ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΜΗ’
Τετάρτη 20 Μαρτίου 2013
ΘΕΜΑΤΑ
Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 4ο Λύκειο Αθηνών, το 52ο Λύκειο Αθήνας, το
44ο Δηµοτικό Σχολείο Πειραιά, το 13o Δηµοτικό Σχολείο
Ιλίου, το Γυµνάσιο Σούλης Μαγνησίας και το 6ο Γυµνάσιο
Ευόσµου Θεσσαλονίκης, σελ. 9210, 9213, 9215, 9229, 9233,
9456, 9466
2. Αναφορά σχετικά µε τις εξελίξεις στην Κύπρο, σελ.
9210, 9214, 9218, 9221, 9233, 9234, 9452, 9455, 9459, 9460,
9461, 9462, 9463, 9464, 9465, 9466, 9467, 9468, 9469, 9471
3. Ειδική Ηµερήσια Διάταξη:
Συζήτηση και λήψη απόφασης για τις αιτήσεις άρσης ασυλίας των Βουλευτών κ. Φωτεινής Πιπιλή και κ. Δηµητρίου Κυριαζίδη, σελ. 9227-9233, 9236-9451
4. Επιστολικές ψήφοι επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης,
σελ. 9231-9232
5. Επί διαδικαστικού θέµατος, σελ. 9461
Β. ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Ανακοίνωση του δελτίου επικαίρων ερωτήσεων της Πέµπτης 21 Μαρτίου 2013, σελ. 9209
Γ. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
1. Συζήτηση επί των άρθρων και της τροπολογίας του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών: "Επενδυτικά Εργαλεία Ανάπτυξης, Παροχή Πιστώσεων και άλλες διατάξεις",
σελ. 9210-9226, 9233-9236, 9452-9473
2. Απόσυρση των άρθρων 22 και 42 και της τροπολογίας
µε γενικό αριθµό 270 και ειδικό αριθµό 55 του σχεδίου νόµου
του Υπουργείου Οικονοµικών, σελ. 9224
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ Ε.,

σελ. 9233-9452

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΝΤΕΣ
ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ Λ.,
ΚΟΛΛΙΑ-ΤΣΑΡΟΥΧΑ Μ.,
ΤΡΑΓΑΚΗΣ Ι.,

σελ. 9209-9222, 9227-9233,
9452-9454
σελ. 9454-9473
σελ. 9222-9227

ΟΜΙΛΗΤΕΣ
Α. Επί της αναφοράς σχετικά µε τις εξελίξεις στην Κύπρο:
ΑΗΔΟΝΗΣ Χ. ,
σελ. 9460
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ά. , σελ. 9210
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ Ε. ,
σελ. 9234, 9463
ΒΟΡΙΔΗΣ Μ. ,
σελ. 9462, 9463
ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Κ. , σελ. 9455
ΓΚΟΚΑΣ Χ. ,
σελ. 9233
ΔΙΑΚΑΚΗ Μ. ,
σελ. 9469
ΚΟΥΙΚ Τ. ,
σελ. 9465
ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ Δ. ,
σελ. 9218
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Ζ. ,
σελ. 9459
ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ Π. ,
σελ. 9461

ΛΟΒΕΡΔΟΣ Α. ,
ΜΑΡΙΑΣ Ε. ,
ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ Α. ,
ΜΟΥΤΣΙΝΑΣ Π. ,
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ Η. ,
ΠΑΠΠΑΣ Χ. ,
ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ Χ. ,
ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ Ν. ,
ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ Μ. ,

σελ. 9221
σελ. 9468
σελ. 9455
σελ. 9452
σελ. 9214
σελ. 9466
σελ. 9471
σελ. 9467
σελ. 9464

Β. Επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης:
ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ Δ. ,
σελ. 9229
ΠΙΠΙΛΗ Φ. ,
σελ. 9227, 9228
Γ. Επί διαδικαστικού θέµατος:
ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ Π. ,
σελ. 9461
Δ. Επί του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών:
ΑΗΔΟΝΗΣ Χ. ,
σελ. 9460
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ά. , σελ. 9210, 9469
ΒΑΛΑΒΑΝΗ Ό. ,
σελ. 9218, 9470
ΒΟΡΙΔΗΣ Μ. ,
σελ. 9463
ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Κ. , σελ. 9454, 9455
ΓΚΟΚΑΣ Χ. ,
σελ. 9233
ΔΙΑΚΑΚΗ Μ. ,
σελ. 9211, 9212, 9469
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Χ. ,
σελ. 9219
ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ,
σελ. 9217
ΚΟΥΙΚ Τ. ,
σελ. 9464, 9465, 9466
ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Π. , σελ. 9212
ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ Δ. ,
σελ. 9218
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Ζ. ,
σελ. 9459
ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ Π. ,
σελ. 9221, 9461, 9462
ΛΟΒΕΡΔΟΣ Α. ,
σελ. 9221, 9222
ΜΑΡΙΑΣ Ε. ,
σελ. 9213, 9468
ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ Α. , σελ. 9455
ΜΟΥΤΣΙΝΑΣ Π. ,
σελ. 9452, 9453
ΞΗΡΟΤΥΡΗ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ Α. ,
σελ. 9215, 9217, 9469
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ Η. ,
σελ. 9214
ΠΑΠΠΑΣ Χ. ,
σελ. 9466, 9467
ΡΕΠΟΥΣΗ Μ. ,
σελ. 9221
ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ Χ. ,
σελ. 9222, 9223, 9224, 9456,
9461, 9470
ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ Ν. ,
σελ. 9467
ΦΩΤΙΟΥ Θ. ,
σελ. 9220
ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ Μ. ,
σελ. 9453
ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ Μ. ,
σελ. 9464

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
ΙΕ’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ Α’
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΜH’
Τετάρτη 20 Μαρτίου 2013
Αθήνα, σήµερα στις 20 Μαρτίου 2013, ηµέρα Τετάρτη και ώρα
10.12’συνήλθε στην Αίθουσα των 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.
Έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα το δελτίο επίκαιρων
ερωτήσεων της Πέµπτης 21 Μαρτίου 2013.
Α. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Πρώτου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 1193/12-3-2013 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Λακωνίας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Αθανασίου Δαβάκη
προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων λειτουργίας του Κέντρου Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Ηµερήσιας Νοσηλείας της Ιεράς Μητρόπολης Μονεµβασιάς και Σπάρτης.
2. Η µε αριθµό 1177/12-3-2013 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Α’Αθήνας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο κ. Νικολάου Βούτση προς τον
Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, σχετικά µε τη θεσµοθέτηση ασφαλιστικών δικλίδων για
τη διακρίβωση των πραγµατικά «επίορκων» δηµοσίων υπαλλήλων
από όσους παραπέµπονται για ήσσονος σηµασίας ζητήµατα.
3. Η µε αριθµό 1170/12-3-2013 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Χίου του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Κωνσταντίνου Τριαντάφυλλου προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε την επιχείρηση της Ελληνικής
Αστυνοµίας κατά χρηστών τοξικοεξαρτησιακών ουσιών.
4. Η µε αριθµό 1174/12-3-2013 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Ηµαθίας των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Κωνσταντίνου Γιοβανόπουλου προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη
χρησιµοποίηση των καταθέσεων των Ελλήνων αποταµιευτών από
τις τράπεζες για την εξόφληση χρεών προς αυτές χωρίς την τήρηση των διαδικασιών του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας.
5. Η µε αριθµό 1190/12-3-2013 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Επικρατείας του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή κ. Χρήστου Παππά προς τους Υπουργούς Οικονοµικών και Διοικητικής
Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, σχετικά µε τη
δηµοσιοποίηση των στοιχείων της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής
από την απογραφή των µεταναστών.
6. Η µε αριθµό 1183/12-3-2013 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού Β’ Πειραιώς της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Μαρίας Γιαννακάκη προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά µε την αντιµετώπιση των
προβληµάτων στη λειτουργία του Γενικού Νοσοκοµείου ΝίκαιαςΠειραιά.
7. Η µε αριθµό 1186/12-3-2013 επίκαιρη ερώτηση του Βου-

λευτή Α’Θεσσαλονίκης του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας
κ. Θεοδοσίου Κωνσταντινίδη προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης
και Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε τη συµπεριφορά της
Αστυνοµίας προς τους κατοίκους της Χαλκιδικής που είναι αντίθετοι στην εκµετάλλευση των µεταλλείων χρυσού.
Β. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Δεύτερου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 1194/12-3-2013 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Πέλλης της Νέας Δηµοκρατίας κ. Ιορδάνη Τζαµτζή προς
τον Υπουργό Υγείας, σχετικά µε την αυστηρή αντιµετώπιση των
ασθενών από τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας όταν οδηγούνται στη Δευτεροβάθµια Επιτροπή µετά από ένστασή τους.
2. Η µε αριθµό 1178/12-3-2013 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Α’Θεσσαλονίκης του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς - Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο κ. Αναστασίου Κουράκη προς
τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε το νέο οργανόγραµµα που προτείνει το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για τη Γενική Γραµµατεία Πολιτισµού.
3. Η µε αριθµό 1169/12-3-2013 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού Κέρκυρας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Αγγελικής Γκερέκου προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε τη διατήρηση της Αυτονοµίας της Τριτοβάθµιας Τουριστικής Εκπαίδευσης.
4. Η µε αριθµό 1192/12-3-2013 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού Μαγνησίας των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Μαρίνας Χρυσοβελώνη προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας, σχετικά µε τις εξοικονοµήσεις που πέτυχαν τα ασφαλιστικά ταµεία από διακοπές συντάξεων και από επιστροφές
αχρεωστήτως καταβληθεισών συντάξεων.
5. Η µε αριθµό 1191/12-3-2013 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Β’ Αθήνών του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή κ. Γεωργίου Γερµενή προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τις αναδροµικές
κρατήσεις στις συντάξεις των υπαγοµένων στα ειδικά µισθολόγια.
6. Η µε αριθµό 1184/12-3-2013 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Α’ Αθήνών της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Ιωάννη Πανούση προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά µε τα προβλήµατα από την τοποθέτηση υπαλλήλων στις Δικαστικές Υπηρεσίες µε σχέση εργασίας
Ιδιωτικού Δικαίου.
7. Η µε αριθµό 1187/12-3-2013 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Λαρίσης του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Γεωργίου Λαµπρούλη προς τους Υπουργούς Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού και Εσωτερικών, σχετικά µε την
αντιµετώπιση των προβληµάτων στην απρόσκοπτη δωρεάν µεταφορά των µαθητών στα σχολεία.
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στην ηµερήσια
διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Συνέχιση της συζήτησης επί των άρθρων και του συνόλου του
σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών «Επενδυτικά Εργαλεία Ανάπτυξης, Παροχή Πιστώσεων και άλλες διατάξεις».
Στη χθεσινή συνεδρίαση συζητήθηκε και ψηφίστηκε το νοµοσχέδιο επί της αρχής. Στη σηµερινή συνεδρίαση θα συζητηθούν
τα άρθρα και οι τροπολογίες του νοµοσχεδίου ως µία ενότητα.
Η διαδικασία έχει ως εξής: Θα µιλήσουν οι εισηγητές και οι ειδικοί αγορητές επί των άρθρων. Θα ακολουθήσουν οι εναποµείναντες τρεις οµιλητές από τον χθεσινό κατάλογο της συζήτησης
επί της αρχής και επί των άρθρων και τέλος, θα µιλήσουν όσοι
τυχόν Βουλευτές εγγραφούν σήµερα στους δύο πρώτους εισηγητές.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, σαράντα οκτώ µαθητές και µαθήτριες και πέντε
εκπαιδευτικοί - συνοδοί τους από το 4ο Γενικό Λύκειο Αθηνών.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Το λόγο έχει η εισηγήτρια της Νέας Δηµοκρατίας, κ. ΆνναΜισέλ Ασηµακοπούλου.
ΑΝΝΑ-ΜΙΣΕΛ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και στις πρωτολογίες και στις
δευτερολογίες χθες αναφερθήκαµε στα κρίσιµα τεκταινόµενα
που συµβαίνουν αυτήν τη στιγµή στη γείτονα χώρα, την Κύπρο,
τη Μεγαλόνησο. Να εκφράσω τη συµπαράστασή µου κι εγώ.
Αλλά η ζωή συνεχίζεται. Οπότε θα µιλήσουµε τώρα επί των άρθρων του νοµοσχεδίου.
Κύριε Υπουργέ, όπως αναλύσαµε και στη συζήτηση επί της
αρχής, µε τον κορµό του παρόντος νοµοσχεδίου επιδιώκεται η
θέσπιση επενδυτικών εργαλείων ανάπτυξης γνωστών µε την ξένη
ορολογία «venture capital funds» και η τροποποίηση ορισµένων
διατάξεων της νοµοθεσίας της κεφαλαιαγοράς, µε κύριο στόχο
την εύρυθµη λειτουργία της.
Το νοµοσχέδιο περιλαµβάνει, όπως ξέρετε, και ρυθµίσεις σε
θέµατα αρµοδιότητας του Υπουργείου Οικονοµικών, που σχετίζονται µε τις αποκρατικοποιήσεις, τη δηµόσια περιουσία, ορισµένα επαγγέλµατα, τα τυχερά παίγνια, την ασφάλιση των οχηµάτων, καθώς και φορολογικές διατάξεις που αποσκοπούν στη
βελτίωση των µηχανισµών πάταξης της φοροδιαφυγής, κάποιες
εκ των οποίων αποτελούν µνηµονιακές υποχρεώσεις της χώρας.
Στην εισήγησή µου επί της αρχής χθες νοµίζω ότι ανέλυσα διεξοδικά τη φιλοσοφία, αλλά και τη λογική των βασικών ρυθµίσεων
που αφορούν στο venture capital funds και στα private equity
funds, που µπορούν και πρέπει να αποτελέσουν ένα σηµαντικό
εργαλείο ενίσχυσης της ελληνικής επιχειρηµατικότητας, αλλά και
µια συµπληρωµατική πηγή χρηµατοδότησης σε αυτήν τη δύσκολη συγκυρία για τη χώρα.
Ας δούµε, λοιπόν, λίγο πιο αναλυτικά τη λογική των ρυθµίσεων
των πρώτων τεσσάρων κεφαλαίων, που είναι και ο κορµός του
νοµοσχεδίου, αλλά και τις ενστάσεις που έχουν διαµορφωθεί
µέχρι στιγµής.
Κατ’ αρχήν, να πω ότι επιδιώκεται να γίνουν µερικές µικρής
κλίµακας αλλαγές στο υφιστάµενο θεσµικό πλαίσιο για την ενδυνάµωση της ευελιξίας των Ανώνυµων Εταιρειών Επενδύσεων
Χαρτοφυλακίου, ως προς τις επιτρεπόµενες επενδύσεις τους.
Επιδιώκεται, επίσης, όπως είπα εχθές, να αξιοποιηθεί το υφιστάµενο καθεστώς των ΑΚΕΣ και των ΕΚΕΣ -των Αµοιβαίων Κεφαλαίων Επιχειρηµατικών Συµµετοχών και των Εταιρειών Κεφαλαίων Επιχειρηµατικών Συµµετοχών- µέσω της επέκτασης της
δυνατότητάς τους να επενδύουν σε ένα ευρύτερο φάσµα δραστηριοτήτων, αλλά και της ρητής ρύθµισης για τη δυνατότητα
και την υποχρέωση, στην περίπτωση των ΕΚΕΣ του κλειστού

τύπου, εισαγωγής τους στη χρηµατιστηριακή αγορά.
Σε συνέχεια, λοιπόν, των νοµοτεχνικών βελτιώσεων που κατατέθηκαν από εσάς, κύριε Υπουργέ, πιστεύω -και θα σταθώ σε
αυτό- ότι η τελική διατύπωση του άρθρου 2 δεν θα πρέπει να
αποκλείει κανέναν από τους επαγγελµατίες της αγοράς να δύναται να ασκεί τη δραστηριότητα αυτήν, όσον αφορά στα ΕΚΕΣ,
εφόσον, βεβαίως, υπάρχει εναρµόνιση µε τα εφαρµοζόµενα σε
όλη την Ευρώπη. Αναφέροµαι στον υφιστάµενο κώδικα συµπεριφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης Venture Capital Association.
Από εκεί και πέρα, νοµίζω ότι είναι σηµαντικό να συνεχίσουµε
τη συνεργασία µε τους φορείς της αγοράς, αλλά και µε την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ώστε στη συνέχεια να διαµορφωθούν οι
προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για την άσκηση της διαχείρισης των ΕΚΕΣ σε εφαρµογή, άλλωστε, σχετικών ευρωπαϊκών οδηγιών, τις οποίες σύντοµα θα κληθούµε κι εµείς να
εναρµονίσουµε στο δικό µας Δίκαιο. Αυτά, όσον αφορά τις διατάξεις και την τελική διατύπωση του άρθρου 2.
Επίσης, ρυθµίζεται, όπως ξέρετε, εκ νέου µε το νοµοσχέδιο η
παροχή πίστωσης για την αγορά κινητών αξιών. Η ενσωµάτωση
της Κοινοτικής Οδηγίας του 2004 γνωστή ως MiFID στην ελληνική
νοµοθεσία, καθώς και η ενσωµάτωση των εκτελεστικών µέτρων
εφαρµογής της άλλαξε τα δεδοµένα παροχής των επενδυτικών
υπηρεσιών στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Έτσι, σκοπός του νοµοσχεδίου 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 Αθηνών, όπως ίσχυε µέχρι την εισαγωγή της MiFID.
Ως προς τις διατάξεις της παροχής πιστώσεων –margins- η
αξιολογούµενη ρύθµιση βοηθάει την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των ΕΠΕΥ και των πιστωτικών ιδρυµάτων, γιατί συνδυάζει
τη δυνατότητα αύξησης των αγορών των χρηµατοπιστωτικών
µέσων µε τη χορήγηση πιστώσεων από τις ΑΕΠΕΥ και τα πιστωτικά ιδρύµατα.
Σηµειώνω, για να µην ξεχνιόµαστε, ότι υπάρχει ταυτόχρονη
διασφάλιση της αποτροπής συστηµικού κινδύνου µε τις προτεινόµενες ρυθµίσεις ως προς την παροχή της υπηρεσίας.
Σχετικά µε τη ρύθµιση θεµάτων της κεφαλαιαγοράς, ρυθµίζεται για πρώτη φορά το ζήτηµα µεταφοράς συµβάσεων παροχής
επενδυτικών υπηρεσιών, κάτι το οποίο είναι ιδιαίτερα αναγκαίο
για την προστασία των επενδυτών στο παρόν περιβάλλον ανακατατάξεων, αλλά και συγχωνεύσεων του χρηµατοπιστωτικού
συστήµατος.
Σηµειώνω εδώ ότι για τη µεταφορά του πελατολογίου από µία
χρηµατιστηριακή εταιρεία σε µία άλλη -µία ρύθµιση που είναι ευρέως αποδεκτή και ευπρόσδεκτη από την αγορά αυτήν τη
στιγµή- η Αξιωµατική Αντιπολίτευση έχει εκφράσει επιφυλάξεις,
γιατί, µας λέει, ότι ανοίγει ένα µεγάλο παράθυρο σε ρυθµίσεις,
που θα έχουν πάρα πολλές αρνητικές συνέπειες. Εγώ οµολογώ
ότι δεν βλέπω συνέπειες, εφόσον τις αντιµετωπίζουµε και αν ο
επενδυτής έχει δύο πράγµατα: Πρώτον, ενηµέρωση και δεύτερον επιλογές. Δεν βλέπω πώς διαφέρει, δηλαδή, το σενάριο της
µετα- φοράς από την οπτική σκοπιά του επενδυτή, εάν τελικά το
portfolio καταλήξει αλλού είτε λόγω µεταβίβασης είτε λόγω συγχώνευσης, όπως ήταν µέχρι τώρα ο µοναδικός τρόπος για να
γίνει αυτό.
Έτσι, επιχειρηµατολογώ ότι η λύση στο πρόβληµα δεν πρέπει
να απορρίπτεται µόνο και µόνο µε την επίφαση της ύπαρξης κινδύνου κατάχρησης.
Θα αναφερθώ, τέλος, στις ρυθµίσεις για τις ΑΕΕΑΠ, τις Ανώνυµες Εταιρείες Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας. Είναι ένα
επενδυτικό σχήµα το οποίο έχουµε δει και σε άλλα µέρη, όπως
στις Ηνωµένες Πολιτείες και στην Αυστραλία τις τελευταίες δύο
δεκαετίες και πιο πρόσφατα στη Γερµανία, στη Γαλλία, στο Βέλγιο και στη Μεγάλη Βρετανία, συνεισφέροντας τα µέγιστα στις
εθνικές οικονοµίες.
Η Αξιωµατική Αντιπολίτευση εδώ µας είπε ότι είναι µία υπερβολική διευκόλυνση η ΑΕΕΑΠ, αλλά δεν εξηγεί σε τι υπάρχει υπερβολική διευκόλυνση. Επικαλείται τη «φούσκα» των ακινήτων στην
Ισπανία και συµπεραίνει ότι η τουριστική κατοικία δεν µπορεί να
οδηγήσει σε ανάπτυξη. Πάλι, δηλαδή, χωρίς τεκµηρίωση απορρί-
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πτεται µία ρύθµιση µε την επίκληση της πιθανότητας κατάχρησης.
Νοµίζω ότι η υποχρέωσή µας ως νοµοθέτες είναι να δηµιουργήσουµε τις κατάλληλες συνθήκες για τους επενδυτές και να
τους αφήσουµε να αποφασίσουν από µόνοι τους αν σκοπεύουν
να έρθουν να επενδύσουν.
Ειλικρινά, νοµίζω ότι όλοι καταλαβαίνουµε πως η τουριστική
κατοικία έχει αναπτυξιακές προοπτικές. Θα αναφέρω τα προφανή πράγµατα: θα δουλέψει και η οικοδοµή, θα φέρουν χρήµατα µαζί τους οι διαµένοντες στην τουριστική κατοικία, θα
υπάρξει παροχή υπηρεσιών.
Λόγω έλλειψης χρόνου, δεν µπορώ να αναφερθώ σε όλες τις
ρυθµίσεις που έχουν σχέση µε το Υπουργείο Οικονοµικών.
Κλείνοντας, θα επικεντρωθώ στις παρατηρήσεις του ΣΥΡΙΖΑ
για τα άρθρα, τα οποία αφορούν στο ΤΑΙΠΕΔ. Οι παρατηρήσεις
και της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, αλλά και των άλλων παρατάξεων είναι στο ίδιο µήκος κύµατος, ότι το ΤΑΙΠΕΔ είναι ένας
προνοµιακός φορέας. Μάλιστα, ο ΣΥΡΙΖΑ µας είπε ότι τα άρθρα
που αφορούν στο ΤΑΙΠΕΔ είναι έως προκλητικά.
Εγώ θα ήθελα, λοιπόν, αναφερόµενη στο άρθρο 32, που
αφορά τις αποκρατικοποιήσεις και το ρόλο ο οποίος προσδιορίζει τη συµµετοχή ουσιαστικά του ΤΑΙΠΕΔ στη διαδικασία έκδοσης των αποφάσεων της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων, να πω το εξής. Είναι προκλητικό
η αρµόδια Υπηρεσία να ρωτάει το ΤΑΙΠΕΔ για θέµατα αρµοδιότητας; Υπενθυµίζω ότι είναι εισηγητικός ο ρόλος του ΤΑΙΠΕΔ.
Ποιο να ρωτήσει, δηλαδή, αν όχι το ΤΑΙΠΕΔ;
Όσον αφορά τα ακίνητα -που δεν υπάρχουν ονοµαστικά µέσα
στο µσοπρόθεσµο- υπενθυµίζω ότι η σχετική εισήγηση του ΤΑΙΠΕΔ πρέπει να έχει επαρκή αιτιολογία για την επιλογή των συγκεκριµένων ακινήτων. Και πάλι ο ρόλος του ΤΑΙΠΕΔ είναι
ξεκάθαρα εισηγητικός.
Σχετικά µε το άρθρο 5, το ΤΑΙΠΕΔ έχει τη δυνατότητα να εισφέρει περιουσιακά στοιχεία του σε µία ανώνυµη εταιρεία και
στη συνέχεια, να πουλήσει τις µετοχές που θα λάβει ως αντάλλαγµα. Εδώ ξέρω ότι υπάρχουν και ενστάσεις από τη ΔΗΜΑΡ
λόγω της δυνατότητας που δίνεται µέσω των εργαλείων, όπως
είναι το ΕΣΧΑΔΑ και το ΕΣΧΑΣΕ. Επειδή ο ρόλος του ΤΑΙΠΕΔ
είναι καθαρά εισηγητικός και συνδροµητικός, συµµερίζοµαι ότι
θέλουµε να προστατεύσουµε τους ιδιώτες από κατασχέσεις αυτό είναι θεµιτό, αυτό είναι επιθυµητό- αλλά αυτό θα πρέπει να
γίνει κατ’ εµέ, στο στάδιο των κατασχέσεων. Κι αυτό δεν έχει
καµµία σχέση µε τα ΕΣΧΑΔΑ και τα ΕΣΧΑΣΕ, τα οποία θα πρέπει
να διευκολύνουµε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε τις παραπάνω παρατηρήσεις
εισηγούµαι την υπερψήφιση των άρθρων του παρόντος νοµοσχεδίου. Θα ακούσετε ενστάσεις από συναδέλφους της Νέας Δηµοκρατίας για συγκεκριµένα θέµατα που δεν πρόλαβα να θίξω.
Θα ήθελα να εκφράσω την πεποίθηση ότι αυτό το νοµοσχέδιο
αποτελεί ένα ακόµα βήµα προς τη σωστή κατεύθυνση για την
έξοδο της χώρας από την κρίση µε την ελπίδα, βεβαίως, ότι θα
ακολουθήσουν ακόµα περισσότερα για να συνεχίσουµε σε αυτό
το δρόµο µε τον ταχύτερο δυνατό ρυθµό.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Και εµείς ευχαριστούµε.
Η Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κ. Μαρία Διακάκη έχει το λόγο.
ΜΑΡΙΑ ΔΙΑΚΑΚΗ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχουµε ήδη εκφράσει και στη
διαρκή επιτροπή και στη χθεσινή συζήτηση στην Ολοµέλεια την
επιλογή µας για καταψήφιση του νοµοσχεδίου στο σύνολό του.
Ο χρόνος που έχω, βεβαίως, είναι λίγος και δεν θα προλάβω να
µιλήσω για όλα αναλυτικά. Ελπίζω να κάνω ό,τι καλύτερο µπορώ.
Με την κατ’ άρθρον συζήτηση θα τεκµηριώσουµε την αρνητική
µας ψήφο, αξιολογώντας τη βαρύτητα των εισαγοµένων διατάξεων. Το Κεφάλαιο Α’ αναφέρεται αποκλειστικά στα επενδυτικά
εργαλεία ανάπτυξης, ανταποκρινόµενο στον τίτλο του νοµοσχεδίου. Είναι προφανής η προσδοκία της Κυβέρνησης να λειτουργήσουν οι ΑΚΕΣ και οι ΕΚΕΣ ως εναλλακτική πηγή χρηµατοδότησης επενδυτικών και αναπτυξιακών σχεδίων, αναπληρώνοντας
την περιορισµένη ρευστότητα που διαµορφώνει η άρνηση των
τραπεζικών ιδρυµάτων να αναλάβουν τον χρηµατοδοτικό ρόλο
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τους. Δεν αρκεί, ωστόσο, µια χρηµατιστηριακής φύσης ρύθµιση
της λειτουργίας τους για την προσέλκυση επενδύσεων, αν αυτός
είναι ο στόχος µας.
Συνολικά για τα άρθρα 1 και 2, θα ψηφίσουµε «ΠΑΡΩΝ» για
τους λόγους που αναλύσαµε και στη χθεσινή µας εισήγηση.
Στο άρθρο 3, σχετικά µε τη διαγραφή των µετοχών από το
Χρηµατιστήριο και την απαίτηση λήψης απόφασης µε πλειοψηφία 95% και τα όρια επενδύσεων Ανωνύµων Εταιρειών Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου, ψηφίζουµε «ΝΑΙ».
Στο άρθρο 4, επίσης, ψηφίζουµε «ΝΑΙ».
Στα άρθρα 5 έως 12, όσον αφορά το Κεφάλαιο Β’, στην παροχή
πίστωσης για την αγορά κινητών αξιών, ψηφίζουµε «ΠΑΡΩΝ». Τα
σχετικά άρθρα συστηµατοποιούνται και λαµβάνουν µορφή νόµου
τα ισχύοντα µε αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σχετικά µε την παροχή πιστώσεων. Ναι µεν µέσω της αυστηροποίησης αντιµετωπίζονται κάποια φαινόµενα, όµως δεν αντιµετωπίζεται συνολικά το θέµα και περιορίζεται απλά σε κινήσεις δευτερευούσης σηµαντικότητας ζητηµάτων. Επί της ουσίας, η πίστωση
αφορά τον χρηµατιστηριακό παίκτη, τον κερδοσκόπο και όχι τον
επενδυτή. Η ελληνική αγορά, όµως, έχει ανάγκη επενδυτών.
Δυστυχώς, δεν προβλέπεται τίποτα στο νοµοσχέδιο για τις
ξένες τράπεζες που λυµαίνονται τον ελλαδικό χώρο, προσφέροντας υπερµοχλεύσεις απευθείας σε Έλληνες, της τάξης του
1000%, που διαφηµίζουν µάλιστα τις υπηρεσίες τους στα ελληνικά έντυπα. Μήπως πρέπει εδώ να πούµε ότι πρέπει να απαγορευθεί η διαφήµιση αυτών των προϊόντων;
Όσον αφορά το Κεφάλαιο Γ’ «Ρυθµίσεις θεµάτων Κεφαλαιαγοράς», στα άρθρα 13, 14, 16, 17 και 18 ψηφίζουµε «ΠΑΡΩΝ». Θα
ήθελα να πω ότι εισάγει τροποποιήσεις ως προς την παροχή πιστοποίησης καταλληλότητας των στελεχών παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και ως προς το ύψος των κεφαλαίων. Θα ήταν
καλύτερα η πιστοποίηση και για τα τραπεζικά στελέχη να παρέχεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, που είναι υψηλού επιπέδου. Για τη µεταφορά του πελατολογίου από µία εταιρεία σε
µία άλλη, ο τρόπος που γίνεται είναι σωστός, επειδή αποφεύγεται η γραφειοκρατία. Ωστόσο, η ρύθµιση αυτή µπορεί να έχει και
αρνητικές συνέπειες, εάν γενικευθεί το φαινόµενο της ανταλλαγής πελατολογίων ανάµεσα στης χρηµατιστηριακές εταιρείες.
Τα άρθρα 14 έως 16 προβλέπουν την κατάργηση της υποχρεωτικής δηµοσίευσης σε εφηµερίδες των ενδιάµεσων οικονοµικών
καταστάσεων και την τήρηση αρχείου τηλεφωνικών συναλλαγών
χρηµατιστηριακών εταιρειών για µία πενταετία. Σπάνια, όµως,
χρησιµοποιείται το σταθερό καταγραφόµενο τηλέφωνο για περίεργες συναλλαγές.
Στα άρθρα 17 και 18 αλλάζει ξανά το πλαίσιο για τις δηµόσιες
προτάσεις και τα πρόστιµα, χωρίς ωστόσο να έχει ολοκληρωµένη
εικόνα και συγκεκριµένο πλαίσιο στρατηγικής.
Πρώτον, σχετικά µε το προσφερόµενο στους µετόχους µειοψηφίας αντάλλαγµα, λαµβάνονται υπ’ όψιν οι αποκτήσεις που
προτείνονται κατά τους τελευταίους δώδεκα και όχι έξι µήνες. Η
τιµή δεν µπορεί να είναι κατώτερη από την υψηλότερη τιµή στην
οποία αγόρασε ο υπόχρεος κατά το τελευταίο δωδεκάµηνο πριν
καταστεί υπόχρεος να υποβάλει δηµόσια πρόταση.
Δεύτερον, καταργείται η δυνατότητα υποβολής δηµόσιας πρότασης, η οποία σε συνδυασµό µε εταιρικό µετασχηµατισµό, συγχώνευση, διάσπαση ή µετατροπή, έχει ως αποτέλεσµα την έξοδο
των εταιρειών από το Χρηµατιστήριο. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς θα επιβάλει πρόστιµο ίσο µε το διπλάσιο του οφέλους που
αποκόµισε ο παραβάτης ή από 1.000 ευρώ έως 1.000.000 ευρώ
για παραβάσεις του Κανονισµού που αφορούν τις ανοιχτές πωλήσεις.
Όσον αφορά το Κεφάλαιο Δ’ και το άρθρο 19, ψηφίζουµε αρνητικά. Το νοµοσχέδιο πριµοδοτεί τις εταιρείες ανάπτυξης ακινήτων και πρωτίστως τις τέσσερις εταιρείες real estate που έχουν
συστήσει οι ελληνικές τράπεζες. Καθώς αναµένεται η ψήφιση
του νοµοσχεδίου, σηµειώθηκε άνοδος στην τιµή των µετοχών
τους πάνω από 8% για την EUROBANK και πάνω από 50% για
την TRASTOR, πρώην ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Δίνεται η δυνατότητα στις τράπεζες να συµµετέχουν στους διαγωνισµούς πώλησης ακίνητης
περιουσίας και υποδοµών του δηµοσίου, αλλά και να ξεφορτωθούν µελλοντικά από τους ισολογισµούς τους το στοκ των υπο-
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θηκευµένων ακινήτων. Η φορολογία στα κέρδη των εταιρειών εκµηδενίζεται, καθώς προβλέπεται ότι το 70% αυτών διανέµεται ως
µέρισµα. Συνεπώς, οι µέτοχοι θα φορολογούνται µε 10%.
Οι µετοχές που εκδίδουν και οι µεταβιβάσεις ακινήτων µε
επαχθή αιτία απαλλάσσονται από φόρο, τέλος, χαρτόσηµο ή εισφορά, ενώ προβλέπεται πλήρης απαλλαγή από φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου και εισοδήµατος από κινητές αξίες.
Το Κεφάλαιο Ε’ αποτελεί το µέγιστο τµήµα του νοµοσχεδίου,
ουσιαστικά. Αφορά φορολογικές διατάξεις σε µία κατ’ εξακολούθηση πρακτική αποσπασµατικών ρυθµίσεων και διαρκούς φορολογικής αστάθειας.
Στα άρθρα 20 έως 21 που αφορούν στην ενσωµάτωση ευρωπαϊκών οδηγιών στο εσωτερικό δίκαιο σχετικά µε την καταβολή
ΦΠΑ και την αντιµετώπιση καταχρηστικής χρήσης των διατάξεων
περί εκχώρησης εισαγωγικού δικαιώµατος, ψηφίζουµε «ΝΑΙ».
Για το άρθρο 22 και το συναφές άρθρο 42 η ψήφος είναι αρνητική, γιατί µε την απελευθέρωση του πιστωτικού συστήµατος
οι κρατικές ενισχύσεις υπήρξαν επί σειρά ετών εργαλείο άσκησης νοµισµατικής πολιτικής και όχι εργαλείο στήριξης και ανάπτυξης της επιχειρηµατικότητας. Στην ουσία, αυτοί που ωφελήθηκαν από το σύνολο των ενισχύσεων ήταν τα πιστωτικά ιδρύµατα και όχι οι επιχειρήσεις του πρωτογενούς και δευτερογενούς τοµέα.
Προβλέπεται απαλλαγή από κάθε φόρο, τέλος, χαρτόσηµο και
εισφορά ή δικαίωµα υπέρ του δηµοσίου στη µεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων από ένα πιστωτικό ίδρυµα στο άλλο και βεβαίως η Τράπεζα Πειραιώς, αλλά και οι τράπεζες στις οποίες θα
µεταβιβαστεί το Νέο Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο, όπως και η Τράπεζα PROTONBANK, δεν θα επιβαρυνθούν µε επιπρόσθετα τέλη
και το Ελληνικό Δηµόσιο θα στερηθεί έσοδα.
Η διάταξη θα µπορούσε πολύ εύκολα να χαρακτηριστεί φωτογραφικά επωφελής για την Τράπεζα Πειραιώς. Όσον αφορά το
συγκεκριµένο άρθρο, ο ΣΥΡΙΖΑ θα ζητήσει ονοµαστική ψηφοφορία.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Δώστε µου δύο λεπτά ακόµα, κύριε Πρόεδρε. Τελειώνω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Όχι δύο λεπτά, λιγότερο παρακαλώ.
ΜΑΡΙΑ ΔΙΑΚΑΚΗ: Ναι, τρόπος του λέγειν το «δύο λεπτά».
Όσον αφορά το άρθρο 23 «ρυθµίσεις σχετικά µε την αγορά
παιγνίων»: Είµαστε κατά του άρθρου αυτού, γιατί πρόκειται για
κανονιστικού χαρακτήρα διατάξεις και πολλές από αυτές τροποποιούν ή συµπληρώνουν προηγούµενες διατάξεις.
Σηµαντική αλλαγή υπάρχει στο θέµα της φορολογίας των κερδών των παικτών. Έχουµε θέσπιση του αφορολόγητου ορίου στα
100 ευρώ. Η προηγούµενη διατύπωση του ν. 4002/2011 ήταν πιο
περιοριστική και πιο προστατευτική για τη νεολαία, αφού διεύρυνε
το είδος των χώρων που υπήρχε έλεγχος δηµιουργίας παιγνίων.
Τώρα το περιορίζει σε σχολεία πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και σε οικοτροφεία.
Εκφράζουµε τη διαφωνία µας -αν και δεν συµπεριλαµβάνεται
σε αυτό το νοµοσχέδιο- ότι οι ηλεκτρονικοί κουλοχέρηδες εγκαθίστανται και σε µικτούς χώρους και όχι µόνο σε πρακτορεία του
ΟΠΑΠ.
Θα σταµατήσω εδώ, γιατί σέβοµαι τον χρόνο. Θα συνεχίσουν
οι συνάδελφοι µε τις οµιλίες τους.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ευχαριστούµε πολύ.
Το λόγο έχει ο κ. Πάρις Κουκουλόπουλος για οκτώ λεπτά.
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όπως περιέγραψα και εχθές, θα
εστιάσω σε πολύ συγκεκριµένα άρθρα, αφού όπως έγινε καθαρό
από την επί της αρχής συζήτηση και από τη συζήτηση στην επιτροπή, από την πλευρά µας ψηφίζουµε το νοµοσχέδιο και στο
σύνολό του και κατ’ άρθρον.
Είναι ένα νοµοσχέδιο ιδιαίτερα στριφνό, γιατί έχει πολλά τεχνικά χαρακτηριστικά, τεχνοκρατικά, όπως και να τα πει κανείς.
Γι’ αυτό και από την αρχή εστιάσαµε σε συγκεκριµένα άρθρα που
παρουσίαζαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον όσον αφορά τη διαφάνεια
που πρέπει να χαρακτηρίζει τις αποφάσεις µας, καθώς και το δη-
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µόσιο συµφέρον, που πιστεύω ότι όλοι το αντιλαµβανόµαστε σε
γενικές γραµµές µε τον ίδιο τρόπο. Έτσι, θέλω να µιλήσω για
πολύ συγκεκριµένα άρθρα και δεν θα χρειαστεί να αναφερθώ σε
όλα τα υπόλοιπα, δεδοµένου ότι τα ψηφίζουµε.
Κύριε Υπουργέ, στην παράγραφο 5 του άρθρου 25 που αφορά
τα παιγνιοµηχανήµατα, επαναλαµβάνω αυτό που είπα και στη
δεύτερη ανάγνωση στην επιτροπή: Χαιρετίζουµε την αλλαγή που
έγινε µετά τη δική µας πρόταση στην επιτροπή, αυτού του συγκεκριµένου άρθρου. Νοµίζω όµως ότι αντί της διατύπωσης που
βάζει για τους παραχωρησιούχους «µετά την ολοκλήρωση της
διαδικασίας», είναι καλό να πούµε «µετά την υπογραφή της σχετικής σύµβασης». Είναι πολύ επαρκώς έτσι προσδιορισµένο. Θα
σας το δώσω και γραπτώς. Να είναι πιο διευκρινισµένο, έτσι ώστε
να µην υπάρξει η παραµικρή πιθανότητα να βρεθούµε µπροστά
σε ένα ιδιωτικό µονοπώλιο και ο µελλοντικός παραχωρησιούχος
του ΟΠΑΠ να έχει και τα δεκαοκτώ χιλιάδες πεντακόσια παιγνιοµηχανήµατα που είναι για όλους τους παραχωρησιούχους. Είναι
τόσο απλό. Είναι καλό να προσδιορίζουµε µε σαφήνεια την εξάρτηση από υπογραφή σύµβασης, να έχει δηλαδή δεκαοκτώ µήνες
για να τα εγκαταστήσει, µετά από την υπογραφή της σύµβασης
µε τον ΟΠΑΠ.
Όσον αφορά τα άρθρα 22 και 42. Ακούσαµε όλοι µας νοµίζω
και εγώ προσωπικά ως εισηγητής ως όφειλα, µε πολλή προσοχή,
κύριε Υπουργέ, τις διευκρινίσεις που δώσατε. Δεν µπορώ να τις
απαξιώσω ή να τις χαρακτηρίσω ανεπαρκείς, για να εξηγούµαστε. Ωστόσο, µένουν κάποια ερωτηµατικά αναπάντητα, γιατί οι
φορείς από την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη δεν αρνούνται πολλά από αυτά που τέθηκαν στην τοποθέτησή σας, σε ό,τι
αφορά ιδιαίτερα σε ζητήµατα διαγραφής χρεών και λοιπά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Και στην Κεντρική Μακεδονία...
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι, και στην Κεντρική Μακεδονία. Ο µεγάλος όγκος είναι στην Ανατολική Μακεδονία και στη
Θράκη. Υπάρχουν και στην Κεντρική Μακεδονία.
Λοιπόν, εγώ πρέπει να πω -επειδή είµαστε διαρκώς σε κουβέντα και στο τηλέφωνο χθες όλο το βράδυ- ότι δεν αρνούνται
οι φορείς των επιχειρήσεων πολλές από τις διαστάσεις που βάζετε στην τοποθέτησή σας. Γι’ αυτό είπα ότι δεν θέλω να αδικήσω καθόλου την παρέµβασή σας. Ωστόσο, έχουν αρκετές
ενστάσεις και πιστεύουν ότι πρέπει να αποσυρθούν τα άρθρα 22
και 42. Να έρθουν µε µια άλλη µορφή βελτιωµένη, αφού ολοκληρωθεί η διαβούλευση και µε τους φορείς.
Επιµένω, λοιπόν, σε αυτήν τη θέση που είπαµε χθες το βράδυ.
Το ίδιο πρέπει να γίνει -αν δεν έχει γίνει- για την τροπολογία
του Υπουργείου Παιδείας. Σε καµµία περίπτωση δεν στέκεται µια
τροπολογία του Υπουργείου Παιδείας, πόσω µάλλον που σε µια
ώρα -σε δύο, τρεις ώρες, δεν ξέρω πόσες- συνέρχεται η Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων, προκειµένου να ξεκινήσει την
επεξεργασία του νοµοσχεδίου του Υπουργείου Παιδείας.
Δεν προκύπτει από πουθενά το «επείγον» για να έρχεται σε ένα
νοµοσχέδιο του Υπουργείου Οικονοµικών, τελευταία στιγµή τροπολογία του Υπουργείου Παιδείας. Πρέπει να αποσυρθεί.
Ολοκληρώνω, κύριε Υπουργέ, µε αυτό που σας κατέθεσα και
γραπτώς.
Εγώ, κύριε Πρόεδρε, θα παρακαλέσω να διανεµηθεί και στα
κόµµατα της Αντιπολίτευσης και ιδιαίτερα στον ΣΥΡΙΖΑ, που προ
ολίγου ανακοίνωσε την πρότασή του για ονοµαστική ψηφοφορία,
µήπως και την αποφύγουµε. Όχι γιατί δεν έχουµε χρόνο για ονοµαστικές ψηφοφορίες, αλλά το ζήτηµα που υπάρχει στην παράγραφο 3 του άρθρο 22 έχει σχέση µε την ατέλεια. Εµµέσως
δηλαδή χορηγείται το δικαίωµα ατέλειας σε ιδιώτες και ιδιωτικές
τράπεζες. Έγινε και ονοµαστική αναφορά προ ολίγου. Έγινε
αναφορά και από Βουλευτή της Συµπολίτευσης στη δεύτερη
ανάγνωση προχθές. Το θέσαµε εµείς από την πρώτη κιόλας
ηµέρα συζητώντας επί της αρχής. Εκφράσαµε επιφυλάξεις για
την παράγραφο 3 του άρθρου 22.
Κύριε Υπουργέ, έχω καταθέσει συγκεκριµένη εναλλακτική διατύπωση, που µιλάει για πιστή εφαρµογή του νόµου, που έχει
σχέση µε τις µεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων και αίρει κάθε
αµφιβολία περί του ότι µπορεί να χορηγηθεί φορολογική ατέλεια
σε ιδιώτες.
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Θέλω µάλιστα σε αυτό το σηµείο να διευκρινίσω ότι η απόσυρση
του άρθρου 22 για το οποίο µίλησα, αφορά την παράγραφο 1. Δεν
είναι παράδοξο ότι µιλάµε για την παράγραφο 2 του άρθρου 22,
γιατί ευλόγως προκύπτει το ερώτηµα: Μα, αφού λέµε να αποσυρθεί το άρθρο 22, πώς κάνουµε αναφορά στην παράγραφο 3;
Η παράγραφος 3 αφορά άλλα ζητήµατα. Αφορά µεταβιβάσεις
περιουσιακών στοιχείων. Είναι ένα πάρα πολύ ευαίσθητο ζήτηµα.
Συνεργάτες του Υπουργού χθες µας είπαν ότι θα καταθέσουν
µια εναλλακτική διατύπωση, που καλύπτει αυτό που ζητάµε από
ό,τι βλέπω όλες οι πτέρυγες της Βουλής. Δεν την έχουµε στα
χέρια µας. Εγώ για την ώρα στα χέρια µου έχω µόνο την εναλλακτική πρόταση που έχουµε καταθέσει εµείς για την παράγραφο 3 του άρθρου 22.
Πιστεύω πως πρέπει να φύγει πάνω από το Κοινοβούλιο αυτή
η σκιά ότι κάποιος ή κάποια από όλους εµάς έχει την πρόθεση
να χορηγήσει µια φορολογική ατέλεια -που είναι ένα διαρκές
προνόµιο του δηµοσίου- τεχνηέντως ας πούµε σε ιδιώτες. Πιστεύω ότι πρόκειται περί λάθους -δεν θέλω να χρησιµοποιήσω
µια άλλη γλώσσα- και αυτό πρέπει να διορθωθεί.
Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώνοντας θέλω να κάνω ένα σχόλιο, σε θετική κατεύθυνση πάντα µιλώντας. Έτσι, προσπαθούµε από την πλευρά µας να µιλήσουµε
σταθερά σ’ αυτήν την περίοδο της Βουλής. Αυτό το νοµοσχέδιο
είναι αποκαλυπτικό για τις δυσκολίες –δεν θέλω να πω τη λέξη
«αδυναµίες», γιατί είναι βαριά λέξη- που έχουµε όλα τα κόµµατα
ανεξαίρετα, άσχετα αν επιλέγουµε –γιατί αυτός είναι ο κανόνας
στην πολιτική ζωή του τόπου- τους υψηλούς τόνους και τις ισοπεδωτικές λογικές.
Αποκαλύπτει, λοιπόν, τη δυσκολία που έχουµε όλοι µας να µιλήσουµε συγκεκριµένα. Αυτή η δυσκολία έχει αποδειχθεί στην
επιτροπή µας, όταν ξεκίνησε να έρχεται σειρά ενηµερώσεων για
τις αποκρατικοποιήσεις. Θυµίζω ότι στο τέλος Οκτωβρίου νοµοθετήσαµε να περνάνε µία-µία για ενηµέρωση στην Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων της Βουλής.
Τότε, αυτή η πρωτοβουλία είχε αντιµετωπιστεί πολύ απαξιωτικά από πολλούς, αλλά και από την Κοινοβουλευτική Οµάδα του
ΠΑΣΟΚ, παρ’ ότι ήταν δική µας πρωτοβουλία. Απεδείχθη ότι είναι
πάρα πολύ σηµαντική. Είναι πάρα πολύ σηµαντική εξέλιξη να έρχονται στη Βουλή οι αποκρατικοποιήσεις µία-µία, πριν ξεκινήσουν. Όµως, η πρώτη συζήτηση που έγινε στην Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων έδειξε τη δυσκολία να µιλάς συγκεκριµένα
για µία αποκρατικοποίηση ή για ένα ζήτηµα. Είναι εύκολο να
µιλάς γενικά, αλλά δύσκολο να µιλάς συγκεκριµένα.
Από την πλευρά µας προσπαθούµε να αξιοποιούµε και την εµπειρία που έχουµε, βέβαια, µετά από τόσα χρόνια στην εξουσία.
Γιατί τόσα χρόνια στην εξουσία δεν έχουν µόνο την αρνητική
τους πλευρά, αλλά έχουν και τη θετική τους πλευρά.
Κύριε Πρόεδρε, σας καταθέτω για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Πάρις Κουκουλόπουλος
καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ευχαριστούµε κι
εµείς τον ειδικό αγορητή του ΠΑΣΟΚ κ. Πάρι Κουκουλόπουλο.
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, πενήντα επτά µαθητές και µαθήτριες και έξι εκπαιδευτικοί-συνοδοί τους από το 4ο Γενικό Λύκειο Αθήνας και το
52ο Γενικό Λύκειο Αθήνας.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Το λόγο έχει ο ειδικός αγορητής των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ.
Επαµεινώνδας Μαριάς.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριε
Υπουργέ, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, εγώ θα ξεκινήσω από την
τελευταία παρατήρηση του ειδικού αγορητή του ΠΑΣΟΚ, σε
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σχέση µε τις αποκρατικοποιήσεις.
Εµείς, συνάδελφοι, θεωρούµε –και είναι δεδοµένο αυτό- ότι οι
αποκρατικοποιήσεις έχουν µπει στη διαδικασία της εξυπηρέτησης του παράνοµου και επονείδιστου χρέους. Με βάση αυτήν
την τοποθέτηση και δεδοµένου ότι µε τις διαδικασίες οι οποίες
έχουν ρυθµιστεί, στην ουσία πρόκειται για ξεπούληµα δηµόσιας
περιουσίας, εµείς όσο θα υπάρχει τρόικα, όσο θα υπάρχει µνηµόνιο, θα είµαστε αντίθετοι από άποψη αρχής στις αποκρατικοποιήσεις. Δεν θέλουµε κανένα ξεπούληµα της δηµόσιας περιουσίας, το οποίο θα πηγαίνει στις τσέπες των δανειστών.
Εποµένως, όταν θα υπάρξει απαλλαγή της χώρας µας από τα
µνηµόνια και την τρόικα –και ελπίζουµε σύντοµα- τότε ο καθένας
σ’ αυτήν την Αίθουσα, µε βάση τις ιδεολογικές και πολιτικές του
αντιλήψεις, θα ψηφίζει υπέρ ή κατά των αποκρατικοποιήσεων ή
ιδιωτικοποιήσεων. Όσο, όµως, θα υπάρχει η διαδικασία µνηµονίου και τρόικας, εµείς θα είµαστε αντίθετοι σε οποιαδήποτε κίνηση ξεπουλήµατος της δηµόσιας περιουσίας, ιδίως δε µέσα
από το ΤΑΙΠΕΔ, αλλά και µε άλλους τρόπους. Αυτό το λέµε, για
να το ξεκαθαρίσουµε.
Όσον αφορά τα άρθρα, κατ’ αρχήν θα αναφερθούµε σ’ αυτά
που είπαµε στην επιτροπή. Δεύτερον, θα υπάρξουν συνάδελφοι
των Ανεξάρτητων Ελλήνων που θα τοποθετηθούν επί συγκεκριµένων θεµάτων.
Εγώ θα ήθελα να επισηµάνω µόνο ότι ουσιαστικά θα επικεντρωθώ σε τρία, τέσσερα βασικά άρθρα, τα οποία προκαλούν
πρόβληµα, αφού επισηµάνω ότι στα άρθρα 1 έως 4 στο Κεφάλαιο Α’ επί της ουσίας µιλούµε για τα επενδυτικά εργαλεία.
Η θέση την οποία εκφράσαµε επί της αρχής και εχθές είναι ότι
το βασικό σ’ αυτήν τη φάση για τη χώρα µας είναι να υπάρξει ένα
κλίµα εµπιστοσύνης.Δυστυχώς, µε τις αποφάσεις στις οποίες συναίνεσε η Κυβέρνηση και στην πρώτη απόφαση του Eurogroup
και στη δεύτερη για την Κύπρο, έχει «τινάξει στον αέρα» αυτό που
λέγεται ήρεµο επενδυτικό κλίµα και κλίµα εµπιστοσύνης.
Δεύτερον, τα άρθρα 5 έως 12 στο Κεφάλαιο Β’αφορούν τις πιστώσεις για την αγορά ακινήτων. Τα άρθρα 13 έως 18 αφορούν
την κεφαλαιαγορά και το άρθρο 19 αφορά τις εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητα.
Θα ήθελα να µείνουµε στα κεντρικά σηµεία τα οποία δηµιουργούν πρόβληµα. Στα άρθρα 22 και 42 θα αναφερθεί αναλυτικότερα ο συνάδελφος κ. Γιοβαννόπουλος. Ήδη από εχθές έχουµε
θέσει τις αντιρρήσεις µας και αναµένουµε από τον κύριο
Υπουργό να µας πει τι θα κάνει. Υπάρχουν τεράστιες αντιρρήσεις, παρατηρήσεις, ενστάσεις από όλα τα επιµελητήρια της
χώρας. Μάλιστα, είναι εδώ εκπρόσωποί τους. Αναµένουµε να
υπάρξει τοποθέτηση από την πλευρά της Κυβέρνησης.
Στη φάση αυτή είµαστε κατά και για το άρθρο 42. Ελπίζουµε
ότι θα υπάρξει απόσυρση, για να δοθεί λύση στο ζήτηµα αυτό.
Απ’ ό,τι άκουσα και άλλοι συνάδελφοι έχουν επίσης αντιρρήσεις.
Το άρθρο 23 αφορά τα παίγνια και τα άρθρα 24 και 25 τον
ΟΠΑΠ. Εδώ έχουµε, πρώτον, µία µνηµονιακή επιλογή µέσα από
τους «κουλοχέρηδες» επί της ουσίας να γίνεται προσπάθεια αύξησης των εσόδων. Αυτό είναι µνηµονιακήεπιλογή. Δεύτερον, από
άποψη αρχής είµαστε αντίθετοι στην εξάπλωση «κουλοχέρηδων»
αυτήν τη στιγµή γενικότερα στη χώρα, γιατί υπάρχουν και άλλα
ζητήµατα, που δεν έχουν σχέση µόνο µε τα ζητήµατα της οικονοµίας. Τρίτον, εµείς το συνδυάζουµε µε το ξεπούληµα που προσπα- θεί να γίνει στον ΟΠΑΠ και αυτό είναι ένα βασικό στοιχείο.
Εποµένως, οι διατάξεις των άρθρων 22, 23, 24 και 25 µας βρίσκουν κάθετα αντίθετους, έτσι όπως έχει τεθεί η στρατηγική της
Κυβέρνησης και του µνηµονίου.
Θα ήθελα να επισηµάνω ότι στο άρθρο 27 υπάρχει το πρόβληµα σε σχέση µε την υποχρεωτική ασφάλιση αυτοκινήτων.
Πάρα πολλοί συµπολίτες µας λόγω της οικονοµικής αδυναµίας
στην οποία βρίσκονται, έχουν καταθέσει τις πινακίδες των οχηµάτων τους. Και τώρα θέλετε µ’ αυτήν τη ρύθµιση, αυτά τα αυτοκίνητα που είναι σε ακινησία, να είναι υποχρεωτικά ασφαλισµένα. Είναι απίθανα αυτά τα οποία ζητάτε, τη στιγµή που οι
ίδιοι οι Έλληνες συµπολίτες µας έχουν αφαιρέσει τις πινακίδες,
τα έχουν παρκαρισµένα και εκτός κυκλοφορίας. Εποµένως, είµαστε αντίθετοι σ’ αυτό το άρθρο.
Το άρθρο 30 ρυθµίζει ζητήµατα που έχουν σχέση µε την Αγρο-
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τική Τράπεζα. Σας έχουµε πει και άλλη φορά ότι είµαστε αντίθετοι στο ξεπούληµα το οποίο έχει γίνει και σε σχέση µε την Αγροτική Τράπεζα. Εποµένως, οποιεσδήποτε ρυθµίσεις φέρετε γύρω
απ’ αυτά τα θέµατα, θα µας βρίσκουν αντίθετους.
Το άρθρο 32 αφορά το ΤΑΙΠΕΔ. Το έχουµε πει ξανά και το
λέµε στην έναρξη της τοποθέτησής µας. Είµαστε αντίθετοι µε τη
λειτουργία του ΤΑΙΠΕΔ, που είναι εργαλείο στην υπηρεσία των
δανειστών για το ξεπούληµα της δηµόσιας περιουσίας. Εσείς του
δίνετε ακόµα µεγαλύτερες εξουσίες, στην προσπάθειά σας να
ξεπουλήσετε όλη τη δηµόσια περιουσία. Εποµένως, είµαστε αντίθετοι σ’ αυτές τις ρυθµίσεις που φέρνετε. Επίσης, δίνετε στο
ΤΑΙΠΕΔ τεράστιο ρόλο, σε σχέση και µε την Ειδική Γραµµατεία
Αποκρατικοποιήσεων.
Το ίδιο ισχύει και για το άρθρο 33.
Με το άρθρο 34 επιχειρείτε να ρυθµίσετε τα ληξιπρόθεσµα
χρέη και να καθορίσετε ποια απ’ αυτά µπορούν να εισπραχθούν
και ποια όχι. Εµείς θεωρούµε ότι η διάκριση αυτή µπορεί να οδηγήσει σε επικίνδυνες ατραπούς και να υπάρχει διαγραφή ληξιπρόθεσµων χρεών µη δυναµένων να εισπραχθούν, όπως έγινε
και παλαιότερα.
Εποµένως, είµαστε αντίθετοι σ’ αυτήν τη διάταξη και θα καλούσαµε τον κύριο Υπουργό να επιχειρήσει για άλλη µία φορά,
όπως το έχουµε πει, να εισπράξει τις γερµανικές πολεµικές επανορθώσεις και το αναγκαστικό κατοχικό δάνειο. Επικεντρώστε
εκεί την προσοχή σας και φέρτε συγκεκριµένα αποτελέσµατα.
Το άρθρο 35 αφορά τον τρόπο µε τον οποίο θα γίνονται µέσω
του ΚΕΔΕ οι κατασχέσεις. Να επισηµάνουµε ότι σήµερα, µε βάση
πληροφορίες που υπάρχουν, εκδόθηκε η απόφαση του Δ’ Τµήµατος του Συµβουλίου της Επικρατείας µε την οποία η εξουσία
του ΣΔΟΕ να µπαίνει µέσα στους λογαριασµούς και να παίρνει
χρήµατα έχει κριθεί αντισυνταγµατική.
Εποµένως, οι ρυθµίσεις που κάνετε µέσα στο ΚΕΔΕ, για να
µπορείτε να µπαίνετε στους λογαριασµούς των τραπεζών όπου
έχουν χρήµατα οι Έλληνες πολίτες και να τους παίρνετε κάποια
απ’ αυτά -αν έχουν µία σύνταξη πάνω από τα 1.000 ευρώ- ή να
τους παίρνετε ενοίκια, καταθέσεις, κ.λπ., µας βρίσκουν αντίθετους και φυσικά είναι και αντισυνταγµατικές.
Ταυτόχρονα, έχετε ρυθµίσεις για την κατάταξη των πιστωτών.
Μέχρι πρόσφατα ίσχυαν συγκεκριµένες ρυθµίσεις. Θέλετε να κάνετε το δηµόσιο πολύ πιο προνοµιούχο στην κατάταξη του πίνακα πιστωτών. Θέλετε να πάτε και αναδροµικά πίσω. Μόνο για
ΦΠΑ λέτε. Επί της ουσίας τι κάνετε; Αφαιρείτε δικαιώµατα των
εργαζοµένων και των ασφαλιστικών ταµείων και προτάσσετε το
δηµόσιο.
Θα πει κάποιος: Μα, καλό δεν είναι να προταχθεί το δηµόσιο;.
Προσέξτε, εάν προταθούν τα ασφαλιστικά ταµεία, αυτά µπορεί
να εισπράξουν τα χρήµατά τους και αυτό είναι πολύ σηµαντικό
για την εξυγίανση των ταµείων. Όταν θα εισπράξει το δηµόσιο
τα ποσά αυτά, θα πάνε για τους ίδιους τους δανειστές. Γι’ αυτό
ενδιαφέρεστε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα ήθελα την ανοχή σας, κύριε Πρόεδρε, για ένα λεπτό.
Εποµένως, εµείς θεωρούµε ότι οι διατάξεις αυτές δεν είναι
στην υπηρεσία του δηµοσίου συµφέροντος σ’ αυτήν τη φάση
όπου έχουµε τους δανειστές.
Θα αναφερθώ σε δύο άρθρα –το επισήµανα και χθες- που
έχουν σχέση µε το πολυτεκνικό επίδοµα.
Αναφέρει, κύριε Υπουργέ -δεν ξέρω αν θα το διορθώσετε- ότι
«το επίδοµα τριτέκνων, πολυτέκνων…» -για το οποίο έχουµε αναφερθεί αναλυτικά σε άλλο νοµοσχέδιο, χορηγείται- «…σε παρακάτω κατηγορίες εφόσον έχουν µόνιµη και συνεχή δεκαετή
κατοικία στην Ελλάδα». Ξέρετε ποιους βάζετε πρώτους; Βάζετε
του Έλληνες πολίτες. Δηλαδή, λέτε ότι για να πάρει ένας Έλληνας πολίτης το πολυτεκνικό επίδοµα πρέπει επί δέκα συνεχή έτη
να διαµένει στη χώρα µας. Δηλαδή, αυτοί τους οποίους έχετε
αναγκάσει να φύγουν, να µεταναστεύσουν, αν γυρίσουν πίσω δεν
θα µπορούν να πάρουν το επίδοµα αυτό.
Εµείς, λοιπόν, θεωρούµε ότι αν αυτό δεν είναι λάθος –και σας
το επισηµάναµε από χθες, να το διορθώσετε- είναι ένα ύπουλο
µέτρο µείωσης των δικαιωµάτων των Ελλήνων πολιτών για να πά-
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ρουν τα επιδόµατα, τη στιγµή που έχετε βάλει άλλες κατηγορίες
να παίρνουν το επίδοµα αυτό.
Σχετικά µε τις τροπολογίες να αναφέρω τα εξής.
Πρώτον, σας καταθέσαµε µια τροπολογία για το επίδοµα θέρµανσης. Να καταργηθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης και να
πάµε σ’ ένα φθηνό πετρέλαιο θέρµανσης για να µην κρυώσει η
Ελλάδα.
Δεύτερον, είµαστε αντίθετοι µε την τροπολογία του Υπουργείου Παιδείας. Από αύριο µπορείτε να τη φέρετε στο νοµοσχέδιο. Είναι δε µία τροπολογία µέσα από την οποία θέλετε να
νοµιµοποιήσετε το σχέδιο «ΑΘΗΝΑ». Δίνετε τη δυνατότητα στον
Υπουργό, να συγχωνεύει τµήµατα των ΤΕΙ και να προχωρεί στις
διαδικασίες αυτές, για τις οποίες όλη η Αίθουσα έχει εκφράσει
τις αντιρρήσεις της σε σχέση µε το σχέδιο «ΑΘΗΝΑ».
Καταψηφίσαµε επί της αρχής. Θα καταψηφίσουµε επί του συνόλου και επί των άρθρων, εκτός από συγκεκριµένα άρθρα, στα
οποία θα αναφερθούν οι συνάδελφοι όπου ενδεχόµενα να ψηφίσουµε υπέρ.
Στη δευτερολογία θα αναφέρω αναλυτικά για όλα τα άρθρα
αν ψηφίζουµε «ΝΑΙ», «ΚΑΤΑ» ή «ΠΑΡΩΝ».
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των Ανεξάρτητων Ελλήνων)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Το λόγο έχει ο κ.
Ηλίας Παναγιώταρος.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Πριν ξεκινήσω θα ήθελα να χαιρετήσω και εγώ ξανά εκ µέρους
της Χρυσής Αυγής την ιστορική και υπεύθυνη στάση του κυπριακού Ελληνισµού, για το δεύτερο περήφανο «όχι» που λέει µέσα
σε λίγα χρόνια, αυτήν τη φορά «τρίβοντάς το στα µούτρα» της
πρώην συντρόφισσας, αξιωµατούχου της κουµµουνιστικής νεολαίας της πρώην Ανατολικής Γερµανίας Άγκελας Μέρκελ και νυν
εντολοδόχου των διεθνών γαµψοµύτηδων τοκογλύφων.
Ας παραδειγµατιστούµε και εµείς, µάλλον εσείς, κύριε Υπουργέ, έστω και αυτήν την ύστατη στιγµή για το πώς πρέπει να συµπεριφερόµαστε απέναντι σε οποιονδήποτε θέλει να καταστρέψει
την εθνική κυριαρχία της πατρίδος µας.
Όσον αφορά τα άρθρα του νοµοσχεδίου, µε το άρθρο 1 παρέχονται µεγαλύτερες δυνατότητες στις εταιρείες Αµοιβαίων Κεφαλαίων Επιχειρηµατικών Συµµετοχών, στις ΑΚΕΣ και στις
Εταιρείες Κεφαλαίων Επιχειρηµατικών Συµµετοχών, στις ΕΚΕΣ.
Τους παρέχονται κρατικές επιδοτήσεις και φορολογικά κίνητρα,
προκειµένου να επενδύσουν στην εγχώρια αγορά, αποκλείοντας
ταυτόχρονα, για µια ακόµα φορά, τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις.
Παρατείνετε τη διάρκεια της ζωής των ΑΚΕΣ κατά πέντε έτη,
µε σκοπό την εκπλήρωση των στόχων τους, ενώ το επενδυτικό
τους πλάνο είναι τρία µε επτά χρόνια. Αυτό σηµαίνει ότι η διάρκεια της κρίσεως παρατείνεται και οι δυνατότητες επένδυσης
αποµακρύνονται κατά πέντε τουλάχιστον έτη. Η παράταση της
κρίσεως θεωρείται δεδοµένη.
Στο άρθρο 2, µε τις προτεινόµενες διατάξεις, οι ΕΚΕΣ, αυτές
οι εταιρείες ειδικού τύπου, γίνονται ελκυστικότερες, αφού διατηρείτε γι’ αυτές ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς, το οποίο τις διέπει. Οι εταιρείες διαχείρισης ξένων funds για µια ακόµη φορά
χαίρουν ειδικής µεταχείρισης, εν αντιθέσει µε τις µικροµεσαίες
επιχειρήσεις του τόπου µας που αργοπεθαίνουν καθηµερινά και
για τις οποίες δεν κάνετε κάτι για να δικαιολογήσετε και τον τίτλο
του νοµοσχεδίου «Επενδυτικά Εργαλεία Ανάπτυξης».
Στο άρθρο 18 θεσπίζετε τη δυνατότητα απόκρυψης από την
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των δυσµενών στοιχείων των επενδυτικών εταιρειών, βάζοντας σε κίνδυνο το επενδυτικό κοινό, διακυβεύοντας την ίδια τους την επενδυτική ασφάλεια, δηµιουργώντας µε νόµο περιστατικά τύπου ασπίδας.
Στο άρθρο 19 σχετικά µε τη πληροφόρηση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για απόκτηση µετοχών της ΑΕΕΑΠ από πρόσωπο
που υπερβαίνει συγκεκριµένα όρια, δεν µας λέτε ποια είναι αυτά
τα όρια. Επίσης, στο ίδιο άρθρο κυρίως στην παράγραφο 3, αλλά
και στην παράγραφο 4, βλέπουµε ότι µοιάζει πολύ µε φωτογραφική διάταξη απέναντι σε συγκεκριµένους επιχειρηµατίες.
Για τα άρθρα 23, 24 και 25 έχουµε να πούµε ότι είναι η προπαρασκευή του ξεπουλήµατος, η παραχώρηση –ή όπως αλλιώς θέλετε πείτε το- του ΟΠΑΠ σε ιδιώτες. Είναι η διευκόλυνση της
δυνατότητας να πουληθεί πολύ πιο εύκολα στον µελλοντικό
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επενδυτή «αγοραστή». Προσπαθούµε να καταλάβουµε στα επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, η πώληση του ΟΠΑΠ τι θα αποφέρει
στο ελληνικό δηµόσιο, εκτός από ένα συγκεκριµένο ποσό που
θα είναι εφάπαξ µε την αγορά του ΟΠΑΠ.
Ο ΟΠΑΠ είναι ένας οργανισµός που έχει αποφέρει την τελευταία δεκαετία 40 δισεκατοµµύρια ευρώ στο ελληνικό δηµόσιο.
Αυτά τα λεφτά, αν ήσασταν ικανοί διαχειριστές, θα µπορούσατε
να τα είχατε επενδύσει σωστά και να έχουµε πραγµατικά επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης.
Βλέπουµε ότι θεσπίζεται µε το παρόν νοµοσχέδιο τριµελής επιτροπή ως αρµόδια εποπτική αρχή για την έγκριση των κανόνων
διεξαγωγής των παιγνίων και ταυτόχρονα η κατάργηση των κοινών υπουργικών αποφάσεων των Υπουργείων Οικονοµικών και
Πολιτισµού. Η σύνθεση της τριµελής επιτροπής δηµιουργεί ερωτηµατικά, τόσο για τα πρόσωπα που θα την απαρτίζουν, όσο και
για τις αρµοδιότητες που θα έχουν.
Στο άρθρο 27 προσπαθώντας να σώσετε τις ασφαλιστικές
εταιρείες, νοµοθετείτε την επιβολή ασφαλίστρων για όλα τα οχήµατα. Δεν αµφισβητεί κανείς ότι τα οχήµατα πρέπει να είναι
ασφαλισµένα, αλλά τι συµβαίνει µε τα δεκάδες χιλιάδες, ίσως και
εκατοντάδες χιλιάδες, οχήµατα που είναι σε αδράνεια, ακινησία
είτε είναι παλαιωµένα, ξεχασµένα αγροτικά στην ελληνική ύπαιθρο; Απώτερος σκοπός είναι τα επαναλαµβανόµενα πρόστιµα
στον Έλληνα φορολογούµενο και τίποτα άλλο, προκειµένου να
αυξηθούν τα δηµόσια έσοδα, τη στιγµή που καθηµερινώς κυκλοφορούν χιλιάδες ανασφάλιστα κρατικά οχήµατα. Πρόκειται για
ένα σκάνδαλο διαρκείας, για το οποίο δεν κάνατε απολύτως τίποτα και είναι κάτι για το οποίο θα κατατεθεί και ερώτηση τις
επόµενες ηµέρες.
Στο άρθρο 32 βλέπουµε ότι ασχολείστε µε το ΤΑΙΠΕΔ. Γίνονται
κάποιες ρυθµίσεις. Το ΤΑΙΠΕΔ είναι ένας οργανισµός, στην κυριολεξία ανεξέλεγκτος, ασύδοτος. Έχετε δώσει τεράστιες δυνατότητες να κάνει ό,τι ακριβώς θέλει. Διαβάζουµε στην παράγραφο 3 «δυνατότητα παροχής υπερεξουσίας του ΤΑΙΠΕΔ, µε
σκοπό την επιτυχέστερη και ταχύτερη εφαρµογή του προγράµµατος των αποκρατικοποιήσεων». Δηλαδή, αυτήν τη χώρα θα την
κυβερνάει το ΤΑΙΠΕΔ.
Η παράγραφος 5 είναι ένα σκάνδαλο σχετικά µε τη διαγραφή
όλων των οφειλών και των ζηµιών του δηµοσίου τοµέα, προκειµένου να αποκρατικοποιηθούν. Διαγράφουν µόνοι τους τα ίδια
τους τα χρέη. «Γιάννης πίνει, Γιάννης κερνάει». Όµως, όλα αυτά
τα βάρη µετακυλίονται στον Έλληνα φορολογούµενο, από την
κακοδιαχείριση που έχει υποστεί το ελληνικό κράτος όλα αυτά
τα χρόνια από τους τυχοδιώκτες πολιτικούς που κυβέρνησαν και
κυβερνούν ακόµα αυτήν τη χώρα.
Γιατί δεν ενεργοποιείτε αυτό το µέτρο και για τις ιδιωτικές
εταιρείες, τη µικροµεσαία ελληνική επιχείρηση, για να τις διευκολύνετε, ώστε να µπορέσουν και αυτές να έχουν κάποια επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης; Καθηµερινά προσάγονται άτοµα για
χρέη προς στο δηµόσιο. Για ποιο λόγο δεν φυλακίζονται οι κακοί
διαχειριστές του δηµοσίου χρέους, των δηµοσίων επιχειρήσεων;
Ας κάνουµε και µια µικρή παρένθεση για να επανέλθουµε στο
θέµα της «HOCHTIEF» µε τα 500 εκατοµµύρια ευρώ και πλέον
του ΦΠΑ που δεν εισπράττει το κράτος. Γιατί ο κ. Σηµίτης και οι
κυβερνήσεις του είχαν υπογράψει τις συµβάσεις και είχαν βάλει
µέσα σ’ αυτές ότι οι οποιεσδήποτε διαφορές θα επιλύονται από
αγγλικά δικαστήρια, όπερ και εγένετο. Το αγγλικό δικαστήριο δικαίωσε τη «HOCHTIEF» και το ελληνικό κράτος έχει µείνει µε 500
εκατοµµύρια ευρώ και πλέον ανείσπρακτο ΦΠΑ, την ώρα που
σέρνει, για µερικές χιλιάδες ευρώ, Έλληνες πολίτες.
Όσον αφορά το άρθρο 33, την παράγραφο 5, πρόκειται για
µια φωτογραφική διάταξη όπου ο κ. Σαµαράς διαφοροποιεί και
θεσπίζει αλλαγές σ’ ό,τι αφορά την αποτελεσµατικότερη εκπλήρωση του σκοπού του Ιδρύµατος του Καπετάν Βασίλη που
εδρεύει στο Νοµό Μεσσηνίας, γενέτειρα του Πρωθυπουργού. Εισάγει κατά παρέκκλιση των κανόνων ειδικό πλαίσιο προώθησης
των αγροτικών προϊόντων του συγκεκριµένου ιδρύµατος, λες και
είναι το µοναδικό στην Ελλάδα. Μάλλον, ο κ. Σαµαράς είναι Πρωθυπουργός αποκλειστικά και µόνο του Νοµού Μεσσηνίας.
Και δεν µπορούµε να µη συνδυάσουµε το γεγονός ότι και στο
άλλο σχέδιο νόµου που συζητείται ταυτόχρονα «Διαµόρφωση Φι-
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λικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις» -που θα έρθει στη Βουλή την επόµενη εβδοµάδα- φωτογραφικά περνάνε ευνοϊκές ρυθµίσεις για δύο
εταιρείες του Νοµού Μεσσηνίας, µια εκ των οποίων το ξενοδοχείο «Costa Navarino» του «καπετάν Βασίλη». Ψηφοθηρικοί λόγοι
ή έννοµο συµφέρον;
Στο άρθρο 35 βλέπουµε µια αναβάθµιση της πρακτικής προτεραιότητας του δηµοσίου σε ό,τι αφορά το ΦΠΑ έναντι των πιστωτών, που προηγούνταν ως τώρα, δηλαδή ασφαλιστικών
ταµείων, εργαζοµένων κ.λπ.. Το Κράτος πάνω απ’ όλα, ακόµα και
από τα δεδουλευµένα των εργαζοµένων! Αυτά ισχύουν µόνο σε
τριτοκοσµικές χώρες και πουθενά αλλού!
Στο άρθρο 38, στην παράγραφο 2, βλέπουµε το πόσο εύκολα
παίρνετε το ΕΕΤΗΔΕ, µε τι άνεση το επιβάλλετε και το εισπράττετε, ενώ τις επιστροφές, µέσα από δαιδαλώδεις γραφειοκρατικές παλινωδίες, τις δίνετε πολύ δύσκολα.
Πάµε στο άρθρο 39, παράγραφος 2, που παραµένει, δεν άλλαξε κάτι. Είχαµε µια πληροφόρηση ότι δεν θα υπήρχε. Υπάρχει
µια σκανδαλώδης τροποποίηση, που δεν πέρασε και η οποία φωτογραφικά εξυπηρετούσε έναν σκοπό: Τη διασφάλιση των συµφερόντων των εµπλεκοµένων, µε τις διάφορες λίστες -Λαγκάρντ,
Λιχτενστάιν- τους χιλιάδες που αγόρασαν σπίτια στο Λονδίνο,
τους πέντε χιλιάδες εµπλεκοµένους που τους ελέγχει το ΣΔΟΕ.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, σε ένα λεπτό.
Όλοι αυτοί δεν θα έχουν προσαυξήσεις και ποινές, µείωση
κατά 80% µέχρι το 2018. Μα, έτσι θα µαζέψει τα λεφτά που ζητάει απεγνωσµένα ο κ. Στουρνάρας, ο οποίος, όπως είπε, δεν τον
ενδιαφέρει τι λέει το Συµβούλιο της Επικρατείας για το ΕΕΤΗΔΕ;
Μάλιστα, είπε, «Εγώ θα συνεχίσω να το εισπράττω ό,τι και να
λέτε». Έτσι είπε.
Πάµε και στο άρθρο 43. Για ποιο λόγο η χορήγηση του επιδόµατος των τριτέκνων και πολυτέκνων να γίνεται µόνο κατόπιν
ηλεκτρονικής αίτησης του «TAXISnet»; Δηλαδή, µετά από δύο
απογραφές, που ταλαιπωρήσατε τον κόσµο, δεν ξέρετε ποιοι το
δικαιούνται και ποιοι όχι; Ακόµα, µετά από τόσα χρόνια, προσπαθείτε να ξεχωρίσετε την ήρα από το στάρι; Απλά, ευελπιστείτε
ότι κάποιοι θα χάσουν την προθεσµία υποβολής ή αδυνατούν,
λόγω ανεπαρκούς πληροφόρησης, να υποβάλουν την αίτηση.
Έτσι θεωρείτε ότι θα εξοικονοµήσετε κάποια χρήµατα.
Αυτά, λοιπόν, δεν είναι επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης. Είναι
κάτι εντελώς διαφορετικό. Σας έχουµε πει τι θεωρούµε.
Θα ήθελα να πω και µια τελευταία κουβέντα. Είπε ο κ. Σαµαράς: «Στήριξη χωρίς µικροκοµµατικά παιχνίδια στην Κύπρο». Οι
θιασώτες του «ναι», αυτοί που λένε «ναι» συνεχώς και ανελλιπώς,
να λένε ότι υποστηρίζουν αυτούς που ξαναείπαν ένα πολύ µεγάλο και βροντερό «όχι». Η υποκρισία σε όλο της το µεγαλείο!
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ευχαριστούµε τον
κ. Ηλία Παναγιώταρο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού συµµετείχαν στο εκπαιδευτικό πρόγραµµα
«Εργαστήρι Δηµοκρατίας» που οργανώνει το Ίδρυµα της Βουλής, είκοσι τέσσερις µαθητές και µαθήτριες και τρεις εκπαιδευτικοί από το 44ο Δηµοτικό Σχολείο Πειραιά.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Το λόγο έχει, η κ. Ασηµίνα Ξηροτύρη - Αικατερινάρη.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, είναι βέβαια λίγο δύσκολο σε οκτώ λεπτά να µιλήσουµε για τα σαράντα πέντε άρθρα αυτού του νοµοσχεδίου.
Βέβαια, τα πρώτα δεκαεννέα άρθρα χαρακτηρίστηκαν ως τεχνικού περιεχοµένου, ότι είναι ειδικά επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχής πιστώσεων κ.λπ..
Βεβαίως, είναι κάποια επενδυτικά εργαλεία. Και χρειάζεται να
θωρακίσουµε ακόµα περισσότερο τον τρόπο λειτουργίας της κεφαλαιαγοράς, ούτως ώστε να είναι εύρυθµη, αποδοτική και διαφανής η λειτουργία της. Χρειάζεται, δηλαδή, να πάρουµε µέτρα,
για να µην έχουµε γνωστές παθογένειες, γνωστά προβλήµατα,
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όπως είχαµε το 2000 και άλλες περιόδους µε τη «φούσκα» του
Χρηµατιστηρίου κ.ο.κ..
Για τα περισσότερα από αυτά δεν έχουµε αντιρρήσεις. Κάναµε
κάποιες παρατηρήσεις στην επιτροπή. Θεωρώ ότι κινούνται σε
σωστή κατεύθυνση. Βέβαια, εγώ επί της αρχής δεν συµφωνώ µε
τον όρο -και την έµφαση που δόθηκε- Επενδυτικά Εργαλεία Ανάπτυξης. Η ανάπτυξη θέλει άλλα εργαλεία. Θέλει την αξιοποίηση
και των δυνατοτήτων της χώρας και του ανθρώπινου δυναµικού,
που αυτήν τη στιγµή βρίσκεται σε µεγάλο ποσοστό ανεργίας.
Θέλει την αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου. Θέλει ένα δυνατό
πρόγραµµα δηµοσίων επενδύσεων. Θέλει αναπτυξιακές κατευθύνσεις, νόµο. Θέλει οργανωµένες υπηρεσίες, περιφερειακή διάσταση της ανάπτυξης κ.λπ..
Εν πάση περιπτώσει -τώρα δεν οµιλώ επί της αρχής, οµιλώ επί
των άρθρων- έτσι είναι τα πράγµατα. Ετούτα εδώ είναι θεωρητικά εργαλεία, που έχουν άλλο σκοπό και τα οποία δεν απέδωσαν
πολλές φορές.
Άρα, αυτά τα οποία δίνουµε, ιδιαίτερα τα προνόµια στις εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία -εκεί έχω την αντίρρησή
µου- δεν µε βρίσκουν σύµφωνη. Δηλαδή, ενώ µέχρι τώρα αυτές
οι εταιρείες -µε ένα υψηλό αρχικό µετοχικό κεφάλαιο, βέβαια,
πολύ υψηλότερο από τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσηςµπορούσαν να επενδύουν µόνο στα επαγγελµατικά ακίνητα,
τώρα επενδύουν παντού, ακόµα και στα οικιστικά ακίνητα, χωρίς
κανένα όριο, ακόµη και σε αυτά τα οποία είναι υπό ανέγερση.
Θεωρώ, λοιπόν, ότι εδώ, τουλάχιστον, πρέπει να διαφυλάξουµε τα πράγµατα, γιατί ζούµε σε µία περίοδο που είναι ιδιαίτερα δεινή η θέση 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. Διότι οι τράπεζες
µπορούν να πουλούν όσο-όσο και µέσω των θυγατρικών τους αντίστοιχων εταιρειών ακίνητης περιουσίας ή άλλων εταιρειών να
παίρνονται αυτά σε πολύ χαµηλή τιµή. Μετά, µε όλες τις άλλες
δυνατότητες και τη χαµηλή φορολόγηση που έχουν αυτές οι
εταιρείες, αξιοποιούνται και υπάρχει ένα µεγάλο όφελος µόνο
γι’ αυτήν τη διαδικασία. Και πράγµατι, τουλάχιστον οι ιδιοκτήτες
των µικρών ακινήτων που τα ακίνητά τους βρίσκονται σε πλειστηριασµό, βιώνουν αυτές τις αρνητικές συνέπειες.
Θεωρούµε, λοιπόν, ότι θα πρέπει να θέσουµε ένα όριο.
Για το λόγο αυτό σας έχουµε καταθέσει, κύριε Υπουργέ, τη
σχετική τροπολογία, µε την οποία προτείνουµε -δεν µας έχετε
απαντήσει και θα θέλαµε µία απάντησή σας- η παράγραφος 2
του άρθρου 22, που τροποποιείται µε το άρθρο 19 του παρόντος,
το στοιχείο ββ’, να διαµορφωθεί ως εξής: «…ως κατοικίες µε
σκοπό την εκµετάλλευσή τους, συµπεριλαµβανοµένης της εξοχικής κατοικίας µόνα τους ή από κοινού µε άλλα ακίνητα…» -αυτό
λέει το νοµοσχέδιο- «…υπό την προϋπόθεση» -συµπληρώνουµε
εµείς- «ότι το ελάχιστο όριο της αντικειµενικής αξίας των οικιστικών ακινήτων είναι ύψους 300.000 ευρώ». Είναι µία κατ’ ελάχιστον απαιτούµενη διόρθωση.
Το άλλο σηµείο προβληµατισµού γι’ αυτές τις εταιρείες –και
θα το αναπτύξω περισσότερο στο σχετικό άρθρο για τις αποκρατικοποιήσεις- είναι ότι µπορούν να αγοράσουν ένα ακίνητο από
το ΤΑΙΠΕΔ. Και όταν είναι όµορα τα ακίνητα αυτά, να µπορούν
να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες που έχει το ΤΑΙΠΕΔ -που του
έχουν δοθεί για τη σύνταξη ΕΣΧΑΔΑ και άλλων παρεκκλίσεωνγια την αξιοποίηση της δηµόσιας περιουσίας.
Έτσι, φτάνουµε στο ότι αυτή είναι αξιοποίηση µόνο προς την
πλευρά του κέρδους και αφήνουµε λίγο πίσω τα θέµατα ακόµη
και της αειφορίας της επένδυσης και της εφαρµογής του χωροταξικού σχεδιασµού κ.λπ..
Αυτά, λοιπόν, ως προς τα πρώτα τέσσερα κεφάλαια του νοµοσχεδίου.
Θα θέλαµε, κύριε Υπουργέ, όπως σας είπα, µία διασφάλιση
για τα θέµατα των ακινήτων των εταιρειών αυτών.
Προχωράω, λοιπόν, στα άρθρα 20 και µέχρι 44.
Τα άρθρα 20 και 21 αφορούν την ενσωµάτωση οδηγιών. Δεν
έχουµε αντιρρήσεις.
Στο άρθρο 22 εκφράζουµε αντιρρήσεις. Αυτή τη στιγµή -όπως
θα σας πω και αναλυτικότερα και στο άρθρο 42- υπάρχει µια τε-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ράστια κινητοποίηση των επιχειρήσεων, αλλά και των φορέων
από την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και λιγότερο από την
Κεντρική Μακεδονία, για τα θέµατα της αµελλητί, πλέον, ανάκτησης των κρατικών ενισχύσεων που είχαν τη δυνατότητα να λαµβάνουν οι επιχειρήσεις αυτές µε εγγύηση του ελληνικού δηµοσίου και µε διαχείριση από τα πιστωτικά ιδρύµατα.
Στο άρθρο 22 προστίθεται διάταξη, µέσω της οποίας οι αποφάσεις για την ανάκτηση των παράνοµων κρατικών ενισχύσεων
-κύριε Υπουργέ, νοµίζω ότι δώσατε αρκετές εξηγήσεις σε αυτό
το θέµα- που ελήφθησαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα λαµβάνονται από την υπηρεσία που εποπτεύει την κύρια δραστηριότητα του νοµικού προσώπου, ανεξαρτήτως από το ύψος του
ανακτηθέντος ποσού.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Θα πάρω δύο λεπτά, κύριε Πρόεδρε.
Είναι πιθανόν να προκύψουν µε τη διαδικασία την οποία περιγράφετε και στο άρθρο 42, που αφορά τις εγγυήσεις, τον τρόπο
µε τον οποίο θα χειριστούµε τις εγγυήσεις. Όλο αυτό το κόστος
-εφόσον κριθεί παράνοµη µια ενίσχυση- µετακυλίεται στις επιχειρήσεις -καλές και άσχηµες- που χειρίστηκαν καλά ή όχι αυτές τις
κρατικές ενισχύσεις. Κανένα κόστος δεν έχουν τα τραπεζικά
ιδρύµατα, τα οποία τις περισσότερες φορές λειτούργησαν αυτά.
Αυτά έκαναν νοµισµατική πολιτική -τα πιστωτικά ιδρύµατα του
κράτους- µε ό,τι αυτό συνεπάγεται για τα πιστωτικά ιδρύµατα.
Δεν µπορεί στο τέλος κανένας από αυτό το κύκλωµα να µην υποστεί επιπτώσεις, παρά µόνο οι επιχειρήσεις.
Χρειάζεται, λοιπόν, σε αυτό το θέµα και στο άρθρο 22 και στο
άρθρο 42 –παρ’όλο που ο Υπουργός έδωσε και διευκρινίσεις για
κάποια θέµατα που είµαστε υποχρεωµένοι να τα κάνουµε- διαφάνεια, χρειάζονται παρεµβάσεις αυτού του τύπου και ενισχύσεις. Χρειάζεται να συζητήσουµε περισσότερο µε τους φορείς.
Γι’ αυτό ζητάµε κι εµείς την απόσυρση -δεν κάναµε συζήτηση
στην επιτροπή- ώστε να το συζητήσουµε και µε τις επιχειρήσεις
αυτές και µε τους φορείς της Κεντρικής και της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και να επανέλθουµε µε µία ρύθµιση, που
δεν θα εξοντώνει και αυτές τις επιχειρήσεις.
Θα πάω τροχάδην πάλι στο άρθρο για τις αποκρατικοποιήσεις
και το ΤΑΙΠΕΔ. Εµείς θεωρούµε ότι η παράγραφος 4 έχει ένα
πρόβληµα. Δεν πρέπει να επεκτείνουµε άλλο αυτήν τη δυνατότητα της σύνταξης ΕΣΧΑΔΑ, που έχει το ΤΑΙΠΕΔ για την αξιοποίηση της δηµόσιας περιουσίας. Τώρα, µε το όµορο ακίνητο θα
αξιοποιούµε και την ιδιωτική περιουσία, χάριν όλης αυτής της
ανάπτυξης και της εκµετάλλευσης. Όπως σωστά λέει και η Επιτροπή Επιστηµονικών Μελετών της Βουλής, στο τέλος -ας
πούµε- η αξιοποίηση των δηµόσιων αγαθών, των δηµόσιων ακινήτων γίνεται µαζί µε την αξιοποίηση των ιδιωτικών, µε αποκλειστικό κριτήριο τη µεγιστοποίηση του οφέλους και όχι άλλα
βασικά κριτήρια, τα οποία θα πρέπει να έχουµε και γι’ αυτού του
τύπου τις αξιοποιήσεις.
Η ρύθµιση για τη διάκριση των ληξιπρόθεσµων χρεών προς το
δηµόσιο και κυρίως για το πακετάρισµα των ανεπίδεκτης είσπραξης εισφορών είναι σωστή. Χρειάζεται, βέβαια, µια καλά οργανωµένη υπηρεσία. Εγώ καταλαβαίνω ότι στο όλο θέµα έχει τεράστιες
ευθύνες και η Γενική Γραµµατεία Δηµόσιων Εσόδων, που πρέπει
µε αυτονοµία και αυτοτέλεια -παρακάτω υπάρχει το αντίστοιχο
άρθρο- να λειτουργούν και οι ΔΟΥ και όλες αυτές εδώ, αλλά και
το ξεκαθάρισµα των µισθών των διαφόρων, που δεν προχωρούν.
Όλα αυτά τα θέµατα χρειάζονται προσωπικό. Χρειάζονται γενναίες ρυθµίσεις. Και πρέπει, κύριοι συνάδελφοι να πάρουµε κάποιες γενναίες αποφάσεις για το πώς θα ενισχυθεί αυτό το
προσωπικό και πώς θα µπει σε µία σειρά όλη αυτή η διαδικασία.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει παρατεταµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Εποµένως, και γι’ αυτήν τη διαδικασία θέλουµε να υπάρχει µία
σχετική έκθεση, η οποία να κατατίθεται κάθε χρόνο στη Βουλή.
Για το άρθρο 42 είπα ότι διαφωνώ.
Ένα τελευταίο θα ήθελα να αναφέρω, κύριε Πρόεδρε, και ολοκληρώνω σε µισό λεπτό …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Δεν τελειώνετε ποτέ!
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(Στο σηµείο αυτό κτυπάει παρατεταµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Τελειώνω.
Όσον αφορά στην τροπολογία για τους πολυτέκνους θεωρώ
ότι οι οικογένειες από άλλες χώρες θα πρέπει να παίρνουν το
επίδοµα, ανεξάρτητα αν τα παιδιά τους είναι Έλληνες υπήκοοι ή
όχι. Αφού είναι φορολογούµενοι πολίτες και µέχρι τώρα ετύγχαναν των φορολογικών ελαφρύνσεων, γιατί να µην δικαιούνται
τώρα αυτό το πολυτεκνικό επίδοµα;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Το λόγο έχει ο κ. Νικόλαος Καραθανασόπουλος.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Συζητάµε το παρόν νοµοσχέδιο, τη διευκόλυνση για µια σειρά
από επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, όπως τα χαρακτηρίζει η
συγκυβέρνηση.
Αλήθεια, ποια είναι αυτά τα επενδυτικά εργαλεία; Δεν είναι τίποτε άλλο, παρά η διευκόλυνση των συσσωρευµένων επενδυτικών κεφαλαίων, να µπορούν να εισαχθούν στη χρηµαταγορά, να
µπορούν να διευρύνουν τη δραστηριότητά τους και να επεκτείνονται και σε τρίτες χώρες.
Για ποιο σκοπό τα κάνει όλα αυτά; Μα, µόνο και µόνο για να
διασφαλίσει την κερδοφορία τους. Αυτός είναι ο σκοπός µε τον
οποίο η Κυβέρνηση προχωρεί στην ενίσχυση της δραστηριότητας
αυτών των επενδυτικών εργαλείων, δηλαδή των venture capital.
Αυτό θέλει να διασφαλίσει, να διασφαλίσει την κερδοφορία τους.
Γι’ αυτό ακριβώς το λόγο τι θα υπάρχει; Θα υπάρχει µία ανάπτυξη, η οποία θα επιτίθεται µε σφοδρότητα απέναντι στην εργατική τάξη και τα υπόλοιπα λαϊκά στρώµατα. Άλλωστε, αυτό το
νοµοσχέδιο µπορούµε να το δούµε αποσπασµένα από τα συνολικότερα µέτρα, τα οποία έχει λάβει η Κυβέρνηση -και η σηµερινή
και οι προηγούµενες- τις επιθέσεις στους µισθούς, την κατάργηση των συλλογικών συµβάσεων, τις ανατροπές στις εργασιακές σχέσεις, το χτύπηµα των εργασιακών και ασφαλιστικών
δικαιωµάτων, τα νέα προνόµια και κίνητρα που µε τον αναπτυξιακό νόµο που θα συζητηθεί τις επόµενες ηµέρες δίνετε στο µεγάλο κεφάλαιο. Πρόκειται, δηλαδή, για µία ανάπτυξη, η οποία
είναι «κοµµένη και ραµµένη στα µέτρα» των κεφαλαιοκρατών για
τη διασφάλιση του καπιταλιστικού κέρδους. Και στο όνοµα αυτό
θυσιάζεται η ικανοποίηση των σύγχρονων και διευρυµένων αναγκών της εργατικής τάξης και της λαϊκής οικογένειας.
Από αυτήν την άποψη, εµείς λέµε καθαρά ποια είναι τα εργαλεία κατά τη γνώµη µας για την ανάπτυξη. Τα εργαλεία, λοιπόν,
για την ανάπτυξη δεν µπορεί να είναι άλλο παρά η γη, οι πλουτοπαραγωγικές πηγές της χώρας, τα µέσα παραγωγής και η νέα
τεχνολογία, οι υποδοµές και η εργατική δύναµη. Αυτά είναι τα
αναπτυξιακά εργαλεία, τα οποία έχει µία χώρα στη διάθεσή της.
Αυτά, λοιπόν, τα εργαλεία, τα οποία υπάρχουν, για να µπορέσει να υπάρξει µία ανάπτυξη προς όφελος του λαού, πρέπει να
γίνουν λαϊκή περιουσία, δηλαδή, και η γη και οι πλουτοπαραγωγικές πηγές και τα µέσα παραγωγής και οι υποδοµές.
Αυτό, όµως, για να γίνει, δηλαδή, λαϊκή περιουσία και να καταργηθεί η καπιταλιστική ιδιοκτησία στα βασικά και συγκεντρωµένα µέσα παραγωγής, προϋποθέτει συνολικότερες ανατροπές
σε επίπεδο εξουσίας, αποδέσµευση από την λυκοσυµµαχία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, της οποίας τα χαρακτηριστικά και τον χαρακτήρα τα είδαµε και µε την πρόσφατη εξέλιξη που υπάρχει
στην Κύπρο.
Από αυτήν την άποψη, λοιπόν, η συνοχή την οποία δείχνει το
νοµοσχέδιο, επιβεβαιώνει τις προθέσεις της Κυβέρνησης. Διότι
και µε τα υπόλοιπα µέτρα, πέρα από αυτά των επενδυτικών εργαλείων –όπου όλα αυτά τα άρθρα τα καταψηφίζουµε ως ΚΚΕδεν µπορούµε να καλλιεργήσουµε αυταπάτες, όπως κάνουν
άλλα κόµµατα της Αντιπολίτευσης, ότι µπορούν να αξιοποιηθούν,
δηλαδή, και ως χρήσιµα εργαλεία. Εµείς λέµε ότι είναι εργαλεία,
τα οποία είναι σε βάρος της ικανοποίησης των λαϊκών αναγκών.
Από αυτήν την άποψη και οι υπόλοιπες νοµοθετικές ρυθµίσεις
τις οποίες περιλαµβάνει, µε κάθε τρόπο και κάτω από κάθε πτυχή
εξυπηρετούν τα συµφέροντα των επιχειρηµατικών οµίλων. Αυτό
έχει να κάνει µε τις τροποποιήσεις που εµπεριέχονται για το ΤΑΙ-
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ΠΕΔ, όπου ενισχύεται ακόµη περισσότερο ο ρόλος στην προσπάθεια εκποίησης της δηµόσιας περιουσίας των ΔΕΚΟ και των
ιδιωτικοποιήσεων συνολικότερα και τα νέα κίνητρα τα οποία
δίνει, ώστε να µπορεί να διαµορφώνει ειδικά χωροταξικά σχέδια
για τη δηµόσια ακίνητη περιουσία, κατά παρέκκλιση των δικών
σας. Εσείς έχετε νοµοθετήσει χωροταξικό -γενικό και ειδικό χωροταξικό σχέδιο- για τη χρήση γης, για τους συντελεστές δόµησης. Και, µάλιστα, επεκτείνετε αυτά τα ειδικά χωροταξικά σχέδια
και στις όµορες ιδιωτικές εκτάσεις. Από αυτήν την άποψη, βεβαίως, γίνεται πολύ πιο ελκυστική η αξιοποίηση της γης για τους
επιχειρηµατικούς οµίλους.
Ένα άλλο ζήτηµα το οποίο προχωρείτε στις ενότητες, έχει να
κάνει µε τα τυχερά παιχνίδια και την οργάνωση της αγοράς. Επεκτείνετε αυτή την οργάνωση αγοράς τυχερών παιχνιδιών στην
κατεύθυνση ιδιωτικοποίησης του ΟΠΑΠ και διασφάλισης της
ιδιωτικοποίησης, µέσα από τις νοµοθετικές ρυθµίσεις που κάνετε
για την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου των Παιγνίων.
Μέρος αυτών των νέων ρυθµίσεων έχει και η ανάθεση του συνόλου και µέρους του εποπτικού έργου και του ελέγχου της αγοράς παιγνίων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, εκ µέρους δηλαδή,
αυτής της επιτροπής. Έτσι, λοιπόν, το δηµόσιο παραχωρεί στους
ιδιώτες τον έλεγχο της αγοράς. «Γιάννης κερνάει, Γιάννης πίνει!»
Επίσης, προχωράτε στην κατάργηση του ελέγχου νοµιµότητας
για τη διεξαγωγή των παιγνίων στα καζίνο. Το παρέχετε ως αντιστάθµισµα στη διευρυµένη χρήση, την οποία κάνετε στις παιχνιδοµηχανές. Και καταργείτε και τον περιορισµό ο οποίος υπήρχε
για τριάντα παιχνιδοµηχανές ανά κατάστηµα, αφήνοντας ανεξέλεγκτη την όλη διαδικασία.
Τέταρτο ζήτηµα έχει να κάνει µε τη διευκόλυνση των συγχωνεύσεων και των τραπεζών στα πλαίσια της ανακεφαλαιοποίησης, που δεν αφορά απλά και µόνο την εξαγορά της Αγροτικής
Τράπεζας από την Τράπεζα Πειραιώς, αλλά και τις υπόλοιπες οι
οποίες ακολουθούν, απαλλάσσοντας µε αυτόν τον τρόπο από
κάθε φόρο, τέλος ή χαρτόσηµο τη µεταβίβαση περιουσιακών
στοιχείων. Αυτός ο αντιλαϊκός χαρακτήρας των µέτρων που βάζετε, φαίνεται και από τις τροπολογίες τις οποίες έχετε φέρει.
Διαβάζω απλά και µόνο µια απ’ αυτές τις τροπολογίες, αυτήν
του Υπουργείου Οικονοµικών, όπου ουσιαστικά η έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους λέει ότι µε τις διατάξεις που κάνετε για τις ναυτιλιακές εταιρείες, για τις αλλοδαπές πλοιοκτήτριες εταιρείες τους δίνετε ένα µπόνους 7.750.000 ευρώ. Δηλαδή τους χαρίζετε το 50% του φόρου, που πρόκειται να καταβάλουν. Δηλαδή τι φόρο θα πληρώνουν οι αλλοδαπές εταιρείες
που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, που έχουν να κάνουν µε
το ελληνικό δηµόσιο; Θα πληρώνουν 15,5 εκατοµµύρια. «Σταγόνα στον ωκεανό». Και απ’ αυτά τα 15,5 εκατοµµύρια τους χαρίζετε το 50%, δηλαδή τα 7,5 εκατοµµύρια. Αυτή είναι λοιπόν, η
ταξική λογική, η οποία διαπνέεται στο σύνολο των ρυθµίσεων.
Ταυτόχρονα, υπήρχε η ρύθµιση την οποία προσωρινά αποσύρατε για να την επαναφέρετε, σε περίπτωση που οι ρυθµοί είσπραξης των δηµόσιων εσόδων δεν είναι αυτό που πρέπει για τη
µείωση του ακατάσχετου ορίου από τα 1.000 ευρώ στους µισθούς και στις συντάξεις, στα 600 ευρώ. Αυτό το έχετε στο συρτάρι και την κατάλληλη στιγµή θα το φέρετε. Απ’ αυτήν την
άποψη, από εδώ προκύπτει το σύνολο του αντιλαϊκού χαρακτήρα
του παρόντος νοµοσχεδίου.
Τέλος, για να ολοκληρώσω την παρέµβασή µας αυτή, σας ζητάµε να αποσύρετε την τροπολογία του Υπουργείου Παιδείας.
Αφ’ ενός µεν διότι έρχεται σε άσχετο νοµοσχέδιο, αφ’ ετέρου
διότι πάνω απ’ όλα µε την παράγραφο 4, ουσιαστικά δίνετε τη
δυνατότητα στον Υπουργό να ιδρύει, να συγχωνεύει και να κατανέµει ή να µετονοµάζει και να καταργεί τα τµήµατα των πανεπιστηµίων και των ΤΕΙ. Δηλαδή του δίνετε το δικαίωµα, αυτός
µόνος του να αποφασίζει για την υλοποίηση του σχεδίου
«ΑΘΗΝΑ», για το νέο αρχιτεκτονικό χάρτη της ανώτατης εκπαίδευσης που έχει, και δικαιολογηµένα, συνολικές αντιδράσεις από
το φοιτητικό, εκπαιδευτικό, αλλά και συνολικότερα το λαϊκό κίνηµα, εντασσόµενο στα συνολικότερα µέτρα, σε βάρος της ανώτατης εκπαίδευσης των λαϊκών στρωµάτων.
Απ’ αυτήν την άποψη, λοιπόν, σας ζητάµε να αποσύρετε τη
συγκεκριµένη τροπολογία του Υπουργείου Παιδείας.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ευχαριστούµε,
κύριε συνάδελφε.
Εισερχόµεθα στους οµιλητές επί των άρθρων.
Ο κ. Κυριαζίδης έχει το λόγο για οκτώ λεπτά.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, συναδέλφισσες
και συνάδελφοι, ως Βουλευτής του ελληνικού Κοινοβουλίου
οφείλω µε τη σειρά µου να εκφράσω την αλληλεγγύη και τη συµπαράστασή µου στον δοκιµαζόµενο κυπριακό Ελληνισµό, µε την
αναφορά ότι στο ζήτηµα αυτό, ως εθνικό, δεν χωρεί οποιαδήποτε
κοµµατική εκµετάλλευση. Παρακολουθώντας τη χθεσινή συζήτηση, έγινε µια τέτοια προσπάθεια σε ένα ζήτηµα που θα πρέπει
να υπάρχει το οµόθυµο, θα πρέπει να υπάρχει µια κοινή γραµµή
και κατεύθυνση, στηρίζοντάς το.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε το παρόν νοµοσχέδιο σκοπείται η θέσπιση επενδυτικών εργαλείων ανάπτυξης και η τροποποίηση ορισµένων διατάξεων της νοµοθεσίας περί κεφαλαιαγοράς. Το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Οικονοµικών και όσο
αυτό βελτιώθηκε κατά τη συζήτηση που προηγήθηκε και στην
επιτροπή αλλά και κατά τη χθεσινή συζήτηση, κατά την οποία ο
Υπουργός δέχθηκε συγκεκριµένες βελτιώσεις, κινείται προς τη
σωστή κατεύθυνση. Έχουµε όµως πολύ δρόµο ακόµα για την
ανάπτυξη, γεγονός που επιβάλλει, κύριοι συνάδελφοι, λόγω και
έργω µια κοινή προσπάθεια προς αυτήν την κατεύθυνση.
Κύριε Υπουργέ, στηρίζω τον αγώνα της Κυβέρνησης για να
φέρει την ανάπτυξη στη χώρα, πλην όµως, διαφαίνεται, ας µου
επιτραπεί, µια αστοχία, κατ’ εµέ, στη συγκεκριµένη διάταξη, η
οποία έχει φέρει τεράστια αναστάτωση στις τοπικές κοινωνίες
της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, που πλήττονται από την
οικονοµική µιζέρια και την ανεργία.
Ειδικότερα προερχόµενος από το φτωχότερο νοµό της χώρας,
τη Δράµα, οφείλω να τονίσω ότι το ζήτηµα ογδόντα βιοµηχανικών
επιχειρήσεων αλλά και τυποποιητικών βιοτεχνιών συναντά τεράστιο πρόβληµα. Αναφέροµαι συγκεκριµένα στη διάταξη του άρθρου 42 παράγραφος 1 του νοµοσχεδίου, όπου δυνάµει αυτής
καταργείται η διάταξη του άρθρου 58 παράγραφος 6 του
ν.4075/2012, που όλως προσφάτως ψηφίστηκε οµόφωνα από τη
Βουλή των Ελλήνων, την αµέσως προηγούµενη βουλευτική περίοδο. Αναφέροµαι στη γνωµοδοτική λειτουργία του Συµβουλίου
Διαχείρισης και Αξιολόγησης της Εγγυητικής Ευθύνης του Δηµοσίου και στο άρθρο 99.
Κύριε Υπουργέ, νοµίζω ότι εδώ υπάρχει σοβαρό πρόβληµα και
ειδικά σε νοµούς όπου η εγγυητική λειτουργία του ελληνικού δηµοσίου υπήρξε εργαλείο στήριξης και πολιτική επιλογή ανάπτυξης για τις τοπικές οικονοµίες. Δεν πρέπει να παραβλέπουµε
αυτό το γεγονός και ειδικά σε νοµούς ευαίσθητους, όπως αυτοί
της Μακεδονίας και της Θράκης.
Φρονώ ότι εφόσον υφίστανται προβλήµατα αναφορικά µε τη
λειτουργία του Συµβουλίου Διαχείρισης και Αξιολόγησης, να αλλάξουµε τη σύνθεσή του ή την αποφασιστική αρµοδιότητα, δηλαδή να αυξήσουµε τα µέλη που προέρχονται από τις κεντρικές
υπηρεσίες του Υπουργείου σας ή να µετατρέψουµε τη σύµφωνη
γνώµη του σε απλή και όχι να καταργήσουµε τη διαδικασία που
προβλέπει το άρθρο 58 παράγραφος 6 του ν. 4075/2012. Έτσι
θα διασφαλιστούν και τα συµφέροντα του ελληνικού δηµοσίου
και ο επιχειρηµατικός κόσµος θα έχει ουσιαστικό λόγο στην όλη
διαδικασία.
Σε κάθε περίπτωση εάν είναι να θεσπιστεί, να αποφασίσει το
Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους, δηλαδή πρωτίστως οι νοµικοί,
ας γίνει τούτο µε τη συνδροµή του εν λόγω Συµβουλίου, γιατί
έτσι θα συνδυαστεί η οικονοµική γνώση του και η νοµική εµπειρία
ενός σοβαρού οργάνου του δηµοσίου, του Νοµικού Συµβουλίου
του Κράτους.
Για την τροποποίηση της ανωτέρω διάταξης το Υπουργείο σας
επικαλείται εµµέσως λόγους δηµοσίου συµφέροντος, ταµειακού
συµφέροντος του δηµοσίου, που πρέπει να σταθµιστούν. Δεν
µπορώ να αγνοήσω αυτόν το σοβαρό λόγο, αλλά θα θέλαµε πληρέστερη ενηµέρωση της Βουλής αναφορικά µε αυτό το ζήτηµα.
Κύριε Υπουργέ, έχουµε υποχρέωση και ευθύνη να ελέγχουµε
την αποτελεσµατικότητα των νόµων που ψηφίζουµε και να γίνεται απολογισµός. Θα ήθελα να γνωρίζω εν προκειµένω τι ακριβώς επιβάλλει την αλλαγή της ανωτέρω διάταξης ενός προσφά-
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τως ψηφισθέντος νόµου, όταν µάλιστα αυτό έτυχε της αποδοχής
όλων των πτερύγων της Βουλής. Είναι δυνατόν να αναφέρεται
στην εισηγητική έκθεση ότι το όργανο που όρισε η ελληνική πολιτεία, ενδεχόµενα να λειτουργεί αλυσιτελώς και µην προασπίζοντας το συµφέρον ή τα συµφέροντα της πολιτείας; Αυτό
αποτελεί µια σοβαρή καταγγελία. Μήπως θα πρέπει να δούµε αν
τελικά ως πολιτεία, έχουµε εµπιστοσύνη στα όργανα που αποφασίζουµε να ασκούν αποφασιστικές ή γνωµοδοτικές αρµοδιότητες; Μήπως η έλλειψη εµπιστοσύνης στα ίδια τα όργανα που
ορίζει το δηµόσιο φανερώνει µια παθογένεια που πρέπει να µας
προβληµατίσει και να µας βάλει σε µια ιδιαίτερη σκέψη, για να
πούµε απευθυνόµενοι προς την πολιτεία, τι ακριβώς συµβαίνει
και ποιες σκέψεις µάς οδήγησαν στην όποια κατάργηση;
Επανέρχοµαι, κύριε Υπουργέ. Τα συµφέροντα του ελληνικού
δηµοσίου είναι να λειτουργήσουν οι επιχειρήσεις, να εξυγιανθούν και να υπαχθούν σε ευεργετικές ρυθµίσεις, γιατί διαφορετικά έχουµε επιχειρήσεις που µε βεβαιότητα θα πτωχεύσουν µε
στρατιές ανέργων να βγαίνουν στους δρόµους, ειδικά στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Έχουµε χρέος να ενεργήσουµε τα
δέοντα για τη βιωσιµότητα όσων επιχειρήσεων µπορούν να καταστούν βιώσιµες και µάλιστα να καταστούν βιώσιµες, εισάγοντας και περαιτέρω δικλίδες ασφαλείας σε περίπτωση πτωχευτικής συνδιαλλαγής µε το δηµόσιο.
Κλείνοντας θα ήθελα, κύριε Υπουργέ, να µας πείτε δυο λόγια
για το ζήτηµα της λειτουργίας των εγγυήσεων του ελληνικού δηµοσίου στις επιχειρήσεις γενικότερα. Εν µέσω οικονοµικής κρίσης θα πρέπει σοβαρά να δούµε το ζήτηµα της διευκόλυνσης
αυτών των επιχειρήσεων µε παρατάσεις καταβολής των δόσεων,
µείωση των επιτοκίων, ελάφρυνση των βαρών κ.ο.κ..
Αναµένω, κύριε αξιότιµε Υπουργέ, την τοποθέτησή σας για τα
θέµατα που προανέφερα και µια ιδιαίτερη αναφορά που έχει να
κάνει µε τους πολυτέκνους σε ό,τι αφορά και τη συγκεκριµένη
επιστολή που ήρθε από την Ανώτατη Συνοµοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος, δεδοµένου ότι οι διατάξεις των νόµων και του
Συντάγµατος οµιλούν περί πολυτέκνων και όχι περί τετρατέκνων
και πεντατέκνων. Προκειµένου να χορηγηθεί το επίδοµα και στις
περιπτώσεις που τα προστατευόµενα τέκνα παραµένουν λιγότερα των τριών, η παράγραφος 1 του άρθρου 43 πρέπει να αναδιατυπωθεί ως ακολούθως: «Καταβάλλεται ειδικά στις τρίτεκνες
και πολύτεκνες οικογένειες ειδικό επίδοµα τριτέκνων και πολυτέκνων, το οποίο ορίζεται στα 500 ευρώ κατ’ έτος για κάθε προστατευόµενο τέκνο».
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Δηµήτριος Κυριαζίδης καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα επιστολή, η οποία
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Και εµείς σας ευχαριστούµε.
Η κ. Βαλαβάνη έχει το λόγο για οκτώ λεπτά.
ΟΛΓΑ-ΝΑΝΤΙΑ ΒΑΛΑΒΑΝΗ: Αγαπητές κυρίες και κύριοι Βουλευτές, τους τελευταίους µήνες η τρικοµµατική Κυβέρνηση µάς
έχει συνηθίσει σε συνεχείς συµπληρώσεις του νοµοθετικού πλαισίου γύρω από τη λειτουργία και το ρόλο του ΤΑΙΠΕΔ.
Η απολογιστική έκθεση του ΤΑΙΠΕΔ, δηλαδή του Ταµείου Ξεπουλήµατος Δηµόσιας και Ιδιωτικής Περιουσίας του Δηµοσίου,
για το Β’ εξάµηνο του 2012 ξεκαθαρίζει ότι έναντι ογδόντα εφτά
νοµοθετικών εκκρεµοτήτων για τη διευκόλυνση των αποκρατικοποιήσεων µέσω του ΤΑΙΠΕΔ, προωθήθηκαν σε νοµοσχέδια οι πενήντα έξι και µένουν ακόµη σε εκκρεµότητα οι τριάντα µία.
Κάποιες από αυτές που µένουν να υλοποιηθούν, βρίσκονται
και σε υπό επεξεργασία νοµοσχέδια: Του Υπουργείου Ανάπτυξης, «Διαµόρφωσης φιλικού επιχειρηµατικού περιβάλλοντος», µε
σηµαντικότερη την αναγκαιότητα της έγκρισης του ΤΑΙΠΕΔ ως
προαπαιτούµενο για το ξεπούληµα των σαράντα τεσσάρων χιλιοµέτρων ακτών της Αττικής από την υπό εκκόλαψη εταιρεία
«ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Α.Ε.». Τα υπόλοιπα είκοσι δύο χιλιόµετρα τα ξεπουλά άµεσα το ίδιο το ΤΑΙΠΕΔ.
Επίσης υπό εκκρεµότητα βρίσκεται το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Τουρισµού, όπου µεταξύ άλλων επιχειρείται εκ των υστέρων η νοµιµοποίηση τής ένταξης µέσα στις ιδιωτικές επενδύσεις
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δηµόσιας γης, που ξεπουλιέται, περιοχών «Natura», αρχαίων και
νεότερων µνηµείων, ρεµάτων, δρόµων, εγκαταλελειµµένων οικισµών και ακρογιαλιών.
Αναφερθήκαµε ήδη χθές στο άρθρο 19 του παρόντος νοµοσχεδίου και στην αφανή σχέση των µεταβολών του νοµοθετικού
πλαισίου των ανωνύµων εταιρειών επένδυσης επί ακίνητης περιουσίας µε τη µετατροπή τους σε όχηµα για το ξεπούληµα της
δηµόσιας ακίνητης περιουσίας µέσω του ΤΑΙΠΕΔ.
Με το άρθρο 32, «Ρυθµίσεις θεµάτων αποκρατικοποιήσεων»,
του παρόντος νοµοσχεδίου, λαµβάνοντας υπ’όψιν και τις ρυθµίσεις στις οποίες ήδη αναφέρθηκα σε άλλους νόµους και νοµοσχέδια, ουσιαστικά διαµορφώνεται ένα σούπερ ταµείο ξεπουλήµατος της δηµόσιας και ιδιωτικής περιουσίας του δηµοσίου. Διαµορφώνεται ένα νέου τύπου θεσµικό υβρίδιο, που ενώ το δηµόσιο είναι ο αποκλειστικός του µέτοχος, λειτουργεί ως ιδιωτική
ανώνυµη εταιρεία - εισπρακτικός µηχανισµός για το ξεπούληµα
του δηµόσιου πλούτου χάριν της τρόικας και του Ειδικού Λογαριασµού της στην Τράπεζα της Ελλάδος, συνενώνοντας εκτελεστικές µε περίπου νοµοθετικές εξουσίες, καλυπτόµενο πίσω από
το κατοχυρωµένο απόρρητο των αποφάσεών του απέναντι στον
ελληνικό λαό και στην ελληνική Βουλή για δέκα χρόνια και το
ακαταδίωκτο των µελών του διοικητικού συµβουλίου του για τις
αποφάσεις τους.
Σύµφωνα µε το άρθρο 32 του παρόντος νοµοσχεδίου, η Διεύθυνση Δηµοσίων Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας του Υπουργείου
Οικονοµικών µετατρέπεται ουσιαστικά σε µηχανισµό γραµµατειακής υποστήριξης του ΤΑΙΠΕΔ. Ενισχύεται σοβαρά ο ρόλος του
σε σχέση µε τη ΔΕΑΑ, τη Διυπουργική Επιτροπή Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων. Το ταµείο εισηγείται κάθε φορά
στη ΔΕΑΑ τις αποφάσεις για µεταβίβαση δηµόσιας περιουσίας,
επιχειρήσεων και γης, που περιέρχονται σε αυτό από το Μεσοπρόθεσµο, αλλά και αιτιολογεί τη µεταβίβαση παραπέρα νέων
«πακέτων» δηµόσιας περιουσίας.
Υπενθυµίζω πως προβλέπεται ότι µε αυτήν τη διαδικασία µέχρι
το τέλος του 2013, θα πρέπει να έχουν περάσει στο ΤΑΙΠΕΔ τρεις
χιλιάδες εκατόν είκοσι ακίνητα του δηµοσίου.
Επιπλέον το ΤΑΙΠΕΔ εισηγείται στον Υπουργό Οικονοµικών νοµοθετικές βελτιώσεις για τη διευκόλυνση των ιδιωτικοποιήσεων,
δηλαδή νοµιµοποιείται εκ των υστέρων µε το παρόν νοµοσχέδιο,
αυτό που έχει ήδη κάνει για πενήντα έξι θέµατα στο νοµοθετικό
έργο όλων των προηγούµενων µηνών.
Υπενθυµίζω ότι στις συνεδριάσεις του ΤΑΙΠΕΔ συµµετέχουν
και δύο µόνιµοι εκπρόσωποι της τρόικας µε δικαίωµα βέτο.
Επίσης µεταβάλλεται η σύνδεση των προβλεποµένων στο
άρθρο 5Α του ν. 3049/2005 Τριµελών Επιτροπών Παρακολούθησης των Συµβάσεων και Έγκρισης των Πληρωµών από Ιδιωτικοποιήσεις Δηµόσιας Περιουσίας έτσι, ώστε οι προβλεπόµενοι
ιδιώτες να µπορούν να έχουν πλέον την πλειοψηφία σε αυτές τις
επιτροπές. Αυτό είναι από µόνο του ένα σοβαρό σκάνδαλο.
Επιπλέον µε φωτογραφική διάταξη προετοιµάζεται ένα µεγάλο
σκάνδαλο: Το ΤΑΙΠΕΔ παραχωρεί δηµόσια ακίνητά του σε ιδιωτικές ανώνυµες εταιρείες, που διαθέτουν όµορα στη δηµόσια περιουσία ακίνητα, µε αντάλλαγµα «πακέτων» µετοχών τους, τις
οποίες στη συνέχεια θα πουλήσει υπέρ των δανειστών. Και το ίδιο
παραγγέλνει τόσο για την παραχωρούµενη δηµόσια γη όσο και
για την προϋπάρχουσα στην ανώνυµη εταιρεία ιδιωτική γη κοινό
ΕΣΧΑΔΑ, δηλαδή το προβλεπόµενο για την ιδιωτικοποιούµενη δηµόσια γη, κατά παρέκκλιση των όρων χρήσης γης και δόµησης,
σχέδιο ιδιωτικής πολεοδόµησης και χωροταξίας, σύµφωνα µε ό,τι
ποθεί η ψυχούλα του ιδιώτη «επενδυτή».
Αυτό θα έχει ως αποτέλεσµα, τη µεγάλη αύξηση της µετοχικής
αξίας της ιδιωτικής εταιρείας, µε αντίστοιχη µεγαλύτερη βλάβη
του περιβάλλοντος, καθώς τώρα η ειδική άδεια χωροταξίας και
πολεοδόµησης, πέρα από τα ισχύοντα για τους υπολοίπους, χορηγείται επιπλέον και σε ιδιωτική γη.
Σε ερώτησή µου κατά την ακρόαση των φορέων, εάν η διάταξη
είναι φωτογραφική -και θα τη δούµε στη συνέχεια να εφαρµόζεται σε πολύ συγκεκριµένες περιπτώσεις- η εκπρόσωπος του ΤΑΙΠΕΔ απάντησε ότι δεν είναι, αλλά λόγω της απαιτούµενης
µεγάλης έκτασης όµορης ιδιωτικής γης προφανώς θα αφορά σε
λίγες περιπτώσεις. Δεν είναι Γιάννης, δηλαδή, αλλά Γιαννάκης.
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Σκάνδαλο επίσης αποτελεί η αναστολή µέχρι τη στιγµή ολοκλήρωσης της ιδιωτικοποίησης της ποινικής δίωξης για οφειλές
σε φόρους προς το δηµόσιο, σε νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, σε ασφαλιστικά ταµεία και σε οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης, προσώπων που «τρέχουν» οποιαδήποτε συγκεκριµένη
ιδιωτικοποίηση και στους οποίους έχει ανατεθεί η νόµιµη εκπροσώπηση των εταιρειών στο πρόγραµµα ιδιωτικοποίησης.
Το εύλογο ερώτηµα που προκύπτει, είναι ποιος, µετά την ολοκλήρωση της ιδιωτικοποίησης και αφού έχει κάνει φτερά η εταιρεία προς κάποια πολυεθνική και το αντίτιµο εξαγοράς της προς
τον Ειδικό Λογαριασµό των δανειστών στην Τράπεζα της Ελλάδος,
θα πληρώσει αυτά τα χρέη. Η απάντηση είναι µάλλον προφανής.
Το ίδιο και η δική µας στάση συνολικά ως προς το άρθρο 32.
Μπορεί να αποσύρθηκε τελικά η φωτογραφική διάταξη του
άρθρου 39 που χάριζε το 80% των προστίµων και προσαυξήσεων
επί «µαύρου» χρήµατος στις λίστες Λαγκάρντ, Λίχτενσταϊν και
διάφορες ντόπιες λίστες µεγαλοσχηµόνων που φοροδιαφεύγουν
και τους έχει «τσακώσει» το ΣΔΟΕ, δεν αποσύρθηκε όµως το µεγάλο δώρο προς την Τράπεζα Πειραιώς.
Πρόσφατα ολοκληρώθηκε η αποτίµηση σε περισσότερο από
1,5 δισεκατοµµύριο ευρώ της αξίας της περιουσίας της Αγροτικής Τράπεζας, που µεταβιβάστηκε πέρυσι στην Πειραιώς µε αντίτιµο 95 εκατοµµύρια ευρώ και προίκα 7,5 δισεκατοµµύρια
ευρώ, σώζοντας κυριολεκτικώς την Τράπεζα Πειραιώς, ενώ το
κόστος αυτοτελούς ανακεφαλαιοποίησης της δηµόσιας Αγροτικής Τράπεζας ανερχόταν, σύµφωνα µε τις εκθέσεις που δόθηκαν
στην Τράπεζα της Ελλάδος, µόνο σε 3,9 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Προφανώς, επειδή όλο αυτό το δηµόσιο χρήµα που έρρευσε
προς την Τράπεζα Πειραιώς δεν θεωρήθηκε αρκετό, µε το παρόν
νοµοσχέδιο η Τράπεζα Πειραιώς απαλλάσσεται από την πληρωµή
φόρου και τελών µεταβίβασης για τα στοιχεία ενεργητικού της
Αγροτικής Τράπεζας που ενσωµάτωσε, την ίδια ώρα που οι συνήθεις φορολογούµενοι καλούνται να πληρώσουν 4 δισεκατοµµύρια
ευρώ φόρους µόνο στη διετία 2013 – 2014. Και όταν για το κοµµάτι της Αγροτικής Τράπεζας που πήγε στον Εκκαθαριστή, χρησιµοποιούνται εκατό εξωτερικοί δικηγόροι, για τις αµοιβές των
οποίων προορίζεται το µεγαλύτερο µέρος από το αστρονοµικό
ποσό των 26 εκατοµµυρίων ευρώ των ετησίων, µόνο, λειτουργικών εξόδων της εκκαθάρισης, σύµφωνα µε την έκθεση του ιδιωτικού οίκου συµβούλων της τρικοµµατικής Κυβέρνησης, «BAIN &
COMPANY». Δηλαδή δυο - τρία χρόνια να κρατήσει ακόµη η εκκαθάριση της Αγροτικής Τράπεζας, έφυγαν και τα 95 εκατοµµύρια ευρώ, που µε τόση δυσκολία έδωσε η Τράπεζα Πειραιώς.
Και αυτό, όταν µε το άρθρο 30 προτείνεται -και µε αυτό τελειώνω, κύριε Πρόεδρε- η οριστική κατάργηση του Οργανισµού της
Αγροτικής Τράπεζας λόγω ακριβώς αυτής της χαριστικής παραχώρησης στην Τράπεζα Πειραιώς, αφήνοντας κυριολεκτικά στον
αέρα τους εργαζοµένους από άποψη οφειλόµενων διαφορών
της Αγροτικής Τράπεζας στα ταµεία τους και στο ΙΚΑ ως προς
την επικούρηση και τα εφάπαξ και ως προς τις ασφαλιστικές εισφορές στο Ταµείο Υγείας, παραγνωρίζοντας τα ώριµα και θεµελιωµένα συνταγµατικά δικαιώµατα που υπήρχαν και την
καταβολή συντάξεων σε όσους δεν έχουν συµπληρώσει ακόµη
τα εξήντα επτά έτη, που εξασφαλιζόταν από το άρθρο 127 του
οργανισµού, που τώρα καταργείται οριστικά.
Η τρικοµµατική Κυβέρνηση πρέπει όχι µόνο να αποσύρει -να
µην φτάσουµε καν στην ονοµαστική ψηφοφορία- αυτό το άρθρο
για την Τράπεζα Πειραιώς, αλλά επειδή έχει τεράστιες ευθύνες
για όλα αυτά, πρέπει να προωθήσει άµεσα και νοµοθετικές ρυθµίσεις για τα καταργούµενα σήµερα δικαιώµατα εργαζοµένων
και συνταξιούχων τής πρώην Αγροτικής Τράπεζας.
Πρέπει επίσης να θυµηθεί ότι έχει υποσχεθεί ότι θα ρυθµίσει
την εκκρεµή στον Εκκαθαριστή «αγροτική γη», ώστε να µην κατασχεθεί και να µην πάρει το δρόµο, για να γίνει ξενοδοχεία ή
βιοµηχανικές εγκαταστάσεις ανανεώσιµων πηγών ενέργειας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
Σας ευχαριστώ πολύ για την υποµονή σας, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Το λόγο έχει ο κ.
Καραγιαννίδης.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, όπως εσείς γνωρίζετε, τον τελευταίο καιρό
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στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη υπάρχει ένας µεγάλος
αναβρασµός σχετικά µε δύο άρθρα, τα οποία προσπαθήσατε να
περάσετε µε αυτό το νοµοσχέδιο. Συγκεκριµένα είναι τα άρθρα
22 και 42.
Σας έχουν στείλει επανειληµµένα έγγραφα οι θεσµικοί φορείς
και ο περιφερειάρχης, τα οποία µάλλον δεν λαµβάνετε υπ’όψιν
σας, µέρος των οποίων θα σας διαβάσω τώρα. Δεν είναι δικά µου
λόγια. Είναι κριτική από ένα ψήφισµα το οποίο συνέταξαν οι φορείς και η περιφέρεια και αναφέρεται στα συγκεκριµένα δύο
άρθρα.
Ο επί σειρά ετών χειρισµός από τις εκάστοτε κυβερνήσεις του
θέµατος κρατικών ενισχύσεων µε τη µορφή εγγυήσεων του ελληνικού δηµοσίου από τα πιστωτικά ιδρύµατα, υπέρ δήθεν των
επιχειρήσεων και µε τη µορφή της επιδότησης του χρηµατοοικονοµικού αποτελέσµατος των πιστωτικών ιδρυµάτων µε την
ψευδεπίγραφη ετικέτα «επιδότηση επιτοκίου από τον λογαριασµό» ν. 128/1975, όπως από το δικό σας νοµοσχέδιο πλέον αποκαλύπτεται ότι: α) υπονόµευσε µακροπρόθεσµα τη βιωσιµότητα
των εµπλακέντων επιχειρήσεων, β) τείνει να προκαλέσει “τσουνάµι” πτωχεύσεων, γ) οδηγεί σε αργό θάνατο την Περιφέρεια της
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, δ) καταρρακώνει κάθε υγιή
προσπάθεια για την ανάπτυξη της περιοχής, ε) επιφέρει αύξηση
της ανεργίας στην ήδη πρωταθλήτρια στο πρόβληµα περιφέρεια.
Σε κάθε περίπτωση όµως θα πρέπει να ξέρετε ότι το Συµβούλιο Διαχείρισης και Αξιολόγησης της Εγγυητικής Ευθύνης του
ελληνικού δηµοσίου έπαψε να λειτουργεί από τις 22-07-2012.
Αυτό σηµαίνει ότι έχουν προκληθεί προβλήµατα στις επιχειρήσεις, στη βιωσιµότητά τους, αλλά και στη ρευστότητά τους.
Αυτό επίσης σηµαίνει ότι τα πιστωτικά ιδρύµατα και οι σχέσεις
των επιχειρήσεων της προαναφερθείσας κατηγορίας έχουν φτάσει σε ένα τέλµα. Ουσιαστικά, δηλαδή οι επιχειρήσεις οδηγούνται
σε ένα θάνατο που θα σηµάνει τροµακτική αύξηση της ανεργίας
στη συγκεκριµένη περιοχή. Αυτό έχει συµβεί, γιατί όλες οι παρασχεθείσες επί δεκαετίες, µε διάφορα εύλογα ή και παράλογα
προσχήµατα, κρατικές ενισχύσεις µε αποδέκτες τις επιχειρήσεις
κλάδων ή περιοχών υπήρξαν ψευδεπίγραφες, στο µέτρο που επισήµως βαπτίστηκαν ως ενισχύσεις. Στην ουσία όµως ήταν η ενίσχυση της κερδοφορίας των τραπεζών και της κεφαλαιακής τους
επάρκειας.
Δηλαδή το ελληνικό δηµόσιο αντί της αναγκαίας εκ µέρους
τους άσκησης νοµισµατικής πολιτικής και ελέγχου επί του πιστωτικού συστήµατος, χρησιµοποίησε τις κρατικές ενισχύσεις άλλοτε, για να µειώσει το τρέχον επιτόκιο µέσω των επιδοτήσεων
και άλλοτε για να βελτιώσει την κεφαλαιακή επάρκεια.
Πριν έντεκα µήνες µέσα σε αυτήν τη Βουλή πέρασε οµόφωνα
ένα άρθρο από ένα νοµοσχέδιο το οποίο έδινε την εξής επιλογή:
Στις επιχειρήσεις που είχαν πρόβληµα έδινε µια δεύτερη ευκαιρία, µέσα από έναν έλεγχο που θα γινόταν και υποβαλόταν ένα
business plan από τις επιχειρήσεις αυτές, ώστε να υπάρξει τουλάχιστον σε ένα βαθµό µια σωτηρία κάποιων από αυτές και να µη
χρεωθεί το ελληνικό δηµόσιο τις καταπτώσεις των εγγυήσεων.
Εσείς λοιπόν πάτε στην άλλη άκρη. Πάτε να φορτώσετε τις καταπτώσεις των εγγυήσεων του δηµοσίου στο ελληνικό δηµόσιο,
δηλαδή στους Έλληνες φορολογουµένους και ταυτόχρονα να
κλείσετε και τις επιχειρήσεις. Αυτό το πράγµα, καταλαβαίνετε,
ότι θα οδηγήσει, τουλάχιστον την περιοχή από την οποία εγώ
προέρχοµαι, όχι σε αργό θάνατο, αλλά σε θάνατο σοκ. Την επόµενη µέρα που θα περάσει αυτό το άρθρο, οι τράπεζες θα ορµήξουν στις επιχειρήσεις αυτές και θα τους πάρουν ό,τι έχουν
και δεν έχουν. Δεν καταλαβαίνουµε λοιπόν αυτή σας την επιλογή.
Και τώρα έχω δύο ερωτήµατα, τα οποία είναι από την αναφορά
που έγινε χθες στην κουβέντα. Από τις γραφές της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, αλλά και τα χθεσινά σας λόγια, σύµφωνα µε το πρόγραµµα οικονοµικής πολιτικής δεν προβλέπεται η χορήγηση εγγυήσεων του δηµοσίου, αλλά και η παράταση των υφισταµένων
πέραν της 31-12-2012. Είπατε ότι έχουν απαγορευτεί; Είστε σίγουρος γι’ αυτό; Υπάρχει µια υπουργική απόφαση την οποία υπογράφετε στις 27 Φλεβάρη του 2013, όπου αναφέρεται παράταση
για επτά µέρες σε συγκεκριµένους νοµούς για τις εγγυήσεις και
για τα δάνεια που έχουνε πάρει για την επέκταση των δανείων.
Δεύτερο ερώτηµα: Γνωρίζετε από ποιον Υπουργό έχει υπογρα-
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φεί συµφωνία πιστωτών µεταξύ ελληνικού δηµοσίου και επιχείρησης, η οποία ήδη επικυρώθηκε από το αρµόδιο δικαστήριο,
δεν αµφισβητήθηκε από κανέναν, ενώ το ελληνικό δηµόσιο δεν
παρέστη στη συγκεκριµένη δίκη; Ποιο είναι το δηµοσιονοµικό κόστος αυτής της συµφωνίας και ποιο των άλλων περιπτώσεων που
επιτάσσουν την τροποποίηση του νόµου του 1995;
Έχω εδώ τη δικαστική απόφαση. Αυτά που µας είπατε χθες,
δεν ισχύουν, ούτε σταµάτησαν στις 31 Δεκεµβρίου οι επεκτάσεις
και οι παρατάσεις των δανειοδοτήσεων και των εγγυήσεων, ούτε
αυτό το πράγµα έχει γίνει µε τον Υπουργό Οικονοµίας σε σχέση
µε αυτή τη δίκη που σας λέω. Και δεν είναι η µόνη. Υπάρχουν
άλλες τέσσερις τέτοιες δίκες στις οποίες έχετε πάρει αποφάσεις.
Σε αυτά τα πράγµατα τι λέτε;
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Το λόγο έχει η κ.
Θεανώ Φωτίου.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, κατά
την προσφιλή της τακτική η Κυβέρνηση φέρνει άσχετες τροπολογίες σε νοµοσχέδια ως µη όφειλε.
Παράδειγµα εδώ αποτελεί η τροπολογία που αφορά θέµατα
του Υπουργείου Παιδείας και ειδικότερα το θέµα µε το σχέδιο
«Αθηνά», το οποίο ταλανίζει ολόκληρη την Ελλάδα σήµερα.
Έχουµε απεργούς πείνας στο Μεσολόγγι, έχουµε µεγάλη αναταραχή σε όλη την Επικράτεια.
Αποκαλύπτεται όµως κάτι που ξέραµε από την πρώτη στιγµή.
Το Υπουργείο Παιδείας, δηλαδή δεν είχε νοµοθετική κάλυψη για
να προβεί στον σχεδιασµό του «Αθηνά» και να το υλοποιήσει µε
προεδρικό διάταγµα, δηλαδή να µην το συζητήσει καθόλου στη
Βουλή των Ελλήνων. Ένα θέµα το οποίο αναδιατάσσει µε έναν
συγκλονιστικά ρουσφετολογικό, αντιεπιστηµονικό, αντιεκπαιδευτικό τρόπο το χάλι της Παιδείας του τόπου µας σήµερα, πάει να
περάσει στη ζούλα µε ένα προεδρικό διάταγµα, το οποίο δεν
προβλέπεται και από το νόµο, εξ ου και η τροπολογία που κατατίθεται σήµερα µε το νούµερο τέσσερα.
Λέει: «Με την παράγραφο 4 παρέχεται νοµοθετική εξουσιοδότηση για έκδοση προεδρικού διατάγµατος, για τη δηµιουργία κατευθύνσεων, τµηµάτων, πανεπιστηµίων και ΤΕΙ». Τι σηµαίνει
αυτό; Σηµαίνει ότι δεν υπήρχε τέτοια νοµοθετική εξουσιοδότηση.
Προχώρησε όµως το Υπουργείο Παιδείας στο να συρράψει, να
καταργήσει και να συγχωνεύσει τµήµατα. Άκουσον - άκουσον,
ένας Υπουργός µόνος του, ως πανεπιστήµων εις όλο το εκπαιδευτικό στερέωµα της Ευρώπης, ξέρει πώς να συνενώνει τµήµατα και να προτείνει στο καινούργιο κατευθύνσεις!
Γιατί αυτό; Γιατί αυτή η βιάση η σηµερινή; Για τον απλούστατο
λόγο ότι έκανε και άλλο ατόπηµα. Χθες το βράδυ το Υπουργείο
ανακοίνωσε εις τας λίστας του τα τµήµατα και τα ονόµατα τµηµάτων -τα οποία δεν έχει κατοχυρώσει µέχρι στιγµής, δεν έχει
εξουσιοδότηση από τη Βουλή για να το κάνει- εις τα οποία θα
µπουν οι εισακτέοι. Δηλαδή ανακοίνωσε, ανήρτησε την τελευταία
εκδοχή του «Αθηνά» µε την οποία καλεί τον ελληνικό λαό και τα
παιδιά του να υποβάλουν σε ποιο τµήµα θα πηγαίνουν, στο µηχανογραφικό το οποίο ανήρτησε.
Προσέξτε εδώ τι συµβαίνει, για να καταλάβει και ο ελληνικός
λαός τι παιχνίδια παίζονται εις βάρος του: Ο Υπουργός παίρνει
τρία τµήµατα τα οποία είναι υφιστάµενα σήµερα, τα συνενώνει
σε ένα και από κάτω βάζει ως κατευθύνσεις τις τρεις των προηγουµένων τµηµάτων.
Τι σηµαίνει αυτό για το πρόγραµµα σπουδών των τµηµάτων;
Ότι πρέπει να αναδιαρθρωθεί όλο το πρόγραµµα. Οι κατευθύνσεις, όπως αναφέρει, θα γίνονται µετά το πέµπτο εξάµηνο, δηλαδή στο τρίτο έτος. Τι σηµαίνει αυτό πιο αναλυτικά; Σηµαίνει
ότι σήµερα δεν υπάρχει πρόγραµµα σπουδών για να υλοποιηθεί
τον Σεπτέµβριο, δηλαδή καλεί τα παιδιά να δηλώσουν σχολές
που είναι «πουκάµισα αδειανά». Δεν έχουν πρόγραµµα σπουδών.
Και αν το πρόγραµµα σπουδών που φαντάζεται ο Υπουργός
στο κεφάλι του, είναι αντιεπιστηµονικό, αντιεκπαιδευτικό και δεν
υπάρχει κανείς να το διδάξει, ποιος το λέει σε αυτόν που θα
βάλει στο µηχανογραφικό το όνοµά του και θα τσεκάρει την περιβόητη σχολή µε κατευθύνσεις; Κανείς!
Δεν είναι, δηλαδή εδώ µία απλά νοµική παρατυπία -δεν υπάρ-
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χει νοµοθετική έγκριση για έκδοση τέτοιου προεδρικού διατάγµατος- αλλά είναι ακόµη µεγαλύτερο το πρόβληµα. Το πρόβληµα
είναι, ότι ετοιµάζεται να βάλει εισακτέους σε τµήµατα για τα
οποία µόνο ο ίδιος φαντάστηκε το περιεχόµενο σπουδών και τις
κατευθύνσεις. Να µην πω βέβαια για την κατοχύρωση των επαγγελµατικών δικαιωµάτων αυτών των τµηµάτων. Δηλαδή, οι σπουδαστές είναι στον αέρα τόσο από εκπαιδευτική άποψη όσο και
από επαγγελµατική άποψη. Αλλά ποιος νοιάζεται τώρα για τέτοιες λεπτοµέρειες;
Όπως καταλαβαίνετε, αγαπητοί συνάδελφοι, αυτό είναι ένα
από τα µεγάλα σκάνδαλα. Όλη η ελληνική κοινωνία σήµερα βρίσκεται ανάστατη µε την ιστορία του σχεδίου «Αθηνά». Αποδεικνύεται για µία ακόµη φορά ότι η Κυβέρνηση δεν έχει τίποτα στο
µυαλό της εκτός από τη µνηµονιακή πολιτική. Όλο το σχέδιο
«Αθηνά» δοµείται απλά για να κόψει και να ράψει τις δήθεν ανάγκες της ανώτατης εκπαίδευσης. Πολύ περισσότερο και χειρότερο, δοµείται για να απαγορεύσει στα παιδιά των φτωχότερων
τάξεων να σπουδάσουν.
Ήδη έχουµε µε το σχέδιο «Αθηνά» µεγάλη µείωση του αριθµού
εισακτέων. Να πούµε τι σηµαίνει αυτό στον ελληνικό λαό. Αυτήν
τη στιγµή δεν είναι µόνο ότι κάνει ατοπήµατα επιστηµονικά, ακαδηµαϊκά και νοµοθετικά, αλλά αφήνει πραγµατικά στο δρόµο τα
παιδιά του κόσµου, που θέλουν σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες
να σπουδάσουν στην Ελλάδα.
Πρέπει λοιπόν να την αποσύρετε εδώ και τώρα, κύριε Υπουργέ,
γιατί αυτό καταντάει θέµα γελοιότητας.
Φανταστείτε, αγαπητοί συνάδελφοι, ότι αυτή η συγκεκριµένη
τροπολογία είχε κατατεθεί στο νοµοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Αποσύρθηκε από εκεί, µας ήρθε αυτόνοµη, µας
ήρθε στο σχέδιο νόµου που συζητιέται σήµερα. Στο νοµοσχέδιο
του Υπουργείου Παιδείας δεν υπήρχε αυτή η τροπολογία. Μας
διαβεβαίωσε ο Υπουργός, όταν ρωτήσαµε «πού είναι η τροπολογία που υπήρχε στο προηγούµενο νοµοσχέδιο;» ότι δεν έχει κανένα νοµικό πρόβληµα, ότι τα έχει προβλέψει ο ν. 4009. Είναι
γραµµένα αυτά στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων. Μας
έχει απαντήσει.
Άρα εψεύδετο ο Υπουργός Παιδείας, όταν έλεγε ότι δεν έχει
κανένα νοµικό πρόβληµα;
Τουλάχιστον ας σηκώσει η Βουλή το ανάστηµά της και ας µην
κάνει και αυτό το έγκληµα εις βάρος του ελληνικού λαού, δηλαδή
να επικυρώσει χωρίς να το ακούσει και χωρίς να συζητήσει το
σχέδιο «Αθηνά», γιατί γι’ αυτό πρόκειται.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Η κ. Μαρία Ρεπούση
έχει το λόγο.
ΜΑΡΙΑ ΡΕΠΟΥΣΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Πήρα κι εγώ το λόγο γι’ αυτήν την επίµαχη τροπολογία που
µπαίνει εµβόλιµη στο σχέδιο νόµου που συζητάει σήµερα η
Βουλή. Δεν θα µιλήσω για κάτι άλλο, διότι θεωρώ ότι οι συνάδελφοί µου της Δηµοκρατικής Αριστεράς έχουν εξαντλήσει εδώ τα
θέµατα. Η τροπολογία αφορά τη συγχώνευση, την κατανοµή, τη
µετονοµασία και την κατάργηση κατευθύνσεων σε τµήµατα πανεπιστηµίων και ΤΕΙ. Εγώ δεν θέλω να κινδυνολογήσω, θέλω να πω,
όµως, ότι υπάρχουν σοβαρά ζητήµατα µε αυτήν την τροπολογία.
Ποια είναι αυτά τα ζητήµατα; Το ένα είναι ότι και την προηγούµενη εβδοµάδα και αυτή βρισκόταν σε εξέλιξη στην Επιτροπή
Μορφωτικών Υποθέσεων ένα σχέδιο νόµου του Υπουργείου Παιδείας, που αφορούσε την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Θα
µπορούσε λοιπόν η εν λόγω τροπολογία να προταθεί, να υπάρχει
σε αυτό το σχέδιο νόµου έτσι ώστε οι συνάδελφοι της Επιτροπής
Μορφωτικών Υποθέσεων να µπορέσουµε να τη συζητήσουµε και
πιθανότατα, ενδεχοµένως, να τη βελτιώσουµε έτσι, ώστε να
έρθει προς ψήφιση στη Βουλή. Δεν ακολουθήθηκε αυτή η διαδικασία, ενώ υπήρχε σχέδιο νόµου σε εξέλιξη, σε συζήτηση, στην
αντίστοιχη Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων.
Αυτό θα µου επιτρέψετε να το χαρακτηρίσω ως κοινοβουλευτικό ατόπηµα. Δεν είναι δυνατόν µια τροπολογία για ένα τόσο σοβαρό θέµα, όπως αυτό του χάρτη της ανώτατης εκπαίδευση, στη
χώρα µας, να αντιµετωπίζεται µε αυτόν τον τρόπο: να µπαίνει και
να βγαίνει σε άσχετα σχέδια νόµου, για να κατατεθεί τελικά εδώ.
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Πιστεύω ότι όλα τα κόµµατα του δηµοκρατικού κοινοβουλευτικού τόξου έχουν ζητήσει την απόσυρση αυτής της τροπολογίας
και νοµίζω και ελπίζω ότι θα αποσυρθεί.
Υπάρχει όµως εκτός από αυτό το ζήτηµα και ένα δεύτερο ζήτηµα που αφορά στο περιεχόµενο της τροπολογίας. Με βάση
τους νόµους που έχει ψηφίσει η ελληνική Βουλή για την τριτοβάθµια εκπαίδευση -και το ν. 4009 και το ν. 4076- προβλέπονται
κάποιες διαδικασίες για τις συγχωνεύσεις, τις µετονοµασίες, τις
καταργήσεις και τις κατανοµές των τµηµάτων των πανεπιστηµίων
και των τεχνολογικών ιδρυµάτων. Με βάση αυτές τις διαδικασίες
θα πρέπει να ζητηθεί τεκµηριωµένα από το Υπουργείο Παιδείας
η γνώµη των διοικητικών συµβουλίων –των συµβουλίων διοίκησης- των ιδρυµάτων, καθώς και της Ανεξάρτητης Αρχής Διασφάλισης της Ποιότητας στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση. Όπως
εντοπίσαµε και στην αντίστοιχη Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων κατά τη συζήτηση-ενηµέρωση του σχεδίου «Αθηνά», αυτές
οι διαδικασίες ήταν εκκρεµείς, για να µην πω ότι δεν είχαν γίνει.
Υπάρχει, δηλαδή ένα ζήτηµα για τις διαδικασίες που έχει ακολουθήσει το Υπουργείο Παιδείας, προκειµένου να ολοκληρώσει
µε προεδρικό διάταγµα το σχέδιο «Αθηνά».
Θα έλεγα ότι και επί του περιεχοµένου, ακόµη κι αν αυτή η
τροπολογία έρθει σε σχέδιο νόµου του Υπουργείου Παιδείας,
δεν θα πρέπει να ψηφιστεί από τη Βουλή των Ελλήνων, διότι δίνει
άλλη µία εν λευκώ επιταγή, µία λευκή εξουσιοδότηση στο Υπουργείο Παιδείας να χειριστεί ένα τόσο σοβαρό ζήτηµα, που χειρίστηκε µε τρόπο εξαιρετικά πρόχειρο και προβληµατικό για την
ανώτατη εκπαίδευση της χώρας.
Άρα ζητάµε την απόσυρση αυτής της τροπολογίας από το
παρόν σχέδιο νόµου. Θα έλεγα ότι η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, ο Υπουργός, θα έπρεπε να ξανασκεφτεί το περιεχόµενο
αυτής της τροπολογίας και να µην την καταθέσει, για παράδειγµα, και στο αυριανό σχέδιο νόµου που έχουµε στην Ολοµέλεια της Βουλής για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Είναι
πολύ σοβαρά θέµατα αυτά. Δεν πρέπει να προσθέτουµε προβλήµατα στα ήδη υπάρχοντα, στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ο κ. Λοβέρδος έχει
το λόγο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Θέλω να µου επιτρέψετε να κάνω µια αναφορά στη χθεσινή
µου παρέµβαση, η οποία λόγω της ηµέρας είχε κατά βάση αφιερωθεί στο Κυπριακό, στη νέα του όψη. Θέλω να επικαλεστώ όλα
όσα είπα.
Επειδή άκουσα χθες στη συζήτηση κάποιες παρεµβάσεις, να
πω ότι τουλάχιστον σε ό,τι µε αφορά, όλες οι θέσεις που υποστήριξα χθες στην Αίθουσα αυτήν, έχουν ανακοινωθεί από το
πρωί του Σαββάτου και µάλιστα λίγες ώρες µετά την ανακοίνωση
των αποφάσεων της Ευρωζώνης, του Eurogroup.
Επειδή, κύριε Πρόεδρε, εκ των υστέρων πάρα πολλά λέγονται
στην Αίθουσα αυτήν, θέλω να θυµίσω ότι για πάρα πολλές ώρες
και για όλη την ηµέρα του Σαββάτου, αντιδράσεις δεν υπήρξαν
στην κατεύθυνση που εχθές τουλάχιστον στην Εθνική Αντιπροσωπεία ακούστηκαν. Εκτίµησα, παρακολουθώντας τα γεγονότα,
πως προφανώς αυτό οφείλεται στην αργία και στη ραστώνη της
ηµέρας εκείνης. Διαψεύστηκα όµως, γιατί µέσα στη διάρκεια της
ηµέρας βγήκαν πάρα πολλές ανακοινώσεις από τα κόµµατα για
τον ποδοσφαιριστή Κατίδη. Συνεπώς δεν υπήρχε ζήτηµα µη λειτουργίας. Υπήρχε ζήτηµα έλλειψης άµεσης, αυτόµατης σχεδόν,
αξιολόγησης.
Μια και αναφέρθηκα σε αυτό το θέµα του ποδοσφαιριστή, ας
κάνω µία µικρή διακοπή στη φορά των σκέψεών µου, για να πω
ότι πρέπει επιτέλους να δείξουµε και µία επιείκεια. Η δηµοκρατία
δεν εκδικείται. Ορθώς η Ποδοσφαιρική Οµοσπονδία επέβαλε τις
κυρώσεις που επέβαλε, αλλά από αυτό το σηµείο µέχρι του σηµείου να εξαφανίσουµε ένα πρόσωπο από τη γη, επειδή έσφαλε,
ενώ µεταµελείται, ενώ εκδηλώνει µε όλους τους τρόπους τη µεταµέλειά του, νοµίζω ότι είναι απόλυτη υπερβολή που δίνει και
ένα πολύ λανθασµένο µήνυµα στην ελληνική κοινωνία.
Η δηµοκρατία δεν εκδικείται. Ας ξαναδούν οι αρµόδιοι το θέµα
αυτό.
Επανέρχοµαι στο βασικό µας θέµα. Η όψη µε την οποία εµφα-
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νίζονται τα πράγµατα σήµερα σχετικά µε την Κύπρο, την Ευρωζώνη, τη χώρα µας, όλη τη Νότια Ευρώπη, το ίδιο το ευρώ, είναι
πάρα πολύ σοβαρή.
Επιτέλους, το απόγευµα θα έχει η Εθνική Αντιπροσωπεία διά
της Επιτροπής Οικονοµικών Υποθέσεων µία ενηµέρωση.
Είχα υποστηρίξει ότι η Κυβέρνηση πριν προσκληθεί από τα πολιτικά κόµµατα, έπρεπε µόνη της από χθες το πρωί στην Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων να έχει κάνει την πρώτη αξιολόγηση και να έχει παράσχει στην Εθνική Αντιπροσωπεία και διά
αυτής στον ελληνικό λαό, αφ’ ενός µεν, πληροφόρηση και αφ’
ετέρου, εξηγήσεις για τη στάση της, γιατί η συµφωνία, όπως και
χθες υποστήριξα, µε τα νοµιµοποιηµένα όργανα της Κυπριακής
Δηµοκρατίας είναι µια σωστή στάση, αλλά καθόλου επαρκής.
Όταν πρόκειται για τη δική µας στάση ως κράτους-µέλους του
πιο προωθηµένου τµήµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι
η Ευρωζώνη, οφείλει η Κυβέρνηση µία εξήγηση για τη στάση που
κράτησε ως µέλος της Ευρωζώνης, κατά τη διαδικασία της
λήψης της απόφασης. Οφείλει, επίσης και µια ενηµέρωση, γιατί
διαβάζουµε έµµεση πληροφόρηση από χθες το απόγευµα και
µετά, για τα όσα συµφωνήθηκαν µε τον Κύπριο Πρόεδρο κ. Αναστασιάδη στην Αθήνα τις προηγούµενες µέρες, µετά την απόφαση της Ευρωζώνης.
Κύριε Πρόεδρε, υπάρχει –και µε αυτό ολοκληρώνω αυτές τις
πρώτες σκέψεις- ζήτηµα ευθύνης για όσα αποφασίστηκαν στους
κατάλληλους, προ της λήψης της απόφασης της Ευρωζώνης, χρόνους. Είναι µια απόφαση, η οποία πέραν αυτού που επισήµανα
χθες, της διεθνούς κατακραυγής όλου του Τύπου -ειδικά του οικονοµικού- σε όλο τον πλανήτη, τώρα πια γνωρίζει και την κατακραυγή από πολιτικά υποκείµενα, πολιτικά κόµµατα, φορείς της
Αριστεράς, της σοσιαλδηµοκρατίας στη Γερµανία. Αυτές οι πολιτικές δυνάµεις τις πρώτες µέρες –Σάββατο, Κυριακή- στήριξαν την
απόφαση αυτή. Ανήκαν στους υποστηρικτές της λήψης αυτής της
απόφασης και στη συνέχεια υπό το κράτος της διεθνούς κατακραυγής και αυτές επαναπροσδιορίζουν τη στάση τους.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΓΑΚΗΣ)
Ως προς το σχέδιο νόµου που αφορά τα επενδυτικά εργαλεία
ανάπτυξης, κύριε Υπουργέ, το ψηφίζω. Ωστόσο -έκανα και χθες
µία υπαινικτική αναφορά- δεν έχω την εντύπωση από τη δική µου
µικρή εµπειρία, ότι η αγορά κυρίως γι’ αυτά τα επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης διψά.
Έχουµε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, µία οικονοµία η οποία
σε ποσοστό άνω του 95% λειτουργεί υπό συνθήκες µη κανονικότητας. Οι επιχειρήσεις, τα φυσικά πρόσωπα που τις συγκροτούν,
οφείλουν σχεδόν παντού, φόρους, εισφορές, οφειλές σε προµηθευτές κ.ο.κ., ενώ δεν πληρώνονται ούτε από το δηµόσιο κατά
κανόνα, αλλά ούτε και από τους ιδιώτες πελάτες τους. Σε αυτήν
την αγορά πρέπει να γίνουν εύστοχες ρυθµίσεις.
Φαίνεται, κύριε Υπουργέ, από τη µελέτη των Πρακτικών της
επιτροπής, αλλά και από όσα ακούω στην Αίθουσα, ότι κάποιες
από τις ρυθµίσεις σας µπορεί και να βοηθήσουν. Η πράξη θα το
αποδείξει. Ωστόσο το σκεπτικό σας είναι αυτό. Υπό την έννοια
αυτή, ναι, ψηφίζω. Πρέπει να προχωρήσουµε.
Όµως, κύριε Υπουργέ, έχω τη γνώµη –δεν έχω ούτε εντύπωση
ούτε αίσθηση- πως οι αγωνίες της αγοράς επικεντρώνονται σε
θέµατα που σχετίζονται µε τις δυσκολίες λειτουργίας των επιχειρήσεων.
Ας πούµε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, µε τυµπανοκρουσίες
ανακοινώθηκε το πρόγραµµα δανειοδότησης του ΕΤΕΑΝ. Απευθύνεται σε επιχειρήσεις που δεν οφείλουν ούτε ένα ευρώ. Ποιες
είναι αυτές οι επιχειρήσεις, ειδικά µικροµεσαίες, όπως αναφέρει
η Κυβέρνηση, που δεν οφείλουν, ώστε καθίστανται ικανές να
αξιοποιήσουν αυτά τα κεφάλαια; Σχεδόν καµµία. Άρα αυτή η
προσέγγιση του ζητήµατος της αγοράς, πρέπει αµέσως να επαναπροσδιοριστεί, γιατί ούτε η αγορά ούτε τα φυσικά της πρόσωπα ούτε η ελληνική κοινωνία ούτε οι Έλληνες πολίτες
διαθέτουν χρόνο.
Επίσης, όσον αφορά το άρθρο 35 παράγραφος 1, είναι σωστό
να γίνονται οι κατασχέσεις µε ψηφιακές µεθόδους. Από εκεί ξεκινάει το Υπουργείο σας;
Δεν αναφέροµαι σ’ εσάς, κύριε Σταϊκούρα, προσωπικά. Ανα-
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φέροµαι στο Υπουργείο Οικονοµικών, κοµµάτια αρµοδιοτήτων
του οποίου βρίσκουν έκφραση µέσα στις ρυθµίσεις του σχεδίου
νόµου.
Υπάρχει το ζητούµενο εδώ και χρόνια των ψηφιακά φορολογικών ελέγχων στις επιχειρήσεις, χωρίς επαφή ελέγχοντος και
ελεγχοµένου. Αυτό γιατί καθυστερεί; Υπάρχει ανάγκη επέκτασης
των προγραµµάτων; Όπως οι τράπεζες ελέγχουν τις επιχειρήσεις ηλεκτρονικά, ψηφιακά, προκειµένου να τις δανειοδοτήσουν
και βλέπουν τον καθρέφτη τους ανάγλυφο στο 100% των στοιχείων, έτσι µπορεί να γίνει και µε τους φορολογικούς ελέγχους.
Δεν είναι σωστό –είναι λάθος µήνυµα- αν και η διάταξη δεν είναι
λανθασµένη, να ξεκινάει κανείς από τις κατασχέσεις µέσω ψηφιακών µεθόδων. Είναι ορθή πρακτική όλο το δηµόσιο να λειτουργεί έτσι.
Στο Υπουργείο Υγείας κάναµε τις πρώτες δηµοπρασίες ηλεκτρονικά µε τεράστια κέρδη. Ξεκινήσαµε µια πρακτική που πρέπει να γενικευτεί. Πρέπει να περάσει και από άλλες θεµατολογικές ενότητες, όπως αυτή που προανέφερα, των ελέγχων,
για να νοµιµοποιηθεί και από όλους τους πολίτες η δυνατότητα
των κατασχέσεων διά του τρόπου αυτού.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τέλος, κύριε Πρόεδρε, δώστε µου ακόµη µισό λεπτό, για να
κάνω µία αναφορά, την οποία δεν είχα σκοπό να κάνω, στο
άρθρο 33. Παίρνω την αφορµή από την τοποθέτηση του συναδέλφου κ. Παναγιώταρου, που έκανε αρνητικό σχόλιο για τη ρύθµιση του συγκεκριµένου άρθρου, που σχετίζεται µε µία λογιστική
διευκόλυνση στο Ίδρυµα «Καπετάν Βασίλης» της Μεσσηνίας.
Κύριε Υπουργέ, αναφέροµαι στο άρθρο 33, όπου γίνεται σε
µία παράγραφο αυτού αναφορά στο Ίδρυµα «Καπετάν Βασίλης».
Κατατέθηκε η γνώµη στην Εθνική Αντιπροσωπεία για µία ρύθµιση
πελατειακού χαρακτήρα. Διαψεύδω τον ισχυρισµό. Δεν είναι έτσι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ολοκληρώστε, παρακαλώ, κύριε συνάδελφε.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Η ρύθµιση είναι διευκολυντική ενός νοµικού προσώπου. Έχω
άµεση εµπειρία, διότι µου χορήγησαν στοιχεία για την απασχόληση στο νοµό, για τις πλουτοπαραγωγικές περιοχές του νοµού.
Διευκρινίζω στο Σώµα ότι τόσο σηµαντική πληροφόρηση, αναλυµένη, ταξινοµηµένη, διεισδυτική και χρήσιµη για τη λειτουργία
της οικονοµίας στο νοµό εγώ τουλάχιστον από το ελληνικό δηµόσιο, αλλά και από νοµικά πρόσωπα του ιδιωτικού τοµέα, δεν
έχω συναντήσει άλλη φορά.
Συνεπώς µία λογιστική, µια διευκόλυνση της καθηµερινής λειτουργίας του ιδρύµατος κινείται στη σωστή κατεύθυνση.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε τον
κύριο συνάδελφο.
Ο κύριος Υπουργός έχει το λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το κατατεθέν νοµοσχέδιο
αποτελεί µια νοµοθετική πρωτοβουλία, που αποσκοπεί κατ’
αρχήν στη θέσπιση ορισµένων νέων επενδυτικών εργαλείων ανάπτυξης και στην τροποποίηση ορισµένων διατάξεων της νοµοθεσίας της κεφαλαιαγοράς, µε κύριο στόχο την εύρυθµη
λειτουργία της αγοράς αυτής.
Στην παρούσα οικονοµική συγκυρία είναι κρίσιµο για την ελληνική οικονοµία να καταστεί αυτή πιο ελκυστική για την προσέλκυση επενδύσεων. Σε καµµία περίπτωση τα νέα επενδυτικά
εργαλεία δεν αποτελούν το βασικό µοχλό ανάπτυξης.
Αναµένεται όµως να συνδράµουν επικουρικά στην οικονοµική
ανάπτυξη της χώρας.
Αναφέρθηκε από συναδέλφους το πρόβληµα της απαγόρευσης, την οποία επιβάλλει η παράγραφος 4 του άρθρου 1 του ν.
2992/2002, επενδύσεων των ΑΚΕΣ σε εκδότες, οι οποίοι είναι συνδεδεµένοι µε αυτήν ή και µεριδιούχοι. Στην ουσία όµως εφαρµόζεται εδώ η ίδια επενδυτική πολιτική που ακολουθείται µε τα ΑΚΕΣ
και τις εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία. Σε κάθε περίπτωση το ποσοστό τίθεται για την προστασία των µικροεπενδυτών µεριδιούχων και για τη διασπορά των επενδύσεων.
Ως προς το ερώτηµα για τα ΑΚΕΣ, εάν θα πρέπει υποχρεωτικά
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να εισάγονται στο Χρηµατιστήριο και γιατί αυτό γίνεται για λόγους διαφάνειας, καλύτερης εποπτείας, δυνατότητας άµεσης
αποεπένδυσης, ισότιµης µεταχείρισης µε τις ΑΕΕΧ, προσέλκυσης επενδύσεων και τέλος, ευθυγράµµισης µε την ευρωπαϊκή
πρακτική, δεδοµένου ότι οι εταιρείες αυτού του τύπου είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο.
Αναφορικά µε άλλα σχόλια συναδέλφων, εάν η χρήση των
«margin» δηµιουργεί κόκκινους κωδικούς, το θεσµικό πλαίσιο
έχει προβλέψει αφ’ ενός, το χαρτοφυλάκιο ασφαλείας ως ασπίδα
προστασίας και αφ’ ετέρου, τη διαδικασία προστασίας, σε περίπτωση που το έλλειµµα καταστεί κατώτερο από το διατηρητέο
περιθώριο, ως συµπληρωµατικό µέτρο.
Σχετικά µε άλλα σχόλια συναδέλφων, ως προς τον κίνδυνο που
µπορεί να αποτελέσουν οι ανοικτές πωλήσεις -short selling- για
την αγορά, η παρούσα διάταξη παρέχει εξουσιοδότηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς να επιβάλει κυρώσεις σε περιπτώσεις που
διαπιστώνεται παρεµβατική συµπεριφορά.
Σε κάθε περίπτωση, για όλα τα κράτη-µέλη υφίσταται κοινό νοµικό πλαίσιο. Ειδικότερα ο Κανονισµός 236/2012 λεπτοµερώς
προβλέπει τα τεχνικά µέτρα, ώστε να αποφεύγονται φαινόµενα
κατάχρησης της αγοράς.
Έγινε λόγος από την Αξιωµατική Αντιπολίτευση για το αν
υπάρχουν σήµερα κόκκινοι κωδικοί. Από όσο είµαι σε θέση να
γνωρίζω οι κόκκινοι κωδικοί, οι οποίοι υπάρχουν, είναι ελάχιστοι
και αφορούν κυρίως περιπτώσεις του παρελθόντος, για τις υποθέσεις των οποίων οι επενδύσεις µε τις ΑΕΠΕΥ βρίσκονται σε δικαστική επίλυση των διαφορών τους.
Σηµειώνεται ότι κατά τα τελευταία έτη, το θεσµικό πλαίσιο έχει
θωρακιστεί κατάλληλα, ώστε να αποτρέπονται τέτοια φαινόµενα.
Επίσης η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς διεξάγει τακτικούς ελέγχους
και όπου, τυχόν, εντοπίζονται παρεκκλίσεις από την υφιστάµενη
νοµοθεσία, επιβάλλονται ανάλογες κυρώσεις.
Ως προς τις επιφυλάξεις που διατύπωσαν κάποιοι Βουλευτές,
ότι ενδεχοµένως τα «venture capital» θα αγοράζουν χρέη, για να
στηρίξουν βραχυπρόθεσµα κέρδη των εταιρειών, ο επενδυτικός
ορίζοντας αυτών των κεφαλαίων είναι συγκεκριµένος. Επενδύουν αποκλειστικά σε κινητές αξίες εισηγµένων ή µη εταιρειών,
καθώς και σε οµολογίες επιχειρήσεων. Η επενδυτική πολιτική του
κάθε fund προφανώς θα καθορίζεται από επενδυτική επιτροπή,
η οποία θα ακολουθεί τη συγκεκριµένη πολιτική του. Σε κάθε περίπτωση, δεν είναι εταιρείες τιτλοποίησης χρεών.
Διατυπώθηκε κριτική ότι τα «venture capital» δεν επενδύουν
στον πρωτογενή τοµέα. Επισηµαίνω ότι σε κάθε περίπτωση τα
επενδυτικά αυτά σχήµατα ενισχύουν τον πρωτογενή τοµέα και
επενδύουν σε τέτοια προϊόντα. Ενδεικτικά να αναφέρω τα «MASTIHA SHOPS», την «ΚΡΗΤΗΣ ΓΗ», τα «ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΡΟΚΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ», την «ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΜΙΚΡΟΖΥΘΟΠΟΙΙΑ».
Ως προς τη µείωση του ελάχιστου κεφαλαίου των ΕΠΕΥ, που
έθεσαν άλλοι συνάδελφοι, θα ήθελα να πω ότι αυτό δεν θα δηµιουργήσει πρόβληµα και κινδύνους στην εύρυθµη λειτουργία της
κεφαλαιαγοράς, αφού παράλληλα εξακολουθούν να ισχύουν τα
βασικά εργαλεία σταθερότητας του συστήµατος κεφαλαιαγοράς, που είναι οι κανόνες της κεφαλαιακής επάρκειας των εταιρειών, σύµφωνα µε τους οποίους οι εταιρείες υποχρεούνται να
υποβάλουν µηνιαία στοιχεία τους στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
για έλεγχο και εποπτεία.
Απάντησα, νοµίζω, σε όλα τα ερωτήµατα που έθεσαν οι συνάδελφοί µου για άρθρα του νοµοσχεδίου.
Θα αναφερθώ σε δύο συγκεκριµένα άρθρα.
Στο άρθρο 22, µε την παράγραφο 1 υλοποιείται κοινοτική επιταγή. Είµαι σαφής σε αυτό. Είναι επιταγή του άρθρου 14 του Διαδικαστικού Κανονισµού 659/1999 «Βασικοί κανόνες ανάκτησης»,
το οποίο ορίζει ρητά 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. Διασφαλίζεται ότι η ανάκτηση διενεργείται, σε κάθε περίπτωση, εντός της προθεσµίας, την οποία
θέτει η απόφαση της επιτροπής, χωρίς δυνατότητα των αρµόδιων αρχών να παρεκκλίνουν από αυτήν.
Συνεπώς η συγκεκριµένη παράγραφος αφορά ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων, οι οποίες έχουν κριθεί παράνοµες –µόνο
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αυτές- µε απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Βάσει του Διαδικαστικού Κανονισµού, η ανάκτηση πρέπει να γίνεται αµελλητί.
Για το θέµα της ανάκτησης των παράνοµων κρατικών ενισχύσεων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνάντηση που έγινε την προηγούµενη εβδοµάδα µε τις ελληνικές αρχές –συγγνώµη, αλλά
θέλω να είµαι αναλυτικός και πλήρης- έθεσε υπ’όψιν τα εξής: Η
ανάκτηση της ενίσχυσης δυνάµει της απόφασης της επιτροπής
της 24ης Μαΐου 2011 είναι άµεση και αποτελεσµατική. Το ελληνικό δηµόσιο πρέπει να εξασφαλίσει ότι η παρούσα απόφαση θα
εφαρµοστεί εντός τεσσάρων µηνών από την ηµεροµηνία κοινοποίησής της. Σύµφωνα µε το άρθρο 14 του Κανονισµού του 1999,
η απόφαση είναι αµελλητί.
Δυστυχώς δεν υπάρχει πρόοδος επί του θέµατος, καθώς η
ανάκτηση έχει ήδη καθυστερήσει για τουλάχιστον ένα έτος από
την κοινοποίηση της απόφασης. Από τα δύο κείµενα, την απόφαση της επιτροπής και τον Κανονισµό, συµπεραίνεται ότι η πληρωµή µε δόσεις δεν επιτρέπεται. Συνεπώς πρέπει µε βάση το
Ευρωπαϊκό Δίκαιο, να καταργηθεί η παράγραφος.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή –και το τονίζω εδώ- έχει µία ιδιαίτερα
αυστηρή προσέγγιση στο θέµα των παράνοµων κρατικών ενισχύσεων. Εκτιµά ότι, επειδή δίνει ένα συγκριτικό αθέµιτο πλεονέκτηµα στην επιχείρηση, πρέπει να αποκαθίσταται άµεσα η
προηγούµενη κατάσταση. Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης δίνει αναστολή εκτέλεσης µε ιδιαίτερα περιοριστικούς
όρους στις περιπτώσεις αυτές.
Ειδικότερα τα καζίνο προσέφυγαν στα ελληνικά δικαστήρια,
όπου τους δόθηκε αναστολή εκτέλεσης της απόφασης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έθεσε τον προβληµατισµό της για την απόφαση
του ελληνικού δηµοσίου και ο δικαστής εµπόδισε επί της ουσίας
την εφαρµογή υπερεθνικού κανόνα Δικαίου. Το σκεπτικό της δικαστικής απόφασης βασίστηκε σε συγκεκριµένους λόγους. Η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε σχέδιο τροποποιούµενων διατάξεων, για να εξετάσει θέµα αναδροµικότητας. Αυτό κάνουµε σήµερα εδώ. Ζήτησε επίσης χρονοδιάγραµµα πλήρους ανάκτησης
των ποσών και ενηµέρωση για διαδικαστικά νοµικά θέµατα: τι θα
τροποποιηθεί, από ποιον και πότε. Διαφορετικά -και ο καθένας
αναλαµβάνει εδώ τις ευθύνες του- θα κινηθεί η διαδικασία των
παραβιάσεων, µε τις γνωστές συνέπειες.
Η διάταξη ήταν γνωστή από τη δηµόσια διαβούλευση που
έγινε φέτος στις αρχές Φεβρουαρίου. Δεν υπήρξε κανένα σχόλιο, καµµία παρατήρηση. Αυτή ήταν και είναι η θέση της Κυβέρνησης. Ο καθένας από τα κόµµατα που ζήτησαν την απόσυρση
αυτής της διάταξης, αναλαµβάνει τις ευθύνες του.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Η Κυβέρνηση θα αποσύρει αυτήν τη διάταξη, προκειµένου να
συνεχιστεί η διαβούλευση.
Θα ήθελα τρία, τέσσερα λεπτά, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Συνεχίστε, κύριε
Υπουργέ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Με τις τροποποιούµενες διατάξεις του άρθρου 42, επιδιώκεται η διευθέτηση σηµαντικών εκκρεµών ζητηµάτων, στο
πλαίσιο των εγγυήσεων του δηµοσίου µε ιδιαίτερες δηµοσιονοµικές, νοµικές, αλλά και διοικητικές προεκτάσεις.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Για την Αγροτική Τράπεζα δεν
µας είπατε τίποτα.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Είναι µια διευθέτηση που προωθείται –και το είπα και χθες,
το είπα και στην επιτροπή και δεν άκουσα αντίλογο από κανέναν
εδώ µέσα- λαµβάνοντας υπ’όψιν δεδοµένα και συνθήκες, όπως
είναι: Η τρέχουσα δυσµενής οικονοµική συγκυρία. 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. Μίλησα γι’ αυτό στο άρθρο 22. Οι περιορισµοί που θέτει
το πρόγραµµα οικονοµικής πολιτικής, σύµφωνα µε το οποίο –και
ισχύει αυτό- δεν προβλέπεται η χορήγηση νέων εγγυήσεων,
καθώς και η παράταση υφιστάµενων από το 2012 και µετά.
Η διαδικασία αναµόρφωσης του θεσµικού πλαισίου των εγγυή-
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σεων του δηµοσίου, η οποία βρίσκεται ήδη σε ολοκλήρωση, σε
στενή συνεργασία 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 θεσµικά, νοµικά, διοικητικά και δηµοσιονοµικά προβλήµατα, αλλά και οι στρεβλώσεις –ιδιαίτερα επικίνδυνες στρεβλώσεις- οι οποίες έχουν προκύψει τα τελευταία χρόνια και
σχετίζονται µε τον τρόπο λειτουργίας, το εύρος των αρµοδιοτήτων, τη γνωµοδοτική ικανότητα και δυνατότητα του Συµβουλίου
Διαχείρισης και Αξιολόγησης της Εγγυητικής Ευθύνης του ελληνικού δηµοσίου.
Πρόκειται για ένα όργανο απαρτιζόµενο κατά 45% από ιδιώτες
που αποφασίζουν µεταξύ άλλων και για τη στάση του δηµοσίου
απέναντι σε θέµατα υπαγωγής επιχειρήσεων στις διατάξεις του
Πτωχευτικού Κώδικα, ενώ γνωµοδοτεί για σηµαντικά θέµατα,
όπως η πρώην κατάπτωση των εγγυήσεων και η παραίτηση του
ελληνικού δηµοσίου από τα δικαιώµατά του και η διαγραφή
χρεών, επιβαρύνοντας σε µεγάλο βαθµό τα δηµόσια οικονοµικά.
Αυτό σηµαίνει ότι το συγκεκριµένο συµβούλιο δύναται µε πλειοψηφία ιδιωτών να καθορίζει τη θέση του δηµοσίου σε ζητήµατα
ακόµη και διαγραφής χρεών, µε καθοριστική δηµοσιονοµική σηµασία και ασκώντας αµιγώς δηµόσια εξουσία. Επισηµαίνεται ότι
τα ποσά των καταπτώσεων των εγγυήσεων επιβαρύνουν το έλλειµµα του κρατικού προϋπολογισµού.
Αξίζει να σταθώ σε αποφάσεις του συµβουλίου που οδήγησαν
το δηµόσιο να καλείται να καταβάλει ολόκληρο το ποσό της εγγυηµένης οφειλής και στη συνέχεια να προβεί και σε σηµαντικές
διαγραφές οφειλών των επιχειρήσεων προς το ελληνικό δηµόσιο.
Το δηµόσιο επιβαρυνόταν συνεπώς διπλά, µε δηµοσιονοµικό κόστος λόγω τόσο της κατάπτωσης εγγύησης όσο και της ταυτόχρονης απώλειας φορολογικών εσόδων.
Ενδεικτικό της κατάστασης είναι, ότι βρίσκεται σε εξέλιξη
έρευνα από τις δικαστικές και τις διοικητικές αρχές για το καθεστώς παροχής εγγυήσεων. Πρόκειται και για τις περιπτώσεις που
έχουν κάνει χρήση των συγκεκριµένων διατάξεων –αναφέρθηκε
και ο συνάδελφος του ΣΥΡΙΖΑ- για τις οποίες βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα από τον εισαγγελέα οικονοµικού εγκλήµατος.
Υπό 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 και µόνο αρµοδιοτήτων
του συµβουλίου ως προς τη διαγραφή και µόνο οφειλών προς
το δηµόσιο και την επαναφορά στην προηγούµενη ήδη προβλεπόµενη διαδικασία, µε άσκηση των σχετικών διαδικασιών και
δραστηριοτήτων. Από ποιον αυτή η άσκηση; Από το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους.
Δεύτερον, την ανάληψη από το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους του προϋπάρχοντος θεσµικού αµιγώς γνωµοδοτικού ρόλου
για λόγους οµαλής µετάβασης στο νέο νοµικό πλαίσιο για τις εγγυήσεις του δηµοσίου που ήδη βρίσκονται σε διαβούλευση µε
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Τρίτον, την παράλληλη αξιοποίηση της δυνατότητας χορήγησης, στις αιτούµενες επιχειρήσεις, αναστολής καταβολής δόσεων µέσω τροποποίησης των σχετικών υπουργικών αποφάσεων, χωρίς τη µεσολάβηση της εξέτασης από το συµβούλιο που
ισχύει µέχρι σήµερα.
Τέταρτον, την επικαιροποίηση του θεσµικού πλαισίου των εγγυήσεων του ελληνικού δηµοσίου, ύστερα από συνεργασία µε
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εξασφαλίζοντας τη συµβατότητα
αυτού µε την κοινοτική νοµοθεσία και αποφεύγοντας την υποχρέωση ανάκτησης τυχόν κρατικών ενισχύσεων.
Στο πλαίσιο αυτής της θεσµικής επικαιροποίησης θα επανεξεταστεί ο ρόλος του συµβουλίου και των σχετικών διαδικασιών.
Έτσι διευθετούµε τα κακώς κείµενα, διασφαλίζοντας το δηµόσιο
συµφέρον. Στηρίζουµε επί της ουσίας, στο πλαίσιο των τρεχουσών δυνατοτήτων µας, την επιχειρηµατικότητα.
Τα κόµµατα ζήτησαν περισσότερη διαβούλευση, παρά το γεγονός, όπως είπε και το ΠΑΣΟΚ ότι πείστηκε από την επιχειρη-
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µατολογία της Κυβέρνησης, από τη δική µου χθες. Γι’ αυτόν το
λόγο αποσύρουµε το άρθρο 42, παρά το γεγονός ότι υπάρχει
όλη αυτή η επιχειρηµατολογία. Ο καθένας και πάλι αναλαµβάνει
τις ευθύνες του.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Άρα αποσύρετε το
άρθρο 42, κύριε Υπουργέ; Να γίνει σαφές.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Θα είµαι σαφής στο τέλος.
Τέλος θα ήθελα να µιλήσω και για µια τροπολογία που αφορά
διατάξεις για µεταφορές µαθητών. Με τις διατάξεις της παρούσας τροπολογίας διευθετείται ένα κρίσιµο ζήτηµα µε έντονες εκπαιδευτικές και κοινωνικές διαστάσεις. Λύνεται ένα πρόβληµα
που η σηµερινή Κυβέρνηση κληρονόµησε.
Το πρόβληµα αφορούσε στην πληρωµή των δαπανών για τη
µεταφορά µαθητών. Απασχόλησε τοπικές κοινωνίες, µαθητές και
τις οικογένειές τους, δοµές της αυτοδιοίκησης, εκπαιδευτικές
κοινότητες, καθώς και µεταφορείς. Πρόκειται για πρόβληµα που
αναφέρεται την περίοδο 1-1-2011 µέχρι 30-6-2012, πρόβληµα
που οφείλεται στην αοριστία σχετικών διατάξεων. Για το λόγο
αυτό δεν µπορούσε να επιλυθεί αποτελεσµατικά χωρίς τη συµπλήρωση του σχετικού νοµοθετικού πλαισίου.
Να σηµειώσω ότι µε απόφαση του τότε Υφυπουργού Οικονοµικών είχε επιτευχθεί µείωση της δαπάνης της µεταφοράς κατά
20% σε κάθε περιφέρεια και µέχρι το τέλος του 2010. Επίσης µε
την Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Μεταφορά µαθητών για
το σχολικό έτος 2012-2013» καθορίστηκε το ποσοστό µείωσης
του σχετικού κόστους για την περίοδο µετά τον Ιούνιο του 2012
στο 17%. Έµενε όµως ασαφές το τοπίο για τα δεδουλευµένα της
περιόδου 1-1-2011 µέχρι 30-6-2012.
Με τις διατάξεις της τροπολογίας καθιστούµε σαφές το τοπίο
για τις δαπάνες που αφορούν το σχολικό έτος 2011-2012, αφού
για το διάστηµα 1-1-2011 µέχρι 30-6-2011 οι πληρωµές έχουν
σχεδόν ολοκληρωθεί. Επιλύουµε τις όποιες εκκρεµότητες αφορούν την επίµαχη περίοδο.
Προβλέπεται ότι οι συγκεκριµένες δαπάνες µπορούν να εκκαθαριστούν σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισµού των
οικείων περιφερειών τρέχοντος οικονοµικού έτους, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης. Οι δαπάνες για τη µεταφορά µαθητών κατά το σχολικό έτος 2011-2012 καταβάλλονται
µειωµένες κατά ποσοστό τουλάχιστον 10%, σε σχέση µε τα
ισχύοντα µέχρι 31-12-2010.
Επιπλέον, προκειµένου να µην υπάρξει κανενός είδους αιφνιδιασµός, προβλέπεται ότι σε περίπτωση που οι εν λόγω δαπάνες
έχουν διαµορφωθεί µετά τη συµφωνία των µερών σε ύψος χαµηλότερο από αυτό που προσδιορίζεται, σύµφωνα µε τα προαναφερθέντα, αυτές θα παραµείνουν ως έχουν.
Σε περίπτωση που οι ήδη καταβληθείσες δαπάνες έχουν διαµορφωθεί σε ύψος υψηλότερο από αυτό που προσδιορίζεται,
σύµφωνα µε τα προαναφερθέντα, η επιπλέον καταβολή συµψηφίζεται µε οφειλόµενες καταβολές προς τους ίδιους δικαιούχους.
Για τις νέες συµβάσεις αποσυνδέεται το µεταφορικό κόστος
από αυτό που είχε διαµορφωθεί στις 30-6-2012.
Συνεπώς επιλύεται ένα χρονίζον πρόβληµα µε εκπαιδευτικές,
κοινωνικές και οικονοµικές διαστάσεις -που έρχεται από το παρελθόν- µε σαφή και δίκαιο τρόπο.
Συνεπώς θα ήθελα να καταθέσω για τα Πρακτικά ότι το άρθρο
22 αποσύρεται µε όλη την επιχειρηµατολογία όµως της Κυβέρνησης, γιατί θεωρούµε ότι είναι σωστό.
Αποσύρεται το άρθρο 42 του σχεδίου νόµου µε όλη την επιχειρηµατολογία της Κυβέρνησης, γιατί θεωρούµε ότι είναι
σωστό, για να ξανακατατεθεί, όταν συζητηθεί.
Τέλος αποσύρεται και η τροπολογία που κατατέθηκε, µε γενικό αριθµό 270 και ειδικό 55 της 8-3-2013, του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, το οποίο
θα ενσωµατωθεί στο νοµοσχέδιο του Υπουργείου.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
(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 Τραγάκης): Ήσασταν σαφέστατος.
Το Προεδρείο έδειξε ανοχή.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Όλη η τροπολογία;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ναι, έτσι είπε.
Κύριε Υπουργέ, όλη η τροπολογία; Για να το διευκρινίσουµε.
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ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Στο σηµείο αυτό θα διακόψουµε τη συζήτηση του νοµοσχεδίου του Υπουργείου Οικονοµικών.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στην
ΕΙΔΙΚΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΡΣΗΣ ΑΣΥΛΙΑΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
Συζήτηση και λήψη απόφασης, σύµφωνα µε το άρθρο 62 του
Συντάγµατος και του άρθρου 43Α και 83 του Κανονισµού της
Βουλής, για τις αιτήσεις άρσης της ασυλίας των Βουλευτών κ.
Φωτεινής Πιπιλή και κ. Δηµητρίου Κυριαζίδη.
Η συζήτηση διεξάγεται µε τη διαδικασία του άρθρου 108, παράγραφος 1, εδάφιο δεύτερο και εποµένως το λόγο δικαιούται
να πάρει ο Βουλευτής που έχει αντίρρηση στην αίτηση του Εισαγγελέα για άρση της ασυλίας. Ο λόγος δίνεται πάντοτε, εφόσον ζητηθεί, στον Βουλευτή στον οποίο αφορά η αίτηση και
στους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους, οι οποίοι οµιλούν µετά
τους τυχόν οµιλητές της κάθε υπόθεσης. Σύµφωνα µε το άρθρο
83 του Κανονισµού, η Βουλή δεν εισέρχεται στην ουσία των υποθέσεων, αλλά ερευνάται µόνο αν η πράξη, για την οποία ζητείται
η άρση της ασυλίας, συνδέεται µε την πολιτική, κοινοβουλευτική
δραστηριότητα του Βουλευτή ή αν η δίωξη, η µήνυση ή η έγκλησή του υποκρύπτει πολιτική σκοπιµότητα.
Τέλος, υπενθυµίζω ότι έχουµε δεχθεί επί των αιτήσεων άρσεως ασυλίας η Βουλή να αποφασίζει µε ονοµαστική ψηφοφορία
για να αποφεύγεται η οποιαδήποτε σύγχυση στην καταµέτρηση
των ψήφων και στην εξαγωγή του αποτελέσµατος, η οποία θα
µπορούσε να οδηγήσει σε αµφισβητήσεις των αποτελεσµάτων
και για τη διευκόλυνση µόνο της ονοµαστικής ψηφοφορίας να
καταρτίζεται ψηφοδέλτιο. Το ψηφοδέλτιο στο οποίο κάθε συνάδελφος θα αναγράφει το όνοµά του και την εκλογική του περιφέρεια, θα καταχωρίζεται στα αντίστοιχα Πρακτικά. Ανταποκρινόµεθα έτσι στις διατάξεις του άρθρου 83 που απαιτεί φανερή
ψηφοφορία.
Αφού λοιπόν ολοκληρωθεί η συζήτηση επί των περιπτώσεων
της σηµερινής ειδικής ηµερήσιας διάταξης, θα προχωρήσουµε
σε ονοµαστική ψηφοφορία, όπως σας περιέγραψα.
Η πρώτη υπόθεση αφορά στη συνάδελφο κ. Φωτεινή Πιπιλή.
Η δεύτερη υπόθεση αφορά στον συνάδελφο κ. Δηµήτριο Κυριαζίδη. Οι λεπτοµέρειες και των δύο υποθέσεων αναφέρονται σε
σχετικό ενηµερωτικό σηµείωµα που διενεµήθη µαζί µε την ειδική
ηµερήσια διάταξη.
Επί της αιτήσεως που αφορά στην υπόθεση της κ. Φωτεινής
Πιπιλή, υπάρχει συνάδελφος που θα ήθελε το λόγο, σύµφωνα µε
το άρθρο 108 του Κανονισµού της Βουλής;
ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΙΠΙΛΗ: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ, θα ήθελα το
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Το λόγο έχει η κ. Πιπιλή
για πέντε λεπτά.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΙΠΙΛΗ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πρώτα απ’ όλα, όταν διαποµπεύεσαι και είσαι Βουλευτής και
ζητάς από µόνος σου την άρση ασυλίας, δεν νοείται πεντάλεπτο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ξεκινήστε εσείς και βλέπουµε τον χρόνο.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΙΠΙΛΗ: Θα µου επιτρέψετε, επειδή η υπόθεσή µου
έχει να κάνει µε την αθλιότητα του ελληνικού κράτους και συγκεκριµένες καταγγελίες που θα παραδοθούν στα Πρακτικά, θα
σας δώσω έναν τίτλο, ως δηµοσιογράφος, για την υπόθεσή µου:
«Από τον «Πύργο» του Κάφκα –για όσους το έχουν διαβάσει, σίγουρα ο κ. Δατσόπουλος- στον Πύργο της Ηλείας». Ξέρετε, ο
Νοµός Ηλείας –είναι γνωστό- δεν έχει κανένα αυθαίρετο, ειδικότερα δεν έχει απασχολήσει ποτέ τη δηµοσιότητα για αυθαίρετο
ούτε έχουν ασχοληθεί οι ελληνικές διωκτικές ή άλλες αρχές µε
την ύπαρξη αυθαιρέτων.
Το καλύτερο ρεπορτάζ της ζωής µου κάνω σήµερα, παρ’ ότι η
δική µου περίπτωση υπάγεται επακριβώς στο άρθρο 83 παράγραφος 3 του Κανονισµού της Βουλής και ειδικότερα στο αν η
υπόθεση αποσκοπεί ενδεχοµένως στο να τρωθεί το κύρος της
Βουλής ή του Βουλευτή, παρ’ ότι η δικογραφία είναι «φύρδην µίγδην» -µε συγχωρείτε για την έκφραση- και µπορώ να το αποδείξω και µέσα δεν περιέχεται καν αδίκηµα. Διότι, όπως ξέρετε,
κυρίες και κύριοι, για να υπάρχει αδίκηµα σε πολεοδοµική παρά-
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βαση, πρέπει σύµφωνα µε το π.δ. 267/1998 να έχει προηγηθεί η
οριστική απόρριψη εµπρόθεσµης ενστάσεως.
Δεν είχα και ούτε έχω κανένα αυθαίρετο. Ζητώ επιτακτικά την
άρση της ασυλίας µου για τρεις βασικούς λόγους:
Δεν πρέπει να υπάρχει καµµία σκιά σε Βουλευτή ακόµη κι αν
κατηγορείται και συκοφαντείται χυδαία από κρατικούς λειτουργούς. Η αλήθεια είναι η µόνη που διαλύει τις σκουριές.
Ζητώ την άρση της ασυλίας µου επιτακτικά, διότι εγώ δεν
µπορώ να αφήσω απροστάτευτη την αδελφή µου, που κατηγορείται από κοινού για αδίκηµα που δεν έχουµε διαπράξει αποδεδειγµένα, µόνο και µόνο, επειδή έχει κάνει ένα αδίκηµα: Της
έτυχε να είναι αδελφή Βουλευτή και µάλιστα «γαλάζιας».
Και εξηγούµαι: Η καταγωγή µας είναι από παλιά ιστορική οικογένεια, από τον πατέρα µας, από το Νοµό Μεσσηνίας. Το 1953
η περιοχή υπήχθη διοικητικά στο Νοµό Ηλείας, ενώ δικαστικά και
εκκλησιαστικά –αυτά είναι τα παρανοϊκά του ελληνικού κράτουςυπάγεται στο Νοµό Μεσσηνίας.
Με την αδελφή µου κληρονοµήσαµε µία οικογενειακή ιστορική
περιουσία, που µέσα είχε ένα πέτρινο ιστορικό σύµπλεγµα αγροικιών από το 1864. Ακριβώς, επειδή θέλαµε να τιµήσουµε τη
µνήµη της οικογένειάς µας και κυρίως, την ιστορική αρχιτεκτονική µνήµη του συγκεκριµένου πέτρινου συµπλέγµατος –αγροικίες, λιοτρίβια, νερόµυλοι, πηγάδια κ.λπ.- κάναµε αίτηση µόνες
µας στο ΥΠΕΧΩΔΕ το έτος 2000, να κηρυχθεί παραδοσιακό διατηρητέο, για να µείνει στο µέλλον υπέρ της τοπικής αγροτικής
αρχιτεκτονικής περιοχής. Το καταθέτω για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Φωτεινή Πιπιλή καταθέτει για
τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο
αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ)
Το 2001 κυκλοφορεί το ΦΕΚ του ΥΠΕΧΩΔΕ που διευκρινίζει, µάλιστα, τι είναι ακριβώς παραδοσιακό διατηρητέο -γιατί ξέρετε έχει
πάρα πολύ αυστηρούς νόµους στο µέλλον- και τι απαλλάσσει από
το να είναι κάτι βοηθητικά κτίσµατα, που τα περιγράφει το ΦΕΚ.
Εδώ θέλω την προσοχή σας για το άθλιο κράτος, όπως το εξυπηρετούν άθλιοι συκοφάντες κρατικοί λειτουργοί από τις πολεοδοµίες στην επαρχία. Επειδή ακριβώς πρόκειται περί παραδοσιακού διατηρητέου, χρειάζονται δύο πολύ δύσκολες άδειες: Μία
από το ΥΠΕΧΩΔΕ, µέσω του ταµείου ΤΑΣ Πύργου και µία από την
Πολεοδοµία της Νοµαρχίας Ηλείας -όπου επαναλαµβάνω ότι στο
Νοµό Ηλείας δεν υπάρχει κανένα αυθαίρετο, ειδικά στις παραλίες- από ειδική πενταµελή αρχιτεκτονική επιτροπή του τµήµατος
Πολεοδοµίας της Νοµαρχίας Ηλείας, της οποίας ο Πρόεδρος,
ονόµατι Σπυρούλιας, υπογράφει το 2001 την άδεια. Καταθέτω και
τις δύο άδειες για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Φωτεινή Πιπιλή καταθέτει για
τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται
στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Γίνονται τα έργα και πάµε ως επενδυτές –µε την καλή έννοιαγια να στηρίξουµε τη µνήµη, όπως σας είπα, της περιουσίας. Κάνουµε πανηγύρια και εγκαίνια στις αρχές του 2003 και παίρνουµε
τα συγχαρητήρια, η αδελφή µου και εγώ, από όλη την ευρύτερη
περιοχή Μεσσηνίας και ορεινής Ολυµπίας: «Μπράβο, κορίτσια
γι’ αυτό που κάνατε». Φυσικά τότε δεν ήµουν Βουλευτής, όπως
δεν ήµουν ούτε το 2004 ούτε το 2005 ούτε το 2006 ούτε το 2007.
Το 2007 καταστρέφεται όλη η περιοχή, καταστρέφεται ολοσχερώς και όλη µας η περιουσία,. Δεν αποζηµιωθήκαµε και δικαίως, γιατί είχαµε υψηλές φορολογικές δηλώσεις. Δεν ήµουν
Βουλευτής και το διευκρινίζω.
Από την πρώτη στιγµή της τραγικής Παρασκευής βγαίνω πανελληνίως στα κανάλια και στα ραδιόφωνα –θα το θυµούνται
πολλοί- και καταγγέλλω συγκεκριµένα ποιοι είναι οι υπεύθυνοι
αυτής της ολικής καταστροφής χλωρίδας και πανίδας µε τους
τριάντα επτά νεκρούς. Και βέβαια δικαιώθηκα. Δηµιούργησα έχθρες τότε και αντιπάθειες, δέχθηκα και απειλητικά τηλεφωνήµατα. Δεν ήµουν Βουλευτής, το επαναλαµβάνω.
Τόσα χρόνια µετά, µόλις τον Δεκέµβριο, καταδικάστηκε ο κατ’
εξοχήν υπεύθυνος µαζί µε άλλους, όπως έλεγα εγώ από τότε, ο
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εκπρόσωπος της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης και νυν Αντιπεριφερειάρχης Ηλείας. Δεν ξέρω καν αν έχει µπει σε αργία, γιατί
«έφαγε» µόλις σαράντα εννέα χρόνια, που συγχωνεύθηκαν σε
δέκα χρόνια.
Βγαίνω Βουλευτής και κάνω την πρώτη µου δήλωση «πόθεν
έσχες» το 2008, που σηµαίνει ότι όποιος ήθελε να ελέγξει την περιουσία µου, θα µπορούσε να το κάνει. Γιατί την πρώτη ειδικά
φορά βάζεις τα πάντα: διαθήκες κληρονοµητήρια, οτιδήποτε.
Είµαι Βουλευτής και µε στέλνει η Νέα Δηµοκρατία το 2009
υπεύθυνη ευρωεκλογών, ακριβώς επειδή ξέρω άριστα την περιοχή. Έχω γράψει και έχω προσφέρει και δύο βιβλία στην περιοχή.
Πάλι το 2009 έχω στόχο –µε αφορµή τις καταστροφές από τις
πυρκαγιές- τους υπεύθυνους γενικότερα εκεί της περιοχής και
κυρίως, αναλώνοµαι σε µία αυστηρή δηµόσια κριτική για το αίσχος των αυθαιρεσιών στις παραλίες του Νοµού Ηλείας. Καταλαβαίνετε ότι δηµιουργώ, για µία ακόµη φορά, έχθρες και
αντιπάθειες, κάτι το οποίο είχα πετύχει και ως δηµοσιογράφος
και δεν µου βγήκε σε κακό, είναι η αλήθεια. Ξαφνικά αρχές Αυγούστου του 2009, αµέσως µετά τις ευρωεκλογές, βρισκόµαστε
οικογενειακώς στην περιοχή για διακοπές.
Αντιλαµβάνοµαι ότι κάτι υπάρχει εις βάρος µου και εις βάρος
της οικογένειάς µου, που δεν µπορώ όµως να διαπιστώσω τι
είναι. Δεχόµαστε υβριστικά τηλεφωνήµατα µε την οικογένειά µου
του τύπου «Σα δεν ντρέπεστε να έχετε αυθαίρετα και είστε και
Βουλευτής «γαλάζια»!». Σηµειωτέον, σε ό,τι έχει γραφτεί πάντα
είµαι «γαλάζια» Βουλευτής.
Δεν µπορώ να καταλάβω τι γίνεται, ωσότου µε παίρνει τοπικός
Βουλευτής -µετά από πολλές µέρες- και µου λέει το εξής: «Ξέρεις, µε πήραν από τη Νοµαρχία Ηλείας και µου ζητούσαν πού
µπορώ να σε βρω να σου πω, γιατί έχει πάει µία καταγγελία εις
βάρος σου, ότι έχεις αυθαίρετο».
Να µη σας τα πολυλογώ, επί είκοσι πέντε µέρες βοούσε το
σύµπαν ότι υπάρχει καταγγελία ότι έχουµε αυθαίρετο, χωρίς να
υπάρχει καµµία επίσηµη ενηµέρωση, ως όφειλαν, από την άθλια
τοπική νοµαρχιακή διοίκηση.
Εδώ όµως άρχισε η σταυροβελονιά Πιπιλή, γιατί κατάλαβα ότι
κάποιος πήγε να µου τη στήσει και έκανα υποµονή και µε τη δηµοσιογραφική µου εµπειρία. Στις 24-8-2009 αρχίζω µε πρωτοκολληµένα έγγραφα, να ζητώ από την Πολεοδοµία Πύργου και τη
νοµαρχία και το νοµάρχη προσωπικά, να µου πει τι τρέχει. Περνούν οι µέρες. Πάλι τα κουτσοµπολιά. Καµµία επίσηµη ενηµέρωση.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Φωτεινή Πιπιλή καταθέτει για
τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο
αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Στις 26 Αυγούστου είµαι υποψήφια Βουλευτής µε τη Νέα Δηµοκρατία στην πιο κρίσιµη προεκλογική περίοδο. Παρ’ όλα αυτά,
τα παρατάω, πάω στην Τοπική Αστυνοµία Ζαχάρως και υποβάλλω στις 26 Αυγούστου και στις 28 Αυγούστου συµπληρωµατικές µηνυτήριες αναφορές. Είναι λάθος µου. Το παραδέχοµαι.
Και µου είπαν µετά: «Καλά, ρε Πιπιλή, πήγες να κάνεις µήνυση
προεκλογικά σε τοπικούς άρχοντες, σε τοπικά δικαστήρια;». Εντάξει, απολογούµαι για το λάθος µου, γιατί αυτή η δικογραφία,
παρ’ ότι στις 23-12-2009 κλήθηκα από το Πρωτοδικείο Αθηνών
για συµπληρωµατική κατάθεση, εξαφανίστηκε ως διά µαγείας.
Διότι φαίνεται ότι την προεκλογική περίοδο του 2009 κανείς δεν
ήθελε να ασχοληθεί µε καταγγελίες «γαλάζιας» Βουλευτού.
Την 1η Σεπτέµβρη του 2009 κάνω έγγραφη καταγγελία στο λαλίστατο και πολύ αποκαλυπτικό Επιθεωρητή Δηµόσιας Διοίκησης
κ. Λέανδρο Ρακιντζή, στο Συνήγορο του Πολίτη. Επαναλαµβάνω
τις καταγγελίες µε πρωτόκολλα στις 31-8-2009 και 4-12-2009. Με
αγνοούν άπασαι αι ανεξάρτητοι υπεύθυνοι για την προστασία
του πολίτη αρχαί. Γνωρίζω άριστα τη γραφειοκρατία, γιατί εγώ
δεν είµαι ούτε Παπακωνσταντίνου ούτε Διώτης, να µην ξέρω ότι
το παραµικρό πρωτοκολλείται. Έτσι, συνεχίζω το κέντηµα µε τα
πρωτόκολλα. Κάθε µέρα, επί σειρά µηνών έστελνα παντού πρωτοκολληµένα έγγραφα, καταγγέλλοντας το γεγονός ότι ακόµα
επίσηµη ενηµέρωση για το τι ακριβώς συµβαίνει, δεν έχω λάβει.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Φωτεινή Πιπιλή καταθέτει για

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο
αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Κάποια στιγµή µαθαίνω ότι τοπικός δηµοσιογράφος της βόρειας Ηλείας, δηλαδή, εκατό χιλιόµετρα µακριά από τα σύνορα
Ηλείας-Μεσσηνίας, που είναι το κηρυγµένο παραδοσιακό διατηρητέο από το 2000 πέτρινο σύµπλεγµα, στέλνει επώνυµη καταγγελία ως µέλος της ΕΣΗΕΑ -να τον χαίρεται η ΕΣΗΕΑ, που το λέει
κιόλας ότι είναι µέλος της ΕΣΗΕΑ, λες και εµείς δεν είµαστε µέλη
της ΕΣΗΕΑ!- µε Α4 φωτογραφία και καταγγέλλει ότι η συγκεκριµένη πέτρινη οικοδοµή, όπως λένε, ανήκει στη Βουλευτή της
Νέας Δηµοκρατίας και όπως λένε, στερείται αδείας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Πού το στέλνει, κυρίες και κύριοι; Στη Διεύθυνση Πολεοδοµίας
Πύργου Νοµαρχίας Ηλείας, στον Διευθυντή Πολεοδοµίας κ. Σπυρούλια, που, όπως αποδεδειγµένα κατάθεσα κιόλας, το 2001 µας
είχε δώσει την ειδική, µεγάλη, βαριά άδεια, ειδικά γι’ αυτήν την
ανακατασκευή, όπου...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κυρία Πιπιλή, σας
παρακαλώ!
ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΙΠΙΛΗ: Δεν γίνεται, κύριε Γρηγοράκο!
Εγώ ζήτησα την άρση ασυλίας µου για να προστατεύσω την
αξιοπιστία του Βουλευτή, ακόµη και όταν συκοφαντείται και για
να καταγγείλω µε πρωτοκολληµένα έγγραφα...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Το σεβόµαστε
αφάνταστα αυτό, αλλά διαχειριστείτε το χρόνο σας.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΙΠΙΛΗ: ...τους συκοφάντες, άθλιους κρατικούς λειτουργούς στη Νοµαρχία Ηλείας, στην Πολεοδοµία Πύργου και
στην Πολεοδοµία Ζαχάρως.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κυρία Πιπιλή, το σεβόµαστε αυτό, αλλά να οργανώσετε λίγο το χρόνο σας.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΙΠΙΛΗ: Τι να οργανώσω το χρόνο;
Η Πολεοδοµία Ζαχάρως δεν έχει καµµία σχέση. Η Πολεοδοµία
Πύργου, που µου έχει δώσει την άδεια, το «κάνει γαργάρα» και
δεν λέει από τις 5 Αυγούστου, «Χριστιανέ µου, τι κάνεις καταγγελία; Εµείς δώσαµε άδεια», να τελειώνει εκεί η ιστορία. Όχι. Η
«γαλάζια» Βουλευτής έπρεπε να τιµωρηθεί και να χάσει πιθανότατα και την εκλογή της στην Α’ Αθηνών.
Η Πολεοδοµία Πύργου στέλνει παρανόµως την Πολεοδοµία
Ζαχάρως, όπου, ξέρετε, εκεί δεν υπάρχει κανένα αυθαίρετο αυτό για να µη χάνουµε και το µέτρο, έτσι, κύριε Γεωργιάδη;- για
να µου κάνει έλεγχο. Οικογενειακώς καλούµεθα -προσέξτε- στις
25 Νοεµβρίου να στείλουµε πλήρη φάκελο. Ξανά-µανά το Μπεν
Χουρ σε φάκελο: Αεροφωτογραφίες, άδειες, διαθήκες από το
1864 µέχρι και το 2009, συµβόλαια, τα πάντα.
Προσέξτε: Στέλνουµε την απάντηση µε τον φάκελο πλήρη στις
25 Νοεµβρίου του 2009 και αυτή η τροµερή ελληνική διοίκηση,
ενώ µεσολαβεί Σαββατοκύριακο, πάει δήθεν και κάνει αυτοψία.
Μακροσκοπικά. Δηλαδή, πήγαν δύο τύποι που λένε ότι είναι από
την Πολεοδοµία χωρίς αυτά που προβλέπει ο νόµος. Μακροσκοπικά! Δηλαδή, στο Χιούστον δεν χρειάζεται τηλεσκόπιο πια. Θα
πηγαίνουν αυτοί οι δύο συγκεκριµένοι υπάλληλοι, οι οποίοι θα
λένε ότι «µακροσκοπικά είδαµε πίσω από ένα σπίτι κάτι αποθήκες, που µακροσκοπικά είναι µετά το 2004». Διότι, ξέρετε, ήταν
τα κεραµίδια στην αποθήκη της ξυλείας και τους είπαν: «Καλέ,
καλέ, ελάτε, µετά το 2004 είµαστε!».
Ξέρετε γιατί το έκαναν αυτό; Διότι µετά το 2004 ίσχυσε ο
νόµος της Βάσως Παπανδρέου αναφορικά µε τα πρόστιµα. Οι
άθλιοι, λοιπόν, µπήκαν παράνοµα σε ξένη περιουσία -γι’ αυτό
είπαν το µακροσκοπικά- έριξαν και ένα πρόστιµο και προσέξτε
τώρα το εξής. Στις 15 Δεκεµβρίου µπαίνω µέσα στην Κοινοβουλευτική Οµάδα -εγώ δεν έχω πάρει χαµπάρι, γιατί δεν µας έχουν
ενηµερώσει, η Κοινοβουλευτική Οµάδα είναι τότε µε Πρόεδρο
τον Αντώνη Σαµαρά- και µου λένε οι συνάδελφοι: «Καλά, ρε Πιπιλή, γελάς;». Λέω: «Παιδιά, γιατί να µη γελάω;». Μου λένε: «Σε
έχει κάνει ρόµπα η «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ» µε ολοσέλιδο». Λέω:
«Εµένα; Γιατί;». «Καλέ, αφού έχεις αυθαίρετα µαζί µε την αδελφή
σου, µαζί µε τον αδελφό σου». Μένω ξερή. Πρώτα η Πολεοδοµία
Ζαχάρως έστειλε στον τοπικό δηµοσιογράφο και αυτός, µε τη
σειρά του, στην «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ». Διαποµπεύθηκα. Το κουβα-
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λάω ακόµα. Στα µανταλάκια είµαι. Θα τη βρούµε τη συνέχεια.
Τι έκαναν, κυρίες και κύριοι; Δεν έστειλαν κανένα έγγραφο, σε
καµµία διεύθυνση, ούτε δική µου ούτε της αδελφής µου ούτε του
αδελφού, που δεν ήταν καν ιδιοκτήτης και του οποίου επέβαλαν
πρόστιµο µόνο και µόνο επειδή έχει το όνοµα «Πιπιλής» και ως
πληρεξούσιος δικηγόρος έστειλε τα χαρτιά στην Πολεοδοµία.
Τι έκαναν οι άθλιοι, κυρίες και κύριοι; Έστειλε στη Βουλή των
Ελλήνων -το γράφει αυτό το χαρτί- η Πολεοδοµία Ζαχάρως τρεις
φακέλους, όχι στη διεύθυνση κατοικίας, όπως προβλέπει ο
νόµος, όπου ξαφνικά στη θυρίδα µε πιάνει ένας αστυνοµικός και
µου λέει το εξής: «Κυρία Πιπιλή, έχω ένα πρόβληµα. Έχουν έρθει
δύο φάκελοι στη Βουλή σε δύο ονόµατα που δεν είναι ούτε Βουλευτές ούτε υπάλληλοι. Απλώς λέγονται Πιπιλή».
Καταλαβαίνετε το σατανικό, άθλιο κράτος µε ορισµένους ατιµώρητους, αδίστακτους συνεργούς σε τέτοια ιστορία, τι µπορούν να κάνουν; Και εν συνεχεία, άλλο τέρας, τρεις φορές µας
κάλεσαν για ένσταση. Τρεις φορές, κυρίες και κύριοι, είχαν δηµοσιευµένα ονόµατα σαράντα πολιτών, τα έχω σβήσει, όπου εγώ
µπορούσα να πάρω αυτά τα χαρτιά και να πάω σε τοπικούς Βουλευτές της Ηλείας, να τους πω: Ελάτε να σας δώσω εδώ πελατολόγιο για ρουσφέτια. Τρεις φορές, λοιπόν, µας κάλεσαν σε
ένσταση. Καταθέτω τα σχετικά
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Φωτεινή Πιπιλή καταθέτει
για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Την πρώτη φορά, κυρίες και κύριοι, ζητήθηκε ένα ακόµη χαρτί
από το φάκελο «Μπεν Χουρ», όπου είπαµε, βεβαίως, να το φέρουµε. Μετά από τέσσερις µήνες µας ξανακαλούν, εγώ δεν πήγα
ποτέ βέβαια στην Πολεοδοµία Πύργου, γιατί εκεί βέβαια δεν θα
χρειαζόταν, όχι µόνο Λαζόπουλος, Ράδιο Αρβύλα και Θέµος Αναστασιάδης! Καταλαβαίνετε τι θα έκανα εκεί.
Πηγαίνει, λοιπόν, η συγκατηγορούµενη αδελφή µου και δεν εκδικάζεται. Γιατί δεν εκδικάσθηκαν, κυρίες και κύριοι, οι δύο επόµενες ενστάσεις; Γιατί το σύνολο της Πολεοδοµίας Πύργου και
Ζαχάρως, από τον Οκτώβριο του 2011 είναι όλοι σε αργία κατηγορούµενοι για δεκατρία κακουργήµατα από τον εισαγγελέα
Πύργου για τα αυθαίρετα στις παραλίες της Ηλείας.
Την ίδια ώρα, λοιπόν, που εµένα και την αδελφή µου µας διαποµπεύουν όλοι αυτοί οι άθλιοι µε τις άθλιες πρακτικές, είναι σε
αργία από τον Οκτώβριο του 2011, η Πολεοδοµία Ζαχάρως εδώ
και µήνες δεν δίνει ούτε µια άδεια σε πολίτη, γιατί είναι όλοι σε
αργία για κακούργηµα. Και παρ’ όλα αυτά, κυρίες και κύριοι,
άλλος εισαγγελέας από τον Πύργο – τώρα φτάνουµε στο τέλος
– παραγγέλνει στην ανακρίτρια Πατρών, η οποία ευγενέστατα µε
παίρνει τηλέφωνο, µου λέει: «κυρία Πιπιλή, θέλουµε µερικά
ακόµη στοιχεία. Ειδοποιεί ταχύτατα το ανώτατο κρατικό όργανο
που είναι η ΔΗΠΕΣΧΟΣ Αποκεντρωµένης Διοίκησης, µε παίρνουν
οι άνθρωποι και µου λένε: κυρία Πιπιλή, πρέπει να έρθουµε να
κάνουµε αυτοψία. Λέω µε µεγάλη χαρά, επιτέλους, µετά από δύο
χρόνια. Έρχεται τριµελές κλιµάκιο αρχιτεκτόνων και µηχανικών,
το ανώτατο κλιµάκιο του κράτους, όπου έπρεπε να βρουν τζιπ,
γιατί η περιοχή και τα περίφηµα αυθαίρετα είναι σε αποµονωµένη, αγροτική, δύσβατη, χωρίς ηλεκτρικό περιοχή, που αν δεν
είσαι ντόπιος δεν υπάρχει περίπτωση να τη βρεις, δίπλα στη
Νέδα, κάνει την αυτοψία, ενηµερώνουν τις αρµόδιες δικαστικές
αρχές, στέλνουν το χαρτί, δεν υπάρχει αυθαίρετο. Άρα από τον
Νοέµβριο του 2011 εµείς έχουµε χαρτιά στο χέρι µας, δεν υπάρχει αυθαίρετο. Τελεία και παύλα. Αιφνιδίως, άλλη εισαγγελία του
Νοµού Μεσσηνίας καλεί σε κλήσεις την Πολεοδοµία Ζαχάρως.
Καταθέτω τα χαρτιά.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Φωτεινή Πιπιλή καταθέτει για
τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται
στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής).
Έπαιζαν τις κουµπάρες, κυρίες και κύριοι. Λέγατε κατάπτυστα
ψέµατα µε έγγραφα η Πολεοδοµία Πύργου και Ζαχάρως και τα
καταθέτω για να δείτε την αθλιότητα.
Και τελειώνω. Αφού έγιναν όλα αυτά, περάσαν τριάµισι χρόνια,
έρχεται τον Δεκέµβρη µια δικογραφία που δεν περιέχει καν αδίκηµα, παρά µόνο µια ανταλλαγή εγγράφων από τη δικαιοσύνη
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προς την Πολεοδοµία.
Και για να τελειώσω και θέλω να γραφτεί στα Πρακτικά το
εξής:
Επί τριάµισι χρόνια, κυρίες και κύριοι, έξι εισαγγελείς, δύο
πρωτοδίκες τριών διαφορετικών νοµών, εργατοώρες, έξοδα και
τα λοιπά, για µια υπόθεση που έχει τελεσιδικήσει από το 2011.
Εδώ, λοιπόν, καθιστώ υπεύθυνους από το Βήµα της Βουλής, οτιδήποτε συµβεί στην προσωπική και την οικογενειακή µας περιουσία ή σε µέλη της οικογένειάς µου τον Εισαγγελέα του Αρείου
Πάγου, τον Υπουργό Δικαιοσύνης και τον Υπουργό Προστασίας
του Πολίτη. Θέλω να γραφτεί στα Πρακτικά, γιατί είναι πολύ
κακές οι εποχές.
Επίσης επαναλαµβάνω: Ζητώ επιτακτικά την άρση ασυλίας
µου, για να αντιµετωπίσω, ως πολίτης πλέον, την άθλια κρατική
Δηµόσια Διοίκηση, όπως αυτή εκφράζεται και κυρίως γιατί εγώ
την αδελφή µου να καθίσει στην Εισαγγελία Κυπαρισσίας στο
εδώλιο του κατηγορουµένου, χωρίς να έχει κάνει κανένα αδίκηµα, µόνο και µόνο επειδή είναι αδελφή Βουλευτή και µάλιστα
«γαλάζιας», δεν το επιτρέπω στον εαυτό µου.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ευχαριστούµε την
κ. Πιπιλή.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής των Ελλήνων, τριάντα έξι µαθητές και µαθήτριες και δύο εκπαιδευτικοί από το 13ο Δηµοτικό Σχολείο Ιλίου.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Ο κ. Δηµήτριος Κυριαζίδης έχει το λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριοι Υπουργοί,
συναδέλφισσες και συνάδελφοι, δεν θα σας κουράσω πολύ και
γι’ αυτό παρακαλώ για την προσοχή σας.
Η υπόθεση είναι του 2006 και αναφέρεται -πήρατε και ένα σηµείωµα χθες, το σηµείωµα αυτό δεν έχει διατυπωθεί σωστά, γιατί
εδώ φαίνεται ότι ο ίδιος έκανα µήνυση στον εαυτό µου, γι’ αυτό
παρακαλώ να µη λάβετε υπ’ όψιν αυτό το σηµείωµα, θα πω τι
ακριβώς υπάρχει και δεν ξέρω αν πλέον η διάταξη του άρθρου
83 πρέπει να ισχύει, µιας και φτάσαµε στο άλλο άκρο και το τόνισα και στην επιτροπή το ζήτηµα αυτό- σε εκλογές σε ένα σωµατείο από τα πενήντα ένα που είχε η οµοσπονδία, προ του
τακτικού συνεδρίου του 2006. Ως γνωστό, πριν από το συνέδριο,
γίνεται µια επιτροπή, προκειµένου να εξετάσει το κανονικό των
εκλογών των αντιπροσώπων.
Δέχτηκα ως πρόεδρος της οµοσπονδίας ένα τηλέφωνο ότι η
συγκεκριµένη ένωση έχει νοθεύσει τα πρακτικά και εξ αυτού εξαναγκάστηκα και ζήτησα από το πρωτοδικείο να µου στείλουν τα
κανονικά αντίγραφα. Πράγµατι, από τον παραλληλισµό που
έγινε, διαπιστώθηκαν, όχι µία, όχι δύο, αλλά πάνω από τριάντα
περιπτώσεις, τριάντα επτά στην ουσία, οι οποίες είχαν νοθευτεί.
Τι δηλαδή: Κυριαζίδης, έλαβε ψήφους εκατόν δεκαπέντε, οι εκατόν δεκαπέντε έγιναν χίλιοι εκατόν δεκαπέντε. Τριάντα επτά τέτοιες περιπτώσεις. Και για να µη σας βάζω στον πειρασµό, αν
τυχόν ήταν αντίθετοι σε ό,τι µε αφορά, ήταν θα έλεγα της δικής
µου οµάδας. Και εδώ η δυσκολία. Προφανώς ή κάποιος θα έλεγα
«ρίχτηκε» από το γεγονός ότι δεν µπήκε στη λίστα, µε αποτέλεσµα να κάνει αυτήν την αναφορά προς εµένα. Βεβαίως έφερα το
θέµα στο διοικητικό συµβούλιο, ενόψει του συνεδρίου. Στο συνέδριο βέβαια έγινε αναφορά, ήρθαν και οι θιγέντες συνάδελφοι,
οι οποίοι ενώ εκλέγησαν δεν ήταν στο φωτοτυπηµένο πρακτικό,
αλλά θεωρηµένο από τη συγκεκριµένη ένωση κάθε φύλλο και µε
σφραγίδες κ.λπ., µε αποτέλεσµα να µπούµε σε µια πολύχρονη
διαδικασία.
Εξ αυτού κι ενόψει της αποχώρησής µου από την οµοσπονδία,
έκανα µία αναφορά ακριβώς γι’ αυτό το γεγονός. Η οµοσπονδία
απέστειλε αυτήν την αναφορά στον εισαγγελέα, όπου υπήρξε
ποινική δίωξη κατά των συγκεκριµένων. Υπήρξε από πλευράς
των συγκεκριµένων µία προσφυγή κατά του κλητηρίου θεσπίσµα-
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τος. Πλην, όµως, υπήρξε διάταξη του εισαγγελέως εφετών όπου
πράγµατι ορθά τόνισε ότι καλώς έγινε, ότι έτσι έπρεπε να γίνει,
δηλαδή να οδηγηθεί η υπόθεση προς τα δικαστήρια.
Βεβαίως, απευθύνοµαι και προς εσάς και λέω ως δηµόσιος λειτουργός, ως αξιωµατικός της Αστυνοµίας, ότι είχα χρέος –θα
έλεγα, υποχρέωση- αλλά και καθήκον ως πρόεδρος της οµοσπονδίας, να διασφαλίσω την οµοσπονδία έτσι ώστε να µη γίνοµαι βορά. Βεβαίως, αυτά τα πράγµατα δηµοσιεύτηκαν και εθίγη
η οµοσπονδία. Ήρθε η υπόθεση προς εκδίκαση των συγκεκριµένων κατηγορουµένων µετά από δυόµισι, τρία χρόνια. Εν τω µεταξύ είχα αποχωρήσει από την οµοσπονδία.
Η οµοσπονδία ως αντίδικος κατά την ηµέρα της δικασίµου δεν
παρέστη. Βεβαίως, επειδή πέρασαν και δυόµισι χρόνια και επειδή
η αντίδικος οµοσπονδία δεν ήταν παρούσα κατά την εκδίκαση
της υπόθεσης, το δικαστήριο λόγω αµφιβολιών απάλλαξε τους
συγκεκριµένους, οι οποίοι βεβαίως παραδέχθηκαν ότι έγιναν οι
πλαστογραφίες, αλλά ότι δεν τις έκαναν οι ίδιοι. Δέχθηκαν ότι
έτσι έχει το ζήτηµα. Αν θέλετε να δείτε τα πρακτικά, τα έχω καταθέσει στην επιτροπή.
Βεβαίως, στη συνέχεια και µετά την αθώωσή τους, συνέβη το
εξής τραγικό. Κατέθεσαν µήνυση σε βάρος µου ότι ψευδώς τους
καταµήνυσα. Δηλαδή, εκεί που µας χρωστούσαν, µας πήραν και
το βόδι. Δυστυχώς αυτή είναι η πραγµατικότητα.
Συνεχίζω λέγοντας ότι η υπόθεση σε ό,τι µε αφορά εκδικάστηκε από το εφετείο, όπου και αθωώθηκα, όπως και ο δηµοσιογράφος ο οποίος είχε δηµοσιεύσει ανάλογα περί της υπόθεσης
αυτής.
Μετά την αθώωσή µου και ενώ πλησιάζαµε προς τις εκλογές,
για λόγους συνδικαλιστικής εµπάθειας και εκδικητικότητας, έρχονται και κάνουν µήνυση κατά του σηµερινού προέδρου της
οµοσπονδίας ως φυσικού αυτουργού και εµού ως ηθικού αυτουργού, ότι δήθεν εγώ τον ώθησα να στείλει την αναφορά στον
εισαγγελέα.
Έτσι έχει η υπόθεση.
Δυστυχώς, ενώ υπάρχει το προηγούµενο, ενώ υπάρχει η
αθώωση και όλα αυτά, είµαστε υποχρεωµένοι από το 2006 έως
το 2012 να ασχολούµαστε µ’ αυτήν ακριβώς την υπόθεση. Είχα
χρέος αυτό να κάνω και αυτό έκανα. Πιστεύω ότι όλοι σας αυτό
ακριβώς θα κάνατε, άσχετα αν εκείνοι οι αντιπρόσωποι αφορούσαν τη δική µου παράταξη, τη δική µου οµάδα. Όµως, δεν θα
µπορούσε να σταθεί στην κοινωνία πλέον οµοσπονδία, η οποία
άρθρωσε και όρθωσε έναν δικό της λόγο που τον γνωρίζετε
πάρα πολύ καλά.
Βεβαίως, είναι πολύ κακό να ερχόµαστε να δικαζόµαστε –σε
ό,τι µε αφορά τουλάχιστον- τρεις φορές. Τη µία φορά στην Επιτροπή Δεοντολογίας κρεµάστηκα επί τρεις µέρες στα πρωτοσέλιδα του νοµού µου, επειδή δήθεν κάτι έκανα. Εκείνο που έκανα
ήταν να στείλω τους απατεώνες στο δικαστήριο. Και αν µου συµβεί ξανά, θα κάνω το ίδιο. Σήµερα είναι η δεύτερη φορά και πιστεύω ότι θα πάµε σε µία διαδικασία στη συνέχεια. Δεν ξέρω,
από εσάς θα εξαρτηθεί. Μπορεί να πάει η υπόθεση στο αρχείο.
Δυστυχώς έτσι έχει όλη η υπόθεση.
Ευχαριστώ.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, θα ήθελα να σας ενηµερώσω ότι µετά την ονοµαστική ψηφοφορία, θα ακολουθήσει η οµιλία του Προέδρου του
ΠΑΣΟΚ για το νοµοσχέδιο και τις πολιτικές εξελίξεις.
Κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί των αιτήσεων άρσης
της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Φωτεινής Πιπιλή και Δηµητρίου
Κυριαζίδη.
Έχει καταρτιστεί ψηφοδέλτιο µε τα ονόµατα των συναδέλφων
για τους οποίους ζητείται η άρση της ασυλίας, στο οποίο µάλιστα
έχει καταγραφεί και η σχετική πρόταση της Επιτροπής Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας. Κάθε συνάδελφος θα σηµειώνει την
ψήφο του δίπλα στο όνοµα του συναδέλφου για το οποίο ζητείται
η άρση της ασυλίας.
Εκείνος που ψηφίζει υπέρ της άρσης ασυλίας, σηµειώνει την
προτίµησή του δίπλα στο όνοµα του Βουλευτή και στη στήλη
«ΝΑΙ», δηλαδή λέει «ΝΑΙ» και στην αίτηση του εισαγγελέως που
ζητεί την άρση ασυλίας.
Εκείνος που ψηφίζει κατά της άρσης ασυλίας, σηµειώνει δίπλα
στο όνοµα του Βουλευτή και στη στήλη «ΟΧΙ» αντιστοίχως «ΟΧΙ».
Εκείνος που ψηφίζει «ΠΑΡΩΝ», θα το σηµειώσει στην αντίστοιχη στήλη του ψηφοδελτίου.
Στο ψηφοδέλτιο θα αναγράφει κάθε συνάδελφος το όνοµά του
και την εκλογική του περιφέρεια και θα το υπογράφει, διότι η ψηφοφορία είναι ονοµαστική. Στη συνέχεια, µε την εκφώνηση του
ονόµατός του και επί του συνόλου του καταλόγου θα παραδίδει
το ψηφοδέλτιο στους συναδέλφους κ. Δηµήτρη Τσουµάνη από
τη Νέα Δηµοκρατία και κ. Σοφία Σακοράφα από τον ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο, οι οποίοι θα το µονογράφουν και θα
ανακοινώνουν ότι ο Βουλευτής εψήφισε.
Μετά το τέλος της ψηφοφορίας θα γίνει καταµέτρηση των
ψήφων από τους συναδέλφους που προανέφερα, όπως θα προκύψουν από τα ψηφοδέλτια τα οποία θα καταχωριστούν µαζί µε
το πρωτόκολλο ψηφοφορίας στα Πρακτικά της σηµερινής συνεδρίασης.
Κύριοι συνάδελφοι, σας ενηµερώνω ότι έχουν έρθει στο Προεδρείο τηλεοµοιοτυπίες - φαξ συναδέλφων, σύµφωνα µε το
άρθρο 70Α’ του Κανονισµού της Βουλής, µε τις οποίες γνωστοποιούν την ψήφο τους. Οι ψήφοι αυτές θα ανακοινωθούν και θα
συνυπολογιστούν στην καταµέτρηση, η οποία θα ακολουθήσει.
Καλούνται επί του καταλόγου οι Βουλευτές κ. Ιορδάνης Τζαµτζής από τη Νέα Δηµοκρατία και κ. Απόστολος Αλεξόπουλος από
τον ΣΥΡΙΖΑ - Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο.
Παρακαλώ να αρχίσει η ανάγνωση του καταλόγου.
(ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ)
(ΜΕΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Υπάρχει συνάδελφος, ο οποίος δεν άκουσε το όνοµά του; Κανείς.
Οι επιστολές, οι οποίες απεστάλησαν στο Προεδρείο από τους
συναδέλφους, σύµφωνα µε το άρθρο 70Α’ του Κανονισµού της
Βουλής, καταχωρίζονται στα Πρακτικά.
(Οι προαναφερθείσες επιστολές έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η ψηφοφορία και παρακαλώ
τους κύριους ψηφολέκτες να προβούν στην καταµέτρηση των
ψήφων και την εξαγωγή του αποτελέσµατος.
(ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
(ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): 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 µαθητές και µαθήτριες και δύο εκπαιδευτικοί-συνοδοί
τους από το Γυµνάσιο Σούλης Μαγνησίας.
Η Βουλή σάς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Συνεχίζουµε τη νοµοθετική εργασία της Βουλής µε τον κ.
Γκόκα.
Ορίστε, κύριε Γκόκα, έχετε το λόγο για οκτώ λεπτά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΚΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητάµε σήµερα το νοµοσχέδιο για τα «Επενδυτικά Εργαλεία Ανάπτυξης, Παροχή Πιστώσεων
και άλλες διατάξεις» υπό το βάρος βέβαια, των εξελίξεων µετά
την απόφαση του Eurogroup για την Κύπρο, εξελίξεις, που συµπίπτουν χρονικά µε την επικέντρωση της προσπάθειας της
χώρας µας στο εσωτερικό µέτωπο, για µέτρα και πολιτικές που
αφορούν στην ανάπτυξη, στην απασχόληση και στην αντιµετώπιση κρίσιµων κοινωνικών προβληµάτων, όπως είναι η ανεργία.
Είναι γεγονός πως η απόφαση της Ευρωζώνης δηµιουργεί
αστάθεια που επηρεάζει συνολικά την Ευρώπη αλλά ιδιαίτερα
και την Ελλάδα, αφού υπάρχει κίνδυνος να έχουµε αλλαγή των
δεδοµένων και του πλαισίου µέσα στο οποίο κινούµαστε.
Είναι δεδοµένη η στήριξη µας στην Κύπρο, όπως και ο σεβασµός των αποφάσεων ενός κυρίαρχου λαού και ενός ανεξάρτητου κράτους. Διαπιστώνεται, για µια ακόµα φορά, η αναγκαιότητα οµοψυχίας και συνεννόησης σε κρίσιµα εθνικά θέµατα, ιδιαίτερα όταν κινούµαστε σε συγκεκριµένες συνθήκες πολιτικών
και οικονοµικών επιλογών, ως αποτέλεσµα συγκεκριµένων συσχετισµών και συµφερόντων στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Δεν χρειάζεται κατά τη γνώµη µου, δεν βοηθά η πλειοδοσία
συµπαράστασης και αναγνώρισης από την πλευρά των ελληνικών
κοµµάτων για τις αποφάσεις του κυπριακού λαού και των αντιπροσώπων του. Ας αναλογιστούν όλα τα κόµµατα που πλειοδοτούν σε συµπαράσταση, ποια είναι η δική τους στάση απέναντι
στα κρίσιµα δικά µας αδιέξοδα, ποιες είναι οι προτάσεις που διατυπώνουν και ας αναλογιστούν τη σταθερή άρνηση τους και κυρίως η Αξιωµατική Αντιπολίτευση, ώστε να βάλουν πλάτη στην
εθνική προσπάθεια.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Πρόεδρος της Βουλής κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα έχουµε το απόγευµα ενηµέρωση στην Επιτροπή Οικονοµικών από τον αρµόδιο Υπουργό.
Ελπίζουµε ότι τελικά, δεν θα χαθεί ο έλεγχος των εξελίξεων, τη
στιγµή που αναζητούµε το κατάλληλο χρηµατοοικονοµικό περιβάλλον για τη µάχη της ανάπτυξης για τη χώρα µας, γιατί αυτό
είναι το βασικό επενδυτικό εργαλείο.
Το Πρόγραµµα Ανασυγκρότησης µπορεί να στηριχθεί από τις
επιχειρήσεις που πρέπει να επιβιώσουν, από µεταρρυθµίσεις στο
φορολογικό σύστηµα και στη Δηµόσια Διοίκηση, από την αξιοποίηση της δηµόσιας περιουσίας.
Σήµερα, οι µεταρρυθµίσεις και η προσέλκυση επενδύσεων
είναι περισσότερο αναγκαίες από κάθε άλλη φορά, αν θέλουµε
µια χώρα ισχυρή, σύγχρονη και θωρακισµένη απέναντι σε µελλοντικές κρίσεις. Στο πλαίσιο αυτής της δέσµης παρεµβάσεων
και πολιτικών εντάσσεται το σχέδιο νόµου που συζητάµε, κυρίως
ως προς τις διατάξεις του που αφορούσαν στα νέα επενδυτικά
εργαλεία και τη λειτουργία της Κεφαλαιαγοράς, καθώς και εκείνες που αφορούν στη διευκόλυνση των αποκρατικοποιήσεων,
στην αναδιοργάνωση των φοροελεγκτικών υπηρεσιών του
Υπουργείου Οικονοµικών και την ενίσχυση της Γενικής Γραµµα-
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τείας Δηµοσίων Εσόδων για την αποτελεσµατικότερη πάταξη της
φοροδιαφυγής.
Είναι σηµαντικό να προσφέρουµε επιπλέον δυνατότητες που
µπορούν να αξιοποιήσουν οι νεοσύστατες επιχειρήσεις, οι οποίες
αντιµετωπίζουν αυξηµένες ανάγκες χρηµατοδότησης όταν µάλιστα ο παραδοσιακός τραπεζικός δανεισµός κινείται σε χαµηλά
επίπεδα.
Όµως, δεν µπορούµε να πούµε ότι οι παρεµβάσεις µας προς
την ενίσχυση της αναπτυξιακής δυναµικής της χώρας εξαντλούνται µε αυτές τις διατάξεις. Τα εργαλεία αυτά αποτελούν µέρος
της λύσης του προβλήµατος. Υπάρχουν και πολλές άλλες πτυχές
της ανάπτυξης που πρέπει να δούµε. Πρέπει να δοθεί έµφαση
και σε άλλες παρόµοιες πολιτικές και δράσεις, κυρίως µε την
ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, προκειµένου να υπάρξει ένα
κεφαλαιακά ισχυρό τραπεζικό σύστηµα που θα µπορέσει να χρηµατοδοτήσει τις όποιες επιχειρηµατικές και επενδυτικές πρωτοβουλίες και ιδιαίτερα, να αντιµετωπίσει το πρόβληµα της υπερχρέωσης του συντριπτικά µεγαλύτερου ποσοστού των επιχειρήσεων και της αδυναµίας χρηµατοδότησής τους µε αποτέλεσµα
η συνέχιση της λειτουργίας τους να είναι προβληµατική έως αδύνατη.
Εδώ πράγµατι χρειάζονται ουσιαστικές ρυθµίσεις που θα εξυπηρετούν και το δηµόσιο σε ό,τι αφορά οφειλές προς την εφορία, προς τα ταµεία ή και προς τις τράπεζες αλλά και τους
ιδιώτες. Όπως επίσης πρέπει να δοθεί ιδιαίτερο βάρος στο σκέλος της ανάπτυξης µέσω της απορρόφησης πόρων που ΕΣΠΑ.
Σχετικά µε τα θέµατα που αφορούν αρµοδιότητες του Υπουργείου Οικονοµικών έχουµε ρυθµίσεις σχετικά µε την αγορά των
παιγνίων και την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων.
Για τον ΟΠΑΠ πιστεύω πως πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή
στο θέµα που έθιξε ο εισηγητής µας, σχετικά µε τις άδειες που
έχουν προβλεφθεί για τους παραχωρισιούχους και τον κίνδυνο
να περάσουν και πάλι στον ΟΠΑΠ µετά την ιδιωτικοποίηση του
δηµιουργώντας έτσι µονοπωλιακές συνθήκες.
Για την αντιµετώπιση της κυκλοφορίας των ανασφάλιστων
οχηµάτων πιστεύω ότι οι διατάξεις κινούνται σε σωστή κατεύθυνση.
Για τις αποκρατικοποιήσεις θα ήθελα να πω πως πρέπει να εντατικοποιηθεί η όλη διαδικασία αξιοποίησης της δηµόσιας περιουσίας, πράγµα που στην πράξη αποδεικνύεται ότι συναντά
αρκετές δυσκολίες.
Εξίσου σηµαντικός παράγοντας για την ανάπτυξη θεωρείται η
επανεκκίνηση των µεγάλων δηµοσίων έργων, που σε συνδυασµό
µε την αξιοποίηση της δηµόσιας περιουσίας αναµένεται να συµβάλουν στην επανεκκίνηση βασικών κλάδων της οικονοµίας,
καλό θα ήταν µέσα στο 2013.
Τώρα σε σχέση µε αυτά που αναφέρθηκαν και από τον εισηγητή µας, που συµπεριλαµβάνονται στα άρθρα 22 και 42, έγινε
αναφορά από τον κύριο Υπουργό ότι θα αποσυρθούν και τα δύο
άρθρα. Είναι θετικό το ότι αποσύρονται.
Εκείνο που θα πρέπει να δούµε στη συνέχεια της συζήτησης
και της διαβούλευσης και της συνεννόησης µε τους φορείς είναι
ότι σχετικά µε το άρθρο 42 πρέπει να γίνουν ρυθµίσεις, ούτως
ώστε να είναι δυνατή η αποπληρωµή των δανείων που δόθηκαν
µε την εγγύηση των του ελληνικού δηµοσίου, όπως σε περιπτώσεις έκτακτων συνθηκών στην αγορά και αυτό αφορά πολλές επιχειρήσεις συνεταιριστικές ή ιδιωτικές.
Τέλος, µε αφορµή τις προτάσεις της Ανώτατης Συνοµοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος, θα ήθελα να θέσω το ρώτηµα αν µπορούµε να έχουµε ικανοποίηση κάποιων από τα αιτήµατα και
ταυτόχρονα µεγαλύτερη εξοικονόµηση πόρων σε σχέση µε πρόσφατες αποφάσεις, όπως οι ίδιοι ισχυρίζονται.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε γενικές γραµµές επί του σχεδίου νόµου, η θέσπιση των επιπλέον επενδυτικών εργαλείων ανάπτυξης και η βελτίωση του ρυθµιστικού πλαισίου λειτουργίας της
εγχώριας Κεφαλαιαγοράς, µπορούν να ωφελήσουν την ελληνική
οικονοµία. Όµως, έχουµε πολύ δρόµο ακόµη. Πρέπει να δοθεί
λύση στο πρόβληµα της ρευστότητας. Πρέπει να αλλάξει το
κλίµα στην οικονοµία.
Σε ένα περιβάλλον πολιτικής και δηµοσιονοµικής σταθερότητας µε την ταχύτερη δυνατή θεσµοθέτηση του νέου εθνικού φο-
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ρολογικού συστήµατος, πρέπει να κινηθεί η εσωτερική πραγµατική οικονοµία από ιδιώτες, επιχειρηµατίες, επενδυτές, εµπόρους
και ελεύθερους επαγγελµατίες.
Η µάχη στο εσωτερικό µέτωπο είναι κρίσιµη και πραγµατικά,
θα κρίνει την προοπτική της οριστικής υπέρβασης της κρίσης για
τη χώρα µας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος - Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Το λόγο
έχει ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κ. Ευάγγελος Βενιζέλος.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Πρόεδρος του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος): Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, θεωρώ
εθνική και θεσµική υποχρέωσή µου να τοποθετηθώ ενώπιον της
Βουλής για την υπό εξέλιξη κρίση στην Κύπρο αλλά, θα έλεγα,
ευρύτερα στην Ευρωζώνη, πράγµα που σηµαίνει ότι η κρίση
αυτή φυσικά µας ενδιαφέρει άµεσα και εθνικά αλλά και οικονοµικά. Και γιατί ο Ελληνισµός αυτήν τη στιγµή δοκιµάζεται αλλά
και γιατί η Ελλάδα, ως τµήµα αναπόσπαστο της Ευρωζώνης,
οφείλει να παρακολουθεί µε πολύ µεγάλη σοβαρότητα και διορατικότητα τις εξελίξεις.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, όπως είχα την ευκαιρία να πω
χθες, στην περίπτωση της Κύπρου αναδεικνύονται στο µέγιστο
δυνατό βαθµό τα αντιφατικά χαρακτηριστικά των ευρωπαϊκών
αποφάσεων σε σχέση µε τη διαχείριση της κρίσης. Τα προγράµµατα στήριξης που αποφασίζει η Ευρωζώνη -συνήθως µε καθυστέρηση- είναι προγράµµατα στήριξης και τιµωρίας. Έχουν
έντονα δήθεν παιδαγωγικά χαρακτηριστικά, που είναι σε πολύ
µεγάλο βαθµό µυωπικά. Δεν λαµβάνουν υπ’ όψιν ούτε τις αναπτυξιακές ούτε τις κοινωνικές ούτε -στην περίπτωση της Κύπρουτις διεθνοπολιτικές και τις γεωπολιτικές διαστάσεις της κρίσης.
Αυτό ως Ελλάδα, ως λαός και ως έθνος το ζήσαµε και το ζούµε
µε τον πιο σκληρό τρόπο στο πετσί µας. Αυτό συµβαίνει γιατί
στην Ευρώπη υπάρχουν εξαιρετικά δύσκολοι συσχετισµοί, συντηρητικοί και οικονοµικά νεοφιλελεύθεροι. Αυτές είναι οι ιδέες
και οι αντιλήψεις που κυριαρχούν. Αγωνιζόµαστε µαζί µε άλλες
προοδευτικές, σοσιαλιστικές και σοσιαλδηµοκρατικές δυνάµεις
να αλλάξουν οι αντιλήψεις αυτές. Αλλά η δυσκολία δεν αφορά
µόνο τις κυβερνήσεις, δεν αφορά µόνο τα κοινοβούλια, αφορά
τις ίδιες τις ευρωπαϊκές κοινωνίες, οι οποίες κατά πλειοψηφία
αποδέχονται, αναπαράγουν και στηρίζουν την αντίληψη αυτή,
πολύ συχνά γιατί κυριαρχούν οικονοµικοί εθνικισµοί και όχι ευρύτερες πιο διορατικές και ευφυείς προσεγγίσεις των θεµάτων
αυτών.
Παρ’ όλα αυτά, το ευρωπαϊκό πλαίσιο, το οποίο είναι τόσο δύσκολο και τόσο αντιφατικό, είναι διεθνώς το καλύτερο που µπορεί να βρει κανείς. Δεν θα έβρισκε η Ελλάδα καλύτερο γήπεδο
για να προστατεύσει και να διεκδικήσει τα δικαιώµατά της. Όλα
τα άλλα πεδία είναι χειρότερα.
Ειδικά στην περίπτωση της Κύπρου πρέπει να σας πω, ότι η
επιµονή της Ευρωζώνης στη συµµετοχή των καταθετών -και µάλιστα των καταθετών που έχουν καταθέσεις µικρότερες των
100.000 ευρώ- δεν οφείλεται σε λόγους δηµοσιονοµικούς. Τα µεγέθη είναι πάρα πολύ µικρά. Είναι αστείο να αποδεχτούµε ότι το
κριτήριο είναι δηµοσιονοµικό ή µακροοικονοµικό. Δεν τίθενται
υπό διακινδύνευση µείζονα πανευρωπαϊκά αγαθά για 10 δισεκατοµµύρια ή 17 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Στην πραγµατικότητα, η απόφαση της Ευρωζώνης αφορά στο
χτύπηµα ενός οικονοµικού µοντέλου. Ενός οικονοµικού µοντέλου
που έχει ανθίσει στην Κύπρο, που βασίζεται στις χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες και τον υπερµεγέθη τραπεζικό τοµέα σε
σχέση µε το ΑΕΠ. Ο τραπεζικός τοµέας στην Κύπρο υπερβαίνει
έξι φορές το ΑΕΠ.
Είναι, όµως, άδικο και ανακριβές να ισχυριστεί ο οποιοσδήποτε
στην Ευρωζώνη ότι αυτό συµβαίνει µόνον στην Κύπρο, πρωτίστως στην Κύπρο, πρώτη φορά στην Κύπρο. Συµβαίνει και σε
πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Συµβαίνει σε χώρες της Ευρωζώνης. Συµβαίνει στο µεγάλο ευρωπαϊκό και παγκόσµιο χρηµατοοικονοµικό κέντρο, που είναι το Ηνωµένο Βασίλειο, το οποίο
παρά το µεγάλο µέγεθος της οικονοµίας του έχει και δηµοσιονοµικά δεδοµένα και µία παραγωγική δοµή, η οποία βασίζεται σε
πολύ µεγάλο βαθµό στις χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες και
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στον πολύ µεγάλο τραπεζικό τοµέα.
Άρα δεν είναι δίκαιο και έντιµο να εστιάζει κανείς την προσοχή
του µόνο ή πρωτίστως στην Κύπρο.
Είπα χθες µετά τη σύσκεψη των τριών Αρχηγών που στηρίζουµε την Κυβέρνηση ότι η απόφαση του Eurogroup, όπως διαµορφώθηκε τελικά ως συναινετικό και συµβιβαστικό αποτέλεσµα,
για επιβάρυνση των καταθέσεων ακόµη και των µικρότερων των
100.000 ευρώ, είναι ένα µεγάλο ιστορικό σφάλµα. Δεν έχει σηµασία τι πρότεινε εξαρχής ποιος. Σηµασία έχει ποια είναι η τελική
λανθασµένη και ανιστόρητη απόφαση. Και δεν χρειάζεται να επικαλεστεί κανείς άλλες µαρτυρίες, όταν υπάρχει η µαρτυρία του
µέχρι πρότινος Προέδρου του Eurogroup, του Πρωθυπουργού
του Λουξεµβούργου, που ξέρει πολύ καλά τι πάει να πει χρηµατοοικονοµικός τοµέας και παροχή τραπεζικών υπηρεσιών. Αναφέροµαι στον κ. Γιούνκερ, ο οποίος είπε ότι αν εξακολουθούσε
να είναι Πρόεδρος του Eurogroup δεν θα άφηνε να ληφθεί η απόφαση αυτή. Γιατί η απόφαση αυτή δηµιουργεί αναµφίβολα ένα
πρόβληµα πίστης, ένα συστηµικό πρόβληµα ευρωπαϊκών και διεθνών διαστάσεων.
Υπάρχει πρόβληµα άνοµων συµπεριφορών, ξεπλύµατος χρήµατος; Βεβαίως, υπάρχει. Θα µπορούσαν κάλλιστα να επιβληθούν τέτοιοι όροι και στην Κύπρο και σε όλα τα κράτη-µέλη της
Ευρωζώνης και διεθνώς, αν είχαµε θεσµούς παγκόσµιας οικονοµικής διακυβέρνησης. Βεβαίως και θα µπορούσαν να επιβληθούν
µηχανισµοί ελέγχου για το µαύρο χρήµα, για το ξέπλυµα, για
εταιρείες οι οποίες δεν µπορούν να αποδείξουν τελικά τη διαδοχή των κεφαλαίων τους και δεν µπορούν να πουν ποιος είναι
αυτός που έχει τον πραγµατικό έλεγχο.
Έχει, λοιπόν, πολύ µεγάλη σηµασία, όταν θέλουµε να στοχεύσουµε κάπου, -στη διαφάνεια για παράδειγµα- να χρησιµοποιούµε τα κατάλληλα, αποτελεσµατικά και πειστικά µέσα, και όχι
να χρησιµοποιούµε άλλα µέσα για άλλους σκοπούς, γιατί αυτό
δηµιουργεί τελικά ένα ακόµη µεγαλύτερο ιστορικό, οικονοµικό
και πολιτικό σφάλµα.
Ήταν συνεπώς θα έλεγα επιβεβληµένη εκ των πραγµάτων, εν
όψει όλων αυτών, η αντίδραση των κυπριακών πολιτικών δυνάµεων και η ουσιαστικά οµόφωνη καταψήφιση του σχεδίου από
τη κυπριακή Βουλή των Αντιπροσώπων. Προσέξτε, στην περίπτωση της Κύπρου, µπορούµε να δούµε εµείς οι Ελλαδίτες,
παρά τις διαφωνίες και τις συγκρούσεις που έχουν µεταξύ τους
οι κυπριακές πολιτικές δυνάµεις, τι σηµαίνει συναίνεση και εθνική
ευθύνη, τουλάχιστον, σε ένα ελάχιστο κοινό παρανοµαστή. Διότι
όλα τα πολιτικά συστήµατα διέπονται από µία λογική συγκυριακή
σε πολύ µεγάλο βαθµό.
Στην περίπτωση της Κύπρου, όλες οι πολιτικές δυνάµεις αναζητούν πρακτικές λύσεις. Θέλουν να βοηθήσουν. Θέλουν να
ανοίξουν διαύλους διεθνούς επικοινωνίας. Θέλουν να συµβάλουν
στη διαπραγµάτευση. Θέλουν να βρεθεί µία λύση. Βεβαίως, εξυπηρετούν και τους δικούς τους πολιτικούς και κοµµατικούς στόχους. Όµως, αναδεικνύεται ένας κοινός εθνικός παρανοµαστής
που πρέπει να τον στηρίξουµε και πρέπει να µας διδάξει.
Από την άποψη αυτή, επαναλαµβάνω ότι είναι προκλητική και
αστεία η στάση της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ, που διαµαρτύρεται για την απόφαση του Eurogroup να επιβάλει κούρεµα στις
καταθέσεις στην Κύπρο, όταν επιφανή στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ,
όπως ξέρετε, προεκλογικά είχαν αναπτύξει διάφορες ιδέες για
αναγκαστικό δάνειο που θα συνάψουν όλοι οι καταθέτες µε τραπεζικούς λογαριασµούς στην Ελλάδα ή για την αναγκαστική
αξιοποίηση όλων των καταθέσεων για σκοπούς δηµόσιους και
όχι µε τραπεζικά κριτήρια.
Είναι επίσης, θα έλεγα, αφελές και ανεύθυνο να λέει ο Έλληνας Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης ότι η ελληνική Κυβέρνηση όφειλε να ζητήσει σύγκλιση έκτακτης Συνόδου Κορυφής, µε δική της πρωτοβουλία, δηλαδή µε ελληνική πρωτοβουλία, χωρίς να έχει ακόµη αποφασίσει η κυπριακή Βουλή και χωρίς
να έχει οριστικοποιηθεί από τα αρµόδια κυπριακά όργανα το
όποιο εναλλακτικό σχέδιο. Να γίνει έκτακτη Σύνοδος Κορυφής,
για να πει τι, ποιος και σε ποιον;
Ο ΣΥΡΙΖΑ φοβούµαι ότι χρησιµοποιεί την Κύπρο ως µοχλό για
φθηνό αντιπολιτευτικό παιχνίδι στην Ελλάδα και αυτό είναι κορυφαία εθνική ανευθυνότητα και κορυφαία προσβολή στον κυ-
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πριακό λαό. Δεν υποδεικνύουµε στον κυπριακό λαό τι θα κάνει.
Σεβόµαστε τις επιλογές του, στο πλαίσιο των θεσµικών διαδικασιών της Κυπριακής Δηµοκρατίας και στηρίζουµε τις αποφάσεις
των συνταγµατικών οργάνων της Κυπριακής Δηµοκρατίας πρωτίστως για λόγους εθνικού καθήκοντος. Γιατί αν έχουµε ένα µείζον εθνικό αγαθό ως Ελληνισµός είναι η διεθνής νοµική προσωπικότητα και η κυριαρχία της Κυπριακής Δηµοκρατίας. Εάν αυτή
προσβληθεί, δεν έχουµε κερδίσει τίποτα απολύτως και δεν µπορούµε στην περίπτωση της Κύπρου να συζητάµε µε οικονοµικά,
δηµοσιονοµικά, αναπτυξιακά ή κοινωνικά κριτήρια παραβλέποντας την πρώτιστη εθνική ανάγκη να διαφυλαχθεί η διεθνής νοµική προσωπικότητα της Κυπριακής Δηµοκρατίας.
Ας θυµόµαστε πόσο σηµαντικό έχει κριθεί από όλους µας εδώ
µέσα, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, η ένταξη της Κύπρου στην
Ευρωπαϊκή Ένωση και φυσικά θα ήταν τραγική οποιαδήποτε
λύση θέτει την Κύπρο εκτός Ευρωζώνης, γιατί στην πραγµατικότητα αυτό θα κλονίσει και τα θεµέλια της συµµετοχής της στην
ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα µεταβάλει επί τα χείρω τους
διεθνείς συσχετισµούς στην Ανατολική Μεσόγειο, που είναι ο κορυφαίος χώρος εθνικού ενδιαφέροντος για εµάς.
Δυστυχώς στην περίπτωση της Κύπρου –και είχα την ευκαιρία
να το πω αυτό, µέχρι προχθές, σε όλους τους ξένους συνοµιλητές µου, πρωτίστως στους Γερµανούς- η Ευρωπαϊκή Ένωση δείχνει ότι η θεώρησή της είναι µονοδιάστατη, είναι µόνο οικονοµική. Δεν έχει αποκτήσει έως τώρα, από το τέλος του Β’ Παγκοσµίου Πολέµου έως τώρα, η Ευρώπη τη δυνατότητα να συνεκτιµά και άλλες παραµέτρους, πρωτίστως την παράµετρο της
ασφάλειας και τη γεωπολιτική παράµετρο.
Η ευρωπαϊκή Κύπρος είναι τεραστίων διαστάσεων πλεονέκτηµα για την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας
της Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω της γεωγραφικής της θέσης και
της εγγύτητάς της µε όλες τις εστίες της παγκόσµιας κρίσης, µε
το Μεσανατολικό, µε τη Συρία, µε τις εξελίξεις στο Ιράν, µε όλη
την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου που µας ενδιαφέρει.
Πώς µπορεί να είναι ο Πρόεδρος των Ηνωµένων Πολιτειών στο
Ισραήλ, πώς µπορεί να ασχολούµαστε µε την παρουσία της
Τουρκίας στη Μέση Ανατολή και στον αραβικό κόσµο και να µη
µας ενδιαφέρει ως Ευρωπαίους το τι γίνεται µε την Τουρκία,
αυτό το εξαιρετικά σηµαντικό, γεωπολιτικό και στρατηγικό πλεονέκτηµα της Ευρωπαϊκής Ένωσης; Τέτοια µυωπία και τέτοια
ανιστόρητη προσέγγιση, σχεδόν παιδαριώδης και ερασιτεχνική!
Γι’ αυτό πάντα το ζήτηµα της ευρωπαϊκής ασφάλειας έως τώρα
είναι ζήτηµα ευρωατλαντικό και γι’ αυτό ποτέ δεν θα χειραφετηθεί η Ευρώπη ως ήπειρος, γιατί δεν µπορεί να προσεγγίσει τα
θέµατα αυτά µε το σθένος, τη διορατικότητα και την ιστορικότητα που απαιτείται.
Είναι µεγάλο πλεονέκτηµα για την Κύπρο, αλλά πλεονέκτηµα
εν δυνάµει, ότι έχει εκµεταλλεύσιµα κοιτάσµατα υδρογονανθράκων και πρωτίστως φυσικού αερίου. Και είναι σηµαντικό το γεγονός ότι η Κύπρος ασκεί ενεργά τα εθνικά κυριαρχικά της
δικαιώµατα σε όλες τις θαλάσσιες ζώνες και πρωτίστως στην
Αποκλειστική Οικονοµική της Ζώνη. Και στην Ελλάδα όµως
έχουµε πει κατ’ επανάληψη και επαναλαµβάνω και σήµερα ότι
θεωρούµε ενεργά και ασκούµε όλα τα εθνικά κυριαρχικά µας δικαιώµατα, σύµφωνα µε το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, επί
όλων των θαλασσίων ζωνών. Αυτό αφορά και την υφαλοκρηπίδα
και την Αποκλειστική Οικονοµική Ζώνη.
Πέρα όµως από τις διακηρύξεις, τις δηλώσεις και τις διακοινώσεις το πραγµατικό γεγονός και για την Ελλάδα είναι ένα: Ότι
µετά από είκοσι πέντε ολόκληρα χρόνια αρχίζουµε πραγµατικές
έρευνες στο θαλάσσιο χώρο. Αυτό είναι ό,τι σηµαντικότερο έχει
γίνει για την εθνική κυριαρχία και τον εθνικό πλούτο. Πραγµατικές έρευνες µε πραγµατικά αποτελέσµατα που δεν ανακόπτονται
και δεν τίθενται υπό διακινδύνευση. Και είµαστε υπερήφανοι γιατί
επί των ηµερών της δικής µας Κυβέρνησης έχει επιτευχθεί αυτό.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, καλό είναι επίσης όταν µιλάµε
µεταξύ µας εδώ οι Ελλαδίτες, συµπεριλαµβανοµένου και του Σώµατός µας, για την Κύπρο, να έχουµε κατά νου τις προφανείς
διαφορές µεταξύ Κύπρου και Ελλάδος. Οι διαφορές αφορούν
πρωτίστως τα απόλυτα µεγέθη των δύο οικονοµιών.
Η Κύπρος έχει πολύ µικρά απόλυτα µεγέθη. Έχει ένα ΑΕΠ το
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οποίο είναι µόλις 18 δισεκατοµµύρια. Είναι το 1/12 του ελληνικού
ΑΕΠ, όπως αυτό έχει µειωθεί µετά την ύφεση. Το δηµοσιονοµικό
της πρόβληµα είναι πολύ µικρότερο. Το έλλειµµά της φέτος είναι
λιγότερο από το 1/3 του ελλείµµατος που είχαµε εµείς το 2009,
ως σηµείο αφετηρίας για το δικό µας πρόγραµµα στήριξης. Άλλο
είναι 4,5% και άλλο 15,7% του ΑΕΠ. Και, βεβαίως, ο ελληνικός
τραπεζικός τοµέας ήταν όσο και το ΑΕΠ, 1,1 του ΑΕΠ, δηλαδή
110% περίπου του ΑΕΠ, ενώ στην Κύπρο, όπως σας είπα και προηγουµένως, ο τραπεζικός τοµέας είναι τεράστιος και γι’ αυτό κανείς δεν τολµά να πει το επιχείρηµα ότι φταίει η διαχείριση του
ελληνικού δηµοσίου χρέους και πιο συγκεκριµένα το PSI, η συµµετοχή των ιδιωτών διεθνώς στο κούρεµα του ελληνικού δηµοσίου χρέους για το κυπριακό πρόβληµα. Γιατί η επίπτωση στις
τράπεζες της Κύπρου δεν είναι ούτε το των συνολικών αναγκών
που έχουν τώρα οι κυπριακές τράπεζες, λόγω του δυσανάλογα
µεγάλου όγκου τους σε σχέση µε το κυπριακό ΑΕΠ και επειδή
προέβησαν σε επαναγορά ελληνικών οµολόγων από ξένες τράπεζες τη στιγµή που ξένες τράπεζες «ξεφόρτωναν» τα ελληνικά
οµόλογα. Αυτό έγινε κατά βάση και κυρίως από γερµανικές τράπεζες στην ύποπτη περίοδο. Αυτά για να έχουµε µία πλήρη αίσθηση όλων των µεγεθών και όλης της αλήθειας.
Επίσης, πρέπει να θυµόµαστε ότι η κυπριακή Βουλή των Αντιπροσώπων, µε συντριπτική πλειοψηφία έχει ήδη ψηφίσει, πριν τις
προεδρικές εκλογές τριάντα πέντε µνηµονιακούς νόµους οι
οποίοι ισχύουν, µε περικοπές, προκειµένου να εξυπηρετηθεί η
δηµοσιονοµική προσαρµογή και η διαρθρωτική προσαρµογή της
Κυπριακής Δηµοκρατίας σε σχέση µε το λεγόµενο µνηµόνιο.
Ο ελληνικός λαός παρακολουθεί µε αγωνία και στηρίζει τον
κυπριακό λαό. Ο κυπριακός λαός µέσω των οργάνων του προσπαθεί και πρέπει να βρει την καλύτερη, ασφαλή λύση για την
Κύπρο µέσα στο ευρώ. Η Κύπρος µπορεί λόγω της ευελιξίας της
και του µεγέθους της να βρει και λύσεις στις οποίες παίζουν σηµαντικό ρόλο τρίτες χώρες. Διότι άλλο είναι να αναζητάς 240 δισεκατοµµύρια ευρώ που αναζητούσε επειγόντως η Ελλάδα και
άλλο να αναζητάς 6 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Εµείς έχουµε ζήσει διαπραγµατεύσεις µε µη ευρωπαϊκές
χώρες στο Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο και έχουµε δει πώς ψηφίζουν για το ελληνικό πρόγραµµα στο Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, στο Διοικητικό του Συµβούλιο οι µη ευρωπαϊκές χώρες.
Έχουµε δει και τι οµόλογα είχαν στα χαρτοφυλάκιά τους οι µη
ευρωπαϊκές κεντρικές τράπεζες και πώς µετείχαν στο περιβόητο
PSI οι µη ευρωπαϊκές χώρες, ως ιδιωτικός τοµέας. Άρα ξέρουµε
την πραγµατικότητα και η πραγµατικότητα βασίζεται στους αριθµούς και στη διαφορά των µεγεθών. Άλλο 240 δισεκατοµµύρια
λοιπόν και άλλο 6 δισεκατοµµύρια ή 17 δισεκατοµµύρια, αν θέλετε να πάρουµε όλο το ποσόν.
Και η Ρωσία βεβαίως ενδιαφέρεται και µπορεί να παίξει ρόλο,
αλλά να είµαστε ρεαλιστές. Η Ρωσία ενδιαφέρεται για µία Κύπρο
µέσα στο ευρώ, γιατί και τα ρωσικά αποθεµατικά, σε πολύ υψηλό
ποσοστό, είναι εκφρασµένα σε ευρώ. Η Ρωσική Οµοσπονδία ενδιαφέρεται για την Ευρωζώνη ως τέτοια και για µία νοµισµατική
ισορροπία σε παγκόσµιο επίπεδο που περιλαµβάνει και τη Ζώνη
του δολαρίου και τη Ζώνη του ευρώ.
Άρα, όποιος σκέπτεται λύσεις, οι οποίες οδηγούν εκτός ευρώ,
πρέπει να αντιληφθεί ότι αυτό µπορεί να οδηγήσει σε τεράστια
βλάβη.
Κατ’ αρχάς, το ουσιαστικό κούρεµα όλων των καταθετών, των
µεγάλων αλλά και των µικρών σε περίπτωση εξόδου από το ευρώ
και αλλαγής του νοµίσµατος και άρα αναγκαστικής υποτίµησης,
θα είναι πολύ µεγαλύτερο από αυτό µε το οποίο απειλήθηκε
τώρα µε την ανιστόρητη και εσφαλµένη απόφαση του Eurogroup.
Χρειάζεται να πω και άλλα; Δεν καταλαβαίνουµε την επιρροή
στο ΑΕΠ; Δεν καταλαβαίνουµε την επιρροή στην απασχόληση;
Δεν καταλαβαίνουµε την επιρροή στο οικονοµικό µοντέλο; Εκτός
ευρώ δεν προσφέρεις την υπηρεσία που προσφέρεις εντός ευρώ
ούτε στον χρηµατοπιστωτικό και τραπεζικό τοµέα ως χώρα.
Δεν αντιλαµβανόµαστε την επίπτωση στα εισοδήµατα, την επίπτωση στην ακίνητη περιουσία και στην αγορά ακινήτων;
Άρα, όποιος νοµίζει ότι για να γλιτώσουµε το εσφαλµένο µοντέλο, που καλώς απερρίφθη και κακώς αποφασίστηκε, θα οδη-
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γηθούµε στην τυφλή λύση της εξόδου, κάνει µεγαλύτερο και
πολλαπλάσιο ιστορικό λάθος.
Περιττεύει να πω ότι το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα είναι
πράγµατι στεγανοποιηµένο και γιατί οι καταθέσεις στα υποκαταστήµατα των κυπριακών τραπεζών στην Ελλάδα δεν θίγονται,
αλλά και γιατί τα µεγέθη του ελληνικού τραπεζικού συστήµατος,
συµπεριλαµβανοµένων και των θυγατρικών των ελληνικών τραπεζικών οµίλων στην Κύπρο, είναι τέτοια που µας επιτρέπουν να
στεγανοποιήσουµε πλήρως το σύστηµα.
Πρέπει όµως να βρεθεί γρήγορα λύση. Δεν µπορεί να παραµένει κλειστό, εκτός διεθνούς λειτουργίας το κυπριακό τραπεζικό
σύστηµα για πολλές µέρες. Πρέπει να βρεθεί ολοκληρωµένη
λύση. Πρέπει να βρεθεί ασφαλής λύση. Πρέπει να βρεθεί η λύση
που τη θέλει ο κυπριακός λαός και την ψηφίζει ελεύθερα και ενσυνείδητα η κυπριακή Βουλή των Αντιπροσώπων. Ό,τι και να
αποφασίσουν εµείς είµαστε δίπλα τους εθνικά, αλλά πρέπει να
αποφασίσουν το καλύτερο και το ασφαλέστερο.
Πατριωτισµός, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, δεν είναι να κάνεις
από την Ελλάδα φθηνά δηµαγωγικά παιχνίδια στις πλάτες του
κυπριακού λαού και της κυπριακής οικονοµίας. Πατριωτισµός
είναι να λες την αλήθεια, να καταλαβαίνεις τους διεθνείς συσχετισµούς και να είσαι έτοιµος να πάρεις δύσκολες αποφάσεις, οι
οποίες τελικά προσφέρουν υπηρεσία στον πιο φτωχό, στον πιο
αδύναµο. Γιατί αυτός είναι πάντα το θύµα της κρίσης: ο πιο φτωχός, ο πιο αδύναµος, ο µεσαίος. Αυτόν αγωνιζόµαστε να προστατεύσουµε και αυτόν πρέπει να προστατέψουµε και στην
Ελλάδα και στην Κύπρο και στην Ευρώπη.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

(ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος - Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα
το αποτέλεσµα της διεξαχθείσας ονοµαστικής ψηφοφορίας επί
των αιτήσεων της άρσης της ασυλίας των Βουλευτών κ. Φωτεινής Πιπιλή και κ. Δηµητρίου Κυριαζίδη.
Ψήφισαν συνολικά 211 Βουλευτές.
Για τη συνάδελφο κ. Φωτεινή Πιπιλή:
Υπέρ της άρσεως ασυλίας, δηλαδή «ΝΑΙ», ψήφισαν 187 Βουλευτές.
Κατά της άρσεως ασυλίας, δηλαδή «ΟΧΙ», ψήφισαν 19 Βουλευτές.
Ψήφισαν «ΠΑΡΩΝ» 4 Βουλευτές.
Υπήρξε και ένα λευκό ψηφοδέλτιο.
Συνεπώς η αίτηση της εισαγγελικής αρχής για την άρση της
ασυλίας της γίνεται δεκτή.
Για τον συνάδελφο κ. Δηµήτριο Κυριαζίδη:
Υπέρ της άρσεως ασυλίας, δηλαδή «ΝΑΙ», ψήφισαν 175 Βουλευτές.
Κατά της άρσεως ασυλίας, δηλαδή «ΟΧΙ», ψήφισαν 33 Βουλευτές.
Ψήφισε «ΠΑΡΩΝ» 1 Βουλευτής.
Υπήρξαν και δύο λευκά ψηφοδέλτια.
Συνεπώς η αίτηση της εισαγγελικής αρχής για την άρση της
ασυλίας του γίνεται δεκτή.
(Το πρωτόκολλο και τα ψηφοδέλτια της διεξαχθείσης ονοµαστικής ψηφοφορίας καταχωρίζονται στα Πρακτικά και έχουν ως
εξής:

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΜΗ’ - 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

«

9237

9238

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΜΗ’ - 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

9239

9240

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

»

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΜΗ’ - 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

«

9241

9242

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΜΗ’ - 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

9243

9244

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΜΗ’ - 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

9245

9246

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΜΗ’ - 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

9247

9248

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΜΗ’ - 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

9249

9250

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΜΗ’ - 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

9251

9252

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΜΗ’ - 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

9253

9254

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΜΗ’ - 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

9255

9256

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΜΗ’ - 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

9257

9258

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΜΗ’ - 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

9259

9260

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΜΗ’ - 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

9261

9262

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΜΗ’ - 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

9263

9264

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΜΗ’ - 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

9265

9266

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΜΗ’ - 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

9267

9268

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΜΗ’ - 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

9269

9270

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΜΗ’ - 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

9271

9272

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΜΗ’ - 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

9273

9274

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΜΗ’ - 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

9275

9276

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΜΗ’ - 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

9277

9278

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΜΗ’ - 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

9279

9280

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΜΗ’ - 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

9281

9282

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΜΗ’ - 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

9283

9284

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΜΗ’ - 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

9285

9286

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΜΗ’ - 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

9287

9288

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΜΗ’ - 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

9289

9290

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΜΗ’ - 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

9291

9292

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΜΗ’ - 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

9293

9294

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΜΗ’ - 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

9295

9296

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΜΗ’ - 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

9297

9298

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΜΗ’ - 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

9299

9300

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΜΗ’ - 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

9301

9302

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΜΗ’ - 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

9303

9304

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΜΗ’ - 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

9305

9306

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΜΗ’ - 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

9307

9308

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΜΗ’ - 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

9309

9310

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΜΗ’ - 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

9311

9312

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΜΗ’ - 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

9313

9314

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΜΗ’ - 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

9315

9316

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΜΗ’ - 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

9317

9318

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΜΗ’ - 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

9319

9320

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΜΗ’ - 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

9321

9322

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΜΗ’ - 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

9323

9324

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΜΗ’ - 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

9325

9326

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΜΗ’ - 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

9327

9328

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΜΗ’ - 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

9329

9330

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΜΗ’ - 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

9331

9332

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΜΗ’ - 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

9333

9334

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΜΗ’ - 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

9335

9336

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΜΗ’ - 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

9337

9338

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΜΗ’ - 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

9339

9340

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΜΗ’ - 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

9341

9342

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΜΗ’ - 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

9343

9344

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΜΗ’ - 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

9345

9346

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΜΗ’ - 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

9347

9348

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΜΗ’ - 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

9349

9350

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΜΗ’ - 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

9351

9352

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΜΗ’ - 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

9353

9354

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΜΗ’ - 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

9355

9356

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΜΗ’ - 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

9357

9358

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΜΗ’ - 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

9359

9360

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΜΗ’ - 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

9361

9362

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΜΗ’ - 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

9363

9364

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΜΗ’ - 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

9365

9366

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΜΗ’ - 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

9367

9368

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΜΗ’ - 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

9369

9370

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΜΗ’ - 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

9371

9372

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΜΗ’ - 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

9373

9374

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΜΗ’ - 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

9375

9376

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΜΗ’ - 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

9377

9378

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΜΗ’ - 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

9379

9380

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΜΗ’ - 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

9381

9382

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΜΗ’ - 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

9383

9384

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΜΗ’ - 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

9385

9386

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΜΗ’ - 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

9387

9388

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΜΗ’ - 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

9389

9390

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΜΗ’ - 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

9391

9392

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΜΗ’ - 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

9393

9394

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΜΗ’ - 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

9395

9396

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΜΗ’ - 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

9397

9398

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΜΗ’ - 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

9399

9400

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΜΗ’ - 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

9401

9402

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΜΗ’ - 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

9403

9404

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΜΗ’ - 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

9405

9406

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΜΗ’ - 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

9407

9408

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΜΗ’ - 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

9409

9410

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΜΗ’ - 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

9411

9412

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΜΗ’ - 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

9413

9414

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΜΗ’ - 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

9415

9416

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΜΗ’ - 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

9417

9418

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΜΗ’ - 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

9419

9420

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΜΗ’ - 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

9421

9422

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΜΗ’ - 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

9423

9424

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΜΗ’ - 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

9425

9426

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΜΗ’ - 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

9427

9428

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΜΗ’ - 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

9429

9430

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΜΗ’ - 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

9431

9432

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΜΗ’ - 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

9433

9434

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΜΗ’ - 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

9435

9436

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΜΗ’ - 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

9437

9438

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΜΗ’ - 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

9439

9440

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΜΗ’ - 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

9441

9442

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΜΗ’ - 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

9443

9444

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΜΗ’ - 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

9445

9446

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΜΗ’ - 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

9447

9448

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΜΗ’ - 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

9449

9450

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΜΗ’ - 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

9451

9452

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος – Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Εισερχόµαστε στο νοµοσχέδιο.
Το λόγο έχει ο κ. Παρίσης Μουτσινάς.
ΠΑΡΙΣΗΣ ΜΟΥΤΣΙΝΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, σήµερα είναι µια καινούργια µέρα. Τίποτα δεν είναι όπως
χθες. Η κυπριακή Βουλή άνοιξε µία νέα πολιτική σελίδα και ένα
νέο δρόµο, που εάν θέλουµε µπορούµε και εµείς να βαδίσουµε.
Οι κυβερνητικές αποφάσεις και αντιφάσεις, οι δηλώσεις που
έγιναν πριν από αυτό το γεγονός και µετά από αυτό, αναδεικνύουν µία κυβερνητική αναποφασιστικότητα σχετικά µε το ζήτηµα της Κύπρου. Στην ουσία, οι δηλώσεις του Πρωθυπουργού
µας ανέδειξαν ότι ο Πρωθυπουργός συµφωνούσε µε την απόφαση και έδινε κουράγιο στους Κύπριους και στον Ελληνισµό να
βαδίσουµε µαζί γιατί µια νέα µέρα ανοίγει και φαίνεται στον ορίζοντα. Η πραγµατικότητα ήταν διαφορετική και η Κύπρος ανέδειξε έναν άλλο δρόµο, αυτόν της πολιτικής αξιοπρέπειας.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ).
Εάν θέλουµε λοιπόν µια Ευρώπη δυνατή, µία Ευρώπη της αλληλεγγύης, µε ένα ισχυρό και σίγουρο ευρώ, πρέπει να αγωνιστούµε για εφαρµογή µιας άλλης πολιτικής, µε ζωντανές τις
ευρωπαϊκές κοινωνίες πρώτα απ’ όλα, κύριε Υπουργέ. Αυτό δεν
το έχουµε πετύχει στην Ελλάδα.
Πραγµατικά µας αναγκάζει να ξεπεράσουµε την εφιαλτική
πραγµατικότητα που ζει ο ελληνικός λαός σήµερα, να ξεπεράσουµε πραγµατικά τα όρια του νεοφιλελευθερισµού και της κυριαρχίας των τραπεζών που έχουν υποκαταστήσει την πολιτική
και τους πολιτικούς. Η καθεστηκυία πολιτική τάξη στην Ελλάδα
επέλεξε για τη χώρα το ρόλο της Ιφιγένειας στο βωµό της ευρωπαϊκής κρίσης και αυτό είναι µεγάλο λάθος.
Οι εναλλακτικές πολιτικές της συγκυβέρνησης και κυρίως τα
ισοδύναµα που αυτή επαγγέλθηκε, καθόλα εφικτά και ρεαλιστικά, έµειναν στα συρτάρια της πολιτικής ασυνέπειας. Έτσι, οι
εκπρόσωποι των δανειστών, οι υπάλληλοι της τρόικας, έχουν
υποκαταστήσει την επίσηµη Κυβέρνηση της χώρας. Οι δε τρεις
εκπρόσωποι της Κυβέρνησης αρκούνται σε ανούσιες δηλώσεις
και σε λόγια συµπάθειας για τους αδύναµους και τους πάσχοντες. Με λόγια κανείς δεν έχασε, αλλά ούτε και χόρτασε κανένας.
Επίσης, εµείς οι Βουλευτές βιώνουµε την υποβάθµιση του Κοινοβουλίου, του ρόλου των Βουλευτών και του κοινοβουλευτικού
ελέγχου. Κάνουµε προτάσεις λες και προτείνουµε µία άλλη πολιτική σε µία άλλη χώρα, όταν γνωρίζουµε πραγµατικά ότι αυτή
η πολιτική έχει όρια, τα οποία καθορίζει η τρόικα.
Βιώνουµε πραγµατικά µία επικίνδυνη υποβάθµιση παντού, η
οποία τείνει να γίνει µη αναστρέψιµη, εάν δεν πάρουµε τώρα
µέτρα. Το κυπριακό πρόβληµα πραγµατικά είναι ένας φάρος που
µας δείχνει το δρόµο.
Θα ήθελα να πω ότι ζούµε µία υποβάθµιση στο ρόλο της δηµοκρατίας και του Κοινοβουλίου που πρέπει να ξεπεράσουµε
γρήγορα, γιατί και το Κοινοβούλιο και οι Βουλευτές έχουν αγωνίες και έχουν και προτάσεις.
Βιώνουµε την υποβάθµιση των µισθών, των συντάξεων, των εισοδηµάτων, των κοινωνικών επιδοµάτων κατά 40% έως 60%.
Βιώνουµε την υποβάθµιση της υγείας, της παιδείας, που τείνουν
να ιδιωτικοποιηθούν. Βιώνουµε µια ύφεση της τάξεως του 30%
από το 2008 µέχρι σήµερα. Είναι υπερβολικά µεγάλη και συγκρίνεται µε την εποχή του 1929. Η ανεργία είναι 27%, το ΑΕΠ είναι
-25%, το χρέος προσεγγίζει το 170% και θα ανεβεί ακόµη περισσότερο, ενώ την ίδια στιγµή εισρέει ζεστό χρήµα στα ταµεία των
δανειστών.
Πέσαµε στην παγίδα του χρέους, κύριε Υπουργέ. Πέσαµε στην
παγίδα ενός χρέους που θα είναι αδιέξοδο εάν συνεχίσουµε έτσι.
Πέσαµε στην παγίδα γιατί υπάρχει µία καταστροφή του κοινωνικού ιστού και των δοµών του δηµοσίου. Υπάρχει στοχοποίηση
της µεσαίας τάξης και υπάρχει µία σοβαρή υποβάθµιση της ενδογενούς δυναµικής της οικονοµίας και της ανάπτυξης. Και αυτό
είναι ένα απωθητικό οικονοµικό περιβάλλον, το οποίο αποµακρύνει τις επενδύσεις. Έχουν φύγει πάρα πολλές επιχειρήσεις και
αυτό είναι πολύ οδυνηρό.
Είναι δύσκολο να προσεγγίσουµε νέες επενδύσεις και είναι
γνωστό ότι παρά το γεγονός ότι πέρασαν τόσοι µήνες, οι οποίοι
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συνοδεύτηκαν από σκληρά µέτρα που αγγίζουν πλέον τα 80 δισεκατοµµύρια ευρώ για τον λαό, δεν έχουµε κάνει σοβαρά βήµατα προς την αντιµετώπιση νοσηρών φαινοµένων, τα οποία όλοι
οµολογούµε και περιγράφουµε.
Δεν έχουµε κάνει τίποτα για την πραγµατική και µεγάλη φοροδιαφυγή, την παραοικονοµία, τη διαφθορά, παρά µόνο αντιφατικά πράγµατα.
Για το δηµόσιο µιλάµε για απολύσεις, ενώ δεν έχουµε κάνει το
αυτονόητο. Πρώτα κάνουµε τις αξιολογήσεις δοµών και υπαλλήλων και µετά βλέπουµε τα κενά µας και τα διορθώνουµε. Έτσι
φτάσαµε σήµερα σε πολλές αντιφάσεις.
Δεν έχουµε κάνει κάτι για το πολιτικό µας σύστηµα, για το
νόµο περί ευθύνης Υπουργών, για τον ρόλο των Βουλευτών, της
δικαιοσύνης, τη λειτουργία των κοµµάτων, την οικονοµική τους
ενίσχυση κ.λπ..
Όλα αυτά συνιστούν ένα άλλο περιβάλλον το οποίο θα προσέλκυε, θα δηµιουργούσε προϋποθέσεις να έρθουν επενδύσεις
στην Ελλάδα που υπάρχει γραφειοκρατία και πολλά άλλα.
Σε αυτό το κλίµα µιλάµε σήµερα για ένα νοµοσχέδιο το οποίο
έχει θετικά σηµεία. Από το άρθρο 1 έως το άρθρο 29 έχει τεχνικές ρυθµίσεις. Αλλά πρόκειται για ένα νοµοσχέδιο το οποίο και
αυτό διέπεται από έναν κατακερµατισµό διατάξεων, όπως και
άλλα νοµοσχέδια από το Υπουργείο Ανάπτυξης που έχουν έρθει
στη Βουλή και ένα άλλο από το Υπουργείο Οικονοµικών για το
ευνοϊκό περιβάλλον και τις επενδύσεις κ.λπ., τα οποία έχουν
όµως αντιφάσεις, αλλά και σκοπιµότητες για την εξυπηρέτηση
των «ηµετέρων». Αυτό είναι µεγάλο θέµα.
Θα περίµενε κανείς αυτό το νοµοσχέδιο να έρθει ως ένας
νόµος κωδικοποιηµένος και απλοποιηµένος, ο οποίος θα αφορά
την ανάπτυξη της χώρας συνολικά µέσα στις κρίσιµες συνθήκες.
Σήµερα µιλάµε στο κενό. Μιλάµε χωρίς ένα στρατηγικό εθνικό
σχέδιο ανάπτυξης της χώρας το οποίο θα λαµβάνει υπ’ όψιν του
τις πραγµατικές ανάγκες του λαού και της οικονοµίας.
Και µιλάµε πραγµατικά, αν θέλετε, για κάποια εργαλεία που
είναι χρήσιµα για κάποιες αποφάσεις και προσεγγίσεις. Εάν,
όµως, δεν υπάρξει ένα συνολικό στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης,
δεν µπορούν αυτές να λειτουργήσουν όπως δεν λειτούργησαν
κάποιες άλλες αντίστοιχες, το Invest in Greece, το Fast Track, το
One Stop Shop, αυτά τα οποία κατά καιρούς έχουµε πολλές
φορές αναφέρει.
Θέλω να πω ότι σ’ αυτό το νοµοσχέδιο θα µπορούσαµε να ψηφίσουµε αρκετά άρθρα του. Στη συνολική του, όµως, προσέγγιση δεν θα µπορούσε να ψηφισθεί. Θεωρώ πραγµατικά ότι δεν
δίνει µια συνολική αντιµετώπιση της ανάπτυξης της χώρας σ’
αυτήν τη φάση. Γίνεται εν κενώ, γίνεται σαν να έχουµε µια οµαλή
οικονοµική πορεία στη χώρα, ενώ η πορεία της χώρας σήµερα
είναι µη κανονική. Αυτό είναι σοβαρό θέµα.
Θεωρώ ότι τα άρθρα 1 έως 19 έχουν τεχνικά θέµατα τα οποία
είναι ενδιαφέροντα και µπορούν να ψηφισθούν. Τα άρθρα 20 έως
45, αφορούν θέµατα της Κεφαλαιαγοράς. Τα αναφέρω συνοπτικά, γιατί δεν έχω το χρόνο.
Εάν, όµως, δεν υπάρξει ένας φορολογικός, µεταρρυθµιστικός
νόµος, εάν δεν υπάρξουν αναδιαρθρώσεις στις ΔΟΥ και στις
άλλες υπηρεσίες του δηµοσίου, δεν µπορούµε να µιλάµε, κύριε
Υπουργέ, αποσπασµατικά για τέτοια θέµατα.
Επίσης, θέλω να πω ότι το ΤΑΙΠΕΔ είναι ένας πανίσχυρος φορέας. Η πολιτική του, όµως, διέπεται από το να δίνει γη και ύδωρ
στους υποψήφιους επενδυτές µε δέλεαρ το αθέµιτο κέρδος και
την ασυδοσία τους. Δεν ισχύουν οι αρχές της αειφορίας, της
προστασίας του περιβάλλοντος, η ορθή χαρτογράφηση, η ορθή
πρακτική, ενώ γίνεται, για παράδειγµα, στο παραθαλάσσιο αττικό
µέτωπο άλωση του αιγιαλού. Είναι κανόνας.
Να καταλήξω λέγοντας ότι ευτυχώς που αποσύρετε, κύριε
Υπουργέ -σώσατε ένα µέρος του νοµοσχεδίου- τα άρθρα 22 και
42 αλλά και την τροπολογία για το Υπουργείο Παιδείας.
Ανέφεραν θέµατα κάποιοι άλλοι συνάδελφοι, εγώ δεν έχω
χρόνο να τα αναφέρω. Θα αναφερθώ, όµως, µόνο στο θέµα της
Τράπεζας Πειραιώς.
Προβλέπονταν να απαλλαγεί η Τράπεζα Πειραιώς κατά 150
εκατοµµύρια ευρώ. Αυτό φοβάµαι ότι θα επανέλθει µε άλλο
νόµο, όπως κάνατε πάρα πολλές φορές στο παρελθόν. Έχετε
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δεσµεύσεις απέναντι στην Τράπεζα Πειραιώς. Με τον τρόπο που
έγινε η πώληση της Αγροτικής Τράπεζας στην Τράπεζα Πειραιώς,
δείχνει τελικά µια πολιτική της Κυβέρνησης η οποία έχει αποτελέσει, θα έλεγα, ένα πραγµατικό σκάνδαλο, κύριε Υπουργέ.
Έχω όλα τα στοιχεία και θα τα πω. Εν ολίγοις, αγοράστηκε η
«καλή» Αγροτική Τράπεζα µε 95 εκατοµµύρια ευρώ, την ώρα που
η Τράπεζα Πειραιώς πούλησε την MARATHON BANK –ανύπαρκτη- µε 130 εκατοµµύρια ευρώ. Την ίδια ώρα επωφελείται µε 15
δισεκατοµµύρια ευρώ καταθέσεις της Αγροτικής Τράπεζας, µε
10 δισεκατοµµύρια ευρώ «καλά» δάνεια που είναι ρευστοποιήσιµα, θα ενισχυθεί µε 11,2 δισεκατοµµύρια ευρώ -ίσως και περισσότερα- από την ανακεφαλαιοποίηση, ενώ δεν ρισκάρει ούτε
δραχµή ούτε ευρώ για την ανάπτυξη του αγροτικού τοµέα. Και
αναζητά τώρα η Κυβέρνηση να οργανώσει ένα ταµείο ενίσχυσης
του αγροτικού τοµέα, ενώ είχε πιο οργανωµένη τράπεζα του
αγροτικού τοµέα, η οποία µε κάποιες ρυθµίσεις θα µπορούσε να
λειτουργήσει αποδοτικά.
Από την άλλη µεριά το δηµόσιο φορτώθηκε την «κακή» Αγροτική Τράπεζα -που ξέρετε καλά ότι λόγω καθυστέρησης τώρα,
τέσσερα µε πέντε χρόνια, τα ελλείµµατα µπορεί να φτάσουν,
κύριε Υπουργέ, στα 6-7 δισεκατοµµύρια ευρώ- και να δούµε µετά
πού θα δοθούν τα «κόκκινα δάνεια» και τι θα γίνει µε την αγροτική
γη και ποιος θα αναλάβει να κλείσει το υπόλοιπο έλλειµµα του
δηµοσίου.
Θα ήθελα να πω τελικά ότι υπάρχουν δυο µεγάλα θέµατα στην
Αγροτική Τράπεζα. Το ένα είναι ότι έχει µεγάλης αξίας πίνακες
και έργα τέχνης -αξίας 100 εκατοµµυρίων ευρώ- τα οποία δεν
πρέπει να παραχωρηθούν στον επιχειρηµατία. Το άλλο είναι το
Εκπαιδευτικό Κέντρο της ΑΤΕ -το οποίο ανήκε σε άλλη εταιρείαθα πρέπει να παραχωρηθεί στο Υπουργείο Γεωργίας για να µπορέσει να παίξει το ρόλο του, γιατί είναι ένα πρότυπο εκπαιδευτικό
κέντρο για τον αγρότη, για το γεωτεχνικό, για τον επιστήµονα
στον αγροτικό χώρο και όπου αλλού.
Θεωρώ τελικά ότι σ’ αυτές τις φάσεις πρέπει να είµαστε πάρα
πολύ προσεκτικοί, εάν θέλουµε πραγµατικά να ενισχύσουµε τη
χώρα σ’ αυτήν τη δύσκολη φάση που περνάει. Ειδάλλως, νοµίζω
ότι είναι λόγια που δεν έχουν κανένα αποτέλεσµα.
Κλείνω, λέγοντας δυο πράγµατα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ολοκληρώστε,
κύριε συνάδελφε.
ΠΑΡΙΣΗΣ ΜΟΥΤΣΙΝΑΣ: Κλείνω, κύριε Πρόεδρε.
Τα πολυτεκνικά επιδόµατα πρέπει να δοθούν σε περισσότερους αποδέκτες µε αλλαγή των όρων προς το ευνοϊκότερο. Τα
είπανε κι άλλοι.
Επίσης, πρέπει να θεσπιστεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης πετρελαίου. Δεν πάει άλλο, κύριε Υπουργέ.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κύριοι συνάδελφοι,
είναι ακόµη τέσσερις Βουλευτές που πρέπει να µιλήσουν για να
αρχίσουν µετά τις αγορεύσεις τους οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι.
Το λόγο έχει η κ. Μαρίνα Χρυσοβελώνη.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητούµε σήµερα ακόµη ένα νοµοσχέδιο µε πρόβληµα ταυτότητας. Αναφέρω χαρακτηριστικά πως
µόνο τα 19 άρθρα από τα συνολικά 52 άρθρα και τροπολογίες
που περιέχονται, αφορούν στο αντικείµενο του νοµοσχεδίου.
Είναι εποµένως ένα νοµοσχέδιο επ’ αφορµή του οποίου προσπαθείτε να τακτοποιήσετε διάφορες εκκρεµότητές σας. Αυτές,
όµως, τις τακτοποιήσεις τις κάνετε µεταµφιέζοντάς τις σε κάτι
το διαφορετικό. Τις µετονοµάζετε και τις περιβάλλετε µε το µανδύα άσχετων νοµικά πράξεων, γιατί έτσι προφανώς σας βολεύει.
Ας δούµε τώρα µερικές απ’ αυτές τις ψευδεπίγραφες ρυθµίσεις.
Το άρθρο 22 του Κεφαλαίου Ε’µε τον τίτλο «Διαδικασία Ανάκτησης Κρατικών Ενισχύσεων», ορθά το αποσύρατε, καθώς ενώ
θα έπρεπε να αφορά αποκλειστικά στην ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων, περιείχε µεταξύ άλλων την παράγραφο 3β’που όριζε
ότι οι διατάξεις των παραγράφων 7, 9, 10, 11, 12 και 17 του άρθρου 16 του ν. 2515/1997 εφαρµόζονται στη µεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων σύµφωνα µε το παρόν άρθρο, καθώς και σε
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κάθε διαδικασία εξυγίανσης πιστωτικού ιδρύµατος.
Το άρθρο αυτό και ειδικά στην παράγραφο 3β’ που προανέφερα, δεν θα πρέπει σε καµµία περίπτωση να επανεισάγεται,
διότι αποσκοπεί στην απαλλαγή της Τράπεζας Πειραιώς από φόρους στο σκέλος µεταβίβασης της τεράστιας ακίνητης περιουσίας της Αγροτικής Τράπεζας, οι οποίοι υπολογίζονται σε 100
εκατοµµύρια ευρώ, δηλαδή σε ποσό ανώτερο από εκείνο της
εξαγοράς της, που ήταν 95 εκατοµµύρια ευρώ.
Εµείς, οι Ανεξάρτητοι Έλληνες, είχαµε έγκαιρα καταγγείλει
στον ελληνικό λαό ουσιαστικά τη δωρεά της ΑΤΕ στην Πειραιώς
εκ µέρους της συγκυβέρνησης ήδη από το 2012. Είχαµε επισηµάνει ότι µια τράπεζα µε τόσα προβλήµατα όπως η Τράπεζα Πειραιώς, δεν θα µπορούσε ποτέ να απορροφήσει ένα ίδρυµα του
µεγέθους της ΑΤΕ. Και αυτό, διότι είναι γεµάτη από σκελετούς
κρυµµένους στη ντουλάπα της, όπως κυκλικά δάνεια που καταλήγουν από την πίσω πόρτα σε αυξήσεις µετοχικού κεφαλαίου,
περίεργες δανειοδοτήσεις offshore εταιρειών φίλων και συγγενών, προνοµιακά δάνεια που αµέσως βρέθηκαν στο κόκκινο,
αφού δόθηκαν χωρίς καµµία επενδυτική αξιολόγηση αλλά αποκλειστικά και µόνο για πολιτικούς λόγους.
Όλα αυτά, όµως, ουδέποτε απασχόλησαν τους κυρίους
Στουρνάρα και Προβόπουλο, οι οποίοι φρόντισαν να ξεπουλήσουν την ΑΤΕ στην Τράπεζα Πειραιώς για µόλις 95 εκατοµµύρια
ευρώ µε τα οποία η Τράπεζα Πειραιώς πήρε 14,3 δισεκατοµµύρια ευρώ σε καταθέσεις και άλλα 7,2 δισεκατοµµύρια ευρώ
ζεστά κεφάλαια από το δηµόσιο για την ανακεφαλαιοποίησή της
µέσω της Αγροτικής Τράπεζας.
Ο δικαιολογητικός λόγος για την επιδιωχθείσα και επί του παρόντος αποφευχθείσα –γιατί πολύ φοβάµαι ότι θα τεθεί εκ νέου
θέµα- απαλλαγή της Τράπεζας Πειραιώς από τους φόρους µεταβίβασης που προανέφερα, είναι ένας και µοναδικός: Είναι τα
περίφηµα κοµµατικά δάνεια του συστήµατος εξουσίας ύψους
222 εκατοµµυρίων ευρώ, πολλά µε λήξη το 2013, στη χορήγηση
των οποίων ως γνωστόν η Τράπεζα Πειραιώς έχει τα πρωτεία.
Και ενώ για τον κ. Σάλα φαίνεται να υπάρχουν πάντοτε λεφτά,
εντούτοις, για τη σύνταξη της πολύτεκνης µητέρας και για το επίδοµα γέννησης τέκνου που καταργήσατε, δεν θέλετε να δώσετε
ούτε 1 ευρώ.
Επειδή, όµως, µε δική σας αποκλειστικά ευθύνη, διανύουµε
µια περίοδο που µισθοί και συντάξεις οδηγούνται στην κλίνη του
Προκρούστη και οι Έλληνες πολίτες σηκώνουν δυσβάσταχτα φορολογικά βάρη και ισοπεδώνονται καθηµερινά, επαναλαµβάνω
ότι δεν θα πρέπει για κανέναν απολύτως λόγο να επαναφέρετε
παρόµοιες διατάξεις που αποσύρατε σήµερα.
Στη συνέχεια θα αναφερθώ στις εφορίες και στο άρθρο 33 του
ιδίου κεφαλαίου του νοµοσχεδίου. Είχαµε εδώ και δυο χρόνια
µια ατελείωτη συζήτηση από πλευράς διαδοχικών συγκυβερνήσεων για τα κριτήρια και τα οφέλη από την κατάργηση ΔΟΥ ανά
την Ελλάδα. Μας λέγατε ότι βασικό κριτήριο είναι οι εξοικονοµήσεις και ότι για το λόγο αυτόν θα ελαχιστοποιήσετε τη φιλοξενία
εφοριών σε ενοικιασµένα κτήρια.
Βλέπουµε εδώ, όµως, νέα κριτήρια για µισθώσεις που ισχυρίζεστε ότι θα πρέπει να γίνουν στο µέλλον. Μα, αυτό ήταν µεταξύ
άλλων και το επιχείρηµά σας για τη συγχώνευση εφοριών. Γι’
αυτό σπεύσατε να καταργήσετε ΔΟΥ σε νησιά και αποµακρυσµένες περιοχές επιµένοντας µάλιστα πως πράττετε το σωστό ακόµα και όταν πρόσφατα στη Βουλή σας έλεγαν οι Ανεξάρτητοι Έλληνες πως έτσι αποµονώνετε απολύτως τη νησιωτική Ελλάδα.
Και σήµερα έρχεστε να εξαγγείλετε νέους διαγωνισµούς για τη
δήθεν οικονοµική µίσθωση πιο βολικών κτηρίων που θα στεγάζουν τις εφορίες στο µέλλον. Με τα παραπάνω θεωρώ ότι δεν
υπάρχει καµµία απολύτως λογική συνοχή στην παράγραφο 2.
Κλείνω, κύριε Πρόεδρε, µε τη διάταξη της παραγράφου 5 του
άρθρου 33 του νοµοσχεδίου, που φέρεται να αποσκοπεί στην
αποτελεσµατικότερη εκπλήρωση του σκοπού του Ιδρύµατος
«Καπετάν Βασίλης», που δηµιουργήθηκε το 2011 από τους συγγενείς του µακαρίτη εφοπλιστή Βασίλη Κωνσταντακόπουλου, ως
ένας κοινωφελής ιδιωτικός µη κερδοσκοπικός οργανισµός µε
σκοπό την υποστήριξη της αειφόρου αγροτικής ανάπτυξης στη
Μεσσηνία.
Σε όλα τα παραπάνω δεν µπορεί κανείς να έχει κάποια αντίρ-
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ρηση. Εδώ, όµως, θα πρέπει να αναρωτηθούµε: Είναι το συγκεκριµένο ίδρυµα το µοναδικό που χρειάζεται την επιτάχυνση των
δράσεών του µέσα από την εξαίρεσή του από δηµόσιους οικονοµικούς ελέγχους; Γιατί άλλα ιδρύµατα µε παρόµοιο αναπτυξιακό
χαρακτήρα για την ελληνική περιφέρεια, δεν εξαιρέθηκαν και επιλέγετε να εξαιρέσετε µόνο το συγκεκριµένο; Οι άλλοι οργανισµοί
δεν χρειάζονται να έχουν ευέλικτη διαχείριση διαθεσίµων;
Σε κάθε περίπτωση, θεωρούµε πως η εν λόγω διάταξη του άρθρου 33 µε τίτλο «Ρυθµίσεις για τη δηµόσια περιουσία», δεν έχει
καµµία σχέση µε τη δηµόσια περιουσία και γι’ αυτό θεωρούµε
ότι θα πρέπει να παρουσιαστεί σε ένα άλλο νοµοσχέδιο χωρίς
ψευδώνυµα, αν όντως χρειάζεται να αποσκοπεί στη βελτίωση της
οικονοµικής διαχείρισης όλων των οµοειδών ιδρυµάτων χωρίς να
εστιάζεται ανεξήγητα σε συγκεκριµένες περιπτώσεις.
Για τους λόγους αυτούς που προανέφερα και για όσους πολύ
αναλυτικά ανέλυσε ο ειδικός αγορητής των Ανεξάρτητων Ελλήνων
κ. Μαριάς, αναφερθείς στα άρθρα του νοµοσχεδίου, τάσσοµαι
υπέρ της καταψήφισης του νοµοσχεδίου και των τροπολογιών
πλην των άρθρων που θα εξειδικεύσει, ήτοι των άρθρων 1 έως 18,
26 και 44, στα οποία θα δηλώσουµε ότι είµαστε παρόντες.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Το λόγο έχει ο κ.
Κωνσταντίνος Γιοβανόπουλος.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, τα λέγαµε και χθες, ήρθε η ώρα να τα πούµε
και σήµερα σε αυτό το νοµοσχέδιο για ό,τι αφορά τις ιδιωτικές
επενδύσεις και πώς πρέπει να τις καλλιεργεί και να τις ενδυναµώνει µία κυβέρνηση.
Έχω την ασφαλή εντύπωση και την πεποίθηση ότι θα πρέπει
να ξανακοιτάξουµε τα µικρά και όχι τα µεγάλα. Θα πρέπει να ξαναδούµε τη συρρικνωµένη πια ελληνική οικονοµία και τη συρρικνωµένη αισιοδοξία του ελληνικού λαού και να τονώσουµε το
ενδιαφέρον για µικρές οικογενειακές επιχειρήσεις. Πρέπει να ξαναρχίσουµε σιγά-σιγά να χτίζουµε αυτήν την πατρίδα και αυτήν
την οικονοµία.
Για παράδειγµα, το περασµένο σαββατοκύριακο ήµουν στους
µυδοκαλλιεργητές και οστρακοκαλλιεργητές στην άκρη του
Νοµού Ηµαθίας, στο Κλειδί, στα όρια µε το Νοµό Θεσσαλονίκης,
µε όριο τον ποταµό Λουδία. Δίπλα είναι τα Κύµινα, τα Μάλγαρα
και η Χαλάστρα. Είναι άνθρωποι οι οποίοι προσπαθούν να παράγουν χωρίς βοήθειες. Είναι άνθρωποι τους οποίους έχουµε εµπλέξει σε µία απέραντη γραφειοκρατία. Είναι άνθρωποι στους
οποίους καθηµερινά, η πολιτική σας των προστίµων, δηµιουργεί
απίστευτα προβλήµατα και απίστευτα προσκόµµατα, όταν προσπαθούν να επιβιώσουν και να παράξουν κάτι γι’ αυτήν την ελληνική οικονοµία την οποία εσείς βλέπετε µόνο σαν hedge funds
και σαν mutual funds, σαν το άρθρο που µας φέρνετε εδώ, χωρίς
να σκέφτεστε τι κάνει ο µικρός Έλληνας παραγωγός.
Μιλώντας µε τους ανθρώπους αυτούς, οι οποίοι παλεύουν µία
στο ποτάµι και µία στη θάλασσα για να µπορέσουν να κρατήσουν
αυτές τις µικρές επιχειρήσεις τους, µου εξήγησαν ότι περισσότερο από 60% µε 70% της κατανάλωσης των µυδιών και των
οστράκων είναι από τη Χιλή, εισάγονται από την άλλη άκρη του
πλανήτη, ενώ εµείς έχουµε εδώ την καλύτερη παραγωγή που
µπορούµε να έχουµε. Και αντί να δηµιουργούµε νέους φορείς,
άλλους φορείς σε διοικητικό επίπεδο, νέες αιτήσεις, νέα έγγραφα τα οποία πρέπει να υπογράφουν, νέες άδειες, γιατί δεν
στεκόµαστε δίπλα τους και γιατί δεν προσπαθούµε να δηµιουργήσουµε κοντά σε αυτούς, µαζί µε αυτούς, γι’ αυτούς και για
εµάς, για τα παιδιά µας, κάτι δίκαιο και υγιές; Εσείς έρχεστε µε
τέτοιου είδους νοµοσχέδια να µας πείσετε ότι πρέπει να κοιτάµε
τα µεγάλα. Έχουµε τελείως αντίθετη άποψη. Πρέπει να ξανά ξεκινήσουµε από τα µικρά.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η ΣΤ’
Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ-ΤΣΑΡΟΥΧΑ)
Πολύ σηµαντικό κοµµάτι είναι το άρθρο 22 και το άρθρο 42,
για τα οποία χθες είχαµε και µία συνοµιλία και προσπαθούσαµε
να πείσουµε ο ένας τον άλλον ότι δεν πρέπει να το κάνετε αυτό.
Ήµασταν οι πρώτοι, οι Ανεξάρτητοι Έλληνες, που σας λέγαµε
ότι δεν µπορείτε να φέρνετε το άρθρο 22 και να επιµείνετε, πα-
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ρότι είναι αυτή η κοινοτική οδηγία, γιατί θέλετε, λέει, να ανακτήσετε τις κρατικές ενισχύσεις. Θέλετε να ανακτήσετε τις παράνοµες κρατικές ενισχύσεις; Πώς ήταν όµως παράνοµες και ποιος
τις έδωσε; Τους παράνοµους, τους παραβατικούς και τους άνοµους να τους τσακίσετε, να τους τσακίσουµε, αλλά να δούµε
ποιοι ήταν εκείνοι που ξεγέλασαν τη Δηµόσια Διοίκηση και ποιοι
ήταν εκείνοι οι δηµόσιοι λειτουργοί που έδωσαν παράνοµα αυτά
τα χρήµατα. Μην τα χρεώνουµε τώρα όλα στον Έλληνα επιχειρηµατία και να ζητάµε την καταβολή, να ζητάµε βεβαίωση στη
ΔΟΥ, να πληρώσει όλα αυτά τα χρήµατα και µάλιστα να τα πληρώσει εντόκως από τότε που τα παρέλαβε.
Κάνετε σοφή κίνηση να τα αποσύρετε. Νοµίζω θα είχατε απέναντί σας όλο το Κοινοβούλιο, το οποίο αντιλήφθηκε το θέµα.
Αναλαµβάνουµε και την ευθύνη, όπως ακριβώς το είπατε και
στην επιχειρηµατολογία σας και για το άρθρο 22 και για το
άρθρο 42, γιατί δεν είµαστε µόνοι. Δεν είµαστε µόνοι, γιατί σας
εξήγησα και χθες ότι είναι µία σειρά επιµελητήρια όλης της Βόρειας Ελλάδας, ξεκινώντας από την Ανατολική Μακεδονία και
Θράκη, αλλά και την Κεντρική Μακεδονία. Ειδικά για το Νοµό
Ηµαθίας θα σας πω ότι είναι περισσότερες από εξήντα οι επιχειρήσεις, οι οποίες πρέπει να γονατίσουν.
Εκεί τι θέλατε να κάνετε, λοιπόν, µε το άρθρο 42; Θέλατε να
καταργήσετε την επιτροπή που συνέστησε ο κ. Σαχινίδης µε προτροπή του κ. Σαµαρά και ήταν υπέρµαχος –γιατί παίρνουµε τα
Πρακτικά- ο κ. Παναγιωτόπουλος. Ο Υπουργός Εργασίας σήµερα, τότε ήταν λάβρος και υπέρµαχος να δηµιουργηθεί και συσταθεί αυτή η επιτροπή. Αυτήν την επιτροπή έρχεστε µετά το
2012, τώρα το 2013, να την καταργήσετε. Γιατί; Γιατί δεν δίνετε
την ευκαιρία στους ανθρώπους να τύχουν µιας νέας ενίσχυσης
και ταυτόχρονα να κριθούν; Και όσοι δεν µπορούν, τότε βεβαίως
να πάνε και να πληρώσουν και να καταπέσουν οι εγγυήσεις.
Εσείς θέλετε συλλήβδην να καταπέσουν οι εγγυήσεις. Από τη
µία θα βεβαιωθούν τα πρόστιµα στις ΔΟΥ και εκεί ό,τι εισπράξετε
θα πάει στο ταµείο του ΤΑΙΠΕΔ. Αυτό είναι ένα όφελος. Αν µείνουν οι τράπεζες χωρίς χρήµατα από το ελληνικό δηµόσιο, θα
τα περιλάβουν στους ισολογισµούς τους για να δείξουν ότι έχουν
λαµβάνειν. Είτε έτσι, είτε αλλιώς ήταν µία πράξη που το θύµα θα
ήταν ο Έλληνας επιχειρηµατίας.
Και εδώ και για την απόσυρση του άρθρου 22 και κυρίως για
την απόσυρση του άρθρου 42, ευτυχώς µας ακούσατε και ευτυχώς επιµένετε στη διαβούλευση. Καλά κάνετε. Σε αυτό το σηµείο
θα είµαστε κοντά σας. Θα είµαστε µαζί σας στη διαβούλευση για
να δούµε ποιος έχει δίκιο και ποιος έχει άδικο, αλλά τουλάχιστον
ξέρουµε ότι ακούτε και ξέρουµε ότι µπορείτε να αντιληφθείτε ότι
κάποιοι άνθρωποι εδώ τρέχουν µε σπουδή να βοηθήσουν.
Θέλω να καταθέσω, παρακαλώ πολύ, για τα Πρακτικά τα υποµνήµατα που έχουν δώσει τα οργανωµένα επιµελητήρια της
χώρας, τα οποία απλώς να αναφέρω ότι είναι της Καρδίτσας, της
Δράµας, της Καβάλας, του Έβρου, των Σερρών, της Καστοριάς,
της Ροδόπης, της Αχαΐας, της Ηλείας, της Μεσσηνίας, της Χίου,
της Σάµου, της Λέσβου, της Ηµαθίας. Παρακαλώ, ακούστε τους
και ξανά ξεκινήστε τη διαβούλευση να δούµε τι θέλουν οι άνθρωποι της αγοράς.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Γιοβανόπουλος, καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα,
τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της
Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Χθες, βέβαια, ακούγαµε µετ’ επιτάσεως τη Δηµοκρατική Αριστερά σε ρόλο Ποντίου Πιλάτου. Δεν βλέπω εδώ κάποιον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της Δηµοκρατικής Αριστεράς. Αλλά
ξέρετε, ο Πόντιος Πιλάτος ήταν από τα χειρότερα πρόσωπα της
Βίβλου. Ο Πόντιος Πιλάτος, ενώ είχε τον τρόπο, ενώ είχε τη δύναµη και την ισχύ να αλλάξει το ρου της ιστορίας, προτίµησε να
πλύνει τα χέρια του.
Σε ρόλο Ποντίου Πιλάτου είναι σήµερα η ΔΗΜΑΡ. Χθες µας
έλεγε: «Δεν ψήφισα µνηµόνιο Ι. Δεν ψήφισα µνηµόνιο ΙΙ. Δεν ψήφισα µεσοπρόθεσµο». Ψήφισε, όµως, επικαιροποιηµένο µεσοπρόθεσµο. Εκεί είναι πάλι Πόντιος Πιλάτος και νοµίζουν ότι είναι
αθώοι του αίµατος. Δεν είναι αθώοι κανενός αίµατος. Το αίµα
που τρέχει στην ελληνική οικονοµία κάποιοι το έφεραν µέχρι
εδώ. Αυτά που µας έλεγε χθες η ΔΗΜΑΡ, θα πρέπει να τα ξανα-
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σκεφθεί. Δεν µπορεί να κλείνει τα µάτια ούτε σε αυτά που γίνονται στην Κύπρο.
Για όλη τη συζήτηση περί Κύπρου, η παράταξη της Νέας Δηµοκρατίας έκανε πως δεν καταλάβαινε χθες, έκανε πως δεν συνέβη τίποτε και ας είναι σήµερα ανάστατο το νησί, ας είναι
σήµερα όλος ο κόσµος τρεµάµενος για να δει τις εξελίξεις που
θα φθάσουµε και είµαστε και εµείς.
Είπαν όλοι ότι ήταν ένα λάθος. Άρχισαν να µαζεύονται πολλά
τα λάθη. Ένα λάθος ήταν του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου.
Ένα λάθος ήταν χθες του Eurogroup. Τα δικά σας λάθη θα τα
δούµε, βέβαια. Άρχισαν να σωρεύονται τα λάθη. Μην πιστεύετε
για να µην πιστεύει και ο ελληνικός λαός, να µην πιστεύουν και
οι φίλοι Βουλευτές ότι είναι λάθος.
Υπάρχει σχέδιο. Ακούστε. Τον Μάρτιο, στις 4-3-2013, η Λετονία
υποβάλλει αίτηση ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι η ανακοίνωση του «REUTERS», γιατί στα ελληνικά Μέσα Ενηµέρωσης
φαίνεται ότι αυτό δεν «περπάτησε»: «Η Λετονία: Αίτηση ένταξης
στην Ευρωπαϊκή Ένωση». Οι µισοί Βουλευτές του ελληνικού Κοινοβουλίου µπορεί να µην ξέρουν ποια είναι η Λετονία, ποια είναι
η πρωτεύουσά της, ποιο είναι το νόµισµά της.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ: Στην Ευρωζώνη.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Μάλιστα, µε συγχωρείτε, στην Ευρωζώνη.
Χθες, λοιπόν και ενώ συµβαίνουν όλα αυτά που συµβαίνουν
στην Κύπρο και ξέρουµε όλοι ότι ο στόχος είναι τα κεφάλαια και
πού θα κατευθυνθούν, πού θα επενδυθούν, έρχονται οι διεθνείς
οίκοι αξιολόγησης και αναβαθµίζουν την οικονοµία της Λετονίας.
Προσκοµίζω σχετικά δηµοσιεύµατα από τη «WALL STREET
JOURNAL» και από το «CAPITAL», αλλά και ελληνικά, από «ΤΑ
ΝΕΑ».
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Γιοβανόπουλος
καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα δηµοσιεύµατα, τα
οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Υπάρχει σχέδιο, κυρίες και κύριοι. Δεν υπήρχε κανένας άλλος
λόγος να αναβαθµιστεί χθες η οικονοµία της Λετονίας, την ώρα
που συµβαίνουν αυτά στην Ανατολική Μεσόγειο. Υπάρχει σχέδιο.
Πιστέψτε το. Κατανοήστε το. Κι εδώ πρέπει να αντισταθούµε,
εδώ πρέπει να ενωθούµε και να καταλάβει και η Κυβέρνηση και
οι εταίροι της ότι δεν χωρούν πισωγυρίσµατα. Μας το έδειξαν οι
Κύπριοι. Νοµίζω ότι είναι µία καλή αφορµή για να ακολουθήσουµε και να δούµε πόσο γενναίο και πόσο ελληνικό είναι ένα
«όχι».
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Γιοβανόπουλε.
Ο κ. Αρτέµιος Ματθαιόπουλος έχει το λόγο.
ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Σε συνέχεια των τοποθετήσεων των αγορητών του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή, προεξοφλούµε για ακόµη µία φορά την
πρόθεση του κινήµατος να καταψηφίσει το παρόν σχέδιο νόµου.
Κατά πρώτον, θα πρέπει, βέβαια, να επαινέσουµε τον νοµοθέτη, ο οποίος µέσα στη µνηµονιακή κατρακύλα και µιζέρια, έχει
εξαντλήσει τη φαντασία του και έχει φέρει ένα βαρύγδουπο τίτλο
«Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης». Το να µιλάς στην Ελλάδα του
2013, µετά από τρία έτη µνηµονίου, για ανάπτυξη είναι κάτι το
οποίο σου προκαλεί γέλωτα και µόνο!
Είναι γνωστή η νοοτροπία του Υπουργείου Οικονοµικών για το
πώς αντιλαµβάνεται την οικονοµία. Είναι γνωστή η άποψη και οι
πρακτικές του Πρωθυπουργού κ. Σαµαρά που άγεται και φέρεται
από το ΠΑΣΟΚ και τη ΔΗΜΑΡ σχετικά µε τις επενδύσεις. Σήµερα
συζητούµε ένα σχέδιο νόµου, το οποίο µέσα από τα τόσα άρθρα
του δεν παρουσιάζει ότι υπάρχει καµµία εγγύηση για την επιτυχία
αν αυτό υπερψηφιστεί.
Θα πρέπει να ξεκαθαρίσουµε ότι ένας επιπλέον λόγος για τον
οποίο εµείς καταψηφίζουµε το σχέδιο νόµου είναι επειδή εισηγείται η Νέα Δηµοκρατία ότι πρέπει να το υπερψηφίσουµε. Και
αυτό γιατί; Διότι είναι η ίδια η οποία έλεγε «πρέπει να ψηφίσουµε
το Μνηµόνιο I, το Μνηµόνιο II, το Μνηµόνιο III» µε τα γνωστά αποτελέσµατα, είναι αυτή η οποία κάθε λίγο και λιγάκι φέρνει νοµοσχέδια µε εκβιαστικά επιχειρήµατα, λέγοντας ότι εάν δεν τα
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υπερψηφίσουµε, θα καταστραφούµε. Και στο κάτω-κάτω είναι η
Κυβέρνηση η οποία ευθύνεται για το µαύρο χάλι το οποίο αντιµετωπίζουµε σήµερα ως χώρα.
Εποµένως, εφόσον εσείς επιµένετε και εισηγείστε ότι πρέπει
να το υπερψηφίσουµε, αυτό σηµαίνει ότι κάτι πάει λάθος, κάτι
πάει στραβά. Βέβαια, δεν είναι ο µοναδικός λόγος αυτός. Δεν κάνουµε στείρα αντιπολίτευση. Είναι, όµως, χαρακτηριστικό του
πανικού, ο οποίος σας έχει κατακυριεύσει, θέλοντας να πείσετε
πάλι ή µε ευχολόγια ή µε εκβιασµούς ότι είναι µονόδροµος να
υπερψηφίσουµε το παρόν σχέδιο νόµου.
Προς έκπληξή µας –δεν περιµέναµε, βέβαια, τίποτα άλλο, είναι
ειρωνικό το σχόλιο- όλες οι υπόλοιπες πτέρυγες σε κάποια καίρια σηµεία επικροτούν το έργο του Υπουργείου, λέγοντας «ναι,
επιτέλους, ήρθε ένα νοµοσχέδιο µε σοβαρές προτάσεις».
Θα ήθελα να ρωτήσω εγώ κάτι, κύριε Υπουργέ. Θα ήθελα να
ρωτήσω ποιες είναι οι σοβαρές προτάσεις, πού υπάρχει κάτι συγκεκριµένο που να αποδεικνύει ότι το σχέδιο νόµου είναι σοβαρό,
ότι αν υπερψηφιστεί, θα φέρει κάτι καλό σε αυτήν την ήδη ρηµαγµένη οικονοµία και ποιο θα είναι το τελικό κέρδος.
Είχατε µιλήσει –αν θυµάµαι καλά- και για τον προϋπολογισµό
και για το µνηµόνιο, λέγοντας ότι µε κάποια τεχνάσµατα, µε κάποιες µεθόδους θα µπορέσουµε να ξεφύγουµε από την κρίση και
µε διάφορα νοµοσχέδια που θα έρθουν στη Βουλή από το 2013
και έπειτα θα βγούµε σε µία αναπτυξιακή τροχιά.
Να, λοιπόν, ένα νοµοσχέδιο, από τα άρθρα του οποίου –κι εγώ
το διάβασα όλο, από την αρχή µέχρι το τέλος- δεν αποδεικνύεται
πουθενά κάτι τέτοιο. Δεν άκουσα και κανένα σοβαρό επιχείρηµα
στο κάτω-κάτω.
Με ποιο σκεπτικό λέτε ότι πρέπει να στηρίξουµε µία τέτοια
προσπάθεια;
Μιλάτε για επιχειρηµατικότητα και για ανάπτυξη. Ο συναγωνιστής Παναγιώταρος τοποθετήθηκε επί των άρθρων εµπεριστατωµένα και είπε, «από όσα διαβάσαµε, τίποτα το συγκεκριµένο
δεν προκύπτει σε καµµία περίπτωση». Μίλησε για τον ΟΠΑΠ, για
το ΤΑΙΠΕΔ, για τους µικροοµολογιούχους, τους οποίους καταληστεύσατε στην κυριολεξία. Αν πιστεύετε ότι µε τέτοια άρθρα
µπορείτε να φέρετε ανάπτυξη σε µία οικονοµία η οποία πηγαίνει
από το κακό στο χειρότερο, τότε είστε γελασµένος.
Επιπλέον, πολλές φορές επικαλεστήκατε στην Αίθουσα αυτήν
ότι η ελληνική οικονοµία µε τέτοια νοµοσχέδια θα µπορέσει να
ξεφύγει από αυτήν την τροχιά της ύφεσης και εν ευθέτω χρόνω
ίσως να παίζει και πρωταγωνιστικό ρόλο στις αγορές.
Θέλετε να δούµε τα στατιστικά στοιχεία σε ευρωπαϊκό επίπεδο
για τις οικονοµίες των άλλων κρατών οι οποίες επηρεάζουν και
οικονοµικά την Ελλάδα, φερ’ ειπείν τις οικονοµίες της Γερµανίας
ή των εταίρων ή των δανειστών; Θέλετε να δούµε τις οικονοµίες
των κρατών αυτών, για να δείτε ότι δεν είναι και οι πιο υγιείς µέσα
στην Ευρωπαϊκή Ένωση; Πώς γίνεται αυτοί οι οποίοι µας δανείζουν να µην έχουν στιβαρές οικονοµίες; Πώς γίνεται να µας πείσετε ότι η Ελλάδα που είναι πολύ υποδεέστερη από αυτές θα
µπορέσει µέσω ενός δανεισµού να ξεπεράσει αυτά τα δύο εµπόδια;
Είναι, λοιπόν, ερωτήµατα στα οποία θα πρέπει επιτέλους να
απαντήσετε αν όχι στη Χρυσή Αυγή, στον καθηµερινό κόσµο έξω,
στους επιχειρηµατίες, στη µικροµεσαία τάξη, η οποία περιµένει
από αυτό εδώ το κράτος να πράξει το αυτονόητο.
Βέβαια, δεν θα µπορούσα να αφήσω ασχολίαστο και το περιστατικό το οποίο συντελείται τα τελευταία εικοσιτετράωρα στην
Κύπρο, θέλοντας, κατ’ αρχάς, να ξεκαθαρίσω ότι είµαστε για ένα
λόγο παραπάνω υπερήφανοι: Ότι τόσο στην Ελλάδα όσο και
στην Κύπρο ήµασταν οι µοναδικοί που κάναµε αντιµνηµονιακές
πορείες. Είχαµε προβλέψει, όταν εσείς µας λέγατε ακραίους και
ότι δεν έχουµε ιδέα από πολιτική και οικονοµία, ότι τα µνηµόνια
θα φέρουν πολύ µεγάλη δυστυχία και στην Ελλάδα και στην
Κύπρο. Και να που το πλήρωµα του χρόνου έρχεται να επιβεβαιώσει τα λεγόµενά µας.
Θα µου πείτε ότι πρέπει να περιµένουµε τις εξελίξεις, ότι δεν
έχουµε κάποια σαφή εικόνα για το τι µέλλει γενέσθαι στην
Κύπρο. Εγώ, όµως, θα σας απαντήσω µε την απλή λογική ότι
αυτό το κοµµάτι του Ελληνισµού δεν πρέπει να αφεθεί στην τύχη
του. Πολλές φορές πλήρωσε το τίµηµα του να αποτελεί µέρος
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της Ελλάδας, µε τα γνωστά και τραγικά αποτελέσµατα. Τώρα,
όµως, είναι µια δεύτερη, καλή ευκαιρία να δείξει η Ελλάδα ότι
δεν ξεπουλάει τους Κύπριους αδελφούς µας στα νύχια αυτών
που ήδη έχουν κατασπαράξει τα πάντα στην Ελλάδα εδώ και τρία
χρόνια.
Κλείνω, εφιστώντας την προσοχή σας σε κάτι απλό: Η τραπεζική κρίση, αυτή η τεχνητή κρίση, ανοίγει δρόµους για άλλες κρίσεις. Και ο νοών νοείτω. Στην Ελλάδα πληρώσαµε και το
ενεργειακό και την ΑΟΖ που δεν έχουµε δει ποτέ να χαράσσεται,
παρά το ό,τι το έχει υποσχεθεί ο κ. Σαµαράς και άλλα τα οποία
πληρώνουµε και θα συνεχίσουµε να πληρώνουµε. Το ίδιο, λοιπόν,
θα συνεχιστεί και στην Κύπρο.
Γι’ αυτό, πρέπει να ξέρετε ότι αυτές οι µεθοδεύσεις µέσω τραπεζών που θα φέρουν και άλλα µνηµόνια και άλλη δυστυχία για
να έρθουν κάποιοι άλλοι παράγοντες να κλέψουν το φυσικό
πλούτο –γιατί περί αυτού πρόκειται, για την εκµετάλλευση του
φυσικού πλούτου- είναι κάτι που επιτέλους δεν µπορείτε να κρύβετε για πάρα πολύ µεγάλο διάστηµα.
Για όλους αυτούς τους λόγους, επαναλαµβάνουµε ότι καταψηφίζουµε το νοµοσχέδιο και σας θέτουµε προ των ευθυνών σας
για να κάνετε κάτι καλύτερο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Ματθαιόπουλε.
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, πενήντα πέντε µαθητές και µαθήτριες και δύο
εκπαιδευτικοί από το 6ο Γυµνάσιο Ευόσµου Θεσσαλονίκης.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Ο κύριος Υπουργός έχει το λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Θα καταθέσω κάποιες νοµοτεχνικές βελτιώσεις. Συγκεκριµένα, είναι τέσσερις.
Θέλω να αναφερθώ στις δύο πιο ειδικά.
Αποσύρεται το άρθρο 34. Το άρθρο 34 είναι για τα ανεπίδεκτα
χρέη. Εκεί η νοµοτεχνική επεξεργασία, σε συνεργασία µε το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους, θα λάβει υπ’ όψιν και τις παρατηρήσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έτσι ώστε να γίνουν οι όποιες
αναγκαίες νοµοτεχνικές τροποποιήσεις και να τεθούν υπ’ όψιν
τόσο της Επιτροπής Οικονοµικών Υποθέσεων όσο και της Ολοµέλειας του Σώµατος.
Για τη δεύτερη αναφορά που θέλω να κάνω, έχουν ενηµερωθεί
οι εκπρόσωποι των κοµµάτων. Θεωρούµε ότι είναι µία σωστή
ρύθµιση. Αν, όµως, εκτιµάτε ότι πρέπει να αποσυρθεί, ας την
αξιολογήσουµε µαζί. Έχετε ενηµερωθεί γι’ αυτό. Αφορά τον
«Ήφαιστο». Έγινε κατόπιν διαβούλευσης µε την Οµοσπονδία
Βενζινοπωλών Ελλάδας και την Πανελλήνια Οµοσπονδία Πρατηριούχων -Εµπόρων Καυσίµων. Τους ευχαριστούµε για τη συµβολή τους σε αυτό. Το καταθέτω στα Πρακτικά. Το αξιολογείτε.
Θεωρούµε ότι είναι µία σωστή ρύθµιση που πρέπει να περάσει.
Έχετε ενηµερωθεί. Είµαι εδώ, αν θέλετε να συζητήσουµε γι’
αυτό.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(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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ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΜΗ’ - 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Το λόγο έχει η
κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Θα ήθελα να αναφερθώ και εγώ
σε όσα συµβαίνουν αυτήν τη στιγµή στην Κύπρο και να πω προς
όλους όσοι ψήφισαν ασµένως και κατ’ επανάληψη «ναι σε όλα»
και χειροκρότησαν εαυτούς και αλλήλους, καταστρέφοντας τη
χώρα µας, ότι η Κύπρος, κύριοι, σας δίνει την απάντηση ότι,
εκτός από το «ναι σε όλα», υπάρχει και το «όχι». Εκτός από το
«ναι σε όλα», υπάρχει και η διεκδίκηση αξιοπρέπειας. Εκτός από
την παράδοση στη λανθασµένη και στην καταστροφική πολιτική,
υπάρχει και η διεκδίκηση, η αντίσταση, ο δηµοκρατικός αγώνας.
Θα ήθελα να πω, ιδιαιτέρως στον κ. Βενιζέλο και στον κ. Κουβέλη, οι οποίοι αναφέρθηκαν σε ιστορικό λάθος του Eurogroup
και σε ιστορικό ατόπηµα, ότι το Eurogroup συνεδρίασε µε την
Ελλάδα να εκπροσωπείται και εκείνους να εκπροσωπούνται από
τον κ. Στουρνάρα, ο οποίος σήµερα το απόγευµα θα εξηγήσει
στην αρµόδια επιτροπή της Βουλής τι είπε και γιατί είπε να καταληστευθεί η περιουσία και οι οικονοµίες των Κυπρίων πολιτών.
Εκείνο, όµως, το οποίο εσείς θα πρέπει να εξηγήσετε στον ελληνικό λαό είναι γιατί επιµένετε σε αυτό το δικαίωµα στο λάθος.
Δεν έχετε δικαίωµα στο λάθος µε θύµατα ανθρώπινες ζωές. Δεν
έχετε δικαίωµα στο λάθος µε θύµατα ολόκληρες κοινωνίες, και
την ελληνική και την κυπριακή και την ισπανική και την πορτογαλική και την ιταλική και την ιρλανδική. Δεν έχετε αυτό το δικαίωµα.
Αυτό το οποίο πρέπει να έχετε –και όλοι πρέπει να έχουµεκατά νου είναι ότι ο κυπριακός λαός σήµερα δίνει έναν αγώνα
και για εµάς. Δίνει έναν αγώνα υπεράσπισης όχι µόνον του εαυτού του, αλλά υπεράσπισης και της δικής µας αξιοπρέπειας. Σε
αυτόν τον αγώνα εµείς πρέπει να είµαστε –οφείλουµε να είµαστε-, εάν διαποτιζόµαστε από τις ευρωπαϊκές αρχές σύµφωνα
µε τις οποίες ιδρύθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση, συµπαραστάτες και
αλληλέγγυοι και όχι να περιµένουµε στη γωνία να δούµε τι θα
συµβεί στους Κυπρίους. Οφείλουµε να υπερασπιστούµε και
εµείς τον κυπριακό λαό απέναντι σε αυτό το έγκληµα, από το
οποίο θυµατοποιείται.
Έχοντας πει αυτά, απλώς θυµίζω ότι µέχρι και προχθές η Κυβέρνησή σας διεκδικούσε το δικαίωµα στο λάθος. Το Σάββατο,
το πρωί, ο κ. Μιχελάκης, πρώην εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας είπε «κάναµε λάθος και εφαρµόζουµε και πράγµατα που δεν
τα πιστεύουµε». Όταν διεκόπη από την αυτονόητη ερώτηση «Μα,
πώς το κάνετε αυτό; Πώς εφαρµόζετε πράγµατα τα οποία δεν
πιστεύετε και λέτε, «κάνουµε λάθος, αλλά το συνεχίζουµε;», αποχώρησε εξανιστάµενος.
Ξαναλέω: Αυτό το δικαίωµα δεν το έχετε. Δεν έχετε το δικαίωµα στο λάθος. Θύµατα του λάθους σας είναι άλλοι άνθρωποι
και όχι εσείς. Οι ζωές τους δεν σας ανήκουν. Ανήκουν σε αυτούς.
Έρχοµαι τώρα και σε κάτι άλλο, το οποίο δεν σας ανήκει, στην
περιουσία του δηµοσίου, στη δηµόσια περιουσία, στο δηµόσιο
πλούτο. Θα αναφερθώ στις ρυθµίσεις, τις οποίες εισάγετε µε το
νοµοσχέδιο, το οποίο συζητείται σήµερα για το ΤΑΙΠΕΔ.
Κύριε Υπουργέ, γνωρίζετε ότι αυτήν την ώρα, που εµείς συζητούµε εδώ ρυθµίσεις που φέρνετε για το ΤΑΙΠΕΔ, συνεδριάζει η
Επιτροπή ΔΕΚΟ της Βουλής, για να εγκρίνει, να ψηφίσει νέο
Πρόεδρο του ΤΑΙΠΕΔ τον κ. Σταυρίδη. Γιατί το κάνετε αυτό; Γιατί
συζητούνται ρυθµίσεις για το ΤΑΙΠΕΔ, τις οποίες φέρνετε µε τη
µεγαλόσχηµη επένδυση των εργαλείων, ενώ την ίδια ώρα σε µία
άδεια αίθουσα, στην αίθουσα 150 της Βουλής, περνάει η υποψηφιότητα του κ. Σταυρίδη, µέχρι πρότινος Προέδρου του Διοικητικού Συµβουλίου της ΕΥΔΑΠ; Δεν είναι σηµαντικό ποιος θα
προΐσταται του ταµείου που έχετε δηµιουργήσει, µέσα από το
οποίο περνάει όλη η εκποίηση της δηµόσιας περιουσίας, την
οποία βαπτίζετε ιδιωτική; Δεν είναι σηµαντικό να ενηµερωθούν
οι Βουλευτές; Δεν είναι σηµαντικό να έχει λόγο η Βουλή;
Ο προηγούµενος Πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ, ο κ. Αθανασόπουλος, σας υπενθυµίζω ότι διορίστηκε πραξικοπηµατικά από την
Κυβέρνησή σας. Δεν σχηµατίστηκε στην Επιτροπή ΔΕΚΟ η πλειοψηφία των 2/3, η οποία απαιτείτο. Στις 6 Σεπτεµβρίου 2012 δεν
πήρε δέκα ψήφους από τις δεκαπέντε. Αυθηµερόν τροποποιήσατε τον Κανονισµό της Βουλής και τον νόµο για το ΤΑΙΠΕΔ,
συγκεκριµένα, µε τι; Με πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου, στις
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6 Σεπτεµβρίου, το απόγευµα της ίδιας ηµέρας. Δεν είχε προλάβει
ακόµα να στεγνώσει το µελάνι από τα Πρακτικά της Επιτροπής
ΔΕΚΟ της Βουλής. Τόσο «φλεγόσασταν» να διοριστεί ο κ. Αθανασόπουλος! Πού βρίσκεται σήµερα ο κ. Αθανασόπουλος; Έχει
παραιτηθεί. Γιατί έχει παραιτηθεί; Γιατί ασκήθηκε εναντίον του
ποινική δίωξη για το χρόνο κατά τον οποίο ήταν Πρόεδρος του
Διοικητικού Συµβουλίου της ΔΕΗ. Αυτόν τον άνθρωπο «καιγόσασταν» να διορίσετε επικεφαλής όλων των εκποιήσεων.
Και σήµερα τι κάνετε; Προστατεύετε και αυτόν και τον επόµενο µε τη ρύθµιση που φέρνετε στο άρθρο 32. Και τι λέει; «Αναστέλλεται η ποινική δίωξη κατά των µελών διοικητικών συµβουλίων των εταιρειών που περιλαµβάνονται στις υπό αξιοποίηση».
Υποθάλπετε, δηλαδή, και προστατεύετε µε φωτογραφική ρύθµιση και τον κ. Αθανασόπουλο, ο οποίος παραιτήθηκε εξαιτίας
ποινικής εναντίον του δίωξης, και τον κ. Σταυρίδη, ο οποίος είναι
και αυτός πρώην πρόεδρος δηµοσίων επιχειρήσεων και τώρα τον
διορίζετε Πρόεδρο του ΤΑΙΠΕΔ- και οποιονδήποτε άλλο. Γιατί το
κάνετε αυτό; Εάν εναντίον τέτοιων προσώπων ασκούνται διώξεις
και µάλιστα για οφειλές…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Έχει και ο κ. Σταυρίδης δίωξη,
γι’ αυτό.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού.)
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κυρία Πρόεδρε, ενάµισι λεπτό
θα χρειαστώ.
Γιατί το κάνετε αυτό; Γιατί τους προστατεύετε; Γιατί παραδίδετε στα χέρια τους τη δηµόσια περιουσία, κύριε Υπουργέ; Γιατί
την ίδια ώρα αρνείστε να απαντήσετε στους Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και στον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας µας, που
ζητήσαµε στις 12 Οκτωβρίου του 2012 –µε παρακολουθείτε;πριν από πέντε µήνες, να µας χορηγηθούν τα πρακτικά του Διοικητικού Συµβουλίου του ΤΑΙΠΕΔ και οι συµβάσεις µε τους συµβούλους αποκρατικοποίησης, συµπεριλαµβανοµένων των τραπεζών στις οποίες εντάσσεται και η HSBC, εντάσσεται και η FG EUROBANK, εντάσσονται όλες οι ιδιωτικές τράπεζες, που αµείβονται ως σύµβουλοι αποκρατικοποίησης από το ΤΑΙΠΕΔ µε εκατοµµύρια ευρώ και την ίδια στιγµή ανακεφαλαιοποιούνται µε δισεκατοµµύρια ευρώ από το δηµόσιο χρήµα;
Τι µας απαντάτε; Τι µας απαντάει ο κ. Στουρνάρας, για την
ακρίβεια; Μας κοινοποιεί ένα έγγραφο του ΤΑΙΠΕΔ, το οποίο
ανάγεται στις 13 Νοεµβρίου 2012. Σήµερα µας το απαντάει αυτό.
Θυµήθηκε ένα έγγραφο του κ. Εµίρη, στο οποίο αναφέρεται ότι
είναι απόρρητα τα στοιχεία των συνεδριάσεων του ΤΑΙΠΕΔ. Εν
κρυπτώ, δηλαδή, να συνεδριάζει το ΤΑΙΠΕΔ και να εκποιεί τη δηµόσια περιουσία και να χορηγεί το δηµόσιο χρήµα και να απαλλάσσονται τα µέλη του από ποινικές διώξεις, οι οποίες αναστέλλονται µέχρι νεωτέρας και να ρέει το δηµόσιο χρήµα σε επίπεδο
αποκρατικοποιήσεων.
Αυτά, κύριε Υπουργέ, δεν είναι ούτε χρηστή διοίκηση ούτε
αναπτυξιακή πολιτική. Αυτά έχουν άλλη ονοµασία την οποία γνωρίζετε.
Επίσης, ένα θέµα στο οποίο πρέπει να απαντήσετε είναι πώς
φέρνετε σήµερα µε τροπολογία -µε το άρθρο 4 της τροπολογίας
για το ΤΑΙΠΕΔ, την οποία καταθέσατε και δεν αποσύρατε- ρύθµιση µε την οποία ορίζετε ότι τα µέλη του ΤΑΙΠΕΔ από έξι γίνονται πάλι πέντε.
Ποιον θα διώξετε; Ελπίζω όχι την κυρία που καταγράφει τη διαφωνία της σε συγκεκριµένες αποκρατικοποιήσεις. Διότι αν αυτό
το οποίο µεθοδεύετε είναι και από εκείνα τα µέλη του ΤΑΙΠΕΔ
που είναι διορισµένα επί θητεία και από το συγκεκριµένο ένα
µέλος που είναι διορισµένο επί θητεία και µάλιστα επί κυβέρνησης Παπαδήµου και από την παράταξη του ΛΑΟΣ και σήµερα
διαφωνεί µε συγκεκριµένες αποκρατικοποιήσεις και καταγράφει
τη διαφωνία της, µε τέτοιου είδους ρυθµίσεις να απαλλαγείτε,
θα πρέπει να δώσετε εξηγήσεις πώς θα το κάνετε, γιατί …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ολοκληρώστε,
κυρία συνάδελφε.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ολοκληρώνω, κυρία Πρόεδρε,
µε δύο παρατηρήσεις.
Η πρώτη είναι ότι επεκτείνατε τα µέλη από πέντε σε έξι για να
συµπεριλάβετε εκπρόσωπο της ΔΗΜΑΡ, ώστε να έχει τη θέση
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της και η ΔΗΜΑΡ σε αυτό το «ταµείο ξεπουλήµατος». Τώρα λέτε
ότι θα γίνουν πάλι πέντε και δεν εξηγείτε πώς.
Η δεύτερη είναι ότι µε τροπολογία την οποία αποσύρατε δύο
φορές και τελικώς τη φέρατε και ψηφίστηκε την τσικνοπέµπτη
από µία άδεια Βουλή, είπατε ότι αυτά στα οποία η Βουλή δεν έχει
πρόσβαση -αυτά που µας αρνείστε και µας αρνήθηκε επισήµως
ο Υπουργός- είναι προσβάσιµα στους υποψήφιους επενδυτές.
Δηλαδή σε ποιους; Στους ανταγωνιστές και στους οφειλέτες των
δηµοσίων επιχειρήσεων.
Η πολιτική αυτή, κύριε Υπουργέ, γνωρίζετε ότι δεν είναι αναπτυξιακή, είναι ληστρική για τη δηµόσια λειτουργία και θα δώσετε εξηγήσεις. Αν δεν τις δώσετε σήµερα εδώ, θα τις δώσετε
αρµοδίως εκεί που πρέπει.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα το
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Μετά, κύριε
Λαφαζάνη.
Το λόγο έχει ο κ. Αηδόνης για τέσσερα λεπτά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΗΔΟΝΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι αλήθεια ότι συζητάµε ένα
εξόχως σηµαντικό ζήτηµα, όπως επίσης αλήθεια είναι ότι αυτήν
τη στιγµή ο κόσµος βρίσκεται µπροστά σε ένα τεράστιο πολιτικό,
οικονοµικό και κοινωνικό θέµα.
Αυτό έχει να κάνει –και θα µου επιτρέψετε, κυρία Πρόεδρε, µία
µικρή παρατήρηση στην αρχή της τοποθέτησής µου- µε την απόφαση του Συµβουλίου της Ευρώπης, όπου βλέπουµε ένα πρωτοφανές γεγονός να αφορά όχι µόνο την Ευρώπη, αλλά όλο τον
κόσµο.
Αυτή η απόφαση, λοιπόν, προκαλεί µία βίαιη υποτίµηση των
καταθέσεων, ισχυρό πλήγµα στο ευρώ, χρηµατοπιστωτική καταστροφή και ωφέλεια των ισχυρών οικονοµιών και ιδιαίτερα της
Γερµανίας, µεταφορά κεφαλαίων µέσω του χρηµατοπιστωτικού
συστήµατος, νέα αναδιανοµή και αµφισβήτηση φυσικά του ευρωπαϊκού οικοδοµήµατος.
Ο κόσµος παρακολουθεί την εξέλιξη ενός οικονοµικού πολέµου που προκάλεσε η κατάρρευση της LEHMAN BROTHERS. Οι
οικονοµίες καταρρέουν σαν χάρτινοι πύργοι από τις επιθέσεις
των αγορών. Η κατάρρευση, όµως, της οικονοµίας της Κύπρου
δεν προκλήθηκε από τις αγορές, αλλά από µία πολιτική απόφαση
που ισοπεδώνει την οικονοµία µιας χώρας, που οι δοµές της ήταν
στηριγµένες στην παροχή των υπηρεσιών.
Οι συνέπειες που µπορεί να προκαλέσει η κατάρρευση της κυπριακής οικονοµίας στην Ευρωζώνη είναι αδιερεύνητες. Οι πρώτες θα είναι σίγουρα η κατάρρευση των κυπριακών τραπεζών µε
το κύµα αποσύρσεων των καταθέσεών τους, η µεταφορά ρευστότητας των Ευρωπαίων και µη πολιτών στα µόνα ασφαλή καταφύγια, δηλαδή στις τράπεζες του Βορρά, η ανασφάλεια και η
φοβικότητα για την οικονοµία της Ελλάδας, η ανάσχεση του κύµατος επιστροφής καταθέσεων στις ελληνικές τράπεζες, η εµβάθυνση της ύφεσης, αλλά και η αύξηση του δηµοσίου χρέους
της χώρας µας που οι πρόχειρες εκτιµήσεις ανεβάζουν περίπου
στα 8 δισεκατοµµύρια το κόστος αγοράς των υποκαταστηµάτων
εδώ των κυπριακών τραπεζών.
Υπάρχει, όµως, και ένας µεγάλος κίνδυνος µαζικών αναλήψεων γενικά από τις τράπεζες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι
µόνο του Νότου, που θα µειώσει βραχυπρόθεσµα τη ρευστότητα
σε όλη την Ένωση. Ακόµη, η απάντηση των αγορών θα είναι
ακραία και θα επικεντρωθεί άµεσα στην Ιταλία αλλά και την Ισπανία. Φυσικά, ο πληθωρισµός του ευρώ θα προκαλέσει ισχυροποίηση του δολαρίου, µε απρόβλεπτες συνέπειες στην εσωτερική
οικονοµία των Ηνωµένων Πολιτειών.
Το ερώτηµα που προκύπτει σήµερα είναι πώς είναι δυνατόν
αυτή η απόφαση να επικυρώνεται από ένα Συµβούλιο Αρχηγών
και πώς είναι δυνατόν η Ελληνική Κυβέρνηση να έχει συναινέσει
σε αυτήν την απόφαση. Η Ευρώπη, δυστυχώς, βρίσκεται στα
χέρια πολιτικών ηγεσιών που δεν µπορούν να ανταποκριθούν
στις απαιτήσεις της πρωτόγνωρης οικονοµικής περιόδου.
Είµαστε, λοιπόν, µπροστά σε µια στιγµή µιας νέας µεταµόρφωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι επιλογές είναι συγκεκριµένες. Ή θα προκύψει η σµίκρυνση του νοµισµατικού οικοδο-
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µήµατος ή θα υπάρξει εξέλιξη µιας ουσιαστικής πολιτικής της οικονοµικής ένωσης, όπου ο κοινοτικός προϋπολογισµός θα καλύπτει τις ανισότητες. Η αστοχία ας αποτελέσει ευκαιρία για µία
νέα οµόσπονδη Ευρώπη.
Κύριε Υπουργέ, άκουσα µε πάρα πολύ προσοχή την τοποθέτησή σας, όπου µιλήσατε για τα επιχειρήµατα της Κυβέρνησης
που έχουν να κάνουν µε την απόσυρση των δύο άρθρων, του άρθρου 22 και του άρθρου 42. Επίσης, σας άκουγα µε µεγάλη προσοχή στην κατ’ ιδίαν συζήτηση που είχαµε, όπου δόθηκαν οι
απαιτούµενες εξηγήσεις.
Το τελευταίο διάστηµα υπήρχε τεράστια ανησυχία στον επιχειρηµατικό κόσµο της Βορείου Ελλάδας και της πατρίδας µου,
ιδιαίτερα της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης από την οποία
εγώ κατάγοµαι. Οι επιχειρηµατίες µεταφέρουν ένα ζωτικό κίνδυνο, δηλαδή κατάρρευσης των επιχειρήσεών τους και απώλειας
εκατόν πενήντα χιλιάδων θέσεων εργασίας. Τα θέτω αυτά ως
στοιχεία.
Θέλω να χαιρετίσω την απόφασή σας για να αποσυρθούν αυτά
τα άρθρα, ώστε να πάτε σε περαιτέρω διαβούλευση. Να δείτε
πολύ συγκεκριµένα το ζήτηµα, έτσι ώστε η επόµενη απόφαση –
γιατί καταλαβαίνω ότι θα πάρετε µία επόµενη νοµοθετική πρωτοβουλία για να λύσετε το θέµα- να είναι τέτοιας µορφής που να
µη µας φέρει ξανά µπροστά σ’ αυτά τα δεδοµένα που έχουν να
κάνουν µε την πιθανή κατάρρευση ενός οικονοµικού οικοδοµήµατος, που αφορά τις επιχειρήσεις και την επιχειρηµατικότητα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Στο επιχείρηµά σας ότι οι αποφάσεις του συγκεκριµένου συµβουλίου δηµιουργούν θέµατα που έχουν να κάνουν µε ζητήµατα
νοµιµοποίησης της εµπλοκής της δικαιοσύνης, θα ήθελα να πω
ότι η εµµονή σας –αν και εφόσον αυτή υπάρξει στο µέλλον- να
οδηγηθούµε στις αποφάσεις του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους είναι χρονοβόρες.
Σήµερα η χώρα δεν έχει την πολυτέλεια να αντιµετωπίσει θέµατα που έχουν σχέση µε την επιχειρηµατικότητα για να χάνει
χρόνο. Οτιδήποτε, λοιπόν, έχει να κάνει µε αυτό, πρέπει να είναι
άµεσο και να δίνει απάντηση εκείνη τη στιγµή.
Άρα, λοιπόν, αν υπάρχει πρόβληµα µε τη συγκρότηση αυτής
της επιτροπής, θα ήθελα να δείτε µε ποιο τρόπο θα πάτε σε µια
νέα δοµή αυτής της σύνθεσης, έτσι ώστε να νιώθετε πραγµατικά
–όπως λέτε- την ασφάλεια των αποφάσεων, για να µην υπάρχει
οποιοσδήποτε κίνδυνος των υπογραφών. Γιατί ο τελικός υπεύθυνος είστε εσείς. Η επιτροπή γνωµοδοτεί, κύριε Υπουργέ. Εσείς
είσαστε εκείνος που τελικά θα αποφασίσει για το αν θα δεχτείτε
ή όχι µια γνωµοδοτική εισήγηση µιας επιτροπής.
Επίσης, θα ήθελα να πω –και θα κλείσω γιατί βλέπω ότι θέλετε
να κάνετε µία παρέµβαση- ότι το ελληνικό δηµόσιο έχει την πλειοψηφία. Δεν υπάρχουν ιδιώτες που αποφασίζουν για τα συµφέροντα και επιβάλλουν τις αποφάσεις των ιδιωτών στο δηµόσιο.
Η σύνθεση είναι συγκεκριµένη, εντεκαµελής. Επτά είναι τα µέλη
που ορίζονται από το Υπουργείο Οικονοµικών, άλλοι τρεις είναι
οι εκπρόσωποι των φορέων, του ΣΕΒ, του Συνδέσµου Βιοµηχάνων στη Βόρειο Ελλάδα, όπως επίσης και εκπρόσωπος των ελληνικών τραπεζών. Αυτή είναι η σύνθεση του συµβουλίου.
Ο έλεγχος, λοιπόν, του δηµοσίου υφίσταται και έχει να κάνει
µε την αριθµητική πλειοψηφία που υπάρχει. Άρα, λοιπόν, αν
έχετε ανησυχίες, νοµίζω ότι ο τρόπος για να τις διορθώσετε πρέπει να είναι άλλος, γιατί γνωρίζουµε πάρα πολύ καλά ότι ναι, µεν
υπάρχει εγκυρότητα ενός νοµικού συµβουλίου που σίγουρα σας
κατοχυρώνει στις αποφάσεις, αλλά …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ολοκληρώστε,
κύριε Αηδόνη.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΗΔΟΝΗΣ: Κλείνω, κυρία Πρόεδρε.
…δεν είναι η στιγµή που οι Υπουργοί πρέπει να σκέφτονται
πώς θα κατοχυρωθούν οι ίδιοι µε τις αποφάσεις τους, αλλά είναι
η στιγµή που οι Υπουργοί πρέπει να τολµήσουν να πάρουν αποφάσεις για να δώσουν λύση στα προβλήµατα.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
κι εµείς. Το λόγο έχει τώρα ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του
ΣΥΡΙΖΑ κ. Παναγιώτης Λαφαζάνης.
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ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Κυρία Πρόεδρε, µου επιτρέπετε; Ούτε µισό λεπτό δεν
θα χρησιµοποιήσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Μισό λεπτό,
κύριε Λαφαζάνη.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Ήταν σαφές νοµίζω και σήµερα και χθες και στην επιτροπή –τρεις φορές το έχω επαναλάβει- ότι το Νοµικό Συµβούλιο
του Κράτους θα έχει εµπλοκή µόνο -και πάλι µε γνωµοδοτικό
ρόλο- στο µεσοδιάστηµα, µέχρι να ολοκληρωθεί η νοµοθετική
πρωτοβουλία που είναι στα σκαριά για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Άρα, δεν ήταν ο σκοπός της Κυβέρνησης να έχει το Νοµικό
Συµβούλιο του Κράτους αυτόν το ρόλο. Ήταν το µεταβατικό στάδιο µέχρι να ολοκληρωθεί η νοµοθετική διαδικασία.
Δεύτερον, το άρθρο 22 δεν έχει καµµία σχέση µε το άρθρο 42.
Έχει να κάνει µε κρατικές ενισχύσεις, όταν αυτές κριθούν παράνοµες. Εδώ υπάρχει ο κίνδυνος –και εφιστώ την προσοχή και την
ευθύνη, όπως είπα, σε όλες τις πτέρυγες της Βουλής που ζήτησαν την απόσυρση για διαβούλευση- να πάµε στη διαδικασία των
παραβιάσεων και εκεί το κόστος θα είναι πολύ µεγαλύτερο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ο κ. Παναγιώτης Λαφαζάνης έχει το λόγο.
Μήπως πρέπει να κάνουµε µια συνεννόηση για το χρόνο, κύριε
Κοινοβουλευτικέ Εκπρόσωπε;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Τι συνεννόηση, κυρία Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Απ’ ό,τι µε ενηµερώνουν έχετε µιλήσει όλοι οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Όχι, δεν µίλησα καθόλου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Εγώ θα βάλω
πέντε λεπτά, γιατί έχετε µιλήσει για την Κύπρο και για όλα τα τρέχοντα και επείγοντα θέµατα.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, θέλω το λόγο
επί της διαδικασίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ορίστε, κύριε
Λαφαζάνη.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Δηλαδή θα µετρήσετε τον χθεσινό µου χρόνο για τη σηµερινή συνεδρίαση;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Όχι. Για το σηµερινό µιλάω.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Σήµερα δεν έχω µιλήσει καθόλου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Δεν έχετε µιλήσει; Με ενηµερώνουν ότι µιλήσατε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Καθόλου. Ποιος σας ενηµερώνει; Αφού δεν µίλησα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Εντάξει, το δέχοµαι. Εγώ βλέπω εδώ µπροστά τους χρόνους που πρέπει να
έχετε. Οκτώ λεπτά είναι ο χρόνος σας. Λέω µήπως µπορούµε να
λιγοστέψουµε τον χρόνο. Εν πάση περιπτώσει, είναι οκτώ λεπτά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Νοµίζω ότι όποιος θα επιχειρεί
από εδώ και µπρος, σ’ αυτήν την Αίθουσα, να µιλάει για την
Κύπρο θα δέχεται επίπληξη.
Κανονικά, η Βουλή αυτή έπρεπε να έχει συνεδριάσει ειδικά για
τις κυπριακές εξελίξεις. Αυτή την ώρα συγκλονίζεται ο ελληνικός
λαός από όσα συµβαίνουν στην Κύπρο. Αγωνιά για την πορεία
της Κύπρου. Όλοι προσβλέπουµε στην Κύπρο. Όλοι έχουµε
στραµµένα τα µάτια µας στην Κύπρο.
Ζητήσαµε, λοιπόν, το αυτονόητο: Η ελληνική Βουλή να συνεδριάσει για το κυπριακό. Να λάβουν τον λόγο οι επικεφαλής των
κοµµάτων, να εκθέσουν τις απόψεις τους, να πουν ένα θετικό
λόγο για την Κύπρο, τον κυπριακό λαό και τον αγώνα του. Το αρνηθήκατε ως Κυβέρνηση. Το αρνήθηκε ο Πρόεδρος της Βουλής
και επικαλέστηκε τον Κανονισµό. Ποιον Κανονισµό; Το εθνικό συµφέρον είναι πάνω από τους κανονισµούς. Και η Βουλή πρέπει
πάνω απ’ όλα, αυτήν την ώρα, να πάλλεται µε τον παλµό της Κύπρου.
Το «όχι» που είπε ο κυπριακός λαός, διαµέσου των αντιπροσώπων του της κυπριακής Βουλής, είναι ένα µεγάλο «ναι», µια
µεγάλη ελπίδα αυτήν την ώρα. Είναι δύσκολες ώρες για την
Κύπρο, κρίσιµες ώρες, αλλά και ιστορικές και ελπιδοφόρες.
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Η Κύπρος αυτήν την ώρα αγωνίζεται, κύριοι. Αγωνίζεται όχι
µόνο για το δικό της µέλλον, αλλά και για το µέλλον της Ελλάδας, για το µέλλον όλων των ευρωπαϊκών λαών. Το «όχι» της Κύπρου, όπως παλιότερα «όχι» της Ελλάδας, δεν ήταν µόνο
ελληνικά, δεν είναι µόνο κυπριακά, είναι πανευρωπαϊκά, πανανθρώπινα «όχι», τα οποία έχουν στραµµένα τα βλέµµατά τους σε
ένα προοδευτικό και καλύτερο µέλλον.
Αυτήν την ώρα χρειάζεται πανστρατιά, µεγάλη συσπείρωση
του ελληνικού λαού και συσπείρωση αλληλεγγύης στην Κύπρο.
Αυτήν την ώρα όλος ο ελληνικός λαός αισθάνεται αλληλέγγυος
στον κυπριακό λαό. Όλοι είµαστε αλληλέγγυοι στον κυπριακό
λαό. Όλοι, από µία άποψη, είµαστε Κύπριοι αυτήν την ώρα. Είµαστε όλοι µε την Κύπρο που αγωνίζεται για να χαράξει έναν
εναλλακτικό δρόµο πέρα και έξω από την τρόικα, πέρα και έξω
από τις νεοαποικιακές και κατάπτυστες αποφάσεις του Eurogroup.
Κι αν η Κύπρος αντιµετωπίζει φοβερά δύσκολες στιγµές αυτήν
την ώρα, φέρετε εγκληµατικές ευθύνες ως Κυβέρνηση. Ο τρικοµµατικός συνεταιρισµός µε την Κυβέρνηση Σαµαρά, φέρει εγκληµατικές ευθύνες για την κατάσταση που έχει περιέλθει η
Κύπρος, πολιτικά εγκληµατικές ευθύνες!
Μην κρύβεστε πίσω από την Κυβέρνηση του Νίκου Αναστασιάδη. Δεν µπορείτε να κρυφτείτε πίσω της. Δεν έχετε δικαίωµα
να κρυφτείτε. Είστε υπεύθυνοι για το Eurogroup, διότι η απόφαση του Eurogroup έβαλε σε δεινή δοκιµασία την Κύπρο, σε οικτρά διλήµµατα και σε φοβερές δυσκολίες. Είστε συνυπεύθυνοι
γι’ αυτήν την απόφαση του Eurogroup.
Δεν µπορείτε να παριστάνετε το εθνικό κέντρο απέναντι στη
Κύπρο, όταν οι στιγµές είναι καλές και οι περίοδοι ευοίωνες. Δεν
µπορείτε να παριστάνετε τότε το εθνικό κέντρο και τώρα ως Πόντιοι Πιλάτοι να τρίβετε τα χέρια σας. Δεν µπορείτε να τραβάτε
την ουρά σας απέξω τώρα, ανεξάρτητα τι έκανε η κυπριακή Κυβέρνηση, ο Υπουργός Οικονοµικών της Κύπρου και ο Πρόεδρος
της Κύπρου. Εσείς ξέρετε τι σηµαίνει µνηµόνιο για µια χώρα. Ξέρατε τι σηµαίνει να παίρνατε αυτήν την απόφαση του Eurogroup.
Ξέρετε ότι έτσι καταστρέφατε την Κύπρο, της διαλύσατε το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα, την κάνατε οικονοµική και κοινωνική
έρηµο. Και µιλάω και για το συνολικό πλέγµα των αποφάσεων
του Eurogroup. Το γνωρίζατε!
Έπρεπε, λοιπόν, η Κυβέρνηση της Ελλάδας, που θέλει να προασπίσει το δικό της εθνικό και κοινωνικό συµφέρον, που θέλει να
προασπίσει το µέλλον της, που θέλει να προασπίσει τους αδελφούς Κυπρίους και το αδελφό κράτος της Κύπρου, να πει: «Φτάνει, καταστρέψατε όλη τη Νότια Ευρώπη. Φτάνει µε αυτό το νησί.
Δεν µπορείτε να παίρνετε τέτοιες αποφάσεις. Η Κύπρος δεν έχει
µέλλον µε τέτοιες αποφάσεις». Θα έπρεπε η Ελλάδα, που δεν
σήκωσε το ανάστηµά της µε τρία µνηµόνια και βλέπει να καταστρέφεται, να πει κάτι, ένα θετικό λόγο για την Κύπρο.
Αντ’ αυτού πλειοδοτήσατε στην απόφαση του Eurogroup. Και
αν αυτά που λέµε σας φαίνονται υπερβολικά, παρακαλούµε να
καταθέσετε εδώ και τώρα τα πρακτικά του Eurogroup. Να ζητήσετε και να τα δώσετε στη δηµοσιότητα. Αυτά τα ιστορικά πρακτικά δεν θα µείνουν κρυφά. Αυτά τα πρακτικά θα διανεµηθούν,
θα δηµοσιοποιηθούν, θα τα µάθει ο ελληνικός λαός είτε το θέλετε είτε δεν το θέλετε. Και θα το µάθει, διότι αντιπροσωπεύουν
ιστορική αλήθεια σε ιστορικά κρίσιµες στιγµές. Όλη η Ελλάδα
και όλοι οι ευρωπαϊκοί λαοί πρέπει να ξέρουν ποιοι πήραν και τι
είπαν για να ληφθεί αυτή η απόφαση του Eurogroup που βάζει
σε οικτρά διλήµµατα την Κύπρο.
Πιστεύουµε, όµως, ότι ο κυπριακός λαός, οι πατριωτικές προοδευτικές πολιτικές δυνάµεις της Κύπρου θα µπορέσουν, παρά
τις δυσκολίες και τα δεινά που τους επισωρεύσατε, για άλλη µία
φορά, να βρουν διέξοδο και λύση. Εµείς είµαστε δίπλα τους
αυτήν τη στιγµή. Λέµε ένα µεγάλο «ναι» στην ιστορική απόφαση
της κυπριακής Βουλής. Είµαστε δίπλα στον κυπριακό λαό και
στις πατριωτικές προοδευτικές δυνάµεις της Κύπρου για να
βρουν µια θετική διέξοδο, για να σταθούν όρθιοι, να ανασάνουν
και σιγά-σιγά να µπορέσουν να ορθοποδήσουν και να βρουν διέξοδο από τη σηµερινή κρίση στην οποία και εσείς συνεισφέρατε
για να έρθουν.
Σήµερα εµφανίζεται στον ελληνικό λαό µεγάλη συσπείρωση
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παλλαϊκού χαρακτήρα. Είναι οµόθυµος ο ελληνικός λαός δίπλα
στην Κύπρο σήµερα και αποµονωµένοι αυτοί οι οποίο έφεραν
την Κύπρο σε αυτήν την κατάσταση. Είναι αποµονωµένοι όσοι
συνεισέφεραν στις δυσκολίες της, αυτοί που είναι παραδοµένοι
στη χώρα µας στη τρόικα και στα µνηµόνια. Ο ελληνικός λαός
τους αφήνει πίσω του, τους προσπερνά, βλέπει µπροστά και
ξέρει ότι δεν υπάρχουν µόνο τα εκβιαστικά διλήµµατα και οι απειλές, αλλά και οι θετικές διέξοδοι.
Κύριε Υπουργέ, το οικονοµικό σας Υπουργείο πρωταγωνίστησε, δυστυχώς, στο Eurogroup. Όχι εσείς προσωπικά, αλλά ο
κ. Στουρνάρας, τον οποίο θα έχουµε το απόγευµα στην Επιτροπή
της Βουλής και µπορούµε να πούµε ορισµένα πράγµατα. Αυτήν
την ώρα κάνατε ορισµένες θετικές, εγώ θα έλεγα, χειρονοµίες.
Δεν είπατε τίποτα για την απόσυρση. Εγώ δεν το άκουσα. Μήπως
το είπατε και σας αδικώ; Δεν άκουσα τίποτα να πείτε γι’ αυτήν
τη ρύθµιση που την αποσύρατε και η οποία χαρίζει φορολογικά,
δεκάδες εκατοµµύρια στην Τράπεζα Πειραιώς από τις µεταβιβάσεις των ακινήτων της Αγροτικής Τράπεζας. Την πήρατε πίσω και
ελπίζω να µην την ξαναφέρετε. Δεν είπατε τίποτα, βεβαίως, για
το µέλλον αυτής της ρύθµισης.
Δεν είναι δυνατόν το ελληνικό δηµόσιο σε αυτές ιδιαίτερα τις
ώρες -όχι ότι παλαιότερα έπρεπε να το κάνει- να χαρίζει φόρους
και κατά τα άλλα, να κάνει αγώνα κατά της φοροδιαφυγής για
κάθε έναν ο οποίος χρωστάει λίγο ΦΠΑ. Δεν µπορείτε να το κάνετε αυτό και ελπίζω να δεσµευθείτε ότι δεν θα το κάνετε και στο
µέλλον.
Καταθέσαµε, όµως και αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας για
το άρθρο 32.
Το άρθρο 32 πρέπει να το αποσύρετε, κύριε Υπουργέ. Το
άρθρο 32 είναι σκανδαλώδες απ’ όλες τις απόψεις. Είναι σκανδαλώδες να λέτε ότι σε περίπτωση εισφοράς ακινήτου από το
ΤΑΙΠΕΔ σε ανώνυµη εταιρεία, µπορεί να εκδοθεί κοινό εθνικό
σχέδιο χωρικής ανάπτυξης δηµοσίων ακινήτων για το σύνολο
των ακινήτων της εταιρείας. Πώς µπορείτε να το κάνετε αυτό;
Για το σύνολο των ακινήτων της εταιρείας; Αυτή η διάταξη είναι
σκανδαλώδης. Δεν µπορείτε να την περάσετε. Πρέπει να την
αποσύρετε.
Πρέπει να αποσύρετε, επίσης, το παρακάτω εδάφιο το οποίο
λέει ότι µέχρι την ολοκλήρωση της αποκρατικοποίησης εταιρειών
-ορίστε πού φθάσατε, για να διευκολύνετε τις αποκρατικοποιήσεις, να ακυρώνετε και να µαταιώνετε ποινικές διώξεις- που περιλαµβάνονται στο πρόγραµµα αποκρατικοποιήσεων των
µεσοπρόθεσµων πλαισίων δηµοσιονοµικής πολιτικής ή µέχρι την
αξιοποίηση επιµέρους περιουσιακών τους στοιχείων -µέχρι και
τα επιµέρους περιουσιακά στοιχεία βάζετε- αναστέλλεται η ποινική δίωξη των προσώπων στα οποία έχει ανατεθεί ή ανατίθεται
η νόµιµη εκπροσώπηση των εταιρειών αυτών για οφειλές των
εταιρειών προς το δηµόσιο, νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Όταν έχετε τέτοια ανάγκη για εξυγίανση στα οικονοµικά, έχετε
ανάγκη από έσοδα, αναστέλλετε τις ποινικές διώξεις διά νόµου
σε πρόσωπα τα οποία έχει κηρυχθεί η δίωξη, διότι οφείλουν στο
δηµόσιο; Αυτή η διάταξη είναι απολύτως φωτογραφική. Φοβούµαι ότι περιλαµβάνει και τον κ. Σταυρίδη, που σε παράπλευρη αίθουσα ορίζεται πλέον Πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ αεροπλανικά, διότι
διώκεται ο προηγούµενος Πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ. Έχει εισαγγελική δίωξη. Μήπως και ο κ. Σταυρίδης έχει δίωξη για οφειλές σε
πρωτοβάθµια αυτοδιοίκηση και θέλετε εκ των προτέρων να τον
απαλλάξετε από κάθε ποινική επίπτωση; Είναι σοβαρά αυτά τα
πράγµατα που κάνετε και επιµένετε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ολοκληρώστε,
κύριε Λαφαζάνη.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Η παρακάτω διάταξη του άρθρου 32 τι λέει;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Λαφαζάνη, πρέπει να ολοκληρώσετε!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε.
Παρέχεται στην εταιρεία «ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ
ΕΙΔΩΝ Α.Ε.» η δυνατότητα να αποσχίσει και να εισφέρει τον
κλάδο ταξιδιωτικού εµπορίου, δηλαδή, τον πιο σηµαντικό κλάδο
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της, προκειµένου να ιδιωτικοποιηθεί. Περνάτε εδώ σε ένα «αρθράκι» σκανδαλώδη πράγµατα, πέραν του ΟΠΑΠ, που έχετε σε
άλλη διάταξη.
Σας καλούµε, λοιπόν, να αποσύρετε το άρθρο 32. Εµείς δεν
το αποδεχόµεθα αυτό το άρθρο. Δεν το αποδεχόµεθα ως λογική,
ως αντίληψη. Δεν είναι η διαφωνία πολιτική, είναι κάτι πολύ παραπάνω. Και αν δεν το αποσύρετε, εµείς θα το θέσουµε σε ονοµαστική ψηφοφορία και θα καλέσουµε όλους τους Βουλευτές
όλων των πτερύγων να το καταψηφίσουν, να µη χρεωθούν αυτό
το άρθρο.
Βεβαίως, θα ήθελα να πω και δύο λόγια για όλα αυτά τα περίφηµα εργαλεία, τα οποία ενισχύετε και τα θεωρείτε το άκρον
άωτον, µάλλον, απ’ ό,τι κατάλαβα, της επενδυτικής προσπάθειας
-υποτίθεται- της χώρας…
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Όχι το άκρον άωτον!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Όχι το άκρον άωτον; Πάντως,
σοβαρό εργαλείο, σηµαντικό εργαλείο. Όµως, δεν µας είπατε
µέχρι τώρα σε τι συνεισέφεραν σε επενδύσεις όλα αυτά τα εργαλεία. Διότι εγώ ξέρω σε τι συνεισέφεραν σε δυσκολίες και σε
καταστροφές στην Ελλάδα, αλλά σε επενδύσεις δεν ξέρω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κλείστε, κύριε
Λαφαζάνη.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Μπορεί να είµαι ηµιµαθής, µπορεί να µην είµαι καλά πληροφορηµένος, αλλά δεν έπρεπε να µας
κάνετε µία αποτίµηση; Διότι πολύ φοβούµαι ότι µε αυτά τα εργαλεία των αγορών -που έχουν αρχή, αλλά δεν έχουν τέλος- το
µόνο που επιτυγχάνεται στο τέλος είναι να επιφέρουν φούσκες
και οι φούσκες να σκάνε και να δηµιουργούν παταγώδεις κρίσεις.
Ζήσαµε αρκετές τέτοιες κρίσεις και πρόσφατα στην Ελλάδα. Ας
µην ξαναζήσουµε µε αυτά τα εργαλεία τα οποία αναπτύσσει το
νοµοσχέδιό σας και µε τα οποία τους δίνετε και φορολογικές και
άλλες διευκολύνσεις και προνόµια, προκειµένου υποτίθεται να
παίξουν το θεάρεστο έργο τους.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Λαφαζάνη.
Ο κ. Βορίδης έχει το λόγο, ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος
της Νέας Δηµοκρατίας.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εγώ
οµολογώ ότι δεν αντιλαµβάνοµαι την ευφορία που διακατέχει τον
ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ εκείνο που ξέρω είναι ότι αυτήν τη στιγµή δεν υπάρχει συµφωνία, αυτήν τη στιγµή οι τράπεζες παραµένουν κλειστές, τα ελλείµµατα στην Κύπρο είναι εκεί. Εποµένως, αυτήν τη
στιγµή επίλυση του προβλήµατος δεν έχει βρεθεί.
Είναι απόλυτα σεβαστή η απόφαση που πήρε η Βουλή των Αντιπροσώπων. Πάντως, ηµέρα για πανηγυρισµούς εγώ δεν βλέπω.
Βλέπω ότι ακόµα η Κύπρος αγωνίζεται και προσπαθεί να επιλύσει
ένα πολύ σοβαρό πρόβληµα. Επίσης, οφείλω να επιστήσω την
προσοχή στην ελληνική Κυβέρνηση για την ανάγκη να θωρακίσει
το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα, διότι, προφανώς, εφόσον δεν
ισχύει η απόφαση του Eurogroup, αντιστοίχως υπάρχει η ανάγκη
-και νοµίζω ότι αυτό θα εξεταστεί σήµερα στην Επιτροπή Οικονοµικών- να τοποθετηθούµε για τους κινδύνους που διατρέχει το
ελληνικό τραπεζικό σύστηµα.
Γι’ αυτό και λέω ότι εγώ πανηγυρισµούς δεν βλέπω στην παρούσα φάση. Βλέπω µία κρίσιµη κατάσταση. Θεωρώ ότι αυτή
είναι που πρέπει να αντιµετωπιστεί. Χρειάζεται, πράγµατι, απόλυτη αλληλεγγύη προς τον κυπριακό λαό και προς την Κυπριακή
Δηµοκρατία. Χρειάζεται η µέγιστη προσοχή, αλλά εδώ βρισκόµαστε. Γιατί κάποιοι είναι ευτυχείς µε αυτήν τη συνθήκη, εγώ δεν
το έχω καταλάβει.
Το να κριτικάρει κάποιος την απόφαση του Eurogroup, εκεί
µπορεί κανένας να κάνει πάρα πολλές σκέψεις. Και έχουν γραφτεί και πάρα πολλά και έχουν ακουστεί πάρα πολλά από πολλές
πλευρές για τον κλονισµό -τουλάχιστον στην πρώτη εκδοχή,
αυτήν που υπήρξε της αφαίρεσης καταθέσεων κάτω των 100.000
ευρώ- στην εµπιστοσύνη προς το τραπεζικό σύστηµα, τη στιγµή
που µάλιστα υπάρχει εγγύηση καταθέσεων για τα 100.000 ευρώ.
Υπάρχει γενικότερη κριτική για ένα µεγάλο ταµπού το οποίο
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σπάει και τις συνέπειες που µπορεί να έχει αυτό για το τραπεζικό
σύστηµα.
Υπάρχουν, λοιπόν, πολλές σκέψεις και πολλές επιφυλάξεις και
πολλές κριτικές για το τι ήταν αυτή η απόφαση στο Eurogroup.
Όµως, θα πρέπει να συνεννοηθούµε. Υποθέτω ότι όλοι θέλουµε
η Κύπρος να παραµείνει στο ευρώ. Υποθέτω ότι όλοι θέλουµε η
Κύπρος να παραµείνει στην Ευρωζώνη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση
και υποθέτω ότι όλοι καταλαβαίνουµε ότι οι πολιτικές προσπάθειες που πρέπει να γίνουν από εδώ και πέρα είναι σε αυτήν την
κατεύθυνση. Αυτό είναι το µείζον και αυτό είναι που πρέπει να
διαφυλαχθεί.
Επίσης, εκείνο το οποίο πρέπει να γίνει είναι ξεκάθαρα η Κύπρος να πάρει τις αποφάσεις που πρέπει προκειµένου να χρηµατοδοτηθεί, να σταθεροποιηθεί το τραπεζικό της σύστηµα και
να µην υποστούν οι καταθέτες συνέπειες.
Δεν ξέρω γιατί χαίρεται ο ΣΥΡΙΖΑ σήµερα. Οι καταθέτες, πάντως, στην Κύπρο σας διαβεβαιώ ότι δεν είναι χαρούµενοι. Αγωνιούν για την τύχη των χρηµάτων τους. Οι τράπεζες παραµένουν
κλειστές για µία εβδοµάδα ακόµα. Πού είναι τα χαρµόσυνα νέα,
δεν ξέρω. Δύσκολες πολιτικές συγκυρίες, δύσκολες πολιτικές
αποφάσεις, σεβαστές ναι. Όµως, τώρα να κάνουµε και πάρτι,
αυτό οµολογώ ότι δεν το παρακολουθώ.
Ακούω και κριτική για την ελληνική Κυβέρνηση. Είναι και κριτική για την κυπριακή Κυβέρνηση αυτό; Τοποθετηθείτε σε αυτό,
διότι το ακούω από χθες. Ο Πρόεδρος της Κύπρου, ο Πρόεδρος
της Κυπριακής Δηµοκρατίας, ο κ. Αναστασιάδης χθες εξέδωσε
µία ανακοίνωση µε την οποία ευχαρίστησε θερµά τον Έλληνα
Πρωθυπουργό για την αδελφική αλληλεγγύη του στο τελευταίο
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο και στο Eurogroup. Αυτό εσάς δεν σας ενδιαφέρει; Δηλαδή, η Κυπριακή Δηµοκρατία και ο εκπρόσωπός
της ευχαριστούν τον Έλληνα Πρωθυπουργό για την αλληλεγγύη
του στο Eurogroup και εσείς ήρθατε χθες και ζητήσατε να παραιτηθεί ο Έλληνας Πρωθυπουργός, γιατί δεν στήριξε την
Κύπρο.
Για να έχουµε καλό ρώτηµα, πώς εκπροσωπήθηκε η Κύπρος
στο Eurogroup; Ποιος ήταν εκεί; Ο κ. Λαφαζάνης ήταν και την
εκπροσώπησε;
Ποιος ήταν εκεί; Πώς εκπροσωπήθηκε η Κυπριακή Δηµοκρατία; Δεν εκπροσωπήθηκε από τον Πρόεδρό της; Όταν εκπροσωπείται η Κυπριακή Δηµοκρατία από τον Πρόεδρό της και βγαίνει
το Eurogroup και λέει –διαβάστε την ανακοίνωση- ότι το Eurogroup χαιρετίζει την πολιτική συµφωνία µε τις κυπριακές
αρχές, ήταν παρών ο εκπρόσωπος της Κυπριακής Δηµοκρατίας.
Εσείς τι αξιώνετε από τον εκπρόσωπο της Ελληνικής Δηµοκρατίας; Αν ήσασταν εσείς, τι θα κάνατε; Αν δεν ήταν Κυβέρνηση ο
Σαµαράς, ο οποίος είναι κακός και ήσασταν εσείς που είστε
καλοί και έχετε αυτά τα δεδοµένα, τι θα κάνατε;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Έχετε και βαρυκοΐα. Τι να κάνουµε;
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Τι θα κάνατε; Θα την καταψηφίζατε;
Μάλιστα. Δηλαδή, θα ερχόταν η Κύπρος και θα έλεγε «εγώ θέλω
αυτήν τη συµφωνία, την κακή, τη δύσκολη, την εκβιαστική, αλλά
θέλω αυτήν τη συµφωνία». Και εσείς θα λέγατε «όχι, εµείς δεν
την εγκρίνουµε αυτήν τη συµφωνία, αναλαµβάνουµε εµείς την
ευθύνη του να πτωχεύσει η Κύπρος». Αυτά θα λέγατε; Αυτήν τη
θέση έχετε;
Έχετε µία πολυτέλεια. Έχετε το ακαταλόγιστον της Αντιπολιτεύσεως. Λέµε ό,τι να’ ναι, γιατί αυτό που λέµε δεν έχει απολύτως καµµία συνέπεια. Εάν, όµως, καθόσασταν σ’ εκείνην την
καρέκλα και οι λόγοι σας είχαν νοµικές συνέπειες και δεσµευτικότητα, φυσικά δεν θα τα κάνατε αυτά ούτε θα τα λέγατε αυτά,
γιατί θα ξέρατε τις επιπτώσεις της επόµενης µέρας.
Έρχεστε τώρα –ως επιµηθείς, στερνή µου γνώση να σ’ είχα
πρώτα- αφού έχει ψηφίσει µε ένα συγκεκριµένο τρόπο η κυπριακή Βουλή και λέτε «χαιρετίζουµε την απόφαση της κυπριακής Βουλής». Θα σας κάνω µία απλή και καθαρή ερώτηση. Αν
αύριο αποφασίσει αλλιώς η κυπριακή Βουλή; Θα τη χαιρετίσετε
ξανά την απόφαση ή όχι; Άρα, εσάς δεν σας νοιάζει τι αποφασίζει
η Κυπριακή Δηµοκρατία. Εσάς σας νοιάζουν οι ιδεοληψίες σας.
Εσάς σας νοιάζει η ιδεολογική σας ατζέντα. Εσείς θέλετε τα
πράγµατα να πάνε έτσι όπως τα νοµίζετε εσείς.
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Αυτή είναι η δική µας διαφορετική θέση και δεν κρυβόµαστε
πίσω από κανέναν. Όµως, προφανώς από τη στιγµή που δεν είµαστε έτοιµοι να πάρουµε το σύνολο των ευθυνών, γιατί ενδεχοµένως δεν έχουµε αυτές τις δυνατότητες επειδή δεν µπορούµε
να δανείσουµε τα 5,6 ή τα 5,8 δισεκατοµµύρια ευρώ στην Κυπριακή Δηµοκρατία που της λείπουν και γιατί δεν έχουµε τη δυνατότητα να αναλάβουµε εµείς το κόστος στήριξης της
οικονοµίας της, εµείς τσάµπα κουβέντες µε το µέλλον του κυπριακού Ελληνισµού δεν κάνουµε. Εσείς να τις κάνετε, γιατί είναι
τσάµπα και δωρεάν και γιατί είναι ανεύθυνες.
Άρα, λοιπόν και αυτήν τη στιγµή εκείνο που κάνουµε είναι να
µη στεκόµαστε απαθείς ούτε να κρυβόµαστε πίσω απ’ αυτό που
λέει η Κύπρος. Ακούµε µε πάρα πολύ µεγάλη προσοχή και
έχουµε και συγκεκριµένες κατευθύνσεις προς τις οποίες τοποθετούµαστε. Λέµε ότι η θέση της Κύπρου είναι στην Ευρωζώνη.
Η θέση της Κύπρου είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι’ αυτό πρέπει να αγωνιστεί η Κύπρος και η Ελλάδα µαζί, για να παραµείνουµε εκεί, κάνοντας την καλύτερη δυνατή συµφωνία και τις
ισχυρότερες δυνατές διαπραγµατεύσεις και προφανώς εξασφαλίζοντας µε τους καλύτερους όρους τη χρηµατοδότηση της κυπριακής οικονοµίας. Αυτή είναι η κατεύθυνση.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα ήθελα να πω και κάτι ακόµα. Δεν σας άκουσα να λέτε κουβέντα για το πώς έχει φθάσει η κατάσταση ως εδώ και για το
ποιος ευθύνεται, γιατί αυτήν τη στιγµή ρίχνετε την ευθύνη ουσιαστικά µε τη στάση σας στον Αναστασιάδη, ο οποίος είναι πρόεδρος δεκαπέντε ηµερών και κανείς δεν αναρωτιέται πώς
βρέθηκε, άραγε, η Κύπρος στο πρόβληµα και µε ποιου τη διακυβέρνηση. Ποιος είναι εκείνος –µια που σας αρέσουν κιόλας αυτάο οποίος έχει ψηφίσει ήδη τριάντα τρεις µνηµονιακούς νόµους,
αλλά αυτός είναι καλός, ενώ οι άλλοι δεν είναι καλοί;
Εµείς στα εθνικά θέµατα δεν βλέπουµε µε ιδεολογικές παρωπίδες. Βλέπουµε τα εθνικά θέµατα ως τέτοια που είναι, ως θέµατα που αφορούν τον Ελληνισµό και πρέπει πράγµατι να ενώνουν τον Ελληνισµό όχι σε µία ιδεολογική κατεύθυνση, αλλά σε
µία εθνική και πατριωτική κατεύθυνση, σε µία τέτοια σκοπιά, σε
µία σκοπιά από την οποία διαφυλάσσουµε τα κυριαρχικά συµφέροντα του Ελληνισµού, σ’ αυτήν την κατεύθυνση.
Όµως, αυτό δεν γίνεται, αν θέλουµε υποχρεωτικά να τα κάνουµε όλα µαρξιστικά και λενινιστικά καθεστώτα ή κάτι άλλο. Δεν
θα εξαρτήσουµε τη συµπόρευσή µας µε µία κυβέρνηση ενός
αδελφού χώρου, ενός όµαιµου χώρου, ενός χώρου µε τον οποίο
µας ενώνουν παρακαταθήκες χιλιάδων αιώνων. Δεν θα το εξαρτήσουµε από το αν η Κυβέρνηση µας αρέσει ή δεν µας αρέσει,
από την ιδεολογική της ταυτότητα. Θα την υποστηρίξουµε συνολικά.
Κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να πω δύο κουβέντες. Αποσύρατε
το άρθρο 42. Γιατί το αποσύρατε το άρθρο 42; Ακούω, λοιπόν,
ότι υπάρχει ένα αίτηµα από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ και δεν ξέρω
αν υπάρχει αντίστοιχο από την πλευρά της ΔΗΜΑΡ.
Κύριοι συνάδελφοι, για ποιο λόγο; Τι λέει το άρθρο 42; Θα
ήθελα, δηλαδή, να καταλάβω και τις ευαισθησίες σας από ένα
σηµείο και µετά µέσα στην Αίθουσα. Το άρθρο λέει ότι εγγυήσεις
οι οποίες έχουν καταπέσει και τις οποίες καλείται να πληρώσει
το ελληνικό δηµόσιο, εν συνεχεία το ελληνικό δηµόσιο δεν θα
πρέπει να τις διεκδικεί. Αυτό, µάλιστα, θα πρέπει να το εξαρτήσουµε από ένα γνωµοδοτικό συµβούλιο, στο οποίο κατ’ αποτέλεσµα επικρατούν ιδιωτικά συµφέροντα και εποµένως κρίνουν
µε βάση αυτά τα συµφέροντα το αν πρέπει να γίνει διεκδίκηση
του δηµοσίου ή όχι.
Αυτά ζητήσατε να αποσυρθούν; Λέω, λοιπόν, ότι από την Αντιπολίτευση, αλλά πολλές φορές και από τις πτέρυγες που στηρίζουν την Κυβέρνηση, επικρατούν λογικές οι οποίες πραγµατικά
είναι λαϊκιστικές λογικές που υπονοµεύουν το δηµόσιο συµφέρον. Δηλαδή, ερχόµαστε τώρα και τι λέµε; Λέµε ότι όχι µόνο το
δηµόσιο θα πληρώσει τις εγγυήσεις –διότι περί αυτού πρόκειταιαλλά και ότι δεν θα µπορεί και να τις αναζητήσει. Του κόβουµε
και το δρόµο στην αναζήτηση των εγγυήσεων. Και καταπίπτουν.
Ως προς αυτό δεν µπορεί να γίνει τίποτα, γιατί είναι εγγυητής το
δηµόσιο και εποµένως πρέπει να πληρώσει. Και όχι µόνο αυτό,
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αλλά αν πάει να τις αναζητήσει απ’ αυτόν που κατέπεσε, ο οποίος
µπορεί να έχει µπει σε µία διαδικασία του άρθρου 99 ή σε µία
διαδικασία συµβιβασµού, τότε για τους όρους αυτού του συµβιβασµού πρέπει να γνωµοδοτεί ένα συµβούλιο στο οποίο καθοριστική επιρροή έχουν οι εκπρόσωποι αυτών που ζητούν το
συµβιβασµό.
Ζητήσατε, λοιπόν, να αποσύρουµε αυτό το πράγµα; Και σας
ακούω να φωνάζετε εν συνεχεία για τα συµφέροντα του δηµοσίου, για τους φόρους και για τις φορολογίες;
Κύριε Υπουργέ, µε συγχωρείτε, αλλά δεν καταλαβαίνω. Πόσο
καλά εξηγήθηκε αυτό; Πώς ενώ κάποιες πολιτικές δυνάµεις –
µιλώ για το ΠΑΣΟΚ και τη ΔΗΜΑΡ, µαζί µε τη Νέα Δηµοκρατίαδίνουν αγώνα για την εξυγίανση αυτήν τη στιγµή και των δηµόσιων οικονοµικών, ανεχόµαστε µία τέτοιου τύπου λογική; Γιατί;
Επειδή πιέζουν τα επιµελητήρια; Καλά κάνουν τα επιµελητήρια
και πιέζουν. Τα επιµελητήρια είναι συνδικαλιστικοί φορείς, έχουν
τη φωνή τους, εκπροσωπούν αυτούς που εκπροσωπούν. Εµείς
εδώ εκπροσωπούµε το δηµόσιο συµφέρον. Αλίµονό µας αν εκπροσωπούµε τη µία τα επιµελητήρια, την άλλη τους εργατοϋπαλλήλους, την άλλη τον άλφα ή το βήτα ή την κάθε οµάδα
συµφερόντων. Οι οµάδες συµφερόντων έχουν θεσµικό ρόλο. Τα
συνδικάτα, τα κάθε µορφής συνδικάτα ακούγονται. Είναι χρήσιµα. Μας µεταφέρουν την άποψή τους. Εµείς, όµως, θα κρίνουµε µε βάση αυτό; Δεν θα κρίνουµε µε βάση το δηµόσιο
συµφέρον;
Με συγχωρείτε πολύ, κύριε Υπουργέ. Πήρατε την απόφασή
σας που είναι σεβαστή, αλλά θεωρώ ότι αυτή η διάταξη πρέπει
να αποτελέσει αντικείµενο περαιτέρω συζήτησης. Πρέπει να τη
δούµε ξανά. Αυτή η διάταξη πρέπει να επανέλθει, γιατί είναι ορθή
και εξυγιαντική. Κάνουµε πολλά πράγµατα γι’ αυτόν τον τόπο και
δεν µπορούµε να κάνουµε παραχωρήσεις.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Βορίδη.
Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ κ. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης έχει το λόγο.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µιας και αναφέρθηκε ο συνάδελφος κ. Λαφαζάνης στα πρακτικά του Eurogroup, τα οποία σας
συστήνω να τα αναζητήσετε για να δείτε τι ακριβώς διηµείφθη
εκεί µεταξύ των Υπουργών…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Εσείς να τα δείτε.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ: Εσείς να τα διεκδικήσετε και να τα
δηµοσιεύσετε. Δεν είναι απόρρητα, κύριε Λαφαζάνη. Τίποτα δεν
υπάρχει κρυφό σ’ αυτόν τον κόσµο. Ένα µικρό χωριό πια είναι ο
πλανήτης. Συνεπώς, µη δηµιουργείτε εδώ αίσθηση συνωµοσίας
ότι κάτι έγινε στο Eurogroup. Εγώ θα σας έλεγα να δείτε τα πρακτικά παρόµοιων συζητήσεων που έχουν γίνει εδώ και τρία χρόνια περίπου στην ελληνική Βουλή, όπου η δήθεν εθνοπατριωτική
ρητορική κυριάρχησε µε κούφια λόγια, τα οποία στη συνέχεια
δυστυχώς όχι απλώς αποδείχθηκαν ψεύδη και φρούδες ελπίδες,
αλλά πολλές φορές ζηµίωσαν τη χώρα.
Υπάρχει µία αποστολή του ΣΥΡΙΖΑ αυτές τις µέρες στην
Κύπρο –και πολύ σωστά- για να συµπαρασταθεί στους Κύπριους
αδελφούς µας για τη δοκιµασία που περνούν. Αναρωτιέµαι αν
λένε τα ίδια πράγµατα µ’ αυτά που λέει ο κ. Λαφαζάνης εδώ και
οι διάφοροι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, ότι δηλαδή ο Ελληνισµός
πάλλεται. Ο ΣΥΡΙΖΑ πάλλεται, όχι ο Ελληνισµός. Ο Ελληνισµός
της Κύπρου διέρχεται µία δοκιµασία. Οι άνθρωποι στην Κύπρο,
οι πολίτες, διέρχονται µία µεγάλη δοκιµασία. Έχουν κλειστές τις
τράπεζες επί πέντε ηµέρες και δεν ξέρουµε ακόµα για πόσες
µέρες θα ισχύει αυτό, καθώς η κυπριακή Κυβέρνηση διεξάγει
διαπραγµατεύσεις αυτήν τη στιγµή µε την τρόικα και άλλους ευρωπαϊκούς και διεθνείς παράγοντες. Και εδώ ο ΣΥΡΙΖΑ πάλλεται,
πιστεύοντας ότι τώρα δικαιώνεται.
Να ψάξετε τα Πρακτικά, να δείτε λίγο αυτή η ρητορική πόσο
κούφια και πόσο επικίνδυνη είναι. Να ψάξετε, επίσης και τα Πρακτικά παλαιών ετών στην διαδροµή του έθνους και να δείτε αυτές
οι ρητορικές, αυτού του είδους οι κοινοβουλευτικές συµπεριφορές σ’ αυτή την Αίθουσα ιστορικά, πόσο έχουν βλάψει την πατρίδα. Και είστε και µια αριστερή παράταξη, ένα αριστερό κόµµα.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Γιατί άραγε, δεν στείλατε µια αποστολή, όταν πριν από λίγες
εβδοµάδες ο Πρόεδρος Χριστόφιας µε τα δάκρυα στα µάτια
οµολογούσε την πιθανή ένταξη της Κύπρου στο µηχανισµό, για
να συµπαρασταθείτε τότε στην κυπριακή Κυβέρνηση και στη
Βουλή των Αντιπροσώπων; Επειδή θα ήταν διάψευση των ελπίδων σας και των προσδοκιών σας, της ουτοπίας σας δηλαδή, ότι
η Κύπρος βρήκε από κάπου αλλού χρήµατα, από εκεί που έλεγαν
και κάποιοι άλλοι και θα ήταν ακόµη διάψευση των θεωριών συνοµωσίας που καλλιεργήσατε τόσο χρόνια σ’ αυτήν τη χώρα ότι
υπάρχουν και κάποιες άλλες λύσεις.
Κοιτάξτε, δεν µπορείτε εσείς, να εµφανίζεστε εδώ µέσα ως εκπρόσωποι του λαού, γιατί εκπρόσωποι του λαού είναι όλοι εδώ
και ούτε µπορείτε να εκπροσωπήσετε τον κυπριακό λαό γιατί ο
κυπριακός λαός έχει δικούς του εκπροσώπους.
Εµείς ως Έλληνες, ως ελληνική Βουλή, ως ελληνική πολιτεία,
ως Έλληνες πολίτες, έχουµε χρέος, καθήκον και ταυτόχρονα την
ισχυρή θέληση να είµαστε αλληλέγγυοι υποστηρικτές και πατριωτικά µαζί µε τους Κύπριους πολίτες να υπερβούν αυτήν τη
δύσκολη στιγµή. Μέχρι εκεί όµως. Από εκεί και πέρα, δεν είναι
δική σας δουλειά ούτε δική µας. Είναι δική τους απόφαση στο
πλαίσιο της δηµοκρατίας. Κυρίως όµως –και το άκουσα προηγουµένως και τον κ. Βορίδη και πρέπει να το διακηρύξουµε
προς κάθε κατεύθυνση και µε πολύ υψηλούς τόνους- η Κύπρος
είναι µια ευρωπαϊκή χώρα, είναι µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
είναι µέλος της Ευρωζώνης, είναι µέλος σ’ όλους τους θεσµούς
της Ευρώπης και αυτό είναι µια κατάκτηση. Και όταν έχουµε προβλήµατα µε την Ευρώπη η απάντηση είναι «ακόµα περισσότερο
Ευρώπη» και όχι υπονόµευση της Ευρώπης.
Τι πανηγυρίζετε, λοιπόν, αυτήν τη στιγµή, κύριοι συνάδελφοι;
Όταν ένας λαός δοκιµάζεται –οι Κύπριοι- και εσείς θέλετε να κάνετε σπέκουλα εδώ µέσα, όταν ακόµα η υπεύθυνη πολιτική ηγεσία στην Κύπρο δεν έχει λάβει αποφάσεις και διαπραγµατεύεται,
εσείς θέλετε να κάνετε σπέκουλα εδώ ζητώντας συζήτηση προ
ηµερησίας διατάξεως.
Σ’ ό,τι αφορά την ανάµειξη της Κυβέρνησης και των ευθυνών
της απέναντι στις αποφάσεις που έλαβε το Eurogroup για την
Κύπρο, κοιτάξτε, δεν είναι απλώς υποκριτικό -και µιλάτε µάλιστα
και για εθνικές εγκληµατικές ευθύνες- είναι και επικίνδυνο. Ξέρετε πολύ καλά πώς λαµβάνονται οι αποφάσεις. Γνωρίζετε πολύ
καλά την ευρωπαϊκή διαδικασία. .Και γνωρίζετε πολύ καλά, επίσης, ότι η Κύπρος έφυγε µε µια απόφαση την οποία απεδέχθη η
ίδια την ηµέρα εκείνη και την οποία ανέτρεψε στη συνέχεια το
κυπριακό Κοινοβούλιο.
Τι θέλετε, λοιπόν; Τι περιµένετε από την Ελλάδα να κάνει; Δεν
είναι στάση αυτή ούτε από εσάς ούτε από τους υπόλοιπους που
εµφανίζονται κατά καιρούς εδώ µέσα µ’ αυτήν τη ρητορική.
Η ώρα είναι εξαιρετικά δύσκολη. Η στιγµή είναι πάρα πολύ κρίσιµη και αυτό που χρειάζεται να κάνουµε σ’ αυτήν την Αίθουσα,
εκπέµποντας και ένα µήνυµα στον ελληνικό λαό, είναι το εξής:
Πρώτον, να µιµηθούµε τους Κύπριους που έχουν εξασφαλίσει
µία minimum στοιχειώδη ενότητα σε κάποια πράγµατα, την οποία
εµείς δεν µπορούµε να εξασφαλίσουµε εδώ µέσα.
Δεύτερον, να διαβεβαιώσουµε τον ελληνικό λαό, τους Έλληνες πολίτες ότι θα συνεχίσουµε να αγωνιζόµαστε για τη χρηµατοδότηση της χώρας, για την υπέρβαση της κρίσης, για τη
διασφάλιση των καταθέσεων, για την προοπτική ανάκαµψης της
οικονοµίας και τη δηµιουργία µιας νέας οικονοµίας παραγωγικής, εξαγωγικής, εξωστρεφούς, µιας οικονοµίας που θα δηµιουργήσει ευηµερία τα επόµενα χρόνια.
Σας το ξαναλέω, µε κατεβασιές δεν κερδίζεται η µάχη. Χρειάζεται οργάνωση, στρατηγικό σχέδιο. Χρειάζεται να προετοιµαστείτε, να πείσετε τους Έλληνες ότι µπορείτε να κυβερνήσετε.
Από το 2015 και µετά να είστε έτοιµοι µέσα από ένα µαραθώνιο
ο οποίος είναι κοπιαστικός και επώδυνος, να διεκδικήσετε µαζί
µε τους υπόλοιπους την ψήφο του ελληνικού λαού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Χρυσοχοϊδη.
Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Τέρενς Κουίκ.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Ευχαριστώ πολύ,
κυρία Πρόεδρε.
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Πριν ξεκινήσω την οµιλία µου, θέλω να πω ότι έχω φέρει το εισιτήριο του ταξιδιού που έκανα χθες προς και από τη Μυτιλήνη.
Είναι 300 ευρώ για να πάω και να έρθω στο νησί µου. Είναι 160
ευρώ το πήγαινε από τα οποία ακούστε φόρους: 12 ευρώ GR, 12
ευρώ WP, 5,65 ευρώ WQ, 18 ευρώ YR και ακόµη 15 ευρώ. Όλα
αυτά µας κάνουν κοντά στα 60 ευρώ σε φόρους για να πάω από
εδώ στη Μυτιλήνη. Φανταστείτε ο κάτοικος του νησιού που κάτι
του συµβαίνει και πρέπει να φύγει επειγόντως να έρθει στην
Αθήνα ή κάποιος ο οποίος κάνει εµπόριο µε τα νησιά, τι πρέπει
να πληρώσει για να εκτελέσει τη δουλειά του. Αυτό δεν µπορεί
να λέγετε ανάπτυξη σε καµµία περίπτωση. Και µη µου λένε οι αεροπορικές εταιρείες ότι έχουν τα εισιτήρια σε ευκαιρίες, γιατί
όπως ξέρετε αυτά είναι το λιγότερα µέσα σε µια καµπίνα.
Απλά και µόνο σας τονίζω, ότι όταν µιλάµε για εργαλεία ανάπτυξης, καλό θα είναι να υπολογίζουµε ότι και στα εργαλεία αυτά
θα πρέπει να έχουµε και µία στοιχειώδη δυνατότητα να ταξιδεύουµε οικονοµικότερα µέσα στην ίδια την πατρίδα µας. Διότι,
όπως γνωρίζετε -και αν δεν το γνωρίζετε σας το λέω- οι κάτοικοι
και στη Μυτιλήνη και στη Χίο και στη Σάµο προτιµούν να ταξιδεύουν µε το καραβάκι να πηγαίνουν απέναντι και να παίρνουν
τις τουρκικές αερογραµµές για να κάνουν τη δουλειά τους,
ακόµα και για έρθουν φθηνότερα στην Αθήνα. Αυτό είναι ένα το
κρατούµενο.
Το δεύτερο έχει να κάνει µε αυτό το οποίο άκουσα µε πάρα
πολύ προσοχή από τον συνάδελφο µου τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της Νέας Δηµοκρατίας, ο οποίος ανησυχών είπε ότι θα
πρέπει να ληφθεί µέριµνα για την υπεράσπιση του ελληνικού τραπεζικού συστήµατος σε σχέση µε αυτά που συνέβησαν στην
Κύπρο. Αυτό θα το ερµηνεύσω και αποτελεί και µία µία ανάλυση,
την οποία έκανα και σήµερα το πρωί όταν ρωτήθηκα από ένα ραδιόφωνο.
Σε κάθε περίπτωση η ελληνική συγκυβέρνηση από τα γεγονότα της Κύπρου είναι χαµένη. Και θα σας πω γιατί. Μην αµφιβάλλετε ότι το «τσουνάµι» δεν θα πιάσει και εµάς και ίσως και
τον Νότο. Η ανάλυση που έκανε ο αναλυτής του «BBC» πριν από
δύο µέρες αυτό ακριβώς περιέγραφε. Εάν της βγει της Κύπρου
αυτό που κάνει, δεν θα µπορείτε να σταθείτε εδώ µέσα στη
Βουλή απέναντι στα µάτια των Ελλήνων γιατί θα σας πουν πολύ
λογικά «γιατί εκείνοι κατάφεραν και εσείς προσκυνήσατε από την
πρώτη στιγµή;».
Κλείνω το θέµα µε το Κυπριακό. Έτσι και αλλιώς τοποθετήθηκε σήµερα και ο συνάδελφος ο Νότης Μαριάς αλλά και κυρίως
χθες ο Πρόεδρός µας, ο Πάνος Καµµένος. Έρχοµαι τώρα σ’
αυτό που συζητάµε σήµερα, για τα επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης τα οποία είναι επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, αλλά ξέρετε
για τους ξένους, όχι για µας. Αυτούς αναπτύσσουµε οικονοµικά
και όχι εµάς.
Θα αναφερθώ στο άρθρο 32, το οποίο έχει µέσα και την απαλλαγή από τις ποινικές διώξεις.
Κύριε Υπουργέ, είναι καθήκον της επόµενης κυβέρνησης όποια κυβέρνηση και αν προκύψει που φαντάζοµαι θα είναι από
χέρι αντιµνηµονιακή- να ελέγξει τα έργα και τις ηµέρες της σηµερινής Κυβέρνησης και κυρίως εκείνων οι οποίοι εκχώρησαν την
εθνική µας περιουσία.
Συνεπώς, απαλλαγή στα µάτια του ελληνικού λαού δεν µπορεί
να έχει κανείς. Πολύ περισσότερο ας σταµατήσει η Βουλή των
Ελλήνων να νοµοθετεί απαλλαγές. Διότι ο ελληνικός λαός ένα
πράγµα θέλει. Κάποια στιγµή και µέσα στη συνταγµατική Αναθεώρηση, να τελειώσει και αυτή η ιστορία του άρθρου 84 περί ασυλίας. Να σας υπενθυµίσω ότι την έκαναν µαζί δύο συνταγµατολόγοι ο κ. Προκόπης Παυλόπουλος και ο κ. Ευάγγελος Βενιζέλος, για να µένουν ατιµώρητοι εκείνοι οι οποίοι διακυβεύουν τα
συµφέροντα του ελληνικού λαού ή βάζουν το χέρι τους µέσα στο
µέλι.
Πάµε τώρα ένα-ένα στα κοµµάτια, τα οποία αναφέρονται µέσα
σε αυτό το νοµοσχέδιο, το οποίο φέρατε.
Ξεκινώ από τον ΟΠΑΠ. Με συγχωρείτε, αλλά ζούµε µέσα σε
µια κοινωνία που ξέρουµε τα πράγµατα. Ο ΟΠΑΠ, είναι αυτός ο
οποίος και µέσα από τα κονδύλια του, µπορεί και κατευθύνει και
τις εκάστοτε κυβερνητικές πολιτικές µε διαφηµίσεις και µε χορηγίες. Και µη µου το αρνηθείτε.
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Ο ΟΠΑΠ, λοιπόν, µπαίνει µέσα στο παιχνίδι και µε τους «κουλοχέρηδες». Και εγώ σας λέω. Θέλετε να κάνουµε την Ελλάδα
ένα µεγάλο Λας Βέγκας; Δηλαδή, θέλετε να βγαίνουµε από το αεροπλάνο και να βλέπουµε ένα «κουλοχέρη» µπροστά µας; Θέλετε
να αναπτύξουµε «κουλοχέρηδες» στις γειτονιές της Ελλάδας,
όπου έχουµε τους άνεργους, όπου έχουµε τη δυστυχία, όπου
έχουµε οικογένειες, οι οποίες δεν έχουν να πληρώσουν το ρεύµα
τους και να τους βάλουµε στον πειρασµό µε τους «κουλοχέρηδες» για να κερδίσουν κάποιοι επιχειρηµατίες; Μην το κάνετε. Το
φώναζα από τότε που δηµοσιογραφούσα. Είναι έγκληµα.
Ήδη ξέρουµε ότι η βιοµηχανία των καζίνο έχει αφανίσει περιοχές στις χώρες, εκεί όπου ευδοκιµούν. Μη βάλετε τους «κουλοχέρηδες». Αποσύρετε το συγκεκριµένο άρθρο. Μην το βάλετε.
Όσον αφορά την ασφάλιση των αυτοκινήτων, να πω το εξής.
Εγώ δεν έχω τη δυνατότητα να κρατήσω άλλο το αυτοκίνητο µου
και καταθέτω τις πινακίδες. Γιατί θα πρέπει να πληρώνω και την
ασφάλιση για ένα αυτοκίνητο, το οποίο το έχω παρκαρισµένο σε
ένα χώρο, τον οποίο µάλιστα έχω δηλώσει και στην εφορία;
Ερωτώ ευθέως.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Το αλλάξαµε.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Το αλλάξατε;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Το αλλάξαµε αυτό, ήδη από την επιτροπή.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Πολύ ωραία.
Αλλά θα σας ρωτήσω κάτι. Γιατί το κάνατε αρχικά; Και δεν
θέλω χαµόγελα από πίσω, από το πολυπληθές επιτελείο του
Υπουργού, σε καµµία περίπτωση. Λίγος σεβασµός σας παρακαλώ πολύ. Για τους συνεργάτες σας µιλάω, κύριε Υπουργέ.
Γιατί το κάνατε; Το κάνατε αντίδωρο για το «κούρεµα»; Έχετε
ρωτήσει πόσα δισεκατοµµύρια «κουρεύτηκαν» από τις ασφαλιστικές εταιρείες στο γνωστό «κούρεµα», τι χάσανε από τα αποθεµατικά τους;
Δεν κάνατε, όµως, µια αντίστοιχη ρύθµιση για τους µικρούς
οµολογιούχους. Για τους µικρούς οµολογιούχους, δεν το κάνατε,
δεν ήταν µέσα στην πρόνοιά σας. Όπως, δεν κάνατε καµµία ρύθµιση και για εκείνους, οι οποίοι έπεσαν θύµατα της «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ». Ακόµα σέρνονται αυτοί οι άνθρωποι.
Θα ήθελα να πω κάτι ακόµα, το οποίο το θεωρώ πολύ σηµαντικό. Επειδή στο άρθρο 32 έχετε βάλει την πρόνοια της απαλλαγής από ποινική δίωξη, αυτό σηµαίνει ότι κάτι φοβάστε ότι µπορεί
να συµβεί, ότι κάποιοι µπορεί να κατηγορηθούν στο µέλλον, ότι
κάτι δεν έχουν κάνει καλά, ότι έχουν ξεπουλήσει. Μπορείτε να
µου πείτε τότε γιατί, σε αντίθεση µε αυτό που πάτε να περάσετε
τώρα, πριν από τρεις εβδοµάδες εδώ µέσα στη Βουλή και µε τις
δικές µας τις επικλήσεις, συµφωνήσατε ότι θα πρέπει για οτιδήποτε εκχωρείται προς εκµετάλλευση αγοράς νησίδων και βραχονησίδων, να χρειάζεται την υπογραφή των τεσσάρων Αρχηγών
των Ενόπλων Δυνάµεων; Γιατί προστατεύετε ένα κοµµάτι της ελληνικής περιουσίας στην οποία συµφωνήσαµε εδώ στη Βουλή ότι
δεν µπορεί να πουληθεί; Για πρώτη φορά η Βουλή των Ελλήνων
αποφάσισε ότι δεν πουλιέται νησίδα ή βραχονησίδα. Γιατί αυτά
τα προστατεύσατε και αφήνετε χύµα και απροστάτευτη, όλη την
υπόλοιπη δηµόσια περιουσία της χώρας; Και µέσα σε αυτά εντάσσονται και τα λιµάνια, εντάσσονται και τα αεροδρόµια.
Από καιρό είχα παρακαλέσει τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας να
προνοήσει το Υπουργείο να ζητήσει να πάρει την ήµισυ ιδιοκτησία λιµένων και αεροδροµίων -και πόσω µάλλον σε ευαίσθητες
περιοχές του Αιγαίου- ακριβώς για να µπορούµε να ελέγξουµε
µια κατάσταση. Γιατί βλέπετε τι γίνεται στο Αιγαίο. Οι Τούρκοι
σήµερα έκαναν βόλτα µέχρι κάτω από το Καστελλόριζο. Εχθές
είχαν φτάσει µέχρι τη Τζιά. Δεν παίζονται µε την εξωτερική πολιτική την οποία ασκεί η συγκεκριµένη Κυβέρνηση. Δεν το κάνατε
αυτό ούτε και αυτό.
Και µάλιστα, µέσα σε όλα έχετε καταφέρει να µπερδέψετε και
την κατάσταση, δηλαδή να χάσουµε και την έννοια του ποια είναι
τα γεωγραφικά διαµερίσµατα της Ελλάδας. Έχουµε χάσει την
ταυτότητα των Ιονίων Νήσων. Έχουµε χάσει την ταυτότητα της
Θεσσαλίας, επειδή κατάγεστε από εκεί…
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Από τη Στερεά Ελλάδα είµαι.
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ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Συγγνώµη, από τη
Στερεά Ελλάδα.
Φτάσατε, λοιπόν, στο σηµείο η αποκεντρωµένη περιφέρεια να
ελέγχει πράξεις της Στερεάς Ελλάδας. Πας στον Λαµιώτη και
σου λέει: «Θα πρέπει να αποφασίσουν από τη Λάρισα». Πάς στο
λιµάνι του Βόλου και σου λένε: «Ναι, αλλά τώρα έχουµε υπαχθεί
στη Θεσσαλονίκη». Πάς στην Κέρκυρα και σου λέει: «Ναι, αλλά
τώρα µας έχουν µεταφέρει στην Πάτρα». Ξέρετε, είναι σαν την
παγκοσµιοποίηση. Πάτε να κάνετε πανελλαδοποίηση, να µην
υπάρχουν γεωγραφικά διαµερίσµατα στην Ελλάδα.
Και βέβαια, µέσα σε όλο αυτό το πολύ ωραίο σύστηµα έχει
µπει και η κ. Κεφαλογιάννη, η οποία διαλύει όλη τη διαφήµιση
του τουρισµού στη χώρα και πολύ περισσότερο στις δύο µεγάλες ναυαρχίδες µας, στη Ρόδο και στην Κέρκυρα, για να τρίβουν
τα χέρια τους οι Τούρκοι απέναντι.
Κύριε Υπουργέ, µιλάµε επίσης και για τη δυνατότητα που δίδεται για εισβολή του κράτους στους τραπεζικούς λογαριασµούς
µισθωτών και συνταξιούχων, εάν χρωστούν στις εφορίες. Ξέρετε
ότι πλέον ο Έλληνας δεν έχει φοροδοτική ικανότητα. Είναι ένα
ζήτηµα, που το κουβεντιάζουµε µαζί τουλάχιστον εδώ και ένα,
ενάµιση χρόνο από τότε που δηµοσιογραφούσα.
Αλλά, εάν το επιτρέψετε αυτό, εάν βάλετε το χέρι κατευθείαν
στους τραπεζικούς λογαριασµούς των µισθωτών και των συνταξιούχων, πολύ φοβάµαι ότι θα έχουµε «ντόµινο» περιπτώσεις,
όπως και στην Κύπρο. Γιατί εάν στην Κύπρο, για παράδειγµα,
πήγε να γίνει το «κούρεµα» των καταθέσεων, να σας υπενθυµίσω
ότι και εσείς µε τις ψήφους των φιλοκυβερνητικών Βουλευτών
κάνατε επίσης «κούρεµα» των καταθέσεων των Ελλήνων. Γιατί
τα χρήµατα που «κουρεύτηκαν» από αυτά που βρέθηκαν στην
Τράπεζα της Ελλάδος ήταν χρήµατα του ελληνικού λαού, των
πανεπιστηµίων, των νοσοκοµείων, των ΤΕΙ, των µικρών οµολογιούχων πόσω µάλλον.
Και τελειώνω µε την τροπολογία του Υπουργείου Παιδείας που
αποσύρθηκε. Ορθώς την αποσύρατε. Να κάνω όµως µια παρατήρηση, γιατί απέναντι έχουµε και µια νέα γενιά ανθρώπων, η
οποία θέλει να έχει εµπιστοσύνη στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα. Το σχέδιο «Αθηνά» µπορεί να εξηγήσει η Κυβέρνηση γιατί
δεν το φέρνει στη Βουλή ως νοµοθέτηµα, για να το συζητήσουµε
εµείς εδώ; Γιατί δεν το φέρνετε; Το κάνετε προεδρικό διάταγµα.
Να σας πω γιατί; Γιατί ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι εάν έρθει τέτοιο νοµοθέτηµα µε τίτλο «Αθηνά» εδώ στη Βουλή, θα καταψηφιστεί και από τους δικούς σας Βουλευτές, διότι το έχετε φτιάξει
από έναν ιδιώτη µελετητή µε σκοπό να εξυπηρετηθούν κοµµατικά, τοπικά, βουλευτικά συµφέροντα και εξανεµίζοντας ειδικότητες, οι οποίες κρατάνε και βιοµηχανίες ολόκληρες, όπως των
εκδόσεων, των βιβλίων, των Μέσων Ενηµέρωσης. Αναφέροµαι
στους γραφίστες, για παράδειγµα.
Από κει και πέρα, όπως έχει πει και ο συνάδελφος εισηγητής
ο Νότης Μαριάς, εµείς επί της αρχής έτσι και αλλιώς καταψηφίζουµε το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο. Όπως σας είπα, είναι επενδυτικά εργαλεία µόνο και µόνο για τους δανειστές µας ή για
εκείνους που θέλουν να έρθουν να κάνουν την αρπαγή στην Ελλάδα. Και όταν θα γίνει η ψηφοφορία των άρθρων, θα δείτε που
θα πούµε «κατά» και πού θα πούµε «ΠΑΡΩΝ».
Πάντως σας διαβεβαιώ ότι όπως είπε ο κ. Στουρνάρας, καταδικάζοντας την Κύπρο και φέρνοντάς το αυτό σαν ντόµινο εδώ
στην Ελλάδα, δεν θα πούµε ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
και εµείς, κύριε Κουίκ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας
«ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία
του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής των Ελλήνων, πενήντα τρείς µαθητές και µαθήτριες και τρείς
εκπαιδευτικοί-συνοδοί τους από το 6ο Γυµνάσιο Ευόσµου Θεσσαλονίκης.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Το λόγο έχει ο κ. Χρήστος Παππάς, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Μιλάω εγώ; Μήπως θα µιλήσει ο κύριος
Υπουργός;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Όχι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Γιατί αποσύρετε συνέχεια άρθρα από το
πρωί. Μιλάτε το δίλεπτο και αποσύρετε συνέχεια άρθρα. Δεν
ξέρω τι σας έχει πιάσει σήµερα. Κλονιστήκατε από το «ΟΧΙ» της
Κύπρου. Καιρός να αποσυρθείτε και εσείς οι ίδιοι, µπας και γλιτώσουµε.
Ευκαιρία, λοιπόν, να µιλήσουµε για τη Νέα Δηµοκρατία. Ξέρετε, σε κάτι τέτοιες συζητήσεις µεσηµεριανές, που είναι πολύ
λίγοι -πολλοί έχουν πάει για φαΐ, για κούρεµα, δεν ξέρω τι- λέγονται εξαιρετικά πράγµατα. Άκουσα µε πολύ ενδιαφέρον τον
εκπρόσωπο της Νέας Δηµοκρατίας να λέει «µας πιέζουν τα επιµελητήρια, µας πιέζουν οι άνεργοι, µας πιέζουν οι επαγγελµατίες, οι εργατοϋπάλληλοι». Τι µας ενδιαφέρει αυτό εµάς;
Εµάς µας ενδιαφέρει το δηµόσιο συµφέρον. Δηλαδή, το συµφέρον των εργατοϋπαλλήλων, των ανέργων, των επιµελητηρίων
είναι διάφορο από το δηµόσιο συµφέρον; Το δηµόσιο συµφέρον
είναι διάφορο από το συµφέρον του λαού;
Εµείς λέµε ότι το δηµόσιο συµφέρον είναι το εθνικό συµφέρον,
είναι το συµφέρον του λαού τώρα και στο µέλλον. Αυτό είναι το
συµφέρον. Δηλαδή, είναι µία διαφορετική επιχείρηση το δηµόσιο
και είναι άλλο πράγµα ο ελληνικός λαός; Λάθος τοποθέτηση.
Εγκαλέσατε τον κύριο Υπουργό και του είπατε για το άρθρο
42 και αποκαλύψατε τη θέση της ΔΗΜΑΡ, τη θέση του ΠΑΣΟΚ,
τη θέση αυτών που συγκυβερνάτε. Βλέπω ότι υπάρχουν τριγµοί.
Λοιπόν, να αποσύρετε το άρθρο 42.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Απεσύρθη.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Το απέσυρε. Δεν το αποσύρατε εσείς. Και
εσείς είπατε «γιατί το αποσύρατε;». Πολύ ωραία πορεύεστε.
Το ΠΑΣΟΚ, ο κ. Βενιζέλος ήρθε µε περίσσιο θράσος σήµερα
να παραστήσει τον Ροµπέν των φτωχών. Ποιος; Ο κ. Βενιζέλος,
του ΠΑΣΟΚ. Ο κ. Βενιζέλος που µίλησε για διαφάνεια, για διαφάνεια στα κεφάλαια, για διαφάνεια στο τραπεζικό σύστηµα και
προκάλεσε σήµερα το κοινό αίσθηµα και την κοινή λογική. Λες
και δεν ήταν ο κ. Βενιζέλος, αυτός που µιλούσε µε τους διαφόρους κυβερνήτες και κατηγόρησε την Κύπρο για «πλυντήριο».
Λες και δεν µιλούσε τόσα χρόνια ο κ. Βενιζέλος µε τα άλλα «πλυντήρια» της Ευρώπης.
Στο σπίτι του κρεµασµένου –δεν είναι κανένας Πασόκος εδώ
να τα ακούσει- δεν µιλάνε για σκοινί. Δεν µπορεί να µιλά για διαφάνεια το ΠΑΣΟΚ, αυτοί οι αρχιερείς των σκανδάλων, το ΠΑΣΟΚ
της «SIEMENS», του Τσουκάτου, το ΠΑΣΟΚ των υποβρυχίων –
για να θυµίσουµε στον κ. Βενιζέλο- το ΠΑΣΟΚ της Κτηµατικής.
Το σκάνδαλο της Κτηµατικής δεν το αγγίζει κανείς. Όλοι της Κτηµατικής είναι βολεµένοι σε θέσεις. Δεν µιλάει κανείς για τη Κτηµατική και τους χιλιάδες που έχασαν τα λεφτά τους σε Ελλάδα
και Αµερική. Και όλα τα σκάνδαλα που δεν µπορούν να απαριθµηθούν, γιατί δεν θα µας φτάσει ο χρόνος. Και έχει το θράσος ο
κ. Βενιζέλος να µιλάει σήµερα για διαφάνεια.
Σήµερα αυτή η τοποθέτηση του κ. Βενιζέλου, που σηκώθηκε
και έφυγε από τις διάφορες δουλειές του για να έρθει στην ελληνική Βουλή να µιλήσει –τουλάχιστον αυτός ήλθε, γιατί ο άλλος
συγκυβερνήτης δεν έρχεται ποτέ, εννοώ τον κ. Σαµαρά- συνάδει
µε τη στήριξη που δίνει στη συγκυβέρνηση και στον κ. Σαµαρά;
Γιατί ο κ. Σαµαράς ακολουθεί διαφορετική πολιτική. Είδαµε ότι
ο κ. Σαµαράς και ο κ. Στουρνάρας, τήρησαν σιγή ιχθύος στο Eurogroup, σαν πιστά στρατιωτάκια της Μέρκελ. Και έρχονται τώρα
όψιµα να πουν και να στηρίξουν την απόφαση της κυπριακής
Βουλής.
Για να τελειώνουµε, λοιπόν, µε τον κ. Βενιζέλο, ο οποίος σήµερα -όπως προείπα- παρέστησε τον Ροµπέν των φτωχών -γιατί
µίλησε περί πατριωτισµού ο κ. Βενιζέλος- να πούµε ότι οι πατριωτικές αποφάσεις που στηρίζουν το φτωχό και τον µικροµεσαίο αδιάντροπα ο κ. Βενιζέλος µίλησε για φτωχούς και µικροµεσαίους από αυτό το Βήµα- δεν είναι σίγουρα τα τρία µνηµόνια
που ολόθερµα ψηφίσατε –εσείς, κύριε Βενιζέλο- από το 2010 έως
σήµερα.
Κυρίες και κύριοι, είπαµε και τονίζουµε εκ νέου ότι το σύνθηµα
που εκφέρει η Χρυσή Αυγή, το σύνθηµα «Κύπρος-Αιγαίο-Μέτωπο
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Ενιαίο» είναι η µόνη εθνική πολιτική. Είναι η µόνη εθνική γραµµή.
Είναι το µέτωπο σωτηρίας για τα ελληνικά συµφέροντα στην Ανατολική Μεσόγειο. Το «ΟΧΙ» αυτό, όπως και το «ΟΧΙ» των Κυπρίων
αδελφών µας στο σχέδιο Ανάν, θα πρέπει να γίνει παράδειγµα
στην κυρίως Ελλάδα.
Σήµερα είναι 20 Μαρτίου. Στις 19 και 20 Μαρτίου εορτάζουµε
µία µεγάλη επέτειο. Εορτάζουµε τη φονικότερη µάχη του πολέµου του 1940-1941 στο Βορειοηπειρωτικό µέτωπο, τη µάχη του
υψώµατος 731. Τότε λαός και ηγεσία ήξεραν να λένε τα µεγάλα
«ΟΧΙ» και να πορεύονται αντάµα. Τώρα, ηγεσία και λαός είναι εχθροί. Με την πολιτική σας, µε την πολιτική συµπεριφορά σας, µε
τον λαγκαρντισµό σας και µε τον µερκελισµό σας -νέα έκφρασηαποδεικνύετε ότι εσείς είστε οι εχθροί του λαού.
Χθες και σήµερα, η Βουλή συζητά αυτό το περίφηµο σχέδιο
νόµου που αφορά τα εργαλεία. Τα λέτε «επενδυτικά» εργαλεία,
εργαλεία «ανάπτυξης» κ.λπ.. Δύο άρθρα του προτεινόµενου νοµοσχεδίου -εσείς συνέχεια αποσύρετε πολλά αλλά εγώ θα σταθώ
σε δύο άρθρα- τα οποία ανατρέπουν πλήρως τον αναπτυξιακό
κόσµο της περιφέρειας, τα αποσύρατε. Τα αποσύρατε αλλά υποσχεθήκατε ότι θα τα ξαναφέρετε. Δηλαδή, κατά κάποιον τρόπο
δοκιµάζετε διαρκώς τις αντοχές του ελληνικού λαού, δοκιµάζετε
τις αντοχές του επιχειρηµατικού κόσµου, του επαγγελµατικού
κόσµου και τις αντοχές των εργαζοµένων.
Με αυτήν την απόσυρση, κύριε Υπουργέ, να ξέρετε ότι δεν
παίρνετε συγχωροχάρτι. Θα τα ξαναφέρετε προς συζήτηση και
εµείς θα είµαστε εδώ για να σας αντικρούσουµε.
Εσείς τώρα, όλοι οι εισηγητές εδώ, που πριν από λίγες ώρες και
χθες υπεραµυνόσασταν των άρθρων αυτών στην Ολοµέλεια αλλά
και στην επιτροπή λέγοντας ότι τα αυτά άρθρα είναι σωστά, ότι
αυτά θα φέρουν ανάπτυξη, ότι είναι επενδυτικά εργαλεία, αφήνετε
πια τον τόπο χωρίς επενδυτικά εργαλεία; Τα παίρνετε; Δηλαδή,
αφήνετε τον τόπο γυµνό. Δεν έχουµε πια επενδυτικά εργαλεία.
Έφυγαν τα άρθρα και δεν έχουµε εργαλεία για επενδύσεις.
Να κλείσουµε αυτό το κεφάλαιο και να πάµε σε ένα άλλο αρκετά πιο σπουδαίο, γιατί είναι και κεφάλαιο ηθικής τάξεως και
άπτεται θεµάτων ηθικής τάξεως.
Μιλήσαµε το πρωί για δύο ακόµη άρσεις ασυλίας. Ο ρόλος της
Χρυσής Αυγής, είναι όχι µόνο στην αποκάλυψη του µεγέθους της
βουλευτικής ασυλίας –σας έβγαλε την απόδειξη της παροχής, ο
συναγωνιστής ο Ηλίας Κασιδιάρης- όχι µόνο στην αποκάλυψη
του πόσα παίρνει ο Βουλευτής αλλά και στον περιορισµό των
προνοµίων των Βουλευτών. Έχω να καταγγείλω και να αποκαλύψω πράγµατα που ενδεχοµένως θα βοηθήσουν σε µελλοντικές
συζητήσεις περί άρσης της ασυλίας.
Το καθεστώς που ισχύει, το πολιτικό καθεστώς και οι δηµοκρατικές διαδικασίες, καλύπτει τα παιδιά του για σοβαρές κατηγορίες ποινικών αδικηµάτων που εκκρεµούν και αραχνιάζουν στα
συρτάρια της Βουλής για χρόνια, την ίδια στιγµή που δικογραφίες
Βουλευτών της Χρυσής Αυγής φτάνουν µε τη διαδικασία εξπρές.
Έχουν ήδη γίνει πέντε άρσεις ασυλίας για τέσσερις Βουλευτές.
Η τελευταία υπόθεση ήταν του Κασιδιάρη, η οποία τελεσιδίκησε
και µε την αθώωσή του. Βρίσκονται, λοιπόν, υποθέσεις σοβαρές
και αραχνιάζουν στα συρτάρια της Βουλής.
Πάγια θέση της Χρυσής Αυγής, είναι να γίνεται άρση της ασυλίας των Βουλευτών για ποινικά αδικήµατα. Όµως, αυτό να ισχύει
για όλα τα κόµµατα και για όλους. Για όλους τουλάχιστον από
αυτούς που αποκαλούνται κόµµατα του δηµοκρατικού τόξου.
Πέρα από τις υποθέσεις Κανέλλη και Δούρου, που ακόµη να
έλθουν στην Ολοµέλεια για την ίδια υπόθεση που έχει αρθεί και
η ασυλία του συναγωνιστή Κασιδιάρη, υπάρχουν δύο υποθέσεις
Βουλευτών, ενός του ΠΑΣΟΚ και ενός Ανεξαρτήτου, πρώην Βουλευτή του ΠΑΣΟΚ για ποινική δίωξη. Εκκρεµούν εδώ όχι µόνο για
µήνες, για χρόνια. Βρίσκονται στα συρτάρια.
Εµείς έχουµε καταγγείλει το γεγονός αυτό. Έχουµε φτιάξει
ένα έγγραφο για την επιτροπή η οποία σε είκοσι λεπτά ξεκινά.
Το καταθέτω για τα Πρακτικά -είναι το έντυπο που βγάλαµε για
την Επιτροπή Δεοντολογίας- για να δουν και οι περίεργοι σε ποιους αναφερόµαστε.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Χρήστος Παππάς καταθέτει
για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται
στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενο-
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γραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Αναµένουµε εµείς µε πολύ ενδιαφέρον τις κινήσεις του Προεδρείου της Επιτροπής Δεοντολογίας.
Είδαµε πώς οι Έλληνες Βουλευτές της Κύπρου κάτω από τη
λαϊκή πίεση, βέβαια, είπαν το µεγάλο «ΟΧΙ». Οι Έλληνες Βουλευτές της κυρίως Ελλάδος, όχι µόνο ψηφίζουν µνηµόνια αλλά αλληλοκαλύπτονται, όπως αποκαλύπτουµε και µε το έγγραφο που
καταθέσαµε τώρα για τα Πρακτικά. Εφαρµόζουν την τακτική –
την τακτική σας, που λέει «ό,τι είναι νόµιµο, είναι και ηθικό». Όλοι
το κάνετε αυτό. Δεν υπολογίζετε το λαό, τον οποίο υποτίθεται
ότι υπηρετείτε. Ένα λαό, που η πολιτική σας -η πολιτική της συγκυβέρνησης- οδηγεί στην καταστροφή και τον βυθίζει στη δυστυχία. Και ξέρετε ότι όταν αυτός ο λαός βγαίνει να διαµαρτυρηθεί
-όπως έχει δικαίωµα να διαµαρτυρηθεί- η εκτελεστική σας εξουσία, στέλνει τις δυνάµεις καταστολής. Και όχι µόνο αυτό, συνεχίζει να ψηφίζει συνεχώς αντιλαϊκούς νόµους και µέτρα που
προκαλούν µεγαλύτερη ύφεση. Εφαρµόζετε πιστά το δόγµα
«σοκ και δέος».
Ιδού, λοιπόν, µε το έγγραφο που σας κατέθεσα, πεδίο δόξης
λαµπρόν, ιδού η πρόκληση να αποδείξετε ότι είστε έντιµοι και
καθαροί, αν είστε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Παππά.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να σας ενηµερώσω
ότι η συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού: «Αρχή Διασφάλισης
της Ποιότητας στην Πρωτοβάθµια, Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση
(Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.)» που θα γινόταν αύριο, Πέµπτη 21 Μαρτίου 2013,
αναβάλλεται. Έχουν ενηµερωθεί και τα κόµµατα.
Ο κ. Νικόλαος Τσούκαλης, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της
Δηµοκρατικής Αριστεράς έχει το λόγο.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κυρία Πρόεδρε, απεσύρθη µια τροπολογία λόγω του αυριανού. Μήπως επανέρχεται
εδώ;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Μαριά,
σας παρακαλώ, θα τα πούµε µετά.
Ορίστε, κύριε Τσούκαλη, έχετε το λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε αίσθηµα απόλυτου σεβασµού αλλά και υπευθυνότητας απέναντι στις κρίσιµες εξελίξεις
που παρακολουθούµε τις τελευταίες ώρες στην Κύπρο και έχοντας συναίσθηση των λεπτών χειρισµών που απαιτούνται προκειµένου να υπάρξει αίσιο τέλος στις εξελίξεις, δεν θα επεκταθώ,
δεν θα αναφέρω απολύτως τίποτα. Ένα µόνο θα απευθύνω στην
Κυβέρνηση και προς τα πολιτικά κόµµατα. Η συµπαράστασή µας
απέναντι στην απόφαση που έλαβε σχεδόν οµόφωνα χθες το κυπριακό Κοινοβούλιο, πρέπει να αποδειχθεί έµπρακτα, πρέπει δηλαδή να είµαστε συνεχώς δίπλα στους εκπροσώπους αλλά και
στον ίδιο το λαό της Κύπρου, στις δύσκολες διαδικασίες και διαπραγµατεύσεις που διεξάγουν τις τελευταίες ώρες.
Να έρθω τώρα στο νοµοσχέδιο. Για τα άρθρα 1 και 19, δεν θα
πω κάτι ιδιαίτερο, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι.
Απλώς να επισηµάνω ότι για το χώρο της Αριστεράς η ενασχόληση µε θέµατα χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, επενδυτικών
εργαλείων, χρηµατιστηρίου, κεφαλαιαγορών ήταν terra incognita
µέχρι πρόσφατα ή «απελθέτω απ’ εµού το ποτήριον τούτο».
Όµως κάποια στιγµή θα πρέπει και η Αριστερά να ασχοληθεί µε
ιδιαίτερη προσοχή µε αυτά τα θέµατα και να καταθέτει τις θετικές
της προτάσεις, αντί απλώς να ξορκίζει το κακό, ότι εξυπηρετεί τα
ξένα συµφέροντα, το ξένο κεφάλαιο, τους κερδοσκόπους κ.λπ..
Θα περιοριστώ, κυρία Πρόεδρε, να πω απλώς και µόνο ότι οι
καθ’ ύλην αρµόδιοι φορείς οι οποίοι τοποθετήθηκαν στην επιτροπή –και αναφέροµαι στον ΣΜΕΧΑ, στην Κεφαλαιαγορά και στο
ίδιο το Χρηµατιστήριο- ήταν σχεδόν απολύτως θετικοί στις συγκεκριµένες ρυθµίσεις. Δεν φαντάζοµαι, λοιπόν, ότι κυρίως ο
ΣΜΕΧΑ εξυπηρετεί τα συµφέροντα των µεγάλων κερδοσκόπων
και των µεγάλων εταιρειών που εποφθαλµιούν τον πλούτο της
χώρας.
Κύριε Υπουργέ, να αναφερθώ στα άρθρα 22 και 42. Απαντώντας στην τοποθέτηση του κ. Βορίδη για το άρθρο 42, πρέπει να
υπενθυµίσω -το υπενθυµίζουµε συνεχώς και εσείς το είπατε στην
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οµιλία σας- ότι τα άρθρα δεν αποσύρθηκαν για να µην επανέλθουν. Και τα δυο άρθρα αποσύρθηκαν, για να επανέλθουν µετά
από διαβούλευση και πληρέστερη νοµοθετική διατύπωση. Επ’
αυτού η Δηµοκρατική Αριστερά είναι κατηγορηµατική.
Επ’ ευκαιρία, όµως, της συζήτησης πάνω σ’ αυτά τα δυο επίµαχα άρθρα θα πρέπει να επισηµάνουµε, προκειµένου να διορθωθούµε, την απαράδεκτη τακτική που τηρούσε το ελληνικό
δηµόσιο όλο το προηγούµενο διάστηµα απέναντι σε όσους λυµαίνονταν αυτές τις επιδοτήσεις του ελληνικού δηµοσίου, µέσα
από τον αναπτυξιακό νόµο, οι οποίες στις περισσότερες των περιπτώσεων, ουσιαστικά, ήταν δανεικά και αγύριστα. Καταπατώντας πάρα πολύ όλους τους όρους της δανειοδότησης απαλλάσσονταν στη συνέχεια της υποχρέωσής τους να τα επιστρέψουν.
Θέλω να αναφέρω ένα παράδειγµα το οποίο είναι ακόµη σε
εκκρεµότητα και η ελληνική Κυβέρνηση πρέπει να δώσει απάντηση. Δεν είστε εσείς αρµόδιος, είναι το Υπουργείο Ανάπτυξης.
Η πολυεθνική εταιρεία “ATMEL”µε έδρα τη Silicon Valley, επιχορηγήθηκε µε 7 εκατοµµύρια ευρώ προκειµένου να κατασκευάσει
ένα κτήριο στο επιστηµονικό πάρκο της Πάτρας, ένα κτήριο-στολίδι. Την ίδια στιγµή που έγινε αυτή η επιδότηση, υπήρξαν αντίστοιχες επιδοτήσεις στη Μεγάλη Βρετανία και στη Γερµανία. Και
στις τρεις περιπτώσεις, ουσιαστικά τερµάτισε τη λειτουργία της
η επιχείρηση αυτή και στις τρεις χώρες ταυτοχρόνως.
Η Μεγάλη Βρετανία, µέσα σε χρόνο ρεκόρ και σε δέκα ηµέρες,
έλαβε τα 19 εκατοµµύρια λίρες επιδότηση που είχε επιχορηγήσει
την “ATMEL”. Πιο µεθοδικοί αλλά και πιο βραδυπορούντες οι
Γερµανοί, εισέπραξαν µέσα σε δέκα µήνες τα 11 εκατοµµύρια
ευρώ. Εµείς, από το 2008 όχι µόνο δεν έχουµε εισπράξει ούτε 1
ευρώ ακόµα αλλά ούτε καν το κτήριο της “ATMEL” δεν έχουµε
καταφέρει να ανακτήσουµε. Αυτά απλώς και µόνο ως παράδειγµα για το αλισβερίσι που υπήρχε στο θέµα των επιδοτήσεων.
Κύριε Υπουργέ, τις τελευταίες ηµέρες ανέκυψαν δυο σοβαρά
εκκρεµή θέµατα. Πρέπει να υπάρξει µια σαφής δική σας τοποθέτηση, ως καθ’ ύλην αρµόδιος. Είναι γνωστή η χθεσινή απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας του Δ’Τµήµατος, όπου
σύµφωνα µε τους τίτλους των εφηµερίδων, είναι στον αέρα ως
αντισυνταγµατικές οι δεσµεύσεις λογαριασµών και περιουσιακών
στοιχείων. Είναι µια απόφαση η οποία δυστυχώς, κύριε Υπουργέ,
φαίνεται ότι µπλοκάρει ένα εργαλείο το οποίο όλοι είχαµε βάλει
στη φαρέτρα µας, ένα όπλο, προκειµένου να µπορέσει το δηµόσιο να διασφαλίσει τα δικαιώµατά του αλλά και συγχρόνως να
µπορέσουµε σε όλη τη διαδικασία αυτής της εκκρεµότητας, να
εκµεταλλευτούµε και τα χρήµατα τα οποία δεσµεύονται.
Η σκέψη του Συµβουλίου της Επικρατείας είναι πρόσταγµα για
σας, είναι πρόταση για σας, προκειµένου να βελτιώσετε το θεσµικό πλαίσιο του ν.3294/2004 και του π.δ. 85/55. Δηλαδή να αρθούν οι γενικές και αόριστες ρυθµίσεις όσον αφορά τους όρους
δέσµευσης, όπως επίσης και η επεξεργασία από το ΣΔΟΕ. Επίσης, να προσδιοριστεί ένας εύλογος χρόνος, προκειµένου να
υπάρξει η ολοκλήρωση της εκκρεµότητας.
Το δεύτερο και τελευταίο θέµα, κυρία Πρόεδρε, έχει να κάνει
µε την άρση ουσιαστικά, την ανάκληση αυτής της δήλωσης που
είχατε κάνει, που είχε κάνει το Υπουργείο Εσωτερικών στις 28
Φεβρουαρίου, ότι επιτέλους η Ελλάδα θα αποκτήσει και µάλιστα
οι φορολογικοί, οι φοροεισπρακτικοί µηχανισµοί, άµεση πρόσβαση µε on line σύνδεση στα δεδοµένα των τραπεζών, προκειµένου να εντοπίζονται και να διασταυρώνονται ευχερώς τα ποσά
που βρίσκονται στις καταθέσεις.
Αυτό, κύριε Υπουργέ, δεν µας πείθει. Και δεν µε πείθει και προσωπικά η αιτιολόγηση της άρσης αυτής της δήλωσης, ότι αυτό
υπαγορεύτηκε µόνο και µόνο λόγω της κρίσης που υπάρχει στην
Κύπρο αυτήν τη στιγµή. Μάλιστα, η δήλωση του κυρίου Υπουργού, είναι ότι δεν συζητείται ούτε καν για το 2013.
Έχουµε καταθέσει και τροπολογία από ό,τι µου αναφέρει και
η Μίνα η Ξηροτύρη.
Κλείνοντας, παρ’ ότι έχει πολλά ενδιαφέροντα άρθρα το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο, θα σταθώ σε ένα µόνο, σε κάποιες ρυθµίσεις που αναφέρονται στον Γενικό Γραµµατέα των Δηµοσίων
Εσόδων.
Πρέπει τάχιστα, κύριε Υπουργέ, να ολοκληρωθεί η διαδικασία
εκχώρησης αρµοδιοτήτων στον γενικό γραµµατέα, προκειµένου
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να αποκτήσει εκείνη την αυτοτέλεια και τη δύναµη συγχρόνως,
ούτως ώστε να προχωρήσει άµεσα στην πλήρη αναδιάρθρωση
των φορολογικών µηχανισµών.
Βεβαίως, θέλω να χαιρετήσω την υλοποίηση εκ µέρους του γενικού γραµµατέα µιας πρότασης που είχε καταθέσει η Δηµοκρατική Αριστερά, η επιλογή των προϊσταµένων των οικονοµικών
µονάδων, κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να γίνει
µε δηµόσιες προκηρύξεις, µε διαφανείς διαδικασίες, µε βιογραφικά και µε αυστηρά κριτήρια, συµπεριλαµβανοµένου του όρου
και της προϋπόθεσης της κατάθεσης πλήρους «πόθεν έσχες».
Αυτό είναι κάτι που σας πληροφορώ ότι έχει εντυπωσιάσει αλλά
και έχει αποτρέψει πάρα πολλούς ενδιαφερόµενους, να υποβάλουν αίτηση προκειµένου να καταλάβουν τέτοιες θέσεις.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
κύριε Τσούκαλη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στις δευτερολογίες.
Το λόγο έχει ο κ. Μαριάς.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κυρία Πρόεδρε, τοποθετηθήκαµε αναλυτικά και επί της αρχής και επί των άρθρων,
τόσο εγώ όσο και οι συνάδελφοι των Ανεξάρτητων Ελλήνων.
Για τα Πρακτικά, σε σχέση µε τα άρθρα, θα ψηφίσουµε «ΟΧΙ»
σε όλα τα άρθρα, εκτός από τα παρακάτω στα οποία θα ψηφίσουµε «ΠΑΡΩΝ». Από το άρθρο 1 έως και το άρθρο 18, θα ψηφίσουµε «ΠΑΡΩΝ», στο άρθρο 26 θα ψηφίσουµε «ΠΑΡΩΝ», στο
άρθρο 44, θα ψηφίσουµε «ΠΑΡΩΝ» και θα καταψηφίσουµε και
επί του συνόλου το νοµοσχέδιο.
Το βασικό θέµα πάντως που προκύπτει, είναι ότι για να προχωρήσει η διαδικασία και για να αξιοποιηθούν τα επενδυτικά εργαλεία, θα πρέπει, όπως είπαµε, να υπάρχει κλίµα εµπιστοσύνης
στη χώρα.
Από χθες ήµασταν ιδιαίτερα προσεκτικοί στις διατυπώσεις µας
σε σχέση µε την αναγκαιότητα θωράκισης του ελληνικού τραπεζικού συστήµατος. Είχαµε πει ότι και η επιτροπή συστηµικού κινδύνου, θα πρέπει να προχωρήσει σε προτάσεις. Και θα πρέπει
να έχουµε και συγκεκριµένες αποφάσεις, κινούµενοι πάντα µε
βάση την αρχή της διαφάνειας και µε γνώµονα το δηµόσιο συµφέρον.
Νοµίζουµε, λοιπόν, επειδή τέθηκε κάποιο θέµα και από την
πλευρά του εκπροσώπου της Νέας Δηµοκρατίας, ότι αυτά τα θέµατα είναι αρκετά σοβαρά. Φαντάζοµαι ότι σε λίγη ώρα θα
έχουµε µία ενηµέρωση από τον Υπουργό Οικονοµικών σε ειδική
επιτροπή που θα συνεδριάσει για το ζήτηµα αυτό. Νοµίζουµε,
όµως, ότι είναι ένα σοβαρό ζήτηµα, όσο παραµένει η υπόθεση
εκκρεµότητας στην Κύπρο, για την οποία και επισηµαίνουµε ότι
έχει τεράστιες ευθύνες για το χειρισµό της όλης υπόθεσης ο κ.
Στουρνάρας, ο οποίος, όπως αναλύσαµε χθες, έχει τεράστια ευθύνη και για την πρώτη και για τη δεύτερη απόφαση που έλαβε
το Eurogroup.
Θεωρούµε ότι η απόφαση αυτή ήταν παράνοµη. Ήταν µια απόφαση που παραβίαζε το άρθρο 17 του Χάρτη των Θεµελιωδών
Δικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Οδηγία 2009/14ΕΚ
για την προστασία και την εγγύηση των καταθέσεων.
Στη βάση αυτή, θεωρούµε ότι είχε τη δυνατότητα. Διότι ακούσαµε απίθανα πράγµατα. Το Eurogroup είναι ένα όργανο στο
οποίο κάθε κράτος ασκεί αυτοτελή κυριαρχικά δικαιώµατα. Διερωτήθηκε κάποιος συνάδελφος, τί είπε η Κύπρος στο Eurogroup.
Να του εξηγήσουµε τα εξής:
Πρώτον, όταν το Eurogroup αποφασίζει για µία χώρα, η συγκεκριµένη χώρα δεν συµµετέχει στη συνεδρίαση.
Δεύτερον, οι αποφάσεις λαµβάνονται οµόφωνα, που σηµαίνει
ότι υπάρχει δικαίωµα αρνησικυρίας, αν κάποιος διαφωνεί.
Τρίτον, είπαν: «Μα, τι θα κάναµε µε την Κύπρο; Δεν έπρεπε να
ακολουθήσουµε τις απόψεις της Κυπριακής Δηµοκρατίας;». Εξηγούµαστε. Όλη η διαδικασία διαπραγµατεύσεων είναι αυτή που
σε οδηγεί στην απόφαση. Και ερωτούµε. Ο κ. Στουρνάρας, η ελληνική Κυβέρνηση, στήριξαν τη διαπραγµάτευση της Κυπριακής
Δηµοκρατίας; Έθεσε ο κ. Στουρνάρας ως αντίβαρο, τα ζητήµατα
αυτά τα οποία θέτουµε εµείς µέσα στη διαπραγµατευτική διαδικασία ή άφησε ορισµένους άλλους να κάνουν παιχνίδι; Ακόµη και
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ο Μοσχοβισί είπε ότι στο θέµα του «κουρέµατος των µικροκαταθετών είχε αντιδράσει. Η ελληνική πλευρά αντέδρασε;
Ζητάµε να έρθουν τα πρακτικά του Eurogroup, διότι γνωρίζουν
όλοι ότι δεν δηµοσιεύονται και δεν έχουµε έννοµο συµφέρον ως
άτοµα να ζητήσουµε να δηµοσιευθούν, παρά µόνο όταν τα πάρει
η ελληνική πλευρά και τα δώσει στη δηµοσιότητα. Έτσι γίνονται
οι διαδικασίες, για να ξέρουµε τί ισχύει στα ζητήµατα αυτά.
Σύµφωνα µε όσα είπε χθες και ο Πρόεδρος των Ανεξάρτητων
Ελλήνων, ο Πάνος Καµµένος, που ζήτησε την παραίτηση του κ.
Στουρνάρα, τον οποίο, όµως, διατηρεί και καλύπτει η Κυβέρνηση, ενηµερώνουµε το Σώµα ότι µε σηµερινή απόφαση της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων, θα προχωρήσουµε στην κατάθεση πρότασης µοµφής κατά του κ. Στουρνάρα. Εµείς, βεβαίως, διαθέτουµε δεκαοχτώ υπογραφές. Χρειάζονται πενήντα. Και κάνουµε ανοιχτή έκκληση στην Αξιωµατική
Αντιπολίτευση, να συνυπογράψουν την πρότασή µας αυτή,
ούτως ώστε να συµπληρωθεί ο αριθµός των πενήντα Βουλευτών
για την άσκηση πρότασης µοµφής κατά του κ. Στουρνάρα.
Για εµάς, είναι τεράστιες οι ευθύνες που έχει ο συγκεκριµένος
Υπουργός στο χειρισµό της υπόθεσης, διότι δεχόµενος να γίνει
το «κούρεµα» των καταθέσεων και κυρίως των µικροκαταθετών,
άνοιξε το δρόµο σε µία αστάθεια όχι µόνο για την Κύπρο αλλά
και για την Ελλάδα.
Γι’ αυτό, λοιπόν, θεωρούµε ότι έχει µεγάλες ευθύνες και φυσικά θα πρέπει να τις αναλάβει. Δεν τις ανέλαβε, όµως, για αυτό
και εµείς θα προχωρήσουµε στη διαδικασία αυτή την οποία σας
αναφέραµε. Και επειδή κάποιος είπε -και συµφωνώ- ότι όσοι είναι
εδώ, πράγµατι είναι εκπρόσωποι του λαού, το ερώτηµα είναι, εάν
αυτά που ψηφίζουν ορισµένοι εδώ, είναι υπέρ των συµφερόντων
του ελληνικού λαού.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Το λόγο έχει η
κ. Ασηµακοπούλου για τη δευτερολογία της.
ΑΝΝΑ - ΜΙΣΕΛ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ πολύ.
Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να αναφερθώ επιγραµµατικά σε
δύο θέµατα µόνο.
Κατ’ αρχάς, θα ήταν παράλειψή µου, κύριε Υπουργέ, να µην
ευχαριστήσω τους συνεργάτες σας και τους συνεργάτες του
Υπουργού Οικονοµικών, που ήταν ιδιαιτέρως εξυπηρετικοί στο
να παράσχουν διευκρινήσεις σε αυτό το δύσκολο, λεπτοµερές
και εξαιρετικά τεχνικό νοµοσχέδιο.
Κατά δεύτερον, όσον αφορά την απόσυρση των δύο επίµαχων
άρθρων, του άρθρου 22 και του άρθρου 42, εγώ προσωπικά,
κυρία Πρόεδρε, χαιρετίζω την πρωτοβουλία του κυρίου Υπουργού να τα αποσύρει αυτά, υπό την έννοια ότι σε αυτήν τη δύσκολη συγκυρία, νοµίζω ότι ακροβατούµε και το δηµόσιο
συµφέρον είναι µία άσκηση ισορροπίας.
Σε αυτήν, λοιπόν, την άσκηση ισορροπίας, δεν είµαι βεβαίως
υπέρ του να επισκιάζουν διάφορα συµφέροντα, διαφόρων οµάδων, όποιες και αν είναι αυτές, το δηµόσιο συµφέρον. Καλώς ή
κακώς, όµως, θα πρέπει να παραδεχτούµε ότι αυτήν τη στιγµή,
το δηµόσιο συµφέρον έχει να κάνει όχι µόνο µε το τί εισπράττει
το κράτος αλλά και µε το τί συµβαίνει στις επιχειρήσεις. Γιατί
στην τελική, ό,τι συµβεί στις επιχειρήσεις, όταν παράγουν οι επιχειρήσεις ελλείµµατα, όταν παράγουν ανεργία, τότε και αυτό
είναι κατά του δηµοσίου συµφέροντος.
Έχοντας βεβαίως πει αυτό, θα ήθελα να είµαστε πάρα πολύ
συγκεκριµένοι και λεπτοµερείς σε οποιαδήποτε διαπραγµάτευση
σε αυτά τα δύο άρθρα, για να φτάσουµε στο επιθυµητό αποτέλεσµα. Υποπτεύοµαι ότι το επιθυµητό αποτέλεσµα θα είναι να
υπερασπιστούµε µε κάποιον τρόπο αυτές τις διατάξεις, ενδεχοµένως µε µικρές παρεκκλίσεις, ιδίως στην περίπτωση του άρθρου 22.
Όσο για την ονοµαστική ψηφοφορία επί του άρθρου 32, αυτό
το οποίο θα ήθελα να επαναλάβω από την τοποθέτησή µου επί
των άρθρων, είναι ότι καλώς ή κακώς, τα ΕΣΧΑΔΑ και τα ΕΣΧΑΣΕ,
είναι τα καταλυτικής σηµασίας εργαλεία για να µπορέσουµε να
έχουµε επενδύσεις ακινήτων, επενδύσεις σε θέµατα τουριστικής
κατοικίας.
Σέβοµαι, λοιπόν, τις ενστάσεις –µιλώ ιδίως στη ΔΗΜΑΡ- για να
µπορέσουµε να προστατέψουµε τους ανθρώπους από κατασχέ-
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σεις ακινήτων. Δεν θέλω καθόλου να τους αφήσουµε απροστάτευτους. Έχω, όµως, έντονα την αίσθηση ότι αυτό το νοµοσχέδιο
δεν είναι αυτό στο οποίο πρέπει να συµβεί αυτό. Θα ήθελα
απλώς να ληφθεί υπ’ όψιν.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κυρία Ασηµακοπούλου.
Το λόγο έχει η κ. Διακάκη.
ΜΑΡΙΑ ΔΙΑΚΑΚΗ: Δεν θέλω και εγώ να πω πολλά πράγµατα.
Ήδη έχουµε –νοµίζω- διεξοδικά µιλήσει για το νοµοσχέδιο. Η
δική µας θέση ότι το καταψηφίζουµε, είναι πιστεύω απόλυτα κατανοητή. Χαίροµαι, όµως, γιατί αποσύρθηκαν τα άρθρα τα οποία
ανέφερε ο κύριος Υπουργός. Θεωρώ ότι αυτό είναι θετικό στοιχείο.
Έχουµε όµως –και επιµένουµε σε αυτό- την ονοµαστική ψηφοφορία για το άρθρο 32. Εµείς επιµένουµε ότι και αυτό θα πρέπει να αποσυρθεί. Αυτά όσον αφορά το νοµοσχέδιο.
Ήθελα, όµως, να κάνω και µια σηµείωση σε όσα µας είπε πριν
για τον κυπριακό λαό ο κ. Βορίδης, ο οποίος έφυγε. Ήθελα να
πω ότι µάλλον ο κ. Βορίδης δεν ενηµερώνεται. Δεν ξέρω, δεν έχει
δει τι γίνεται από χθες στα blogs, στα site, σε όλο τον ηλεκτρονικό και έντυπο Τύπο, το πώς έχει δεχθεί όλος ο κόσµος αυτό το
«ΟΧΙ» που είπε η Βουλή των Αντιπροσώπων της Κύπρου; Πραγµατικά µου έκανε εντύπωση.
Επίσης, να πω ότι η Βουλή των Αντιπροσώπων, πιέζεται και πιέζεται από τον λαό της. Ακούει τον λαό της και αναλόγως πράττει,
πράγµα το οποίο δυστυχώς εδώ στην Ελλάδα, η Κυβέρνηση δεν
έχει µάθει να το κάνει αυτό. Πανηγυρίζουν γιατί αντιστάθηκαν
στην υποδούλωση. Και εµείς χαιρετίζουµε αυτό το πράγµα. Δεν
παρεµβαίνουµε ούτε στην κυπριακή Κυβέρνηση ούτε στη δηµοκρατία ούτε πουθενά. Εµείς χαιρετίζουµε αυτήν την ηρωική τους
απόφαση.
Αυτός που παρεµβαίνει, είναι αυτός που λέει ότι πρέπει να µείνει στην Ευρώπη, πρέπει να µείνει στο ευρώ. Αφήστε τους να κάνουν εκείνοι ό,τι θέλουν. Εκείνοι πρέπει να αποφασίσουν το τι θα
κάνουν, αν θα µείνουν στο ευρώ, αν θα πάνε στο ρούβλι, αν θα
πάνε στο πέσος ή δεν ξέρουν που. Είναι δική τους απόφαση.
Να, λοιπόν, ποιος κάνει τις παρεµβάσεις και αυτοί δεν είµαστε
εµείς.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστώ και
εγώ, κυρία Διακάκη.
Το λόγο έχει η κ. Ξηροτύρη.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Θα µιλήσω για το
νοµοσχέδιο και για κάποιες τροπολογίες που έχω καταθέσει και
για κάποιες άλλες επισηµάνσεις, κύριε Υπουργέ, τις οποίες είχα
την εντύπωση ότι θα τις δεχθείτε αλλά δεν έχω πάρει απάντηση.
Το πρώτο θέµα, αφορά το άρθρο 19 που τροποποιεί το άρθρο
22, «Επενδύσεις για Ακίνητη Περιουσία». Σας λέω, λοιπόν, ότι
επειδή, πράγµατι, υπάρχει κίνδυνος, µε πάρα πολλά νοικοκυριά
σήµερα να βρίσκονται σε ιδιαίτερα δεινή θέση και οι χαµηλόµισθοι µε τα ακίνητά τους να βρίσκονται σε πλειστηριασµό, να
έχουµε τραπεζικές πρακτικές οι οποίες ενδεχοµένως µε τις δυνατότητες που δίνετε στις ανώνυµες εταιρείες επενδύσεων σε
ακίνητη περιουσία, να στρεβλώσουν και αυτό το θέµα της εκµετάλλευσης των ακινήτων, θα πρέπει να υπάρχει µία διασφάλιση
κατ’ ελάχιστον. Να µην µπορούν, δηλαδή, να διαχειρίζονται ακίνητα µέχρι 300.000. Αυτή είναι µία διασφάλιση. Πρέπει να το δεχθείτε. Είναι τουλάχιστον µία βασική προϋπόθεση. Δεν µπορούµε
πολλά άλλα θέµατα να διασφαλίσουµε. Τουλάχιστον, όµως, αυτό
το αιτιολογούµε. Και το έχω πει και πάρα πολλές φορές.
Αυτό συναρτάται, πράγµατι, και µε την παράγραφο 4 του άρθρου 32. Η παράγραφος 4, δίνει πράγµατι τη δυνατότητα στο
ΤΑΙΠΕΔ, να πουλάει σε αυτές τις εταιρείες ακίνητα και όταν είναι
όµορα και επιτυγχάνεται η συνεκµετάλλευση –και µόνο τότε- να
µπορούν και τα ιδιωτικά ακίνητα να τυγχάνουν των ευνοϊκών ρυθµίσεων των ΕΣΧΑΔΑ. Είναι µία επέκταση της επέκτασης, που θα
µπορούσαµε σε αυτήν την περίοδο να την αποφύγουµε. Ας
δούµε πώς θα πάνε οι αποκρατικοποιήσεις, η αξιοποίηση της δηµόσιας περιουσίας και θα δούµε και τα άλλα θέµατα. Θα µπο-
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ρούσε αυτήν τη στιγµή αυτή η παράγραφος να µην υπάρχει.
Προχωρώ σε ένα άλλο θέµα -το οποίο σας έχω θέσει- σχετικά
µε την απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας να µη θεωρεί
συµβατή την ηλεκτρονική διασύνδεση, online, µεταξύ του ΣΔΟΕ
και των τραπεζών. Έχουµε υπ’ όψιν και τη δική σας ανακοίνωση,
περί των προβληµάτων που υπάρχουν σε αυτήν εδώ τη διαδικασία. Είναι γεγονός ότι οι τράπεζες κάνουν πέντε έως έξι µήνες
να ανταποκριθούν στο εύλογο και στο νόµιµο αίτηµα του ΣΔΟΕ
να παρέχει τα στοιχεία για τους τραπεζικούς λογαριασµούς για
νοµικά και φυσικά πρόσωπα.
Λέµε, λοιπόν, ότι µε έγγραφό του το ΣΔΟΕ, µε αιτιολογηµένο
του αίτηµα, θα ζητάει για συγκεκριµένη κάθε φορά περίπτωση
από τις τράπεζες να έχει τα στοιχεία. Εάν αυτά -σας λέω µε την
τροπολογία- δεν ανταποκρίνονται στις είκοσι ηµέρες, οι τράπεζες από εκεί και πέρα θα έχουν κάποιο πρόστιµο γι’ αυτό. Και
από ένα σηµείο και ύστερα, θα επισείεται και κάποια ποινική ευθύνη γι’ αυτήν την κωλυσιεργία. Διότι, τώρα δεν έχουµε τελειώσει µε καµµία λίστα, µε κανέναν έλεγχο. Προσκρούουµε και σε
αυτές τις καθυστερήσεις εκτός των όσων άλλων. Θα ήθελα µία
απάντηση σε αυτό.
Για τα θέµατα της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσίων Εσόδων,
που είναι πάρα πολύ σηµαντικά, και µε το να προχωρήσουµε
στην αυτοτέλεια της λειτουργίας της και στην αυτονοµία της,
θέλω να πω το εξής. Ξεκινήσαµε µε τις διαδικασίες του προσωπικού. Είχατε εντάξει παλαιότερα και µια άλλη τροπολογία µας,
να καταθέτει κάθε χρόνο µία ειδική έκθεση στη Βουλή για την
πορεία του έργου της. Όλα αυτά είναι σε θετική κατεύθυνση.
Κύριε Υπουργέ, όµως, γι’ αυτήν τη Γενική Γραµµατεία Δηµοσίων Εσόδων και όσους συνδέονται µε αυτήν -όπως η Γενική
Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων που τώρα έχουν κοινό
γενικό γραµµατέα µε αυτήν τη διάταξη- θα πρέπει να υπάρχει
πλήρως και ηλεκτρονική διασύνδεση ή συνεργασία. Και βέβαια,
θα πρέπει να εξασφαλίσετε και το προσωπικό το οποίο είναι απαραίτητο, για να µπορέσουν να κάνουν σωστά το έργο τους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
κυρία Ξηροτύρη.
Το λόγο έχει η κ. Βαλαβάνη για τέσσερα λεπτά.
ΟΛΓΑ - ΝΑΝΤΙΑ ΒΑΛΑΒΑΝΗ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
θα ήθελα να αναφερθώ σε δύο ζητήµατα, που δεν είχα τη χρονική δυνατότητα να αναφερθώ στην πρωτοµιλία µου.
Σε σχέση µε τα πολυτεκνικά επιδόµατα, για τα οποία κατέθεσα
και το υπόµνηµα της Ανωτάτης Συνοµοσπονδίας Πολυτέκνων,
θέλω να πιστεύω ότι εκ παραδροµής δεν περιελήφθησαν οι δικαιούχοι επικουρικής προστασίας στους δικαιούχους των πολυτεκνικών επιδοµάτων, αφού άλλωστε ο νοµοθέτης, έχει συµπεριλάβει και τους δικαιούχους ανθρωπιστικού καθεστώτος.
Ζητούµε, λοιπόν, να προστεθεί εδάφιο στην παράγραφο 5 του
άρθρου 43 µετά το εδάφιο ε’, που να µνηµονεύει τη συγκεκριµένη κατηγορία δικαιούχων µε τη φράση. «Δικαιούχοι καθεστώτος επικουρικής προστασίας».
Το δεύτερο ζήτηµα, είναι ότι έχουµε ήδη καλέσει την Κυβέρνηση να αποσύρει ολόκληρο το άρθρο 32 για το ΤΑΙΠΕΔ, για το
οποίο έχουµε ζητήσει και ονοµαστική ψηφοφορία. Την καλούµε,
όµως, να το κάνει µε ιδιαίτερη έµφαση και για την παράγραφο 8,
που προσθέτει ένα νέο σκάνδαλο µε ειδική ρύθµιση, κατά παρέκκλιση της υπάρχουσας νοµοθεσίας και ακόµα και της σύµβασης
µε την οποία πουλήθηκαν στον ελληνικό όµιλο «FOLLI-FOLLIE»,
αντί ποσού ίσου µόλις µε τα διαφυγόντα έσοδα από ενοίκια των
επόµενων τριών χρόνων που θα εισέπραττε η Υπηρεσία Πολιτικής
Αεροπορίας, τα δηµόσια ακόµα τότε ΚΑΕ, τα καταστήµατα αφορολογήτων ειδών.
Με νέα σκανδαλώδη ρύθµιση στο παρόν νοµοσχέδιο, επιτρέπεται η δηµιουργία ιδιωτικής θυγατρικής εταιρείας για το εµπόριο στα αφορολόγητα, στην οποία περνά η σκανδαλώδης -έτσι
κι αλλιώς από άποψη ανταγωνισµού αφού µετά την ιδιωτικοποίηση των ΚΑΕ αφορούσε πλέον όχι ένα δηµόσιο όµιλο αλλά έναν
ιδιωτικό- αποκλειστική σύµβαση µονοπωλιακής εκχώρησης από
το δηµόσιο στον όµιλο «FOLLI-FOLLIE» των ιδιωτικών πλέον ΚΑΕ
σε κάθε υπάρχον αεροδρόµιο, λιµάνι ή άλλη πύλη εισόδου της
χώρας είτε αφορά τα υπάρχοντα καταστήµατα είτε και αυτά που
θα ανοίξουν µελλοντικά και η οποία υπογράφτηκε για διάρκεια
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πενήντα ετών και θα ισχύει µέχρι το 2048.
Η ρύθµιση στο παρόν νοµοσχέδιο υπάρχει, ώστε ο ελληνικός
όµιλος να µπορεί να πουλήσει νόµιµα αυτήν τη µονοπωλιακή
σύµβαση, χωρίς το δηµόσιο να κερδίζει ούτε σεντ, µαζί µε κάθε
δικαίωµα σε σηµερινά και µελλοντικά καταστήµατα αφορολογήτων ειδών στην ελβετική εταιρεία «DUTY FREE SHOPS» την
«DUFRY’S».
Καταθέτω για τα Πρακτικά την πρώτη σελίδα του διεθνούς
newsletter για το εµπόριο duty free, ηµεροµηνίας 15 Οκτωβρίου
2012, µε τίτλο «Hellenic acquisition to boost «Dufry’s» profit margin», δηλαδή «το ελληνικό απόκτηµα θα τινάξει στα ύψη το περιθώριο κέρδους της «Dufry’s», στο οποίο ο διευθύνων σύµβουλος
της εταιρείας, αφού αναφέρει ότι περιέρχονται σε αυτούς καταστήµατα συνολικού εµβαδού δεκαοκτώ χιλιάδων τετραγωνικών
µέτρων, που λειτουργούν σε σαράντα επτά τοποθεσίες στην Ελλάδα, συµπεριλαµβανοµένων είκοσι ενός αεροδροµίων, δεκατριών λιµανιών και δώδεκα συνοριακών σταθµών, µε µείγµα
πωλήσεων 65% Duty Free και 35% Duty Paid, και ότι το 25% του
τζίρου, προέρχεται από το «Ελευθέριος Βενιζέλος» της Αθήνας,
προσθέτει ότι -είναι η αυτούσια δήλωση από το newsletter- «Τα
πιο σηµαντικά απ’ όσα αποκτούµε, είναι µία ελκυστική σύµβαση
παραχώρησης διάρκειας µέχρι το 2048 και η διαφοροποίηση των
διαφόρων εταιρειών που συµπεριλαµβάνουν καταστήµατα σε αεροδρόµια, συνοριακούς σταθµούς και λιµάνια, σε µία χώρα που
αποτελεί έναν από τους σηµαντικότερους τουριστικούς προορισµούς παγκοσµίως, προσελκύοντας περισσότερα από δεκαπέντε εκατοµµύρια τουριστών ετησίως».
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Όλγα-Νάντια Βαλαβάνη καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Σήµερα, µπορούµε να ρωτήσουµε -και µ’ αυτό θέλω να τελειώσω- πλέον µε βάση τα στοιχεία της ιδιωτικοποίησης σε τι βοήθησε τον ελληνικό λαό και το ελληνικό δηµόσιο η ιδιωτικοποίηση
των καταστηµάτων αφορολογήτων ειδών, που ήταν άλλη µία
«κότα που κάνει τα χρυσά αυγά», όπως ο ΟΠΑΠ, και από την
οποία θησαύρισε ο όµιλος «FOLLIE-FOLLIE» και τώρα αναµένεται να κάνει το ίδιο και µία ελβετική εταιρεία.
Επίσης, πόσα χρόνια θα χρειαστούν, κυρία Πρόεδρε, για να
διατυπώσουµε το ίδιο ερώτηµα και µε την ίδια απάντηση για τον
ΟΠΑΠ, συµπεριλαµβάνοντας εδώ και τους δανειστές, που θα εισπράξουν το όποιο ταπεινό αντίτιµο στους µεγάλους ωφεληµένους, όταν η πρόβλεψη της σηµερινής διεύθυνσης του ΟΠΑΠ
-την οποία και καταθέτω, επίσης, στα Πρακτικά- είναι ότι τα για
επόµενα δέκα χρόνια θα έχει σωρευτικά 3,15 δισεκατοµµύρια
κέρδη καθαρά, µετά την πληρωµή φόρων;
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Όλγα-Νάντια Βαλαβάνη καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Ας ελπίσουµε, λοιπόν, ότι θα το προλάβουµε, ότι θα ανατραπεί
αυτή η πολιτική και δεν θα φθάσουµε µέχρι εκεί, ότι δεν θα βάλουµε και για τον ΟΠΑΠ µετά από µερικά χρόνια το ίδιο ερώτηµα.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κυρία Βαλαβάνη.
Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο και εσείς, για να κλείσετε τη συζήτηση.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Θα είµαι όσο γίνεται πιο συνοπτικός.
Σχετικά µε την αποτίµηση των επενδυτικών εργαλείων, στην
ακρόαση των φορέων στην αρµόδια Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων, αναφέρθηκε ότι µε διεύρυνση του πεδίου δράσης τους
και εφαρµογής τους, εκτιµούµε ότι θα επέλθουν θετικά αποτελέσµατα. Το λέω αυτό εισαγωγικά, ως µία σύντοµη απάντηση
στην παρατήρηση του κ. Λαφαζάνη.
Στην κ. Κωνσταντοπούλου, για το άρθρο 32, παράγραφος 5,
στο οποίο αναφέρθηκε, θα πω ότι αφορά στο διοικητικό συµβούλιο των ΔΕΚΟ, που είναι προς αξιοποίηση του ΤΑΙΠΕΔ. Δεν
αφορά στο διοικητικό συµβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ.
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Σε ό,τι αφορά τον εισηγητή της Χρυσής Αυγής και τον Κοινοβουλευτικό της Εκπρόσωπο, η Χρυσή Αυγή αποχωρώντας κάθε
φορά από την Ολοµέλεια της Βουλής όταν τελειώνουν οι αγορεύσεις των Βουλευτών της, χάνει επεισόδια. Είπε: «Πώς θα πάει
µπροστά η χώρα και αυτό το νοµοσχέδιο, όταν αποσύρονται διατάξεις που αφορούν τα επενδυτικά εργαλεία;» Λάθος. Στα άρθρα
1 έως 19, που είναι τα επενδυτικά εργαλεία, δεν άλλαξε τίποτα.
Αποσύρθηκαν, πράγµατι, τρία άρθρα στα 46. Και αυτά θα επανέλθουν, όπως είπα και ήµουν πολύ σαφής κατά τη διάρκεια της
τοποθέτησής µου.
Τα κόµµατα τοποθετήθηκαν επί διατάξεων. Μου έκανε εντύπωση, µάλιστα, που ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ, για το άρθρο 42
είπε ότι οι εξηγήσεις που δόθηκαν από το Υπουργείο Οικονοµικών ήταν επαρκείς αλλά έχουν επιστολές επιµελητηρίων που
τους δηµιουργούν προβληµατισµό στο να τοποθετηθούν θετικά.
Αυτό σχολίασε ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας.
Και για να είµαστε ειλικρινείς, σ’ αυτήν την Αίθουσα παρακολούθησα δεκαοκτώ ώρες συνεδρίασης χθες και σήµερα. Επί των
άρθρων αυτών, ουδείς συνάδελφος τοποθετήθηκε εκφράζοντας
δική του άποψη. Ουδείς!
Ο κ. Μαριάς, µίλησε για την επιτροπή συστηµικής ευστάθειας.
Εννοούσε, εκτιµώ, το Συµβούλιο Συστηµικής Ευστάθειας. Αυτό
συγκλήθηκε και έλαβε µε τα δεδοµένα του Σαββάτου, την ίδια
ηµέρα της απόφασης του Eurogroup, τις αναγκαίες αποφάσεις
για τη θωράκιση του ελληνικού τραπεζικού συστήµατος µε τα δεδοµένα που είχε τότε. Ήταν έτοιµο να συγκληθεί και τη Δευτέρα
το βράδυ -ήµασταν όλα τα µέλη που απαρτίζουµε το συµβούλιο
παρόντα- ανάλογα µε τις εξελίξεις και τις αποφάσεις της Κύπρου
σε ό,τι αφορά τα πιστωτικά τους ιδρύµατα εκεί. Έλαβαν απόφαση στην Κύπρο για τα πιστωτικά τους ιδρύµατα εκεί, µε επίδραση για τη λειτουργία των υποκαταστηµάτων των κυπριακών
τραπεζών στην Ελλάδα για δύο µέρες. Συνεπώς, λειτουργεί το
συµβούλιο µε ταχύτητα, υπευθυνότητα και διορατικότητα.
Κύριε Τσούκαλη, θα µελετηθεί ενδελεχώς η απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας, θα βελτιωθεί το θεσµικό πλαίσιο του
ν. 3294/2004 για το ΣΔΟΕ, προκειµένου να υφίστανται επαρκείς
και ειδικές αξιολογήσεις και αιτιολογήσεις των αποφάσεων της
διοίκησης.
Οι τροπολογίες της ΔΗΜΑΡ, κινούνται στη σωστή κατεύθυνση
επί της προτεινόµενης τροποποίησης του άρθρου 39. Έχει ήδη
συσταθεί οµάδα που δουλεύει για το µορφότυπο ανταλλαγής
πληροφοριών. Και αν απαιτηθούν νοµοθετικές παρεµβάσεις,
αυτές θα γίνουν αφού πρώτα εξεταστούν όλες οι τεχνικές πτυχές, για να µη γίνεται αποσπασµατική ρύθµιση.
Επί της προτεινοµένης τροποποίησης του άρθρου 19, εξετάζεται µε πολύ προσοχή και σύντοµα θα επανέλθουµε.
Έχουµε κοινά ΕΣΧΑΔΑ, γιατί υπερδιπλασιάζεται η αξία του δηµοσίου ακινήτου, καθώς υπάρχει πλέον ενιαίος σχεδιασµός επί
ακινήτων, που θα τύχουν κοινής εκµετάλλευσης. Ήδη, το σχέδιο
νόµου για ιδιωτικές στρατηγικές επενδύσεις προβλέπει έκδοση
ΕΣΧΑΣΕ, που είναι το ίδιο πράγµα µε τα ΕΣΧΑΔΑ αλλά για ιδιωτικά ακίνητα. Χωρίς τη δυνατότητα κοινού ΕΣΧΑΔΑ για µεικτές
επενδύσεις, θα καταλήγαµε στο παράλογο να έχουµε ένα
ΕΣΧΑΔΑ και ένα ΕΣΧΑΣΕ για δύο ακίνητα, που θα τύχουν κοινής
εκµετάλλευσης.
Απαντάω στον κ. Κουικ, που έκανε µία ορθή παρατήρηση για
τα ανασφάλιστα αλλά διορθώθηκε εγκαίρως. Η αρχική διάταξη
είχε ετοιµαστεί από νοµοπαρασκευαστική επιτροπή, που είχε
ήδη εντάξει την ακινησία, δηλαδή την κατάθεση πινακίδων στις
ΔΟΥ στις περιπτώσεις όπου η ασφάλιση δεν είναι υποχρεωτική.
Με προσθήκη - αναδιατύπωση του Υπουργείου Οικονοµικών
στην Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων πριν µία εβδοµάδα, τέθηκε ρητά η εξαίρεση για λόγους ασφάλειας δικαίου.
ΟΠΑΠ. Τα καταστήµατα, σύµφωνα µε το ν. 4002/2011 γίνονται
για τα τριάντα πέντε χιλιάδες συνολικά παιγνιοµηχανήµατα. Αυτό
δεν άλλαξε. Η ρύθµιση για τη χωροθέτηση, διατηρεί τη µέριµνα
για την προστασία των ανηλίκων αλλά αφαιρεί κάποιες παραµέτρους χωροθέτησης, που οδηγούν σε αδυναµία αδειοδότησης
καταστηµάτων σε πολλές περιοχές της χώρας.
Κλείνοντας, η Κυβέρνηση διαβουλεύεται, ακούει Βουλευτές,
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ακούει φορείς, την κοινωνία και τελικά νοµοθετεί και δίνει εξηγήσεις. Αυτό έκανε και σήµερα το Υπουργείο Οικονοµικών δι’
εµού, υποστηρίζοντας ρυθµίσεις του νοµοσχεδίου. Απαιτείται,
όµως, και ευελιξία. Αυτό έπραξε σήµερα το Υπουργείο Οικονοµικών δι’ εµού για συγκεκριµένα άρθρα, προκειµένου να υπάρξει
περισσότερη διαβούλευση. Αλλά επιδεικνύει και αποφασιστικότητα.
Ευελιξία και αποφασιστικότητα λοιπόν. Αυτήν επιδεικνύουµε
και για τα άρθρα 22 και 42. Και χαίροµαι, γιατί εκπρόσωποι των
δυο άλλων κοµµάτων που στηρίζουν την Κυβέρνηση, του ΠΑΣΟΚ
και της Δηµοκρατικής Αριστεράς, επιχειρηµατολόγησανυπέρ της
ορθότητας των διατάξεων, βεβαίως, µε νοµοθετικές βελτιώσεις.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
κι εµείς, κύριε Υπουργέ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί των άρθρων και των τροπολογιών του σχεδίου νόµου
του Υπουργείου Οικονοµικών: «Επενδυτικά Εργαλεία Ανάπτυξης,
Παροχή Πιστώσεων και άλλες διατάξεις» και εισερχόµαστε στην
ψήφιση τους κεχωρισµένως.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 1 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Παρών.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το
άρθρο 1 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 2, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Παρών.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το
άρθρο 2 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 3, ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Παρών.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το
άρθρο 3 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 4, ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Παρών.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το
άρθρο 4 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 5 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Παρών.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το
άρθρο 5 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 6 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Παρών.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το
άρθρο 6 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 7 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Παρών.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το
άρθρο 7 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 8 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Παρών.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το
άρθρο 8 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 9 ως έχει;
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ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Παρών.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το
άρθρο 9 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 10 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Παρών.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το
άρθρο 10 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 11 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Παρών.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το
άρθρο 11 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 12 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Παρών.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το
άρθρο 12 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 13 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Παρών.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το
άρθρο 13 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 14 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Παρών.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το
άρθρο 14 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 15 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Παρών.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το
άρθρο 15 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 16 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Παρών.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το
άρθρο 16 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 17 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Παρών.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το
άρθρο 17 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 18 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Παρών.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το
άρθρο 18 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 19, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το
άρθρο 19 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 20 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το
άρθρο 20 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 21 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το
άρθρο 21 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Το άρθρο 22 αποσύρθηκε και τα υπόλοιπα άρθρα αναριθµούνται.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ): Τώρα ψηφίζουµε επί
της αναριθµήσεως;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Όχι, επί της παλιάς αρίθµησης. Η αναρίθµηση θα γίνει όταν καθαρογραφεί.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 23 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το
άρθρο 23 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 24 ως έχει;
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το
άρθρο 24 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 25, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το
άρθρο 25 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 26 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Παρών.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το
άρθρο 26 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 27 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το
άρθρο 27 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 28 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το
άρθρο 28 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 29 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το
άρθρο 29 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 30 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το
άρθρο 30 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 31 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το
άρθρο 31 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Για την ψήφιση του άρθρου 32 έχει υποβληθεί αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας από Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ, η οποία
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θα διεξαχθεί την Τρίτη 26 Μαρτίου 2013 και ώρα 8.00 µ.µ..
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 33, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το
άρθρο 33 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Το άρθρο 34 αποσύρθηκε και τα υπόλοιπα άρθρα αναριθµούνται.
Ψηφίζουµε βάσει της παλιάς αρίθµησης.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 35 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το
άρθρο 35 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 36, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το
άρθρο 36 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 37, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το
άρθρο 37 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 38, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το
άρθρο 38 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 39, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το
άρθρο 39 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 40, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
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ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το
άρθρο 40 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 41, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το
άρθρο 41 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Το άρθρο 42 αποσύρθηκε και τα υπόλοιπα άρθρα αναριθµούνται.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 43 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το
άρθρο 43 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 44 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Παρών.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το
άρθρο 44 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 45 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το
άρθρο 45 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 286 και ειδικό αριθµό 60, όπως τροποποιήθηκε από τον
κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς, η
τροπολογία µε γενικό αριθµό 286 και ειδικό αριθµό 60, έγινε
δεκτή όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Εποµένως, το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Οικονοµικών:
«Επενδυτικά Εργαλεία Ανάπτυξης, Παροχή Πιστώσεων και άλλες
διατάξεις» έγινε δεκτό επί των άρθρων και της τροπολογίας και
η ψήφιση του άρθρου 32, για το οποίο έχει υποβληθεί αίτηση
ονοµαστικής ψηφοφορίας από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ, αναβάλλεται,
όπως είπα, για την Τρίτη 26 Μαρτίου 2013 και ώρα 8.00 µ.µ..
Κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη
συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 17.00’ λύεται η συνεδρίαση για αύριο, ηµέρα Πέµπτη 21 Μαρτίου 2013 και ώρα 9.30’,
µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος: κοινοβουλευτικό έλεγχο,
συζήτηση επίκαιρων ερωτήσεων.
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
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