µε προίκα, που έδωσε, βεβαίως, το δηµόσιο της Αγροτικής Τράπεζας στην Τράπεζα Πειραιώς, και να λέτε
«της χαρίζουµε τους φόρους», φόρους µια αµύθητης ακίνητης
περιουσίας, οι οποίοι είναι ανυπολόγιστοι. Ούτε καν µας λέτε τι
χαρίζετε εδώ.
Μεταβιβάσεις, λοιπόν, οι οποίες κόστισαν στο δηµόσιο. Η διαφορά ενεργητικού και παθητικού µε την οποία παραχωρήθηκε η
Αγροτική Τράπεζα, κύριε Χρυσοχοΐδη, στην Τράπεζα Πειραιώς
είναι περίπου 7 δισεκατοµµύρια. Αυτά τα 7 δισεκατοµµύρια,
κύριε Βορίδη, εδόθησαν µετρητά από το ελληνικό δηµόσιο, µε
δανεισµό, στην Τράπεζα Πειραιώς. Μέσα στην κρίση 7 δισεκατοµµύρια µετρητά! Και ερχόσαστε τώρα και µια αµύθητη ακίνητη
περιουσία την µεταβιβάζετε χωρίς φορολογία;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ολοκληρώστε,
κύριε Λαφαζάνη.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Αποσύρετε αυτήν τη διάταξη πάραυτα! Μη χρεώνεστε, κύριε Σταϊκούρα, µια τέτοια ρύθµιση,
σκανδαλώδη, χαριστική σε µια τράπεζα.
Και µιας και µιλάτε για επενδύσεις σε αυτήν τη χώρα, η Αγροτική Τράπεζα, που τη χαρίσατε µε προίκα -και τώρα χαρίζετε και
τους φόρους της µεταβίβασης της ακίνητης περιουσίας- θα µπορούσε να παίξει κεντρικό ρόλο -όχι αυτά τα επενδυτικά εργαλείασε µια ανάπτυξη της πρωτογενούς παραγωγής της χώρας µας.
Την χαρίσατε, όµως, στην Πειραιώς, για να µην έχει η Ελλάδα
Αγροτική Τράπεζα και να έχει τα διάφορα φαντεζί επενδυτικά εργαλεία σαν και αυτά που µας φέρνετε στα νοµοσχέδια. Υπάρχει
ευρωπαϊκή χώρα χωρίς Αγροτική Τράπεζα -πείτε µου µία!- όταν
ο πρωτογενής τοµέας σε πολύ πιο προηγµένες χώρες από εµάς
–εννοώ οικονοµικά- έχει το κεντρικό βάρος της απασχόλησης;
Και αναφέροµαι σε χώρες όπως η Ελβετία και η Ολλανδία. Και
εµείς δεν έχουµε Αγροτική Τράπεζα για την πρωτογενή µας παραγωγή: Δεν έχουµε ούτε Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο: Πείτε µου
µια χώρα της Ευρώπης που να µην έχει Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο. Πάτε και αυτό να το εκποιήσετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κλείστε, παρακαλώ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κάνετε εγκλήµατα!
Γι’ αυτό σας λέω ότι το νοµοσχέδιό σας ακολουθεί το µνηµονιακό, ακραίο νεοφιλελεύθερο δρόµο.
Πάρτε πίσω αυτήν τη ρύθµιση. Εµείς θα επιµένουµε µέχρι το
τέλος. Θα την καταγγείλουµε και θα την θέσουµε σε ονοµαστική
ψηφοφορία, όπως θα θέσουµε και τη µία από τις δύο τροπολογίες σας που αφορά το εκπαιδευτικό που πάτε να ανοίξετε
δρόµο µε τροπολογία από το παράθυρο, για να περάσετε το σχέδιο «Αθηνά». Θα την αποσύρετε και αυτή. Δεν µπορεί µε το
Υπουργείο Παιδείας να φέρνετε εδώ τροπολογίες της τελευταίας
στιγµής, σε άσχετο νοµοσχέδιο, για να περάσετε το σχέδιο
«Αθηνά» από το παράθυρο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Λαφαζάνη. Έχουµε και αύριο συζήτηση.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Αυτά είναι απαράδεκτα πράγµατα! Θα τα αφαιρέσετε! Θα τα πάρετε πίσω!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε.
Κλείστε παρακαλώ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Δεν πρόκειται να περάσουν από
αυτήν τη Βουλή. Είσαστε υπεύθυνοι οι Βουλευτές, που στηρίζετε
την Κυβέρνηση, γι’ αυτά τα εκτρώµατα! Δεν µπορείτε να συναινείτε συνέχεια.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Λαφαζάνη, κλείστε σας παρακαλώ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ακολουθήστε το παράδειγµα
των Κυπρίων Βουλευτών!
(Χειροκρότηµα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια Τσαρουχά): Κύριε Λαφαζάνη, είπαµε ότι έχετε δέκα λεπτά χρόνο οµιλίας.
Το λόγο έχει ο κ. Βορίδης, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της
Νέας Δηµοκρατίας.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Πράγµατι, οι στιγµές έχουν βάρος και κρισιµότητα. Και θα
ήταν ευχής έργο να µπορούσαµε όλοι να τις αντιληφθούµε ως
τέτοιες. Διότι, εφόσον µας ζητά ο κ. Λαφαζάνης να παραδειγµατιστούµε από το τι συνέβη στην κυπριακή Βουλή, να πούµε το
εξής: Η κυπριακή Βουλή πήρε την απόφασή της. Στην κυπριακή
Βουλή, όµως, µέσα σε αυτήν τη δυσκολία, δεν ακούστηκε κάποιος ο οποίος να ζητά την παραίτηση του κ. Αναστασιάδη. Στην
ελληνική Βουλή, όµως, πρέπει να παραιτηθεί η Κυβέρνηση. Ποιο
είναι το κακό της ελληνικής Κυβέρνησης; Τι το κακό έπραξε;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ότι είπε «ναι» στα µνηµόνια, ενώ
εκείνοι δεν τα ψήφισαν.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Θα σας πω, κύριε Λαφαζάνη, τι είπατε, ποιο είναι το κακό αυτό για το οποίο πρέπει να παραιτηθεί
η Κυβέρνηση.
Το κακό, λοιπόν, που έκανε η Κυβέρνηση είναι το εξής: Όταν
παρουσιάστηκε στο Eurogroup η συµφωνία -διότι αυτό παρουσιάστηκε στο Eurogroup- ανάµεσα στην κυπριακή Κυβέρνηση,
στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, στο Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παρουσία του Προέδρου του
Eurogroup, η ελληνική Κυβέρνηση –γι’ αυτό µας εγκαλεί ο ΣΥΡΙΖΑ, γι’ αυτό σας εγκαλεί, κύριε Υπουργέ- δεν την απέρριψε. Τη
συµφωνία που παρουσίασε στο Eurogroup ο εκπρόσωπος της
Κυπριακής Δηµοκρατίας, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δηµοκρατίας, έπρεπε εκείνη τη στιγµή ο Έλληνας Υπουργός των Οικονοµικών να την απορρίψει. Αυτό θα κάνατε.
Βεβαίως, τότε θα παίρνατε εσείς την ευθύνη, κύριε Λαφαζάνη,
εάν ήσασταν εκεί –ευτυχώς δεν ήσασταν- για τις πιθανές συνέπειες αυτής της απορρίψεως. Εσείς θα παίρνατε την ευθύνη για
αυτό το οποίο ο εκλεγµένος Πρόεδρος της Κυπριακής Δηµοκρατίας προ δεκαπέντε ηµερών δεν ήθελε να κάνει.
Γι’ αυτό το λόγο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήµερα πρέπει
να παραιτηθεί η ελληνική Κυβέρνηση, κατά τον ΣΥΡΙΖΑ.
Αυτή είναι η αντίληψή σας για την κρισιµότητα των στιγµών.
Έτσι αντιλαµβάνεστε τη σοβαρότητα της κατάστασης.
Εν πάση περιπτώσει, αν τα πιστεύετε αυτά, έχετε εργαλεία για
να τα προκαλέσετε. Εδώ είµαστε άµα θέλετε. Ιδού η Ρόδος, ιδού
και το πήδηµα. Τα άρθρα του Κανονισµού τα ξέρετε. Καταθέστε
πρόταση δυσπιστίας, για να δούµε ποιος θα υπερψηφίσει την
πρόταση δυσπιστίας σας µε αυτό το ενδιαφέρον σκεπτικό.
Πηγαίνω, όµως, σε κάτι άλλο: Πόσο υπεύθυνοι είστε όταν λέτε
αυτά τα πράγµατα; Τι ακριβώς εννοείτε; Μας εγκαλείτε εµάς,
που έχουµε µία σταθερή θέση και λέµε: Σε αυτό που είναι ο κυπριακός ελληνισµός, έτσι όπως εκφράζεται κυριαρχικά από την
Κυπριακή Δηµοκρατία, σεβόµαστε τις αποφάσεις του και τις υποστηρίζουµε. Και τι µας λέτε; «Μα, ξέρετε, είναι δυνατό να υποστηρίζετε αυτό το οποίο συνεφωνήθη κατ’ αρχάς από τον
Πρόεδρο της Κυπριακής Δηµοκρατίας στο Eurogroup, αλλά ταυτόχρονα να υποστηρίζετε και το αντίστροφο, το οποίο είναι η
απόρριψη αυτής της συµφωνίας από το κυπριακό Κοινοβούλιο»;
Μάλιστα, βιάζεστε να φτάσετε στα συµπεράσµατα: Τέλειωσε το
θέµα. Έληξε για την Κύπρο. Βγήκαν τα συµπεράσµατα. Κατέληξε
προς τα πού θα πάει, ποια είναι η κατεύθυνση.
Εσείς, είστε σίγουρος ότι αυτή τη στιγµή το ζήτηµα της Κυπριακής Δηµοκρατίας, της χρηµατοδότησής της, των συµφωνιών
της έχει καταλήξει;
Τι έχει καταλήξει; Υπάρχει απόρριψη µιας συγκεκριµένης προτάσεως.
Εσείς τι εύχεστε τώρα ακριβώς; Τι εύχεστε; Για να καταλάβω.
Εύχεστε να φύγει η Κυπριακή Δηµοκρατία από το ευρώ; Εύχεστε
να φύγει η Κυπριακή Δηµοκρατία από την Ευρωπαϊκή Ένωση;
Εύχεστε να κηρυχθεί σε άτακτη χρεοκοπία; Τι εύχεστε; Γιατί σε
περίπτωση που δεν το έχετε αντιληφθεί, αυτοί είναι οι κίνδυνοι
που αντιµετωπίζει σήµερα η Κυπριακή Δηµοκρατία.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Αυτά να τα πείτε στου Κύπριους
που λένε «όχι».
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Όλοι στεκόµαστε, µε πολλή περίσκεψη, µε πολύ σεβασµό, µε πολλή προσοχή στις αποφάσεις της
Κυπριακής Δηµοκρατίας.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Σε εµάς το λέτε;
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Ακούστε, κύριε Λαφαζάνη: Εσείς πα-
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νηγυρίζετε. Εµείς δεν πανηγυρίζουµε για τίποτα, ούτε για το ένα
ούτε για το άλλο. Εµείς στεκόµαστε µε σεβασµό, µε προσήλωση
και µε αγωνία.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Με πανικό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Λαφαζάνη, µην κάνετε διάλογο.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Συµπαραστεκόµαστε στις προσπάθειες που κάνει η Κυπριακή Δηµοκρατία να αντιµετωπίσει τα προβλήµατά της στο χρηµατοπιστωτικό της τοµέα, στα προβλήµατα
δανεισµού της, στο δηµοσιονοµικό της ζήτηµα. Σε αυτό, λοιπόν,
στεκόµαστε µε πολλή προσοχή.
Εσείς τι θέλετε; Να πάρουµε εµείς τις αποφάσεις για την Κυπριακή Δηµοκρατία; Να προξενήσουµε εµείς αυτές τις αποφάσεις; Αυτό λέτε; Και την ευθύνη, λοιπόν, για την εν συνεχεία
εξέλιξη των πραγµάτων θα την πάρει το ελληνικό Κοινοβούλιο γι’
αυτό το κράτος;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Σας καίει τόσο πολύ το «όχι» του
κυπριακού λαού;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Λαφαζάνη, τώρα θα κάνετε διάλογο;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Εδώ λέει…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Λαφαζάνη, δεν σας διέκοψε κανείς, όταν µιλούσατε. Αυτό είναι άδικο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Είναι µια µικρή χώρα που σήκωσε το ανάστηµά της.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Θέλετε να τορπιλίσετε τη συζήτηση;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Τόσο µνηµονιακοί είστε; Πείτε
ότι…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Δεν γράφεται
τίποτα απ’ αυτά προφανώς.
Κύριε Λαφαζάνη, µην διακόπτετε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: …
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Μόλις τελειώσει το παραλήρηµα, θα
συνεχίσω…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: …
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Το παραλήρηµά σας, κύριε Λαφαζάνη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Λαφαζάνη, σας παρακαλώ!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: …
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Δεν χύνω κανένα δηλητήριο. Στέκοµαι µε την περίσκεψη που απαιτούν οι στιγµές στο συγκεκριµένο
θέµα, µακριά από τις ανευθυνότητές σας. Αυτό κάνω, µακριά
από τις ανευθυνότητές σας, ελπίζοντας ότι θα βρεθεί λύση…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ούτε µια ψήφο δεν βρήκε στην
κυπριακή Βουλή η τρόικα.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Αυτή τη συζήτηση θα κάνουµε τώρα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Λαφαζάνη, τα είπατε αυτά. Καταγράφηκαν στα Πρακτικά, τα άκουσαν
αυτοί που ήθελαν να τα ακούσουν. Γιατί διακόπτετε τώρα;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Γιατί απευθύνεται σε εµένα.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Όχι, δεν απευθύνοµαι σε εσάς,
απευθύνοµαι γενικότερα στην άποψη του ΣΥΡΙΖΑ. Αν εσείς τώρα
το συµπυκνώσατε ότι είστε όλος ο ΣΥΡΙΖΑ, ότι είστε όλες οι πολιτικές απόψεις, το λύσαµε!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Δεν ψηφίσαµε εµείς, ο ΣΥΡΙΖΑ,
άλλοι ψήφισαν.
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Λαφαζάνη, εσάς σας σεβάστηκε ο κ. Βορίδης. Δεν σας διέκοψε. Σας
ακούσαµε όλοι µε προσοχή, προβληµατισµένοι όλοι. Αφήστε και
τον κ. Βορίδη να τοποθετηθεί. Σας παρακαλώ πολύ!
Κύριε Βορίδη, συνεχίστε και µην αναφέρεστε ονοµαστικά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Δεν ψηφίσαµε εµείς, άλλοι ψήφισαν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Λαφαζάνη, τα είπατε και πριν, θα τα ξαναπείτε και αύριο. Σας παρακαλώ! Θα πρέπει να πει και ο κ. Βορίδης αυτά που θέλει.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Ο κ. Λαφαζάνης αντιλαµβάνεται
τώρα το τεράστιο ατόπηµα των τοποθετήσεών του…
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Βορίδη,
µην αναφέρεστε προσωπικά.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: ...τους τεράστιους κινδύνους των τοποθετήσεων τις οποίες έχει κάνει. Το αντιλαµβάνεται και ευρισκόµενος µπροστά από τους κινδύνους που έχουν αυτές οι
τοποθετήσεις, τώρα η λύση είναι οι φωνασκίες.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Δεν ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Βορίδη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Λαφαζάνη, ξέρουµε ποιοι ψήφισαν. Σας παρακαλώ!
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Αφήστε, κύριε Λαφαζάνη, να δούµε
πώς εξελίσσεται όλο αυτό το πράγµα και ευχηθείτε µαζί µε εµάς
και µε όλο τον ελληνισµό τα πράγµατα να πάνε καλά για την
Κύπρο, να γίνουν τα πράγµατα έτσι όπως πρέπει, να βρεθούν οι
ισορροπίες, να διασωθούν τα χρήµατα, το τραπεζικό σύστηµα,
να διασωθεί ο τόπος οικονοµικά. Κάντε αυτήν την ευχή! Σε αυτήν
την κρίσιµη στιγµή, εσείς έχετε βγει και πανηγυρίζετε, διότι πιστεύετε ότι δόθηκε λύση! Ποια είναι η λύση που έχει δοθεί σήµερα, τώρα, αυτήν την ώρα;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Πείτε µια καλή κουβέντα…
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Εγώ ξέρω ότι αυτήν τη στιγµή λόγω
της ρευστότητας της κατάστασης δεν υπάρχει λύση. Εύχοµαι,
λοιπόν, εγώ –και ελπίζω να εύχεστε µαζί µου- µαζί µε τον κυπριακό λαό να µπορέσει να δοθεί λύση στο πρόβληµα που αντιµετωπίζει η Κύπρος. Εσείς θέλετε κάτι περισσότερο από αυτό;
Πάµε παρακάτω. Μας ρωτάτε: Είχε στήριξη η Κύπρος; Είχε και
έχει απόλυτη στήριξη η Κύπρος σε όλες τις επιλογές, όχι όµως
µε µια προκατασκευασµένη αντίληψη για το ποιες πρέπει να είναι
οι επιλογές της. Διότι ακόµη και αν έχουµε άποψη –και αυτό το
λέω για τον κ. Τσακαλώτο- και καθένας από εµάς έχει άποψη για
την εξέλιξη αυτής της συµφωνίας, αυτήν την άποψη η Κυβέρνηση µοιραία την υποτάσσει στις επιλογές της Κυπριακής Δηµοκρατίας. Πρέπει να κάνει κάτι άλλο; Να πάρουµε, δηλαδή, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, τη θέση, για παράδειγµα, ότι η συγκεκριµένη συµφωνία είναι κακή και ενώ τη θέλει ενδεχοµένως ο Κύπριος Πρόεδρος; Άρα, τι να κάνουµε; Να «αδειάσουµε» τον
Κύπριο Πρόεδρο. Αυτά µας λέτε. Αυτό έπρεπε να κάνουµε;
Να πάρουµε τώρα την άλλη άποψη που θέλετε εσείς και να
αρχίσουµε να επευφηµούµε τη συγκεκριµένη προσέγγιση του
κυπριακού Κοινοβουλίου. Παρεµπιπτόντως, έχουµε άλλο σύστηµα. Το λέω, γιατί ενδεχοµένως αυτό δεν γίνεται κατανοητό.
Είναι Προεδρική η Δηµοκρατία εκεί. Προ δεκαπέντε ηµερών έχει
εκλεγεί ο Πρόεδρος. Δεν εξελέγη προ δεκαπέντε ηµερών η κυπριακή Βουλή. Είναι άλλοι οι συγκεκριµένοι συσχετισµοί. Ο Κύπριος Πρόεδρος…
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κυρία Πρόεδρε, θα µου δώσετε λίγο χρόνο ακόµη, επειδή
υπήρξε και µια µικρή περίοδος διακοπών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ναι, κύριε Βορίδη. Συνεχίστε.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Αυτή, λοιπόν, η κυπριακή Βουλή έχει
βγει µέσα σε έναν άλλον πολιτικό συσχετισµό. Αντικατοπτρίζει
διαφορετική συγκεκριµένη κοινωνικοπολιτική συγκυρία. Σεβαστή
απολύτως η γνώµη της. Προφανώς. Το λέω, όµως, για να κατανοήσουµε τη δοµή και τη λειτουργία που δεν είναι η ίδια. Δεν
έχουµε την ίδια λειτουργία. Απαντώ, λοιπόν, στο ερώτηµα:
«Υπήρχε στήριξη στην Κύπρο;». Απόλυτη.
Επόµενο ερώτηµα. Θέτει ερωτήµατα ο κ. Τσακαλώτος πολύ
σηµαντικά. Συµφωνώ µαζί σας και µαζί µε εσάς θα συµφωνήσουν, νοµίζω, και πάρα πολλοί. Πάρα πολλοί οι οποίοι σήµερα
ασκούν κριτική στην απόφαση του Eurogroup για µια σειρά από
συνέπειες που είχε αυτή η απόφαση, όπως για τον κλονισµό της
πίστης στο τραπεζικό σύστηµα, για το γεγονός ότι ανατρέπεται
η αρχή της εγγύησης των καταθέσεων, για το γεγονός ότι προφανώς υπάρχει ένα ζήτηµα στον τρόπο µε τον οποίο ανακεφαλαιοποιούνται οι τράπεζες, για το ότι πράγµατι επιτείνεται και
διαχέεται η αβεβαιότητα όχι µόνο στο Νότο, αλλά γενικότερα
στον ευρωπαϊκό τραπεζικό χώρο.
Αυτά πιστεύετε ότι δεν συνεκτιµήθηκαν; Το Eurogroup πήρε
µια απόφαση. Η Κυπριακή Δηµοκρατία πήρε µια απόφαση. Αυτή
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τη στιγµή πόσο περισσότερο µπορούµε να βαθύνουµε την κριτική µας, στη συγκεκριµένη στιγµή, στο συγκεκριµένο σηµείο,
χωρίς να είµαστε ανεύθυνοι για τον τρόπο που θα εξελιχθούν τα
πράγµατα, για τον τρόπο µε τον οποίο η ίδια η Κυπριακή Δηµοκρατία θέλει να αντιµετωπίσει αυτό το ζήτηµα; Για να το πω διαφορετικά, πότε η Κυπριακή Δηµοκρατία εκφράστηκε αυθεντικά;
Όταν µίλαγε δια του Προέδρου της στο Eurogroup ή όταν πήρε
την απόφαση που πήρε σήµερα στο κυπριακό Κοινοβούλιο; Είναι
δυο διαφορετικές προσεγγίσεις.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Τα είπε ο κ. Στουρνάρας αυτά
στο Eurogroup; Αυτό ρωτώ.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Σας απαντώ. Στο Eurogroup δεν γίνεται φιλολογική συζήτηση, ούτε ακαδηµαϊκή. Πάνω σε µια συγκεκριµένη επεξεργασµένη πρόταση τοποθετούνται κυβερνήσεις.
Προφανώς, προ του Eurogroup, έχουν ληφθεί υπ’ όψιν µια σειρά
από παράµετροι. Αυτή η πρόταση εµφανίστηκε στο Eurogroup.
Τώρα, αν εκφράστηκαν επιφυλάξεις, αν ακούστηκαν κριτικές
σκέψεις ή οτιδήποτε, τελικά δεν έχει σηµασία.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Γιατί;
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Να σας πω γιατί δεν έχει σηµασία,
κύριε Τσακαλώτο. Γιατί, όπως όλα τα πολιτικά όργανα, εκείνο
που έχει σηµασία τελικώς είναι η πολιτική απόφαση και θέση που
κρατά ο καθένας. Αυτό είναι που έχει σηµασία. Εκείνη τη στιγµή
η πολιτική θέση που κράτησε η ελληνική Κυβέρνηση ήταν η υποστήριξη της θέσης της Κυπριακής Δηµοκρατίας έτσι όπως αυτή
είχε οργανωθεί και εκφραστεί µέσα από µια συγκεκριµένη συµφωνία. Αυτή, λοιπόν, ήταν η θέση.
Δηµιουργούνται ζητήµατα; Φυσικά δηµιουργούνται ζητήµατα,
αλλά εδώ ερχόµαστε στη δική σας κριτική. Ποια είναι η δική σας
κριτική; Μου λέτε για τα επιτόκια. Φυσικά υπάρχει ένα ζήτηµα µε
τα επιτόκια. Ποιος δουλεύει για τη µείωση των επιτοκίων, παραδείγµατος χάριν, στην Ελλάδα; Ποιος, αν όχι η Κυβέρνηση που
µε την αντίστοιχη συµφωνία του Eurogroup φέρνει επιτόκια
0,75% και µας βγάζει από το 4% και θα υπάρξει αποκλιµάκωση
των επιτοκίων στην Ελλάδα;
Λέτε: «Δεν πρέπει να το βλέπουµε τοπικά το ζήτηµα, πρέπει να
το δούµε ευρωπαϊκά». Συµφωνώ. Πρέπει να το δούµε ευρωπαϊκά. Για να το δούµε ευρωπαϊκά, πρέπει να µιλήσουµε µέσα
στους ευρωπαϊκούς συσχετισµούς. Μόνοι µας θα το δούµε ευρωπαϊκά; Δεν υπάρχουν ευρωπαϊκοί συσχετισµοί; Δεν υπάρχουν
συσχετισµοί ισορροπιών ή θα καταγγείλουµε τη διαδικασία και
θα σηκωθούµε να φύγουµε και να πάµε στην ευχή του Θεού; Με
ποιον τρόπο θα το κάνουµε; Άρα, προφανώς υπάρχει αυτή η συζήτηση και αυτή διεξάγεται.
Λέτε: «Θέλουµε τα αντίστοιχα εργαλεία». Ποια; Τις περιφερειακές τράπεζες. Σας είπαµε εµείς να µην φτιαχτούν οι περιφερειακές τράπεζες στην Ελλάδα; Τι εννοείτε; Να φτιαχτούν κρατικές
περιφερειακές τράπεζες; Αυτό λέµε; Είπαµε εµείς ότι είµαστε αντιτιθέµενοι στο να φτιάξει όποιος θέλει, σύµφωνα µε τα οριζόµενα από το νόµο, την περιφερειακή τράπεζα που θέλει;
Ο κλονισµός της βεβαιότητας. Φυσικά, αυτό είναι µια µεγάλη
συζήτηση στην Ευρωζώνη. Προφανώς, είναι µια τεράστια συζήτηση. Τι είναι εκείνο που ενισχύει τη βεβαιότητα, αν όχι αυτό το
οποίο σε τελική ανάλυση φρόντισε η ελληνική Κυβέρνηση -και
δεν της το πιστώνετε- να διασφαλίσει µέσα από τη συγκεκριµένη
απόφαση του Eurogroup –γιατί αυτό δεν το άκουσα καθόλουτους κινδύνους που έχουν οι αποφάσεις για την τύχη των κυπριακών τραπεζών για το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα και εξασφαλίστηκε ότι είναι θωρακισµένη η ελληνική οικονοµία από αυτούς
τους κινδύνους;
Αυτό γιατί δεν το αναγνωρίζουµε στην Κυβέρνηση; Γιατί δεν
λέµε µια καλή κουβέντα γι’ αυτό που αποτελεί έναν πραγµατικό
κίνδυνο για την εξέλιξη του τραπεζικού συστήµατος; Άρα, λοιπόν, αυτά είναι εκείνα που έχουν εξασφαλιστεί.
Όµως, εδώ, για να το πούµε διαφορετικά, ακούµε παραδοξολογίες -µε συγχωρείτε πάρα πολύ- διότι εσείς -για να δείτε τις
εσωτερικές αντιφάσεις- φωνάζετε τώρα για αυτή τη συµφωνία.
Αυτή η συµφωνία σε ποιο σηµείο δεν σας αρέσει ακριβώς; Σ’
αυτό το σηµείο που ενδεχοµένως πολλοί από εµάς είναι σκεπτικοί, που είναι αυτό βεβαίως της επέµβασης στις καταθέσεις;
Αυτό έχει υπάρξει πρότασή σας. Εσείς θα πρέπει να πανηγυρί-
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ζετε. Είναι, όπως το είπε ο Μεντβέντεφ «ένωση σοσιαλιστικών
σοβιετικών δηµοκρατιών», είναι ανατολικογερµανικής εµπνεύσεως αυτή η παρέµβαση. Προφανώς, εµείς που υποστηρίζουµε
την ιδιοκτησία, δεν είµαστε ευτυχείς µε µια τέτοια προσέγγιση.
Εσείς, όµως, τι θέµα έχετε µε αυτό; Ή απλώς είναι το µνηµόνιο
που είναι κακό;
Πάω τώρα και στο επόµενο. Άκουσα –άλλη παραδοξολογίαπως συνεκρίθη ο αγώνας της ΕΟΚΑ -δεν ήξερα ότι τον ενστερνίζεστε, κύριε Λαφαζάνη- µε το «όχι» στο συγκεκριµένο πρόγραµµα διάσωσης της Κύπρου. Μάλιστα.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Αντιαποικιακός αγώνας ξέρετε τι
είναι;
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Εγώ ξέρω πολύ καλά τον αγώνα της
ΕΟΚΑ. Δεν είµαι βέβαιος αν έχουµε την ίδια αντίληψη γι’ αυτόν.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κάνετε λάθος.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Πάµε όµως παρακάτω. Όταν κάνουµε τέτοιου είδους συγκρίσεις, µπορεί να βγει νόηµα;
Περαιτέρω, εσείς θα συµφωνήσετε µεταξύ σας ακόµα και στο
νοµοσχέδιο; Για παράδειγµα, λέει ο κ. Τσακαλώτος «χρήσιµα
αλλά όχι αρκετά τα επενδυτικά εργαλεία που προβλέπονται στο
νέο νοµοσχέδιο» και λέει ο κ. Λαφαζάνης «άγρια κερδοσκοπικά,
σπεκουλαδόρικα αυτά τα εργαλεία, δεν µας χρειάζονται». Τι απ’
τα δύο ισχύει; Είναι δύο τοποθετήσεις, οι οποίες έχουν απόσταση δεκαπέντε λεπτών µεταξύ τους, απ’ το ίδιο κόµµα.
Επίσης, λέει ο κ. Λαφαζάνης ότι δεν έχουµε δικαίωµα να χαρίζουµε στις τράπεζες φόρους που δικαιούται το δηµόσιο. Μιλάτε
για το άρθρο 22 και το λέτε αυτό σε µία Κυβέρνηση, η οποία έχει
εισπράξει απ’ τις τράπεζες 550 εκατοµµύρια. Το λέτε αυτό σ’
αυτήν την Κυβέρνηση, που όταν φωνάζατε και µας εγκαλούσατε,
δεν πιστεύατε ότι αυτά πρόκειται να εισπραχθούν!
Επίσης, την αναλογική εφαρµογή των διατάξεων για τις συγχωνεύσεις και των ελαφρύνσεων που γίνονται στις συγχωνεύσεις
στις υπό εξυγίανση επιχειρήσεις, εσείς τη λέτε φωτογραφική
εφαρµογή. Γιατί δεν έπρεπε λοιπόν να υπάρξει στις υπό εξυγίανση επιχειρήσεις µια τέτοια ρύθµιση, η οποία σε τελευταία
ανάλυση επιτρέπει να µη µεταφερθεί τελικώς περαιτέρω κόστος
σε αυτούς που πρόκειται να εξυγιανθούν; Και αυτό το κόστος,
στο πλαίσιο ειδικά της διαδικασίας αυτής εξυγιάνσεως των τραπεζικών ιδρυµάτων, πάλι θα µεταφερόταν στην πραγµατικότητα
στον φορολογούµενο. Γλιτώνουµε τον φορολογούµενο από ένα
κόστος και έρχεστε και µας εγκαλείτε γι’ αυτό.
Άρα, λοιπόν, να καταλήξουµε στο ποια είναι η πολιτική θέση
που υπερασπίζεστε. Η Κυβέρνηση έχει κάνει αυτά που πρέπει.
Εγώ νοµίζω ότι το σωστό στην παρούσα φάση είναι να σταθούµε
όλοι µε πολλή προσοχή απέναντι σε αυτό που συµβαίνει, γιατί
αυτό που συµβαίνει είναι εξαιρετικά κρίσιµο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ολοκληρώστε,
κύριε Βορίδη.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Είναι κρίσιµο για την Ένωση, είναι
κρίσιµο για την Ελλάδα, είναι κρίσιµο πάνω απ’ όλα και κυρίως
για την Κύπρο και σ’ αυτό δεν µπορείτε να έρχεστε και να κάνετε
µικροπολιτική εκµετάλλευση. Και εκεί κάποια στιγµή θα πρέπει
να υπάρξει µια κόκκινη γραµµή.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Το λόγο έχει ο
κ. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του
ΠΑΣΟΚ, για δέκα λεπτά.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Νοµίζω ότι το περιεχόµενο της αποψινής συζήτησης στο ελληνικό Κοινοβούλιο αποτελεί µνηµείο λαϊκισµού και δηµαγωγίας
για µια ακόµη φορά, µε αποτέλεσµα να ακούµε εδώ µέσα πρωτοφανείς διατυπώσεις, όπως άκουσα έναν συνάδελφο του ΣΥΡΙΖΑ να µου λέει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δικαιώθηκε για πέντε λόγους και
ανέφερε τους λόγους.
Αναρωτιέµαι για ποιο θέµα δικαιώθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ και θέλω µια
απάντηση σε αυτό, κύριε Λαφαζάνη. Σε ποιο θέµα δικαιώθηκε ο
ΣΥΡΙΖΑ; Μήπως επιβεβαιώθηκε η πολιτική του για την Ευρώπη;
Μήπως χρηµατοδοτήθηκε η Κύπρος; Μήπως αύριο το πρωί θα
γίνει αυτό που ευχόµαστε όλοι, δηλαδή να λειτουργήσουν οι τράπεζες, να χρηµατοδοτηθεί η κυπριακή οικονοµία, να δανειστούν
οι επιχειρήσεις και να αρχίσει πάλι να κινείται η οικονοµία µετά

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΜZ’ - 19 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

από τέσσερις-πέντε µέρες που είναι κλειστές οι τράπεζες; Αυτή
είναι η νίκη σας; Ποια είναι η νίκη σας;
Για όνοµα του Θεού! Ήρθατε εδώ σήµερα και ζητάτε την παραίτηση της Κυβέρνησης. Για ποιον λόγο από χθες µέχρι σήµερα; Τι µεσολάβησε; Η δικαίωσή σας, η δικαίωση του ΣΥΡΙΖΑ;
Άκουσα επίσης έναν οµιλητή σας που µίλησε για τις συµµαχίες
που πρέπει να κάνετε. Το αδελφό σας κόµµα της Αριστεράς στη
Γερµανία έχει διαφορετική άποψη από την κ. Μέρκελ για το θέµα
του κυπριακού, της κυπριακής οικονοµίας, του τραπεζικού προβλήµατος, της διάσωσης των τραπεζών της Κύπρου; Έχει ακριβώς την ίδια άποψη και µάλιστα έχει πιο σκληρή άποψη. Και
µάλιστα πρώτος ο Σόιµπλε βγήκε και είπε για τις 100.000 –πολύ
σωστά- κάτι που δεν µπορεί να τεθεί σε διαπραγµάτευση, γιατί
είναι ζήτηµα που αφορά και τη νοµοθεσία αλλά και τα συναλλακτικά ήθη συνολικά στην Ευρώπη αλλά και σε όλο τον κόσµο.
Άρα, λοιπόν, ποιοι είναι οι σύµµαχοί σας;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Αρκεί που έχετε σύµµαχο τον
Σόιµπλε, κύριε. Είσαστε ο µόνος σε όλη την Ευρώπη που λέει τα
καλά που έχει κάνει ο Σόιµπλε. Ο µόνος! Δεν πιστεύω να υπάρχει
άλλος, ...
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ: Ποιοι είναι οι σύµµαχοί σας λοιπόν;
Ποια πολιτική σας δικαιώθηκε και γιατί ζητάτε την παραίτηση της
Κυβέρνησης;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: ...για τα καλά που έχει κάνει!
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ: Αλλά τι κάνατε απόψε, κύριε Λαφαζάνη; Κάνατε, λοιπόν, και πάλι µια κατεβασιά. Είχατε καιρό να
κάνετε κατεβασιά, πριν από δεκαπέντε µέρες περίπου, όταν στο
Σύνταγµα είδατε φως και ανεβήκατε στο γραφείο ενός γενικού
γραµµατέα. Η νεολαία και κάποιοι Βουλευτές σας που πήγαν τυχαία περνώντας από εκεί. Τώρα κάνετε κατεβασιά µε αφορµή τη
συζήτηση στην κυπριακή Βουλή. Ενώ είναι υπεύθυνος ο κυπριακός λαός –αυτός και µόνο αυτός- να πάρει αποφάσεις για τα ζητήµατα που τον αφορούν, εσείς µιλάτε εξ ονόµατός του.
Κοιτάξτε, εγώ θέλω να σας δώσω µία –εντός εισαγωγικών«συµβουλή», να σας κάνω µια πρόταση.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Δώστε την αλλού τη συµβουλή
σας.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ: Ο δρόµος δεν είναι κατεβασιά, δεν
είναι κατοστάρι. Είναι µαραθώνιος. Υπάρχουν ακόµα τρία χρόνια
τουλάχιστον µπροστά, κύριε Λαφαζάνη. Σε τρία χρόνια θα γίνουν
εκλογές στη χώρα και σε τρία χρόνια θα αναµετρηθεί η πολιτική
σας µε τις άλλες πολιτικές στο εκλογικό και πολιτικό πεδίο και ο
ελληνικός λαός θα κρίνει.
Άρα, λοιπόν, κάντε υποµονή και µην κάνετε άλλες κατεβασιές,
γιατί οι κατεβασιές κουράζουν κιόλας και κάθε µέρα όλο και περισσότερο ο κόσµος αντιλαµβάνεται πολύ καλά τι σηµαίνει να
µην έχεις σχέδιο και να µην έχεις στρατηγική.
Θέλω, επίσης, να σας υπενθυµίσω, κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, ότι ο ελληνικός λαός αντιµετώπισε µε ψυχραιµία την κρίση.
Δεν είχαµε ποτέ ουρές έξω απ’ τις τράπεζες. Δεν έκλεισαν ούτε
µια µέρα οι τράπεζες και δεν έχασε κανείς καταθέτης τα χρήµατά
του σ’ αυτή τη χώρα και αυτό υπήρχαν λόγοι που έγινε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ψηφίσατε για να τα χάσει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Λαφαζάνη, σας παρακαλώ τώρα. Μόνο εσείς µιλάτε στην Αίθουσα και
ο οµιλών Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος. Όλοι θέλουν να εκφράσουν την άποψή τους στο κάτω-κάτω.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ: Διότι θωρακίστηκε η οικονοµία. Διότι
θωρακίστηκε η χώρα. Διότι κάποιοι, κύριε Λαφαζάνη, έδωσαν
µάχες εδώ µέσα για να ψηφιστούν κάποια συγκεκριµένα νοµοσχέδια, προκειµένου η χώρα να έχει συνεχή χρηµατοδότηση, για
να µπορείτε εσείς τώρα να µιλάτε για τα µνηµόνια και να ζητάτε
την παραίτηση της Κυβέρνησης.
Πρέπει σήµερα από αυτό το Βήµα, όπου γίνεται αυτή η συζήτηση, να υπενθυµίσουµε και να διακηρύξουµε αυτό που είπε ο
Υπουργός προηγουµένως, ότι η ελληνική Κυβέρνηση, η ελληνική
πολιτεία, διασφαλίζει πλήρως τις καταθέσεις των Ελλήνων πολιτών, τις αποταµιεύσεις τους, τηρώντας και το γράµµα και το
πνεύµα της ευρωπαϊκής νοµοθεσίας και της κρατούσας συναλλακτικής πρακτικής στο ζήτηµα των τραπεζών.
Επίσης, θέλω να τονίσω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι ο
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αγώνας που έχουµε µπροστά µας είναι πολύ µακρύς. Με την
προσπάθεια που κάνει αυτός ο λαός και µε την καθηµερινή συνδροµή των πολιτικών δυνάµεων που στηρίζουν αυτήν την Κυβέρνηση, όλο και περισσότερο θα θωρακίζουµε και θα διασφαλίζουµε βήµα-βήµα προς την επανεκκίνηση της οικονοµίας και
εδώ ακριβώς είµαστε σήµερα για να συζητήσουµε το νοµοσχέδιο, το οποίο έφερε η Κυβέρνηση για ψήφιση.
Μάλιστα ο κ. Τσακαλώτος είπε µε έναν τρόπο πολύ –υποθέτω,
όχι σκόπιµα- απαξιωτικό: «Μα, τώρα καιγόµαστε και εσείς φέρνετε το venture capital; Εδώ καιγόµαστε και φέρνετε αναπτυξιακά
εργαλεία;». Ναι, αυτό είναι το κρίσιµο ζητούµενο σήµερα. Το κρίσιµο ζητούµενο είναι να φέρουµε στη Βουλή και να νοµοθετήσουµε εργαλεία, τα οποία θα διευκολύνουν τις επενδύσεις στη
χώρα.
Ωστόσο έχουµε σηµαντικά προβλήµατα, κύριε Υπουργέ. Είχα
την τύχη-ατυχία να διαχειριστώ κάποιο απ’ αυτά τα προγράµµατα
ως Υπουργός Ανάπτυξης και πραγµατικά ορισµένες φορές
έφτασα σε απελπισία. Για παράδειγµα το «Jeremie», το οποίο
είναι ένα πρόγραµµα καλό. Έχει χρήµατα από το ΕΣΠΑ. Είναι ένα
πρόγραµµα το οποίο το τροποποιήσαµε για να το κάνουµε πιο
συµβατό µε τις ανάγκες των επιχειρήσεων, να είναι πιο εύκολα
προσβάσιµο στις επιχειρήσεις, αλλά δυστυχώς υπάρχει ένας µεγάλος ανασταλτικός παράγοντας: το τραπεζικό µας σύστηµα.
Εάν δεν το λύσουµε αυτό το θέµα, δεν µπορούµε να προχωρήσουµε.
Ειλικρινώς, θεωρώ ότι είναι πια βασική προϋπόθεση από τη
στιγµή που έχουµε τη δυνατότητα µέσα από τη δηµόσια δαπάνη
του ΕΣΠΑ να χρηµατοδοτούµε µε φθηνό χρήµα τις επιχειρήσεις,
αλλά πάντα µε τη λογική της µόχλευσης των τραπεζών, επιβάλλεται αυτή τη στιγµή άµεσα να προχωρήσουµε στην ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών και στη χρηµατοδότηση της χώρας.
Οδηγούµεθα σε έναν πνιγµό, σε µια ασφυξία χρηµατοοικονοµική,
η οποία οδηγεί σε θάνατο υγιέστατες επιχειρήσεις. Το ίδιο συµβαίνει µε το ΕΤΕΑΝ, το ίδιο συµβαίνει µε µια σειρά προγράµµατα
του ΕΣΠΑ, τα οποία θα µπορούσαν να αποτελέσουν µια καλή µηχανή αναζωογόνησης των πολύ µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων τώρα που έχουν ανάγκη από τη χρηµατοδοτική στήριξη.
Τέλος, επειδή έρχεται και ξανάρχεται η κουβέντα γύρω από
τις ιδιωτικοποιήσεις και ακούω κάποιους συναδέλφους να αναφέρονται σε πολύ συγκεκριµένους οργανισµούς, θεωρώ ότι πρέπει να το κλείσουµε αυτό και να είµαστε πολύ καθαροί απέναντι
στον ελληνικό λαό.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν είναι δυνατόν να συζητάµε
σήµερα στην Ελλάδα για κάποιους οργανισµούς, οι οποίοι δεν
έχουν να κάνουν µε το δηµόσιο συµφέρον, όπως είναι ο ΟΠΑΠ
για παράδειγµα όπου ασκείται τζόγος και να ασχολείται το κράτος µε το τζόγο ή να µοιράζει το κράτος λεφτά στα αθλητικά σωµατεία και µάλιστα µε όρους καθόλου διαφανείς, οι οποίοι
προσβάλλουν το αίσθηµα των πολιτών. Προσβάλλουν την αξιοκρατία και προσβάλλουν επίσης την προσπάθεια που πρέπει να
κάνει η χώρα προς τη διαφάνεια και τη δηµοκρατία τα επόµενα
χρόνια.
Πρέπει να τελειώνουµε µε αυτά τα κεφάλαια. Αυτά τα κεφάλαια δηµιούργησαν πολύ σκοτεινές διαδροµές στο πολιτικό σύστηµα της χώρας µας. Αυτό που ζητούν οι πολίτες είναι διαφάνεια, είναι ο ιδιωτικός τοµέας στο πλαίσιο των κανόνων της ελεύθερης οικονοµίας, του Συντάγµατος και των νόµων αυτής της
χώρας, του υγιούς ανταγωνισµού, να λειτουργούν οι επιχειρήσεις σ’ αυτό το πλαίσιο και να αποδίδουν θέσεις εργασίας, κέρδη
στους επιχειρηµατίες και φόρους στο δηµόσιο, στους Έλληνες
πολίτες. Αυτή είναι η δική µας αποστολή εδώ, να δηµιουργήσουµε ένα πλαίσιο µε βάση το οποίο θα λειτουργήσουν και η οικονοµία και το πολιτικό σύστηµα.
Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Και εµείς ευχαριστούµε, κύριε Χρυσοχοΐδη.
Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Κωνσταντίνος Γιοβανόπουλος.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Σας ευχαριστώ, κυρία
Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι η πρώτη φορά που ανε-
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βαίνω στο Βήµα µετά από το θλιβερό περιστατικό που συνέβη
στον Αντιπρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου, τον συντοπίτη µου
Γιώργο Παπαστάµκο και θέλω από το Βήµα αυτό να ευχηθώ σε
ανθρώπινο επίπεδο «ταχεία ανάρρωση», γιατί πραγµατικά είναι
ένας άνθρωπος, ο οποίος προσέφερε χρόνια στον τόπο και χρόνια και στην Ελλάδα. Ένιωσα την ανάγκη οπωσδήποτε να του ευχηθώ «περαστικά» για αυτό το θλιβερό περιστατικό και «ταχεία
ανάρρωση».
Ακούω µε προσοχή τα όσα διαδραµατίζονται στο Κοινοβούλιο.
Προσπαθώ να καταλάβω τον κ. Βορίδη. Είναι κρίσιµη η κατάσταση. Εντοπίστε µας γιατί είναι κρίσιµη η κατάσταση. Δώστε
µας το modus vivendi αυτής της Κυβέρνησης για να συνειδητοποιήσουµε και εµείς σε τι συνίσταται η κρισιµότητα. Γιατί αυτό
το αφήνετε.
Η κρισιµότητα, κατά τη δική µου άποψη, είναι ότι βρίσκεστε
και ζείτε σε µια απέραντη αντίφαση, την οποία δεν µπορείτε πια
να χαλιναγωγήσετε. Άκουσα µε προσοχή και δίνω αυτό το παράδειγµα της φράσης του κ. Κουκουλόπουλου. Ο κ. Κουκουλόπουλος, εισηγητής του ΠΑΣΟΚ στο συγκεκριµένο νοµοσχέδιο, δεν
µπήκε καν στον κόπο να µας εξηγήσει γιατί αυτό το νοµοσχέδιο
είναι καλό, γιατί έχει θετικά για την ελληνική οικονοµία, γιατί συµφέρει τους Έλληνες πολίτες. Μας µίλησε γενικά και αόριστα.
Ακούστε τι είπε η κ. Ασηµακοπούλου. Ενστερνίζοµαι ότι είπε
ΠΑΣΟΚ και Νέα Δηµοκρατία ένα πράγµα, ταυτόσηµα. Δεν χρειάστηκε καν να µπει στον κόπο να µας εξηγήσει: ένα πράγµα, κυβερνητικοί συνέταιροι.
Στην επόµενη φράση του ο κ. Κουκουλόπουλος είπε ότι ήταν
εγκληµατική η απόφαση του Eurogroup. Γιατί µας το λέει σήµερα; Ποιος την πήρε την απόφαση όταν ανέβαιναν κάποιοι άνθρωποι στο Eurogroup; Γιατί µας το λέει σήµερα; Γιατί δεν µας
το είπε χθες; Γιατί δεν είπε χθες ότι ήταν εγκληµατικό αυτό που
έγινε; Γιατί δεν είπε χθες στον κ. Στουρνάρα «αν το κάνεις, θα
είσαι εγκληµατίας»; Δεν το είπε.
Αυτή είναι η κρισιµότητα. Η κρισιµότητα είναι ότι δεν µπορείτε
να συνεννοηθείτε. Η κρισιµότητα είναι ότι ακόµα και εσείς καταλαβαίνετε ότι φθάνετε σε ένα απέραντο αδιέξοδο και παρόλα
αυτά συνεχίζετε να οδηγείτε την πατρίδα και δυστυχώς και το
Κοινοβούλιο και τους Βουλευτές σας σε αυτό το αδιέξοδο.
Δεν ξέρω πώς θα γλυτώσουµε και πώς θα γλυτώσετε και εσείς
απ’ αυτό το αδιέξοδο, αλλά ελπίζω να είναι σύντοµα. Γιατί σήµερα οι Κύπριοι Βουλευτές έστειλαν ένα υπέροχο γράµµα. Δεν
ξέρω αν το παραλάβατε. Δεν ξέρω αν θα µπείτε στον κόπο να
κάνετε πρώτη, δεύτερη, τρίτη ανάγνωση και να συνειδητοποιήσετε το γράµµα που έστειλαν αυτοί οι Βουλευτές.
Μπήκατε τώρα στα φληναφήµατα ότι δεν πρέπει να σχολιάζουµε το τι συµβαίνει σε ένα άλλο κράτος. Ποιο άλλο κράτος;
Γιατί µιλάµε τώρα; Μιλάµε για την ίδια παιδεία, για την ίδια
γλώσσα, για την ίδια θρησκεία, για την ίδια κουλτούρα, είµαστε
οι Ελλαδίτες και είναι οι Κύπριοι. Είµαστε ένα έθνος. Μη µας λέτε
ότι δεν έχουµε καµµία αρµοδιότητα να σχολιάζουµε καν. Δεν
είναι παρέµβαση να µιλάς για το τι συνέβη πριν από λίγο, για ένα
γεγονός που µπορεί αύριο το πρωί στο Τόκυο που ξηµερώνει το
πρώτο χρηµατιστήριο, να συγκλονίζεται ο παγκόσµιος οικονοµικός γίγαντας και µας λέτε ότι δεν έχουµε δικαίωµα να σχολιάζουµε;
Ήρθε ένα γράµµα, λοιπόν. Σε εµάς έρχεται και δυναµώνει το
σθένος µας ότι πράγµατι υπάρχουν φωνές που αντέχουν και
αυτές πρέπει να το διακονήσουµε στον κόσµο, στους πολίτες,
ότι υπάρχουν φωνές και αντοχές. Σε εσάς έρχεται η απόδειξη
του ψεύδους. Γιατί µε εκείνο το δικό σας ψεύδος «δεν θα υπάρχουν συντάξεις, δεν θα υπάρχουν φάρµακα, δεν θα υπάρχει ρευστότητα», µε αυτό το φόβο αλιεύσατε την ψήφο. Με αυτό το
φόβο πειθαναγκάσατε τους Βουλευτές να ψηφίζουν τα µνηµόνια
που µέσα τους πιστεύουν ότι είναι αδιέξοδο, αλλά τους φθάνετε
σε εκείνο το σηµείο.
Ήρθε η απόδειξη του ότι υπάρχουν Βουλευτές που αντέχουν
και αντέχουν οµοθυµαδόν. Σύσσωµη η κυπριακή Βουλή, οι αντιπρόσωποι της Κυπριακής Δηµοκρατίας είπαν «όχι». Εισπράξτε
λίγο αυτό το µήνυµα. Μην έρχεστε εδώ να κάνουµε ευχές, δεν
θα κάνουµε ευχέλαιο, κύριε Βορίδη. Με ευχές δεν δίνονται απαντήσεις στο τι θα ξηµερώσει αύριο στις ελληνικές τράπεζες και
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µακάρι να είναι θωρακισµένες, όπως το λέτε. Μακάρι! Ποιος δεν
θέλει αύριο το πρωί να είναι όλα οµαλά σε αυτή την πατρίδα;
Ποιος δεν το θέλει; Πανηγυρίζει κανείς για αυτό που συνέβη; Κανείς!
Με περίσκεψη και αγωνία βλέπουµε τα τεκταινόµενα. Παρακολουθούµε, αλλά εισπράττουµε και τη γενναιότητα που επέδειξαν κάποιοι άνθρωποι που είπαν το «όχι», γιατί η ιστορία
γράφεται µε τα µεγάλα «όχι», όχι µε τα «ναι» που παραδίδετε
εσείς αυτόν τον τόπο σε µια τρόικα, η οποία δυστυχώς δεν µετράει ανθρώπους, δεν µετράει ψυχές, δεν µετράει πολιτείες, δεν
µετράει άστεα, µετράει µόνο αριθµούς, κοµπιούτερς και τοκογλυφικά κέρδη.
Παρακολούθησα από τηλεοράσεως τις δηλώσεις των πολιτικών Αρχηγών. Είπε ο κ. Κουβέλης να αλλάξει η απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σήµερα το λέτε αυτό, κύριε Κουβέλη; Χθες
τι είπατε στον αντιπρόσωπο της Κυβέρνησής σας που ανέβαινε
στην Ευρωπαϊκή Ένωση;
Κι εδώ στο σηµείο αυτό, κύριε Στουρνάρα, θα ήθελα να µου
απαντήσετε στο εξής, σας παρακαλώ πολύ: Τηρήθηκαν Πρακτικά στο Eurogroup, τηρούνται µέχρι κεραίας τα Πρακτικά. Τολµάτε να τα φέρετε στη Βουλή των Ελλήνων να τα µάθουµε; Σας
προκαλώ και σας προσκαλώ να δούµε τα Πρακτικά του Eurogroup, να δούµε ποια ήταν η επιχειρηµατολογία.
Γιατί φαντάζοµαι ότι µε µια επιχειρηµατολογία θετική πήγε ο
κ. Στουρνάρας και είπε ότι είναι προς όφελος του κυπριακού
λαού να κοπούν οι καταθέσεις. Την επιχειρηµατολογία αυτή τολµάτε να τη φέρετε; Αν τολµάτε, εδώ είµαστε, εδώ θα είµαστε
αύριο και µεθαύριο. Φέρτε τα Πρακτικά να δούµε την επιχειρηµατολογία και µετά αυτήν των εκπροσώπων υµών και όλων που
σήµερα έρχονται και λένε τα αντίθετα.
Είπε ο κ. Βενιζέλος: «Να συµπαρασταθούµε στην Κύπρο». Σήµερα να συµπαρασταθούµε στην Κύπρο, όταν σήκωσαν τη σηµαία της αντίστασης οι Κύπριοι Βουλευτές; Χθες πού ήσασταν;
Πού ήταν ο κ. Βενιζέλος χθες; Άκουσα τον κ. Λοβέρδο. Μέχρι
πριν λίγες µέρες ήταν συνοδοιπόρος σας. Ήταν άθλια, λέει, η
απόφαση του Eurogroup.
Τώρα το λέµε; Τώρα λέµε ότι είναι άθλια η απόφαση; Και κοιτάξτε τη συγκυρία, η Ιταλία δεν έχει κυβέρνηση, η Κύπρος περνάει αυτό που περνάει δεκαεπτά µόλις µέρες µετά την εκλογή
του νέου Προέδρου και στην Ελλάδα η απόλυτη αντίφαση, στην
Ελλάδα κανείς δεν µπορεί να συνεννοηθεί µε κανέναν. Κάποιοι
λένε για τα µέτρα «ναι, όχι άλλα», η Αριστερά «µπορεί, αλλά, όχι,
το κοινωνικό κράτος να το ξαναβρούµε». «Κρίσιµη η κατάσταση»
λέτε εσείς, κύριε Βορίδη. Το κρίσιµο δεν µας το λέτε. Ποιο είναι
το κρίσιµο; Τι να φοβάµαι αύριο το πρωί; Τι να ελπίζει αύριο το
πρωί ο Έλληνας πολίτης; Δεν µας το λέτε.
Ποιος αλήθεια είναι ο πραγµατικός δρόµος; Ποιος αλήθεια
είναι ο τρόπος να γλιτώσουµε; Το µήνυµα, λοιπόν, αυτό αν µπορέσετε και το µεταφράσετε στην πολιτική γλώσσα που λέει ότι
αντιστέκοµαι, νοµίζω ότι έχουµε όλοι κάποια ελπίδα.
Μακάρι να είναι σε δύο και τρία χρόνια, κύριε Χρυσοχοΐδη, οι
επόµενες εκλογές. Μακάρι να αντέξουµε κι εµείς και οι πολίτες.
Δυστυχώς, δεν το βλέπω αυτό το πράγµα. Γιατί ναι µεν έρχεται
ένας αναπτυξιακός νόµος –να πω και δυο κουβέντες για το νόµο,
πέραν από την επικαιρότητα- αλλά έρχονται και δύο, τέσσερα,
έξι, οκτώ, δέκα, δώδεκα, δεκατέσσερα, δεκαέξι, δεκαεπτά επιµελητήρια της χώρας -µιλάµε για εκείνον το ζωοφόρο ορίζοντα, οι
άνθρωποι που ορίζουν το εµπόριο του τόπου- και σας λένε ότι
τα άρθρα 22 και 42 δεν πρέπει να ψηφιστούν. Θα µιλήσω αύριο
εκτενέστερα γι’ αυτό το πράγµα. Έχω την υπογραφή του κ. Νικολάου Ουσουλτζόγλου που µιλάει ως εκπρόσωπος όλων των
επιµελητηρίων αυτών που συναντήθηκαν στο Επιµελητήριο της
Βέροιας –θα τα καταθέσω για Πρακτικά…
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Η άποψή σας;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Η άποψή µου είναι, λοιπόν, ότι δεν πρέπει να περάσει αυτό.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Άρα, συµφωνείτε µε τα επιχειρήµατα;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Μάλιστα, συµφωνώ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονο-
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µικών): Ποια είναι αυτά;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Θέλετε να σας τα πω
τώρα;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Τα ξέρετε, δεν χρειάζεται να τα διαβάσετε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι, δεν τα διάβασα.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Τότε πώς συµφωνείτε;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Αν συµφωνώ µε τους
ανθρώπους των επιµελητηρίων µε ρωτάτε;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Ναι, προφανώς.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Ωραία. Λένε, λοιπόν, οι
άνθρωποι των επιµελητηρίων…
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Εσείς τι λέτε;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Συµφωνώ µαζί τους.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Ότι;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Ότι αυτά τα δύο άρθρα
δεν πρέπει να περάσουν και ειδικά το 42.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Για ποιο λόγο;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Γιατί δεν πρέπει να περάσουν; Γιατί όταν δόθηκαν αυτές οι εγγυήσεις στις επιχειρήσεις
αυτές, δόθηκαν για να µπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι να συνεχίσουν να χρηµατοδοτούνται για να µπορέσουν να συνεχίσουν την
ανάπτυξή τους, να πληρώνουν εισφορές, να µπορούν να ρυθµίσουν τα δάνειά τους, να µπορούν να παράγουν, να δηµιουργήσουν δασµούς, να, να, να… Τώρα, όλο αυτό ανακαλείται.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Μα δεν ανακαλείται.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Θέλετε να σας διαβάσω
την επιχειρηµατολογία όλου του επιµελητηρίου;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Τη δική σας πείτε µας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι, µα σας λέω ότι
είναι ίδια.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Αν καταπέσουν, οι εγγυήσεις τι πρέπει να γίνει;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Εσείς τώρα τι θέλετε να
κάνετε; Θέλετε να φροντίσετε το τραπεζικό σύστηµα…
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Το ελληνικό δηµόσιο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Θέλετε να προστατεύσετε το ελληνικό δηµόσιο. Θα µιλήσουµε, λοιπόν, αύριο το πρωί
εκτενώς για να δούµε αν τελικά προστατεύεται το ελληνικό δηµόσιο κι αν εγκαταλείπετε τους Έλληνες εµπόρους των επιµελητηρίων στο έλεος του Θεού. Θα τα πούµε αύριο εκτενώς. Εδώ
θα είµαστε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Δεν έχετε την πληροφόρηση.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Έχω την πληροφόρηση
από τους ανθρώπους των επιµελητηρίων. Μακάρι να είναι λανθασµένη και να έχετε δίκιο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Απάντησα επί πεντάλεπτου.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Αφήστε µε να έχω την
τοποθέτησή µου.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Μα δεν έχετε τοποθέτηση, για τα επιµελητήρια λέτε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Αν θέλετε, µπορείτε να
µε διακόψετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας παρακαλώ,
κύριε Υπουργέ.
Κύριε Γιοβανόπουλε, συνεχίστε παρακαλώ και ολοκληρώστε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Ολοκληρώνω, κύρια
Πρόεδρε, δεν έχω κάτι άλλο. Θα µιλήσω για το συγκεκριµένο
άρθρο, µόνο γι’ αυτό, αύριο.
Ήθελα µόνο κλείνοντας να σας ρωτήσω το εξής: Οι Κύπριοι
απόψε το βράδυ έχουν µία απάντηση, είναι ένας λαός που θα ξη-
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µερώσει µε αγωνία, δύσκολα. Θα τους δώσουµε αλληλεγγύη.
Εσείς είστε ευτυχείς απόψε το βράδυ; Αυτή είναι η ερώτησή µου.
Αν θέλετε απαντάτε, κύριε Βορίδη, αν θέλετε όχι, γιατί νοµίζω ότι
µε ειρωνεύεστε µε κάποιον τρόπο, αλλά εν πάση περιπτώσει.
Εσείς κυβερνάτε –να δούµε για πόσο.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των Ανεξάρτητων Ελλήνων)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Γιοβανόπουλε, σας ευχαριστούµε.
Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Χρυσής Αυγής έχει το
λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Θέλετε να πιστέψουµε ότι µετά το Eurogroup και µετά τη συνάντηση Σαµαρά-Αναστασιάδη, του ενήµερου κ. Σαµαρά, η Ελλάδα ακολούθησε τις αποφάσεις του
Κυπρίου Προέδρου χωρίς γνώµη; Έτσι άτολµα και πιστά; Πιστά
στους Ευρωπαίους;
Κι αν είναι έτσι, είναι τραγικό, πρώτον, γιατί ο κ. Σαµαράς και
οι Υπουργοί του δεν είδαν το επικίνδυνο και άθλιο παιχνίδι των
Γερµανών και επίσης δεν έκαναν τίποτα για να το αποτρέψουν.
Δεν είδαν το ντόµινο; Τη διάλυση που έρχεται; Μόνο και µόνο µε
την εξαγγελία, όχι µε τη συµφωνία, της απόφασης της συµφωνίας του Eurogroup, µία εξαγγελία, µία συµφωνία που στόχο έχει
-και ήδη έχει κάνει ζηµιά- την εξόντωση της οικονοµίας τόσο της
Κύπρου όσο και της κυρίως Ελλάδος.
Δεύτερον, µας λέτε ότι δεν πρέπει να επεµβαίνουµε στις αποφάσεις ενός ξένου κράτους του φρέσκου Κυπρίου Προέδρου.
Ξένο κράτος είναι η Κύπρος µας; Δηλαδή, µπορεί να επεµβαίνει
στην Ελλάδα ο κάθε –και δεν θέλω να χρησιµοποιήσω εκφράσεις- Ευρωπαίος τεχνοκράτης, υπάλληλος της τρόικας και το
εθνικό κέντρο, η Ελλάδα, να µην έχει φωνή για την Κύπρο, να
σιωπά;
Αυτή η ενδοτική πολιτική, αυτό που κάνετε εσείς, που κάνατε
εσείς αυτές τις µέρες, είναι η ίδια ενδοτική πολιτική που κράτησε
τις στρατιωτικές µας δυνάµεις µακράν της Κύπρου και εννοώ τον
Αττίλα 1 της χούντας και του Ιωαννίδη και τον Αττίλα 2 του Καραµανλή –αυτόν που λέτε εσείς εθνάρχη- που χάσαµε τη µισή
Κύπρο.
Τέλος, να πούµε ότι µε ευχές δεν πάµε µπροστά. Ωραίες είναι
οι ευχές, αλλά µε ευχές δεν πάµε µπροστά. Πάµε µπροστά µε
πολιτικές, πάµε µε αποφασιστικότητα, πάµε µε θάρρος, θάρρος
που έδειξε σήµερα ο κυπριακός ελληνισµός, που έδειξε η κυπριακή Βουλή. Πάµε µπροστά µ’ όλα αυτά, µ’ όλα αυτά που σας
λείπουν.
Κυρία Πρόεδρε, ο κ. Αναστασιάδης ενέδωσε στους εκβιασµούς του Eurogroup µε µία δειλή και πολιτικά επικίνδυνη εθνικά
στάση, η οποία στάση προσοµοιάζει µε τη στάση εν γένει του
δικού µας Πρωθυπουργού, του Πρωθυπουργού των µνηµονίων.
Στάθηκε όµοια άτολµος ο κ. Αναστασιάδης και δυστυχώς πολύ
διάφορος ενός µεγάλου ηγέτη. Αναφέροµαι στον εκλιπόντα Πρόεδρο Τάσο Παπαδόπουλο, ο οποίος είχε πάρει τις αποφάσεις του
εµπνεόµενος και απευθυνόµενος στον κυπριακό ελληνισµό.
Εν τέλει, οι Έλληνες της Κύπρου πίεσαν και ανέτρεψαν αυτήν
την απόφαση. Προσωρινά; Με ερωτηµατικό; Δεν ξέρω. Πιστεύω,
όµως, ότι η µεγάλη ζηµιά έχει γίνει ήδη. Κα σε αυτό έχει τις ευθύνες του και ο κ. Αναστασιάδης και ο κ. Σαµαράς και ο κ. Στουρνάρας και όλη η συγκυβέρνηση, όλοι σας εσείς που όψιµα πλέον
καταδικάζετε και λέτε «εγκληµατική η στάση, εγκληµατική η απόφαση».
Ξέρετε, κάποτε θα πρέπει και οι Ελλαδίτες αλλά και οι Κύπριοι,
όλοι οι Έλληνες, όλες οι ηγεσίες, να διδαχθούµε από την ιστορία,
θα πρέπει να µάθουµε να τολµάµε να λέµε τα µεγάλα «όχι», όπως
τα είπε ο Τάσος Παπαδόπουλος, όπως τα είπε ο Ιωάννης Μεταξάς.
Ο κ. Στουρνάρας δεν υπερασπίστηκε τη µακρινή γι’ αυτόν
Κύπρο, όπως και ο κ. Σαµαράς –να εκφραστώ γιατί στην παράταξη αυτή έχουµε και τους κουρασµένους, τώρα πια έχουµε και
τους φοβισµένους- ο φοβισµένος, λοιπόν, πολιτικά κοµµατικός
ηγέτης της Νέας Δηµοκρατίας. Έφτασε στο σηµείο σήµερα ο κ.
Στουρνάρας να πει «για όλα θα βρεθεί µια λύση».
Εµείς τους λέµε ότι η λύση είναι µία και µοναδική, να ξεφύγουµε και να απαλλαγούµε από τα µνηµόνια, να απαλλαγούµε
µε όποιες συνέπειες, µε όποιες θυσίες και µε όποιες απώλειες –
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ενδεχοµένως για κάποιους- θα έχουµε. Οι θυσίες και οι απώλειες
από την απαγκίστρωση από το µνηµόνιο –βάλτε κάτω τα κιτάπια
σας και φτιάχτε τα- θα είναι σίγουρα µικρότερες και λιγότερες
από τις µεσοπρόθεσµες και µακροπρόθεσµες επιπτώσεις του
εθνοκτόνου µνηµονίου.
Η Χρυσή Αυγή, κυρίες και κύριοι, ορθώνει και σηκώνει το λάβαρο του αντιµνηµονιακού, απελευθερωτικού –θα έλεγα εγώαγώνα µε µοναδικό γνώµονα το εθνικό συµφέρον και όχι το κοµµατικό συµφέρον. Λέµε να πληρώσουν αυτοί που «τα έφαγαν»,
να πληρώσουν οι τράπεζες, να πληρώσουν τα λαµόγια, να πληρώσουν οι τοκογλύφοι, να πληρώσουν οι κλέφτες, οι «Μαυρογιαλούροι» και να µην πληρώσει ο ελληνικός λαός. Δεν χρειάζεται να πληρώσουν τα παιδιά µου και τα εγγόνια µου. Να πληρώσουν οι κλέφτες!
Το «όχι» των Ελλήνων της Κύπρου δείχνει το δρόµο στην ξεπουληµένη και φοβισµένη ελλαδική ηγεσία. Το συµφέρον του ελληνικού λαού στέκεται υπεράνω του συµφέροντος των τοκογλύφων. Η Κύπρος, που είναι ένα µικρό και διχοτοµηµένο κράτος, απέδειξε ότι µπορεί να πολεµήσει την άθλια, αντιλαϊκή και
καταστροφική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Εσείς κινδυνολογήσατε. Κινδυνολογίες, ψέµατα. Μιλάτε για
ολοκληρωτική καταστροφή, φέρνετε την καταστροφή. Απ’ αυτό
το Βήµα εκφέρετε ένα λόγο καταστροφολογίας. Οι τοποθετήσεις
σας είναι στηριγµένες και µελετηµένες από κέντρα ψυχολογικών
επιχειρήσεων και φέρνετε το φόβο στον ελληνικό λαό για να τον
έχετε υποταγµένο.
Καµµία καταστροφή. Η κυπριακή Βουλή αποφάσισε και είπε
«όχι». Έτσι έπρεπε να αποφασίσει και η ελληνική Βουλή, να µην
βρεθούν οι εκατόν πενήντα τρεις που είπαν «ναι» στο τελευταίο
µνηµόνιο. Αυτή είναι η εθνική πολιτική, αυτή είναι η ελληνική πολιτική.
Ξέρετε –για να πάµε και λίγο ιστορικά- ότι από αρχαιοτάτων
χρόνων οι εξαπλώσεις και οι συρρικνώσεις των λαών γίνονται µε
αφορµή τα ορυκτά και τα µεταλλεύµατα. Εκεί είναι το «κλειδί»
της υποθέσεως, εκεί είναι και για την Κύπρο το «κλειδί», το
«ζουµί», ορυκτά και µεταλλεύµατα. Αυτό γινόταν για το χαλκό,
για το σίδηρο. Ξέρετε, η ιστορία της πρώιµης αρχαιότητας γράφτηκε µε τα ορυκτά. Η ιστορία των ορυκτών είναι. Εµείς ζούµε
έναν πόλεµο των ορυκτών αυτήν τη στιγµή, έναν πόλεµο πολύ
πιο ύπουλο και πολύ πιο άτιµο.
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πιέζει και απειλεί το έθνος µας
σε Ελλάδα και Κύπρο. Αυτή η τράπεζα -που εσείς την ξέρετε
πολύ καλά- δεν είναι ένα ευαγές ίδρυµα, έτσι δεν είναι; Δεν είναι
µία απρόσωπη εξουσία. Είναι µία στυγνή «µαφία» µε την οποία
συνεταιρίζεστε. Είναι µία «µαφία» τοκογλύφων που τα θέλει όλα
δικά της και η οποία ελέγχεται από συγκεκριµένα άτοµα που
έχουν ονοµατεπώνυµο, που έχουν και συγκεκριµένη καταγωγή.
Αυτή η «µαφία» επιχείρησε να διαλύσει το τραπεζικό σύστηµα
της Κύπρου και προσπάθησε να επιτύχει πολλά οφέλη µε µία κίνηση, µε αυτήν την εξαγγελία του Εurogroup. Πρώτον, να πετάξει οριστικά έξω από το ενεργειακό παιχνίδι στη Μεσόγειο το
ρωσικό παράγοντα. Δεύτερον, να δώσει ένα µήνυµα ότι οι τράπεζες της Γερµανίας και των δορυφόρων της είναι οι ασφαλείς
για την αποθήκευση και τοποθέτηση κεφαλαίων και ότι οι τράπεζες του Νότου δεν είναι τίποτα και όλα αυτά µε µία συγκυβέρνηση που στήριξε την άθλια και τοκογλυφική επίθεση κατά της
Κύπρου.
Ό,τι συµβαίνει στην Ελλάδα από το 2012, επιχειρείται να εφαρµοστεί και στην Κύπρο. Αυτή είναι η νέα τάξη πραγµάτων, κυρίες
και κύριοι, η παντελής διάλυση των κοινωνικών δοµών του κράτους µε τελικό στόχο την άλωση της εθνικής µας συνείδησης
µέσω της οικονοµικής εξαθλίωσης, µε µοναδικό στόχο την αρπαγή του εθνικού µας πλούτου, µε στόχο ακόµα και τη βιολογική
εξόντωση των θρασέων και ανυπότακτων Ελλήνων.
Στην Κύπρο όλα δείχνουν ότι άρχισε ήδη άτυπα να εφαρµόζεται κι εκεί ένα µνηµόνιο. Το µνηµόνιο, όπως ξέρουµε όλοι πολύ
καλά, σηµαίνει εκχώρηση εθνικής κυριαρχίας και άλωση της οικονοµικής και πολιτικής ζωής για δεκαετίες.
Σε µας λοιπόν εναπόκειται να καταλάβουµε ότι το µνηµόνιο
είναι ο θάνατος της Ελλάδος, ότι είναι ο θάνατος του ελληνισµού, να καταλάβουµε ότι όσο πιο γρήγορα διώξουµε την τρόικα
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και τα «τσιράκια» της, τόσο πιο µεγάλη υπηρεσία θα προσφέρουµε προς την πατρίδα.
Η Ελλάδα, στερούµενη εθνικής ηγεσίας, στερούµενη ηθικού
και αποτελεσµατικών Ενόπλων Δυνάµεων, µαστιζόµενη από έναν
δηµογραφικό µαρασµό, εισέρχεται σ’ έναν πνευµατικό, πολιτιστικό, οικονοµικό και πολιτικό µεσαίωνα. Αν δεν αντιδράσουµε,
αν δεν αγωνιστούµε, θα γίνουµε και πάλι ραγιάδες, θα γίνουµε
ένας δορυφόρος της ισχυρής και αναπτυσσόµενης Τουρκίας.
Οι Έλληνες εθνικιστές της Χρυσής Αυγής στην κυρίως Ελλάδα, όπως και οι Έλληνες εθνικιστές του ΕΛΑΜ στο µαρτυρικό
νησί της Κύπρου, θα αγωνιστούµε µε όλα µας τα µέσα για εθνική
ανεξαρτησία και εθνική κυριαρχία και ξέρετε ότι µε την εθνική
κυριαρχία έρχεται και η οικονοµική ανάπτυξη.
Σύνθηµά µας είναι ότι αυτήν τη στιγµή θα πρέπει να εφαρµοστεί η µόνη εθνική πολιτική και για τα δύο κράτη που αποτελούν
ένα έθνος. Σύνθηµά µας λοιπόν είναι: Κύπρος-Αιγαίο, µέτωπο ενιαίο. Χωρίς αυτό, ο ελληνισµός δεν έχει µέλλον. Οι Κύπριοι πολίτες της δεκαετίας του ’50 έδειξαν το δρόµο του αγώνα, όχι µόνο
οι αγωνιστές της ΕΟΚΑ που ανέφεραν και διάφοροι οµιλητές
προηγουµένως, αλλά και ο απλός κόσµος.
Εµένα µού έρχεται τώρα στο µυαλό µία φωτογραφία από τα
βιβλία –κύριε Βορίδη, θα την έχετε δει κι εσείς- που δείχνει µία
Κύπρια µάνα που κρατάει στην αγκαλιά της το παιδί και πίσω της
είναι γραµµένο στον τοίχο το σύνθηµα: «Την Ελλάδα θέλοµεν και
ας τρώγοµεν και πέτρες».
Εσείς αισθάνεστε βαρύ το χάλκεον χέρι του φόβου και ας
έχετε ζυγόν δουλείας. Εµείς, οι Έλληνες εθνικιστές, γεννηθήκαµε ελεύθεροι και θα ζήσουµε ελεύθεροι. Δεν ελπίζουµε σε
καµµία κ. Μέρκελ, δεν ακούµε κανένα Eurogroup, δεν οραµατιζόµαστε καµµία ευρωπαϊκή ενοποίηση. Λαχταράµε την ελευθερία και την ανεξαρτησία του λαού µας, της Ελλάδας και γι’ αυτά
τα ιδανικά εµείς µπορούµε να υποµείνουµε και θυσίες, όχι θυσίες
για να πλουτίζουν οι επιτήδειοι και οι κεφαλαιοκράτες, αλλά θυσίες για να πάµε µπροστά.
Ο λυτρωτής της Κύπρου, ο Γεώργιος Γρίβας Διγενής, έλεγε:
«Αν λαχταράς τη λευτεριά, σε ξένους µην ελπίζεις. Μόνος σου
παρ’ την αν µπορείς, αλλιώς δεν την αξίζεις».
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
τον κ. Παππά.
Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Τσούκαλης.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κύπρος αυτές τις µέρες βιώνει τις δυσκολότερες καταστάσεις µετά τη µεγάλη τραγωδία του
1974 και φαίνεται ότι από τις πρώτες τοποθετήσεις των πολιτικών
κοµµάτων, αλλά και πολιτικών Αρχηγών, τα παραδείγµατα, τα διδάγµατα ή τα παθήµατα από εκείνη τη µεγάλη τραγωδία δεν τα
έχουµε αποστηθίσει.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όταν ένα ανεξάρτητο κράτος
επιβάλλει σ’ ένα άλλο ανεξάρτητο κράτος τις απόψεις του στο
όνοµα του ενιαίου έθνους ή της ενιαίας γλώσσας ή της ενιαίας
φυλής, επέρχονται τραγωδίες.
Αλήθεια, ρώτησε κανένας τους Κύπριους τι ακριβώς επιθυµούν από την Ελλάδα σ’ αυτήν τη δύσκολη στιγµή;
Ένα πράγµα θα ζητήσω: συµπαράσταση και συµπόρευση στη
διαχείριση αυτής της µεγάλης, κρίσιµης απόφασης που έλαβαν
πριν λίγες ώρες. Και την απόφαση αυτήν την έλαβαν ως κυρίαρχο κράτος, την έλαβαν ως κοινωνία η οποία έχει αξιολογήσει
όλα τα δεδοµένα.
Λάθος ή σωστή η απόφαση είναι απολύτως αποδεκτή και σεβαστή από την Ελλάδα, η οποία θα τη στηρίξει. Θα συµπορευτούµε µε τους Κυπρίους και θα βρούµε τη βέλτιστη λύση για τη
διέξοδο. Είναι τόσο απλά τα πράγµατα και ας αφήσουµε τις κορόνες περί εθνικισµού ή περί άλλων πατριωτικών που ακούστηκαν σ’ αυτήν εδώ την Αίθουσα. Τα πράγµατα είναι απλά.
Όµως, να ξεκαθαρίσουµε κάτι. Η λύση του ζητήµατος της Κύπρου να είναι µέσα στην Ευρώπη και µέσα στην Ευρωζώνη.
Υπάρχει πολιτική δύναµη σ’ αυτήν την Αίθουσα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, που να µη θεωρεί εθνική επιτυχία το ότι η Κύπρος εντάχθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση; Νοµίζω ότι δεν
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υπάρχει. Μπορεί να υπάρχουν µεµονωµένοι συνάδελφοι αλλά όχι
πολιτικά κόµµατα. Αυτήν τη συγκεκριµένη θέση πρέπει να την
υπερασπιστούµε αυτήν την πολύ δύσκολη περίοδο. Παραµονή,
λοιπόν, στο ευρώ και στην Ευρωζώνη για την Κύπρο.
Άκουσα σήµερα µια συνέντευξη του πρώην Κυβερνητικού Εκπροσώπου του ΑΚΕΛ, του κ. Στεφάνου και διάβασα και τις ανακοινώσεις του ΑΚΕΛ και των άλλων κοµµάτων της Κύπρου.
Κοινός παρονοµαστής αυτών είναι ότι καταστρέφεται η Κύπρος
γιατί παύει πλέον να είναι περιφερειακό χρηµατοπιστωτικό κέντρο. Και απευθύνοµαι στην Αριστερά.
Αλήθεια, πρέπει η υπεράσπιση εκ µέρους µας αυτού του ζητήµατος να γίνεται µε ελαφρά καρδιά; Να υπερασπιστούµε, δηλαδή, ότι πρέπει να είναι περιφερειακό χρηµατοπιστωτικό κέντρο
–παραδείγµατος χάριν το λέω- η Κύπρος;
Ας βάλουµε, λοιπόν, τα πράγµατα στη θέση τους. Ας δούµε το
γενικότερο ζήτηµα, ας τηρήσουµε τη στοιχειώδη ψυχραιµία και
νηφαλιότητα και να αντιµετωπίσουµε το πρόβληµα ως έχει.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι βέβαιο ότι η συντριπτική
πλειοψηφία του ελληνικού λαού απόψε νιώθει ικανοποίηση από
το «Όχι» της κυπριακής Βουλής. Αυτό είναι δεδοµένο. Και οι
πρώτες έρευνες -δηµοσκοπήσεις ήδη σήµερα κυκλοφορούν στα
µέσα ενηµέρωσης- αναφέρουν συγχρόνως ότι οκτώ στους δέκα
Έλληνες πιστεύουν ότι θα επηρεαστούν δυσµενώς από τις εξελίξεις στην Κύπρο και επιπλέον το 60% πιστεύει ότι κινδυνεύουν
οι καταθέσεις τους.
Αυτά τα δεδοµένα ήταν αποτέλεσµα µιας απόφασης που δείχνει πώς ακριβώς επηρεάζεται…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ποιας απόφασης;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Της απόφασης της Κύπρου. Αυτά
όλα που λέµε είναι δεδοµένα.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Η κυπριακή Βουλή το προκάλεσε;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Κύριε Λαφαζάνη, µε συγχωρείτε,
εννοώ ότι η απόφαση του Eurogroup προκάλεσε αυτά τα οποία
ανέφερα προηγουµένως.
Υπάρχει κάποιος σ’ αυτήν εδώ την Αίθουσα που να µην πιστεύει ότι η απόφαση αυτή ήταν τραγική, εγκληµατική, όπως
ανέφερα προηγουµένως; Όχι! Έτσι ακριβώς ήταν. Αυτό όµως
δείχνει την κατεύθυνση στην οποία πρέπει να κινηθούµε.
Αυτό το «Όχι», κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, του κυπριακού
λαού σήµερα είναι ένα «Όχι» εθνικό. Η Κυβέρνηση επέλεξε να
µην πάει στο «Υπέρ», αλλά επέλεξε να πάει στο «Λευκό» προκειµένου να στείλει ένα πάνδηµο «Όχι» σε όλη την Ευρώπη, δηλαδή
ότι «εµείς συνολικά ως χώρα θέλουµε αυτό».
Αυτό το «Όχι» πρέπει να παραµείνει στο στείρο «Όχι»; Δεν είµαστε υποχρεωµένοι εµείς ως πολιτικοί να το µετατρέψουµε στο
δηµιουργικό «Ναι»;
Παραδείγµατος χάριν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τι Ευρώπη θέλουµε επιτέλους; Τι Ευρώπη θέλουµε; Όχι να πούµε
απλώς και µόνο τι δεν θέλουµε. Αυτό το ξέρουµε πάρα πολύ
καλά. Δεν θέλουµε την Ευρώπη των µεµονωµένων κρατώνµελών, του εθνικισµού, των ιδεοληψιών, του προτεσταντισµού
της Γερµανίας. Δεν θέλουµε µια ευρωπαϊκή Γερµανία. Αυτά είναι
εύκολο να τα πούµε.
Το τι θέλουµε πότε θα το πούµε; Πότε θα πούµε ότι θέλουµε
µια Ευρώπη της αλληλεγγύης, µια Ευρώπη µε ενιαίους θεσµούς
και ενιαίες αντιλήψεις, µε κοινή εξωτερική πολιτική, µια Ευρώπη
µε γενναιόδωρο προϋπολογισµό, µια Ευρώπη µε ένα Κοινοβούλιο που να λειτουργεί αποφασιστικά, µια Ευρώπη µε όλες τις
δοµές ενός οµόσπονδου κράτους; Αυτό, λοιπόν, είναι το διακύβευµα. Αυτό είναι το ζητούµενο και πώς θα το µετατρέψουµε σε
πολιτική.
Έτσι, λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτήν την περίοδο
βιώνουµε πραγµατικά τον κλονισµό του ευρωπαϊκού οικοδοµήµατος, της ευρωπαϊκής ιδέας και πρέπει να είµαστε ειλικρινείς
σε αυτά τα οποία λέµε. Οι ιδεολογικοπολιτικές διαφορές πλέον
στη διαχείριση αυτού του µεγάλου προβλήµατος, δυστυχώς,
έχουν καταργηθεί. Πλέον οι διαχωριστικές γραµµές είναι οι
γραµµές προάσπισης της κρατικής υπόστασης.
Είναι τυχαίο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι –δεν υπάρχει κανένας εδώ, µόνο µία συνάδελφος από το ΣΥΡΙΖΑ- ότι η απόφαση
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αυτή για την Κύπρο υπαγορεύτηκε από το σύνολο των γερµανικών πολιτικών δυνάµεων; Είναι τυχαίο ότι πίεζαν ασφυκτικά στη
λήψη αυτής της απόφασης και οι Σοσιαλδηµοκράτες της Γερµανίας και οι Πράσινοι της Γερµανίας και δυστυχώς και η Αριστερά
της Γερµανίας; Αυτό θα πρέπει να τονιστεί ιδιαιτέρως.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΑΒΡΗΣ: Η Γερµανία όλη.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Όλη η Γερµανία.
Και συγχρόνως -επειδή ρίχνουµε τα αναθέµατα στην ελληνική
Κυβέρνηση- αλήθεια, δεν απασχολούσε αυτή η συγκεκριµένη
απόφαση τους Ισπανούς, τους Ιταλούς; Αλήθεια, πού είναι οι
Γάλλοι; Πού είναι αυτός ο γαλλογερµανικός άξονας;
Μήπως συγχρόνως αποκρυπτογραφήσατε τις δηλώσεις του κ.
Μεντβέντεφ και της ρωσικής πλευράς, ότι οι όποιες αποφάσεις
σε σχέση µε αυτό το ζήτηµα θα ληφθούν κατόπιν διαπραγµάτευσης, διαλόγου και συµφωνίας των όρων -και µε την Ευρωπαϊκή
Ένωση συµφωνίας- για την Κύπρο;
Αλήθεια, η απώλεια εθνικής κυριαρχίας για την Κύπρο προς
την πλευρά της Ρωσίας θα είναι θετική εξέλιξη; Έχουµε προβληµατιστεί σε αυτό το ενδεχόµενο, ποιο θα είναι το plan b για την
Κύπρο και αν το plan b είναι προς την πλευρά της Ρωσίας τι ανταλλάγµατα θα ζητήσει η Ρωσία από την Κύπρο;
Επειδή, λοιπόν, οι εξελίξεις είναι ραγδαίες, «εν τω γεννάσθαι»
και είναι πολύ θερµό το τοπίο, σας παρακαλώ πολύ ας αφήσουµε
τις κορόνες, ας αξιολογήσουµε όλες αυτές τις εξελίξεις και να
είµαστε πάρα πολύ σοβαροί απέναντι στην πολύ µεγάλη προσπάθεια των Κυπρίων να βρουν διέξοδο, γιατί οι Κύπριοι θέλουν
να βρουν διέξοδο µέσα στην Ευρώπη και στην Ευρωζώνη και
συγχρόνως να προασπίσουν κάποια κεκτηµένα της ευρωπαϊκής
ιδέας που µε την απόφαση, δυστυχώς, του Eurogroup κλονίστηκαν ευχόµαστε και εύχοµαι όχι ανεπανόρθωτα.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Τσούκαλη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, προτείνω οι δευτερολογίες να
γίνουν αύριο γιατί, κύριε Μαριά, έχουµε αφήσει τρεις οµιλητές.
Υπήρξε αυτή η συνεννόηση πριν.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Εγώ δεν έχω κάνει τέτοια συνεννόηση και θέλω να κάνω τη δευτερολογία µου...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Θα δευτερολογήσετε, κυρία Ασηµακοπούλου;
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ:…γιατί αύριο θα αρχίσουν από την αρχή. Τα ξέρω. Τα έχω ζήσει µε άλλο Πρόεδρο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Εντάξει. Έτσι
είναι τα πράγµατα. Ο Κανονισµός τα λέει αυτά. Δεν τα λέει ο
Πρόεδρος. Ο Κανονισµός τα λέει.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Ο Κανονισµός τι λέει;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Λέει να µιλήσουν οι τρεις συνάδελφοι που έχουν µείνει µετά από τους οµιλήσαντες Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους…
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Θα γίνει ψηφοφορία
απόψε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Απόψε θα γίνει
η ψηφοφορία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Θα δευτερολογήσω
πριν την ψηφοφορία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κυρία Ασηµακοπούλου, θέλετε να δευτερολογήσετε;
ΑΝΝΑ-ΜΙΣΕΛ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Αν µιλήσει ο κ. Μαριάς…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Θα µιλήσει.
Σας δίνω το λόγο, λοιπόν.
ΑΝΝΑ-ΜΙΣΕΛ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Θα είµαι ιδιαιτέρως σύντοµη και είµαι σίγουρη ότι όλοι χαίρονται γι’ αυτό.
Στην πρωτολογία µου αναφέρθηκα κατά αποκλειστικότητα στο
νοµοσχέδιο και ο λόγος ήταν ότι αυτός ήταν ο θεσµικός µου
ρόλος.
Συµφωνώ µε αυτό που είπε ο κ. Χρυσοχοΐδης, ότι αυτήν την
περίοδο µε ό,τι και να συµβαίνει γύρω µας έχει ιδιαίτερη σηµασία
και αξία να ασχολούµαστε µε οτιδήποτε µπορεί να φέρει την ανάπτυξη. Εξ ου και υποστήριξα αυτό το νοµοσχέδιο.
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Δυο µόνο πράγµατα έχω να πω, κυρία Πρόεδρε και δε θα χρειαστώ το χρόνο που πολύ ευγενικά µου δώσατε. Νοµίζω ότι αντιµετωπίστηκε αρκετά καλά η επιχειρηµατολογία του ΣΥΡΙΖΑ περί
δικαίωσης. Πρώτον, µας είπε ο κ. Βορίδης ότι τίποτα δεν τέλειωσε ακόµα, οπότε οποιαδήποτε συζήτηση περί δικαίωσης είναι,
αν µη τι άλλο, πρόωρη.
Δεύτερον, όπως είπε και ο κ. Χρυσοχοΐδης «ως προς τι ακριβώς δικαιώθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχω καταλάβει». Και εγώ θα προσθέσω βεβαίως ότι δεν ξέρω και ποιανού άποψη τελικά µέσα
στο ΣΥΡΙΖΑ έχει δικαιωθεί. Αναφέροµαι, για παράδειγµα, στα λεγόµενα του κ. Γλέζου.
Κατά δεύτερον, ακούσαµε πανηγυρισµούς από το ΣΥΡΙΖΑ.
Εγώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κυρία Πρόεδρε, απόψε θα
πάω στο σπίτι µου και επειδή πιστεύω στην Κυβέρνηση και
επειδή το έχω ακούσει και από άλλους συναδέλφους ότι το τραπεζικό µας σύστηµα είναι θωρακισµένο, ότι υπάρχει πρόνοια για
τις πιθανές επιπτώσεις από την κατάσταση στην Κύπρο, θα κοιµηθώ σχετικά ήσυχα. Νοµίζω ότι ένας ή µια Κύπρια απόψε θα
έχει τελείως διαφορετική εµπειρία, µια εµπειρία που απεύχοµαι
ποτέ να ζήσουµε. Αναρωτιέµαι, λοιπόν, αν αυτούς τους ανθρώπους τους ενδιαφέρει έστω και λίγο αν ο ΣΥΡΙΖΑ αισθάνεται δικαίωση ή αν ο ΣΥΡΙΖΑ αποφασίζει για την απόφαση που πήραν
οι Βουλευτές τους.
Νοµίζω ότι η απάντηση είναι ότι τους ενδιαφέρει να βρεθεί µια
λύση για τον τόπο τους που να είναι βιώσιµη και να είναι ανεκτή
και να µπορέσει ο κόσµος να ζήσει µε αυτήν. Και σε αυτήν την
κατεύθυνση εύχοµαι και εγώ το ίδιο.
Θα κλείσω µε µια µόνο πρόκληση. Δεν είναι εδώ ο κ. Λαφαζάνης για να µε ακούσει. Αν διαβάσει τα Πρακτικά, τον προκαλώ να
διαβάσει την τοποθέτησή του και να δει ότι αν σήµερα είχαν ψηφίσει στην κυπριακή Βουλή «Ναι» και είχαν δεχθεί αυτό το «κούρεµα» των καταθέσεων, θα έλεγε ακριβώς τα ίδια πράγµατα. Μα,
ακριβώς τα ίδια πράγµατα.
Στο ΣΥΡΙΖΑ έχετε ήδη αποφασίσει από πριν απλά να καταδικάζετε ό,τι γίνεται και τίποτα παραπάνω.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε.
Θα µιλήσετε, κυρία Διακάκη;
ΜΑΡΙΑ ΔΙΑΚΑΚΗ: Μάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ορίστε, έχετε
το λόγο.
ΜΑΡΙΑ ΔΙΑΚΑΚΗ: Εγώ θα είµαι ακόµα πιο σύντοµη. Θέλω για
µια ακόµα φορά να πω ότι χαιρετίζω και εγώ την απόφαση της
κυπριακής Βουλής η οποία απόψε µας είπε, µας έδειξε ότι ο δρόµος αυτός που έχει διαλέξει η ελληνική Κυβέρνηση δεν είναι ο
µόνος. Δεν είναι µόνο ο δρόµος των µνηµονίων. Στις δηµοκρατίες
δεν µπορούµε να έχουµε και να υπολογίζουµε σε µονόδροµους.
Αυτό το λέει ένας λαός, ο οποίος, όπως και ο δικός µας, ξέρει
πάρα πολύ καλά ότι η µοίρα του είναι να αντιστέκεται. Όπως και
η δική µας.
Αυτά είχα να πω και σταµατώ εδώ.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστώ,
κυρία συνάδελφε.
Ο κ. Μαριάς έχει το λόγο.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κυρία Πρόεδρε, έχω ξαναπεί σ’ αυτήν την Αίθουσα ότι επειδή οι Ανεξάρτητοι Έλληνες
συστηµατικά αποκλείονται από τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης
θα ασκούµε τα δικαιώµατά µας και το χρόνο που µας δίνει ο Κανονισµός της Βουλής για να εκθέτουµε τις απόψεις µας και για
τους συναδέλφους και για τον ίδιο τον ελληνικό λαό, ο οποίος
παρακολουθεί τις συνεδριάσεις της Βουλής.
Ακούσαµε ενδιαφέροντα πράγµατα κατά τη συζήτηση, µε παρατηρήσεις από ορισµένους συναδέλφους ότι ως εισηγητής δεν
αφιέρωσα αρκετό χρόνο στο νοµοσχέδιο. Είδα βεβαίως ότι πολλοί από όσους έκαναν αυτήν την παρατήρηση ακολούθησαν την
ίδια τακτική για την οποία µου έκαναν παρατηρήσεις και δεν
είπαν κουβέντα για το νοµοσχέδιο. Μιλούσαν για άλλα πράγµατα. Αυτά περί διγλωσσίας και συνέπειας στην Αίθουσα.
Χαιρετίζω και εγώ από τη δική µου πλευρά το αποφασιστικό
«Όχι» που εξέφρασε η Βουλή της Κύπρου. Νοµίζω ότι αυτό που
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ενοχλεί την Κυβέρνηση είναι αυτό που θα συζητούν ή ήδη συζητούν σε οποιοδήποτε µέρος της χώρας, ότι η Κύπρος µε τη
στάση που έδειξε έστειλε ένα µήνυµα και στην Ελλάδα. Είπε ότι
υπάρχει και άλλος δρόµος. Δηλαδή, δεν κάνουν αποδεκτά αυτά
τα οποία αποφασίζει ως δήθεν θέσφατα, ως δήθεν µονόδροµο
το Eurogroup. Αυτό είναι το µήνυµα που έστειλαν.
Θα πρέπει να εξηγήσουν από αύριο οι της συγκυβέρνησης
πώς είναι δυνατόν µια µικρή χώρα να παίρνει το ρίσκο και να λέει
«Όχι» παρ’ ότι ξέρει ενδεχοµένως ότι βαδίζει ένα δρόµο δύσκολο. Είναι ένας δρόµος που είναι απέναντι στο νεοαποικισµό
που θέλουν να επιβάλουν οι Γερµανοί και η παρέα τους. Θα πρέπει να εξηγήσουν πώς εδώ στη χώρα µας τόσο εύκολα λέγεται
αυτό το «Ναι» από πάρα πολλές πλευρές εδώ.
Άκουσα και έναν συνάδελφο που είπε ότι δεν έχει ψηφίσει η
ΔΗΜΑΡ το µεσοπρόθεσµο. Ναι, όντως. Όµως ψήφισε προχθές
το αναθεωρηµένο µεσοπρόθεσµο. Εποµένως, εµείς θεωρούµε
πλέον ότι έχει µπει και έχει κάνει αποδεκτό όλο το «πακέτο».
Είπαν µερικοί «µα, τι θα έπρεπε να κάνει η χώρα µας;» Προσέξτε. Έχουµε δυο αποφάσεις του Eurogroup: Την πρώτη και τη
δεύτερη. Ερώτηµα: Αφού η πρώτη ήταν σωστή γιατί ήρθε να βγει
κι η δεύτερη, την οποία ψήφισε επίσης ο κ. Στουρνάρας; Και για
ποιο λόγο ψήφισε τη δεύτερη αφού, κατά την άποψή του, ήταν
σωστή η πρώτη;
Δεύτερον, είναι δεδοµένο, όπως είπε ο Κοινοβουλευτικός µας
Εκπρόσωπος κ. Γιοβανόπουλος, ότι υπάρχουν Πρακτικά. Ας µας
φέρει, λοιπόν, τα Πρακτικά για να δούµε τα επιχειρήµατά του.
Τρίτον και σηµαντικό -γιατί ίσως γίνεται ένα µπέρδεµα εδώ- η
χώρα µας ως µέλος του Eurogroup διατηρεί αυτοτελή, κυριαρχικά δικαιώµατα για να τοποθετηθεί. Και όταν ψηφίζει πράξεις ο
κ. Στουρνάρας που είναι αντίθετες και στο κοινοτικό δίκαιο και
στη νοµοθεσία, παρανοµεί. Και αυτό δεν µπορεί να το κάνει. Από
εκεί και πέρα, ειπώθηκε ότι ακολουθεί τη γνώµη της Κύπρου. Γι’
αυτό, λέει, το έκανε.
Κοιτάξτε. Πρέπει όταν έχεις µια άποψη να την παλεύεις και να
πείσεις εκεί –αν πίστευε κάτι διαφορετικό- ότι αυτό που γίνεται
είναι λάθος. Και έπρεπε να µετρήσει τις συνέπειες που υπήρχαν
για την Κύπρο, ακόµα και αν έλεγε η Κύπρος το α’ ή β’ θέµα.
Διότι όταν είσαι µέλος του Eurogroup και ψηφίζεις, έχεις ευθύνες. Θα πρέπει, λοιπόν, να µας εξηγήσει γιατί το έκανε.
Τώρα βλέπω αρκετούς της συγκυβέρνησης που χαιρετίζουν
το «Όχι». Ερώτηµα: γιατί δεν κατήγγειλαν, όπως κάναµε εµείς,
οι Ανεξάρτητοι Έλληνες, ότι η άποψη και η απόφαση του Eurogroup ήταν λάθος; Να το πουν τότε, έγκαιρα, όχι εκ των υστέρων. Και µε τον αστυφύλαξ και µε τον χωροφύλαξ; Δεν γίνονται
αυτά τα πράγµατα.
Η πρώτη απόφαση που ελήφθη αλλά και η δεύτερη, η ντεµί
του Eurogroup, κατέστρεψε αυτήν τη στιγµή πάρα πολύ σηµαντικά, ζωτικά συµφέροντα για την Κύπρο. Είναι κάτι που πρέπει
να πούµε φωναχτά σ’ αυτήν την Αίθουσα. Γι’ αυτό αποδίδουµε
πολιτικές ευθύνες στον κ. Στουρνάρα: για τους χειρισµούς που
έκανε. Εφόσον τον καλύπτει η Κυβέρνηση, είναι συνολικές οι πολιτικές ευθύνες οι οποίες υπάρχουν.
Σε σχέση µε τα άρθρα του νοµοσχεδίου θα ήθελα να επισηµάνω ότι στο άρθρο 23 επαναφέρουν το σύστηµα των «κουλοχέρηδων» διότι θέλουν πλέον –όπως λέει το µνηµόνιο- να έχουν
εισπράξεις από τα τυχερά παίγνια. Αυτή είναι η πραγµατικότητα.
Και παραδίδουν τον ΟΠΑΠ, ο οποίος είναι κερδοφόρος, στην
ιδιωτική κατ’ αυτούς πρωτοβουλία -ασυδοσία θα είναι, όπως θα
αποδειχθεί.
Στο άρθρο 27, υποχρεώνουν όσους έχουν ακόµη και ακινητοποιηµένα οχήµατα να πληρώνουν ασφάλιση. Και αυτοί οι οποίοι
θα παραδώσουν ή έχουν παραδώσει πινακίδες, θα πρέπει υποχρεωτικά να ασφαλίσουν τα αυτοκίνητά τους.
Σε σχέση µε τον πίνακα κατάταξης των δανειστών στο άρθρο
35, αυτό που κάνουν είναι να δίνουν προνόµια στο δηµόσιο
έναντι, µέχρι πρότινος, προνοµίων που είχαν άλλες κατηγορίες,
όπως είναι οι εργαζόµενοι. Και θα πει κάποιος: «γιατί να µην έχει
το δηµόσιο προνόµια στην κατάταξη και να εισπράττει αυτό»; Μα
πολύ απλά, γιατί ό,τι εισπράττει το ελληνικό δηµόσιο πηγαίνει
στις τσέπες των δανειστών.
Θα ήθελα να κάνω µία τελευταία παρατήρηση προς τον κύριο
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Υπουργό, σε σχέση µε το επίδοµα των τριτέκνων. Δεν ξέρω αν
είναι λάθος η διατύπωση, όµως λέει ότι το ειδικό επίδοµα των
τριτέκνων το χορηγείτε στις παρακάτω κατηγορίες «εφόσον
έχουν µόνιµη και συνεχή δεκαετή κατοικία ή διαµονή στην Ελλάδα, φορολογούνται στην Ελλάδα…». Και λέει: «α) Έλληνες πολίτες». Δηλαδή, ένας Έλληνας πολίτης για να πάρει αυτό το
επίδοµα θα πρέπει να έχει συνεχή δεκαετή παραµονή, κατοικία
ή όχι; Δείτε το λίγο, µήπως είναι νοµοτεχνικό λάθος. Διότι εάν
υπονοείτε αυτό, τότε κάποιοι που µπορεί να είναι στο εξωτερικό
και θα έρθουν και θα είναι ένα ή δύο χρόνια εδώ, παρότι Έλληνες
πολίτες, θα αποκλείονται. Το να βάζετε κάποιες προϋποθέσεις
για πολίτες άλλων κρατών, για αλλοδαπούς κ.λπ. µπορούµε να
το συζητήσουµε αύριο αναλυτικά στα άρθρα. Δείτε το µήπως
υπάρχει κάποια νοµοτεχνική αβλεψία, ούτως ώστε αύριο να
υπάρχει µία απάντηση από την πλευρά σας, για να τοποθετηθούµε.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Μαριά.
Ορίστε, κυρία Ξηροτύρη, έχετε το λόγο.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Κύριοι συνάδελφοι,
εµείς από την αρχή είπαµε –και βέβαια ήταν Παρασκευή όταν
βγήκε αυτή η απόφαση- ότι αυτή η απόφαση του Eurogroup ήταν
ένα µεγάλο ιστορικό λάθος. Είπαµε ότι ήταν και είναι µία θρυαλλίδα στο ευρωπαϊκό οικοδόµηµα.
Σήµερα ήρθαµε στη Βουλή και βέβαια µιλήσαµε µετά και από
την απόφαση του κυπριακού Κοινοβουλίου, που απέρριψε αυτήν
την πρόταση.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Δεν είδαµε ανακοίνωσή
σας την Παρασκευή.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Υπήρχε ανακοίνωση,
κύριε Μαριά.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Δικιά σας ανακοίνωση;
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Και δεν δίνουµε εξετάσεις στους Ανεξάρτητους Έλληνες. Εγώ προσωπικά δεν δίνω
εξετάσεις σ’ εσάς!
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Σας ρωτάµε: Βγάλατε
ανακοίνωση;
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Βεβαίως και βγάλαµε
ανακοίνωση κι εγώ προσωπικά δεν θα δίνω εξετάσεις…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Μαριά…
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Σας ρωτάµε -γιατί το είπατε- αν βγάλατε ανακοίνωση…
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Θα σας στέλνω στο
e-mail τις ανακοινώσεις και τις δικές µου. Εντάξει;
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Να το δούµε για την Παρασκευή.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Γιατί ξέρετε πόσο
θαρραλέα χρησιµοποιώ το λόγο εδώ και πώς τα λέω στην ώρα
τους τα πράγµατα.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Γι’ αυτό σας ρωτάµε, αν
βγάλατε ανακοίνωση την Παρασκευή.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Και ανακοίνωση βγάλαµε την Παρασκευή. Βλέπετε τις δικές σας ή θέλετε να παίρνουµε σαν παράδειγµα τις δικές σας ανακοινώσεις. Λοιπόν,
αφήστε τώρα το διάλογο.
Αυτό το οποίο θέλω να εκφράσω εδώ, κυρία Πρόεδρε και κύριοι συνάδελφοι, είναι η µεγάλη αγωνία για το πού πράγµατι πάει
η Ευρώπη µετά από αυτήν την απόφαση του Eurogroup. Υπάρχει, όντως, ένα πολύ µεγάλο πρόβληµα στην πορεία της ενοποίησης της Ευρώπης, που θέλουµε όλοι εµείς. Υπάρχει ένα πάρα
πολύ µεγάλο πρόβληµα, που είναι η πικρή διαπίστωση ότι οι λαοί
της Ευρώπης δεν αισθάνονται αλληλέγγυοι.
Αυτήν τη στιγµή ο καθένας µε την κρίση που έχει, δικαιολογηµένα ενδεχοµένως από το αίσθηµα της επιβίωσης, δεν σκέφτεται
τι τον περιµένει την άλλη µέρα και ιδιαίτερα οι χώρες του ευρωπαϊκού Νότου πρέπει να συσπειρωθούν πάνω σ’ αυτήν την κατάσταση.
Όταν ακόµη και το ΔΝΤ παραδέχεται ότι έχει εφαρµόσει µία
λάθος συνταγή για την Ελλάδα, όταν βλέπει την βίαιη προσαρµογή που έχει δεχθεί ο ελληνικός λαός και τις θυσίες που έχει
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κάνει και ακόµη επιµένει σε κάποια πράγµατα χωρίς να µπορεί
να δώσει µία ανάσα σε όλη αυτή τη διαδικασία, για να µπορέσουµε πράγµατι να σταθούµε στα πόδια µας, είναι ένα πολύ µεγάλο πρόβληµα.
Και έρχεται τώρα και αυτή η απόφαση, η οποία πράγµατι είναι
µία εντελώς λανθασµένη απόφαση και δεν άφηνε, βέβαια, περιθώρια στον κυπριακό λαό να αποφασίσει κάτι άλλο από να την
απορρίψει. Ο κυπριακός λαός, όµως, έχει µπει σε µία µεγάλη περιπέτεια, έχει τεράστιες δυσκολίες και αυτό το οποίο πρέπει να
πούµε εµείς εδώ είναι ότι θα στηρίξουµε τον κυπριακό λαό. Θα
τους στηρίξουµε όχι µόνο γιατί είναι η πιο κοντινή µας χώρα,
αλλά γιατί και η Κύπρος είναι µία χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
θέλουµε να παραµείνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι µία χώρα
του ευρωπαϊκού Νότου και πρέπει επιτέλους να αλλάξει αυτή η
πολιτική της ύφεσης και αυτή η πολιτική των σκληρών µέτρων,
τα οποία εφαρµόζονται πολύ περισσότερο για τις χώρες όπως η
Κύπρος, η δική µας και άλλες χώρες.
Από την άλλη πλευρά, κύριοι συνάδελφοι, κι εµείς στη χώρα
µας πρέπει να διορθώσουµε πολλές παθογένειες. Συζητάµε στο
νοµοσχέδιο -και δεν σας άκουσα σε αυτό το θέµα- περισσότερα
από δέκα, δεκαπέντε άρθρα για φορολογικές ρυθµίσεις, για τη
διάρθρωση των φορολογικών υπηρεσιών, για τεράστιες, δηλαδή,
παθογένειες του ελληνικού κράτους. Δεν µπορεί το κράτος να
εισπράξει τα έσοδά του και κυρίως δεν µπορεί να τα εισπράξει
απ’ αυτούς που έχουν τα λεφτά.
Αν αυτά τα βήµατα είναι αποσπασµατικά, αν διορθώνουν ή αν
ορισµένα πράγµατα δεν τα διορθώνουν, πρέπει να τα συζητήσουµε εδώ, σ’ αυτό το νοµοσχέδιο, να προτείνουµε βελτιώσεις,
να δούµε τι άλλο µπορεί να γίνει ώστε να προχωρήσουµε µπροστά. Γιατί οι παθογένειες, όπως σας είπα, δεν λείπουν από το ελληνικό κράτος. Το ελληνικό κράτος έχει ένα µεγάλο πολιτικό
πρόβληµα, ότι δεν µπορεί να εισπράξει τα λεφτά απ’ αυτούς που
τα κατέχουν και ένα µεγάλο τεχνικό-οικονοµικό πρόβληµα, ότι
δεν έχει αυτούς τους µηχανισµούς. Πρέπει οπωσδήποτε -και η
τρικοµµατική Κυβέρνηση και ο κύριος Υπουργός, που µας ακούει
τώρα, έχουν πολύ µεγαλύτερη υποχρέωση- να προχωρήσουµε
γρήγορα σε αυτό το θέµα. Να µπορέσει, δηλαδή, το κράτος να
εξασφαλίσει τα έσοδά του και να µην καταπιέζει συνεχώς τα γνωστά «υποζύγια».
Από την άλλη πλευρά, πρέπει µέσα σ’ αυτή τη δύσκολη περίοδο να ξεκινήσει και την αναπτυξιακή του διαδικασία. Εγώ δεν
θεωρώ ουσιαστικά αναπτυξιακά εργαλεία αυτά για τα οποία συζητάµε τώρα, αλλά είναι δεδοµένο ότι χρειάζεται µία καλύτερη
θωράκιση της κεφαλαιαγοράς κ.λπ.
Τα αναπτυξιακά εργαλεία είναι ένα ολοκληρωµένο σχέδιο για
την ανάπτυξη της χώρας, είναι οι πόροι του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων, είναι οι κοινοτικοί πόροι από το ΕΣΠΑ και
άλλες χρηµατοδοτήσεις που πρέπει να επιδιώξει η ελληνική Κυβέρνηση, ούτως ώστε να επανεκκινήσουµε, κύριε Υπουργέ, αυτή
τη διαδικασία της ανάπτυξης είναι ο ορυκτός πλούτος και τα συγκριτικά της πλεονεκτήµατα. Όσον αφορά τα εργαλεία της χρηµατιστηριακής αγοράς και όλη αυτή τη διαδικασία, εγώ σας
παρακαλώ να ξαναδούµε αυτό το θέµα των ανωνύµων εταιρειών
επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία. Τους δίνουµε πάρα πολλά
προνόµια, έχουν ελάχιστες φορολογικές υποχρεώσεις και µπορούν τελικά να διακινούν µέχρι και αυτά τα ακίνητα που είναι υπό
κατασκευή. Εν πάση περιπτώσει, να συνεργάζονται µε το ΤΑΙΠΕΔ
και να τυγχάνουν και των ειδικών ρυθµίσεων ΕΣΧΑΔΑ κ.λπ.; Δεν
είναι τόσο αναπτυξιακά εργαλεία αυτά. Αυτά είναι εργαλεία
πλουτισµού, ενός πλουτισµού που δεν παρέχει ούτε θέσεις εργασίας ούτε είναι διαφανείς τόσο όσο θα θέλαµε όλες αυτές οι
διαδικασίες.
Εν πάση περιπτώσει, αυτά τα εργαλεία τα δεχόµαστε, µε µία
επιπλέον θωράκιση που επιχειρείται µέσω αυτού του νοµοσχεδίου, όµως να µην τα ανάγουµε σε ουσιαστικά εργαλεία ανάπτυξης. Για τα ουσιαστικά εργαλεία της ανάπτυξης του τόπου
έχουµε πολύ δρόµο µπροστά µας και πρέπει αυτή τη συζήτηση,
κύριοι συνάδελφοι, να την κάνουµε οργανωµένα και συντεταγµένα και να βάλουµε το χέρι στην καρδιά. Όλες οι δυνάµεις σε
αυτόν εδώ τον τόπο πρέπει να προσπαθήσουµε για την ανάπτυξη.
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια - Τσαρουχά): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της
αρχής του νοµοσχεδίου του Υπουργείου Οικονοµικών…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, θα
ήθελα το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια - Τσαρουχά): Αύριο, κύριε
Γιοβανόπουλε. Έχουµε µέρα του Θεού, από το πρωί έως το
βράδυ εδώ θα είµαστε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, σας
παρακαλώ…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια - Τσαρουχά): Έχω ήδη κηρύξει περαιωµένη τη συζήτηση, κύριε Γιοβανόπουλε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, αύριο
το πρωί…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια - Τσαρουχά): Πρωί - πρωί
που θα έρθω εδώ µε εσάς θα αρχίσω.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της αρχής του νοµοσχεδίου του Υπουργείου Οικονοµικών «Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και
άλλες διατάξεις».
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο επί της αρχής;
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια - Τσαρουχά): Συνεπώς, το
νοµοσχέδιο του Υπουργείου Οικονοµικών «Επενδυτικά εργαλεία
ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις» έγινε δεκτό
επί της αρχής κατά πλειοψηφία.
Κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη
συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 01.16’ λύεται η συνεδρίαση για σήµερα, Τετάρτη 20 Μαρτίου 2013 και ώρα 10.00’, µε
αντικείµενο εργασιών του Σώµατος: α) Νοµοθετική εργασία, συνέχιση της συζήτησης επί των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών «Επενδυτικά εργαλεία
ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις» και β) συζήτηση και λήψη απόφασης, σύµφωνα µε το άρθρο 62 του Συντάγµατος και τα άρθρα 43 Α και 83 του Κανονισµού της Βουλής,
για αιτήσεις άρσης ασυλίας Βουλευτών, σύµφωνα µε την ειδική
ηµερήσια διάταξη που έχει διανεµηθεί.
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
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