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ασκούντος καθήκοντα εισαγγελέα και του αναπληρωτή του,
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παρ. 4 του Συντάγµατος, 158 παρ. 1 και 2 του Κανονισµού
της Βουλής και 8 του ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
ΙΕ’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ Α’
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΙΗ’
Τετάρτη 17 Ιουλίου 2013
Αθήνα, σήµερα στις 17 Ιουλίου 2013, ηµέρα Τετάρτη και ώρα
10.09’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία
του Δ’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΙΩΑΝΝΗ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
Εισερχόµαστε στην ηµερήσια διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Συνέχιση της συζήτησης επί των άρθρων και του συνόλου του
σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών: «Φορολογία εισοδήµατος, επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν. 4046/2012, του ν.
4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις».
Στη χθεσινή συνεδρίαση το νοµοσχέδιο ψηφίστηκε επί της
αρχής. Στη σηµερινή συνεδρίαση θα συζητηθούν τα άρθρα και
οι τροπολογίες του νοµοσχεδίου ως µία ενότητα.
Η διαδικασία που προτείνουµε έχει ως εξής: Θα αρχίσουµε µε
τους εισηγητές και τους ειδικούς αγορητές επί των άρθρων, θα
ακολουθήσουν οι εναποµείναντες πενήντα εννέα Βουλευτές από
το χθεσινό κατάλογο, οι οποίοι µπορούν να µιλήσουν και επί της
αρχής και επί των άρθρων και τέλος θα συνεχίσουµε µε τους
Βουλευτές που ενδεχοµένως θα γραφτούν σήµερα, δηλαδή θα
ανοίξει ξανά ο κατάλογος. Ο χρόνος των εισηγητών παρακαλώ
να είναι οκτώ λεπτά.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα κάνω µία παράκληση για το
χρόνο. Το πρόβληµα που δηµιουργείται στο Προεδρείο είναι ότι
µερικοί Βουλευτές επιµένουν να µιλούν πολύ περισσότερο χρόνο
από το χρόνο ανοχής του Προεδρείου. Αυτό δηµιουργεί µία ανισότητα και µετά αρχίζει µία συζήτηση του τύπου «θέλω κι εγώ
να µιλήσω όσο µίλησε ο τάδε» και αυτό έχει ως αποτέλεσµα µετά
να µην µπορούµε να οργανώσουµε τις εργασίες της Βουλής έτσι
ώστε να µιλήσουν όλοι οι Βουλευτές, κάτι που είναι και ο επιθυµητός στόχος µας.

Πριν δώσω το λόγο στον εισηγητή της Νέας Δηµοκρατίας, ο
Υπουργός κ. Μητσοτάκης έχει το λόγο για να καταθέσει κάποιες
νοµοτεχνικές βελτιώσεις.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Ευχαριστώ πολύ,
κύριε Πρόεδρε.
Θα ήθελα να καταθέσω στο Σώµα µία σειρά από νοµοτεχνικές
βελτιώσεις, αρκετές στον αριθµό, οι οποίες προήλθαν από το γεγονός ότι το Υπουργείο παρακολούθησε λεπτοµερώς τη συζήτηση και στην επιτροπή και στην Ολοµέλεια και έλαβε υπόψη του
µια σειρά από παρατηρήσεις συναδέλφων τις οποίες και ενσωµάτωσε στο νοµοσχέδιο.
Μ’ αυτή την ευκαιρία θέλω να δώσω µία προσωπική απάντηση
στον καλό συνάδελφο και φίλο κ. Κακλαµάνη: Κύριε συνάδελφε,
ένας λόγος που οι Υπουργοί δεν βρισκόµασταν χθες στα υπουργικά έδρανα ήταν ακριβώς επειδή επεξεργαζόµασταν αυτές τις
νοµοτεχνικές βελτιώσεις τις οποίες εσείς ως Βουλευτές µάς προτείνατε.
ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Και οι δεκαπέντε;
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Αυτή είναι µία
εξήγηση για τη χθεσινή υπουργική απουσία, γιατί αντιλαµβάνεστε ότι είναι δύσκολο να κάνουµε δύο πράγµατα ταυτόχρονα.
Κατά συνέπεια, κύριε Πρόεδρε, καταθέτω τις νοµοτεχνικές
βελτιώσεις. Δεν θα τις διατρέξω γιατί είναι πολλές. Παρακαλώ
να διανεµηθούν στους συναδέλφους και στη συνέχεια στην κατ’
άρθρο συζήτηση είµαστε διαθέσιµοι να δώσουµε περαιτέρω διευκρινίσεις για τις βελτιώσεις που καταθέτουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Παρακαλώ να κατατεθούν και να µοιραστούν στους Βουλευτές.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Κυριάκος Μητσοτάκης καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες προσθήκες-νοµοτεχνικές βελτιώσεις οι οποίες έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Το λόγο έχει ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Απόστολος Βεσυρόπουλος για
οκτώ λεπτά.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συνεχίζουµε σήµερα τη συζήτηση επί των άρθρων του πολυνοµοσχεδίου.
Επιτρέψτε µου παρενθετικά και πριν περάσω στην εισήγηση
επί των άρθρων να εκφράσω τον προβληµατισµό µου για τα όσα
ακούστηκαν χθες σ’ αυτήν την Αίθουσα. Την περίοδο από τη Μεταπολίτευση µέχρι σήµερα την έχουν κατηγορήσει πολλοί και για
πολλά. Σίγουρα υπήρχαν στρεβλώσεις και ατολµίες και αναπτύχθηκαν παθογένειες που καλούµαστε να εξαλείψουµε σήµερα.
Οφείλουµε όµως να παραδεχθούµε ότι ήταν και είναι η µακροβιότερη περίοδος πολιτικής σταθερότητας που γνώρισε ποτέ η
χώρα. Θεµελιώθηκαν οι δηµοκρατικοί θεσµοί. Η Ελλάδα µετατράπηκε σε µία ευρωπαϊκή δηµοκρατία σε ελάχιστο χρόνο, κάτι
που αποτέλεσε και το διαβατήριο εισόδου στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Ήταν µια ιστορική περίοδος που φέρει τη σφραγίδα του
Κωνσταντίνου Καραµανλή, µια περίοδος στην οποία επήλθε και
η εθνική συµφιλίωση και έκλεισαν πληγές του παρελθόντος, πληγές του εµφυλίου.
Αυτές τις πληγές επιχείρησαν κάποιοι από το Βήµα της Βουλής να τις ανοίξουν χθες. Μας έδωσαν ραντεβού στα γουναράδικα, ενώ περίσσεψαν και οι κραυγές και οι απαράδεκτοι
χαρακτηρισµοί από κάποιους άλλους.
Αυτός ο διχαστικός και ακραίος λόγος δεν έχει θέση στην Ελλάδα του σήµερα, στην Ελλάδα που παλεύει να κερδίσει το
αύριο. Αυτό το κήρυγµα µίσους που διχάζει και δηλητηριάζει την
κοινωνία το πληρώσαµε ακριβά. Ειλικρινά θλίβοµαι γιατί το
κόµµα της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και ιδιαίτερα ο Αρχηγός
του δεν αποδοκίµασαν αυτές τις ακραίες φωνές. Μήπως θέλουν
να µας οδηγήσουν στο διχασµό;
Δεν είναι εδώ ο κ. Τσίπρας, όµως θα ήθελα να καταγραφεί
αυτό που θα πω: Ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης
έχει θεσµικό ρόλο, είναι θεσµικός παράγοντας του δηµοκρατικού
µας πολιτεύµατος. Αυτό το ρόλο δεν µπορεί να τον ακυρώνει µε
τη σιωπή και την ανοχή του απέναντι σ’ αυτό τον ακραίο και διχαστικό λόγο που επαναφέρει την Ελλάδα εξήντα οκτώ χρόνια
πίσω, στην εµφυλιοπολεµική ρητορική και λογική. Θλίβοµαι
πραγµατικά γι’ αυτήν την εικόνα. Είµαι νέος Βουλευτής και δεν
περίµενα να ακούσω ποτέ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο το 2013
αυτά τα οποία άκουσα χθες.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το µεγαλύτερο µέρος του νοµοσχεδίου το περιλαµβάνει ο κώδικας εισοδήµατος. Όπως έχει
προαναγγελθεί, σύντοµα θα υπάρξει και θεσµική παρέµβαση που
θα έχει ως σηµείο αναφοράς τα φορολογικά κίνητρα, αλλά µε
διττό στόχο. Ο πρώτος στόχος είναι να δοθούν κίνητρα για επενδύσεις για την ανάπτυξη επιχειρηµατικής δραστηριότητας. Ο
δεύτερος στόχος είναι να δοθούν κίνητρα στο φορολογούµενο
πολίτη για να δώσει κι αυτός τη µάχη για την καταπολέµηση της
φοροδιαφυγής.
Σε όλο το πολυνοµοσχέδιο, και ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά στον
Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος, δεν υπάρχει κανένα µέτρο
οριζόντιων περικοπών ή µειώσεων ή ακόµη και πρόσθετων φορολογικών επιβαρύνσεων σε σχέση µε ό,τι είχαµε ψηφίσει στις
αρχές του Ιανουαρίου. Η µοναδική εξαίρεση είναι η επιβολή
φόρου πολυτελείας στα αυτοκίνητα µεγάλου κυβισµού, σκάφη
αναψυχής και πισίνες.
Στο πρώτο µέρος, από τα άρθρα 1 έως 9 πραγµατοποιείται µία
προσαρµογή όρων, σύµφωνα µε τους κανόνες του διεθνούς και
ευρωπαϊκού φορολογικού δικαίου. Οι φορολογικοί συντελεστές
παραµένουν όπως είχαν θεσµοθετηθεί στο νοµοσχέδιο που ψηφίστηκε στις αρχές του Ιανουαρίου.
Με το άρθρο 17 καθορίζονται οι κατηγορίες των εξαρτώµενων
µελών και οι µειώσεις φόρου που τις συνοδεύουν.
Με το άρθρο 18 προσδιορίζονται οι ιατρικές δαπάνες και το
ύψους τους, προκειµένου να υπάρξει µείωση φόρου.
Πιστεύω ότι τα άρθρα 22 και 23, τα οποία θέτουν το κανονιστικό πλαίσιο για το ποιες δαπάνες εκπίπτουν και ποιες όχι, είναι
ιδιαίτερα σηµαντικά για τις επιχειρήσεις.
Θα ήθελα να αναφερθώ και στο άρθρο 24, που κρίνεται ως ιδι-
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αίτερα σηµαντικό, αφού για πρώτη φορά απλοποιούνται οι κανόνες σχετικά µε την απόσβεση των πάγιων περιουσιακών στοιχείων που συνιστούν διευκόλυνση των επιχειρήσεων.
Στο άρθρο 31 προσδιορίζεται το τεκµαρτό εισόδηµα µε βάση
τις αντικειµενικές δαπάνες. Το τεκµαρτό εισόδηµα προσδιορίζεται µε αντικειµενικά κριτήρια που σχετίζονται µε την περιουσιακή
κατάσταση, την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων, αλλά και τον
τρόπο διαβίωσης. Μια αναµφισβήτητα ευνοϊκή ρύθµιση είναι και
αυτή που προβλέπει την απαλλαγή από το τεκµαρτό εισόδηµα
της παραχώρησης κατοικίας µέχρι 200 τ.µ. από τους γονείς προς
τα παιδιά και το αντίστροφο.
Το επόµενο κεφάλαιο αφορά τις διατάξεις για εισόδηµα από
κεφάλαιο και αφορά στα άρθρα 35 έως και 43. Θέλω να συνοψίσω τα κύρια στοιχεία, πολλά από τα οποία συνιστούν και ευνοϊκές ρυθµίσεις, όπως η µείωση του συντελεστή υπεραξίας
ακινήτων και µετοχών από 20% σε 15%, η κατάργηση του συµπληρωµατικού φόρου 1,5% και 3% για έσοδα από ενοίκια, ο καθορισµός των συντελεστών παρακράτησης φόρου 10% για
µερίσµατα, 15% για τόκους και 20% για δικαιώµατα και λοιπές
αµοιβές.
Το έκτο και τελευταίο µέρος του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος αφορά στην προκαταβολή φόρου. Παραµένει το ποσό του
συντελεστή 55% για την προκαταβολή φόρου για τις οµόρρυθµες και ετερόρρυθµες εταιρίες. Δεν υπήρξε η παραµικρή σκέψη
για αύξηση, παρά τις αυξηµένες δηµοσιονοµικές ανάγκες.
Στο άρθρο 70 υπάρχει µία ακόµη ευνοϊκή ρύθµιση, αφού δίνεται η δυνατότητα µείωσης προκαταβολής φόρου σε φυσικά πρόσωπα για εισοδήµατα από επιχειρηµατική δραστηριότητα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η µεγάλη κοινωνική πλειοψηφία
έχει συνειδητοποιήσει ότι δεν µπορεί η χώρα να προχωρήσει
µπροστά µε ένα κράτος που λειτουργούσε µε όρους και πρακτικές των προηγούµενων δεκαετιών, µε ένα οργανωτικό και διοικητικό µοντέλο που παρήγαγε ελλείµµατα και ήταν πλήρως
αντιπαραγωγικό, µε δοµές που έχουν ξεπεραστεί από τις ίδιες
τις εξελίξεις, µε αδιαφανείς διαδικασίες στη στελέχωσή του, για
τις οποίες οι ευθύνες διαπερνούν οριζόντια ολόκληρο το πολιτικό
σύστηµα.
Είναι µακριά από εµένα οι ισοπεδωτικές λογικές που θίγουν
και προσβάλλουν τους δηµοσίους υπαλλήλους. Γνωρίζω ότι την
πλειονότητα των δηµοσίων υπαλλήλων την αποτελούν έντιµοι,
συνεπείς και ικανοί δηµόσιοι υπάλληλοι. Υπάρχουν επίσης οι
καλοί και δηµιουργικοί δηµόσιοι υπάλληλοι άνθρωποι που υπηρετούν σε λάθος θέσεις ή που τα πάσης φύσεως στεγανά τούς
εµποδίζουν να αναπτύξουν τις ικανότητές τους.
Είναι βέβαιο ότι θα πρέπει επίσης να υπάρχει αξιολόγηση, για
να µην αναγκαστούµε µε οριζόντιες ρυθµίσεις να εντάξουµε
ξανά ανθρώπους στο καθεστώς της διαθεσιµότητος. Γι’ αυτό
υπάρχουν ευθύνες της προηγούµενης πολικής ηγεσίας του
Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης.
Δεν µπορώ να διανοηθώ ότι υπάρχει εχέφρων και λογικός άνθρωπος που αρνείται την αξιολόγηση και τον επανέλεγχο τίτλου
σπουδών και των πιστοποιητικών. Η αξιολόγηση θα µας δώσει
τη δυνατότητα να προσδιορίσουµε µε αντικειµενικά κριτήρια
ποιοι είναι κατάλληλοι για να στελεχώσουν κάποιες θέσεις µέσα
από µετατάξεις προσωπικού, αλλά και από κινητικότητα. Ένα ξεκάθαρο µήνυµα που πρέπει να δοθεί είναι ότι αυτοί που εισήλθαν
στο δηµόσιο µε διαδικασίες του ΑΣΕΠ και γραπτούς διαγωνισµούς δεν έχουν να φοβηθούν απολύτως τίποτα.
Το µεγάλο ζητούµενο για την αυτοδιοίκηση, πέρα από τον
έλεγχο των δαπανών και την οικονοµική εξυγίανση είναι να αποκτήσει οικονοµική αυτοδυναµία και αυτοτέλεια. Σε αυτή τη κατεύθυνση κινείται το άρθρο 76 και το Παρατηρητήριο Οικονοµικής
Αυτοτέλειας των ΟΤΑ. Θα αξιολογεί προβλέψεις, αλλά και επιδόσεις ως προς την επίτευξη των στόχων που τίθενται, στόχων οικονοµικού περιεχοµένου. Τα Υπουργεία Οικονοµικών και
Εσωτερικών σέβονται την αυτοτέλεια της αυτοδιοίκησης και θα
έχουν συµβουλευτικό ρόλο.
Στα επόµενα άρθρα 80 και 81 υπάρχει η κατάργηση των θέσεων των σχολικών φυλάκων και του κλάδου της δηµοτικής
αστυνοµίας. Ιδιαίτερα για τους δεύτερους, οι νοµοτεχνικές βελτιώσεις που έχουν γίνει προβλέπουν ότι όσοι έχουν εισαχθεί µε
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τις διαδικασίες του ΑΣΕΠ θα απορροφηθούν από την Ελληνική
Αστυνοµία. Και έχει επιλεγεί, αντί της χρονοβόρας διαδικασίας
των προεδρικών διαταγµάτων, να πάµε στην λύση των κοινών
υπουργικών αποφάσεων, για µεγαλύτερη ταχύτητα και ευελιξία.
Για όσους επίσης διαθέτουν µεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών ή
διδακτορικό προβλέπεται η εξαίρεσή τους από το καθεστώς της
κινητικότητας και η µετάταξή τους στους οικείους δήµους. Σε
ό,τι αφορά τους σχολικούς φύλακες, µε την τροποποίηση που
επήλθε, αναγνωρίζονται πέντε χρόνια επιπλέον ως συντάξιµος
χρόνος.
Η επιλογή για την ένταξη στο καθεστώς της κινητικότητας πρέπει να λαµβάνει υπ’ όψιν της συγκεκριµένα κοινωνικά κριτήρια.
Έτσι εξαιρούνται από το καθεστώς της κινητικότητας όσοι έχουν
αναπηρία µε ποσοστό 67%, όσοι έχουν σύζυγο ή παιδί µε ποσοστό αναπηρίας 67%, όσοι είναι πολύτεκνοι και τα παιδιά τους θεωρούνται προστατευόµενα µέλη, όσοι έχουν επιµέλεια ανήλικου
τέκνου, όσων ο σύζυγος ή η σύζυγος έχει τεθεί σε καθεστώς διαθεσιµότητος. Οι διατάξεις και οι ρυθµίσεις είναι σαφείς. Τα ίδια
ισχύουν και για τους εκπαιδευτικούς, οι ειδικότητες των οποίων
καταργούνται και µπαίνουν σε καθεστώς διαθεσιµότητος.
Οι ανωτέρω κατηγορίες, αλλά και όσοι έχουν µεταπτυχιακό ή
διδακτορικό, µετατάσσονται σε προσωποπαγείς θέσεις που θα
δηµιουργηθούν στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, όπως προβλέπει
το άρθρο 82 παράγραφος 4. Επίσης, επεκτείνεται το µέτρο των
µετατάξεων και της κινητικότητας και στους υπαλλήλους των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου.
Θεσµοθετείται πλέον ένα αυστηρό πλαίσιο για τον έλεγχο των
δαπανών του ΕΟΠΥΥ που προβλέπει αυστηρές ποινές για φαρµακοποιούς, γιατρούς, και παρόχους υγείας που επιδεικνύουν
καταχρηστικές διαφορές, πέραν των ορίων που τίθενται. Πρέπει
να επιβιώσει ο ΕΟΠΥΥ που στήθηκε πολύ πρόχειρα από την
αρχή. Δεν µπήκαν ασφαλιστικές δικλίδες για να ελεγχθούν οι δαπάνες.
Στην κατεύθυνση του εξορθολογισµού κινείται και το άρθρο
101 µε τη δηµιουργία Ενιαίου Κέντρου είσπραξης ασφαλιστικών
εισφορών.
Στο άρθρο 103 προβλέπεται ότι ο προσδιορισµός του κατώτατου µισθού θα γίνεται µέσα από µια διαδικασία ανοιχτής διαβούλευσης ανάµεσα στην Κυβέρνηση και τους κοινωνικούς
εταίρους σε ετήσια βάση και µε συνυπολογισµό όλων των παραµέτρων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στη µεγάλη προσπάθεια που
κάνει η χώρα, δεν µπορεί κανείς να κοιτάζει πίσω, παρά µόνο
µπροστά. Σας καλώ να υπερψηφίσετε το νοµοσχέδιο µε αίσθηµα
ευθύνης, κοιτώντας µπροστά, γιατί και η χώρα πρέπει να προχωρήσει µπροστά.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε και
εµείς τον κ. Βεσυρόπουλο.
Ο λόγο έχει ο κ. Τσακαλώτος για οκτώ λεπτά.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Ένα λεπτό θα κάνω κάποιες διευκρινήσεις από τη συζήτηση χθες που είχα πει για το δόγµα Μανιτάκη και υπήρχε ένα πρόβληµα για το αν το είχε πει ή δεν το
είχε πει.
Ο κ. Μανιτάκης, λοιπόν, στη συνεδρίαση της Βουλής της 8ης
Ιανουαρίου του 2013 λέει: «Σκοπεύουµε να διατηρήσουµε µόνο
τις αναγκαίες και χρήσιµες για το κοινωνικό σύνολο δηµόσιες
υπηρεσίες, που δεν µπορούν ή δεν θέλουν να επιτελέσουν οι
ιδιωτικοί φορείς, υπό την απαράβατη όµως προϋπόθεση ότι το
κόστος λειτουργίας τους δεν θα επιβαρύνει υπέρµετρα ή αδικαιολόγητα τον Έλληνα φορολογούµενο».
Νοµίζω ότι ήταν ακριβώς αυτό που είπα, αλλά επειδή υπάρχει
η αίσθηση ότι ο κ. Μανιτάκης έκανε µια υπερβολή και αυτό δεν
συνάδει µε το παρελθόν του, εγώ είµαι έτοιµος να υποχωρήσω
και να ονοµάσω αυτό το δόγµα, αν ο κ. Μανιτάκης δεν το υποστηρίζει, σε δόγµα Βορίδη, γιατί ο κ. Βορίδης –όσοι θα ήσασταν
εδώ, το ακούσατε- είπε µε µεγάλη χαρά ότι είναι µία πολύ καλή
αρχή. Επιπλέον ο κ. Βορίδης µας είπε και για το δόγµα του Χάγιεκ, που είναι στο βιβλίο του «Ο δρόµος της σκλαβιάς».
Θα ήθελα να πω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ,

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ότι αυτό το βιβλίο δεν είναι εναντίον της Αριστεράς, δεν είναι
εναντίον της κοµµουνιστικής Αριστεράς. Είναι εναντίον –που είπε
ότι είναι η βάση των ιδεών σας- της πιο ήπιας σοσιαλδηµοκρατίας. Λέει δηλαδή και λίγο δηµόσιο τοµέα να έχουµε και λίγο να
έχουµε το κοινωνικό κράτος, πάµε κατευθείαν στον κοµµουνισµό
και στη σκλαβιά. Οπότε να ξέρετε µε ποιους συµµαχείτε.
Πηγαίνω τώρα στα άρθρα, στις διατάξεις 80, 81 και 82, που
βγάζουν στη διαθεσιµότητα τους σχολικούς φύλακες, τους δηµοτικούς αστυνοµικούς και τους εκπαιδευτικούς των ΕΠΑΛ και
ΕΠΑΣ.
Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας, ευτυχώς, έχουµε και non
paper του Υπουργείου Παιδείας και µπορούµε να ξέρουµε τι θέλουν να κάνουν. Σύµφωνα µε αυτά τα non papers, θα καταργηθούν στο άµεσο µέλλον από τα ΕΠΑΛ και τις ΕΠΑΣ οι τοµείς και
οι ειδικότητες της υγείας- πρόνοιας, των γραφικών τεχνών, της
αισθητικής και της κοµµωτικής. Οι τοµείς που θα καταργηθούν
είναι οι πολυπληθέστεροι των ΕΠΑΛ και των ΕΠΑΣ.
Συγκεκριµένα, στον τοµέα υγείας-πρόνοιας βρίσκεται το 20%
των µαθητών των ΕΠΑΛ, ενώ στις ειδικότητες αισθητικής και κοµµωτικής και παραϊατρικών επαγγελµάτων βρίσκεται το 55% των
µαθητών των ΕΠΑΣ. Αθροιστικά και σε απόλυτο νούµερο µιλάµε
για περίπου είκοσι χιλιάδες µαθητές.
Κατ’ αρχάς, έχουµε µια απαράδεκτη και εντελώς διάτρητη διαδικασία, καθώς δεν υπάρχει κανένας νόµος ή υπουργική απόφαση µέχρι σήµερα, που να καταργεί αυτούς τους τοµείς και τις
ειδικότητες. Συνεπώς, αυτοί εξακολουθούν να υπάρχουν στα
προγράµµατα σπουδών των σχολείων, οπότε δεν νοείται η κατάργηση των αντίστοιχων ειδικοτήτων καθηγητών και η µαζική
ένταξή τους σε καθεστώς διαθεσιµότητας, καθώς το αντικείµενό
τους τυπικά εξακολουθεί να υπάρχει και δεν έχει ανατεθεί σε άλλους κλάδους.
Το Υπουργείο, επίσης, λέει ότι οι µαθητές δεν θα στραφούν
στην ιδιωτική εκπαίδευση -αν το πιστεύετε αυτό, µπορείτε να πιστέψετε οτιδήποτε- αφού θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν τις καταργηµένες ειδικότητες µέσα από τα ενενήντα
εννιά δηµόσια ΙΕΚ που θα δέχονται απόφοιτους γυµνασίου. Τα
εργαστήρια όλων των ειδικοτήτων της υγείας-πρόνοιας ανέρχονται σε τετρακόσια τριάντα. Αντίστοιχα, τα εργαστήρια αισθητικής
και κοµµωτικής ανέρχονται σε διακόσια πενήντα. Αυτά είναι στοιχεία του 2011. Δεν είναι εφικτό σε καµµία περίπτωση να υπάρξει
στοιχειωδώς επαρκής αναπλήρωση των κατηργηµένων ειδικοτήτων από τα ενενήντα ένα ΔΙΕΚ.
Τώρα πάµε στο άρθρο 90 για τη διαθεσιµότητα. Με τις διατάξεις για τη διαθεσιµότητα προσπαθεί η Κυβέρνηση να έχει όσο
το δυνατόν λιγότερες νοµικές επιπλοκές. Με το υφιστάµενο θεσµικό πλαίσιο µπορούσατε να βγάλετε σε διαθεσιµότητα ή να
απολύσετε από το δηµόσιο µόνο, καταργώντας ολόκληρους κλάδους, ειδικότητες των Υπουργείων, επειδή δεν είχατε θεσπίσει
ουσιαστικά κριτήρια επιλογής µεταξύ των υπαλλήλων ενός κλάδου ή ειδικότητας. Γι’ αυτό προχωράτε οριζόντια σε όλη τη Δηµοτική Αστυνοµία, τους φύλακες, τους οδηγούς, τις ειδικότητες
καθηγητών.
Με τις νέες ρυθµίσεις θα µπορεί να γίνει επιλογή πλέον µόνο
ορισµένων από το σύνολο των υπαλλήλων ενός κλάδου ή ειδικότητας, θέσεις που κρίνονται υπεράριθµες. Μπορούµε, πλέον, να
περιµένουµε ότι από εδώ και στο εξής οι διαθεσιµότητες θα προκύπτουν ως εξής: Θα ανακοινώνει το Υπουργείο ότι καταργεί «χ»
θέσεις ενός κλάδου, γιατί κρίνει ότι είναι υπεράριθµες. Θα καταρτίσει πίνακες µε όλους τους υπαλλήλους του συγκεκριµένου
κλάδου µε βάση τα κριτήρια και θα βγάζει σε διαθεσιµότητα τους
«χ» τελευταίους της κατάταξης.
Πάµε στο άρθρο 105 και 106 για τη γρήγορη εκδίκαση υποθέσεων συµβασιούχων. Τι λέτε, λοιπόν; Ότι µέχρι το τέλος Οκτωβρίου πρέπει να έχουν εκδικαστεί όλες οι εκκρεµείς υποθέσεις,
αλλιώς οι εργαζόµενοι θα χάσουν τη δουλειά τους. Είναι προφανές ότι τα δικαστήρια δεν θα προλάβουν να εκδικάσουν όλες
αυτές τις υποθέσεις και οι εργαζόµενοι θα «µείνουν στον αέρα»
χωρίς δική τους αιτιότητα. Όλα αυτά δείχνουν ότι ο στόχος σας
είναι να δηµιουργήσετε µια Ελλάδα, όχι µε µικρότερο κράτος,
αλλά µια Ελλάδα πιο ανασφαλή, πιο φοβική, µε λιγότερα δικαιώµατα, χωρίς σχέσεις εµπιστοσύνης, χωρίς πρωτοβουλίες, που
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δεν θα µπορεί να λύσει θέµατα συντονισµού και συνεργασίας.
Για το φορολογικό θα πω µόνο λίγες κουβέντες για το άρθρο
6, για τη µόνιµη εγκατάσταση. Δίνεται ο ορισµός της µόνιµης εγκατάστασης. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού είναι σχεδόν πιστή
αντιγραφή των αντίστοιχων στις συµβάσεις αποφυγής διπλής
φορολογίας µε βάση το πρότυπο του ΟΟΣΑ. «Είναι κακό αυτό;»
θα πει η Κυβέρνηση. Γίνεται εναρµόνιση. Είναι, όµως, κακό, διότι
αυτός ο ορισµός της µόνιµης εγκατάστασης είναι που επιτρέπει
στις πολυεθνικές επιχειρήσεις να µην καταβάλουν φόρο. Όταν
είχα πει ότι η σύγχρονη επιχείρηση είναι παντού και πουθενά, δηλαδή είναι παντού όταν θέλει να πουλήσει, αλλά πουθενά όταν
θέλει να πληρώσει φόρους, αυτό εννοούσα.
Στο άρθρο 41 και 42 για το εισόδηµα από υπεραξία µεταβίβασης κεφαλαίου κατεβάζετε χωρίς αιτιολογία το ποσοστό συντελεστή από 20% στο 15%. Κάνετε, όµως και κάτι παραπάνω που
θα χτυπήσει πάλι αυτούς που είναι πιο αδύνατους. Χρησιµοποιείτε έναν αποπληθωριστή, ο οποίος δεν έχει καµµία σχέση µε το
πραγµατικό αποπληθωριστή. Δηλαδή, αν δείτε, στο άρθρο 41
χρησιµοποιείτε µικρότερους αριθµούς και, άρα, θα πληρώνουν
περισσότερο όσοι µεταβιβάζουν τα δικά τους ακίνητα.
Σε µία προηγούµενη συζήτηση –και επιστρέφω τώρα στην τοπική αυτοδιοίκηση- είχα πει ότι η λογική της Κυβέρνησης τους
κάνει µανιακούς του ελέγχου και είχε παραπονεθεί ο κ. Βορίδης.
Μάλιστα, χθες ο κ. Κουτσούµπας µε τον µετριοπαθή και µεστό
λόγο που τον χαρακτηρίζει είπε: «Μα, τι πρόβληµα έχουµε σ’
αυτές τις διατάξεις; Tο µόνο που κάνουν είναι να µας προειδοποιούν όταν υπάρχει πρόβληµα». Δεν κάνουν αυτό τα άρθρα.
Με το άρθρο 76 του νοµοσχεδίου, το Παρατηρητήριο θα ελέγχει εκ των προτέρων το σχέδιο του προϋπολογισµού κάθε δήµου
και θα προβαίνει σε συστάσεις, που πρέπει να εφαρµόσουν οι
δήµοι.
Όσον αφορά τα άρθρα 77 και 78, πρόκειται για απίστευτη, πολύπλοκη, γραφειοκρατική και χρονοβόρα διαδικασία και θα φτάνει πάλι, όπως πάντα, το Υπουργείο Οικονοµικών να παίρνει πολύ
µεγάλες αποφάσεις.
Στο άρθρο 79 θα υπάρχει µία αποσύνδεση του προϋπολογισµού µε τα επιχειρησιακά προγράµµατα των δήµων. Οι ΟΤΑ προχωρούν σε κατάρτιση πενταετών επιχειρήσεων επιχειρησιακών
προγραµµάτων. Στο πλαίσιο αυτών των προγραµµάτων κάθε
ΟΤΑ έφτιαχνε κάθε χρόνο προϋπολογισµό και πρόγραµµα δράσης. Τώρα, ο προϋπολογισµός κάθε δήµου ή περιφέρειας αποσυνδέεται από τον µακροχρόνιο προγραµµατισµό του και
υπηρετεί µόνο τους δηµοσιονοµικούς στόχους.
Θα ήθελα να πω και κάτι άλλο, αν µου επιτρέπετε, κύριε Πρόεδρε, για τον κατώτατο µισθό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Μόνο αν είναι σύντοµο.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Πολύ σύντοµο.
Έχουµε ήδη εκφράσει την αντίθεσή µας σ’ αυτήν τη βαθιά, αντιδηµοκρατική πρακτική. Ο κατώτατος µισθός θα πρέπει να είναι
υπόθεση εργαζοµένων και εργοδοτών µε βάση τις διαπραγµατεύσεις τους. Εµείς το λέµε ξανά ότι θα βγουν. Όταν θα µπούµε
στην Κυβέρνηση, θα επαναφέρουµε τον κατώτατο µισθό στα
προηγούµενα επίπεδα, θα επαναφέρουµε το θεσµό των ελεύθερων συλλογικών διαπραγµατεύσεων.
Επίσης, ας δούµε ένα πολύ σηµαντικό σηµείο. Τα κριτήρια,
που θα λαµβάνονται υπ’ όψιν, για τον καθορισµό του µισθού είναι
«σηµαδεµένα χαρτιά». Γίνεται λόγος µόνο για την παραγωγικότητα, τις τιµές, την ανταγωνιστικότητα κ.λπ.. Πουθενά δεν υπάρχει πρόβλεψη για κριτήρια, όπως το όριο της φτώχιας ή το
ελάχιστο επίπεδο αξιοπρεπούς διαβίωσης.
Όλα αυτά τα άρθρα, αν τα πάρετε σε πακέτο, νοµίζω ότι βγαίνει αυτό που είχαµε πει και έχουν πει πολλοί και πολλές συνάδελφοι, ότι είναι ένα νοµοσχέδιο στην κατεύθυνση µιας
οικονοµίας της αγοράς, µιας κοινωνίας της αδικίας και µιας αυταρχικής πολιτικής, όπου η δηµοκρατία είναι ένα πλεονέκτηµα
που δεν µπορείτε να το δώσετε. Αυτό το νοµοσχέδιο δεν έχει
καµµία σχέση µε τον φιλελευθερισµό, καµµία σχέση µε τον κοινωνικό φιλελευθερισµό. Είναι άκρα νεοφιλελεύθερο, σε ακραίο
σηµείο αντιδηµοκρατικό και αυταρχικό και νοµίζω ότι πρέπει γρήγορα να τελειώνουµε µε αυτά τα νοµοσχέδια.
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Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε κι
εµείς.
Το λόγο έχει ο κ. Κωνσταντινόπουλος.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Νοµίζω ότι είναι πολύ σηµαντικό αν µπορούσε το Προεδρείο
τις νοµοθετικές και νοµοτεχνικές βελτιώσεις, που έχουν φέρει τα
Υπουργεία να φροντίσει να ενσωµατωθούν στο τελικό κείµενο
και να µεταφερθούν, τουλάχιστον, στους εισηγητές. Νοµίζω ότι
θα βοηθούσε πάρα πολύ αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Θα µοιραστούν από
τώρα.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι, να ενσωµατωθούν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Αν ενσωµατωθούν,
θα το κρίνετε εσείς αν συµφωνείτε. Στο τέλος γίνεται αυτό, διότι
µπορεί να υπάρξουν κι άλλες.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Ωραία. Όταν θα έλθουν
όλες, τουλάχιστον να το ξέρουµε. Θα είναι πολύ σηµαντικό, γιατί
είναι ένα πολύ µεγάλο κείµενο και θα βοηθούσε πάρα πολύ το
Σώµα και τους εισηγητές. Νοµίζω ότι όλοι οι εισηγητές συµφωνούν ότι θα µας βοηθούσε πάρα πολύ στη δουλειά µας.
Άκουσα τον εισηγητή, τον κ. Τσακαλώτο. Βέβαια, είχα κάνει
µία ερώτηση εχθές αν η µερική διαγραφή χρέους όποτε και αν
γίνει -σε δέκα χρόνια, σε πέντε µήνες, σε δέκα ηµέρες- είναι ταξικά ουδέτερη.
Το δεύτερο είναι ότι χθες είχαµε επισηµάνει αυτά που είχε πει
ο κ. Τσίπρας µε µεγάλη εµπάθεια στο συνέδριο σχετικά µε την
τροπολογία, τα οποία δεν έχουν καµµία ανταπόκριση στην πραγµατικότητα. Ούτε σε αυτό απάντησε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Απάντησε.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Δηλαδή, µπορεί να
έγινε ένα λάθος.
Περιµένω, όµως, από εσάς, κύριε Τσακαλώτο, να πείτε αν αυτή
η επισήµανση που έκανε ο κ. Τσίπρας στο συνέδριο ότι ο κ. Βενιζέλος κατέθεσε την τροπολογία –γιατί ο κ. Βενιζέλος ως Υπουργός Εξωτερικών είναι γνωστό ότι µπορεί να βγαίνει µε το
αεροσκάφος- και δεύτερον…
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Διαβάστε, σας παρακαλώ, το κείµενο της οµιλίας του Προέδρου σας. Εγώ νοµίζω ότι τον ακούτε πάρα πολύ σοβαρά όταν
µιλάει και µπορείτε να διαβάσετε το γραπτό κείµενο. Ακριβώς
αυτό λέει.
Θα περίµενα τουλάχιστον από το ΣΥΡΙΖΑ να πει ότι έγινε ένα
λάθος. Θα το περίµενα.
Πραγµατικά, τις τρεις τελευταίες µέρες έχει γίνει µια µεγάλη
προσπάθεια αυτό το νοµοσχέδιο, ένα πολύ δύσκολο και επώδυνο
νοµοσχέδιο, να διορθωθεί και πραγµατικά, έχουν γίνει πολύ µεγάλες προσπάθειες και από όλους τους Βουλευτές. Νοµίζω ότι
οι Υπουργοί έκαναν αρκετές νοµοτεχνικές βελτιώσεις, οι οποίες
βελτίωσαν προσθετικά την κατεύθυνση του νοµοσχεδίου.
Υπάρχουν, όµως, εκκρεµότητες ακόµα. Ο Υπουργός Παιδείας
δεν µας έχει φέρει καµµία νοµοτεχνική βελτίωση και δεν έχει
έρθει εδώ ακόµα να µιλήσει, για να ολοκληρωθεί το παζλ και να
ξέρουµε πού βρισκόµαστε. Υπάρχουν δεσµεύσεις, αλλά δεν
υπάρχουν γραπτές νοµοτεχνικές βελτιώσεις.
Ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης, ο Υπουργός Εσωτερικών και το Υπουργείο Οικονοµικών έφεραν αρκετές βελτιώσεις,
τις οποίες και εµείς είχαµε ζητήσει, αλλά και άλλοι Βουλευτές.
Είναι πάρα πολύ σηµαντικό ότι ο τρόπος πρόσληψης, δηλαδή
το ΑΣΕΠ, κύριε Υπουργέ –και πολύ σωστά το βάλατε στη νοµοτεχνική βελτίωση- είναι το ισχυρό κίνητρο για την από εδώ και
πέρα διαδικασία. Αυτοί οι άνθρωποι θα πρέπει να µπαίνουν µεν
στην κινητικότητα, για να µπορούν να βοηθήσουν σε άλλες θέσεις, αλλά σε καµµία περίπτωση στη διαθεσιµότητα.
Στο άρθρο 90 παράγραφος 2 περίπτωση Δ’ για τους ανθρώπους µε τις ειδικές ικανότητες κάναµε µία συνεννόηση. Δεν
έχουµε βρει την τελική λύση, νοµίζω, γιατί, όπως µου είπατε και
εσείς, το Υπουργείο Εργασίας δεν σας έχει στείλει τα στοιχεία
για να δούµε τι άνθρωποι είναι µε αναπηρία από 67% και πάνω.
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ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Είναι πάγιο πρόβληµα.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Είναι ένα πάγιο πρόβληµα, αλλά πρέπει να βρούµε λύση, ώστε να µην αδικήσουµε
αυτούς τους ανθρώπους που έχουν ειδικά προβλήµατα. Νοµίζω
ότι µέχρι το τέλος θα µπορούσαµε να κάνουµε ένα συνδυασµό
του ποσοστού αναπηρίας, να ξεπεράσουµε δηλαδή τις 12.000
ως εισόδηµα και να πάµε πιθανόν και στις 15.000.
Θα ήθελα να θέσω ένα θέµα για το άρθρο 101, παρ’ ότι δεν
είναι εδώ ο Υπουργός Εργασίας.
Στο άρθρο 101, κύριε Υπουργέ, στην παράγραφο 7 –θα ήθελα
να το σηµειώσετε- στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών
–δεν ξέρω ποιος από σας θα ενηµερώσει τον Υπουργό- θα γίνει
µία προκήρυξη η οποία θα είναι και εντός του δηµοσίου τοµέα και
στον ιδιωτικό τοµέα. Δεν µπορεί, την ώρα που λέµε να µπει κόσµος
σε διαθεσιµότητα, τη στιγµή που λέµε ότι υπάρχει κόσµος που έχει
ειδικά προσόντα εντός του δηµοσίου, να ζητάµε να κάνουµε νέες
προσλήψεις από τον ιδιωτικό τοµέα. Νοµίζω ότι αυτό θα πρέπει
να φύγει από αυτήν την παράγραφο και ελπίζω να το κάνει σύντοµα ο Υπουργός Εργασίας. Θα είναι ένα δείγµα γραφής.
Άλλωστε, για όλα αυτά που συζητιούνται τον τελευταίο καιρό
-είτε τις επιλογές που κάνουµε σε οποιοδήποτε επίπεδο είτε το
τι καταθέτουµε στη Βουλή- είναι πάρα πολύ σηµαντικό να προσέχουµε, γιατί ο κόσµος µάς παρακολουθεί και µας κρίνει αυστηρά, γιατί κρίνουµε και εµείς αυστηρά τον κόσµο µε τις
επιλογές µας εδώ µέσα στη Βουλή και µε τα νοµοθετήµατα που
ψηφίζουµε.
Επιπλέον, θα ήθελα να θέσω µία διάσταση πολύ σηµαντική σε
σχέση µε την ΕΡΤ. Υπάρχει µία συµφωνία, γίνεται µία διαπραγµάτευση και πρέπει να ολοκληρωθεί άµεσα. Θέλω να σας κάνω
µία επισήµανση και να τη δείτε απλά ως επισήµανση. Και χαίροµαι που ήρθε ο αρµόδιος Υπουργός.
Ένας ο οποίος τη Δευτέρα θα αποζηµιωθεί –και µάλιστα, κάποιοι από αυτούς θα πάρουν και αρκετά µεγάλη αποζηµίωσηµετά από είκοσι µέρες θα επαναπροσληφθεί στην ΕΡΤ, θα έχει
πάρει, δηλαδή, 80.000 αποζηµίωση και µετά από ένα µήνα θα
επαναπροσληφθεί στην ΕΡΤ και θα είναι αορίστου χρόνου; Πώς
µπορεί να γίνει αυτό; Νοµίζω ότι αυτό πρέπει να το δούµε. Νοµίζω ότι ούτε οι ίδιοι οι εργαζόµενοι, αυτοί που θα επαναπροσληφθούν, δεν µπορούν να στηρίξουν κάτι τέτοιο. Πιστεύω ότι το
Υπουργείο πρέπει να το ξεκαθαρίσει αυτό και να το δούµε. Νοµίζω ότι θα το στηρίξουν και οι εργαζόµενοι.
Και κάνω πάλι µία επισήµανση για έναν εργαζόµενο, για παράδειγµα, ένα δηµοσιογράφο, ο οποίος θα πάρει αποζηµίωση –και
µάλιστα µια αποζηµίωση της τάξης των 70.000, 80.000 ευρώ- και
µετά από ένα µήνα θα τον επαναπροσλάβουν στην ίδια θέση. Δεν
πρέπει να είµαστε προσεκτικοί σε αυτό; Πρέπει να είµαστε προσεκτικοί, χωρίς να χαλάσουµε τη συµφωνία που έχει ανοίξει ο
Υπουργός, για να προχωρήσει, βεβαίως, άµεσα και να ολοκληρωθεί όλη αυτή η διαδικασία.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθµισης, πράγµατι, έβαλε
το θέµα των τριτέκνων σε περίπτωση ισοβαθµίας των προσόντων. Εδώ πρέπει να δούµε, όµως, αν πραγµατικά το να είσαι τρίτεκνος σε αυτήν τη δύσκολη περίοδο που ζούµε µπορεί να είναι
ένα από τα κοινωνικά κριτήρια. Θα πρέπει να το δούµε. Δεν
ζούµε σε µία οµαλή οικονοµική περίοδο, στην οποία µπορούµε
να πούµε ότι ο τρίτεκνος µπορεί να βγάλει τα προς το ζην πιο εύκολα.
Άρα, κύριε Υπουργέ, θα πρέπει να το δούµε. Νοµίζω ότι
έχουµε τη δυνατότητα να το βελτιώσουµε. Είναι πολύ σηµαντικό
αυτό που κάνετε, αλλά πιστεύω ότι µπορεί να µπει στα κοινωνικά
κριτήρια που έχουµε βάλει και για τους εκπαιδευτικούς και για
τη Δηµοτική Αστυνοµία και για τους καθηγητές.
Περιµένοντας τον Υπουργό Παιδείας να µας εξειδικεύσει τις
δεσµεύσεις του, θέλω να πω ότι η διάταξη που έγινε για τη Δηµοτική Αστυνοµία είναι στη σωστή κατεύθυνση και θα φέρει τα
ανάλογα αποτελέσµατα.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Τελειώνω µε το εξής. Κύριοι Υπουργοί, κάθε φορά που τελειώνουν τα νοµοσχέδια για να πάρουµε τη δόση υπάρχει πάντα
στην Κυβέρνηση µία ευφορία µέχρι την επόµενη φορά που θα
ξαναέρθει η τρόικα. Εύχοµαι, από τώρα µέχρι την επόµενη φορά
που θα έρθει η τρόικα, να έχουµε πάρει τα µαθήµατά µας, για να
µην συµβούν ξανά τα ίδια και φθάσουµε πάλι σε ένα νοµοσχέδιο,
για το οποίο θα είµαστε µε τα γνωστά αποτελέσµατα –κατά καιρούς έχει ειπωθεί- «µε το πιστόλι στον κρόταφο» ή οτιδήποτε
άλλο.
Ελπίζω –και βέβαια, απευθύνοµαι στον Υπουργό Διοικητικής
Μεταρρύθµισης κυρίως- ότι αυτά που έγιναν τους προηγούµενους µήνες δεν θα ξανασυµβούν. Η χώρα θα κριθεί κυρίως από
τη µεταρρύθµιση στο δηµόσιο τοµέα. Γι’ αυτό, πιστεύω ότι από
αύριο πρέπει να ξεκινήσετε αυτήν την προσπάθεια της αξιολόγησης, τόσο των προσώπων, όσο και των υπηρεσιών, για να φθάσουµε στο ποθητό αποτέλεσµα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε και
εµείς.
Ο κ. Μαριάς έχει το λόγο.
Ορίστε, κύριε Μαριά, έχετε το λόγο για οκτώ λεπτά.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριε
Υπουργέ, κύριοι Βουλευτές, συζητούµε σήµερα αυτό το πολυνοµοσχέδιο, το οποίο έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων στη
χώρα και είδαµε πραγµατικά τις αντιδράσεις στις µεγάλες κινητοποιήσεις που έγιναν. Θα επιχειρήσετε να το ψηφίσετε την παραµονή της έλευσης του κ. Σόιµπλε, για να δείξετε ότι γίνονται
οι ανθρωποθυσίες που απαιτεί, για να δείξετε ότι εδώ το κοινωνικό νεκροταφείο υπάρχει. Ο κ. Σόιµπλε θα έρθει ως ο νέος ανθύπατος να δει πως πάει η διαδικασία εφαρµογής του µνηµονίου.
Για εµάς ο κ. Σόιµπλε είναι persona non grata, διότι είναι αυτός
που µαζί µε τους υπόλοιπους σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης
και τρόικας έχει επιβάλει αυτήν την πολιτική που έχει στόχο τη
διάλυση της χώρας.
Λέµε, λοιπόν, από αυτό το Βήµα ότι οφείλει η Γερµανία να εξοφλήσει τις πολεµικές επανορθώσεις και το κατοχικό δάνειο αξίας
162 δισεκατοµµυρίων ευρώ συν τους τόκους.
Αυτά είναι τα µηνύµατα που πρέπει να στείλουµε. Εµείς, οι
Ανεξάρτητοι Έλληνες, από αυτό το Βήµα στέλνουµε αυτό το µήνυµα στον κ. Σόιµπλε.
Κύριε Υπουργέ, επειδή θα συναντηθείτε µε τον κ. Σόιµπλε
αύριο, σας καλούµε να απαιτήσετε αυτά τα ποσά τα οποία δικαιούται η χώρα µας. Σας το έχουµε πει επανειληµµένα. Δεν είναι
δυνατόν να εµφανιζόµαστε ως µία χώρα που δανειοδοτείται, ενώ
είµαστε χώρα δανείστρια της Γερµανίας. Δεν θα έχει αυτήν την
οικονοµική ανάπτυξη η Γερµανία εάν δεν υπήρχε η συµφωνία του
1953 για τη µη καταβολή και των γερµανικών αποζηµιώσεων.
Εποµένως, επίσηµα, ρητά σάς καλούµε από αυτό το Βήµα αύριο
που θα έρθει ο κ. Σόιµπλε να του πείτε ότι οφείλει άµεσα να εξοφλήσει τις απαιτήσεις της χώρας µας έναντι της Γερµανίας, διότι
όταν λέει «τηρήστε τη συµφωνία και τις δεσµεύσεις που έχετε
αναλάβει» πρέπει να τηρήσουν και αυτοί τις δικές τους υποχρεώσεις.
Οι πολεµικές επανορθώσεις των 108 δισεκατοµµυρίων ευρώ
συν τους τόκους είναι προσδιορισµένες µε απόφαση της Διεθνούς Διάσκεψης των Παρισίων το 1946. Το κατοχικό δάνειο είναι
συγκεκριµένο και είναι 54 δισεκατοµµύρια ευρώ συν τους τόκους.
Πείτε, λοιπόν, στον κ. Στουρνάρα, στον κ. Σόιµπλε να ξεκινήσει
να ετοιµάζεται η Γερµανία για την άµεση εξόφληση των οφειλών
της Γερµανίας προς τη χώρα µας. Φτάσαµε σε αυτή την κατάσταση και φέρνετε τώρα το πολυνοµοσχέδιο, διότι πρέπει να πάρουµε δόσεις δανείων, τη στιγµή που είµαστε δανείστρια χώρα
της Γερµανίας. Εκεί φτάσαµε! Φέρνετε αυτό το πολυνοµοσχέδιο,
που έχει πάρα πολλές αντισυνταγµατικές διατάξεις, οι οποίες νοµίζω ότι χθες εξηγήθηκαν. Είναι ένα νοµοσχέδιο που εµείς το θεωρούµε ένα «µίνι» µνηµόνιο και γι’ αυτό θα το καταψηφίσουµε και
επί της αρχής και επί όλων των άρθρων και επί του συνόλου, σε
επίπεδο αρχής, εξηγώντας αναλυτικά τις θέσεις µας.
Έρχονται πολλές νοµοθετικές βελτιώσεις. Επιφυλασσόµαστε
να τις δούµε, καθώς ήρθαν πριν από λίγο και κάθε ένας συνάδελφος τοµεάρχης των Ανεξάρτητων Ελλήνων θα αναφερθεί
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συγκεκριµένα ανάλογα µε την αρµοδιότητά του στα ζητήµατα,
που έχουν σχέση µε το νοµοσχέδιο.
Πολύ σύντοµα να αναφερθώ στην τεχνική εκπαίδευση και στο
άρθρο 82. Έχω µπροστά µου δελτίο Τύπου του ΟΛΤΕΕ, της Οµοσπονδίας Λειτουργών Τεχνικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης,
που τους καλέσαµε και ήρθαν και µας έθεσαν τα ζητήµατα. Σύµφωνα µε τα στοιχεία διακόσια δέκα ΕΠΑΛ στον τοµέα της υγείας
και εξήντα ΕΠΑΛ στον τοµέα εφαρµοσµένων τεχνών καταργούνται.
Αναλυτικά, κύριοι συνάδελφοι, ορισµένα εξειδικευµένα στοιχεία: Σύνολο µαθητών στα ΕΠΑΛ εξήντα πέντε χιλιάδες εξακόσιοι
είκοσι πέντε, σύνολο µαθητών στις ΕΠΑΣ δεκαπέντε χιλιάδες ενενήντα. Από τις εξήντα πέντε χιλιάδες εξακόσιους είκοσι πέντε µαθητές οι σαράντα τρεις χιλιάδες τετρακόσιοι τριάντα οκτώ είναι
αγόρια και είκοσι δύο χιλιάδες εκατόν ογδόντα εννέα είναι κορίτσια και υπάρχουν συνολικά τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια
τριάντα επτά τµήµατα. Στις ΕΠΑΣ πέντε χιλιάδες πεντακόσια δεκατρία αγόρια και εννέα χιλιάδες πεντακόσια εβδοµήντα επτά
κορίτσια. Είναι αυτές οι ειδικότητες που τις διαλύετε, συνολικά
χίλια εκατόν πενήντα εννέα τµήµατα. Για την Κρήτη συνολικά είκοσι τέσσερα ΕΠΑΛ και επτά ΕΠΑΣ καταργούνται µε την πολιτική
που εφαρµόζετε.
Δεύτερον, σε σχέση µε τη διαθεσιµότητα, στην οποία αναφέρεται το άρθρο 90, επισηµαίνουµε ρητά ότι το λέτε, ότι µετά τη
διαθεσιµότητα ο υπάλληλος απολύεται. Αυτό που κάνετε είναι
να προσπαθείτε δήθεν να αναδιοργανώσετε τη δηµόσια διοίκηση
µε υπουργικές αποφάσεις. Αυτό είναι το νέο στοιχείο που φέρνετε, της πλήρους αυθαιρεσίας της εκτελεστικής εξουσίας.
Με το άρθρο 81 και το άρθρο 82, τα οποία αναφέρονται στους
σχολικούς φύλακες και στη Δηµοτική Αστυνοµία, διαλύετε, οδηγείτε σε απολύσεις και φτάνουµε στο απίθανο, συνάδελφοι, να
διασωθεί σχολικός φύλακας εφόσον έχει διδακτορικό. Εκεί φτάσαµε! Απίθανες καταστάσεις! Γελοιοποίηση της πραγµατικότητας.
Άρθρο 103: Επιτίθεστε και διαλύετε όλες τις ρυθµίσεις για τον
κατώτατο µισθό.
Άρθρο 105: Επτά χιλιάδες συµπολίτες µας, που καλύπτονται
µε την προσωρινή διαταγή, τώρα θέλετε να τους απολύσετε.
Αυτή είναι η πραγµατικότητα.
Θα συνεχίσω µε το φορολογικό, όσο µου επιτρέψει ο χρόνος,
κύριε Πρόεδρε, τα υπόλοιπα θα τα πουν οι συνάδελφοι. Δεν µας
απαντήσατε για ποιο λόγο η τρόικα και οι υπάλληλοί της µε το
άρθρο 14 και µε το άρθρο 30 –προσέξτε- ο Ράιχενµπαχ και η
παρέα του, δεν θα πληρώνουν φόρο στην Ελλάδα και δεν θα
υποχρεούνται σε δήλωση «πόθεν έσχες».
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτού.)
Αυτοί, δηλαδή, οι υπάλληλοι που επιβάλλουν ιδιωτικοποιήσεις,
ελέγχουν, παρακολουθούν τη λειτουργία του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας και συνολικά του ΤΑΙΠΕΔ, εάν αγοράσουν ένα ακίνητο στην Ελλάδα αξίας 1 εκατοµµυρίου ευρώ, δεν
µπορούµε να τους ελέγξουµε σε σχέση µε το «πόθεν έσχες».
Είναι διατάξεις που ανοίγουν το δρόµο για «πλυντήριο» µαύρου
πολιτικού χρήµατος που µπορεί να υπάρξει εκεί, όπως επίσης
«πλυντήριο» και µαύρου χρήµατος σε σχέση µε τη διαδικασία λεηλασίας της δηµόσιας περιουσίας. Αυτά υπάρχουν εκεί. Αντιθέτως, υπάρχει το «πόθεν έσχες» για τους Έλληνες.
Το ίδιο ισχύει και για το Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας. Με αυτήν την «περίφηµη» διάταξη τους απαλλάσσετε εκ
των προτέρων από κάθε αστική ευθύνη, ενώ, κύριε Υπουργέ, ο
απλός δηµόσιος υπάλληλος, που µπορεί να κάνει λάθος και από
αµέλειά του να ζηµιώσει το δηµόσιο, µε βάση το δηµόσιο λογιστικό θα τον υποχρεώσετε και θα έχει αστική ευθύνη. Αυτά είναι
τα δύο µέτρα και τα δύο σταθµά που έχετε, δηλαδή προστασία
για τους δικούς σας ανθρώπους και για την τρόικα, ευµενή µεταχείριση γι’ αυτούς, καµµία αξιοκρατία και ταυτόχρονα, για
τους υπόλοιπους, επίθεση στα δικαιώµατά που έχουν.
Τέλος, σε σχέση µε το ΤΧΣ, επειδή περισσεύουν 13 δισεκατοµµύρια ευρώ από την ανακεφαλαιοποίηση, σας έχουµε πει να
ιδρύσετε µία τράπεζα ειδικού σκοπού, για να είναι επενδυτική
τράπεζα, όπως είναι η γερµανική ΚΜW. Σας υποβάλαµε µελέτη,
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πρόταση και το έχω αναλύσει επιστηµονικά σε ανύποπτο χρόνο.
Αυτή η τράπεζα πρέπει να ιδρυθεί, να κάνει µόχλευση και να
κάνει επενδύσεις. Αντ’ αυτού τι βλέπουµε; Έρχεται ο Σόιµπλε για
να προσφέρει 100 εκατοµµύρια ευρώ και να φτιαχτεί το δήθεν
Επενδυτικό Ταµείο, για να «βάλουν χέρι» οι Γερµανοί στο ΕΣΠΑ.
Αντί εµείς να φτιάξουµε αυτήν την τράπεζα και να αξιοποιήσουµε
την τεχνογνωσία για να προχωρήσουµε –πράγµα που έπρεπε να
το έχετε κάνει εδώ και χρόνια, σας το έχουµε προτείνει και από
αυτό το Βήµα- τώρα θα εµφανιστεί ως δώρο του κυρίου ανθύπατου, ο οποίος θα εµφανιστεί αύριο εδώ προκλητικά.
Λέµε, λοιπόν, ότι αυτό το νοµοσχέδιο είναι ένα νοµοσχέδιο που
πραγµατικά διαλύει τη χώρα.
Δύο κουβέντες µόνο και τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Όσοι µισθωτοί έχουν εισόδηµα 16.000 ευρώ θα πληρώσουν
επειδή έχουν τέσσερα παιδιά 688% παραπάνω σε επίπεδο
φόρων.
Αυτό είναι το νέο σας νοµοσχέδιο. Και σε σχέση µε τους ελεύθερους επαγγελµατίες προσέξτε: Αυτός που έχει εισόδηµα 8.000
ευρώ πληρώνει τώρα 100 ευρώ φόρο για ένα παιδί, µε το νέο φορολογικό - φοροµπηχτικό θα πληρώσει 1.980 ευρώ φόρο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Εάν θέλετε, ολοκληρώστε, κύριε συνάδελφε.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Είκοσι δευτερόλεπτα και
τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Αν έχει δύο παιδιά σήµερα, δεν πληρώνει τίποτα ενώ µε το φοροµπηχτικό πληρώνει 2.000 ευρώ. Στις 10.000-11.000 ευρώ –και
τελείωσα, κύριε Πρόεδρε- θα πληρώσει σήµερα 400 ευρώ αν έχει
ένα παιδί, ενώ µε το νέο φοροµπηχτικό 2.460 ευρώ. Αυτό είναι
το φοροµπηχτικό που φέρατε και µετά λέτε «δεν θα πάρουµε νέα
µέτρα». Τι να τα κάνετε τα νέα µέτρα αφού γίνεται αφαίµαξη
µέσα από αυτό το φοροµπηχτικό νοµοσχέδιο;
Καταψηφίζουµε το νοµοσχέδιό σας και να ξέρετε ότι, τόσο ο
κ. Σόιµπλε όσο και εσείς που στηρίζετε την πολιτική της τρόικας,
είστε –είναι βέβαιο- υπό την κρίση του ελληνικού λαού, ο οποίος
σύντοµα θα σας στείλει εκεί που πρέπει, δηλαδή θα περάσετε
στο χρονοντούλαπο της ιστορίας.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε και
εµείς.
Το λόγο έχει ο κ. Παναγιώταρος για οκτώ λεπτά.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ο κ. Στουρνάρας τηρεί το πρωτόκολλο. Μαύρη γραβάτα σε
κηδείες ή σκούρα µπλε, το ίδιο είναι. Όσο για τον κ. Δένδια που
ήθελε να πιει καφέ στο Φλοράλ, προς το παρόν ας βρει ποιοι Αλβανοί έριξαν µε καλάσνικοφ σφαίρες δίπλα στη ΓΑΔΑ και µετά
µπορεί να πάει για καφέ στο Φλοράλ ή αλλού, αν και πρώτα θα
έπρεπε να βρείτε και τους Αλβανούς φυγάδες που σας έχουν καταεξευτελίσει στην κυριολεξία.
Κάθε φορά, πριν από κάποια µέτρα που πρέπει να πάρουµε ή
κάποιο φορολογικό νοµοσχέδιο, εµφανίζεται ο κ. Σαµαράς και
δίνει συνέντευξη σε κάποια κυριακάτικη εφηµερίδα. Το Μάρτιο,
όταν ήταν να πάρουµε κάποια άλλα µέτρα, για να κατευνάσει τον
κόσµο έλεγε ο κ. Σαµαράς για την τρόικα «δεν έχουν επαφή µε
την πραγµατικότητα». Παρ’ όλα αυτά, ψήφισαν και τα µέτρα και
το ΔΝΤ έκανε λάθη, αλλά δεν τρέχει απολύτως τίποτα.
Πάλι προχθές στην ίδια εφηµερίδα εµφανίστηκε ο κ. Σαµαράς
να µας υπόσχεται «αποκλείω νέα µέτρα το φθινόπωρο». Βέβαια,
την ιστορία την ξέρουµε. Και τα µέτρα αυτά θα ψηφιστούν και
νέα µέτρα θα παρθούν το φθινόπωρο. Ούτως ή άλλως είναι προειληµµένη απόφαση και όλα θα πηγαίνουν µέλι-γάλα!
Έχουµε ένα θέµα µε τον κ. Σόιµπλε που έρχεται αύριο. Έχουν
γεµίσει όλη την Αθήνα µε χαρτάκια που λένε «µην περάσετε, θα
περάσει ο γερανός να πάρει τα αυτοκίνητά σας για σοβαρούς
λόγους ασφαλείας», για τον κ. Σόιµπλε.
Δικαιολογείται η Κυβέρνηση ότι δεν µπορεί να θέσει στον κ.
Σόιµπλε το ζήτηµα των γερµανικών αποζηµιώσεων και του κατοχικού δανείου, γιατί είναι αναρµόδιος Υπουργός. Αρµόδιος
Υπουργός είναι ο Υπουργός Εξωτερικών της Γερµανίας. Όταν
είχε έλθει πριν από λίγο καιρό ο κ. Βεστερβέλε δεν του είπατε
λέξη. Άρα, µας κοροϊδεύετε, µας δουλεύετε ψιλό γαζί.
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Σίγουρα όµως δεν δουλεύετε τους Έλληνες πολίτες που,
εκτός όλων των υπολοίπων προβληµάτων, λόγω της άφιξης του
κ. Σόιµπλε τώρα ή πριν από λίγες µέρες µε τα βερίκοκα του κ.
Τόµσεν, τους δηµιουργείτε απίστευτα προβλήµατα και δεν µπορούν να βγουν ούτε από τις οικείες τους ή τα γραφεία τους.
Το ζήτηµα της Δηµοτικής Αστυνοµίας είναι το σοβαρότερο ενδεχοµένως σε αυτό το πολυνοµοσχέδιο, για το γεγονός ότι καταργείτε µια υπηρεσία που υπάρχει σε όλους του δήµους στην
Ευρώπη, στην Ασία, στην Αµερική, στην Αφρική, οπουδήποτε.
Σίγουρα -από όσο προσπαθείτε να δικαιολογηθείτε- δεν το κάνετε για οικονοµικούς λόγους, γιατί η συντριπτική πλειοψηφία εξ
αυτών θα προσληφθεί στην Ελληνική Αστυνοµία ή κάπου αλλού
ή ψάχνετε και άλλες λύσεις. Οπότε, τα σενάρια είναι δύο. Ή θα
τους απολύσετε, γιατί έτσι σας λέει η τρόικα ή δεν θέλετε δηµοτική αστυνοµία για τον απλούστατο λόγο του ότι η Χρυσή Αυγή
επελαύνει και στις επόµενες δηµοτικές εκλογές σε πολλούς µεγάλους δήµους θα έχει τα ηνία.
Βλέπουµε και τα κροκοδείλια δάκρυα της Αριστεράς, η οποία
«συµπαρίσταται» –εντός εισαγωγικών- στους δηµοτικούς αστυνοµικούς, αλλά παρ’ όλα αυτά, τα καλόπαιδά τους, όπως στη
Θεσσαλονίκη οι διάφοροι αναρχοάπλυτοι, προπηλάκισαν τους
δηµοτικούς αστυνοµικούς στις διαµαρτυρίες, γιατί λέει κυνηγούν
τους λαθροµετανάστες στη Ροτόντα στη Θεσσαλονίκη.
Αποφασίστε, κύριοι της Αριστεράς, επιτέλους τι θέλετε. Αυτό
που είναι σίγουρο είναι πως οτιδήποτε φοράει στολή, σας ενοχλεί αφάνταστα, εκτός ενδεχοµένως από τη στολή του καθεστώτος Τσαουσέσκου, του χρηµατοδότη σας εδώ και δεκαετίες
τώρα. Σταµατήστε να κλαίγεστε και να οδύρεστε για τους δηµοτικούς αστυνοµικούς. Το ίδιο πήγε να γίνει και στην Αθήνα επειδή
είχαν ελληνικές σηµαίες, αλλά βρήκαν µπροστά τους κάποιους
δηµοτικούς αστυνοµικούς µε γεννητικούς αδένες και έκαναν
πίσω. Απλά τα πράγµατα.
Βλέπουµε ότι ο κ. Βενιζέλος, που µέχρι πρότινος έλεγε άλλα,
τώρα λέει εντελώς άλλα γιατί βρίσκεται σε µία διαφορετική θέση.
Συγκυβερνά µε τον κ. Σαµαρά και προκειµένου να έχει την ωραία
του θεσούλα και την ασυλία του –γιατί αλλού θα έπρεπε να βρίσκεται- υπερψηφίζει όλα αυτά που πρέπει να υπερψηφίσει.
Όταν δόθηκε για διαβούλευση το σχέδιο του νέου Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος διαπιστώθηκε ότι κατά την παρακράτηση
φόρου µισθωτών και συνταξιούχων δεν συνυπολογιζόταν ρητώς
ούτε η έκπτωση φόρου του 1,5% ούτε η µείωση φόρου των 2.100
ευρώ. Απλώς παραπεµπόταν γενικώς και αορίστως η διαδικασία
στην έκδοση υπουργικής απόφασης.
Μετά τα πρώτα αρνητικά δηµοσιεύµατα, αλλά και τις έντονες
αντιδράσεις του κόσµου το Υπουργείο Οικονοµικών προχώρησε
στις αναγκαίες διορθώσεις. Το ερώτηµα που γεννάται και µένει
αναπάντητο είναι αν όντως οι υπηρεσίες που συντάσσουν τις νοµοθετικές διατάξεις περί άλλων τυρβάζουν ή αν όντως υπήρχε
σκοπιµότητα πίσω από τη λειψή διάταξη µε στόχο την αύξηση
των κρατήσεων.
Όσον αφορά το άρθρο 15, θεωρούµε ότι οι πολίτες µε χαµηλό
εισόδηµα πλήττονται ανεπανόρθωτα από το φορολογικό συντελεστή και προτείνουµε να υπάρχουν περισσότερες κλίµακες, ειδικά για τους χαµηλόµισθους.
Με τα άρθρα 18 και 19 διαπιστώνουµε ότι αποτελούν παρελθόν πλέον οι εκπτώσεις δαπανών, καθώς διατηρούνται υπό προϋποθέσεις µόνο αυτές που αφορούν ιατρικά έξοδα και δωρεές.
Το ποσό του φόρου µειώνεται σε ποσοστό 10% για τα έξοδα ιατρικής και νοσοκοµειακής περίθαλψης, εφόσον αυτά υπερβαίνουν το 5% και διάφορες άλλες µαθηµατικές αριθµητικές
αλχηµείες που σίγουρα έχουν ως αποτέλεσµα ο απλός Έλληνας
πολίτης να έχει σοβαρότατο πρόβληµα µε την περίθαλψή του.
Στο άρθρο 29 προβλέπεται ότι τα κέρδη από επιχειρηµατική
δραστηριότητα φορολογούνται 26% για τα ποσά έως 50.000
ευρώ, 33% για ποσά άνω των 50.000 ευρώ, γεγονός που ωφελεί
για µια ακόµα φορά το πολύ µεγάλο κεφάλαιο, κτυπώντας για
πολλοστή φορά τους µικροεπιχειρηµατίες, γιατί αν προσθέσουµε
και την προκαταβολή φόρου, ο φόρος θα είναι περίπου 40%.
Στο άρθρο 40 αντιτιθέµεθα µε την αύξηση από 10% στο 11%
του συντελεστή του πρώτου κλιµακίου φορολόγησης των εισοδηµάτων από ενοίκια για εισοδήµατα έως 12.000 ευρώ.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Στο άρθρο 43 µας βρίσκετε αντίθετους, διότι µε τη συγκεκριµένη διάταξη προβλέπεται ότι στην περίπτωση κατά την οποία
πωλείται ακίνητο το οποίο ο πωλητής το απέκτησε από την
1.1.2013 και µετά ο συµβολαιογράφος θα πρέπει να παρακρατά
και να αποδίδει φόρο στο δηµόσιο 15% επί της υπεραξίας που
τυχόν προκύπτει από τη συγκεκριµένη µεταβίβαση.
Επιπλέον, µε το άρθρο 74 η Κυβέρνηση προχωρά σε αύξηση
του φόρου επί των χρηµατιστηριακών συναλλαγών από το 0,2‰
στο 0,35‰ από 1η Αυγούστου 2013.
Καταψηφίζουµε τα άρθρα 76 έως 79, γιατί έχουµε δηλώσει
από την αρχή ότι η τρόικα δεν µπορεί να επεµβαίνει στα εσωτερικά των δήµων. Δεν µπορούν να έχουν λόγο για τα πάντα. Είχαµε καταψηφίσει τον ν.4111/2013 µε τον οποίο οι τροϊκανοί
έβαλαν πόδι σε δήµους και περιφέρειες. Είναι ο νόµος µε τον
οποίο συστάθηκαν τα Παρατηρητήρια Οικονοµικής Αυτοτέλειας
και η αυτόµατη περικοπή της χρηµατοδότησης των ΟΤΑ σε περίπτωση απόκλισης από τους µνηµονιακούς στόχους. Πρόκειται
για διατάξεις υποτέλειας αποικιοκρατικές που νοµιµοποιούν την
επέµβαση των δανειστών στην ανάπτυξη της ελληνικής υπαίθρου.
Το χρέος αυξάνεται καθηµερινά, παρά τα σκληρά µέτρα. Στόχος σας είναι ένα κράτος χωρίς πολίτες. Δεν θα µας προξενήσει
εντύπωση αν επικαλεστείτε ανάγκη για την ιδιωτικοποίηση και
της τοπικής αυτοδιοίκησης.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Σε ένα λεπτό έχω τελειώσει, κύριε Πρόεδρε.
Με το άρθρο 80 καταργείτε τους σχολικούς φύλακες. Τώρα
κοιτάζετε τι τροποποιήσεις θα φέρετε. Μάλλον έχετε και εσείς
αντιληφθεί ότι ήταν απίστευτη ανοησία αυτό που πάτε να κάνετε.
Αναµένουµε γιατί µέχρι αργά το βράδυ, όταν πρόκειται να ψηφιστεί το πολυνοµοσχέδιο, είµαστε σίγουροι ότι θα έχετε φέρει
πολλές αλλαγές. Εµείς πιστεύουµε ότι οι σχολικοί φύλακες θα
πρέπει να υπάρχουν, να είναι σε κάθε σχολείο και να τους δοθούν περισσότερες δυνατότητες, για να µπορούν να προστατεύουν την κρατική περιουσία και τους µαθητές.
Όσον αφορά το άρθρο 81 για τους δηµοτικούς αστυνοµικούς
γνωρίζετε ότι είµαστε κάθετα αντίθετοι. Δεν χρειάζεται να πούµε
κάτι άλλο. Τα είπαµε και χθες, τα είπαν και οι οµιλητές µας. Είναι
απαράδεκτο αυτό που συµβαίνει.
Θα έπρεπε η Δηµοτική Αστυνοµία να έχει περισσότερα δικαιώµατα, να είναι πολύ καλύτερα εξοπλισµένη, για να βοηθήσει κι
αυτή στο γενικό χάος της Αθήνας και των άλλων µεγάλων πόλεων. Αυτό το βλέπουν όλοι, εκτός από τον κ. Δένδια, ο οποίος
τα βλέπει όλα µέλι - γάλα.
Όσον αφορά στο άρθρο 82, την κατάργηση ειδικοτήτων στην
ουσία καθηγητών µέσης εκπαίδευσης, αν δει κανείς αυτές είναι
ειδικότητες οι οποίες έχουν να κάνουν µε τεχνίτες ως επί το πλείστον. Είναι απαράδεκτο να καταργούνται. Θέλετε να µην υπάρχουν Έλληνες πολίτες που να µπορούν να ασκούν αυτές τις
ειδικότητες και να αφήσετε τα πάντα -όπως κάνατε τόσο χρόνια,
γιατί τις είχατε απαξιωµένες- στα χέρια των τριτοκοσµικών αλλοδαπών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Παρακαλώ, πρέπει
να ολοκληρώσετε, κύριε συνάδελφε.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Ολοκληρώνω σε µισό λεπτό.
Εισερχόµενοι στο τέταρτο κεφάλαιο και συγκεκριµένα στα
άρθρα 90 και 91, βλέπουµε ένα κάρο άρθρα τα οποία έχουν να
κάνουν µε την εισβολή και την επέµβαση στο δηµόσιο.
Έχουµε το αίσχος στο άρθρο 103 -περάσατε µία τροποποίηση, δεν ξέρουµε κατά πόσον θα παραµείνει ή αν θα την πάρετε
πίσω και αυτή- όπου αποσυνδέεται ο κατώτατος µισθός από το
ωράριο, το πενθήµερο και όλα αυτά τα επιτεύγµατα του εθνικού
κυβερνήτη Ιωάννη Μεταξά, ο οποίος τα είχε θεσπίσει τότε. Και
τώρα έρχεστε εσείς να τα καταστρατηγήσετε όλα προς όφελος
του µεγάλου κεφαλαίου και των τροϊκανών. Θα δουλεύει κάποιος
κατ’ αρχάς για 586 ευρώ, έξι ή επτά µέρες την εβδοµάδα, οκτώ,
δέκα, δώδεκα, δεκατέσσερις ώρες. Δεν θα υπάρχει κανένα προστατευτικό µέτρο για την εργασία.
Όσο για τη φωτογραφική διάταξη του άρθρου 106, οι αγωγές
για άκυρη απόλυση εργαζοµένων είναι ήδη εκκρεµείς.
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(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Έχουµε και το αίσχος µε τις απολύσεις στην ΕΡΤ, όπου το πιο
πιθανό είναι οι περισσότεροι να αποζηµιωθούν µε πολύ περισσότερα από όσα θα έπρεπε. Και, ενδεχοµένως, πολλοί από αυτούς
την εποµένη θα επαναπροσληφθούν στη νέα ΕΡΤ.
Καταψηφίζουµε το νοµοσχέδιο και επί της αρχής και επί των
άρθρων. Είµαστε σίγουροι ότι στη συνείδηση του ελληνικού λαού
θα καταψηφιστεί, παρ’ ότι εσείς, η πλειοψηφία της συγκυβέρνησης, θα το ψηφίσετε εδώ. Και λίαν συντόµως θα δούµε στην
πράξη ποιος έχει δίκιο και ποιος έχει άδικο.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε κι
εµείς.
Η κ. Ξηροτύρη έχει το λόγο για οκτώ λεπτά.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Είπα και στην πρωτοµιλία µου -όσο πρόλαβα, γιατί το πολυνοµοσχέδιο είναι µεγάλο- ότι το νοµοσχέδιο έχει δύο πολύ βασικούς τοµείς. Το πρώτο µέρος αφορά τον Κώδικα Φορολογίας
Εισοδήµατος και άλλες διατάξεις και το δεύτερο, τις µεγάλες
οριζόντιες αλλαγές, που, κατά τη δική µας άποψη, επιφέρουν
πραγµατικά µία τεράστια ανατροπή στον υπαλληλικό, εργασιακό
και ασφαλιστικό χάρτη της χώρας και πραγµατικά υπονοµεύουν
οποιαδήποτε προσπάθεια ουσιαστικής διοικητικής µεταρρύθµισης.
Και, βέβαια, όπως είπα -και θα αναφέρω και τώρα- µε τις διατάξεις του πολυνοµοσχεδίου πραγµατικά είµαστε πάρα πολύ
κοντά στο να υπερβαίνουµε συνταγµατικές επιταγές, οι οποίες
αφορούν και στα θέµατα των δηµοσίων υπαλλήλων και τα θέµατα της αυτοτέλειας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και πολλά
άλλα ζητήµατα. Έχουµε, δηλαδή, µία πάρα πολύ µεγάλη ανατροπή.
Ο νέος Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος δεν συνιστά, βέβαια, την περιβόητη φορολογική µεταρρύθµιση που θέλουµε,
που επιζητούµε όλοι και που εάν δεν τα βάλουµε όλα αυτά µε τη
σειρά, εάν δεν βρούµε το σωστό σύστηµα πάταξης της φοροδιαφυγής και της φοροδιασποράς, δεν θα µπορέσει να υπάρξει
βελτίωση της οικονοµίας σε αυτό τον τόπο.
Ο νέος Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος συνιστά µία περισσότερο αναλυτική εκδοχή του νόµου. Παραµένει, και τώρα στη
βασική φιλοσοφία µε την οποία και παλαιότερα είχαµε διαφωνήσει και ζητήσαµε στον ν.1410/13 ορισµένες τροποποιήσεις. Είχαµε επισηµάνει όµως και τότε, όπως το επισηµάνει και η έκθεση
της Επιστηµονικής Επιτροπής της Βουλής, ότι το γεγονός πως
τα εισοδήµατα φορολογούνται βάσει της πηγής προέλευσης και
όχι όπως θα έπρεπε -δηλαδή να είναι όλα σε µία κλίµακα- συνιστά σηµαντική φοροελάφρυνση για τα πλουσιότερα στρώµατα
λόγω της διάσπασης της φορολογητέας ύλης. Και αυτό το αναλύει πάρα πολύ καλά η επιστηµονική έκθεση της Βουλής.
Επίσης εξακολουθεί να µην διορθώνεται το θέµα µε τους µικρούς επιχειρηµατίες και ελεύθερους επαγγελµατίες, που αντιµετωπίζονται συλλήβδην ως φοροφυγάδες. Δεν περιλαµβάνονται µέτρα καταπολέµησης της φοροδιαφυγής, παρ’ όλο που
βλέπετε τα αδιέξοδα. Υπάρχουν παρά πολλές περιπτώσεις όπου
φορολογούµενοι µε το ίδιο εισόδηµα πληρώνουν τον ίδιο φόρο,
ανεξαρτήτως του αριθµού των παιδιών που µπορεί να έχουν. Και
καταργούνται σε µεγάλο ποσοστό οι φοροαπαλλαγές κοινωνικού
χαρακτήρα.
Εγώ, στο λίγο χρόνο που έχω, θα αναφερθώ µόνο στα άρθρα
εκείνα στα οποία έχουµε προτείνει και συγκεκριµένες τροπολογίες.
Στο άρθρο 14, «Απαλλαγές εισοδήµατος από µισθωτή εργασία», θέλουµε µία διόρθωση στην παράγραφο ε’. Να προβλέπεται ότι η απαλλαγή για τους αναπήρους γίνεται για τα άτοµα µε
νοητική και σωµατική αναπηρία, µε ποσοστό τουλάχιστον 80%
και άνω και όχι άνω του 80%, γιατί τότε δεν συµπεριλαµβάνεται
τίποτα.
Όσον αφορά στο άρθρο 15 για τον φορολογικό συντελεστή:
Είχαµε συµφωνήσει για τη φορολόγηση των µισθωτών, των συν-

14893

ταξιούχων και των πολιτών µε µπλοκάκι στην κλίµακα του ν. 4110
και στη µείωση φόρου κατά 2.100 ευρώ που είχε προβλέψει και
εδώ επαναλαµβάνεται. Για το θέµα όµως των παιδιών, προκειµένου να αντιµετωπίσουµε τις αδικίες, µας είχατε πει ότι θα το ψάξετε και πως θα µπορέσετε να το καλύψετε αυτό, σας είχαµε
προτείνει πρόσθετη αποµείωση, όπως και την πηγή απ’ όπου θα
µπορούσατε να καλύψετε.
Επανερχόµαστε, λοιπόν, και λέµε ότι στα 2.100 ευρώ θα πρέπει να προστίθενται -δηλαδή στην αποµείωση φόρου- για κάθε
παιδί και 100 ευρώ. Θα υπάρξει έτσι µία εξισορρόπηση. Και, βέβαια, ζητάµε να τροποποιηθεί το άρθρο 65 του προηγούµενου
νόµου, για το οποίο όλοι είχαµε αντιδράσει, αλλά τελικά υπερψηφίστηκε, ίσως γιατί δεν τέθηκε σε ονοµαστική ψηφοφορία. Είχαµε όλοι αντιδράσει τότε. Και από την πτέρυγα της Νέας
Δηµοκρατίας και από το ΠΑΣΟΚ. Και είχαµε πει ότι δεν είναι δυνατόν τα προνοιακά επιδόµατα –ανεργίας, τέκνων κ.λπ.- να λαµβάνονται υπ’ όψιν, προκειµένου να προσδιοριστεί το εισόδηµα
αυτών που έχουν τέκνα για να πάρουν το επίδοµα τέκνων κ.λπ..
Αυτό ζητάµε, λοιπόν, να τροποποιήσετε το άρθρο 65. Δεν µπορεί να πηγαίνουµε να κάνουµε χειρότερα πράγµατα σε θέµατα
στα οποία η κοινωνία πια έχει εξοντωθεί.
Για τις φοροαπαλλαγές έχουµε προτείνει, για να υπάρχει κίνητρο, βασική τροπολογία. Θέλουµε να περιλαµβάνεται ως φοροαπαλλαγή το 10% της δαπάνης για ενοίκια πρώτης κατοικίας.
Και βάζουµε τα όρια, βέβαια, γιατί δεν µιλάµε για υψηλές δαπάνες ενοικίων.
Και στο πολύ σηµαντικό θέµα του φορολογικού συντελεστή
για τα θέµατα των ελεύθερων επαγγελµατιών, για να σταµατήσει
αυτή η επαχθής φορολογική αντιµετώπιση των ελεύθερων επαγγελµατιών και των µικροµεσαίων, θέλουµε να προστεθεί µία
ακόµη κλίµακα: Από 0 έως 20.000 ευρώ εισόδηµα ο συντελεστής
να είναι 20% και όχι 26%.
Στο κεφάλαιο για τα ενοίκια, επειδή διαφωνούσαµε εξ’ αρχής
να υπολογίζονται σε άλλη πηγή φορολόγησης, λέµε τουλάχιστον
για τα εισοδήµατα των πολιτών τα οποία είναι χαµηλά και αφορούν εισοδήµατα από ενοίκια να µη µπαίνουν σε χωριστή κλίµακα, αλλά στην ενιαία κλίµακα των µισθωτών γιατί η
φορολόγηση γίνεται άδικη για τους µικρούς και πολύ ενισχυτική
για αυτούς που έχουν πολλά εισοδήµατα από τα ενοίκια.
Δεν ξέρω, τελικά, αν έχετε καταργήσει στο άρθρο 74 τη διάταξη η οποία αφορά τα θέµατα της απαλλαγής από την αστική
και ποινική ευθύνη του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας.
Η έννοια του δηµόσιου συµφέροντος είναι πάρα πολύ σηµαντική. Το Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας δεν είναι ακριβώς κρατικό και δηµόσιο. Έχει, όµως, την υποχρέωση πράγµατι
να εξασφαλίζει όλα αυτά τα θέµατα του δηµοσίου συµφέροντος.
Η ασαφής, όµως, διάταξη δεν επιτρέπει σε καµµία περίπτωση,
έτσι όπως την κάνετε, αυτά τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου
να απαλλάσσονται από την ποινική και αστική ευθύνη γιατί θεωρείται ότι a priori υπηρετούν το δηµόσιο συµφέρον.
Θα πάω τώρα στο Δεύτερο Μέρος του νοµοσχεδίου, που είναι
πράγµατι ένα νοµοσχέδιο που επιφέρει µια τεράστια αλλαγή και
αναστάτωση, γιατί στο όνοµα της αντιµετώπισης υπαρκτών παθογενειών ο δηµόσιος τοµέας οδηγείται σε παράλυση και ακυρώνεται εξ αποτελέσµατος κάθε σοβαρή προσπάθεια διοικητικής
µεταρρύθµισης.
Έναντι αυτών τα οποία προβλέπονται µε αυτές τις διατάξεις
του νοµοσχεδίου, εµείς θέλουµε να σας πούµε τους στόχους
µας. Ο στόχος κάθε υπεύθυνης πολιτικής ηγεσίας του τόπου
πρέπει να είναι η αναβάθµιση του κράτους και η αναβάθµιση της
δηµόσιας διοίκησης. Το µέγεθος του κράτους στην Ελλάδα είναι
σήµερα στο µέσο ευρωπαϊκό όρο. Αυτό σηµαίνει πως οι πολιτικές µιας άκριτης αποµείωσής του είναι άκριτες και ιδεοληπτικές.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Θέλω λίγο χρόνο, κύριε Πρόεδρε, ακόµη.
Δεν µε παίρνει ο χρόνος να αναλύσω το πόσο χρειάζεται η διοικητική µεταρρύθµιση, αλλά και πόσο σηµαντικός είναι ο ρόλος
του δηµόσιου τοµέα και για τις κοινωνικές παροχές, αλλά και για
τις αναπτυξιακές δράσεις στην κατεύθυνση της υλοποίησης ενός
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δίκαιου αναπτυξιακού προγράµµατος. Ο δηµόσιος τοµέας είναι
η βασικότερη πηγή, η οποία και προωθεί αυτά τα αναπτυξιακά
προγράµµατα των δηµοσίων επενδύσεων και από την άλλη
πλευρά, θα πρέπει να είναι έτσι οργανωµένος, ώστε να εξασφαλίζει πράγµατι το δηµόσιο συµφέρον.
Θα ήθελα, λοιπόν, εδώ να αναφερθώ, κατ’ αρχήν, στα θέµατα
στα οποία κάνει αναφορά και η Επιστηµονική Επιτροπή της Βουλής και στα θέµατα της τοπικής αυτοδιοίκησης, στο άρθρο 76.
Δεν έχετε κάνει εκείνες τις νοµοτεχνικές βελτιώσεις, ούτως ώστε
να πείσετε και εµάς και την τοπική αυτοδιοίκηση ότι δεν παρεµβαίνετε, έτσι όπως περιγράφεται το Παρατηρητήριο, στην αυτοτέλεια της τοπικής αυτοδιοίκησης µε τον έλεγχο που ασκείτε και
στη σκοπιµότητα των πράξεών της.
Θέλω να τονίσω τα θέµατα των άρθρων 80 και 82 σε συνάρτηση µε τα υπόλοιπα άρθρα του νοµοσχεδίου. Με τα άρθρα 80
και 81 καταργούνται οι σχολικοί φύλακες και η Δηµοτική Αστυνοµία. Εν πάση περιπτώσει, για τη Δηµοτική Αστυνοµία πήγατε,
ήρθατε, περιγράψατε κάποια πράγµατα για το µετά. Δεν συµφωνούµε, βέβαια, µε όλη τη διαδικασία, αλλά ως προς τους σχολικούς φύλακες, αυτοί είναι εντελώς µετέωροι. Είναι σχεδόν
απολυµένοι, δεν προκύπτει τι θα γίνουν, δεν υπάρχει καµµία µέριµνα γι’ αυτούς.
Για τα θέµατα του Υπουργείου Παιδείας, για τα ΕΠΑΛ και τα
ΕΠΑΣ, δεν προλαβαίνω να µιλήσω αναλυτικά. Όµως, εν πάση περιπτώσει, είναι λογική αυτή; Σε όλες τις αντιρρήσεις που διατυπώσαµε εµείς, µας είπατε στο τέλος ότι «εµείς έχουµε
καταγράψει όλα τα στοιχεία και µάλιστα, αυτό που είχαµε υποσχεθεί, ότι θα έχουµε ένα νοµοσχέδιο για την τεχνική εκπαίδευση, τη δηµόσια εκπαίδευση, το έχουµε προετοιµάσει, το
έχουµε συζητήσει µε τους φορείς και θα το φέρουµε σύντοµα
προς ψήφιση».
Φέρνετε τελικά την κατάργηση, διώχνετε µε ειδική διάταξη που
ήδη έχει δοθεί δυόµισι χιλιάδες εκπαιδευτικούς; Αναστατώνετε
τα παιδιά, κάνετε όλη αυτή την αλλαγή και µετά θα φέρετε το νοµοσχέδιο; Αυτή είναι η ποιότητα της διοικητικής µεταρρύθµισης;
Έτσι βλέπετε τη δηµόσια εκπαίδευση, την αναβάθµιση της δηµόσιας εκπαίδευσης;
Εγώ δεν µπορώ να καταλάβω. Αφήνω το πολιτικό µου στοιχείο
και γίνοµαι τεχνοκράτης, µηχανικός, όπως είµαι. Δεν γίνεται έτσι
η δουλειά. Πρώτα κάνεις τη µελέτη και µετά κάνεις την κατασκευή. Τι να κάνουµε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κυρία συνάδελφε,
πρέπει να ολοκληρώσετε.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Τελειώνω, κύριε
Πρόεδρε.
Ως προς τα άρθρα 90 και 91 για τη διαθεσιµότητα, τις µετατάξεις και την κινητικότητα, έχουµε πει πάρα πολλές φορές ότι
υπήρξε πολύ σηµαντική πρόοδος και σε συνεργασία µε την Task
Force και είχαν γίνει τα περισσότερα βήµατα. Έπρεπε να υπήρχε
καλύτερος συντονισµός και αποτελεσµατικότητα. Οι άνθρωποι
όµως δεν µπαίνουν σε ένα σακί, να τους ρίξουµε στη θάλασσα
και όπου βγουν. Υπάρχουν δοµές, οργανογράµµατα, αποφάσεις,
υπάρχει αξιολόγηση του ανθρώπινου δυναµικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε, κυρία
Ξηροτύρη.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Κύριε Πρόεδρε,
ήθελα µόνο να τονίσω…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Έχουµε υπερβεί το
χρόνο και όπως είπαµε στην αρχή, δεν πρέπει να γίνεται αυτό.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Ήθελα να τονίσω ως
προς τις δύο τροπολογίες που καταθέτουµε και σ’ αυτό -και θα
το τονίσουν και οι άλλοι συνάδελφοι- το θέµα του άρθρου 103
για τον κατώτατο µισθό και τα θέµατα που είναι σηµαντικά και
δεν έχουν γίνει αλλαγές για τις προσωρινές διαταγές των άρθρων 105 και 106.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ο κ. Καραθανασόπουλος έχει το λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Επιτρέψτε µου µια
πρώτη γενική παρατήρηση. Παρακολουθώντας τη συζήτηση που
διεξάγεται αυτές τις µέρες, αναδεικνύεται το εξής ζήτηµα: Η
προσπάθεια κοµµάτων της Αντιπολίτευσης να πατήσουν στο
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θυµό του κόσµου, προσπαθώντας να αποκρύψουν την πραγµατική έννοια των προβληµάτων, επικεντρώνοντας την αντιπαράθεση στην τρόικα, στη Μέρκελ, στο Σόιµπλε -όχι, βεβαίως, ότι
αυτοί είναι αθώοι του αίµατος- και κάνοντας τον εξής διαχωρισµό
ο οποίος δεν πατάει στην πραγµατικότητα, την απόσπαση ανάµεσα στις εξελίξεις της οικονοµίας και στην πολιτική, κάνοντας
την απόσπαση ανάµεσα στις εξελίξεις της οικονοµίας και στις
αναγκαίες προσαρµογές που κάθε φορά γίνονται στους κρατικούς µηχανισµούς, στο κράτος και στους θεσµούς της δηµόσιας
διοίκησης.
Με αυτό τον τρόπο ουσιαστικά αθωώνουν τον πραγµατικό
υπεύθυνο των προβληµάτων που αντιµετωπίζει ο λαός, αυτός ο
οποίος βρίσκεται πίσω από την κλιµάκωση της ολοµέτωπης επίθεσης, την οποία και το σηµερινό πολυνοµοσχέδιο δροµολογεί
απέναντι στην εργατική τάξη και τα πλατιά λαϊκά στρώµατα. Απ’
αυτή την άποψη, είναι φανερό ότι, ενώ ακούσαµε διάφορα, όπως
παραδείγµατος χάρη φορολογικό, διάφορες επιµέρους διαπιστώσεις για ακραίες, αντιλαϊκές πλευρές του φορολογικού νοµοσχεδίου, επί της ουσίας υπήρξε µια αφωνία. Η αφωνία έχει να
κάνει µε τα τεράστια, τα σκανδαλώδη προνόµια στο όνοµα της
θωράκισης της επιχειρηµατικότητας και της ανταγωνιστικότητας
των µονοπωλιακών οµίλων και τα ιδιαίτερα προκλητικά και σκανδαλώδη προνόµια, όπως είναι των εφοπλιστών.
Αυτά οδηγούν στη συνεχή, κλιµακωτή, όπως αποδείξαµε και
χθες, επιβάρυνση της λαϊκής οικογένειας και σε φορολογικό επίπεδο. Η προστασία, δηλαδή, των συµφερόντων των κεφαλαιοκρατών και η θωράκιση και ενίσχυση της κερδοφορίας τους και
στα ζητήµατα της φορολογίας αποτελεί µηχανισµό αναδιανοµής
του εισοδήµατος σε βάρος των εργαζοµένων και των πλατιών
λαϊκών στρωµάτων. Μάλιστα, σε ορισµένες περιπτώσεις προσλαµβάνει και προκλητική στήριξη σε ακραίες παρασιτικές δραστηριότητες.
Θα ήθελα να πω ένα παράδειγµα για το φορολογικό που το
φέρατε και ως νοµοτεχνική βελτίωση. Τι επιτρέπεται; Να εκπίπτουν της φορολογίας οι δαπάνες για οµαδικά ασφαλιστικά συµβόλαια σε ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες, την ίδια στιγµή που
αυτοί οι επιχειρηµατικοί όµιλοι µπορούν να χρωστούν στο ΙΚΑ,
την ίδια στην στιγµή που οδηγείτε µε τις επιλογές αυτές στη µείωση της επιβάρυνσης για την ασφαλιστική κάλυψη. Ταυτόχρονα,
πριµοδοτείτε, σπρώχνετε, ενισχύετε την πλέον ακραία, παρασιτική δραστηριότητα, που είναι η ιδιωτική ασφάλιση, θυσιάζοντας
µε αυτό τον τρόπο τα ασφαλιστικά ταµεία. Είναι επιλογή σαφέστατα ταξική.
Άρα, λοιπόν, είναι υποκριτικό το ζήτηµα ότι θέλετε να προστατεύσετε και να εξορθολογήσετε τα ασφαλιστικά ταµεία. Αυτό το
οποίο θέλετε να κάνετε, είναι να διαµορφώσετε τους τρεις πυλώνες -και µέσα από το φορολογικό το προχωρείτε- στην ασφάλιση: Ένας δηµόσιος πυλώνας ο οποίος θα διασφαλίζει την
επιβίωση και θα αντιµετωπίζει τα φαινόµενα ακραίας φτώχειας
µε συντάξεις 360 ευρώ και από εκεί και πέρα, η ιδιωτικοποίηση
της ασφάλισης είτε µε τα επαγγελµατικά ασφαλιστικά ταµεία είτε
µε τα ιδιωτικά ασφαλιστικά συµβόλαια.
Δεύτερο ζήτηµα, το οποίο είναι συνέχεια και δεν αποτελεί πρόβληµα των τελευταίων τριών χρόνων, όπως προσπαθούν άκοµψα
άλλα κόµµατα να προβάλλουν: Οι εξελίξεις και οι αλλαγές στη
δηµόσια διοίκηση.
Όλα αυτά ξεκίνησαν ξαφνικά το 2010, δηλαδή η ολοµέτωπη
αυτή επίθεση; Οι ανατροπές και η µετατροπή των δήµων, ακόµη
πιο ολοκληρωµένα και πιο αποφασιστικά σε τοπική διοίκηση,
ακυρώνοντας τα όποια χαρακτηριστικά µπορεί να λειτούργησαν
το προηγούµενο χρονικό διάστηµα, είναι αποτέλεσµα της τελευταίας τριετίας και της τρόικας;
Δεν ήταν οµόφωνες αποφάσεις των Συµβουλίων της ΚΕΔΚΕ,
στα οποία το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδος δεν είχε δυνατότητα εκπροσώπησης, οι αλλαγές συνολικά σε αντιδραστική κατεύθυνση στους Δήµους και στις Περιφέρειες; Και οδηγούσαν
πού; Στο όνοµα της οικονοµικής αυτοτέλειας να καταργηθεί, να
µειωθεί η κρατική χρηµατοδότηση προς όφελος της ανταποδοτικότητας, δηλαδή της φορολογίας για να φτάσουµε στα πραγµατικά επίπεδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ποια είναι αυτά; Μα τα καταγράφει η ίδια η ΚΕΔΕ σε πρό-
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σφατη µελέτη. Η κρατική χρηµατοδότηση για την τοπική διοίκηση ξεκινά από 10% σε Ρουµανία και Αυστρία και κατά µέσο
όρο είναι 30% σε Γερµανία, Γαλλία, Φινλανδία, 28% Δανία, 27%
Σουηδία –το ανεπτυγµένο κοινωνικό µοντέλο όπως παρουσιάζουν κάποιοι το σκανδιναβικό- και τα υπόλοιπα έρχονται από φόρους που βάζουν οι ίδιες οι δηµοτικές αρχές. Αυτό είναι το
πρώτο ζήτηµα.
Το δεύτερο είναι ότι ήδη από τη δεκαετία του 1990 είχε ξεκινήσει η επίθεση και µέσω των δήµων απέναντι στα εργασιακά δικαιώµατα. Δηλαδή, το Stage και τη µαθητεία δεν τα εφάρµοσαν
στους δήµους; Οι συµβάσεις έργου και χρόνου στο όνοµα της
κατάργησης της σταθερής απασχόλησης δεν έχουν εφαρµοστεί
στους δήµους τα προηγούµενα χρόνια;
Αλήθεια, ποιος ήταν εισηγητής των τοπικών συµφώνων απασχόλησης στην Κεντρική Ένωση Δήµων και Κοινοτήτων; Ο
πρώην Δήµαρχος Λειβαδιάς, ο κ. Παλαιολόγου, εκπρόσωπος του
Συνασπισµού στην ΚΕΔΚΕ. Αυτός είπε για τα τοπικά συµβούλια
που καταργούσαν συλλογικές συµβάσεις, κατώτατο µισθό για
τους νεοπροσλαµβανόµενους στο όνοµα της ανεργίας. Και όταν
τότε προειδοποιούσαµε ότι θα καταργηθεί και η µονιµότητα στο
δηµόσιο, τότε µας κοίταζαν περίεργα κάποιοι.
Σήµερα τι φέρνει η Κυβέρνηση; Ακριβώς αυτό. Διαµορφώνει
το µηχανισµό κατάργησης της σταθερής απασχόλησης στο δηµόσιο, τον θεσµοθετεί πλέον, για να µπορέσουν να υπάρξουν οι
ευέλικτες µορφές απασχόλησης, να απελευθερωθεί η αγορά εργασίας στο δηµόσιο τοµέα, να είναι πολύ πιο φθηνοί οι εργαζόµενοι και στο δηµόσιο τοµέα.
Το ακραίο παράδειγµα, το οποίο αποκαλύπτει είναι η κατάσταση µε τα τεχνικά λύκεια. Αυτούς τους οποίους θα απολύσετε,
αυτούς που έχουν µόνιµη θέση απασχόληση τους καθηγητές τεχνικών λυκείων, θα τους ξαναπροσλάβετε µέσω της διαθεσιµότητας ως ωροµισθίους.
Αυτό διαµορφώνει το πεδίο για ακόµα µεγαλύτερη πίεση στον
ιδιωτικό τοµέα όσον αφορά τους µισθούς, τα εργασιακά και
ασφαλιστικά δικαιώµατα, για να µπορέσει να θωρακίσει την ανταγωνιστικότητα του κεφαλαίου. Γιατί αυτός είναι ο σκοπός, τον
οποίον επιδιώκετε. Με αυτόν τον τρόπο διαµορφώνετε τους µηχανισµούς, που αφαιρούν οποιαδήποτε προστασία απέναντι στα
εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώµατα.
Τέτοιοι µηχανισµοί είναι αυτοί, οι οποίοι περιέχονται για τα ζητήµατα της προσφυγής στα ασφαλιστικά µέτρα και δεν αφορά
µόνο τους δηµοσίους υπαλλήλους, αφορά και τον ιδιωτικό τοµέα
και τη θωράκιση της αυθαιρεσίας των εργοδοτών απέναντι στους
εργαζόµενους. Με αυτόν τον τρόπο το θωρακίζετε και στο νοµικό
επίπεδο και ταυτόχρονα διαµορφώνετε το µηχανισµό καθορισµού του κατώτερου µισθού, µε βάση τις ανάγκες των επιχειρηµατικών οµίλων, καταργώντας τις συλλογικές συµβάσεις.
Να, λοιπόν, ένα ολόκληρο πλέγµα, το οποίο µέσα από αυτές
τις αλλαγές, τις αναδιαρθρώσεις και τις µεταρρυθµίσεις που θέλετε να κάνετε, έχει ως σαφή χαρακτηριστικά να θωρακίσει και
να προσαρµόσει το κράτος και τη δηµόσια διοίκηση στις σηµερινές ανάγκες του κεφαλαίου.
Αυτή δεν είναι µια επιλογή, η οποία βγαίνει από ορισµένους
αποσπασµένους από την πραγµατικότητα τεχνοκράτες. Αυτή
είναι η επιλογή που καθορίζουν σήµερα οι ανάγκες του κεφαλαίου. Δεν µπορούν οι επιλογές σε πολιτικό επίπεδο να αποσπαστούν από αυτές τις ανάγκες. Αντίθετα, θα προσαρµοστούν στην
υλοποίηση αυτών των αναγκών.
Γι’ αυτό λέµε ότι η αντιπαράθεση η οποία γίνεται, απλά και
µόνο σε επίπεδο εντυπώσεων, είναι κάλπικη και ψευδεπίγραφη,
γιατί ακριβώς δεν στοχοποιείται ο πραγµατικός υπεύθυνος των
προβληµάτων που αντιµετωπίζει σήµερα η λαϊκή οικογένεια και
ότι µέσα ακριβώς από αυτή τη διαδικασία, ανεξάρτητα από τη
µορφή διαχείρισης και το ποιοι φορείς και κόµµατα θα ασκούν
τη διακυβέρνηση, η εξέλιξη των πραγµάτων θα οδηγεί σε συνεχείς θυσίες την εργατική τάξη και τα λαϊκά στρώµατα, µόνο και
µόνο για τη διασφάλιση της κερδοφορίας και των αναγκών αναπαραγωγής του κεφαλαίου και των επιχειρηµατικών οµίλων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Παρακαλώ, ολοκληρώνετε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Από αυτήν την άποψη,
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εµείς λέµε ότι σε αυτήν την εξέλιξη πρέπει να αντισταθεί η εργατική τάξη και να ανατρέψει ένα σύστηµα, το οποίο την οδηγεί
στη φτώχεια και στην εξαθλίωση, για να συσσωρεύεται ο πλούτος σε όλο και λιγότερα χέρια. Αυτό σηµαίνει ριζικές αλλαγές και
σε επίπεδο εξουσίας, αλλά και σε επίπεδο τρόπου οργάνωσης
της οικονοµίας. Διαφορετικά, θα επιλέγουµε κάθε φορά αυτόν ο
οποίος µε καλύτερο τρόπο θα οδηγεί στη λαιµητόµο την ικανοποίηση των λαϊκών µας αναγκών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε ο κατάλογος των εισηγητών.
Θα δώσω το λόγο στον Υπουργό, κ. Στουρνάρα, για µια σύντοµη παρέµβαση. Για πέντε λεπτά, κύριε Υπουργέ;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Ναι και
λιγότερο.
Κατ’ αρχήν, οφείλω να πω ότι ήταν πολύ χρήσιµη η συζήτηση
µέχρι τώρα και ότι εγώ τουλάχιστον πήρα πολλές ιδέες. Θέλω
πολύ γρήγορα να τοποθετηθώ τώρα σε τρία τέσσερα θέµατα και
το βράδυ θα απαντήσω συνολικά.
Σχετικά µε τη χθεσινή οµιλία –αλλά και τη σηµερινή- του κ.
Τσακαλώτου, πράγµατι θα µπορούσαµε να βάζαµε όλα τα εισοδήµατα σε µια ενιαία κλίµακα φόρου, αυτό όµως θα µπορούσε
να γίνει µόνο όταν η οικονοµία είναι σε µία πλήρη ισορροπία.
Φανταστείτε σήµερα να βάζαµε τους τόκους των καταθέσεων
στην κλίµακα. Δε θα έµενε κατάθεση στην Ελλάδα.
Δεύτερον, νοµίζω ότι είπε ότι δεν έχουµε ανεξάρτητες αρχές.
Είµαστε γεµάτοι από ανεξάρτητες αρχές και µας γίνεται κριτική
γι’ αυτό. Ετοιµάζω ήδη και Εποπτικό Συµβούλιο Φορολογικής Διοίκησης τώρα, δηλαδή άλλη µια ανεξάρτητη αρχή.
Όσον αφορά στον κ. Μαριά, που είπε για τις απαλλαγές της
τρόικας και τις Task Force, αυτοί είναι φορολογικοί κάτοικοι
άλλων χωρών, µε τις οποίες έχουµε συµβάσεις αποφυγής διπλής
φορολογίας. Γίνεται γι’ αυτό το λόγο, για να µην φορολογηθούν
δύο φορές.
Η κ. Ξηροτύρη µίλησε για άτοµα µε αναπηρία. Αν δείτε τη νοµοθετική βελτίωση που καταθέσαµε χθες, λέµε ότι τα άτοµα µε
τουλάχιστον 80% αναπηρία απαλλάσσονται από το φόρο.
Ελέχθη χθες ότι υπάρχει έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδας
που δείχνει ότι επειδή δεν έχουµε ηλεκτρονικό ΦΠΑ χάνουµε 9
δισεκατοµµύρια. Δεν υπάρχει τέτοια έκθεση.
Τώρα, όσον αφορά σχόλια που έγιναν χθες από κάποιον αγαπητό συνάδελφο ότι δεν είναι εικόνα Κυβέρνησης αυτή, ήµασταν
επί έξι ώρες εδώ και εγώ και οι συνάδελφοι και µόλις βγήκαµε
έξω για να ασχοληθούµε µε τις νοµοτεχνικές βελτιώσεις, σηκώθηκε πάνω και είπε ότι δεν είναι εικόνα Κυβέρνησης αυτή. Λυπάµαι, αλλά αυτό δεν είναι πραγµατικό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Το λόγο έχει τώρα ο
κ. Δένδιας, για να αναφερθεί στην τροπολογία που περιέχεται
στο νοµοσχέδιο.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ (Υπουργός Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη): Ευχαριστώ θερµά, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν θα καθυστερήσω πάνω από
δύο λεπτά. Απλώς, ήθελα να εξηγήσω τι είναι η τροπολογία που
προέρχεται από το Υπουργείο Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας
του Πολίτη.
Αφορά κατ’ αρχήν θέµατα που έχουν να κάνουν µε το χειρισµό
του µεταναστευτικού φαινοµένου. Η πρώτη παράγραφος αφορά
τη δυνατότητα χρήσεως πινάκων του ΑΣΕΠ πέραν του 2010 για
να στελεχωθούν ολοκληρωτικά οι υπηρεσίες ασύλου πρώτης
υποδοχής, οι οποίες πρέπει να πω ότι, χάρη στην οµόθυµη στήριξη του Κοινοβουλίου, ήδη λειτουργούν µε θεαµατικά καλά αποτελέσµατα και µε αναβάθµιση της χώρας και στο εξωτερικό για
τις δυνατότητές µας να χειριστούµε τα αιτήµατα των ανθρώπων
αυτών.
Στην παράγραφο 2 το θέµα είναι τυπικό. Ορίζεται ως εθνικός
συζητητής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα θέµατα εσωτερικής ασφάλειας µια υπηρεσία του Υπουργείου.
Στην παράγραφο 3 έχει µια σηµασία, είναι ίσως και το κεντρικό
νόηµα αυτής της τροπολογίας. Παρέχεται στην κεντρική υπηρεσία πρώτης υποδοχής του Υπουργείου η δυνατότητα ίδρυσης
δοµών φιλοξενίας ατόµων που ανήκουν σε ευάλωτες οµάδες. Η
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αρµοδιότητα αυτή δεν υπήρχε στο δικό µας Υπουργείο, υπήρχε
σε άλλα Υπουργεία. Δεν είχαν δηµιουργηθεί αυτές οι δοµές.
Είναι υποχρέωση της χώρας µας και εξαιτίας των συνθηκών που
έχει υπογράψει και απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και
τελικά είναι και θέµα ανθρωπισµού να δηµιουργηθούν αυτές οι
ανοιχτές δοµές για τα ευάλωτα άτοµα και εδώ είναι η διάταξη, η
οποία επιτρέπει να γίνει.
Οι παράγραφοι 4 και 5 αποτελούν, χωρίς πρόσληψη νέου προσωπικού, αναδιοργάνωση του προσωπικού, για να µπορέσει να
υπηρετήσει αυτές τις δοµές.
Τέλος, η τελευταία παράγραφος αφορά τα λειτουργικά θέµατα των Επιτροπών Προσφύγων Ασύλου µε το προηγούµενο δίκαιο, οι οποίες έχουν αυξηθεί για να µπορέσουµε σε εύλογο
χρόνο να τελειώσουµε αυτόν τον τεράστιο φόρτο παλιών υποθέσεων ασύλου. Ορίζεται και συντονιστής.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Πρέπει να σας πω ότι και σε αυτό τον τοµέα τα αποτελέσµατα
που έχουν επιτευχθεί είναι θεαµατικά. Η χώρα έχει εισπράξει
επαίνους και στο Συµβούλιο Υπουργών και διεθνώς γι’ αυτό.
Τέλος, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να καταθέσω µία µικρή νοµοτεχνική βελτίωση, η οποία αποτελεί απλή αφαίρεση τριών
αχρήστων λέξεων στο κείµενο της τροπολογίας.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, για την ανοχή σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε, κύριε
Υπουργέ.
Παρακαλώ να κατατεθεί και να διανεµηθεί στους κυρίους Βουλευτές.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη κ. Νικόλαος Δένδιας καταθέτει για τα Πρακτικά
την προαναφερθείσα νοµοτεχνική βελτίωση, η οποία έχει ως
εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο σηµείο αυτό θα διακόψουµε τη διαδικασία της συζήτησης του νοµοσχεδίου για να γίνει η κλήρωση των µελών του

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Δικαστικού Συµβουλίου.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Πρόεδρος της Βουλής κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΙΗ’ - 17 IOYΛIΟΥ 2013

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στην
ΕΙΔΙΚΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
Κλήρωση ενώπιον της Ολοµέλειας της Βουλής, από τον Πρόεδρό της, µεταξύ των µελών του Αρείου Πάγου, της Εισαγγελίας
του Αρείου Πάγου και του Συµβουλίου της Επικρατείας που έχουν
διορισθεί ή προαχθεί στο βαθµό που κατέχουν πριν από την υποβολή της πρότασης για άσκησης δίωξης, για την ανάδειξη πέντε
τακτικών και τριών αναπληρωµατικών µελών του Δικαστικού Συµβουλίου, καθώς και του ασκούντος καθήκοντα εισαγγελέα και του
αναπληρωτή του, σύµφωνα µε τα άρθρα 86 παράγραφος 4 του
Συντάγµατος, 158 παράγραφοι 1 και 2 του Κανονισµού της Βουλής και 8 του ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως
ισχύει µετά την από 15 Ιουλίου 2013 απόφαση της Ολοµέλειας
της Βουλής, για την άσκηση ποινικής δίωξης κατά του πρώην

14899

Υπουργού Οικονοµικών κ. Γεώργιου Παπακωνσταντίνου, για αξιόποινες πράξεις σχετικά µε την υπόθεση του ψηφιακού δίσκου
ηλεκτρονικών αρχείων της τράπεζας HSBC.
Με την υπ’ αριθµόν 2138, από 16 Ιουλίου 2013, επιστολή µου
προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων κ. Χαράλαµπο Αθανασίου, απεστάλη προς τη Βουλή,
µε το υπ’ αριθµόν 2167/16-7-2013 έγγραφο του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, κατάλογος
των µελών του Αρείου Πάγου, της Εισαγγελίας του Αρείου
Πάγου και του Συµβουλίου της Επικρατείας, που έχουν διοριστεί
ή προαχθεί στο βαθµό που κατέχουν πριν από την υποβολή της
πρότασης για άσκηση δίωξης –31-12-2012– σύµφωνα µε τα
άρθρα 86 παρ. 4 του Συντάγµατος, 158 παρ. 1 και 2 του Κανονισµού της Βουλής και 8 του ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των
Υπουργών» όπως ισχύει.
(Ο σχετικός κατάλογος καταχωρίζεται στα Πρακτικά της Βουλής και έχει ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Ως µέλη
της εφορευτικής επιτροπής της κληρώσεως ορίζονται ο Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. Ιωάννης Τραγάκης και ο Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. Ιωάννης Δραγασάκης.
Θα διεξαχθούν τρεις διαδοχικές κληρώσεις.
Η πρώτη κλήρωση θα διεξαχθεί µεταξύ των µελών του Αρείου
Πάγου που περιλαµβάνονται στον αποσταλέντα κατάλογο, για
την ανάδειξη τριών τακτικών µελών του Δικαστικού Συµβουλίου
και δύο αναπληρωµατικών.
Η δεύτερη κλήρωση θα διεξαχθεί µεταξύ των µελών του Συµβουλίου της Επικρατείας, που περιλαµβάνονται στον αποσταλέντα κατάλογο, για την ανάδειξη δύο τακτικών µελών και ενός
αναπληρωµατικού µέλους του Δικαστικού Συµβουλίου.
Η τρίτη κλήρωση θα διεξαχθεί από τον κατάλογο των µελών
της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, για την ανάδειξη του
ασκούντος καθήκοντα εισαγγελέα του Δικαστικού Συµβουλίου
και του αναπληρωτή του.
Οι κληρώσεις θα διεξαχθούν ως ακολούθως:
Τα ονόµατα των δικαστικών εκάστης κληρώσεως θα αναγιγνώσκονται από τον Α’ Αντιπρόεδρο της Βουλής κ. Ιωάννη Τραγάκη.
Ο Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. Ιωάννης Δραγασάκης θα
φτιάχνει τους κλήρους, έπειτα θα τοποθετούνται ένας προς ένας
στο αντίστοιχο αδιαφανές σφαιρίδιο και στη συνέχεια θα τοποθετούνται εντός της διαφανούς κάλπης, η οποία θα ευρίσκεται
επί της Έδρας. Κατόπιν θα ανακατευθούν καλά τα σφαιρίδια
µέσα στην κάλπη.
Τέλος, κάθε σφαιρίδιο που θα ανασύρεται θα παραδίδεται
στον Α’ Αντιπρόεδρο της Βουλής κ. Ιωάννη Τραγάκη, ο οποίος
θα το ανοίγει και θα το επιδεικνύει στον Πρόεδρο της Βουλής
και στους παρισταµένους συναδέλφους και αφού αναγγείλει το
όνοµα, θα το παραδίδει στον Γραµµατέα, ο οποίος θα γράφει το
όνοµα στα Πρακτικά.
Από την πρώτη κάλπη, στην οποία θα τοποθετηθούν οι κλήροι
µε τα ονόµατα των µελών του Αρείου Πάγου, θα εξαχθούν τρεις
κλήροι για την ανάδειξη τριών τακτικών µελών του Δικαστικού
Συµβουλίου και δύο κλήροι για την ανάδειξη δύο αναπληρωµατικών µελών.
Από τη δεύτερη κάλπη, στην οποία θα τοποθετηθούν οι κλήροι
µε τα ονόµατα των µελών του Συµβουλίου της Επικρατείας, θα
εξαχθούν δύο κλήροι για την ανάδειξη δύο τακτικών µελών του
Δικαστικού Συµβουλίου και στη συνέχεια ένας κλήρος για την
ανάδειξη ενός αναπληρωµατικού µέλους.
Από την τρίτη κάλπη, στην οποία θα τοποθετηθούν οι κλήροι
µε τα ονόµατα των µελών της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου,
θα εξαχθεί ένας κλήρος για την ανάδειξη του ασκούντος καθήκοντα Εισαγγελέα του Δικαστικού Συµβουλίου και ένας κλήρος
για την ανάδειξη του αναπληρωτή του.
Κύριοι συνάδελφοι, συµφωνείτε µε την πρόταση ως προς τη
διαδικασία;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Συνεπώς
το Σώµα συµφώνησε οµοφώνως.
Παρακαλώ να αρχίσει η ανάγνωση του καταλόγου των µελών
του Αρείου Πάγου.
(Στο σηµείο αυτό γίνεται η ανάγνωση του καταλόγου των
µελών του Αρείου Πάγου από τον Α’ Αντιπρόεδρο της Βουλής κ.
Ιωάννη Τραγάκη
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ:
Μιχαήλ Θεοχαρίδης
Αθανάσιος Κουτρουµάνος
Γεώργιος Χρυσικός
Βασίλειος Λυκούδης
Γεώργιος Γιαννούλης
ΑΕΡΟΠΑΓΙΤΕΣ:
Ιωάννης Σίδερης
Δήµητρα Παπαντωνοπούλου
Νικόλαος Λεοντής
Βιολέτα Κυτέα
Αντώνιος Αθηναίος
Γρηγόριος Κουτσόπουλος
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Σπυρίδων Μιτσιάλης
Νικόλαος Κωνσταντόπουλος
Βασιλική Θάνου-Χριστοφίλου
Γεώργιος Γεωργέλλης
Δηµήτριος Μουστάκας
Δηµήτριος Μαζαράκης
Παναγιώτης Ρουµπής
Ανδρέας Δουλγεράκης
Κωνσταντίνος Φράγκος
Νικόλαος Πάσσος
Νικόλαος Μπιχάκης
Δηµητρούλα Υφαντή
Αικατερίνη Βασιλακοπούλου-Κατσαβριά
Ιωάννης Γιαννακόπουλος
Χρυσόστοµος Ευαγγέλου
Κωνσταντίνος Τσόλας
Δηµήτριος Κράνης
Χριστόφορος Κοσµίδης
Ανδρέας Ξένος
Ευφηµία Λαµπροπούλου
Νικόλαος Τρούσας
Δηµήτριος Κόµης
Βασίλειος Λαµπρόπουλος
Αντώνιος Ζευγώλης
Ερωτόκριτος Καλούδης
Ασπασία Καρέλλου
Γεράσιµος Φουρλάνος
Αργύριος Σταυράκης
Ιωάννα Πετροπούλου
Στυλιανή Γιαννούκου
Ειρήνη Κιουρκτσόγλου-Πετρουλάκη
Δήµητρα Λεοντάρη-Μπουρνάκα
Εµµανουήλ Κλαδογένης
Γεώργιος Σακκάς
Μαρία Βασιλάκη
Ιωάννης Χαµηλοθώρης
Χρυσούλα Παρασκευά
Μαρία Γαλάνη-Λεοναρδοπούλου
Μιχαήλ Αυγουλέας
Βασίλειος Καπελούζος
Χαραλαµπία Σίµου
Ελένη Διονυσοπούλου
Παναγιώτης Χατζηπαναγιώτης
Ιωσήφ Τσαλαγανίδης
Πάνος Πετρόπουλος
Ευγενία Προγάκη
Αγγελική Αλειφεροπούλου
Μαρία Βαρελά
Γεώργιος Κοντός)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεΐµαράκης): Κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, ανεγνώσθησαν συνολικώς τα πενήντα
πέντε ονόµατα εκ του καταλόγου των µελών του Αρείου Πάγου.
Διαπιστώνεται ότι έχουν τοποθετηθεί όλα τα προς κλήρωση
ονόµατα µέσα στα αδιαφανή σφαιρίδια –ένα σε κάθε σφαιρίδιοκαι τοποθετήθηκαν όλα στη διαφανή κάλπη.
Παρακαλώ τώρα τον Δ’ Αντιπρόεδρο της Βουλής κ. Ιωάννη Δραγασάκη να ανακατέψει τα σφαιρίδια που βρίσκονται στην κάλπη.
(Στο σηµείο αυτό ο Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. Ιωάννης
Δραγασάκης ανακατεύει τα σφαιρίδια που βρίσκονται στην κάλπη)
(Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος της Βουλής εξάγει ανά ένα τα
σφαιρίδια, το παραδίδει στον Δ’ Αντιπρόεδρο της Βουλής κ.
Ιωάννη Δραγασάκη, ο οποίος το αποσφραγίζει, επιδεικνύει στα
µέλη του Προεδρείου το ευρισκόµενο σε καθένα από αυτά
όνοµα, το εκφωνεί προς το Σώµα και το παραδίδει στο Γραµµατέα, ο οποίος σηµειώνει ιδιοχείρως στο σχετικό πρακτικό τα ονόµατα κατά σειρά εκφώνησης)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεΐµαράκης): Κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, εκληρώθησαν κατά σειρά, ως τακτικά
µέλη του Δικαστικού Συµβουλίου, οι εξής τρεις δικαστές εκ του
καταλόγου των µελών του Αρείου Πάγου:
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1. Αγγελική Αλειφεροπούλου
2. Ιωσήφ Τσαλαγανίδης
3. Αθανάσιος Κουτροµάνος
Ως αναπληρωµατικά µέλη, εκληρώθησαν κατά σειρά, οι εξής
δύο δικαστές εκ του καταλόγου των µελών του Αρείου Πάγου:
1. Χριστόφορος Κοσµίδης
2. Βασιλική Θάνου-Χριστοφίλου
Παρακαλώ να αρχίσει τώρα η ανάγνωση του καταλόγου των
µελών του Συµβουλίου της Επικρατείας.
(Στο σηµείο αυτό αρχίζει η ανάγνωση του καταλόγου των
µελών του Συµβουλίου της Επικρατείας από τον Α’ Αντιπρόεδρο
της Βουλής κ. Ιωάννη Τραγάκη
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ:
Σωτήριος Ρίζος
Φιλοκτήµων Αρναούτογλου
Νικόλαος Σακελλαρίου
Δηµοσθένης Πετρούλιας
Αθανάσιος Ράντος
Αγγελική Θεοφιλοπούλου
Αικατερίνη Συγγούνα
Αναστάσιος Γκότσης
Αϊρίν-Έβελυν-Μικέλα-Μαίρη Σάρπ
Ευδοξία Γαλανού
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ:
Νικόλαος Ρόζος
Χρήστος Ράµµος
Νικόλαος Μαρκουλάκης
Διονύσιος Μαρινάκης
Γεώργιος Παπαγεωργίου
Μαρία Καραµανώφ
Μιχαήλ Βηλαράς
Ιωάννης Ματζουράνης
Αικατερίνη Σακελλαροπούλου
Αικατερίνη Χριστοφορίδου
Δηµήτριος Αλεξανδρής
Δηµήτριος Σκαλτσούνης
Μαρίνα-Ελένη Κωνσταντινίδου
Αριστόβουλος-Γεώργιος Βώρος
Παναγιώτης Ευστρατίου
Γεώργιος Ποταµιάς
Μαργαρίτα Γκορτζολίδου
Ευαγγελία Νίκα
Ιωάννης Γράβαρης
Ευθύµιος Αντωνόπουλος
Γεώργιος Τσιµέκας
Σπυρίδων-Κωνσταντίνος Μαρκάτης
Παναγιώτα Καρλή
Δηµήτριος Γρατσίας
Αντώνιος Ντέµσιας
Φώτιος Ντζίµας
Σπυριδούλα Χρυσικοπούλου
Ηρακλής Τσακόπουλος
Βασιλική Καλαντζή
Μαρία Σταµατελάτου-Μπεριάτου
Μαρίνα Παπαδοπούλου
Βασίλειος Αραβαντινός
Διοµήδης Κυριλλόπουλος
Άννα Καλογεροπούλου
Εµµανουήλ Κουσιούρης
Όλγα Ζύγουρα
Βαρβάρα Ραφτοπούλου
Κωνσταντίνος Κουσούλης
Κωνσταντίνα Φιλοπούλου
Θεόδωρος Αραβανής
Κωνσταντίνος Πισπιρίγκος
Αντωνία Χλαµπέα
Δηµήτριος Μακρής
Μιχαήλ Πικραµένος
Ταξιαρχία Κόµβου
Βασιλική Σαρρή-Αναγνωστοπούλου)

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, ανεγνώσθησαν συνολικώς τα ονόµατα πενήντα έξι δικαστών εκ του καταλόγου των µελών του Συµβουλίου
της Επικρατείας.
Διαπιστώνεται ότι έχουν τοποθετηθεί όλα τα προς κλήρωση
ονόµατα µέσα στα αδιαφανή σφαιρίδια –ένα σε κάθε σφαιρίδιοκαι τοποθετήθηκαν όλα στη διαφανή κάλπη.
Παρακαλώ τώρα τον Δ’ Αντιπρόεδρο της Βουλής κ. Ιωάννη
Δραγασάκη να ανακατέψει τα σφαιρίδια που βρίσκονται στην
κάλπη.
(Στο σηµείο αυτό ο Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. Ιωάννης
Δραγασάκης ανακατεύει τα σφαιρίδια που βρίσκονται στην
κάλπη)
(Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος της Βουλής εξάγει ανά ένα τα
σφαιρίδια, το παραδίδει στον Δ’ Αντιπρόεδρο της Βουλής κ.
Ιωάννη Δραγασάκη, ο οποίος το αποσφραγίζει, επιδεικνύει στα
µέλη του Προεδρείου το ευρισκόµενο σε καθένα από αυτά
όνοµα, το εκφωνεί προς το Σώµα και το παραδίδει στο Γραµµατέα, ο οποίος σηµειώνει ιδιοχείρως στο σχετικό πρακτικό τα ονόµατα κατά σειρά εκφώνησης).
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεΐµαράκης): Κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, εκληρώθησαν κατά σειρά, ως τακτικά
µέλη του Δικαστικού Συµβουλίου, οι εξής δύο δικαστές εκ του
καταλόγου των µελών του Συµβουλίου της Επικρατείας:
1. Χρήστος Ράµµος
2. Μαρίνα-Ελένη Κωνσταντινίδου
Ως αναπληρωµατικό µέλος εκληρώθη κατά σειρά ο εξής δικαστής εκ του καταλόγου των µελών του Συµβουλίου της Επικρατείας:
Νικόλαος Ρόζος
Παρακαλώ να αρχίσει τώρα η ανάγνωση του καταλόγου των
µελών της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου.
(Στο σηµείο αυτό αρχίζει η ανάγνωση του καταλόγου των
µελών της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου από τον Α’ Αντιπρόεδρο της Βουλής κ. Ιωάννη Τραγάκη
ΑΝΤΙΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ:
Ευτέρπη Κουτζαµάνη
Ρούσσος-Εµµανουήλ Παπαδάκης
Αναστάσιος Κανελλόπουλος
Μιλτιάδης Ανδρειωτέλλης
Παναγιώτης Νικολούδης
Γεώργιος Παντελής
Γεώργιος Μπόµπολης
Αθανάσιος Κατσιρώδης
Νικόλαος Παντελής
Γεώργιος Κολιοκώστας
Ξένη Δηµητρίου-Βασιλοπούλου
Δηµήτριος Δασούλας
Κωνσταντίνος Παρασκευαΐδης
Βασίλειος Πλιώτας)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, ανεγνώσθησαν συνολικώς τα ονόµατα δεκατεσσάρων Αντιεισαγγελέων εκ του καταλόγου των µελών της
Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου.
Διαπιστώνεται ότι έχουν τοποθετηθεί όλα τα προς κλήρωση
ονόµατα µέσα στα αδιαφανή σφαιρίδια –ένα σε κάθε σφαιρίδιοκαι τοποθετήθηκαν όλα στη διαφανή κάλπη.
Παρακαλώ τώρα τον Δ’ Αντιπρόεδρο της Βουλής κ. Ιωάννη
Δραγασάκη να ανακατέψει τα σφαιρίδια που βρίσκονται στην
κάλπη.
(Στο σηµείο αυτό ο Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. Ιωάννης
Δραγασάκης ανακατεύει τα σφαιρίδια που βρίσκονται στην κάλπη)
(Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος της Βουλής εξάγει ανά ένα τα
σφαιρίδια, το παραδίδει στον Δ’ Αντιπρόεδρο της Βουλής κ.
Ιωάννη Δραγασάκη, ο οποίος το αποσφραγίζει, επιδεικνύει στα
µέλη του Προεδρείου το ευρισκόµενο σε καθένα από αυτά
όνοµα, το εκφωνεί προς το Σώµα και το παραδίδει στο Γραµµατέα, ο οποίος σηµειώνει ιδιοχείρως στο σχετικό πρακτικό τα ονόµατα κατά σειρά εκφώνησης)
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεΐµαράκης): Κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, εκληρώθη ο εξής εκ του καταλόγου των
µελών της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου:
Παναγιώτης Νικολούδης
Ως αναπληρωµατικό µέλος εκληρώθη ο εξής εκ του καταλόγου των µελών της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου:
Βασίλειος Πλιώτας
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ το Σώµα να εξουσιοδοτήσει το Προεδρείο για την υπ’ ευθύνη του επικύρωση των
Πρακτικών καθ’ ο µέρος αφορούν την Ειδική Ηµερήσια Διάταξη,
γιατί πρέπει να αποσταλεί στον Πρόεδρο του Αρείου Πάγου ο
κατάλογος των µελών του Δικαστικού Συµβουλίου, τα οποία κληρώθηκαν κατά τη σηµερινή συνεδρίαση.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεΐµαράκης): Το Σώµα
οµοφώνως παρέσχε τη ζητηθείσα εξουσιοδότηση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε η Ειδική Ηµερήσια Διάταξη.
Επανερχόµαστε στη συζήτηση του νοµοσχεδίου Υπουργείου
Οικονοµικών «Φορολογία εισοδήµατος, επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013
και άλλες διατάξεις».
Το λόγο έχει ο κ. Αλέξης Μητρόπουλος.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σύµφωνα µε
δικά σας στοιχεία, από το site του Υπουργείου σας, οι µισθοδοτούµενοι από το ελληνικό δηµόσιο είναι εξακόσια είκοσι ένα χιλιάδες διακόσια δεκαέξι φυσικά πρόσωπα, εκ των οποίων τα
πεντακόσια εξήντα χιλιάδες τριάντα επτά φυσικά πρόσωπα είναι
µόνιµοι υπάλληλοι κάθε είδους σχέσης και κλάδου. Όταν µπήκαµε στο µνηµόνιο, το δηµόσιο µισθοδοτούσε ένα εκατοµµύριο
ενενήντα οκτώ χιλιάδες εξακόσια φυσικά πρόσωπα. Δηλαδή σήµερα φτάσαµε να έχουµε µειώσει το δηµόσιο κατά τριακόσιες
πενήντα χιλιάδες και πλέον, παρά το ότι, αξιότιµε κύριε Υπουργέ,
µε αυτά τα στοιχεία είµαστε από τις ολιγαριθµότερες δηµόσιες
διοικήσεις, κάτι που ήµασταν και προ του µνηµονίου. Θα καταθέσω και θα θέσω και υπόψιν σας έναν πίνακα του ΟΟΣΑ. Ο πίνακας αυτός διατρέχει τα στοιχεία των δηµοσίων υπαλλήλων για
όλες τις χώρες του ΟΟΣΑ από το 1982 µέχρι και προ µνηµονίου,
όπου η πατρίδα µας σε αριθµό δηµοσίων υπαλλήλων µαζί µε την
Ολλανδία και τη Γερµανία ήταν στο κάτω µέρος της λίστας. Το
ποσοστό των δηµοσίων υπαλλήλων επί του συνόλου του πληθυσµού στην Ελλάδα ήταν 11%. Πρώτη ήταν η Σουηδία µε 30%,
δεύτερη η Δανία µε 29% και τρίτη η Φινλανδία µε το 22,4%. Η
πατρίδα µας µέχρι και προ µνηµονίου, µαζί µε την Ολλανδία και
τη Γερµανία, είχε τους λιγότερους δηµοσίους υπαλλήλους στις
χώρες του ΟΟΣΑ.
Παρά τα στοιχεία που σας εξέθεσα, κύριε Υπουργέ, η πατρίδα
µας έχει αναλάβει µε το µνηµόνιο την εξής δέσµευση: Σας διαβάζω τη σελίδα 698 του µνηµονίου του Παπαδήµου, στο ν.4046:
«Σκοπεύουµε» -λέει η τότε κυβέρνηση- «να ευθυγραµµίσουµε τη
µισθολογική δαπάνη για τη γενική κυβέρνηση περίπου στο 9%
επί του ΑΕΠ». Είναι κάτι, κύριε Υπουργέ, που θα αποδώσει –λέειεξοικονοµήσεις κατ’ έτος 1,5% επί του ΑΕΠ.
Το ερώτηµα είναι προς εσάς, παρακαλώ πολύ, επειδή έχετε
εκφραστεί και επιστηµονικά και πολιτικά για το δηµόσιο και δεν
σας έχω παρεξηγήσει. Ουδέποτε από εµένα ακούσατε απαξιωτικό λόγο ούτε εσείς ούτε η Κυβέρνηση. Ούτε για µειοδοσία µίλησα ούτε για γουναράδικα ποτέ και βεβαίως αυτές οι φράσεις
πρέπει να απεύχονται και να αποφεύγονται στο Κοινοβούλιο.
Όµως, έχουµε αναλάβει τη δέσµευση να λειτουργήσουµε µε
δαπάνες που είναι από τις χαµηλότερες ανάµεσα στις χώρες του
ΟΟΣΑ, όπως σας ανέγνωσα. Και παρά το ολιγάριθµο των υπαλλήλων που σας εξέθεσα, έχουµε αναλάβει και τη δέσµευση –και
τελειώνω µε εσάς, µετά θα πω για τον κατώτατο µισθό και θα τελειώσω- να αποχωρίσουν εκατόν πενήντα χιλιάδες υπάλληλοι
µέχρι το 2015, στόχος ο οποίος µετετέθη για το 2016.
Σας διαβάζω –και παρακαλώ θέλω την προσοχή σας, γιατί πολλοί συνάδελφοι µάλλον δεν το ήξεραν- τι σκοπό έχει η λειτουργική αξιολόγηση. Το λέει το µνηµόνιο. Η λειτουργική αξιολόγηση,
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχει µόνο ένα σκοπό στην πορεία
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του µνηµονίου: να εξευρίσκει κατ’ έτος τους υπεραρίθµους µε
σκοπό την απόλυση.
Σας διαβάζω τη σελίδα 699 του ν.4046 και θα ήθελα την προσοχή σας: «Η προγραµµατισµένη λειτουργική αξιολόγηση της
δηµόσιας διοίκησης και τα σχέδια για το κλείσιµο, τη συγχώνευση, τη συρρίκνωση φορέων Γενικής Κυβέρνησης θα µας βοηθήσει να προσδιορίσουµε τους υπεραρίθµους δηµοσίους
υπαλλήλους για τον ανωτέρω στόχο».
Άρα, έχουµε τις λιγότερες δαπάνες, έχουµε ένα στόχο για εκατόν πενήντα χιλιάδες απολύσεις και έχουµε τέσσερις θεσµούς
µε σπουδαία επιστηµονική και διαχρονική ιστορία, την αξιολόγηση, τη συγχώνευση, την κινητικότητα, σε ένα µόνο στόχο. Δηλαδή να εξευρίσκει κατ’ έτος τους υπεραρίθµους επί σκοπό
απόλυσης.
Παρακαλώ πολύ θα ήθελα -και µε αυτό τελειώνω- να σας θέσω
άλλο ένα ερώτηµα. Θα υποστείτε εσείς, κύριε Μητσοτάκη, και το
δεύτερο ερώτηµα για τον κατώτατο µισθό, µιας που οι άλλοι
αξιότιµοι κύριοι Υπουργοί απολείπονται. Τι σκοπεύετε τώρα
εσείς; Σε τι κράτος σκοπεύετε; Σε τι αριθµό δηµοσίων υπαλλήλων;
Σας είπα ότι έχουµε πεντακόσιους εξήντα χιλιάδες, την ολιγαριθµότερη δηµόσια διοίκηση. Έχουµε άλλους σαράντα οκτώ χιλιάδες συµβασιούχους, ορισµένου χρόνου, τέλεσης έργου,
ωροµίσθιους, κάθε είδους. Θα φύγουν και αυτοί. Σε τι ποσοτικό
αριθµό σκοπεύετε; Τι τους είπατε; Διότι αν λειτουργήσουµε µε
το 9% των δαπανών επί του ΑΕΠ -το ΑΕΠ είναι 180 δισεκατοµµύρια ευρώ όχι 220 δισεκατοµµύρια ευρώ;- θα πρέπει ή να κάνουµε
τριακόσιες χιλιάδες τους δηµοσίους υπαλλήλους, δηλαδή να
τους µειώσουµε στο µισό, ή να τους δώσουµε το ένα τρίτο του
µισθού. Δεν βγαίνει αλλιώς. Να το πείτε αύριο στον Σόιµπλε.
Σχετικά µε τον κατώτατο µισθό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
πολλοί που ανέβηκαν στο Βήµα αγνοούν το εξής. Με το ν.4093 –
και θα ήθελα κάποιον Υπουργό να ακούσει αυτόν τον ισχυρισµόο κατώτατος µισθός έγινε 586 ευρώ για τους άνω των είκοσι
πέντε ετών και 510 ευρώ για τους κάτω των είκοσι πέντε ετών.
Άρα έχουµε κατώτατο µισθό 586 ευρώ και 510 ευρώ. Εποµένως,
έχουµε κατώτατο µισθό και κάτω των 586 ευρώ.
Με τον ν.4152 έχουµε και άλλους δύο κατώτερους κατώτατους µισθούς. Έχουµε για τους νέους στα προγράµµατα του
ΕΣΠΑ κατώτατο µισθό 490 ευρώ και κατώτατο µισθό 427 ευρώ
για τους νέους κάτω των είκοσι πέντε ετών.
Για ποια άλλη µείωση του κατώτατου µισθού µιλάµε, όταν
έχουµε δύο νόµους, οι οποίοι έχουν δώσει τέσσερα νούµερα κατώτατων µισθών από αυτόν που η Κυβέρνηση υποστηρίζει ότι µάχεται, τον υποστηρίζει και δεν θα τον κατεβάσει;
Υπάρχει και κάτι χειρότερο µε το νόµο που προωθούµε τώρα.
Πέραν του ότι έχουµε τρία νούµερα κάτω από τον κατώτατο
µισθό, έχουµε και µία τροπολογία, την οποία θα ήθελα και εσείς,
κύριε Πρόεδρε, να παρακαλέσετε τον κύριο Υπουργό Εργασίας
να την αποσύρει. Ενώ στο άρθρο 103 «Διατάξεις για τον κατώτατο µισθό» συνδέεται ο κατώτατος µισθός -όπως σας τον εξέθεσα- µε πλήρη απασχόληση εικοσιπέντε ηµερών µηνιαίως και
ηµεροµίσθιο οκτώ ωρών ηµερησίως, το διαγράφει µε τη βελτιωτική του δήθεν παρατήρηση. Αποσυνδέει τον κατώτατο µισθό
από την πλήρη απασχόληση, που αυτό θα είναι ο απόλυτος µεσαίωνας στον ιδιωτικό τοµέα.
Θα πω και κάτι τελευταίο και όντως τελειώνω. Αφού κάναµε
κατώτατο µισθό τεσσάρων ταχυτήτων, καταργήσαµε από τον κατώτατο µισθό όλα τα επιδόµατα. Πολλοί από εσάς αγνοείτε τη
φράση που θα σας διαβάσω. Εδώ και τέσσερις µήνες έχουν καταργηθεί όλα τα επιδόµατα από τον κατώτατο µισθό, διότι στο
ν.4093/2012 αναφέρεται ότι πέραν της µηνιαίας τακτικής προσαύξησης λόγω προϋπηρεσίας, καµµία άλλη προσαύξηση δεν
περιλαµβάνεται στο νοµοθετικώς καθορισµένο κατώτατο µισθό.
Υπό αυτήν την έννοια και επειδή στο βάθος µας περιµένει ο
Δεκέµβριος του 2019 που σύµφωνα µε το πρώτο µνηµόνιο, όλοι
οι µισθοί υπάγονται στη ρήτρα της συγκρίσιµης ευθυγράµµισης
µε τη Βουλγαρία –σας διαβάζω και το σχετικό νόµο- δεν οδηγεί
πουθενά το να συµπιέζουµε τον κατώτατο µισθό τόσο πολύ.
Χθες ο ΟΟΣΑ, παρά τις βαθιές διαρθρωτικές αλλαγές στον κατώτατο µισθό, παρά την εξαθλίωση όπου σήµερα οι µισοί Έλλη-
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νες αµείβονται µε κατώτατο µισθό και πιο κάτω, είχε πρόβλεψη
για ανεργία 28% τον επόµενο χρόνο και θα σας το καταθέσω.
Υπ’ αυτή την έννοια, κύριε Υπουργέ, σύµφωνα µε τα στοιχεία
που επικαλέσθηκα πρέπει κάποιος αύριο να πει στον κ. Σόιµπλε
και στους δανειστές ότι και στο δηµόσιο και στη φορολογία και
στην εξάρθρωση του εργατικού δικαίου έχουµε κάνει τα πάντα
και, ενώ έχουµε κάνει τα πάντα, τα αποτελέσµατα είναι αυτά τα
οποία εγώ έντιµα σας περιέγραψα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Υπ’ αυτή την έννοια, δεν βγαίνει πουθενά αυτό. Πιστεύω ότι κι
εσείς µάχεστε αλλά και κάποιοι προσποιείστε ότι δίνετε τη µάχη,
αλλά δυστυχώς η µάχη είναι χαµένη. Υπ’ αυτή την έννοια χρειάζεται άρδην αναθεώρηση της πολιτικής σας.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Αλέξιος Μητρόπουλος καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Σας ευχαριστούµε κι εµείς.
Σας παρακαλώ, κύριοι συνάδελφοι, να µη φέρνετε σε δύσκολη
θέση το Προεδρείο, γιατί δεν θέλει να διακόψει κανέναν. Παρακαλώ να ολοκληρώνετε στο χρόνο σας, για να µιλήσουν όσο το
δυνατόν περισσότεροι συνάδελφοι.
Ο κ. Σταµενίτης έχει τον λόγο.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΤΑΜΕΝΙΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, το νοµοσχέδιο που συζητάµε σήµερα αποτελεί βασικό κοµµάτι της µεγάλης προσπάθειας που γίνεται τον τελευταίο χρόνο για να διορθωθούν λάθη και αδυναµίες και να
αποκατασταθούν αδικίες δεκαετιών. Είναι µέρος της µεγάλης
προσπάθειας που συντελείται για δίκαιη κατανοµή των φορολογικών βαρών και για την αναδιάρθρωση του δηµοσίου τοµέα και
θέτει τις βάσεις για τη συνολική αντιµετώπιση χρόνιων παθογενειών της ελληνικής κρατικής διοίκησης.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η κρίση που βιώνουµε τα τελευταία χρόνια δεν είναι µόνο οικονοµική. Είναι και κρίση των θεσµών και των λειτουργικών δοµών του κράτους. Είναι κρίση του
συστήµατος της δηµόσιας διοίκησης. Σκοπός µας φυσικά είναι
η έξοδος από την κρίση µε τη επίτευξη των απαραίτητων οικονοµικών δεικτών, δηλαδή να πετύχουµε θετικά οικονοµικά πρόσηµα. Αυτό όµως δεν αρκεί. Θα πρέπει συγχρόνως να
τελειώνουµε οριστικά και αµετάκλητα µε όσα µας οδήγησαν στη
δεινή θέση που βρισκόµαστε σήµερα. Καλούµαστε να εξασφαλίσουµε, χωρίς να υπολογίζουµε κανένα πολιτικό κόστος, ότι η
χώρα δεν θα βρεθεί ποτέ ξανά σε παρόµοια κατάσταση. Για να
πάψουµε «να κρύβουµε τα σκουπίδια κάτω από το χαλί» και να
απαλλαγούµε από τα αίτια των προβληµάτων µας, θα πρέπει να
πάρουµε γενναίες αποφάσεις, να µπει «το µαχαίρι βαθιά στο κόκαλο». Θα πρέπει να προχωρήσουµε αποφασιστικά σε όλες τις
αναγκαίες τοµές και µεταρρυθµίσεις. Αυτό ακριβώς κάνει το σηµερινό πολυνοµοσχέδιο. Χτυπά τα αίτια και κινείται στην κατεύθυνση του εκσυγχρονισµού των κρατικών δοµών.
Κύριοι συνάδελφοι, δεν υπάρχει αµφιβολία ότι το φορολογικό
σύστηµα και ο δηµόσιος τοµέας χρειάζονται συνολική αναδιάρθρωση. Δεν υπάρχει αµφιβολία ότι η χώρα µας χρειάζεται µικρό,
ευέλικτο και αποτελεσµατικό δηµόσιο, πέρα και µακριά από γραφειοκρατίες και σπατάλες, ένα σύγχρονο δηµόσιο στην υπηρεσία των πολιτών.
Το παρόν νοµοσχέδιο προβλέπει νέο Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος που υπηρετεί τις ανάγκες της φορολογικής δικαιοσύνης, συµβάλλει στην ουσιαστική πάταξη της φοροδιαφυγής,
προωθεί τη δηµοσιονοµική εξυγίανση. Παράλληλα, θέτει τις βάσεις για τη δηµιουργία ενός δηµόσιου τοµέα που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πολιτών, δεν θα ξοδεύει, δεν θα
δηµιουργεί ελλείµµατα, ένα δηµόσιο τοµέα παραγωγικό, αξιοκρατικό και σύγχρονο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχουµε διανύσει το µεγαλύτερο
µέρος της διαδροµής και κάποιοι επιµένουν να θέλουν να µας
γυρίσουν πίσω. Επιµένουν να καταστροφολογούν και να εξαπολύουν κατηγορίες, χωρίς να καταθέτουν καµµία απολύτως ρεα-
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λιστική πρόταση.
Δηλαδή, κύριοι της Αντιπολίτευσης, θέλετε να ζούµε σε µία
χώρα που παράγει ελλείµµατα, µία χώρα που ζει µε δανεικά;
Αυτό είναι δηµοκρατικό, αυτό είναι ισότητα; Αυτή είναι η ανεξάρτητη, η περήφανη Ελλάδα που θέλετε;
Συµφωνείτε µε τη σηµερινή κατάσταση στην τεχνική εκπαίδευση; Δεν θέλετε να αλλάξει τίποτα; Όλα είναι καλά; Πράγµατι
σπουδάζουν εκεί παιδιά φτωχών οικογενειών. Αυτή είναι η εκπαίδευση που τούς πρέπει; Δεν πρέπει να τη βελτιώσουµε, όταν µάλιστα δεσµεύτηκε ο Υπουργός ότι όλες οι ειδικότητες των
δηµοσίων ΙΕΚ θα υπάρχουν από το Σεπτέµβριο και ότι θα καταθέσει νόµο για το νέο τεχνικό λύκειο; Είναι δυνατό να συνεχίζουµε να ζούµε στην ίδια κατάσταση; Πώς θα αποκτήσει
επιτέλους η χώρα πρωτογενή πλεονάσµατα, δηλαδή πώς η Ελλάδα θα ζει χωρίς δανεικά; Πώς θα καλύπτει τις δικές της ανάγκες;
Γιατί δεν καταθέτετε µία εναλλακτική πρόταση, διαφορετική
απ’ αυτή της Κυβέρνησης; Εκτός και αν θεωρείτε ως σοβαρή
πρόταση την επιστροφή στον κρατισµό. Πιστεύετε ότι η δηµιουργία εντυπώσεων -όπως πολλοί χθες και προφανώς και σήµερα
θα προσπαθήσουν να κάνουν για άλλη µια φορά- είναι η πρόταση
που οι Έλληνες επιζητούν; Πιστεύετε ότι οι Έλληνες επικροτούν
τη στρέβλωση της πραγµατικότητας; Για χρόνια η απόκρυψη και
η στρέβλωση της πραγµατικότητας ήταν συνήθεια, όµως µία
πολύ κακή συνήθεια µε τραγικές επιπτώσεις. Σήµερα δεν υπάρχει απολύτως κανένα περιθώριο να συνεχιστεί.
Σήµερα περισσότερο από ποτέ, οι πολίτες έχουν την ανάγκη
να δουν την πραγµατικότητα όπως αυτή είναι και όχι µέσα από
τους παραµορφωτικούς καθρέπτες της Αντιπολίτευσης όπου το
δηµόσιο εµφανίζεται ικανό να συνεχίζει να υφίσταται και να λειτουργεί µε όρους περασµένων δεκαετιών. Η χώρα έχει ανάγκη
από ριζικές, δοµικές αλλαγές. Αυτή είναι η αλήθεια. Οτιδήποτε
άλλο ναρκοθετεί το µέλλον της. Σ’ έναν κόσµο που διαρκώς αλλάζει και εξελίσσεται, οι µεταρρυθµίσεις είναι πιο αναγκαίες από
ποτέ. Καµµία χώρα, που θέλει να συµβαδίσει µε τον αναπτυγµένο
κόσµο, δεν µπορεί να µένει στάσιµη, αποµονωµένη και δυστυχώς
φτωχή.
Εδώ θα ήθελα να σηµειώσω ότι το σηµαντικό είναι να προωθείς
τις µεταρρυθµίσεις στο σωστό χρόνο. Η µόνη κριτική που µπορεί
να κάνει κάποιος στο πολυνοµοσχέδιο είναι ότι αυτά –όχι ότι είναι
λάθος- αλλά θα έπρεπε να έχουν γίνει πολύ πιο µπροστά.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µετά από ένα χρόνο η σηµερινή
Κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός Αντώνης Σαµαράς κατάφεραν
να υλοποιήσουν όλα όσα δεν έγιναν για χρόνια ολόκληρα. Η Κυβέρνηση ανέδειξε και συγκρούεται µε παθογένειες που κανείς
δεν τόλµησε να αγγίξει. Αυτό θα το επαναλαµβάνουµε, όχι «για
να ευλογούµε τα γένια µας», αλλά για να υπενθυµίζουµε σε
όσους µε την πρώτη δυσκολία µηδενίζουν τις προσπάθειες ότι
αυτό δεν σηµαίνει ότι γκρεµίζουν την Κυβέρνηση, αλλά ότι ισοπεδώνουν τις θυσίες ενός ολόκληρου λαού.
Εµείς θα προχωρήσουµε µπροστά. Θα δηµιουργούµε κάθε
φορά καινούργια διαπραγµατευτικά όπλα απέναντι σ’ αυτούς
που έχουν δανείσει τη χώρα, καθώς όσο αυξάνουµε την αξιοπιστία µας, τόσο θα πετυχαίνουµε ευνοϊκότερους όρους στην επαναδιαπραγµάτευση των συµφωνιών. Βήµα-βήµα θα φτάσουµε
στο τέλος της δύσκολης διαδροµής και θα βγάλουµε την Ελλάδα
από την κρίση. Το σηµερινό πολυνοµοσχέδιο είναι ένα σηµαντικό
βήµα σ’ αυτή την κατεύθυνση. Σας καλώ κι εγώ µε τη σειρά µου
να το στηρίξετε.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Σας ευχαριστούµε.
Ο Υπουργός κ. Μητσοτάκης έχει ζητήσει τον λόγο.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η διοικητική µεταρρύθµιση και η
ανασυγκρότηση του ελληνικού κράτους αποτέλεσε –στα λόγια
πάντα- την πρώτη πολιτική προτεραιότητα κάθε κυβέρνησης από
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τη Μεταπολίτευση και µετά. Η διάγνωση –στα λόγια πάντα- των
παθογενειών του ελληνικού κράτους ήταν και παραµένει απλή
υπόθεση. Έχουµε ένα κράτος το οποίο είναι µεγάλο, είναι σπάταλο, είναι αναποτελεσµατικό, είναι γραφειοκρατικό και το οποίο
ενδιαφέρεται πολύ περισσότερο για την επιβίωσή του, παρά για
την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών στους πολίτες µε το χαµηλότερο δυνατό κόστος, ένα κράτος το οποίο αντί να διευκολύνει
την ανάπτυξη, είναι συχνά τροχοπέδη και εµπόδιο σε κάθε υγιή
επιχειρηµατική δραστηριότητα.
Θα πρέπει να οµολογήσουµε µε παρρησία ότι το κράτος αυτό
ήταν σε µεγάλο βαθµό προϊόν του τρόπου µε τον οποίο τα κόµµατα που κυβέρνησαν τη χώρα, άσκησαν την πολιτική εξουσία
τις τελευταίες δεκαετίες. Η ίδια η χρεοκοπία της χώρας οφείλεται εν πολλοίς στην αντίληψη ότι το κράτος δεν ήταν τίποτε άλλο
από το σηµαντικότερο εργαλείο παραµονής των κοµµάτων στην
εξουσία. Δεν είναι λοιπόν τυχαίο γιατί όλες αυτές οι διακηρύξεις
που έχουν ακουστεί σ’ αυτήν την Αίθουσα εδώ και δεκαετίες έµειναν στα λόγια, διότι φαίνεται ότι ήταν τελικά αναγκαία συνθήκη
να χρεοκοπήσει η χώρα για να αντιληφθούµε ότι οι κανόνες του
παιχνιδιού άλλαξαν. Ήταν αναγκαία συνθήκη, αλλά όχι ικανή,
διότι πάλι χάσαµε χρόνο, πολύτιµο χρόνο.
Είµαι πεπεισµένος ότι αν η δύσκολη διαδικασία της ανασυγκρότησης του ελληνικού κράτους είχε ξεκινήσει στα σοβαρά από
τη µέρα που µπήκαµε στο µνηµόνιο, η τύχη της χώρας θα ήταν
διαφορετική και δεν θα είχαµε σήµερα ένα εκατοµµύριο τριακόσιες χιλιάδες ανέργους στον ιδιωτικό τοµέα και δεν θα είχαµε
επίσης περικοµµένους µισθούς οριζόντια για όλους τους δηµοσίους υπαλλήλους.
Επιτρέψτε µου σ’ αυτό το σηµείο να κάνω µία προσωπική αναφορά.
Όλα αυτά τα χρόνια ως Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας
από το 2004 αγωνίστηκα µε πάθος για ένα µικρότερο, ευέλικτο,
αλλά και αποτελεσµατικότερο παραγωγικό κράτος. Δεν φοβήθηκα το πολιτικό κόστος των απόψεών µου και δεν το φοβήθηκα
διότι πίστευα και πιστεύω ότι υπάρχει έξω στην κοινωνία µία σιωπηλή πλειοψηφία, η οποία ζητά τολµηρές µεταρρυθµίσεις στο
κράτος.
Υπάρχουν νέα παιδιά που δουλεύουν στον ιδιωτικό τοµέα,
σκληρά εργαζόµενοι, που ζητούν αλλαγές στο κράτος. Υπάρχουν νέοι εργαζόµενοι στο δηµόσιο µε προσόντα, που µπήκαν
αξιοκρατικά, που επιθυµούν πραγµατικά να προσφέρουν. Και τι
ζητούν; Τη δυνατότητα να προοδεύουν ανάλογα µε την εργατικότητά τους και όχι ανάλογα µε τις γνωριµίες τους. Και όλους
αυτούς δεν θα τους βρείτε ανάµεσα στους συνδικαλιστές, οι
οποίοι διαµαρτύρονται. Δεν θα τους βρείτε, µε άλλα λόγια, µε
την παραδοσιακή πελατεία, µε την οποία συνοµιλούσε το παραδοσιακό πολιτικό σύστηµα. Αυτή η σιωπηλή πλειοψηφία επιθυµεί
τολµηρές αλλαγές και µεταρρυθµίσεις. Θεωρώ χρέος µου, ως
Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, να κινηθώ ακριβώς σ’ αυτήν την κατεύθυνση.
Θέλω να τονίσω ότι δεν αντιλαµβάνοµαι τον ρόλο µου µόνο ως
διαχειριστή σκληρών µνηµονιακών υποχρεώσεων. Η δηµιουργική
υπέρβαση του µνηµονίου, η ανάγκη να υπάρξει, αν θέλετε, ένα
νέο συµβόλαιο µεταρρύθµισης του δηµοσίου τοµέα µε µετρήσιµα αποτελέσµατα για τον πολίτη αποτελούν τον κεντρικό πυρήνα των προτεραιοτήτων του Υπουργείου.
Από την άλλη, όµως, πρέπει να είµαστε ρεαλιστές. Η χώρα έχει
αναλάβει συγκεκριµένους ποσοτικούς στόχους, προκειµένου να
συνεχίσει η χρηµατοδότησή της. Το νοµοσχέδιο αυτό αντιµετωπίζει µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ανάγκη αυτών των στόχων, η επίτευξη των οποίων αποτελεί προαπαιτούµενο για να
συνεχιστεί η χρηµατοδότηση της χώρας µας.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, όταν ανέλαβα πριν από λίγες
εβδοµάδες το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθµισης, βρήκα
ένα πλαίσιο, το οποίο ήταν συµφωνηµένο εδώ και πολύ καιρό µεταξύ της Κυβέρνησης και της τρόικας. Το ανέφερε και ο κ. Μητρόπουλος. Το πλάνο αυτό είχε συγκεκριµένους ποσοτικούς
στόχους. Έλεγε ότι µέχρι τα τέλη Ιουνίου πρέπει να έχουν αποχωρήσει δύο χιλιάδες υπάλληλοι από το ελληνικό δηµόσιο και
άλλοι δωδεκάµισι χιλιάδες να είχαν µπει στο καθεστώς της κινητικότητας.
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Όταν έφτασε η τρόικα στο Υπουργείο µου, ο µεν στόχος των
αναγκαστικών αποχωρήσεων είχε επιτευχθεί, αλλά το κοντέρ
στην κινητικότητα έγραφε ένα ολοστρόγγυλο «µηδέν». Καταφέραµε, µετά από δύσκολες συζητήσεις, να πετύχουµε µια παράταση σ’ αυτήν τη διαδικασία της κινητικότητας. Γνωρίζετε τα
αποτελέσµατα. Τέσσερις χιλιάδες διακόσιοι υπάλληλοι θα ενταχθούν στην κινητικότητα µε τις ρυθµίσεις αυτού του νοµοσχεδίου
και δωδεκάµισι χιλιάδες συνολικά µέχρι τα τέλη του Σεπτεµβρίου.
Είµαι πεπεισµένος ότι αν η διαπραγµάτευση στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθµισης δεν έκλεινε µε αυτόν τον τρόπο, η
χώρα δεν θα είχε εξασφαλίσει την οµαλή ροή χρηµατοδότησης.
Έπρεπε να κινηθούµε γρήγορα, παίρνοντας δύσκολες αποφάσεις, που να είναι όσο το δυνατόν πιο δίκαιες.
Άκουσα χθες από πλευράς Δηµοκρατικής Αριστεράς την κ. Ξηροτύρη να ασκεί µία σκληρή κριτική κατά των οριζόντιων προσεγγίσεων που υιοθέτησε το Υπουργείο. Ερωτώ: Ειδικά εσείς,
αγαπητοί συνάδελφοι της Δηµοκρατικής Αριστεράς, δεν γνωρίζατε τις δεσµεύσεις που είχαµε αναλάβει; Δεν γνωρίζατε ότι η επίτευξη των δωδεκάµισι χιλιάδων στην κινητικότητα ήταν
προαπαιτούµενο για να πάρουµε τη δόση; Δηλαδή, φανταζόσασταν ότι η τρόικα, θα ερχόταν εδώ πέρα και απλά θα χανόταν στη
µετάφραση; Μακάρι να ήταν έτσι απλά τα πράγµατα. Όµως, έξι
συναντήσεις χρειάστηκα µε την τρόικα για να µπορέσω να διορθώσω την κατάσταση την οποία παραλάβαµε στο Υπουργείο.
Θέλω, επίσης, να τονίσω ότι η αδυναµία της χώρας µας να ανταποκριθεί στο προαπαιτούµενο των δωδεκάµισι χιλιάδων για
την κινητικότητα είχε ως αποτέλεσµα να δοθεί η δυνατότητα
στην τρόικα να ζητήσει επιπλέον πράγµατα, όπως αύξηση του
αριθµού των απολύσεων, τις οποίες, φυσικά, εµείς δεν κάναµε
αποδεκτές. Όµως, ξεκινήσαµε από µία µειονεκτική θέση ως αποτέλεσµα του γεγονότος ότι η χώρα µας στον τοµέα της διοικητικής µεταρρύθµισης δεν τήρησε ανειληµµένες δεσµεύσεις, τις
οποίες δεν τις διαπραγµατεύτηκα εγώ, τις βρήκα, ήταν συµφωνηµένες και ψηφισµένες από αυτήν εδώ τη Βουλή.
Θέλω, κύριε Πρόεδρε, να απαντήσω ευθέως στο πιο δύσκολο
ερώτηµα, το οποίο τίθεται και από συναδέλφους, αλλά και από
την ελληνική κοινωνία. Οι υποχρεωτικές αποχωρήσεις των δηµοσίων υπαλλήλων, οι οποίες προβλέπονται για το 2013 και 2014,
θα προέλθουν αποκλειστικά από τη δεξαµενή της κινητικότητας;
Η απάντηση είναι: όχι. Πρώτοι στη λίστα προς αποχώρηση βρίσκονται οι πειθαρχικά ελεγχόµενοι δηµόσιοι υπάλληλοι. Θα µου
δοθεί σε κάποια άλλη στιγµή η ευκαιρία, η δυνατότητα –δεν έχω
το χρόνο τώρα- να εξηγήσω πως στο Υπουργείο -έχουµε πρόθεση και το κάνουµε ήδη- θα επιταχύνουµε τη διαδικασία εκδίκασης των πειθαρχικών υποθέσεων τηρώντας πάντα τους
άγραφους κανόνες του δικαίου και µην αδικώντας κανέναν.
Όµως, αυτή η κατάσταση, η οποία προϋπήρχε, να βρίσκονται
άνθρωποι στη φυλακή, κύριε συνάδελφε, και οι πειθαρχικές υποθέσεις να µην έχουν εκδικαστεί και να πληρώνονται ακόµα από
το ελληνικό δηµόσιο ήταν απαράδεκτη και θα σταµατήσει.
Επόµενη κατηγορία, την οποία θα διερευνήσουµε, είναι οι υποθέσεις των πλαστών δικαιολογητικών, ειδικά των δικαιολογητικών γλωσσοµάθειας. Θα αναζητήσουµε προκηρύξεις του ΑΣΕΠ,
οι οποίες είχαν ως βασικό προαπαιτούµενο τη γλωσσοµάθεια για
να µπουν οι υπάλληλοι στο δηµόσιο και θα ελέγξουµε αν πραγµατικά αυτά τα δικαιολογητικά, τα πιστοποιητικά γλωσσοµάθειας
υπάρχουν. Ευτυχώς το Υπουργείο έχει στη διάθεσή του το Σώµα
Ελεγκτών Δηµόσιας Διοίκησης, το οποίο έχει την ικανότητα να
φέρει εις πέρας τέτοιους ελέγχους.
Κάποιες υποχρεωτικές αποµακρύνσεις θα προκύψουν και από
κάποιες καταργήσεις φορέων. Είναι µια διαδικασία η οποία είχε
ξεκινήσει, αλλά δυστυχώς δεν επιταχύνθηκε µε την αναµενόµενη
ταχύτητα. Και βέβαια, η οριστική διευθέτηση του προβλήµατος
των προσωρινών διαταγών θα οδηγήσει τελικά στην έξοδο από
το δηµόσιο κάποιων συµβασιούχων, που φαντάζοµαι ότι θα συµφωνήσετε, αγαπητοί συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ ότι είχαν πετύχει
ένα καθεστώς µονιµότητας, καταστρατηγώντας βάναυσα το
πνεύµα του Συντάγµατος για τη λογική της προσωρινής προστασίας. Μόνο όταν εξαντληθούν αυτές οι κατηγορίες θα καταφύγουµε στη δεξαµενή της κινητικότητας.
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Θέλω να πω κάτι ακόµη, το οποίο δεν έχω ακούσει να λέγεται
επαρκώς σ’ αυτήν την Αίθουσα. Για κάθε µία από τις συνολικά
δεκαπέντε χιλιάδες αποχωρήσεις θα υπάρχει µία καινούρια
πρόσληψη. Με αξιοκρατικά κριτήρια θα προσλαµβάνεται ένας
νέος άνθρωπος. Έχουµε ήδη πάρα πολλούς επιτυχόντες µε τη
διαδικασία του ΑΣΕΠ, που περιµένουν τη σειρά τους να µπουν
στο δηµόσιο, που να έχουν πραγµατικά τη δυνατότητα προσφοράς σε τοµείς, όπως η υγεία, που υπάρχουν πραγµατικές δυνατότητες και τους οποίους δεν µπορούµε να καλύψουµε από τη
δεξαµενή της κινητικότητας.
Μία από τις σηµαντικές καινοτοµίες που εισάγεται στον τρόπο
µε τον οποίο αντιλαµβανόµαστε τις προσλήψεις, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, είναι το γεγονός ότι θα υπάρχει πια ένας κεντρικός προγραµµατισµός προσλήψεων, ελεγχόµενος και
εποπτευόµενος από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθµισης,
έτσι ώστε οι προσλήψεις συνολικά να γίνονται σε εναρµόνιση µε
τις κεντρικές, πολιτικές επιλογές της Κυβέρνησης και όχι ο κάθε
Υπουργός να ζητάει το δικό του µερίδιο στις προσλήψεις, χωρίς
να έχει µία συνολική εικόνα του πως αυτές εντάσσονται σε έναν
γενικότερο προγραµµατισµό.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Θα χρειαστώ λίγο χρόνο παραπάνω, κύριε Πρόεδρε. Νοµίζω
ότι οι συνάδελφοι Υπουργοί είχαν δώδεκα λεπτά χθες.
Θέλω, επίσης, να σας πω ότι δυστυχώς στην κοινή γνώµη
υπάρχει µία σύγχυση µεταξύ των εργαλείων της διαθεσιµότητας
και της κινητικότητας και της αναγκαστικής αποµάκρυνσης των
υπαλλήλων, των απολύσεων.
Η κινητικότητα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πρέπει να είναι
ένα εργαλείο, ένα µόνιµο εργαλείο καλύτερης διαχείρισης του
ανθρώπινου δυναµικού του δηµοσίου. Το είπαν και άλλοι συνάδελφοι Βουλευτές. Εάν κάπου έχουµε πλεονάζον προσωπικό και
κάπου έχουµε ελλείµµατα, είναι απολύτως λογικό να µπορούµε
να µετακινούµε αυτό το πλεονάζον προσωπικό, αντί να διώχνουµε κόσµο και να προσλαµβάνουµε καινούριους. Αυτό είναι
ακριβώς αυτονόητο και έτσι αντιλαµβανόµαστε από εδώ και στο
εξής την κεντρική λογική της κινητικότητας.
Η περίπτωση της δηµοτικής αστυνοµίας, για την οποία έγινε
πολύς λόγος, είναι ένα παράδειγµα πραγµατικής κινητικότητας.
Διότι τι λέµε; Έχουµε ανθρώπους, οι οποίοι έχουν προσόντα,
έχουν µπει µε διαδικασίες ΑΣΕΠ, αξιοκρατικά.
Κύριε Πρόεδρε, το 60% είναι κάτω των τριάντα πέντε ετών, το
30% είναι πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης. Εισήχθησαν µε αντικειµενικά κριτήρια. Η δηµοτική αστυνοµία ως θεσµός δεν απέδωσε
τα αναµενόµενα. Θυµίζω ότι πριν από δεκαπέντε χρόνια, όταν
δηµιουργήθηκε, βασικός στόχος της ήταν ο περιορισµός του παραεµπορίου. Τότε το παραεµπόριο ήταν µια παρωνυχίδα, σήµερα είναι οργανωµένο έγκληµα. Υπάρχει κανείς που να πιστεύει
σ’ αυτήν την Αίθουσα ότι η Ελληνική Αστυνοµία απορροφώντας
αυτούς τους ανθρώπους –και θα τους απορροφήσει, όπως έχει
δεσµευθεί και ο αρµόδιος Υπουργός- δεν θα είναι καλύτερα εξοπλισµένη να αντιµετωπίσει το παραεµπόριο;
Αυτό σηµαίνει, λοιπόν, κινητικότητα και η κινητικότητα είναι
ένα εργαλείο καλύτερης διαχείρισης του ανθρώπινου δυναµικού.
Ερωτούν πολλοί και δώσαµε συγκεκριµένες απαντήσεις και µε
νοµοτεχνικές βελτιώσεις που κάναµε: Με ποια κριτήρια θα γίνει
τελικά η επιλογή από τη δεξαµενή των εργαζοµένων, που θα
µπουν στην κινητικότητα; Προφανώς και θα προσµετρηθούν και
πτυχία και εργασιακή εµπειρία και κοινωνικά κριτήρια.
Όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σηµαντικότατο κριτήριο
θα είναι ο τρόπος εισαγωγής στο δηµόσιο, αν µπήκαν µε διαδικασίες ΑΣΕΠ ή αν µπήκαν «από την πίσω πόρτα» και αυτό αναφέρεται πια ρητά και στο άρθρο 90 και στο άρθρο 91.
Πείτε µου, ποιος διαφωνεί µε αυτό το κριτήριο. Εάν πρέπει να
υπάρχει ένα κεντρικό κριτήριο, ένα, αν θέλετε, αόρατο νήµα δικαιοσύνης, το οποίο να διέπει αυτήν τη λογική, υπάρχει κανείς
που να διαφωνεί µε αυτό το κριτήριο; Δεν νοµίζω ότι υπάρχει κανείς που να διαφωνεί, διότι τελικά η µεταρρύθµιση δεν είναι τίποτε παραπάνω από µία προσπάθεια να εντάξουµε την κοινή
λογική στην καθηµερινότητά µας.
Θέλω, κύριε Πρόεδρε, να τονίσω ότι για να πετύχει η Κυβέρ-
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νηση τους στόχους της κινητικότητας, όπως έχουν τεθεί εν όψει
του Σεπτεµβρίου και του Δεκεµβρίου, θα απαιτηθεί συνεργασία
όλων των αρµόδιων Υπουργείων. Το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθµισης είναι ένα επιτελικό Υπουργείο, το οποίο από τη
φύση του έχει συντονιστικό ρόλο. Η συνεργασία όλων των
Υπουργείων και όλων των φορέων και της τοπικής αυτοδιοίκησης
είναι απαραίτητη, προκειµένου να µπορέσουµε να πετύχουµε αυτούς τους στόχους µε παρεµβάσεις, οι οποίες θα είναι ενταγµένες στην κεντρική λογική της κινητικότητας: Εντοπίζουµε
πλεονάζον προσωπικό µε βάση τα οργανογράµµατα και στη συνέχεια το επανατοποθετούµε εκεί όπου υπάρχουν ανάγκες.
Για να γίνει, όµως, αυτό, θα πρέπει όλοι οι αρµόδιοι φορείς να
κινηθούν µε ταχύτητα, ώστε να µπορούν να περιγράψουν µε σαφήνεια πού υπάρχει το πλεονάζον προσωπικό.
Δεχθήκαµε µία κατηγορία από την ΚΕΔΕ ότι ξεκινήσαµε µε
τους δήµους µε οριζόντια µέτρα. Η απάντηση την οποία δίνω και
εγώ και ο αρµόδιος Υπουργός είναι ότι αν οι δήµοι και όλοι οι
αρµόδιοι –να µην το περιορίσω µόνο στους δήµους- είχαν κάνει
σωστά τη δουλειά τους και είχαµε περιγράµµατα θέσεων και πλεονάζον προσωπικό συγκεκριµένο, το οποίο να προέκυπτε απ’
αυτήν τη διαδικασία, δεν θα χρειάζονταν οριζόντια µέτρα. Και
δεν θα χρειαστούν άλλα οριζόντια µέτρα, αν όλοι κάνουν σωστά
τη δουλειά τους.
Την επόµενη Τρίτη θα συγκληθεί το Κεντρικό Συµβούλιο Μεταρρύθµισης υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού, το οποίο
θα επικυρώσει το σχέδιο της κινητικότητας µέχρι το Σεπτέµβριο,
έτσι ώστε όλα τα Υπουργεία να γνωρίζουν σε ποια κατεύθυνση
θα πρέπει να κινηθούν. Διότι –επαναλαµβάνω- η επίτευξη αυτών
των στόχων είναι συλλογικός στόχος και δεν µπορεί από µόνος
του να καλυφθεί από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθµισης.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επαναληπτικό κουδούνι λήξεως του
χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Κλείνω, κύριε Πρόεδρε, και ευχαριστώ για την κατανόησή σας.
Είπα και στην αρχή ότι η αποστολή αυτού του Υπουργείου δεν
εξαντλείται µόνο στην υλοποίηση των µνηµονιακών δεσµεύσεων.
Θα έχω σε άλλη ευκαιρία τη δυνατότητα να µιλήσω πιο αναλυτικά για τους στόχους του Υπουργείου, για το πώς αντιλαµβανόµαστε τη διοικητική µεταρρύθµιση, για το πώς πιστεύουµε στη
δυνατότητα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης να κάνει τη ζωή
του πολίτη πιο εύκολη, για το πώς θέλουµε να ενεργοποιήσουµε
περισσότερο τα ΚΕΠ, ώστε να διευκολύνουµε την επαφή του πολίτη µε την ελληνική γραφειοκρατία. Τα ΚΕΠ είναι ένας εξαιρετικός θεσµός, ο οποίος, όµως, τελευταία τείνει να φθίνει.
Επίσης, σε άλλη ευκαιρία θα αναλύσω πώς αντιλαµβανόµαστε
τη µείωση των διοικητικών βαρών, έτσι ώστε να διευκολυνθεί η
επιχειρηµατικότητα και να διευκολυνθεί το επιχειρείν στην Ελλάδα. Όλα αυτά αποτελούν παράλληλες δράσεις, οι οποίες θα
συνοδεύουν το αντικείµενο της επίτευξης των στόχων µας.
Η αποστολή µας αυτή –και κλείνω µε αυτό, κύριε Πρόεδρεδεν θα είναι εύκολη. Έχω πλήρη συναίσθηση των δυσκολιών της
αποστολής που έχουµε αναλάβει σε αυτό το Υπουργείο. Οι αντιδράσεις είναι πολλές και είναι έντονες. Εν πολλοίς, συγκρούονται
δύο κόσµοι, δύο διαφορετικές φιλοσοφίες σε αυτήν την Αίθουσα.
Ο κ. Τσακαλώτος είπε στην επιτροπή ότι είναι καλό και σωστό
ο δηµόσιος τοµέας να έχει πιο πολλά πλεονεκτήµατα από τον
ιδιωτικό τοµέα. Εγώ διαφωνώ µε αυτήν τη λογική. Δεν υπάρχουν
σε αυτή τη χώρα πατρίκιοι και πληβείοι. Άρα, συγκρούονται και
δύο διαφορετικές λογικές, δύο διαφορετικοί κόσµοι. Όµως, επαναλαµβάνω πως είµαι βέβαιος ότι η σιωπηλή πλειοψηφία των πολιτών εύχεται να πετύχει η Κυβέρνηση στο έργο της διοικητικής
µεταρρύθµισης και µε αρχές µας την αξιοκρατία και τη δικαιοσύνη θα πορευτούµε σε αυτόν το δύσκολο δρόµο.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας και
του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος – Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Τον
λόγο έχει η κ. Ξουλίδου.
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΞΟΥΛΙΔΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, είναι τουλάχιστον προκλητική η
θέση της Κυβέρνησης να φέρνει ενώπιον του Σώµατος της Βουλής το πολυνοµοσχέδιο, όταν ήδη από την πρώτη σελίδα της αι-
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τιολογικής έκθεσης εγείρονται µοµφές σε κάθε σχεδόν πρόταση.
Η πρώτη κιόλας πρόταση αναφέρει ότι επιτεύχθηκε η εξυγίανση των δηµοσίων οικονοµικών, καταφέρνοντας τη µεγαλύτερη µείωση του δηµοσίου ελλείµµατος εντός ευρωζώνης.
Μα, σε ποια µείωση αναφέρεστε; Σε αυτή που µέσω δηµιουργικής λογιστικής αυξήσατε τεχνικά το έλλειµµα, για να δείξετε
µετά τη δήθεν µείωσή του; Γνωρίζετε ότι οι προβλέψεις του ΔΝΤ
καταγράφουν αυξητική πορεία του ελλείµµατος από το 2014 και
µετά, ώστε το 2018 να είναι σε απόλυτους αριθµούς στα επίπεδα
του 2010;
Γράφετε ότι όλο αυτό το συνονθύλευµα µέτρων που προβλέπει το πολυνοµοσχέδιο σέβεται τον φορολογούµενο, ο οποίος
δικαιούται να λαµβάνει αξιοπρεπείς δηµόσιες υπηρεσίες και
αγαθά. Παρακαλώ, δείξτε λίγο από το σεβασµό! Σε ποιες αξιοπρεπείς δηµόσιες υπηρεσίες αναφέρεστε; Σε αυτές που ισοπεδώσατε; Ποιο δηµόσιο αγαθό µε τις πολιτικές των µνηµονίων
είναι σήµερα ανταποδοτικό στον φορολογούµενο;
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΓΑΚΗΣ)
Λέτε ότι όλα αυτά τα µέτρα είναι βασική προϋπόθεση για την
επάνοδο της χώρας σε τροχιά ανάπτυξης και την εξασφάλιση
της οικονοµικής της ανεξαρτησίας και αυτονοµίας. Έχετε καταφέρει καίρια χτυπήµατα στην εθνική κυριαρχία της χώρας και µε
την ψήφιση αυτού του πολυνοµοσχεδίου θα την καταστήσετε
πλέον κλινικά νεκρή!
Είναι ιλαροτραγικό να χρησιµοποιείτε τις λέξεις «ανεξαρτησία»
και «αυτονοµία». Αυτά τα αγαθά τα έχετε χωρίσει ήδη και ο ελληνικός λαός πλέον δεν πλανάται.
Χρησιµοποιείτε περίτεχνα εκφράσεις, για να σκεπάσετε την
πρωτοφανή διάρκεια ύφεσης για την ελληνική οικονοµική ιστορία,
έκτος χρόνος κατά σειρά, γράφοντας ότι ο ρυθµός συρρίκνωσης
του παραγόµενου προϊόντος επιβραδύνθηκε. Αυτό είναι οµολογία
αποτυχίας των προγραµµάτων σταθεροποίησης και όσο αριστοτεχνικό τρόπο και αν χρησιµοποιείτε, η αλήθεια δεν διαφεύγει της
αντίληψης του ελληνικού λαού, που τόσο υποτιµάτε.
Αναφέρετε ότι η ανταγωνιστικότητα ανακτήθηκε χάριν της µείωσης του µοναδιαίου κόστους εργασίας, δηλαδή της επίθεσης
στους µισθούς και στις συντάξεις και στις συλλογικές συµβάσεις.
Προφανώς, σας ξέφυγε παρακάτω η παραδοχή της φθίνουσας
ανταγωνιστικότητας της οικονοµίας, την οποία θα αποκαταστήσετε µέσω της εφαρµογής των µέτρων που προβλέπει το πολυνοµοσχέδιο.
Φοβάµαι ότι πάτε να αποτελειώσετε ό,τι απέµεινε από την
τραυµατισµένη από τα µνηµόνια ανταγωνιστικότητα και δεν είναι
άλλο από τον πυλώνα της εκπαίδευσης.
Στο σηµείο αυτό θα ήθελα να κάνω ιδιαίτερη αναφορά στα
µέτρα που πολυνοµοσχεδίου, που αφορούν στον εξαιρετικά
ευαίσθητο τοµέα της εκπαίδευσης και κατ’ επέκταση της παιδείας. Θεωρώ ότι αποτελεί µια πρώτης τάξεως ευκαιρία να αποκαλυφθούν οι σκοτεινότερες πλευρές της εφαρµογής αυτών των
επαχθών για την ελληνική κοινωνία µέτρων.
Κυρίες και κύριοι, η παιδεία αποτελεί έναν από τους βασικούς
πυλώνες ανάπτυξης µιας χώρας και πεδίο ανάπτυξης εθνικής συνείδησης. Το παρόν νοµοσχέδιο, ωστόσο, έχει στόχο να την απαξιώσει τελείως. Πώς να κριθεί διαφορετικά η πρόθεση της
Κυβέρνησης, η οποία βέβαια αποτελεί φερέφωνο των επιθυµιών
των ξένων δανειστών µας, όταν µε προχειρότητα και περίσσια
απερισκεψία αποφασίζει εν µία νυκτί να διαλύσει ολόκληρο το
οικοδόµηµα της τεχνικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης;
Οι µεταρρυθµιστές κουράστηκαν να αποδοµούν το εκπαιδευτικό σύστηµα για δεκαετίες, στοχεύοντας στον τελικό αποδέκτη,
που δεν είναι άλλος από τον µαθητή και χάριν επίσπευσης της
ισοπεδωτικής πολιτικής αποφασίζουν να στοχεύσουν στους παραγωγικούς συντελεστές της εκπαίδευσης, στους καθηγητές.
«Ο ξαφνικός θάνατος του καθηγητάκου» είναι το τελευταίο
χαρτί στην αντίσταση των Ελλήνων να αποκτούν εφόδια, δεξιότητες και γνώσεις. Το Υπουργείο Παιδείας, χωρίς καµµία τεκµηρίωση και χωρίς συνεννόηση µε τους εµπλεκόµενους φορείς
αποφάσισε αιφνιδιαστικά να καταργήσει ειδικότητες που λειτουργούν επιτυχώς στα ελληνικά τεχνικά λύκεια εδώ και δεκαετίες. Η κατάλυση σχολικών υποδοµών και η κατάργηση του 42%
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των ειδικοτήτων των εκπαιδευτών της δευτεροβάθµιας επαγγελµατικής και τεχνικής εκπαίδευσης θέτει σε απελπιστική κατάσταση καθηγητές, γονείς και µαθητές, κάτι βεβαίως που εσάς,
κύριοι της Κυβέρνησης, σας αφήνει παγερά αδιάφορους.
Οι µαθητές βρίσκονται ξαφνικά µπροστά στον κίνδυνο να απολέσουν τα δεδοµένα της µέχρι τώρα φοίτησής τους στα επαγγελµατικά σχολεία της προτίµησής τους. Οι γονείς, «µε το
πιστόλι κυριολεκτικά στον κρόταφο» από τα δυσβάστακτα µέτρα
δηµοσιονοµικής πολιτικής, που εσείς έχετε επιβάλει, θα επιβαρυνθούν µε την πληρωµή διδάκτρων στην ιδιωτική εκπαίδευση.
Η απόλυση των χιλιάδων εκπαιδευτικών δεν εξυπηρετεί µόνο τα
σχέδια των τοκογλύφων για υποβάθµιση της παιδείας, αλλά και
την αύξηση της ανεργίας, µέσω της οποίας θα επιδεινώσουν την
ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονοµίας και τα µικροοικονοµικά µεγέθη.
Καλό θα ήταν να ακουστεί στο σηµείο αυτό, κύριοι της Κυβέρνησης, ότι από το µέτρο της διαθεσιµότητας δεν αποκλείονται οι
πολύτεκνοι εκπαιδευτικοί, έτσι για να αποκαλυφθούν οι δήθεν
κοινωνικές σας ευαισθησίες. Μνηµονεύετε στο περιβόητο πολυνοµοσχέδιό σας το ν. 1910/1944 για την προστασία της πολύτεκνης οικογένειας, σύµφωνα µε τον οποίο πολύτεκνος ορίζεται ο
έχων πέντε εξαρτώµενα, δηλαδή ανήλικα και σπουδάζοντα
τέκνα. Ο νόµος ασφαλώς έχει τροποποιηθεί και σήµερα ισχύουν
οι µεταγενέστερες διατάξεις, που προστατεύει ως πολύτεκνη την
τετράτεκνη οικογένεια.
Ωστόσο, εσείς προτιµήσατε να επικαλεστείτε τη νοµοθεσία
του 1944. Γιατί άραγε; Επειδή έχετε τόσο αναχρονιστικές αντιλήψεις; Επειδή η βούληση των ξένων δανειστών µας, την οποία
εσείς µε τόσο σθένος υπηρετείτε, είναι να επιστρέψει η χώρα
µας στην οικονοµική και κοινωνική κατάσταση που βρισκόταν
εβδοµήντα χρόνια πριν και µάλιστα, εν µέσω δύο Παγκοσµίων
Πολέµων και εν όψει της γερµανικής Κατοχής; Επειδή η βιασύνη
σας να εφαρµόσετε πλήρως τις µνηµονιακές σας δεσµεύσεις
σας οδήγησε σε µία δραµατική παράβλεψη; Ή επειδή, πολύ
απλά, θέλετε να εξαπατήσετε ένα σηµαντικό και ευαίσθητο
τµήµα της ελληνικής κοινωνίας;
Και γιατί οι δανειστές µας µέσω των απολύσεων θέλουν να αυξήσουν την ανεργία στην Ελλάδα; Είναι πολύ απλό. Παρεπόµενο
της υψηλής ανεργίας είναι το φαινόµενο brain drain, στα ελληνικά, διαρροή εγκεφάλων, όπου άτοµα µε υψηλή εκπαίδευση επιλέγουν να ζητήσουν εργασία στο εξωτερικό.
Με το πολυνοµοσχέδιο το 42% των ειδικοτήτων των επαγγελµατικών τεχνικών λυκείων θα τεθεί σε διαθεσιµότητα, για να απολυθεί λίγο αργότερα οριστικά.
Και πριν αλέκτωρα φωνήσαι και ψηφιστεί το πολυνοµοσχέδιο,
το Υπουργείο Παιδείας έδωσε στη δηµοσιότητα ονόµατα καθηγητών που σε λίγες µέρες θα απολυθούν. Κάνετε λάθος! Τα δικά
σας ονόµατα πρέπει να δηµοσιεύσετε, γιατί ο ελληνικός λαός θα
σας απολύσει πολύ σύντοµα! Μόνο που φοβάστε ότι δεν θα πάτε
απλά στα σπίτια σας, αλλά στη φυλακή! Και αυτό δεν το λέµε
µόνο εµείς ως Ανεξάρτητοι Έλληνες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Τι κουβέντες είναι αυτές
τώρα;
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΞΟΥΛΙΔΟΥ: Σας παρακαλώ πολύ!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Εγώ παρακαλώ.
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΞΟΥΛΙΔΟΥ: Το τεκµηριώνετε ήδη µέσα στο πολυνοµοσχέδιο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Τι κουβέντες είναι
αυτές; Δεν επιτρέπεται να λέγονται εδώ αυτά τα λόγια. Παρακαλώ!
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΞΟΥΛΙΔΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, έχετε προβλέψει
άρθρο µέσα στο πολυνοµοσχέδιο…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Θα σας ανακαλέσω
στην τάξη. Συνεχίστε χωρίς αυτές τις κουβέντες. Τι είναι αυτά τα
πράγµατα που λέγονται εδώ µέσα;
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΞΟΥΛΙΔΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, µε το άρθρο 74 του
πολυνοµοσχεδίου τροποποιήσατε την παράγραφο 4 του άρθρου
16γ του ν. 3864/2010 για την ίδρυση του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας, ώστε τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου
και το προσωπικό του Ταµείου να προστατεύονται, όχι µόνο από
αστική ευθύνη που προέβλεπε ο αρχικός νόµος, αλλά -τώρα µε
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το πολυνοµοσχέδιο- και από ποινικές ευθύνες.
Φοβάστε, λοιπόν, φοβάστε τις ποινικές ευθύνες που απορρέουν από τις ενέργειές σας και εµβόλιµα εισάγετε την τροποποίηση.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Θα τελειώσω, κύριε Πρόεδρε. Περίµενα υποµονετικά ως τις
2.00’ το πρωί.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ολοκληρώσατε.
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΞΟΥΛΙΔΟΥ: Θα µου δώσετε ακόµη ένα λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Πίσω από σας υπάρχουν εκατό συνάδελφοι που περιµένουν να µιλήσουν. Εκατό! Παρακαλώ!
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΞΟΥΛΙΔΟΥ: Όπως δίνετε δεκαπέντε λεπτά
στους Υπουργούς, δώστε µου ένα λεπτό, σας παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Να σέβεστε, λοιπόν και
τους επόµενους οµιλητές.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Δεν σας φταίει, όµως, η συνάδελφος. Είναι µεγάλο το νοµοσχέδιο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Τι να κάνουµε;
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΞΟΥΛΙΔΟΥ: Βρεθήκατε µπροστά στο τροµακτικό
δίληµµα να το αποσύρετε, επειδή το πολυνοµοσχέδιο αποτελεί
το κυριότερο τεκµήριο της ενοχής σας και των εγκληµατικών
πράξεων σε βάρος της πατρίδας.
Συνεπώς, η υπερψήφισή του δεν θα µπορούσε να σας απαλλάξει, αλλά αντιθέτως, θα ήταν το επίσηµο νοµικό πειστήριο που
θα σας οδηγούσε στη δικαιοσύνη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ολοκληρώσατε, τελειώσατε.
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΞΟΥΛΙΔΟΥ: Όχι, δεν τελείωσα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ολοκληρώσατε. Θα
αναγκαστώ να σας διακόψω το χρόνο. Παρακαλώ, τελειώσατε.
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΞΟΥΛΙΔΟΥ: Τελειώνω, κλείνω, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Δεν µιλάτε επί του νοµοσχεδίου.
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΞΟΥΛΙΔΟΥ: Το βασικό συµπέρασµα, λοιπόν, από
το πολυνοµοσχέδιο είναι ότι έχετε πάθει µία κρίση πανικού,
επειδή τα µνηµόνια είναι νοµικώς ανυπόστατα. Με τη βιασύνη
σας να ικανοποιήσετε τους τοκογλύφους πέσατε σε νοµικές παγίδες, τις οποίες εκ των υστέρων έρχεστε σε άσχετα νοµοσχέδια
να ξεπεράσετε. Φοβάστε τη δικαιοσύνη! Φοβάστε το λαό και
ορθά φοβάστε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Τελειώσατε. Θα µε
αναγκάσετε να διακόψω την οµιλία σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των ΑΝΕΛ)
Ακούστε να δείτε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα τηρηθεί
οπωσδήποτε ο χρόνος.
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΞΟΥΛΙΔΟΥ: Για όλους!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Τι είπατε; Μιλήσατε;
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΞΟΥΛΙΔΟΥ: Για όλους τους συναδέλφους!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Θα σας ανακαλέσω,
προσέξτε.
Θα τηρηθεί, λοιπόν, ο χρόνος. Είναι εκατό συνάδελφοι εγγεγραµµένοι να µιλήσουν. Πρέπει να σεβαστούµε και τους επόµενους οµιλητές.
Ο συνάδελφος Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της ΔΗΜΑΡ κ.
Νικόλαος Τσούκαλης έχει τον λόγο.
Ορίστε, κύριε Τσούκαλη, έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Όπως καταλαβαίνετε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σκόπιµα
πήρα αυτήν τη στιγµή τον λόγο, για να ακολουθήσει η τοποθέτησή µου αυτή του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθµισης…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ο οποίος έφυγε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Δεν πειράζει, θα την παρακολουθήσει από το monitor.
Κατ’ αρχήν, θα ήθελα να ευχηθώ ειλικρινώς καλή επιτυχία στον
κ. Μητσοτάκη, ο οποίος έχει αναλάβει το τιτάνιο έργο, συνεχίζει
το τιτάνιο έργο της αναµόρφωσης της Δηµόσιας Διοίκησης, της
µεγαλύτερης µεταρρύθµισης που έχει ανάγκη ο τόπος, της βασικής προϋπόθεσης, προκειµένου να έχει οποιαδήποτε ελπίδα
επιτυχίας το πρόγραµµα ανασυγκρότησης της χώρας και η έξο-
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δός µας από την κρίση.
Επειδή, όµως, µε πολύ µεγάλη περιέργεια περίµενα –περιµέναµε όλοι στη Δηµοκρατική Αριστερά- την τοποθέτησή του και
επειδή έχουµε παρακολουθήσει όλα όσα προηγήθηκαν και τις
δηλώσεις που έχει κάνει, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέτω ως
βασικό ερώτηµα, ξεκινώντας την τοποθέτησή µου, εάν υπάρχει
στη διάθεση του Υπουργείου οποιαδήποτε έκθεση των Γάλλων
εµπειρογνωµόνων της Task Force, οι οποίοι εδώ και ένα χρόνο
είχαν αναλάβει από κοινού µε τον κ. Μανιτάκη την ανασυγκρότηση της Δηµόσιας Διοίκησης.
Γιατί το λέω αυτό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι; Το λέω γιατί
οι Γάλλοι εµπειρογνώµονες µέχρι και τη στιγµή της αποµάκρυνσης του κ. Μανιτάκη από το Υπουργείο συµφωνούσαν απολύτως
στη διαδικασία ανασυγκρότησης της Δηµόσιας Διοίκησης, θεωρώντας ότι οποιαδήποτε οριζόντια παρέµβαση θα ήταν η σπίθα
που θα τίναζε στον αέρα όλη την προσπάθεια. Συµφωνούσαν,
λοιπόν, απολύτως. Διαφωνούσαν µε την επιλογή κυρίως του κ.
Τόµσεν, ο οποίος για λόγους ιδεοληπτικούς επιθυµούσε βασικά
και κύρια απολύσεις.
Θα καταθέσω στα Πρακτικά το δελτίο τύπου της 20ης Φεβρουαρίου 2013, όπου µετά τη συνάντηση του κ. Μανιτάκη µε
τον κ. Ολάντ –ο οποίος παρεµπιπτόντως ενηµερωµένος από την
Task Force συµφωνούσε απολύτως µε όλη τη διαδικασία ανασυγκρότησης της Δηµόσιας Διοίκησης- υπήρξε σύσκεψη µε τους
εµπειρογνώµονες, στην οποία συµφώνησαν απολύτως µε όλη τη
διαδικασία, η οποία µέχρι εκείνη τη στιγµή κινούταν. Ήταν στις
20 Φεβρουαρίου 2013. Το καταθέτω.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Νικόλαος Τσούκαλης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν δελτίο Τύπου, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Καταθέτω, επίσης, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στα Πρακτικά άλλα τρία δελτία τύπου επ’ ευκαιρία και µε αφορµή τη συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συµβουλίου Μεταρρύθµισης, το
δελτίο τύπου της δεύτερης συνεδρίασης της 14ης Φεβρουαρίου
2013, της τρίτης συνεδρίασης της 1ης Μαρτίου 2013 και της τελευταίας, της τέταρτης συνεδρίασης στις 23 Απριλίου 2013. Τα
καταθέτω και αυτά στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Νικόλαος Τσούκαλης καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα δελτία Τύπου, τα
οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Γιατί τα καταθέτω; Γιατί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, από το
2012 µε µνηµονιακή υποχρέωση έχει συσταθεί ένα κορυφαίο όργανο, το Συµβούλιο Διοικητικής Μεταρρύθµισης, το οποίο για λόγους συµβολικούς προεδρεύεται από τον κύριο Πρωθυπουργό
και στο οποίο συµµετέχουν οι κορυφαίοι κυβερνητικοί Υπουργοί,
οι οποίοι παρακολουθούν συστηµατικά αυτό το τιτάνιο έργο.
Ερώτηση: Στις 23 Απριλίου 2013, όπου συνεδρίασε για τελευταία φορά το Συµβούλιο, κύριε Υπουργέ, όλα αυτά τα οποία
εσείς περιγράψατε δεν τα εντόπισε; Ή έχετε την εντύπωση ότι ο
κ. Μανιτάκης δεν ενηµέρωσε τον κύριο Πρωθυπουργό και τους
άλλους Υπουργούς για τις µνηµονιακές υποχρεώσεις και για την
πορεία της διοικητικής µεταρρύθµισης; Είναι προφανές ότι ήταν
ενήµεροι οι πάντες. Απλούστατα, είχαν συµφωνήσει στο απολύτως σωστό, ότι η µεταρρύθµιση της Δηµόσιας Διοίκησης σε καµµία περίπτωση δεν µπορεί να γίνει µε παρορµητικές κινήσεις,
οριζόντιες συµπεριφορές και κυρίως µε τη γενικευµένη καλλιέργεια ενός κλίµατος ανασφάλειας.
Τι έχει καταφέρει αυτήν τη στιγµή η τρόικα –εγώ θα αναφερθώ
στην τρόικα- που, βεβαίως, υιοθέτησε και η Κυβέρνηση; Ουσιαστικά, έχει προκαλέσει ένα γενικευµένο κλίµα ανασφάλειας σε
όλη τη Δηµόσια Διοίκηση. Δεν είναι υπερβολή να σας πω ότι
υπάρχουν υπηρεσίες αυτήν τη στιγµή που έχουν κατεβάσει στην
κυριολεξία τα µολύβια, γιατί κανένας δεν ξέρει τι θα γίνει το Σεπτέµβριο, τι θα γίνει τον Οκτώβριο. Υπάρχει µία γενικευµένη ανασφάλεια. Έχει συγχυστεί η έννοια της κινητικότητας µε τις
αποµακρύνσεις, µε αποτέλεσµα να έχουµε αυτό το γενικευµένο
κλίµα ανασφάλειας.
Θα θέσω δύο βασικά ερωτήµατα.
Πρώτο ερώτηµα-δίληµµα: Για ποιο λόγο η τρόικα, παραδείγ-
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µατος χάριν, δεν έθεσε ως prior action αντί για την αποµάκρυνση
δύο χιλιάδων µέχρι τέλος Δεκεµβρίου –ή, αν θέλετε και του Ιουνίου, να το είχε θέσει από την αρχή- να έχουν ολοκληρωθεί τα
οργανογράµµατα όλου του δηµόσιου τοµέα;
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Ήταν prior action.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Δεν ήταν prior action, θα µου επιτρέψετε να πω. Και θα σας το πω τώρα, δεν ήταν prior action για
τη δόση του Ιουνίου τα οργανογράµµατα Δηµόσιας Διοίκησης.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: (Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Ήταν prior action. Κάνετε λάθος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κύριε Υπουργέ, σας παρακαλώ µη διακόπτετε. Εάν θέλετε µετά, πάρτε ένα λεπτό για να
τοποθετηθείτε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Κύριε Υπουργέ, µήπως εµπλέκετε
τα οργανογράµµατα των Υπουργείων; Γιατί τα οργανογράµµατα
των δοµών των Υπουργείων είναι όλα έτοιµα.
Για την τοπική αυτοδιοίκηση ήταν prior action; Για την εκπαίδευση ήταν prior action; Δεν ήταν prior action.
Και θέλετε να σας πω και κάτι άλλο; Πότε ετέθη ως προαπαιτούµενο –για να το πούµε ελληνιστί- η απόλυση δύο χιλιάδων στα
τέλη Ιουνίου; Ετέθη στη διαπραγµάτευση του Απριλίου; Ναι ή
όχι; Υπήρχε στο µεσοπρόθεσµο;
Επειδή, λοιπόν, συζητάµε εφ’ όλης της ύλης, υπήρχαν ως προαπαιτούµενο στο δεύτερο µνηµόνιο οι απολύσεις δεκαπέντε χιλιάδων υπαλλήλων µέχρι το τέλος του 2012; Ο κ. Στουρνάρας το
γνωρίζει. Υλοποιήθηκε; Όχι. Μας επέβαλε η τρόικα να το υλοποιήσουµε µέχρι το τέλος του 2012; Όχι. Για ποιο λόγο; Γιατί στον
ν. 4093, µε τη διαπραγµάτευση που έγινε και µε τη βοήθεια της
Task Force, των εµπειρογνωµόνων, η λέξη «απόλυση» αντικαταστάθηκε µε τον όρο «mobilitiy», δηλαδή κινητικότητα. Αυτή ήταν
η µεγάλη µεταρρυθµιστική τοµή της Κυβέρνησης -δεν θα πω του
Υπουργείου- το οποίο ακολουθούσε πιστά ο Αντώνης Μανιτάκης.
Δεύτερο ερώτηµα: Γιατί, κύριε Υπουργέ, απαίτησε η τρόικα να
µειωθεί ο χρόνος διαθεσιµότητας από τους δώδεκα στους οκτώ;
Για ποιο λόγο; Θα σας πω εγώ ποιος είναι ο απλός αυτός λόγος.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτού)
Λίγη ανοχή, κύριε Πρόεδρε. Τελειώνω µε αυτό. Δεν έχω να πω
τίποτε άλλο.
Όταν ξεκίνησε η πρώτη διαδικασία κινητικότητας των χιλίων
εννιακοσίων, δύο χιλιάδων υπαλλήλων, η τρόικα ήταν πεπεισµένη
–κυρίως ο κ. Τόµσεν- ότι αυτοί οι δύο χιλιάδες υπάλληλοι θα οδηγηθούν σε απόλυση.
Να θυµίσω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι τότε βγαίναµε
όλοι στα πάνελ. Εµείς της Δηµοκρατικής Αριστεράς λέγαµε ότι
δεν θα απολυθεί κανένας από αυτούς. Και δεχόµασταν τις µοµφές και Βουλευτών της Νέας Δηµοκρατίας που έλεγαν ότι θα γίνουν και απολύσεις, αλλά και επίθεση από την Αντιπολίτευση,
από το ΣΥΡΙΖΑ, και από την ΠΟΕ-ΟΤΑ και από δηµάρχους ότι θα
οδηγηθούµε σε απολύσεις. Και µέσα σε οκτώ - εννέα µήνες, µε
διαδικασία επώδυνη, όλοι, και οι δύο χιλιάδες, τοποθετήθηκαν
στην πρώτη τους επιλογή, είναι απολύτως ικανοποιηµένοι και
είναι ικανοποιηµένες και οι υπηρεσίες που τους δέχθηκαν.
Αυτό, λοιπόν, ο κ. Τόµσεν –και αναφέροµαι ειδικά στον κ. Τόµσεν, γιατί ήταν εµµονή του κ. Τόµσεν, όχι των άλλων δύο της
τρόικα- δεν µπόρεσε να το χωνέψει, ότι, δηλαδή, τοποθετήθηκαν
οι δύο χιλιάδες.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτού)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ολοκληρώστε, παρακαλώ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Έτσι, λοιπόν, µειώθηκε ο χρόνος
από δώδεκα σε οκτώ, προκειµένου να µην γίνει κατορθωτή η τοποθέτηση και των υπολοίπων. Δεν έχω χρόνο να αναλύσω τα
υπόλοιπα.
Είχαµε ανάγκη να τα αναφέρουµε αυτά. Είχαµε και την απαίτηση από τον κύριο Υπουργό όσον αφορά αυτό το «µηδέν» το
οποίο ανέφερε ότι βρήκε, να πει συγκεκριµένα ότι αφορά στο
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«µηδέν» των προς διαθεσιµότητα 12.500 υπαλλήλων. Διότι πράγµατι ο αριθµός αυτός ήταν το «µηδέν». Όµως για ποιο λόγο ήταν
µηδέν…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Το είπατε αυτό. Ευχαριστούµε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της ΔΗΜΑΡ)
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: (Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Κύριε Πρόεδρε,
θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ορίστε, κύριε Υπουργέ,
έχετε τον λόγο, αλλά µόνο για ένα λεπτό, γιατί εάν αρχίσουν οι
παρεµβάσεις µεταξύ Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων και Υπουργού, οι συνάδελφοι Βουλευτές που είναι εγγεγραµµένοι να µιλήσουν δεν θα µπορέσουν να τοποθετηθούν.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: (Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Κύριε Πρόεδρε,
σεβόµενος απόλυτα τον χρόνο των υπολοίπων Βουλευτών, θέλω
να επισηµάνω στον κ. Τσούκαλη, το εξής: Κάνατε λάθος, κύριε
συνάδελφε. Τα staffing plans, δηλαδή τα οργανογράµµατα για
τετρακόσιες πενήντα χιλιάδες δηµοσίους υπαλλήλους, ήταν prior
action για την 30ή Ιουνίου.
Δεύτερο σηµείο: Αναφερθήκατε στις απόψεις των εµπειρογνωµόνων της Task Force. Έχετε δίκιο. Και εγώ δεν θα διαφωνούσα,
όσον αφορά στην κεντρική λογική περιγραφής της διαδικασίας
της κινητικότητας, ότι η Task Force έχει µία ελαφρώς διαφορετική προσέγγιση από την τρόικα, µε την οποία, όµως, διαπραγµατευόµαστε και η οποία είχε θέσει συγκεκριµένους ποσοτικούς
στόχους, τους οποίους και εσείς, αλλά και όλη η Κυβέρνηση,
γνωρίζατε.
Θα ήθελα να αποσαφηνίσω ότι η παρέµβασή µου δεν είχε κανένα στοιχείο προσωπικής αιχµής για τον κ. Μανιτάκη, τον οποίο
ως άνθρωπο, ως επιστήµονα τον σέβοµαι και αναγνωρίζω ότι στο
αντικείµενό του έκανε µία σηµαντική δουλειά. Δεν µπορώ, όµως,
κύριε συνάδελφε, να παραγνωρίσω το γεγονός, το οποίο επανέλαβα και στην αρχική τοποθέτησή µου, ότι η χώρα είχε µία
σκληρή δέσµευση ως προαπαιτούµενο, την οποία δεν είχε εκπληρώσει. Δεν επιµερίζω ευθύνες. Απλώς απευθύνοµαι σε εσάς,
ακριβώς επειδή εσείς ως Δηµοκρατική Αριστερά είχατε πολύ καλύτερη κατανόηση και γνώση του τι πραγµατικά συνέβαινε στο
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθµισης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ωραία. Ολοκληρώσατε.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: (Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Σας ευχαριστώ,
κύριε Πρόεδρε, για την ανοχή σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ο συνάδελφος ο κ. Συρµαλένιος έχει το λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο αποκαλυπτικός διάλογος µεταξύ του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθµισης και του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου της ΔΗΜΑΡ, κ. Τσούκαλη, επιβεβαιώνει όλα αυτά τα οποία εµείς λέγαµε το προηγούµενο διάστηµα,
ότι, δηλαδή, υπάρχει σαφής δέσµευση για απολύσεις στη δηµόσια διοίκηση.
Το ερώτηµα, το οποίο τίθεται είναι το εξής: Τα στοιχεία που
έχουµε εµείς από την ΑΔΕΔΥ και τα οποία νοµίζω ότι τα έχουν
αναφέρει και δηµόσια, είναι ότι το 2016 θα υπάρξουν εκατόν
εβδοµήντα χιλιάδες συνταξιοδοτήσεις. Ήδη στη Δηµόσια Διοίκηση, σύµφωνα µε τα στοιχεία που έφερε σήµερα ο κ. Μητρόπουλος, από ένα εκατοµµύριο πενήντα χιλιάδες φτάσαµε
περίπου στις εξακόσιες πενήντα χιλιάδες, δηλαδή είχαµε µείωση
του προσωπικού πάνω από 35%. Τι άλλο, δηλαδή, ζητάτε; Να
διαλυθεί τελείως η Δηµόσια Διοίκηση; Ζητάτε περισσότερο αίµα
και περισσότερα δάκρυα από αυτά τα οποία έχετε ήδη προκαλέσει σε χιλιάδες ανθρώπους αυτήν τη στιγµή, και σε αυτούς που
βρίσκονται σε ανασφάλεια και δεν έχουν τεθεί ακόµα σε διαθεσιµότητα και σε απόλυση, αλλά και σε αυτούς οι οποίοι επίκειται
να τεθούν και στους δήµους και στη στενή Δηµόσια Διοίκηση; Τι
άλλο θέλετε; Να φτιάξετε ένα δηµόσιο τοµέα, µία Δηµόσια Διοίκηση κατ’ εικόνα και καθ’ οµοίωσιν των δικών σας πολιτικών επί
δεκαετίες, ρουσφετολογικό, γραφειοκρατικό, αναποτελεσµα-
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τικό, ο οποίος ήταν δυνάστης του ελληνικού λαού;
Βεβαίως, η πλειοψηφία της κοινωνίας τέτοιο δηµόσιο τοµέα
δεν τον θέλει. Αυτό είναι σαφές.
Από εκεί και πέρα, υπάρχει περίσσιο θράσος, διότι οι ίδιοι άνθρωποι οι οποίοι έφτιαξαν αυτόν το δηµόσιο τοµέα και το ίδιο,
περίπου, πολιτικό προσωπικό, µε κάποιες µικρές αλλαγές, θέλουν να οδηγήσουν αυτόν τον δηµόσιο τοµέα και τη χώρα σε
ανάταση και ανάπτυξη. Αυτό είναι απίστευτο!
Μιλάτε για τους συνδικαλιστές -που εν πάση περιπτώσει προφανώς υπάρχουν ευθύνες και σε κάποιες συνδικαλιστικές ηγεσίες προερχόµενες από τα κόµµατά σας, κατά κανόνα- και δεν
µιλάτε για τις πολιτικές ηγεσίες των Υπουργείων ή γενικά των οργανισµών Δηµόσιας Διοίκησης. Οι πολιτικές ηγεσίες στο απυρόβλητο! Οι ίδιοι περίπου οι οποίοι ανακυκλώνονται στις ίδιες
θέσεις. Αυτή είναι η κατάσταση.
Θα ήθελα τώρα να απαντήσω και σε δύο ερωτήµατα που
έθεσε ο κ. Κωνσταντινόπουλος προς το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι εδώ
τώρα. Μπορεί, όµως, να ακούει.
Το πρώτο ερώτηµα ήταν εάν εν πάση περιπτώσει ο Πρόεδρος
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΣΥΡΙΖΑ µίλησε για µία τροπολογία που αφορούσε τον Πρόεδρό τους. Αυτή η τροπολογία
ήταν υπουργική, ασχέτως εάν απεσύρθη. Ήταν ή δεν ήταν
υπουργική τροπολογία; Το ένα θέµα είναι αυτό.
Το δεύτερο θέµα: Είναι, λέει, ταξικά ουδέτερη η διαγραφή του
δηµόσιου χρέους; Βεβαίως, η διαγραφή µέρους ή του συνόλου
του δηµοσίου χρέους δεν είναι ταξικά ουδέτερη. Είναι προς όφελος των λαϊκών τάξεων. Διότι αυτά τα οποία πληρώνουµε στους
δανειστές σήµερα, δεν θα τα πληρώναµε εάν είχε διαγραφεί το
δηµόσιο χρέος.
Εν πάση περιπτώσει, εξαρτάται και ποιος το διαχειρίζεται,
ποιος διαχειρίζεται αυτή τη διαγραφή. Υπάρχει η Κυβέρνηση της
Αριστεράς να το διαχειριστεί προ όφελος των πολλών και της
κοινωνίας; Ή υπάρχει µια άλλη κυβέρνηση που µε τον ίδιο περίπου τρόπο θα ξαναυξήσει αυτό το δηµόσιο χρέος; Αυτά είναι τα
ερωτήµατα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το νοµοσχέδιο που σήµερα έρχεται µε πολλά άρθρα, στην προηγούµενη φάση ήρθε µε ένα
άρθρο µε εκατόν εννέα υποπαραγράφους. Είναι ανάλογο µε το
ποιους µπορεί να εγκλωβίσει ή να µην εγκλωβίσει η Νέα Δηµοκρατία στους σχεδιασµούς της. Τότε έπρεπε να εγκλωβίσει και
τους συνεταίρους. Σήµερα κρίνει ότι µέχρι ένα σηµείο µπορεί να
εγκλωβίσει κάποιους.
Είναι και αυτό µέσα στα πλαίσια των κόλπων και των τακτικών,
για να περνούν τα συνεχή πολυνοµοσχέδια, τα συνεχή µεσοπρόθεσµα, τα συνεχή µνηµόνια που έχουν οδηγήσει την ελληνική κοινωνία σε εξαθλίωση και τη χώρα και την οικονοµία σε διάλυση.
Αυτή η πολιτική είναι επικίνδυνη. Οδηγεί σε µια σκληρή πόλωση, σε µια σκληρή ταξική σύγκρουση, µε ενδεχόµενες καταστροφικές συνέπειες χωρίς επιστροφή.
Κάθε φορά στοχοποιείτε έναν κλάδο εργαζοµένων και µε τον
κοινωνικό αυτοµατισµό προσπαθείτε να τον αποµονώσετε και να
στρέψετε όλη την υπόλοιπη κοινωνία, η οποία υποφέρει, εναντίον
αυτού του κλάδου. Ήδη τρεις στοχοποιηµένοι κλάδοι ιδιωτικού
και δηµόσιου τοµέα, οι εργαζόµενοι στο ΜΕΤΡΟ, οι ναυτεργάτες,
οι εκπαιδευτικοί, έχουν επιστρατευτεί.
Σήµερα, επειδή τους σχολικούς φύλακες, τη Δηµοτική Αστυνοµία και τους εκπαιδευτικούς δεν µπορείτε να τους χαρακτηρίσετε
προνοµιούχους, τους ονοµάζετε περίπου άχρηστους. Εν πάση
περιπτώσει, «δεν έσταξε και η ουρά του γαϊδάρου» αν φύγουν κάποιοι σχολικοί φύλακες. Είναι άχρηστοι αυτοί οι άνθρωποι!
Θα αναφερθώ και λίγο στα νησιά από όπου προέρχοµαι. Τα
νησιά µας τα έχετε γυρίσει πενήντα χρόνια πίσω. Καταργείτε τις
ΔΟΥ. Και σας είπαµε ότι δεν έχετε σχέδιο. Φτάνει Αύγουστος και
δεν έχετε µπορέσει να υποκαταστήσετε αυτές τις λειτουργίες.
Το ίδιο κάνετε και στο ΙΚΑ.
Σήµερα καταργείτε πενήντα ειδικότητες εκπαιδευτικών Τεχνικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και αφήνετε τα παιδιά κυριολεκτικά στον αέρα. Πολλά κτήρια που εγκαινιάστηκαν µε περισσή
περηφάνια, στη Νάξο, στη Σαντορίνη, στη Σύρο, στην Αµοργό,
στη Μήλο, στην Τήνο, στην Πάρο, στην Άνδρο, µε χρηµατοδότηση του ελληνικού δηµοσίου και ευρωπαϊκών κονδυλίων θα µεί-
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νουν κτήρια - φαντάσµατα.
Θέλω να τελειώσω µε µια αποστροφή, σε σχέση µε το θέµα
που βάζει συνεχώς η Χρυσή Αυγή. Αυτό που έχει στοχοποιήσει
η Χρυσή Αυγή είναι η Δηµοκρατία και το Κοινοβούλιο. Μίλησε
χθες αναλυτικά για τη φορολόγηση των Βουλευτών ο εκπρόσωπός τους, ο κ. Κασιδιάρης. Να ξέρει ο κ. Κασιδιάρης και η Χρυσή
Αυγή πώς όταν έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ και η Αριστερή κυβέρνηση στην
εξουσία, η ενιαία φορολογική κλίµακα, στην οποία θα εντάσσονται όλα τα εισοδήµατα από όλες τις πηγές, θα αντιµετωπίσει ριζοσπαστικά και το πρόβληµα της φορολόγησης των Βουλευτών
από το πρώτο ευρώ.
Αυτή είναι η απάντηση. Και να σταµατήσει αυτή η σπέκουλα
και η υπονόµευση των Βουλευτών και του Κοινοβουλίου, γιατί η
Χρυσή Αυγή µιλάει πολύ για το Κοινοβούλιο και µετά το Κοινοβούλιο τι; Ας µας απαντήσουν. Δεν µιλάει, όµως, πολύ για το κεφάλαιο και το µεγάλο κεφάλαιο. Είναι λίγο στο απυρόβλητο.
Βέβαια, το Κοινοβούλιο και οι Βουλευτές είναι ο πρώτος στόχος.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Το λόγο έχει η κ. Τριανταφύλλου.
ΜΑΡΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα αρχίσω κάνοντας εποικοδοµητική κριτική στον κύριο
Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθµισης και µετά θα περάσω στην
πιο σκληρή κριτική, γιατί µια και έχουµε τη ρετσινιά, πρέπει να
τη διαβεβαιώσω.
Μας είπε ο κύριος Υπουργός πριν από λίγο ότι η αναδιάρθρωση γινόταν πάντα στα λόγια. Ποιοι τα έλεγαν αυτά τα λόγια
και σε ποιες πολιτικές δυνάµεις βρίσκονταν; Όχι γενικόλογα,
όπως ότι το νεοελληνικό κράτος σχεδόν από την απαρχή του
στηρίζεται στο δικοµµατισµό, την πελατοκρατία, κλπ.. Γιατί τώρα
θα πετύχετε, κύριοι Υπουργοί; Γιατί τώρα υπάρχει ένας αποφασισµένος Υπουργός που δεν υπήρχε ποτέ πριν;
Μας είπατε ότι στα συρτάρια σας, όταν αναλάβατε το Υπουργείο, βρήκατε συγκεκριµένες συµφωνίες, ποσοτικούς στόχους.
Γιατί τόσο καιρό υπήρχαν καθυστερήσεις και γιατί διακινδυνεύατε εν καιρώ κρίσης τη χρηµατοδότηση; Πώς ονοµάζεται
αυτό; Ευθύνη και ικανότητα; Και πώς απαντάτε τώρα;
Πώς θα γίνει επιτυχία; Στον αντίποδα του τωρινού αποφασισµένου Υπουργού υπήρξε στο παρελθόν και πρόσφατα ο αναποφάσιστος, άρα ίσως και ανίκανος, ίσως και ανεύθυνος, πρώην
Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης; Πού µας πάει αυτός ο
τρόπος σκέψης;
Το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δηµοκρατία για πολλά χρόνια, µε ολίγον
ΔΗΜΑΡ, δείχνουν αναβλητικότητα, ίσως και άλλα πράγµατα. Τι
είναι αυτό που αλλάζει τώρα και σας αλλάζει τώρα; Η χρεοκοπία
που την αντιµετωπίζουµε εδώ και τρία χρόνια; Στην καθηµερινότητα αυτό είναι η µεταρρύθµιση, όπως µας είπατε.
Η κοινή λογική σας λέει ότι κανείς δεν κάνει σωστά τη δουλειά
του. Κανείς; Οι Υπουργοί, ο Πρωθυπουργός, οι Βουλευτές της
Συµπολίτευσης; Μάλλον εµείς δεν κάνουµε τη δουλειά µας καλά,
δηλαδή όλος ο ελληνικός λαός και οι Βουλευτές της Αντιπολίτευσης. Είναι αυτά πειστικές απαντήσεις; Είναι σοβαρή η προηγούµενη αντιπαράθεση σχετικά µε το προαπαιτούµενο των
απολύσεων; Απαντά στα σοβαρά ζητήµατα;
Το σηµερινό πολυνοµοσχέδιο έρχεται να εµπλουτίσει, να συµβάλει και αυτό µε τη σειρά του στο «success story» της Κυβέρνησης. Στην πραγµατικότητα –όχι τη δική σας πραγµατικότητααυτό το success story είναι ένας δράκουλας που ζητάει αίµα, που
ρουφάει αίµα από τον ελληνικό λαό και τους εργαζόµενους και
θυσίες από τα γνωστά υποζύγια των φορολογικών εσόδων. Κυριολεκτώ όσον αφορά το αίµα. Υπάρχουν τέσσερις χιλιάδες αυτοκτονίες, που δυστυχώς αυξάνονται.
Το πολυνοµοσχέδιο που συζητάµε σήµερα συµπληρώνει και
επιταχύνει την κοινωνική ισοπέδωση, το θάνατο της αυτοδιοίκησης, τη διάλυση της υγείας και της παιδείας, την κατάργηση της
εθνικής συλλογικής σύµβασης εργασίας για τον ιδιωτικό τοµέα
και τη δυνατότητα µείωσης του κατώτατου µισθού, τις απολύσεις
στο δηµόσιο.
Και παρόλο που ειπώθηκε ότι δεν υπάρχουν νέοι φόροι, το πολυνοµοσχέδιο είναι και φοροµπηχτικό και ταξικό. Πώς δικαιολο-
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γείτε το γεγονός ότι ουσιαστικά καταργείται το αφορολόγητο;
Πώς δικαιολογείτε ότι στο άρθρο 14 στην ουσία προτείνεται η
φορολόγηση του εισοδήµατος ανεργίας, αν το εισόδηµα που δήλωσε ο άνεργος κατά το προηγούµενο έτος, από άλλες φορολογικές πηγές, υπερβαίνει τα 10.000 ευρώ; Φορολογείται,
δηλαδή, για την περσινή του κατάσταση όντας φέτος άνεργος.
Όσοι άνεργοι έχουν αυτοκίνητο ή σπίτι θα φορολογηθούν µε
συντελεστή 26%, δηλαδή µε την κλίµακα των επαγγελµατιών. Τιµωρία, λοιπόν, για τον άνεργο που έχει σπίτι, αλλά και τιµωρία
για όποιον έχει παιδιά. Φορολογούνται τα παιδιά, αλλά όχι οι
εφοπλιστές. Για αυτούς µόνο φοροαπαλλαγές, 57%, 58%.
Τι άλλο περιλαµβάνει το πολυνοµοσχέδιο; Τη διάλυση των δηµοτικών υπηρεσιών µε την απόλυση χιλιάδων εργαζοµένων. Δεν
θα επαναλάβω τα ίδια για τη Δηµοτική Αστυνοµία και τους σχολικούς φύλακες. Τα είπαν οι προλαλήσαντες.
Και εδώ αρχίζουν τα λογύδρια περί εξωστρέφειας, ανταγωνιστικότητας, να προκρίνονται, να επιβραβεύονται οι άριστοι και
όχι οι αρεστοί. Σε ποιους τα λέτε αυτά; Και ποιοι είστε εσείς που
τα λέτε αυτά; Τα λέτε εσείς που δηµιουργήσατε αυτό το δηµόσιο
των πελατειακών σχέσεων, τότε που το «κοινωνικό συµβόλαιο»
µε το λαό επέτρεπε να του δίνετε ψίχουλα, µια δουλειά για να
σας ευγνωµονεί και να σας ψηφίζει.
Τώρα που ξεθώριασε το συµβόλαιο άρχισαν τα «µαζί τα φάγαµε», «ποιοι είναι ικανοί» και τέτοιες άλλες σοφιστείες. Τώρα οι
απολύσεις ορίζονται ως ταµπού, αλλά εσείς, µε περίσσια γενναιότητα και συνάµα ευθύνη, παίρνετε τέτοιες αποφάσεις.
Αλήθεια, ποιος σας έδωσε το δικαίωµα να µοιράζετε τα ιµάτια
του ελληνικού λαού; Είπατε να δούµε ποιο είναι το προϊόν διανοµής, τι µπορούµε να δώσουµε. Όµως το προϊόν διανοµής δεν
είναι δικό σας. Το παράγει ο ελληνικός λαός και του ανήκει δικαιωµατικά. Αυτό που µοιράζετε εσείς είναι η λαϊκή ιδιοκτησία.
Το πολυνοµοσχέδιο χτυπάει την καρδιά της κοινωνίας, τη νεολαία που η ανεργία της ξεπέρασε το 60%, τη νεολαία που µεταναστεύει γιατί εδώ δεν έχει ζωή. Τι κάνετε; Αποδοµείτε,
καταστρέφετε ολοσχερώς την τεχνική εκπαίδευση. Καταργούνται δύο ειδικότητες στη Γενική και πενήντα δύο στην Τεχνική Εκπαίδευση ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ, στέλνοντας αυτά τα παιδιά, που είναι
παιδιά φτωχών λαϊκών οικογενειών, χάρισµα στον ιδιωτικό τοµέα.
Με ποιο σχέδιο; Μας είπατε, από Σεπτέµβριο η πρόταση για
τα δηµόσια ΙΕΚ. Είναι σοβαρό αυτό; Τον Σεπτέµβριο που αρχίζει
η σχολική χρονιά; Δεν θα έπρεπε να είναι έτοιµο; Μαζέψτε πόσα
δεν είναι έτοιµα και θα έπρεπε να είναι έτοιµα.
Μα, το πιο βάρβαρο είναι ότι µυείτε αυτά τα παιδιά, τα εθίζετε
στο γενικευµένο µοντέλο εργασίας και ζωής που θρέφει αυτό το
σύστηµα: Όχι µόρφωση, αλλά συµµόρφωση. Δουλειά χωρίς δικαιώµατα. Προσπαθείτε να φτιάξετε τους δούλους του 21ου
αιώνα.
Στην Αιτωλοακαρνανία καταργούνται ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ, ΕΠΑΛ
Αφιλοχίας, Κατοχής, µικρά µέρη ενός µεγάλου Nοµού, από τους
πιο φτωχούς. Η ΕΠΑΣ Αγρινίου καταργείται. Το 2ο ΕΠΑΛ Αγρινίου
παραµένει µε µία µόνο ειδικότητα και πολλά άλλα. Το ΕΠΑΛ Μεσολογγίου και Ναυπάκτου συρρικνώνονται. Τι θα γίνουν αυτά τα
παιδιά; Που θα πάνε; Δώστε απαντήσεις. Πώς θα ζήσουν σε ένα
νοµό που τον καταληστεύσατε; Υπηρεσίες δεν υπάρχουν. Πανεπιστήµια και ΤΕΙ τα πήρατε. Είναι κατακρεουργηµένη η γεωργική
και η κτηνοτροφική παραγωγή. Είναι ανύπαρκτη η εµπορική κίνηση και η δραστηριότητα.
Μόνο στην Αιτωλοακαρνανία, περίπου εξήντα πέντε καθηγητές –το παίρνω από τοπικά δηµοσιεύµατα- µε πλήρες ωράριο, µε
δεκαετίες υπηρεσίας –και πανελλαδικά συµβαίνει αυτό- µε πλήρη
προσόντα πετιούνται στο δρόµο.
Μόνο στην Αιτωλοακαρνανία πάνω από το 40% του µαθητικού
δυναµικού των ΕΠΑΛ θα βρεθεί από Σεπτέµβρη χωρίς διδακτική
κάλυψη. Στη Β’ τάξη οι µαθητές θα παρακολουθήσουν όποια ειδικότητα έχει αποµείνει. Για την Γ’ τάξη δεν θα υπάρχει κανένας
καθηγητής ειδικότητας τον Σεπτέµβρη που θα ανοίξουν τα σχολεία.
Το έγκληµα είναι προµελετηµένο. Ο κυνισµός και η απαξίωση
προς το Κοινοβούλιο και τις αποφάσεις του φαίνεται από το γεγονός ότι πριν ακόµη όλα αυτά ψηφιστούν, έχουν ήδη επιδοθεί
τα έγγραφα στους προγραµµένους εκπαιδευτικούς.

14917

Και µετά από όλα αυτά µας λέτε ότι ο λαός σας διάλεξε. Μην
απαντάτε αντ’ αυτού. Ρωτήστε τον, αλλά από κοντά. Βάλτε του
τα ρητορικά ερωτήµατα, που µε τόση άνεση εκστοµίζετε εδώ
µέσα: «Μέτρα θέλετε ή διαρθρωτικές αλλαγές;». Να δείτε τι θα
σας απαντήσει.
Ένας Αιτωλοακαρνάνας πολιτικός της συγκυβέρνησης πήρε
απάντηση σε ένα ερώτηµα που έθεσε: «Απαγορεύεται να κυκλοφορούµε;» Του είπε ένας γεράκος: «Θα έρθει και αυτή η ώρα.»
Εµείς λέµε ότι θα πληρώσετε πολύ ακριβά για πράξεις και παραλείψεις. Και αυτό δεν ισχύει µόνο για εσάς. Ισχύει και για εµάς.
Ισχύει για όλους µας, αν δεν στηρίξουµε τον λαό και τη χώρα
στις δύσκολες αυτές στιγµές.
Θα αναφερθώ µόνο στο εξής: Ποιο είναι το πολιτικό σχέδιο
της Κυβέρνησης και µέχρι πού είναι διατεθειµένη να φτάσει για
να το υλοποιήσει; Αυτό το ερώτηµα είµαι σίγουρη ότι πρέπει να
µας απασχολεί όλους.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Δώστε µου ένα λεπτό, παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Τριάντα δευτερόλεπτα.
ΜΑΡΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ: Πρώτον, καταστρέφει οτιδήποτε
κατακτήθηκε από τους εργαζόµενους.
Δεύτερον, αναπτύσσει ένα νέο επενδυτικό τοπίο, ευεργετικό
για επιχειρηµατικούς οµίλους και για µονοπώλια.
Τρίτον, φτιάχνει υπαλλήλους αφυδατωµένους, φοβισµένους,
ευπειθείς, κακοπληρωµένους, για να υπηρετήσουν ένα δηµόσιο,
ένα κρατικό µηχανισµό εχθρικό και ανεπαρκή για το λαό. Προσοχή! Το µικρότερο δηµόσιο δεν σηµαίνει ανίσχυρο δηµόσιο για
τα συµφέροντά σας.
Θέλω να αφιερώσω στον ελληνικό λαό, που χθες, προχθές και
σήµερα και για πολλές µέρες βρίσκεται εκεί έξω, τους στίχους
ενός µεγάλου ποιητή και αγωνιστή. Το ξέρω ότι ο λαός µας θα
καταλάβει αυτά τα λόγια, γιατί είναι µέρος της ψυχής του. «Τον
πεινασµένο που σ’ άρπαξε το τελευταίο ψωµί σαν εχθρό τον αντιµετωπίζεις. Μα, τον κλέφτη που δεν πείνασε ποτέ του, δεν
ορµάς να τον αρπάξεις από το λαρύγγι;».
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Τι είναι αυτά που λέτε
τώρα; Είναι δυνατόν να λέγονται από το Βήµα της Βουλής αυτά
τα πράγµατα; Σας παρακαλώ. Με την ευγένειά σας, σάς έδωσα
ένα λεπτό παραπάνω, αλλά κάνατε κατάχρηση σε αυτά που είπατε στο τέλος.
ΜΑΡΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ: Ξέρετε ποιος το είπε αυτό; Είναι
ρήση του Μπέρτολτ Μπρεχτ.
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Παρακαλώ!
Κυρία Μπόλαρη, έχετε τον λόγο.
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Είναι ποίηση! Τι να κάνουµε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Τι διαµαρτυρίες είναι
αυτές;
Ορίστε, κυρία Μπόλαρη, έχετε τον λόγο.
ΜΑΡΙΑ ΜΠΟΛΑΡΗ: Κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε µου. Ο Μπρεχτ
είναι ένας µεγάλος ποιητής. Θα ακούγεται σε αυτή την Αίθουσα
και δεν θα λογοκρίνεται. Αλλιώς, θα πρέπει και να λογοκριθούν
άλλες φράσεις, αισχρές και χυδαίες απέναντι στην Αριστερά,
που ακούστηκαν χθες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Δεν έχει ακουστεί τίποτα αισχρό. Παρακαλώ πολύ, συνεχίστε.
ΜΑΡΙΑ ΜΠΟΛΑΡΗ: Θέλω να ξεκινήσω µε µία παρατήρηση για
την εικόνα της συζήτησης, όπως έχει διεξαχθεί µέχρι τώρα.
Κύριοι Βουλευτές της συγκυβέρνησης, δεν δείχνετε καθόλου
σίγουροι, δεν δείχνετε καθόλου ισχυροί. Εντύπωση προκαλεί ότι
τα επιχειρήµατα που παραθέτετε στο συγκεκριµένο νοµοσχέδιο
είναι εξαιρετικά φτωχά. Και δεν επιµένετε καν σε αυτά, γιατί ξέρετε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο µε αυτά να αποκτήσετε την
κοινωνική συναίνεση.
Επιλέξατε -κατά τη γνώµη µας συνειδητά- να στρέψετε τη συζήτηση αλλού, να την οδηγήσετε σε µία ιδεολογική επίθεση, µαζί
µε την οικονοµική και κοινωνική επίθεση, που έτσι κι αλλιώς οργανώνετε τόσο καιρό.
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Χθες, µετά την τοποθέτηση του συντρόφου Διαµαντόπουλου
και της συντρόφισσας Σακοράφα, ο κ. Κεδίκογλου ζήτησε από
το ΣΥΡΙΖΑ τη διαγραφή τους, γιατί αναφέρθηκαν στους αγώνες
και τις θυσίες του κινήµατος και της Αριστεράς.
Αργότερα, το βράδυ, ο κ. Τζαµτζής µας προκάλεσε λέγοντας
ότι νικήσαµε τον κοµµουνισµό, δεν τον νικήσαµε στα Πανεπιστήµια, «που το κάνατε σαν τα µούτρα σας». Αντιπαρέρχοµαι του
γεγονότος ότι τα µούτρα µας είναι µια χαρά κι έχω να του πω ότι
ακόµα έχει µπροστά του τα φαντάσµατα της Αντίστασης και της
Μεταπολίτευσης.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
Αντίστοιχα, ο κ. Βορίδης -προφανώς µε ένα καλύτερο επίπεδο
που διαθέτει!- αναφέρθηκε στα ζητήµατα της κοινωνίας των πολλών, των αναγκών των πολλών και είπε ότι αυτά είναι ολοκληρωτισµός. Αλήθεια; Είναι αλήθεια αυτό; Το πιστεύετε σοβαρά µε
τους διαδηλωτές απέξω, µε τόσους κλάδους επιστρατευµένους;
Είναι αυτή η δηµοκρατία σας;
Το σύστηµά σας έχει φτάσει σε βαθιά κρίση και κάθε προκάλυµµα αστικής δηµοκρατίας το παίρνετε και το πετάτε. Και είναι
η Αριστερά που το υπερασπίζεται. Δεν µπορείτε, λοιπόν, να µιλάτε µε αυτές τις εκφράσεις και να δικαιώνετε τους ναζιστές της
Χρυσής Αυγής.
Έχετε θέσει ένα ερώτηµα: Αν µας αρέσει αυτό το δηµόσιο.
Όχι, δεν µας αρέσει όπως το καταντήσατε, αλλά θα το υπερασπιστούµε γιατί είναι κατάκτηση των αγώνων της Μεταπολίτευσης. Ό,τι έχει αποµείνει µπορεί να προστατεύσει στοιχειωδώς
τις ανάγκες αυτού του κόσµου, να είναι το κοινωνικό δίχτυ στο
οποίο αναφέρθηκε η κ. Ασηµακοπούλου χθες, λέγοντας ότι βεβαίως κάποιοι θα θυσιαστούν, αλλά θα υπάρχει κοινωνικό δίχτυ.
Ποιο κοινωνικό δίχτυ όταν θα γκρεµίσετε τα νοσοκοµεία, τα σχολεία, τους βρεφονηπιακούς σταθµούς και πάει λέγοντας;
Το ζήτηµα της αξιολόγησης επίσης µας το βάζετε επιτακτικά.
Με ποιο κριτήριο; Τις κοινωνικές ανάγκες ή την αποπληρωµή του
χρέους και την εκπλήρωση των δανειακών συµβάσεων; Γιατί η
δική µας λογική είναι ακριβώς αντίθετη. Έχει διαφορετικό πλαίσιο, διαφορετική ιεράρχηση και σε αυτά τα πλαίσια θα κάνουµε
τις δικές µας αξιολογήσεις.
Πιο συγκεκριµένα, για τα άρθρα 90 και 91: Νοµίζετε, κύριοι
Υπουργοί, ότι έχετε συγκεκριµένα αξιοκρατικά κριτήρια σε αυτά
τα άρθρα; Όσο κι αν ψάξαµε, το µόνο συγκεκριµένο που βρήκαµε είναι η υπουργική απόφαση που θα καταργεί οργανικές θέσεις, φορείς. Τα κριτήρια, όµως, της µοριοδότησης, της
διαδικασίας αποτίµησης, τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όλα παραπέµπονται στο µέλλον. Πολύ αξιοκρατικό και µε πλήρη διαφάνεια το ονοµάζετε αυτό!
Προσπερνάω άλλα ζητήµατα, τα οποία ειπώθηκαν από συναδέλφους της Αριστεράς και θα πάω στο επιχείρηµα που χρησιµοποίησε ο κύριος Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης για
την κινητικότητα. Είναι δυνατόν, λέει -και φαίνεται αληθοφανέςνα µην χρησιµοποιούµε αυτό το εργαλείο; Προσπαθείτε µε αυτό
το εργαλείο να λύσετε τα τεράστια κενά της Δηµόσιας Διοίκησης, τα οποία έχετε δηµιουργήσει όλο αυτό τον καιρό. Είναι
λάθος να λέτε ότι δεν έχει πληρώσει ο δηµόσιος τοµέας. Εκατόν
σαράντα χιλιάδες αποχωρήσεις έχουν γίνει, από πρόωρες συνταξιοδοτήσεις και από τους συµβασιούχους ορισµένου έργου
και ορισµένου χρόνου.
Άρα, έχοντας διαλύσει όλα αυτά, προσπαθείτε να µπαλώστε
τις τρύπες. Και µας προβάλετε το πρότυπο της ευελιξίας, το
οποίο έχετε υλοποιήσει πλήρως στον ιδιωτικό τοµέα, που γι’
αυτόν τόσο κόπτεστε, αλλά έχετε καταργήσει τις συλλογικές
συµβάσεις, τις επεκτασιµότητες, έχετε απελευθερώσει τις αποζηµιώσεις και τα 586 ευρώ, που µε νύχια και µε δόντια προσπαθούµε να το προστατεύσουµε, τις περισσότερες φορές έχουν
γίνει 400 και 300 ευρώ.
Άρα, για να τελειώνω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω να
σταθώ στο άρθρο 103 το οποίο αποκαλύπτει πραγµατικά τι πιστεύετε και πού πάνε τα πράγµατα.
Δεν υπάρχει κανένα «success story», γι’ αυτό στο άρθρο 103
αναφέρεστε στο 2017, γιατί θέλετε να φτάσετε στο 2017, έχοντας εξασφαλίσει µια σκληρή εσωτερική υποτίµηση, ώστε η επανεκκίνηση των εργοδοτών να γίνει από µηδενική βάση. Το
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οµολογείτε στο άρθρο 103, το οποίο πάλι αποδεικνύει ποια είναι
η συµπεριφορά σας στους εργαζόµενους του πολύπαθου ιδιωτικού τοµέα, τους οποίους περίπου θα τους έχετε ως σκλάβους.
Γι’ αυτό η δική µας θέση είναι αυτό που κάναµε χθες, να
βγούµε µε το πανό µας µέσα απ’ αυτή την Αίθουσα έξω στον
κόσµο, στον κόσµο που αγωνίζεται, στον κόσµο που απεργεί,
ακόµη και αν ξέρει ότι αύριο θα απολυθεί.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
Διότι αυτός µπορεί να λέγεται για σας µια ηχηρή µειοψηφία.
Να ξέρετε, όµως, ότι µαζί του υπάρχει µια άλλη σιωπηλή πλειοψηφία, που δεν µπορεί να απεργήσει, δεν µπορεί να χάσει το
µεροκάµατο, δεν µπορεί να χάσει τη δουλειά της και προσδοκά
από το ΣΥΡΙΖΑ να ανταποκριθεί στα αιτήµατα και στις ανάγκες
της. Σ’ αυτό το πρόγραµµα δεσµευόµαστε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Τον λόγο έχει η συνάδελφος κ. Ασηµίνα Σκόνδρα.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΣΚΟΝΔΡΑ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ένα χρόνο
τώρα µέσα σ’ αυτή την Αίθουσα θα έπρεπε λογικά να έχω συνηθίσει το ύφος, το ήθος, την κριτική, την αντίφαση και τη γλωσσολογία την οποία χρησιµοποιείτε.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Παρακαλώ, κύριοι συνάδελφοι! Καθίστε κάτω!
ΑΣΗΜΙΝΑ ΣΚΟΝΔΡΑ: Θα έπρεπε να έχω συνηθίσει το γεγονός ότι δεν µπορούµε να βρούµε κανένα κοινό σηµείο επαφής,
όπως επίσης θα έπρεπε να έχω συνηθίσει ότι πέρα από καταγγελτικό λόγο, απειλές και ύβρεις, δεν έχουµε τίποτε άλλο να εισπράξουµε, δυστυχώς, από την Αξιωµατική Αντιπολίτευση.
Μπορώ να συνεχίσω, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Συνεχίστε, κυρία συνάδελφε.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΣΚΟΝΔΡΑ: Παρ’ όλα αυτά, όµως, παρ’ όλη τη µονοτονία που σας χαρακτηρίζει, εγώ δεν µπόρεσα ακόµα να το
συνηθίσω και πολύ περισσότερο, όταν συζητάµε για θέµατα σοβαρά, για θέµατα κρίσιµα, για θέµατα που έχουν να κάνουν µε
τη ζωή και την καθηµερινότητα των πολιτών, όπως άλλωστε είναι
και αυτό το νοµοσχέδιο το οποίο συζητούµε σήµερα, που άπτεται
τόσο φορολογικών ζητηµάτων και θεµάτων όσο και της εξυγίανσης της δηµόσιας διοίκησης και όχι µόνο. Διότι βλέπετε ότι όλα
τα Υπουργεία προσπαθούν να ρυθµίσουν παθογένειες και να λύσουν προβλήµατα, τα οποία ταλανίζουν και το δηµόσιο βίο, αλλά
και αυτή καθεαυτή την πατρίδα µας.
Όσον αφορά, λοιπόν, το φορολογικό, θέλω να πω µόνο ότι
είναι πραγµατικά προς την καλή κατεύθυνση, ότι στοχεύει στη
φορολογική δικαιοσύνη, ότι απλοποιεί τις διαδικασίες και ότι στοχεύει και στην πάταξη της φοροδιαφυγής. Επίσης, θα ήθελα να
πω ότι σε καµµία περίπτωση δεν επιβαρύνει τους οικονοµικά
ασθενέστερους.
Στο σηµείο αυτό θα ήθελα να ζητήσω από τον κύριο Υπουργό
των Οικονοµικών να προσπαθήσει και να επανεξετάσει, να εξαντλήσει τα περιθώρια έκπτωσης στα χαµηλά εισοδήµατα, γνωρίζοντας ότι οι οικονοµικές συνθήκες που βιώνει ένα µεγάλο µέρος
των συµπολιτών µας είναι πραγµατικά τραγικές. Για παράδειγµα,
θα αναφέρω τους συµπολίτες µου Καρδιτσιώτες, που οι οκτώ
στους δέκα έχουν πρόβληµα και δεν µπορούν να ανταπεξέλθουν
στα φορολογικά βάρη των τελευταίων ετών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ως συνήθως λοιπόν, πριν καν
έχετε πλήρη εικόνα του νοµοσχεδίου και των αλλαγών που θα
επέλθουν σ’ αυτό, σπεύσατε να κάνετε κριτική και µάλιστα, δριµύτατη. Τώρα που το νοµοσχέδιο εισήχθη στην Ολοµέλεια,
πολλά από αυτά τα σηµεία δεν έχουν πλέον αντικείµενο. Το µόνο
που εξακολουθείτε εσείς να κάνετε -και µάλιστα, ειπώθηκε και
εδώ- είναι να καλλιεργείτε την ανασφάλεια των πολιτών. Ποιος
είναι αυτός ή ποιοι είναι αυτοί που καλλιεργούν αυτή την ανασφάλεια; Ποιος είναι αυτός που µιλάει για απολύσεις πέραν από
σας; Διότι εγώ δεν διάβασα πουθενά στο νοµοσχέδιο για απολύσεις. Διάβασα για κινητικότητα, διάβασα για διαθεσιµότητα. Αυτό
είναι το πνεύµα και προς τα εκεί στρέφεται η όλη προσπάθεια.
Εδώ φαίνεται για άλλη µία φορά και η αντίφασή σας. Δεν µπο-

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΙΗ’ - 17 IOYΛIΟΥ 2013

ρεί να µιλάτε για κοµµατικοποιηµένο κράτος, για ένα κράτος που
δόµησαν τα κόµµατα που σήµερα είναι στη συγκυβέρνηση και
από την άλλη, µε τον ίδιο αιχµηρό τρόπο να κατηγορείτε αυτά
τα κόµµατα, όταν έστω και λάθη του παρελθόντος προσπαθούν
να τα βελτιώσουν και να τα διορθώσουν. Ούτε, όµως, µπορείτε
να µας κατηγορείτε συνέχεια ότι προσπαθούµε να εξυπηρετήσουµε τους δανειστές µας ή προσπαθούµε να κάνουµε το χρέος
µας απέναντι στους τοκογλύφους. Αυτό δεν µπορεί να λέγεται
ως µοµφή.
Το λέω αυτό, διότι είναι ή δεν είναι αλήθεια ότι δανειζόµαστε
για να στηριχτεί η χώρα στα πόδια της και για να µπορέσουν να
επιβιώσουν οι Ελληνίδες και οι Έλληνες; Αφού είναι αλήθεια, δεν
πρέπει να είµαστε συνεπείς απέναντι στις υποχρεώσεις µας ή
στους όρους των συνθηκών;
Θα ήθελα να πω και κάτι άλλο: Χρειάζεται ή δεν χρειάζεται η
διοικητική µεταρρύθµιση; Διότι αν µεν χρειάζεται, καλώς γίνεται,
ανεξάρτητα αν είναι και όρος. Είναι όρος, γιατί; Διότι δεν µπορέσαµε µέχρι τώρα από µόνοι µας, παρ’ όλο που είχαµε εντοπίσει
τα λάθη και τα σφάλµατα αυτά, να προχωρήσουµε σε αυτές τις
αλλαγές.
Γίνεται, λοιπόν, σήµερα µία ουσιαστική προσπάθεια να αλλάξει
αυτή η φυσιογνωµία και ο τρόπος λειτουργίας του κράτους. Το
θέλουµε ή δεν το θέλουµε; Ξεκαθαρίστε το και πείτε το. Αν, επίσης, δεν σας αρέσει ο τρόπος, προτείνετέ µας έναν άλλο τρόπο.
Σας είπα και πριν ότι είναι κουραστικό, ανιαρό και µονότονο µόνο
να καταγγέλλετε και ποτέ να µην προτείνετε.
Άκουσα χθες εδώ από ένα ιστορικό και αξιοσέβαστο στέλεχος
της Αριστεράς, τον κ. Γλέζο, να λέει ότι υπάρχει πρόγραµµα στο
ΣΥΡΙΖΑ να αποκατασταθούν και να βρουν δουλειά τα δύο εκατοµµύρια ανέργων. Ωραία µέχρι εκεί. Πείτε µας τον τρόπο. Αυτόν
δεν τον ακούσαµε.
Αυτό, λοιπόν, το νοµοσχέδιο, πέρα από την ουσιαστική προσπάθεια που κάνει για ν’ αλλάξει η φυσιογνωµία του κράτους,
καταδεικνύει επίσης και την ετοιµότητα και την αποφασιστικότητα της Κυβέρνησης να αναχαιτίσει τις έκτακτες ανάγκες που
προκύπτουν µε σωστό τρόπο και άµεσα, όπως έκανε και ο
Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και ο Υπουργός Υγείας
µε το έλλειµµα του ΕΟΠΥΥ.
Εµένα προσωπικά, όσο µε αφορά, εκείνο που µε στεναχωρεί
είναι ότι δεν θα ήθελα να γίνονται µε βίαιο τρόπο αλλαγές, όπως
δεν θα το ήθελε και κανείς µας από την Κυβέρνηση και από τους
Βουλευτές της συγκυβέρνησης. Δυστυχώς, όµως, είναι αναγκαίο, είναι απαραίτητο και γι’ αυτό προσπαθούµε να βρούµε
εκείνον τον τρόπο που θα είναι λιγότερο επώδυνος. Διότι δεν
µπορείτε και δεν σας διόρισε κανείς ως τους πλέον κοινωνικά
ευαίσθητους ούτε τους πλέον αντιµνηµονιακούς. Και για να µην
ξεχνιόµαστε, οι πλέον αντιµνηµονιακοί και οι πρώτοι που δήλω-
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σαν αντιµνηµονιακοί είναι η Νέα Δηµοκρατία, ο Αρχηγός της και
όλοι εµείς οι υπόλοιποι που τη στηρίζουµε.
Συµφωνώ, λοιπόν και επικροτώ τις αλλαγές όσον αφορά και
την αξιολόγηση και την κινητικότητα. Υπηρέτησα τριάντα χρόνια
το δηµόσιο φορέα. Γνωρίζω πολύ καλά την άναρχη κατανοµή του
προσωπικού και όσον αφορά τον αριθµό, αλλά και όσον αφορά
τις ειδικότητες.
Η αξιολόγηση, επίσης, είναι πολύ σοβαρό ζήτηµα και θα ήθελα
εδώ να πω στους κυρίους Υπουργούς ότι θα πρέπει οπωσδήποτε
και άµεσα να µπει σε εφαρµογή, διότι δεν γίνεται να κάνουµε τα
ίδια λάθη που έγιναν στο παρελθόν.
Τι εννοώ; Εννοώ ότι δεν µπορούµε µε τον τρόπο που µπήκαν
κάποιοι κάποτε, χωρίς αξιοκρατικά κριτήρια, µε τον ίδιο τρόπο
τώρα οριζόντια να βγουν από το δηµόσιο, πάλι χωρίς αξιοκρατικά κριτήρια. Γι’ αυτό λοιπόν, για να µην επαναλάβουµε το ίδιο
λάθος, πρέπει να προχωρήσει άµεσα η αξιολόγηση.
Τελειώνοντας, γιατί δεν µου φτάνει ο χρόνος, θα κάνω δύο επισηµάνσεις, διότι και τον καρδιτσιώτικο λαό αφουγκράζοµαι και
αγωνιώ και εγώ µαζί του, αλλά και όλους τους Έλληνες πολίτες.
Θέλω, λοιπόν, να πω στους κυρίους Υπουργούς, πρώτον, να
δεχθούν την τροπολογία την οποία έχουµε καταθέσει, να εξαιρεθούν από τη διαθεσιµότητα οι τρίτεκνοι, όπως επίσης θα πρέπει να εξαιρεθούν και εκείνοι στους οποίους είναι ένας και µόνο
εργαζόµενος στην οικογένεια.
Θα ήθελα επίσης να επανεξετάσετε το θέµα του φόρου πολυτελείας και να µπει στα αυτοκίνητα, αν και εφόσον το κρίνετε
σκόπιµο, βάσει της παλαιότητας, του έτους κυκλοφορίας αλλά
και της αξίας τους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Παρακαλώ, ολοκληρώνετε.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΣΚΟΝΔΡΑ: Ναι, κύριε Πρόεδρε, τελειώνω.
Τέλος λοιπόν, θέλω να πω ότι εµείς, έστω και µόνοι µας, κύριοι
συνάδελφοι, θα προσπαθήσουµε και θα πετύχουµε και την αυτάρκεια και την επάρκεια της χώρας και την πρόοδό της. Και θα
τα πετύχουµε και χωρίς εσάς, αλλά και για σας.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κύριε Υπουργέ, κύριε
Μιχελάκη, θέλετε να κάνετε µια παρέµβαση, για δύο λεπτά;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Ναι, κύριε
Πρόεδρε. Ήθελα να καταθέσω κάποιες νοµοτεχνικές βελτιώσεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Καταθέστε τις στα Πρακτικά, να γίνει ανατύπωση και να διανεµηθούν στους κυρίους
Βουλευτές.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Ιωάννης Μιχελάκης καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες νοµοτεχνικές βελτιώσεις, οι οποίες έχουν ως εξής:
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ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Δεν ξέρω
αν πρέπει να τις πάρουν πρώτα οι συνάδελφοι να τις δουν και να
πω δυο λόγια µετά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Εάν είναι λίγες, αναπτύξτε τις τώρα.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Κατ’ αρχάς,
στο άρθρο 81, αλλάζει η αρχική διατύπωση και λέµε στην παράγραφο 1 ότι οι υπάλληλοι της Δηµοτικής Αστυνοµίας, εντάσσονται στο πρόγραµµα κινητικότητας.
Επίσης στην παράγραφο 1 του άρθρου 81 τα εδάφια που προστέθηκαν αντικαθίστανται µε ρύθµιση που προβλέπει την έκδοση
κοινής υπουργικής απόφασης για τον καθορισµό διαδικασίας
αξιολόγησης και ένταξης των δηµοτικών αστυνοµικών ως ειδική
κατηγορία προσωπικού στην ΕΛΑΣ.
Περαιτέρω, µε προεδρικό διάταγµα θα ρυθµίζονται τα θέµατα
λειτουργίας των υπηρεσιών της ΕΛΑΣ, στις οποίες θα ενταχθούν
οι ανωτέρω υπάλληλοι, ενώ µε κοινή υπουργική απόφαση των
Υπουργών Εσωτερικών, Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη, θα καθορίζονται, εκτός των άλλων, και ζητήµατα λειτουργικής συνεργασίας µε τους δήµους.
Επίσης µε κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Δικαιοσύνης, καθορίζεται η διαδικασία
ένταξης δηµοτικών αστυνοµικών, των οποίων καταργούνται οι
θέσεις στους κλάδους εξωτερικής φρούρησης και φύλαξης καταστηµάτων κράτησης.
Εξάλλου, συµπεριλάβαµε στις κατηγορίες των δηµοτικών
αστυνοµικών και των σχολικών φυλάκων που θα παραµείνουν
στους δήµους -όπου είχαµε βάλει κάποια κοινωνικά κριτήρια- και
όσους είναι κάτοχοι µεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων.
Επιπρόσθετα, ικανοποιήσαµε και ένα αίτηµα των φορέων της
τοπικής αυτοδιοίκησης …
(Θόρυβος στην αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Παρακαλώ!
Για τους πολυτέκνους έχετε πρόταση;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): … απαλείφοντας τη διάταξη για την έκδοση ΚΥΑ στο στάδιο κατάρτισης
των προϋπολογισµών. Επιπλέον προβλέπεται αντί γι’ αυτήν, η
παροχή οδηγιών από τα Υπουργεία Εσωτερικών και Οικονοµικών.
Τέλος, να θυµίσουµε στους συναδέλφους, ότι έχουµε και κάποιες νοµοθετικές βελτιώσεις που έχουµε καταθέσει από την Παρασκευή, όπως αυτή που εισάγεται η γνώµη της ΚΕΔΕ στο θέµα
του Παρατηρητηρίου.
Επίσης αφαιρέθηκαν από τα άρθρα 77 και 78, για την ενηµέρωση κάποιων συναδέλφων που πιθανόν να µην το θυµούνται, οι
προβλέψεις περί αστικής και πειθαρχικής ευθύνης των υπαιτίων
για σοβαρή παράβαση καθήκοντος σε περίπτωση µη συµµόρφωσης προς στα οριζόµενα στα άρθρα, σχετικά µε την κατάρτιση
προϋπολογισµών δήµων και περιφερειών. Υπήρχαν συνάδελφοι
που χθες αναφέρθηκαν σε αυτό, γι’ αυτό και το επαναλαµβάνω.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Τα περισσότερα θετικά
ακούγονται. Το λόγο έχει η συνάδελφος κ. Βαµβακά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Σχολικοί φύλακες µε µεταπτυχιακά; Τι λέµε τώρα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Είναι αρκετοί.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Θα ήθελα
να αναφερθώ στο θέµα των διδακτορικών και µεταπτυχιακών.
Αυτό έχει µπει από τον κ. Αρβανιτόπουλο στους καθηγητές που
κρατούνται στην υπηρεσία. Επίσης υπάρχουν πολλοί δηµοτικοί
αστυνοµικοί µε τέτοιους τίτλους.
Άρα λοιπόν, δεν µπορούσαµε να αφήσουµε απ’ έξω και αυτήν
την κατηγορία. Μπορεί κάποιοι από τους σχολικούς φύλακες να
είχαν αποκτήσει. Μπορώ εγώ να το ξέρω ή να το αποκλείσω; Άρα
λοιπόν, βάζουµε έναν και βάζουµε και αυτούς –κυρίως για τους
δηµοτικούς αστυνοµικούς και όχι για τους καθηγητές.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Για τους πολυτέκνους
έχετε τίποτα;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Υπάρχουν
µέσα στα κοινωνικά κριτήρια οι πολύτεκνοι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ωραία.
Κυρία Βαµβακά, έχετε τον λόγο.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΕΥΓΕΝΙΑ (ΤΖΕΝΗ) ΒΑΜΒΑΚΑ: Χαίροµαι που έχουµε µαζί µας
σήµερα και τον Υπουργό Παιδείας. Πρόσφατα διάβασα στο διαδίκτυο, κύριε Υπουργέ, µε πολύ ενδιαφέρον ένα άρθρο για σας.
Έλεγε, λοιπόν, για τον Υπουργό Παιδείας, που τη µια διαλύει τη
δηµόσια εκπαίδευση, κλείνει σχολεία και πανεπιστηµιακές σχολές και απολύει εκπαιδευτικούς και από την άλλη διαφηµίζει ιδιωτικά εκπαιδευτήρια, όπως συνέβη στα εγκαίνια των νέων
εγκαταστάσεων του ΙΕΚ «ΑΚΜΗ» και του Μητροπολιτικού Κολλεγίου στον Πειραιά. Δηλαδή, ο κύριος Υπουργός βλέπει έτσι τη
νέα εποχή στην παιδεία, στις επενδύσεις κερδοσκοπικών οµίλων
και ΙΕΚ που προτρέπουν στην παραπαιδεία.
Ας µην ξεχνάµε βέβαια, ότι το κυβερνητικό σχέδιο «Αθηνά» βασίστηκε στη µελέτη µιας θυγατρικής εταιρείας του Οµίλου ΙΕΚ
ΑΚΜΗ. Και βλέπουµε τη συνέχεια αυτού του σχεδίου στο άρθρο
82 του νοµοσχεδίου του Υπουργείου Οικονοµικών, όπου καταργούνται µε µιας πενήντα ειδικότητες εκπαιδευτικών που διδάσκουν στην τεχνική επαγγελµατική εκπαίδευση και δύο
ειδικότητες της γενικής εκπαίδευσης.
Στα ΕΠΑΛ καταργείται ολόκληρος ο τοµέας υγείας - πρόνοιας,
δηλαδή το 20,3% των µαθητών της ΤΕΕ και ο τοµέας εφαρµοσµένων τεχνών και το 2,6 % των µαθητών της δηµόσιας ΤΕΕ. Ο
τοµέας υγείας πρόνοιας λειτουργεί, όπως ξέρουµε σε διακόσια
τέσσερα ΕΠΑΛ και ο τοµέας εφαρµοσµένων τεχνών σε εξήντα
ΕΠΑΛ.
Ο τοµέας υγείας - πρόνοιας αποτελεί ένα πολύ σηµαντικό κοµµάτι της τεχνικής εκπαίδευσης. Επισηµαίνουµε το γεγονός ότι οι
απόφοιτοι που στελεχώνουν τις νευραλγικές κοινωνικές δοµές
στηρίζουν ευπαθείς κοινωνικές οµάδες στη µεγάλη οικονοµική
κρίση που διέρχεται η χώρα µας. Άλλωστε, κατά κοινή οµολογία,
οι απόφοιτοι του τοµέα υγείας προτιµώνται από την αγορά εργασίας, καθώς µπορούν να αντεπεξέλθουν σε οποιαδήποτε συνθήκη και ανάγκη των χώρων εργασίας τους, όπως παιδικοί
σταθµοί και νοσοκοµεία.
Το σύνολο των ΕΠΑΛ που καλύπτουν αυτές τις δύο ειδικότητες
είναι τριακόσιες ογδόντα επτά. Αυτό σηµαίνει ότι µε την εφαρµογή αυτών των ρυθµίσεων, πάνω από το 50% των ΕΠΑΛ θα
έχουν πρόβληµα λειτουργίας τον επόµενο χρόνο και θα κλείσουν, µε αποτέλεσµα να χαρακτηριστούν υπεράριθµοι χιλιάδες
εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων γενικών και ειδικών µαθηµάτων και χιλιάδες µαθητές να υποχρεωθούν να αναζητήσουν από
Σεπτέµβρη άλλη σχολική στέγη.
Στις ΕΠΑΣ καταργούνται οκτώ ειδικότητες, αισθητικής, κοµµωτικής, καθώς και ειδικότητες υγείας προνοίας και εφαρµοσµένων τεχνών που το 60% είναι των µαθητών των ΕΠΑΣ. Αυτό
οδηγεί στο άµεσο κλείσιµο, από ό,τι ξέρουµε, αυτών των σχολείων.
Η εφαρµογή αυτών των ρυθµίσεων είναι κυριολεκτικά καταστροφική. Δυόµισι χιλιάδες εκπαιδευτικοί θα τεθούν σε διαθεσιµότητα µε µόνη προοπτική την οριστική απόλυση σε οκτώ µήνες.
Από τη διαθεσιµότητα δεν εξαιρούνται ούτε οι εκπαιδευτικοί της
ειδικής αγωγής εκπαίδευσης, ενώ τους είχε δοθεί η εντύπωση,
ύστερα από ένα «non paper» του Υπουργείου Παιδείας, ότι θα
εξαιρεθούν. Αυτό λέγεται εµπαιγµός και κοροϊδία.
Πάνω από είκοσι χιλιάδες µαθητές που φοιτούν σε αυτούς
τους τοµείς και τις ειδικότητες δεν θα βρίσκουν το σχολείο τους
από το Σεπτέµβρη, γιατί δεν θα προσφέρονται στη δηµόσια δευτεροβάθµια εκπαίδευση στο µέλλον.
Εδώ θα κάνω µια παρένθεση και θέλω να µε ακούσετε, κύριε
Υπουργέ Παιδείας. Μας έρχεται µια επιστολή από µια εκπαιδευτικό της ειδικής αγωγής, κλάδου ΠΕ 180450 Αισθητικής που υπηρετεί σε οργανική στο ΤΕΙ Ειδικής Αγωγής Πρώτης Βαθµίδας
Κορωπίου.
Στην επιστολή µας ζητάει το εξής: «Να σας παρακαλέσω να
εξετάσετε µε ιδιαίτερη προσοχή τον ευαίσθητο χώρο της ειδικής
αγωγής, ο οποίος δεν έχει την πολυτέλεια να πληγεί από µια περαιτέρω µείωση του διδακτικού της προσωπικού».
Ακόµη, µας λέει: «Να λάβετε σοβαρά υπ’ όψιν σας ότι είναι επιτακτική η ανάγκη να παραµείνει στις σχολικές µονάδες ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής η ειδικότητα της αισθητικής, διότι σε αυτή φοιτά
απρόσκοπτα το σύνολο σχεδόν των µαθητριών µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, εξασφαλίζοντας έτσι την ανάπτυξη της προ-
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σωπικότητάς τους, τη βελτίωση των ικανοτήτων τους, των δεξιοτήτων τους, την ισότιµη κοινωνική τους εξέλιξη, την επαγγελµατική τους κατάρτιση και τη συµµετοχή τους στην παραγωγική
διαδικασία».
Τι απαντάτε, κύριε Υπουργέ, σε αυτό που µας λέει η εκπαιδευτικός;
Θα συνεχίσω, αναφέροντας µια άλλη καρατόµηση, σχετικά µε
τους πολυτέκνους που έχουν προστατευόµενα τέκνα ή εξαρτώµενα µέλη. Το άρθρο 15 επαναλαµβάνει τις διατάξεις του ν.
4110/2013, άρθρο 1 που θα ισχύσουν για τα εισοδήµατα του
2013 και µε τις διατάξεις που υπηρετεί έχει ως συνέπεια την αντιπολυτεκνική, αντιοικογενιακή και αντιδηµογραφική πολιτική,
που οδηγεί σε αφανισµό την ελληνική οικογένεια. Ακόµη καταργεί τα αφορολόγητα για τα προστατευόµενα τέκνα όσα και έχει
ο πολύτεκνος, ενώ διπλασιάζεται το αφορολόγητων των αγάµων
και των ατέκνων από 5.000 ευρώ σε 9.550 ευρώ.
Κάτι µας είπατε προηγουµένως, κύριε Υπουργέ, για τους πολύτεκνους. Όµως, θα ήθελα να είστε πιο συγκεκριµένος αργότερα και να µας εκθέσετε αυτό που λέγατε.
Φτάνουµε στις απολύσεις των σχολικών φυλάκων και εργαζοµένων στην τοπική αυτοδιοίκηση. Δεν κατάλαβα! Δεν µας ενδιαφέρει η ασφάλεια στο χώρο της παιδείας; Δεν θέλετε να
προστατεύσετε τη δηµόσια περιουσία; Δεν θέλετε να σώσετε
έστω και ένα παιδί από τη µάστιγα των ναρκωτικών; Θέλετε να
ενισχυθεί η ενδοσχολική βία µε όλα αυτά που λέτε σε αυτό το
συγκεκριµένο άρθρο για την κατάργηση των σχολικών φυλάκων;
Συνεχίζοντας, βλέπουµε και την άδικη συµπεριφορά στους κατόχους µεταπτυχιακών τίτλων των δηµοτικών αστυνοµικών που
απολύονται, χωρίς καµµία αξιολόγηση. Εσείς ήσαστε λάτρεις της
αξιολόγησης. Πώς εδώ δεν αξιολογείτε; Πρόκειται για τυφλές
απολύσεις µόνο και µόνο για να σας βάλει καλό βαθµό η τρόικα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Πάντως, έχετε βρει όµορφες λέξεις για τις απολύσεις. Λέτε:
«διαθεσιµότητα και κινητικότητα». Πιστεύω ότι η λέξη που θα ταίριαζε περισσότερο στην πολιτική σας είναι η λέξη βαρβαρότητα
και αντισυνταγµατικότητα. Κοροϊδεύετε τον ελληνικό λαό.
Εµείς δεν θα συνεργήσουµε στην καταστροφή της ελληνικής
οικογένειας, ψηφίζοντας αυτό το επαίσχυντο νοµοσχέδιο. Δεν
θα καταστρέψουµε την αξιοπρέπεια και το µέλλον των παιδιών
µας. Αυτό το κάνετε εσείς µόνο και µόνο για να σας βάλει καλό
βαθµό η τρόικα. Στην τρόικα παίρνετε άριστα. Όµως, δυστυχώς
για εσάς, αυτό δεν φτάνει. Θα µείνετε στην ίδια τάξη γιατί ο λαός
θα σας κόψει τον Σεπτέµβρη µια και καλή.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Έτσι, ευγενικά. Ευγενικά να παλεύουµε, ευγενικά να τα λέµε. Βάρβαρα, όχι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Κύριε Πρό-
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εδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Θα πείτε κάτι για τους
πολυτέκνους; Γιατί ήταν και δικό µου ερώτηµα και της κυρία συναδέλφου, που είµαστε και από την ίδια περιφέρεια.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Κύριε Πρόεδρε, µόλις τώρα κατέθεσα στις νοµοτεχνικές βελτιώσεις και
αναφέρθηκα στο θέµα για όσους έχουν διδακτορικούς και µεταπτυχιακούς τίτλους. Μόλις τώρα το κατέθεσα. Απλώς το αναφέρω στη συνάδελφο…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Πόσοι είναι;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Το ακούσαµε. Για τους
πολύτεκνους έχετε να µας πείτε κάτι;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Θα σας πει
η συνάδελφος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ορίστε, κυρία Χριστοφιλοπούλου.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Να µας πείτε, όµως, και πόσοι
είναι. Πόσοι έχουν διδακτορικό από τους δηµοτικούς αστυνοµικούς. Έναν αριθµό ζητάµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Περιµένετε, κύριε συνάδελφε, να ακούσουµε για τους πολυτέκνους, που µας ενδιαφέρει τώρα.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΛΑΛΗΣ: Πόσοι είναι, είπαµε;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Επειδή, εγώ ξέρω για κάτοχο διδακτορικού που είναι στη Δηµοτική Αστυνοµία…
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Κύριε Πρόεδρε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Δεν πειράζει, κύριε
Υπουργέ, µην απαντήσετε. Δεν χρειάζεται.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Θέλω
απλώς να αναφέρω ότι το είπα. Όµως, προφανώς ο κ. Λαφαζάνης δεν µε άκουγε. Λέω, λοιπόν, ότι έχει µπει και για τους καθηγητές, το βάλαµε και για τους δηµοτικούς αστυνοµικούς, που
αναφέρθηκε η συνάδελφος και το επανέλαβα. Ίσως να µην το
πρόσεξε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Και πολύ καλά κάνατε
και το βάλατε. Και ένας να είναι, αξίζει τον κόπο. Γιατί να τον αδικήσουµε;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Επίσης,
επειδή δεν µπορούµε να εξαιρέσουµε κατηγορίες, βάλαµε και
ένας να είναι, να δικαιούται να µην το χάσει.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Συγνώµη κύριε Πρόεδρε, θέλω να καταθέσω τις νοµοθετικές βελτιώσεις της χθεσινής µου οµιλίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Παρακαλώ, κύριε Υπουργέ.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Υγείας κ. Σπυρίδων-Άδωνις Γεωργιάδης καταθέτει για τα Πρακτικά τις νοµοτεχνικές βελτιώσεις, τις οποίες ανέφερε στην χθεσινή του οµιλία, οι οποίες
έχουν ως εξής:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

«

»)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΙΗ’ - 17 IOYΛIΟΥ 2013

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κυρία Χριστοφιλοπούλου, θέλετε να πείτε κάτι για τους πολυτέκνους; Ήταν και δικό
µου ερώτηµα αυτό.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ (Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Κύριε
Πρόεδρε, θα ήθελα να ενηµερώσω τόσο εσάς όσο και τη συνάδελφο που µόλις κατέβηκε από το Βήµα, αλλά πληροφορήθηκα
ότι ετέθη και από άλλους συναδέλφους χθες –δεν ήµουν καθ’
όλη τη διαδικασία, ήµουν γύρω στις τέσσερις, πέντε ώρες εδώως προς το έγγραφο των νοµοτεχνικών βελτιώσεων –και αν γίνεται να µοιραστεί- που είχαµε την ευκαιρία να καταθέσουµε
στην επιτροπή.
Κύριε Πρόεδρε, αναφέροµαι στο άρθρο 81 παράγραφος 2,
όπου υπάρχει βελτίωση που βασίζεται στο ν. 3454/2006, στην παράγραφο 3 του άρθρου 82 και την υποπερίπτωση αα της περίπτωσης Δ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 90.
Κύριοι συνάδελφοι, σε όλες αυτές τις περιπτώσεις έχει γίνει
από την επιτροπή η βελτίωση αυτή. Ήταν παράλειψη νοµοτεχνικής φύσεως. Αυτό έχει βελτιωθεί. Γιατί εδώ µέσα είναι καλό,
κύριε Πρόεδρε, να µιλάµε µε στοιχεία, να έχουµε ενηµερωθεί
από αυτά που έχουν ήδη κατατεθεί στην επιτροπή.
Τώρα, ως προς το ποιος κοροϊδεύει τον ελληνικό λαό, κατά τη
γνώµη µου, κοροϊδεύει τον ελληνικό λαό αυτός ο οποίος δηµαγωγεί, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Αφήστε το αυτό τώρα.
Δεν χρειάζεται.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΛΑΛΗΣ: Φαίνεται ποιος κοροϊδεύει!
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ (Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Αφήστε τα αυτά!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Τον λόγο έχει ο συνάδελφος κ. Στύλιος.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΛΑΛΗΣ: Ένα νούµερο ζητάµε.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ (Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Αφήστε τα αυτά!
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΛΑΛΗΣ: Ένα νούµερο!
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Παρακαλώ, παρακαλώ!
Με συγχωρείτε, ό,τι δεν σας αρέσει το κρίνετε; Οι άλλοι δεν
κρίνουν µε βάση τι δεν τους αρέσει. Σας παρακαλώ πολύ!
Ορίστε, κύριε Στύλιο, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µακροοικονοµικά και δηµοσιονοµικά, η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονοµίας έχει βελτιωθεί χάριν στις µεγάλες θυσίες του ελληνικού λαού και στην
προσπάθεια του Πρωθυπουργού και της Κυβέρνησης.
Όµως από την άλλη πλευρά, υπάρχει ένας κύκλος ύφεσης, ο
οποίος άµεσα είναι ανάγκη να διακοπεί, διότι ο ατοµικός, οικογενειακός προϋπολογισµός έχει φτάσει στο τελευταίο σκαλοπάτι. Δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια. Ένας πρόσθετος λόγος
είναι ότι η ύφεση υπονοµεύει το µακροοικονοµικό θετικό κλίµα
της οικονοµίας, διακινδυνεύει τα αποτελέσµατα που αναµένονται
και οφείλονται στα επιτεύγµατα της Κυβέρνησης. Η συνέπεια
είναι οι πολίτες να µην µπορούν να επωφεληθούν.
Γι’ αυτούς τους λόγους είναι σαφές ότι πρέπει να οριστεί εδώ
η γραµµή στήριξης της ελληνικής οικονοµίας. Δεν υπάρχει περιθώριο υποχώρησης ούτε σε επίπεδο αµοιβών ούτε σε επίπεδο
απασχόλησης. Η γραµµή επιβάλλεται να µπει εδώ, διότι σύµφωνα µε τις επίσηµες ανακοινώσεις τόσο του Υπουργείου Οικονοµικών όσο και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η χώρα έχει
αποκτήσει τη χαµένη της ανταγωνιστικότητα.
Η γραµµή στήριξης της ελληνικής οικονοµίας βασίζεται –κατά
τη δική µου γνώµη- σε τρεις πυλώνες: στη χρηµατοδότηση, στην
αλλαγή του κλίµατος και σε ένα άλλο παραγωγικό µοντέλο. Θα
αναφερθώ συγκεκριµένα και στους τρεις.
Η χρηµατοδότηση, το ΕΣΠΑ, το πρόγραµµα «Αλέξανδρος
Μπαλταντζής», το πρόγραµµα αλιείας είναι πόροι άµεσοι. Η
απορρόφηση τους µέχρι σήµερα κυµαίνεται στο 50%. Μπορούµε
στα επόµενα δύο χρόνια να φτάσουµε το 100%;
Το 2014 ξεκινά η νέα προγραµµατική περίοδος µε το γνωστό
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πρόγραµµα ΣΕΣ, µέχρι το 2020, το οποίο χρειάζεται να είναι προσαρµοσµένο στις σηµερινές συνθήκες, στην κρίση που βιώνουµε. Γι’ αυτό είναι επιβεβληµένο σε σχέση µε τα προηγούµενα
κοινοτικά πλαίσια να έχει διαφορετική φιλοσοφία, συγκεκριµένη
στόχευση, ξεκάθαρη αρχιτεκτονική και πιο αποτελεσµατικού µηχανισµούς λειτουργίας.
Η βελτίωση των οικονοµικών µε την αποκατάσταση του κύρους και της αξιοπιστίας της χώρας χρειάζεται να προχωρήσει,
ώστε να µπορεί να χρηµατοδοτείται µε τις δικές της δυνάµεις.
Τέλος, ως προς την εξασφάλιση επιπλέον χρηµάτων από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διαρροές στον Τύπο τις τελευταίες µέρες
µιλούν για τη χρησιµοποίηση ενός ποσού που έχει περισσέψει
από τα χρήµατα που είχαν διατεθεί για την ανακεφαλαιοποίηση
των τραπεζών, το οποίο θα µπορεί να διατεθεί στους προϋπολογισµούς των κρατών, όπως και στη δική µας περίπτωση.
Βέβαια, πρέπει να απαιτήσουµε από τη Γερµανία, µε την οποία
συνεργαζόµαστε στενά αυτή την περίοδο για την έξοδο από την
κρίση, να επιστρέψει τα χρήµατα του αναγκαστικού δανείου.
Όπως η Ελλάδα πασχίζει να είναι συνεπής στις υποχρεώσεις της,
το ίδιο θα πρέπει να είναι και τα υπόλοιπα κράτη-µέλη στις δικές
τους υποχρεώσεις.
Αναφέροµαι στην αλλαγή του κλίµατος. Βασική προϋπόθεση
για την επίτευξή του είναι η αποκατάσταση της πολιτικής σταθερότητας.
Σ’ αυτό είµαστε υποχρεωµένοι να συµβάλουµε όλοι µας µε τη
συµπεριφορά µας, µε τον τρόπο ζωής µας, µε την αποκατάσταση
της αξιοπιστίας των πολιτικών, µε τη συνέπειά µας, προσδιορίζοντας κοινούς τόπους, χωρίς υπερβολές, χωρίς ακρότητες και
προσωπικές αναφορές και να βρούµε αυτά που µας ενώνουν.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το πολυνοµοσχέδιο που συζητούµε σήµερα, µπορεί να συµβάλει στη διοικητική µεταρρύθµιση
της χώρας. Όλοι στις µεταξύ µας συζητήσεις συµφωνούµε ότι η
δηµόσια διοικητική µηχανή χρειάζεται αλλαγές. Όλοι γνωρίζουν
ότι οι αλλαγές δεν µπορούν να συµβούν αν δεν υπάρξει κινητικότητα στη διοικητική δηµόσια µηχανή, αν δεν υπάρξει αξιολόγηση, επιβράβευση των ικανών και αποµάκρυνση των ανίκανων.
Πώς εµείς οι εκπρόσωποι των πολιτών θα κοιτάξουµε στα
µάτια τον άνεργο, όταν κάνουµε τα στραβά µάτια στον επίορκο
δηµόσιο υπάλληλο; Πώς εµείς οι εκπρόσωποι των πολιτών θα ζητήσουµε ο δηµόσιος υπάλληλος να αυξήσει την παραγωγικότητά
του, όταν επιβραβεύουµε µε τον ίδιο τρόπο και το συνεπή και το
λουφαδόρο;
Πιστεύω ότι όλες αυτές οι αλλαγές θα πρέπει να πραγµατοποιηθούν υπό καθεστώς αξιοκρατίας και διαφάνειας. Επίσης,
θεωρώ σηµαντική τη δέσµευση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθµισης σχετικά µε το ότι δεν κινδυνεύουν όσοι έχουν εισαχθεί στο δηµόσιο µε ΑΣΕΠ ή όσοι έχουν δεύτερο πτυχίο ή
µεταπτυχιακό ή διδακτορικό και ότι αυτό θα αποτελέσει σηµαντικό κριτήριο για την αξιοκρατία και τη διαφάνεια των επιχειρουµένων αλλαγών.
Κύριε Υπουργέ Διοικητικής Μεταρρύθµισης, γνωρίζετε ότι η
στήριξη της πολύτεκνης και της τρίτεκνης οικογένειας έχει ιδεολογική βάση για τη Νέα Δηµοκρατία. Σας ζητώ λοιπόν να κάνετε
δεκτή την τροπολογία που κατέθεσαν είκοσι έξι Βουλευτές της
Νέας Δηµοκρατίας, µε την οποία ζητούν να εξαιρεθούν οι τρίτεκνοι από τη διαδικασία της µεταβατικότητας.
Κύριε Υπουργέ της Παιδείας, ζητώ το ίδιο να ισχύσει τουλάχιστον, για τους εκπαιδευτικούς που είναι επιτυχόντες σε γραπτούς διαγωνισµούς του ΑΣΕΠ ή είναι διευθυντές σχολείων επί
θητεία, διότι κατέχουν τη θέση τους έχοντας περάσει από αδιάβλητες διαδικασίες και έχοντας κριθεί. Εποµένως αξίζει να επιβραβευθούν. Μιλώ δηλαδή, για ένα άλλο παραγωγικό και
αναπτυξιακό µοντέλο της χώρας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ένα µεγάλο τµήµα του πολυνοµοσχεδίου αφορά τη φορολογική νοµοθεσία. Ο φόρος πρέπει να
είναι απλός, ευκολοεισπράξιµος και µη αµφισβητήσιµος. Έτσι,
το κράτος θα µπορεί να εισπράξει εύκολα και γρήγορα και ο πολίτης θα ξέρει τι πληρώνει. Μ’ αυτόν τον τρόπο δηµιουργείται και
ενισχύεται η φορολογική συνείδηση των πολιτών. Πρόκειται για
το πιο βασικό στοιχείο στην καταπολέµηση της φοροδιαφυγής.
Επίσης, µ’ αυτόν τον τρόπο χτυπιέται η διαφθορά, διότι οι υπάλ-
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ληλοι δεν θα µπορούν να αυξοµειώνουν τους φόρους. Σ’ αυτήν
την κρίσιµη περίοδο που διέρχεται η χώρα µας, η πιο σηµαντική
µεταρρύθµιση είναι η απλοποίηση του φορολογικού µας συστήµατος, κάτι που γίνεται µε το συγκεκριµένο πολυνοµοσχέδιο.
Κύριε Υπουργέ, οι φορολογικές δηλώσεις δεν µπορεί να γίνονται το καλοκαίρι και ίσως το φθινόπωρο. Χρειάζεται ένα απλό φορολογικό σύστηµα, ώστε ο πολίτης να µπορεί χωρίς πολλά
χαρτιά να συµπληρώνει τη φορολογική του δήλωση εύκολα και
γρήγορα.
Κύριε Υπουργέ, έχουν ακουστεί πολλά για τα αίτια της φοροδιαφυγής, πολλά από τα οποία ισχύουν. Κατά τη γνώµη µου, το
πιο βασικό είναι η έλλειψη εµπιστοσύνης του πολίτη προς το κράτος. Ο πόλεµος της φοροδιαφυγής θα πρέπει να είναι διαρκής.
Δεν µπορεί ο τρόπος µε τον οποίο ζει κάποιος να µην είναι συµβατός µε τα εισοδήµατα που δηλώνει. Υπάρχουν κριτήρια µε τα
οποία µπορούν να γίνονται διασταυρώσεις, ώστε να χτυπηθεί η
παραβατικότητα, να επιβραβεύσουµε τους συνεπείς και έντιµους
νοικοκυραίους.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Αθήνα των
υπηρεσιών ό,τι είχε να δώσει, το έδωσε. Τώρα ήρθε η ώρα της
περιφέρειας ως µέρος ενός αναπτυξιακού σχεδίου, το οποίο
κατά τη δική µου τη γνώµη θα είναι πολυπολικό και πολυκεντρικό
και θα βασίζεται στην εξειδίκευση, στην ποιότητα και στην καινοτοµία.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Στο σηµείο αυτό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να
σας αναφέρω ένα παράδειγµα. Η πατρίδα µου, η Άρτα, αλλά και
η Ήπειρος έχουν τελείως διαφορετικά χαρακτηριστικά και προοπτικές ανάπτυξης από τη Θεσσαλία ή από τα νησιά του Αιγαίου.
Η διαφορετικότητα των περιοχών της πατρίδας µας µας δείχνει
και το δρόµο µε τον οποίο µπορούµε να προχωρήσουµε. Μέχρι
τώρα η κατεύθυνση ήταν να έρθουν οι περιοχές της Ελλάδας πιο
κοντά στην Αθήνα. Τώρα η κατεύθυνση οφείλουµε να είναι η εξωστρέφεια. Για παράδειγµα, η Ήπειρος να έρθει πιο κοντά στην
Ιταλία, ώστε να µπορούµε να εξάγουµε τα προϊόντα µας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κύριε συνάδελφε, θα
πρέπει να ολοκληρώσετε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΟΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, σε ένα λεπτό.
Κύριοι συνάδελφοι, σας θυµίζω τη φράση του αείµνηστου
Προέδρου Κένεντι: «Μη ρωτάς τι µπορεί να κάνει η πατρίδα σου
για σένα, αλλά τι µπορείς να κάνεις εσύ για την πατρίδα σου».
Σήµερα, όλοι εµείς οι Βουλευτές καλούµαστε να κάνουµε πολλά
για τη χώρα µας αψηφώντας το πολιτικό κόστος, αψηφώντας τις
αντιδράσεις όσων έχουν συµβιβαστεί µε το παρελθόν. Βέβαια
δεν θα πρέπει να µας διαφεύγει το γεγονός ότι το ελληνικό κράτος δεν είχε ποτέ έλλειψη από νόµους. Δυστυχώς όµως, δεν µπορούµε να πούµε το ίδιο και για το βαθµό εφαρµογής τους, για
την επιτυχή και δίκαιη εφαρµογή των νόµων για την ευνοµούµενη
λειτουργία του κράτους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ολοκληρώσατε, κύριε
συνάδελφε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΟΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Πιστεύω ακράδαντα ότι το τελικό αποτέλεσµα µπορεί να µας
δικαιώσει, παρά τις αµφιβολίες και τις αµφιταλαντεύσεις, γιατί
ανήκουµε στη γενιά εκείνων των πολιτικών που δεν φοβήθηκαν,
αλλά µε θάρρος, παρρησία, συνεννόηση και ισχυρή θέληση άλλαξαν την Ελλάδα.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο σηµείο αυτό θα ήθελα να ανακοινώσω προς το Σώµα
τα εξής:
Η Διαρκής Επιτροπή Εθνικής Άµυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων καταθέτει τις εκθέσεις της στα σχέδια νόµων του Υπουργείου Εξωτερικών:
1. «Κύρωση της Συµφωνίας για τη Διεθνή Υπηρεσία Αναζητήσεων και της Συµφωνίας Σύµπραξης για τις σχέσεις µεταξύ των
Οµοσπονδιακών Αρχείων της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της
Γερµανίας και της Διεθνούς Υπηρεσίας Αναζητήσεων».
2. «Κύρωση της Συµφωνίας Πλαίσιο µεταξύ της Ευρωπαϊκής

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Ένωσης και των κρατών µελών της, αφ’ ενός, και της Δηµοκρατίας της Κορέας, αφ’ ετέρου, µετά των συνηµµένων σ’ αυτήν Δηλώσεων».
Τον λόγο έχει ο Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Λάζαρος
Τσαβδαρίδης.
ΛΑΖΑΡΟΣ ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, ο εθελοτυφλισµός που χαρακτηρίζει τον καταγγελτικό λόγο των συναδέλφων της Αντιπολίτευσης στο πολυνοµοσχέδιο που συζητάµε, µου θυµίζει τη γνωστή στιχοµυθία µεταξύ
ενός γιατρού και κάποιου ασθενούς ο οποίος πανικόβλητος τον
ρώτησε το εξής: «Γιατρέ, σε όποιο σηµείο του σώµατος κι αν
ακουµπήσω το δάχτυλό µου, πονάω αφόρητα. Άραγε, από ποια
ασθένεια πάσχω;». Και ο γιατρός απάντησε «Δεν είναι τίποτα το
ανησυχητικό, απλά έχεις σπασµένο δάχτυλο».
Πραγµατικά αυτή πρέπει να είναι και η δική σας πολιτική ασθένεια, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Αντιπολίτευσης, γιατί προφανώς διακρίνετε παντού ανυπέρβλητα εµπόδια και κάνετε µε
ευκολία περισπούδαστες κριτικές, ενώ απλά αρνείστε να δείτε
ότι για πολλά χρόνια το µείζον πρόβληµα της χώρας και διακαές
αίτηµα των πολιτών της ήταν επιτέλους η εφαρµογή µιας σειράς
τολµηρών και αναγκαίων διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων σε όλο
το µήκος και πλάτος των δοµών της, προκειµένου να προχωρήσει µε βήµα ταχύ στο µέλλον.
Μήπως τόσα χρόνια δεν είχαµε οικονοµία πλήρως αναξιόπιστη
στην οποία βασίλευαν εικονικοί δείκτες ευηµερίας των αριθµών;
Μήπως η διαφθορά δεν κάλπαζε; Μήπως η φοροδιαφυγή και η
εισφοροδιαφυγή δεν αποστέωναν τα ασφαλιστικά ταµεία;
Μήπως η γραφειοκρατία δεν βασίλευε;
Η νέα διακυβέρνηση χωρίς να υπολογίζει το πράγµατι τεράστιο πολιτικό κόστος, αντιµετωπίζει µε περίσσιο θάρρος αυτά τα
µέγιστα προβλήµατα. Σε ελάχιστο χρονικό διάστηµα πέτυχε την
εξυγίανση των δηµοσίων οικονοµικών, µείωσε εντυπωσιακά το
έλλειµµα, βελτίωσε το επενδυτικό και αναπτυξιακό κλίµα, αποκατέστησε την εµπιστοσύνη και κέρδισε την επιβράβευση των
διεθνών και Ευρωπαίων εταίρων µας, οι οποίοι συνειδητοποιούν
ότι πράγµατι η χώρα µας τον τελευταίο καιρό κατάφερε να πετύχει πολλά.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ)
Εσείς απέναντι σε όλη αυτή την κοσµογονία των αλλαγών, το
µόνο που έχετε να προσφέρετε είναι µια πλατιά άρνηση από την
Ανατολή ως τη Δύση και από το Βορρά ως το Νότο. Μάλιστα,
έχετε βάλει τόσο πολύ µέσα σας την άρνηση –και απευθύνοµαι
ιδιαίτερα στους συναδέλφους της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσηςπου έχετε φτάσει στο σηµείο µη ξέροντας τι άλλο να αρνηθείτε
πια, να αρνείστε όλο και συχνότερα ακόµα και την ίδια την επιχειρηµατολογία σας. Έξω από το ευρώ πριν, µέσα στο ευρώ
τώρα. Καταγγελία του µνηµονίου πριν, διαπραγµάτευση τώρα.
Άλλα την Τρίτη, άλλα την Τετάρτη. Συνεχίστε έτσι. Είναι οπωσδήποτε και αυτό ένα είδος προόδου για εσάς.
Εµείς πάλι από την άλλη µεριά, έχουµε συγκεκριµένους στόχους, όπως να εξορθολογίσουµε το δηµόσιο τοµέα, να διασφαλίσουµε ένα περιβάλλον διαφάνειας και χρηστής διαχείρισης των
οικονοµικών µας, να χτίσουµε επιτέλους αξιοπρεπείς δηµόσιες
υπηρεσίες, για τις οποίες ο πολίτης θα µπορεί να αισθάνεται υπερήφανος, να θεµελιώσουµε ένα οικονοµικό περιβάλλον µέσα στο
οποίο το κράτος µας θα µπορεί να χρηµατοδοτείται µε δικά του
οικονοµικά µέσα χωρίς ελλείµµατα και αλόγιστες ανάγκες δανεισµού.
Με το παρόν νοµοσχέδιο εισάγουµε ένα νέο, κατανοητό και
εύληπτο Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος, ο οποίος θα αποτελέσει τον οδηγό για την αναδιανοµή του εισοδήµατος πάνω σε
δίκαιες βάσεις, θα βοηθάει στη σταθερότητα της χρηµατοδότησης των δηµοσίων υπηρεσιών και αγαθών και παράλληλα θα
θέτει τις προϋποθέσεις, ώστε να αντιµετωπίζεται γόνιµα και από
τη ρίζα το µεγάλο καρκίνωµα της φοροδιαφυγής.
Παράλληλα όµως, µε το παρόν νοµοσχέδιο προωθούνται µια
σειρά αλλαγών και επειγόντων µέτρων που στόχο έχουν να επαναφέρουν ταχύτατα τη χώρα σε τροχιά δηµοσιονοµικής σταθερότητας και να ισχυροποιήσουν την ανταγωνιστικότητα της
οικονοµίας µας. Μέτρα, όπως αυτά της εξυγίανσης της λειτουρ-
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γίας των ΟΤΑ, του εκσυγχρονισµού των ασφαλιστικών φορέων,
της οικονοµικότερης και διαφανέστερης διαχείρισης και λειτουργίας των υπηρεσιών υγείας, καθώς και της δραστικής βελτίωσης
της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχουν στους πολίτες.
Επιπροσθέτως µέτρα, όπως αυτά της ρύθµισης της αγοράς
εργασίας, του εξορθολογισµού στην απονοµή της δικαιοσύνης,
αλλά και της κινητικότητας των υπαλλήλων, µε στόχο την καλύτερη και αποδοτικότερη λειτουργία των δηµοσίων υπηρεσιών.
Κάθε τέτοιου µεγέθους µεταρρυθµιστική προσπάθεια βεβαίως, λογικό είναι να έχει και ατέλειες. Αυτές τις ατέλειες
έχουµε καθήκον εδώ εµείς, οι αντιπρόσωποι του λαού, να υπογραµµίσουµε και να ζητήσουµε βελτιώσεις όχι µε πνεύµα ισοπέδωσης, όπως αυτό που επιδεικνύουν όλοι όσοι έχουν κάνει
τρόπο ζωής το «όχι σε όλα», όσο µε πνεύµα σύνθεσης και ποιοτικής αναβάθµισης.
Επιτρέψτε µου, κύριε Υπουργέ, επιγραµµατικά να αναφερθώ
σε ορισµένα σηµεία. Δεδοµένης της υπογεννητικότητας στην Ελλάδα και της ανάγκης στήριξης των οικογενειών µε τρία παιδιά,
αλλά και των αναπήρων συµπολιτών µας, είκοσι έξι Βουλευτές
έχουµε ήδη προτείνει την τροποποίηση των άρθρων 80, 81 και
82 του παρόντος σχεδίου νόµου, έτσι ώστε να επισηµαίνεται πως
δεν θα τίθεται σε διαθεσιµότητα υπάλληλος που είναι ανάπηρος
σε ποσοστό 67% ή πολύτεκνος ή τρίτεκνος, εφόσον τα παιδιά
του συνοικούν µαζί του και εξαρτώνται από εκείνον.
Παράλληλα είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί ότι της διαθεσιµότητας θα εξαιρούνται όλοι όσοι είτε έχουν προσληφθεί µέσω
διαδικασιών ΑΣΕΠ είτε έχουν δύο ή παραπάνω πτυχία ή µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών.
Τροποποίηση του άρθρου που αφορά στα φυσικά πρόσωπα
οµολογιούχους έτσι, ώστε να δοθεί άµεση και δίκαιη λύση στο
πρόβληµα που έχει επιδεινώσει πραγµατικά την οικονοµική κατάσταση χιλιάδων συµπολιτών, κατόχων οµολόγων του ελληνικού δηµοσίου. Καµµία απόφαση δεν έχει ληφθεί προς αυτήν την
κατεύθυνση. Γιατί τιµωρούµε έτσι όσους στήριξαν το ελληνικό
δηµόσιο τόσο µε την επένδυση σε οµόλογα παρά τις δυσοίωνες
προβλέψεις του 2009 όσο και µε τη µη φυγάδευση των κεφαλαίων τους σε τράπεζες του εξωτερικού; Θα υπάρξει πλήρης ή
µερική αποζηµίωση γι’ αυτούς; Γιατί δεν προβλέπεται κάτι στο
παρόν σχέδιο νόµου;
Επίσης να αλλάξει το άρθρο 108 που αναφέρεται στο προσωπικό της καταργηθείσας ΕΡΤ, έτσι ώστε να εφαρµοστεί η διάταξη
της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του αναγκαστικού ν. 173/1967,
µε την οποία καθοριζόταν ανώτατο όριο για τον καθορισµό των
αποζηµιώσεων αυτών αντί του µη καθορισµού ανωτάτου ορίου
που ορίζει το εν λόγω άρθρο. Η αποζηµίωση που προβλέπεται
είναι αδικαιολογήτως υπέρογκη, σύµφωνα µε το παρόν άρθρο,
και το κόστος για το δηµόσιο µε την αδικαιολόγητη αλλαγή του
ορίου θα γίνει στα 120 εκατοµµύρια ευρώ, όταν το κόστος µε τα
σηµερινά δεδοµένα αγγίζει µόνο τα 40 εκατοµµύρια ευρώ. Αυτό
είναι τουλάχιστον πρόκληση.
Παράλληλα να προστεθεί συγκεκριµένο κριτήριο, ότι σε περίπτωση που πρώην υπάλληλοι της ΕΡΤ αποζηµιωθούν και στη συνέχεια προσληφθούν εκ νέου, µε τις καινούργιες διαδικασίες στη
Νέα Δηµόσια Τηλεόραση να οφείλουν αµέσως να επιστρέψουν
στο ακέραιο την αποζηµίωσή τους.
Όσοι εκπαιδευτικοί από την τεχνική εκπαίδευση δεν εντάσσονται σε καθεστώς κινητικότητας προς άλλες υπηρεσίες του δηµοσίου και βρίσκονται σε διαθεσιµότητα να προβλεφθεί η µετακίνησή
τους στα δηµόσια ΙΕΚ της χώρας, προκειµένου εκεί να διδάξουν,
σύµφωνα µε την ειδικότητά τους.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο µεγάλος Έλληνας µαθηµατικός και µηχανικός Αρχιµήδης έλεγε «Δος µοι πα στω και ταν γαν
κινάσω», δηλαδή δώσε µου ένα σηµείο να σταθώ και θα κινήσω
τη γη. Τόσα χρόνια το ελληνικό κράτος έπασχε από την ύπαρξη
ενός τέτοιου σταθερού και µόνιµου σηµείου αφετηρίας, το οποίο
θα αποτελούσε εµπνευστή αισιοδοξίας, εγγυητή σταθερότητας
και εφαλτήριο ανάπτυξης. Έπασχε από σταθερούς µηχανισµούς
διοικητικής αποτελεσµατικότητας του κράτους και των υπηρεσιών του.
Με την ψήφιση του παρόντος πολυνοµοσχεδίου, ένα από τα
πλέον σηµαντικά γρανάζια αυτού του µηχανισµού τίθεται σε λει-
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τουργία.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Εµείς σας ευχαριστούµε, γιατί για µια ακόµη φορά ήσασταν ακριβής στο χρόνο
σας, κύριε συνάδελφε εξ Ηµαθίας.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ: Μου επιτρέπετε, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κύριε Κουράκη, προηγείται, γιατί είχε ήδη ζητήσει τον λόγο ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος των Ανεξάρτητων κ. Οδυσσέας Βουδούρης. Αµέσως
µετά εσείς.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ,
αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να συµβάλω σε αυτήν τη συζήτηση. Νοµίζω, κύριε Πρόεδρε, ότι ο εκπρόσωπος δικαιούται δώδεκα λεπτά, αν δεν απατώµαι, σύµφωνα µε τον Κανονισµό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Δεν κάνω λάθος στην
πρόσθεση. Οκτώ λεπτά είπαµε σήµερα.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ: Θα ήθελα να προσπαθήσω να φωτίσω την παρούσα συζήτηση υπό µία λίγο διαφορετική οπτική
γωνία: Όχι αποκλειστικά σε σχέση µε το περιεχόµενο αυτού του
νοµοσχεδίου, αλλά πώς αυτό το περιεχόµενο του νοµοσχεδίου
εντάσσεται στην εξέλιξη στην πορεία της κυβερνητικής πολιτικής
τα τελευταία χρόνια.
Συνεπώς θα ήθελα να σκιαγραφήσω την ουσία αυτού του νοµοσχεδίου, να τη συγκρίνω σε µια δεύτερη φάση µε τους διακηρυγµένους στόχους της Κυβέρνησης όλη αυτήν την τελευταία
περίοδο και, τρίτον, να βγάλουµε κάποια συµπεράσµατα.
Τι περιέχει το νοµοσχέδιο; Κατ’ αρχάς, περιέχει ή τουλάχιστον
κυοφορεί µείωση µισθών. Η µείωση του κατώτερου µισθού περιέχεται µέσα σε αυτό το νοµοσχέδιο, έστω και εάν δεν δηλώνεται ξεκάθαρα. Ο Υπουργός Εργασίας έχει πει ξεκάθαρα ότι το
προσεχές διάστηµα θα υπάρξει αυτή η µείωση του κατώτερου
µισθού, ο οποίος προφανώς θα φέρει και γενικότερη µείωση των
µισθών.
Δεύτερον, περιέχει αύξηση της φορολογίας, εφόσον η µείωση
των φορολογικών κλιµάκων, προφανώς αποσκοπεί σε αυτόν το
στόχο. Περιέχει φορολογική επιβάρυνση για τους οικονοµικά
αδύναµους, µε µέτρα, παραδείγµατος χάριν, όπως η κατάργηση
της απαλλαγής για τα φροντιστήρια ή τα δάνεια για πρώτη κατοικία, ενώ από την άλλη πλευρά προβλέπει µείωση της φορολογίας για τους κατέχοντες.
Το νοµοσχέδιο προβλέπει ότι η φορολογία για τα κέρδη που
δεν επανεπενδύονται περνάει από το 25% στο 10%. Είναι ένα
δώρο που δίδεται στους πλουσιότερους και, επίσης, είναι ένα
αντιαναπτυξιακό µέτρο, που έχει καταγγείλει ακόµη και ο ΣΕΒ.
Τέλος περιέχει απολύσεις: τέσσερις χιλιάδες απολύσεις άµεσα
και δωδεκάµισι χιλιάδες µεταχρονολογηµένες απολύσεις. Στην
Ελλάδα µε τη διαθεσιµότητα έχουµε εφεύρει τις µεταχρονολογηµένες απολύσεις, όπως έχουµε εφεύρει παραδείγµατος χάριν
και τις µεταχρονολογηµένες επιταγές.
Με απλά λόγια, αυτό το νοµοσχέδιο είναι νέα µέτρα λιτότητας,
νέες περικοπές. Εξάλλου, είναι αυτονόητο, εφόσον αυτό το πολυνοµοσχέδιο προκλήθηκε από την τρύπα των εσόδων. Αυτό το
οποίο αιτιολογεί αυτό το νοµοσχέδιο είναι το γεγονός ότι έχουµε
ένα έλλειµµα, σε σχέση µε τον προϋπολογισµό της τάξεως του
ενός δισεκατοµµυρίου.
Ας συγκρίνουµε τώρα αυτά τα µέτρα µε τις δηλώσεις που διαχρονικά έχουν κάνει επικεφαλής της Κυβέρνησης. Εδώ ζητάω
λίγο την προσοχή σας και την επιείκειά σας, γιατί πιθανώς θα
σας κουράσω λιγάκι. Μπορεί να σας φανεί λίγο κουραστικός
αυτός ο κατάλογος, αλλά νοµίζω ότι είναι πάρα πολύ σηµαντικό
να τον ακούσουµε προσεκτικά.
Δηλώσεις. Τις λέω λέξη προς λέξη έτσι, όπως έχουν ειπωθεί
από τους επικεφαλής της Κυβέρνησης.
Ο κ. Βενιζέλος στις 2-9-2011 έλεγε: «Δεν τίθεται ζήτηµα να τεθούν πρόσθετα εισπρακτικού χαρακτήρα µέτρα».
Ο κ. Βενιζέλος πάλι στις 4-10-2011: «Δεν απαιτούνται πρόσθετα µέτρα, αρκεί να υλοποιηθούν αυτά που έχει ήδη αποφασίσει η Κυβέρνηση».
Ο κ. Βενιζέλος το Δεκέµβριο του 2011: «Νέα εισπρακτικά
µέτρα δεν µπορεί και δεν πρέπει να πάρουµε».
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Ο κ. Σαµαράς στις 18-7-2012 έλεγε: «Όχι σε νέα µέτρα εντός
του ‘12. Όχι σε οριζόντια µέτρα για την εξεύρεση των 11,5 δισεκατοµµυρίων».
Ο κ. Στουρνάρας, εσείς δηλαδή, κύριε Υπουργέ, λέγατε στις
18-7-2012: «Όχι σε νέα µέτρα το ‘12. Ναι στην επιµήκυνση».
Ο κ. Σαµαράς τον Ιούλιο του ‘12 έλεγε προς τον κ. Μπαρόζο:
«Όχι άλλα µέτρα για το ‘12».
Ο κ. Βενιζέλος στο «MEGA». Το δελτίο του «MEGA» ανακοινώνει πως ο κ. Βενιζέλος ξεκαθάρισε ότι αυτά τα µέτρα θα είναι τα
τελευταία.
Ο κ. Στουρνάρας, επίσης στο «MEGA»: «Δεσµεύτηκε δηµόσια
ο Υπουργός Οικονοµικών ότι δεν θα γίνουν νέες περικοπές σε
µισθούς, συντάξεις και επιδόµατα κατά τη διάρκεια του 2013».
Ο κ. Βενιζέλος το Δεκέµβριο του ‘12: «Ξέρουµε ότι η κοινωνία
και το πολιτικό σύστηµα δεν αντέχουν άλλα µέτρα».
Ο κ. Σαµαράς στις 21-12-2012: «Όπως έχω πει πολλές φορές
ως τώρα, δεν θα ληφθούν πρόσθετα επώδυνα µέτρα, εφόσον
εµείς εφαρµόσουµε τα συµφωνηθέντα, δηλαδή κυρίως τις διαρθρωτικές αλλαγές».
Ο κ. Βενιζέλος στις 23-2-2013: «Ούτε η κοινωνία, ούτε η πραγµατική οικονοµία αντέχουν πρόσθετα δηµοσιονοµικά και εισοδηµατικά µέτρα».
Ο κ. Σαµαράς στις 9-3-2013: «Δεν θα υπάρξουν άλλα µέτρα λιτότητας».
Ο κ. Σαµαράς επίσης στις 7-4-2013: «Η ελληνική κοινωνία πιέζεται πάρα πολύ. Δεν αντέχει άλλα µέτρα».
Ο κ. Στουρνάρας στις 16-4-2013: «Όχι άλλα µέτρα. Πολλές δόσεις για πληρωµή χρεών».
Ο κ. Στουρνάρας πάλι στις 10-6-2013: «Δεν θα χρειαστούν νέα
µέτρα, εάν τηρηθούν οι δεσµεύσεις που έχει αναλάβει η Κυβέρνηση».
Ο κ. Βενιζέλος στις 18-6-2013, πριν από ένα µήνα δηλαδή: «Να
µη ληφθούν νέα δηµοσιονοµικά µέτρα που τροφοδοτούν την
ύφεση και την ανεργία».
Ο κ. Σαµαράς στις 28-6-2013, πριν λίγες µέρες: «Εάν πάρουµε
νέα µέτρα θα πέσουµε και δεν θα ξανασηκωθούµε».
Συγγνώµη που σας κούρασα µε αυτήν την ανάγνωση, αλλά το
έκανα για να γίνει σαφές στον καθένα ότι υπάρχει τουλάχιστον
µια πλήρης αναντιστοιχία µεταξύ των δεσµεύσεων, των δηλώσεων δηλαδή, και των πράξεων. Πλήρης αναντιστοιχία. Από αυτά
τα οποία λέει τόσους µήνες και χρόνια η Κυβέρνηση, ακριβώς τα
αντίθετα πράττει, ακόµα και σήµερα.
Και το ερώτηµα το οποίο τίθεται, είναι ποια µπορεί να είναι η
εξήγηση για αυτό. Πρώτη εξήγηση βέβαια είναι η ανικανότητα.
Αυτή η Κυβέρνηση είναι ανίκανη. Πιστεύω ότι προφανώς παρεµβαίνει το θέµα της ανικανότητας, αν ακούσω τους νεοδιορισµένους Υπουργούς που κάθε φορά λένε, εάν οι προηγούµενοι που
ανήκουν στο ίδιο κόµµα είχαν κάνει αυτά τα οποία έπρεπε να κάνουν.
Αδυνατώ να πιστέψω ότι η ανικανότητα είναι η µόνη εξήγηση.
Και αναρωτιέµαι, µήπως τελικά η Κυβέρνηση δεν απέτυχε αλλά
απλώς δεν προσπάθησε; Αναφέροµαι εδώ στην προγραµµατική
συµφωνία. Εάν κάνουµε µια ανάγνωση της προγραµµατικής συµφωνίας, καταλήγουµε στο συµπέρασµα ότι αυτή η προγραµµατική συµφωνία περιέχει δύο κατηγορίες µέτρων. Τα µέτρα τα
οποία αθετήθηκαν και τα µέτρα τα οποία δεν προσπάθησε καν
να εφαρµόσει η Κυβέρνηση.
(Στο σηµείο αυτό την προεδρική έδρα καταλαµβάνει ο Πρόεδρος της Βουλής κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ)
Στη δεύτερη κατηγορία -αναφέροµαι στο θέµα της µεταρρύθµισης του πολιτικού συστήµατος- εδώ και ένα χρόνο τώρα δεν
υπάρχει καµµία πρόταση µεταρρύθµισης της Δηµόσιας Διοίκησης, του φοροεισπρακτικού µηχανισµού, του δίκαιου φορολογικού συστήµατος. Θυµηθείτε το Φλεβάρη, όπου είχαµε ψηφίσει
ένα φοροεισπρακτικό νοµοσχέδιο και η Κυβέρνηση µας είχε πει
ότι τον Ιούνιο, τώρα δηλαδή, θα ερχόταν το οριστικό νοµοσχέδιο,
το οποίο θα ήταν προϊόν µιας διαβούλευσης για να υπάρχει σταθερότητα για µια δεκαετία κ.λπ..
Συνεπώς καταλήγω στο συµπέρασµα ότι αυτό το οποίο διακηρύττει η Κυβέρνηση δεν είναι στην ουσία ο πραγµατικός της στόχος. Ποιος είναι ο στόχος ή µάλλον ποιο είναι το αποτέλεσµα και
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ποιος είναι ο απολογισµός αυτής της Κυβέρνησης; Ο απολογισµός είναι αυτό το οποίο βλέπουµε: Λιτότητα, συρρίκνωση των
εργασιακών δικαιωµάτων, συρρίκνωση του κοινωνικού κράτους
και βέβαια αποποίηση της δηµόσιας περιουσίας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ζητώ δύο λεπτά, κύριε Πρόεδρε, για να ολοκληρώσω.
Προφανώς την επιτυχία αυτού του σχεδίου δεν µπορεί να την
διεκδικήσει η Κυβέρνηση. Αυτός ο στόχος όµως, αυτή η πολιτική,
είναι ακριβώς ο διακηρυγµένος στόχος της δεσπόζουσας οικονοµικής φιλοσοφίας που πρυτανεύει σήµερα στις νεοφιλελεύθερες δυνάµεις, οι οποίες κυβερνούν πραγµατικά αυτήν τη χώρα ή
ορίζουν τη µοίρα αυτής της χώρας. Τέτοιες δυνάµεις είναι το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο και η δεξιά κυβέρνησητης κ. Μέρκελ.
Θέλω να σας διαβάσω ακόµα ένα µικρό απόσπασµα, για να
δείτε τι λέει ο κορυφαίος θιασώτης αυτής της σχολής, ο γνωστός
Μίλτον Φρίντµαν. Λέει τα εξής, σχετικά µε το τι πρέπει να κάνουν
οι κυβερνήσεις: «Πρώτον, οι κυβερνήσεις πρέπει να καταργήσουν όλους τους κανόνες και τις ρυθµίσεις που εµποδίζουν τη
συσσώρευση των κερδών. Δεύτερον, οφείλουν να πουλήσουν τη
δηµόσια περιουσία σε ιδιωτικές εταιρείες, ώστε να την εκµεταλλευτούν επικερδώς. Τρίτον, πρέπει να προβούν σε δραµατικές
περικοπές στη χρηµατοδότηση των κοινωνικών προγραµµάτων».
Αυτήν την πολιτική εφαρµόζετε, κύριε Υπουργέ, και την εφαρµόζετε µε επιτυχία.
Κλείνοντας, θέλω να πω κάτι τελευταίο απευθυνόµενος σε
εσάς, κύριε Στουρνάρα, επειδή θα συναντήσετε τον κ. Σόιµπλε
σε λίγες µέρες. Προφανώς ο κ. Σόιµπλε θα σας πει ότι πρέπει η
ελληνική Κυβέρνηση να είναι συνεπής στις δεσµεύσεις της όσον
αφορά στις δανειακές της υποχρεώσεις. Δεν θα µιλήσω για τις
γερµανικές αποζηµιώσεις, αλλά, κύριε Στουρνάρα, σας ζητώ θεωρώ και πιστεύω ότι εκφράζω την συντριπτική πλειοψηφία του
ελληνικού λαού- αν και όταν σας µιλήσει ο κ. Σόιµπλε για συνέπεια της Ελλάδας προς τη Γερµανία, να του θέσετε το θέµα της
συνέπειας της Γερµανίας προς την Ελλάδα. Και δεν µιλώ για τις
αποζηµιώσεις, µιλώ για τις δεδοµένες δανειακές υποχρεώσεις
που έχει η Γερµανία απέναντι στην Ελλάδα.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Ο κ.
Παππάς, ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος, έχει ζητήσει τον
λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, σήµερα το πρωί ο κ.
Πρωθυπουργός πέτυχε κάτι πολύ σπουδαίο. Πέτυχε την απόλυτη
συναίνεση, την οµόνοια και την ένωση του ελληνικού λαού.
Πολλοί το αναφέρουν ως µία απίστευτη γκάφα. Εγώ δεν θα το
πω γκάφα αλλά ίσως κρίση ειλικρινείας. Κατά τη διάρκεια,
λοιπόν, του διαγγέλµατος του κυρίου Πρωθυπουργού, ο κύριος
Πρωθυπουργός διέκοψε την οµιλία του και προέβη σε κάποιες
εκφράσεις υποτίθεται εκτός µικροφώνου. Ευχαριστούµε τον
κύριο Πρωθυπουργό που συµφωνεί απόλυτα µε την άποψη
έντεκα εκατοµµυρίων Ελλήνων.
Έρχοµαι σε αυτά που ειπώθηκαν το πρωί εδώ από πλευράς
ενός Βουλευτού του ΣΥΡΙΖΑ, που βρέθηκε να υποστηρίζει κατά
κάποιον τρόπο την τροπολογία της Χρυσής Αυγής για τους
Βουλευτές και τη φορολόγησή τους, την οποία κατέθεσε χθες ο
συναγωνιστής Κασιδιάρης. Είπε λοιπόν ότι, όταν θα έρθει ο
ΣΥΡΙΖΑ στα πράγµατα, θα φορολογήσει τους Βουλευτές από το
πρώτο ευρώ. Να πω βέβαια «ζήσε µαύρε µου να φας τριφύλλι»
µέχρι να έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ στα πράγµατα.
Μετά ο Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ανέφερε και κάποια πράγµατα
για τη Χρυσή Αυγή. Είπε ότι: «Δεν ακούµε τη Χρυσή Αυγή να
οµιλεί για την κεφαλαιοκρατία, για το κεφάλαιο κ.λπ.». Αυτά να
τα πείτε στις µίνι συγκεντρώσεις που κάνετε, στις συγκεντρώσεις
µινιόν. Ή µήπως να τα πει ο Αρχηγός σας στα σαλόνια της
µπουρζουαζίας, όπου συνδιαλέγεται και συντρώγει; Να τα πει
στον Μπόµπολα αυτά, στο κανάλι που πηγαίνει. Τα είπε αυτά
στον κ. Μπόµπολα ή στην κ. Αγγελοπούλου ο κ. Τσίπρας; Τζάµπα
µαγκιές λοιπόν, κύριε Συρµαλένιε.
Θα ήθελα να σχολιάσω τα υπόλοιπα γραφικά και
εµφυλιοπολεµικά που ακούστηκαν από τον κ. Διαµαντόπουλο, ο
οποίος χρησιµοποίησε και τη λέξη ραντεβού. Τώρα κατά πόσον
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είπε ο Άρης ραντεβού, δεν ξέρω. Είπε λοιπόν «ραντεβού στα
γουναράδικα». Μήπως είπε τη λέξη ραντεβού ο κ. Διαµαντόπουλος για να θυµίσει και τις ιδιαίτερες προτιµήσεις του κ.
Βελουχιώτη, γνωστού και ως «Μιζέρια» από το ποινικό του
παρελθόν; Την ιστορία λέµε, γιατί ο κ. Διαµαντόπουλος -µε όλη
τη συµπάθεια- µάλλον είναι και µικρός στην ηλικία και
ανιστόρητος. Στο κόµµα λοιπόν τέτοιες γενναιότητες µάλλον
λείπουν. Θα έπρεπε να λέγατε, λοιπόν, όχι «ραντεβού στα
γουναράδικα» αλλά «ραντεβού στα Λαδάδικα» ή σε κανένα
καρναβάλι, διότι αυτός ο µεταλλασσόµενος και πολυσχιδής,
βερµπαλιστικός, δήθεν αριστερός σας λόγος µόνο σε κάποιο
καρναβάλι µπορεί να εκφραστεί.
Αποκαλύψαµε χθες το µέγα σκάνδαλο των αφορολόγητων
εθνοπατέρων. Το αποκάλυψε η Χρυσή Αυγή µέσα στην Αίθουσα
αυτή. Το θέµα αυτό θάφτηκε. Δεν είδα κάποιον από εσάς να το
σηκώνει και να µιλάει για την τροπολογία της Χρυσής Αυγής.
Ούτε κάποιος Υπουργός το συζήτησε ή κάλεσε τη Χρυσή Αυγή
στο τηλέφωνο να ρωτήσει «Τι µου φέρατε εδώ; Πείτε µου, σας
παρακαλώ». Απόλυτη σιωπή.
Ο Λαϊκός Σύνδεσµος φέρνει και άλλα στοιχεία. Φέρνει στο φως
και νέα στοιχεία για το σκάνδαλο αυτό.
Δηµοσιεύσαµε σήµερα εκκαθαριστικό Βουλευτή µας. Με απλά
λόγια –να µη λέω νούµερα- το 66% των χρηµάτων που εισπράττουν οι εθνοπατέρες είναι αφορολόγητα. Αυτό σας ζητάµε µε την
τροπολογία µας να το αλλάξετε και εσείς «ποιείτε την νήσσαν»,
κάνετε τα παπιά. Αυτό για τη µία πλευρά του συνταγµατικού
τόξου.
Τώρα έχω πιάσει την άλλη πλευρά του συνταγµατικού τόξου,
γιατί στο ίδιο τόξο ανήκετε. Το κόµµα της Νέας Δηµοκρατίας
είναι έτοιµο να συµµαχήσει και µε το διάβολο, να συµµαχήσει µε
τον οποιονδήποτε ή να υπακούσει στον οποιονδήποτε, αρκεί να
µη χάσει την εξουσία. Ξέρουµε πολύ καλά ότι θα τα βρείτε και
µε το ΣΥΡΙΖΑ. Κωλοτούµπα δεν θα είναι αυτό.
Ερχόµαστε στην πολιτική σας η οποία εκφράζεται και µέσω
του πολυνοµοσχεδίου. Τι κάνετε, κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας;
Νέο-οθωµανική πολιτική κάνετε. Θα απευθυνθώ στον κόσµο έξω:
Αµφιβάλλει κανείς ότι η Νέα Δηµοκρατία είναι χειρότερη και από
την τουρκοκρατία, από την τουρκική κατοχή; Τότε είχαµε φιρµάνια, τώρα έχουµε πολυνοµοσχέδια. Τότε είχαµε χαράτσια και χαράτσια έχουµε και σήµερα.
Ετοιµάζεστε, κύριοι, να υποδεχθείτε τον εντολοδόχο σας, τον
κ. Σόιµπλε. Δεν ετοιµάζεστε όµως µόνο γι’ αυτό. Ετοιµάζεστε να
γιορτάσετε και τη µεγάλη σας γιορτή την οποία δεν τολµάτε να
γιορτάσετε ανοιχτά. Δεν τολµάτε όχι µόνο να γιορτάσετε ανοιχτά, αλλά δεν τολµάτε καν να κυκλοφορήσετε. Την πολιτική σας
τη φτιάχνετε µέσα σε διάφορες στοές και λέσχες. Από κει εκπορεύεται ο πολιτικός σας λόγος. Ετοιµάζεστε λοιπόν να γιορτάσετε τη γιορτή σας, τη γιορτή της Μεταπολίτευσης, της 24ης του
πραξικοπήµατος θα έλεγα εγώ, της 24ης Ιουλίου 1974. Γιατί το
λέω πραξικόπηµα; Ήταν µιας ανωµάλου καταστάσεως ανώµαλη
εξέλιξη, όµως ήταν ένα πραξικόπηµα. Γιατί ήταν πραξικόπηµα;
Διότι ο τεθνεώς ψευδοεθνάρχης –για εµάς- ο Κωνσταντίνος Καραµανλής ο παλιός, δεν επανέφερε το πλήρες καταργηθέν από
την 21η Απριλίου 1967 Σύνταγµα, αλλά επανέφερε «κουτσουρεµένο» το Σύνταγµα του ’52 απ’ όπου έλειπαν βασικές διατάξεις
περί πολιτεύµατος. Όχι µόνο αυτό, αλλά διατήρησε στη θέση του
µέχρι το Σεπτέµβριο –αν θυµάµαι καλά- τον Πρόεδρο του στρατιωτικού καθεστώτος Φαίδωνα Γκιζίκη ο οποίος είχε και όλα τα
προνόµια των Προέδρων µέχρι να πεθάνει, σοφέρ, αυτοκίνητο,
συντάξεις. Γι’ αυτό το λέω πραξικόπηµα.
Δεν θα µπορέσετε λοιπόν να γιορτάσετε γιατί οι καιροί άλλαξαν. Δεν µπορείτε να γιορτάσετε ανοιχτά την υποτιθέµενη γιορτή
σας. Ο Έλληνας ξύπνησε και κατάλαβε ότι η 24η Ιουλίου 1974
υπήρξε η απαρχή των σηµερινών δεινών, υπήρξε η µέρα όπου η
µίζα, η διαπλοκή και η διαφθορά, δηλαδή η αποµύζηση του
ιδρώτα του ελληνικού λαού, του λαϊκού µόχθου από τα πολύχρωµα τέκνα της γενιάς του Πολυτεχνείου, έγινε πραγµατικότητα.
Ο ελληνικός λαός έχει ξεκινήσει µία δική του ειρηνική επανάσταση και µάχεται στο πλευρό του ελληνικού τόξου, µάχεται στο
πλευρό του τόξου της Χρυσής Αυγής εναντίον όλων σας, όλων
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αυτών που οδήγησαν την πατρίδα µας στο σηµερινό σηµείο.
Τελειώνω µε την ευχή που διατύπωσα και προχθές απ’ αυτό
το Βήµα: Καλή λευτεριά στην πατρίδα µας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Ο Υπουργός Υγείας έχει ζητήσει για ένα λεπτό τον λόγο.
Ορίστε, κύριε Γεωργιάδη.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Η αλήθεια είναι ότι είχα ζητήσει τον λόγο για να απαντήσω σε
µία πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για µία τροπολογία που αφορά τον
ΟΚΑΝΑ. Για δευτερόλεπτα όµως πρέπει να πω κάτι άλλο γιατί
δεν µπορώ να αφήσω ασχολίαστα αυτά που ακούστηκαν προηγουµένως.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Όχι, παρακαλώ, ας µην απαντήσουµε γιατί δεν θα…
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Κύριε
Πρόεδρε, για δευτερόλεπτα.
Εδώ, για να είµαστε Βουλευτές, έχουµε ορκιστεί όλοι στο Σύνταγµα αυτής της χώρας. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Ωραίος ο
δηµοκρατικός διάλογος και έτσι πρέπει να είναι, αλλά εδώ ακούστηκαν πράγµατα άνω ποταµών. Έχω ακούσει πολλές θεωρίες
που µπορεί να συζητήσουµε, αλλά το να λέµε ότι η αποκατάσταση της δηµοκρατίας αποτελεί πραξικόπηµα, µε συγχωρείτε
αλλά αυτό ξεπερνάει κάθε όριο και νοµίζω ότι το Προεδρείο
έπρεπε να απαντήσει σ’ αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Θα µας
κάνετε και παρατήρηση τώρα;
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Όχι
στο Προεδρείο. Λέω γιατί απαντώ. Πρέπει να απαντήσουµε. Το
λέω γιατί δεν απαντάµε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Πήρατε
τον λόγο για την τροπολογία του ΣΥΡΙΖΑ.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Με
συγχωρείτε, κύριοι συνάδελφοι, αλλά αυτά που ακούστηκαν είναι
επιεικώς αχαρακτήριστα. Τα προσπερνάω και πάω στην ουσία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Κύριε
Υπουργέ, απλώς το Προεδρείο κρίνει ότι είναι ανάξια απάντησης
αυτά.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Μπορεί να έχετε και δίκιο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Αυτά
έχουν καταξιωθεί, γιατί είναι κατακτήσεις του ελληνικού λαού και
όλοι τα γνωρίζουν και κατά συνέπεια το Προεδρείο δεν µπαίνει
σε τέτοιες συζητήσεις.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Συµφωνώ. Κύριε Πρόεδρε, έχετε δίκιο.
Έχει κατατεθεί λοιπόν µία τροπολογία σε σχέση µε την ακύρωση της πράξεως καταλογισµού ως αχρεωστήτως καταβληθέντων των χρηµάτων που είχαν δοθεί σε υπαλλήλους του ΟΚΑΝΑ,
βάσει συλλογικών συµβάσεων του παρελθόντος µετά από κάποιες πράξεις ελέγχου. Η τροπολογία ως προς την ουσία της, γίνεται δεκτή από την Κυβέρνηση. Θέλαµε κι εµείς να φέρουµε µία
παρόµοια. Θεωρούµε ότι αυτό είναι ένα πολύ δίκαιο αίτηµα.
Αυτήν τη στιγµή συζητάµε εάν χρειάζεται κάποια διαδικασία εγκρίσεως Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους ώστε, αν δεν χρειάζεται, να την κάνουµε απευθείας δεκτή αυτή. Εάν δεν µπορούµε,
τις επόµενες µέρες θα φέρουµε αντίστοιχη, παρόµοια τροπολογία για το ίδιο θέµα. Στην ουσία της γίνεται δεκτή η τροπολογία.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Κι εµείς
σας ευχαριστούµε.
Το λόγο έχει ο κ. Κουράκης.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα πω εισαγωγικά ότι το νοµοσχέδιο που συζητάµε βρίσκεται
στην κατεύθυνση της αποδόµησης του δηµοσίου πολύ συγκεκριµένα και πολύ συνειδητά, αφήνοντας ελεύθερο πεδίο για την
ιδιωτική κερδοφορία, καθώς υπάρχει µία κρίση της κεφαλαιοκρατικής συσσώρευσης, δηλαδή αναζητούνται και δι’ αυτού του τρόπου νέοι τρόποι επένδυσης «λιµναζόντων» κεφαλαίων για τη
µεγιστοποίηση του κέρδους. Όλο το νοµοσχέδιο υπηρετεί αυτό
το σχέδιο.
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Θα ήθελα να µην αποφύγω τον πειρασµό να απαντήσω στον
Υπουργό Εσωτερικών κ. Μιχελάκη για την αλλαγή που έγινε,
όσον αφορά στους σχολικούς φύλακες και τους δηµοτικούς
αστυνοµικούς ότι δεν «πιάνει» αυτούς που έχουν διδακτορικό και
µεταπτυχιακό και είπε ότι, επειδή αυτό έγινε στους εκπαιδευτικούς, επεκτείνεται. Μα στους εκπαιδευτικούς υπηρετεί µία πολύ
συγκεκριµένη λειτουργία προσόντων που έχουν σχέση µε τη
δουλειά τους. Μου φαίνεται ότι είναι εδώ και ο Υπουργός Παιδείας ο οποίος είναι συνάδελφος δάσκαλος και αυτός.
Το διδακτορικό είναι µία επίπονη, εξειδικευµένη διαδικασία παραγωγής νέας και πρωτοπόρας γνώσης που σου δίνει τη δυνατότητα να ανοίγεις νέους δρόµους στα ερευνητικά πεδία.
Εκτιµάει κανείς εξ υµών ότι αυτό είναι ένα απαραίτητο προσόν
για να είναι κάποιος σχολικός φύλακας ή δηµοτικός αστυνοµικός;
Στη γυναίκα που συνάντησα χθες, καθώς βγήκαµε από εδώ και
µου είπε ότι είναι πενήντα χρόνων µε τρία παιδιά, µονογονεϊκή
οικογένεια, θα πείτε ότι είναι λιγότερη άξια να είναι σχολική φύλακας από κάποιον, ο οποίος έχει διδακτορικό στη µοριακή βιολογία ή στην αστροφυσική;
Ευτελίζουµε τόσο πολύ την έννοια του διδακτορικού; Και από
την άλλη µεριά, στερούµε από ανθρώπους, που δεν έχουν διδακτορικό, τη δυνατότητα να έχουν δουλειά;
Καταλαβαίνετε ότι αυτό όχι µόνο βελτίωση δεν είναι, αλλά
προκαλεί επιεικώς θυµηδία.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Μπορώ να πω κάτι; Πώς πήραν διδακτορικό οι σχολικοί φύλακες;
AΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ: Σχετικά επίσης µε τους σχολικούς
φύλακες, έχω µία δήλωση του Υπουργού Παιδείας, που λέει –αν
έχει αποδοθεί σωστά- για τους σχολικούς φύλακες, οι οποίοι δε
ανήκουν στο Υπουργείο Παιδείας: «Βεβαίως, έχω µεγάλη ανησυχία. Σας µιλώ από τον δικό µου τοµέα ευθύνης και σας λέω ευθαρσώς ότι υπάρχει µία ανησυχία, γιατί µε αυτόν τον τρόπο τα
σχολεία δεν προφυλάσσονται, διότι γνωρίζετε ότι καραδοκούν
ακραία στοιχεία, που θέλουν να διεισδύσουν στις σχολικές µονάδες». Πάρα πολύ ωραία! Λέτε λίγο παρακάτω ότι «δυστυχώς,
αυτό δεν είναι κάτι, το οποίο είναι της δικής µας αρµοδιότητας».
Φυσικά, είναι της τρόικας. Ήλθε η τρόικα και λέει: «Απολύστε,
πάρτε τους το κεφάλι».
Τι θα απογίνει η σχολική περιουσία, τα εργαστήρια, τώρα, µάλιστα, που έχουν γίνει και συνενώσεις; Αυτό δεν είναι µία λειτουργία που µε έναν τρόπο πρέπει να υλοποιηθεί; Και αν δεν
κάνω λάθος, κατατέθηκε µία τροπολογία που λέει: «Κάντε συνεταιριστικές ενώσεις για να σας προσλάβουν οι δήµοι». Δηλαδή,
αναγνωρίζεται η λειτουργία ταύτη και τι λέτε; Ας γίνουν εργολάβοι για να αναλάβουν αυτόν τον ευαίσθητο τοµέα.
Καταλαβαίνετε, λοιπόν, ότι εδώ υπάρχει µόνο µια επιταγή:
«Πάρτε τόσα κεφάλια» -τίποτε άλλο- και το αναγνωρίζετε.
Λυπάµαι που έφυγε η κ. Χριστοφιλοπούλου. Έχω τη συνάντηση που έκανε στην Κρήτη ο κ. Βενιζέλος µε την Οµοσπονδία
Λειτουργών Τεχνικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης. Και τους
είπε, καθησυχάζοντάς τους, ότι οι πλεονάζοντες καθηγητές των
κλάδων του τοµέα υγείας στα τεχνικά επαγγελµατικά λύκεια θα
µεταταχθούν στο Υπουργείο Υγείας. Του απάντησαν πάρα πολύ
απλά ότι «δεν είµαστε πλεονάζοντες, δεν είµαστε υπεράριθµοι,
ούτε εµείς, ούτε άλλοι εκπαιδευτικοί από τους κλάδους και τις
ειδικότητες που καταργείτε. Αντίθετα, κάθε χρόνο παρουσιάζονται δεκάδες κενά για να ενισχυθούν αυτοί οι τοµείς».
Στο τέλος τι είπε ο κ. Βενιζέλος Ελπίζω να µε ακούει και να
απαντήσει µε έναν τρόπο. Είπε λοιπόν, ότι στο σχέδιο του
ΠΑΣΟΚ για το νέο τεχνολογικό λύκειο προβλέπεται η λειτουργία
όλων των λειτουργούντων σήµερα τοµέων και ειδικοτήτων των
ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ µε την προσθήκη –παρακαλώ!- ενός ακόµη τέταρτου έτους εξειδίκευσης και ότι το ΠΑΣΟΚ δεν έχει µετακινηθεί
από τη θέση αυτή. Τους το είπε µπροστά, κατάµουτρα. Τους
είπε, βέβαια, ότι θα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του για να µην
καταργηθούν όλες αυτές οι θέσεις στο βαθµό που είναι και πρόγραµµα του ΠΑΣΟΚ και όταν υπάρχει πολιτική βούληση, πάντα
υπάρχει περιθώριο για να γίνει η απαραίτητη τροποποίηση πριν
από την ψήφιση του νοµοσχεδίου στη Βουλή.
Διερωτώµαι αν επαρκεί ο χρόνος, ώστε να κάνει την αναγκαία
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παρέµβαση ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ώστε να τιµήσει και τον
λόγο του που έδωσε στην Κρήτη, επειδή είναι και στο σχέδιο του
ΠΑΣΟΚ, ότι αυτό θα προχωρήσει.
Έρχοµαι στα δικά µας. Την άλλη εβδοµάδα -απ’ ότι µαθαίνωή τη µεθεπόµενη -δεν έχει σηµασία- θα κατατεθεί το σχέδιο του
Υπουργείου Παιδείας για την αναβάθµιση του λυκείου. Ήθελα
να ξέρω στο σχέδιο, το οποίο έχουµε ακούσει εδώ και τρεις
µήνες ότι ετοιµάζεται και κατατίθεται, ήταν µέσα στο σχεδιασµό
η απόλυση δυόµισι χιλιάδων εκπαιδευτικών Ήταν µέσα στο σχεδιασµό ότι είκοσι χιλιάδες παιδιά το Σεπτέµβριο θα ψάχνουν το
σχολειό τους Ήταν µέσα στο σχεδιασµό ότι οχτακόσια τρία εργαστήρια των ΕΠΑΛ και των ΕΠΑΣ -µερικά µε πανάκριβο εξοπλισµό- θα µείνουν στον αέρα για να καταστρέφονται και µε την
απουσία των σχολικών φυλάκων Αυτό το σχέδιο που θα φέρετε
προέκυψε µετά από την εντολή της τρόικας να απολυθούν δυόµισι χιλιάδες εκπαιδευτικοί
Συνεχίζω. Το είπε και η Βουλευτής µας, η κ. Βαµβακά. Στο
«non paper» εξαιρούνταν οι εκπαιδευτικοί που ήταν στα σχολεία
ειδικής αγωγής. Τελευταία όµως στιγµή, φαίνεται ότι –δεν ξέρω
για ποιο λόγο- άλλαξε γνώµη ο Υπουργός και η ειδική αγωγή δεν
εξαιρέθηκε. Θα θέλαµε µία απάντηση επ’ αυτού.
Δεν µου λέτε κάτι ακόµη πέρα από αυτό Γιατί αναφέρθηκε η
απόλυση -η διαθεσιµότητα η λεγόµενη- των εκπαιδευτικών της
ιταλικής και της ισπανικής φιλολογίας Τι έχει να ωφεληθεί αν
τριάντα ένας εκπαιδευτικοί της ιταλικής φιλολογίας απολυθούν
Θα σας πω εγώ. Ανοίγει ο δρόµος για να απολυθούν µετά και οι
µουσικοί και οι γυµναστές και οι θεολόγοι και πολλοί-πολλοί
άλλοι. Ουσιαστικά προλειαίνετε το έδαφος.
Πρέπει να δηλώσουµε ρητά και κατηγορηµατικά, ότι σε µια δηµόσια εκπαίδευση, που για να λειτουργήσει στοιχειωδώς, απαιτούνται προσλήψεις εκπαιδευτικών, το δικό σας σχέδιο είναι σε
αντίθετη κατεύθυνση από το δικό µας. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν αναγνωρίζει
διαθεσιµότητες και απολύσεις εκπαιδευτικών και δηλώνεται προς
πάσα κατεύθυνση ότι στο σχολείο που οραµατιζόµαστε και θα
υλοποιήσουµε δεν περισσεύει κανείς, αλλά θα υπάρξουν οι αναγκαίες προσλήψεις, όχι µόνο για να καλυφθούν τα κενά, αλλά και
για να υλοποιήσουµε το δικό µας σχέδιο. Το ενιαίο σχολείο θεωρίας και πράξης σε τελείως διαφορετική κατεύθυνση από αυτό
που πάτε να υλοποιήσετε εσείς, δεν µπορεί να στηρίζεται παρά
στο κύρος, την αξιοπρέπεια και την αναβάθµιση του εκπαιδευτικού.
Κλείνοντας, κύριε Πρόεδρε, θέλω να πω ότι θα γνωρίζετε ήδη
ότι µέσα σ’ αυτό το µαύρο τοπίο, επιτέλους, υπήρξε µία σηµαντική νίκη. Στις Σκουριές η εταιρεία «GOLD», η καναδική εταιρεία,
«ανέκρουσε πρύµνα» και δήλωσε ότι επειδή έπεσε η τιµή του
χρυσού, µετατίθεται η εξόρυξη για ορισµένα χρόνια. Θα έλεγα
ότι, όχι, δεν έπεσε η τιµή του χρυσού, ανέβηκε η τιµή του χρυσού
των κοινωνικών κινηµάτων, της αλληλεγγύης και όλων εκείνων
που υπερασπίζονται το περιβάλλον.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Θα µπορούσα, κύριε Πρόεδρε,
να έχω τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Όχι. Κοιτάξτε. Ξέρω ότι θέλετε να απαντήσετε κι εσείς και οι Υπουργοί.
Δεν γίνεται όµως, αυτό. Συγκεντρώστε τις απαντήσεις για το
κάθε θέµα που ακούτε και θα πάρετε το λόγο να απαντήσετε συνολικά. Αν κάθε φορά που θέτει ένας συνάδελφος ένα ζήτηµα,
υπάρχουν απαντήσεις…
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Μα έτσι δεν υπάρχει διάλογος.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Όχι, δεν
είναι έτσι ο διάλογος. Με συγχωρείτε!
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν πρόκειται να προκαλέσω ανταπάντηση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Θα τρώµε τον χρόνο χωρίς τελικά να ακουστούν οι συνάδελφοι.
Παρακαλώ τους κυρίους Υπουργούς -κύριε Υπουργέ, και για
εσάς ισχύει αυτό- συγκεντρώστε τα ερωτήµατα και την ώρα που
θα είναι να πάρετε το λόγο, θα απαντήσετε συνολικά. Αν είναι να
απαντάτε στον κάθε συνάδελφο, το µόνο που θα κάνουµε είναι
διαδικαστικά να φάµε τον χρόνο.
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ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Μα θα
ήθελα κι εγώ τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Όχι,
κύριε Υπουργέ, σας παρακαλώ, δεν έχετε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Μα, συγγνώµη, κύριε Πρόεδρε, εδώ ακούγονται διάφορα πράγµατα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Μα θα
ακούγονται. Γι’ αυτό υπάρχουν, για να ακούγονται. Τι θέλετε;
Να µην ακούγονται;
Παρακαλώ λοιπόν, θα απαντήσετε όλοι, σε όσα συνολικά
ακούσετε. Δεν είναι δυνατόν στον κάθε συνάδελφο να απαντάτε.
Άλλωστε, αυτή είναι και η διαδικασία του διαλόγου, που προβλέπει και ο Κανονισµός.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Μα, όταν
δεν είµαστε εδώ µας εγκαλούν. Όταν είµαστε εδώ να απαντήσουµε, δεν µπορούµε να απαντήσουµε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Τον λόγο
έχει ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, ο κ. Αλέξης Τσίπρας.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς-Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, δεν είναι η πρώτη φορά που σ’
αυτήν εδώ την Αίθουσα καλείται το Σώµα να εγκρίνει και να επικυρώσει νοµοσχέδια, που δεν έχουν καµµία λογική, νοµοσχέδια
που δεν αφορούν στην πραγµατικότητα στο δηµοσιονοµικό πρόβληµα της χώρας, αλλά που εµφορούνται από µία εκδικητική λογική απέναντι στην κοινωνία και απέναντι στον ελληνικό λαό.
Δεν είναι η πρώτη φορά -και, άλλωστε, θα είστε και συνηθισµένοι εσείς οι Βουλευτές της Πλειοψηφίας- που καλείστε να ψηφίσετε νοµοσχέδια, που είναι σίγουρο ότι δεν τα συνέταξαν οι
Υπουργοί της Κυβέρνησης και που αφορούν θυσίες χωρίς κανένα αντίκρισµα.
Όµως ίσως είναι η πρώτη φορά που έχετε ένα νοµοσχέδιο,
που δεν αφορά µονάχα λιτότητα, µειώσεις σε µισθούς, κατάργηση κοινωνικού κράτους, αλλά αφορά άµεσες απολύσεις χιλιάδων πολιτών εργαζόµενων στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα.
Αφορά -µε δυο λόγια- το αύριο, την ίδια τη ζωή χιλιάδων εργαζοµένων στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, που τους έχετε κατηγορήσει όλα αυτά τα χρόνια ως τεµπέληδες, χαραµοφάηδες,
που, παρ’ όλα αυτά όµως, βρίσκονται σε καίριες θέσεις προσφοράς απέναντι στο κοινωνικό σύνολο.
Έχει µία ιδιαιτερότητα λοιπόν αυτή η συζήτηση. Είναι µία συζήτηση που δεν αφορά µόνο αριθµούς, διότι πίσω από τους χιλιάδες αυτούς ανθρώπους κρύβονται δράµατα, τραγωδίες,
ανελαστικές ανάγκες. Οι περισσότεροι εξ αυτών δεν έχουν άλλο
εισόδηµα για να ζήσουν την οικογένειά τους, δεν παίρνουν παχυλούς µισθούς, αµείβονται µε 800, 1000 ευρώ και αύριο θα βρεθούν στο δρόµο, σε µία χώρα που έχει φθάσει επισήµως να έχει
ανεργία κοντά στο 30% και ειδικότερα για τους νέους ανθρώπους να έχει ανεργία κοντά στο 60%.
Φέρνετε επίσης και ένα νοµοσχέδιο, το οποίο µε τροπολογία
της τελευταίας στιγµής κάνει ένα ακόµα δώρο στην εργοδοσία,
ουσιαστικά διακινδυνεύοντας ακόµα περαιτέρω µείωση του κατώτερου µισθού, αποσυνδέοντας το µισθό από το πενθήµερο εργασίας και το οκτάωρο.
Και το ερώτηµα είναι για ποιο λόγο γίνονται όλα αυτά. Για ποιο
λόγο όλα αυτά; Σε τι θα βοηθήσουν τη χώρα; Σε τι θα βοηθήσουν
τη χώρα οι απολύσεις µε µηδαµινό δηµοσιονοµικό όφελος, όταν
είναι η χώρα της ανεργίας; Σε τι θα βοηθήσουν τη χώρα οι περαιτέρω µειώσεις στον κατώτατο µισθό και η διάλυση των εργασιακών σχέσεων, όταν είναι η χώρα της ύφεσης;
Η έκθεση του ΟΟΣΑ διαψεύδει για άλλη µία φορά το περιβόητο success story, κύριε Στουρνάρα. Είναι η πέµπτη συνεχόµενη χρονιά ύφεσης και του χρόνου ύφεση θα έχουµε.
Είναι απολύτως φανερό για εµάς, πρόκειται για ιδεοληψία,
αλλά και για µίσος αυτών των ανθρώπων που φτιάχνουν αυτό το
πρόγραµµα, που την ίδια στιγµή που παραδέχονται ότι είναι
λάθος και έχει αποτύχει, µπήγουν ακόµα πιο βαθιά το µαχαίρι
στην πληγή, πρόκειται για νεοφιλελεύθερη ιδεοληψία και για
µίσος απέναντι σε ένα λαό και σε µια χώρα.
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Πώς αλλιώς να εξηγήσει κανείς την απαίτησή τους για ανθρωποθυσίες; Και βέβαια, πώς αλλιώς µπορεί να εξηγήσει κανείς και
τη δική σας προσφορά να υλοποιήσετε αυτές τις ανθρωποθυσίες, προκειµένου να διατηρήσετε τη δική τους εύνοια και να
κρατηθείτε για λίγο ακόµα στην εξουσία, στις καρέκλες σας;
Βέβαια, το µόνο λογικό επιχείρηµα, στο πλαίσιο αυτής της λογικής που αναπαράγετε αυτά τα τρία χρόνια, της λογικής του παραλογισµού, είναι ότι «όλα αυτά τα κάνουµε για να πάρουµε τη
δόση», για να πάρετε µία δόση της δόσης, για την ακρίβεια. Και
άντε, την παίρνετε αυτήν τη δόση της δόσης, που θα βοηθήσει
για άλλη µία φορά να ξεπληρώσετε οµόλογα, τόκους και να στηρίξετε τράπεζες, άντε, λοιπόν και την παίρνετε αυτήν τη δόση
της δόσης, για να ξεπληρώσετε στο ακέραιο οµόλογα που λήγουν, που έχουν αγοραστεί στο 1/3 της αξίας τους, αλλά εµείς
τα ξεπληρώνουµε στο ακέραιο. Μετά τι; Τι θα γίνει µετά; Αυτό
είναι το κρίσιµο ερώτηµα που καλείστε να απαντήσετε στον ελληνικό λαό. Μετά τι; Τρία χρόνια τώρα το ίδιο έργο, µας σώζετε
διαλύοντας την κοινωνία. Τι θα γίνει µετά, κύριε Στουρνάρα;
Επειδή το έχουµε δει το έργο πολλές φορές, να σας προεξοφλήσουµε τι θα γίνει. Θα έρθετε σε δυο µήνες και θα µας απειλήσετε ξανά, θα µας εκβιάσετε ξανά και θα ζητήσετε εκ νέου από
τους Βουλευτές της Πλειοψηφίας να ψηφίσουν νέα µέτρα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ζούµε τον απόλυτο παραλογισµό. Βγήκε την προηγούµενη Κυριακή ο Πρωθυπουργός της
χώρας σε συνέντευξή του και έθεσε ως νέος Πόντιος Πιλάτος
απέναντι στον ελληνικό λαό ένα δίληµµα. Δεν είπε «Ιησού ή Βαραβά», είπε «τι θέλετε να έχουµε; Νοσηλευτές στα νοσοκοµεία
ή σχολικούς φύλακες;». Από πού και ως πού προκύπτει αυτό το
ερώτηµα; Σε ποια σοβαρή, αναπτυγµένη, ευνοµούµενη χώρα της
Ευρώπης υπάρχει το δίληµµα αυτό, σχολικοί φύλακες ή νοσηλευτές;
Και στο κάτω-κάτω γιατί δεν διευρύνετε λίγο την γκάµα του διλήµµατος; Βάλτε λοιπόν το δίληµµα από τη µία πλευρά, να
έχουµε νοσηλευτές, σχολικούς φύλακες, καθηγητές, καθαρίστριες στα σχολειά µας, όλους αυτούς και από την άλλη, να
έχουµε Βουλευτές και Υπουργούς που θα παίρνουν παχυλούς
µισθούς και δώρα από τη «SIEMENS», για να ψηφίζουν µνηµόνια
και για να έρχονται µέσα στο Κοινοβούλιο να χαρίζουν και να
αθωώνουν όλους όσους έχουν εµπλακεί στο κουκούλωµα ενός
εκ των µεγαλύτερων σκανδάλων, της λίστας Λαγκάρντ και των
καταθετών στις τράπεζες της Ελβετίας. Γιατί δεν βάζετε αυτό το
δίληµµα στο λαό;
Τις συγγένειές σας µε τη Χρυσή Αυγή τις γνωρίζουµε πάρα
πολύ καλά. Τις γνωρίζουµε τις εκλεκτικές σας συγγένειες.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Αυτό ακούσαµε και πριν.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς-Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου): Και γνωρίζουµε το φλερτ σας µε την ακροδεξιά.
Όµως εσείς οδηγείτε τον ελληνικό λαό και την κοινωνία σε
έναν εκφασισµό, παίρνοντας µέτρα και θέτοντας διλήµµατα που
εκχυδαΐζουν την πολιτική ζωή, που καταργούν την ίδια τη δηµοκρατία, που καθιστούν την ίδια την πολιτική έρµαιο των αποφάσεων τρίτων κέντρων εξουσίας, που βρίσκονται έξω από τους
θεσµούς και έξω από το Κοινοβούλιο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα σας ζητήσω, αφού για άλλη
µία φορά πιστεύετε ότι µε αυτόν τον τρόπο θα σώσετε τη χώρα
και µιας και έµαθα ότι εκ των προτέρων έχετε βρει ονόµατα και
διευθύνσεις των µελλοθανάτων που θα οδηγηθούν στην απόλυση, αν είστε, όπως λέτε, υπεύθυνοι και θέλετε να σώσετε τη
χώρα, να βρείτε και το θάρρος όλοι όσοι πείτε ναι σε όλα, σε
αυτές τις εγκληµατικές επιλογές, σε αυτό το νοµοσχέδιοέκτρωµα να απευθυνθείτε σε αυτούς τους ανθρώπους, έστω σε
έναν από όλους αυτούς τους χιλιάδες που θα απολύσετε. Είτε
είναι σχολικός φύλακας, είτε εκπαιδευτικός σε δηµόσιο σχολειό,
είτε δηµοτικός αστυνοµικός πρέπει να βρείτε το θάρρος να του
πείτε «σε απολύουµε για να σώσουµε τη χώρα, διότι εσύ φταις
για την κατάντια της χώρας σήµερα, δεν φταίµε εµείς», αυτό να
του πείτε, «εσύ φταις που έχεις το θράσος να θέλεις να ζήσεις
µε αξιοπρέπεια από το µισθό σου, εσύ φταις, δεν φταίµε όλοι
όσοι κυβέρνησαν µέχρι σήµερα και έριξαν τη χώρα στα βράχια».
Άλλωστε, το είπε και ο Πρωθυπουργός: «Φταίνε αυτοί που δεν
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κυβέρνησαν, δεν φταίνε αυτοί που κυβέρνησαν, φταίνε οι εργαζόµενοι, φταίνε τα κόµµατα της Αντιπολίτευσης, όλοι όσοι κυβέρνησαν και έριξαν τη χώρα στα βράχια, δεν φταίνε».
Συζητάµε όµως σήµερα, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, και για
κάτι ακόµα σηµαντικότερο, συζητάµε για το αύριο της χώρας,
για το αύριο της εκπαίδευσης, διότι, απολύοντας χιλιάδες εκπαιδευτικούς από τα τεχνικά λύκεια, στην πραγµατικότητα απολύετε
και τους δεκαπέντε και πλέον χιλιάδες µαθητές τους, τους διώχνετε από την εκπαίδευση.
Διώχνετε από την εκπαίδευση χιλιάδες παιδιά, που στην πλειοψηφία τους είναι παιδιά από φτωχά και λαϊκά στρώµατα, χτυπηµένα από την κρίση.
Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι όταν πολεµάτε τους καθηγητές,
πολεµάτε τη γνώση και τη δηµοκρατία.
Επιδιώκετε να καταργήσετε χιλιάδες οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών µε µία υπουργική απόφαση. Πολυτέλεια η Βουλή! Περιττή η Βουλή για τέτοιες αποφάσεις!
Συζητάτε και συζητάµε σήµερα όχι µόνο για απολύσεις, αλλά
και για το αύριο της υγείας και της κοινωνικής ασφάλισης, που
αιµορραγούν µεταξύ της έλλειψης πόρων και πλεονάσµατος
αγριότητας.
Τι κάνετε σε αυτά τα ζητήµατα; Ό,τι κάνετε πάντα. Το οµολόγησε ο κ. Γεωργιάδης. Βάζετε από το παράθυρο τους ιδιώτες
στον ΕΟΠΥΥ, απαξιώνετε το δηµόσιο σύστηµα Υγείας προς όφελος ιδιωτών και φίλων.
Συζητάτε επίσης -και συζητάµε- τη µείωση του κατώτατου µισθού µε µονοµερή απόφαση του Υπουργού Εργασίας.
Συζητάµε εδώ στη Βουλή το αύριο της κοινωνίας και µιας πατρίδας που πορεύεται µε αβεβαιότητα στο µέλλον, ένα αύριο που
το σκιάζει η διαρκής φοβέρα και οι εκβιασµοί των µνηµονίων και
που το πλακώνει η σκλαβιά της τρόικας. Αυτό συζητάµε.
Θα ήθελα λοιπόν, να απευθυνθώ σε όλους εσάς της συµπολίτευσης, σε όσους από εσάς εκπροσωπείτε συντηρητικούς πολίτες, οι οποίοι στήριξαν τη ρητορική του κόµµατός σας κατά του
µνηµονίου, κατά των περικοπών, κατά των απολύσεων, σε όσους
από εσάς εκπροσωπείτε δηµοκρατικούς πολίτες στους οποίους
υποσχεθήκατε σταδιακή απαλλαγή από τα µνηµόνια και τα
σκληρά µέτρα, και σας ρωτώ µε διάθεση να σας ακούσουν όχι
µονάχα οι Βουλευτές, αλλά οι «προγραµµένοι», οι απολυµένοι,
οι απελπισµένοι, όλος ο ελληνικός λαός: Ως πότε θα συνεχίζετε
αυτό το έργο; Ως πότε θα σηκώνετε το χέρι σε µέτρα που επιδεινώνουν, αντί να βελτιώνουν, την κατάσταση της χώρας; Ως
πότε θα ψηφίζετε οτιδήποτε σας ζητήσουν, δείχνοντας καλή διαγωγή στους δανειστές;
Πώς είναι δυνατόν το ελληνικό Κοινοβούλιο να µετατρέπει σε
εθνικές αποφάσεις τις εντολές των υπερεθνικών κέντρων; Ως
πότε η εξουσία, που πηγάζει από το λαό, θα εκχωρείται µε την
ψήφο σας στην τρόικα και θα ασκείται από τους υπαλλήλους
της; Ως πότε θα επιτρέπετε να µεταχειρίζονται τη χώρα ως εταιρεία offshore, µε αχυρανθρώπους στη διοίκηση και τους πραγµατικούς ιδιοκτήτες ανεξέλεγκτους και εκτός της χώρας; Ως
πότε θα λαµβάνετε αποφάσεις, γράφοντας στα παλαιότερα των
υποδηµάτων σας ακόµα και το Σύνταγµα;
Ας αναρωτηθούµε λοιπόν, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, όλοι
µαζί το εξής: Έχει καµµία σχέση όλο αυτό το πράγµα µε τη δηµοκρατία; Έχει καµµία σχέση µε τη λαϊκή κυριαρχία; Μήπως όλα
όσα αναγράφονται σε αυτό το πολυνοµοσχέδιο έχουν καµµία
σχέση µε την έννοια της µεταρρύθµισης;
Οι οριζόντιες απολύσεις δεκάδων χιλιάδων υπαλλήλων, που
σύµφωνα µε όλες τις σοβαρές έρευνες θα επιφέρουν τετραπλάσιες απολύσεις στον ιδιωτικό τοµέα, είναι µεταρρύθµιση ενός δηµόσιου τοµέα, ο οποίος νοσεί πράγµατι εξαιτίας δικών σας
επιλογών στο παρελθόν;
Παραδέχεστε ότι, απολύοντας σχολικούς φύλακες, δηµοτικούς αστυνοµικούς, εκπαιδευτικούς δεν θα έχετε δηµοσιονοµικό
όφελος. Τότε γιατί το κάνετε;
Έχει µήπως καµµία σχέση µε την ανάπτυξη το κλείσιµο σχολείων, νοσοκοµείων, οι νέοι φόροι, η απελευθέρωση των απολύσεων, η περαιτέρω µείωση του κατώτατου µισθού; Είναι δυνατόν
από µία πολιτική καθηµερινής βαρβαρότητας εις βάρος των
ασθενέστερων, των παιδιών, των γερόντων, των εργαζοµένων,
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των νέων, να περιµένει κανείς να προκύψει κάτι καλό σε αυτήν
τη χώρα, να ψηφίζετε µαύρο και να περιµένετε να βγει άσπρο;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γνωρίζετε κι εσείς ότι δεν είναι
δυνατόν. Και το µεγάλο ερώτηµα είναι ως πότε θα επιµένετε να
κοροϊδεύετε τον κόσµο και τον εαυτό σας.
Αύριο έρχεται στην Ελλάδα ο κ. Σόιµπλε. Εκλογές έχει ο άνθρωπος σε λίγες ηµέρες στη Γερµανία. Κάνει προεκλογική εκστρατεία. Ο κ. Σαµαράς συµπεριφέρεται ως κοµµατάρχης του
χριστιανοδηµοκρατικού κόµµατος της Γερµανίας και ετοιµάζει
προεκλογικές συγκεντρώσεις του κ. Σόιµπλε στην επαρχία. Έρχεται προφανώς για να σας χτυπήσει την πλάτη και να πει, «Καλά
τα κάνατε». Έρχεται για να στηρίξει την καταστροφική πολιτική
σας. Και όπως κάθε πολιτικός που βρίσκεται σε προεκλογική εκστρατεία και σέβεται τον εαυτό του, φέρνει και κάποια δωράκια:
Τη µείωση του ΦΠΑ στην εστίαση -προσωρινά, όµως, και βλέπουµε- για έξι µήνες, από το 23% στο 13%. Αυτό είναι µία αυτονόητη κίνηση που θα έπρεπε, εφόσον την εξαγγέλλει ο
Πρωθυπουργός εδώ κι ένα χρόνο –από τις προηγούµενες εκλογές- να ήταν σε θέση ο ίδιος να την υλοποιήσει.
Δυστυχώς όµως ο Πρωθυπουργός της χώρας, ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, έτσι όπως έχει καταντήσει αυτή η χώρα, µια
αποικία χρέους, έχει λιγότερες αρµοδιότητες από αυτές που έχει
ένας δήµαρχος του κρατιδίου της Κάτω Σαξονίας, ο οποίος είναι
σε θέση από µόνος του να ρίχνει ή να ανεβάζει το φόρο προστιθέµενης αξίας στην εστίαση.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
Κύριε Υπουργέ, αυτή η επιλογή, το 23% στην εστίαση, όπως
παραδέχτηκε και ο Πρωθυπουργός, ήταν µία επιλογή που συνέβαλε στο να αυξηθεί η ύφεση και να υπάρξει υστέρηση εσόδων.
Το δώρο όµως το προσωρινό που δίδεται µε αστερίσκο, ότι δηλαδή θα παρθεί πίσω εάν συνεχιστεί η φοροδιαφυγή και τα κακά
αποτελέσµατα στα έσοδα, θα είναι δώρο άδωρον για τους εξής
λόγους:
Πρώτον, διότι η επιλογή να ξεκινήσει από 1η Αυγούστου δεν
θα έχει καµµία απολύτως επιρροή στα ξενοδοχειακά και τουριστικά πακέτα που έχουν ήδη κλείσει από το Μάιο.
Δεύτερον, διότι η µείωση του ΦΠΑ είναι ένα µέτρο που χρειάζεται χρόνο για να αποδώσει, ειδικά σε περιβάλλον ύφεσης και
µε διαλυµένο εισπρακτικό µηχανισµό. Πώς λοιπόν θα κριθεί µέσα
σε ένα εξάµηνο, εάν απέδωσε ή δεν απέδωσε για να παρθεί
πίσω; Πότε θα προλάβει να αποδώσει αυτό το µέτρο, να περάσει
η µείωση στις τιµές, να επηρεάσουν οι µειωµένες τιµές την κατανάλωση; Όταν θα τελειώσει η τουριστική σεζόν;
Εν πάση περιπτώσει, αντί να ενισχύετε το ΣΔΟΕ για να αντιµετωπιστεί η διαφυγή εσόδων, λέτε ότι θα πάρετε το µέτρο πίσω
σε έξι µήνες και θα φταίει ο κόσµος, εάν συνεχιστεί η φοροδιαφυγή.
Αντί λοιπόν να παρουσιάζετε προσωρινά µέτρα και να ενοχοποιείτε εκ των προτέρων τον κόσµο για την απόσυρσή του σε έξι
µήνες, µονιµοποιήστε το 13% στην εστίαση και ενισχύστε το
ΣΔΟΕ.
Κι ελάτε σε συνεννόηση µε τον κόσµο της εστίασης, ώστε αυτό
το µέτρο να περάσει άµεσα στις τιµές του καταναλωτή και να
έχει άµεσα και κάποια επίδραση στους µισθούς που παίρνουν οι
εργαζόµενοι στις επιχειρήσεις εστίασης.
Δεν σας φταίει λοιπόν ο κόσµος. Φταίει που είστε εσείς κοµµάτι του προβλήµατος.
Αυτό λοιπόν δεν µοιάζει µε µέτρο ανάσχεσης της ύφεσης,
αλλά µε απεγνωσµένη προσπάθεια του κ. Σόιµπλε να στηρίξει
την Κυβέρνηση των εκλεκτών του.
Εµείς όµως µια και έρχεται ο κ. Σόιµπλε, να θυµίσουµε κάτι
που είµαι βέβαιος ότι δεν θα θυµηθεί ο Πρωθυπουργός αύριο,
στη συνάντηση µαζί του: Όταν συνάντησα τον κ. Σόιµπλε στη
Γερµανία, του έθεσα ένα θέµα το οποίο συνήθως ξεχνάνε οι
Υπουργοί και οι Πρωθυπουργοί που τον συναντούν, το γεγονός
ότι η χώρα µας δεν χρωστά µόνο. Υπάρχει ένα θέµα ηθικό και
υλικό που οφείλουµε να αναγνωρίσουµε απέναντι στον ελληνικό
λαό…
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
…το χρέος των γερµανικών αποζηµιώσεων και του κατοχικού
δανείου, ένα χρέος, που αφενός, οφείλει να το αναγνωρίσει η
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γερµανική κυβέρνηση και αφετέρου, να το διεκδικήσει η ελληνική
Κυβέρνηση και όχι να το κρύβει κάτω από το χαλί.
Πήραµε αποφάσεις συλλογικά, όταν φέραµε το θέµα αυτό
εδώ, στο Κοινοβούλιο. Ζητήσαµε να συσταθεί ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή. Δεν έχει γίνει τίποτα από όλα αυτά. Μόνο υποσχέσεις. Μόνο ανέξοδες κορώνες. Όταν όµως έρχεται η κρίσιµη
ώρα, το µόνο που ξέρουν δυστυχώς αυτοί, που εκπροσωπούν
τον ελληνικό λαό, είναι να αναγνωρίζουν τις υποχρεώσεις µας
έναντι των δανειστών, έναντι µεγάλων funds, αλλά όχι τις υποχρεώσεις, τις ιστορικές υποχρεώσεις που έχουν άλλοι απέναντι
στον ελληνικό λαό.
Καλώς να ορίσει, λοιπόν, ο Γερµανός επιθεωρητής στην αποικία χρέους. Θα δει µε τα µάτια του το success story του κ. Σαµαρά. Θα δει µία χώρα που έδωσε δισεκατοµµύρια στους
χρεοκοπηµένους τραπεζίτες, αλλά βρίσκεται µπροστά στα πρόθυρα ανθρωπιστικής καταστροφής. Θα δει µια χώρα που αντικατέστησε το Σύνταγµα µε τα µνηµόνια, που κήρυξε οικονοµικό
πόλεµο στους κατοίκους της, που έκανε ένα εκατοµµύριο ανθρώπους να χάσουν τη δουλειά τους. Θα δει µια χώρα που εξαφάνισε µέσα σε λίγους µήνες κοινωνικές κατακτήσεις αιώνων,
που θεωρεί ότι το δίληµµα είναι εάν θα έχουµε νοσηλευτές ή
σχολικούς φύλακες -γιατί δεν µπορούµε να έχουµε και τα δυοπου θεωρεί ότι η παιδεία, η υγεία, η πρόνοια, είναι ακριβές πολυτέλειες, µια χώρα που το καταστροφικό µείγµα του µνηµονίου
έχει οδηγήσει σε µείωση του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος,
πάνω από είκοσι µονάδες και ύφεση 7%, µια χώρα που διαλύεται,
που έχει διαλυθεί η παραγωγική της βάση.
Ο κ. Σόιµπλε θα δει τη νέα Ελλάδα του κ. Σαµαρά. Θα δει όµως
και την Ελλάδα που αντιστέκεται. Θα δει την Ελλάδα που αντιστέκεται και επιµένει. Θα δει χιλιάδες εργαζόµενους στο δρόµο
να διεκδικούν κοινωνική δικαιοσύνη και προκοπή, να διεκδικούν
λαϊκή κυριαρχία, δηµοκρατία και εθνική ανεξαρτησία. Θα δει χιλιάδες αποφασισµένους πολίτες να µην είναι έτοιµοι να παραδώσουν αυτά τα αγαθά.
Ένα είναι σίγουρο, κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης: Ο δρόµος που έχετε επιλέξει δεν είναι ο δρόµος της σωτηρίας. Είναι ο
µόνος δρόµος που οδηγεί στην καταστροφή. Και αυτοί που σας
στηρίζουν, µε µισόλογα και ψευτοδώρα, είναι αυτοί που έχουν
αποφασίσει να πάρουν ό,τι περισσότερο µπορούν από εσάς, που
τώρα είστε του χεριού τους, έως ότου, βεβαίως, έρθει -και θα
έρθει πολύ σύντοµα- µια κυβέρνηση κοινωνικής σωτηρίας, µε
νωπή λαϊκή εντολή, να αποκαταστήσει τη δηµοκρατία και την κοινωνική δικαιοσύνη και να ανακτήσει την εθνική κυριαρχία στη
χώρα. Το ξέρουν οι δανειστές, το ξέρει ο κ. Σόιµπλε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
Γι’ αυτό λοιπόν µη χαίρεστε για τα µικρά δωράκια που σας
φέρνουν. Φοβού τους Δαναούς και δώρα φέροντες. Θα σας
πάρει ό,τι έχει αποφασίσει να σας πάρει. Θα πάρει όλα όσα µπορεί να πάρει, διότι θα αρχίσει µία πραγµατική διαπραγµάτευση
σε λίγο καιρό. Και γνωρίζει ότι σε αυτήν τη διαπραγµάτευση δεν
θέλει πάνω στο τραπέζι να υπάρχουν εκκρεµότητες.
Το ερώτηµα που απευθύνεται στους Βουλευτές, αλλά κυρίως
στον ελληνικό λαό, είναι ως πότε θα κυβερνάτε εσείς για να δίνετε διαπραγµατευτικές δυνατότητες, για να εξαντλείτε διαπραγµατευτικές δυνατότητες και να χαρίζετε στους δανειστές. Εµείς
την απάντηση την έχουµε. Πολύ σύντοµα η αντίσταση του λαού
µας και η διεκδίκησή του θα ανατρέψει αυτήν την Κυβέρνηση.
Δεν θα πέσετε από τις αποφάσεις µέσα στο Κοινοβούλιο, αλλά
από την πίεση του λαού έξω από το Κοινοβούλιο. Θα πέσετε από
τη λαϊκή αντίδραση. Και ο πάταγος θα είναι ισχυρός!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
Στο βασικό δίληµµα της εποχής, µνηµόνιο ή δηµοκρατία, απαντάµε δηµοκρατία. Και θα την αποκαταστήσουµε τη δηµοκρατία.
Να είστε σίγουροι!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος - Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Τον λόγο ζήτησε για ολιγόλεπτη παρέµβαση ο Υπουργός Οικονοµικών
κ. Στουρνάρας. Αµέσως µετά έχουν ζητήσει τον λόγο ο κ. Βορίδης και ο κ. Κουκουλόπουλος.
Κύριε Στουρνάρα, έχετε τον λόγο για πέντε λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Κύριε
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Πρόεδρε της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, σήµερα µπορώ να πω
ότι µε απογοητεύσατε πλήρως. Και µε απογοητεύσατε, πρώτον,
γιατί δεν είπατε τίποτα επί της ουσίας. Έχουµε ένα νοµοσχέδιο.
Δεύτερον, δεν είπατε τίποτα για τα προβλήµατα της Ευρωζώνης,
που θα περίµενα να πείτε. Τρίτον, δεν είπατε την αλήθεια και το
ξέρετε.
Η αλήθεια είναι, ότι η Ελλάδα έπεσε έξω. Και τώρα προσαρµόζεται, παίρνει µέτρα και τώρα στέκεται όρθια. Παίρνει µέτρα
που ούτως ή άλλως έπρεπε να πάρει. Ίσως θέλαµε να τα πάρουµε µε πιο αργό ρυθµό, αλλά αυτοί είναι οι χρηµατοδοτικοί
περιορισµοί που έχουµε από το εξωτερικό. Λαµβάνουµε χρηµατοδότηση. Σας θυµίζω ότι έχουµε πάρει 240 δισεκατοµµύρια, συν
τα λεφτά που έχουν πάρει οι τράπεζες. Το επιτόκιο είναι χαµηλότερο από 2%. Πείτε µας, ποιες χώρες στον κόσµο δανείζονται
µε τους όρους αυτούς;
Εσείς, µε τη σηµερινή σας οµιλία, επενδύετε στο φόβο του κόσµου και την απαισιοδοξία. Εµείς εργαζόµαστε σκληρά και επενδύουµε στην αισιοδοξία. Και έχουµε τα πρώτα αποτελέσµατα, το
ότι η EUROSTAT έβγαλε χθες ότι οι εξαγωγές στο πρώτο τετράµηνο αυξήθηκαν 8%. Δεν άκουσα ούτε το φίλο µου τον κ. Τσακαλώτο να το πει, αλλά ούτε και εσάς. Δεν είναι µια πληροφορία
που αξίζει να τη µάθει ο ελληνικός λαός;
Μιλάτε για εντολές διεθνών κέντρων. Ποιος τα πιστεύει αυτά
πια; Ποια διεθνή κέντρα; Αυτά που µας έδωσαν τα 240 δισεκατοµµύρια; Ποιος ακούει και πιστεύει περί διεθνών κέντρων,
κλαµπ κ.λπ.;
Εσείς αποφεύγετε επιµελώς να µας πείτε τι θα κάνετε. Εµείς
κάνουµε αυτήν την πολιτική. Μέσα στη δύσκολη συγκυρία που
έχουµε, αυτήν την πολιτική ακολουθούµε. Στεκόµαστε όρθιοι. Το
ότι στάθηκε η Ελλάδα όρθια, σηµαίνει ότι στάθηκε και το ευρώ
όρθιο. Κάνουµε ό,τι µπορούµε. Ήδη χαλαρώνουν κάπως οι όροι.
Θυµίζω το εξής: Δεν είναι µόνο η µεγάλη επιτυχία σήµερα του
Πρωθυπουργού, γιατί µείωσε το ΦΠΑ στην εστίαση. Πριν από
λίγο καιρό µειώσαµε και το ΕΤΗΔΕ κατά 15%. Γι’ αυτό δεν είπατε
τίποτα.
Λέτε συνέχεια ότι επιβαρύνουµε τους φτωχούς. Ξέρετε ότι
προσπαθούµε όσους έχουν εισόδηµα ή σύνταξη κάτω από 1.000
ευρώ, να µην τους επιβαρύνουµε. Σήµερα έχουµε καταθέσει
τόσες προσθήκες, ούτως ώστε να εξαιρέσουµε φτωχούς και αναπήρους από αυτά τα µέτρα.
Την πολιτική που θα ακολουθούσατε εσείς, προσπάθησε να
κάνει η Κύπρος για ένα Σαββατοκύριακο. Δείτε το αποτέλεσµα!
Τώρα πια έχουµε ένα πείραµα για το τι θα κάνατε εσείς, αν το
κάνετε ποτέ. Δεν µας λέτε όµως, τι ακριβώς θα κάνετε.
Παρακολούθησα το συνέδριό σας. Άκουσα απλώς διαφορετικές απόψεις, χωρίς καµµία κατάληξη. Θα διαγράψετε χρέος µονοµερώς; Θα µας βγάλετε από το ευρώ; Άλλοι είπαν ναι, άλλοι
είπαν όχι. Αποφασίστε πρώτα κι ελάτε να µας πείτε µετά.
Και για να τελειώσω, είπατε ότι πληρώνουµε τα οµόλογα που
λήγουν. Το Μάιο του 2012, µετά τις εκλογές, στη σύσκεψη των
πολιτικών Αρχηγών τότε, γιατί δεν εκφράσατε αντίρρηση για την
αποπληρωµή του οµολόγου που έληξε το Μάιο του 2012;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος - Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Τον
λόγο έχει ο κ. Τσίπρας.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς - Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου): Κύριε
Πρόεδρε, κατ’ αρχάς χαίροµαι γιατί ο Υπουργός Οικονοµικών
παρακολούθησε το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ και κατάλαβε ποια είναι
η θέση του ΣΥΡΙΖΑ στα κρίσιµα ζητήµατα. Κατάλαβε όµως και
ποια είναι και η πραγµατική δηµοκρατία. Μακάρι όλα τα κόµµατα
-διότι τα κόµµατα είναι πυλώνας της δηµοκρατίας- να είχαν την
ίδια δηµοκρατία που έχουµε εµείς στο κόµµα µας. Όµως για
άλλη µια φορά µας ρωτάει ποιες είναι οι θέσεις µας. Τις γνωρίζει
πάρα πολύ καλά τις θέσεις µας.
Γιατί όµως µας ρωτάτε, κύριε Υπουργέ; Μας ρωτάτε διαρκώς,
διότι θέλετε να πείσετε την ελληνική κοινωνία ότι όλα όσα εφαρµόζετε είναι µονόδροµος.
Σας απαντάµε λοιπόν ότι δεν υπάρχουν µονόδροµοι στη ζωή,
ιδίως όταν αυτούς τους µονόδροµους θέλουν να τους επιβάλουν
οι ισχυροί, αυτοί οι οποίοι έχουν κέρδος από τη λεηλασία του ελ-
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ληνικού λαού και κυρίως, από τη λεηλασία της δηµόσιας περιουσίας του ελληνικού λαού.
Στο κρίσιµο λοιπόν ερώτηµα που διαρκώς µας θέτετε, «Πώς
θα απαντούσατε εσείς στους δανειστές», µιας και υπαινιχθήκατε
και συνεδριάσεις λίγο πριν τις εκλογές, σας απαντάµε µε απόλυτα καθαρό τρόπο: Εµείς αντιλαµβανόµαστε ως πρώτιστο
χρέος µας το να ζει µε αξιοπρέπεια και να επιβιώνει ο τελευταίος
Έλληνας, η τελευταία Ελληνίδα. Εµείς αντιλαµβανόµαστε ως
πρώτιστο χρέος µας το να µπορούν να πηγαίνουν τα παιδιά µας
στα σχολειά και να µη λιποθυµούν από την πείνα, το να υπάρχει
κοινωνική συνοχή και ευηµερία στη χώρα, αυτά τα οποία έχετε
διαλύσει εδώ και τρία χρόνια, εφαρµόζοντας µία λάθος συνταγή.
Αναφερθήκατε σε αυξήσεις στις εξαγωγές. Που είναι λοιπόν
η µεγάλη επιτυχία από τις αυξήσεις στις εξαγωγές; Ανέβηκε το
βιοτικό επίπεδο των Ελλήνων; Κάνετε µία δηµιουργική λογιστική,
παραβλέπετε ότι έχετε πέσει σε όλα έξω και µιλάτε για αυξήσεις
στις εξαγωγές, οι οποίες δεν µπορούν να αναστρέψουν την πτωτική πορεία της οικονοµίας, την υφεσιακή πορεία της οικονοµίας
και το γεγονός ότι οι ίδιοι δανειστές προβλέπουν ότι αν δεν
υπάρξει αναδιάρθρωση του χρέους, δηλαδή διαγραφή µεγάλου
µέρους του, δεν µπορεί να γίνει βιώσιµο και να προχωρήσει η ελληνική οικονοµία.
Σας απαντάµε λοιπόν: Απέναντι στους δανειστές εµείς θα
απαντήσουµε όχι όπως απαντάτε εσείς, «Το ταγκό χρειάζεται
δύο» και «Τις κόκκινες γραµµές τις βάζουν οι ισχυροί». Το µόνο
χρέος που αναγνωρίζουµε είναι το χρέος µας να επιβιώσει ο ελληνικός λαός και όχι το χρέος σε οµόλογα, σε τοκογλύφους, σε
δάνεια τα οποία λήγουν. Αυτή είναι η δική µας κόκκινη γραµµή.
Αυτή είναι η δική µας γραµµή άµυνας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
Από εκεί και πέρα, κύριε Υπουργέ, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά
ότι ο κόµπος είναι τόσο µεγάλος που δεν λύνεται. Δεν θα πω
αυτό που κάποια εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δηµοκρατίας, νοµίζω, είπε. Θα πω όµως το εξής: Χωρίς πολιτική λύση δεν µπορούµε να αντιµετωπίσουµε την κρίση δηµόσιου χρέους της
Ελλάδας, αλλά και των άλλων χωρών του ευρωπαϊκού Νότου.
Κι εµείς αντιλαµβανόµαστε το πρόβληµα όχι ως ελληνικό, να
θέλουµε να το µεταφέρουµε στις πλάτες ανθρώπων που δουλεύουν µε αξιοπρέπεια να βγάλουν το ψωµί τους κι εσείς τους
πετάτε στον δρόµο, τους λέτε τεµπέληδες και χαραµοφάηδες.
Εµείς αντιλαµβανόµαστε ότι το πρόβληµα είναι συστηµικό, είναι
ευρωπαϊκό. Διεκδικούµε ευρωπαϊκή λύση. Η διεκδίκηση όµως ευρωπαϊκής λύσης δεν είναι το ναι σε όλα. Εσείς δεν διεκδικείτε
καν. Δεν έχετε σχέδιο. Το µόνο σχέδιό σας είναι το µνηµόνιο και
ό,τι σας ζητήσουν οι δανειστές.
Γι’ αυτό και κύριε Υπουργέ, πηγαίνετε από φιάσκο σε φιάσκο,
από αποτυχία σε αποτυχία. Γι’ αυτό και προσπαθείτε να σταθείτε
µε δεκανίκια, µε κάποια ψευτοδωράκια, τα οποία υποτίθεται ότι
θα σας δώσουν οι δανειστές και οι εταίροι µας.
Να ξέρετε όµως κάτι και να το βάλετε καλά στο µυαλό σας:
Το δικό τους συµφέρον κοιτούν. Είστε του χεριού τους και γι’
αυτό θα πάρουν ό,τι περισσότερο µπορούν τώρα που είστε
εσείς. Γι’ αυτό κι εµείς είµαστε βέβαιοι ότι δεν έχετε πολύ χρόνο
µπροστά σας. Ο πολιτικός σας χρόνος έχει τελειώσει και δεν θα
µπορείτε να εξηγείτε τα ανεξήγητα.
Είπατε ότι δεν ακούσατε κάτι συγκεκριµένο. Από εσάς θα
ακούσουµε κάτι συγκεκριµένο γι’ αυτό το πολυνοµοσχέδιο; Για
ποιο λόγο οδηγείτε σε αυτή την αναστάτωση την ελληνική κοινωνία; Ποιο το δηµοσιονοµικό όφελος από τις απολύσεις δηµοτικών υπαλλήλων, καθαριστριών και φυλάκων στα σχολεία,
εκπαιδευτικών, δηµοτικών αστυνοµικών; Ποιο το δηµοσιονοµικό
όφελος; Ποιο το όφελος για την οικονοµία από την περαιτέρω
µείωση του κατώτερου µισθού σε µία εποχή ύφεσης;
Θα περίµενα, λοιπόν, από εσάς που είστε οικονοµολόγος -αν
και έχετε εντρυφήσει στην τέχνη της πολιτικής και έρχεστε µε
πολιτικάντικα επιχειρήµατα- να µου δώσετε µία συγκεκριµένη
απάντηση σε αυτά τα καίρια ερωτήµατα τα οποία σας θέτω και
όχι να µε ρωτάτε, «Τι θα κάνετε εσείς απέναντι στους δανειστές;».
Ξέρετε πολύ καλά τι θα κάνουµε εµείς. Το ξέρει και ο ελληνικός λαός τι θα κάνουµε εµείς. Γι’ αυτό και όταν έρθει η ώρα, θα
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µας δώσει την υπεροπλία εκείνη και τη δύναµη, για να µπορέσουµε να είµαστε ακόµη πιο ισχυροί στη σκληρή µάχη που θα
έχουµε να δώσουµε απέναντί τους.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος - Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Τον λόγο ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας κ.
Βορίδης.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η οµιλία του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ χαρακτηρίστηκε από µικροψυχία,
ψεύδη, αοριστίες, βαθύ αντικοινοβουλευτισµό, φληναφήµατα,
ψευδοσυναισθηµατισµούς, υπεράσπιση των πιο αντιδραστικών
και παρωχηµένων ιδεών και δοµών.
Και ξεκινώ από την µικροψυχία: Υπάρχει µία επιτυχία, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, που αφορά τους καταναλωτές, που
αφορά τους εργαζοµένους στην εστίαση, που αφορά τους επιχειρηµατίες. Η µείωση του ΦΠΑ από το 23% στο 13%!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ)
Και δεν µπορούν να το ανεχθούν! Δεν µπορούν να χαρούν µαζί
µε τον ελληνικό λαό γι’ αυτή την επιτυχία! Διότι όλη η πολιτική
τους ύπαρξη στηρίζεται στην αποτυχία της συγκεκριµένης πολιτικής αλλά ταυτόχρονα, στη δυστυχία του ελληνικού λαού. Η επιτυχία του ΣΥΡΙΖΑ είναι επένδυση στη δυστυχία του ελληνικού
λαού! Και αυτό φάνηκε περίτρανα και ξεκάθαρα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Ψεύδη! «Πετιούνται δεκαπέντε χιλιάδες φτωχά παιδιά των λαϊκών οικογενειών χωρίς εκπαίδευση». Ψεύδη! «Απολύονται χιλιάδες άνθρωποι µε το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο». Ψεύδος πρώτο.
Πώς µένουν χωρίς εκπαίδευση, αφού οι ειδικότητες οι συγκεκριµένες παρέχονται από τα δηµόσια ΙΕΚ δωρεάν και σε καλύτερο
επίπεδο; Πώς µένουν χωρίς εκπαίδευση τα δεκαπέντε χιλιάδες
παιδιά; Χονδροειδή ψέµατα!
«Απολύονται και πετάγονται στο δρόµο.» Ποιοι και πόσοι –συγκεκριµένα- πετάγονται στο δρόµο από το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο;
Άρα λοιπόν, εννοούν -ακούστε γιατί πάω στο τρίτο- την υπεράσπιση των πιο παρωχηµένων και αντιδραστικών ιδεών για τις
συγκεκριµένες αντιλήψεις.
Ελληνικό δηµόσιο: Βεβαίως δεν είναι καλό το ελληνικό δηµόσιο. Έχει προβλήµατα. Βέβαια και πρέπει να αναδιαρθρωθεί.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Πού είναι η µελέτη;
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Φυσικά και πρέπει να γίνουν παρεµβάσεις, χωρίς καµµία αµφιβολία. Κανείς από αυτούς δεν λέει τι
τύπου παρεµβάσεις.
Κινητικότητα…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Είχατε πει ότι θα γίνει πρώτα
µελέτη και αξιολόγηση.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Προσέξτε το στοιχειώδες.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΙΠΙΛΗ: Σταµάτα επιτέλους!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Είχατε δεσµευτεί σε µία µελέτη.
ΠΑΥΛΟΣ ΣΙΟΥΦΑΣ: Σταµάτα!
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Κύριε Κουρουµπλή, εσείς που µε
διακόπτετε…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: …(Δεν ακούστηκε)
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Δεν πειράζει. Ξέρετε ότι είµαι ανεκτικός άνθρωπος, παρά τα όσα µου καταµαρτυρείτε.
Λέω λοιπόν: Η κινητικότητα, επί της αρχής, δεν είναι ένα
πράγµα για να συµφωνήσουµε;
Κάποιοι περισσεύουν από εδώ, κάποιοι µας λείπουν από εκεί.
Να πάρουµε αυτούς που µας περισσεύουν από εδώ, να τους
πάµε από εκεί. Συµφωνήσατε επί της αρχής; Όχι.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Φέρτε τη µελέτη πρώτα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κύριε Κουρουµπλή!
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Επί της αρχής δεν συµφωνείτε. Τα
υπόλοιπα θα τα ακούγαµε ως κριτική. Τα υπόλοιπα είναι δηµιουργική κριτική που την κάνουν οι Βουλευτές µας. Δεν την κάνετε εσείς. Οι Βουλευτές µας έκαναν τη δηµιουργική κριτική.
Λέµε ναι στην κινητικότητα, αλλά ναι, θέλουµε σχέδιο συγκροτη-
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µένο, αναδιαρθρωµένο, θέλουµε επιχείρηµα, θέλουµε να δούµε
ποιοι λείπουν, θέλουµε αξιολόγηση των δοµών, θέλουµε αξιολόγηση των προσώπων. Αυτά λέµε εµείς.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Φέρτε το.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Εσείς δεν λέτε αυτό.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Δεν το έχετε, κύριε Βορίδη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κύριε Κουρουµπλή,
παρακαλώ!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Εντάξει!
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Εσείς λέτε όχι στην κινητικότητα, όχι
στην αξιολόγηση, όχι στη διαθεσιµότητα. Υπάρχει από τη διαθεσιµότητα …
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Πειράζει, που η φοροδιαφυγή οργιάζει;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κύριε Κουρουµπλή,
σας παρακαλώ πολύ!
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Καταλήγουµε ότι υπάρχει πλεονάζον
προσωπικό. Αντί να κάθεται να το πληρώνει ο Έλληνας φορολογούµενος, το βάζουµε σε διαθεσιµότητα, δίνουµε και χρήµατα
µέχρι να γίνει εκείνη η αξιολόγηση που επιτρέπει την τοποθέτησή
τους. Συµφωνήσατε; Όχι.
Όµως φτάνουµε και στο µεγάλο ταµπού. Απολύσεις.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Χτυπήστε πρώτα τη φοροδιαφυγή.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Απολύσεις: Η κακή λέξη ακούστηκε.
Απολύσεις στο δηµόσιο. Δεν έχει σηµασία αν δεν µπορεί να εξυπηρετηθεί οικονοµικά, διότι αυτό εγώ δεν το άκουσα από τον
Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Μπορεί να αντέξει σήµερα αυτό το οικονοµικό βάρος το δηµόσιο; Δηλαδή ποιος; Ο φορολογούµενος.
Μπορεί να το αντέξει; Δεν το άκουσα. Δεν σας νοιάζει. Δεν πειράζει.
(Θόρυβος στην Αίθουσα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: (Δεν ακούστηκε).
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κύριε Βορίδη, επιτρέψτε µου.
Κύριε Κουρουµπλή, µίλησε ο Αρχηγός σας είκοσι πέντε λεπτά.
Μίλησε ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και όσοι
είχαν υποχρέωση, όλοι οι Βουλευτές τον άκουσαν µε κάθε σεβασµό, όπως πρέπει να κάνουµε. Παρακαλώ, κάντε το ίδιο.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Δεν σας νοιάζει. Θέλετε να έλθετε
εδώ να µας πείτε ιστορίες για το πόσο είστε µαζί µε τους απολυµένους, µε τις οικογένειες που έχουν δυσκολία, που χάνουν το
εισόδηµά τους, που έχουν πολλά παιδιά, όλο αυτό, λες και εµείς
αυτούς δεν τους σκεφτόµαστε.
Όµως θα ήθελα να ρωτήσω το εξής: Όταν αποφασίζετε την
επέκταση των δηµοσίων δαπανών, που για να καλυφθούν οι πολίτες θα χρειαστεί να πληρώσουν φόρους, γιατί έτσι πληρώνεις
την επέκταση των δηµοσίων δαπανών, θα χρειαστεί να αυξηθεί
η φορολογία, άρα θα χρειαστεί να χαθούν θέσεις εργασίας, γιατί
δεν γίνεται αλλιώς, άρα θα χρειαστεί να υπάρξει αποεπένδυση,
άρα να κλείσουν επιχειρήσεις. Αυτούς εσείς δεν τους σκεφθήκατε, γιατί είναι εύκολο να λες αυτά τα ωραία ψευδοσυναισθηµατικά, γιατί είναι καλό και γλυκερό και συµπαθητικό, αλλά το
δύσκολο είναι να φτιάξεις θέσεις εργασίας. Το δύσκολο είναι να
αντιµετωπίσεις τα πραγµατικά προβλήµατα της οικονοµίας. Το
δύσκολο είναι να περιορίσεις τα ελλείµµατα. Το δύσκολο είναι
να έχεις τα δικά σου χρήµατα, για να µιλάς για εθνική κυριαρχία,
διότι, όταν δανείζεσαι, φυσικά ποια εθνική κυριαρχία;
Αυτή λοιπόν η πολιτική η δική µας, του περιορισµού του δανεισµού, είναι αυτή που ενισχύει την εθνική κυριαρχία. Αυτή η
πολιτική µας, της αντιµετώπισης των ελλειµµάτων ανταγωνιστικότητας, που το πήραµε στο -15% και τώρα ουσιαστικά ισοσκελίζεται, αυτή είναι η πολιτική της εθνικής κυριαρχίας, διότι
σήµερα, µε µηδενισµένα τα δηµοσιονοµικά ελλείµµατα, µε βελτιωµένα, σχεδόν µηδενισµένα τα ελλείµµατα ανταγωνιστικότητας
τώρα, ναι, οι Έλληνες ζουν µε τα δικά τους λεφτά και µπορούν
να έχουν πραγµατική εθνική κυριαρχία. Όχι την άλλη, τη δανεική,
αυτή που θέλετε εσείς.
Ας πάµε και στο επόµενο εντυπωσιακό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Άκουσα τον κ. Κασιδιάρη. Ο κ. Κασιδιάρης τι είπε;
Είπε: «Ενώ απολύετε σχολικούς φύλακες, ενώ απολύετε δηµοτι-
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κούς αστυνοµικούς, οι Βουλευτές έχουν αφορολόγητο». Και πριν
αλέκτορας φωνήσαι τρις, οποία σατανική σύµπτωσις! Λες και δεν
είχε ακούσει τον κ. Κασιδιάρη ο κ. Τσίπρας, έρχεται και λέει τα
εξής: «Απολύετε σχολικούς φύλακες, απολύετε δηµοτικούς
αστυνοµικούς, αλλά διατηρείτε τις παχυλές αµοιβές των Υπουργών και των Βουλευτών, που είναι υπεύθυνοι για τη «SIEMENS»
και τα σκάνδαλα».
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Προσέξτε τι παράγει αυτός ο λόγος, διότι προερχόµενος από
τη Χρυσή Αυγή, καταλαβαίνουµε πού αποσκοπεί. Αποσκοπεί
στην απονοµιµοποίηση του πολιτικού συστήµατος και του κοινοβουλευτισµού. Το καταλάβαµε.
Ο ΣΥΡΙΖΑ στην ίδια γραµµή; Δηλαδή, να τον συνδέσω και µε
κάτι άλλο.
Δεν θα πέσει, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνηση από
το Κοινοβούλιο. Θα πέσει από τη λαϊκή πίεση έξω. Δεν το κατάλαβα. Δεν έγιναν εκλογές; Δεν υπάρχει…
(Θόρυβος στην Αίθουσα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
Μη βιάζεσθε. Πάντα τα δικά µου επιχειρήµατά µου είναι πιο
σύνθετα. Μη µε αντιµετωπίζετε απλοϊκά.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Δηλαδή, δεν έγιναν εκλογές; Δεν υπάρχει νόµιµα συγκροτηµένο Κοινοβούλιο; Το Κοινοβούλιο δεν έχει δώσει ψήφο εµπιστοσύνης στην παρούσα Κυβέρνηση; Πώς δεν θα πέσει από το
Κοινοβούλιο και θα πέσει από την πλατεία; Θα γίνει κάτι; Σαν τι;
Σαν την Κοµµούνα του Παρισιού, λέω εγώ, που το άκουσα στην
εισαγωγική τοποθέτηση του κ. Τσίπρα στο συνέδριό του ή «θα
βρεθούµε» -πώς το είπαµε;- «στα γουναράδικα»;
Θα ήθελα να καταλάβω τι από τα δύο ισχύει. Εµπεδωµένος,
βαθύς, αντικοινοβουλευτικός λόγος από τον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ και είναι ντροπή για την Αξιωµατική Αντιπολίτευση αυτό.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Όµως, ακούω και τα υπόλοιπα. Ακούστε τι λέει: «Τόσες απολύσεις έχουν γίνει». Ποιες απολύσεις έχουν γίνει; Διότι έχουν
γίνει απολύσεις στον ιδιωτικό τοµέα. Οι µόνες απολύσεις που
έχουν γίνει ως ενότητα αφορούν µόνο την ΕΡΤ. Άλλη απόλυση
δεν έχει γίνει.
Για να ανοίξω και µία παρένθεση, για να είµαστε όλοι συνεννοηµένοι προς πάσα κατεύθυνση, άρθρο 108…
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Παρακαλώ πολύ για την απόσυρσή του.
Διαβάστε την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου, κύριε Υπουργέ
των Οικονοµικών. Εµείς εδώ που στηρίζουµε την Κυβέρνηση,
έχουµε ψηφίσει για να κοπούν οι συντάξεις του ΟΓΑ, γιατί µας
είπατε ότι δεν υπάρχουν 50 εκατοµµύρια. Δεν δίνουµε 80 εκατοµµύρια παραπάνω για αποζηµιώσεις. Το ξεκαθαρίζουµε. Δεν
δίνουµε! Ξεκάθαρες κουβέντες! Δεν υπάρχει περίπτωση!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Εδώ λοιπόν εµείς θα κάνουµε αυτά. Όµως δεν το άκουσα
αυτό. Ποιο ήταν αυτό; Πού είστε εσείς στο ζήτηµα αυτό; Δεν σας
άκουσα.
(Θόρυβος στην Αίθουσα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
Όµως, βέβαια, άµα το σωµατείο είναι ΣΥΡΙΖΑ, να πάρουν
80.000 ευρώ αποζηµίωση. Δεν σας άκουσα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Καθόλου να µην τους δώσετε.
(Θόρυβος στην Αίθουσα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Ειρήνη υµίν!
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΘΑΣ: Για τον Κατσέλη και τον Δαυίδ να µιλήσετε!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Οι λίστες, που δεν τις έχετε
αγγίξει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Σας παρακαλώ, κύριοι
συνάδελφοι! Θα µιλήσει ο Κοινοβουλευτικός σας Εκπρόσωπος!
Παρακαλώ!
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Συνεχίζω και καταλήγω. Υπήρχε προστιθέµενη αξία σε αυτή την οµιλία του κ. Τσίπρα; Με δύο λόγια,
ακούσαµε κάτι λίγο παραπάνω, λίγο πιο ενδιαφέρον, λίγο καινούργιο, κάτι λίγο διαφορετικό από αυτά τα οποία ακούµε τρία
χρόνια εκτός από το ότι θα αποτύχει η χώρα, θα πέσουµε έξω,
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θα καταστραφούµε, εκτός από το ότι δεν έχει µείνει τίποτα, η ανθρωπιστική κρίση, το µνηµόνιο, η υποτέλεια και όλο αυτό το σχετικό; Υπήρχε µία πραγµατική ιδέα που να συµβάλει στην
υπέρβαση της κρίσης; Ποια; Η ενότητα των χωρών της Ευρώπης
µαζί µε τα κινήµατα της οικολογίας, της Αριστεράς και τα εναλλακτικά, που είναι περίπου 2,5% των ευρωπαϊκών λαών και θα
ανατρέψουν τους συσχετισµούς;
Ο ελληνικός λαός θέλει λύσεις και απαντήσεις τώρα! Όχι κοµµουνιστικές φαντασιώσεις! Δεν του αρκούν, δεν του ταιριάζουν.
Ελάτε να κάνετε καµµιά πρόταση να συζητήσουµε. Μέχρι τότε
είστε ανάξιοι λόγου και ανάξιοι του ρόλου σας!
(Όρθιοι οι Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας χειροκροτούν
ζωηρά και παρατεταµένα)
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω
τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Περιµένετε παρακαλώ, κύριε Λαφαζάνη.
Έχει ζητήσει το λόγο ο Υπουργός Οικονοµικών κ. Στουρνάρας.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Κύριε
Πρόεδρε, ήθελα να πω σχετικά µε το άρθρο 108, ότι αποσύρεται
προσωρινά.
(Όρθιοι οι Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας χειροκροτούν
ζωηρά και παρατεταµένα)
Θα επαναδιατυπωθεί και θα έρθει στη Βουλή από τον αρµόδιο
Υφυπουργό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ευχαριστούµε πολύ.
Ορίστε, κύριε Λαφαζάνη, έχετε τον λόγο.
(Θόρυβος στην αίθουσα)
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Τώρα, κύριε Πρόεδρε, µε συγχωρείτε, τι γίνεται εδώ;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Δεν σας έχω βάλει
χρόνο ακόµα. Αφήστε να ηρεµήσουν, κύριε Λαφαζάνη. Τι να κάνουµε;
Παρακαλώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Τελειώσατε; Παρακαλώ! Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι στα ορεινά, παρακαλώ!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Άµα τους παρακαλείτε έτσι, δεν
θα τελειώσουµε ποτέ.
(Κωδωνοκρουσίες)
Κύριοι συνάδελφοι, ησυχία επιτέλους!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κύριε Λαφαζάνη, σας
παρακαλώ! Υπάρχει Προεδρείο.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΣΣΗΣ: Άσε να διαµαρτυρηθούµε και εµείς, όχι
µόνο εσύ!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Δεν είναι διαµαρτυρία αυτό που
κάνεις. Άκουσε να δεις, έχω δει στη ζωή µου πολλά θέατρα, κακόγουστα, αλλά τέτοιο θέατρο δεν έχω ξαναδεί ποτέ ...
(Χειροκροτήµατα)
...έναν Υπουργό Οικονοµικών να παίζει άθλια παιχνίδια παζαριού και ανταλλαγών µε την Κοινοβουλευτική Οµάδα της Νέας
Δηµοκρατίας, πάνω σε απολυµένους ανθρώπους. Απολύσατε σε
µια νύχτα µε «µαύρο», δυόµισι χιλιάδες ανθρώπους. Και τώρα
προσπαθείτε και ενθουσιάζεστε γιατί τους κόβετε και την αποζηµίωση. Αν είναι δυνατόν! Και µηδέν αποζηµίωση να δίνατε, θα
σηκωνόσασταν όλοι όρθιοι και θα χειροκροτούσατε µέχρι τα µεσάνυχτα! Τέτοια εκδικητικότητα δεν έχω ξαναδεί!
Αλλά, λυπάµαι πάρα πολύ για τον Υπουργό Οικονοµικών. Λυπάµαι πάρα πολύ. Γι’ αυτό βάλατε τη διάταξη, για να παίξετε
αυτό το παιχνίδι µε την ακροδεξιά σας; Αυτό το θέατρο; Και να
καθόσαστε εδώ να φωνασκείτε; Λες και κάνατε το µεγάλο επίτευγµα; Το επίτευγµα ποιο ήταν; Οι δυόµισι χιλιάδες εργαζόµενοι
στην ΕΡΤ δεν ζητάνε µεγαλύτερη αποζηµίωση. Αυτό που ζητάνε,
κύριε Υπουργέ των Οικονοµικών, είναι δουλειά. Να δουλέψουνε
θέλουν οι άνθρωποι! Δεν θέλουν να τους αποζηµιώνετε για να
τους πετάτε στο δρόµο. Αλλά εσείς τους πετάτε στο δρόµο! Δυόµισι χιλιάδες ανθρώπους. Ουδέποτε στην ελληνική ιστορία, από
την ανεξαρτησία αυτής της χώρας, σε µια νύχτα δεν ελήφθη µια
τέτοια απόφαση από το Δηµόσιο. Δυόµισι χιλιάδες άνθρωποι στο
δρόµο!
Λυπάµαι πάρα πολύ, έφυγε ο κ. Βορίδης, ικανοποιηµένος από
το επίτευγµά του...

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Εδώ είµαι, κύριε Λαφαζάνη!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Λυπάµαι πάρα πολύ για το παραλήρηµά σας. Τέτοιο παραλήρηµα δεν έχω ξαναδεί. Υπερφαλαγγίζετε την πιο ακραία πτέρυγα της Δεξιάς µε αυτά που λέτε.
Τέτοιους χαρακτηρισµούς συνολικά, από την αρχή µέχρι το
τέλος, δεν έχω ξαναδεί σε οµιλία και µάλιστα χαρακτηρισµούς
που δεν αντιστοιχούν καθόλου στην πραγµατικότητα.
Αυτός είναι ο πολιτικός σας λόγος; Η υπερφαλάγγιση και της
Χρυσής Αυγής ακόµα; Διότι περί αυτού πρόκειται. Παραλήρηµα
ακροδεξιάς έµπνευσης που θυµίζει άλλες εποχές. Δεν ξέρω
δικές σας, πάντως σίγουρα άλλες. Γιατί αυτή ήταν η οµιλία σας.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ – ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ: Είπε τίποτα τέτοιο ο
Υπουργός;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ξαναδιαβάστε την οµιλία του και
τους χαρακτηρισµούς του! Μνηµείο γι’ αυτήν την Αίθουσα.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Παρακαλώ πολύ!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Δεν υπάρχουν απολύσεις, είπατε; Δεν υπάρχουν απολύσεις; Οι σχολικοί φύλακες πού θα
πάνε;
Βεβαίως, έκανε τη µεγάλη πρόβλεψη: Όσοι έχουν –λέει- διδακτορικό από τους σχολικούς φύλακες, δεν θα απολυθούν. Κάνατε έρευνα και είδατε δεκάδες σχολικούς φύλακες µε
διδακτορικό; Εγώ θα σας πω να προσθέσετε και άλλη κατηγορία:
Όσοι από αυτούς κάνουν τα 100 µέτρα κάτω από 9 δευτερόλεπτα και αυτοί να µην απολυθούν!
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Θα τους πιάσουν σαν
τους Τζαµαϊκανούς, ντοπαρισµένους.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κοιτάξτε, υπάρχει εκδικητικότητα και µανία στις απολύσεις, η οποία έχει βάθος βεβαίως, δεν
είναι µια συναισθηµατική αντίδραση απέναντι σε κάποιες κατηγορίες. Εδώ πάµε για απολύσεις, οι οποίες θα φτάσουν σε δεκάδες χιλιάδες στο δηµόσιο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, υπάρχει
και µια σοβαρότητα και στις απολύσεις, όχι αυτή η κωµωδία και
το θέατρο, το οποίο παίζετε. Δήθεν, µε τις αποζηµιώσεις κάνουµε
παιχνίδι, βάζουµε και τα διδακτορικά. Για να χρυσώσετε το χάπι;
Για αφελείς και ανόητους µας περνάτε, όχι εµάς, τους σχολικούς
φύλακες;
Σας εξήγησα ότι ο σχολικός φύλακας είναι η ψυχή και η καρδιά
του δηµόσιου σχολείου. Εσείς είστε εκτός πραγµατικότητας. Θα
βάλετε security στα σχολεία; Δηλαδή, εκ περιτροπής; Ήδη τα
προβλήµατα είναι τεράστια στα σχολεία. Και µε τον κύριο
Υπουργό Παιδείας –µάλλον της παραπαιδείας- που κάθεται
δίπλα σας, µαζί, θαυµάσια τα κάνετε. Το ΕΠΑΛ του Κορυδαλλού
κλείνει, αλλά εγκαινιάζετε τα ΙΕΚ στον Πειραιά.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ – ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ: Το είπατε και χθες
αυτό.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Βεβαίως το είπα και χθες, γιατί
είναι χαρακτηριστικότατο το παράδειγµα. Διότι οι απολύσεις
αυτές κλείνουν σοβαρές ειδικότητες. Ειδικότητες νοσηλευτών,
ειδικότητες που αφορούν βρεφοκόµους, ειδικότητες που αφορούν τα πιο φτωχά παιδιά που καταφεύγουν εκεί, µε γονείς ανέργους. Εκεί βρήκατε να ξεσπάσετε; Έχετε δει τη δουλειά που
κάνουν; Έχετε επισκεφθεί κανένα από αυτά ΕΠΑΛ; Έχουν εργαστήρια, έχουν µια παράδοση, βγάζουν αποφοίτους που δουλεύουν, βρίσκουν απασχόληση. Και αντί να τα στηρίξετε και να
τα αναβαθµίσετε, πετάτε τις ειδικότητες από τη µια µέρα στην
άλλη στο δρόµο, αντί εκεί να στηριζόταν η δευτεροβάθµια εκπαίδευση, δηλαδή στην τεχνική και στην επαγγελµατική εκπαίδευση.
Έπρεπε να στηριχτεί η δευτεροβάθµια εκπαίδευση, να αναβαθµιστεί και να αποκτήσει προοπτική και όχι να τους δείχνετε το
δρόµο για τα ιδιωτικά εκπαιδευτικά κέντρα, στα οποία βεβαίως
δεν υπάρχει προοπτική να πάνε, γιατί είναι πάµφτωχα αυτά τα
παιδιά. Τα παιδιά αυτά αναζητούν µια δυνατότητα µόρφωσης.
Βεβαίως µε τη Δηµοτική Αστυνοµία τα ίδια κάνετε. Αρχίζετε
και βάζετε διατάξεις, οι οποίες αρχίζουν να τους σκορπάνε,
δήθεν, από εδώ και από εκεί για να χρυσώσουν το χάπι.
Το χειρότερο, βεβαίως, είναι η τροπολογία. Γιατί εδώ δεν
έχουµε απλώς ένα νοµοσχέδιο. Έχουµε και ένα πάκο τροπολογιών, έναν τεράστιο πάκο τροπολογιών, τροποποιήσεων, που
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στην ουσία είναι οι τροπολογίες επί των άρθρων. Μάλιστα, έρχονται δύο και τρεις φορές από τον κάθε Υπουργό αυτές οι τροποποιήσεις.
Έρχεται και η τροποποίηση στην κατάργηση των συλλογικών
συµβάσεων, που είναι το άρθρο 103, στον κατώτατο µισθό, όπου
καταργούµε συλλογικές συµβάσεις και διαλύουµε το συνδικαλισµό. Έρχεται, δήθεν, τροποποίηση –τροπολογία είναι στην
ουσία- και λέει ότι οι εργαζόµενοι θα παίρνουν τον κατώτατο
µισθό των 580 ευρώ, αλλά δεν θα δουλεύουν πενθήµερο και
οκτάωρο. Το διαγράφουµε αυτό. Τα 580 ευρώ µπορεί να δίδονται
ως µισθός για απεριόριστο χρόνο εργασίας την ηµέρα και για
εβδοµάδα εργασίας, η οποία θα είναι και το Σάββατο και την Κυριακή.
Αυτό έκανε ο κύριος Υπουργός µε την διαγραφή που έκανε,
ότι όταν µιλάµε για κατώτατο µισθό, µιλάµε για κατώτατο µισθό
πενθηµέρου και οκταώρου. Καταργείτε δηλαδή, µε µία µονοκονδυλιά και το πενθήµερο και το οκτάωρο. Αυτά τα αίσχη κάνετε
εδώ µε το νοµοσχέδιό σας.
Κύριε Υπουργέ Οικονοµικών, αφήστε τα αστεία τα οποία κάνετε. Λέτε ότι τα είπατε τότε, ότι κάνατε εκείνο, κάνατε το άλλο.
Εµείς σας κάναµε µία ευθεία ερώτηση. Δεν την έχετε απαντήσει
ακόµα. Η ευθεία αυτή ερώτηση αφορά δεκάδες δισεκατοµµύρια
ευρώ, την ώρα που λεηλατείτε τα πάντα γύρω σας. Σας ρωτήσαµε ποια οµόλογα, ποια funds έχετε αποπληρώσει από την
αρχή του χρόνου στο ακέραιο, στο άρτιο και ποια σκοπεύετε να
αποπληρώσετε µέχρι το τέλος του 2013.
Μιλάµε για κερδοσκοπικά funds, κυρίες και κύριοι, τα οποία
δεν µπήκαν στο κούρεµα στο οποίο βάλατε τα ασφαλιστικά ταµεία και τα ληστέψατε. Ερχόσαστε τώρα να τα ανταµείψετε,
επειδή δεν µπήκαν στο κούρεµα, µε την εξόφληση των οµολόγων
στο ακέραιο, ενώ τα έχουν αγοράσει στο 20% και στο 30%.
Δεν µπορείτε, λοιπόν, συνεχώς σε αυτή την Αίθουσα να λέτε :
«Δεν γνωρίζω, δεν ξέρω, δεν απαντώ, δεν έχω πληροφορηθεί».
Μας το είπατε την προηγούµενη φορά. Ακόµα δεν το έχετε πληροφορηθεί αυτό;
Θα µας απαντήσετε, λοιπόν, πόσα ξοφλήσατε, σε τι ύψος και
πόσα θα ξοφλήσετε µέχρι το τέλος του χρόνου. Γιατί αυτό που
κάνετε είναι κινήσεις επιζήµιες για το δηµόσιο συµφέρον. Ληστεύετε µε αυτές τις αποπληρωµές τα λεφτά των φορολογουµένων για να εξοφλήσετε την κερδοσκοπία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Παρακαλώ ολοκληρώστε, κύριε συνάδελφε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Δεν µπορεί να µην απαντάτε. Θα
απαντήσετε!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε συνάδελφε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Κύριε Πρόεδρε, ζητώ να έχω τον λόγο για ένα λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Κύριε Πρόεδρε, φαίνεται ότι το ρεσιτάλ δηµαγωγίας συνεχίζεται από την
πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ και όχι µόνο η δηµαγωγία, αλλά και η αντιφατικότητα.
Θα αναφερθώ στο θέµα των διδακτορικών και των µεταπτυχιακών. Σηκώθηκε µία συνάδελφος από το ΣΥΡΙΖΑ και µας εγκάλεσε πού είναι η αξιοκρατία µας και γιατί τους ανθρώπους µε
µεταπτυχιακά και µε διδακτορικά τους πετάµε έξω, κατά τη
γνώµη της.
Επειδή θέλετε και αριθµούς, θα σας πω ότι είναι διακόσιοι είκοσι τέσσερις άνθρωποι µε µεταπτυχιακά και διδακτορικά στη
Δηµοτική Αστυνοµία. Λες και το να πάρεις µεταπτυχιακό και διδακτορικό, είναι ταξικό! Λόγια της Αριστεράς: Πού χρειάζονται
τα µεταπτυχιακά και τα διδακτορικά σε ανθρώπους που έχουν
βρεθεί στη Δηµοτική Αστυνοµία; Επειδή δεν γνωρίζουµε ποιοι
έχουν πάρει και αν έχουν πάρει –µέχρι στιγµής ξέρουµε ότι δεν
υπάρχει- αλλά γιατί να τους αποκλείσουµε αν κάποιοι άνθρωποι
έχουν δουλέψει να πάρουν ένα µεταπτυχιακό, που δεν το γνωρίζουµε; Να τους αποκλείσουµε! Αυτή είναι η λογική της Αριστεράς.
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Αφού, λοιπόν, µας εγκαλούν πού είναι η αξιοκρατία, υπενθύµισα πριν από λίγο –δεν το µοίρασα απλώς σε χαρτί, σηκώθηκα
και το είπα- ότι έχουµε βάλει νοµοτεχνική βελτίωση γι’ αυτούς
τους ανθρώπους που µπορούν να τους πάρουν οι δήµοι -που
µέχρι τότε έκοβαν κλήσεις- και να τους χρησιµοποιήσουν στις
υπηρεσίες τους. Πρόκειται για ανθρώπους µε προσόντα.
Σηκώνεται άλλος συνάδελφος από το ΣΥΡΙΖΑ και µας λέει:
«Γιατί παίρνετε τους ανθρώπους µε τα µεταπτυχιακά και τα διδακτορικά και τους κρατάτε;». Ακούστε δηµαγωγία! Σου λένε
«άσπρο», λες «συµφωνώ, το έχω καταθέσει» και γυρνάνε µετά
από λίγη ώρα και σου λένε «µαύρο». Και µετά διερωτώνται πώς
αυτοί οι άνθρωποι µένουν στα ποσοστά και γιατί δεν τους εµπιστεύεται ο λαός.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ευχαριστούµε, κύριε
Υπουργέ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µισό λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κύριε Λαφαζάνη…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Στουρνάρα, θα απαντήσετε; Πρέπει να απαντήσετε. Είναι λεφτά του δηµοσίου.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Θα
απαντήσω.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Νοµίζω ότι οφείλετε την απάντηση όχι σε εµένα, αλλά σε όλη τη Βουλή.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Η ελληνική Δηµοκρατία πληρώνει τις υποχρεώσεις της, όπως κάνετε και
εσείς. Το είπα στον Αρχηγό σας. Του είπα και τον ρώτησα: Εφόσον λες αυτά που λες, γιατί και εσύ στο συµβούλιο των πολιτικών
Αρχηγών µετά τις εκλογές συµφώνησες να πληρωθεί το οµόλογο;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Αυτή είναι η απάντηση;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Αυτή
είναι η απάντηση, βεβαίως!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Έλεος! Μπράβο! Να χαίρεστε
τον Υπουργό Οικονοµικών! Αυτή είναι η απάντηση που µου δίνετε
στα οµόλογα τα οποία πληρώνετε; Είναι δυνατόν; Λυπάµαι πάρα
πολύ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Τον χαιρόµαστε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Λυπάµαι πάρα πολύ για τον
τρόπο της απάντησης, για το ότι σηκώνετε και φεύγει και δεν µε
ακούει, αλλά και για το περιεχόµενο πολύ περισσότερο της απάντησης, διότι µιλάµε για δεκάδες δισεκατοµµύρια, κύριε Πρόεδρε.
Λυπάµαι πολύ περισσότερο για τον κ. Μιχελάκη. Είστε καινούργιος Υπουργός και πρέπει να απαντάτε στα επιχειρήµατα
των άλλων και όχι να αρχίζετε να αναφέρεστε …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ολοκληρώστε τώρα,
κύριε Λαφαζάνη.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ:… στο τι λέει ο άλλος και να αρχίζετε, υποτίθεται, να κατακεραυνώνετε. Γιατί ξέρετε ότι δεν είµαστε µόνοι µας εδώ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Να ψάξετε να βρείτε ποιοι έχουν
τα ΙΕΚ! Εδώ κοντά είναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Παρακαλώ, κύριε συνάδελφε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κεντρική Ένωση Δήµων Ελλάδας κατέθεσε ψήφισµα µε το οποίο εκφράζει τη διαµαρτυρία
της για τις διατάξεις του πολυνοµοσχεδίου του Υπουργείου Οικονοµικών που καταργούν βασικές αρµοδιότητες της τοπικής αυτοδιοίκησης και απαξιώνουν το ρόλο και την προσφορά της στη
λειτουργία της Δηµόσιας Διοίκησης.
(Στο σηµείο αυτό κατατίθεται για τα Πρακτικά το προαναφερθέν ψήφισµα, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της
Βουλής)
Ορίστε, κύριε Κουκουλόπουλε, έχετε το λόγο.
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, ζήτησα τον λόγο όπως και άλλοι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι, µόλις ολοκλήρωσε ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης την οµιλία του.
Εν τω µεταξύ, όµως, παρακολούθησα κι εγώ, µαζί µε άλλους
συναδέλφους, µία παράσταση που αφορούσε τις αποζηµιώσεις

14942

των εργαζοµένων της ΕΡΤ. Θέλω να πω πάρα πολύ καθαρά
στους συναδέλφους της Νέας Δηµοκρατίας, µαζί µε τους οποίους στηρίζουµε την Κυβέρνηση, κάτι πολύ απλό: Δεν ξέρω αν
είναι χάρισµα, πάντως είναι χρήσιµο και καλό να αναλαµβάνεις
τις ευθύνες σου. Όταν δεν τις αναλαµβάνεις, υπάρχουν συγκεκριµένες λέξεις στο πλούσιο ελληνικό λεξιλόγιο. Αν, λοιπόν, σας
φαίνετε µεγάλη η αποζηµίωση των απολυµένων της ΕΡΤ, ξαναγυρίστε πίσω να δείτε τι ακριβώς κάνατε και το ονοµάσατε και
µεταρρύθµιση.
Σας είχαµε προτείνει εκκαθάριση εν λειτουργία! Θέλω να σας
πω καθαρά από το Βήµα πως ό,τι και αν γίνει, ό,τι διάταξη και αν
φέρει ο Υφυπουργός, όποιος έχει στοιχειώδεις γνώσεις εργατικού δικαίου ξέρει ότι θα είναι ακριβότερη η λύση, από µία λύση
που θα γινόταν µε εκκαθάριση εν λειτουργία.
Πρέπει να αναλάβετε τις ευθύνες σας γιατί είναι µονοµερής
ενέργεια. Όλα τα πανηγύρια και το πέρα δώθε κ.λπ., θα αποδειχθούν ψέµατα «µε κοντά ποδάρια» τις επόµενες ηµέρες. Αύριο
έχουµε την εξεταστική και την Παρασκευή έχουµε το νοµοσχέδιο
για την ΕΡΤ. Δεν θέλω να πω περισσότερα.
Επίσης ήθελα να δώσω µια απάντηση –γιατί ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας επιδόθηκε σε µία πολωτική οµιλία µε το ΣΥΡΙΖΑ, παίζεται αυτό το θέατρο και
προσπαθούν µεταξύ τους να µονοπωλήσουν το διάλογο χωρίς
να βγαίνει και συµπέρασµα- και να πω πολύ καθαρά ότι έθεσε
ένα ερώτηµα ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και ως
κυβερνητική Πλειοψηφία πρέπει να τους απαντήσουµε.
Ρώτησε λοιπόν το εξής: «Μετά από όλα αυτά, τι;». Αν ο κ. Τσίπρας είχε φροντίσει να διαβάσει λίγο καλύτερα το νοµοσχέδιο,
έστω τους τίτλους του, θα καταλάβαινε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κάτι πολύ απλό, ότι αυτό το ίδιο το νοµοσχέδιο του δίνει
την απάντηση. Έχουµε φύγει από τη λογική του παρωχηµένου
διλήµµατος «µνηµόνιο, αντιµνηµόνιο», όπως το έχει θέσει πρόσφατα στο συνέδριό του «µνηµόνιο, δηµοκρατία».
Τα ζητήµατα που έχει πια µπροστά της η χώρα είναι άλλα και
περιγράφονται κατ’ ελάχιστον ή και καθόλου στο µνηµόνιο. Αργά
ή γρήγορα θα φτάναµε να είµαστε εµείς αντιµέτωποι µε το πρόβληµά µας. Από αυτήν την άποψη λοιπόν αυτό το νοµοσχέδιο θα
το χαρακτήριζα κυριολεκτικά ως µεταίχµιο.
Αγαπητοί συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, θα έπρεπε να ενηµερώνετε
τον Πρόεδρό σας για τις τοποθετήσεις όλων ανεξαίρετα των
Βουλευτών αυτές τις δύο µέρες για τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος, οι οποίες ήταν έντονα κριτικές και καινοτόµες, ενώ
περιελάµβαναν προτάσεις. Υπήρχαν τοποθετήσεις που ήταν κριτικές απέναντι στην αδυναµία της χώρας, στην αδυναµία του πολιτικού συστήµατος, στην αδυναµία της σηµερινής Κυβέρνησης
και της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου να φέρει νοµοσχέδιοτοµή στα φορολογικά, κάτι που χρειάζεται η χώρα. Είµαστε αντιµέτωποι µε το πρόβληµά µας και εδώ πια δεν έχουµε να
κάνουµε µε την τρόικα.
Το δεύτερο ζήτηµα που ανοίγει µέσω της κινητικότητας είναι
το κρίσιµο ζήτηµα του κράτους. Μήπως θα έπρεπε να υπενθυµίσω ότι ζούµε σε µία εποχή όπου περισσότερο από το 80% των
αποφάσεων που µας αφορούν, λαµβάνεται έξω σε διεθνή φόρα;
Τι σηµαίνει αυτό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι; Στη χθεσινή µου
παρέµβαση προσπάθησα να εστιάσω σ’ αυτό το ζήτηµα. Οι αναπτυγµένες χώρες, αυτές δηλαδή τις οποίες θέλουµε να φτάσουµε και στις οποίες θέλουµε να µοιάσουµε, έχουν κάνει εδώ
και πολλές δεκαετίες µια επιλογή, την επιλογή του επιτελικού
κράτους. Αυτό το κράτος είναι µικρό και ευέλικτο στην κορυφή
του, διογκωµένο –δεν φοβάµαι τις λέξεις- και πολύ µεγαλύτερο
και ισχυρότερο στην αποκεντρωµένη του έκφραση. Επίσης, αυτό
το κράτος είναι µικρό, ολιγάριθµο και ευέλικτο στο κέντρο, έτσι
ώστε να µπορεί αποτελεσµατικά µε την ευθύνη στο εσωτερικό,
αλλά κυρίως αποτελεσµατικά να διεκδικεί και να κατοχυρώνει τα
συµφέροντα της χώρας στα διεθνή φόρα, γιατί εκεί λαµβάνονται
πολλές αποφάσεις.
Μέσω, λοιπόν, του σηµερινού νοµοσχεδίου έχουµε µία λαµπρή
ευκαιρία- δυνατότητα να συζητήσουµε ακριβώς αυτό, το πώς εννοεί δηλαδή ο καθένας από εµάς το σύγχρονο κράτος. Ας αφήσουµε την τρόικα να κάνει τη δουλειά της και ας κάνουµε εµεί τη
δική µας. Μπορούµε να το κάνουµε αυτό;

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Η συζήτηση στο Κοινοβούλιο δείχνει ότι οι προτάσεις εδώ δεν
περισσεύουν. Δεν το λέω εγωιστικά, αλλά κατά κύριο λόγο προτάσεις ακούµε από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ, από τη συρρικνωµένη Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΠΑΣΟΚ, από όλους τους
Βουλευτές ανεξαίρετα. Και αναφέροµαι και σ’ αυτούς που έχουν
µιλήσει µέχρι σήµερα, αλλά και σ’ αυτούς που θα συνεχίσουν να
µιλούν. Αυτή είναι η αλήθεια. Άλλωστε, µπορεί κανείς να ανατρέξει στα χθεσινά, αλλά και στα σηµερινά Πρακτικά, προκειµένου
να διαπιστώσει του λόγου το αληθές.
Έτσι, λοιπόν, αν ο ΣΥΡΙΖΑ είχε να µας πει κάτι επ’ αυτών και
αν δεν έχει ήδη υιοθετήσει τη λογική του ώριµου φρούτου, δηλαδή τη λογική του ανοίξαµε και περιµένουµε να έρθει προς τα
πάνω µας η εξουσία, θα έµπαινε στον κόπο να πει κάτι µέσω του
Αρχηγού του. Κανένας δεν µπορεί να διεκδικήσει το µονοπώλιο
της ευαισθησίας σε ζητήµατα απολύσεων και ειδικότερα, αν θέλετε, σε ζητήµατα απολύσεων εκπαιδευτικών.
Μάλιστα, ζητώ και την επιβεβαίωση του παριστάµενου Υπουργού Παιδείας, σχετικά µε το ότι η Κοινοβουλευτική Οµάδα του
ΠΑΣΟΚ αντέδρασε έντονα διά του Γραµµατέα της –ο οποίος
είναι εδώ παρών- στο ζήτηµα που αφορούσε την τεχνολογική-τεχνική εκπαίδευση. Όµως στο σηµείο αυτό θέλω να προσέξετε,
γιατί δεν αντιδράσαµε µόνο για τους καθηγητές –για τους οποίους προφανώς και θέλουµε να συνεχίσουν να δουλεύουν- αλλά
το ίδιο και περισσότερο αντιδράσαµε για την τυχόν κατάργηση
των ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ. Πρόκειται για ένα µέτρο µε βαθύτατα ταξικό
χαρακτήρα. Παρ’ όλα αυτά, δεν άκουσα τίποτα γι’ αυτά από έναν
ηγέτη της Αριστεράς.
Θέλω να πω στον Αρχηγό της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης ότι
όλα αυτά ενδιαφέρουν και αφορούν πρώτα απ’ όλα αυτούς
στους οποίους απευθύνονται και εξυπηρετούν και στη συνέχεια
τους λειτουργούς τους, δηλαδή τους υπαλλήλους. Αυτές είναι
θεµελιώδεις αρχές µε τις οποίες µπορούµε να στήσουµε ένα
πραγµατικά σύγχρονο κράτος από το οποίο, δυστυχώς, πόρρω
απέχουµε. Όµως, δεν ακούσαµε τίποτα σχετικό από τον κ. Τσίπρα.
Αντίθετα, αυτό που ακούσαµε ήταν κοινοτοπίες και αδυναµία
κατανόησης του νοµοσχεδίου. Αυτό που περιµέναµε ήταν να
ακούσουµε µία απάντηση σε ένα ερώτηµα που έθεσε ο εισηγητής µας στη συζήτηση επί της αρχής.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Έχουν γίνει δεκάδες παρεµβάσεις και από τους Βουλευτές,
αλλά συγκεκριµένα και από τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο –
µάλιστα, ήρθε και ο ίδιος ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ- για την τροπολογία που αφορούσε τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Όµως, δεν
µας απάντησε για την ατυχέστατη και αναληθή αναφορά που
έγινε στο Συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ περί τροπολογίας, που αφορούσε τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και τη χρήση του αεροπλάνου
και η οποία δεν υπήρξε ποτέ. Ζητήσαµε να υπάρξει ένα «συγγνώµη, κάναµε λάθος». Όµως µέχρι τώρα, δεν έχουµε πάρει καµµία απάντηση. Αυτό σηµαίνει ότι στο δηµόσιο διάλογο µπορούµε
να ψευδόµαστε µεταξύ µας, µπορούµε να βαδίζουµε αλληλοψευδόµενοι και όλα να είναι καλά; Δεν είναι έτσι! Ζητάµε, λοιπόν, µία
απάντηση.
Επίσης περιµέναµε ένα σχόλιο, περιµέναµε να υπάρξει µια
απόσταση από τα όσα φοβερά είπε χθες από το Βήµα της Βουλής µία καθ’ όλα αγαπητή συνάδελφος, η οποία το 2009 ήταν
στις δικές µας γραµµές, είχαµε εκλεγεί µαζί. Αυτή η συνάδελφος,
λοιπόν, µίλησε για δικτατορίες, για δωσίλογους και επανέφερε
µία ορολογία πρωτοφανή, η οποία οδηγεί µε πολωτικές λογικές
-σαν και αυτές που ακούσαµε προ ολίγου από το Βήµα- σε ένα
νέο διχασµό τον ελληνικό λαό. Μετά την περιπέτεια που έχει υποστεί ο ελληνικός λαός, από αυτό έχει ανάγκη η πατρίδα; Αυτός
είναι ο σεβασµός που δείχνουµε στις θυσίες του ελληνικού λαού;
Αυτό που πρέπει να κάνουµε είναι να τον οδηγήσουµε σε ένα νέο
διχασµό ή να του δώσουµε όραµα και ελπίδα µε συγκεκριµένες
και σαφείς προτάσεις που θα τον οδηγήσουν κάπου; Πάντως,
είναι γεγονός πως αυτό που δεν πρέπει σε καµµία περίπτωση να
κάνουµε είναι να δίνουµε εδώ πέρα παραστάσεις, προκειµένου
να κερδίσουµε τις εντυπώσεις του ενός και των δύο λεπτών.
Περιµέναµε λοιπόν να ακούσουµε άλλα από τον κ. Τσίπρα.
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Όµως, δυστυχώς, άλλα ακούσαµε. Μάλιστα, ακούσαµε και για
το φοβερό του δίληµµα. Οι νοσηλευτές, λέει, οι καθηγητές και
οι φύλακες από τη µια και οι Βουλευτές από την άλλη. Ήταν η
απάντησή του στο δίληµµα του Πρωθυπουργού. Όµως το δίληµµα του Πρωθυπουργού είναι λίγο ασαφές –φύλακες ή νοσηλευτές- αλλά το καταλαβαίνω, καταλαβαίνω τι προσπαθούσε να
πει. Δεν συµφωνώ.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επαναληπτικά το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Το δίληµµα του Αρχηγού του ΣΥΡΙΖΑ είναι σαφέστατο, αλλά
δεν το καταλαβαίνω, δεν θέλω να το καταλάβω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κύριε Κουκουλόπουλε, θα πρέπει να ολοκληρώσετε.
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν µπορώ να δεχθώ ότι ο Αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ όχι απλά είπε ό,τι είπε χθες ο κ. Κασιδιάρης
από το Βήµα της Βουλής, αλλά έβαλε στη ζυγαριά από τη µια το
Κοινοβούλιο και τους θεσµούς και από την άλλη, τους υπαλλήλους σε µια λογική απόλυτου λαϊκισµού και ισοπέδωσης. Υπάρχει
καιρός µέχρι το βράδυ για να ανακαλέσετε αυτήν την απαράδεκτη αναφορά και εξίσωση των θεσµών. Θα πρέπει να υπάρξει
ανάκληση αυτής της αναφοράς. Θα πρέπει να υπάρξει διόρθωση. Τέλος πάντων, δεν ξέρω τι πρέπει να υπάρξει, αλλά
θεωρώ ότι προσβάλλει το Κοινοβούλιο. Και το θέµα αυτό προφανώς και δεν είναι ατοµικό ζήτηµα κανενός από εµάς, αλλά
ούτε και συλλογικό όσων εξ ηµών ήµαστε συνάδελφοι. Προφανώς!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κύριε συνάδελφε,
ολοκληρώστε, σας παρακαλώ.
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κύριε συνάδελφε,
έχετε υπερβεί το χρόνο σας.
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε,
λέγοντας µία φράση, την οποία είχα πει και στην πρώτη παρέµβασή µου στο συζητούµενο νοµοσχέδιο, γιατί την πιστεύω βαθιά.
Θεωρώ λοιπόν, κύριε Υπουργέ, ότι θα πρέπει να υπάρξει ιδιαίτερη προσοχή ώστε να γίνουν αλλαγές µέχρι το τέλος, προκειµένου να προσπαθήσουµε να δώσουµε µεταρρυθµιστικό νόηµα
στην κινητικότητα και σε ό,τι πάµε να κάνουµε στο δηµόσιο, διότι,
δυστυχώς, από αυτούς που παριστάνουν την επερχόµενη κυβέρνηση δεν υπάρχει καµµία ελπίδα. Εποµένως, αυτό που πρέπει να
καταλάβουµε είναι ότι είναι διπλή η ευθύνη που µας βαραίνει.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ)
Γι’ αυτό και απευθύνω έκκληση, έστω και την τελευταία στιγµή,
να ξαναδούµε τις διατάξεις για το Παρατηρητήριο. Θεωρώ ότι
θα πρέπει να αποσυρθούν. Υπάρχουν µεγάλες επιφυλάξεις από
την Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΠΑΣΟΚ, όσον αφορά στο κατά
πόσο πρόκειται για πραγµατικά µνηµονιακή µας υποχρέωση. Πιστεύουµε βαθιά ότι είναι υποχρέωση την οποία έχουν δηµιουργήσει κάποιοι «µανδαρίνοι» του Υπουργείου Οικονοµικών
βάζοντάς τη στο τραπέζι µε την τρόικα και φέρνοντάς τη µετά
µαζί τους ως µνηµονιακή υποχρέωση για τη χώρα.
Έχει παιχτεί πολλές φορές τα τελευταία τρία χρόνια αυτό το
παιχνίδι από συγκεκριµένους κύριους µε ονοµατεπώνυµο. Γι’
αυτό πιστεύω ότι τις διατάξεις για το Παρατηρητήριο µε έναν
εξαντλητικό διάλογο των δύο πολιτικών Αρχηγών, των Υπουργών
Οικονοµικών και των Υπουργών Εσωτερικών θα πρέπει να δείτε
µέχρι και το βράδυ τη δυνατότητα να αποσυρθούν. Τι προκαλούν
είναι –νοµίζω- γνωστό. Θίγουν κατάφορα την αυτοτέλεια και, βεβαίως, µας αποµακρύνουν µε ταχύτητα φωτός απ’ αυτό στο
οποίο θέλουµε να φθάσουµε: το σύγχρονο κράτος.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Πριν δώσω τον λόγο
στον κύριο Παφίλη, ήθελα να ενηµερώσω το Σώµα ότι τελικά δεν
θα διακόψουµε, αλλά θα συνεχίσουµε τη συνεδρίασή µας, διότι
έχουν µιλήσει µέχρι στιγµής δέκα Βουλευτές. Είναι εγγεγραµµένοι εκατό παρά δύο. Καταλαβαίνετε, λοιπόν, ότι εάν διακόψουµε,
δεν θα προλάβει να µιλήσει κανένας.
Ορίστε, κύριε Παφίλη, έχετε τον λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Αυτό που µας ταιριάζει γραφικά, είναι
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το «κάτι µας θυµίζει» όλη αυτή η ιστορία της αντιπαράθεσης. Τι
είναι, όµως, αυτό που µας θυµίζει; Είναι η γνωστή ιστορία, που
επαναλαµβάνεται µε άλλους συνεταίρους σήµερα στην αντιπαράθεση. Είχαµε δηλαδή τον δικοµµατικό καυγά, ο οποίος µάλιστα ήταν οξύτατος, ακόµη πιο οξύς απ’ ό,τι γινόταν σήµερα.
Τώρα επανέρχεται ο διπολικός καυγάς ανάµεσα στη Νέα Δηµοκρατία από τη µια µεριά µε άλλες δυνάµεις, δηλαδή τον ονοµαζόµενο κεντροδεξιό πόλο και στο ΣΥΡΙΖΑ µε κάποιες πιθανά
άλλες δυνάµεις, τον ονοµαζόµενο κεντροαριστερό πόλο.
Η αντιπαράθεση γίνεται σκληρή φραστικά, αλλά από άποψη
ουσίας, άσφαιρα πυρά. Γι’ αυτό και είναι οξύτατη. Γιατί αν θέλαµε να κάνουµε σοβαρή πολιτική συζήτηση, θα έµπαιναν διαφορετικά τα ζητήµατα.
Παραδείγµατος χάριν, ο κ. Τσίπρας λέει: «Μας φέρνετε νοµοσχέδιο που δεν έχει καµµιά λογική». Έτσι είπε. «Μας φέρνετε νοµοσχέδιο που έχει ιδεοληψίες και µίσος απέναντι σε ένα λαό και
σε µία χώρα», λες και σε µία χώρα κατοικούν αταξικά κάποιοι κάτοικοι. Είναι δηλαδή το ίδιο η χώρα, και το κεφάλαιο και η εργατική τάξη, οι εργαζόµενοι.
«Μας φέρνετε τέτοια µέτρα, για να διασφαλίσετε τις κυβερνητικές σας καρέκλες». Αυτά ειπώθηκαν. Αυτό είναι πολιτική, κριτική ουσίας µιας δύναµης, που λέει ότι θέλει να αλλάξει; Μόνο
κάποιος αφελής µπορεί να το πιστέψει. Είναι σύγκρουση για το
ποιος θα διαχειριστεί το ίδιο σύστηµα. Είναι σύγκρουση για το
ποιο µείγµα διαχείρισης θα επιλεχθεί. Και κακώς, αλλά αυτό βολεύει.
Τα ίδια έκανε η Νέα Δηµοκρατία µε το ΠΑΣΟΚ παλαιότερα,
που έλεγε ότι θα κάνει σοβιέτ, ότι θα κάνει σοσιαλισµό, ότι θα
κοινωνικοποιήσει τα πάντα. Τίποτα απ’ όλα δεν επρόκειτο να
κάνει ούτε και έκανε το ΠΑΣΟΚ. Υπηρέτησε τον καπιταλισµό και
µάλιστα τον έβγαλε και ασπροπρόσωπο σε δύσκολες περιόδους.
Ανάλογη ιστορία επαναλαµβάνεται και σήµερα. Επίθεση για
κοµµούνες του Παρισιού, γουναράδικα κ.λπ. Πού τα βρήκατε; Είδατε πουθενά να γράφει ο ΣΥΡΙΖΑ ότι θα κοινωνικοποιήσουµε τα
βασικά και συγκεντρωµένα µέσα παραγωγής, ότι η οικονοµική
εξουσία θα παρθεί από το λαό, ότι θα υπάρχει κεντρικός σχεδιασµός κ.λπ.; Όχι. Τότε γιατί τα λέτε;
Άρα έχουµε «το ένα χέρι νίβει το άλλο και τα δυο στην πραγµατικότητα το σύστηµα». Αυτή είναι η ουσία του καυγά σήµερα,
ότι εµείς –λέει η Νέα Δηµοκρατία και οι δυνάµεις που συγκροτούν σήµερα την Κυβέρνηση- µπορούµε καλύτερα, έστω µε αυτά
τα άγρια µέτρα, να βγάλουµε τον καπιταλισµό από την κρίση, να
τον «ξελασπώσουµε» σε αυτήν τη φάση και να περάσουµε σε κάποια ανάκαµψη.
Έφυγε από την Αίθουσα ο κ. Στουρνάρας, ο οποίος ως τεχνοκράτης είναι και κυνικός µερικές φορές. Όµως, αυτό είναι καλό.
Λέει ωµά ότι ο καπιταλισµός, για να µπορέσει να ανασυγκροτηθεί, πρέπει να περάσει από σωρούς ερειπίων. Το έχει πει. Και δηµόσια το έχει πει. Δεν το έχει πει ακριβώς έτσι, αλλά αυτό εννοεί.
Έρχεται ο κ. Τσίπρας από την άλλη µεριά και λέει «Ποιο είναι
το δίληµµα;». Μνηµόνιο ή δηµοκρατία; Τι πάει να πει δηµοκρατία;
Η δηµοκρατία είναι αστική, προλεταριακή. Δεν είναι αφηρηµένη
έννοια. Ούτε είναι ταξική έννοια.
Έχουµε αστική δηµοκρατία, που είναι στην πράξη οικονοµική
και πολιτική πολλές φορές. Άρα είναι οικονοµική δικτατορία του
κεφαλαίου απέναντι στην εργατική τάξη και στους εργαζοµένους.
Υπάρχει και η προλεταριακή δηµοκρατία, η λαϊκή δηµοκρατία
–για να την πω έτσι- που εκφράζει την εξουσία της εργατικής
τάξης, δηλαδή της συντριπτικής πλειοψηφίας των παραγωγών
του πλούτου απέναντι σε αυτούς που εκµεταλλεύονται τον
ιδρώτα, το µόχθο αυτών που παράγουν τον πλούτο. Τι πάει δηλαδή να πει πως το πρόβληµα της Ελλάδας είναι η δηµοκρατία;
Δεύτερο θέµα, όλα αυτά που τέθηκαν από την πλευρά του Αρχηγού του ΣΥΡΙΖΑ είναι αποτέλεσµα ξένης κατοχής. Η Ελλάδα
είναι αποικία. Διατάζει η Γερµανία, ο Σόιµπλε, η Μέρκελ και εκτελεί η Κυβέρνηση συµβόλαια και µάλιστα σε σηµείο που αν ακούγονται καµµιά φορά σε καφενεία, καλά είναι. Έρχεται ο Σόιµπλε
να κάνει προεκλογική εκστρατεία στην Ελλάδα. Μα αυτή είναι
σοβαρή πολιτική επιχειρηµατολογία;
Και στην Πορτογαλία το ίδιο γίνεται; Και στην Ισπανία το ίδιο
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γίνεται; Και στην Ιρλανδία το ίδιο γίνεται; Και στη Γαλλία που
µπαίνει στην κρίση; Εκεί ποιος είναι; Όµως, εκεί είναι ο Ολάντ,
που έφερε τον καινούργιο αέρα στην Ευρώπη, µεταξύ Μαΐου και
Ιουνίου. Λέγατε ότι εδώ έρχεται και φυσάει νέος αέρας. Πάει και
η συµµαχία του Νότου! Αυτό είναι το πρόβληµα;
Δεν υπάρχει δηλαδή καπιταλισµός; Δεν υπάρχει κρίση του καπιταλιστικού συστήµατος; Γιατί κρύβεστε; Δεν υπάρχει τέτοια
κρίση που εκδηλώνεται, βαθαίνει, αγκαλιάζει όλη την ευρωζώνη
και όλο τον καπιταλιστικό κόσµο; Κλασική, καραµπινάτη, µε όλα
τα στοιχεία που περιγράφηκαν από τον Μάρξ ακόµη. Δεν υπάρχει αυτό;
Ποιο είναι το θέµα δηλαδή στην Ελλάδα; Ότι θα έρθει αύριο
µια δύναµη που ονοµάζεται αριστερή και δεν ξέρω πώς θέλει να
λέγεται –δεν µας απασχολεί αυτό- η οποία χωρίς να πάρει στα
χέρια του την οικονοµική εξουσία ο εργαζόµενος, η εργατική
τάξη θα αλλάξει την κοινωνία; Σε ποιον τα λέτε αυτά; Σε ποιον;
Και πυροδοτείτε, λοιπόν, το δίπολο, για να δηµιουργηθεί αυτό
το δίπολο και να εγκλωβιστεί και πάλι ο λαός σε ένα ΠΑΣΟΚ, κακέκτυπο µάλιστα του ΠΑΣΟΚ του ’81, ακόµη και στα πολιτικά
συνθήµατα. Γιατί ήταν και πιο προχωρηµένα τότε. «Έξω από το
ΝΑΤΟ», «ΕΟΚ και ΝΑΤΟ το ίδιο συνδικάτο». Τα θυµόµαστε όλα.
Αυτά, βέβαια, τώρα έχουν ξεχαστεί. Άλλωστε το συνέδριο απεφάνθη.
Και κακώς η Νέα Δηµοκρατία –το κάνει, όµως, για να εξυπηρετήσει άλλες σκοπιµότητες- κάνει τη στρουθοκάµηλο. Είπε:
«Πάση θυσία στην Ευρωζώνη». Αυτό δεν αποφασίσατε στο κλείσιµο ή κάναµε λάθος;
Τι σηµαίνει «πάση θυσία στην Ευρωζώνη»; Ότι δεχόµαστε το
σύµφωνο για το ευρώ. Τι λέει το σύµφωνο για το ευρώ, που κόπτεστε για τους µισθούς και φωνάζετε εδώ και κατηγορείτε την
Κυβέρνηση; Και καλά κάνετε, βέβαια, και την κατηγορείτε. Λέει
ότι οι µισθοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ευρωζώνη πρέπει
να ευθυγραµµιστούν µε τους κατώτερους µισθούς των χωρώνµελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή Βουλγαρία, Ρουµανία,
και ότι πρέπει επίσης να παρθεί υπ’ όψιν το επίπεδο των µισθών
στους µεγάλους εταίρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ποιοι
είναι; Πρώτη είναι η Κίνα και δεύτερη η Ινδία. Δηλαδή εκατό και
διακόσια ευρώ. Άρα, όταν λες Ευρωζώνη, εννοείς αυτά.
Προς τι, λοιπόν, η αντιπαράθεση; Κάλπικη είναι, κατά τη γνώµη
µας, και προσπαθεί να στήσει παγίδες στον κόσµο. Γιατί; Για να
περάσουν τα νοµοσχέδια και να είναι επί της ουσίας.
Να επαναλάβουµε και πάλι ότι εµείς δεν κατηγορούµε την Κυβέρνηση πως δεν έχει σχέδιο. Αυτό δεν είναι κριτική. Σχέδιο έχει.
Τώρα αν κάνει φάλτσα, δηλαδή φάουλ, αυτό είναι άλλο θέµα.
Έχει σχέδιο και µάλιστα οργανωµένο.
Θέλει να ισοπεδώσει τα πάντα, δηµιουργώντας σωρούς ερειπίων για τους εργαζόµενους. Θέλει να δηµιουργήσει συνθήκες
παραδείσου για να µπορέσει το κεφάλαιο να επανεπενδύσει µε
όρους µεσαίωνα, γαλέρας, και να µπορέσει σε µία περίοδο ανάκαµψης να εξασφαλίσει κάποια κέρδη. Γιατί η ανάκαµψη µπορεί
και να έρθει, είτε µε το ένα είτε µε το άλλο µείγµα. Και µπορεί να
είναι αντικειµενική. Μόνο που θα είναι προσωρινή. Θα είναι πάνω
σε σωρούς ερειπίων.
Για αυτό και έχει ενιαία λογική. Και δεν µπορεί κανένας να
κάνει τον τυφλό, τάχα µου ότι το κάνουν από µίσος γενικά και
αφηρηµένα. Υπάρχει ταξικό µίσος και αντιπαράθεση. Αυτή είναι
η ιστορία της κοινωνίας και των κοινωνιών από τότε που υπάρχουν. Εδώ, όµως, υπάρχει ένα σχέδιο που λέει, παραδείγµατος
χάριν, στον δηµόσιο τοµέα πρέπει να αφανίσω ό,τι κοινωνικό
υπάρχει για να εξοικονοµήσω κονδύλια για να πάνε στο κεφάλαιο, να ξεπληρωθούν…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Παρακαλώ, ολοκληρώνετε, κύριε συνάδελφε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Θα τελειώσω, κύριε Δραγασάκη. Όλοι
µίλησαν λίγο παραπάνω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Είµαστε ήδη στο λίγο
παραπάνω. Ο χρόνος οµιλίας είναι οκτώ λεπτά και είµαστε στα
δέκα λεπτά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Ναι, θα τελειώσω.
Πρέπει λοιπόν να απελευθερωθούν µια σειρά τοµείς για να
επενδυθούν κεφάλαια. Για να είµαστε πιο πρακτικοί, να πάµε, πα-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ραδείγµατος χάριν, στην περίπτωση των σχολικών φυλάκων.
Καλά, εδώ αυτά που συµβαίνουν είναι και για γέλια. Δηλαδή θα
έχουν µπόλικο υλικό οι συγγραφείς των επιθεωρήσεων. Πείτε
µας πόσοι σχολικοί φύλακες έχουν µεταπτυχιακά και ό,τι άλλο
ζητάνε; Δεν έχετε στοιχεία; Τι κράτος είστε;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ: Διδακτορικά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ: Διδακτορικά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Πόσοι έχουν και διδακτορικά; Εγώ
όσους ξέρω είναι φτωχοί άνθρωποι, άνδρες και γυναίκες, που
παίρνουν 500 ευρώ. Δεν παίρνουν ούτε καν 900 και 1.000 ευρώ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ: Τελευταία πήραν και διδακτορικό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Προσπαθούν να επιβιώσουν. Και αν
υπάρχει περίπτωση -όπως το είπε πριν ο κ. Μιχελάκης, πανηγυρίζοντας µάλιστα- να έχουν µεταπτυχιακό και διδακτορικό, και
µόνο που δουλεύουν εκεί, πρέπει να ντρέπεστε. Να µην τολµάτε
να µιλήσετε. Αν έχετε δηλαδή σχολικούς φύλακες, όπως έχετε
αστυνοµικούς της Δηµοτικής Αστυνοµίας, µε µεταπτυχιακά και
διδακτορικά, θα έπρεπε να κρυφτείτε στο όγδοο υπόγειο!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ: Αυτό που λες είναι ταξικό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Αυτό είναι το σύστηµά σας. Σκεφτείτε
πού έφτασαν αυτοί οι άνθρωποι! Έφτασαν να πάνε εκεί. Σκεφτείτε τι δυνατότητες τους δίνει το σύστηµα. Έχει λοιπόν ενιαία
λογική, για να κλείσω και να µην φάω άλλο χρόνο.
Όσο γι’ αυτά που ακούστηκαν από τους απόγονους των ταγµατασφαλιτών περί Άρη Βελουχιώτη -γιατί ακούστηκαν και από
άλλους καλώς ή κακώς- θα ήθελα να τους θυµίσω ότι ο Άρης Βελουχιώτης είναι θρύλος.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Ολυµπιακός.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Ήταν κοµµουνιστής µεγάλος. Και
ήθελα να τους θυµίσω και να διαβάσουν και να µάθουν και το
τραγούδι που του έγραψε ο λαός.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Τον λόγο έχει ο κ.
Ντόλιος για οκτώ λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι, παρακολουθώ επί
πολλή ώρα τη συζήτηση, γιατί µετά την οµιλία του Αρχηγού της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, µίλησαν οι Κοινοβουλευτικοί
Εκπρόσωποι. Προηγήθηκε όµως και η παρέµβαση του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου της Χρυσής Αυγής. Έγιναν διάφορα σχόλια επί της τοποθέτησης αυτής. Το πιο φυσιολογικό σχόλιο που
µου ήρθε εµένα να κάνω, επειδή ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Χρυσής Αυγής αναφέρθηκε στο 1974, είναι ότι χάριν
στη χούντα, χάριν στο φασισµό, χάριν σε αυτούς που διαθέτουν
έναν προδοτικό µονοπατριωτισµό, χάρη στον κίβδηλο πατριωτισµό, χάρη στον ακατέργαστο πατριωτισµό, έχουµε χάσει τη µισή
Κύπρο.
Εκεί έπρεπε να µείνει ο κ. Βορίδης και όχι να βρει αφορµή να
κάνει αντιπαράθεση στο ΣΥΡΙΖΑ για ένα τέτοιο δευτερεύον πράγµατι ζήτηµα, σε σχέση µε το θέατρο που έπαιξε ο
Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Χρυσής Αυγής. Δεν απαλλάσσω το ΣΥΡΙΖΑ για το θέµα το οποίο δηµιουργήθηκε µε τους
παραλληλισµούς σχολικών φυλάκων και αµοιβών Βουλευτών
κ.λπ.. Λέω όµως, οι δικοί µου συνειρµοί σε ποιο σχόλιο µε οδήγησαν.
Όσον αφορά τώρα την ουσία της συζήτησης, θέλω να πω το
εξής: Θα έπρεπε να επαναφέρουµε κάποια βασικά ερωτήµατα
στη σηµερινή συζήτηση. Βγαίνει ή δεν βγαίνει το πρόγραµµα;
Οδηγεί η προγραµµατική µας συµφωνία σε έξοδο από την κρίση,
ναι ή όχι; Εάν όχι, εάν δεν βγαίνει, τι φταίει; Η πληµµελής εφαρµογή του; Φταίνε οι λάθος προβλέψεις; Φταίει ότι ήταν λάθος η
συνταγή, όπως τόνιζε κατά κόρον ο κ. Σαµαράς κατά την περίοδο
της αντιµνηµονιακής του έξαψης; Εάν συµφωνήσουµε στο γιατί
δεν βγαίνει, εφόσον εκτιµούµε ότι δεν βγαίνει, τότε θα µπορούµε
να κάνουµε µία επί της ουσίας συζήτηση.
Προσεγγίζοντας το πρόβληµα, πολύς λόγος γίνεται για την έννοια της µεταρρύθµισης και τους µεταρρυθµιστές. Για να δούµε,
λοιπόν, αν αυτό το πολυνοµοσχέδιο εµπεριέχει στοιχεία µεταρρύθµισης. Υπάρχει µια σειρά φορολογικών διατάξεων, που βελτιώνουν κάπως, σε κάποια σηµεία, το φορολογικό µας σύστηµα.
Σε καµµία περίπτωση, όµως, δεν συνιστούν µεταρρύθµιση.
Έχουν εξάλλου και λάθη. Υπάρχει ο φόρος πολυτελείας στα αυ-
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τοκίνητα και δεν σκέφτηκε κανείς να εξαιρέσει τα αυτοκίνητα µεγάλου κυβισµού, τα οποία πήραν πολύτεκνοι και τρίτεκνοι.
Επίσης θα πρέπει να πούµε ότι αυτό το οποίο γίνεται µε τις
φορολογικές αυτές διατάξεις, είναι ότι προστίθενται κάποιες
ακόµη δεκάδες σελίδες στις εκατοντάδες σελίδες φορολογικών
διατάξεων που έχουµε ψηφίσει τα τελευταία τρία χρόνια. Αυτό,
αν µη τι άλλο, έχει αντιµεταρρυθµιστική οσµή.
Τι άλλο κάνει το νοµοσχέδιο, για να δούµε αν έχει µεταρρυθµιστική χροιά; Σχετικά µε τη διοικητική µεταρρύθµιση, έχω τη
γνώµη ότι µετετράπη µια µεγάλη ευκαιρία και µια αναγκαιότητα
για τη χώρα, η δυνατότητα αναδιάρθρωσης και µεταρρύθµισης
του δηµόσιου τοµέα, σε απολύσεις και διαθεσιµότητες. Νοµίζω
ότι θα πρέπει να το δούµε έτσι ακριβώς. Πρέπει να το προσεγγίσουµε µε αυτόν τον τρόπο.
Δεν µιλήσαµε καθόλου για τις αρµοδιότητες. Δεν είπαµε ότι
είµαστε η µοναδική χώρα, στα Υπουργεία της οποίας µπαινοβγαίνουν σε καθηµερινή βάση οι πολίτες, γιατί τα Υπουργεία έχουν
και εκτελεστικές αρµοδιότητες. Δεν είπε κανείς ότι όλες οι εκτελεστικές αρµοδιότητες πρέπει να πάνε σε περιφερειακές υπηρεσίες. Όταν λέω περιφερειακές εννοώ και διοικητικά και
γεωγραφικά. Τότε δεν θα φτάναµε στο σηµείο η αξιολόγηση των
δοµών των Υπουργείων να µας βγάλουν ως αποτέλεσµα ότι «περισσεύουν» πενήντα οδηγοί µόνο στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθµισης. Ούτε θα φτάναµε στο σηµείο να ρίχνουµε
ρουλέτα, να βουτάµε κυριολεκτικά όπου τύχει για να πιάσουµε
συγκεκριµένους αριθµούς: Δεκαπέντε χιλιάδες απολύσεις ή δύο
χιλιάδες τώρα, δύο χιλιάδες µέχρι το τέλος της χρονιάς ή τόσες
άλλες διαθεσιµότητες. Χάσαµε την έννοια της µεταρρύθµισης
στο θέµα του δηµόσιου τοµέα.
Τα παραδείγµατα τα οποία υπάρχουν, αγγίζουν τα όρια της
φαιδρότητας. Γιατί διαλέξαµε τη Δηµοτική Αστυνοµία; Γιατί εκεί
έκατσε η µπίλια. Ποιος ήταν ο στόχος; Να πιάσουµε κάποιους
αριθµούς. Τι κάναµε στη συνέχεια; Υπήρξε πίεση, υπήρξε αντίδραση, αρχίσαµε να το µαζεύουµε. Καταρχήν χάνεται ο αριθµητικός στόχος. Τι θα κάνουµε; Θα ξαναπαίξουµε ρουλέτα; Θα
ρίξουµε αλλού τη µπίλια; Τι θα γίνει στην πραγµατικότητα; Είναι
κινητικότητα αυτό; Είναι ψευδεπίγραφη κινητικότητα. Η έννοια
της κινητικότητας ακυρώθηκε µε την πιο χαρακτηριστική αντιµεταρρυθµιστική παρέµβαση.
Η Δηµοτική Αστυνοµία που ασκεί φύσει και θέσει δηµοτικές
αρµοδιότητες, πάει στην ΕΛΑΣ. Είναι βέβαιο -και σηµειώστε το
αυτό- ότι σε ένα-δυο χρόνια η Δηµοτική Αστυνοµία θα επιστρέψει
ξανά στους δήµους. Εκτός αν ήταν κόλπο για να την µετρήσουµε
στην κινητικότητα δύο φορές. Να µετρήσουµε και τη µεταφορά
της στο κράτος και την επαναφορά της στο δήµο.
Υπάρχουν άλλα παραδείγµατα αντιµεταρρύθµισης; Ναι, υπάρχουν πολλά. Νοµίζω ότι ο κ. Μητσοτάκης έκανε κακό ξεκίνηµα.
Άλλα έλεγε και άλλα κάνει. Μίλησε για την υπέρβαση του µνηµονίου. Με αυτά τα οποία κάνει και µε αυτά τα οποία είπε, δεν
σκοπεύει εκεί και δεν οδηγεί την Κυβέρνηση και τη χώρα στην
υπέρβαση του µνηµονίου.
Στο θέµα της διοικητικής µεταρρύθµισης η Κυβέρνηση και η
χώρα υπέστη µια µεγάλη ήττα. Η µόνη λύση που έχει η Κυβέρνηση και ο κ. Μητσοτάκης είναι να επαναφέρουν την έννοια της
διοικητικής µεταρρύθµισης στο πραγµατικό της περιεχόµενο. Να
ξαναµιλήσουµε για αξιολογήσεις.
Λέω υπερβολές ως Βουλευτής που στηρίζει την Κυβέρνηση;
Καθόλου. Το έκανε ο κ. Μητσοτάκης κατά κόρον και απροκάλυπτα. «Έδειξε» τον κ. Μανιτάκη, γιατί ήταν Υπουργός ενός άλλου
κόµµατος το οποίο µάλιστα αποχώρησε από την Κυβέρνηση.
Μήπως υπάρχει πάλι υπερβολή σ’ αυτά που λέω; Το έκανε ο κ.
Μιχελάκης σήµερα το πρωί στο «MEGA». «Έδειξε» τον κ. Στυλιανίδη για το ότι «χάσαµε το τρένο», χάσαµε την ευκαιρία της διοικητικής µεταρρύθµισης. Όταν κάνουν αυτά οι Υπουργοί της
Κυβέρνησης, νοµιµοποιούνται οι Βουλευτές που στηρίζουν την
Κυβέρνηση να έχουν έναν αυστηρό τόνο στην κριτική τους; Νοµιµοποιούνται να θέτουν τέτοια ζητήµατα; Αυτό µας συµβαίνει
σήµερα.
Για να δούµε: Υπάρχουν άλλα στοιχεία µεταρρύθµισης; Έφυγε
ο κ. Στουρνάρας. Τα µεγάλα ζητήµατα που πρόκειται να αντιµετωπίσουµε την επόµενη περίοδο, το φθινόπωρο, είναι το θέµα
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της ΕΡΤ; Είναι ένα πολύ σοβαρό θέµα για τους εργαζόµενους,
όπως και ο τρόπος µε τον οποίο εξελίχθηκε αυτό το θέµα. Είναι
το θέµα της Δηµοτικής Αστυνοµίας; Είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό
θέµα, κολοσσιαίο για τους εργαζόµενους, όµως το µέγεθός του
είναι αυτό;
Ποια είναι τα ζητήµατα που αντιµετωπίζουµε; Ποια είναι αυτά
που θα αντιµετωπίσουµε; Τι θα γίνει µε τις τρία εκατοµµύρια συντάξεις τις οποίες θα επιχειρήσουν να τις συντηρήσουν οι δυόµισι
εκατοµµύρια συνολικά εργαζόµενοι στη χώρα; Τι µας λέει ο κ.
Στουρνάρας γι’ αυτό; «Βγαίνει» το πρόγραµµα ή θα βρεθούµε το
φθινόπωρο ενώπιον ενός νέου τελεσιγράφου που θα αφορά και
οικονοµικά ζητήµατα και µια σειρά από άλλα ζητήµατα;
Ακούω τον κ. Σαµαρά και τον κ. Βενιζέλο να µιλάνε για Κυβέρνηση τετραετίας. Θέλω πάρα πολύ να συµφωνήσω. Το έχει
ανάγκη η χώρα. Είναι χρήσιµη για τη χώρα, είναι πολύτιµη µία
τέτοια προσέγγιση, είναι πολύτιµο σε σχέση µε το ΣΥΡΙΖΑ -που
απουσιάζει σπανίως από τη Βουλή- το να κερδίσουµε χρόνο,
όµως φοβάµαι ότι αν συνεχίσουν να έρχονται τελεσίγραφα, δεν
θα υπάρχει µακροηµέρευση. Εξάλλου πρέπει να θυµόµαστε όλοι
ότι τα τελεσίγραφα είναι αυτά που κυριολεκτικά κονιορτοποίησαν και διέλυσαν µονοκοµµατικές πλειοψηφίες για τις οποίες
ποτέ δεν θα µπορούσε κανείς να διανοηθεί ότι θα διαλυθούν εις
τα εξ ων συνετέθησαν όταν ξεκίνησε αυτή η κρίση.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Σας ευχαριστούµε
πολύ.
Τον λόγο έχει ο κ. Γρέγος για οκτώ λεπτά.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Ευχαριστώ πολύ.
Ο κ. Παφίλης δεν είναι εδώ. Σχετικά µ’ αυτό που είπε για τον
Άρη Βελουχιώτη, µπορεί γι’ αυτόν να είναι θρύλος ο Άρης Βελουχιώτης. Για µας θρύλοι είναι ο Γέρος του Μοριά και ο Νικηταράς ο τουρκοφάγος.
Επειδή η Χρυσή Αυγή δεν έχει δηµόσιο βήµα εντελώς δηµοκρατικά, πάντα από το δηµοκρατικό τόξο, θα ξεκινήσω µε µία παρατήρηση που άκουσα το πρωί από την κ. Μπακογιάννη σε
κάποιο τηλεοπτικό σταθµό. Αναρωτιόταν λοιπόν η κ. Μπακογιάννη τι έφερε τη Χρυσή Αυγή στη Βουλή, χωρίς φυσικά να είναι
παρών κάποιος από µας. Αυτό συµβαίνει συνέχεια. Κάλεσε επίσης τους Έλληνες να διορθώσουν την ψήφο τους. Φυσικά και οι
Έλληνες θα διορθώσουν την ψήφο τους γιατί η Χρυσή Αυγή είναι
το µόνο κόµµα που δικαίωσε πλήρως τους ψηφοφόρους της, το
κόµµα που έχει πρόγραµµα, θέσεις και προτάσεις, το µόνο
κόµµα που βρίσκεται δίπλα στον Έλληνα πολίτη και εργαζόµενο.
Εξάλλου εµείς δεν έχουµε κάποιο µπόνους εδρών. Δεν µπήκαµε
τυχαία στη Βουλή. Δυστυχώς για σας θα είµαστε τριπλάσιοι στις
επόµενες εκλογές. Απλά κάντε µας τη χάρη να µη µας πιάνετε
στο στόµα σας ούτε εµάς, ούτε αυτούς που µας ψήφισαν και που
µας στηρίζουν.
Την ώρα που συζητάµε αυτό το σχέδιο νόµου, µερικές χιλιάδες
ακόµα ανέργων προστίθενται στη µεγάλη, ατελείωτη και διαρκώς
αυξανόµενη λίστα, όχι πια µόνο νέων που δεν έχουν πλέον καµία
προοπτική, αλλά και ανθρώπων που έχουν οικογένειες και παιδιά,
που περιµένουν τα βασικά αγαθά για την επιβίωση τη δική τους
και των παιδιών τους. Μάθαµε ότι κλείνει και το τελευταίο εργοστάσιο της ΕΜΑ στην Κοµοτηνή και άλλες εκατόν πενήντα οικογένειες θα µείνουν στο δρόµο. Σίγουρα δεν τους ξέρετε αυτούς
τους εργαζόµενους. Ούτε τους δηµοτικούς αστυνοµικούς γνωρίζετε. Οι περισσότεροι απ’ αυτούς είναι κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ
φυσικά και µπήκαν µέσω ΑΣΕΠ. Ούτε τους φύλακες γνωρίζετε,
ούτε κανέναν άλλον εργαζόµενο. Ειλικρινά θα ήθελα πάρα πολύ
να βρεθείτε στη θέση τους. Σας φαντάζει µακρινό, αλλά σε λίγους µήνες αυτό το σάπιο σύστηµα θα καταρρεύσει µε πάταγο
και θα σας παρασύρει µαζί του. Θα µπορούσατε να βρείτε τα
λεφτά που λείπουν από τις δηµεύσεις των περιουσιών των πολιτικών και των συγγενικών τους προσώπων. Μιλάµε για πάρα
πολλά εκατοµµύρια ευρώ.
Εµείς ζητήσαµε να βρεθούν οι φοροφυγάδες και να ελεγχθούν
όσοι πρέπει. Το ζητήσαµε επίσης δύο φορές µε δύο επιστολές
µε ηµεροµηνίες 28-10-2012 και 19-6-2013 τις οποίες καταθέτω
για τα Πρακτικά.
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(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Αντώνιος Γρέγος καταθέτει
για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες επιστολές οι οποίες βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Αυτές οι δύο επιστολές κατατέθηκαν στην επιτροπή ελέγχου
των κοµµάτων, στην επιτροπή του «πόθεν έσχες» και ζητούσαµε
µ’ αυτές τις επιστολές να ελεγχθούν κατά προτεραιότητα τα
«πόθεν έσχες» των διατελεσάντων Πρωθυπουργών, Υπουργών
και Υφυπουργών και των συγγενών τους και ειδικότερα του σηµερινού Αντιπροέδρου κ. Βενιζέλου καθώς και του κόµµατος του
ΠΑΣΟΚ, για το οποίο υπάρχουν σαφείς ενδείξεις για κατασπατάληση και κακοδιαχείριση. Απαντήσεις δεν πήραµε ακόµα.
Επειδή αναφερθήκαµε στα ΙΕΚ, ψάξτε το πάρα πολύ καλά. Από
τον έλεγχο του «πόθεν έσχες» µπορεί να βρεθεί κάποιο άτοµο που µέχρι και Υπουργός µπορεί να είναι- του οποίου συγγενικό
πρόσωπο να έχει κάποιο ΙΕΚ. Πρέπει να ψαχτούν όλα αυτά, πρέπει να φανεί επιτέλους η αλήθεια.
Ζητήσαµε επίσης τη θέσπιση της ΑΟΖ µε όλα τα τεράστια
οφέλη που θα προέκυπταν απ’ αυτή.
Δεν θα αναφερθώ τώρα στον Πρωθυπουργό και στον Αντιπρόεδρο, ούτε στους Υπουργούς. Έχουµε κρατήσει εδώ στο χαρτί
τις υπογραφές τους. Είναι ο κ. Μιχελάκης, ο κ. Παναγιωτόπουλος, ο κ. Μητσοτάκης, ο κ. Βρούτσης, ο κ. Γεωργιάδης, ο κ. Μανιάτης, ο κ. Αθανασίου. Λείπει η υπογραφή του Υπουργού
Οικονοµικών κ. Στουρνάρα. Εµείς θα τα χρειαστούµε αυτά γιατί
τα δίνουµε στους ανέργους όταν συναντιόµαστε µαζί τους για
να φαίνεται ποιοι υπέγραψαν αυτό το νοµοσχέδιο και όλα τα
άλλα νοµοσχέδια.
Ο κ. Βορίδης µας περιέγραψε τα πράγµατα εδώ µέσα ως ιδανικά και απορεί γιατί αντιδρούµε. Κοιτάξτε: Ο κόσµος που είναι
έξω και διαµαρτύρεται ζητάει κυρίως την τιµωρία των πολιτικών
που µας έφεραν σ’ αυτή την κατάσταση. Ζητάει επίµονα δηµεύσεις περιουσιών και φυλακίσεις. Καλώς ή κακώς, αυτό ζητάει. Αν
προχωρούσατε ταχύτατα σε µαζικές φυλακίσεις και δηµεύσεις
περιουσιών, η κατάσταση θα ήταν αλλιώς. Μετά θα µπορούσαµε
να στηρίξουµε και κάποιες προτάσεις νόµου που φέρατε στη
Βουλή και αφορούσαν ενδεχοµένως κάποια άρθρα που θα απέβαιναν για το καλό των εργαζοµένων. Δεν το κάνατε φυσικά. Σας
λέω και πάλι ότι αυτό είναι που ζητάει ο ελληνικός λαός. Δεν θα
τον ενδιέφερε να πεινάσει και για µία εβδοµάδα, ίσως και δύο,
αρκεί να δει στη φυλακή αυτούς που έκλεψαν. Αυτό ζητάει πραγµατικά ο ελληνικός λαός.
Θα αναφερθώ τώρα στους εκατόν πενήντα τρεις µε εκατόν πενήντα πέντε Βουλευτές που θα ψηφίσουν σήµερα και θα ξαναψηφίσουν και θα ξαναψηφίσουν κάθε νέο µέτρο που θα
απαιτήσουν η τρόικα και οι τοκογλύφοι. Αυτοί οι εκατόν πενήντα
τρεις ή εκατόν πενήντα πέντε –θα φανεί πόσοι είναι- χρεώνονται,
όπως έχουµε πει και σε άλλες οµιλίες, κάθε αµαρτία του παρελθόντος, κάθε διαπλοκή, όλα τα µνηµόνια, τα µεσοπρόθεσµα, την
ύφεση, την ανεργία, τη «µαύρη τρύπα» στον ΕΟΠΥΥ, τη φοροδιαφυγή, την εθνική ταπείνωση, την κατάργηση των δικαιωµάτων
των εργαζοµένων και όλα τα άλλα. Φέρατε κάποιες βελτιώσεις,
αλλά αποδεδειγµένα ο Πρωθυπουργός φάνηκε ανακόλουθος
στις υποσχέσεις του και, ως γνωστόν, τον πρώτο χρόνο χαίρεται.
Θα ψηφίσουν λοιπόν το πολυνοµοσχέδιο αυτοί οι εκατόν πενήντα τρεις µε εκατόν πενήντα πέντε Βουλευτές, µε το οποίο θα
θεωρείται ως οικονοµικό αδίκηµα το να έχει κανείς παιδιά. Επίσης θα ψηφίσουν όλα τα άρθρα που αναφέρονται στους σχολικούς φύλακες µε τα οποία τα σχολεία θα µετατρέπονται σε
καταφύγια ναρκοµανών, λαθροµεταναστών, αναρχικών και
άλλων κακοποιών στοιχείων, µε τον ελληνικό λαό να πληρώνει
«τα σπασµένα». Με αποφάσεις ο αρµόδιος Υπουργός θα αποφασίζει και θα διατάσσει την απόλυση υπαλλήλων και ένα παρατηρητήριο θα ελέγχει άµεσα και έµµεσα τους δήθεν
αυτοδιοικούµενους δήµους. Καταψηφίζουµε τα σχετικά άρθρα
διότι έχουµε δηλώσει από την αρχή αντίθετοι σε κάθε παρέµβαση της τρόικας στην τοπική αυτοδιοίκηση.
Συγκεκριµένα, στο άρθρο 81 αναφέρεται η λέξη «ορισµένοι»
και όχι «όλοι». Στα άρθρα 89 έως 94 προβλέπεται ότι απλοποιείται η διαδικασία κατάργησης θέσεων σ’ όλο το φάσµα του δηµοσίου µε απλή υπουργική απόφαση τριών Υπουργών. Αν οι

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

θέσεις ή οι ειδικότητες αυτές είναι καλυµµένες, τα άτοµα αυτά
θα µπαίνουν αυτόµατα σε εφεδρεία και αν δεν βρεθεί θέση για
να µπουν, σε οκτώ µήνες θα απολύονται. Ακόµα και αν τα αποσύρετε όλα αυτά, είναι ενδεικτικά του τρόπου σκέψης σας.
Κατηγορείτε τους ΟΤΑ ότι είναι πρωταθλητές στη διαφθορά.
Προφανώς εννοείτε τους αιρετούς άρχοντες και όχι τους υπαλλήλους στο σύνολό τους. Πρωταθλητές βέβαια στη διαφθορά
είναι τα µεγάλα κόµµατα και µάλιστα µε µεγάλες διακρίσεις.
Αυτό επιβεβαιώνεται και από την έκθεση του κ. Ρακιντζή όπου
τονίζεται ότι µέχρι τώρα οι ΟΤΑ Α’ βαθµού -δηλαδή οι δήµοι- και
Β’ βαθµού- δηλαδή οι περιφέρειες- σε µικρότερο βαθµό, εµπλέκονται σε πολλές περιπτώσεις κακοδιοίκησης η οποία οδηγεί αρκετές φορές και στη διαφθορά ή ευνοεί την ανάπτυξή της. Η
άσκηση της εξουσίας εκ µέρους αρκετών αιρετών αρχόντων βρίσκεται στα όρια της νοµιµότητας ή και πέραν αυτής.
Έχουµε καταψηφίσει το ν. 4111/2013, όπως έχουµε πει, µε τον
οποίο συζητάτε για τα παρατηρητήρια οικονοµικής αυτοτέλειας.
Λέτε ότι οι υπάλληλοι θα απορροφηθούν στην ΕΛΑΣ ή κάπου
αλλού. Ας µας πει ο Υπουργός, ο κ.Δένδιας, ακριβώς την ηµεροµηνία τοποθέτησης και τις υπηρεσίες και, µάλιστα, η ηµεροµηνία
τοποθέτησης να είναι συγκεκριµένη, όπως συγκεκριµένες είναι
και οι ηµεροµηνίες απόλυσης, κινητικότητας, εφεδρείας και διαθεσιµότητας.
Επίσης, ο κ. Δένδιας πρέπει να αναλάβει την ευθύνη της εκπαίδευσης των δηµοτικών αστυνοµικών, προκειµένου να µην πέσουν θύµατα της βαριάς εγκληµατικότητας, γιατί θα είναι
υπεύθυνος γι’ αυτό.
Θέλουµε να απολυθούν, φυσικά, οι επίορκοι υπάλληλοι και ειδικά αυτοί που έχουν υπογράψει πλαστά πιστοποιητικά ιθαγένειας και σ’ αυτό µπορούµε να σας βοηθήσουµε κιόλας.
Καταλήγοντας, θέλουµε να ενηµερώσουµε τον ελληνικό λαό
ότι αυτοί οι εκατόν πενήντα τρεις Βουλευτές, που θα ψηφίσουν
και πάλι «ΝΑΙ» -γιατί είναι και πολλά τα λεφτά- θα ψηφίσουν κάθε
νέο νόµο, κάθε νέο µέτρο, που θα φέρει στη συνέχεια η συγκυβέρνηση. Αυτή η συγκυβέρνηση ,σπάζοντας τους κρίκους της οικονοµικής αλυσίδας έναν-έναν προχωρά, µετά την οικονοµική
καταστροφή των Ελλήνων και στη βιολογική τους εξόντωση,
προσδοκώντας την αύξηση του ποσοστού της ανεργίας, την αλλοίωση του πληθυσµού και τη µετατροπή της Ελλάδας σε χώρα
γερόντων. Προσέξτε τους πολύτεκνους, γιατί είναι ένας θησαυρός.
Αυτοί οι εκατόν πενήντα τρεις έχω την εντύπωση ότι θα κινούνται πάντα µέσα στην ασφάλεια της Βουλής, προστατευόµενοι.
Όµως, θα πρέπει να ξέρουν ο καθένας για τον νοµό του ότι εκείνοι που τους ψήφισαν, ενδεχοµένως, όπως και τον κ. Βενιζέλο
στην Κρήτη, να τους περιµένουν µε άλλες διαθέσεις, και, δυστυχώς, τόσες πολλές διµοιρίες δεν υπάρχουν.
Καλούµε τον ελληνικό λαό σε πανστρατιά ενάντια στη συγκυβέρνηση. Είναι έντεκα εκατοµµύρια και είναι µόνο εκατόν πενήντα τρεις. Νοµίζω ότι είναι µια πολύ καλή αναλογία και όπως
είπε και ο Κοινοβουλευτικός µας Εκπρόσωπος, ο κ. Χρήστος
Παππάς, «θα έλθει σύντοµα µια µέρα µαγική και µία Χρυσή Αυγή
ολόχρυση».
Όπως είπαµε, και πάλι εύχοµαι καλή λευτεριά σε όλους τους
Έλληνες.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Τον λόγο έχει ο κ.
Λαµπρούλης για οκτώ λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Μέσω του πολυνοµοσχεδίου επιχειρείται µία περαιτέρω κλιµάκωση της επίθεσης στο σύνολο της ζωής των εργαζόµενων, που
αφορά το εισόδηµα, τις εργασιακές σχέσεις, την παιδεία, την
υγεία, την πρόνοια.
Έτσι, νέο πλήγµα δέχονται και οι εργαζόµενοι στην τοπική διοίκηση, το κρατικό όργανο σε επίπεδο περιφέρειας και δήµου,
ενώ, συγχρόνως, συνολικά βάλλονται οι εργαζόµενοι σε δηµόσιο
και ιδιωτικό τοµέα ως χρήστες των υπηρεσιών της τοπική διοίκησης.
Την ίδια ώρα που η φτώχεια και η εξαθλίωση των λαϊκών στρωµάτων αποκτούν µαζικά χαρακτηριστικά, ως συνέπεια της επίθεσης της Κυβέρνησης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Διεθνούς
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Νοµισµατικού Ταµείου, που προωθούν µέτρα – «λαιµητόµο» για
τον λαό στο όνοµα της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας, έρχεται να προστεθεί η πολιτική, που εφαρµόζεται εδώ και χρόνια,
βέβαια, µέσω της υποχρηµατοδότησης των δήµων, οδηγώντας
σε κατάρρευση ακόµα και αυτών των ελάχιστων ανεπαρκών κοινωνικών υπηρεσιών που προσφέρουν µε ανυπολόγιστες επιπτώσεις στη ζωή των φτωχών λαϊκών στρωµάτων.
Όλα αυτά συµβαίνουν µε τη συµβολή, την ανοχή και αποδοχή
των περικοπών, εν γένει, του συνόλου της προωθούµενης πολιτικής εκ µέρους της πλειοψηφίας της ΚΕΔΕ, αλλά και των αιρετών δηµάρχων και περιφερειαρχών, οι οποίοι «έβαλαν πλάτη» για
την υλοποίηση της αντιλαϊκής πολιτικής µέσω της τοπικής και περιφερειακής διοίκησης στο ζήτηµα των περικοπών των πόρων
από το κράτος στο όνοµα, όπως λέγανε και λένε, της συµβολής
και συµµετοχής της τοπικής διοίκησης στη δηµοσιονοµική προσαρµογή της χώρας.
Έτσι, έρχεται τώρα η Κυβέρνηση και στο όνοµα των ισοσκελισµένων προϋπολογισµών των δήµων, αξιοποιώντας τα προβλεπόµενα από τον «Καλλικράτη», αλλά και µε ό,τι προβλέπει το
µεσοπρόθεσµο πρόγραµµα του περασµένου Δεκέµβρη, να ενεργοποιήσει το λεγόµενο Παρατηρητήριο Οικονοµικής Αυτοτέλειας
των ΟΤΑ. Στόχος είναι ο αυστηρός έλεγχος στον προϋπολογισµό
των δήµων, ώστε απαρέγκλιτα και χωρίς αντιρρήσεις οι δήµοι και
οι περιφέρειες να υλοποιούν τις κεντρικές πολιτικές κατευθύνσεις για το που θα κατευθυνθούν οι πόροι, τι έργα θα γίνουν,
αλλά και σε όφελος ποιου, δηλαδή σε όφελος της ανταγωνιστικότητας και της ανάπτυξης που στόχο έχει την ενίσχυση του µεγάλου κεφαλαίου και µέσω της τοπικής διοίκησης.
Έτσι αξιοποιώντας τη συνεχώς µειούµενη κρατική χρηµατοδότηση, η σηµερινή Κυβέρνηση, όπως και η προηγούµενες κυβερνήσεις, µε το µακρύ της χέρι, όπως έχει µετατραπεί η τοπική
διοίκηση και µε τη συναίνεση της πλειοψηφίας των αιρετών,
αναγκάζει τον εργαζόµενο λαό, τα λαϊκά στρώµατα να πληρώσουν και να πληρώνουν συνεχώς για να καλύψουν την πολιτική
των περικοπών και της στάσης πληρωµών, που έχει κηρύξει
στους δήµους.
Έτσι, οι δήµοι, που δεν εναρµονίζονται, δεν θα συµµορφώνονται δηλαδή µε τα ανωτέρω, θα τους επιβάλλεται -και προβλέπονται ήδη αυτά- αναστολή προσλήψεων -κάτι, βέβαια, που ισχύει
µέχρι το 2016 από το µεσοπρόθεσµο- µείωση προσωπικού µέσω
υποχρεωτικών µετατάξεων, άρα υποβάθµιση έως και κατάργηση
των παρεχόµενων υπηρεσιών, αύξηση τελών, φόρων εισφορών,
δικαιωµάτων, δηλαδή αύξηση των ιδίων εσόδων των ΟΤΑ από
φορολόγηση άµεση, περιορισµό των δαπανών µόνο σε υποχρεώσεις µισθοδοσίας και λοιπές απολύτως ανελαστικές δαπάνες,
αύξηση του ανώτατου συντελεστή του τέλους ακίνητης περιουσίας ή αύξηση του τέλους επί των ακαθάριστων εσόδων και παρεπιδηµούντων.
Αυτές οι εξελίξεις επιβεβαιώνουν τη θέση του Κοµµουνιστικού
Κόµµατος που προειδοποιούσε το λαό για τον αντιδραστικό
ρόλο του «Καλλικράτη», αλλά και όλου του άλλου πλαισίου που
ακολούθησε ή προηγήθηκε, σε ό,τι αφορά τα λαϊκά συµφέροντα,
κόντρα και ενάντια στα άλλα κόµµατα, αλλά και τους εκλεκτούς
δηµάρχους τους, που υπερθεµάτιζαν για τον «Καλλικράτη», ο
οποίος έρχεται στην κυριολεξία, να επιδεινώνει τη θέση της λαϊκής οικογένειας, που όχι µόνο δεν έχει δηµόσιες και δωρεάν υπηρεσίες και αναγκαία έργα, που δικαιούται σύµφωνα µε τον
πλούτο που παράγει, αλλά πληρώνει επιπροσθέτως δυσβάστακτους φόρους, «χαράτσια», τέλη για υπηρεσίες, που ήδη έχει
πληρώσει.
Την ίδια κατεύθυνση από άλλο δρόµο, όµως, έρχεται να υπηρετήσει η διαθεσιµότητα, οι απολύσεις και αφορά σ’ αυτήν τη
φάση, βεβαίως, τη Δηµοτική Αστυνοµία και τους σχολικούς φύλακες στους δήµους, αλλά και τους εκπαιδευτικούς στα ΕΠΑΛ
και τα ΕΠΑΣ. Αφενός σηµατοδοτούν την υποβάθµιση και τη διάλυση υπηρεσιών και δοµών που συνδέονται µε λαϊκές ανάγκες,
µε κατάργηση ουσιαστικά της µόνιµης και σταθερής εργασίας
και στο δηµόσιο και αφετέρου οι απολύσεις θα φέρουν πιο εύκολα τις ιδιωτικοποιήσεις των δηµοτικών υπηρεσιών, ώστε µε την
παράδοσή τους στους επιχειρηµατίες και στο µεγάλο κεφάλαιο
να ενισχυθεί η κερδοφορία τους, φορτώνοντας τα βάρη και τα
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έξοδα, όπως συµβαίνει µε την οικονοµική κρίση, στις πλάτες των
λαϊκών νοικοκυριών.
Σε ό,τι αφορά τα ζητήµατα των άρθρων, που αφορούν το χώρο
της υγείας, καθοριστικό σ’ αυτήν την αρνητική ψήφο σε ό,τι
αφορά το κοµµάτι του κεφαλαίου 5 των άρθρων για την υγεία,
για εµάς είναι το άρθρο 100. Με βάση λοιπόν αυτό το άρθρο καθορίζονται οι «πετσοκοµµένες» κρατικές δαπάνες, που αντιστοιχούν σε ακόµα πιο δραστικό περιορισµό των δηµοσίων
υπηρεσιών υγείας για τον λαό. Πρακτικά, αυτό σηµαίνει ότι οι
κρατικές δαπάνες για την υγεία όλων αυτών που παράγουν τον
πλούτο δεν θα καθορίζονται µε βάση τις ανάγκες τους, αλλά µε
βάση τα ψίχουλα που θα περισσεύουν από το κεφάλαιο και το
κράτος. Πρακτικά, η ποινή για επιστροφή των ποσών από υπερβάσεις του περικοµµένου κλειστού προϋπολογισµού δεν είναι
για τους επιχειρηµατίες υγείας, όπως διατείνεται η Κυβέρνηση
και το Υπουργείο Υγείας, είτε τους επιχειρηµατίες στο φάρµακο,
αλλά για τους ίδιους τους ασθενείς.
Για παράδειγµα, ποιος ιδιώτης επιχειρηµατίας ή δηµόσια µονάδα υγείας θα παράσχει υπηρεσίες υγείας, θα δώσει φάρµακα
κ.λπ., όταν γνωρίζει ότι αυτά αντιστοιχούν σε ποσά εκτός προϋπολογισµού, τα οποία θα υποχρεωθεί να γυρίσει πίσω ως ποινή;
Ο επιχειρηµατίας ή το δηµόσιο νοσοκοµείο, το κέντρο υγείας
–αν θέλετε- θα πει ότι ή θα πρέπει να πληρώσει ο ασθενής ή θα
πρέπει να αναζητήσει άλλον προµηθευτή, πωλητή υπηρεσιών
υγείας, που δεν έχει καλύψει το πλαφόν.
Πρόκειται για µία αντιστοιχία τηρουµένων των αναλογιών µε
αυτά που συµβαίνουν µε το πλαφόν των διακοσίων ραντεβού τον
µήνα στους συµβεβληµένους γιατρούς µε τον ΕΟΠΥΥ. Πρόκειται
για µέτρο, που ανοίγει το δρόµο για αύξηση των πληρωµών από
τους ασθενείς, δηλαδή να πληρώνουν εξ ολοκλήρου τη δαπάνη
όταν ξεπεραστεί το έτσι και αλλιώς µειωµένο πλαφόν. Ουσιαστικά, η Κυβέρνηση βάζει πλαφόν πόσες φορές δικαιούται κάποιος να αρρωστήσει στη διάρκεια του χρόνου και κατ’ επέκταση
να χρειαστεί υπηρεσίες υγείας, που θα συµµετέχει στη δαπάνη
τους το κράτος και τα ασφαλιστικά ταµεία. Είναι η εφαρµογή της
πολιτικής των ελάχιστων παροχών, του βασικού πακέτου παροχών υπηρεσιών υγείας.
Σίγουρα γίνεται κατανοητό πως από το πολυνοµοσχέδιο, αλλά
και από τη συνολικότερη πολιτική της Κυβέρνησης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου, υπάρχουν
χαµένοι και κερδισµένοι. Χαµένοι θα είναι για µία ακόµη φορά η
εργατική τάξη και τα λαϊκά στρώµατα, που πληρώνουν ακριβά
την κρίση, αλλά και τους στόχους της όποιας καπιταλιστικής ανάκαµψης. Κερδισµένοι θα είναι οι επιχειρηµατικοί όµιλοι, που θα
έχουν στη διάθεσή τους ακόµη πιο φθηνή εργατική δύναµη, νέα
πεδία κερδοφορίας και επενδύσεων και µέσω της τοπικής διοίκησης, νέες απαλλαγές και έναν κρατικό µηχανισµό, προσαρµοσµένο στις ανάγκες κερδοφορίας τους µε τους δήµους, την
τοπική διοίκηση µπροστάρηδες στην υλοποίηση αυτής της κατεύθυνσης.
Απέναντι σ’ αυτήν την κατάσταση θεωρούµε πως ο λαός χρειάζεται να ορθώσει το ανάστηµά του, να µην υποταχθεί στα αντιλαϊκά µέτρα της Κυβέρνησης, να µην περάσει η διασπαστική
προπαγάνδα της Κυβέρνησης, που διαιρεί τους εργαζόµενους
σε δηµόσιους, ιδιωτικούς εργαζόµενους, άνεργους.
Καλούµε τους εργαζοµένους να µη δείξουν καµµία εµπιστοσύνη στο ΣΥΡΙΖΑ και τις άλλες πολιτικές δυνάµεις, που ενώ αποδέχονται την Ευρωπαϊκή Ένωση και το καπιταλιστικό σύστηµα,
κοροϊδεύουν τον λαό ότι ως νέοι σωτήρες θα τον απαλλάξουν
από τα βάσανα µε διαπραγµάτευση εντός των τειχών.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Μισό λεπτά θα χρειαστώ, κύριε Πρόεδρε.
Δεν υπάρχει σωτηρία για τον λαό µέσα στην Ευρωπαϊκή
Ένωση, στις συµπληγάδες των µονοπωλίων και την εξουσία
τους.
Γι’ αυτό, χρειάζεται οργάνωση της λαϊκής αντεπίθεσης, ενίσχυση της λαϊκής συµµαχίας, της εργατικής τάξης και των άλλων
λαϊκών στρωµάτων, συµπόρευση µε το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας. Μόνο έτσι µπορούν να µπουν εµπόδια στα αντιλαϊκά
µέτρα και να ανοίξει ο δρόµος για φιλολαϊκή διέξοδο από την
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κρίση µε αποδέσµευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, κατάργηση
µνηµονίων και δανειακών συµβάσεων, µονοµερή διαγραφή του
χρέους, κοινωνικοποίηση των µονοπωλίων, µε ακόµα µία προϋπόθεση: εργατική λαϊκή εξουσία.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε και για την ανοχή σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε και
εµείς.
Τον λόγο έχει ο κ. Ταµήλος, ακολουθεί ο κ. Σκανδαλίδης, ο κ.
Χαλβατζής και µετά η κ. Κανελλοπούλου.
Ορίστε, κύριε Ταµήλο, έχετε τον λόγο.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΑΜΗΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, αγαπητοί συνάδελφοι, συζητούµε ένα ακόµη κρίσιµο πολυνοµοσχέδιο,
που είναι αποτέλεσµα και υποχρέωση του µνηµονίου που συµφωνήθηκε µε τους Ευρωπαίους εταίρους για τη στήριξη της ελληνικής οικονοµίας και της κοινωνίας.
Πάνω από όλα, είναι η πατρίδα µας και η διασφάλιση των εθνικών συµφερόντων και αυτό προϋποθέτει σταθερή οικονοµία που
διασφαλίζει την προοπτική ανάπτυξης. Η ανάπτυξη χρειάζεται
χρήµατα και αξιόπιστη Δηµόσια Διοίκηση, διοίκηση µε επάρκεια,
πληρότητα, αλλά και ταχύτητα αντίδρασης.
Πρέπει να πετύχουµε αυτόν το δύσκολο διοικητικό ανασχηµατισµό και χρειάζεται, κύριε Υπουργέ, µεγάλη προσπάθεια, αλλά
και κατανόηση των αιτιών που µας έφθασαν εδώ που είµαστε σήµερα.
Τα αίτια έχουν τις ρίζες τους στην αρχή της περιόδου της Μεταπολίτευσης, όταν από τη συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού αξιώθηκε η πολιτική και κοινωνική εξισορρόπηση στην
οικονοµία, αλλά και στη Δηµόσια Διοίκηση. Στη Δηµόσια Διοίκηση που άλλαξε ριζικά µετά το 1981 και διογκώθηκε απότοµα
χωρίς στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης. Γίνονταν τότε διορισµοί µε
χαρτί από την κλαδική του ΠΑΣΟΚ.
Η γιγάντωση του οικονοµικού προβλήµατος άρχισε το 19871990. Η ασυναίσθητη καταστροφή της ελληνικής οικονοµίας είχε
αρχίσει. Όλα ήταν στο κράτος, όλα για το κράτος, όλοι οι Έλληνες ήθελαν να γίνουν δηµόσιοι υπάλληλοι. Εγκαταλείφθηκε η
ύπαιθρος και διαµορφώθηκε το σηµερινό στρεβλό παραγωγικό
µοντέλο. Επικρατούσε ακατάσχετη παροχολογία που τα οικονοµικά βάρη της µας ακολουθούν ακόµα και σήµερα.
Έφταιξε λοιπόν η γενιά του Πολυτεχνείου; Και βλέπω εδώ απέναντι τη γενιά του Πολυτεχνείου, το Μίµη Ανδρουλάκη, τον
Κώστα Σκανδαλίδη. Τότε θεωρούσαµε ότι είχαµε µόνο επιτυχίες.
Σήµερα, είκοσι χρόνια µετά, βλέπουµε τα λάθη που έγιναν και
είναι σηµαντικό να τα διορθώσουµε, γιατί η νέα «γενιά του µνηµονίου» έχει το δικαίωµα να µάθει, να διδαχθεί και να επιλέξει
νέο δρόµο για το µέλλον της.
Αγαπητοί συνάδελφοι, έφταιξε µόνο η πολιτική τάξη για τη Δηµόσια Διοίκηση που έχτισε; Δεν έφταιξε µόνο αυτή, αλλά και η
δικαιοσύνη έχει τεράστια ευθύνη για την εξέλιξη της οικονοµίας
και της Δηµόσιας Διοίκησης.
Θυµίζω δύο αποφάσεις-ορόσηµα τότε υπέρ των εργαζοµένων,
οι οποίες σήµερα εξηγούν την οικονοµική χρεοκοπία της χώρας.
Το 1988 η απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας για την ισότητα στα εργασιακά δικαιώµατα έδωσε το γνωστό δεκαοχταχίλιαρο που είχε δοθεί από την τότε κυβέρνηση Παπανδρέου στο
επίδοµα στους εφοριακούς και στους µηχανικούς και στις καθαρίστριες και το πήραν όλοι οι δηµόσιοι υπάλληλοι το 1988. Το
2003 δόθηκε το επίδοµα ειδικής πρόσθετης αποζηµίωσης 176
ευρώ, που χορήγησε ο τότε Υπουργός Εσωτερικών κ. Σκανδαλίδης σε υπαλλήλους του Ελληνικού Τυπογραφείου.
Στη συνέχεια, λοιπόν, οι δικαστές όλων των βαθµίδων, ερµηνεύοντας το Σύνταγµα το 2001 περί ισότητας, κατέληξαν πολύ
εύκολα να το δώσουν σε όλους τους δηµοσίους υπαλλήλους,
ακόµα και στους ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.
Δεν µπορώ να ξεχάσω µια νεαρή ειρηνοδίκη στα Τρίκαλα που
επιδίκασε µέσα σε µία µέρα επιδόµατα αναδροµικά 600.000
ευρώ άµεσα, εκτελεστά, στη ΔΕΥΑ Τρικάλων και την επόµενη
µέρα πήγαν οι εργαζόµενοι και µάζεψαν τις καρέκλες από τη
ΔΕΥΑ, για να απαιτήσουν από τη διοίκηση να πάρει δάνειο, για
να τους δώσουν τα χρήµατα. Τελικά, δόθηκαν τα χρήµατα και
όταν έφθασε η υπόθεση στο Συµβούλιο Επικρατείας και στον
Άρειο Πάγο, δικαιώθηκε η ΔΕΥΑ και τώρα πρέπει να γυρίσουν τα
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λεφτά πίσω, µετά από οχτώ χρόνια.
Συνολικά, πάνω από 6 εκατοµµύρια ευρώ πλήρωσε ο Δήµος
Τρικκαίων για το επίδοµα της ειδικής πρόσθετης αποζηµίωσης
των 176 ευρώ, συν τω ότι µπήκε στους µισθούς και πληρωνόταν
συνέχεια.
Ακόµη και σήµερα σε πολλούς δήµους εκκρεµούν δικαστικές
αποφάσεις µε πολλά εκατοµµύρια εις βάρος της τοπικής αυτοδιοίκησης. Σήµερα η τοπική αυτοδιοίκηση πληρώνει τις συνέπειες αυτών των αφρόνων αποφάσεων των προηγουµένων
χρόνων, όχι µόνο πολιτικών, αλλά και δικαστικών.
«Με αγώνες κατακτούµε τα δικαιώµατά µας», λέγαµε παλιά,
στην εποχή του Πολυτεχνείου. Με δικαστικούς αγώνες κατακτήσαµε τα οικονοµικά µας δικαιώµατα και βουλιάξαµε την ελληνική
Δηµόσια Διοίκηση και οικονοµία.
Η πολυπόθητη ισότητα του Συντάγµατος του 2001 έγινε εφιάλτης και τώρα δεν υπάρχει Δηµοτική Αστυνοµία, σχολική φύλαξη,
τεχνική εκπαίδευση, που πληρώνουν το τίµηµα αυτών των αποφάσεων.
Αγαπητοί συνάδελφοι, πρέπει να αναθεωρήσουµε αρκετά από
τα θεωρούµενα αυτονόητα στη δηµόσια συζήτηση, αν θέλουµε
να δώσουµε λύσεις µακράς πνοής, γιατί οι λύσεις που δίνουµε
σήµερα, δυστυχώς, δεν έχουν µακροπρόθεσµο ορίζοντα, είναι
λύσεις αποσπασµατικές, βιαστικές, υπό πίεση. Η έλλειψη των
πόρων µάς οδηγεί σε ενέργειες και αποφάσεις που δεν είναι πιθανόν οι ενδεδειγµένες.
Προσέξτε, από τη µία επιβάλλουµε αναδροµικό φόρο στο τζιπ
που έχει ένας κυνηγός και πάει στο βουνό να κυνηγήσει, σε ένα
«LADA» δύο χιλιάδων κυβικών και από την άλλη, δίνουµε επιδόµατα στην ΕΡΤ ή έχουµε άλλες παροχές. Επειδή τελικά δεν
έχουµε χρήµατα, επιβάλλουµε συνέχεια φόρους. Και τώρα επίκειται, όπως µαθαίνω, να µπουν και στα βοσκοτόπια και στα χωράφια ενιαίοι φόροι.
Άρα, λοιπόν, χρειάζεται περισσότερη προσοχή στο οικονοµικό
επιτελείο πάνω στο ζήτηµα της κοινωνικής δικαιοσύνης και της
επιβολής των φόρων.
Όµως και η δικαιοσύνη, κύριε Υπουργέ, πρέπει να αναλάβει
τις ευθύνες της. Έχει εξίσου µε τους πολιτικούς ευθύνες για το
κατάντηµα της χώρας.
Δυσανασχέτησαν τον Ιανουάριο οι δικαστικοί, γιατί κόπηκε
πολύ ο µισθός τους. Πρέπει, όµως, να καταλάβουν ότι οι ίδιοι µε
τις αποφάσεις τους κατέστρεψαν το ελληνικό κράτος µαζί, εξίσου µε τους πολιτικούς, πρώτον, µε απαράδεκτες αποφάσεις για
ανύπαρκτα επιδόµατα, δεύτερον, µε απαράδεκτες αποφάσεις
για µονιµοποίηση υπαλλήλων ακόµη και µε stage, τρίτον, µε απαράδεκτες αποφάσεις αποζηµιώσεων, απαλλοτριώσεις έργων
όπου το κράτος επιβαρύνει τον προϋπολογισµό του, µε απαράδεκτη συµπεριφορά εναντίον του δηµοσίου συµφέροντος µε χιλιάδες µικρές αποφάσεις που κατεδάφισαν σιγά-σιγά το
ελληνικό κράτος, µε απαράδεκτες αποφάσεις απονοµής αποζηµιώσεων σε δικαστές από τα γνωστά δικαστήρια αποζηµιώσεων
των δικαστών.
Αγαπητοί κύριοι δικαστές, έχετε ευθύνη που φθάσαµε εδώ και
έχετε υποχρέωση να οικοδοµήσετε ξανά το κράτος µαζί µε τους
πολιτικούς. Δεν µπορείτε να µείνετε απέξω.
Κύριε Υπουργέ –περίµενα να είναι εδώ ο κ. Μητσοτάκης- η κινητικότητα των δηµοσίων υπαλλήλων είναι ένα σηµαντικό εργαλείο ανακατανοµής των προσώπων και των ρόλων που πρέπει να
το αντιµετωπίσουµε συνολικά και όχι αποσπασµατικά. Οι ανάγκες των φορέων της Δηµόσιας Διοίκησης πρέπει να αποτυπώνονται σε έναν πίνακα, στον οποίο θα έχουν πρόσβαση όλες οι
δοµές του κράτους και όλοι οι Έλληνες δηµόσιοι υπάλληλοι. Με
εθελούσιες µετακινήσεις υπαλλήλων από φορείς µε πλεόνασµα
προσωπικού θα καλυφθούν πολύ γρήγορα τα κενά υπό την εποπτεία των θεσµικών οργάνων.
Η αξιολόγηση φορέων και οργανισµών που δεν έχουν µέλλον
πρέπει να προχωρήσει άµεσα µε πλήρη διαφάνεια. Πρέπει να
αποφασίσουµε συντεταγµένα και θεσµικά ποιους φορείς θα καταργήσουµε ή θα συγχωνεύσουµε, γιατί δεν έχουν λόγο ύπαρξης.
Πολλοί φορείς ίσως πρέπει να µετατραπούν σε ΜΚΟ και να
λειτουργούν ανεξάρτητα από το κράτος, αξιοποιώντας ευρωπαϊκούς πόρους.
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Η τοπική αυτοδιοίκηση δεν πρέπει να γίνει ο εύκολος στόχος,
επειδή κάποιοι δεν κατανοούν τη δουλειά που κάνει.
Αγωνιστήκαµε πολλοί από εµάς να χτίσουµε την αιρετή περιφερειακή αυτοδιοίκηση και τους νέους δήµους µε τον «Καλλικράτη». Μεταφέραµε αρµοδιότητες. Είναι λάθος να τις
παίρνουµε πίσω και να τις καταργούµε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, σε ένα λεπτό.
Η ισχυρή αυτοδιοίκηση που θα ελέγχεται πάντοτε αυστηρά για
την οικονοµική και τη θεσµική της πορεία, είναι κοµµάτι του κράτους, που είναι απαραίτητο για την κοινωνική συνοχή και την τοπική ανάπτυξη.
Σε ό,τι αφορά την κατάργηση της Δηµοτικής Αστυνοµίας, διαφωνώ ιδεολογικά στην αφαίρεση της αρµοδιότητας από τους δήµους. Πιστεύω ότι σε λίγα χρόνια αναγκαστικά πάλι θα
επανέλθει, διότι θα αποδειχθεί ότι δεν είναι δυνατό να την ασκήσει το κράτος.
Έως τότε ζητώ δίκαια, ανθρώπινη µεταχείριση του προσωπικού που προσλήφθηκε από την κυβέρνηση µε νόµιµες διαδικασίες.
Κύριε Υπουργέ, το προσωπικό της Δηµοτικής Αστυνοµίας και
των σχολικών φυλάκων το προσέλαβε το κράτος και το παρέδωσε στην αυτοδιοίκηση, δεν το προσέλαβε η αυτοδιοίκηση.
Έχετε υποχρέωση αυτούς τους ανθρώπους να µην τους πετάξετε στο δρόµο και να τους κατανείµετε σε άλλες υπηρεσίες.
Επίσης οι σχολικοί φύλακες µπορούν να αξιοποιηθούν, όπως
έχουµε συζητήσει και µε το Υπουργείο Δικαιοσύνης, σε διάφορες
διοικητικές θέσεις, στα Υπουργεία, στον ΕΟΠΥΥ, στα δικαστήρια,
στο Υπουργείο Υγείας.
Στους εκπαιδευτικούς πανεπιστηµιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης πρέπει να δοθεί δυνατότητα µετάταξης στο σύστηµα
υγείας και γενικά στη Δηµόσια Διοίκηση.
Θα περιµένω µέχρι το τέλος της ηµέρας σήµερα θετικές παρεµβάσεις από την Κυβέρνηση και από τους Υπουργούς.
Αγαπητοί συνάδελφοι, τελειώνοντας θα ήθελα να πω ότι όλοι
µας αναλαµβάνουµε ευθύνες. Και όσοι από εµάς έχουµε ασκήσει
διοίκηση, πληρώνουµε τα λάθη µας. Εάν όλα τα προηγούµενα
χρόνια κάναµε όλοι αυτό που έπρεπε, θα µπορούσαµε να µην είχαµε φτάσει ως εδώ.
Οι Βουλευτές, η δικαστική εξουσία και η κρατική διοίκηση πρέπει να αναλάβουµε τις ευθύνες µας και να επαναφέρουµε την
πατρίδα στο δρόµο της ευηµερίας. Όσο δύσκολο κι αν φαίνεται
αυτό, είναι εφικτό. Με σεβασµό στις δηµοκρατικές διαδικασίες
και παρά τις διαφωνίες µας µπορούµε να επιτύχουµε.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε κι
εµείς.
Τον λόγο έχει ο κ. Σκανδαλίδης για οκτώ λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είµαι εδώ και αρκετές ώρες µάρτυρας µίας συζήτησης που
γίνεται µάλλον µε κραυγές εις ώτα µη ακουόντων, µίας συζήτησης που δεν µπορεί να συνθέσει απόψεις.
Η σύγχρονη δηµοκρατία δεν έχει κανένα µέλλον, εάν δεν
υπάρξει επιτέλους ένας άλλος πολιτικός πολιτισµός, µία άλλη
σύνθεση απόψεων, κρατώντας τις διαφορές µας και µε τόνο που
να µπορεί να καταλαβαίνει ο πολίτης πού είναι το ουσιώδες και
πού είναι το επουσιώδες.
Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι οι φωνές που έρχονται από αντικοινοβουλευτικά κόµµατα που προσβάλλουν τη δηµοκρατία, που
την λοιδορούν, που απειλούν, µας βρίσκουν όλους σε µία κατάσταση να µην µπορούµε να απαντήσουµε παρά µόνο κατεβάζοντας τέσσερα νοµοσχέδια για το αντιρατσιστικό, πέντε πορίσµατα
για µία εξεταστική επιτροπή, γιατί ακριβώς ο διάλογος ανάµεσά
µας γίνεται εις ώτα µη ακουόντων.
Πρέπει να πω ότι η δουλειά που έκαναν αυτές τις ηµέρες και
οι Βουλευτές και η Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΠΑΣΟΚ, αλλά
και η παρέµβαση του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης σε επιµέρους θέµατα του νοµοσχεδίου, όπως είπε και ο Κοινοβουλευτικός µας Εκπρόσωπος, έφεραν κάποιες λίγες µεν, αλλά
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ουσιώδεις βελτιώσεις στο σχέδιο νόµου. Ελπίζω ότι, παρά τις
κραυγές, η σηµερινή συζήτηση θα οδηγήσει τους Υπουργούς να
αποδεχτούν, έστω και την τελευταία στιγµή, προτάσεις που οι
συνάδελφοι όλων των κοµµάτων, ανεξάρτητα από την τοποθέτησή τους, καταθέτουν.
Πρέπει, όµως, παράλληλα να πω ότι οι όποιες βελτιώσεις δεν
αλλάζουν την εικόνα και την ουσία του νοµοσχεδίου, το οποίο
αποτελεί ένα ακόµη προϊόν κοπτικής - ραπτικής.
Εξηγούµαι: Η πρόταση που έχει φέρει η Κυβέρνηση προς ψήφιση επιχειρεί χονδρικά δύο παρεµβάσεις: Στα φορολογικά
έσοδα και στη Δηµόσια Διοίκηση. Και οι δύο δεν συνιστούν πραγµατικές µεταρρυθµίσεις ούτε εντάσσονται σε ένα πρόγραµµα
διαρθρωτικών αλλαγών. Πρόκειται για ιµιτασιόν µεταρρυθµίσεις.
Από τον Ιούνιο του 2011 περιµένουµε µία ολοκληρωµένη πρόταση για τη φορολογική µεταρρύθµιση. Έκτοτε η υπόσχεση επαναλαµβάνεται κατά καιρούς, ενώ η Κυβέρνηση ασχολείται µόνο
µε φοροεισπρακτικούς µηχανισµούς. Δεν ασχολείται, ουσιαστικά, µε τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης, αλλά κυρίως µε
µία αναδιανοµή των φόρων, που οξύνει την ανισότητα. Πειραµατισµοί, αποσπασµατικά κατά συρροή µέτρα, πρόχειρες επιλογές
που αναστέλλονται και επανέρχονται κατά το δοκούν.
Αποτέλεσµα; Ο βρόγχος περισφίγγεται γύρω από τα µικρά και
µεσαία εισοδήµατα και τους έντιµους φορολογούµενους πολίτες, οι οποίοι θα είχαν την απαίτηση αντί να διυλίζουµε τον κώνωπα γύρω από τη λίστα Λαγκάρντ, να µην καταπίνουµε την
κάµηλο της φοροδιαφυγής από τις λίστες των φοροφυγάδων,
που καλά γνωρίζει η Τράπεζα της Ελλάδας, καθώς και των βεβαιωµένων χρεών προς το δηµόσιο.
Με την ευκαιρία, θα έπρεπε ο Υπουργός των Οικονοµικών να
µας πει, για να γίνει πιο ουσιαστική η συζήτηση, τι αποκοµίσαµε
και από ποιους ως ελληνικό κράτος από τη φοροδιαφυγή αυτόν
το χρόνο. Συγκεκριµένα νούµερα χρειαζόµαστε, αγαπητοί κύριοι
της Κυβέρνησης, για να κάνουµε ουσιαστική συζήτηση.
Εδώ και µία δεκαπενταετία αλλάζουµε το κράτος, το µεταρρυθµίζουµε, το επανιδρύουµε. Κουράστηκε ο κόσµος να µας
ακούει. Σχέδια επί σχεδίων, νοµοσχέδια επί νοµοσχεδίων, νέοι
θεσµοί ηµιτελείς και ανολοκλήρωτοι. Στόχος είναι να γίνει η Ελλάδα σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα. Η πολιτική των κυβερνήσεων
είναι «ράβε-ξήλωνε».
Τώρα ο κόµπος έφτασε στο χτένι. Συµβολικές τιµωρητικές
πράξεις στη Δηµόσια Διοίκηση; Αντί η πολιτική εξουσία, που έχει
την κύρια ευθύνη, αλλά και όσοι αντιπολιτευόµενοι ευνόησαν το
συντεχνιασµό, την αντιπαραγωγικότητα, τον άκριτο διεκδικητισµό, να αυτοµαστιγωθούν -υπέρµαχοι και πολέµιοι- γινόµαστε
σήµερα οπαδοί του κοινωνικού αυτοµατισµού είτε θεσµοθετώντας τον είτε πολεµώντας τον.
Η Δηµοτική Αστυνοµία και η εκπαίδευση είναι δύο χώροι πολύ
χαρακτηριστικοί. Πονάει δόντι κόβει κεφάλι. Όλη η Ευρώπη έχει
Δηµοτική Αστυνοµία. Η Ελλάδα δεν µπορεί να έχει, γιατί δεν κάναµε Δηµοτική Αστυνοµία, αλλά γραφειοκρατικό µηχανισµό. Αντί
γι’ αυτό, τον παίρνουµε και τον πάµε αλλού. Να µην έχουµε Δηµοτική Αστυνοµία.
Λέµε όλοι ότι η τεχνική εκπαίδευση είναι το κύριο θέµα που
µας απασχολεί επί τόσες δεκαετίες, ότι χρειαζόµαστε εξειδικευµένο δυναµικό για την ανταγωνιστικότητα, για την εργασία κ.λπ..
Έρχεται η ώρα και κόβουµε ένα κοµµάτι από εκεί, γιατί πρέπει
να κοπεί ένα κοµµάτι. Αριθµητικό είναι το κριτήριο.
Αντί να προηγηθεί ο σχεδιασµός, η αξιολόγηση των δοµών,
αντί να επιβληθούν αναγκαστικές µετατάξεις που πεισµατικά δεν
αποδεχόντουσαν οι υπάλληλοι –και κακώς δεν αποδεχόντουσανκαι µετά να κοπούν οι άχρηστες δοµές, διαλέγουµε τα εύκολα
θύµατα.
Και δεν φτάνει µόνο αυτό. Βρήκαµε παπά, να θάψουµε άλλους
δέκα! Από ποιες µνηµονιακές διατάξεις απορρέουν οι ρυθµίσεις
για τα οικονοµικά των δήµων, οι ασφυκτικές ρυθµίσεις για τη δηµόσια υγεία, οι επιλογές των δοµών που ξηλώνονται σαν να είναι
τα τελευταία αυθαίρετα; Από πουθενά.
Αγαπητοί συνάδελφοι, πολύ φοβάµαι ότι για άλλη µια φορά
νοµοθετούµε χωρίς στρατηγική και στόχο. Πολύ φοβάµαι ότι δεν
θέλουµε να παραδεχτούµε ότι το πρόγραµµα δεν βγαίνει.
Οι ιδιωτικοποιήσεις είναι ανύπαρκτες, οι επενδύσεις καρκινο-
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βατούν, η ύφεση και η ανεργία σαρώνουν κάθε ικµάδα παραγωγική. Τα νούµερα δείχνουν να πέφτουν έξω από τα προϋπολογισθέντα. Ο µόσχοβος που θα έφερνε την ανάκαµψη, δεν µπορεί
να περιβληθεί τη λεοντή ενός πρωτογενούς πλεονάσµατος στο
τέλος του χρόνου που θα είναι απόρροια µιας χώρας φθηνής εργασίας, απαξιωµένης περιουσίας και αναχρονιστικών δοµών.
Δεν νοµίζω ότι κανείς σε αυτήν την Αίθουσα, ανεξάρτητα σε
ποιο κόµµα συµµετέχει, έχει όραµα µια τριτοκοσµική Ελλάδα
µέσα στην Ευρωζώνη. Διότι εκεί οδηγούµαστε.
Τι άλλο είναι µια Ελλάδα που ενώ στην Ευρώπη οι εργασιακές
σχέσεις καθορίζονται από τις συλλογικές διαπραγµατεύσεις, εδώ
προβλέπουµε ότι από το 2017 τον κατώτατο µισθό θα τον αποφασίζει ο Υπουργός Οικονοµικών; Αυτήν την Ελλάδα ονειρευόµαστε για το 2020;
Το ζητώ εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ας το σκεφτεί επιτέλους ο
Πρωθυπουργός και ας φέρει µια πραγµατική, βιώσιµη πρόταση.
Πού πάει πραγµατικά η χώρα και πώς θα επηρεάσουµε θετικά
την πορεία της;
Είναι κοινός τόπος: Χρειάζεται αναθεώρηση της συνταγής.
Ποια σηµεία χρήζουν αναθεώρησης; Να µας τα πείτε. Ποια είναι
µια ριζική αλλαγή στο φορολογικό σύστηµα; Να µας την πείτε.
Πώς αξιολογούµε την αλλαγή στη Δηµόσια Διοίκηση; Να µας φέρετε ένα σχέδιο. Πώς θα αναγκάσουµε τις τράπεζες να εξαρτήσουν την επιβίωσή τους από την αναθέρµανση της οικονοµίας;
Να µας πείτε τον τρόπο.
Δυστυχώς, µέχρι τώρα δεν βλέπω καµµία εναλλακτική στρατηγική να αρθρώνεται εντός του ευρωπαϊκού πλαισίου από το
χώρο της δηµοκρατικής και ριζοσπαστικής Αριστεράς, παρά
µόνο µια απροσδιόριστη στροφή στη σοσιαλδηµοκρατία και κάποια αβέβαια βήµατα χωρίς πίστη.
Βέβαια, υπάρχουν σοβαρές φωνές. Άκουσα εχθές τον κ. Τσακαλώτο, όπως έχω ακούσει, από άλλη οπτική γωνία, και πολλά
στελέχη από το Κοµµουνιστικό Κόµµα που µιλάνε µε το δικό τους
τρόπο και τη δική τους λογική.
Θάβονται από εµφυλιοπολεµικές κραυγές. Θάβονται από
αυτόν το διάλογο εις ώτα µη ακουόντων. Το αποτέλεσµα; Οξύνονται τα συντηρητικά αντανακλαστικά της κοινωνίας που ζητούν
εναλλακτικό δρόµο και δεν βλέπουν να ανοίγεται µε αξιοπιστία.
Αγαπητοί συνάδελφοι, η απουσία εναλλακτικής πρότασης
οδηγεί τον πολιτικό κόσµο της χώρας σε έναν τύπο αντιπαράθεσης ξεπερασµένο και ανιστόρητο. Αγωνιζόµαστε να πείσουµε –
κάποιοι- ότι ένας νέος συναγερµός θα χτίσει µια νέα Ελλάδα,
όταν ο παλιός ίδρυσε το κράτος που µια ολόκληρη Μεταπολίτευση –παρά τα βήµατά της- δεν κατάφερε τελικά να το αλλάξει
και τώρα απειλεί να το επανιδρύσει.
Αγωνιζόµαστε να πείσουµε ότι µπορεί να αναβιώσει το ΠΑΣΟΚ
της Μεταπολίτευσης, που πραγµατικά -και σε πείσµα όσων το
υπονοµεύουν- άλλαξε το ρου της ιστορίας, αλλά έχει ξεπεραστεί
από τα πράγµατα γιατί είναι µια άλλη εποχή.
Δεν µας ενδιαφέρει στην πράξη καµµία νέα Μεταπολίτευση
όπου όλοι, λίγο ή πολύ, συνοµολογούµε ότι είναι αναγκαία. Διότι
τότε θα µας ενδιέφερε γιατί το 50% και πάνω των Ελλήνων µας
γυρίζει την πλάτη, µας λοιδορεί και µας λιθοβολεί ανεξάρτητα
από κόµµατα προοδευτικά ή συντηρητικά. Το ζήτηµα είναι πώς
θα ξαναενώσουµε τους Έλληνες.
Σήµερα, λοιπόν, για µία ακόµα φορά καλούµαι –όπως τόσο
καιρό τώρα- να ψηφίσω γιατί δεν υπάρχει άλλος δρόµος, γιατί
δεν πρέπει να πάρω την ευθύνη να ρίξω την Κυβέρνηση και να
σύρω τον τόπο σε εκλογές που είναι αχρείαστες, για όλα τα κόµµατα αχρείαστες.
Ταυτόχρονα, καλούµαι να καταψηφίσω, γιατί αν δεν το κάνω
θα ανήκω στη συµµορία που λυµαίνεται τη χώρα. Κι, εν πάση περιπτώσει, δεν µπορώ να λογίζοµαι και προοδευτικός και αριστερός. Αλίµονο. Τα εύσηµα κάποιοι µονάχα τα δίνουν.
Ψηφίζω και αυτήν τη φορά όχι γιατί φοβάµαι τις εκλογές. Είναι
στιγµές που ένα αδιέξοδο οδηγεί σε αυτές. Και ασφαλώς δεν θα
είµαι εγώ ο υπεύθυνος γι’ αυτό. Ψηφίζω γιατί δεν συγκροτήθηκε,
δεν διατυπώθηκε και δεν καταχωρήθηκε στο Σώµα της κοινωνίας
-που µας παρακολουθεί έντροµη και τροµαγµένη- ο εναλλακτικός δρόµος. Ένας δρόµος που υπάρχει –και επιµένω σε αυτόκαι µπορεί να είναι προοδευτικός.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ολοκληρώστε, σας
παρακαλώ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ: Μια τελευταία φράση
ακόµα, κύριε Πρόεδρε.
Ως τότε, κύριε Πρωθυπουργέ και αγαπητέ Αντιπρόεδρε της
συγκυβερνήσεώς µας -είµαι υποχρεωµένος, µετά τον τελευταίο
ανασχηµατισµό, να το πω- σας κάνω µία έκκληση: µην παίζετε µε
τις αντοχές µας. Μην παίζουµε µε τις αντοχές της δηµοκρατίας
µας.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Τον λόγο έχει ο κ.
Χαλβατζής.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ξεκινήσω µε ένα σχόλιο γι’ αυτά που ανάφερε ο εκπρόσωπος της Χρυσής Αυγής για την Εθνική Αντίσταση, για τον Άρη
Βελουχιώτη. Ο ποιητής παρουσίασε και συνέδεσε πολύ αρµονικά
τη νεανική εθνική αντίσταση µε τον αγώνα του ’21, τραγουδώντας το, «Αντάρτης, κλέφτης, παλικάρι, πάντα είναι ο ίδιος ο
λαός». Με αυτόν το λαό δεν έχει καµµία σχέση η ναζιστική Χρυσή
Αυγή.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, είναι αλήθεια ότι τα τελευταία
τέσσερα χρόνια ήρθαν στη Βουλή πολλά πολυνοµοσχέδια.
Ήρθαν εφαρµοστικοί νόµοι, ήρθαν µνηµόνια. Ψηφίστηκαν και
ψηφίζονται νόµοι που οδήγησαν στην καταβαράθρωση εργασιακών δικαιωµάτων, νόµοι που ισοπέδωσαν και ισοπεδώνουν εργατικές, λαϊκές κατακτήσεις.
Για το σηµερινό πολυνοµοσχέδιο ειπώθηκαν πολλά, πάρα
πολλά. Ακούστηκαν λέξεις κενές περιεχοµένου. Βουλευτές της
Νέας Δηµοκρατίας µίλησαν για κοσµογονία. Βουλευτές του
ΠΑΣΟΚ µίλησαν για εκσυγχρονισµό. Όχι κοσµογονία, κοσµοχαλασιά έχετε φέρει στην εργατική, λαϊκή οικογένεια, στην παιδεία,
την υγεία, την πρόνοια, την κοινωνική ασφάλιση. Όχι κοσµογονία,
αλλά καταστροφή στα δικαιώµατα και στις κατακτήσεις των εργαζοµένων. Όχι κοσµογονία, αλλά εξαθλίωση πλατιών, λαϊκών
στρωµάτων. Κανένας εκσυγχρονισµός.
Το µόνο που υπάρχει είναι όχι µόνο συντηρητική οπισθοδρόµηση, αλλά αντιδραστικοποίηση σε όλη τη γραµµή. Σε όλη τη
γραµµή η αστική τάξη, σε όλα τα επίπεδα, φέρνει µια αντιδραστικοποίηση. Αυτό φέρνετε. Γιατί; Διότι έρχεται στην επιφάνεια
µια πάγια αλήθεια: για να περάσει µια αντεργατική, αντιλαϊκή,
αντικοινωνική πολιτική, αυτή πρέπει να συνοδεύεται από ενίσχυση των κατασταλτικών µηχανισµών, από ΜΑΤ, από γκλοµπ,
από δακρυγόνα, από χηµικά. Αυτή είναι η πραγµατικότητα.
Πολλοί Βουλευτές –και της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚεδώ και χρόνια -ακόµα και σήµερα, ακόµα και πριν από λίγο- τι
λένε στις συνεδριάσεις; Δακρύβρεχτα σχεδόν δηλώνουν ότι:
«άλλη φορά δεν θα ψηφίσω ανάλογα µέτρα», ή «µε βαριά καρδιά
έφτασα να ψηφίσω».
Σε κάθε νοµοσχέδιο, σε κάθε αντιλαϊκή πράξη λέτε ότι σώζετε
τη χώρα. Το κεφάλαιο σώζετε. Τους επιχειρηµατικούς οµίλους
στηρίζετε. Και είναι πολλές και είναι υποκριτικές οι κορώνες που
ακούγονται και στην Αίθουσα της Βουλής αλλά και στα τηλεοπτικά κανάλια.
Και δεν είναι, κύριε Σκανδαλίδη, θέµα µείγµατος πολιτικής. Δεν
είναι θέµα σοσιαλδηµοκρατίας και χριστιανοδηµοκρατίας. Αυτά
ενοποιήθηκαν πλέον. Είναι ανάγκη ο λαός µας να κάνει το βήµα,
να παλέψει για την ανατροπή αυτής της πολιτικής, για την ανατροπή αυτής της εξουσίας.
Πάρα πολλά ειπώθηκαν τελευταία για τη Δηµόσια Διοίκηση.
Αρκετά αναφέρει και το πολυνοµοσχέδιο που συζητούµε. Έγιναν
αρκετές απόπειρες την τελευταία δεκαπενταετία. Ξεκίνησε αυτή
η διαδικασία από την τότε τοπική αυτοδιοίκηση, η οποία σήµερα
είναι πλήρως διαµορφωµένη σε τοπική διοίκηση, σε ουσιαστική,
δηλαδή, προέκταση του κράτους. Το ίδιο γινόταν και µε τον «Καποδίστρια», το ίδιο γινόταν και µε τον «Καλλικράτη».
Κύριος στόχος είναι να γίνει η τοπική αυτοδιοίκηση πιο αποτελεσµατική, να λειτουργήσει το αστικό κράτος πιο αποδοτικά
για τα δικά του συµφέροντα, για τα συµφέροντα της αστικής
τάξης. Και αυτό ώστε να µπορεί και η τοπική αυτοδιοίκηση πιο
άµεσα, πιο γρήγορα και κυρίως πιο εύκολα να προωθεί την αν-
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τεργατική, αντιλαϊκή, αυτήν τη σκληρή ταξική πολιτική που εφαρµόζεται, για αποτελεσµατικότερη προώθηση της ανταποδοτικότητας αλλά και της εµπορευµατοποίησης κοινωνικών αγαθών.
Αυτό ακριβώς κάνετε µε όλες τις αλλαγές στο κράτος και στην
τοπική διοίκηση. Πρόκειται για µια πολιτική η οποία δεν αφορά
µόνο την περίοδο της βαθιάς καπιταλιστικής οικονοµικής κρίσης,
αλλά διαµορφώνει το θεσµικό πλαίσιο για να προωθεί –εσείς το
πιστεύετε βέβαια- αέναα, διαχρονικά τη σκληρή σας πολιτική.
Αυτό πιστεύετε, αλλά η εργατική λαϊκή πάλη –εµείς είµαστε
σίγουροι- θα ανατρέψει αυτήν την πολιτική και τα πιστεύω σας.
Τα µέτρα που παίρνετε οδηγούν σταθερά στη µείωση της
τιµής της εργατικής δύναµης. Οδηγούν στο να φορτώνετε στην
εργατική λαϊκή οικογένεια νέα βάρη, να πληρώνει, δηλαδή,
ακόµα περισσότερα η λαϊκή οικογένεια για την παιδεία, την
υγεία, την πρόνοια και την κοινωνική ασφάλιση. Και προσπαθείτε
µε φτιασιδώµατα -το είπε και χθες ο Υπουργός Υγείας, αλλά και
άλλοι Υπουργοί- να «χρυσώσετε» όλη αυτήν τη αντιλαϊκή πολιτική. Οδηγείτε τον κόσµο να πληρώνει παντού, να πληρώνει γι’
αυτά που έχει υποχρέωση το κράτος να παράσχει ως υπηρεσίες
–παιδεία, υγεία, πρόνοια- να τα ξαναπληρώνει. Και τον φορολογείτε πολύ πιο βαριά. Και επιβάλλετε και όλα αυτά τα χαράτσια.
Δηλαδή, βγαίνουν οι Υπουργοί και διαβεβαιώνουν -και ο Πρωθυπουργός και ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης- ότι δεν θα επιβληθούν νέοι φόροι την ίδια στιγµή που εφαρµόζετε τους
φόρους, την ίδια στιγµή που επιβάλλετε χαράτσια. Μα καλά, σε
λωτοφάγους πιστεύετε ότι απευθύνεστε;
Εδώ και τρία χρόνια υποστηρίζουµε εµείς ότι τα µέτρα που
παίρνετε δεν είναι ευκαιριακά, δεν είναι έκτακτα, αλλά έχουν µόνιµο, σταθερό, αντιλαϊκό χαρακτήρα. Όταν σας τα λέγαµε αυτά
εδώ και τρία χρόνια, µας λέγατε ότι κινδυνολογούµε.
Δυστυχώς, για τα πλατιά λαϊκά στρώµατα για άλλη µία φορά
επιβεβαιώνονται οι θέσεις και οι προβλέψεις του Κοµµουνιστικού
Κόµµατος Ελλάδας.
Προειδοποιούσαµε τους εργάτες, όλους τους εργαζόµενους,
να µην πιστεύουν σε καµµία κυβέρνηση –ούτε του ΠΑΣΟΚ ούτε
της Νέας Δηµοκρατίας ούτε την προηγούµενη, την τρικοµµατική,
αλλά ούτε και σήµερα τη δικοµµατική κυβέρνηση- και να µην
έχουν καµµία εµπιστοσύνη στις µεγαλοστοµίες και στις δηλώσεις
των κυβερνώντων για τη σωτηρία της χώρας.
Η χώρα δεν είναι ενιαία. Καθηµερινά καταβυθίζετε την εργατική τάξη, τα πιο πλατιά λαϊκά στρώµατα και την ίδια στιγµή στηρίζετε τους επιχειρηµατικούς οµίλους, στηρίζετε το µεγάλο
κεφάλαιο. Θέλετε να του εξασφαλίσετε τα κέρδη και σήµερα,
αλλά να διασφαλίσετε και τα κέρδη του για το αύριο. Ναι, αυτό
κάνετε. Και ισχυρίζεστε –όλες οι κυβερνήσεις µέχρι σήµερα- ότι
οι θυσίες του λαού θα πιάσουν τόπο. Όχι, δεν κάνει καµµία θυσία
ο λαός. Εσείς τον θυσιάζετε! Τον θυσιάζετε καθηµερινά στο
όνοµα της ανταγωνιστικότητας του κεφαλαίου.
Εµείς θέλουµε να πούµε πιο απλά αυτό που κάνετε όλες οι κυβερνήσεις. Δεν είναι θέµα προσωπικό του κ. Στουρνάρα ή του
κάθε Υπουργού Οικονοµικών. Είναι θέµα της κυβερνητικής ταξικής πολιτικής. Αυτοί, λοιπόν, που τρώνε µε το κουτάλι το χαβιάρι,
ενισχύονται. Και σε αυτούς που τρώνε ξερό ψωµί, προσπαθείτε
και αυτό το ξερό ψωµί να τους το αφαιρέσετε.
Επιπλέον, λέτε: «Να µιλήσουµε για τα άρθρα.». «Κάντε µας
προτάσεις.». Τι προτάσεις να κάνουµε όταν έρχεται ο Υπουργός
Εργασίας και καταργεί µε µία µονοκονδυλιά -και το ψηφίζει όλη
η Συµπολίτευση- τις συλλογικές συµβάσεις και αποφασίζει ο εκάστοτε Υπουργός Εργασίας τον κατώτατο µισθό;
Είµαστε κατηγορηµατικά αντίθετοι σε αυτό, διότι για το οκτάωρο, για το πενθήµερο, για το σαραντάωρο, για τις συλλογικές
συµβάσεις, για την κοινωνική ασφάλιση και τον κατώτατο µισθό
χύθηκε πολύ αίµα. Και τώρα θέλετε, σε µία στιγµή, να τα ανατρέψετε όλα.
Πριν από τριάντα οκτώ χρόνια ο Υπουργός Εργασίας, ο µακαρίτης Κώστας Λάσκαρης, είχε πει ότι κατάργησε την ταξική πάλη.
Εµείς λέµε ότι η εργατική λαϊκή πάλη, η ενίσχυση της ταξικής κατεύθυνσης του συνδικαλιστικού κινήµατος, θα δηµιουργήσει
όρους, συνθήκες και προϋποθέσεις για την ανατροπή της εφαρµοζόµενης πολιτικής, για την ανατροπή της κυριαρχίας των µονοπωλίων και για αλλαγή τάξης στην εξουσία.
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Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε κι
εµείς.
Η κ. Κανελλοπούλου έχει τον λόγο για οκτώ λεπτά.
ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, εκεί έξω, στην κοινωνία, συµβαίνουν τροµερά πράγµατα. Άνθρωποι χάνουν τη δουλειά, το φαγητό, το σπίτι, την υγειά τους. Μειώνετε το προσδόκιµο ζωής.
Αυξάνονται δραµατικά οι χρήστες ψυχοφαρµάκων. Κάποιες χιλιάδες συνάνθρωποί µας επιχειρούν να βάλουν τέρµα στη ζωή
τους. Μερικές χιλιάδες το πετυχαίνουν. Και φυσικά δεν είναι από
έρωτα.
Εδώ µέσα πάλι, ακριβοί στα πίτουρα και φθηνοί στο αλεύρι,
κάποιοι -από πατριωτικό καθήκον φυσικά και για τη σωτηρία της
πατρίδας, την οποία έχουν µε όρους εργολαβίας αναλάβει, ενώ
µε ψυχραιµία περισσή ψηφίζουν µέτρα και µνηµόνια!- ταράζονται
και διαρρηγνύουν τα ιµάτιά τους όταν κάποιος τολµά να τους περιγράψει το αποτέλεσµα και τις συνέπειες της ψήφου τους.
Εντάξει, ξέρουµε. Όταν κάποιος στις µέρες µας τολµήσει να
µιλήσει για κοινωνική κρίση, για ανθρωπιστική κρίση, όταν µιλήσει για ατοµικά και δηµοκρατικά δικαιώµατα και για καταστολή,
είναι σίγουρα λαϊκιστής, εάν δεν είναι τροµοκράτης. Αναρωτιόµαστε πόσος ακόµα κοινωνικός κανιβαλισµός θα υπάρξει για ένα
ακραίο δόγµα που έχει φέρει την ελληνική κοινωνία στα όριά της.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, το δόγµα της ανεργιολαγνείας
που έχει χτυπήσει τον τόπο καταγωγής µου, την Αχαΐα, εδώ και
χρόνια -να υπενθυµίσω για όσους µας εγκαλούν ότι ολοφυρόµαστε µόνο για δηµοσίους υπαλλήλους, την «ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΠΑΤΡΑΪΚΗ»
και την «PIRELLI»- επιστρέφει και είναι χειρότερο και έτοιµο για
όλα.
Επιστρέφει για να απολύσει ενενήντα εκπαιδευτικούς επαγγελµατικής εκπαίδευσης στην Αχαΐα και εκατόν εβδοµήντα έξι
στη δυτική Ελλάδα, να καταργήσει δύο ειδικότητες στα ΕΠΑΛ
του νοµού, στους οποίους φοιτά το 23% των ενεργών µαθητών
και οκτώ ειδικότητες στα ΕΠΑΣ, όπου φοιτά το 60% των µαθητών.
Κύριε Υπουργέ, ακόµα και µε την πιο δαπανηρή διαφήµιση
στην Πάτρα και τις κωµοπόλεις του νοµού, τα ιδιωτικά κέντρα
επαγγελµατικής εκπαίδευσης δεν θα µπορούσαν να αυξήσουν
µέσα σε ένα µόνο καλοκαίρι την πελατεία τους κατά 83% µε τους
ενεργούς µαθητές των ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ, υπό την αίρεση, βεβαίως, ότι όλα αυτά τα παιδιά θα είχαν να πληρώσουν τα δίδακτρα. Αλλά δεν έχουν.
Και επειδή η γνώση είναι δύναµη, αντιλαµβανόµαστε ότι η
γνώση είναι ο στόχος. Διότι αυτό κάνετε. Είστε µεσάζοντες και
διαφηµιστές σχολαρχών, των ιδίων σχολαρχών που συνέταξαν
το σχέδιο «Αθηνά», των ιδίων που απαίτησαν τον αποχαρακτηρισµό των ιδιωτικών δασκάλων ως εκπαιδευτικών.
Αφού συµβάλατε τα µάλα στην υποβάθµιση της τεχνικής εκπαίδευσης, τώρα διαλύετε και τις ειδικότητές της. Πιστεύετε ότι
κανένας δεν θα ασχοληθεί µε την ειδικότητα των αισθητικών και
των κοµµωτριών, γιατί -πώς να το κάνουµε;- σας φαίνονται ταπεινές ασχολίες.
Εξάλλου, οι συγκεκριµένες ειδικότητες δεν θα λείψουν από τις
εύπορες κοινωνίες των βορείων και νοτίων προαστίων. Δεν θα
λείψουν από τις κυρίες του Κολωνακίου, που έτσι κι αλλιώς έχουν
εξαιρετικά εύκολη πρόσβαση σε δαπανηρές φροντίδες αισθητικής. Θα λείψουν, όµως, από φτωχά, λαϊκά κορίτσια και µεσήλικες
γυναίκες που αποφάσισαν να κάνουν κάτι στη ζωή τους προκειµένου να ζήσουν τους εαυτούς τους και τις οικογένειές τους.
Καθώς αναφέροµαι στα κορίτσια, πρέπει να σηµειώσω ότι η
πρακτική σας πέρα από ταξική, έχει και εξαιρετικά στοιχεία σεξιστικής αντίληψης. Το πολυνοµοσχέδιο, καταργώντας τις συγκεκριµένες ειδικότητες των ΕΠΑΛ – ΕΠΑΛ, στην ουσία αποκλείει
τις γυναίκες από την επαγγελµατική εκπαίδευση.
Οι υπό κατάργηση ειδικότητες αποτελούν ουσιαστικά τη µοναδική διέξοδο των γυναικών από δεκαέξι έως και άνω των πενήντα ετών στην επαγγελµατική εκπαίδευση, όπως εύκολα
φαίνεται και από τη σύνθεση των τµηµάτων, παραδείγµατος
χάριν αισθητικής, κοµµωτικής, νοσηλευτικής, όπου το γυναικείο
στοιχείο κινείται µεταξύ 90% και 100%.
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Με την ίδια χλεύη έχετε ενδύσει και την απόλυση εβδοµήντα
πέντε σχολικών φυλάκων και τετρακοσίων περίπου καθαριστριών
και σχολικών τροχονόµων. Για τη σωτηρία της πατρίδας να υποθέσουµε!
Διανοείστε τι σηµαίνουν για µια επαρχιακή πόλη αυτά τα νούµερα; Αναρωτιέστε πόσοι άνθρωποι λαθροβιούν πίσω από τα
νούµερα; Εντάξει, µην αγχωνόµαστε. Θα έρθουν κι εδώ για την
καθαριότητα οι µαφιόζοι εργολάβοι του ΗΣΑΠ µε τα βιτριόλια.
Θα έρθουν κι εδώ οι επαγγελµατίες προστάτες, οι µπράβοι της
νύχτας, οι ντίλερ, οι µαχαιροβγάλτες, για να φυλάξουν τα παιδιά
µας από την ενδοσχολική βία, τα ναρκωτικά, τις σεξουαλικές παρενοχλήσεις και τα σχολεία µας από τις διαρρήξεις και τους βανδαλισµούς.
Στην ονειρεµένη σας κοινωνία επιτέλους οι λύκοι θα φυλούν
τα πρόβατα. Τι να κάνουµε; Έτσι είναι το λιγότερο κράτος και η
ελεύθερη αγορά. Είναι η χαρά του ΙΕΚ ΑΚΜΗ, η χαρά του µπράβου και των ηθικών αυτουργών του εγκλήµατος κατά της Κούνεβα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε αυτήν εδώ την Αίθουσα από
χθες -όπως και στο παρελθόν εξάλλου- γίνεται µεγάλη συζήτηση
για το παλιό και το καινούργιο. Μερικοί ορίζουν σαν µεγάλο, λαµπερό και επελαύνον καινούργιο το γεγονός ότι η ανεργία αντιµετωπίζεται µε περισσότερη ανεργία, ότι τα σκληρά µέτρα
αντικαθίστανται µε ακόµη σκληρότερα, ότι οι πελατειακές σχέσεις αντί να διαρρηγνύονται, να ακυρώνονται, ενισχύονται µε καινούργιους πελάτες, ότι οι εκπαιδευτικοί αντί να κριθούν µε βάση
τα αποτελέσµατα της δουλειάς τους, καταδικάζονται µε βάση
την ιδεολογία τους.
Πόσο, αλήθεια, απέχουµε από την επαναφορά των πιστοποιητικών φρονηµάτων;
Θα µας πείτε ότι και αυτά είναι ιδεοληψίες του παρελθόντος,
του παλιού καιρού, όπως παλιοί είµαστε και εµείς. Διότι αν ανήκει
στο παλιό να λες ότι η παιδεία και η υγεία είναι δηµόσια αγαθά,
ότι η φορολογία πρέπει να είναι ανάλογη της φοροδοτικής ικανότητας, ότι όλοι πρέπει να έχουµε ένα πιάτο φαΐ κι ένα µέρος
να µείνουµε, αν είναι παλιό να λες «τούτο το χώµα είναι δικό τους
και δικό µας και δεν µπορεί κανείς να µας το πάρει», τότε εντάξει,
αφήστε µας να είµαστε παλιοί. Κρατήστε το νέο για λογαριασµό
σας.
Θα ήθελα να πω και κάτι τελευταίο: Όπως µας είπε χθες το
βράδυ Βουλευτής της Κυβέρνησης, «µας νικήσατε». Δεν απασχόλησε κανένα δελτίο, κανέναν µεγαλοδηµοσιογράφο. Μας νικήσατε µε τα όπλα, µε στηµένες δίκες, µε εξορίες και φυλακές.
Όµως, κύριοι, οι ήρωές µας εξακολουθούν να είναι ήρωές µας.
Τα βάσανα της Αριστεράς είναι βάσανά µας. Κανένας δεν µπορεί
να τα ερµηνεύει πιο κυρίαρχα και πιο αυθεντικά από εµάς. Και
σε κανέναν δεν θα επιτρέψουµε να ασελγεί πάνω στο ηρωικό και
τιµηµένο σώµα της. Σε κανέναν και κυρίως όχι σ’ αυτούς που
είναι απόγονοι των γερµανοτσολιάδων.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε κι
εµείς.
Η κ. Αντωνίου έχει τον λόγο για οκτώ λεπτά.
ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κατ’ αρχάς θεωρώ τον εαυτό
µου λαϊκό κορίτσι. Επειδή ακόµη κάποιοι ονειρεύονται ραντεβού
στα γουναράδικα, ως Ελληνίδα και Βουλευτής Καστοριάς οφείλω να δώσω µια απάντηση.
Πρώτον: Συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, αφήστε επιτέλους ήσυχους
τους γουναράδες. Κάνουν τη δουλειά τους. Είναι από τους τελευταίους παραγωγικούς κλάδους της πατρίδας µας και χρειάζονται την ενίσχυση και τη βοήθειά µας.
Επιτέλους, τι θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ; Να κλείσουν όλες οι παραγωγικές µονάδες στη χώρα; Να κλείσουν οι γουνοποιητικές επιχειρήσεις; Ας το πει επιτέλους και να σταµατήσει να κρύβεται. Εκτός,
αν η συγκεκριµένη αναφορά είναι µια ακόµα κραυγή αυτών που
ονειρεύονται εµφύλιο σπαραγµό, αυτών που κινούνται στα άκρα
του πολιτικού φάσµατος και εξακολουθούν, αγκιστρωµένοι στο
παρελθόν, να µιλάνε για εµφύλιο. Δεν µπορώ να απαγορεύσω σε
κάποιον να θεωρεί ότι είναι ο Βελουχιώτης του 2013. Το ότι η
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ιστορία επαναλαµβάνεται ως φάρσα, δικός τους φίλος το είπε.
Τα πράγµατα, όµως, θα µπορούσαν να είναι αστεία, αν δεν
ήταν επικίνδυνα. Εκτός, αν στο ΣΥΡΙΖΑ ετοιµάζονται πραγµατικά
για εµφύλιο. Αν όχι, τότε πρέπει άµεσα να καταδικάσουν τέτοιες
συµπεριφορές και τέτοιες δηλώσεις.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καλούµαστε σήµερα να ψηφίσουµε άλλο ένα πολυνοµοσχέδιο, το οποίο, πέρα από τα φορολογικά και ασφαλιστικά θέµατα, ρυθµίζει θέµατα κινητικότητας
και διαθεσιµότητας δηµοσίων υπαλλήλων. Τα θέµατα αυτά είναι
γνωστά και ψηφισµένα εδώ και καιρό. Και τώρα ήρθε η ώρα της
εφαρµογής τους, όπως εφαρµόστηκε το προηγούµενο διάστηµα
η κινητικότητα χιλίων οκτακοσίων υπαλλήλων σε θέσεις στις
οποίες ήταν αναγκαίοι.
Αυτή η διαδικασία εφαρµογής δεν γίνεται εν κενώ, ούτε σε κανονικές συνθήκες. Γίνεται σε µια περίοδο όπου η κοινωνία είναι
ήδη εξουθενωµένη από τη συνεχιζόµενη λιτότητα. Γίνεται σε µια
περίοδο που ούτως ή άλλως ακόµα κι αυτοί που δεν το παραδέχονται δηµόσια, συνοµολογούν ότι το πολιτικό, κοινωνικό και παραγωγικό µοντέλο της Μεταπολίτευσης έχει καταρρεύσει.
Ασφαλώς, είναι αλλαγές που γίνονται σε ασφυκτικά χρονοδιαγράµµατα και χωρίς να έχει προηγηθεί η αναγκαία προεργασία.
Ξέρω, παραδείγµατος χάριν, µικρό δήµο, επαρχιακό, που έχει
δεκατέσσερις γεωπόνους. Όχι κηπουρούς. Γεωπόνους!
Όµως, οι αλλαγές αυτές είναι αναγκαίες για τη δηµιουργία
ενός σύγχρονου και αποτελεσµατικού δηµόσιου τοµέα, κάτι που
άλλωστε ευαγγελίζονται όλοι στα λόγια, αλλά κάνουν πίσω, όταν
πρέπει να κάνουν πράξεις. Όλες οι πολιτικές δυνάµεις έχουν µιλήσει κατά καιρούς για το γραφειοκρατικό ελληνικό δηµόσιο που
στήθηκε µε πελατειακό τρόπο.
Ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε λόγο για πράσινα και γαλάζια ρουσφέτια του
δηµοσίου. Και τώρα που ερχόµαστε να το αλλάξουµε, µας επιτίθεται; Τι θέλει δηλαδή; Να µην αλλάξει τίποτα; Να µείνει το δηµόσιο, όπως ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ λέει, όµηρος των πελατειακών
συµφερόντων; Τώρα που πρέπει να βάλει πλάτη, να στηρίξει τις
αλλαγές, να υποβάλει προτάσεις, να διορθώσουµε όλοι µαζί κάτι
που το κόµµα της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης θεωρεί πώς πρέπει να αλλάξει, τι κάνει; Βγάζει την ουρά απ’ έξω και αντ’ αυτού
βάζει και νέους διορισµούς ίσως µε κόκκινους κόκκους αυτήν τη
φορά.
Αυτό είναι, κυρίες και κύριοι, η απόλυτη πολιτική παράνοια.
Εκτός και αν είναι αναγκασµένος να το κάνει, επειδή συγχώνευσε
διά των απορροφήσεων τις πρώην πασοκικές συνδικαλιστικές
ηγεσίες, τις οποίες άλλωστε χρησιµοποιεί ως κύριο µοχλό πίεσης
το τελευταίο διάστηµα. Έχει προσχωρήσει σήµερα η Αξιωµατική
Αντιπολίτευση στη λογική του «λεφτά υπάρχουν». Μόλις πρόσφατα µάλιστα ανακάλυψε διαθέσιµα 25 δισεκατοµµύρια, τα
οποία αµπαλάρει µε αριστερές ιδεοληψίες, για να γίνουν πιο εύπεπτα σε µια κοινωνία, η οποία µέχρι σήµερα έχει κάνει πολλές
θυσίες.
Μάλιστα επειδή νοµίζουν ότι αυτοί έχουν το µοναδικό µετρητή
πατριωτισµού –συγγνώµη, και οι ΑΝΕΛ- αποκαλούν όλους εµάς
τους υπολοίπους προδότες και δοσίλογους. Ως Ελληνίδα και ως
νέα Βουλευτής όχι µόνο το απορρίπτω αλλά τους το επιστρέφω
κιόλας. Και όλα αυτά που λένε δεν µπορώ να τα χαρακτηρίσω,
όπως τα προηγούµενα, ως πολιτική παράνοια γιατί µάλλον εµπίπτουν στο γνωστικό αντικείµενο µιας άλλης επιστήµης.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, προφανώς και αναγνωρίζουµε
ότι τα µέτρα που πρέπει να ληφθούν είναι σκληρά και κανένας
Βουλευτής δεν χαίρεται που τα ψηφίζει. Αποτελούν, όµως, µέρος
των πολιτικών που πρέπει να ακολουθηθούν για να ανατρέψουµε
την κατάσταση µε αξιοκρατία, διαφάνεια και κοινωνική ευαισθησία.
Στο πλαίσιο αυτό κινείται και η τροπολογία που έχουµε καταθέσει, κύριε Υπουργέ, είκοσι επτά Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας µε την οποία ζητούµε να εξαιρεθούν της διαθεσιµότητας
οι τρίτεκνοι. Η προστασία της οικογένειας µε τρία παιδιά ήταν
µια πολιτική που ξεκίνησε η παράταξή µας, την οποία πρέπει να
συνεχίσουµε. Ιδιαίτερη µέριµνα πρέπει να ληφθεί για τις οικογένειες που έχουν ως µοναδικό εισόδηµα το µισθό του υπαλλήλου
που πρόκειται να τεθεί σε διαθεσιµότητα. Δεν µπορούµε να καταδικάζουµε µια οικογένεια πέντε ατόµων στην ανέχεια. Πρέπει,
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κύριε Υπουργέ, να επανεξετάσουµε την περίπτωση που ένας γονέας είναι ήδη άνεργος και ο άλλος τίθεται σε διαθεσιµότητα κατ’
αναλογίαν µε ό,τι ισχύει στις µονογονεϊκές οικογένειες.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η χώρα µας έχει αναλάβει δεσµεύσεις τις οποίες και πρέπει να τηρήσει. Η µεταρρύθµιση στη
διοίκηση και η ύπαρξη ενός απλού και σταθερού φορολογικού
συστήµατος δεν είναι µόνο απαιτήσεις της τρόικας, είναι µεταρρυθµίσεις που θα έπρεπε να έχουµε κάνει εδώ και καιρό, ώστε
να έχουµε µια Δηµόσια Διοίκηση που να εξυπηρετεί τον πολίτη
µε αξιοκρατία και διαφάνεια. Και πιστέψτε µε, σ’ αυτήν την προσπάθεια είναι και η κοινωνία µαζί µας που βλέπει ότι παθογένειες
τριάντα χρόνων τελειώνουν.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ο κύριος Υπουργός
έχει να κάνει κάποιες νοµοτεχνικές βελτιώσεις.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Θέλω να
καταθέσω, κύριε Πρόεδρε, µια σειρά από προσθήκες και αναδιατυπώσεις στις οποίες συµπεριλαµβάνεται και η µείωση του ΦΠΑ,
αλλά θα ήθελε να πει πρώτα δύο λόγια ο κ. Μαυραγάνης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Τον λόγο έχει ο Υφυπουργός κ. Μαυραγάνης.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Θα
ήθελα να πω ότι στο προηγούµενο πρόγραµµα οικονοµικής πο-
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λιτικής για πρώτη φορά µπήκε η πρόβλεψη µείωσης φορολογικών συντελεστών, εάν η χώρα επιτύγχανε τους δηµοσιονοµικούς
της στόχους. Υπήρξε µεθοδική και συστηµατική εργασία. Συνεχίσαµε και συνεχίζουµε να επιτυγχάνουµε στόχους.
Το αποτέλεσµα είναι σήµερα ότι µετά από αυτήν την προσπάθεια και την προσωπική προσπάθεια του ίδιου του Πρωθυπουργού, επιτυγχάνουµε τη µείωση στο ΦΠΑ της εστίασης από το
23% στο 13% για πέντε µήνες. Αυτό που έχει όµως τεράστια σηµασία είναι όλοι µας να επιτύχουµε τη µεγαλύτερη συµµόρφωση,
η οποία σηµαίνει αύξηση των εσόδων και µε τη συνεχή και σταθερή δηµοσιονοµική ισορροπία θα µας φέρει τους χαµηλότερους συντελεστές, όπως έγινε σήµερα.
Και κάτι άλλο που είναι πάρα πολύ σηµαντικό. Η πεντάµηνη
περίοδος, εφόσον επιτύχει το εγχείρηµα, θα συνεχιστεί. Αυτό
είναι το πολύ σηµαντικό. Είναι πεντάµηνη περίοδος, αλλά είναι
στο χέρι µας να γίνει σε µόνιµη βάση.
Αυτό ήθελα να πω και νοµίζω ότι ήταν αίτηµα όλων και ένα αίτηµα που έχει έρθει σε µια ευτυχή κατάληξη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Παρακαλώ να κατατεθούν στα Πρακτικά οι νοµοτεχνικές διορθώσεις και να διανεµηθούν.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Βεβαίως.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Οικονοµικών κ. Ιωάννης Στουρνάρας καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες νοµοτεχνικές βελτιώσεις, οι οποίες έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Πριν δώσω τον λόγο
στον κ. Μπάρκα, θέλω να ενηµερώσω το Σώµα ότι βρισκόµαστε
στον οµιλητή µε αριθµό δεκαοκτώ και στον κατάλογο των οµιλητών είναι άλλοι ενενήντα οκτώ.
Προτείνω µετά τον κ. Μπάρκα -για να µη συνδυαστεί- να καθιερώσουµε το πεντάλεπτο και κυρίως να γίνει µια προσπάθεια
όσο γίνεται πιστότερης τήρησης του χρόνου, για να δώσουµε τη
δυνατότητα σε έναν ευρύτερο τουλάχιστον αριθµό οµιλητών να
µιλήσουν.
Το Σώµα συµφωνεί;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Το Σώµα συµφώνησε.
Το λόγο έχει ο κ. Μπάρκας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, ακούγοντας
τους Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ να επιχειρηµατολογούν για το γεγονός ότι θα ψηφίσουν για µια ακόµη
φορά νέα µέτρα, έχει µαυρίσει η καρδιά µου. Αν χρειάζονται κάποιον άνθρωπο να τους παρηγορήσει, µπορεί να έρθουν να µας
επισκεφθούν εµάς τους Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ –είµαστε καλοί
άνθρωποι ούτως ή άλλως- να τους χτυπήσουµε την πλάτη, για
να µην έχουν και αυτοί κάποιο ψυχολογικό πρόβληµα.
Θα επιστρέψω στο πολυνοµοσχέδιο.
Επειδή είναι εδώ ο Υπουργός Οικονοµικών και έχει αποφύγει
τρεις φορές να έρθει σε ερώτησή µου στο Κοινοβούλιο, θα αναφερθώ σε ένα πρόβληµα της περιφέρειάς µου, για να αποδείξω
ότι το success story της Κυβέρνησης έχει πήλινα πόδια. Κι αυτό
το παράδειγµα είναι η γαλακτοβιοµηχανία «ΔΩΔΩΝΗ».
Χαρίσατε µια κερδοφόρα επιχείρηση, η οποία στήριζε τον
πρωτογενή τοµέα σε έναν ιδιώτη, ο οποίος µε το που ανέλαβε
την επιχείρηση έκανε δύο πράγµατα:
Πρώτον, αξιοποίησε τα αποθέµατα αξίας εκατοµµυρίων ευρώ
που βρήκε, εκµεταλλεύτηκε το διεθνώς αναγνωρισµένο σήµα της
εταιρείας «ΔΩΔΩΝΗ» και χωρίς κόπο ανέβασε 20% τις εξαγωγές
της επιχείρησης.
Όµως, µε το που ανέλαβε έκανε και κάτι άλλο, κύριε Υπουργέ.
Σταµάτησε να πληρώνει τους παραγωγούς. Αυτήν τη στιγµή οι
παραγωγοί είναι τουλάχιστον τρεις µήνες απλήρωτοι. Την ώρα
που χρειάζονται χρήµατα, για να σπείρουν, η εταιρεία τούς κοροϊδεύει και δεν τους αποζηµιώνει για το γάλα που έχουν δώσει.
Χιλιάδες παραγωγοί είναι σε απόγνωση και οι ίδιοι τονίζουν ότι
δεν έχουν άλλη επιλογή από το να κλείσουν τα µαντριά τους.
Τουλάχιστον επτά χιλιάδες θέσεις εργασίας κινδυνεύουν
άµεσα. Μαζί τους και ένα τεράστιο δίκτυο κτηνοτροφικής παραγωγής µε πυρήνα τη «ΔΩΔΩΝΗ» που είναι µοχλός ανάπτυξης και
συγκριτικό πλεονέκτηµα µιας περιφέρειας που τα ποσοστά ανεργίας έχουν ξεπεράσει και τη φαντασία σας.
Κύριε Υπουργέ, ακούστε µε, αν θέλετε να µάθετε για τη «ΔΩΔΩΝΗ». Δεν θέλετε.
Ο κ. Στουρνάρας έχει αρνηθεί να έρθει στον κοινοβουλευτικό
έλεγχο για το συγκεκριµένο θέµα σε επίκαιρη ερώτηση που έχω
καταθέσει. Ο κ. Μαράντος, κύριε Υπουργέ, ειδικός εκκαθαριστής
της Αγροτικής Τράπεζας -που και αυτήν την ξεπουλήσατε- σε
απάντηση Βουλευτών ενηµερώνει πως η εταιρεία ανταποκρίνεται
στις υποχρεώσεις της σύµφωνα µε την ενηµέρωση που ο ίδιος
έχει.
Καταθέτω την απάντησή του για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Μπάρκας καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Τον διαψεύδει όµως ο πειρατής ιδιοκτήτης της εταιρείας, που
εσείς τοποθετήσατε και ο οποίος απαντά µέσω facebook στους
παραγωγούς ενηµερώνοντάς τους πώς πρέπει να κάνουν λίγο
υποµονή. Η νέα ιδιοκτησία έχει κηρύξει στάση πληρωµών στους
παραγωγούς µε το που ανέλαβε. Η νέα ιδιοκτησία καταστρέφει
τον παραγωγικό ιστό µε το που ανέλαβε και εµείς ποντάρουµε
πως πολύ σύντοµα θα σταµατήσει να παίρνει το γάλα των παραγωγών.
Με αυτήν την επένδυση ζητάτε να συµφωνήσουµε; Προφανώς
και δεν θα το κάνουµε. Εάν νοµίζετε ότι δεν θα απολογηθεί κα-
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νείς για αυτό που συµβαίνει στη «ΔΩΔΩΝΗ», κάνετε λάθος.
Όσον αφορά το νοµοσχέδιο και τη συγκυρία, η Κυβέρνηση
αναδεικνύει το τελευταίο διάστηµα µία πρωτοφανή λογική κοινωνικού κανιβαλισµού στο πλάι του φθαρµένου κοινωνικού αυτοµατισµού. Εφόσον προχωρούν λόγω της ενεργής στήριξης της
Κυβέρνησης οι απολύσεις στον ιδιωτικό τοµέα, θα πρέπει να
απολύονται και στο δηµόσιο. Είναι µια αντικοινωνική λογική, απότοκο µιας διεστραµµένης πρόσληψης της έννοιας της κοινωνικής
δικαιοσύνης στην εξαθλίωση. Σε αυτό είστε συνεπής. Διανέµετε
και αναδιανέµετε τη φτώχεια και την εξαθλίωση µε όλους τους
δυνατούς τρόπους.
Η εξίσωση και η διασπορά της φτώχειας και της ανεργίας µεταξύ δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα συναντά το µοναδικό επιχείρηµα της Κυβέρνησης για την περίοδο που διανύουµε, µε
δωδεκάµισι χιλιάδες απολύσεις στο δηµόσιο τοµέα και ποιος
ξέρει πόσες στον ιδιωτικό να κρέµονται πάνω από τα κεφάλια
του ελληνικού success story.
Πεδίο εφαρµογής της παραπάνω λογικής αποτέλεσε η περίπτωση της ΕΡΤ, στην οποία η Κυβέρνηση άγγιξε νέα επίπεδα αντεργατικού αυταρχισµού. Με µια άνευ προηγουµένου οµαδική
παράνοµη απόλυση δύοµισι χιλιάδων και πλέον εργαζοµένων
χωρίς διαβούλευση ή προειδοποίηση, µε µη τήρηση των προβλεπόµενων από τις αποζηµιώσεις, απέδειξε την αντίληψη της Κυβέρνησης για την ανεργία. Για την ακρίβεια η Κυβέρνησηεργοδότης λειτούργησε µε τέτοιο µίσος και αποφασιστικότητα
προς τους εργαζόµενους και τους θεσµούς τους που θα τη ζήλευε ο οποιοσδήποτε καπιταλιστής.
Τι ακριβώς θα πείτε στους καπιταλιστές οι οποίοι έχουν ήδη
ξεκινήσει τη νέα φάση της εσωτερικής υποτίµησης, αυτή των
ανεξέλεγκτων οµαδικών απολύσεων; Αυτή είναι η νέα Ελλάδα
που προσπαθείτε να κρατήσετε στη ζωή µε σωληνάκια φασισµού.
Απλά µε αυτό το νοµοσχέδιο και την πρακτική σας παίρνετε
την αρµοδιότητα από το Ανώτατο Συµβούλιο Εργασίας και την
δίνετε σε έναν Υπουργό. Με τι επιχείρηµα θα αρνηθείτε οµαδική
απόλυση, εφόσον εσείς οι ίδιοι δείχνετε το δρόµο; Δεν έχει κανένα νόηµα να σας κάνω κριτική για την ανεργία των νέων, γιατί
η κατάσταση έχει ξεφύγει ακόµα και από τα δικά σας όρια.
Το σχέδιό σας να στείλετε τους νέους στους χρυσαυγίτες, δεν
θα περάσει. Η νεολαία είναι οδηγός της κοινωνίας. Η οργή και η
απόγνωση της νεολαίας θα µετασχηµατιστεί σε ελπίδα, συνεργατικότητα, αλληλεγγύη, συλλογικότητα, πράγµατα τα οποία
εσείς δεν γνωρίζετε. Οι αγώνες της νέας γενιάς για αξιοπρέπεια
θα είναι η αιχµή του αγώνα για ανατροπή και του σχεδίου για την
κυβέρνηση της Αριστεράς.
Τα 400 ευρώ κατάρτιση για την στατιστική ανακύκλωση της
ανεργίας, κύριε Βρούτση, δεν πείθουν κανέναν. Εκθέτουν τους
ίδιους που τα σχεδίασαν.
Ας κάνουµε, όµως, µια αναδροµή στο παρελθόν για να δίνουµε
τι βιώνουµε σήµερα. «Η Μαίρη-Άννα Ουέλκλευ εργάστηκε εικοσιεξίµισι ώρες χωρίς διακοπή µε άλλα εξήντα κορίτσια, από
τριάντα σε κάθε δωµάτιο που είναι ζήτηµα εάν χωρούσε το 1/3
των απαραίτητων κυβικών σε αέρα, ενώ τη νύχτα κοιµούνταν
δύο, δύο σε ένα κρεβάτι σε µια από τις πιο βρωµερές τρώγλες
όπου σκάρωναν υπνοδωµάτια χωρισµένα µε σανίδια. Πέθανε από
υπερβολική εργασία». Αυτά γράφει ο Μαρξ δύο αιώνες πριν.
Η Ράντκα Νικόλοβα, τριάντα οκτώ χρονών, ήταν εργάτρια σε
κουζίνα στο κατάστηµα «PIZZA FAN» στην Πάτρα. Βρέθηκε
νεκρή εν ώρα εργασίας, κλειδωµένη µέσα στο κατάστηµα. Ήταν
Δευτέρα 14 Γενάρη του 2013. Οι πρώτες εκτιµήσεις έλεγαν πως
η κοπέλα πέθανε από καρδιά. Και θα έρθει η Χρυσή Αυγή, αυτοί
οι χρυσαυγίτες για να βάλουν Ελληνίδες να πεθαίνουν στην κουζίνα κλειδωµένες. Απλά τα πράγµατα.
Το έχει πει και ο Σαµαράς. Η Χρυσή Αυγή θα πέσει, όταν πέσει
η ανεργία ή αλλιώς, η ανεργία θα πέσει µε τη βοήθεια της Χρυσής Αυγής, όπου σύµφωνα µε τον κ. Σαµαρά, ανεργία και µετανάστες είναι τα δύο µεγάλα προβλήµατα της χώρας.
Και θα σας περιγράψω πώς σκεφτόµαστε εµείς. Η εργασία
των ανθρώπων µε λευκή επιδερµίδα δεν µπορεί να χειραφετηθεί
εκεί που στιγµατίζεται η εργασία των ανθρώπων µε µαύρη επιδερµίδα. Όσο θα υπάρχει η Μανωλάδα, δεν θα υπάρχει αξιοπρε-
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πής εργασία στη χώρα για κανέναν. Γιατί η µάχη είναι ταξική.
Γιατί για το κεφάλαιο και τους ναζιστές είµαστε όλοι µετανάστες.
Γιατί εκεί που εσείς διαιρείτε, δηµόσιος-ιδιωτικός, νέος-παλιός,
άνδρας-γυναίκα, µετανάστης-Έλληνας, εµείς θα ενώσουµε όλα
τα παραπάνω σε µία νέα συµφωνία µε τον κόσµο της µισθωτής
εργασίας. Εµείς θα τιµάµε και θα εκτιµάµε την εργασία στη
χώρα.
Και επειδή µεγάλη σπέκουλα έχετε κάνει µε τον σύντροφο Διαµαντόπουλο και τη ρήση που έχει πει, θα πω ότι δεν είναι εµφυλιοπολεµική. Είναι η ρήση που έλεγαν οι αντάρτες στον αγώνα
τους εναντίον των Γερµανών –ακούστε µε κ. Αντωνίου, µην κουνάτε το κεφάλι σας- και ήταν για να περιγράψουν την κατάστασή
τους ότι θα πέσουν στον αγώνα για την απελευθέρωση της πατρίδας και αν πεθάνουν, θα τους πιάσει ο εχθρός, θα τους βγάλει
το δέρµα και θα βρεθούν τα δέρµατά τους δίπλα, δίπλα στα γουναράδικα. Αυτό για να µη σπεκουλάρετε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε τον κ.
Μπάρκα που ήταν ακριβής στο χρόνο του.
Τον λόγο έχει ο κ. Ψύρρας να µας βοηθήσει να καθιερώσουµε
την απόφαση που πήραµε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ: …(Δεν ακούστηκε)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Άκουσα τι µου είπατε. Αλλά, πιστεύω ότι η ΔΗΜΑΡ είναι εποικοδοµητικός χώρος.
Τα άκουσα όλα, κύριε Κυρίτση, και αυτά που είπατε κατ’ ιδίαν.
Ορίστε, κύριε Ψύρρα, έχετε το λόγο.
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Οι νέες φορολογικές ρυθµίσεις στο πολυνοµοσχέδιο εισάγουν
µια σειρά από στοιχεία που θέλουν να λέγονται µεταρρυθµιστικά.
Στην πραγµατικότητα είναι αντιµεταρρυθµιστικά στοιχεία.
Να µετρήσουµε και να επισηµάνουµε. Εισάγεται η φορολόγηση
στην πηγή µε δεκατρείς διαφορετικούς συντελεστές και όχι στο
συνολικό προσωπικό εισόδηµα. Εποµένως, φορολογούµενοι µε
ίδιο συνολικό προσωπικό εισόδηµα επειδή τα εισοδήµατά τους
έχουν διαφορετική προέλευση, δεν θα πληρώνουν τον ίδιο φόρο.
Επιχειρήσεις που έχουν ίδια κέρδη, αλλά µε διαφορετική νοµική µορφή, θα φορολογούνται διαφορετικά και µάλιστα χαµένη
θα είναι η ατοµική επιχείρηση.
Ο αριθµός των µελών µιας οικογένειας δεν λαµβάνεται διόλου
υπ’ όψιν για να εξευρεθεί το φορολογητέο εισόδηµα. Οι φορολογικές εκπτώσεις θα ισχύουν µόνο γι’ αυτούς που έχουν εισοδήµατα από µισθωτές υπηρεσίες και συντάξεις.
Συγχρόνως, σύµφωνα µε τις νέες ρυθµίσεις, φορολογούνται
εισοδήµατα που βρίσκονται κάτω από τα όρια της φτώχειας
όπως µάλιστα αυτά ορίζονται από την ΕΛΣΤΑΤ. Καταργεί το αφορολόγητο των παιδιών, υπονοώντας προφανώς ότι ένας άγαµος
και ένας έγγαµος µε άνεργη σύζυγο και δύο παιδιά έχουν το ίδιο
κόστος διαβίωσης. Παύει να θεωρούνται ως εκπιπτόµενες δαπάνες, τα ενοίκια της κύριας κατοικίας και της κατοικίας των παιδιών που σπουδάζουν καθώς και τους τόκους των στεγαστικών
δανείων πρώτης κατοικίας.
Ο νέος κώδικας φορολογεί τα προσωπικά εισοδήµατα των επιχειρηµατιών από το πρώτο ευρώ, χωρίς κανένα προσωπικό αφορολόγητο και χωρίς καµµιά φορολογική έκπτωση. Θα
αναρωτηθεί κάποιος: Γιατί τέτοιες καταφανώς άδικες φορολογικές ρυθµίσεις;
Η απάντηση είναι απλή. Κάποιοι στην Κυβέρνηση επέλεξαν να
βασιστούν απολύτως σε συγκεκριµένους χρηµατιστηριακούς και
τραπεζικούς κύκλους. Και γι’ αυτό βάζουν πλέον στο στόχαστρο
όχι µόνο τα εισοδήµατα που προέρχονται από την εργασία, αλλά
επιπλέον και το επενδεδυµένο κεφάλαιο σε ακίνητα και σε επιχειρηµατικές δραστηριότητες. Την ίδια δε στιγµή ευνοούνται
όλες οι χρηµατοπιστωτικές δραστηριότητες µε χαµηλότατους
φορολογικούς συντελεστές.
Εποµένως οφείλουµε να υπερασπίσουµε όχι µόνο τον αδύναµο, τον άνεργο, όχι µόνο τον άνθρωπο της εργασίας, αλλά και
το επενδεδυµένο κεφάλαιο στην πραγµατική οικονοµία και τις
επιχειρήσεις.
Γι’ αυτό εµείς στη Δηµοκρατική Αριστερά προτείνουµε µία ενιαία και προοδευτική φορολογική κλίµακα για το σύνολο του προσωπικού εισοδήµατος των φυσικών προσώπων. Η ενιαία αυτή

14959

φορολογική κλίµακα πρέπει να αποκτήσει δύο ακόµη τουλάχιστον φορολογικά κλιµάκια: ένα για τα εισοδήµατα κάτω από
25.000 ευρώ και ένα για τα εισοδήµατα πάνω από τις 42.000
ευρώ.
Προτείνουµε έναν και µοναδικό φορολογικό συντελεστή για
τα µη διανεµόµενα κέρδη κάθε µορφής επιχείρησης και φυσικά
ο φορολογικός νόµος να αντιµετωπίζει διαφορετικά την επιχειρηµατική δραστηριότητα και διαφορετικά τα φυσικά πρόσωπα
ως φορείς εισοδηµάτων.
Προτείνουµε η αυτοτελής φορολόγηση εισοδηµάτων να προβλέπεται µόνο σε τρεις περιπτώσεις: στα εισοδήµατα φυσικών
προσώπων που έχουν έκτακτο χαρακτήρα, στα εισοδήµατα που
αποκτούν στην Ελλάδα φυσικά πρόσωπα που δεν υποβάλλουν
στην Ελλάδα φορολογική δήλωση και στα µερίσµατα ανωνύµων
εταιρειών.
Προτείνουµε να µη φορολογείται κανένα προσωπικό εισόδηµα
εάν το οικογενειακό εισόδηµα στο οποίο συµµετέχει βρίσκεται
κάτω από τα όρια της φτώχειας, όπως κάθε φορά ορίζονται από
την ΕΛΣΤΑΤ. Κατά συνέπεια πρέπει να καθιερωθεί υποχρεωτικά
η έννοια του οικογενειακού αφορολόγητου εισοδήµατος.
Προτείνουµε έκπτωση από το φόρο σε ποσοστό ίσο µε τον χαµηλότερο συντελεστή της φορολογικής κλίµακας των εξόδων για
ιατρική νοσοκοµειακή περίθαλψη, των ενοικίων κύριας κατοικίας,
της κατοικίας των παιδιών που σπουδάζουν, καθώς και των
τόκων των στεγαστικών δανείων για κύρια κατοικία.
Επιτέλους, πρέπει να καταλάβουµε ότι ένας άδικος φορολογικός νόµος ενισχύει και τη φοροάµυνα και τη φοροδιαφυγή και
το τελικό αποτέλεσµα είναι η µείωση των δηµοσίων εσόδων.
Η δηµοσιονοµική σταθερότητα της χώρας έχει άµεση σχέση
µε την αίσθηση δικαίου που πρέπει να αποπνέει ένας φορολογικός νόµος και τούτες εδώ οι ρυθµίσεις το µόνο που δεν αποπνέουν είναι ακριβώς αυτή η αίσθηση δικαίου.
Κύριε Πρόεδρε, ζητώ µισό λεπτό για να επισηµάνω δύο στοιχεία.
Έχουµε καταθέσει µια τροπολογία που αφορά τα ζητήµατα
της κινητικότητας. Τα επισηµαίνω πολύ γρήγορα.
Η κινητικότητα –διότι το ακούσαµε από τον κ. Μητσοτάκη- είχε
σχεδιαστεί για να καλύψει κενά που προκύπτουν µε τρόπο αντικειµενικό, από σχέδια στελέχωσης και αξιολόγησης όλου του δηµόσιου τοµέα. Άρα, πρώτα θα έπρεπε να διαπιστωθούν τα κενά
και οι πλεονάζουσες θέσεις στις δοµές των υπηρεσιών. Μετά να
υπολογιστεί ο αναγκαίος αριθµός µετακινήσεων για την ανακατανοµή του προσωπικού και οι µετακινήσεις που θα έπρεπε να
γίνουν. Μετά, µάλιστα από αποτίµηση των προσόντων των υπαλλήλων. Μόνο έτσι θα µπορούσαν να γίνουν µετακινήσεις και µάλιστα θα µπορούσαµε να µιλάµε ουσιαστικά για µεταρρύθµιση.
Αντί γι’ αυτό, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 90,
προβλέπεται η κατάργηση των θέσεων µε υπουργική απόφαση.
Αλλά µε την κατάργηση, δηλαδή, µιας νοµοθετηµένης θέσης
επέρχεται αυτόµατα η απόλυση του υπαλλήλου από τη θέση που
κατείχε. Όµως, η κατάργηση µιας νοµοθετηµένης θέσης γίνεται
µε νόµο ή µε προεδρικό διάταγµα και όχι µε υπουργική απόφαση. Αυτό είναι πάγια νοµολογία του Συµβουλίου της Επικρατείας. Θα µπορούσε να είναι συνταγµατικά θεµιτή µόνον αν η
κατάργηση θέσεων αφορούσε πλεονάζουσες ή κενές θέσεις δηµοσίων υπηρεσιών.
Θεωρούµε ότι είναι απαραίτητη αυτή η τροπολογία που µπορεί
να επαναφέρει την κινητικότητα στο ορθό της νόηµα.
Ένα δεύτερο στοιχείο: Δεν έχει επισηµανθεί, µέχρι στιγµής, το
άρθρο 101 του πολυνοµοσχεδίου στο οποίο δηµιουργείται κέντρο είσπραξης ασφαλιστικών οφειλών. Αναγκαστικής είσπραξης
οφειλών για τους ασυνεπείς υπόχρεους ελεύθερους επαγγελµατίες. Αντιλαµβανόµαστε τι λέµε;
Πεντακόσιες εβδοµήντα πέντε χιλιάδες οφειλέτες αδυνατούν
να ανταποκριθούν στις εισφορές στον ασφαλιστικό οργανισµό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Παρακαλώ, κύριε συνάδελφε. Κατανοώ ότι είχατε ετοιµαστεί για περισσότερο χρόνο,
αλλά κάντε µια προσπάθεια.
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Ούτε µισό λεπτό δεν χρειάζοµαι.
Θα βρεθούν, λοιπόν, αντιµέτωποι µε ποινικές διώξεις και µε
εγκλεισµό στις φυλακές. Είναι µοναδικό φαινόµενο σε κάποια
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ασφαλιστική νοµοθεσία να φυλακίζεται ο οφειλέτης για οφειλές
που αφορούν τον εαυτό του.
Αντί να υπάρξουν, λοιπόν, οι ρεαλιστικές ρυθµίσεις για τους
ελεύθερους επαγγελµατίες, εισπράττουµε µια επιθετικότητα από
την πλευρά του Υπουργείου.
Ζητούµε να αποσυρθεί το άρθρο 101, διότι αλλιώς θα βρεθούµε σε µια απίστευτη κατάσταση να κυνηγάµε πεντακόσιες
εβδοµήντα πέντε χιλιάδες οφειλέτες. Προς τι; Για ποιο σκοπό;
Για να δηµιουργήσουµε µια κοινωνία φυλακισµένων; Είναι δυνατό; Ας πάρουµε τις αποφάσεις µας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστώ πολύ τον
συνάδελφο για την κατανόησή του στο θέµα του χρόνου.
Τον λόγο έχει ο κ. Κοδέλας
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΔΕΛΑΣ: Κύριε Υπουργέ, σε µια εποχή µε τεράστια ανεργία, φτώχεια, παραµονές µιας φοροκαταιγίδας, το
επόµενο διάστηµα φέρνετε ένα µίνι µνηµόνιο το οποίο είναι προανάκρουσµα δυστυχώς ενός µεγαλύτερου µνηµονίου το οποίο
θα έρθει το φθινόπωρο.
Ο κ. Μαυραγάνης στην τοποθέτησή του µίλησε για ένα απλό,
καινοτόµο, ριζοσπαστικό νοµοσχέδιο, όσον αφορά το φορολογικό σκέλος. Ξέχασε, όµως, κάτι πολύ σηµαντικό, που είναι και ο
λόγος που δεν το ψηφίζουµε. Ξέχασε τη λέξη «δίκαιο». Επειδή,
ακριβώς, δεν είναι δίκαιο, εξακολουθεί να φορολογεί τη φτώχεια
και να δίνει ασυλία στον πλούτο, γι’ αυτό και δεν έχει καµµία αίσθηση δικαιοσύνης και το απορρίπτουµε.
Δεύτερον, ο εισηγητής της Πλειοψηφίας, πέρα από το φορολογικό και τις αδικίες που αυτό κουβαλάει, ανέφερε ότι το επόµενο διάστηµα, µέσα από νέες φορολογικές ρυθµίσεις, θα
έρθουν φορολογικά κίνητρα για τις επενδύσεις. Νοµίζω ότι αυτό,
µαζί µε τον κατώτατο µισθό, που ουσιαστικά τον πάτε ακόµα πιο
κάτω µε µία υπουργική απόφαση και µόνο, δηµιουργούν συνθήκες αποικίες στη χώρας µας, συνθήκες τριτοκοσµικής χώρας,
συνθήκες ενός οικονοµικού διαµελισµού σε ειδικές οικονοµικές
ζώνες, όπου εκεί δεν ισχύει κανένα εργασιακό δικαίωµα και δεν
ισχύει κανένα όφελος από τις επενδύσεις για τη χώρα µας, µε
βάση τη φοροασυλία που προβλέπεται για τις επιχειρήσεις. Ο
επενδυτής έρχεται, χτυπά, λεηλατεί και φεύγει. Αυτό το µέλλον
σχεδιάζει η κ. Μέρκελ για τη χώρα µας και εκτελείτε πιστά εσείς.
Ο κ. Βορίδης, όταν συζητούνταν χθες το ζήτηµα της αντισυνταγµατικότητας, αναφέρθηκε στους δήµους και είπε ότι το νοµοσχέδιο προβλέπει την εποπτεία των δήµων και όχι την
παρέµβαση, υπονοώντας ότι η παρέµβαση στα των ΟΤΑ πράγµατι
θα οδηγούσε σε µια αντισυνταγµατική κατάσταση το νοµοσχέδιο.
Παρ’ όλα αυτά όταν πριν κάποιους µήνες φέρατε το προηγούµενο µνηµόνιο, εκεί περάσατε και την εποπτεία, µε το παρατηρητήριο, αλλά και την ωµή παρέµβαση, αναγκάζοντας τους δήµους
που έχουν απόκλιση από τους προϋπολογισµούς, σε µέτρα τα
οποία θα πληρώσουν οι δηµότες, κάτι που είναι πρωτοφανές. Με
βάση αυτήν τη λογική µετατρέπονται οι δήµοι σε εταιροδιοικούµενες επαρχίες των Φούχτελ, Ράιχενµπαχ και λοιπών.
Θα ήθελα, λοιπόν, για να µη είµαστε ακριβοί στα πίτουρα και
φθηνοί στο αλεύρι, εάν ισχύει η λογική που ανέφερε ο κ. Βορίδης, ότι οι δήµοι παίρνουν χρήµατα και γι’ αυτό πρέπει να ελέγχονται και να υπάρχει δηµόσια εποπτεία, να µου απαντήσετε αν
στο τραπεζικό σύστηµα, που έχουµε δώσει δεκάδες δισεκατοµµύρια ευρώ είναι εύλογο να ζητάει κάποιος, όπως ζητάµε εµείς,
να υπάρχει τουλάχιστον δηµόσιος έλεγχος στις τράπεζες ή όχι.
Διότι προφανώς εδώ υπάρχει µια λογική που ξεχωρίζει τα µεν
από τα δε. Και αν θέλετε το τραπεζικό σύστηµα, ο κορµός της
οικονοµίας είναι κάτι εξαιρετικά κρίσιµο.
Βέβαια εδώ είναι εµφανές και όλο το σκέλος της διαπλοκής
και αποκαλυπτικό αυτού. Τα δισεκατοµµύρια που έχουµε δώσει
τα διαχειρίζονται οι χρεοκοπηµένοι τραπεζίτες. Το µόνο που κάνετε είναι να βάλετε προέδρους τραπεζών ανθρώπους και στελέχη επιχειρήσεων οι οποίοι τις χρεοκόπησαν. Έτσι δεν κάνατε
τις τελευταίες µέρες µε µια επιχείρηση που έδιωξε πεντακόσιους
εργαζόµενους, που έκλεισε -η επιχείρηση Κατσέλη- και βάλατε
πρόεδρο τον υπεύθυνο γι’ αυτήν την ιστορία; Προφανώς για
εσάς η αξιοκρατία και η αξιολόγηση σηµαίνει ότι όποιος είναι πιο
καταστροφικός για τη χώρα, όποιος έχει αποτύχει να διοικήσει
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ακόµα και επιχειρήσεις γίνεται διαχειριστής τραπεζών.
Τρίτο ζήτηµα: Φέρνετε ένα νόµο για την ανεργία. Τέτοιος είναι
ο νόµος σας. Κάνει πλέον επίσηµη πολιτική, κρατική πολιτική, την
ανεργία. Αυτή την επιλογή κάνει. Είναι κάτι που ζήτησε η τρόικα.
Ζήτησε κεφάλια η τρόικα και αυτό υλοποιείτε. Διότι όπως είπε
και ο κ. Κουκουλόπουλος, από το ΠΑΣΟΚ, πρέπει να είµαστε συνεπείς στις δεσµεύσεις µας: Δηµοτική Αστυνοµία, σχολικοί φύλακες, εκπαιδευτικοί. Ικανοποιείτε την τρόικα, ταυτόχρονα και
τους φίλους σας που έχουν ιδιωτικά εκπαιδευτήρια. Εκτελείτε
συµβόλαια ανθρωποθυσιών. Πραγµατικά συµβόλαια. «Τόσα κεφάλια θέλουµε, για να πάρετε τη δόση». Μια δόση βέβαια που
πάντα επιστρέφει στους δανειστές και µένουν πίσω κουφάρια
επιχειρήσεων και άνεργοι.
Επειδή µιλάτε πολύ για αξιοκρατία, θα σας διαβάσω ένα σχόλιο ενός καθηγητή που δεν είναι από τους απολυµένους, αλλά
δουλεύει σε ΕΠΑΛ που απολύθηκαν συνάδελφοί του. Αναφέρει:
«Όσο σκέφτοµαι ότι συνάδελφοι µου, που µπαίνουν στη διαδικασία της κινητικότητας, είναι οι καθηγητές της ειδικότητας µεγάλης ζήτησης και δούλευαν υπερωρίες, χωρίς να πληρώνονται
για να µη χάνουν ώρες µαθηµάτων τα παιδιά…» Αυτούς απολύετε. Όλα για την ιδιωτική εκπαίδευση. Τέλος η δηµόσια τεχνική. Η Ελλάδα σώθηκε. Έδιωξαν τους τεµπέληδες. Ντροπή
σας. Μοιράζετε πόνο, δυστυχία και απόγνωση, αλλά εσείς βλέπετε νούµερα.
Τελειώνω µε το εξής: Η τελευταία εβδοµάδα, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι χαρακτηριστική του πολιτικού συστήµατος και του
πώς λειτούργησε όλα αυτά τα χρόνια. Τη Δευτέρα είχαµε την
υπόθεση της λίστας Λαγκάρντ. Αποκαλυπτική για το όργιο διαπλοκής, συγκάλυψης και συνενοχής πολιτικών, τραπεζιτών, εργοδοτών, επιχειρηµατικών κύκλων οι οποίοι επί χρόνια φοροδιέφευγαν µε τη δική σας την προστασία και ασυλία. Στη συνέχεια έχουµε το πολυνοµοσχέδιο όπου αυτά τα βάρη και τη χρεοκοπία καλούν τώρα να τα πληρώσει ο κοσµάκης. Δεν
κυνηγήσατε αυτούς που έκρυβαν σε offshore χρήµατα και τις περιουσίες τους και τώρα καλείτε µε αυτό που ψηφίζουµε σήµερα,
να συνεχίσει να πληρώνει, να φορτωθεί το βάρος ο κοσµάκης.
Το τρίτο είναι η ιστορία της ΕΡΤ που είναι να συζητηθεί αύριοµεθαύριο. Μια αντιδηµοκρατική εκτροπή, χτύπηµα στους εργαζόµενους, αλλά όχι µόνο. Χτύπηµα στη δηµοκρατία, στον
πολιτισµό, στην ποιότητα, στην ίδια µας τη χώρα. Βάλατε εκεί ως
Υπουργό, αξιοκρατικά υποθέτω, να κάνει αυτήν τη µεταρρύθµιση
για εσάς τον υπάλληλο της διαπλοκής.
Τέλος, έχουµε την επίσκεψη του Σόιµπλε αύριο, µία επίσκεψη
στην αποικία της Γερµανίας, στο πειραµατόζωο, παραµονές των
εκλογών τους.
Τελειώνω, αιφνιδιάζοντάς σας και λέγοντας ότι είµαστε υποστηρικτές της κινητικότητας, καθώς και της αναγκαστικής αποµάκρυνσης. Πιστεύουµε, όµως, ότι οι πρώτοι που πρέπει να
µετακινηθούν είστε εσείς, γιατί είστε ό,τι πιο ανάξιο και χρεοκοπηµένο υπάρχει εδώ και πολλά χρόνια στη χώρα και θέλετε να
συνεχίσετε να κυβερνάτε και να καθορίζετε τη µοίρα του τόπου.
Γι’ αυτόν το λόγο καλούµε σε ανένδοτο αγώνα το λαό, για να φύγετε, για να µην προλάβετε να φέρετε και το επόµενο µνηµόνιο
και τις επόµενες ανθρωποθυσίες το επόµενο διάστηµα, για να
υπάρξει µια λαϊκή µεταπολίτευση, µια µεγάλη πολιτική αλλαγή
στη χώρα µας, για να απελευθερωθούν η χώρα και ο λαός από
το πολιτικό σύστηµα της διαπλοκής, από το καθεστώς της τρόικας, αυτής της φυλακής που φτιάχτηκε τα τελευταία χρόνια, για
να υπάρχει πραγµατική δηµοκρατία και απονοµή δικαιοσύνης,
κοινωνική δικαιοσύνη και προκοπή, παραγωγική ανασυγκρότηση,
εθνική ανεξαρτησία και λαϊκή κυριαρχία. Αυτή η µάχη θα δοθεί
από το λαό µας, γιατί είναι θέµα σωτηρίας της χώρας µας και
είναι θέµα επιβίωσης και αξιοπρέπειας του λαού µας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε τον
κύριο συνάδελφο για τη σχετική κατανόηση που έδειξε στο θέµα
του χρόνου.
Τον λόγο έχει ο Υπουργός κ. Αθανασίου για οκτώ λεπτά.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
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(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ)
Κατ’ αρχάς θα ήθελα να καταθέσω στο άρθρο 107 µια νοµοτεχνική βελτίωση, η οποία αφορά την ενσωµάτωση της οδηγίας
2013/25 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σχετικά µε τη λειτουργία
του δικηγορικού επαγγέλµατος. Αναφέρονται οι χώρες µε την
ονοµασία τους, όπου µπορούν να ασκούν τη δικηγορία και έχουν
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παραλειφθεί η Φινλανδία και η Κροατία σε δύο διατάξεις. Είναι
τυπικό το θέµα. Την καταθέτω στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων κ. Χαράλαµπος Αθανασίου καταθέτει για
τα Πρακτικά την προαναφερθείσα νοµοτεχνική βελτίωση, η οποία
έχει ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Να διανεµηθεί στους
συναδέλφους.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχουµε τονίσει πολλές φορές ότι η ελληνική
δικαιοσύνη ποιοτικά στη χώρα µας είναι σε υψηλό επίπεδο και
αυτό είναι µία γενική αναγνώριση από το ευρωπαϊκό νοµικό στερέωµα. Όµως, πρέπει να πούµε αλήθειες. Και η αλήθεια είναι ότι
από απόψεως ταχύτητας της απονοµής της υπολειτουργεί. Υποθέσεις προσδιορίζονται πάρα πολύ αργά, µε αποτέλεσµα ο λαός
να δυσανασχετεί, να αποθαρρύνονται οι επενδύσεις και οι καταδίκες από το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων να είναι πάρα
πολλές.
Στόχος του Υπουργείου είναι να επιτευχθεί η επιτάχυνση των
δικών σε όλα τα επίπεδα, στην πολιτική δίκη, στη διοικητική δίκη
και στην ποινική δίκη. Ήδη, µε τις εισαγόµενες τροποποιήσεις
του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας γίνεται µια πρώτη προσπάθεια
επιτάχυνσης της πολιτικής δίκης στο πλαίσιο της προσωρινής
προστασίας έως ότου επιτευχθεί και µε τη γενικότερη τροποποίηση του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας, εν όψει του ότι λειτουργεί
στο Υπουργείο Δικαιοσύνης µια επιτροπή επιστηµόνων στην
οποία µετέχουν δικαστές, καθηγητές και δικηγόροι, να πετύχουµε γενικότερα και στην τακτική διαδικασία, αλλά και στις ειδικές διαδικασίες επιτάχυνση.
Αυτό, όµως, που αποτελεί το µεγάλο πρόβληµά µας και έχει
καταντήσει επιδηµία ήταν οι προσωρινές διαταγές, µε συνέπεια
να εκδίδονται προσωρινές διαταγές, όπως ξέρετε, σε όλες τις
διαδικασίες, αλλά ειδικά σε υποθέσεις που αφορούν άκυρη απόλυση εργαζοµένων ή που έχουν σχέση µε την εργασιακή τους
κατάσταση, µε αποτέλεσµα και οι εργαζόµενοι να είναι όµηροι,
να µην ξέρουν το αύριό τους ποιο είναι, να διαιωνίζεται µια κατάσταση αβεβαιότητας, αλλά και ο εργοδότης να µην µπορεί να
κάνει τον προγραµµατισµό του, διότι δεν ξέρει πότε και πόσους
εργαζόµενους µπορεί να κρατήσει.
Με τις προτεινόµενες ρυθµίσεις επιδιώκουµε ταχύτητα της εκδίκασης των υποθέσεων ειδικά για τις απολύσεις των εργαζοµένων, όπως ανέφερα και τη µεταβολή των εργασιακών τους
σχέσεων και βεβαίως την άρση των εκκρεµοτήτων µε µεταβατικές διατάξεις. Το λέω αυτό, διότι είναι αλήθεια ότι πολλές φορές
υπήρχε µια, δεν θα έλεγα συµπαιγνία, αλλά µία συµφωνία µεταξύ
των νοµικών παραστατών και του εργαζόµενου και του εργοδότη
ειδικά στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα να παίρνονται συνεχείς
αναβολές, ούτως ώστε να διαιωνίζεται µια κατάσταση αβεβαιότητος µε τις προσωρινές διατάξεις ή µε αποφάσεις ασφαλιστικών µέτρων.
Σκεφθήκαµε, λοιπόν, ότι αυτή η διαδικασία πρέπει να επιτευχθεί, χωρίς όµως να παραβλάπτονται τα δικαιώµατα των εργαζοµένων από απόψεως ουσιαστικού δικαίου που θα κρίνονται.
Απλώς, οι διαδικασίες συντέµνονται και αναζητάµε γρήγορες
αποφάσεις, χωρίς καµµία παρέµβαση από το νοµοθέτη, που δεν
θα ήταν νοητή στο ουσιαστικό δίκαιο, δηλαδή στις ουσιαστικές
διατάξεις εάν κάποιος µπορεί να παραµένει ή όχι στη δουλειά
του.
Έτσι, λοιπόν, στο άρθρο 691 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας
κάνουµε µια τοµή και λέµε ότι αν δοθεί προσωρινή διαταγή, τότε
ο δικαστής είναι υποχρεωµένος να προσδιορίζει την αίτηση
ασφαλιστικών µέτρων µέσα σε τριάντα ηµέρες. Αλλιώς, δεν θα
χορηγείται.
Παρόµοια διάταξη υπάρχει στον κώδικά µας, τον ήδη υφιστάµενο, που λέει πότε πρέπει να εκδικάζονται τα ασφαλιστικά
µέτρα. Βάζουµε τον περιορισµό ότι δεν θα χορηγείται, εάν δεν
προσδιορίζεται. Πρέπει, λοιπόν, να προσδιορίζονται γρήγορα.
Η προσωρινή διαταγή χορηγείται µόνο µετά το πέρας τής κατ’
ουσίαν συζήτησης της υποθέσεως, για να έχει µια εικόνα ο δικαστής, εάν εκτιµώντας τα πραγµατικά περιστατικά τα οποία προέκυψαν, πρέπει να χορηγηθεί ή όχι και όχι βέβαια όταν ζητείται
µια συναινετική ή και από συµπαιγνία, εάν θέλετε, αναβολή της
υπόθεσης ή όταν µαταιώνεται. Αφού µαταιώνεται και δεν έχω ενδιαφέρον να συζητείται η υπόθεση, δεν βλέπω το λόγο γιατί πρέπει να υπάρχει προσωρινή διαταγή.
Βεβαίως, παραµένει η ευχέρεια του δικαστηρίου. Και σε αυτήν
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την περίπτωση ακόµα δεν του στερούµε το δικαίωµα µέχρι να εκδοθεί η απόφαση να µπορεί να τη χορηγήσει, αλλά στην κατ’ ουσίαν εκδίκαση της υποθέσεως. Οπότε, όµως, βάζουµε έναν
περιορισµό ότι η απόφαση τότε πρέπει να εκδίδεται σε ένα σύντοµο χρονικό διάστηµα είκοσι ηµερών εν όψει του ότι και τα
ασφαλιστικά µέτρα δεν θέλουν και καµµία νοµική µελέτη ή καµµία πραγµατεία νοµική για να γραφούν. Μια σύντοµη αιτιολογία
των ασφαλιστικών µέτρων µπορεί να αποδοθεί.
Τώρα, εάν το ασφαλιστικό µέτρο έχει χορηγηθεί πριν από την
άσκηση της αγωγής, ο αιτών, αυτός δηλαδή ο οποίος ωφελείται,
οφείλει µέσα σε τριάντα ηµέρες από τη δηµοσίευση της απόφασης να ασκήσει τη σχετική αγωγή, εκτός εάν το δικαστήριο χορηγήσει επιπλέον σε δυσχερείς υποθέσεις –γιατί υπάρχουν
τέτοιες- όταν έχουµε δυσχέρειες ερµηνευτικές σε πολλές διατάξεις ειδικά σε εργασιακά ζητήµατα να χορηγεί µια πρόσθετη
προθεσµία είκοσι ηµερών.
Στο 672 προσθέσαµε µια παράγραφο για υποθέσεις άκυρης
απόλυσης εργαζοµένων ή µεταβολής στις εργασιακές σχέσεις.
Εδώ σε σχέση µε τα προηγούµενα ασφαλιστικά δεν µπορούµε
να είµαστε τόσο αυστηροί. Πρέπει να υπάρχει µια µεγαλύτερη
ευχέρεια, διότι οι εργαζόµενοι είναι ένα ευαίσθητο ζήτηµα για
τις κοινωνικές µας αντιλήψεις και θα έπρεπε σε αυτήν την περίπτωση να χορηγείται η αναβολή, εάν συντρέχει ο λόγος ανωτέρας βίας. Την ανωτέρα βία θα την κρίνει το δικαστήριο, ενώ τις
άλλες περιπτώσεις είπαµε ότι δεν θα χορηγείται. Ειδικά, όµως,
για τους εργαζόµενους οι οποίοι παραπονούνται για άκυρη απόλυση θα υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις,
όµως, η απόφαση πρέπει να εκδίδεται σύντοµα, µέσα σε εξήντα
ηµέρες. Μπαίνει ένας περιορισµός.
Το δεύτερο κεφάλαιο είναι οι µεταβατικές διατάξεις, δηλαδή
τι θα γίνει τώρα µε τις υποθέσεις που έχουν πάρει προσωρινές
διαταγές και έχουν προσδιοριστεί σε ένα µεγάλο χρονικό διάστηµα. Έχουµε περιπτώσεις που µε προσωρινή διαταγή, µε
ασφαλιστικά µέτρα διαιωνίζεται µια κατάσταση µέχρι και δυο
χρόνια -το ακούσατε καλά, µέχρι και δυο χρόνια!- και υπάρχει
µια αβεβαιότητα. Σε αυτές τις περιπτώσεις είπαµε να µπει ένας
περιορισµός, δηλαδή να τις φέρουµε µε κλήσεις για τους ενδιαφερόµενους και να εκδικασθούν µέχρι την 1η Νοεµβρίου.
Θα πείτε όσοι είστε δικηγόροι και ασχολείστε µε τα ζητήµατα
αυτά ότι ίσως υπάρξει ένα πρακτικό πρόβληµα αιθουσών και δικαστών. Θα µπορούν να µπουν εµβόλιµες δικάσιµοι και όχι να
µπαίνουν οι υποθέσεις στην ουρά, στο τέλος των ήδη διαµορφωµένων πινακίων, γιατί δεν θα δικαστούν ποτέ, ούτως ώστε κάθε
δικαστήριο να µπορεί να πάρει δικαστές από άλλα τµήµατα που
δεν υπάρχει κατεπείγον, όπως είναι το ενοχικό ή το εµπορικό δίκαιο, για να µπορούν να εκδικαστούν αυτές οι υποθέσεις.
Ύστερα από µια παρέµβαση των επιστηµονικών συλλόγων των
εργατολόγων, είχα και µια συζήτηση µε δικηγόρους και το πρωί
και µε την κ. Γιαταγάνα, την πρώην συνάδελφο, θέλω να πω ότι
ανοίξαµε λίγο αυτό το χρονικό διάστηµα για να υπάρχει µεγαλύτερη ευχέρεια και στους δικηγόρους και στους εργαζόµενους
και στους δικαστές να µπορούν να ασκήσουν καλύτερα τα δικαιώµατά τους και να έχει ευχέρεια ο δικαστής να έχει µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα για να εκδώσει την απόφαση.
Αυτές είναι οι βασικές τροποποιήσεις που φέρουµε και σας
επαναλαµβάνω ότι γίνονται µόνο για το ζήτηµα της επιτάχυνσης.
Θα ήθελα να πω όµως κάτι για τον συνάδελφο του ΣΥΡΙΖΑ που
µίλησε πριν για τη Μανωλάδα. Δεν θα µονοπωλείτε, κύριοι συνάδελφοι, τα ανθρωπιστικά ιδεώδη, γιατί πρέπει να σας πω ότι µε
την προηγούµενη ιδιότητά µου ως Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και έχοντας την ευθύνη των νόµιµων µεταναστών, σας
λέω ότι ξεκινήσαµε τη διαδικασία να χορηγήσει η πολιτεία και
συγκεκριµένα το Υπουργείο Εσωτερικών άδειες διαµονής στα
θύµατα της Μανωλάδας. Συνεπώς δεν είναι σωστό στην Αίθουσα
αυτή να µονοπωλούνται τα ανθρωπιστικά ιδεώδη.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Προτού δώσω τον λόγο στον αγαπητό συνάδελφο κ. Γιώργο
Κυρίτση, θα ήθελα να ενηµερώσω το Σώµα ότι στις 23.00 θα κλεί-
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σουµε, γιατί θα αρχίσουν οι ονοµαστικές ψηφοφορίες, που όπως
καταλαβαίνετε απαιτούν χρόνο. Ευχαριστώ πολύ.
Κύριε Κυρίτση, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ: Ευχαριστώ πολύ.
Επειδή είµαι από χθες το πρωί εδώ και έχω ακούσει πολλά, θα
ήθελα λίγο να βάλουµε το θέµα θεωρητικά. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο πλανήτης αλλάζει. Η ιστορία είναι αµείλικτη. Ο δυτικός κόσµος αρχίζει να χάνει την κυριαρχία. Ένα τσουνάµι έρχεται
από την Ανατολή. Η οικονοµική ελίτ, λοιπόν, της Ευρώπης κάνει
αυτή τη στιγµή τις κινήσεις για να φτωχοποιήσει το Νότο κόβοντας επιδόµατα, µισθούς, συντάξεις. Σε λίγο δεν θα κινδυνεύουν
κοινωνικές οµάδες, σε λίγο θα αναζητούµε ποιες χώρες θα µπορέσουν να επιβιώσουν από τις αλλαγές που έρχονται.
Και αντί όλος ο προοδευτικός κόσµος να ετοιµάζεται µε ένα
πρόγραµµα για να δούµε πώς θα µπορέσει να επιβιώσει η χώρα,
τι κάνουµε από το πρωί; Βγάζουµε κραυγές, συνθήµατα, απειλές.
Λυπάµαι, κύριοι συνάδελφοι, αλλά η ιστορία θα µας πετάξει στον
σκουπιδοτενεκέ της, γιατί δεν είδαµε τις αλλαγές που έρχονται
κι αφήσαµε τη χώρα να οδηγηθεί στην καταστροφή.
Έχουµε ένα φορολογικό νοµοσχέδιο, µετά από αλλεπάλληλες
αλλαγές των τελευταίων ετών, των οποίων τον αριθµό ούτε µπορεί κανείς να θυµηθεί. Μας έλεγε η Κυβέρνηση ότι θα παρουσιάσει ένα σύγχρονο, αποτελεσµατικό φορολογικό νοµοσχέδιο, που
θα καθιέρωνε ένα φορολογικό σύστηµα απλό, αποτελεσµατικό,
κοινωνικά δίκαιο και αναπτυξιακό, εργαλείο αρχικό και βασικό
για την επιβίωση της χώρας στο µέλλον που έρχεται.
Όµως ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος, όπως ορίζεται στο
υπό συζήτηση νοµοσχέδιο, δεν συγκεντρώνει κανένα από τα παραπάνω χαρακτηριστικά. Αντιθέτως, διακρίνεται από προχειρότητα, αποσπασµατικότητα, εισπρακτική λογική και έλλειψη κάθε
αναπτυξιακής διάστασης. Τα µέτρα για την πάταξη της φοροδιαφυγής παραπέµπονται για το µέλλον, ενώ επιβαρύνονται για
άλλη µια φορά ποιοι; Οι συνεπείς φορολογούµενοι. Τους τιµωρούµε, όπως τιµωρούµε για παράδειγµα τους πολύτεκνους, τους
τρίτεκνους και όσους έκαναν το λάθος να έχουν παιδιά.
Θα ήθελα να σταθώ στην επιµονή του Υπουργείου Οικονοµικών να µεταχειρίζεται διαφορετικά τα εισοδήµατα µε βάση την
πηγή προέλευσής τους. Η λογική της διάσπασης της φορολογητέας ύλης ευνοεί τα πλουσιότερα στρώµατα κι οδηγεί σε αδικίες.
Ένας φορολογούµενος µε τεράστια ακίνητη περιουσία θα φορολογείται για ενοίκια που παίρνει µε συντελεστή χαµηλότερο
από όσο ένας φορολογούµενος µε πολύ µικρότερο εισόδηµα.
Για παράδειγµα, αν κάποιος κερδίζει από ενοίκια 5 εκατοµµύρια
ευρώ -και δεν θέλω να πω και το όνοµά του, γιατί είναι πάρα πολλοί αυτοί- θα φορολογείται µε συντελεστή 33%. Αν κάποιος έχει
φορολογητέο εισόδηµα άνω των 42.000 ευρώ θα φορολογείται
µε συντελεστή 42%. Τώρα, εγώ µόνο αδυνατώ να κατανοήσω την
κοινωνική δικαιοσύνη σε αυτό το πράγµα;
Προβληµατικές είναι και οι διατάξεις για τον προσδιορισµό του
τεκµαρτού εισοδήµατος που γίνεται αδιακρίτως και χωρίς επιµέρους τεκµήρια, παραδείγµατος χάριν στα αυτοκίνητα. Ο προσδιορισµός γίνεται µε βάση τον κυβισµό τους και ως εκ τούτου οι
ιδιοκτήτες φθηνών αυτοκινήτων µεγάλου κυβισµού θα επιβαρυνθούν περισσότερο από ιδιοκτήτες πολυτελών αυτοκινήτων µε µικρότερο κυβισµό. Αυτό εσείς το αποκαλείτε φορολογική
δικαιοσύνη; Βέβαια, µας είπατε ότι αυτό θα το κάνετε το 2014,
µε εργοστασιακή τιµή κ.λπ.. Ε, φέρτε το νοµοσχέδιο το 2014! Μη
φέρνουµε τώρα ό,τι νά ’ναι.
Ένα άλλο ζήτηµα στο οποίο θα ήθελα να αναφερθώ αφορά
τον παραλογισµό των αποδείξεων. Είναι σαφές, η συλλογή αποδείξεων επιτρέπει την καθιέρωση φορολογικής συνείδησης και
την καταπολέµηση της φοροδιαφυγής. Όµως για να λειτουργήσει το συγκεκριµένο σύστηµα θα πρέπει, πρώτον, να γνωρίζουν
εκ των προτέρων οι φορολογούµενοι τι είδους αποδείξεις να
συγκεντρώσουν. Δεύτερον, να δοθούν κίνητρα µε τη µορφή φοροαπαλλαγών για τη συλλογής τους. Αντί αυτού, τι κάνει το
Υπουργείο Οικονοµικών; Βγάζει τον Υπουργό στις 31 Δεκεµβρίου
να κληρώνει ποιες αποδείξεις θα µετρήσουν. Παραδείγµατος
χάριν, «όσοι επιδιορθώσατε παπούτσια φέτος µετράµε τις αποδείξεις».
Σας ρωτάω: Είναι σοβαρό κράτος αυτό; Είναι ευρωπαϊκό κρά-
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τος; Θεωρεί κάποιος ότι µπορεί να οδηγήσει σε αποτέλεσµα µια
τέτοια προοπτική; Όχι, βέβαια και σίγουρα η λογική του αιφνιδιασµού δεν οδηγεί στην απόκτηση φορολογικής συνείδησης.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Θέλω να σας πω και κάτι για το οποίο δεν έχει µιλήσει κανείς.
Κίνητρα γενικώς δεν παρουσιάζει το φορολογικό νοµοσχέδιο.
Απουσιάζουν οι φοροαπαλλαγές για τον πολιτισµό, έναν τοµέα
που έχει πληγεί ιδιαίτερα από την κρίση. Θα πρέπει να δώσουµε
κίνητρα για να διευκολύνουµε όσους θέλουν να επενδύσουν στον
πολιτισµό ως χορηγοί. Η χορηγία είναι έννοια από την αρχαία Ελλάδα.
Επειδή δεν µε παίρνει ο χρόνος και τα έχουν πει καλύτερα οι
συνάδελφοί µου για τις οριζόντιες απολύσεις, χωρίς πρόγραµµα,
χωρίς τίποτα και όπως είπε και η κ. Ξηροτύρη ότι πρώτα χτίζουµε
το σπίτι και µετά φτιάχνουµε το σχέδιο, θα ήθελα µόνο να πω ότι
υπάρχει κάτι που µε ενοχλεί πάρα πολύ: Ο προσδιορισµός του
κατώτατου µισθού από το 2017 µε άρθρο του πολυνοµοσχεδίου
θα γίνεται από τον Υπουργό. Είναι απίστευτο. Δηλαδή έτσι κι
έχεις έναν large Υπουργό θα λέει «Δώσ’ τους και 100 ευρώ παραπάνω», έτσι και δεν έχεις…Από το 2017 δηλαδή θα κανονίζει
ο Υπουργός για τον κατώτατο µισθό, διαλύοντας κάθε έννοια δηµοκρατίας, κάθε έννοια εργασιακών σχέσεων. Αυτά είναι απαράδεκτα πράγµατα και πρέπει να αποσυρθούν.
Λυπάµαι που δεν έχω άλλο χρόνο να µιλήσω για περισσότερα.
Θα περίµενα λοιπόν ότι η Κυβέρνηση θα αντιµετώπιζε το φορολογικό νοµοσχέδιο ως εργαλείο αναπτυξιακής πολιτικής. Θα περίµενα ότι θα προχωρούσαµε σε αλλαγές µε στόχο την
ουσιαστική αναδιοργάνωση του δηµοσίου, όχι την απορρύθµισή
του.
Γι’ αυτό και δεν υπάρχει καµµία περίπτωση να το ψηφίσουµε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε Κυρίτση.
Παρακαλώ τον λόγο έχει ο Υπουργός κ. Βρούτσης.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας): Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η χώρα µας είναι µια χώρα µε αστείρευτες δυνάµεις
και αισθάνοµαι την ανάγκη να σας πω αυτό που βγαίνει από µέσα
µου και νοµίζω ότι εκφράζει όλους σας. Πέρα από την κρίση και
τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουµε ως χώρα, όλοι είµαστε περήφανοι που είµαστε Έλληνες.
Μέσα σε αυτήν την ιστορική διαδροµή όµως της πατρίδας
µας, πρέπει να πούµε και τα εθνικά µας µειονεκτήµατα. Είµαστε
µία χώρα, η οποία δυστυχώς πολύ γρήγορα ενθουσιάζεται αλλά
και πολύ γρήγορα δείχνει σηµεία κόπωσης και απογοήτευσης.
Κι αυτό το λέω, γιατί η Ελλάδα το τελευταίο διάστηµα, πληρώνοντας το τίµηµα της αναβλητικότητας και της αδράνειας δεκαετιών, έχει κάνει τεράστιες θυσίες.
Τώρα είµαστε λίγο πριν το τέλος της κρίσης και ουαί κι αλίµονο αν αισθανθούµε ότι το στοιχείο της κόπωσης µας καταβάλλει κι ότι θα καταθέσουµε τα όπλα και τις προσπάθειες. Την
κρίσιµη αυτή στιγµή πρέπει να κοιτάµε µόνο µπροστά και το λέω
αυτό, γιατί είµαστε ακριβώς στην πιο κρίσιµη χρονική στιγµή.
Ακούσατε σήµερα τον Πρωθυπουργό. Τα πρώτα θετικά σήµατα έρχονται έµπρακτα από το χώρο της οικονοµίας. Πρώτον,
γίνεται πράξη η µείωση του ΦΠΑ στην εστίαση. Αυτό είναι ένα
πρώτο µεγάλο θετικό βήµα. Το ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός.
Ναι, αυτό που µέχρι πρότινος φάνταζε ότι δεν µπορούµε να το
κερδίσουµε, το κερδίζουµε.
Δεύτερον, η φορολογία στον τζίρο των επιχειρήσεων. Το 0,2%
νοµοθετηµένο δεν θα επιβληθεί στις επιχειρήσεις. Οι συντάξεις
και οι µισθοί των στρατιωτικών δεν θα µειωθούν. Και αυτά είναι
τα πρώτα θετικά σήµατα, τα οποία είναι το αποτέλεσµα των θυσιών του ελληνικού λαού και της συνέπειας της Κυβέρνησης.
Όµως, θέλω να πω κάτι. Ως Υπουργός Εργασίας –πιστεύω ότι
εκφράζω και το οικονοµικό επιτελείο της Κυβέρνησης αλλά και
όλους- την κρίσιµη αυτή στιγµή που η Ελλάδα δίνει την ύστατη
µάχη, για να περάσουµε στην απέναντι όχθη τα δηµόσια έσοδα
είτε είναι φορολογικά είτε είναι ασφαλιστικά πρέπει να καταβάλ-
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λονται από όλους. Γι’ αυτό έχω πει πολλές φορές –και αυτό να
το κάνουµε όλοι µας συνείδηση- ότι είναι οικονοµικό και κοινωνικό έγκληµα για όποιον µπαίνει σε περιβάλλον φοροδιαφυγής
και συµπεριφέρεται έτσι, είτε εισφοροδιαφυγής είτε αδήλωτης
εργασίας. Μία λέξη πλέον ταιριάζει σε όποιους λειτουργούν µε
αυτό το σκεπτικό, η λέξη «προδοσία». Γιατί δίνουµε την ύστατη
µάχη για την πατρίδα.
Το Υπουργείο Εργασίας προσέρχεται µε δύο πραγµατικά µεγάλες µεταρρυθµίσεις στο πολυνοµοσχέδιο. Και είναι µεταρρυθµίσεις, παρά τις αντίθετες φωνές που ακούστηκαν και ξεκινάω
µε τον κατώτατο µισθό για τον οποίο πολλά ειπώθηκαν, αλλά δεν
ειπώθηκε η αλήθεια. Γιατί η αλήθεια είναι ότι ναι, µπορεί να
υπήρχε στη χώρα µας ένα περιβάλλον κοινωνικής διαβούλευσης
µε συγκεκριµένα χαρακτηριστικά, δυστυχώς όµως, η έλλειψη
ωριµότητας εκεί που έπρεπε, µετέτρεψε αυτό το πλαίσιο λειτουργίας για τη διαµόρφωση του κατώτατου µισθού σε παγίδα
για την ίδια την οικονοµία της χώρας. Γιατί ξέρετε πάρα πολύ
καλά, πώς λειτουργούσε η αγορά εργασίας και πόσο έβλαπτε
την ίδια την ανταγωνιστικότητα της οικονοµίας µας, τους ίδιους
τους εργαζόµενους εν κατακλείδι. Για δείτε τι γινόταν στον
ΟΜΕΔ. Κατέρρεαν κλάδοι της οικονοµίας και µέσα από έναν κρατικοδίαιτο ΟΜΕΔ που στήριζαν εργατολόγοι που παρασιτικά ζούσαν µέσα από αυτό το πολύπλοκο σύστηµα του εργατικού
δικαίου, αύξαναν τους µισθούς την ώρα που κατέρρεαν οι κλάδοι. Αυτό θέλατε να συντηρήσουµε; Αυτό δεν αποτέλεσε παγίδα
για τους ίδιους τους εργαζόµενους και είναι και η αιτία που
έχουµε χιλιάδες ανέργους σήµερα; Ε, αυτό αλλάζει. Και την ίδια
στιγµή εισάγουµε ένα καινούργιο σύστηµα.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: …τα δικαστήρια έπαιρναν αποφάσεις.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας): Θα τα ακούσει ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα και
για τις απόψεις του.
Το νέο σύστηµα, αγαπητοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι -αυτό
που αποκρύφθηκε- είναι ότι εισάγουµε ένα σύστηµα για µηχανισµό κατώτατου µισθού, ο οποίος λειτουργεί σε πάνω από είκοσι
από τις είκοσι επτά χώρες της Ευρώπης. Συγκλίνουµε µε το ευρωπαϊκό πρότυπο. Συγκλίνουµε µε την Ευρώπη και ενσωµατώνεται µέσα στο µηχανισµό και η διαβούλευση µε τους
κοινωνικούς εταίρους.
H ΓΣΕΕ, ΣΕΤΕ, ΣΕΒ, ΕΣΕΕ, ΓΕΣΒΕΕ όλοι θα συµµετέχουν,
αλλά όχι µόνο αυτοί. Θα συµµετέχουν και οικονοµικά πανεπιστήµια, θα συµµετέχει η Τράπεζα της Ελλάδος, θα συµµετέχει το
ΚΕΠΕ και όλη αυτή η εισήγηση -που µέχρι τώρα έλειπε επιστηµονική συγκρότηση και πρόταση- για το ποιος θα είναι ο κατώτατος µισθός στην Ελλάδα. Γιατί προσέξτε, δεν διαµορφώνουµε
τον απόλυτο µισθό, τον κατώτερο µισθό που είναι δίχτυ ασφαλείας. Από εκεί και πάνω, όποιος θέλει -είστε και επιχειρηµατίες
εδώ µέσα- γνωρίζετε ότι µπορεί να δίνει ελεύθερα όποιον µισθό
θέλει. Κανένας δεν εµποδίζει να δίνει ένας επιχειρηµατίας και να
συµφωνεί ανώτερο µισθό. Το κατώτερο δίχτυ διασφαλίζουµε.
Ουσιαστικά, λοιπόν, συγκλίνουµε µε την Ευρώπη. Και δεν τον εισηγείται ο Υπουργός Εργασίας και έχει µόνο θέση ο Υπουργός
Εργασίας. Το αποκύηµα και το φιλτράρισµα όλων αυτών των επιστηµονικών οργανισµών και των κοινωνικών εταίρων το εισηγείται στο Υπουργικό Συµβούλιο. Αλλά αυτό θα λειτουργήσει από
το 2017 και µέχρι τότε, κόντρα στις δυσάρεστες φωνές που θέλουν να εµφανίζουν τα πάντα γκρίζα, αυτός ο κατώτατος µισθός
θα παραµείνει σταθερός. Δεν αλλάζει, δεν µειώνεται, όπως και
το οκτάωρο που χθες παραποιήθηκε µία απλή νοµοτεχνική βελτίωση που έκανα που ήταν αναγκαία, γιατί ήταν µία νοµοθετική
υπερβολή στο κείµενο.
Όµως, επειδή εδώ πρέπει να λέµε τα πράγµατα µε το όνοµά
τους, χθες έκανα µία ερώτηση προς τον ΣΥΡΙΖΑ και δεν πήρα
απάντηση. Ακούω τη θέση του ΣΥΡΙΖΑ ότι θα κάνει τον κατώτατο
µισθό 750 ευρώ και µου το επιβεβαίωσε η πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ
ότι αυτή είναι η θέση τους. Ρητορική ερώτηση που έκανα: µε
ποιον τρόπο θα το κάνετε; Μου είπαν µε νοµοθετική παρέµβαση.
Δηλαδή, αντίστοιχη µε αυτή. Δηλαδή πού είναι η κοινωνική διαβούλευση; Συµπέρασµα: ή ας αλλάξει θέση ο ΣΥΡΙΖΑ -να πει επιτέλους τι θέλει- ή να φέρει την κοινωνική διαβούλευση µε τους
κοινωνικούς εταίρους και να µας πει ότι οι κοινωνικοί εταίροι συµ-
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φώνησαν στα 750 ευρώ. Και εάν τη φέρουν αυτήν την κοινωνική
συναίνεση από τους κοινωνικούς εταίρους, τότε τα πράγµατα θα
αλλάξουν. Αλλά µη λέτε πράγµατα για να κοροϊδεύετε τον ελληνικό λαό.
Δεύτερη µεγάλη µεταρρύθµιση. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
στους δώδεκα αυτούς µήνες εγώ και η πολιτική ηγεσία του
Υπουργείου Εργασίας κάναµε µία πολύ µεγάλη δουλειά. Κάτι
που έλειπε τριάντα χρόνια από το Υπουργείο. Νοικοκυρέψαµε το
ασφαλιστικό σύστηµα της χώρας και το ξέρετε όλοι. Ούτε έπαινοι χρειάζονται, ούτε τίποτα. Όλα για την πατρίδα.
Με το σύστηµα «`Ηλιος» κατορθώσαµε για πρώτη φορά να
δούµε ότι η µέση σύνταξη στην Ελλάδα είναι 915 ευρώ -το µέσο
εισόδηµα από συντάξεις- να δούµε πόσοι είναι οι συνταξιούχοι,
να δούµε ποια είναι η µηνιαία καταβολή για τις συντάξεις, να ξέρουµε ότι υπάρχει απόλυτη διαφάνεια στο συνταξιοδοτικό σύστηµα.
Ανακοινώνω, λοιπόν, ενώπιον των συναδέλφων Βουλευτών ότι
αυτόν τον µεγάλο άθλο που τον πετύχαµε χωρίς 1 ευρώ, θα τον
προεκτείνουµε τώρα για να κάνουµε τη δεύτερη µεγάλη κατάκτηση. Θα κάνουµε τον δεύτερο «`Ηλιο» στον οποίο θα καταγράψουµε –είναι µεγάλη προσπάθεια- τον ιστορικό ασφαλιστικό βίο
για όλους τους εργαζόµενους της χώρας. Η προσπάθεια θα ξεκινήσει αµέσως µετά το καλοκαίρι. Εάν το πετύχουµε και αυτό,
θα είµαστε ουσιαστικά πρωτοπόροι και σε επίπεδο Ευρώπης,
γιατί θα έχουµε πετύχει πράγµατα, τα οποία φάνταζαν αδιανόητα
για τη χώρα µας.
Προσέξτε, όµως, τι ανακάλυψε ο «`Ηλιος». Κάτω από τον
«`Ηλιο» εµφανίστηκε ότι η νοµοθετική πρωτοβουλία Πετραλιά για
διοικητική ενοποίηση του συστήµατος ουσιαστικά δεν πέτυχε το
σκοπό της. Τα έξι κύρια ταµεία ασφάλισης ανακαλύφθηκε ότι
είναι ενενήντα δύο. Κρέµονται κάτω από το ασφαλιστικό σύστηµα της χώρας µας -και αυτό δεν µας τιµά- ενενήντα δύο διαφορετικά ασφαλιστικά συστήµατα. Αδιαφάνεια, κατασπατάληση
ανθρώπινων πόρων και όλα τα άλλα αρνητικά.
Θέλω να σας πω, λοιπόν, ότι εδώ ακόµη χρειάζεται µεταρρύθµιση στο ασφαλιστικό σύστηµα και πρέπει να πάµε σε ενιαίους
κανόνες και αυτό ακριβώς είναι το ΚΕΑΟ. Είναι µία διάσταση,
αυτή που εισηγούµαστε ως µεταρρύθµιση σήµερα, από αυτό
που προανέφερα. Ενιαίοι κανόνες λειτουργίας του ασφαλιστικού
συστήµατος. Μαζεύουµε όλες τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις
των ταµείων. Πρώτα ξεκινάµε µε τα τέσσερα µεγάλα ταµεία και
γίνεται ενιαίος τρόπος είσπραξής τους που µέχρι τώρα γινόταν
κατακερµατισµένα και χωρίς αποτέλεσµα. Ενδεικτικά θα σας πω
ότι σήµερα οι ληξιπρόθεσµες οφειλές από τα τρία µεγάλα ταµεία
του ΙΚΑ, του ΟΑΕΕ και του ΟΓΑ, που µπαίνουν σε πρώτη φάση
µέσα στο ΚΕΑΟ είναι 10,6 δισεκατοµµύρια ευρώ.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε, νοµίζω ότι είναι χρήσιµα αυτά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Δεν το αµφισβητεί κανένας. Και των συναδέλφων, όµως, οι οµιλίες είναι χρήσιµες.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας): Τα 830 εκατοµµύρια αφορούν µέχρι
πέντε χιλιάδες, τα 6,2 δισεκατοµµύρια ευρώ από πέντε χιλιάδες
ένα ευρώ έως εβδοµήντα πέντε χιλιάδες, ενώ 1,8 δισεκατοµµύρια ευρώ από εβδοµήντα πέντε χιλιάδες ένα ευρώ έως τριακόσιες χιλιάδες ευρώ και 1,8 δισεκατοµµύρια ευρώ από τριακόσιες
χιλιάδες ένα ευρώ και πάνω. Τι σηµαίνει αυτό; Αυτό δείχνει την
αναποτελεσµατικότητα του συστήµατος µιας χώρας που µε ένα
κατακερµατισµένο σύστηµα έχει αδυναµία να εισπράξει τα 10,6
δισεκατοµµύρια ευρώ.
Και επειδή ακούγονται και πάλι φωνές, δικαιολογηµένες ή αδικαιολόγητες, σκόπιµες ή µη, ότι δεν θα κρατήσει το ασφαλιστικό
σύστηµα της χώρας, σας λέω ότι το ασφαλιστικό σύστηµα της
χώρας κρατάει όσο κρατάει ο κρατικός προϋπολογισµός και όσο
στηρίζεται από τον κρατικό προϋπολογισµό.
Στο ερώτηµα, το οποίο έχει τεθεί από πολλούς, αν η κρατική
επιχορήγηση σήµερα έχει υπερκαλυφθεί, πρέπει να σας πω ότι
τα στοιχεία που θα ανακοινωθούν τις επόµενες µέρες θα δείξουν
ότι το πρώτο εξάµηνο του 2013 έχουµε κρατικές δαπάνες 6,7 δισεκατοµµύρια ευρώ από τον προϋπολογισµό, από τα 12,6 δισε-
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κατοµµύρια που είναι ο ετήσιος στόχος του προϋπολογισµού για
κρατική δαπάνη για τα ασφαλιστικά ταµεία. Ουσιαστικά το πρώτο
εξάµηνο είµαστε στο στόχο, στο 53,1%.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Εµείς σας ευχαριστούµε, κύριε Υπουργέ.
Τον λόγο έχει η συνάδελφος κ. Μαρία Γιαννακάκη.
ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ: Ναι, λοιπόν, η διοικητική µεταρρύθµιση
είναι η µητέρα, η µήτρα όλων των µεταρρυθµίσεων. Όµως, οι
διατάξεις του παρόντος νοµοσχεδίου δεν σηµατοδοτούν τη µεταρρύθµιση του κράτους, αλλά την πλήρη απορρύθµισή του και
τη διάλυσή του.
Η κινητικότητα από ζωτικής σηµασίας διαρθρωτικό µέσο φορολογικής ανακατανοµής του προσωπικού και άµεσης κάλυψης
των δηµοσίων υπηρεσιών που το έχουν ανάγκη και οι οποίες θα
ήταν κυρίως κοινωνικού χαρακτήρα µετατρέπεται σε µέσο οριζόντιων και χωρίς καµµία αξιολόγηση απολύσεων.
Κατ’ αρχάς, πρόκειται για µία οπισθοχώρηση και µε τα συµπεφωνηµένα και µε αυτά που είχαν συµφωνηθεί κατά τη διάρκεια
προηγούµενων διαπραγµατεύσεων µε την τρόικα. Στις διαπραγµατεύσεις του Απριλίου και του Μαΐου, η κινητικότητα είκοσι
πέντε χιλιάδων υπαλλήλων είχε διαχωριστεί απολύτως και ως µέγεθος, αλλά και ως διαδικασία από οποιαδήποτε έννοια απόλυσης. Η κινητικότητα είχε σχεδιαστεί για να καλύψει κενά, τα
οποία θα προέκυπταν µε τρόπο αντικειµενικό από σχέδια στελέχωσης και αξιολόγησης όλου του δηµόσιου τοµέα.
Θα υπήρχε, λοιπόν, η εξής σειρά: Θα διαπιστώνονταν τα κενά
και οι πλεονάζουσες θέσεις στις δοµές όλων των Υπουργείων και
κατόπιν θα υπολογιζόταν ο αναγκαίος αριθµός µετακινήσεων. Οι
ανακατανοµές του προσωπικού και οι µετακινήσεις θα έπρεπε
να γίνουν µετά από αποτίµηση των προσόντων των υπαλλήλων
και θα µετακινούνταν σε θέσεις, οι οποίες θα ήταν προκαθορισµένες και οι οποίες θα είχαν ανακοινωθεί.
Αυτή τη στιγµή, καταλαβαίνετε ότι έχουν απόλυτο δίκιο οι άνθρωποι να αρνούνται -χωρίς να γνωρίζουν τις θέσεις τις οποίες
έχουν προκηρυχτεί ή πλεονάζουν- να µετακινηθούν. Η µεταρρυθµιστική προσπάθεια που ξεκίνησε από το Υπουργείο Διοικητικής
Μεταρρύθµισης µε τις αξιολογήσεις των δοµών όλων των Υπουργείων, δυστυχώς σήµερα οδεύει σε πλήρη ακύρωση. Υπό τον εκβιασµό της ερχόµενης δόσης και της ασφυκτικής πίεσης της
τρόικας, η Κυβέρνηση αποδέχεται τις πιο ανάλγητες απαιτήσεις
της. Οι στόχοι από ποιοτικοί γίνονται ποσοτικοί και, δυστυχώς,
δεν έχουν και κανένα δηµοσιονοµικό αποτέλεσµα. Η µείωση του
χρόνου της διαθεσιµότητας από δώδεκα µήνες που ήταν κάτι
που ισχύει τα τελευταία πενήντα χρόνια, σε οκτώ, ουσιαστικά σηµατοδοτεί την απόλυση. Και γιατί αυτό; Για έναν απλό λόγο. Γιατί
για δύο χιλιάδες υπάλληλους, οι οποίοι βγήκαν σε διαθεσιµότητα
το Νοέµβριο –θυµίζω ότι ο τελευταίος από αυτούς ταυτοποιήθηκε πριν από µερικές µέρες- χρειάστηκαν επτά ολόκληροι
µήνες. Αυτό, γιατί -όπως είπα και προηγουµένως- χρειάστηκε
ένας πολύ συγκεκριµένος σχεδιασµός και πολύ συγκεκριµένα
τµήµατα. Γιατί, όπως έλεγε και ο καθηγητής Μανιτάκης, «Πρόκειται για ανθρώπους και όχι για σακιά µε πατάτες».
Θα ήθελα λίγο να µιλήσω για τους αποφοίτους της Εθνικής
Σχολής Δηµόσιας Διοίκησης και να θυµίσω στον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθµισης, ο οποίος δεν είναι εδώ, ότι θα πρέπει αν µη τι άλλο- να είναι σε µία εναρµόνιση µε µία ερώτηση, που
είχε καταθέσει πριν από λίγο καιρό και εγκαλούσε τον κ. Μανιτάκη, τον τότε Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθµισης για πληµµελή µοριοδότηση των αποφοίτων της σχολής, το καθεστώς των
οποίων απαιτεί µία θεσµική θωράκιση, γιατί σύµφωνα µε τον
ιδρυτικό νόµο της σχολής πρόκειται για υπαλλήλους και στελέχη
του δηµοσίου ταχείας εξέλιξης που αυτή τη στιγµή οδεύουν σε
µία πλήρη απαξίωση. Πράγµα που ουσιαστικά σηµαίνει την
πλήρη απαξίωση των χρηµάτων του ελληνικού λαού,ο οποίος για
δύο χρόνια πλήρωνε πέρα από τους µισθούς τους και τη φοίτησή
τους.
Στην κινητικότητα και στη διαθεσιµότητα, σύµφωνα µε τους
σχεδιασµούς της προηγούµενης διοίκησης του Υπουργείου, αναπόσπαστο κοµµάτι ήταν η επιµόρφωση και η δουλειά που θα
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έκανε το Εθνικό Κέντρο Δηµόσιας Διοίκησης και το Ινστιτούτο
Επιµόρφωσης, προκειµένου αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι θα έµπαιναν στην κινητικότητα να µπορέσουν να αποκτήσουν τα προσόντα εκείνα που θα τους ήταν απαραίτητα στο να στελεχώσουν
την καινούργια τους θέση.
Αυτή τη στιγµή, όµως, βλέπουµε ότι ούτε αυτό λαµβάνεται υπ’
όψιν. Δυστυχώς αυτό µας δίνει ακόµη τα στοιχεία και τα επιχειρήµατα εκείνα για να µιλάµε όχι για µία ουσιαστική κινητικότητα,
όχι για µία διαθεσιµότητα που έχει σαν στόχο τον εξορθολογισµό
του δηµοσίου, αλλά ουσιαστικά για τον προθάλαµο της απόλυσης.
Ορισµένα ακόµη σηµεία για τα άρθρα. Υπάρχει κάτι που εγώ
θα το χαρακτηρίσω απροσεξία, γιατί δεν θέλω να το χαρακτηρίσω πονηριά. Σηµειώνεται ότι εξαιρούνται από τη διαθεσιµότητα
τα ΑΜΕΑ, τα οποία έχουν ποσοστό αναπηρίας από 67% και πάνω.
Θέλω όµως να θυµίσω ότι η πλειονότητα αυτών των ανθρώπων
προσελήφθη στο δηµόσιο βάσει του ν. 1648/1986, όπως αυτός
τροποποιήθηκε και ισχύει από το ν. 2643. Και οι δύο αυτοί νόµοι
είναι εφαρµοστικοί του άρθρου 21 παράγραφος 6 του Συντάγµατος, όπου εκεί δεν ορίζεται ποσοστό αναπηρίας και όπου σε
αυτούς τους δύο νόµους υπάρχουν ποσοστά αναπηρίας 51%,
52%, 53%.
Όσον αφορά στο άρθρο 90 και την κατάργηση θέσεων µε
υπουργική απόφαση. Αυτό -έχουν µιλήσει προηγουµένως, συνάδελφοι και δεν χρειάζεται περισσότερα λόγια- είναι προδήλως
αντισυνταγµατικό. Είναι η πρώτη φορά και νοµίζω ότι είναι παγκόσµια πρωτοτυπία να καταργούνται µε µία απλή υπουργική
απόφαση θέσεις οι οποίες είναι θεσµοθετηµένες. Και εδώ έχουν
µπει σοβαρά πλήγµατα στη συνταγµατική νοµιµότητα.
Το πρώτο είναι ότι µε µία απλή υπουργική απόφαση, καταργούνται θέσεις οι οποίες έχουν προκύψει µέσα από νόµου, χωρίς
να ορίζονται τα κριτήρια και οι λόγοι, οι οποίοι οδηγούν σε αυτήν
την κατάργηση και από την άλλη µεριά, δεν µπορεί ποτέ µία έννοµη θέση που διέπεται από τη συνταγµατική αρχή της µονιµότητας να λυθεί παρά µόνο κάτω από πολύ συγκεκριµένες
προϋποθέσεις. Αυτό δεν το λέω εγώ, δεν το λέει η Δηµοκρατική
Αριστερά, το λέει η νοµολογία του Συµβούλιου της Επικρατείας.
Έτσι, ανοίγει και ο δρόµος για τα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια όπου
προβλέπω ότι θα γίνουµε οι καλύτεροι πελάτες.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε, σε µισό λεπτό.
Τελειώνοντας, θέλω να πω το εξής: ότι είναι σαφές πως µετά
την υπόθεση της ΕΡΤ υπάρχει µία αλλαγή παραδείγµατος στην
κυβερνητική πολιτική. Αντί, δηλαδή, για διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις για τις οποίες µιλούσε η προηγούµενη διοίκηση του
Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης µε σχεδιασµό και αξιολόγηση, επιλέγονται λύσεις βίαιης προσαρµογής οι οποίες όχι
µόνο θα οδηγήσουν σε σωρηδόν απολύσεις αλλά και θα δυναµιτίσουν το κλίµα της κοινωνικής ειρήνης, το οποίο είναι απαραίτητο για µία σοβαρή µεταρρύθµιση προκειµένου να φτάσουµε
στην εξυγίανση του δηµόσιου τοµέα.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Σας ευχαριστούµε
πολύ, κυρία Γιαννακάκη.
Τον λόγο έχει ο συνάδελφος Βουλευτής Ευρυτανίας κ. Κοντογεώργος.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα µου επιτρέψετε η αρχή της
οµιλίας µου να έχει ένα προσωπικό τόνο και να απαντήσω στην
κ. Κανελοπούλου, τη συνάδελφο από τον ΣΥΡΙΖΑ, που µε απεκάλεσε -έτσι το εξέλαβα- «απόγονο γερµανοτσολιάδων». Της
απαντώ, λοιπόν, ότι είµαι απόγονος Ελλήνων πατριωτών -υπερήφανος για την καταγωγή µου- που πολέµησαν για την ελευθερία
και την τιµή της πατρίδας, για να είναι και η ίδια ελεύθερη σήµερα, όπως και εγώ. Όπως τις απειλές που εξέφρασε ο νεαρός
συνάδελφος της Καστοριάς από τον ΣΥΡΙΖΑ περί γουναράδικων,
τις κατατάσσω στην κατηγορία των αερολογιών, ανάξιες σχολιασµού και λόγου.
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Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η προσπάθεια που καταβάλλει
το σύνολο της κοινωνίας µας για την εξυγίανση των δηµοσίων
οικονοµικών περιλαµβάνει πολλές και σκληρές θυσίες. Είναι
πρωτόγνωρες στα ευρωπαϊκά δεδοµένα και µάλιστα σε καιρό ειρήνης, όπως πρωτόγνωρες είναι και οι µεταρρυθµιστικές εκείνες
δράσεις που πρέπει να προωθηθούν σε όλα τα επίπεδα και κυρίως στο µεγάλο ασθενή, τη Δηµόσια Διοίκηση.
Έχω την πεποίθηση ότι κανείς δεν µπορεί να διαφωνήσει σε
αυτή τη γενική φιλοσοφία και την στρατηγική, όπως επίσης και
στο γεγονός ότι η χώρας µας θα πρέπει να τηρήσει την αξιοπιστία της και όλες τις δεσµεύσεις της στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας που θα σταµατήσει επιτέλους τον κατήφορο, θα
εκσυγχρονίσει τις δοµές του κράτους, θα ανασυγκροτήσει την
παραγωγική της βάση και θα την εντάξει οριστικά σε πορεία ανάπτυξης και ευηµερίας.
Αναµφισβήτητα, έχουν γίνει βήµατα προόδου -σηµαντικά βήµατα θα έλεγα- προς αυτήν την κατεύθυνση. Όµως, θα πρέπει
να παραδεχτούµε ότι υπήρξαν και αστοχίες και καθυστερήσεις
και κυρίως έλλειµµα αποφασιστικότητας από σηµαντική µερίδα
κυβερνητικών στελεχών µε αποτέλεσµα να αναγκαζόµαστε κάθε
φορά στο παρά ένα να λαµβάνουµε οριζόντια µέτρα, τα οποία
όχι µόνο πληγώνουν σηµαντικά τµήµατα της κοινωνίας µας, αλλά
γεµίζουν µε οργή το σύνολο των πολιτών. Ο λόγος είναι αυτονόητος. Τα οριζόντια µέτρα είναι άδικα. Και εδώ µέσα σε αυτήν
την Αίθουσα δεσµευθήκαµε όλοι µας ότι δεν θα ξαναψηφίσουµε
οριζόντια µέτρα. Εγώ, λοιπόν, αυτό θα το κάνω πράξη, αγαπητοί
συνάδελφοι -και γίνοµαι σαφέστερος- στο πολυνοµοσχέδιο, στο
κατ’ άρθρον σχολιασµό µου.
Το µεν πρώτο τµήµα του πολυνοµοσχεδίου που αφορά τον
Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος το εκλαµβάνω ως κώδικα φορολογίας εισοδήµατος µεταβατικού σταδίου σε µια περίοδο κρίσης και δεν στέκοµαι στο σχεδιασµό των άδικων φορολογικών
µέτρων που επιβαρύνουν τα φτωχά και µεσαία τµήµατα του ελληνικού λαού. Στέκοµαι µόνο σε µία διάταξη, σε ένα άρθρο, το
οποίο και παρακαλώ τον αρµόδιο Υφυπουργό Οικονοµικών τον
κ. Μαυραγάνη, ο οποίος είχε και την κύρια ευθύνη σύνταξης του
Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος, να αποσύρει από το άρθρο
74 τις παραγράφους 5 και 6 που αφορούν την επιβολή φόρου
πολυτελείας, µε αναδροµική ισχύ µάλιστα από 1-1-2013, όχι γιατί
διαφωνώ µε την επιβολή φόρου πολυτελείας που θα πρέπει να
επιβληθεί, αλλά µε κριτήρια συγκεκριµένα και για συγκεκριµένες
κατηγορίες αγαθών.
Και γίνοµαι σαφέστερος. Κύριε Υπουργέ, οι σκαφάτοι σε
αυτήν τη χώρα θα πληρώσουν επιτέλους τίποτα; Ναι, µεν το φέρνετε ως τεκµήριο, ως φόρο πολυτελείας ανάλογα µε τα µέτρα,
αλλά έχουµε αναβάλει από προηγούµενο σχέδιο νόµου τη φορολόγησή τους για να έρθει αυτοτελής διάταξη. Πότε;
Δεύτερον, θα σας φέρω ένα απλό παράδειγµα από τη γενέτειρά µου, την περιφέρειά µου, την Ευρυτανία. Αγραφιώτης πολίτης, ο οποίος ζει σε αποµονωµένο χωριό των Αγράφων, που
έχει χωµατόδροµο και ο οποίος αγόρασε µε τις πενιχρές του οικονοµίες τζιπ Lada για να µπορεί να κυκλοφορεί και το χειµώνα
και να µην κολλάει στη λάσπη, αυτός καλείται βάση της διατάξεως αυτής να πληρώσει φόρο πολυτελείας. Ενώ ο κάτοχος
υπερπολυτελούς αυτοκινήτου Mercedes SLK µε 1.800 κυβικά και
αξίας κοντά στις 100.000 ευρώ απαλλάσσεται. Είναι άδικο. Θα
πρέπει να αποσύρετε τις παραγράφους αυτές και να επανέλθετε
για το φόρο πολυτελείας στο επόµενο χρονικό διάστηµα.
Έρχοµαι τώρα στα επίµαχα άρθρα των οριζοντίων µέτρων που
αφορούν τη Δηµόσια Διοίκηση. Κύριοι Υπουργοί, λέµε ναι στην
κινητικότητα, ναι στην αξιολόγηση, ναι στη βελτίωση των δοµών
της Δηµόσιας Διοίκησης, όχι στα οριζόντια, άδικα µέτρα, όχι στα
µέτρα εκείνα που υπονοµεύουν το κύτταρο της κοινωνίας µας,
την οικογένεια και καταστρέφουν το µέλλον αυτού του τόπου.
Λέµε όχι στους χαρακτηρισµούς που άκουσα και στην τεκµηρίωση ότι µε την κατάργηση των σχολικών φυλάκων, της δηµοτικής αστυνοµίας και µερικών καθηγητών στο ΕΠΑΛ καλύπτουµε
τα κριτήρια της ανασυγκρότησης του κράτους, βελτιώνουµε την
απόδοση των δηµοσίων υπηρεσιών, κατακτούµε δηµοσιονοµικούς στόχους.
Είναι επιχείρηµα ότι εξασφαλίζουµε βελτίωση; Υπακούει σε κά-
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ποιο από τα κριτήρια δικαίου αυτή η διαδικασία; Βελτιώνουµε την
παροχή υπηρεσιών στους πολίτες; Βελτιώνουµε το δηµοσιονοµικό στόχο για τη χώρα; Βελτιώνουµε το αίσθηµα δικαίου του
κάθε Έλληνα πολίτη απέναντι στο κράτος; Δυστυχώς όχι. Απλώς
ικανοποιούµε σε µια συγκεκριµένη χρονική στιγµή τις απαιτήσεις
της τρόικας. Πρέπει να τις ικανοποιήσουµε, αλλά µε κριτήρια, µε
αξιολόγηση, µε κινητικότητα.
Και παρακαλώ -έκκληση της τελευταίας στιγµής- µη δολοφονείτε την ελληνική οικογένεια. Μη δολοφονείτε την ελληνική πολύτεκνη οικογένεια, την ελληνική τρίτεκνη οικογένεια της
περιφέρειας. Στην αξιολόγηση λέµε ναι, στην κινητικότητα ναι.
Λέµε όχι στα ισοπεδωτικά µέτρα, στον οριζόντιο αποκεφαλισµό
ανθρώπων.
Και αυτό που µε ενοχλεί περισσότερο από όλα, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι ότι κατηγορήθηκε ότι η αυτοδιοίκηση φταίει για
όλα, για τα ρουσφέτια των δηµάρχων. Προσωπικά δεν ήµουνα
δήµαρχος ποτέ, υπηρέτησα ως νοµάρχης στον τόπο µου και δεν
υπερασπίζοµαι τους δηµάρχους. Αν θέλετε να συµφωνήσω σε
ένα µεγάλο βαθµό ότι µπορεί να εξυπηρετούσαν και τέτοιους
στόχους δράσης δηµάρχων. Εκείνο που δεν µπορώ να δεχτώ µε
τίποτα είναι η διακοµµατική σιωπή για το άντρο του πολιτικού
ρουσφετιού στο χώρο που βρισκόµαστε. Είναι το άντρο του πολιτικού ρουσφετιού και δεν µίλησε κανένας ούτε για οριζόντια
µέτρα ούτε για αξιολόγηση ούτε για κινητικότητα.
Κάτω, λοιπόν, από αυτό το πρίσµα παρακαλώ και κάνω έκκληση προς την Κυβέρνηση αυτήν τη στιγµή, δεν είναι εδώ οι αρµόδιοι Υπουργοί που θα έπρεπε να είναι, να εξετάσουν για άλλη
µια φορά την ύστατη στιγµή…
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ολοκληρώστε, κύριε
συνάδελφε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, και µε συγχωρείτε για την κατάχρηση του χρόνου.
Την ύστατη στιγµή εξαιρέστε από τη διαθεσιµότητα τις τρίτεκνες οικογένειες. Αναγνωρίζουµε ότι βρισκόµαστε σε δύσκολη
περίοδο, αλλά σε καµµία περίπτωση δεν πρόκειται να δεχτούµε
µέτρα τέτοια, τα οποία δολοφονούν το κύτταρο της κοινωνίας
και το µέλλον της χώρας.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Παρακαλώ τον συνάδελφο Βουλευτή, αλλά και υγειονοµικό και
«σειρούλα», µιας και εκλεγήκαµε µαζί, τον Γραµµατέα της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, κ. Μελά να
λάβει τον λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητάµε ένα πολυνοµοσχέδιο το οποίο ήρθε µε τη
διαδικασία του κατεπείγοντος και προσθέτει νέα οικονοµικά
βάρη, αλλά και άλλα προβλήµατα στον ελληνικό λαό. Ήρθε µε
εντολή της τρόικας προκειµένου η Κυβέρνηση να υλοποιήσει τις
δεσµεύσεις και τις υποχρεώσεις που επιβάλλουν συνεχώς οι δανειστές, χωρίς να υπολογίζει τις δραµατικές συνέπειες που έχουν
για τους πολίτες.
Θέλω να τονίσω από την αρχή ότι µε την πολιτική των µνηµονίων που ακολουθείται, η οικονοµία βυθίζεται όλο και περισσότερο στην ύφεση και οι πολίτες στην εξαθλίωση. Ουδείς βλέπει
βελτίωση της δεινής οικονοµικής κατάστασης και της κοινωνικής
εξαθλίωσης που βιώνουν σήµερα οι πολίτες. Οι κυβερνώντες, θα
έλεγα µε σκυµµένο το κεφάλι, υλοποιούν τις εντολές της τρόικας
και οδηγούν τη χώρα µας από το κακό στο χειρότερο και κανείς
δεν βλέπει φως στο τούνελ.
Η πατρίδα µας είναι µια χώρα για την οποία όλοι είµαστε υπερήφανοι. Οι πρόγονοί µας πολέµησαν κάτω από δύσκολες συνθήκες. Σήµερα, δυστυχώς, οι κυβερνώντες, όχι µόνο δεν
αντιστέκονται, όχι µόνο δεν προβαίνουν σε δυναµική διαπραγµάτευση, αλλά έχουν γίνει υποχείρια της τρόικας και του ΔΝΤ και
δεν προβαίνουν σε καµµία διαπραγµάτευση, σε καµµία αλλαγή
πολιτικής όταν το ΔΝΤ παραδέχτηκε και ανακοίνωσε ότι τα µέτρα
που έχουν ληφθεί για την Ελλάδα είναι λάθος.
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Με το παρόν νοµοσχέδιο η Κυβέρνηση προβαίνει σε νέες απολύσεις από το δηµόσιο και τους ΟΤΑ µε κατάργηση της Δηµοτικής Αστυνοµίας, των σχολικών φυλάκων, µε απόλυση καθηγητών
κ.λπ., χρησιµοποιώντας- για να χρυσώσει το χάπι- τους όρους
«κινητικότητα», «διαθεσιµότητα», αντί του αληθινού «απολύσεις».
Επιτρέπεται σε αυτήν την πολύ δύσκολη περίοδο για τον ελληνικό λαό να γίνονται νέες απολύσεις από το δηµόσιο, όταν η
ανεργία στη χώρα µας έχει ξεπεράσει το 28%; Οι άνεργοι είναι
πάνω από ένα εκατοµµύριο εξακόσιες χιλιάδες και συνεχώς αυξάνονται και κανείς από αυτούς δεν µπορεί να βρει θέση εργασίας. Αποτέλεσµα της πολιτικής αυτής που ακολουθείτε είναι ένα
µεγάλο µέρος πολιτών να έχει πρόβληµα µε τη σίτισή του, µε την
επιβίωσή του και ορισµένοι να καταλήγουν σε ψυχολογικά προβλήµατα, ή -στο τραγικό- σε απώλεια ζωής.
Το έχω τονίσει και άλλη φορά ότι είµαι απόλυτα αντίθετος στις
απολύσεις. Άλλο απόλυση επιόρκων, άλλο απόλυση εργαζοµένων που αµείβονται χωρίς να εργάζονται στην υπηρεσία τους και
άλλο απόλυση αυτών που εργάζονται µε συνέπεια και αποδίδουν
για το καλό των πολιτών. Θα έπρεπε να έχει γίνει µία µελέτη όλων
των υπηρεσιών και να γίνονται αποσπάσεις ή µετατάξεις από εκεί
όπου υπάρχει πλεονάζον προσωπικό προς υπηρεσίες που έχουν
ελλείψεις και όχι να γίνονται απολύσεις.
Όλοι οι δήµοι της χώρας έχουν αντιδράσει µε την κατάργηση
της Δηµοτικής Αστυνοµίας και µε τις απολύσεις των δηµοτικών
αστυνοµικών. Αυτό διότι οι δηµοτικοί αστυνοµικοί προσφέρουν
χρήσιµες υπηρεσίες στους πολίτες τού κάθε δήµου και οι υπηρεσίες τους αυτές θα καταργηθούν, πράγµα που θα αποβεί εις
βάρος των πολιτών.
Το ίδιο θα συµβεί και µε τους σχολικούς φύλακες που προστατεύουν τα δηµόσια σχολεία από κάθε µορφή επίθεσης εναντίον
της δηµόσιας περιουσίας, από φαινόµενα ενδοσχολικής βίας,
που έχει αυξηθεί στις µικρές ηλικίες, διακίνηση ναρκωτικών και
από πολλά άλλα.
Φυσικά, αρνητικές θα είναι για τους πολίτες οι συνέπειες και
από την αποµάκρυνση καθηγητών από τα διδακτικά τους καθήκοντα, αφού αυτό θα οδηγήσει στην υποβάθµιση µε γοργούς
ρυθµούς και τελικά στην κατάργηση της επαγγελµατικής και τεχνικής εκπαίδευσης.
Με τα νέα φορολογικά µέτρα που περιέχει το πολυνοµοσχέδιο
θα επιβαρυνθεί ακόµη περισσότερο ένα µεγάλο κοµµάτι το ελληνικού λαού. Αυτό θα συµβεί διότι επιβάλλονται υψηλότεροι φορολογικοί συντελεστές σε µικρά και µεσαία εισοδήµατα και
στους ελεύθερους επαγγελµατίες.
Επίσης, καταργούνται όλες σχεδόν οι ελαφρύνσεις των φυσικών προσώπων, καταρρακώνονται τα ελληνικά νοικοκυριά και τιµωρούνται εκείνοι που έχουν παιδιά.
Είναι δυνατόν σήµερα να µη στηρίζεται ακόµη περισσότερο η
τρίτεκνη και πολύτεκνη οικογένεια, αλλά αντίθετα συνεχώς να
επιβαρύνεται; Είναι αδιανόητο! Γιατί γίνεται αυτό; Μήπως εξυπηρετεί κάποιες σκοπιµότητες; Λόγω της πολιτικής των τελευταίων ετών, το 2012 γεννήθηκαν σαράντα πέντε χιλιάδες
λιγότερα παιδιά. Και το 2013 θα γεννηθούν ακόµα λιγότερα.
Με δεδοµένο ότι εκατόν πενήντα χιλιάδες νέα παιδιά –κυρίως
επιστήµονες- έχουν φύγει στο εξωτερικό και συνεχώς φεύγουν
και άλλα, ερωτώ: µήπως η τρόικα έχει δώσει εντολή η Ελλάδα
του µέλλοντος να είναι Ελλάδα των λαθροµεταναστών και των
µεταναστών;
Επίσης, προβλέπεται η φορολόγηση του επιδόµατος ανεργίας,
πράγµα απαράδεκτο και απάνθρωπο.
Δυστυχώς οι κυβερνώντες έχουν βάλει µια θηλιά στο λαιµό
των µισθωτών, των συνταξιούχων, των ανέργων και γενικά των
οικονοµικά αδυνάτων, την οποία και συνεχώς σφίγγουν, ενώ δεν
αγγίζουν καθόλου τους οικονοµικά ισχυρούς φοροφυγάδες και
αυτούς που έχουν «µαύρο» χρήµα.
Τι συµβαίνει µε τη λίστα Λαγκάρντ αλλά και µε τις άλλες λίστες; Επί δυόµισι χρόνια κανείς δεν έχει ελεγχθεί και δεν έχει φορολογηθεί. Αν αυτό είχε συµβεί, ίσως δεν θα είχε χρειαστεί να
ληφθούν αυτά τα επιπλέον, επώδυνα, φορολογικά µέτρα.
Όσον αφορά τα άρθρα του πολυνοµοσχεδίου που αναφέρονται στον τοµέα της υγείας: Άλλο είναι ο έλεγχος και η αυστηροποίηση για την ελάττωση –για να µην πω την εξαφάνιση- της
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σπατάλης του Δηµοσίου χρήµατος που υπήρχε διαχρονικά και
άλλο η οικονοµική πίεση των απασχολουµένων στον τοµέα της
υγείας, ιατρών, φαρµακοποιών, φυσικοθεραπευτών κ.λπ..
Υπάρχει αντίδραση του ιατρικού κόσµου για το «κούρεµα» των
δεδουλευµένων από τις αρχές του 2013 από ιατρικά εργαστήρια.
Λέγεται ότι το κούρεµα των οφειλοµένων ποσών θα φτάσει το
40% και πολλά εργαστήρια πιθανόν να οδηγηθούν σε κλείσιµο.
Άλλο είναι να µπαίνει πλαφόν για τα εργαστήρια και άλλο είναι
να γίνεται κούρεµα των ήδη οφειλοµένων ποσών.
Κλείνοντας, θα ήθελα να τονίσω ότι είµαι αντίθετος µε τα νέα
µέτρα που προβλέπονται στο πολυνοµοσχέδιο αυτό και τα οποία
–επαναλαµβάνω- είναι εις βάρος του ελληνικού λαού. Το έχω τονίσει και άλλη φορά ότι θα ψηφίζω ό,τι που είναι υπέρ του ελληνικού λαού. Καταψηφίζω, όµως, ό,τι είναι εις βάρος του
ελληνικού λαού, όπως είναι αυτό το νοµοσχέδιο.
Πρέπει να δώσουµε µία τόνωση στον ελληνικό λαό και όχι συνεχώς να του σφίγγουµε το λαιµό.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ευχαριστούµε πολύ.
Τον λόγο έχει ο συνάδελφος, Βουλευτής Ζακύνθου κ. Κοντονής.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ακούσαµε προηγουµένως τον Υπουργό Δικαιοσύνης από το Βήµα της
Εθνικής Αντιπροσωπείας να µας αναλύει τα περί της προσωρινής
διαταγής σε σχέση µε τις δίκες που ανοίγονται για εργατικά δικαιώµατα.
Δεν ξέρω αν ο Υπουργός Δικαιοσύνης γνωρίζει –για παράδειγµα θα πω- ότι στο Πρωτοδικείο Ζακύνθου και δη στην Εισαγγελία, κατετέθη από µέλη της Νοµαρχιακής Επιτροπής του
ΣΥΡΙΖΑ το καλοκαίρι του 2010 µία µηνυτήρια αναφορά για ένα
περιβαλλοντικό πρόβληµα που υπήρχε σε ένα πευκοδάσος -στο
Βασιλικό συγκεκριµένα- στη Ζάκυνθο. Ξέρετε πότε µας καλεί ο
προανακριτικός υπάλληλος να δώσουµε καταθέσεις; Την ερχόµενη εβδοµάδα. Δηλαδή, µετά από τρία χρόνια.
Και θέλει να µας πει ο Υπουργός Δικαιοσύνης ότι γι’ αυτό το
σοβαρό ζήτηµα καθυστέρησης της απονοµής της δικαιοσύνης
και της παράτασης πράγµατι επί µακρόν των προσωρινών διαταγών, φταίνε οι δικηγόροι; Και κατά συκοφαντικό τρόπο –ανεπίτρεπτα συκοφαντικό τρόπο- διατύπωσε την άποψη ότι βρίσκονται σε συµπαιγνία και καταστρατηγούν και τα δικαιώµατα των
εντολέων τους.
Βρίσκεται ο Υπουργός Δικαιοσύνης εντός του µάταιου τούτου
κόσµου ή αντιµετωπίζει τη δικαιοσύνη σε έναν υπερβατικό
κόσµο; Ξέρει τι συµβαίνει στα πρωτοδικεία και στις εισαγγελίες
ή εκφωνεί σχέδια για τη δικαιοσύνη που δεν έχουν καµµία σχέση
µε την πραγµατικότητα στα δικαστήρια; Ξέρει τα τεράστια οργανικά κενά δικαστών και υπαλλήλων; Διότι αν τα γνωρίζει, θα
έπρεπε να πάρει µέτρα προς αυτήν την κατεύθυνση και όχι να
εγκαλεί τους δικηγόρους ως συµπράττοντες στην καταδολίευση
των συµφερόντων των εντολέων τους.
Το δεύτερο που θα ήθελα να πω, κύριοι Βουλευτές, είναι το
εξής: Ακούσαµε σήµερα στην Εθνική Αντιπροσωπεία ότι στις 24
Ιουλίου του 1974 έγινε ένα πραξικόπηµα.
Βεβαίως, να το ακούς αυτό από τους απολογητές του Χίτλερ,
τους απολογητές του Άουσβιτς και της Τρεµπλίνκα…
ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ - ΑΒΡΑΜΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, είναι απαράδεκτο αυτό!
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Να τα ακούς αυτά από τους θαυµαστές της χούντας πράγµατι είναι λογικό.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Είσαι καραγκιόζης!
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Δεν βαρεθήκατε ακόµα;
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Τι θα πούνε οι νεοναζοί και οι χουντικοί; Θα πουν ότι αυτό είναι πραξικόπηµα.
Εδώ µας έκανε εντύπωση το άλλο, το φοβερό: Η αιτιολογία
περί δήθεν πραξικοπήµατος δεν προέκυπτε µόνο εκ της πολιτειακής αλλαγής αλλά εκ του γεγονότος ότι η Κυβέρνηση Εθνικής
Ενότητας εξαίρεσε τις διατάξεις του Συντάγµατος της δεκαετίας
του ’50 που είχαν να κάνουν µε τη µορφή του πολιτεύµατος, δηλαδή µε τη µη συνέχιση του θεσµού της βασιλείας. Εκπλήσσοµαι!
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Διότι το να βγαίνουν τώρα και οι εκπρόσωποι της Χρυσής
Αυγής, οι υπερασπιστές του θεσµού της βασιλείας, αυτό αποτελεί τουλάχιστον έκπληξη, θα έλεγα ως ένα σηµείο ευχάριστη.
Διότι πλέον στα έντυπά τους τις φωτογραφίες του Χίτλερ και του
Ρούντολφ Ες, θα τις υποκαταστήσει η Μαρί Σαντάλ! Ε, τουλάχιστον από αισθητικής απόψεως έχουµε µία βελτίωση.
Το τρίτο που ήθελα να πω είναι σχετικά µε αυτά που ακούσαµε
από τον κ. Βορίδη. Ο κ. Βορίδης επιτέθηκε µε χαρακτηρισµούς
σε όσα είπε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ σχετικά µε τη µείωση του
ΦΠΑ στην εστίαση.
Κατά πρώτον, όποιος αναλώνεται σε χαρακτηρισµούς είναι
πρόδηλο ότι έχει πρόβληµα επιχειρηµάτων. Θα θέλαµε, όµως, να
ρωτήσουµε τον κ. Βορίδη, γιατί προέρχοµαι από µία τουριστική
περιοχή, το εξής: Πιστεύει πραγµατικά ότι αυτή η µείωση θα έχει
επιπτώσεις στην πραγµατική οικονοµία κατά την τρέχουσα τουριστική περίοδο; Διότι αν διατηρηθεί για του χρόνου, πράγµατι
θα έχει. Αλλά για την τρέχουσα περίοδο είναι αδιανόητο να το πιστεύει κάποιος, όταν αυτό το µέτρο έπρεπε να ληφθεί το Φλεβάρη, διότι, όπως πολύ σωστά ειπώθηκε, τα συµβόλαια έχουν
κλείσει ήδη από τον Απρίλιο.
Σήµερα στη Ζάκυνθο επιχειρήσεις –φαντάζοµαι και σε άλλες
περιοχές- κλείνουν, άλλες, δε, έχουν κλείσει.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, σε ένα λεπτό.
Εάν υπάρχει κάποια λογική σε αυτά που είπε ο κ. Βορίδης, εγώ
ευχαρίστως θα τον ακούσω.
Τελειώνω µε κάτι που ήθελα να πω σχετικά µε τα δηµοσιονοµικά: Εδώ και µερικές ηµέρες ακούµε ότι απολύονται δύο χιλιάδες αστυνοµικοί της Δηµοτικής Αστυνοµίας. Ήρθε το Υπουργείο
και είπε: «Μα, το 80% θα το επαναπροσλάβουµε». Εάν µας λέγατε ότι απολύονται για να υπάρχει ένα δηµοσιονοµικό όφελος
–διαφωνούµε ριζικά- θα µπορούσαµε να καταλάβουµε τη λογική.
Αλλά να λέτε ότι τους απολύετε και θα τους επαναπροσλάβετε;
Γιατί δηµιουργείτε όλη αυτήν την κατάσταση; Γιατί το κάνετε;
Ποιο είναι το δηµοσιονοµικό όφελος αυτής της υπόθεσης;
Σας αναφέρω, κύριε Υπουργέ, ότι στη Ζάκυνθο, για παράδειγµα, έχουµε πέντε δηµοτικούς αστυνόµους. Οι δύο από αυτούς έχουν περάσει µε εξετάσεις από το ΑΣΕΠ, ενώ οι υπόλοιποι
έχουν προσληφθεί πάλι µε µέσω του ΑΣΕΠ, µέσω του διαγωνισµού που το ΑΣΕΠ ελέγχει τα µόρια. Τι θα κάνετε µε αυτούς τους
ανθρώπους;
Στη Ζάκυνθο, επίσης, υπάρχουν επτά σχολικοί φύλακες σε σύνολο είκοσι οκτώ σχολικών κτηρίων. Τι θα κάνετε µε αυτούς;
Σας λέω, δε, ότι αν καταργήσετε αυτές τις θέσεις, θα υπάρξει
σοβαρό πρόβληµα. Διότι αν ζητήσετε τα στοιχεία –και θα σας δοθούν- θα διαπιστώσετε ότι το όφελος του δηµοσίου από τους
σχολικούς φύλακες είναι τεράστιο διότι γινόντουσαν βανδαλισµοί, οι οποίοι τα τελευταία χρόνια δεν γίνονται.
Και µε τους δηµοτικούς αστυνόµους πάλι το κέρδος ήταν µεγάλο για την κοινωνία -για την εύρυθµη λειτουργία των καταστηµάτων, αλλά και της πόλης- κυρίως διότι αυτοί οι άνθρωποι
διαχειρίζονταν το θέµα της ελεγχόµενης στάθµευσης.
Εποµένως εσείς αντί να δηµιουργείτε έσοδα, δηµιουργείτε κοινωνική αναταραχή. Και δεν βγαίνει και τίποτα µε αυτά ως προς
το οικονοµικό όφελος.
Κλείνοντας, κύριε Πρόεδρε, ήθελα να πω το εξής:
Ο κ. Κουκουλόπουλος, ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του
ΠΑΣΟΚ, αναφέρθηκε στον κ. Τσίπρα, στον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας ότι έβαλε από τη µια
µεριά τη Βουλή και από την άλλη όλες αυτές τις κοινωνικές οµάδες που πλήττονται. Λάθος το κατάλαβε και λάθος θέλει να το
καταλαβαίνει. Διότι από τη µια µεριά ο ΣΥΡΙΖΑ -και ο Πρόεδρός
του σήµερα- έβαλε τη διαπλοκή και τη διαφθορά και από την
άλλη έβαλε τις κοινωνικές οµάδες. Έβαλε τη διαπλοκή και τη διαφθορά που µέρος της οποίας είναι το κόµµα του και το πολιτικό
σύστηµα που υπηρετεί.
Εποµένως να µη ζητάνε τα ρέστα οι εκπρόσωποι του ΠΑΣΟΚ
γι’ αυτά τα οποία θέτει ο ΣΥΡΙΖΑ, διότι, κατά το κοινώς λεγόµενο,
δεν µιλάνε για σχοινί στο σπίτι του κρεµασµένου.
Ευχαριστώ πολύ.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Το λόγο έχει ζητήσει
ο Πρόεδρος της Χρυσής Αυγής κ. Μιχαλολιάκος.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Συνδέσµου – Χρυσή Αυγή): Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, κατ’ αρχάς θα ήθελα να
διαβεβαιώσω άπαντες ότι δεν πρόκειται να χρησιµοποιήσουµε
φωτογραφίες της Μαρί Σαντάλ στα έντυπά µας, ούτε και του
Τρότσκι, του Στάλιν και κάποιων άλλων µεγάλων ανθρωπιστών
της ιστορίας που εξακολουθούν και σήµερα να χρησιµοποιούν
κάποιοι. Φαίνεται, όµως, ότι µόνο η Χρυσή Αυγή έχει παρελθόν.
Όλοι οι άλλοι είναι από παρθενογένεση!
Ας µιλήσουµε, όµως, για το σηµερινό θέµα που είναι το πολυνοµοσχέδιο, το οποίο αφορά άµεσα το περίφηµο µνηµόνιο, αποτελεί συνέχεια του µνηµονίου και, όπως έχει οµολογηθεί
δηµόσια, είναι προαπαιτούµενο προκειµένου να πάρουµε την περίφηµη δόση. Κάθε φορά για την περίφηµη δόση ζητάνε όλο και
περισσότερα πράγµατα.
Πριν από ένα χρόνο είχαµε προεκλογική περίοδο. Τα κόµµατα
που σήµερα έχουν την πλειοψηφία στη Βουλή, δεν βγήκαν να
πουν ότι θα διαλύσουµε τη Δηµοτική Αστυνοµία, θα απολύσουµε
δηµόσιους υπαλλήλους, θα µειώσουµε µισθούς. Τίποτα δεν
είπαν.
Εποµένως, µε τρόπο δόλιο, κατά την άποψή µου, υπέκλεψαν
την ψήφο του ελληνικού λαού. Εκτός και αν πιστεύουν ότι αυτοί
που τους ψήφισαν, δεν είχαν µυαλό, όπως λένε για τους δικούς
µας ψηφοφόρους, ότι είναι παραπλανηµένοι, ότι ξαφνικά δεκαοκτώ εγκληµατίες –εµείς οι Βουλευτές της Χρυσής Αυγής- µε καµµιά εκατοστή κακούργους µαζί, πήραµε εκατοντάδες χιλιάδες
Έλληνες -και σήµερα, απ’ ό,τι λένε οι δηµοσκοπήσεις, όλο και
περισσότερους- στο πλευρό µας. Τότε τι να πει ο ελληνικός λαός
–τα δέκα εκατοµµύρια- που επί τριάντα εννέα χρόνια παρασύρεται από ανάλογους πολιτικούς µε λόγια µεγάλα και παχιά, που
τον οδήγησαν στη σηµερινή κατάσταση;
Είµαστε κάθετα αντίθετοι µε το µνηµόνιο. Το θεωρούµε ταφόπλακα του έθνους. Και σήµερα καλούµαστε να ψηφίσουµε -κι ελπίζω να καταψηφίσουµε- το πολυνοµοσχέδιο αυτό. Για ποιους
λόγους; Θα αναφερθώ στη συνέχεια.
Θα αναφερθώ επ’ ολίγον εις ό,τι αφορά το πολυνοµοσχέδιο.
Συγκεκριµένα, στο άρθρο 40 και 41 για τη φορολογία ακινήτων:
Για εισπράξεις άνω των 12.000 ευρώ ο συντελεστής είναι 33%.
Εάν συνυπολογίσουµε το φόρο ακίνητης περιουσίας και το έκτακτο ειδικό τέλος ακινήτων, η ακίνητη περιουσία αποτελεί πλέον
«βαρίδι» για τους ιδιοκτήτες, είναι ενοχή. Επιπροσθέτως, µε το
τελευταίο φορολογικό νοµοσχέδιο προβλέφθηκε παρακράτηση
και απόδοση φόρου υπεραξίας 20% στη διαφορά του τιµήµατος
µεταξύ αγοράς και πώλησης του ακινήτου.
Έχουµε φτάσει στο σηµείο το να επενδύει κανείς στην πατρίδα
του, να κατέχει γη ή να κατέχει περιουσία, να είναι µέγα αµάρτηµα και όλοι οι αετονύχηδες που έβγαλαν τα λεφτά τους στο
εξωτερικό, όλοι όσοι µέσω διαφόρων τεχνασµάτων φοροδιαφεύγουν, να είναι οι ευνοηµένοι της υποθέσεως.
Όλα αυτά για να σωθεί η πατρίδα, για να σωθεί η οικονοµία
της χώρας! Και ακούµε λόγια παχιά για τη φοροδιαφυγή. Και τι
έγινε µε τη λίστα Λαγκάρντ; Είχαµε δύο χιλιάδες ονόµατα ανθρώπων που είχαν καταθέσει χρήµατα σε ελβετική τράπεζα. Και
έλεγχος έγινε µόνο για τους συγγενείς του Παπακωνσταντίνου.
Είχε δίκιο που το είπε χθες, στο µόνο που είχε δίκιο. Με τους άλλους τι γίνεται; Υπάρχουν ελεγκτικοί µηχανισµοί; Βεβαίως και
υπάρχουν. Δεν υπάρχει, όµως, πολιτική βούληση για να ελεγχθούν οι φοροφυγάδες.
Πρόσφατα έγινε ένας έλεγχος από το Υπουργείο Οικονοµικών
και προέκυψε ότι είκοσι δύο χιλιάδες άτοµα έχουν βγάλει χρήµατα στο εξωτερικό. Και επέλεξαν τυχαία τετρακόσιους από αυτούς, µε καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ στο εξωτερικό.
Προέκυψαν σηµεία και τέρατα. Για παράδειγµα, άνεργος έχει καταθέσεις ύψους 500.000 ευρώ ή εταιρεία, η οποία δήλωνε επί µία
δεκαετία κέρδη ύψους 110.000 ευρώ, έχει καταθέσεις στο εξωτερικό και στο εσωτερικό ύψους 10.000.000 ευρώ. Τι θα γίνει;
Θα τους πιάσετε αυτούς τους φοροφυγάδες ή εξοντώνοντας κι
εξαθλιώνοντας το µέσο Έλληνα πολίτη θα λύσετε το οικονοµικό
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πρόβληµα; Όχι.
Είµαι ο τελευταίος που θα υπερασπιζόταν τους κοµµατικούς
στρατούς οι οποίοι υπάρχουν στο λεγόµενο «δηµόσιο τοµέα».
Είµαι ο τελευταίος. Από τη στιγµή, όµως, που µε τους αριθµούς
δεν βγαίνει ότι µε την απόλυση δέκα, είκοσι χιλιάδων από αυτούς
θα λυθεί το οικονοµικό πρόβληµα, πλέον το ζήτηµα δεν τίθεται
οικονοµικά, τίθεται τιµωρητικά από την τρόικα.
Όταν σας είπε χθες σε µία από τις οµιλίες του ένας από τους
Βουλευτές της Χρυσής Αυγής για «ενεργούµενα», παρεξηγηθήκατε. Ωραία, τι είναι αυτές οι απολύσεις αφού δεν θα σώσουν
την οικονοµία; Δεν είναι τιµωρία από την τρόικα;
Μέσα στην τρόικα, ως γνωστόν, υπάρχει –και για µας παίζει
κυρίαρχο ρόλο, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η Ευρωπαϊκή
Ένωση είναι πουλέν, είναι υποτακτική του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου, αυτός είναι το µεγάλο αφεντικό κατά την άποψή
µας- το ΔΝΤ, το οποίο σας λέει ότι για να λυθεί το οικονοµικό ζήτηµα της χώρας χρειάζεται όλο και περισσότερη φορολογία.
Τι πέτυχε, όµως, το ΔΝΤ στο παρελθόν, σε συγκεκριµένες
χώρες, µε την όλο και περισσότερη φορολογία; Θα σας µιλήσω
για το παράδειγµα της Νέας Ζηλανδίας. Κάθε έτος της δεκαετίας
του ’70 και του ’80 η Νέα Ζηλανδία είχε έλλειµµα στον προϋπολογισµό και στο εµπορικό ισοζύγιο. Κάλεσε, λοιπόν, το ΔΝΤ και
της είπε να αυξήσουν τους φόρους. Δεν πέτυχε τίποτα ακολουθώντας τις οδηγίες αυτές. Και τελικά ο Γραµµατέας του Θησαυροφυλακίου –έτσι λέγεται ο Υπουργός Οικονοµικών της Νέας
Ζηλανδίας- είπε στο Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο: «Μην ξανάρθετε εδώ. Ό,τι µας έχετε πει ήταν άχρηστο. Θα ακολουθήσουµε
τον αντίθετο δρόµο.» Κι έτσι από φορολόγηση έως 75% που
είχαν στη Νέα Ζηλανδία, έπεσε στο 18%. Και η Νέα Ζηλανδία
αναπτύχθηκε.
Δεν είναι δυνατόν να προσδοκούµε οικονοµική ανάπτυξη µε
υπερφορολόγηση.
Όσον αφορά τους περίφηµους επενδυτές, κάποτε ήταν ανέκδοτο το «Αλβανός τουρίστας». Τώρα έχουµε το «Καταριανός
επενδυτής» και το «Κινέζος επενδυτής». Φτάσανε στο σηµείο, µάλιστα, ο πρώην καπετάνιος της «COSCO» να µας πει για την οικονοµική µας κατάσταση: «Έτσι ήµασταν κι εµείς πριν τριάντα
χρόνια.» Δηλαδή, σε τριάντα χρόνια θα είµαστε εµείς σαν τους
Κινέζους. Τι να πω; Εκεί έχει καταντήσει η χώρα!
Μέσα στο πλαίσιο του πολυνοµοσχεδίου είναι και το άρθρο 80
και 81. Εδώ το πρόβληµα έχει ως εξής: Η τρόικα πιέζει για απολύσεις. Εσείς απολύσεις συγκεκριµένες δεν µπορείτε να κάνετε,
ούτε πρώτα σαν τρικοµµατική κυβέρνηση ούτε τώρα σαν δικοµµατική. Δεν µπορείτε, δηλαδή, να πείτε, «Σε αυτό το Υπουργείο
υπάρχουν δέκα υπάλληλοι οι οποίοι είναι τεµπέληδες, είναι ανεπαρκείς, δεν χρειάζονται» και να απολύσετε αυτούς που θέλουν.
Εµείς είµαστε αντίθετοι σε αυτό. Δεν έχετε, όµως, την πολιτική
τόλµη. Και δεν την έχετε διότι είναι κοµµατικός σας στρατός. Και
τι κάνετε τότε; Αποφασίζετε να καταργήσετε τοµείς. Και ξαφνικά
καταργείτε την ειδικότητα των σχολικών φυλάκων και των θέσεων της Δηµοτικής Αστυνοµίας.
Με νεότερη απόφαση –διορθωτική υποτίθεται- λέτε ότι θα παραµείνουν όσοι έχουν µεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο σπουδών, δηλαδή ελάχιστοι από το συνολικό αριθµό.
Στο σηµείο αυτό, όµως, εγώ θα ήθελα να προσπαθήσω να µπω
στη σκέψη του νοµοθέτη, αυτού που συνέταξε αυτό το τµήµα
του πολυνοµοσχεδίου.
Δηλαδή, τι είπε; «Θέλουµε να µειώσουµε τους δηµοσίους
υπαλλήλους.» Ωραία. Kαι σκέφτηκε: «Τι δεν µας χρειάζεται; Δεν
έχουµε εγκληµατικότητα. Άρα καταργούµε τη Δηµοτική Αστυνοµία. Δεν υπάρχει κανένα πρόβληµα ασφαλείας στα σχολεία µας.
Άρα καταργούµε τους σχολικούς φύλακες.» Αυτό το πράγµα,
όµως, δεν ισχύει. Ισχύει το ακριβώς αντίθετο. Και αντί να δώσετε
περισσότερα δικαιώµατα και δυνατότητες στη Δηµοτική Αστυνοµία, ξαφνικά την καταργείτε.
Δεν είναι, όµως, µόνο η Δηµοτική Αστυνοµία. Ετοιµάζετε σχέδιο πρόωρων συνταξιοδοτήσεων για πολλούς αξιωµατικούς, που
είναι η σπονδυλική στήλη της ΕΛΑΣ, όπου αναµένεται κι εκεί να
µειωθεί ο αριθµός.
Όλα αυτά, όταν υποτίθεται ότι στη χώρα επικρατεί τάξη και ειρήνη. Το τι τάξη και ειρήνη επικρατεί στη χώρα και το πόσο
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υπάρχει επιβολή του νόµου, το είδαµε στην ιστορία µε τους οκτώ
κακοποιούς, όπου ένα ολόκληρο κράτος -λυπάµαι που το λέωφάνηκε ανίκανο µε αποτέλεσµα να διαφύγουν. Πέρασαν από την
Κορινθία στη Βοιωτία, τη Φωκίδα, έκαναν ληστεία στη Λάρισα,
µετά πέρασαν στην Αιτωλοακαρνανία και στην Ήπειρο και έφυγαν. Και δεν µπόρεσε να γίνει τίποτα.
Είπαν ότι το µνηµόνιο είναι σύµφωνο µε το Σύνταγµα. Όταν το
είπαν σε αυτήν εδώ τη Βουλή, δεν ήµασταν εµείς εδώ. Έτσι, µας
δίνεται σήµερα η ευκαιρία να τοποθετηθούµε σε αυτό το θέµα,
το οποίο θεωρούµε σηµαντικό.
Κοιτάξτε να δείτε, το Σύνταγµα δεν είναι ο Μωσαϊκός Νόµος.
Δεν κατέβηκε κανένας θεός και το έδωσε σε κάποιον προφήτη.
Το Σύνταγµα φτιάχτηκε από ανθρώπους και αλλάζει, αναθεωρείται. Αυτό προβλέπεται από το ίδιο το Σύνταγµα.
Το άρθρο 28 του Συντάγµατος λέει: «Η Ελλάδα προβαίνει
ελεύθερα, µε νόµο που ψηφίζεται από την απόλυτη πλειοψηφία
του όλου αριθµού των Βουλευτών, σε περιορισµούς ως προς την
άσκηση της εθνικής κυριαρχίας της». Με την ερµηνευτική, όµως,
δήλωση, η οποία σηµειώνεται από κάτω µε δύο αστερίσκους, σηµειώνεται το εξής: «Το άρθρο 28 αποτελεί θεµέλιο για τη συµµετοχή της χώρας στις διαδικασίες της ευρωπαϊκής
ολοκλήρωσης». Το ΔΝΤ δεν έχει καµµία σχέση µε αυτό το
πράγµα. Το µνηµόνιο είναι αντισυνταγµατικό απ’ αρχής. Παρανοµείτε!
Μια και αναφέρθηκα γενικά στο Σύνταγµα, το πιο ανατριχιαστικό είναι το άρθρο 27 -το προηγούµενο άρθρο- που λέει: «Καµµία µεταβολή στα όρια της επικράτειας δεν µπορεί να γίνει χωρίς
νόµο που ψηφίζεται µε την απόλυτη πλειοψηφία.» Αν, δηλαδή,
µέσα σε αυτήν εδώ την Αίθουσα εκατόν πενήντα ένας αποφασίσουν να δώσουµε τη Θράκη ή τη Μυτιλήνη στους Τούρκους, τότε
αυτό προβλέπεται από το Σύνταγµα. Είναι Σύνταγµα ελευθέρου
κράτους αυτό;
Πιστεύω ότι όλα αυτά, εκτός από το νόµο περί ευθύνης Υπουργών που είναι ένα µεγάλο σκάνδαλο, θα τεθούν και θα υπάρξουν
αλλαγές όταν θα έρθει η συνταγµατική Αναθεώρηση.
Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, εδώ και τέσσερα
χρόνια, µε την πολιτική του µνηµονίου, όλο και περισσότερο η
Ελλάδα δεν αναπτύσσεται. Το success story είναι µια φαντασίωση, όπως επίσης και τα δεκαεπτά εκατοµµύρια τουρίστες.
Εκτός, αν η Κυβέρνηση µετράει και τους λαθροµετανάστες για
τουρίστες. Πηγαίνουµε όλο προς τον γκρεµό. Και όλα αυτά για
το καλό µας, για να µας σώσουν από την καταστροφή που έρχεται, για να µη φύγουµε -λέει- από την Ευρώπη! Δηλαδή, αν φύγουµε από την Ευρωζώνη τι θα γίνουµε; Χώρα της Ασίας ή της
Αφρικής; Όχι.
Δεν είναι η Ελλάδα ευρωπαϊκή. Η Ευρώπη ήταν κάποτε ελληνική. Και λέω «κάποτε», γιατί σήµερα δεν είναι. Έχει εγκαταλείψει
τη µεγάλη ιδέα του ελληνικού πολιτισµού, το πνεύµα της αναγέννησης, το ροµαντισµό, τον ιδεαλισµό και έχει υποδουλωθεί
απόλυτα στο σκληρό πνεύµα των πουριτανών για το κέρδος και
για το χρήµα. Είναι η Ευρώπη των τοκογλύφων!
Αυτή η Ευρώπη δεν είναι καθόλου διαφορετική από την Ευρώπη του 1204. Ευρώπη ήταν και το 1204. Οι Φράγκοι, οι Βαλόνοι, οι Ιππότες όλοι αυτοί Ευρωπαίοι ήταν. Αυτή η Ευρώπη
κατέλυσε την αυτοκρατορία µας. Λεηλάτησε την Αγία Σοφία. Πού
είδαµε την Ευρώπη τα τελευταία χρόνια; Πού είδαµε την Ευρώπη
το 1974 µε την τραγωδία της Κύπρου ή το 1996; Τώρα, µε το
θέµα της ΑΟΖ, πού βλέπουµε την Ευρώπη, η οποία έβγαλε µια
σολοµώντεια λύση ότι αν δεν ενδιαφέρεται τρίτη χώρα, τότε εντάξει είναι ελληνικά; Μα, ενδιαφέρεται τρίτη χώρα.
Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, σήµερα έχουµε
µια µεγάλη ευκαιρία: να πούµε ένα µεγάλο «όχι».
Πριν από αυτό όµως, θα σας πω τούτο: υβρίζετε συστηµατικά
τη Χρυσή Αυγή. Δεν µας ενδιαφέρει. Στο κάτω-κάτω της γραφής
πιστεύετε ό,τι θέλετε για εµάς. Το φρόνηµα είναι ελεύθερο. Είµαστε Έλληνες εθνικιστές και είµαστε υπερήφανοι γι’ αυτό! Πιστοποιητικά πατριωτισµού δεν δικαιούται κανείς να δίνει. Και
όποτε αυτό έγινε, ήταν επικίνδυνο για τον τόπο.
Σήµερα έχουµε όλοι µια µεγάλη ευκαιρία. Να πούµε ένα µεγάλο «όχι» στην Ευρώπη των τοκογλύφων. Και πιστεύω ότι αυτό
ίσως βοηθήσει και την Κυβέρνηση και τους πει: «Δεν περνάνε πια
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αυτά που µας ζητάτε».
Αν αυτό σηµαίνει βεβαίως -απαντώ στην κινδυνολογία και τελειώνω- ότι θα µας διώξουν από την Ευρωζώνη και θα έρθει η
καταστροφή, έχω να πω ότι η καταστροφή έχει έρθει. Βγείτε έξω
να το δείτε. Κι αν αυτό σηµαίνει ότι θα επιστρέψουµε στη
δραχµή, βάλτε µας και εµάς στη «συµµορία της δραχµής». Καλύτερα δραχµή, παρά υποταγή!
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο συνάδελφος Βουλευτής κ. Σκρέκας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ήθελα να ξεκινήσω διαφορετικά την οµιλία µου. Πριν πω,
όµως, αυτά τα οποία ήθελα να πω και µε τη σειρά που ήθελα να
τα πω, θα ήθελα να σχολιάσω κάτι το οποίο αναφέρθηκε και από
Βουλευτή της Συµπολίτευσης και από Βουλευτή της Αντιπολίτευσης σε ό,τι αφορά την κινητικότητα στο δηµόσιο τοµέα. Ακούστηκε επανειληµµένα σε αυτήν την Αίθουσα περί οριζοντίων
µέτρων, περί αποκεφαλισµών, περί ανθρωποθυσιών κ.λπ.. Και
θέλω να πω δυο πράγµατα για να εξηγήσουµε το εξής:
Κατ’ αρχάς, το ότι βιαστικά πολλές φορές χρειάζεται να πάρουµε κάποιες αποφάσεις, δεν σηµαίνει ότι αυτές οι αποφάσεις
είναι εξ ορισµού και λάθος. Μπορεί να πάρουµε κάποιες αποφάσεις οι οποίες να είναι βιαστικές αλλά να είναι προς τη σωστή
κατεύθυνση.
Έχουµε, λοιπόν, να βάλουµε δώδεκα χιλιάδες δηµοσίους
υπαλλήλους σε κινητικότητα. Πολύ γρήγορα αποφασίστηκε ότι
κάποιοι άνθρωποι, όπως αυτοί που ανήκουν στη Δηµοτική Αστυνοµία ή οι εκπαιδευτικοί σε ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ, ειδικοτήτων που πιθανότατα να µην είναι χρήσιµες, µπορούν να µπουν σε µια
δεξαµενή κινητικότητας, η οποία σε καµµία περίπτωση δεν είναι
απόλυση, δεν είναι έξωση από το δηµόσιο, αλλά µετά από αξιολόγηση, θα µπορούµε να τους εντάξουµε σε διαδικασίες, σε θεσµούς, σε γραφεία και σε φορείς του δηµοσίου, ώστε να
παρέχουν καλύτερες υπηρεσίες προς το δηµόσιο όφελος.
Αυτή τη στιγµή έχουµε τη Δηµοτική Αστυνοµία, η οποία αναφέρεται στον εκάστοτε εκλεγµένο δηµοτικό σύµβουλο ή αντιδήµαρχο. Και πιστεύουµε ότι η Δηµοτική Αστυνοµία έτσι όπως
λειτουργεί, µε τους ανθρώπους που έχει, παρέχει καλύτερες
υπηρεσίες στον πολίτη, από το να µεταφερθούν αυτοί οι άνθρωποι στην πολιτική Αστυνοµία, να εκπαιδευτούν και µε ένα οργανωµένο επιχειρησιακό πρόγραµµα, το οποίο έχει συγκεκριµένο
σκοπό, συγκεκριµένους στόχους, συγκεκριµένη οργάνωση και
δουλεύει άψογα -ίσως αυτήν τη στιγµή η Αστυνοµία να είναι το
Σώµα που δουλεύει καλύτερα στο δηµόσιο τοµέα- να παρέχουν
υπηρεσίες στον πολίτη.
Θα σας πω ένα παράδειγµα. Στα Τρίκαλα υπάρχουν τέσσερις
δήµοι. Υπάρχει ο Δήµος Τρικκαίων που είναι ο κεντρικός, ο
Δήµος Καλαµπάκας µε τα πολύ όµορφα Μετέωρα, ο Δήµος
Πύλης και ο Δήµος Φαρκαδόνας. Ο Δήµος Πύλης και ο Δήµος
Φαρκαδόνας δεν έχουν Δηµοτική Αστυνοµία. Δηλαδή, αυτοί οι
πολίτες πώς δέχονται τις ωφέλειες της Δηµοτικής Αστυνοµίας;
Αντίθετα, αν οι τριάντα πέντε περίπου δηµοτικοί αστυνοµικοί των
Τρικάλων και της Καλαµπάκας πάνε στην πολιτική Αστυνοµία, θα
µπορούν να παρέχουν υπηρεσίες στον πολίτη και στους υπόλοιπους δήµους των Τρικάλων.
Γιατί, λοιπόν, βλέπουµε ανθρωποθυσίες και αποκεφαλισµούς,
όταν µέχρι τώρα δεν έχει απολυθεί ούτε ένας άνθρωπος. Ποιος
άνθρωπος έχει φύγει από το δηµόσιο; Ούτε καν οι επίορκοι δεν
έχουν φύγει. Εκτός αν θεωρήσουµε ότι δεν είναι δηµόσιο.
Πρέπει να δούµε, λοιπόν, πώς θα εξελιχθούν τελικά τα πράγµατα. Δεν µιλάει κανείς για έξοδο. Μιλάει για αξιολόγηση. Δηλαδή, έναν δηµοτικό αστυνοµικό, ο οποίος ήταν άξιος, αλλά
έπαθε ένα ατύχηµα και αυτήν τη στιγµή, χτύπα ξύλο, δεν µπορεί,
είναι σε αναπηρικό καροτσάκι, δεν πρέπει να τον βάλουµε σε µια
διοικητική Υπηρεσία; Πρέπει να τον µεταφέρουµε κατευθείαν
στην πολιτική Αστυνοµία ή πρέπει να τον αφήσουµε να λέγεται
δηµοτικός αστυνοµικός;
Δεν µπορώ να καταλάβω αυτόν το φόβο. Όλοι έχουµε ευαισθησία για τους ανθρώπους που χάνουν τη δουλειά τους. Και
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πολύ περισσότερη ευαισθησία µπορεί να έχει ένας άνθρωπος
σαν και µένα, που προέρχεται από τον ιδιωτικό χώρο, ο οποίος
επί δεκαετίες βλέπει ανθρώπους στον ιδιωτικό τοµέα να χάνουν
τη δουλειά τους.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, θα χρειαστώ λίγο χρόνο ακόµα.
Ακουσα τον κ. Τσίπρα, τον Αρχηγό της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, ο οποίος στο λόγο του δεν αναφέρθηκε σε τίποτα άλλο
παρά µόνο στη µείωση του ΦΠΑ.
Σήµερα ο Πρωθυπουργός της χώρας ανακοίνωσε ότι µειώθηκε
ο ΦΠΑ εστίασης από το 23% στο 13%.
Αυτό αφορά δεκάδες χιλιάδες επιχειρήσεις και εκατοντάδες
χιλιάδες ανθρώπους που δουλεύουν. Kαι τονώνει µε αισιοδοξία
έναν νευραλγικό τοµέα, ίσως τον σηµαντικότερο και πολυπληθέστερο σε ό,τι αφορά σε ανθρώπινο δυναµικό τοµέα υπηρεσιών
της Ελλάδας. Και από πότε ισχύει αυτό; Ισχύει από 1ης Αυγούστου.
Και τι είπε ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, ο κ.
Τσίπρας; Είπε ότι το µέτρο αυτό ήρθε αργά και δεν βοηθά κανέναν. Τα ξενοδοχεία, λέει, έχουν κλείσει τιµές από το Μάιο. Δεν
του είπε κανένας συνεργάτης του -τόση σχέση έχουν µε το εµπόριο- ότι όταν τελικά ο πολίτης αγοράζει ή νοικιάζει ένα δωµάτιο, συµπεριλαµβάνεται και το ΦΠΑ; Αυτό σηµαίνει ότι αν εγώ
έχω νοικιάσει ένα δωµάτιο µε 40 ευρώ την ηµέρα, σε αυτό είναι
23% ΦΠΑ. Αν γίνει 13% το ΦΠΑ, θα µείνει περίπου ένα 10% περισσότερο κέρδος στον ξενοδόχο τον Αύγουστο, για να καλύψει
«τρύπες», φόρους, τους µισθούς του προσωπικού του. Τέτοια
σχέση έχουν µε την αγορά που δεν ξέρουν τι λένε οι άνθρωποι.
Και, βέβαια, το µέτρο δεν έχει σκοπό να µείνει για πέντε µήνες.
Είπαν ότι από 1η Αυγούστου ξεκινάει. Θέλουµε να παραµείνει και
στη συνέχεια.
Ενώ, όµως, λίγες µέρες πριν πανηγύριζαν και επιχαίρανε ότι
δεν καταφέραµε να µειώσουµε το ΦΠΑ και ότι η Κυβέρνηση δεν
µπορεί να µειώσει το ΦΠΑ γιατί δεν την αφήνει η τρόικα, ξαφνικά
τώρα που έγινε, το χαρακτήρισε ψευτοδωράκι των τροϊκανών και
των δανειστών. Έτσι σκέφτεται ο κ. Τσίπρας. Μικροψυχία και λαϊκισµός είναι αυτό το οποίο βγαίνει κάθε φορά που µιλά ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, που υποτίθεται ότι είναι
υπεύθυνος και σοβαρός και προσφέρει και συνεισφέρει και µπορεί κάποτε να κληθεί από το λαό να κυβερνήσει.
Και τι είπε στο κάλεσµα του Πρωθυπουργού της χώρας; Είπε
ότι ο Πρωθυπουργός της χώρας ζήτησε από τους πολίτες, ζήτησε από τους επαγγελµατίες αυτού του χώρου να είναι υπεύθυνοι και να πληρώνουν τους φόρους τους. Λέει δηλαδή: Εµείς
ήρθαµε, κύριοι, διαπραγµατευτήκαµε και σας µειώσαµε το ΦΠΑ
από το 23% στο 13%. Να το πληρώσετε, όµως, το ΦΠΑ.
Και τι είπε ο κ. Τσίπρας; Λέει: Όχι, δεν είναι σωστό αυτό. Να
βγει το ΣΔΟΕ και να κάνει ελέγχους. Δηλαδή, τι είπε; Βάζετε
υπεύθυνους πολίτες να τηρούν το νόµο. Δηλαδή, δεν έχουµε πατριωτικό καθήκον εµείς σαν πολίτες, επιτέλους, να πληρώσουµε
τους φόρους µας; Δεν υπάρχει αυτό το καθήκον από εµάς; Ο κ.
Τσίπρας θέλει να βάλει έναν χωροφύλακα πάνω από κάθε έναν
πολίτη αυτής της χώρας για να τηρεί τους νόµους. Έτσι σκέφτεται ότι θα προχωρήσει η Ελλάδα και έτσι σκέφτεται τον πολίτη
της νέας Ελλάδας και της επόµενης µέρας.
Ο πολίτης της επόµενης µέρας είναι αυτός ο οποίος τι λέει;
Μιλάει στους επαγγελµατίες. Λέει: αν σας ελέγξει το ΣΔΟΕ, θα
πληρώσετε. Αν δεν σας ελέγξει όµως, πληρώνετε κατά βούληση.
Δεν είστε υπεύθυνοι εσείς. Είναι υπεύθυνο το ΣΔΟΕ. Το κράτος
φταίει για όλα. Δεν φταίµε εµείς για τίποτα.
Αυτό το παράδειγµα του κ. Τσίπρα δεν είναι πρωτοφανές. Το
έχουµε ξανακούσει. Να σας θυµίσω ότι πέρυσι τέτοιον καιρό από
την Αίθουσα είχε συµπαρασταθεί στην άµοιρη ταβερνιάρισσα–
φοροφυγά των Σπετσών. Το θυµάστε αυτό; Ήταν, λέει, επικοινωνιακό σόου αυτό που έγινε, το ότι πήγε η Οικονοµική
Αστυνοµία, έκανε έλεγχο στις Σπέτσες, έπιασε κάποιον ο οποίος
φοροδιέφευγε και ποιος ξέρει πόσα έχει αποκρύψει. Και ποιος
ξέρει πόσες ταβέρνες της Μυκόνου και άλλων περιοχών έχουν
αποκρύψει εισοδήµατα. Γιατί αυτά τα εκατοµµύρια και τα δισεκατοµµύρια που είναι στη λίστα Λαγκάρντ, είναι και από τέτοιους
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ανθρώπους. Τέτοιοι επαγγελµατίες είναι, µαζί µε άλλους ίσως.
Ο υπέρµαχος του «δεν πληρώνω» το είχε πει. Το χαράτσι δεν
το πληρώνει. Και συµπαραστάτης της φοροδιαφυγής είναι αυτός
που θέλει να κυβερνήσει την Ελλάδα. Και πώς θα την κυβερνήσει; Με τους µισούς να πληρώνουν φόρους και τους άλλους µισούς να µην πληρώνουν και οι προηγούµενοι µισοί να
επιβαρύνονται από τους άλλους µισούς.
Αναφορικά µε τον κώδικα φορολογίας: Μιλήσατε για νέα
µέτρα, για φοροεπιδροµή κ.λπ.. Κανένα νέο µέτρο, κύριοι. Από
τον Ιανουάριο το αφορολόγητο πήγε ουσιαστικά από τις 5.000
ευρώ στις 9.000 ευρώ περίπου, γιατί υπάρχει έκπτωση 2.100
ευρώ. Το χαράτσι της ΔΕΗ, το ΕΕΤΗΔΕ, µειώθηκε κατά 15%. Το
ΦΠΑ µειώθηκε. Το επίδοµα τέκνων δίνεται από το πρώτο τέκνο.
Το 2012 πληρώσαµε άµεσους και έµµεσους φόρους 47 δισεκατοµµύρια στο κράτος. Το 2013 έχουµε προϋπολογίσει 44,5 δισεκατοµµύρια, δηλαδή 3 δισεκατοµµύρια λιγότερο από πέρυσι.
Πόσους άµεσους και έµµεσους φόρους παραπάνω θα πληρώσουν οι πολίτες αυτής της χώρας; Ναι, ένα κοµµάτι θα είναι
επειδή έχουµε ύφεση, αλλά ένα κοµµάτι είναι επειδή έχουµε φοροελαφρύνσεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ολοκληρώσατε, κύριε
συνάδελφε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ: Ο νέος κώδικας, αν µου επιτρέπετε, κύριε Πρόεδρε, έρχεται ουσιαστικά να απλοποιήσει τις χιλιάδες σελίδες των τροποποιήσεων υπουργικών αποφάσεων,
εγκυκλίων του ν. 2238/1994 και να κάνει τα πράγµατα απλά, αντικειµενικά, ξεκάθαρα, δίκαια και αναλογικά, χωρίς την απαίτηση
φορολογικού λεξικού γι’ αυτόν που θέλει τελικά να κοιτάξει την
περίπτωσή του.
Γι’ αυτό τον λόγο στηρίζω αυτό το νόµο και τις διατάξεις του.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Θα ήθελα να πω –και
δεν αφορά τον κ. Σκρέκα µόνο- ότι βλέποντας εδώ και µετρώντας, οι συνάδελφοι που έχουν µιλήσει καθ’ ον χρόνο είµαι στην
Έδρα, έχουν στερήσει τον χρόνο -υπερβαίνοντας τον χρόνο που
δικαιούνται- σε τρεις συναδέλφους. Έχουν µιλήσει µόνο επτά.
Δεν απευθύνοµαι ονοµαστικά σε κάποιον.
Τον λόγο έχει ο συνάδελφος κ. Κουράκος. Και ως Μανιάτης
πιστεύω ότι θα είναι και ακριβής.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΑΚΟΣ: Κύριοι Υπουργοί, µε τόσα µπαλώµατα
που έχετε κάνει σε αυτό το πολυνοµοσχέδιο, το έχετε καταντήσει
τρύπια κουρελού. Το σχέδιο νόµου αποτελεί µια ακόµα απόδειξη
ότι εσείς ως συγκυβέρνηση δεν µπορείτε να αντιµετωπίσετε τη
φοροδιαφυγή και στρέφεστε ξανά κατά των συνεπών συµπολιτών µας. Το σηµερινό σχέδιο νόµου είναι άλλη µια απόδειξη της
διαχρονικής αποτυχίας σας.
Η Κυβέρνηση το ονοµάζει «φορολογική µεταρρύθµιση». Να
θυµίσω στους παλιούς και να ενηµερώσω τους νεότερους, ότι
πρόκειται για το τριακοστό δεύτερο φορολογικό νοµοσχέδιο από
το 2000 µέχρι σήµερα. Και να είστε σίγουροι ότι σύντοµα θα
έρθει και το επόµενο, προάγγελος ενός νέου µνηµονίου, νέων
σκληρότερων µέτρων και πιο άδικων από το φθινόπωρο.
Και τι δείχνει αυτό; Αυτό δείχνει προχειρότητα, επιπολαιότητα
και τελικά αποτυχία. Και πάρα πολύ απλά σηµαίνει έλλειψη ενός
σοβαρού σχεδίου εξόδου από την κρίση που εσείς οι ίδιοι δηµιουργήσατε. Το παρόν σχέδιο νόµου αποτελεί την ταφόπλακα της
µεσαίας τάξης. Δεν χρειάζεται κανείς να είναι ούτε οικονοµολόγος ούτε φοροτεχνικός για να το αντιληφθεί.
Κυρίες και κύριοι, εµείς ως Νέα ΜΕΡΑ δεν πρόκειται να γίνουµε νεκροθάφτες των ονείρων των συµπολιτών µας. Αυτά είναι
για άλλους που δεν αναγνωρίζουν τα λάθη τους, που επιµένουν
να εκποιούν την ελληνική οικογένεια, τους νέους και τις νέες, το
µέλλον των παιδιών µας.
Παραδεχθείτε επιτέλους ότι ούτε θέλετε ούτε ξέρετε πώς να
αντιµετωπίσετε τη φοροδιαφυγή και να εκσυγχρονίσετε τον κρατικό µηχανισµό. Το µόνο που σας νοιάζει είναι το πώς θα παραµείνετε στην εξουσία για λίγο χρόνο ακόµα.
Για όγδοη φορά µέσα στα τελευταία τρία χρόνια φέρνετε νέα
εισπρακτικά, οριζόντια µέτρα, χωρίς κανένα ίχνος κοινωνικής
ευαισθησίας και ιδιαίτερα για την τρίτεκνη και πολύτεκνη οικογένεια.
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Σας καλώ να αποσύρετε τη διάταξη για τα αυτοκίνητα, τουλάχιστον για τους πολύτεκνους που έχουν πάρει µεγάλου κυβισµού
αυτοκίνητα. Γιατί δεν θέλετε να πειράξετε αυτούς που συστηµατικά φοροδιαφεύγουν εδώ και τριάντα πέντε χρόνια. Μήπως είναι
φίλοι σας; Μήπως είναι συνεργάτες σας;
Απειληθήκατε από τους Βουλευτές της συγκυβέρνησης ότι θα
καταψηφιστεί το άρθρο 74 για το ΤΧΣ. Εδώ µετράνε και οι προθέσεις της συγκάλυψης που έχει η Κυβέρνηση. Και αυτές δεν ξεχνιούνται. Τους καλύπτετε την ώρα που οι µικροοφειλέτες
διώχνονται για 1.000 ευρώ. Τι πιο απλό; Αν είχατε ιδρύσει εδώ
και πολλά χρόνια φορολογικά δικαστήρια, όπως έχουν κάνει τα
άλλα κράτη, ούτε καθυστερήσεις στις εισπράξεις των εσόδων θα
υπήρχαν ούτε θα κυριαρχούσε το πνεύµα φορολογικής ανοµίας.
Απόδειξη της κυβερνητικής ανικανότητας είναι ότι µέχρι και σήµερα δεν έχει επιτύχει µισή έστω διαρθρωτική αλλαγή. Απόδειξη
το γεγονός ότι εδώ και τέσσερα χρόνια µιλάµε για κινητικότητες,
για διαθεσιµότητες. Και τελικά, απ’ ό,τι φαίνεται, και αυτή η περιβόητη απόφαση αλλαγής αποφασίστηκε σε λιγότερο από τρεις
µέρες. Καταδικάζετε συνανθρώπους µας στέλνοντάς τους στην
ανεργία.
Ποια ήταν η περιβόητη λίστα για τους επίορκους; Ο κ. Ρακιτζής σάς εκθέτει, αφού κάνει λόγο για λίγες δεκάδες επίορκους
που εσείς µέχρι και πριν λίγες εβδοµάδες τους υπολογίζατε σε
πάνω από τεσσερισήµισι χιλιάδες. Αν δεν µπορείτε µόνοι σας,
δεν χρειάζεται να κρύβεστε πίσω από τις δόσεις. Οι δόσεις δεν
έσωσαν κανέναν. Αντίθετα, µας οδηγούν στην καταστροφή.
Η συγκυβέρνηση σήµερα τι κάνει; Ξανά περικοπές µισθών,
συντάξεων, απολύσεις δηµοσίων υπαλλήλων, χωρίς κριτήρια και
κανόνες, έκτακτες εισφορές, χαράτσια, προκλητικές ανατιµήσεις
στα τιµολόγια της ΔΕΗ, φορολόγηση στο επίδοµα ανεργίας του
ΟΑΕΔ -φορολογείτε ακόµα και τους ανέργους!- διάλυση της παιδείας, της τοπικής αυτοδιοίκησης, του κοινωνικού κράτους, κατάργηση ουσιαστικά του συστήµατος υγείας.
Το πολυνοµοσχέδιο προβλέπει την απόλυση εκπαιδευτικών
των ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ. Στην περιοχή µου –είναι εδώ και ο Υπουργός και το ξέρει πολύ καλά- υπάρχουν πολλά σχολεία ΕΠΑΛ και
ΕΠΑΣ. Κύριε Υπουργέ, φροντίστε να αποκατασταθούν αυτοί οι
άνθρωποι γιατί έχουν διοριστεί µε ΑΣΕΠ και επετηρίδα χωρίς να
περάσουν από κανένα πολιτικό γραφείο. Επίσης, φροντίστε για
τις οικογένειες, γιατί πολλοί από αυτούς θα χρειάζονται ιδιαίτερη
φροντίδα όταν τους απολύσετε.
Θέλω να σταθώ στους µαθητές της Β’ και Γ’ λυκείου που δεν
έχουν τη δυνατότητα της ιδιωτικής εκπαίδευσης. Οι µαθητές
αυτοί είναι από φτωχές οικογένειες.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτά δεν είναι νέα µέτρα; Και
απευθύνοµαι στους Βουλευτές της Συµπολίτευσης που έλεγαν
ότι δεν θα ξαναψηφίσουν ό,τι νέα µέτρα έρθουν. Βαφτίζετε, κύριοι και κυρίες, το ψάρι κρέας; Δεν κάνετε τίποτα για να εφαρµόζετε νόµους, ότι όποιος φοροδιαφεύγει να τιµωρείται
παραδειγµατικά. Για άλλη µία φορά, δηλαδή, τιµωρείτε τους τίµιους και δίνετε άφεση αµαρτιών στους παρανοµούντες, λες και
είστε προτεστάντες.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι επιλογές των τελευταίων
τριών ετών στη φορολογία ήταν καταστροφικές για την ελληνική
οικονοµία. Το ΠΑΣΟΚ, ο κ. Παπανδρέου, αλλά και ο κ. Βενιζέλος
θα ήθελαν πολύ να το ξεχάσουν. Αλλά, η αποτυχηµένη κυβέρνησή τους ήταν αυτή που και µε την αποτυχηµένη φορολογική
πολιτική των τελευταίων τριών ετών έχουν οδηγήσει σε αυτό το
σηµείο τη χώρα.
Κύριε Πρωθυπουργέ, κύριε Σαµαρά, ταυτίσατε το διεφθαρµένο ΠΑΣΟΚ µε τη Νέα Ελλάδα σας. Σας εύχοµαι καλή πορεία!
Το ΠΑΣΟΚ ψήφισε πάνω από δέκα φορολογικά νοµοσχέδια τα
τελευταία χρόνια. Το µόνο που έκαναν τελικά ήταν να αυξήσουν
υπέρογκα τους φόρους, να εντείνουν τη φορολογική γραφειοκρατία και να εκθρέψουν τη διαφθορά και τη φοροδιαφυγή και
µάλιστα σε περίοδο κρίσης.
Ο κ. Σαµαράς όχι µόνο δίνει άλλοθι, αλλά φροντίζει να τακτοποιεί σε υψηλόβαθµες θέσεις τους αποτυχηµένους Υπουργούς
του ΠΑΣΟΚ, διασύροντας τη χώρα, τον εαυτό του, τους συµπολίτες που τον εµπιστεύθηκαν και πάνω απ’ όλα τους Νεοδηµοκράτες και τις Νεοδηµοκράτισες που τον ψήφισαν.
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Συγχαρητήρια για την αργοµισθία του κ. Παπουτσή! Μπράβο
σας!
Ξέρω ότι πολλοί συνάδελφοι από τη Νέα Δηµοκρατία αισθάνονται άβολα, αλλά επιτέλους πρέπει να χάσετε τη βολή σας.
Τελειώνοντας, εµείς ως Νέα ΜΕΡΑ δεν υποτασσόµαστε, δεν
υπάκουµε, λέµε «όχι» στα σχέδια των ξένων, γιατί έχουµε αίσθηση τι σηµαίνει η έννοια της πατρίδας που εσείς εδώ και καιρό
έχετε ξεχάσει. Λέµε «όχι» στο παρόν σχέδιο νόµου. Λέµε «όχι»
στην εκποίηση της περιουσίας των Ελλήνων συµπολιτών µας.
Λέµε «όχι» στην εκχώρηση της εθνικής κυριαρχίας που εσείς
τόσο εύκολα παραδώσατε.
Και λέµε στον κ. Σόιµπλε που έρχεται αύριο, να πληρώσουν το
κατοχικό δάνειο και τις γερµανικές αποζηµιώσεις. Λέµε «όχι»
στην οικονοµική καταστροφή της Ελλάδος.
Λέµε, όµως, «ναι» σε µια µεταρρυθµιστική, ριζοσπαστική ανασυγκρότηση της Ελλάδας µας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Και εµείς, κύριε Κουράκο.
Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Καπερνάρος.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Γκιουλέκα, µην απασχολείτε το Υπουργικό Συµβούλιο.
Καθίστε κάτω να ακούσετε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για όσους ξέρουν νοµικά θα
εξειδικεύσω το θέµα στο άρθρο 178 του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας, που λέει ότι το µεγαλύτερο αποδεικτικό στοιχείο από τα
έξι ενδεικτικώς αναφερόµενα είναι η οµολογία.
Και επειδή µου αρέσει ως φανατικός πολιτικός αντίπαλός σας,
µε επιχειρήµατα βεβαίως, να σας πολεµώ µε όπλα από τη φαρέτρα σας, επιστράτευσα και πήρα κάποια όπλα µε αφορµή τον
Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθµισης κ. Μητσοτάκη, που το
Υπουργείο του είναι το πλέον επίκαιρο.
Το πρωί άκουσα µε πολλή προσοχή την οµιλία του κ. Μητσοτάκη ο οποίος είπε –πάνω σε αυτό που προανέφερα όσο αφορά
την οµολογία- το εξής: «Έχουµε ένα κράτος το οποίο είναι µεγάλο, είναι σπάταλο, είναι αναποτελεσµατικό, είναι γραφειοκρατικό και το οποίο ενδιαφέρεται πολύ περισσότερο για την
επιβίωσή του παρά για την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών στους
πολίτες µε το χαµηλότερο δυνατό κόστος. Ένα κράτος το οποίο
αντί να διευκολύνει την ανάπτυξη είναι συχνά τροχοπέδη και εµπόδιο σε κάθε υγιή επιχειρηµατική δραστηριότητα». Αυτά τα
οµολογεί µεταξύ άλλων ο κ. Μητσοτάκης.
Συνεχίζει: «Θα πρέπει να οµολογήσουµε µε παρρησία ότι το
κράτος αυτό ήταν σε µεγάλο βαθµό το προϊόν του τρόπου µε τον
οποίο τα κόµµατα που κυβέρνησαν τη χώρα άσκησαν την πολιτική εξουσία τις τελευταίες δεκαετίες. Η ίδια η χρεοκοπία της
χώρας οφείλεται εν πολλοίς στην αντίληψη ότι το κράτος δεν
ήταν τίποτε άλλο από το σηµαντικότερο εργαλείο παραµονής
των κοµµάτων στην εξουσία. Δεν είναι, λοιπόν, τυχαίο γιατί όλες
αυτές οι διακηρύξεις που έχουν ακουστεί σε αυτήν την Αίθουσα
εδώ και δεκαετίες έµειναν στα λόγια διότι φαίνεται ότι ήταν τελικά αναγκαία συνθήκη να χρεοκοπήσει η χώρα για να αντιληφθούµε ότι οι κανόνες του παιχνιδιού άλλαξαν. Ήταν αναγκαία
συνθήκη, αλλά όχι ικανή διότι πάλι χάσαµε χρόνο, πολύτιµο
χρόνο».
Οµολογεί το έγκληµα των τελευταίων δύο δεκαετιών. Οµολογεί το έγκληµα ο κ. Μητσοτάκης της σηµερινής Κυβέρνησης που
είναι απότοκο των δύο αυτών κοµµάτων που εννοεί στο λόγο του
σήµερα το πρωί.
Σηµειώστε, δεύτερη οµολογία. «Από την άλλη, όµως, πρέπει
να είµαστε ρεαλιστές. Η χώρα έχει αναλάβει συγκεκριµένους ποσοτικούς στόχους προκειµένου να συνεχίσει τη χρηµατοδότησή
της. Το νοµοσχέδιο αυτό αντιµετωπίζει µε τον καλύτερο δυνατό
τρόπο την ανάγκη αυτών των στόχων, η επίτευξη των οποίων
αποτελεί προαπαιτούµενο για να συνεχιστεί η χρηµατοδότηση
της χώρας µας».
Άρα, υπό το κράτος της εκβίασης, φέρνουµε το πολυνοµοσχέδιο µε όλα αυτά που λέµε αυτές τις µέρες. Και έρχεται ο άνθρωπος, οµολογεί το έγκληµα, και εσείς ονοµάζεται το έγκληµα
µεταρρύθµιση. Μα, είστε υποχρεωµένοι να κάνετε άρον, άρον
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αυτές τις κινήσεις χωρίς να έχετε κατά νου τη µεταρρύθµιση,
αλλά µόνο τον εκβιασµό του Σόιµπλε και της Μέρκελ. Αυτή, λοιπόν, είναι οµολογία του εγκλήµατος του κ. Μητσοτάκη.
Συνεχίζει ο ίδιος για τους Δηµοτικούς Αστυνοµικούς: «Η περίπτωση της Δηµοτικής Αστυνοµίας για την οποία έγινε πολύς
λόγος είναι ένα παράδειγµα πραγµατικής κινητικότητας, διότι τι
λέµε; Έχουµε ανθρώπους οι οποίοι έχουν προσόντα, έχουν µπει
µε διαδικασίες ΑΣΕΠ, αξιοκρατικά. Κύριε Πρόεδρε, το 60% είναι
κάτω των τριάντα πέντε ετών, το 30% είναι πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης. Εισήχθησαν µε αντικειµενικά κριτήρια. Η Δηµοτική
Αστυνοµία ως θεσµός δεν απέδωσε τα αναµενόµενα».
Σας διαψεύδουν οι δήµαρχοι. Βρείτε µου ένα δήµαρχο που θα
λέει ότι, ναι, απέτυχε ο θεσµός της Δηµοτικής Αστυνοµίας.
Λέει στη συνέχεια ο συνυπουργεύων σας κ. Μητσοτάκης:
«Υπάρχει κανείς σε αυτήν την Αίθουσα που να πιστεύει ότι η Ελληνική Αστυνοµία απορροφώντας αυτούς τους ανθρώπους –και
θα τους απορροφήσει, όπως έχει δεσµευτεί και ο αρµόδιος
Υπουργός- δεν θα είναι καλύτερα εξοπλισµένη να αντιµετωπίσει
το παραεµπόριο;».
Ακούστε τώρα πώς διαψεύδει τον κ. Μητσοτάκη, τον Υπουργό
της συγκυβέρνησή σας, της εταιρικής σας Κυβέρνησης, ένας
άλλος Υπουργός, ο κ. Δένδιας για να καταλάβει ο ελληνικός λαός
ότι ούτε καν έχετε συνεννοηθεί για το πώς θα τον κοροϊδέψετε:
Συγκεκριµένα, 28 Νοεµβρίου του 2012, Νικόλαος Δένδιας:
«Την αναδιάρθρωση της Αστυνοµίας µε µείωση του προσωπικού
και µε ορθολογικότερη αξιοποίησή του ανακοίνωσε ο Υπουργός
Δηµοσίας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, Νίκος Δένδιας στην
οµιλία - χαιρετισµό που απηύθυνε κατά την έναρξη του 22ου Τακτικού Συνεδρίου της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Αξιωµατικών
της ΕΛΑΣ που πραγµατοποιείται στο αµφιθέατρο της ΓΑΔΑ.
Όπως δήλωσε ο Υπουργός, εξήντα µία χιλιάδες αστυνοµικοί
είναι πολλοί για τη χώρα, όταν η τεχνολογία έχει κάνει µεγάλες
προόδους και τόνισε ότι την επόµενη εβδοµάδα θα έχει ολοκληρωθεί η έκθεση του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας που επεξεργάζεται τις λεπτοµέρειες για λιγότερο προσωπικό, αλλά
διαφορετικά διαρθρωµένο».
Πείτε µου, ποιον κοροϊδεύετε όταν ο ένας διαψεύδει τον άλλο;
Τον ελληνικό λαό, τον εαυτό σας ή και τους δύο; Πού συµφώνησε ο κ. Δένδιας; Ποιος ανακάλεσε αυτό που είπε ο κ. Δένδιας
το Νοέµβρη του 2012, ότι είναι πολλοί οι αστυνοµικοί και πρέπει
να µειωθούν και να αναδιαρθρωθούν;
Έρχεστε τώρα και λέτε τις χιλιάδες των δηµοτικών αστυνοµικών να τις προσεταιριστεί η Αστυνοµία. Ποιόν κοροϊδεύετε; Πρώτον, πιστεύω, τον εαυτό σας και µετά τον ελληνικό λαό ο οποίος,
θέλω να πιστεύω, έχει πάψει να κοροϊδεύεται.
Τελειώνω µε το περίφηµο διάγγελµα του Πρωθυπουργού. Ο
κ. Σαµαράς έχει κάνει προγραµµατική δήλωση ότι θα προλάβουµε το ΦΠΑ, το 2012 το καλοκαίρι. Προγραµµατική δήλωση,
όχι προεκλογική υπόσχεση. Η προγραµµατική δήλωση είναι διαβεβαίωση και η διαβεβαίωση έχει να κάνει µε την απάτη, δηλαδή
παράσταση ψευδών γεγονότων ως αληθινών για να προσπορίσει
στον εαυτό του παράνοµο περιουσιακό όφελος. Διαβεβαίωσε ότι
θα προλάβουµε, ως προς το ΦΠΑ. Το καλοκαίρι θα το µειώσουµε
από 23% σε 13%. Τώρα αγωνίζεται σε πειραµατικό στάδιο και
έκανε διάγγελµα γι’ αυτό. Σκεφτείτε πόση δυνατότητα διαπραγµάτευσης και επιτυχίας έχουν που φέρνουν ένα πιλοτικό πρόγραµµα για ένα εξάµηνο, το οποίο θα αρχίσει από τον Αύγουστο.
Εάν αρχίσει αυτό το εξάµηνο από τον Αύγουστο σηµαίνει ότι
βγαίνει η χειµερινή τουριστική περίοδος και περισσεύει ο Φεβρουάριος. Δηλαδή σταµατάει τον Ιανουάριο. Και λέµε: Την 1η
Φεβρουαρίου θα αρχίσει πάλι ο ΦΠΑ να είναι 23%, εφόσον το πέτυχε –εάν το πέτυχε- από την 1η Αυγούστου για έξη µήνες; Ποιος
θα απαντήσει σε αυτούς που ασχολούνται µε τον χειµερινό τουρισµό;
Ένα δεύτερο. Βάζω στοίχηµα γι’ αυτό στον κ. Σαµαρά ότι δεν
είναι σε θέση να το ζητήσει από τον κ. Σόιµπλε. Τον διεφθαρµένο
Σόιµπλε, κατά το έγκυρο περιοδικό «CRASH», αυτόν που τα
έπαιρνε από τον Καναδογερµανό έµπορο όπλων και έχει χαρακτηριστεί και έφυγε γι’ αυτόν το λόγο ο Κολ από το κόµµα τους
και έκτοτε έµεινε όπως έµεινε. Έρχεται, λοιπόν, την Πέµπτη ο
διεφθαρµένος –και παίρνω την ευθύνη γι’ αυτό- κ. Σόιµπλε. Θέλω
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να απαιτήσει ο κ.Σαµαράς, όπως κατάφερε –εάν κατάφερε- για
τη µείωση του ΦΠΑ, να ζητήσει τη λίστα, όχι τη λίστα Λαγκάρντ,
αλλά τη λίστα των λαδωµένων πολιτικών που έγραψαν οι εφηµερίδες και είναι στο σκεπτικό του γερµανικού δικαστηρίου ότι και
το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δηµοκρατία έπαιρναν 2% και έχει τα ονοµατεπώνυµα των εισπρακτόρων σας.
Αυτό είναι σε θέση να το διαπραγµατευτεί και να µας φέρει
ποιοι πολιτικοί λαδώθηκαν που για το λάδωµά τους τιµωρήθηκαν
Γερµανοί δωροδοκούντες από τη γερµανική δικαιοσύνη; Μπορεί
να δεσµευτεί ο κ. Σαµαράς και να µας εξασφαλίσει µε τον
Υπουργό Δικαιοσύνης, ο οποίος λείπει, να κάνει εφαρµογή του
άρθρου 923 του Κώδικα Πολιτκής Δικονοµίας και να ζητήσει από
τον κ.Σόιµπλε να εφαρµοστεί αµετάκλητη απόφαση του Άρειου
Πάγου που έχει επιδικάσει γύρω στα 70 εκατοµµύρια για τους
Διστοµιώτες από τις ναζιστικές θηριωδίες του 1944; Έχουµε αµετάκλητη απόφαση εναντίον της περιουσίας του γερµανικού δηµοσίου στην Ελλάδα. Παίρνει άδεια από το αφεντικό του, τον
Σόιµπλε, να αρχίσει διαδικασία της εκτέλεσης βάζοντας τον
Υπουργό Δικαιοσύνης µε το άρθρο 923 της Δικονοµίας να υπογράψει την αρχή της εκτέλεσης;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ολοκληρώστε, κύριε
συνάδελφε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Τρίτο στοίχηµα: Βάζετε ηµεροχρονολογία όπως βάλατε ηµεροχρονολογία για τους δυστυχείς υπό απόλυση εργαζόµενους;
`Εχουν προσδιοριστεί να εκδικαστούν τα ασφαλιστικά µέτρα
µέχρι 1-12-2013 –το άλλαξαν εχθές, ήταν µέχρι 1-11-2013 και το
έκαναν µέχρι 1-12-2013- και εκδικάζονται -λέει- υποχρεωτικά
ύστερα από κλήση οποιουδήποτε διαδίκου µέχρι την 1-11-2013,
διαφορετικά αίρεται αυτοδικαίως το ασφαλιστικό µέτρο που έχει
διαταχθεί.
Τολµάτε να βάλετε ηµεροχρονολογία για να ολοκληρωθούν οι
έρευνες και να αποδοθούν ευθύνες για τη λίστα Λαγκάρντ; Τολµάτε να βάλετε ηµεροχρονολογία και να διατάξετε το ΣΔΟΕ, την
Οικονοµική Αστυνοµία, τον Υπουργό Οικονοµικών, τον Ειδικό
Γραµµατέα του ΣΔΟΕ και να έχουµε σε τρεις µήνες απόφαση,
αποτέλεσµα, για να δούµε ποιοι είναι αυτοί µε τα δισεκατοµµύρια
στο εξωτερικό; Μπορείτε να φέρετε τη λίστα –στοίχηµα- µε τους
ιδιοκτήτες των ακινήτων του Λονδίνου; Μπορείτε να ανοίξετε τις
offshore του Λουξεµβούργου για να δούµε ποιοι πρώην Υπουργοί
έχουν offshore στο Λουξεµβούργο; Το ξέρετε, είχε δεσµευτεί ο
Καπελέρης τότε σε µια εκποµπή, ότι θα ανοίξουν οι λογαριασµοί
του Λουξεµβούργου. Ποιείτε την νήσσαν για ακόµα µια φορά και
κοροϊδεύετε τον ελληνικό λαό.
Διαβάζοντας τελευταία -κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ για
την κατανόηση- «κόψαµε τα παλαµάρια, το πλοίο έχει φύγει πια»
λέει ο κ. Σαµαράς, «πίσω δεν κάνουµε».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ναι, αλλά στερούµε
τον λόγο από τους συναδέλφους.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Τελειώνω.
Το πλοίο δεν έχει φύγει, κύριοι Υπουργοί, απλώς τραβάτε
κουπί µε βάρκα δεµένη. Σας υπενθυµίζουµε ότι αν σας αρέσει
αυτό, δεν αρέσει, όµως, σε εµάς. Κόψτε τα παλαµάρια αν πραγµατικά λέτε την αλήθεια και κάντε αυτά που σας λέµε, διότι θα
είστε υπεύθυνοι αιτιολογήσεως πια γι’ αυτά τα οποία προσπαθείτε, χωρίς να το θέλετε. Πιστεύω ότι πολλοί δεν το θέλετε.
Το ερώτηµά µου είναι το εξής: Γιατί πειθαρχείτε; Γιατί τόσο
µεγάλη υποτέλεια; Γιατί τόσο µεγάλη υποταγή; Γιατί καµµία αντίσταση; Τόσο πια έχουν σπάσει τα αντανακλαστικά της αξιοπρέπειας και της εθνικής υπερηφάνειας σε αυτήν την εποχή που
διανύουµε, από αυτήν την Κυβέρνηση; Σας παρακαλώ απαντήστε µε ειλικρίνεια στον ελληνικό λαό.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ευχαριστώ πολύ.
Τον λόγο έχει ο Βουλευτής κ. Βαρεµένος.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Τελικά για την εξόφθαλµη αντισυνταγµατικότητα ορισµένων
διατάξεων οι Βουλευτές της Συµπολίτευσης, όπως προσφυώς
είπε χθες ο Θανάσης ο Παφίλης, απεφάνθησαν ότι τελικώς ο γάιδαρος είναι ελικόπτερο. Και όχι ένα οποιοδήποτε ελικόπτερο,
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αλλά πολύ καλύτερο και από τα Super Puma.
Κύριοι Βουλευτές, εβδοµήντα τόσα άρθρα για να περιγραφεί
µια άναρθρη, ισοπεδωτική φορολόγηση που δεν παίρνει υπ’ όψιν
τη φοροδοτική ικανότητα του πολίτη. Εγώ θα σας έλεγα να φέρετε άλλα εβδοµήντα και άλλα εβδοµήντα και άλλα εβδοµήντα
όλα µαζί, να τα ψηφίσετε και µετά να κλείσετε τη Βουλή, όχι για
το καλοκαίρι, αλλά γενικώς. Άλλωστε τι τη χρειάζεται ο κ. Σαµαράς; Την επισκέπτεται σπανίως. Πιο συχνά την επισκέπτονται οι
µαθητές του δηµοτικού σχολείου από ότι ο κ. Σαµαράς την ελληνική Βουλή.
Θα θέλατε να τα φέρετε όλα µαζί, εκατόν εβδοµήντα-διακόσια
εβδοµήντα άρθρα, αλλά δεν το επιτρέπει η τρόικα. Τα θέλει σε
δόσεις. Το µαρτύριο είναι της σταγόνας.
Κύριοι Βουλευτές, οι οικονοµολόγοι κάνουν λόγο για φορολογική κόπωση, έτσι το λένε. Δεν πρόκειται για κόπωση. Πρόκειται
για εξουθένωση, πρόκειται για αφαίµαξη ενός οργανισµού ο
οποίος πάσχει από αναιµία. Μην εκπλήσσεστε –δεν είστε έκπληκτοι- για το γεγονός ότι παρά τη φοροεπιδροµή τα έσοδα πέφτουν. Δεν είναι κανείς ανυποψίαστος ή έκπληκτος επειδή «µέρα
τα βάζουµε, µέρα τα βγάζουµε, τι έχουν τα έρµα και ψοφάνε;».
Κοιτάξτε, κύριοι Βουλευτές, θα µπορούσαµε να µιλάµε για
µέρες εδώ. Όµως, αισθάνοµαι πως δεν έχει νόηµα. Να σας πω
γιατί; Διότι εκτός των άλλων έχουν χάσει το νόηµά τους και οι
λέξεις. Τις έχετε αναποδογυρίσει, µερικές φορές και ανασκολοπίσει. Για παράδειγµα, µια ωραία λέξη είναι η µεταρρύθµιση.
Ωραία λέξη. Όταν σε λίγο αυτήν τη λέξη θα την εκφέρει ο όποιος
κ. Στουρνάρας, ο κόσµος θα τρέχει στα καταφύγια για να καλυφθεί και µόνο που θα προφέρει τη λέξη µεταρρύθµιση.
Καταργείτε δυόµισι χιλιάδες καθηγητές και αφήνετε έκθετους
δεκαπέντε χιλιάδες µαθητές. Μιλάτε για επενδύσεις. Θα ήθελα
να ρωτήσω τον Υπουργό της Παιδείας: Επενδύετε πού, κύριε Αρβανιτόπουλε; Στην αµάθεια; Δεν σας φθάνει που χιλιάδες από τα
καλύτερα µυαλά της Ελλάδας πάνε στο εξωτερικό; Αυτούς, για
να σπουδάσουν, τους πλήρωσε η Ελλάδα. Την υπεραξία ποιος
την καρπώνεται; Πλήρωσαν οι γονείς µε αίµα και ιδρώτα για να
σπουδάσει το παιδί και αυτό πάει στη Γερµανία. Ποιος καρπώνεται την υπεραξία; Οι χώρες της υποδοχής.
Να σας πω και κάτι άλλο, κύριε Αρβανιτόπουλε. Την Πληροφορική δεν την χρειάζεστε; Δεν σας είναι χρήσιµη; Ο επενδυτής
από το Κατάρ δεν χρησιµοποιεί την Πληροφορική; Πού θα τους
στείλετε; Στα ΙΕΚ; Ο πατέρας πού θα βρει τα λεφτά για να πληρώσει το ΙΕΚ; Αυτόν το φαύλο κύκλο της διάλυσης τον ονοµάζουµε «µεταρρύθµιση»;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Ελλάδα καίγεται σαν το κερί
και η κοινοπραξία Βενιζέλου-Σαµαρά απολαµβάνει το success
story. Και το ερώτηµα είναι: τι νερώνειο έργο είναι αυτό, το οποίο
δεν το βλέπει στην οθόνη, αλλά το ζει ο ελληνικός λαός στο πετσί
του;
Αύριο θα φέρετε εδώ τον κ. Σόιµπλε. Τι θα του πείτε; Ιδού η
επικράτειά σας; Θα του θέσετε το θέµα των γερµανικών αποζηµιώσεων; Και µη µου πείτε ότι ο κ. Σόιµπλε δεν είναι καθ’ ύλην
αρµόδιος. Πριν από λίγο καιρό, όταν τέθηκε το θέµα των αποζηµιώσεων, ο κ. Σόιµπλε απάντησε. Και απάντησε κατηγορηµατικά
«nein». Η απάντηση τώρα ποια είναι, «jawohl»;
Κάνω µία πρόταση που δεν είναι προπαγανδιστική, να πάρετε
αύριο τον κ. Σόιµπλε και να κάνετε µαζί του µία επίσκεψη στην
Καισαριανή. Για ποιο λόγο; Για έναν και µοναδικό, για να καταλάβει ο κ. Σόιµπλε σε ποια χώρα ήρθε, διότι διαφορετικά φοβάµαι ότι δεν θα το καταλάβει.
Σε ένα δρόµο εδώ κοντά, στην Ακαδηµίας, διάβασα το εξής
σύνθηµα: «Όσο τα πρόβατα θα βελάζουν τόσο οι λύκοι πιο δυνατά θα ουρλιάζουν». Θέλω να σας πω ότι αυτό που ακούγεται
απ’ έξω δεν είναι βελάσµατα αµνών υποψηφίων προς σφαγή,
αλλά είναι ένα πνιχτό ουρλιαχτό, µία υπόγεια βοή, που ειλικρινά
ούτε και εγώ –δεν θέλω να κάνω τον προφήτη- δεν ξέρω πώς θα
ξεσπάσει και ποιον θα περιλάβει αυτή η οργή του κόσµου.
Καταλήγοντας θέλω να πω ότι ναι υπάρχει ανάγκη απολύσεων.
Έπρεπε προ πολλού να έχουν απολυθεί τα µέλη της κοινοπραξίας Σαµαρά-Βενιζέλου. Κάθε µέρα που παραµένουν στην εξουσία αφαιρούν από τη χώρα διαπραγµατευτική ικανότητα. Το µόνο
που απέµεινε ως υπέρτατο διαπραγµατευτικό όπλο είναι η από-
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φαση ενός λαού να επιβιώσει και µιας χώρας να µην αυτοκτονήσει. Αυτό είναι, κύριε Στουρνάρα, το διαπραγµατευτικό χαρτί που
απέµεινε και δεν είναι ένα παίγνιο υψηλής πολιτικής, είναι µία
οριακή αποφασιστική διαπραγµάτευση µε το λαό στο πλευρό και
µε ποιο σκοπό; Μια επιλογή έχει η χώρα, να επιβιώσει. Δεν υπάρχουν δύο επιλογές. Μία είναι η επιλογή.
Επειδή έγινε πολύς λόγος σε αυτήν την Αίθουσα για όσους πάλεψαν ή έπεσαν µε το όπλο στο χέρι για την ανεξαρτησία, την
ελευθερία και την προκοπή αυτού του λαού, θα ήθελα να πω µια
κουβέντα. Η δικαίωση γι’ αυτούς δεν είναι οι διακηρύξεις ούτε
υπέρ ούτε κατά, οι πιο καλοπροαίρετες. Η δικαίωση γι’ αυτούς
θα είναι η επιτυχής έκβαση αυτής της διαπραγµάτευσης που περιέγραψα πριν, µε σκοπό όχι να αµυνθούµε αλλά να επιτεθούµε
µε ένα πρόγραµµα ριζικής αλλαγής του δηµοσίου, το οποίο θα
χρησιµοποιήσουµε για την παραγωγική ανασυγκρότηση της
χώρας. Η δικαίωση, λοιπόν, αυτών που έπεσα θα είναι αυτή η επιτυχία. Αυτό είναι το νόηµα της νίκης του λαού.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ευχαριστούµε, κύριε
συνάδελφε.
Τον λόγο έχει ο συνάδελφος Βουλευτής κ. Παραστατίδης.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καλούµαστε σήµερα να συζητήσουµε και να ψηφίσουµε το πολυνοµοσχέδιο που
κατέθεσε η δικοµµατική Κυβέρνηση στην Ολοµέλεια της Βουλής,
ένα νοµοσχέδιο που περιλαµβάνει εκατόν οκτώ άρθρα, πολλές
και διάφορες διατάξεις. Μεταξύ των άλλων, περιλαµβάνει το νέο
Κώδικα Φορολογίας, συγχωνεύσεις διαφόρων οργανισµών, καταργήσεις θέσεων, ειδικοτήτων και υπηρεσιών, απολύσεις υπαλλήλων µέσω της διαθεσιµότητας ή κινητικότητας, διατάξεις για
να καλυφθεί το έλλειµµα του ΕΟΠΥΥ και άλλα πολλά.
Δεν θα κάνω λόγω χρόνου λεπτοµερείς αναλύσεις των διατάξεων και των περιπτώσεων που αναφέρονται σε αυτό. Θα προσπαθήσω, όµως, να δω κυρίως τη φιλοσοφία που διέπει το υπό
ψήφιση νοµοσχέδιο.
Όπως είναι γνωστό, πριν από λίγους µήνες ψηφίσαµε φορολογικό νοµοσχέδιο που, όπως απεδείχθη, είχε καθαρά εισπρακτικό χαρακτήρα, κάτι που επεσήµαναν τότε αντιδρώντας πολλοί
Βουλευτές. Η απάντηση της Κυβέρνησης τότε ήταν πως θα
φέρει σύντοµα ένα νέο, ολοκληρωµένο, αναπτυξιακό και δίκαιο
φορολογικό, αυτό που καλούµαστε να ψηφίσουµε σήµερα, που
δυστυχώς είναι χειρότερο από το προηγούµενο.
Ο Έλληνας φορολογούµενος καλείται να πληρώσει για το
2013 το φόρο εισοδήµατος, τον ΦΑΠ των ετών 2011, 2012 και
2013, την εισφορά αλληλεγγύης, την έκτακτη εισφορά επιτηδεύµατος, προκαταβολή φόρου για τους ελεύθερους κυρίως επαγγελµατίες, το χαράτσι µέσω ΔΕΗ. Εν τω µεταξύ, πρέπει να
λάβουµε υπ’ όψιν πως επιβαρύνεται ήδη µε την αύξηση φόρου
στο πετρέλαιο, την αύξηση των τελών κυκλοφορίας, την αύξηση
της ΔΕΗ, που σύντοµα αναµένεται και άλλη. Αυτό το φορολογικό
καλούµαστε να ψηφίσουµε και σήµερα, το οποίο η Κυβέρνηση
χαρακτηρίζει δίκαιο και αναπτυξιακό.
Όµως, αγαπητοί συνάδελφοι, δεν σας κρύβω ότι έχω µία απορία. Τη στιγµή που όλο το βάρος της φορολογικής πολιτικής επιβαρύνει τα µικροµεσαία εισοδήµατα, αλήθεια τι γίνεται µε αυτές
τις περιβόητες λίστες που είδαν το φως της δηµοσιότητας; Τι
ποσά εισπράχθηκαν µέχρι σήµερα; Μπορεί να µας πει κάποιος;
Την επιτροπή την απασχόλησε µόνο η λίστα Λαγκάρντ, εξαιτίας της οποίας έχει παραπεµφθεί και ένας πρώην Υπουργός Οικονοµιών για τις όποιες πολιτικές ή ποινικές ευθύνες µπορεί να
έχει για τους τρεις µήνες που διαχειρίστηκε αυτήν την υπόθεση.
Για τους υπόλοιπους δεκαέξι µήνες που ήταν άλλοι Υπουργοί Οικονοµικών και µέχρι σήµερα γιατί δεν εισπράχθηκε ούτε 1 ευρώ;
Αυτοί είναι απαλλαγµένοι των ευθυνών τους;
Αγαπητοί συνάδελφοι, ας είµαστε ειλικρινείς. Υπάρχει πολιτική
υποκρισία και σκοπιµότητα στο χειρισµό όλης αυτής της υπόθεσης, η οποία οδήγησε σε συγκάλυψη και όχι στην αποκάλυψη
της αλήθειας. Κατά τα άλλα, γίνεται προσπάθεια καταπολέµησης
της φοροδιαφυγής.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο όνοµα της δήθεν µεταρρυθ-
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µιστικής πολιτικής της σηµερινής Κυβέρνησης, που τη συγκροτούν η Νέα Δηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, οδηγούν σε πλήρη διάλυση την τεχνική επαγγελµατική εκπαίδευση, καταργώντας
κλάδους και ειδικότητες, οδηγώντας στην ανεργία τους εργαζόµενους και στερώντας από τους µαθητές που ανήκουν κυρίως
σε ασθενείς οικονοµικές τάξεις της κοινωνίας µας τη δυνατότητα
να αποκτήσουν τεχνικές γνώσεις. Είναι πρωτόγνωρο και αδιανόητο η επιχειρούµενη αναδιάρθρωση του εκπαιδευτικού συστήµατος στην Ελλάδα του σήµερα να προηγείται ενός εθνικού
σχεδίου ανασυγκρότησης, το οποίο δεν υπάρχει. Από τον τρόπο
που η Κυβέρνηση προσεγγίζει τα σηµερινά προβλήµατα, κυρίως
στην υγεία και την παιδεία, διαπιστώνουµε πως νοσοκοµεία, σχολεία και εκπαιδευτικά ιδρύµατα, µεταµορφώνονται, µετακοµίζουν
και καταργούνται, παιδιά και γονείς βασανίζονται, οικογένειες αιµορραγούν οικονοµικά και κανείς δεν γνωρίζει πού θα πάει, πού
θα φθάσει αυτή η κατάσταση.
Όπως αποδεικνύεται, δεν υπάρχει κανένα κεντρικό εθνικό σχέδιο για να βελτιωθεί η κατάσταση. Υπάρχουν µόνο βεβιασµένες
κινήσεις για δηµοσιονοµικές περικοπές µε θύµατα τους εργαζόµενους, τους νέους και τις οικογένειές τους, όπως και στην ΕΡΤ
που προηγήθηκε η βίαιη κατάργησή της, η απόλυση όλου του
προσωπικού και ύστερα βλέπουµε. Αποτέλεσµα αυτής της πρακτικής και της συµπεριφοράς είναι ο διεθνής διασυρµός της
χώρας.
Kυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το νοµοσχέδιο αυτό έρχεται,
υποτίθεται, να βάλει τάξη, κατά τα λεγόµενα της Κυβέρνησης,
και στους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Αντί γι’ αυτό
όµως έχουµε την κατάργηση διοικητικών δοµών, όπως αυτές της
Δηµοτικής Αστυνοµίας και των σχολικών φυλάκων, που οδηγούν
ουσιαστικά σε αποδιοργάνωση των δήµων και σε κοινωνική αναστάτωση µε την απόλυση πολλών από τους εργαζόµενους αυτούς, κύριε Πρόεδρε.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΓΑΚΗΣ)
Και όλα αυτά σε µια περίοδο, µάλιστα, όπου η χρησιµότητά
τους είναι αποδεδειγµένη και είναι άκρως απαραίτητη η παρουσία τους, για µεν τους δηµοτικούς αστυνοµικούς για την επιβολή
της τάξης στους αστικούς κυρίως ιστούς της χώρας, για δε τους
φύλακες των σχολείων για την ασφάλεια που παρείχαν στους µαθητές, στους εκπαιδευτικούς και στους γονείς. Το ότι όλα αυτά
δεν έχουν καµµία σχέση µε µεταρρυθµίσεις αποδεικνύεται από
το γεγονός πως ο αποκλειστικός στόχος της Κυβέρνησης είναι
να συµπληρώσει τον προαπαιτούµενο αριθµό των απολύσεων
από το δηµόσιο, που είναι και δέσµευση έναντι των δανειστών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Παρακαλώ, ολοκληρώστε, κύριε συνάδελφε.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΗΣ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Αφήσατε τους προηγούµενους πάνω από οκτώ λεπτά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Δεν ήµουν εγώ.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
η Κυβέρνηση προσπαθεί να επιβάλει την ψήφιση ενός νοµοσχεδίου µεταφέροντας στους Βουλευτές και στο λαό µόνο εκβιαστικά διλήµµατα, αφού δεν µπορεί να πείσει µε επιχειρήµατα,
έτσι ώστε να υπάρξει πλήρης υποταγή και του λαού και των Βουλευτών, προκειµένου να επιτευχθεί ο στόχος.
Τέλος, όταν το µείζον πρόβληµα είναι η ύφεση, η ανεργία, η
φτώχεια, η λεηλασία του δηµόσιου πλούτου και η διαφθορά, οι
Αρχηγοί, δυστυχώς, των κοµµάτων που συγκυβερνούν σήµερα
αναγορεύουν κυρίαρχο θέµα το µοίρασµα των αξιωµάτων και
των θέσεων. Πρέπει να γίνει αντιληπτό κυρίως από τους κυβερνώντες πως µε φτωχούς και εξαθλιωµένους πολίτες δεν κερδίζεται η µάχη της οικονοµικής ανασυγκρότησης και ανάταξης της
χώρας.
Στην προσπάθεια να επιτευχθούν οι οικονοµικοί στόχοι του
σταθεροποιητικού προγράµµατος, που επιβλήθηκε από την
τρόικα και αποδέχθηκε η Κυβέρνηση, αφήνει πίσω του καµένη
γη και συντρίµµια. Και σε αυτήν την προσπάθεια δεν θέλω να
είµαι συµµέτοχος, γι’ αυτό και δεν το ψηφίζω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε.
Κύριε Πρόεδρε, κύριε Κουβέλη, έχει ζητήσει τον λόγο ο κ. Κακλαµάνης.
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ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Παρακαλώ, ας µιλήσει πρώτα
ο κ. Κουβέλης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ό,τι πείτε, κύριε Πρόεδρε, εσείς προηγείστε πάντως, έχετε ζητήσει νωρίτερα τον λόγο.
Έχετε τον λόγο, κύριε Κουβέλη.
ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ (Πρόεδρος της Δηµοκρατικής Αριστεράς): Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, µιλάµε σήµερα για το πολυνοµοσχέδιο. Δεν πρέπει όµως να χάσουµε τη µεγάλη εικόνα, την
πορεία του προγράµµατος προσαρµογής, την κατάσταση της
κοινωνίας και πραγµατικής οικονοµίας, τις γενικότερες προοπτικές ανάκαµψης της χώρας, της Ελλάδας.
Βλέποντας κανείς συνολικά την πορεία της χώρας δεν µπορεί
να εφησυχάζει. Σίγουρα αυτόν τον ένα χρόνο η χώρα σταθεροποιήθηκε. Η χρεοκοπία και η έξοδος από την Ευρωζώνη αποτράπηκαν. Ήταν µια δύσκολη πορεία. Βγήκε όµως η χώρα από την
κρίση; Ανάσανε η κοινωνία; Όχι.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, δεν συµµερίζοµαι το αφήγηµα
της βέβαιης επιτυχίας και δεν το ασπάζοµαι όχι από απαισιοδοξία, αλλά επειδή έχουµε την εικόνα των βασικών µεγεθών και των
καταστάσεων στην κοινωνία και στην οικονοµία: την εκρηκτική
ανεργία, τη µείωση των εισοδηµάτων, την πιστωτική ασφυξία των
επιχειρήσεων, την ανασφάλεια που νιώθουν οι πολίτες.
Συζητάµε σήµερα ένα σύνολο ρυθµίσεων που παρουσιάζονται
ως προαπαιτούµενες δράσεις για τη συνέχιση της χρηµατοδότησης. Είναι όµως αποτελεσµατικές πολιτικές για την ανασυγκρότηση της χώρας; Έχω σηµαντικές διαφωνίες ως προς αυτό.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, στο πολυνοµοσχέδιο αποτυπώνεται η αποδοχή της λογικής ότι πρώτα θα πετύχουµε πρωτογενές πλεόνασµα και µετά θα διεκδικήσουµε ελαφρύνσεις στο
χρέος και αλλαγές στο πρόγραµµα προσαρµογής.
Πιστεύουµε, και αυτό προσπαθήσαµε να δείξουµε όταν συµµετείχαµε στην Κυβέρνηση, ότι αυτή η λογική δεν οδηγεί σε
ασφαλή δρόµο. Να το πούµε απλά: το πρόγραµµα προσαρµογής
δεν θα ευοδωθεί πρώτα και µετά θα δηµιουργηθούν οι προϋποθέσεις αλλαγής του. Αν δεν αλλάξει τώρα, στη φάση της υλοποίησής του, δεν θα πετύχει τους στόχους. Και, βεβαίως, είναι
σαφές πως δεν υπάρχουν περιθώρια για τη συνέχιση του άδικου
επιµερισµού των βαρών, δεν υπάρχουν περιθώρια για άλλες περικοπές µισθών, συντάξεων, επιδοµάτων, όπως δεν υπάρχουν
περιθώρια για περαιτέρω φορολόγηση των εργαζοµένων και των
µικροµεσαίων.
Γι’ αυτό χρειάζεται αλλαγή πολιτικών. Όχι για να ξηλωθεί το
πρόγραµµα προσαρµογής, ούτε για να διαγραφεί δήθεν το µεγαλύτερο µέρος του χρέους µε απόφαση της ελληνικής Βουλής.
Μπορούν όµως να αλλάξουν τα µέτρα λιτότητας, που έχουν αποδειχθεί αναποτελεσµατικά. Μπορούν να γίνουν οι απαραίτητες
συµπληρώσεις, που θα συνδέσουν το πρόγραµµα µε την ανάπτυξη και τη δηµιουργία µιας ασπίδας κοινωνικής υποστήριξης.
Μπορεί να δοθεί προτεραιότητα σε µια πραγµατική ανασυγκρότηση του κράτους και της οικονοµίας. Αυτές θα συµβάλουν στην
επίτευξη των δηµοσιονοµικών στόχων και δεν θα στρεβλώνονται
ούτε θα υπονοµεύονται από µια µονοδιάστατη δηµοσιονοµική
πολιτική.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν µπορούµε να δεχθούµε ότι
µια άκαµπτη, δογµατική προσέγγιση µε αυταρχικές εκφάνσεις
και πρακτικές συνιστά επιτάχυνση των µεταρρυθµίσεων. Δεν
οδηγεί πουθενά η λογική της επίτευξης πρωτογενούς πλεονάσµατος µε κάθε κόστος.
Εµείς λέµε «εδώ και τώρα αλλαγές, τροποποιήσεις και συµπληρώσεις στο πρόγραµµα». Το λέµε ακριβώς γιατί θέλουµε να
πετύχει το πρόγραµµα. Είναι λάθος όµως να βάζεις το κάρο
µπροστά από το άλογο. Όσο η Κυβέρνηση µεταθέτει στο µέλλον
τα κρίσιµα θέµατα, όσο συµφωνεί µε τους εταίρους για ρυθµίσεις που ουσιαστικά δεν βελτιώνουν την κατάσταση, τόσο αυξάνεται ο κίνδυνος νέων, επώδυνων µέτρων. Και αναφέροµαι -είναι
προφανές- σε ουσιαστικές αλλαγές, σε θέµατα όπως η µείωση
της φορολογίας, οι διακανονισµοί των υποχρεώσεων στα ασφαλιστικά ταµεία, η χρηµατοδότηση της αγοράς, η ενίσχυση των
αναπτυξιακών παρεµβάσεων και η υποστήριξη των ανέργων.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, γεννιούνται αµέσως ερωτήµατα.
Μπορούν να γίνουν αυτά όταν υπάρχει η άκαµπτη στάση των
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εταίρων; Και τι θα κάνουµε µε τη δόση χρηµατοδότησης που
είναι απαραίτητη για τη χώρα; Τα ερωτήµατα είναι υπαρκτά.
Δεν υποτιµήσαµε ποτέ τις διαπραγµατευτικές δυσκολίες. Θεωρούµε όµως ότι είναι εφικτή µια διαφορετική διαπραγµατευτική
στάση από την Κυβέρνηση. Οι δανειστές πρέπει να έχουν απέναντί τους µια Κυβέρνηση αποφασισµένη, µε σχέδιο, µε εναλλακτικές αντιπροτάσεις και κοστολογηµένες προσεγγίσεις. Τότε τα
πράγµατα θα είναι διαφορετικά. Δεν θα µπορούν να υποτιµούν
το κράτος δικαίου, να ζητούν κοινωνικούς αυτοµατισµούς και να
µη διορθώνουν τα λάθη που οι ίδιοι έχουν οµολογήσει και έχουν
αναγνωρίσει.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θυµηθείτε το ζήτηµα των εργασιακών σχέσεων. Τότε, το Νοέµβριο του 2012, διαφωνήσαµε,
γιατί θεωρήσαµε ότι το ζήτηµα είναι µείζον. Και ήταν µείζον ζήτηµα. Δείτε σήµερα ποιο είναι το αποτέλεσµα στην αγορά εργασίας. Δεν αντιλαµβανόµαστε εχθρικά τις σχέσεις µας µε τους
δανειστές. Στο τραπέζι όµως των διαπραγµατεύσεων προσέρχεται κανείς µε ολοκληρωµένη και καλά σχεδιασµένη πρόταση,
προσέρχεται µε επιµονή, την επιµονή που φέρνει αποτελέσµατα.
Αυτή η πολιτική προσέγγιση, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, δεν
αφορά µόνο την υλοποίηση του προγράµµατος προσαρµογής.
Αφορά και την κρίσιµη συζήτηση για τη βιωσιµότητα του χρέους
και τη δραστική ελάφρυνση του βάρους του. Και αυτό δεν είναι
ένα τεχνικό ζήτηµα µεταξύ των δανειστών. Οι όποιες παρεµβάσεις για τη µείωσή του ίσως να κρύβουν και δυσάρεστα µέτρα.
Αυτά είναι που πρέπει να αποφευχθούν. Η χώρα πρέπει να αναλάβει µεγάλες πρωτοβουλίες, όπως για παράδειγµα: η µεταφορά
των 50 δισεκατοµµυρίων ευρώ για την ανακεφαλαιοποίηση των
τραπεζών στον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Στήριξης, η αναπτυξιακή
ενίσχυση της χώρας, για να µπει πάτος επιτέλους στο βαρέλι της
ύφεσης.
Η έκβαση της προσπάθειας της χώρας βεβαίως θα κριθεί όχι
µόνο στις διεκδικήσεις έναντι των δανειστών και των εταίρων
αλλά και στην ικανότητα προώθησης των µεταρρυθµίσεων. Και,
βεβαίως, µε τη λέξη µεταρρύθµιση δεν εννοούµε όλοι το ίδιο
πράγµα. Ρυθµίσεις που συρρικνώνουν δηµόσιες ζωτικές για τους
πολίτες λειτουργίες, ρυθµίσεις που υποβαθµίζουν δικαιώµατα
και οδηγούν σε απορρύθµιση, για εµάς δεν είναι µεταρρυθµίσεις.
Ενώ στόχος πρέπει να είναι η ανασυγκρότηση του κράτους, βλέπουµε να διαστρεβλώνεται µία σηµαντική προσπάθεια διοικητικής µεταρρύθµισης µε ιδεοληπτική εµµονή. Και ενώ το µέγεθος
του δηµοσίου τοµέα στην Ελλάδα βρίσκεται στο µέσο ευρωπαϊκό
όρο, προωθούνται άσκοπες δηµοσιονοµικά και επιζήµιες κοινωνικά απολύσεις.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η βίαιη µετατροπή της κινητικότητας από ζωτικής σηµασίας µέτρο για την αναγκαία ορθολογική
ανακατανοµή του προσωπικού, σε µέσο οριζόντιων και χωρίς
αξιολόγηση απολύσεων, συνιστά οπισθοδρόµηση. Οπισθοδρόµηση, σε σχέση µε τα συµφωνηθέντα στις προηγούµενες διαπραγµατεύσεις.
Η δικοµµατική πλέον Κυβέρνηση συµφώνησε στη λήψη ανεφάρµοστων µέτρων. Η συµφωνία για χιλιάδες µετακινήσεις σε
λίγες µόνο εβδοµάδες, χωρίς προηγούµενη αξιολόγηση δοµών
και σχέδια στελέχωσης, χωρίς περιγράµµατα θέσεων και αποτίµηση προσόντων και χωρίς εντοπισµό και γνωστοποίηση στους
µετακινουµένους των κενών θέσεων που πρόκειται να καλύψουν,
είναι στην πραγµατικότητα η επιλογή της αυθαιρεσίας και προκαλούν και ζητήµατα πρόδηλης αντισυνταγµατικότητας.
Είναι σαφές ότι µετά τις απαράδεκτες και αυταρχικές ενέργειες για την ΕΡΤ, υπάρχει µία αλλαγή στην κυβερνητική πολιτική. Αντί για διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις, µε σχεδιασµό και
αξιολόγηση, επιλέγονται αυταρχικές λύσεις. Λύσεις βίαιης προσαρµογής που ικανοποιούν ανορθολογικές απαιτήσεις της τρόικας. Απαιτήσεις που εγκαθιστούν το φόβο, δυναµιτίζουν το
εργασιακό κλίµα και υπονοµεύουν την ίδια τη µεταρρύθµιση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο σχεδιασµός Μανιτάκη συνέδεε οργανικά την κινητικότητα των υπαλλήλων µε ολόκληρη τη
διαδικασία αξιολόγησης των δοµών και των υπηρεσιών του κράτους και µε τη δηµιουργία νέων οργανογραµµάτων. Δεν γνωρίζετε ότι για να υλοποιηθεί µία τέτοιου µεγέθους µεταρρύθµιση
αντικειµενικά χρειάζεται χρόνο και συνεργατική προσπάθεια απ’
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όλα τα Υπουργεία; Προφανώς και το γνωρίζετε. Και µην προσπαθείτε να µεταφέρετε τις ευθύνες αλλού. Με την αποδοχή των
ανορθολογικών απαιτήσεων της τρόικας και τις σπασµωδικές
αποφάσεις που λαµβάνετε, η χώρα δεν θα καταφέρει να φανεί
συνεπής σε όσα συµφωνήσατε. Και αν τελικά καταφέρει να φανεί
τυπικά συνεπής, επί της ουσίας θα έχει οδηγηθεί σε κατάρρευση
των δηµοσίων υπηρεσιών, µέσα από την αναστάτωση και τη µαζική αποθάρρυνση που προκαλείτε. Δεν γίνεται έτσι µεταρρύθµιση. Με την επιβολή ξαφνικού θανάτου υπηρεσιών δεν βοηθάτε
την αναδιοργάνωση του κράτους. Με ρουλέτα θα επιλέξετε ποια
θα είναι η επόµενη υπηρεσία που θα καταργήσετε; Στην τύχη;
Με δεδοµένα συγκυριακά και εντελώς ανορθολογικά; Με αλλεπάλληλες µπρος-πίσω κινήσεις ανάλογα µε τις αντιδράσεις;
Κύριοι της Κυβέρνησης, µας καταλογίζετε ευθύνες για καθυστερήσεις. Ναι, όσο συµµετείχε η Δηµοκρατική Αριστερά στην
Κυβέρνηση και όσο ήταν ο κ. Μανιτάκης στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθµισης, δεν πέρασε η πρόθεση της τρόικας να
γράψει στα παλιά της παπούτσια το κράτος-δικαίου και να µετατρέψει τις απολύσεις σε ενσάρκωση της διοικητικής µεταρρύθµισης. Η στροφή που κάνατε δεν είναι στη σωστή κατεύθυνση.
Αλλάξτε πορεία. Επαναδιαπραγµατευθείτε την ουσία της µεταρρύθµισης, τον αναγκαίο χρόνο και τις σύννοµες διαδικασίες.
Στρέψτε την προσοχή στα πραγµατικά προβλήµατα, όπως είναι
η περιγραφή καθηκόντων και η στοχοθεσία, ο έλεγχος απόδοσης, η σωστή κατανοµή του προσωπικού. Στρέψτε την προσοχή
σας στην καταπολέµηση της γραφειοκρατίας και στην προώθηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Πατάξτε τη διαφθορά.
Μία τέτοια πορεία τη στηρίζει η Δηµοκρατική Αριστερά.
Κύριε Υπουργέ, στον τοµέα της φορολογίας αναµέναµε µία
µεγάλη σοβαρή πρωτοβουλία. Αντί αυτής επιδείξατε προχειρότητα µε ένα διαρκές ράβε-ξήλωνε για µία τόσο σηµαντική υπόθεση. Υποχρέωσή σας ήταν να φέρετε στη Βουλή ένα συνολικό
νοµοθέτηµα που να περιλαµβάνει τη φορολογία εισοδήµατος,
αλλά και την ανασυγκρότηση του φοροελεγκτικού µηχανισµού,
ώστε να αντιµετωπίζεται η φοροδιαφυγή και η φοροαποφυγή.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, είχαµε δεχθεί να ψηφίσουµε τον
προηγούµενο νόµο µε δεδοµένη τη δυνατότητα να αντιµετωπισθούν και επαναπροσδιορισθούν τα φορολογικά ζητήµατα µέσα
από έναν ολοκληρωµένο φορολογικό νόµο. Αντί για έναν ολοκληρωµένο φορολογικό νόµο φέρνετε µία αναλυτικότερη εκδοχή
του προηγουµένου νόµου για τη φορολογία εισοδήµατος. Αυτή
η καθυστέρηση που επιδεικνύετε στη λήψη µέτρων για τη φοροδιαφυγή, οδηγεί στο να επιβαρύνονται συνεχώς οι ίδιοι και οι
ίδιοι, δηλαδή οι συνεπείς φορολογούµενοι πολίτες.
Παρά το ότι αποσύρθηκαν, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, λόγω
των αντιδράσεων, κάποια επαχθή µέτρα, εσείς επιµένετε στην
Κυβέρνηση στη λογική περαιτέρω επιβάρυνσης των µισθωτών
και των µικροµεσαίων. Η µη αποδοχή καµµιάς από τις τροπολογίες που κατέθεσε η Δηµοκρατική Αριστερά στην ψήφιση του
προηγούµενου νόµου, είναι χαρακτηριστική. Αυτό, όµως, που
χρειάζεται είναι η δίκαιη και αναλογική κατανοµή των φόρων που
προϋποθέτει την ενιαία φορολόγηση των εισοδηµάτων, ανεξαρτήτως πηγών, η διεύρυνση της φορολογικής βάσης, η µείωση
των εµµέσων φόρων και η ελάφρυνση των ειδικών κοινωνικών
οµάδων. Η διατήρηση του καθεστώτος της υπερφορολόγησης
δείχνει ότι δεν κατανοείτε το µέγα πρόβληµα που είναι η εξάντληση της φοροδοτικής ικανότητας της πλειονότητας των Ελλήνων πολιτών. Ο συνδυασµός λιτότητας, υπερφορολόγησης,
αδύναµου εισπρακτικού µηχανισµού και εκτεταµένης φοροδιαφυγής οδηγεί –λυπάµαι- µε µαθηµατική ακρίβεια στην αποτυχία.
Ένα άλλο κρίσιµο σηµείο είναι η µείωση των δαπανών. Αυτή
πρέπει να γίνεται µε τρόπο που θα εξαλείφει τις παθογένειες και
όχι µε υποβάθµιση της ποιότητας των παρεχοµένων υπηρεσιών.
Ο ΕΟΠΥΥ, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, είναι µία χαρακτηριστική
περίπτωση. Αποτελεί έναν κρίσιµο θεσµό που από το χείλος του
γκρεµού πρέπει να περάσει σε καθεστώς βιωσιµότητας, µέσα βέβαια από τις απαραίτητες θεσµικές τοµές. Η λύση του clawback
είναι πρόχειρη και προσωρινή και δεν δίνει µακροπρόθεσµη λύση
στα προβλήµατα του οργανισµού. Χρειάζεται αλλαγή του τρόπου
χρηµατοδότησης µε το πέρασµα στην αποκλειστική χρηµατοδότηση µέσω της γενικής φορολογίας. Αυτό πρέπει βέβαια να συν-
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δυαστεί µε νοµοθετικές ρυθµίσεις και εκτελεστικές πράξεις,
ώστε να παταχθεί η εκτεταµένη διαφθορά και η ιδιοποίηση δηµόσιων πόρων. Είναι δυνατόν; Είναι δυνατόν να παραχθούν καλύτερα αποτελέσµατα µε λιγότερα χρήµατα. Πρέπει να
διασφαλιστεί ότι όλοι οι Έλληνες πολίτες θα έχουν πρόσβαση
σε ιατροφαρµακευτική κάλυψη.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η Δηµοκρατική Αριστερά καταψηφίζει το πολυνοµοσχέδιο, γιατί θέλει και επιδιώκει την υλοποίηση µεταρρυθµίσεων εξυγίανσης, εκσυγχρονισµού και
δηµοκρατικής επαναθεµελίωσης. Αγωνιζόµαστε για τη δηµοσιονοµική προσαρµογή µε ανάπτυξη και κοινωνική συνοχή. Διεκδικούµε και παλεύουµε για αλλαγές στις πολιτικές λιτότητας για
ένα νέο σύµφωνο ανάπτυξης.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είµαστε υπεύθυνη πολιτική δύναµη. Δεν συνδέουµε την υπευθυνότητα, όµως, µε το συντηρητισµό. Δεν συνδέουµε την προοδευτική προοπτική µε τη
δηµαγωγία, το λαϊκισµό και την υπεράσπιση των παθογενειών
του παρελθόντος. Αυτή είναι µία πολιτική θέση χρήσιµη και αναγκαία για τη χώρα. Είναι η πολιτική που πιστεύω και ελπίζω ότι
θα δικαιωθεί.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε, κύριε
Πρόεδρε.
Τον λόγο έχει ο Πρόεδρος κ. Κακλαµάνης.
Εσείς, κύριε Πρόεδρε, δικαιούσθε δέκα λεπτά βάσει του Κανονισµού.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κυρίες και κύριοι Βουλευτές,
άκουσα -όπως είµαι βέβαιος και όλοι σας- µε προσοχή τον Πρόεδρο της Δηµοκρατικής Αριστεράς. Θα συµφωνήσω στις πρώτες
του διαπιστώσεις ότι όντως υπάρχει πρόβληµα σχετικά µε την
επιτυχή πορεία του προγράµµατος σταθεροποίησης και ότι επίσης, υπάρχει πρόβληµα µε τη διαπραγµατευτική δυνατότητα της
δικής µας πλευράς ενώπιον µιας απέναντι ευρισκοµένης και καθέτως τοποθετουµένης περίφηµης τρόικας.
Θέλω, όµως, αγαπητέ κύριε Πρόεδρε και κυρίες και κύριοι
Βουλευτές, να προχωρήσουµε πιο πέρα. Τι κάνουµε; Οι διαπιστώσεις είναι σωστές. Πρέπει κάτι να γίνει. Πιστεύω ότι είµαστε
πάρα πολλοί αυτοί, που συνειδητοποιούµε την κρισιµότητα των
στιγµών, αλλά υπάρχουν και εκείνοι για τους οποίους ταιριάζει
το «τρεις λαλούν και δυο χορεύουν». Το ξέρουµε από το παρελθόν. Το ζούµε τρία ολόκληρα χρόνια. Ιδιαίτερα εµείς στο ΠΑΣΟΚ
το υφιστάµεθα. Το υποστήκαµε και µε προπηλακισµούς προσωπικούς, µε επιθέσεις και ξυλοδαρµούς. Αποτρόπαιο δείγµα αυτής
της µεταχείρισης είναι από την πρωτοµαγιά του 2010, όταν εδάρην ανηλεώς από νέους ανθρώπους, στους οποίους προφανώς,
κάποιοι που βλέπουν µία πολύ βαθιά αλλαγή στη χώρα διδάσκουν ότι αυτή θα επέλθει και θα επιβληθεί διά ροπάλου. Αλλά,
ας είναι. Το θέµα αυτήν τη στιγµή είναι η πατρίδα. Θα την αφήσουµε να βουλιάξει; Δεν ακούω σε αυτή την Αίθουσα τι γίνεται
εάν η οικονοµία καταρρεύσει, εάν επέλθει χρεοκοπία. Αν είναι
εδώ ο Υπουργός Εθνικής Αµύνης να µας πει τι γίνεται αν κάθε
Παρασκευή δεν πληρωθεί η γνωστή εταιρεία για τα καύσιµα που
δίνει εκεί.
Κυρίες και κύριοι, δεν λέω µυστικά εθνικά απόρρητα. Ξέρετε
ότι σήµερα είναι τα πάντα γνωστά. Ιδιαίτερα σε εκείνους που
ίσως –εγώ αυτό το πιστεύω από µικρό παιδί- δεν αφήνουν ευκαιρίες να πάνε χαµένες. Και λέω ιδιαίτερα στους συναδέλφους της
Θράκης, είναι βέβαιοι ότι στα αµέσως επόµενα χρόνια δεν θα
υπάρξει πρόβληµα εκεί; Είναι βέβαιοι ότι δεν θα υπάρξει πρόβληµα στο Αιγαίο; Ποιοι θα το υπερασπιστούν; Νέοι άνθρωποι
που κάποιοι ονειροπαρµένοι τους λένε ότι το Αιγαίο ανήκει στα
ψάρια του; Ας συνέλθουµε, λοιπόν. Ας σκεφτούµε πού βρισκόµαστε.
Κύριε Πρόεδρε, αγαπητέ φίλε, κύριε Κουβέλη, εγώ -αν µου
επιτρέπετε- θα πω κάτι πέραν αυτού που είπατε εσείς: Ότι χρειάζεται τώρα να αφήσουµε στην άκρη οτιδήποτε δεν συσπειρώνει, να αφήσουµε ό,τι αποσυσπειρώνει. Εγώ, ειλικρινώς,
λυπήθηκα πάρα πολύ που ένα από τα τρία κόµµατα που συνέχισαν µε το βάρος πάνω τους, που µόνο ένα κόµµα το είχε αναλάβει την άνοιξη του 2010, όταν δεξιά και αριστερά περί άλλα
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ετύρβαζαν οι πάντες.
Αυτή τη στιγµή, κινδυνεύουµε να βρεθούµε εκεί που ήµασταν
την άνοιξη του 2010. Οφείλουµε όλοι να ξεχάσουµε το οτιδήποτε
και να δούµε τι θα κάνουµε.
Εγώ πιστεύω ότι αυτή η Κυβέρνηση έχει ανάγκη από ισχυρή
διαπραγµατευτική οµάδα µε τους δανειστές µας. Γνωρίζουµε
όλοι ότι στα επόµενα του πρώτου µνηµόνια οι παράγοντες και
φορείς του µεγάλου κεφαλαίου δεν βρίσκονται πια στην Ελλάδα.
Είναι στις τράπεζες του εξωτερικού, εκεί που σας ζητώ, κύριε
Υπουργέ των Οικονοµικών -και πολλοί νοµίζουν ότι έχω κάτι προσωπικό µαζί σας- αντί έντεκα µήνες να κρύβεται η Κυβέρνηση
πίσω από τη φασαρία -γιατί περί φασαρίας πρόκειται- για τη
λίστα Λαγκάρντ, για καταθέσεις της δεκαετίας του ’80 και του
’90, θα ήθελα να είχατε επισπεύσει τον έλεγχο των εξήντα χιλιάδων καταθετών στην κρίσιµη περίοδο του 2008-2012. Αντί να ταΐζουµε τον απλό πολίτη που πεινά, τον άνεργο, τον δυστυχή, µε
τη λίστα Λαγκάρντ για µικροκοµµατικούς σκοπούς, για να πετάµε
αλλού την µπάλα και επειδή βολεύει ασφαλώς και την Κυβέρνηση, την οποιαδήποτε κυβέρνηση, το να ασχολείται η κοινή
γνώµη µε οτιδήποτε δεν την αφορά άµεσα εκείνη.
Αντ’ αυτών εγώ πιστεύω ότι η χώρα έχει ανάγκη από µία κυβέρνηση πραγµατικά εθνικής ενότητας. Κύριε Λαφαζάνη, µε την
αριστερή σας αντίληψη, είστε η Αξιωµατική Αντιπολίτευση. Πιστεύετε, όπως το διακηρύσσετε, ότι πηγαίνουµε κατά κρηµνών.
Λέτε αυτό που λέω και εγώ. Ελάτε, λοιπόν, την ώρα την κρίσιµη.
Σας επαναλαµβάνω ότι τότε το 1940 δικτατορία είχε η Ελλάδα.
Όλοι, όµως, από τον Παναγιώτη τον Κανελλόπουλο µέχρι τον Ζαχαριάδη, πήγαν στο µέτωπο. Κανένας δεν λειτούργησε, έστω και
ανεπαισθήτως, επιπολαίως σαν πέµπτη φάλαγγα. Κανένας δεν
σκέφθηκε να λέει στις µάνες και στους πατεράδες στα χωριά
«Πού στέλνετε τα παιδιά σας; Κατεβείτε στις πλατείες να διώξουµε το Μεταξά.» Και φυσικά θα έπρεπε να εκδιωχθεί ο Μεταξάς, αλλά ήταν η πατρίδα πρώτα. Ασφαλώς, κανένας από όσους
πήγαν να πολεµήσουν, καµµιά µάνα από αυτές που έπλεκαν για
τους πολεµιστές στο µέτωπο δεν ήθελε δικτατορία. Όµως,
πρώτα ήταν η πατρίδα.
Σας λέω ότι αυτήν τη στιγµή –κατά τη γνώµη µου, ενός ανθρώπου που εξήντα χρόνια, από µικρό παιδί ασχολείται µε τα κοινάχρειάζεται διεύρυνση αυτής της Κυβέρνησης και συµµετοχή για
ένα µίνιµουµ πρόγραµµα που θα δουν οι δανειστές µας, εκείνοι
που δέχονται, είτε από τον ΣΕΒ είναι είτε από οποιονδήποτε
άλλον και βάζουν στα µνηµόνια κάθε φορά. Δεν µας έλεγαν πριν
από δύο χρόνια να µην ασχολούµεθα µε τον ιδιωτικό τοµέα, µας
ενδιαφέρει το δηµοσιονοµικό πρόβληµα. Και, όµως, οι πεµπτοφαλαγγίτες -δεν αναφέροµαι στο φορέα που ανέφερα πριν αλλά
µιλώ γενικώς- αυτοί που έχει πια αποδειχθεί ότι στο ους του
όποιου υπαλληλίσκου της τρόικας δίνουν ιδέες για να ερχόµαστε
εµείς εδώ εν τάχει και µε την απειλή τού ότι δεν θα έλθει η δόση
να ψηφίζουµε.
Και εδώ θέλω, κύριε Πρόεδρε –και µε δυο λόγια θα κλείσω για
να σεβαστώ το χρόνο που δικαιούµαι- να πω πολύ απλά το εξής.
Σε τέτοιες κρίσιµες ώρες αυτό που χρειάζεται είναι η ενδυνάµωση των θεσµών που εκφράζουν τη λαϊκή κυριαρχία. Ο λαός
δεν µπορεί να αφήνεται άθυρµα στη διάθεση όποιων εκµεταλλεύονται τον πόνο και τη δυστυχία του. Πρέπει να λειτουργήσει
το Κοινοβούλιο. Το Κοινοβούλιο δεν λειτουργεί. Ούτε η Κυβέρνηση το σέβεται ούτε η Αντιπολίτευση. Ξέρετε πολύ καλά ότι
εβδοµάδες νοµοθετικού έργου περνάνε χωρίς νοµοσχέδια. Αυτό
το νοµοσχέδιο, που είναι δέκα νοµοσχέδια, οφείλετε να το είχατε
περάσει, είτε προαπαιτούµενο είτε όχι.
Ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος γιατί να έρχεται µε
ογδόντα άρθρα σε όλο αυτό το πακέτο; Δεν το καταλαβαίνω. Και
για την Αντιπολίτευση να πω ότι περνάνε εβδοµάδες και Δευτέρα
και Παρασκευή επερωτήσεις δεν κατατίθενται ή δεν συζητούνται,
είτε διότι οι Υπουργοί δεν θέλουν είτε διότι η Αντιπολίτευση δεν
θέλει εκείνη την επερώτηση.
Αγαπητοί µου, ακούστε, εγώ ως αντιπολίτευση απέσυρα όλες
τις επερωτήσεις µου όταν ήθελα να ελέγξω πραγµατικά την κυβέρνηση. Αυτό προϋπέθετε ότι θα «έστρωνα τον πισινό», γιατί η
επερώτηση θέλει δουλειά, θέλει στοιχεία, δεν θέλει απλώς στο
Βήµα να εξαπολύει κανείς απειλές ή ύβρεις.
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Ακούµε ύβρεις ότι είµαστε συµµορία. Μα, είναι ντροπή! Το
άκουγα που το έλεγε ο Αρχηγός σας. Είµαι συµµορίτης, κύριε
Λαφαζάνη; Κι αν είµαι συµµορίτης, λοιπόν, και µετέρχοµαι µεθόδους Αλ Καπόνε, ή εγώ πρέπει να στηθώ στον τοίχο και ίσως κάποιοι να το σκέφτονται για το µέλλον ή ο Αρχηγός σας, εν
ονόµατι του αρχηγισµού πια, που τον έζησα, λέει ό,τι θέλει.
Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, εγώ συµφωνώ για τον κώδικα. Πρέπει να δείτε, όµως, ότι δεν είναι το τέλειο έργο. Εάν πριν από δύο
χρόνια δεν αποχωρούσε η Νέα Δηµοκρατία από την επιτροπή για
το φορολογικό, θα είχαµε και το ξέρετε, κύριε Κουβέλη, αυτήν
τη στιγµή νοµοθεσία για την καταπολέµηση της φοροδιαφυγής,
για την είσπραξη εσόδων. Δεν θα φτάναµε Αύγουστο και Σεπτέµβρη. Εγώ θυµάµαι ότι κατέθετα Γενάρη τη φορολογική µου δήλωση και φτάνουµε τώρα στο Σεπτέµβρη. Αυτά είναι ζητήµατα
πολύ σοβαρά, όπως το θέµα αυτό που σας κάλεσα και δεν ήρθατε, για τα ακίνητα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω αµέσως, κύριε Πρόεδρε.
Νοµίζετε ότι βάζοντας φόρους θα έρθουν επτά συνολικά λογαριασµοί στους τρεις µήνες. Ποιος θα τους πληρώσει; Αυτός
που έχει ένα σπίτι; Εκείνος που έχει πάρει ένα εφάπαξ και πήρε
ένα δυάρι για να συµπληρώνει το εισόδηµά του;
Εδώ, επίσης, -και µονοφραστικά εδώ τελειώνω- υπάρχουν
όντως αντισυνταγµατικές διατάξεις. Έχετε δίκιο, κύριε Κουβέλη.
Εγώ γι’ αυτό δεν ήρθα να ψηφίσω στην ένσταση αντισυνταγµατικότητας. Υπάρχουν διατάξεις που καταργούν την αυτοτέλεια
της τοπικής αυτοδιοικήσεως, άρθρο 102 του Συντάγµατος. Επίσης, δεν φέρει την υπογραφή του εδώ ο Υπουργός Δηµόσιας
Τάξης. Τι λέτε λοιπόν, ότι θα γίνει κινητικότητα και θα πάνε στο
Δηµόσιας Τάξης οι δηµοτικοί αστυνοµικοί.
Στο Υπουργείο Παιδείας, επίσης -λυπάµαι που δεν είναι εδώ ο
κ. Αρβανιτόπουλος -είναι ντροπή. Δηλαδή, ανειδίκευτους εργάτες θέλετε να κάνετε; Ρωτώ εσάς που σπουδάσατε στο εξωτερικό, η Ελλάδα είναι η χώρα που το 80% θέλουν να γίνουν γιατροί
και δικηγόροι και µόλις 20% πηγαίνει να εξειδικευτεί σε ένα επάγγελµα. Και εσείς έρχεστε και πετσοκόβετε τη «Σιβιτανίδειο» που
είναι ίδρυµα, επαγγελµατικά λύκεια και επαγγελµατικές σχολές.
Νοµίζετε ότι θα ψηφίσω εγώ τέτοια άρθρα; Ε, δεν γίνεται. Θα
είµαι ανακόλουθος σε αυτό που έκανα τέσσερα χρόνια ως
Υπουργός Παιδείας.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε, κύριε
Πρόεδρε.
Τον λόγο έχει ο Υπουργός Οικονοµικών κ. Στουρνάρας.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Κυρίες
και κύριοι Βουλευτές, στη χώρα µας σήµερα γίνεται µία άνευ
προηγουµένου προσπάθεια ανασυγκρότησης της οικονοµίας και
του κρατικού µηχανισµού. Η εκτέλεση αυτού του προγράµµατος
δεν είναι καθόλου εύκολη. Προκαλεί αναπόφευκτα µεγάλες και
συχνά επώδυνες ανατροπές στη ζωή των πολιτών, οι οποίοι µετά
την είσοδο της χώρας µας στο Ευρώ είχαν δει το βιοτικό τους
επίπεδο να αναβαθµίζεται σηµαντικά. Από την έναρξη αυτής της
κρίσης και κατά τη διάρκεια όλης αυτής της υπερπροσπάθειας
δηµόσιες δηλώσεις που έγιναν από διάφορους αξιωµατούχους
και «επιφανείς» οικονοµολόγους διαψεύστηκαν κατηγορηµατικά.
Πού είναι, αλήθεια, όλοι αυτοί οι εµπειρογνώµονες που µιλούσαν µέχρι πρότινος και στοιχηµάτιζαν για την έξοδο της χώρας
µας από το Ευρώ; Πού είναι ο πολύς κ. Ρουµπινί; Το µόνο που
έµεινε είναι ο απόηχος των δηλώσεών τους που κόστισε στη
χώρα µας αδικαιολόγητη αύξηση στις αποδόσεις των ελληνικών
οµολόγων σε σχέση µε τα γερµανικά, δηλαδή στα λεγόµενα
spreads. Οι µη εποικοδοµητικές και ασυνεπείς δηλώσεις τους
επιβάρυναν τους όρους χρηµατοδότησης της χώρας και κατ’
επέκταση των κατοίκων της.
Αλήθεια, όµως, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ γιατί παρακολούθησα, όπως
σας είπα σήµερα το συνέδριό σας και άκουσα τις απόψεις, άλλες
απόψεις υπέρ του ευρώ, άλλες εκτός ευρώ, µπορείτε να µας πείτε
εσείς µε ποιους είστε; Είστε µε το Ρουµπινί ή µε τις υγιείς φιλοευρωπαϊκές δυνάµεις; Αποφασίστε και πείτε µας για να ξέρουµε.
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Από αυτό το Βήµα έχω απευθύνει επανειληµµένα πρόσκληση
στην Αξιωµατική Αντιπολίτευση να καταθέσει αξιόπιστες και κοστολογηµένες προτάσεις για το πώς θα χρηµατοδοτήσουµε την
οικονοµία. Δεν φαίνεται να εισακούγοµαι. Οι προτάσεις της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κινούνται, όπως πάντα, σε αχαρτογράφητα νερά. Επιµέρους προτάσεις γίνονται, αλλά µία συνολική
στρατηγική για την έξοδο από την κρίση δεν µας έχετε πει. Ποια
είναι ακριβώς τα χρηµατοδοτικά µέσα που προτείνετε; Η πλειοψηφία του νέου σας πλέον κόµµατος προτείνει µη πληρωµή
τόκων για τέσσερεις έως πέντε µήνες. Πώς θα γίνει αυτό; Η µειοψηφία προτείνει µονοµερή διαγραφή χρέους, στάση πληρωµών
και έξοδο από την Ευρωζώνη. Όλα αυτά, όσο ηρωικά και να φαίνονται, µάλλον παραπέµπουν στο απόφθεγµα «όµορφες προτάσεις, όµορφα καίγονται».
Μάλιστα λίγο νωρίτερα το µεσηµέρι ο κ. Τσίπρας έθεσε ένα
ερώτηµα προς την Κυβέρνηση. Μας ρωτήσατε τι θα γίνει µετά
την ψήφιση των µέτρων. Εγώ θα ήθελα να σας απευθύνω ακριβώς το ίδιο ερώτηµα. Και µετά τις δικές προτάσεις, κύριε Τσίπρα,
τι; Τι θα γίνει µετά τη στάση πληρωµών; Τι θα γίνει µετά την
έξοδο της χώρας µας από το ευρώ; Τι θα συµβεί στην Ελλάδα
µετά τη διακοπή όλων των δόσεων, µικρών και µεγάλων, που
τόσο απαξιωτικά περιφρονείτε; Τώρα γίνεται µε επιτόκιο 2%, όχι
µε 5% και 6%. Γι’ αυτό πριν θέσετε ερωτήµατα για τις δικές µας
αποφάσεις, σας καλώ να αναλογιστείτε τις συνέπειες των δικών
σας προτάσεων.
Κύριε Αρχηγέ της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, συγχωρείστε
µε αν δεν το κατανόησα πλήρως αλλά διαφωνείτε µε τη µείωση
από την 1η Αυγούστου του ΦΠΑ στην εστίαση; Διαφωνείτε µε τη
µείωση από το 23% στο 13%; Σας το αναφέρω µε νούµερα διότι
από την παρέµβασή σας έχω την εντύπωση ότι δεν είσαστε σίγουρος ποιο είναι το ακριβές ποσοστό του ΦΠΑ στην εστίαση
που µειώθηκε αυτήν τη στιγµή που µιλάµε. Η θετική αυτή εξέλιξη
είναι επακόλουθο της επιτυχούς πορείας του οικονοµικού προγράµµατος που εφαρµόζουµε σήµερα.
Τον τελευταίο καιρό, πολλοί προσπαθούν να διαψεύσουν την
επιτυχή δηµοσιονοµική και µεταρρυθµιστική προσπάθεια. Και,
κύριε Πρόεδρε, κύριε Κακλαµάνη, διαφωνώ µε αυτά που είπατε
πριν και µε τον κ. Κουβέλη. Το πρόγραµµα πάει µια χαρά και απόδειξη είναι ότι καταβάλλονται οι δόσεις. Σας θυµίζω ότι όταν αναλάβαµε πριν από ένα χρόνο η χρηµατοδότηση της χώρας είχε
διακοπεί. Χρηµατοδοτούθεµα µε έντοκα γραµµάτια, µε τεράστιο
κόστος. Η Ελλάδα σήµερα χρηµατοδοτείται µε επιτόκια κάτω
από 2%.
(Θόρυβος από την πτέρυγα των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Παρακαλώ, κύριε Καπερνάρο, µη διακόπτετε και τις χειρονοµίες αυτές αφήστε τες
σε µένα.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Η Ελλάδα κάλυψε ήδη µεγάλη απόσταση όσον αφορά στη µείωση
των δίδυµων ελλειµµάτων που χαρακτήριζαν την οικονοµία της,
δηλαδή του δηµοσιονοµικού ελλείµµατος και του ελλείµµατος
ανταγωνιστικότητας. Στο µεν δηµοσιονοµικό έλλειµµα έχει καλύψει τα 2/3 µέχρι το τέλος της προσπάθειας που είναι η επίτευξη
του 4,5% του ΑΕΠ πρωτογενούς πλεονάσµατος το 2016, ενώ
στην ανταγωνιστικότητα έχουµε καλύψει κυριολεκτικά όλη την
απώλεια που είχαµε από τότε που µπήκαµε στο ευρώ µέχρι το
2009. Το 25% περίπου έχει καλυφθεί.
Ως προς την εκτέλεση του φετινού προϋπολογισµού το πρωτογενές έλλειµµα για το πρώτο εξάµηνο του έτους είναι µειωµένο κατά 55% από την αντίστοιχη περίοδο του 2012 και κατά
60% έναντι του στόχου που είχαµε θέσει για το πρώτο εξάµηνο
φέτος. Πρέπει να σηµειωθεί ότι σε επίπεδο γενικής κυβέρνησης
το πρωτογενές έλλειµµα, ως ποσοστό του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος, έχει περιοριστεί κατά εννέα εκατοστιαίες µονάδες από το 2009 µέχρι το 2012, ενώ δε, για το 2013 προβλέπεται
περαιτέρω βελτίωση της τάξης της µιάµισης ακόµα εκατοστιαίας
µονάδας. Όµως, για να αξιολογηθεί ολοκληρωµένα η προσπάθεια που έχει καταβληθεί, πρέπει να συνυπολογίσουµε την
ύφεση στην οποία έχει διολισθήσει η χώρα από το 2008.
Υπάρχει, όµως, δείκτης και γι’ αυτό. Ο πιο ασφαλής δείκτης
είναι το λεγόµενο «Διαρθρωτικό πλεόνασµα της γενικής κυβέρ-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

νησης» ή έλλειµµα, δηλαδή πρακτικά το πλεόνασµα ή έλλειµµα
που προκύπτει µετά τη διόρθωση για τον οικονοµικό κύκλο και
λαµβάνοντας υπ’ όψιν και τα µη µόνιµα µέτρα.
Σύµφωνα, λοιπόν, µε το δείκτη αυτό και µε τις προβλέψεις της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής η Ελλάδα το 2013 θα έχει διαρθρωτικό
πλεόνασµα ίσο µε 2% του ΑΕΠ που είναι το υψηλότερο σήµερα
στην ευρωζώνη.
Θα ήθελα, επίσης, να αναφερθώ και στις διαρθρωτικές αλλαγές για τις οποίες τόσα πολλά έχουν ειπωθεί, ότι δήθεν η χώρα
έχει δείξει πενιχρά αποτελέσµατα. Σύµφωνα, λοιπόν, µε την έκθεση του ΟΟΣΑ “Going for growth”, δηλαδή «αναζητώντας την
ανάπτυξη», η οποία δηµοσιεύτηκε τον περασµένο Φεβρουάριο,
η Ελλάδα έχει κάνει τις περισσότερες διαρθρωτικές αλλαγές σε
όλον τον ΟΟΣΑ τα τελευταία τρία χρόνια. Ας µην υποτιµούµε,
λοιπόν, την προσπάθεια που καταβάλλει η χώρα µας και στον
τοµέα των µεταρρυθµίσεων. Και λυπάµαι που εδώ, φίλοι συνάδελφοι που έχουν χρηµατίσει και Υπουργοί σε προηγούµενες κυβερνήσεις τήρησαν µια απαξιωτική στάση στο τι έχει πετύχει
αυτή η χώρα από την έναρξη της κρίσης µέχρι σήµερα.
Όσον αφορά τις διατάξεις του νοµοσχεδίου, µε την κατάθεση
του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος η Κυβέρνηση προχωρά
στην ολοκλήρωση της πρώτης φάσης για τη δηµιουργία ενός δικαιότερου, απλούστερου και αποτελεσµατικότερου φορολογικού συστήµατος σε αναπτυξιακή κατεύθυνση.
Με την συµπλήρωση από τον Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών και τη µεταρρύθµιση του πλαισίου χορήγησης επιχειρηµατικών κινήτρων, ο νέος Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος σε
πλήρη λειτουργία θα αποτελέσει ένα στιβαρό και σταθερό πλαίσιο το οποίο θα στηρίξει την δηµοσιονοµική προσπάθεια της
χώρας κατανέµοντας µε δίκαιο τρόπο όλα τα φορολογικά βάρη.
Δείτε τις αναλύσεις των περισσότερων ειδικών. Όλοι παραδέχονται ότι πρόκειται για έναν κώδικα πολύ πιο απλό και πολύ πιο
δίκαιο από τον προηγούµενο.
Όσοι µίλησαν απαξιωτικά, µίλησαν για νοµοσχέδιο «κουρελού», για µικρή προσπάθεια, πραγµατικά υποτιµούν την προσπάθεια που καταβάλαµε µαζί µε τους καλύτερους, ίσως, ειδικούς
από όλο τον κόσµο για να κατασκευάσουµε αυτό το νέο κώδικα.
Με το νέο σύστηµα διευρύνεται δραστικά η φορολογική βάση
µε πρόνοιες που λαµβάνονται, όπως η υποχρεωτική δήλωση
όλων των εισοδηµάτων από όλους τους πολίτες και η πλήρης ένταξη στο φορολογικό σύστηµα οµάδων, που µέχρι σήµερα φορολογούνταν ελλιπώς ή µε αδιαφανή τρόπο. Κοιτάξτε για
παράδειγµα τι κάνουµε στις off shore εταιρείες.
Δεύτερον, βελτιώνεται σηµαντικότατα η φορολογική δικαιοσύνη. Η συνεισφορά των επαγγελµατικών και κοινωνικών οµάδων
διαµοιράζεται δίκαια και δεν περιορίζεται πλέον στη σχεδόν αποκλειστική επιβάρυνση µισθωτών και συνταξιούχων.
Εξορθολογίζεται η φορολογική µεταχείριση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας η οποία πλέον θα αντιµετωπίζεται µε ενιαίο
τρόπο. Αυτό είναι ένα σηµαντικό διαθρωτικό αναπτυξιακό µέτρο,
σηµαντικότερο από τις όποιες επί µέρους ρυθµίσεις µειώσεων
συντελεστών κ.λπ.
Εισάγονται ρυθµίσεις όπως είναι η ουσιαστική απλοποίηση του
συστήµατος των αποσβέσεων, η αναγνώριση των επισφαλών
απαιτήσεων, ο εξορθολογισµός της φορολογικής µεταχείρισης
της έρευνας στον ιδιωτικό τοµέα µε την οποία στηρίζεται µε υγιή
και βιώσιµο τρόπο η αναπτυξιακή διαδικασία, η πλήρης αναγνώριση των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ως επαγγελµατικές
δαπάνες, γεγονός, που αναµένεται να απελευθερώσει την επιχειρηµατικότητα.
Αντιµετωπίζεται τολµηρά και καθοριστικά η δηµιουργία υπεραξιών για κινητές και ακίνητες περιουσίες µε την εισαγωγή
φόρου υπεραξίας για τα φυσικά πρόσωπα και µόνο, διότι τα νοµικά πρόσωπα όπως ξέρετε φορολογούνται έτσι κι αλλιώς µέσω
της φορολογίας των κερδών τους.
Μία πηγή εισοδήµατος, που µέχρι τώρα παρέµεινε ανέγγιχτη,
έρχεται πλέον στην επιφάνεια. Εισάγεται υψηλού βαθµού διαφάνεια και απλοποιείται σε πολύ µεγάλο βαθµό η φορολογία.
Κλείνουν οι τρύπες, τα παράθυρα και η δυνατότητα φοροαποφυγής.
Μέχρι τώρα υπήρχε ένα υβριδικό σύστηµα, όπου ανεξαρτήτως
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από το πού αποκτούσες το εισόδηµά σου, η φορολογία ήταν η
ίδια. Έτσι, µία σύνταξη φορολογούνταν µε τον ίδιο τρόπο µε ένα
ενοίκιο ή τα κέρδη από ένα κατάστηµα, ενώ και η επιχειρηµατική
δραστηριότητα φορολογούταν διαφορετικά αναλόγως µε το τι
είδους εταιρεία είχε κάποιος.
Συγχρόνως, ο µεγάλος αριθµός φοροαπαλλαγών και εκπτώσεων ήταν διαθέσιµος σε όλους τους φορολογούµενους ανεξαρτήτως εισοδήµατος, γεγονός που εισήγαγε σοβαρές αδικίες.
Γίνεται αντιληπτό ότι αυτή η πολυπλοκότητα και η αδιαφάνεια
του συστήµατος, τροφοδοτούσε την κοινωνική αδικία, την οικονοµική αναποτελεσµατικότητα και, βεβαίως, τη φοροαποφυγή
αφού ο φορολογούµενος µπορούσε να επιλέξει τον ευνοϊκότερο
τρόπο για τη φορολόγησή του.
Συγχρόνως, είχαµε κατηγορίες ατόµων µε διαφορετικές συνθήκες απόκτησης του εισοδήµατος, να φορολογούνται µε τον
ίδιο τρόπο. Το αποτέλεσµα, βεβαίως, ήταν το φορολογικό σύστηµα να είναι εν πολλοίς άδικο, να έχει χάσει τον αναδιανεµητικό του χαρακτήρα και να αποδίδει πολύ χαµηλά έσοδα σε
σχέση µε τη φοροδοτική ικανότητα των φορολογουµένων.
Ταυτόχρονα, µε τον υπό συζήτηση Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος αποδεσµεύεται η κοινωνική από τη φορολογική πολιτική. Αυτό, πέρα από τη διαφάνεια και την αποκατάσταση της
κοινωνικής δικαιοσύνης, σηµαίνει πρακτικά ότι οκτακόσιες
εξήντα µία χιλιάδες οικογένειες µε ένα ή δύο παιδιά θα πάρουν
φέτος επίδοµα για πρώτη φορά.
Η φορολογική πολιτική δεν είναι πάντα το πιο πρόσφορο εργαλείο άσκησης κοινωνικής. Θα έλεγε ότι µάλλον είναι ένα κακό
εργαλείο άσκησης κοινωνικής πολιτικής.
Ο ρόλος αυτός ανήκει κατά κύριο λόγο στην πλευρά των δαπανών οι οποίες έχουν µεγαλύτερη διαφάνεια και καλύτερη στόχευση στις οµάδες που, πραγµατικά, έχουν ανάγκη και
χρειάζονται κρατική ενίσχυση.
Δεν θα πρέπει να υποβαθµιστεί το γεγονός ότι η αναµόρφωση
της φορολογίας του εισοδήµατος θα συνεισφέρει αποφασιστικά
στη συνολική δηµοσιονοµική προσπάθεια.
Μετά τις σηµαντικές µειώσεις µισθών και συντάξεων κατά την
τελευταία τριετία, το φορολογικό σύστηµα µπορεί να κατανείµει
τα βάρη πολύ πιο δίκαια. Για παράδειγµα, το αφορολόγητο των
µισθωτών και συνταξιούχων πρακτικά επεκτείνεται από τις 5.000
ευρώ στις 9.500 ευρώ µε τρόπο που ευνοεί τα χαµηλά και µεσαία
εισοδήµατα. Με τον τρόπο αυτό καλύπτονται και τα χαµηλά εισοδήµατα µε δύο παιδιά, αφού στο προηγούµενο σύστηµα το
αφορολόγητό τους ήταν 9.000 ευρώ χαµηλότερο από το νέο.
Οι µισθωτοί και οι συνταξιούχοι µε εισοδήµατα µέχρι 25.000
ευρώ που αποτελούν το 90% του συνόλου και µέχρι τώρα πλήρωναν το 52% των φόρων, στο εξής υπολογίζεται ότι θα πληρώνουν µόνο το 42%.
Ακόµα, όµως, και οι ελεύθεροι επαγγελµατίες οι οποίοι στην
ουσία είναι µισθωτοί, τώρα πλέον θα αντιµετωπίζονται δίκαια. Θα
θεωρούνται και αυτοί µισθωτοί µε τα όποια πλεονεκτήµατα αυτό
συνεπάγεται. Μέχρι τώρα γινόταν το αντίθετο και µέσα από την
αδιαφάνεια του συστήµατος επιχειρηµατικά εισοδήµατα µεταµφιεζόντουσαν και φορολογούντο ελαφρά.
Ακόµα και η φορολογία των ενοικίων εισάγεται µε τέτοιο
τρόπο, ώστε ο µικροϊδιοκτήτης να επιβαρύνεται ελάχιστα και
παρ’ όλα αυτά να συνεισφέρει και αυτός στον κοινό αγώνα.
Από το 2015, εντάσσεται στο φορολογικό εισόδηµα το αγροτικό εισόδηµα µε χαµηλό συντελεστή. Σκοπός µας δεν είναι να
βγάλουµε λεφτά από το αγροτικό εισόδηµα αλλά ο περιορισµός
του «µαύρου» εισοδήµατος των µεσαζόντων και η χαµηλότερη
τιµή στο ράφι. Η εξέλιξη αυτή όχι µόνο θα αποφέρει έσοδα στα
ταµεία του κράτους, αλλά θα συµβάλλει και στην αύξηση του
πραγµατικού αγροτικού εισοδήµατος και της επιχειρηµατικότητας στον κλάδο.
Ειδικότερα για τις επενδύσεις, οι προτεινόµενες διατάξεις του
κώδικα θα συµπληρωθούν µέχρι το Σεπτέµβριο µε το µέρος που
θα αφορά τη χορήγηση πρότυπων φορολογικών κινήτρων, όπως
οι φορολογικές πριµοδοτήσεις για επενδύσεις, εκπτώσεις φόρου
για επενδύσεις και επιτάχυνση των διενεργούµενων αποσβέσεων. Στόχος είναι ο εξορθολογισµός των υφιστάµενων φορολογικών κινήτρων τα οποία περιλαµβάνονται σε διαφορετικά
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νοµοθετικά κείµενα και η ένταξή τους στον ενιαίο πλέον Κώδικα
Φορολογίας του Εισοδήµατος. Έτσι, θα δηµιουργηθεί ένα νέο και
διαφανές πλαίσιο για όλους τους επενδυτές –`Ελληνες και αλλοδαπούς- οι οποίοι θα γνωρίζουν επακριβώς υπό ποιες προϋποθέσεις θα µπορούν να έχουν κίνητρα για φορολογικές εκπτώσεις.
Ως προς την κριτική που διατυπώθηκε περί κοινωνικών αδικιών
που προκαλούν οι ρυθµίσεις του νέου κώδικα, θα ήθελα να διευκρινίσω τα εξής ώστε να µην υπάρχουν παρανοήσεις: Ο νέος κώδικας προβλέπει πλήρη απαλλαγή για µια σειρά εισοδηµάτων και
πιο συγκεκριµένα τα προνοιακά επιδόµατα απαλλάσσονται εντελώς, δηλαδή δεν φορολογούνται καθόλου. Οι µισθοί και οι συντάξεις που χορηγούνται σε αναπήρους µε ποσοστό αναπηρίες
τουλάχιστον 80%, απαλλάσσονται. Το επίδοµα ανεργίας, απαλλάσσεται. Το επίδοµα κοινωνικής αλληλεγγύης συνταξιούχων –
ΕΚΑΣ- απαλλάσσεται και αυτό. Τα ποσά που χορηγούνται σε
πολιτικούς πρόσφυγες, οι συντάξεις αναπήρων πολέµου σε θύµατα ή οικογένειες θυµάτων πολέµου, ανάπηρους σε ειρηνική
περίοδο, στρατιωτικούς εν γένει που υπέστησαν βλάβη κατά την
εκτέλεση της υπηρεσίας τους, απαλλάσσονται και αυτά.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, κλείνοντας θέλω να πω και να τονίσω ότι αντιλαµβάνοµαι πλήρως τις δυσκολίες του ελληνικού
λαού µέσα στη µεγάλη κρίση. Είµαι όµως απόλυτα πεπεισµένος
ότι ο δρόµος που ακολουθούµε είναι ο σωστός. Η προσπάθειά
µας φέρνει αποτελέσµατα.
Ήδη, σήµερα, µε τη µείωση του ΦΠΑ στην εστίαση αρχίσαµε
τη µείωση φόρων.
Η ανταπόκριση και η ωριµότητα της συγκεκριµένης αγοράς,
θα κρίνει και την επιτυχία του µέτρου. Η στρατηγική µας από δω
και στο εξής και συνάµα η µεγάλη µας πρόκληση είναι να πετύχουµε την απαραίτητη ακόµα δηµοσιονοµική προσαρµογή µε την
οικονοµική ανάπτυξη. Όλη µας η προσπάθεια και όλα τα εργαλεία που διαθέτουµε είναι στραµµένα στην επίτευξη αυτού του
συνδυασµού, διότι αυτός είναι ο ασφαλέστερος τρόπος για
έξοδο από την κρίση και από το µνηµόνιο.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε, κύριε
Υπουργέ.
Τον λόγο έχει τώρα ο Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων,
κ. Καµµένος, για δώδεκα λεπτά.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων): Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητούµε
σήµερα στο Κοινοβούλιο ένα ακόµη νοµοσχέδιο του µνηµονίου,
ακόµα ένα νοµοσχέδιο µε νέα µέτρα, ακόµα ένα αντισυνταγµατικό νοµοσχέδιο, ένα νοµοσχέδιο που ακόµα και η Νοµική Υπηρεσία της Βουλής το κρίνει ως αντισυνταγµατικό.
Συνεχίζουµε, δηλαδή, σε αυτήν εδώ την Αίθουσα να παραβιάζουµε µε εντολή της τρόικας το Σύνταγµα της Ελλάδας, τον καταστατικό χάρτη της χώρας, τη δηµοκρατία! Συνεχίζουµε να
νοµοθετούµε µε διαφορετικές πλειοψηφίες, οι οποίες προκύπτουν κατόπιν συµφωνιών κάτω από το τραπέζι αλλά µε µόνιµους
στα έδρανα του Υπουργείου Οικονοµικών πρώην συνεργάτες του
κ. Σηµίτη, πρώην συνεργάτες της «GOLDMAN SACHS», πρώην
συνεργάτες των διεθνών τραπεζών.
Στη θέση του κ. Στουρνάρα, από το 2009 και µετά ήταν ο κ.
Παπακωνσταντίνου, ο οποίος ήταν υπάλληλος της «GOLDMAN
SACHS», στενός συνεργάτης του κ. Σηµίτη, που διορίστηκε από
τον κ. Παπανδρέου και πήρε την άγουσα προς το ειδικό δικαστήριο προχθές, όχι βεβαίως για το µνηµόνιο και για το ότι έβαλε τη
χώρα σε αυτήν τη µέγγενη της τρόικας, σε αυτήν την παραβίαση
της εθνικής κυριαρχίας της χώρας αλλά για πληµµελήµατα και
κακουργήµατα που διέπραξε για συγγενικά του πρόσωπα.
Σήµερα, στη θέση του Υπουργού Οικονοµικών δεν είναι εκλεγµένος Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας ή του ΠΑΣΟΚ. Δεν είναι
εκλεγµένος Βουλευτής ούτε της ΔΗΜΑΡ. Στη θέση του Υπουργού των Οικονοµικών είναι ο έτερος εκλεκτός του κ. Σηµίτη, ο
έτερος εκλεκτός του Πρωθυπουργού που υπέγραψε τα swaps
το 2000 και οργάνωσε την πορεία της χώρας στη µέγγενη των
διεθνών τραπεζιτών. Αυτοί κυβερνούν τούτον εδώ τον τόπο! Τον
κυβερνούν µε θράσος, κατά παράβαση του Συντάγµατος και µε
τον µανδύα του κοινοβουλευτισµού!
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Έως πότε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα το ανεχόµαστε
αυτό;
Βλέπω συναδέλφους µε τους οποίους υπήρξαµε µαζί επί είκοσι χρόνια σε αυτά τα έδρανα, συναδέλφους που υπήρξαµε
µαζί στη Νέα Δηµοκρατία, συναδέλφους που πέρυσι τέτοια
εποχή έκαναν δηµόσιες δηλώσεις λέγοντας ότι αν έρθουν νέα
µέτρα φορολογικά, αν έρθουν νέα χαράτσια, δεν θα τα ψηφίσουν, ότι είναι τα τελευταία µέτρα. Και σήµερα το βράδυ καλούνται να ψηφίσουν ή να µην ψηφίσουν το νέο φορολογικό
νοµοσχέδιο που θα οδηγήσει µε µαθηµατική ακρίβεια το σύνολο
του ελληνικού λαού στη δήµευση της ιδιωτικής και της δηµόσιας
περιουσίας.
Βλέπω συναδέλφους της Συµπολίτευσης που πήραν το λόγο
και µίλησαν για «κουρελόχαρτα», µίλησαν για νοµοσχέδιο που
γράφεται στο πόδι. Βλέπω άλλους οι οποίοι αµφισβήτησαν τη
συνταγµατικότητα του συγκεκριµένου νοµοσχεδίου -πριν από
λίγο ο πρώην Πρόεδρος της Βουλής, κ. Κακλαµάνης, χαρακτήρισε ως αντισυνταγµατικό το συγκεκριµένο σχέδιο νόµου- και
όµως το ψηφίζουν.
Βλέπω Υπουργούς της κυβέρνησης του Κώστα Καραµανλή, οι
οποίοι βρίσκονται σήµερα εδώ και θα κληθούν να επιβεβαιώσουν
αυτό το νοµοσχέδιο το οποίο βασίζεται πού; Βασίζεται στη θεωρία του Γιώργου Παπανδρέου και των υπαλλήλων του, δηλαδή
ότι τα στοιχεία του 2009 ήταν ψευδή και πλαστά.
Και ερωτώ, κύριοι συνάδελφοι, που καθίσατε στα υπουργικά
έδρανα µε τον Κώστα Καραµανλή: Με ποιον είστε επιτέλους;
Είστε µε τον Γιώργο Παπανδρέου ο οποίος αλλοίωσε τα στοιχεία
της Στατιστικής Υπηρεσίας, είστε µε τον κ. Γεωργίου -που πολύ
σωστά ζήτησε ο κ. Προκόπης Παυλόπουλος την αποµάκρυνσή
του- τον υπόδικο, ή είστε µε αυτό που πρεσβεύατε στον ελληνικό
λαό όταν ζητούσατε την ψήφο εµπιστοσύνης του;
Διότι αυτά που συµβαίνουν, πλέον, σε αυτόν εδώ τον τόπο
είναι περίεργα και παράξενα. Ο καθένας, όµως, φέρει και προσωπική ευθύνη.
Βλέπω εδώ ότι έρχεται ο πρώην Πρόεδρος της Βουλής κι ενώ
µιλάει, πραγµατικά, για κατάργηση των θεσµών -µεταξύ αυτών
και του Κοινοβουλίου- µας µιλάει για το τεράστιο έργο που έκαναν το 2009 και το 2010. Και ερωτώ: Ποιο ήταν το έργο του 2009;
Πόσο ήταν το χρέος που παρέδωσε η κυβέρνηση Καραµανλή το
2009 και πόσο είναι σήµερα; Ποιος αλλοίωσε τα στατιστικά στοιχεία; Ποιος λέει ψέµατα; Ο Γεωργίου ή ο Καραµανλής;
Εδώ, λοιπόν, κύριοι συνάδελφοι της Νέας Δηµοκρατίας, έχετε
υποχρέωση να ψηφίσετε και να αποφασίσετε αν λέγατε ψέµατα
τότε ή τώρα.
Εµείς, λοιπόν, σας λέµε ξεκάθαρα το εξής. Εµείς πιστεύουµε
ότι τα στοιχεία τα αλλοίωσε ο Γιώργος Παπανδρέου, τα αλλοίωσε η συµµορία της «GOLDMAN SACHS», τα αλλοίωσε η συµµορία του κ. Σηµίτη που συνεχίζει να κυβερνά!
Βεβαίως, αυτά προκύπτουν και από έρευνες της δικαιοσύνης.
Η αλήθεια είναι ότι εδώ χρησιµοποιήθηκε η τροµοκρατία. Ακούσαµε σήµερα τα ίδια επιχειρήµατα που ακούγαµε το 2009, το
2010, το 2011, το 2012. Ακούσαµε την απειλή για το ευρώ. Ακούσαµε να µιλάει ο Υπουργός Οικονοµικών και να λέει: «Έσωσα τη
χώρα κι έσωσα και το ευρώ». Αυτό είναι πλέον το σύνδροµο του
«σούπερµαν»! Νοµίζει πια ότι η ευρωπαϊκή οικονοµία στέκεται
στα στιβαρά χέρια του κ. Στουρνάρα.
Κύριε Υπουργέ, το βάψατε το Υπουργείο για αύριο; Αυτό να
σκεφτείτε!
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Κάνει ότι δεν ακούει!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Παρακαλώ! Δεν θα µιλάτε, κύριε Καπερνάρο. Μιλάει ο Αρχηγός σας.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Μα, θέλετε να απαντήσω σε αυτά τα πράγµατα τώρα;
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων): Αυτό σας λέω, κύριε Στουρνάρα. Τα στοιχεία που σας δίνει
η Στατιστική Υπηρεσία είναι αληθή ή ψευδή; Ο Γεωργίου έχει
δίκιο ή ο Παυλόπουλος;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Ο Γεωργίου.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων): Ο Γεωργίου. Άρα, ο Παυλόπουλος και ο Καραµανλής είχαν
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άδικο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Σας
απάντησα.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων): Ο Καραµανλής έχει άδικο. Άρα, ο Καραµανλής εξαπάτησε
τον ελληνικό λαό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Σας
απάντησα. Τα στοιχεία που έχουµε σήµερα είναι τα πραγµατικά.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων): Μου απαντήσατε ότι ο Γεωργίου έχει δίκιο. Δηλαδή, τα
στοιχεία της κυβέρνησης Καραµανλή ήταν πλαστά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Τα σηµερινά στοιχεία είναι τα πραγµατικά.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων): Άρα, τα στοιχεία που έδωσε ο Καραµανλής ήταν πλαστά.
Σας ερωτώ. Τα στοιχεία που έδωσε ο Καραµανλής ήταν πλαστά;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Μην απαντάτε, κύριε
Υπουργέ. Είναι δυνατόν να απαντάτε σε τέτοιου είδους ερώτηση;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Δικά σας
τα συµπεράσµατα.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων): Τα σηµερινά στοιχεία του κ. Γεωργίου, όπως λέει ο κύριος
Υπουργός Οικονοµικών, είναι τα αληθινά. Άρα, τα στοιχεία που
έδινε η κυβέρνηση Καραµανλή ήταν πλαστά. Ψηφίστε τον το
βράδυ!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των ΑΝΕΛ)
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Δικά σας
συµπεράσµατα.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων): Ψηφίστε τον το βράδυ, Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας.
Πρώην Υπουργοί της κυβέρνησης Καραµανλή ψηφίστε τον.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των ΑΝΕΛ)
Δικαιώστε τον Γεωργίου, τον υπόδικο.
Και να σας πω γιατί; Επειδή αυτό το έγκληµα συνεχίζεται. Ξέρετε ποιοι είναι αυτοί που παίζουν ρόλο σήµερα; Εκπρόσωπος
της Εθνικής Τράπεζας, στο ΤΧΣ, ο κ. Χαράλαµπος Μάκκας. Καταθέτω το έγγραφο.
(Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ.
Πάνος Καµµένος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν
έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Ο κ. Χαράλαµπος Μάκκας ήταν ο συνέταιρος του Μαργέλου
στην εταιρεία «IJ PARTNERS», που ψάχνει για τα CDS. Ξέρετε
ποιος είναι, επειδή γελάτε κύριε Ψυχάρη; Στις 9-11-1997 γράφει
«ΤΟ ΒΗΜΑ» µε τίτλο «Τα κοράκια της δραχµής»: «Ο επικεφαλής
του «ντίλινγκ ρουµ» της CITIBANK, κ. Μιχάλης Οράτης και ο συνεργάτης του κ. Φωκίων Καραβίας, αναγκάστηκαν να παραιτηθούν και να αποχωρήσουν από τις θέσεις τους, ενώ φήµες που
κυκλοφορούν µεταξύ των «ντίλερς», δηλαδή των καλοπληρωµένων διαπραγµατευτών συναλλάγµατος και οµολόγων, φέρουν
άλλες τρεις ξένες τράπεζες να βρίσκονται στο «κόκκινο» των ζηµιών και τα στελέχη τους να είναι υποψήφια για τη «µαύρη» λίστα
που διαµορφώνεται στα γραφεία του Λονδίνου, της Νέας Υόρκης
και των άλλων αµερικανικών µεγαλουπόλεων. Επίµονες φήµες
οδηγούν στον κ. Χάρη Μάκκα, υψηλόβαθµο στέλεχος της αµερικανικής τράπεζας BANK OF AMERICA, αλλά και σε στελέχη των
«ντίλινγκ ρουµς» των αγγλικών τραπεζών BARCLAYS και NAT
WEST, της ολλανδικής ABN-AMRO κ.λπ.» Αυτόν, λοιπόν, διόρισαν στο ΤΧΣ.
(Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ.
Πάνος Καµµένος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν
έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Και ξέρετε ποιον άλλον διόρισαν; Άλλον έναν κουµπάρο - εκδότη, άλλον έναν συνεργάτη Πρωθυπουργού: «Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας. Μέλη της επιτροπής ελέγχου».
(Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ.
Πάνος Καµµένος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν
έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Ο κ. Μπερούτσος, κάτοικος Νέας Υόρκης, βασικός διαχειρι-
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στής και µέτοχος του κερδοσκοπικού οργανισµού -δηλαδή του
hedge fund- Eton Park Capital, µε γραφεία στο Λονδίνο, τη Νέα
Υόρκη και το Χονγκ Κονγκ, διαχειρίζεται 12 δισεκατοµµύρια δολάρια.
Η βασική δουλειά του κ. Μπερούτσου, είναι να εντοπίζει φθηνές επενδυτικές ευκαιρίες σε χαµηλές τιµές -όπως στην Ελλάδακαι να επενδύει τα διαθέσιµα της Eton Park Capital σε όλο τον
κόσµο και κυρίως στην Ευρώπη. Παράλληλα συνεργάζεται µε δεκάδες άλλα κερδοσκοπικά κεφάλαια και για δεκαεπτά χρόνια
υπήρξε βασικός µέτοχος της διεθνής συµβουλευτικής εταιρείας
«MCKINSEY».
Ο κύριος αυτός, λοιπόν, χωρίς να αντιλαµβάνεται ότι υπάρχει
σοβαρή σύγκρουση συµφερόντων ποινικά κολάσιµη και ελεγκτέα
από την Αµερικανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, συµµετέχει
ενεργά στο Γενικό Συµβούλιο του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής
Σταθερότητας και έχει εµπιστευτική πληροφόρηση για όλες τις
ελληνικές τράπεζες, τους όρους αύξησης κεφαλαίου, τους
όρους των ιδιωτικοποιήσεων και τις προϋποθέσεις που προσφέρουν οι υποψήφιοι αγοραστές, τις επιδόσεις και τα επιχειρηµατικά πλάνα των τραπεζών, τις πωλήσεις των περιουσιακών
στοιχείων και ξέρει τη σύνθεση των χαρτοφυλακίων. Έχει, δηλαδή, εσωτερική πληροφόρηση.
Ο κύριος, που είναι παίχτης στα διεθνή hedge funds και µέτοχος, διορίζεται από τον κ. Στουρνάρα και την Κυβέρνηση Σαµαρά
στο ΤΧΣ.
Καταθέτω στα Πρακτικά τα σχετικά έγγραφα.
(Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ.
Πάνος Καµµένος καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα
έγγραφα τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής).
Αυτούς διορίζετε. Και αυτοί παίζουν. Αυτοί κάνουν το παιχνίδι
εις βάρος της χώρας. Αυτοί είναι οι οποίοι κερδίζουν εις βάρος
των τεσσάρων χιλιάδων ανθρώπων που αυτοκτόνησαν. Αυτοί
είναι οι οποίοι παίρνουν το χρήµα και τον πλούτο της χώρας.
Και συνεχίζουν οι ίδιοι αυτοί άνθρωποι να χαράζουν την πολιτική
της πατρίδας µας, την πολιτική του εκβιασµού, των συνεχών µέτρων, της κατάργησης της ιδιωτικής και της δηµόσιας περιουσίας,
της δήµευσης της περιουσίας, της αποτυχίας των αποκρατικοποιήσεων, διώχνοντας τους Ρώσους από τη ΔΕΠΑ, επιβάλλοντας
τους Αζέρους να έρθουν µέσω της ΔΕΣΦΑ, κάνοντας κουµάντο
για την αποκρατικοποίηση του ΟΠΑΠ, που δεν θα γίνει ποτέ, γιατί
από το παράθυρο έρχεται ο κ. Κόκκαλης µε συµφωνίες που έχει
υπογράψει ο ΟΠΑΠ, υποχρεώνοντας το νέο αγοραστή.
Είναι αυτοί οι οποίοι κερδίζουν εις βάρος της χώρας. Και ουσιαστικά το σύστηµα και η πολιτική αυτή αποτυγχάνει, γιατί σκοπός είναι να αποτύχει. Σκοπός είναι να καταρρεύσει η χώρα κι εν
συνεχεία να αγοραστεί η περιουσία των Ελλήνων, των πτωχευµένων Ελλήνων, για ένα κοµµάτι ψωµί, να γίνουµε υπάλληλοι µε 300
ευρώ και συνταξιούχοι µε 250 ευρώ, όπως προβλέπει το µνηµόνιο
των ξένων τραπεζών και µιας Ευρώπης στην οποία δεν συµφωνήσαµε ποτέ. Της Ευρώπης που µιλήσατε χθες, κύριε Στουρνάρα,
µαζί µε την κ. Γιαννάκου, στη Μεγάλη Βρετανία. Της οµοσπονδοποιηµένης Ευρώπης µε κατηργηµένη την εθνική κυριαρχία, µε σηµαίες που θα έχουν υποσταλεί και µε Γερµανό Υπουργό των
Οικονοµικών. Σ’ αυτήν την Ευρώπη λέµε «όχι» λοιπόν.
Κι αν θέλετε θα σας δώσω και µια απάντηση, γιατί ρωτούσατε
προηγουµένως την Αξιωµατική Αντιπολίτευση. Ναι, κύριε
Υπουργέ των Οικονοµικών, να µην πληρώσετε αυτά τα οµόλογα
που λήγουν στις 20 Αυγούστου. Μιλάτε για 2% επιτόκιο. Σας
ερωτώ για να απαντήσετε: Πόσο τα αγόρασαν τα οµόλογα που
λήγουν στις 20 Αυγούστου το Φεβρουάριο του 2012; Ποιοι τα
αγόρασαν; Πόσο τα πλήρωσαν και πόσο κερδίζουν; Θα πληρώσετε 17 δισεκατοµµύρια µέχρι το τέλος του χρόνου. Και για όλα
αυτά δεν λέτε τίποτα.
Η δήθεν βοήθεια που έρχεται από τους δανειστές, πάει για να
πληρωθούν αυτά τα οµόλογα, τα οποία τα αγοράζουν σε εξευτελιστικές τιµές τα hedge funds, τα οποία εσείς διορίζετε στο
ΤΧΣ. Αυτή είναι η αλήθεια. Υπηρέτες των κερδοσκόπων είστε!
Αύριο θα υποδεχθείτε τον κ. Σόιµπλε -βάψατε και το Υπουργείο- µια persona non grata για την πατρίδα µας, έναν άνθρωπο
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που προσέβαλε τον ελληνικό λαό, που έπαιξε το ρόλο του οικονοµικού δολοφόνου, που εξευτέλισε Πρωθυπουργούς, Υπουργούς αλλά περισσότερο απ’ όλους τον ελληνικό λαό.
Βλέπουµε το success story να µετατρέπεται ουσιαστικά σε
story παράδοσης της εθνικής κυριαρχίας, σε «γαµώ το κεφάλι
µου», όπως ξέφυγε από τον Πρωθυπουργό σήµερα στην ελληνική τηλεόραση. Και όλα αυτά εν µέσω προπαγάνδας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κύριε Πρόεδρε, θέλετε
να γραφτεί;
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων): Θέλετε να σας πω και τη συνέχεια, κύριε Πρόεδρε; Είπε
και άλλα ο Πρωθυπουργός. Θέλετε να πω και τα άλλα; Θα τα
βρείτε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Αν θέλετε να γραφεί, θα
γραφεί.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων): Σας λέω, λοιπόν, να µην τα πληρώσετε. Να µην πληρώσετε
αυτά τα οµόλογα. Να ζητήσουµε επιτροπή λογιστικού ελέγχου
για να δούµε τι, πραγµατικά, οφείλει η χώρα. Να δούµε τι οφείλει
η χώρα και σε ποιους, ποιο είναι το επαχθές και το επονείδιστο
χρέος, τι επιτόκια έβαζε η DEUTSCHE BANK στο πρώτο µνηµόνιο, ποιοι κερδοσκόπησαν εις βάρος της χώρας.
Να πείτε στο αφεντικό σας, τον κ. Σόιµπλε, που έρχεται αύριο,
ότι υπάρχει το αναγκαστικό δάνειο και οι γερµανικές αποζηµιώσεις, ότι υπάρχουν οι συµβάσεις για τις οποίες δωροδόκησαν και
βάσει του γερµανικού Δικαίου είναι ως µηδέποτε καταρτιθείσες,
µε τη «SIEMENS», µε τα υποβρύχια, καθώς και χιλιάδες άλλες
συµβάσεις.
Πλήρωσαν πολιτικούς και τους κρατάνε µε φωτογραφίες «µε
τη γίδα στην πλάτη». Πλήρωσαν εκδότες που παίρνανε «µαϊµού»
δάνεια, την ώρα που έτρωγαν τα 1.000 και τα 2.000 χιλιάδες
ευρώ από τον Έλληνα επαγγελµατία. Που έρχονται σήµερα γονυπετείς πάλι να ζητήσουν από εσάς ακόµα ένα δάνειο. Και τα
παίρνουν αφειδώς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κύριε Πρόεδρε, ολοκληρώστε.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων): Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Ήρθε η ώρα, πράγµατι, ο ελληνικός λαός -όπως είπε ο κ. Κακλαµάνης- να προχωρήσει ενωµένος προκειµένου να διώξει την
ξένη κατοχή -διότι βρισκόµαστε υπό κατοχή- και να απαντήσει
ότι η εθνική κυριαρχία της χώρας δεν είναι υπό διαπραγµάτευση,
ότι ο ελληνικός λαός είναι κυρίαρχος σε µια κοινοβουλευτική δηµοκρατία, ότι δεν πληρώνει το επαχθές και επονείδιστο χρέος.
Πρέπει να προχωρήσουµε µε εθνικό σχέδιο για να διαφυλάξουµε το µέλλον του τόπου και των παιδιών µας. Και σε αυτό οι
Ανεξάρτητοι Έλληνες θα είµαστε µαζί. Στην παράδοση της
χώρας, όµως, όχι απλώς θα είµαστε απέναντι αλλά θα µιλάµε
πολύ σκληρότερα από κάποιους άλλους τους οποίους τους χαρακτηρίζω ως τροµοκράτες. Διότι εµείς πιστεύουµε ότι οι τροµοκράτες είναι οι διεθνείς τράπεζες και οι υπάλληλοί τους,
δηλαδή εσείς, κύριε Στουρνάρα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Το Προεδρείο έδειξε
µια ανοχή διπλάσιου χρόνου στους Προέδρους.
Θα ήθελα, όµως, να παρακαλέσω, τους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους που έχουν ζητήσει το λόγο και επειδή οι περισσότεροι από τους εγγεγραµµένους Βουλευτές είναι εδώ και
περιµένουν να µιλήσουν, να µην υπερβαίνουν τον προβλεπόµενο
χρόνο της οµιλίας τους. Δεν καταλαβαίνω τι χρειάζονται οι δευτερολογίες των Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων. Θα σας δώσω,
όµως, τον λόγο, αφού τον έχετε ζητήσει.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να κάνω
µια παρέµβαση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κύριε Βορίδη, θα πάρετε τον λόγο.
Τον λόγο, όµως, έχουν ζητήσει και ο κ. Λαφαζάνης και ο κ.
Κουκουλόπουλος.
Αντιλαµβάνεστε, λοιπόν, ότι αν είναι ο θεσµός των Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων να εξαλείψει τα δικαιώµατα των Βουλευτών να µιλούν, σας πληροφορώ…
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(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Θα πω αυτό που πρέπει να πω. Δεν θα µε λογοκρίνετε εσείς.
Στην επόµενη τροποποίηση του Κανονισµού, θα πρέπει κάτι
να αλλάξει σε ό,τι αφορά αυτόν τον θεσµό.
Κύριε Βορίδη, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θέλω να κάνω µια
µικρή παρέµβαση µόνο, γιατί από τον Πρόεδρο των Ανεξαρτήτων
Ελλήνων ακούστηκαν συγκεκριµένα πράγµατα τα οποία απηύθυνε προς την Κοινοβουλευτική Οµάδα της Νέας Δηµοκρατίας
και µάλιστα µε διληµµατικό λόγο. Έθεσε το περίφηµο ζήτηµα
των στατιστικών στοιχείων, λέγοντας, µάλιστα, ότι πρέπει να τοποθετηθούµε για το ποια είναι πλαστά και ποια αληθινά.
Η απάντηση, λοιπόν, εδώ είναι η εξής: Υπάρχει η EUROSTAT.
Η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία είναι ενταγµένη σε ένα ευρωπαϊκό σύστηµα στατιστικών αρχών. Αυτά τα στατιστικά στοιχεία,
ανεξαρτήτως του πώς τοποθετείται η κάθε κυβέρνηση, αναγνωρίζονται από ένα Ευρωπαϊκό Στατιστικό Σύστηµα.
Εµείς έχουµε υποστηρίξει συγκεκριµένες απόψεις γι’ αυτά τα
στοιχεία.
Αναγνωρίστηκαν, επίσης, σε ένα ευρωπαϊκό σύστηµα άλλα
στοιχεία.
Από εκεί και πέρα, αυτή η συζήτηση σήµερα είναι προφανές
ότι δεν έχει κανένα απολύτως νόηµα, δεν έχει κανένα απολύτως
αντικείµενο και δεν έχει και κανένα πρακτικό αποτέλεσµα για τον
ελληνικό λαό.
(Θόρυβος από την πτέρυγα των ΑΝΕΛ)
Κάντε µου τη χάρη, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Είναι κακή
συνήθεια αυτή. Εγώ άκουσα τον Πρόεδρό σας µε πάρα πολλή
προσοχή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Δεν επιτρέπω καµµία
διακοπή!
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Όσοι έρχονται σήµερα να υπερασπιστούν το έργο των κυβερνήσεων Καραµανλή και ενδιαφέρονται
γι’ αυτό, ας δουν σε ποιας πλευράς τα έδρανα κάθεται ο Κώστας
Καραµανλής. Ας δουν, για να διευκρινίσουν αυτοί που ενδιαφέρονται γι’ αυτό.
Όσο για µας, αυτό το οποίο έχει δικαιώσει, πέρα από τα πεπραγµένα της κυβερνήσεως Καραµανλή, τον ίδιο τον Κώστα Καραµανλή, είναι το δίληµµα που έθεσε στον ελληνικό λαό στις
εκλογές. Το θυµίζω. Επέλεξε ο ελληνικός λαός διαφορετικά. Να
παγώσουµε για λίγο τους µισθούς και τις συντάξεις, να παγώσουµε για λίγο τις προσλήψεις. Αυτή ήταν η επιλογή που έθεσε
ο Κώστας Καραµανλής στον ελληνικό λαό. Και ο ελληνικός λαός
επέλεξε διαφορετικά. Και φθάσαµε σε αυτό το σηµείο.
Μαθήµατα ως προς την ιστορία της Νέας Δηµοκρατίας από
κάποιους που δεν είναι σήµερα στη Νέα Δηµοκρατία και δήθεν
κόπτονται για την υπεράσπιση της πολιτικής τους, µε συγχωρείτε, αλλά δεν θα πάρουµε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Δεν εντάσσεται στη διαθεσιµότητα
των επιόρκων;
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο για ένα λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κύριε Πρόεδρε, θέλετε
να κάνετε ενός λεπτού παρέµβαση; Ορίστε, έχετε τον λόγο.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων): Ούτε καν ενός λεπτού, κύριε Πρόεδρε.
Χαίροµαι που άκουσα την άποψη του σηµερινού Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου της Νέας Δηµοκρατίας. Απλώς θα θυµίσω ότι
εκείνη την εποχή ήταν Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΛΑΟΣ
που ψήφισε το πρώτο µνηµόνιο και πρώην αρχηγός της ΕΠΕΝ.
Αυτή είναι η µεγάλη διαφορά µε τον Κώστα Καραµανλή και την
κυβέρνησή του.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των ΑΝΕΛ)
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Επιµένετε, κύριε Λαφαζάνη, έτσι;
Ορίστε, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
Κύριε Πετράκο, σας ζητώ συγγνώµη, γιατί είστε ο πρώτος εγγεγραµµένος Βουλευτής. Σας έχω δει από το πρωί να είστε εδώ
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και λυπάµαι.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Όταν οι πραίτορες και οι κηδεµόνες έρχονται σε µια επαρχία, το πρώτο που κάνουν οι υπάλληλοι που κυβερνούν τη χώρα είναι να απαγορεύουν τις
συναθροίσεις. Αυτό κάνατε όταν ήρθε η κ. Μέρκελ στην Ελλάδα.
Στεγανοποιήσατε όλο το αθηναϊκό κέντρο. Απαγορεύατε σε κάθε
πολίτη να πλησιάσει το κέντρο, πολύ περισσότερο, βεβαίως, σε
συγκεντρώσεις. Τα ίδια επαναλαµβάνετε και µε τον κ. Σόϊµπλε.
Τι είναι ο κ. Σόϊµπλε, που δεν επιτρέπεται στον Έλληνα πολίτη
να διαµαρτυρηθεί για την παρουσία του και την πολιτική του απέναντι στην Ελλάδα; Ποιο καθεστώς είναι αυτό που κλείνει το κέντρο της Αθήνας, κλείνει ακόµα και την Αττική Οδό, προκειµένου
υποτίθεται ο κ. Σόϊµπλε να µην ακούσει τις οιµωγές των υπηκόων
του; Τι είναι αυτά και σε ποια καθεστώτα ισχύουν; Ούτε οι χειρότερες αποικίες της χειρότερης µορφής δεν αποφάσιζαν τέτοια
πράγµατα, δεν αποφάσιζαν τέτοιου είδους απαγορεύσεις.
Δυστυχώς, αυτό είναι το κατάντηµά σας, κατάντηµα δύο κοµµάτων, που κυβερνούν τη χώρα σαν να είναι προτεκτοράτο και
µπανανία.
ΗΛΙΑΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ: Να µας σώσετε εσείς!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Πραίτορες δεν χρειάζεται αυτή
η χώρα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Παρακαλώ, σεβασµός
στον οµιλητή.
Συνεχίστε, κύριε Λαφαζάνη.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Δεν έχετε απάντηση και η απάντησή σας είναι αυτή;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ήρεµα, κύριε Λαφαζάνη.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Συµφωνείτε εσείς, οι Βουλευτές
της ελληνικής Αντιπροσωπείας, µετά από πολλές δεκαετίες να
έρχεται εδώ ο Γερµανός ύπατος και να απαγορεύονται οι συγκεντρώσεις στη χώρα;
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Παρακαλώ! Θα αναγκαστώ να αναφερθώ προσωπικά.
Ορίστε, κύριε Λαφαζάνη. Τα ίδια κάνετε και εσείς, βέβαια, και
χειρότερα.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κι αυτό, τη στιγµή µάλιστα που
η γερµανική κυβέρνηση και ο ίδιος ο κ. Σόϊµπλε, παρ’ όλο που
του ετέθη από τον Αλέξη Τσίπρα, τον Πρόεδρο της Αξιωµατικής
Αντιπολίτευσης το θέµα των αποζηµιώσεων, δεν έχει απαντήσει
µέχρι τώρα.
Δεν χρωστάµε, κύριοι, στους Γερµανούς. Μας χρωστάνε από
την Κατοχή. Υπάρχει επίσηµο κατοχικό δάνειο, αναγνωρισµένο
από τη Γερµανία, από τη διεθνή κοινότητα, από την Τράπεζα της
Ελλάδας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ολοκληρώσατε, κύριε
Λαφαζάνη.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Με συγχωρείτε. Είναι δάνειο επί
του οποίου η πρώτη δόση κατεβλήθη και δεν αναζητείται µέχρι
σήµερα, την ώρα που πληρώνουµε στους δανειστές τα µαλλιά
της κεφαλής µας και επωµιζόµαστε άθλια και κατάπτυστα µνηµόνια. Αυτή είναι η πραγµατικότητα µε τους καινούργιους κηδεµόνες της χώρας, τους οποίους όχι µόνο ανέχεστε αλλά και τους
υπηρετείτε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ολοκληρώσατε, κύριε
Λαφαζάνη.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Μια κουβέντα, κύριε Πρόεδρε.
Ο Υπουργός Οικονοµικών οφείλει να απαντά στα ερωτήµατα
της Αντιπολίτευσης, όταν µάλιστα τα ερωτήµατα αυτά είναι ερωτήµατα της κοινής γνώµης και αφορούν δισεκατοµµύρια ευρώ.
Πόσα οµόλογα κερδοσκοπικών funds έχετε αποπληρώσει µέχρι
τώρα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ωραία, ολοκληρώσατε.
Ευχαριστούµε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Όχι, µε συγχωρείτε, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Υποβάλατε το ερώτηµα.
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ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Σας ενοχλούν αυτά, αλλά δεν
είναι δυνατόν…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Στο Προεδρείο δεν θα
αναφέρεστε έτσι. Το Προεδρείο δεν το ενοχλεί τίποτα. Οφείλει
να τηρεί τον Κανονισµό.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Τελειώστε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Αν δεν µε είχαν διακόψει και αν
δεν µε διακόπτατε εσείς, θα είχα τελειώσει. Επιτέλους, θα µας
φιµώσετε και σε αυτήν την Αίθουσα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Έτσι νοµίζετε; Σας έχω
αφήσει τόσο χρόνο χωρίς λόγο. Ολοκληρώστε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Δεν επιτρέπεται να παρεµβαίνετε
µε αυτόν τον τρόπο. Θα είχα ολοκληρώσει. Με αυτόν τον προστακτικό τρόπο να µην απευθύνεστε σε µένα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ολοκληρώστε. Προς
όλους αυτός είναι ο τρόπος µου.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Πρέπει να απαντάτε ποια οµόλογα έχετε αποπληρώσει και πόσα θα αποπληρώσετε µέχρι
τέλος του χρόνου. Γιατί σιωπάτε και φεύγετε; Τι θέλετε να κρύψετε; Έχετε να κρύψετε τίποτα; Αν δεν έχετε να κρύψετε τίποτα,
να καταθέσετε στη Βουλή τα στοιχεία. Και θα ελεγχθείτε επ’
αυτού.
Μια κουβέντα για το συνέδριό µας. Στο συνέδριό µας, εµείς
κάνουµε συζήτηση και διάλογο µε διαφορετικές απόψεις. Δεν µιλάει ο Αρχηγός και διαλύεται το συνέδριο. Τέτοια συνέδρια - σιωπητήρια, που µοιάζουν περισσότερο µε πολιτικά νεκροτοµεία,
δεν τα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Έχουν σχέση τώρα
αυτά µε το νοµοσχέδιο;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Μία δήλωση και τελειώνω. Μπορεί να ψηφίσετε -αν ψηφίσετε- διατάξεις µε τις οποίες απολύεται
κόσµος σήµερα το βράδυ από το δηµόσιο, χιλιάδες άνθρωποι.
Ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορηµατικά δηλώνει ότι µια κυβέρνηση της Αριστεράς θα επαναπροσλάβει όλους αυτούς που πραξικοπηµατικά
και αντισυνταγµατικά τώρα απολύετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Τα έχετε πει πολλές
φορές. Ολοκληρώσατε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Θα τους επαναπροσλάβει, γιατί
το δικαιούνται και όχι ως χάρη ή παραχώρηση.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Αυτό θα το δούµε …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Τον λόγο έχει ο κ. Κουκουλόπουλος.
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, από χθες ξαναµπήκαν στην Αίθουσα οι εφιάλτες. Δωσίλογοι, κρεµάλες, αχυράνθρωποι, δικαστήρια. Η ορολογία ξαφνικά ξέφυγε. Το πρωί ο
Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης υιοθέτησε επιχείρηµα
του κ. Κασιδιάρη. Ζήτησα να ανακαλέσει αλλά δεν έχει ανακαλέσει µέχρι τώρα κανείς. Ο κ. Καµµένος µίλησε, όπως µιλούσε πριν
από δεκαοκτώ µήνες περίπου στην ίδια Αίθουσα.
Φοβάµαι ότι κάποιοι επιχειρούν, µην έχοντας τι να προτείνουν,
να ξυπνήσουν ξανά τους δαίµονες στην ελληνική κοινωνία. Και
είναι χρέος όλων όσων πιστεύουµε ότι η πατρίδα χρειάζεται ενότητα, ελπίδα και προοπτική, να δράσουµε. Από κάπου πρέπει να
ξεκινήσουµε.
Θα ξεκινήσω αντίστροφα. Ασκήθηκε συγκεκριµένη και τεκµηριωµένη κριτική στις διατάξεις που έχουν σχέση µε την τεχνολογική και τεχνική εκπαίδευση. Είµαστε σε γνώση των τροπολογιών
που σε λίγο θα παρουσιάσει ο Υπουργός Παιδείας και τις χαιρετίζω προκαταβολικά, γιατί µας τις έχει δώσει να τις δούµε. Είναι
µία σωστή παρέµβαση, γιατί το µέτρο όπως είχε παρουσιαστεί,
είχε απαράδεκτα ταξικό χαρακτήρα. Τα πράγµατα διορθώνονται
ριζικά µε τις παρεµβάσεις που γίνονται.
Δείτε το ανάποδα, κύριε Υπουργέ, αυτό που νωρίτερα σχολιάσατε από το Βήµα για το φορολογικό. Εγώ θα συµφωνήσω µαζί
σας ότι έχει γίνει εξαιρετική δουλειά και κανένας δεν µπορεί και
δεν πρέπει να την αδικεί. Αξιοποιήστε, όµως, τη βούληση, τη θέληση όλων των πτερύγων της Βουλής, για να έρθει σε αµέσως
επόµενο διάστηµα ένα φορολογικό µε σταθερότερους κανόνες,
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πιο ριζοσπαστικούς, πιο ρηξικέλευθους, που θα ενισχύουν την
κατεύθυνση και της κοινωνικής δικαιοσύνης και της ανάπτυξης.
Αξιοποιήστε τη βούληση όλων των Βουλευτών που µίλησαν για
το φορολογικό.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τέλος, σας καλώ την ύστατη στιγµή να αποσυρθούν οι διατάξεις για τη Δηµοτική Αστυνοµία και το Παρατηρητήριο.
Προσέξτε, δεν οµιλώ εκ µέρους των δηµάρχων. Μη σας παρασύρει η προηγούµενη ιδιότητά µου. Απλά, η προηγούµενη ιδιότητά µου µε κάνει να γνωρίζω και είµαι υποχρεωµένος να µιλήσω.
Δεν έχουµε δικαίωµα να αποδυναµώνουµε τον πλησιέστερο στον
πολίτη θεσµό σε καιρό κρίσης. Δεν έχουµε δικαίωµα αποκεντρωµένη Υπηρεσία να την κάνουµε κεντρική. Κάνουµε το ακριβώς
ανάποδο από αυτό που πρέπει να κάνουµε. Δεν έχουµε δικαίωµα
να ακυρώνουµε τη λειτουργία των θεσµών.
Και θέλω να σας πω, κύριε Υπουργέ, ακριβώς επειδή γνωρίζω,
τούτο. Δεν είναι, όπως ξέρετε, προαπαιτούµενο το ζήτηµα της
Δηµοτικής Αστυνοµίας για τώρα, είναι για τον Σεπτέµβρη. Είναι
µια πρόκληση για όλους µας -για τον παριστάµενο Υπουργό
Εσωτερικών και για όλους εµάς- να βοηθήσουµε και να δώσουµε
στο πρόγραµµα κινητικότητας τον ουσιαστικό του χαρακτήρα.
Θέλουµε τρεισήµισι χιλιάδες; Πολλοί περισσότεροι µπορούν
να µετακινηθούν µόνο από τους τρεις µεγάλους δήµους και να
εξυπηρετήσουν ανάγκες άλλων δήµων. Είναι πλεονάζον το προσωπικό στους τρεις µεγάλους δήµους και δεν πρέπει να πάνε σε
δήµους που δεν τους χρειάζονται, την ίδια ώρα που αυτό θα βοηθήσει τους προαναφερθέντες δήµους να ξαλαφρώσουν από ένα
τεράστιο χρέος.
Σε ό,τι αφορά το Παρατηρητήριο, κύριε Υπουργέ, θα επαναλάβω αυτό που είπα, ενώ απουσιάζατε το πρωί.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ολοκληρώστε, κύριε
συνάδελφε.
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Δεν είναι µνηµονιακή υποχρέωση. Αµφισβητούµε ευθέως ότι
είναι υποχρέωση που ήρθε στο τραπέζι από τους δανειστές µας.
Είναι δηµιουργηθείσα υποχρέωση από κάποιους µανδαρίνους
του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Δεν υπάρχει λογική στη
διάταξη. τριακόσιοι είκοσι πέντε οργανισµοί να πηγαίνουν σε ένα
σηµείο, εάν όχι τον πρώτο χρόνο, το δεύτερο. Θα έχουν προϋπολογισµό το καλοκαίρι οι ΟΤΑ.
Δεν έχουµε δικαίωµα να ακυρώσουµε τη λειτουργία. Εάν δέκα,
είκοσι, τριάντα, πενήντα ΟΤΑ δεν ισοσκελίζουν, να παρέµβουµε
παραδειγµατικά και τιµωρητικά, κύριε Υπουργέ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ολοκληρώσατε, κύριε
Κουκουλόπουλε. Τα είπατε και χθες αυτά.
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Υπάρχουν δήµοι –είµαι σε θέση
να γνωρίζω- που είναι σε κατάσταση χειρότερη από αυτήν που
ήταν η χώρα το 2009.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ολοκληρώσατε!
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Βοηθήστε µε την κινητικότητα
να φύγει από πάνω τους ένα τεράστιο βάρος. Έχουµε χρόνο
µέχρι τον Σεπτέµβρη. Πρέπει να αποσυρθούν αυτές οι διατάξεις,
γιατί δεν επιφέρουν καµµία µα καµµία συνέπεια.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε, κύριε
Κουκουλόπουλε. Τα είπατε και χθες.
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Από κάπου να ξεκινήσουµε. Από
τις διατάξεις του Υπουργείου Παιδείας, από την Αστυνοµία, από
το Παρατηρητήριο.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε πολύ.
Το λόγο έχει ο κ. Καπερνάρος για τρία λεπτά.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Λιγότερο από τρία λεπτά, γιατί θα
επαναφέρω το θέµα από το οποίο ξεκίνησε αυτή η συζήτηση και
η αναφορά σε αυτό το θέµα από τους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους.
Κύριε Πρόεδρε, να υπενθυµίσω ότι την ίδια ώρα που εκδιώκονται ως επίορκοι, παραδοθέντες στην πανελλήνια χλεύη, δηµόσιοι υπάλληλοι µε συνοπτικές διαδικασίες από πειθαρχικά
συµβούλια, χωρίς καν να ακουστούν από το φυσικό τους δικαστή, ο Γεωργίου –αναφέροµαι σε αυτό πάλι, ή Καραµανλής ή Γε-
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ωργίου- εναντίον του οποίου έχει ασκηθεί δίωξη για αυτόν ακριβώς το λόγο, είπε στην Κυβέρνηση ότι δεν παραιτείται, διότι θεωρεί ότι η ασκηθείσα ποινική δίωξη εναντίον του είναι µη
σύννοµη. Κρίνει και τις ασκηθείσες ποινικές διώξεις ο Γεωργίου!
Τους κρατάει, όµως, και γι’ αυτό δεν τολµούν να τον διώξουν.
Πρώτα απ’ όλα γιατί είναι πρώην υπάλληλος του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου, τον έχει διορίσει το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο. Εάν είναι πραγµατική η Κυβέρνηση, ας τον παραιτήσουν,
όπως εκδιώκουν τους υπαλλήλους µε τέτοιες διαδικασίες.
Κύριε Πρόεδρε, αναφέροµαι σε αυτό και περιµένω µια απάντηση, διότι αλλιώς είναι για ακόµη µία φορά εκτεθειµένοι, γιατί
δέχονται αυτά που έκανε ο Γεωργίου µε τις προσαυξήσεις, για
τις οποίες του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Επιτέλους, τον λόγο
έχει ο κ. Πετράκος. Σας είχα τόσες ώρες σε αναµονή.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας): Κύριε Πρόεδρε, ζητώ τον λόγο.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Θα καταθέσετε νοµοτεχνικές βελτιώσεις; Μόνο για νοµοτεχνικές βελτιώσεις.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας): Ναι, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ορίστε, κύριε Υπουργέ,
έχετε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας): Κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι,
καταθέτω νοµοτεχνική βελτίωση η οποία αφορά την παράγραφο
7 του άρθρου 101 του παρόντος πολυνοµοσχεδίου. Παρακαλώ
να διανεµηθεί.
Ευχαριστώ.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας κ. Ιωάννης Βρούτσης καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα νοµοτεχνική βελτίωση, η οποία έχει
ως εξής:
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Παιδείας
και Θρησκευµάτων): Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ορίστε, κύριε Υπουργέ,
έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Παιδείας
και Θρησκευµάτων): Κύριε Πρόεδρε, καταθέτω νοµοτεχνικές

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

βελτιώσεις για το άρθρο 82, προκειµένου να διανεµηθούν στο
Σώµα.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων κ.
Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος καταθέτει για τα Πρακτικά τις
προαναφερθείσες νοµοτεχνικές βελτιώσεις οι οποίες έχουν ως
εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ορίστε, κύριε Πετράκο,
έχετε το λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Μας ρώτησε ο κ. Στουρνάρας –
έφυγε από την Αίθουσα τώρα- µε ποιους είµαστε. Απαντούµε. Είµαστε µε το λαό που αγωνίζεται για το δικαίωµά του στη ζωή,
στην εργασία και στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια.
Ρωτάµε, όµως, τον κ. Στουρνάρα και την Κυβέρνηση. Εσείς µε
ποιους είσαστε; Με τους επικυρίαρχους προφανώς. Γι’ αυτό εκδώσατε για αύριο απαγορευτική διαταγή κάθε συνάθροισης,
όπως λέτε, και πορείας στο κέντρο της Αθήνας για τον κ. Σόιµπλε. Ντροπή και αίσχος, απαντούµε! Δεν θα σας περάσει, όµως.
Ο λαός θα δείξει την αντίθεσή του στον κ. Σόιµπλε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όσο παραµένει η Κυβέρνηση
στην εξουσία γίνεται όλο και πιο επικίνδυνη. Το ζήτηµα ξεπερνά
πλέον τις απολύσεις των εκπαιδευτικών, των δηµοτικών αστυνοµικών, των σχολικών φυλάκων. Ξεπερνά τις λεγόµενες διαθεσιµότητες. Ξεπερνά τις καταργήσεις των τοµέων της επαγγελµατικής εκπαίδευσης. Το ζήτηµα αφορά πλέον την ύπαρξη του δηµόσιου τοµέα της χώρας συνολικά.
Υλοποιείτε, κύριοι της Κυβέρνησης, πλήρως τις απαιτήσεις του
κεφαλαίου, των τραπεζών, τις εντολές της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και των δανειστών. Με το παρόν νοµοσχέδιο κλιµακώνετε µία
ανελέητη επίθεση ενάντια στα εργατικά και κοινωνικά δικαιώµατα
και οδηγείτε στην καταστροφή και την οικονοµία και την κοινωνία.
Την ίδια ώρα, βέβαια, που έχετε το θράσος να απολύσετε δωδεκάµισι χιλιάδες υπαλλήλους,χαρίζετε στον κ. Σάλλα 5,3 δις,
σας έδωσε στεγνά και εσάς, κύριε Στουρνάρα, και τον κ. Προβόπουλο ο Όλι Ρεν, λέγοντας ότι επιβαρύνατε το ελληνικό δηµόσιο
µε 5,3 δισεκατοµµύρια ευρώ, και χάσαµε και την Αγροτική Τράπεζα. Δώσατε στον κ. Σάλλα την Αγροτική Τράπεζα, η οποία µπορούσε να ανακεφαλαιοποιηθεί µε 3,8 δισεκατοµµύρια και να
παραµείνει στο δηµόσιο.
Αυτό πώς λέγεται; Θα µας πείτε ότι σας απειλούµε, όταν θα
σας πούµε ότι πρέπει να παρέµβουν αυτή την ώρα οι οικονοµικοί
εισαγγελείς και να σας καλέσουν να δώσετε εξηγήσεις µε ποιο
δικαίωµα επιβαρύνετε τον ελληνικό λαό µε 5,3 δισεκατοµµύρια,
µε ποιο δικαίωµα δίνετε µία τράπεζα; Υπάρχουν σήµερα χιλιάδες
αγρότες σε όλη την Ελλάδα οι οποίοι έχουν κάνει αιτήσεις για
επενδυτικά σχέδια. Και δεν υπάρχει πιστωτικό ίδρυµα να χρηµατοδοτήσει τις επενδύσεις αυτές. Είναι οκτώµισι χιλιάδες οι αγρότες που έχουν κάνει αίτηση.
Και έχετε και το θράσος να προχωράτε σε χιλιάδες απολύσεις
σχολικών φυλάκων, ανθρώπων µε 500 ευρώ το µήνα, δηµοτικών
αστυνοµικών, καθηγητών µέσης εκπαίδευσης. Και ακολουθούν
και άλλοι, καθηγητές, κοινωνιολόγοι, καθηγητές γυµναστικής.
Και έπεται και συνέχεια.
Η κατάργηση των πενήντα δύο ειδικοτήτων της γενικής εκπαίδευσης γίνεται µε το πρόσχηµα ότι οι υπό κατάργηση ειδικότητες δεν συνδέονται µε την αγορά εργασίας. Εάν, όµως,
πραγµατικά συµβαίνει αυτό, τότε γιατί στην ιδιωτική εκπαίδευση
συνεχίζουν να λειτουργούν και να αναπτύσσονται τµήµατα εκπαίδευσης για τις εν λόγω ειδικότητες; Είναι χαζοί οι σχολάρχες
που έχουν αυτές τις ειδικότητες; Προφανώς όχι. Η απάντηση
είναι ότι θέλετε να τους εξυπηρετήσετε.
Ένα άλλο επιχείρηµα του Υπουργείου Παιδείας είναι ότι οι ειδικότητες της δηµόσιας παιδείας δηµιουργούν επικαλύψεις µε
ανώτερες βαθµίδες τυπικής εκπαίδευσης ή µη τυπικής εκπαίδευσης. Το ερώτηµα είναι και πάλι προφανές.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Παρακαλώ, εκεί στο
βάθος καθίστε στη θέση σας. Παρακαλώ!
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Γιατί, άραγε δεν δηµιουργείται το
ίδιο πρόβληµα από τις αντίστοιχες ειδικότητες που προσφέρονται πλέον αποκλειστικά από τις ιδιωτικές σχολές;
Καταργείτε ακόµα και τη Σχολή Αργυροχρυσοχοΐας της Στεµνίτσας Αρκαδίας που έχει µια µακραίωνα ιστορία στην παραγωγή αποφοίτων και είναι άριστα εκπαιδευµένοι τεχνίτες και
αναγνωρίζεται αυτό από την επαγγελµατική τους αποκατάσταση.
Μάλιστα, η συγκεκριµένη σχολή είναι κληροδότηµα και δεν έχετε
κανένα δικαίωµα να την καταργήσετε. Γιατί την καταργείτε;
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Η Κυβέρνηση, λοιπόν, επιδιώκει µε ένα σµπάρο δυο τρυγόνια:
Και την απόλυση δυόµιση χιλιάδων εργαζοµένων και το κυριότερο, το επίσηµο ξεκίνηµα της κατάργησης της δωρεάν, δηµόσιας παιδείας και τη µετατροπή της ιδιωτικής εκπαίδευσης σε
µονόδροµο. Οι µαθητές που φοιτούσαν στις ειδικότητες που καταργούνται είναι περίπου είκοσι χιλιάδες. Θα οδηγηθούν στα δηµόσια ΙΕΚ όπου η φοίτηση δεν είναι δωρεάν, αλλά και στα
ιδιωτικά ΙΕΚ και κολέγια µε δίδακτρα από 3.000 έως 6.000 ευρώ
το χρόνο. Έχουν οι γονείς τους να δώσουν αυτά τα χρήµατα;
Προφανώς όχι.
Η στόχευση, λοιπόν, είναι η κατάργηση άπαξ διά παντός της
δωρεάν, δηµόσιας παιδείας και εκπαίδευσης, δηλαδή, του αναφαίρετου δικαιώµατος της ισότιµης πρόσβασης όλων στη µόρφωση. Ακόµα είναι η εγκαθίδρυση ενός εργασιακού κάτεργου
χωρίς αξιοπρέπεια, χωρίς σωµατεία, χωρίς δικαιώµατα µε τις
υψηλές θέσεις για τους λίγους και εκλεκτούς. Για όσους, δηλαδή, είναι στο σύστηµα και σχεδιάζουν. Αυτοί µόνο θα έχουν δικαίωµα πρόσβασης στις βαθµίδες τις εκπαίδευσης.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Οι αποφάσεις όµως αυτές δεν είναι αυτόβουλες αποφάσεις
της συγκυβέρνησης. Είναι πιστή εντολή των ανθρώπων που σας
στηρίζουν. Γι’ αυτό ήταν και ο Υπουργός στο ΙΕΚ ΑΚΜΗ, στα εγκαίνιά του.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ολοκληρώστε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Τρία λεπτά µου δώσατε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Έτσι νοµίζετε; Είµαι δίκαιος. Ήταν άλλα τρία λεπτά που µιλήσατε πιο µπροστά. Έκανα
τόσο αγώνα για να σας βάλω να µιλήσετε, µη µε προδώσετε και
εσείς. Μια κουβέντα παρακαλώ για να ολοκληρώσετε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Εφέτος προγραµµατίζεται να ξεκινήσει στην Ελλάδα το πρώτο πιλοτικό πρόγραµµα δυαδικής
επαγγελµατικής εκπαίδευσης κατά το γερµανικό πρότυπο. Ο κ.
Στυλιανίδης και ο κ. Φούχτελ το παρουσίασαν στη Φρανκφούρτη
τον περασµένο Δεκέµβρη και δεν έχει γίνει καµµία συζήτηση γι’
αυτό. Στα πλαίσια αυτής της εκπαίδευσης ο νέος –δεκαπέντε
ετών και άνω- θα αφιερώνει το 70% του χρόνου στην πρακτική
εξάσκηση και το 30% του χρόνου στην απόκτηση θεωρητικών
γνώσεων. Με τι αµοιβές, λοιπόν, θα εργάζονται οι µαθητές αυτοί;
Μήπως θα αντικατασταθεί το µόνιµο προσωπικό από τους µαθητές αυτούς; Προφανώς ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ολοκληρώσατε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Κλείνω, κύριε Πρόεδρε.
Ο ΣΥΡΙΖΑ, λοιπόν, τονίζει ότι µοναδική απάντηση απέναντι σε
αυτήν τη βαρβαρότητα της συγκυβέρνησης είναι ο µαζικός λαϊκός αγώνας. Ένας µεγάλος λαϊκός ξεσηκωµός για να ανατρέψει
την πολιτική της Κυβέρνησης και τα µνηµόνια. Ήδη, η πρώτη
ρωγµή έγινε µε την τοποθέτηση του κ. Κουκουλόπουλου για τη
Δηµοτική Αστυνοµία.
Εµείς, λοιπόν, καλούµε όλους τους Βουλευτές, διότι θα θέσουµε ονοµαστική ψηφοφορία, να µην απολυθεί κανένας, ούτε
οι σχολικοί φύλακες ούτε οι καθηγητές της τεχνικής εκπαίδευσης. Γι’ αυτό θα θέσουµε ονοµαστική ψηφοφορία.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Κύριε Πρόεδρε,
ζητώ τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ορίστε, κύριε Υπουργέ,
έχετε τον λόγο.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Θα ήθελα να καταθέσω κάποιες τελευταίες νοµοτεχνικές βελτιώσεις η σηµαντικότερη εκ των οποίων αφορά ένα αίτηµα το
οποίο κατατέθηκε από αρκετούς συναδέλφους, αρκετών κοµµάτων σχετικά µε την ενδεχόµενη δυνατότητα να εξαιρεθούν οι τρίτεκνοι από την διαδικασία της διαθεσιµότητας.
Κατά συνέπεια, το Υπουργείο ανταποκρινόµενο σε αυτό το αίτηµα προσθέτει στην παράγραφο 2 του άρθρου 99 την εξής
φράση: «Οι τρίτεκνοι υπάλληλοι µετατάσσονται ή µεταφέρονται
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κατά προτεραιότητα. Με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής
Μεταρρύθµισης καθορίζονται εισοδηµατικά και άλλα κριτήρια
καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή
της παρούσας διάταξης».
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Κυριάκος Μητσοτάκης καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες νοµοτεχνικές βελτιώσεις οι οποίες έχουν ως εξής:
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«
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

»)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΙΗ’ - 17 IOYΛIΟΥ 2013

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, ζητώ τον
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ορίστε, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ για µισό λεπτό να έχω το λόγο, επειδή είχα εκφράσει
στην πρωτολογία µου τις επιφυλάξεις µου και ήταν το αίτηµά µου
καθαρά για την προστασία των τριτέκνων οικογενειών.
Μετά την τοποθέτηση του Υπουργού που στην ουσία διασφαλίζει την υπαλληλική ιδιότητα στους τρίτεκνους που προβλέπονται στα άρθρα 80, 81 και 82 αίρω τις επιφυλάξεις που εξέφρασα
στην πρωτοµιλία µου και δηλώνω ότι θα υπερψηφίσω το νοµοσχέδιο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο κ. Αρβανιτόπουλος.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Παιδείας
και Θρησκευµάτων): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, από τις προγραµµατικές δηλώσεις της Κυβέρνησης έχουµε δεσµευτεί για τη
συνολική αναβάθµιση του εκπαιδευτικού µας συστήµατος, την
αναδιοργάνωση των υπηρεσιών του, την απλούστευση των λειτουργιών του, την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού του
για ποιότητα στην εκπαίδευση, αλλά και για δηµοσιονοµικό νοικοκύρεµα.
Στρατηγική µας επιλογή είναι η δηµόσια δωρεάν παιδεία
στους νέους και τις νέες µας. Γι’ αυτό και το σύνολο των µεταρρυθµίσεων που έχουν εξαγγελθεί από τον Ιούνιο του 2012, τόσο
αυτές που έχουν υλοποιηθεί όσο και αυτές που δροµολογούνται
να υλοποιηθούν ως το Σεπτέµβριο του 2013, υπακούουν και υπηρετούν µια ενιαία στρατηγική επιλογή: την αναβάθµιση της δηµόσιας εκπαίδευσης και της δια βίου µάθησης από το
νηπιαγωγείο στο πανεπιστήµιο, από την τυπική ως την άτυπη µάθηση.
Δηµόσια παιδεία σηµαίνει ελεύθερη, ανεµπόδιστη και καθολική προσφορά γνώσης δεξιότητας και ευκαιριών σε όλους τους
Έλληνες προσανατολισµένη στις εθνικές στρατηγικές επιλογές.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ-ΤΣΑΡΟΥΧΑ)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δηµόσια παιδεία, όµως, δεν σηµαίνει ατάκτως ερριµµένα και όλα στην τύχη τους: Καθηγητές,
ωρολόγιο πρόγραµµα, δεξιότητες, προγράµµατα σπουδών, τµήµατα ΤΕΙ και πανεπιστηµίων. Δεν σηµαίνει ηµιµαθείς µαθητές µε
πληµµελή παιδεία, ελλιπή τεχνική µόρφωση ή αποφοίτους µε
πτυχία χωρίς αντίκρισµα στην αγορά εργασίας. Δεν σηµαίνει διασφαλίζω σε όλους µια δωρεάν φοίτηση, χωρίς πρόγραµµα,
χωρίς κατεύθυνση, χωρίς προσανατολισµό, χωρίς στόχους που
είναι µεν βραχυπρόθεσµα δωρεάν αλλά στοιχίζει χαµένα χρόνια
στην ανεργία που οδηγούν σε χαµένες γενιές Ελλήνων.
Η δηµόσια παιδεία, δεν είναι µια τυπική υποχρέωση της πολιτείας προσανατολισµένη να εξυπηρετεί αυτούς που την παρέχουν. Είναι ένα ουσιαστικό και αναφαίρετο δικαίωµα του πολίτη
που οφείλουµε να του παρέχουµε, εκπληρώνοντας τις δικές του
προσδοκίες, τις δικές του απαιτήσεις, τις δικές του ανάγκες, τις
δικές του φιλοδοξίες δίνοντας ισότιµα της ευκαιρία σε κάθε πολίτη να επιτυγχάνει την προσωπική του ευηµερία συνεισφέροντας στον εθνικό πλούτο.
Γι’ αυτό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δηµόσια παιδεία σηµαίνει κάθε µαθητής να έχει τα βιβλία του µε την έναρξη των µαθηµάτων του, κάθε τάξη να έχει το δάσκαλο και τον καθηγητή
της, κάθε ώρα µαθήµατος να πιάνει τόπο, να δίνει γνώσεις, εφόδια και προοπτικές, να καλλιεργεί τις δεξιότητες, κάθε τίτλος
σπουδών και κάθε πτυχίο να έχει αντίκρισµα, να αθροίζει σε µια
προσφορά εργασίας και όχι να επικαλύπτει, να στρεβλώνει και
εν τέλει να οδηγεί είτε στην ανεργία είτε στην ετεροαπασχόληση
είτε στην υποαπασχόληση.
Αυτό σηµαίνει για εµάς, κυρίες και κύριοι της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, δωρεάν παιδεία.
Εσείς αντίθετα µε τις τακτικές σας, απαξιώνετε τη δηµόσια
παιδεία και ποινικοποιείτε την ιδιωτική πρωτοβουλία όταν εµείς
στα φανερά της αναγνωρίζουµε το συµπληρωµατικό της ρόλο
στα εκπαιδευτικά δρώµενα που τον οριοθετούµε µέσα από τον
έλεγχο.
Εσείς, όχι µόνο στην πραγµατικότητα, αλλά και στα κρυφά και
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υποδόρια εξυπηρετείτε την ιδιωτική εκπαίδευση, εφόσον υπηρετείτε και προασπίζεστε ένα στρεβλό εκπαιδευτικό σύστηµα που
παράγει ανέργους, που ικανοποιεί µικροπολιτικά συµφέροντα και
πελατειακές σχέσεις.
Εσείς αυτό που θέλετε είναι ένα τεχνικό λύκειο που παρέχει
δωρεάν, αλλά πληµµελή εκπαίδευση σε βαθµό που να αναγκάζει
τους αποφοίτους του να εγγράφονται στις ίδιες ειδικότητες που
αποφοίτησαν από αυτό το λύκειο, στα ΙΕΚ και µάλιστα στα ιδιωτικά ΙΕΚ. Δηλαδή, θεωρείτε ότι εξοφλάτε την τυπική υποχρέωσή
σας µε το να τους στέλνετε σε ένα λύκειο, µε ένα πτυχίο χωρίς
αντίκρισµα για να τους στείλετε µετά στους ιδιώτες που εσείς
καταγγέλλετε και εν τέλει στην ανεργία.
Ένα απλό νούµερο θα αναφέρω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, διότι τα νούµερα είναι αµείλικτα. Η ανεργία στους αποφοίτους των ΕΠΑΛ και των ΕΠΑΣ, σε αυτές τις ειδικότητες που
σήµερα καταργούµε από τα ΕΠΑΛ και τις ΕΠΑΣ, ξεπερνά σήµερα
το 28%, ενώ στους αποφοίτους της µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης δεν υπερβαίνει το 18%.
Να σας πω και ένα άλλο στοιχείο. Ένας στους τρεις αποφοίτους των ΕΠΑΛ και των ΕΠΑΣ συνεχίζουν τις σπουδές τους στα
ΙΕΚ και µάλιστα στις ίδιες ειδικότητες που αποφοίτησαν, παρατείνοντας µε αυτόν τον τρόπο το χρόνο ένταξης στο παραγωγικό
δυναµικό της χώρας, εξαντλώντας τις λιγοστές αντοχές της ελληνικής οικογένειας.
Τι κάνουµε σήµερα; Σηµειώστε το. Εµείς αυξάνουµε τη δυναµικότητα φοίτησης των δηµοσίων ΙΕΚ από δέκα χιλιάδες σε δεκαπέντε χιλιάδες µε παράλληλα καθολική κάλυψη των
διδάκτρων. Πρέπει να γνωρίζετε ότι εδώ και τρία χρόνια κάθε εκπαιδευόµενος σε δηµόσιο και σε ιδιωτικό ΙΕΚ επιχορηγούνταν µε
630 ευρώ το εξάµηνο, όσο δηλαδή είναι περίπου τα δίδακτρα
στο δηµόσιο ΙΕΚ και ένα µέρος των διδάκτρων στα ιδιωτικά ΙΕΚ.
Από το Σεπτέµβριο του 2013 και κατά τη διάρκεια όλης της νέας
προγραµµατικής περιόδου έως το 2020 η επιδότηση των διδάκτρων θα είναι καθολική και θα αποδίδεται σε όλους τους σπουδαστές των δηµοσίων ΙΕΚ. Άρα, δηµόσια δωρεάν παιδεία και στα
δηµόσια ΙΕΚ. Αυτή είναι η απάντηση σ’ αυτούς που επιχείρησαν
να συκοφαντήσουν τις προθέσεις και να διαστρεβλώσουν τις επιλογές µας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για εµάς δηµόσια εκπαίδευση
σηµαίνει εννιάχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση που θα εξασφαλίζει τις βασικές γνώσεις και δεξιότητες, σηµαίνει ένα γενικό λύκειο µε γνωσιακή αυτοτέλεια και καλύτερη δυνατή προετοιµασία
για την τριτοβάθµια εκπαίδευση ή για τη µεταδευτεροβάθµια
επαγγελµατική κατάρτιση, που δεν θα καθιστά τη φροντιστηριακή ενίσχυση αναγκαία προϋπόθεση εισαγωγής στα ανώτατα
εκπαιδευτικά Ιδρύµατα. Σηµαίνει ένα τεχνικό λύκειο που θα παρέχει, θα µεταδίδει, θα εφοδιάζει τους σπουδαστές του µε τις
απαιτούµενες τεχνικές και επαγγελµατικές γνώσεις και δεξιότητες, µε καθολική εφαρµογή του θεσµού της µαθητείας, χωρίς
συστηµικές στρεβλώσεις και επικαλύψεις, µε αποφοίτους ανώτερων βαθµίδων τυπικής εκπαίδευσης ή µη τυπικής κατάρτισης.
Δηµόσια δωρεάν παιδεία σηµαίνει, επίσης, δηµόσια ινστιτούτα
επαγγελµατικής κατάρτισης που θα παρέχουν τόσο µεταγυµνασιακή όσο και µεταλυκειακή επαγγελµατική κατάρτιση όχι στα
σηµερινά διακόσια επαγγέλµατα, που τα περισσότερα παρέχουν
ανεργία στους νέους εξυπηρετώντας πελατειακά συµφέροντα
και στρεβλώσεις, αλλά σε εκείνα που η χώρα αποδεδειγµένα
χρειάζεται και µπορεί να εξυπηρετήσει.
Με αυτήν την αναβάθµιση των δηµόσιων ΙΕΚ ανασυγκροτούµε,
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και την ανώτερη τεχνική εκπαίδευση, η οποία είχε εκλείψει µετά την ανωτατοποίηση των τεχνολογικών ιδρυµάτων, των ΤΕΙ.
Τέλος, δηµόσια δωρεάν παιδεία σηµαίνει για εµάς πανεπιστήµια και τεχνολογικά ιδρύµατα ισχυρά, ανταγωνιστικά και αναγνωρίσιµα στο διεθνή χώρο, µε αποφοίτους που θα συµβάλλουν και
θα συνεισφέρουν στο εθνικό κεφάλαιο.
Γι’ αυτό, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, προτάξαµε ως αναγκαία προϋπόθεση για την ουσιαστική αναβάθµιση του εκπαιδευτικού µας συστήµατος την αναδιοργάνωση
των υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και την αξιοποίηση του
ανθρώπινου δυναµικού του. Γι’ αυτό αντιτάξαµε στον ποσοτικό
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προσδιορισµό των πλεοναζόντων και υπό διαθεσιµότητα εκπαιδευτικών τη θεσµική αλλαγή, τις µεταρρυθµίσεις που προωθήσαµε και προωθούµε για το γενικό λύκειο, το νέο τεχνικό λύκειο,
τα δηµόσια ΙΕΚ, τα Πανεπιστήµια και τα ΤΕΙ. Γι’ αυτό και στον ποσοτικό προσδιορισµό των επτάµισι δήθεν χιλιάδων εκπαιδευτικών που ήταν για διαθεσιµότητα αποδείξαµε µε µεθοδολογική
αρτιότητα, µε ένα ολοκληρωµένο σχέδιο αξιολόγησης δοµών και
διαδικασιών, που στελεχώνονται από εκατόν εβδοµήντα χιλιάδες
εργαζόµενους -την οποία όλοι απεδέχθησαν- ότι οι εκπαιδευτικοί
που δύνανται να τεθούν σε διαθεσιµότητα, σε κινητικότητα, δεν
µπορεί να υπερβαίνουν τις δυόµισι χιλιάδες.
Η πρακτική που ακολουθήθηκε τα προηγούµενα χρόνια και
στα ΕΠΑΛ και στις ΕΠΑΣ οδήγησε στην ύπαρξη εκατόν δέκα διαφορετικών ειδικοτήτων εκπαιδευτικών, µοναδικό φαινόµενο στην
ευρωπαϊκό χώρο. Σήµερα καταργούµε πενήντα ειδικότητες καθηγητών που δίδασκαν δώδεκα ειδικότητες επαγγελµάτων από
τις τριάντα εννιά που παρέχονται στα ΕΠΑΛ και στις ΕΠΑΣ. Δεν
καταργούµε τις ειδικότητες. Αυτές οι ειδικότητες ανεβαίνουν κλίµακα, για να παρέχονται από τα δηµόσια ΙΕΚ σε µεταλυκειακό
επίπεδο.
Πέραν αυτού, µεριµνήσαµε ώστε η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών να απορροφηθεί είτε από το Υπουργείο Υγείας είτε από
τους δήµους είτε σε διοικητικές υπηρεσίες.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η πολιτεία έχει την καίρια ευθύνη µε τα παρεχόµενα προγράµµατα σπουδών του τεχνικού λυκείου και τα προγράµµατα επαγγελµατικής κατάρτισης διαµέσου
των δηµοσίων ΙΕΚ να προσανατολίζει τους νέους σε επαγγέλµατα αιχµής, σε κλάδους µε προοπτική, σε θέσεις εργασίας που
δεν συγκρούονται ή ανταγωνίζονται άλλες παρόµοιες ανωτέρου
εκπαιδευτικού επιπέδου και κύκλου. Πρέπει να προσφέρουµε
εκείνες τις ειδικότητες επαγγελµάτων, οι οποίες θα τους εξασφαλίσουν γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελµατικά δικαιώµατα,
ώστε να µπορούν να σταδιοδροµήσουν ακόµη και αν σταµατήσουν εδώ τις σπουδές τους.
Επιτέλους, πρέπει να αποφασίσουµε σε αυτήν τη χώρα σε
ποια βαθµίδα εκπαίδευσης πρέπει να σπουδάζει κάθε ελληνόπουλο, ποιο επάγγελµα και µε ποια επαγγελµατικά δικαιώµατα.
Γι’ αυτό, άλλωστε, την περασµένη εβδοµάδα ανακοινώσαµε το
εθνικό πλαίσιο προσόντων που εναρµονίζει τα πτυχία και τους
τίτλους σπουδών µε τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά.
Μπορώ να σας φέρω πολλά παραδείγµατα γι’ αυτό το οποίο
προείπα. Αρκεί µόνο ένα. Έχουµε σ’ αυτόν τον τόπο νοσηλευτές
που αποφοιτούν από ΕΠΑΛ, από ΕΠΑΣ, από ΙΕΚ, από ΤΕΙ, από
πανεπιστήµια. Αναλογιστείτε το στρεβλό πληθωρισµό προσφοράς και τη σύγχυση που προξενείτε. Σε ποια ευρωπαϊκή χώρα
ποια µελέτη αγοράς εργασίας αναγνωρίζει στο επάγγελµα του
νοσηλευτή τέσσερα διακριτά περιγράµµατα που δικαιολογούν
την απόκτηση προσόντων και δικαιωµάτων από ισάριθµα επίπεδα
εκπαίδευσης; Γι’ αυτό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, προχωρούµε σε στρατηγικές επιλογές αναφορικά µε το ποια επαγγέλµατα πρέπει να παρέχει τόσο η τυπική εκπαίδευση όσο και η
µεταγυµνασιακή ή η µεταλυκειακή επαγγελµατική κατάρτιση από
τα δηµόσια ΙΕΚ.
Ακούω κριτική και καταγγελίες που αφορούν στην αυθαίρετη
δήθεν κατάργηση παρεχοµένων ειδικοτήτων επαγγελµάτων από
τα ΕΠΑΛ και τις ΕΠΑΣ. Σας αποδεικνύουµε ότι η κατάργησή τους
υπηρετεί έναν εθνικό σχεδιασµό. Εσείς που ασκείτε αυτήν την
κριτική δείξτε µου τις µελέτες που υπαγόρευσαν την υπαγωγή
τους στην τυπική τεχνική εκπαίδευση. Δεν θα βρείτε ούτε µελέτες ούτε σχέδιο. Μόνο εάν παρατηρήσετε τον αριθµό εκπαιδευτικών ανά ειδικότητα και τη διασπορά τους στις περιοχές της
χώρας -όσων σήµερα θέτουµε εκ της καταργήσεως των προγραµµάτων σπουδών που δίδασκαν σε διαθεσιµότητα- θα αντιληφθείτε ποια στρέβλωση, ποιες πελατειακές σχέσεις οδήγησαν
κατ’ αρχάς στην πρόσληψή τους και στη συνέχεια στη δηµιουργία προγραµµάτων σπουδών για τους σπουδαστές. Ένα παράδειγµα µόνο θα σας φέρω. Τριάντα εννέα εκπαιδευτικοί της
ειδικότητας κοινωνικής εργασίας είναι διασπαρµένοι σε εννέα
περιφέρειες, χωρίς να συγκροτούν κρίσιµη µάζα που απαιτεί η
παροχή του µαθήµατος που διδάσκουν σε όλη τη χώρα, χωρίς
σχέδιο, χωρίς προοπτική, χωρίς µελέτη, στο πόδι για την τακτο-
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ποίηση «ηµετέρων».
Θέλω σ’ αυτό το σηµείο να διαβεβαιώσω και τους Έλληνες πολίτες και τους µαθητές ότι όλοι οι µαθητές που επέλεξαν ειδικότητες επαγγελµάτων που από το Σεπτέµβρη του 2013 δεν θα
παρέχονται στα ΕΠΑΛ και στις ΕΠΑΣ, αυτοί θα ολοκληρώσουν
κανονικά τις σπουδές τους και µάλιστα αποδώσαµε επαγγελµατικά δικαιώµατα που εκκρεµούσαν για πέντε χρόνια στις περισσότερες ειδικότητες επαγγελµάτων και σ’ αυτές που
καταργούνται, ώστε να διασφαλίσουµε τα παιδιά που αποφοίτησαν και θα αποφοιτήσουν φέτος.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µετά από χρόνια υπερπληθωρισµού προσφοράς οµοειδών ειδικοτήτων σε περισσότερες από
µια βαθµίδες, δηλαδή και σε ΕΠΑΛ και σε ΕΠΑΣ και σε ΙΕΚ και
ΤΕΙ και σε πανεπιστήµια, πρέπει να εξορθολογήσουµε το σύστηµα, ούτως ώστε κάθε νέος και νέα να ξέρει πού σπουδάζει,
τι σπουδάζει και τι επαγγελµατικά δικαιώµατα λαµβάνει. Αντιστοίχιση γνωστικών αντικειµένων και επαγγελµάτων, απόδοση επαγγελµατικών δικαιωµάτων, ώστε να προστατεύσουµε τους
αποφοίτους να θωρακίσουµε τη δηµόσια εκπαίδευση, προκειµένου να έχουµε ειδικότητες και εκπαιδευτικούς στην αγορά και
στις τάξεις.
Εµείς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, προχωρούµε µε στρατηγική, µε σχέδιο και µε βήµατα γοργά. Αρκεί να ανατρέξετε στις
προγραµµατικές δηλώσεις, για να δείτε όλο αυτό το σχέδιο και
το πώς εξελίσσεται µε αναδιάταξη του προσωπικού διαµέσου
της κινητικότητας, µε µετατάξεις που θα προχωρήσουν άµεσα,
ώστε να επιλύσουµε το ζήτηµα της στρεβλής κατανοµής που ταλανίζει επί χρόνια τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ολοκληρώστε,
σας παρακαλώ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Παιδείας
και Θρησκευµάτων): Ολοκληρώνω σε ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ
για την ανοχή σας.
Καλύπτουµε τα κενά στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση µε µετατάξεις απ’ τη δευτεροβάθµια στις ειδικότητες γυµναστών, πληροφορικής, γαλλικής φιλολογίας, θεατρικών σπουδών, µουσικής
και καλλιτεχνικών. Έτσι, σταµατάµε το απόστηµα των τρεισήµισι
αποσπάσεων το χρόνο των εκπαιδευτικών χωρίς κριτήρια, χωρίς
µελέτη, µε την κάλυψη των διοικητικών θέσεων από εκπαιδευτικούς, τόσο στην κεντρική όσο και στις περιφερειακές υπηρεσίες,
όσο και στα δηµόσια ΙΕΚ που σήµερα λειτουργούν µόνο µε αποσπασµένους.
Αλλά και µε την ψηφιοποίηση του συστήµατος καθηµερινής
παρουσίας εκπαιδευτικών στο σχολείο, θα καταρριφθεί και ο
µύθος των πολλών δήθεν αδυνατούντων εκπαιδευτικών, που
υποτιµά το λειτούργηµα του εκπαιδευτικού και αδικεί το 99% των
εκπαιδευτικών της χώρας µας. Διότι πρέπει να γνωρίζετε ότι
αφορά έναν ελάχιστο αριθµό εκπαιδευτικών. Πέραν αυτού, από
τον Σεπτέµβριο που εγκαθίσταται η υποχρεωτική ηµερήσια ηλεκτρονική ενηµέρωση του πληροφοριακού συστήµατος, επιτέλους µετά από πολλά χρόνια θα γνωρίζει το Υπουργείο Παιδείας
ποιος εργάζεται, πού εργάζεται, σε ποια θέση και πόσο, ώστε
κανείς να µην αδικείται.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τις πολιτικές µας αποφάσεις τις
υπαγορεύει το καθήκον για παροχή δηµόσιας, δωρεάν, εθνικής
παιδείας και ίσων ευκαιριών στη νέα γενιά των Ελλήνων.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ο κ. Γεωργαντάς έχει το λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ: Κύριοι συνάδελφοι, νοµίζω ότι µε
τις τελευταίες τοποθετήσεις των Υπουργών και τις βελτιωτικές
προτάσεις οι οποίες κατατέθηκαν, έχουν λυθεί αρκετά από τα
ζητήµατα που απασχόλησαν όλους τους Βουλευτές αυτές τις
µέρες. Νοµίζω ότι µε όσο το δυνατόν καλύτερο τρόπο λύνονται
κάποιες αδικίες ή κάποιες στρεβλώσεις οι οποίες υπήρχαν.
Αυτό όµως το οποίο δεν νοµίζω ότι έγινε κατανοητό από τις
συνεδριάσεις της Ολοµέλειας χθες και σήµερα προς την κοινωνία είναι η σύγχυση η οποία δυστυχώς έχει υπάρξει, ιδίως προς
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τους δηµοσίους υπαλλήλους, σε σχέση µε το καθεστώς της κινητικότητας, της διαθεσιµότητας και εν τέλει των απολύσεων,
όπου αυτό απαιτείται.
Υπάρχει µια σύγχυση στην κοινωνία σε σχέση µε τους όρους
αυτούς. Για τη σύγχυση αυτή φταίµε εµείς. Φταίµε εµείς που δεν
δώσαµε ξεκάθαρο το περίγραµµα των µεταρρυθµιστικών κινήσεων οι οποίες προβλέπονται για το δηµόσιο και των καθυστερήσεων που υπήρξαν στους επιµέρους τοµείς αυτών των
ενεργειών.
Υπάρχουν δύο µόνο δεδοµένα αυτή τη στιγµή σε σχέση µε τις
ενέργειες του Υπουργείου σχετικά µε τους δηµοσίους υπαλλήλους. Το ένα είναι ότι υπήρξε µια πρώτη φάση διαθεσιµότητας
τον Δεκέµβριο του 2012, όπου τέθηκαν σε διαθεσιµότητα χίλιοι
ενιάκοσιοι υπάλληλοι. Αλλά εκεί υπάρχει ένα δεδοµένο, το οποίο
αυτή τη στιγµή είναι υπαρκτό. Όλοι αυτοί οι υπάλληλοι έχουν τοποθετηθεί σε κενές θέσεις άλλων Υπουργείων. Αυτό είναι ένα
πρώτο δεδοµένο, το οποίο δίνει όµως και ένα στίγµα για την αξιοπιστία της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου, για τη βούληση
της Κυβέρνησης να εφαρµόσει αυτά τα οποία είχε νωρίτερα ανακοινώσει. Πράγµατι, µόνο λίγοι από τους χίλιους ενιακόσιους δεν
έχουν τοποθετηθεί ακόµα στις θέσεις τους. Είναι καθαρά διαδικαστικό το ζήτηµα. Έχουν επιλεγεί οι θέσεις στις οποίες θα τοποθετηθούν. Αυτό είναι το ένα δεδοµένο που υπάρχει µέχρι
σήµερα.
Το δεύτερο δεδοµένο το οποίο υπάρχει είναι ότι σε επίπεδο
απολύσεων υπάρχουν µόνο οι δύο χιλιάδες εξακόσιες απολύσεις
των εργαζοµένων της ΕΡΤ. Καµµία άλλη απόλυση δεν υπάρχει,
ούτε υπάρχει σε σχέση µε τους φορείς τους οποίους σήµερα
έχουµε προς κρίση στην Ολοµέλεια, δηλαδή σε σχέση µε τους
σχολικούς φύλακες ή µε τη Δηµοτική Αστυνοµία ή µε τους καθηγητές. Πρέπει να γίνει κατανοητό στον κόσµο ότι οι υπάλληλοι
που εργάζονταν είτε στη Δηµοτική Αστυνοµία, είτε ως σχολικοί
φύλακες, είτε ως εκπαιδευτικοί στις ειδικότητες οι οποίες καταργήθηκαν, µπαίνουν σε καθεστώς διαθεσιµότητας.
Η διαθεσιµότητα -είναι ξεκάθαρο για όποιον θέλει, πραγµατικά, να δει την έννοια του όρου και δεν θέλει να λαϊκίσει- δεν σηµαίνει κατά βάση και υποχρεωτικά ότι θα οδηγήσει σε µία
απόλυση, σε µία υποχρεωτική αποχώρηση από το δηµόσιο.
Υπάρχει µια δεξαµενή κινητικότητας, στην οποία αυτήν τη στιγµή
έχουν ενταχθεί οι υπάλληλοι των φορέων που προανέφερα.
Πιστεύουµε και ευελπιστούµε ότι στο διάστηµα που αναµένεται µέχρι τη δεύτερη φάση να προλάβει το Υπουργείο να ολοκληρώσει τις δεσµεύσεις του σε σχέση µε την εξεύρεση των
πλαστών δικαιολογητικών των επίορκων υπαλλήλων, των υπαλλήλων οι οποίοι κάνοντας κατάχρηση των προσωρινών διαταγών
των δικαστηρίων παραµένουν στις εργασίες. Επίσης, πιστεύουµε
ότι θα ξεκαθαρίσει ποιοι απ’ αυτούς πρέπει να παραµένουν στο
δηµόσιο και ποιοι όχι, να αφαιρεθούν αυτοί, να απολυθούν αυτοί,
να οδηγηθούν σε αποχώρηση.
Διότι νοµίζω ότι κανένας από όσους βρίσκονται µέσα σε αυτήν
την Αίθουσα δεν έχει οποιαδήποτε διαφωνία ότι αυτός που κατέχει πλαστά δικαιολογητικά ή αυτός ο οποίος είναι επίορκος ή
αυτός για τον οποίο το δικαστήριο αποφάσισε την απόλυσή του
δεν έχει θέση στο δηµόσιο. Αφού απολυθούν όλοι αυτοί -και
αυτό είναι στοίχηµα για το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθµισης- τότε θα δούµε από τη δεξαµενή της κινητικότητας ποιοι από
τους υπαλλήλους που τέθηκαν σήµερα σε κινητικότητα είναι
αυτοί που δεν έχουν τα αναγκαία εκείνα προσόντα που απαιτούνται σε ένα δηµόσιο, έτσι όπως το αισθανόµαστε, έτσι όπως το
θέλουµε.
Κύριε Υπουργέ, σας άκουσα στην οµιλία σας που είπατε ότι η
σιωπηλή πλειοψηφία της κοινωνίας αποδέχεται, πράγµατι, αυτές
τις µεταρρυθµίσεις. Αυτό είναι η αλήθεια. Όµως αυτή η σιωπηλή
πλειοψηφία, η οποία µας παρακολουθεί, απαιτεί ένα και µόνο
πράγµα. Θέλει οι όποιες αποχωρήσεις από το δηµόσιο να γίνουν
µε έναν αντικειµενικό και δίκαιο τρόπο. Μόνο έτσι οι όποιες µεταρρυθµίσεις θα µπορέσουν να γίνουν αποδεκτές από την κοινωνία και εντέλει να λειτουργήσουν έτσι όπως εµείς θέλουµε.
Διαβάζω την τροποποιητική διάταξη που φέρατε, κύριε
Υπουργέ, σε σχέση µε τα κριτήρια της αξιολόγησης αυτών που
εντέλει, µπαίνοντας στη δεξαµενή της κινητικότητας θα απορρο-
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φηθούν σε άλλες θέσεις ή όχι. Χαίροµαι που γίνεται επιτέλους η
διάκριση των τριών περιπτώσεων του ΑΣΕΠ.
Υπάρχει µία σύγχυση στον κόσµο. Υπάρχει το ΑΣΕΠ του γραπτού διαγωνισµού, υπάρχει η διαδικασία επιλογής από το ΑΣΕΠ
που από την αρχή µέχρι το τέλος την έκανε το ΑΣΕΠ και υπάρχει
και η διαδικασία στην οποία απλώς το ΑΣΕΠ επόπτευε, είχε έναν
ρόλο ο οποίος ήταν µόνο εποπτικός και δεν ήταν σε θέση να κρίνει τη µοριοδότηση που εισφέρθηκε σε αυτό από άλλους φορείς
και του δόθηκε ως δεδοµένη.
Πρέπει, λοιπόν, για να µην υπάρχει το κλίµα αβεβαιότητας σε
όλους τους δηµοσίους υπαλλήλους, να γίνει κατανοητό ότι αυτοί
που, πράγµατι, στις δύο πρώτες των περιπτώσεων του ΑΣΕΠ, δηλαδή είτε του γραπτού διαγωνισµού είτε της επιλογής µε αντικειµενικά κριτήρια που έγινε από το ΑΣΕΠ και µόνο και όχι απλώς
µε την εποπτεία του ΑΣΕΠ, δεν έχουν να φοβούνται τίποτα σε
σχέση µε την εργασία τους. Η κοινωνία είναι έτοιµη να αποδεχθεί
αυτόν τον αντικειµενικό τρόπο.
Αυτό που πρέπει επίσης να γίνει κατανοητό είναι ότι οι ενέργειες και οι πρωτοβουλίες αυτές δεν έχουν δηµοσιονοµικούς
στόχους. Ο στόχος είναι να µη µείνουν στο δηµόσιο αυτοί που
δεν τους αξίζει να µείνουν για τους λόγους που προανέφερα και
στη θέση τους να έρθουν οι νέοι εκείνοι, οι νέοι µε τα προσόντα,
οι οποίοι περιµένουν τους διαγωνισµούς του ΑΣΕΠ ή είναι επιτυχόντες του ΑΣΕΠ αλλά δεν έχουν προωθηθεί στις θέσεις τους,
έτσι ώστε να µπορέσουµε να έχουµε το δηµόσιο το οποίο επιθυµούµε όλοι.
Δεν είναι ένας περιορισµός των δηµοσίων υπαλλήλων, αυτός
γίνεται µε την αρχή της αναλογικότητας πέντε προς ένα. Αυτό
που προσπαθούµε να κάνουµε τώρα και που είναι το στοίχηµα
για την Κυβέρνηση αυτή και για το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθµισης ειδικότερα για τους επόµενους µήνες είναι να καταφέρουµε, φεύγοντας από το δηµόσιο αυτοί που, πραγµατικά,
πρέπει να φύγουν έχοντας χρησιµοποιήσει τα αντικειµενικά και
δίκαια κριτήρια που αναφέρονται στο νόµο, να ακολουθήσει αµέσως η πλήρωση των κενών θέσεων από νέους ανθρώπους που
έχουν τα προσόντα και θα µπορέσουν να υπηρετήσουν το δηµόσιο έτσι όπως το φανταζόµαστε και το θέλουµε όλοι µας.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Γεωργαντά.
Ο κ. Παναγιώτης Κουρουµπλής έχει τον λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, είναι πάνδηµο το αίτηµα του ελληνικού λαού αλλά πιστεύω και το αίτηµα
όλων των πτερύγων της Βουλής, η Κυβέρνηση να δεσµευτεί δηµόσια στο Κοινοβούλιο ότι αύριο στις συζητήσεις µε τον κ. Σόιµπλε, επιτέλους, και µε την στήριξη όλου του ελληνικού λαού -αν
θέλετε και του Κοινοβουλίου- να τεθεί το θέµα των κατοχικών
υποχρεώσεων της Γερµανίας προς τον ελληνικό λαό.
Είναι ένα αίτηµα µε το οποίο δεν νοµίζω ότι διαφωνεί κανένας
Βουλευτής και κανένας Έλληνας. Και θα είναι, αν θέλετε, στα
συν της Κυβέρνησης, να δεσµευθεί ότι αυτό το κρίσιµο ζήτηµα
που έχει να κάνει µε ιστορικούς, µε ηθικούς, µε οικονοµικούς λόγους για αυτόν τον τόπο, θα τεθεί µε τον πιο εύληπτο τρόπο στις
αυριανές συνοµιλίες της Κυβέρνησης µε τον κ. Σόιµπλε.
Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αν διαβάσει κανείς τις προγραµµατικές δηλώσεις της Κυβέρνησης και επειδή
είµαστε Βουλευτές και ξέρουµε τι αξία έχουν οι προγραµµατικές
δηλώσεις και τι στοιχείο αυτοδέσµευσης έχουν για την Κυβέρνηση, θα δει µε πολύ καθαρό τρόπο ότι η Κυβέρνηση τότε δεσµεύτηκε ότι όλα αυτά τα ζητήµατα που σήµερα συζητούµε για
τους υπαλλήλους του δηµοσίου, θα υπόκεινται σε µια µελέτη
αξιόπιστη, αντικειµενική, µια µελέτη που θα αξιολογεί και τους
φορείς και τα πρόσωπα.
Σήµερα µπορεί να ισχυριστεί κανείς ότι προχωρεί η Κυβέρνηση κάτω από την πίεση της τρόικας σε απολύσεις γενικώς. Πιάνουµε τη Δηµοτική Αστυνοµία, πιάνουµε τους φύλακες. Κυρία
Πρόεδρε, η παρουσία και η χρησιµότητα των φυλάκων των 600
ευρώ δεν περιορίζεται µόνο στο να φυλάττουν τα σχολεία ή να
τα καθαρίζουν. Πρωτίστως προστατεύουν τα παιδιά µας από
τους εµπόρους των ναρκωτικών και εδώ είναι ένα κρίσιµο ζήτηµα
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για την Κυβέρνηση που πρέπει να µας εξηγηθεί. Πώς θα απαλλαγούν τα παιδιά και τα σχολεία από τον κίνδυνο των εµπόρων
ναρκωτικών; Είναι ένα πολύ κρίσιµο ζήτηµα. Δεν είναι ζήτηµα που
τίθεται αντιπολιτευτικά. Διότι στη συντριπτική τους πλειοψηφία
οι Βουλευτές αυτού του Κοινοβουλίου πηγαίνουν τα παιδιά τους
στα δηµόσια σχολεία. Είναι λίγοι εκείνοι που πηγαίνουν τα παιδιά
τους σε ιδιαίτερα σχολεία, που τέλος πάντων έχουν µια άλλη
φροντίδα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ρώτησε το πρωί ο αξιότιµος Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας «και τι θα
κάνετε εσείς αν αύριο έρθετε στην Κυβέρνηση; Πώς θα πληρώσετε όλους αυτούς τους υπαλλήλους;»
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 130 εκατοµµύρια είναι το δηµοσιονοµικό κόστος γι’ αυτό το φοβερό πρόβληµα που ζουν σήµερα οι υπάλληλοι που είναι σε ηλικία εξήντα ετών. Συνάντησα
άνθρωπο στην είσοδο της Βουλής που µε πλησίασε και µου είπε:
«Κύριε Κουρουµπλή, είµαι εξήντα δύο ετών, τι θα γίνω εγώ;» Πώς
θα απαντήσουµε σε αυτόν τον πολίτη; Πώς θα απαντήσουµε σε
αυτούς τους πολίτες που τους αποκεφαλίζουµε τα όνειρα, την
αξιοπρέπεια, τη ζωή τους -βάζουµε τα ίδια τους τα παιδιά σε
αυτό το άγχος της ανέχειας- όταν δεν έχουµε απαντήσει, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, σε κρίσιµα ερωτήµατα;
Πρώτον, τι έγινε µε τη λίστα Λαγκάρντ µέχρι σήµερα µετά από
τρία χρόνια; Τι έγινε µε τη λίστα των χιλίων εξακοσίων προσώπων
µεγάλης ακίνητης εµπορικής περιουσίας που έχουν δέκα χρόνια
να ελεγχθούν και να πληρώσουν φόρο και επί τρία χρόνια η λίστα
ταξιδεύει από τη µια υπηρεσία στην άλλη;
Τι γίνεται µε το αίτηµα που έχει τεθεί από τη Βουλή στον κ.
Στουρνάρα και να µας το καταθέσει, αν έχει υποβάλει το αίτηµα
στο Λουξεµβούργο, για να έχουµε τα στοιχεία στα οποία αναφέρθηκε και ο κ. Γιούνγκερ. Να µας πει, όµως, η Κυβέρνηση και
να µας καταθέσει το σχετικό αίτηµα, αν έχει υποβληθεί τέτοιο αίτηµα, όπως και αν έχει υποβληθεί σχετικό αίτηµα για τα ακίνητα
ελληνικής ιδιοκτησίας στην Αγγλία ή τα σκάφη ελληνικής ιδιοκτησίας στην Ολλανδία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µετά από τόσα χρόνια, µετά
από τόση οικονοµική κρίση έρχεται το Υπουργείο Οικονοµικών
και δηλώνει ότι δεν έχει λίστα, ότι δεν έχει µητρώο των offshore
εταιρειών. Η αρµόδια Διεύθυνση Ελέγχου δηλώνει ότι δεν έχει
λίστα των συνδεόµενων εταιρειών, δηλαδή των οµίλων της µεγάλης φοροαποφυγής. Επί τέσσερα χρόνια είχαµε µια διεύθυνση
για αυτόν τον τοµέα µε ένα υπάλληλο και σήµερα έχουµε µια διεύθυνση µε τέσσερις υπαλλήλους, για να τα βάλει µε όλα αυτά
τα µεγαθήρια.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Διερωτώµαι µάλιστα και θέλω να απαντήσει ο Υπουργός Οικονοµικών…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ολοκληρώστε
παρακαλώ, κύριε Κουρουµπλή.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Ποια ήταν η αιτία και ποιο
είναι το αόρατο χέρι που δεν επέτρεψε µέχρι σήµερα να είναι
συνδεδεµένη η Ελλάδα µε το σύστηµα «Amadeus», για να µπορεί
να έχει εικόνα των τζίρων και των οικονοµικών κινήσεων των πολυεθνικών εταιρειών και των οµίλων που βρίσκονται στην Ελλάδα; Αν αυτά τα ζητήµατα δεν τα απαντήσουµε, πώς µπορούµε
να αποκεφαλίσουµε ανθρώπους για 120 εκατοµµύρια ευρώ;
Κυρία Πρόεδρε, θέλω να θέσω κι ένα επιπρόσθετο θέµα που
αφορά τον ΕΟΠΥΥ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Να ολοκληρώσετε, όµως, κύριε Κουρουµπλή. Γι’ αυτό τον βάζουµε τον χρόνο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Υπάρχει µια διάταξη και
θέλω να παρακαλέσω τον Υπουργό…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας παρακαλώ,
θέλουν να µιλήσουν και άλλοι συνάδελφοι.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Ένα λεπτό, κυρία Πρόεδρε.
Μια διάταξη που λέει ότι θα τιµωρούνται οι κατ’ εξακολούθηση
υποπίπτοντες σε παραπτώµατα είτε είναι διαγνωστικά κέντρα
είτε είναι ιδιωτικές κλινικές. Αυτή η διάταξη είναι παράθυρο για
να µην τιµωρηθούν ποτέ. Μόλις διαπιστωθεί η οποιαδήποτε παράβαση, πρέπει να τους παίρνουν την άδεια. Μόνο έτσι θα κατα-
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λάβουν ότι υπάρχει νόµος και κράτος. Όταν, λοιπόν, νοµοθετούµε και ερχόµαστε στον ελληνικό λαό και λέµε κάναµε νόµο
γι’ αυτό, για εκείνο και για τ’ άλλο, νόµους έχουµε αλλά νόµους
που έχουν παράθυρα και δεν εφαρµόζονται. Εφαρµόζονται η
πυγµή και η αποτελεσµατικότητα στους αδύναµους και η αδυναµία στους δυνατούς.
Κλείνω κυρία Πρόεδρε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας παρακαλώ,
κύριε Κουρουµπλή, σεβαστείτε τον χρόνο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Κύριε Υπουργέ, καλώς κάνετε τη ρύθµιση για τους τριτέκνους. Δείτε το θέµα και για τους
αναπήρους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Έπρεπε να τα
πείτε µέσα στο χρόνο σας, σας παρακαλώ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Αποσυνδέστε την εξαίρεση
των αναπήρων από τα εξαρτώµενα άτοµα σε σχέση µε τον φορολογικό κώδικα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µιλήσαµε για µεταρρύθµιση.
Είναι µεταρρύθµιση οι διατάξεις για τη φορολογία, όταν πριν από
τέσσερα χρόνια µιλήσαµε ότι επιτέλους θα αποκτήσουµε έπειτα
από εκατόν εξήντα φορολογικά νοµοσχέδια που ψηφίστηκαν σε
αυτήν τη Βουλή τα τελευταία δέκα χρόνια, ένα φορολογικό σύστηµα δίκαιο, απλό, εύληπτο και κατανοητό; Αν αυτό που φέρνετε σήµερα είναι µεταρρύθµιση, τότε ας κρίνει ο ελληνικός
λαός.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Η κυρία Ουζουνίδου έχει τον λόγο.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητάµε σήµερα άλλο ένα µπαράζ επειγόντων µέτρων που αθροίζει
λίθους,πλίνθους και κεράµους σε ένα πακέτο-προσφορά προαπαιτούµενο προς την τρόικα για να πάρουµε την περιβόητη
δόση. Είναι βέβαια η δόση της δόσης.
Έχουµε ένα πολυνοµοσχέδιο γραµµένο στο πόδι, διανθισµένο
µε νεολογισµούς, όπως «κινητικότητα», «διαθεσιµότητα», «εξορθολογισµός», επειδή οι υπεύθυνοι φοβούνται να πουν ξεκάθαρα
τη λέξη «απολύσεις». Αν, όµως, κύριοι της Κυβέρνησης φοβάστε
τη λέξη «απολύσεις», δεν είστε υπεύθυνοι.
Είστε ένοχοι επειδή µόνο ο ένοχος φοβάται και φτιασιδώνει
τις ανοµίες του µε ουδέτερες λέξεις. Φαίνεται ότι η λαϊκή αντίδραση και το διεθνές ρεζιλίκι για την ΕΡΤ δεν σας έγινε µάθηµα.
Φαίνεται ότι δεν έχετε αφουγκραστεί την κοινωνία, ούτε έχετε
µελετήσει τις δηµοσκοπήσεις που δείχνουν ότι ο κοινωνικός αυτοµατισµός που τόσο καλλιεργήσατε δεν δουλεύει πια.
Εσείς ακάθεκτοι απολύετε για ξεκίνηµα δωδεκάµισι χιλιάδες
δηµόσιους υπαλλήλους και προσπαθείτε να στρέψετε ενάµισι
εκατοµµύριο ανέργους που εσείς δηµιουργήσατε εναντίον «βολεµένων» των 800 ευρώ, που είναι µεικτά παρακαλώ!. Ή εναντίον
του καινούργιου των 580 ευρώ µεικτά.
Ας δούµε, λοιπόν, τη διαδικασία απόλυσης των δηµοτικών
αστυνοµικών, που κατ’ ευφηµισµό ονοµάζετε διαρθρωτική αλλαγή. Με ποια αξιολόγηση της συγκεκριµένης δοµής αποφασίσατε ότι δεν είναι χρήσιµοι; Με ποια µελέτη; Με ποιους φορείς
ιδιαίτερα της τοπικής αυτοδιοίκησης διαβουλευτήκατε; Μόλις
προχθές άκουσα δήµαρχο της Αττικής και σηµαντικό στέλεχος
της Νέας Δηµοκρατίας να λέει µε ανησυχία ότι το µέσο έσοδο
από κλήσεις και πρόστιµα ανά δηµοτικό αστυνοµικό είναι 700
ευρώ την ηµέρα. Μάλιστα, κύριοι της Κυβέρνησης, 700 ευρώ την
ηµέρα! Δηλαδή, 17.500 το µήνα είναι το προϊόν της δουλειάς
ενός υπαλλήλου των 800 ευρώ που εσείς τώρα απολύετε.
Ας αφήσουµε το έσοδο που θα στερηθούν οι δήµοι και ας
δούµε δύο-τρεις από τις εικοσιεπτά αρµοδιότητες της Δηµοτικής
Αστυνοµίας που εσείς θεωρήσατε άχρηστες: έλεγχο στάθµευσης, έλεγχο τραπεζοκαθισµάτων, έλεγχο λαϊκών αγορών. Το επιχείρηµα της µελλοντικής µετάταξης µέρους των δηµοτικών
αστυνοµικών στην ΕΛΑΣ. είναι ατυχές και εν πολλοίς φαιδρό.
Άλλη είναι η αποστολή της ΕΛΑΣ., άλλη η εκπαίδευση και άλλα
τα κριτήρια επιλογής.
Το επιχείρηµα ότι µέρος των αρµοδιοτήτων της Δηµοτικής
Αστυνοµίας θα έχει η ΕΛΑΣ. είναι εξίσου ατυχές. Εκπαιδευµένο
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και ένοπλο προσωπικό θα ασχολείται µε τα τραπεζοκαθίσµατα
και το παρκάρισµα; Όχι, κύριοι της Κυβέρνησης. Η αλλαγή αυτή
δεν είναι ούτε διαρθρωτική ούτε εξορθολογισµός, ούτε καν ουδέτερη δηµοσιονοµικά. Είναι µία ιδεολογική υπαγορευµένη από
την τρόικα κίνηση που από τη µια, στέλνει στην ανεργία κάποιες
χιλιάδες ανθρώπων και από την άλλη, ανοίγει το δρόµο σε ιδιωτικές εταιρίες security να αναλάβουν τις αρµοδιότητες της Δηµοτικής Αστυνοµίας.
Ας έρθουµε και στην περίπτωση των σχολικών φυλάκων. Κατά
τη γνώµη σας, άλλη µία άχρηστη κατηγορία υπαλλήλων. Όταν,
κύριοι, τα ναρκωτικά πολιορκούν τα σχολεία µας και οι εκδηλώσεις ενδοσχολικής βίας πολλαπλασιάζονται σε συνέχεια εσείς
καταργείτε το σχολικό φύλακα. Όµως, κατανοώ ότι δεν σας ενδιαφέρει. Γιατί τα παιδιά σας είναι ασφαλή, µιας και τα στέλνετε
στα επώνυµα ιδιωτικά σχολεία από τα οποία πολλοί -και εσείς οι
ίδιοι- έχετε αποφοιτήσει. Αλλά, µην το πετάτε κατάµουτρα σε
εµάς. Στην κοινωνία που αγωνιά, εκεί πετάξτε το, να δούµε τι θα
γίνει. Στην κοινωνία που αυτά τα δηµόσια σχολεία τα έχει πληρώσει µε τον ιδρώτα της.
Η στοιχειώδης κοινωνική ευαισθησία θα υπαγόρευε την υποχρεωτική φύλαξη όλων των σχολείων. Αλλά, εδώ µπαίνει και άλλο
ερώτηµα: Πότε είχατε σωστό σχεδιασµό και όραµα; Τότε, όταν
συγχρηµατοδοτήθηκε αυτό το έργο από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τώρα που το καταργείτε;
Θα µου πείτε όµως, τι είναι αυτά που µας λες; Εµείς τώρα σώζουµε τη χώρα, τα σχολεία θα σώσουµε; Αλλά, ούτε και αυτή η
επιλογή -για να µην ευτελίζουµε τον όρο διαρθρωτική αλλαγήείναι δηµοσιονοµικά ουδέτερη. Εδώ µάλιστα -και δεν κρύβεστε
και καθόλου- δίνετε τη δυνατότητα στους απολυµένους σχολικούς φύλακες να συστήνουν εταιρίες φύλαξης και να συνάπτουν
προγραµµατικές συµβάσεις µε τους δήµους. Εννοείτε προφανώς, να καταβαίνουν σε διαγωνισµό αντίπαλοι µε ιδιωτικές εταιρίες security.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα ένα δευτερόλεπτο για να πω για τα
φορολογικά, από ποιους και για ποιους είναι φτιαγµένο αυτό το
νοµοσχέδιο. Θα ήθελα να πω δύο παραδείγµατα γιατί είναι ολοφάνερο αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ένα παράδειγµα και ολοκληρώστε παρακαλώ.
ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ: Πρώτον, τεκµήριο διαβίωσης για πισίνα σαράντα δύο τετραγωνικών µέτρων 6.400 ευρώ. Όσα ακριβώς για ένα µεσαίο ΙΧ 1.600 κυβικών ή µία βάρκα πέντε µέτρων.
Φορολογική κλίµακα για µισθωτό µε εισόδηµα 42.000 ευρώ στο
42%. Φορολογική κλίµακα για εισόδηµα από ενοίκια 42.000 ευρώ
ή 420.000 ευρώ στο 33%. Υπάρχουν και άλλα πράγµατα;
Κύριοι, δεν θέλουµε να µας σώσετε. Ευχαριστούµε πολύ, δεν
θα πάρουµε. Θέλουµε να σωθούµε µόνοι µας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ο κ. Νικόλαος
Σταυρογιάννης έχει το λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Τα όσα συζητούµε και περιλαµβάνονται στο παρόν νοµοσχέδιο
δεν είναι αποτέλεσµα µίας σοβαρής συζήτησης και διεργασίας
που στόχο έχει τη δηµιουργία ενός σύγχρονου, δίκαιου και αποτελεσµατικού φορολογικού συστήµατος. Το νοµοσχέδιο αυτό
απλά περιλαµβάνει µέτρα και προαπαιτούµενα για την έγκριση
και την εκταµίευση της δόσης. Και βέβαια, η κινητικότητα, η
δήθεν αξιολόγηση, η διαθεσιµότητα και όλα αυτά δεν είναι µέρος
ενός σχεδίου για καλύτερη και αποτελεσµατικότερη Δηµόσια Διοίκηση. Είναι απλώς και αυτά προαπαιτούµενα. Και όλα τα υπόλοιπα, µέτρα ελέγχου, εξυγίανσης των οικονοµικών των ΟΤΑ, των
υποδοµών υγείας, είναι πρόχειρα, αλληλοαναιρούµενα και αναποτελεσµατικά µέτρα που απορυθµίζουν ένα έτσι και αλλιώς
προβληµατικό κράτος, που συρρικνώνουν την οικονοµία, φτωχοποιούν τους πολλούς και µεγαλώνουν τα αδιέξοδα στην οικονοµία και στην κοινωνία για τη µεγάλη πλειοψηφία της ελληνικής
κοινωνίας.
Η ηγεσία του Υπουργείου Οικονοµικών το χαρακτήρισε καινο-
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τόµο και ριζοσπαστικό. Ίσως και να είναι έτσι, αφού δεν υπάρχει
προηγούµενο κυβέρνησης, η οποία προαναγγέλλει πως θα το
αλλάξει άρδην προτού καν κατατεθεί και στη συνέχεια, λέει πως
θα το αλλάξει ξανά το Σεπτέµβρη, δύο µήνες αφότου ψηφιστεί.
Και όλα αυτά λίγους µήνες, αφότου είχαµε ψηφίσει υποτίθεται
ένα φορολογικό, που στην ουσία ήταν φοροεισπρακτικό νοµοσχέδιο. Η αναξιοπιστία και η ασυνέπεια σε όλο της το µεγαλείο.
Τα αποτελέσµατα: Φοροεισπρακτικά µέτρα µερικής δήµευσης
των περιουσιακών στοιχείων της πάλαι ποτέ µεσαίας και νυν
φτωχοποιηµένης τάξης. Γονατίζουν την οικονοµία οι µαζεµένοι
παλιοί και νέοι φόροι για τα εισοδήµατα και τα ακίνητα. Όλα όσα
συµβαίνουν και όσα προοιωνίζονται δηµιουργούν σκηνικό κατάρρευσης για το δεύτερο εξάµηνο, καθώς σε λίγους µήνες καλούνται να πληρώσουν οι πολίτες και οι επιχειρήσεις δισεκατοµµύρια
φόρων, ενώ η ύφεση σίγουρα θα είναι µεγαλύτερη το 2013 και
θα είναι παρούσα και το 2014.
Δυστυχώς, οι συνθήκες που διαµορφώνονται στην οικονοµία
στον τέταρτο χρόνο των µνηµονιακών πειραµατισµών θέτουν σε
άµεσο κίνδυνο ακόµα και τους στόχους της µνηµονιάκης πολιτικής την επίτευξη δηλαδή πρωτογενούς πλεονάσµατος, ακόµη
και µε την ολική στάση πληρωµών από την πλευρά του ελληνικού
κράτους και την ανάπτυξη, την ανάπτυξη του 2014, που όλοι βλέπουµε πως δεν θα υπάρχει.
Μέχρι τις γερµανικές εκλογές και µόλις ψηφιστεί το συζητούµενο πολυνοµοσχέδιο θα έχουµε εφαρµογή δεσµεύσεων και µέτρων προκειµένου να µην «εξοκείλλει» τελείως το ελληνικό
πρόγραµµα και θα έχουµε συνολική επαναξιολόγηση αµέσως
µετά τις γερµανικές εκλογές, µε ό,τι σηµαίνει αυτό, αφού η
τρύπα στα έσοδα θα µεγαλώνει και οι επιστροφές φόρων και οι
δαπάνες θα περικόπτονται δραµατικά µεγαλώνοντας την ασφυξία στην αγορά από την έλλειψη της ρευστότητας.
Η Κυβέρνηση, λοιπόν, σπαταλά αυτήν την ευκαιρία για να
κάνει ένα σύγχρονο, αποτελεσµατικό φορολογικό νοµοσχέδιο,
το οποίο να υπηρετεί την ανάπτυξη. Αντίθετα, µε αυτό το νοµοσχέδιο στο στόχαστρο βρίσκονται οι ειλικρινείς και συνεπείς φορολογούµενοι. Ο συνδυασµός όλων αυτών των επαχθών µέτρων
που φέρνει ο νέος κώδικας θα έχει ως συνέπεια να κληθούν οι
ίδιοι να πληρώσουν ξανά το µάρµαρο δηλαδή οι συνεπείς και οι
ειλικρινείς ενώ η εκτεταµένη φοροδιαφυγή θα µεγαλώνει.
Με νέες εξωπραγµατικές επιβαρύνσεις για πάνω από πεντακόσιες χιλιάδες εµπόρους, επιτηδευµατίες και ελεύθερους επαγγελµατίες που ασκούν ατοµικές δραστηριότητες, θα κληθούν
όλοι αυτοίνα καταβάλλουν για το 2014 φόρους, χαράτσια, µε τελικό φορολογικό συντελεστή περισσότερο από 40,3% µε βάση
είτε τα δηλωµένα είτε τα τεκµαρτά εισοδήµατα.Δηλαδή µε πολύ
χαµηλά εισοδήµατα η και µε ζηµιές. Αφού καταργηθούν και οι
φοροαπαλλαγές και τα αφορολόγητα όρια θα κληθούν να πληρώσουν φόρους µε 26% από το πρώτο ευρώ.
Αλλά, και οι αλλαγές στο δηµόσιο που θα βγάλουν στην ανεργία µερικές χιλιάδες συµπολιτών µας υπάρχει κάποιος που πιστεύει ότι εντάσσονται σε κανένα γενικότερο σχέδιο για την
αποτελεσµατικότερη λειτουργία του κράτους; Η αδυναµία της
Κυβέρνησης να προσδιορίσει τις ανάγκες της κρατικής µηχανής
και να αξιολογήσει το δυναµικό που έχει στη διάθεσή της µας
οδήγησε σε αυτά που όλοι γνωρίζουµε. Οι οριζόντιες και τυφλές
απολύσεις δεν αποτελούν αναδιάρθρωση και εκσυγχρονισµό.
Απλά, επιλέγονται γιατί το απαιτεί η τρόικα.
Δεν µπορώ όµως, κύριοι συνάδελφοι, να µην αναφερθώ και
στην πραγµατικότητα της λίστας Λαγκάρντ. Τις ποινικές ευθύνες
για τους χειρισµούς τις περιορίσαµε µόνο στον πρώην Υπουργό
και θα τις αναζητήσει πλέον η δικαιοσύνη.
Πέρα όµως από το ποινικό σκέλος, υπάρχει και η ουσία της
υπόθεσης λίστα Λαγκάρντ, cd µε τα πενηντατέσσερις χιλιάδες
ονόµατα, η λίστα ακινήτων του Λονδίνου και άλλες, οι φοροφυγάδες µε εξαίρεση τους συγγενείς του κ. Παπακωνσταντίνου δεν
έχουν εντοπιστεί. Ενώ σε άλλες χώρες η αξιοποίηση αυτών έχει
συµβάλει µε δισεκατοµµύρια στα φορολογικά έσοδα, εµείς συνεχίζουµε τις φοροµπηχτικές πολιτικές χωρίς αποτέλεσµα για τα
έσοδα, µειώνοντας συγχρόνως τη ζήτηση που θα µπορούσε να
συµβάλλει στην ανάκαµψη και στην ανάπτυξη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η πατρίδα µας και η κοινωνία
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εν όψει και των νέων δεινών που έρχονται χρειάζεται εµπνευσµένη ηγεσία µε οραµατική προσέγγιση και σθένος που θα επιµερίζει µε δικαιοσύνη τα βάρη και που µε νέες ιδέες στο πλαίσιο
ενός άλλου σχεδίου εθνικής ανασυγκρότησης, παραγωγικής και
θεσµικής, θα οδηγήσει την πατρίδα µας στην έξοδο από την
κρίση.
Και µε αφορµή την επίσκεψη Σόιµπλε δεν µπορώ παρά να εκφράσω κι εγώ την επιθυµία, η χώρα να απαιτήσει µε αποφασιστικότητα τις γερµανικές αποζηµιώσεις και το γερµανικό δάνειο,
έστω και µε καθυστέρηση επτά δεκαετιών. Γιατί αυτό επιβάλλει
το δίκαιο, η ηθική και το δηµόσιο συµφέρον, γιατί οι ευθύνες του
ίδιου και της κυβέρνησής του για τη σηµερινή κατάσταση της ελληνικής κοινωνίας είναι µεγάλες και γίνονται ακόµα µεγαλύτερες
όταν το γερµανικό κράτος αρνείται προκλητικά να πληρώσει όσα
αποδεδειγµένα µας χρωστά, καθώς επίσης, θα πρέπει να απαιτήσουµε να µας δοθούν όλα τα στοιχεία για το σκάνδαλο της
«ZIEMENS» από τη γερµανική δικαιοσύνη γιατί µόνο έτσι θα
επέλθει η κάθαρση στο δηµόσιο βίο.
Αλλά, κυρίες και κύριοι, αυτό το νοµοσχέδιο δεν είναι ενταγµένο σε καµµία τέτοια λογική και προσπάθεια και οδηγεί την οικονοµία και την κοινωνία σε ακόµη µεγαλύτερα αδιέξοδα και γι’
αυτό το καταψηφίζω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Σταυρογιάννη.
Η κ. Μπατσαρά Γεωργία έχει τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΠΑΤΣΑΡΑ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τον τελευταίο
χρόνο η χώρα καταβάλλει µια τεράστια προσπάθεια εξόδου από
την κρίση µε αιµατηρές θυσίες του ελληνικού λαού. Κανένας
λαός δεν έχει υποστεί τόσα πολλά σε τόσο λίγο χρόνο και καµµία
χώρα δεν έχει επιτύχει τόσα πολλά όσα η χώρα µας.
Η τρικοµµατική κυβέρνηση υπό την ηγεσία του Αντώνη Σαµαρά εγκαινίασε ένα νέα σύστηµα διακυβέρνησης της χώρας,
µια νέα πολιτική κουλτούρα, άγνωστη και πρωτόγνωρή στη χώρα
µας, αυτή της κυβέρνησης συνεργασίας. Οι µετέχοντες στην τρικοµµατική και σήµερα δικοµµατική Κυβέρνηση παραµέρισαν
αυτά που τους χωρίζουν, έθεσαν σε δεύτερη µοίρα, χωρίς να
απεµπολούν τα ιδεολογικοπολιτικά τους πιστεύω και έβαλαν κυρίαρχο στόχο τη σωτηρία της Ελλάδας. Και πράγµατι η χώρα
έχει ανακτήσει τη χαµένη αξιοπιστία της και το χαµένο κύρος της
και έχει αποτραπεί ο κίνδυνος της χρεοκοπίας και της εξόδου
της χώρας από το ευρώ. Η χώρα προχωρά µε σταθερούς ρυθµούς στην εξυγίανση των δηµόσιων οικονοµικών της. Έχει ήδη
καταφέρει τη µεγαλύτερη µείωση του ελλείµµατος που έχει επιτευχθεί ποτέ σε οποιαδήποτε άλλη χώρα της Ευρωζώνης.
Η προσπάθεια όµως, κύριοι συνάδελφοι, δεν σταµατά εδώ.
Γνωρίζουµε ότι απαιτούνται ακόµα πολλά. Ο δρόµος είναι µακρύς και δύσκολος, αξίζει, όµως, να τον περπατήσουµε µε τόλµη
και αποφασιστικότητα, βήµα-βήµα, µε πολιτικές επιλογές και
διαρθρωτικές αλλαγές που θα οδηγήσουν στον εξορθολογισµό
του δηµόσιου τοµέα, στην αποκατάσταση της διαφάνειας, στη
χρηστή διαχείριση µε σεβασµό προς τον Έλληνα πολίτη, τον Έλληνα φορολογούµενο ο οποίος δικαιούται να ζει αξιοπρεπώς και
να απολαµβάνει φιλικές δηµόσιες υπηρεσίες και αγαθά.
Συµφωνούµε όλοι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι είναι
ανάγκη να θεραπεύσουµε όλες τις παθογένειες και να εξαλείψουµε όλες τις στρεβλώσεις του παρελθόντος, να δηµιουργήσουµε επιτέλους ένα κράτος δικαίου, ένα δηµόσιο τοµέα µικρό,
ευέλικτο και αποτελεσµατικό, να ισχύσει επιτέλους ένα διαχρονικά σταθερό, απλό και δίκαιο φορολογικό σύστηµα το οποίο θα
δηµιουργεί ευνοϊκό περιβάλλον για την ανάπτυξη επιχειρηµατικής δραστηριότητας και την προσέλκυση επενδύσεων, µα, προπαντός θα ενισχύει τη φορολογική συνείδηση, ιδιαίτερα των νέων
ανθρώπων και θα συµβάλλει στην ουσιαστική καταπολέµηση της
φοροαποφυγής και της φοροδιαφυγής.
Οι διατάξεις του νέου Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος εντάσσονται σε έναν ευρύτερο σχεδιασµό για τη µεταρρύθµιση
του φορολογικού συστήµατος της χώρας µε τα χαρακτηριστικά
που προανέφερα και ο οποίος θα ολοκληρωθεί το Σεπτέµβριο.
Βέβαια, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Αξιωµατική Αντιπολίτευση, αλλά και άλλες πτέρυγες της Αντιπολίτευσης δεν βλέπουν
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τίποτα θετικό σε αυτό το σχέδιο νόµου. Και αντί να επικεντρωθεί
ο πολιτικός τους λόγος σε προτάσεις, προκειµένου να βελτιωθεί
το σχέδιο νόµου, αλλά και να αιτιολογηθεί η αντίθεσή τους, προσπαθούν µε ισχυρή δόση λαϊκισµού και εκτροπής του πολιτικού
λόγου να απαξιώσουν και το σχέδιο νόµου και την Κυβέρνηση
και τους ίδιους τους συναδέλφους τους, τους Βουλευτές. Και ο
λόγος βέβαια είναι απλός. Προτιµούν τη στείρα αντιπαράθεση
και τη στασιµότητα από τη δηµιουργική αντιπολίτευση και την κίνηση προς τα µπρος.
Ο χρόνος, όµως, κύριοι συνάδελφοι, και ιδιαίτερα ο πολιτικός
χρόνος ούτε περιµένει, ούτε είναι αρκετός. Πρέπει εµείς να κινηθούµε πιο γρήγορα γιατί αυτό που απασχολεί το λαό µας και
εµάς βέβαια είναι το πώς η χώρα θα βγει από τη µέγγενη των
µνηµονίων, το πώς η Ελλάδα θα αποκτήσει µια υγιή οικονοµία
και δεν θα ζούµε µε δανεικά, το πώς θα χτίσουµε τη νέα Ελλάδα.
Ο ελληνικός λαός απαιτεί λύση στο πρόβληµα που δηµιούργησε ο παλαιοκοµµατισµός και η κοµµατοκρατία, ανατροπές και
υπερβάσεις τις οποίες εµείς είµαστε διατεθειµένοι να κάνουµε.
Κάποιοι, όµως, εδώ αντί να έχουν προτάσεις, εφόσον διαφωνούν
µε τις δικές µας, µας κλείνουν ραντεβού στα γουναράδικα, µας
απειλούν µε κρεµάλες, µε δικαστήρια και µε άλλες ακραίες εκφάνσεις του πολιτικού λόγου, προκειµένου να καλύψουν την παντελή έλλειψη σύγχρονου και αποτελεσµατικού πολιτικού λόγου.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πάρα πολλοί Βουλευτές της παράταξής του ιδιαίτερα είχαν αναφερθεί στα άρθρα 80, 81 και 82
και επέµεναν στην αποδοχή από µέρους των Υπουργών της τροπολογίας που αφορούσε στους τρίτεκνους. Ο Υπουργός Παιδείας, βέβαια, µας πρόλαβε και έχει κάνει αυτή την τροπολογία
αποδεκτή και τον ευχαριστούµε γι’ αυτό. Και ευχαριστούµε, επίσης, όλους τους Υπουργούς για τις βελτιωτικές παρεµβάσεις τις
οποίες έχουν κάνει και στα συγκεκριµένα άρθρα και ιδιαίτερα
στο άρθρο 90, το οποίο αφορά στην κινητικότητα των υπαλλήλων.
Παρόλα αυτά, όµως, θα ήθελα να αναφερθώ και να επισηµάνω
κάποια σηµεία όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς.
Κύριοι Υπουργοί, υπάρχουν εκπαιδευτικοί οι οποίοι ενώ έχουν
θεµελιώσει δικαίωµα συνταξιοδότησης και δεν έχουν συµπληρώσει το ανάλογο έτος της ηλικίας και ως εκ τούτου δεν µπορούν
να συνταξιοδοτηθούν. Θα πρότεινα, λοιπόν, να εξεταστεί το ενδεχόµενο οι εκπαιδευτικοί αυτοί, αν είναι δυνατόν, να αναγνωρίσουν και να εξαγοράσουν προαιρετικά το ανώτερο πέντε χρόνια
πλασµατικά, ώστε να έχουν το δικαίωµα της συνταξιοδότησης.
Επίσης, θα ήθελα να ελεγχθεί η δυνατότητα εκπαιδευτικών µε
δεύτερο πτυχίο ή δεύτερης ειδικότητας, αν µπορούν να ενταχθούν στη δεξαµενή της κινητικότητας µαζί µε τους άλλους.
Κύριοι Υπουργοί, κατανοώ ότι σηκώνετε το µεγάλο βάρος της
διοικητικής µεταρρύθµισης, όπως άλλωστε και εµείς οι Βουλευτές. Είναι ευθύνη σας, όµως, να διασφαλίσετε την κινητικότητα
των εργαζοµένων έτσι όπως την περιέγραψε ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης κ. Μητσοτάκης στην τοποθέτησή του
εδώ σήµερα, ως εργαλείο δηλαδή, διαχείρισης του ανθρώπινου
δυναµικού µέσα από τη διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών
πρόσληψής τους, της διαδικασίας ΑΣΕΠ πρόσληψής τους και
της αντικειµενικής και δίκαιης αξιολόγησής τους.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η εξυγίανση των δηµόσιων οικονοµικών, η προώθηση των διαρθρωτικών αλλαγών και η τήρηση των διεθνών υποχρεώσεών µας αποτελούν προτεραιότητα
και αναγκαία συνθήκη για την επιβίωση και την ανάπτυξη της
χώρας.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κυρία Μπατσαρά.
Τον λόγο έχει ο κ. Μανούσος Βολουδάκης.
ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Με αφορµή τις διατάξεις του νοµοσχεδίου σχετικά µε τη διαχείριση του ανθρωπίνου δυναµικού του δηµοσίου, συζητάµε
αυτές τις µέρες κάποιες αυτονόητες αρχές, αρχές που παρ’ότι
είναι αυτονόητες δεν διέπουν τη Δηµόσια Διοίκηση της πατρίδας
µας. Για παράδειγµα η Δηµόσια Διοίκηση έχει σε άλλους τοµείς
πλεόνασµα προσωπικού και σε άλλους τοµείς έλλειµµα. Δεν είναι
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αυτονόητο, δεν είναι κοινή λογική ότι θα πρέπει να µεταφερθεί
προσωπικό από τους πλεονασµατικούς προς τους ελλειµµατικούς φορείς και υπηρεσίες; Αυτή είναι η αυτονόητη αρχή της κινητικότητας, την οποία ορισµένοι επιχειρούν να παρουσιάσουν
ως καταστροφή.
Παράδειγµα δεύτερο, δεν είναι αυτονόητο ότι και η Δηµόσια
Διοίκηση της πατρίδας µας, όπως κάθε οργανισµός του πλανήτη
θα πρέπει να έχει κάποια αντικειµενική διαδικασία αξιολόγησης
του προσωπικού;
Ασφαλώς και είναι αυτονόητο. Μία αξιολόγηση, βεβαίως, που
θα πρέπει να είναι εξατοµικευµένη και δεν θα προκύπτει από
ρυθµίσεις οριζόντιου χαρακτήρα. Αυτές, λοιπόν, είναι αυτονόητες αρχές τις οποίες στην πραγµατικότητα απαιτεί η ελληνική
κοινωνία εδώ και χρόνια.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα πρέπει να είµαστε προσεκτικοί κατά την εφαρµογή αυτών των αυτονόητων αρχών. Υπάρχουν
κατά τη γνώµη µου δύο προϋποθέσεις: Πρώτον, δεν είναι δυνατόν το βάρος της αναγκαίας προσαρµογής στην πραγµατικότητα
να το υφίστανται πρώτα αυτοί που έχουν προσληφθεί αξιοκρατικά στο δηµόσιο. Δεν είναι δυνατόν, ούτε αποδεκτό, να υπάρχουν διατάξεις οι οποίες µπορούν να δηµιουργούν έστω και την
υπόνοια ότι υπάλληλοι προσληφθέντες µε ΑΣΕΠ µπορεί να απολυθούν µε οριζόντιες ρυθµίσεις. Κάτι τέτοιο και άδικο θα ήταν
και αναποτελεσµατικό.
Οι δηµοτικοί αστυνοµικοί έχουν προληφθεί µέσω ΑΣΕΠ, όπως
επίσης και µεγάλο µέρος των καθηγητών της τεχνικής εκπαίδευσης των οποίων καταργούνται ειδικότητες.
Ήδη, ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης άκουσε πολλούς συναδέλφους και µε απανωτές νοµοτεχνικές βελτιώσεις κατέστησε τελικά σαφές αυτό που είναι απαραίτητο και αυτονόητο,
δηλαδή το ότι δεν απολύονται µε οριζόντιες ρυθµίσεις οι υπάλληλοι που προσλήφθηκαν µε ΑΣΕΠ. Και αυτό πρέπει να εξαρθεί
ως στάση συνεργασίας της Κυβέρνησης µε τη Βουλή.
Δεύτερον, δεν είναι δυνατόν το βάρος της προσαρµογής να
το υφίστανται οι πιο αδύναµοι. Τέτοια κατηγορία είναι οι σχολικοί
φύλακες. Είπε σε πολλούς συναδέλφους ο Υπουργός Εσωτερικών για τη δυνατότητα σύστασης κοινωνικών συνεταιρισµών από
τους σχολικούς φύλακες που θα τους ανατεθεί το έργο από τους
δήµους. Θα του δούµε και θα το παρακολουθούµε στη συνέχεια.
Για τον ίδιο λόγο, την προστασία των πλέον αδυνάµων, πρέπει
να διευρυνθούν τα κοινωνικά κριτήρια των εξαιρέσεων. Εξαιρούνται από τις διατάξεις περί διαθεσιµότητας οι πολύτεκνοι,
όσοι έχουν ΑΜΕΑ στην οικογένειά τους και ακούγοντας πάλι,
κύριε Υπουργέ, τους συναδέλφους όλων των παρατάξεων που
έθεσαν το θέµα, εξαιρέσατε και τους τριτέκνους. Πιστεύω ότι
πρέπει να εξαιρέσετε και όσους ο σύζυγος ή η σύζυγός τους
είναι άνεργοι. Τη στιγµή που εφαρµόζετε την αρχή ότι δεν µπαίνουν δύο σύζυγοι δηµόσιοι υπάλληλοι ταυτόχρονα σε διαθεσιµότητα, πολύ περισσότερο πρέπει να προστατέψετε τις
οικογένειες όπου ένας σύζυγος είναι άνεργος.
Θα ήθελα να πω δύο λόγια για την τεχνική εκπαίδευση: Το ζήτηµα εδώ δεν αφορά µόνο τους καθηγητές για τους οποίους
έγινε ήδη αναφορά. Το ζήτηµα αφορά πρωτίστως τα παιδιά που
επιλέγουν την τεχνική εκπαίδευση. Ασφαλώς και δεν πρέπει να
παρατείνουµε την παροχή εκπαίδευσης σε ειδικότητες που δεν
έχει νόηµα να παρέχονται από τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση και
που δεν υπάρχουν πουθενά στον κόσµο ως δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Αντιλαµβάνοµαι ότι για αυτόν το λόγο καταργείτε ορισµένες ειδικότητες.
Πρέπει, όµως, να διασφαλιστεί ότι όσα παιδιά είχαν επιλέξει
αυτές τις ειδικότητες, θα συνεχίσουν κανονικά τα µαθήµατά τους
µέχρι να τελειώσουν το λύκειο. Τις ειδικότητες αυτές τις επιλέγουν παιδιά οικονοµικά ασθενέστερων οικογενειών. Δεν επιτρέπεται στις σηµερινές συνθήκες να επιβαρύνουµε ούτε µε ένα
ευρώ τις οικογένειες αυτές.
Άκουσα µε ικανοποίηση τον Υπουργό Παιδείας να δεσµεύεται
από το Βήµα αυτό ότι θα επιδοτηθεί στο 100% η φοίτηση στο δηµόσιο ΙΕΚ. Θα πρέπει να διασφαλιστεί και η δωρεάν µεταφορά
των µαθητών αυτών όπως συµβαίνει σήµερα στα ΕΠΑΛ και στα
ΕΠΑΣ.
Πριν κλείσω την τοποθέτησή µου, θα ήθελα να επισηµάνω ότι
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εκπλήττοµαι από τη στάση και τις τοποθετήσεις των συναδέλφων
που άκουσα προ ολίγου, ειδικότερα της ΔΗΜΑΡ και του Προέδρου της, κ. Κουβέλη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της ΔΗΜΑΡ, δεν θα έπρεπε πιστεύω να εκφράζετε τις αντιρρήσεις που εκφράζετε στο συγκεκριµένο νοµοσχέδιο. Δεν ακούσατε τώρα για πρώτη φορά την
κινητικότητα, δεν ακούσατε τώρα πρώτη φορά για την πραγµατική αξιολόγηση και κυρίως δεν ακούσατε τώρα πρώτη φορά
τους ποσοτικούς στόχους και τις προθεσµίες υλοποίησής τους.
Η ευθύνη βεβαίως της Κυβέρνησης είναι συλλογική. Ο δικός
σας πολιτικός χώρος, όµως, µέσα στο πλαίσιο της Κυβέρνησης
συνεργασίας είχε, διά του ως πρόσφατα αρµόδιου Υπουργού,
την πρωταρχική ευθύνη της εξειδίκευσης και της διαπραγµάτευσης στόχων και προθεσµιών. Δεν µάθατε µετά της έξοδό σας
από την Κυβέρνηση για αυτούς τους στόχους και τις προθεσµίες
ούτε είναι κατανοητό σήµερα, αφού παρήλθαν οι προθεσµίες, να
αποχωρείτε και να λέτε: «Ξέρετε, δεν προλάβαµε αλλά φταίνε
όλοι οι υπόλοιποι που δεν γίνονται τα πράγµατα σωστά».
Η άσκηση της εξουσίας στον πραγµατικό κόσµο, τόσο της
εκτελεστικής όσο και της νοµοθετικής, αφορά την επίλυση πραγµατικών προβληµάτων. Και η επίλυση πραγµατικών προβληµάτων δεν επιδέχεται διαρκείς αναβολές και παρατάσεις.
Ο λόγος που κάνω την αναφορά αυτή δεν είναι η απόδοση ευθύνης. Αυτό θα το κάνουν οι πολίτες και ο ιστορικός του µέλλοντος. Ο λόγος που κάνω την αναφορά είναι γιατί το πνεύµα και η
στάση σας, αγαπητοί συνάδελφοι της ΔΗΜΑΡ, στο συγκεκριµένο
θέµα απαντάται και σε άλλους εκπροσώπους του πολιτικού σας
χώρου και συγκεκριµένα στην Αξιωµατική Αντιπολίτευση.
Οι Ελληνες πολίτες θα πρέπει να έχουν επίγνωση των συνεπειών του πνεύµατος αυτού κυρίως γι’ αυτόν το λόγο: Διέπει τον
πολιτικό λόγο του ΣΥΡΙΖΑ που διεκδικεί υποτίθεται την εξουσία.
Θα έλεγα ότι είναι το πνεύµα του «χρόνος υπάρχει» κατ’ αναλογίαν άλλης διαβόητης ρήσεως της πρόσφατης πολιτικής µας
ιστορίας.
Χρόνος δεν υπάρχει, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Καλές είναι
οι αναλύσεις, οι θεωρίες, οι ιδεολογικές αναζητήσεις αλλά υπάρχουν Ελληνες πολίτες που µας παρακολουθούν και αυτοί δεν
έχουν άνεση χρόνο. Ανάλογα µε τις πράξεις µας, µάς κρίνουν.
Θα καλούσα, λοιπόν, ιδιαίτερα τους συναδέλφους της ΔΗΜΑΡ
να επιστρέψουν στη στάση της ευθύνης, τη γενναία αυτή στάση
που πιστώνεστε ιστορικά,µε την οποία αναλάβατε τις ευθύνες
και το έργο και θα πρέπει γι’ αυτόν το λόγο να στηρίξετε και από
εδώ και περά την προσπάθεια.
Σήµερα, προτεραιότητα έχει η δράση στη βάση ενός ρεαλιστικού και υλοποιήσιµου σχεδίου, που θα ανατάξει στον ταχύτερο
δυνατό χρόνο τη Δηµόσια Διοίκηση και θα επιταχύνει την έξοδο
από την κρίση. Αυτή είναι η πραγµατική στάση ευθύνης για κάθε
πολιτικό χώρο και για κάθε πολιτικό πρόσωπο.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας ευχαριστούµε κ. Βολουδάκη.
Το λόγο έχει ο Πρόεδρος της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Κουβέλης, για τέσσερα λεπτά.
ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ (Πρόεδρος της Δηµοκρατικής Αριστεράς): Κυρία Πρόεδρε, είχα αποφύγει συστηµατικά επί πολλές
ηµέρες να αναφερθώ συγκεκριµένα σε διάφορες υποσχέσεις οι
οποίες εδίδοντο, όπως εν προκειµένω από τον προλαλήσαντα,
ότι ευχερώς θα προσέφερε τρείς χιλιάδες περίπου υπαλλήλους
οι οποίοι θα έβλεπαν την πόρτα της εξόδου. Λυπάµαι.
Οι τρεις χιλιάδες υπάλληλοι που υπήρξε και η υπόσχεση του
αρµόδιου τότε Αναπληρωτή Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθµισης, κατέληξαν να είναι διακόσιοι είκοσι.
Στην τριµερή σύσκεψη των πολιτικών Αρχηγών το αποτέλεσµα
ήταν να πει ο κ. Μανιτάκης ότι το θέµα πλέον είναι της Κυβέρνησης συνολικότερα, να οριστεί µια επιτροπή µε επικεφαλής το συνάδελφο Υπουργό Επικρατείας κ. Σταµάτη προκειµένου να
εξευρεθούν όλοι εκείνοι οι οποίοι θα έπρεπε να οδηγηθούν µέσω
της κινητικότητας, της διαθεσιµότητας, στην απόλυση. Και δεν
προσεφέρθη τίποτα. Μετά, υπό την πίεση της τρόικας, υπήρξε η
συγκεκριµένη επιλογή να φύγουν συλλήβδην µε οριζόντιες απο-
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λύσεις µερικές χιλιάδες δηµόσιοι υπάλληλοι.
Ο κ. Μανιτάκης, αγαπητέ συνάδελφε, το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθµισης δηλαδή, δεν είχε τα πειθαρχικά στα χέρια
του γιατί ήταν του κάθε Υπουργείου και του κάθε Υπουργού χωριστά.
Έτσι, λοιπόν, οι λεγόµενοι «επίορκοι» –οι πειθαρχικά υπόλογοι- ήταν υπόθεση του κάθε Υπουργείου χωριστά όπως, αγαπητέ
κύριε Υπουργέ, η υπόθεση των συγχωνεύσεων ή καταργήσεων
οργανισµών δεν ήταν υπόθεση του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης –δηλαδή του κ. Μανιτάκη- αλλά του κάθε Υπουργείου χωριστά, του κάθε Υπουργού. Ουδείς ανταποκρίθηκε στις
προθεσµίες.
Πελατειακές σχέσεις; Δίκτυο πελατειακών σχέσεων; Ο κ.Μανιτάκης δεν είχε αναπτύξει κανένα τέτοιο δίκτυο. Έτσι, οδηγήθηκε η υπόθεση στη συγκεκριµένη καθυστέρηση. Ο κ. Μανιτάκης
παρουσίασε πρόγραµµα και νέο πειθαρχικό δίκαιο.
Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οφείλω σε αυτό
το σηµείο να σας πω ευθέως ότι εγώ έχω τις διαφωνίες µου µε
τις πειθαρχικές διατάξεις του κ. Μανιτάκη –όχι στο σύνολο- σε
πάρα πολλά σηµεία, διότι πραγµατικά κάτω από το κράτος της
πίεσης για επίσπευση, υπήρξαν και διατάξεις του πειθαρχικού δικαίου που δεν µε βρίσκουν σύµφωνο. Κατά συνέπεια ποιος Μανιτάκης; Ποια Δηµοκρατική Αριστερά; Θέλετε να φταίει ο
Μανιτάκης και η Δηµοκρατική Αριστερά για τους σεισµούς, λιµούς και καταποντισµούς που συνέβησαν στη διοικητική µεταρρύθµιση ή θα επισυµβούν;
Αυτό είναι πρόσχηµα, αλλά όχι ικανό, για να δικαιολογήσει όλα
εκείνα που οι Υπουργοί –όχι όλοι- οι οποίοι είχαν υποδειχθεί από
τη Νέα Δηµοκρατία δεν επετέλεσαν αναφορικά µε τη διοικητική
µεταρρύθµιση την αξιολόγηση, την πειθαρχική διεκπεραίωση, τις
συγχωνεύσεις ή καταργήσεις οργανισµών.
Αγαπητέ συνάδελφε, λυπάµαι µε αυτά που είπατε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕYΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
πολύ.
ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, ζητώ τον λόγο
επί προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕYΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σε τι συνίσταται το προσωπικό, κύριε Βολουδάκη; Θα απαντήσετε εσείς εκ µέρους όλης της Κυβέρνησης; Δεν µπορείτε να το κάνετε.
ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ: Σε ανακριβή διατυπώσεις του
κυρίου Προέδρου της ΔΗΜΑΡ.
ΠΡΟΕΔΡΕYΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Δεν θεωρούνται ανακριβείς οι τοποθετήσεις ενός πολιτικού Αρχηγού που τοποθετείται όπως τοποθετείται. Υπάρχει και Υπουργός αρµόδιος
ο οποίος λογικό είναι να απαντήσει, αν θέλει, αλλά εσείς…
ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, ζητώ για ένα
λεπτό το λόγο επί προσωπικού. Δεν το έχω κάνει άλλη φορά.
Είναι η δεύτερη θητεία µου στη Βουλή και ζητώ τον λόγο για ένα
λεπτό, επειδή αναφέρθηκε προσωπικά ο κύριος Πρόεδρος της
ΔΗΜΑΡ.
ΠΡΟΕΔΡΕYΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Επειδή κάνατε
κι εσείς προσωπική αναφορά, κύριε Βολουδάκη. Λοιπόν, παρακαλώ, σας δίνω ένα λεπτό για να εξηγήσετε αυτό που θέλετε.
ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, εγώ έκανα πολιτική τοποθέτηση στη βάση συγκεκριµένων στοιχείων…
ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ (Πρόεδρος της Δηµοκρατικής Αριστεράς): Γιατί εγώ τι έκανα;
ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ: Κι εσείς, βεβαίως. Αυτό όµως
που παρουσιάσατε ως στοιχείο, κύριε Πρόεδρε, είναι ανακριβές.
Επειδή γνωρίζω ότι είστε ευπρεπής άνθρωπος, θεωρώ ότι δεν
έγινε από πρόθεση.
Αν κατάλαβα καλά, αναφερθήκατε σε κάποιο υποτιθέµενο σχέδιο για έξοδο τριών χιλιάδων υπαλλήλων, το οποίο θα είχαµε
ετοιµάσει στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθµισης.
Κατ’ αρχάς, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι εµένα η αρµοδιότητά µου ήταν η ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Στα ζητήµατα αυτά
µου ζητήθηκε από τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό µόνο σε
ένα σηµείο να βοηθήσω τεχνικά. Αυτό αφορούσε τις συγχωνεύσεις-καταργήσεις φορέων. Σε αυτόν, λοιπόν, τον τοµέα, κύριε
Πρόεδρε της ΔΗΜΑΡ, αυτό που έγινε είναι ότι η υπηρεσία –η
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υπηρεσία, το τονίζω- έκανε µία εισήγηση για τη δυνατότητα συγχωνεύσεων-καταργήσεων φορέων. Ο µόνος αριθµός που προκύπτει από κει και θα µπορούσε να συνδέεται µε αυτά που λέτε
–αλλά βεβαίως είναι κάτι άλλο- ήταν το προσωπικό των φορέων
προς κατάργηση µε βάση την αρχική εισήγηση της υπηρεσίας.
Αυτά όλα είναι γραµµένα και θα τα φέρω, κύριε Πρόεδρε, εκεί
που χρειάζεται και όπως χρειάζεται, αυτά και πολλά άλλα γραπτά
στοιχεία. Αυτή η αρχική εισήγηση αφορούσε οργανισµούς που
στο σύνολό τους απασχολούν περίπου οκτακόσιους ανθρώπους.
Σηµειώστε εδώ ότι αυτό ήταν µία αρχική εισήγηση η οποία
εστάλη στα Υπουργεία –όπως ορθώς λέτε- και τα Υπουργεία
έπρεπε να απαντήσουν για την αναγκαιότητα των φορέων αυτών,
για τη δυνατότητα της κατάργησης και ούτω καθ’ εξής και από
τους οκτακόσιους άρχισαν, επί τη βάσει των αντιρρήσεων των
Υπουργείων, οι περικοπές. Οι αντιρρήσεις αυτές -πρέπει να πωότι ήταν εύλογες, διότι δεν πρέπει να καλλιεργούµε τη ψευδαίσθηση ότι υπάρχουν κάποιες εκατοντάδες αχρήστων οργανισµών που εκτελούν τους κάπρους κ.λπ.. Δεν υπάρχουν αυτά τα
πράγµατα. Είναι πολλοί λίγοι οι οργανισµοί που µπορείς, πραγµατικά, να πεις σήµερα ότι µε ελαφρά καρδιά θα καταργήσεις.
Αυτό επεσήµαναν οι Υπουργοί οι οποίοι άρχισαν, πράγµατι, να
περιορίζουν την αρχική εισήγηση και αυτό ήταν το γεγονός το
οποίο ανάγκασε τελικά το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθµισης να µην προβεί στην µαζική, συλλήβδην, κατάργηση φορέων.
Όλα αυτά -εκτός από τις εισηγήσεις της υπηρεσίας, κύριε Πρόεδρε της ΔΗΜΑΡ- είναι καταγεγραµµένα και σε περίπτωση κατά
την οποία δεν διορθωθεί αυτό που -σας λέω πως είµαι βέβαιος
ότι έγινε χωρίς πρόθεση- αναφέρατε εδώ ανακριβώς, να ξέρετε
ότι όλα αυτά θα αναπτυχθούν στο δηµόσιο χώρο όπως πρέπει.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕYΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Νοµίζω ότι έτσι
πρέπει να κάνετε, κύριε Βολουδάκη.
Ορίστε, κύριε Πρόεδρε, ζητήσατε τον λόγο.
ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ (Πρόεδρος της Δηµοκρατικής Αριστεράς): Είναι προφανές, κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι δεν είχα καµµία πρόθεση να στραφώ προσωπικά
εναντίον του κυρίου συναδέλφου. Θα παρακαλέσω, όµως, πάρα
πολύ να σκεφτείτε τι διαφορετικό είπε ο κύριος συνάδελφος από
εκείνα που ιστόρισα λίγο πριν.
ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ: Ότι δεν υπήρχαν τρεις χιλιάδες…
ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ (Πρόεδρος της Δηµοκρατικής Αριστεράς): Είναι ακριβές αυτό που είπε ο κύριος συνάδελφος, ότι δεν
υπήρχαν τρεις χιλιάδες, αλλά το ότι υπήρχε η υπόσχεση ότι
υπάρχουν τρεις χιλιάδες είναι επίσης ακριβές.
ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ: Όχι δική µου, κύριε Πρόεδρε.
ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ (Πρόεδρος της Δηµοκρατικής Αριστεράς): Σας παρακαλώ πάρα πολύ…
ΠΡΟΕΔΡΕYΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Προφανώς όχι
δική σας, κύριε Βολουδάκη. Εµείς το έχουµε καταλάβει αυτό.
Μην διακόπτετε παρακαλώ τον κύριο Πρόεδρο. Δεν γίνεται συζήτηση. Σας παρακαλώ.
Ορίστε, κύριε Πρόεδρε.
ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ (Πρόεδρος της Δηµοκρατικής Αριστεράς): Επίσης, δεν µου είναι αρεστό να µνηµονεύσω στιγµιότυπα
από εκείνα που συνέβησαν στο επίπεδο της σύσκεψης των τριών
πολιτικών αρχηγών. Αυτό δεν θα το κάνω ποτέ.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Πρέπει να τα πείτε κάποια
στιγµή.
ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ (Πρόεδρος της Δηµοκρατικής Αριστεράς): Αφήστε να έχω εγώ την ευθύνη του τι θα πω, κυρία Κωνσταντοπούλου. Δεν θα πω τίποτε.
Εκείνο όµως το οποίο θα πω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
είναι ότι όταν περιήλθε η όλη υπόθεση σε σχετική αδυναµία, αναφορικά µε το ποιοι είναι ο οργανισµοί, ποιες είναι οι διοικητικές
δοµές που πρέπει να συγχωνευθούν, να καταργηθούν, ποιοι πρέπει να τεθούν σε διαθεσιµότητα και σε κινητικότητα µετά από
αξιολόγηση, υπήρξε όντως πρόβληµα.
Υπήρξε πρόβληµα διότι τα Υπουργεία δεν είχαν, κύριε Μητσοτάκη, ανταποκριθεί. Εξ’ ου και η σύσκεψη των τριών πολιτικών
αρχηγών. Τι αποφάσισε; Αποφάσισε τη συγκρότηση µίας επιτρο-
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πής, προφανώς µε τη συµµετοχή του κ. Αντώνη Μανιτάκη, όπου
ετέθη ως επικεφαλής –ως συντονιστής ακριβέστερα- ο αγαπητός
συνάδελφος, κ. Δηµήτριος Σταµάτης. Περί αυτού ο λόγος. Κι έρχεται η τρόικα κάποια στιγµή η οποία τι επικαλείται; Επικαλείται
το γεγονός των καθυστερήσεων και τότε συλλήβδην λέει: «Πάρτε
κεφάλια», για να αναφωνήσει ο Μανιτάκης: «Σας παρέδωσα χρονοδιαγράµµατα, στοχοθεσίες, σας παρέδωσα ό,τι αφορά στην
αξιολόγηση στο πειθαρχικό δίκαιο, αλλά µη µου λέτε να κάνω
οριζόντιες απολύσεις χωρίς τα στοιχεία της κινητικότητας και της
αξιολόγησης, διότι…» -είναι του κυρίου Μανιτάκη η έκφραση,
κυρία Πρόεδρε, όχι δική µου- «…εγώ δεν µεταφέρω ούτε καρπούζια ούτε πατάτες, µε ανθρώπινες ψυχές ασχολούµαι». Περί
αυτού ο λόγος για την περίφηµη διοικητική µεταρρύθµιση.
Εγώ εύχοµαι στον κ. Μητσοτάκη µε τον καλύτερο δυνατό
τρόπο να αντιµετωπίσει όλη αυτήν την υπόθεση. Όµως, κύριε
Υπουργέ, να έχετε υπ’όψιν σας ότι εκεί βρίσκεται η παθολογία
του όλου ζητήµατος και σας το λέω µε το χέρι στην καρδιά.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕYΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστώ,
κύριε Πρόεδρε.
Ο κ. Δηµήτριος Αναγνωστάκης έχει τον λόγο για πέντε λεπτά.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, σας ευχαριστώ.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, νοµίζω ότι αν κάποιος είχε παρακολουθήσει µε συνέπεια τα όσα έχουν διαδραµατιστεί εντός
της αιθούσης το τελευταίο σαρανταοκτάωρο, δεν θα είχε τέτοιου
είδους απορίες. Και αν κάποιος έτρεχε στα Πρακτικά της Βουλής, θα έβλεπε µε πολύ ξεκάθαρο και απόλυτο τρόπο την τοποθέτηση της κ. Ξηροτύρη, αλλά και του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου, που έδωσαν σαφείς απαντήσεις στα όποια ερωτήµατα
είχαν οι κύριοι συνάδελφοι της Νέας Δηµοκρατίας, όπως αυτή η
αγωνία και η αναζήτηση απαντήσεων που εκδηλώθηκε από τον
κ. Βολουδάκη.
Θα ήθελα όµως να πω το εξής: Πέρα από τα υπόλοιπα στοιχεία χαρακτηριστικά που αναδείχθηκαν από πολλούς συναδέλφους, θέλω να τονίσω ένα ιδιαίτερο γεγονός που εµένα µου
έκανε µεγάλη εντύπωση. Θα έλεγα ότι αυτός ο όγκος των νοµοτεχνικών βελτιώσεων αποδεικνύει, όχι αυτό που ισχυρίστηκε η
κυβερνητική πλευρά, δηλαδή ότι είναι προϊόν ανταλλαγής απόψεων και συνθετικής προσπάθειας, αλλά την αναγνώριση της
προχειρότητας.
Αν µου επιτρέπετε να κάνω µία προσπάθεια να βάλω τίτλο, θα
έλεγα ότι είναι η επιτοµή της προχειρότητας αυτό το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο. Και επειδή ακούστηκαν από προηγούµενους
οµιλητές, που προέρχονται από το χώρο της Νέας Δηµοκρατίας,
ευχαριστίες στους κυρίους Υπουργούς, εγώ θα ήθελα να καταθέσω την ειλικρινέστατη διάθεσή µου να πω «ευχαριστώ» εάν
σταµατήσετε να στρεβλώνετε και να βιάζετε την έννοια της µεταρρύθµισης, γιατί αυτό που επιχειρείτε δεν είναι «µεταρρύθµιση», αλλά «απορρύθµιση».
Σε ό,τι έχει να κάνει, τώρα, µε τις δεσµεύσεις της Κυβέρνησης,
στο προηγούµενο φορολογικό νοµοσχέδιο είχε δεσµευτεί το
Υπουργείο Οικονοµικών ότι θα φέρει ένα δίκαιο φορολογικό νοµοσχέδιο που θα συνιστά µάλιστα την απάντηση στο πρόβληµα
της κοινωνικής ανισότητας και θα επιφέρει κοινωνική δικαιοσύνη
µε την πάταξη της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής. Κάτι
τέτοιο, δυστυχώς, δεν υπάρχει.
Ακούσαµε προηγούµενα τον κ. Υπουργό Παιδείας να επιχαίρεται για την µεταρρυθµιστική του παρέµβαση στο χώρο της εκπαίδευσης γενικότερα. Του θυµίζω ότι η απόπειρα που έκανε
στον χώρο της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, δυστυχώς, όχι µόνο
δεν βελτίωσε τα πράγµατα, αλλά δηµιούργησε πάρα πολλά ζητήµατα, που υπάρχουν ανοιχτά σε πολλές τοπικές κοινωνίες,
πόσο µάλλον στην ίδια την ακαδηµαϊκή κοινότητα.
Με αυτήν την προσπάθεια που γίνεται στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, µε την απόλυση χιλιάδων εκπαιδευτικών, θεωρεί ότι
το Υπουργείο Παιδείας προβαίνει σε τοµή και σε αναδιάρθρωση
και σε εξορθολογισµό της εκπαίδευσης.
Θέλω να κάνω µια ειλικρινή παράκληση. Μην τολµήσετε τέτοιους είδους µεταρρύθµιση και στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση,
γιατί θα είστε πραγµατικά ο «Ηρώδης» της εκπαίδευσης, κύριε
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Υπουργέ της Παιδείας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δυστυχώς το νοµοθέτηµα είναι
ένα σαρωτικό νοµοθέτηµα. Με ένα τίτλο θα έλεγα ότι είναι ένα
νοµοθέτηµα ολετήρας. Τινάζει στον αέρα ασφαλιστικά και εργασιακά χρόνων, δεκαετιών.
Βέβαια, το κυρίαρχο, το πιο τροµακτικό, θα έλεγα, χαρακτηριστικό είναι ότι δυστυχώς η Δηµόσια Διοίκηση της χώρας αποκτά
έναν έντονα προσωποπαγή χαρακτήρα. Πλέον ο κάθε Υπουργός
έχει την απόλυτη εξουσία µε µια υπουργική απόφαση να καταργεί οργανισµούς, ειδικότητες και κλάδους. Με λίγα λόγια, είναι
ο απόλυτος κυρίαρχος. Η διοικητική εξουσία έχει µετατραπεί σε
µια υπουργική καθαρά υπόθεση.
Βέβαια, τι νοείται από την πλευρά της κυβερνητικής πλειοψηφίας ως µεταρρύθµιση; Μεταρρύθµιση εννοούν τον ξαφνικό θάνατο. Και αυτό το είδαµε όχι µόνο στην περίπτωση της ΕΡΤ, αλλά
και στη συγκεκριµένη πλέον λογική των οριζόντιων µέτρων και
στο χώρο της Δηµόσιας Διοίκησης.
Αυτό ξέρετε γιατί συµβαίνει; Αναλύθηκε από τις εισηγήσεις
τόσο της κ. Ξηροτύρη όσο και των άλλων συντρόφων - συναδέλφων στη Βουλή, αλλά και από τον ίδιο των Πρόεδρο της Δηµοκρατικής Αριστεράς.
Δυστυχώς, κάποιοι δεν θέλουν να απαντήσουν στην πρόκληση. Ξέρετε ποια είναι η πραγµατική καταγραµµένη αλήθεια;
Υποκύψαµε στις πιέσεις της τρόικας και µάλιστα στην απαίτηση
του κ. Τόµσεν να µην προχωρήσει, να µην υλοποιηθεί ο θεσµός
της κινητικότητας όπως αυτός είχε περιγραφεί και οριοθετηθεί
από τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθµισης. Ήθελαν αίµα!
Ήθελαν απολύσεις! Ξέρετε γιατί; Για να φανεί η κυριαρχία αυτής
της λογικής και να γονατίσει η ελληνική κοινωνία.
Αν αυτό δεν αποδεικνύει τη γενναία και υπεύθυνη στάση που
ζήτησε ο κ. Βολουδάκης από τη Δηµοκρατική Αριστερά, δηλαδή
την καταγγελία αυτής της απαράδεκτης µεθόδευσης, τότε αν µη
τι άλλο δεν µπορεί να χαρακτηριστεί τίποτα περισσότερο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ολοκληρώστε,
κύριε Αναγνωστάκη.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Ολοκληρώνω, κυρία Πρόεδρε. Μισό λεπτό.
Ένα από τα σηµαντικότερα θέµατα -γιατί πλέον είναι τόσο
πολύ διογκωµένη η κατάσταση και τα προβλήµατα που ανοίχτηκαν είναι τεράστια- είναι ότι δεν πρέπει να µας διαφεύγει το γεγονός ότι πλέον συλλογικές διαπραγµατεύσεις δεν µπορούν να
γίνουν.
Ο κύριος Υπουργός Εργασίας που είναι εδώ το αποκάλεσε
«παθογένεια». Η διαβούλευση ήταν αυτή που οδήγησε, όπως
λέει, στην κατάσταση στην οποία βρίσκεται σήµερα η ελληνική
οικονοµία. Δεν λέει, όµως, ότι µε µια πλέον υπογραφή θα ορίζεται ο κατώτατος µισθός.
Κι αν αυτό είναι ευρωπαϊκό κεκτηµένο, κάνετε λάθος, κύριε
Υπουργέ της Εργασίας.
Σε ό,τι αφορά τη Δηµοκρατική Αριστερά, επιδεικνύοντας θέση
και στάση ευθύνης -και κλείνω µε αυτό, κυρία Πρόεδρε- δεν µπορεί παρά να αναγνωρίσει τον δίκαιο αγώνα που κάνουν τόσο οι
δηµοτικοί αστυνοµικοί όσο και οι σχολικοί φύλακες, καθώς και
οι αιρετοί της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης
που βλέπουν να εφαρµόζεται µια αντισυνταγµατική διάταξη σε
ό,τι αφορά τη µεταφορά αρµοδιοτήτων και την κατάργηση πετυχηµένων θεσµών που ήταν προς όφελος των πόλεων και των
τοπικών κοινωνιών. Και, βεβαίως, δηλώνει µε κατηγορηµατικό και
απόλυτο τρόπο ότι η θέση ευθύνης που την διακατέχει την κάνει
να καταψηφίσει αυτό το νοµοσχέδιο.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα τηςΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Αναγνωστάκη.
Η κ. Αφροδίτη Σταµπουλή έχει τον λόγο.
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν ξέρω πώς µπορεί να προσφωνηθεί ο ενδιαφερόµενος απών Υπουργός.
Θα αναφερθώ αποκλειστικά στην τροπολογία του Υπουργείου
Δηµόσιας Τάξης όχι επειδή δεν δίνω την πρέπουσα σηµασία στις
καταστροφές που επιφέρει το πολυνοµοσχέδιο στις ζωές των
συµπολιτών και συµπολιτισσών µας, αλλά επειδή η Αριστερά για
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να είναι άξια του ονόµατός της, οφείλει να είναι η φωνή και
αυτών που δεν έχουν φωνή, τουλάχιστον όχι τέτοια που να φτάνει µέχρι αυτήν την Αίθουσα ως φωνή δικαιούµενου ή δικαιούµενης ψήφο.
Ως προς την παράγραφο 1, λοιπόν, της τροπολογίας για την
οποία ο Υπουργός Δηµόσιας Τάξης ανέφερε ότι έχει την οµόφωνη αποδοχή της Βουλής, υπενθυµίζω ότι από το ΣΥΡΙΖΑ είχε
απλώς «ΠΑΡΩΝ» ως τέταρτο άρθρο του ν. 4084. Αυτό το
«ΠΑΡΩΝ» αφορούσε τη δυνατότητα στελέχωσης της Υπηρεσίας
Ασύλου, της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής και της Αρχής Προσφυγών του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης µε προσωπικό από
τους πίνακες διοριστέων του ΑΣΕΠ. Το «ΠΑΡΩΝ» δόθηκε παρά
την άποψή µας ότι αρµοδιότερα θα ήταν τα Υπουργεία Εσωτερικών ή Δικαιοσύνης, µε την προσδοκία να δουλέψει επιτέλους η
Υπηρεσία Ασύλου µε ρυθµό παραλαβής αιτήσεων πάνω από είκοσι την εβδοµάδα που ήταν µέχρι πρόσφατα -ρυθµός ο οποίος
όντως επιταχύνθηκε- αλλά και µε ποσοστά χορήγησης ασύλου
πάνω από το ελεεινό αρνητικό ρεκόρ του 0,1% έως 0,3% κοντά
στα ευρωπαϊκά επίπεδα που ξεπερνούν το 30%.
Αυτό είναι ένα θέµα για το οποίο περιµένουµε να ενηµερωθούµε από τις πρώτες στατιστικές της νέας υπηρεσίας όταν
αυτές γνωστοποιηθούν.
Βεβαίως, δεν είχαµε υπολογίσει ότι η νέα Υπηρεσία Ασύλου
για ένα απροσδιόριστο διάστηµα θα βρίσκεται µόνο στην Αθήνα,
µε αποτέλεσµα να µην µπορούν να υποβάλουν αίτηµα ασύλου οι
πρόσφυγες που φτάνουν -εφόσον δεν πνιγούν, στα νησιά µαςόπως αναφέρει η Κίνηση για τα Ανθρώπινα Δικαιώµατα Σάµου
στο κείµενο, που καταθέτω στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Αφροδίτη Σταµπουλή καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Με τη σηµερινή τροπολογία δεν επεκτείνεται µόνο χρονικά
αυτή η δυνατότητα στελέχωσης µε επιτυχόντες του ΑΣΕΠ, αλλά
προστίθενται και ειδικότητες οικονοµικές και διοικητικές πάντα,
για λόγους που ελέγχεται κατά πόσο σχετίζονται µε την επόµενη
παράγραφο, την παράγραφο 2, µε την οποία ανατίθεται στο
Υπουργείο Δηµόσιας Τάξης να ασκεί καθήκοντα στρατηγικού
σχεδιασµού χρηµατοδότησης στους τοµείς της εσωτερικής
ασφάλειας, του ασύλου και της µετανάστευσης και να διαχειρίζεται ευρωπαϊκά προγράµµατα που υπάγονται στους ως άνω τοµείς.
Επίσης, µε απόφαση του Υπουργού Δηµόσιας Τάξης µπορούν
να ανατίθενται τα καθήκοντα αυτά στην Υπηρεσία Διαχείρισης
Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραµµάτων του Υπουργείου
ή σε άλλο φορέα, οργανο ή στέλεχος του Υπουργείου.
Ο σκοπός της διάταξης γίνεται διαυγής στην τρίτη παράγραφο, µε την οποία µεταφέρεται στην Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής, που ανήκει στο Υπουργείο Δηµόσιας Τάξης, η
αρµοδιότητα ίδρυσης δοµών φιλοξενίας αιτούντων άσυλο ή υπηκόων τρίτων χωρών που ανήκουν στις ευάλωτες οµάδες του άρθρου 11 του ν. 3907, µε κοινή απόφαση µε τον Υπουργό
Οικονοµικών.
Υπενθυµίζω ότι οι οµάδες αυτές είναι οι ασυνόδευτοι ανήλικοι,
τα άτοµα µε αναπηρία ή ανίατη ασθένεια, οι υπερήλικες, οι γυναίκες σε κύηση ή λοχεία, οι µονογονεϊκές οικογένειες µε ανήλικα τέκνα, θύµατα βασανιστηρίων, βιασµού ή άλλης σοβαρής
µορφής ψυχολογικής, σωµατικής ή σεξουαλικής βίας ή εκµετάλλευσης και τα θύµατα εµπορίας ανθρώπων.
Οι ως άνω δοµές χρηµατοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο
Προσφύγων, από άλλα χρηµατοδοτικά προγράµµατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων ευρωπαϊκών ή διεθνών φορέων, συµπεριλαµβανοµένων των φορέων της Κοινωνίας των Πολιτών ή από
κάθε άλλου είδους πόρους.
Στη λειτουργία τους, µε απόφαση του Υπουργού, µπορούν να
συµπράττουν άλλοι φορείς δηµόσιοι ή ιδιωτικοί.
Από αυτούς, µε νοµοτεχνική βελτίωση της τελευταίας στιγµής
και µόνο τριών λέξεων, όπως µας είπε ο Υπουργός, εξαιρείται το
Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αρµόδιο µέχρι σήµερα
για τη διαχείριση των αιτηµάτων στέγασης και την παραποµπή
σε δοµές.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Εύλογα τίθεται το ερώτηµα, «γιατί;». Σε τι ποσά αναφερόµαστε; Πέρα από τα ποσά του Ταµείου Επιστροφών, που έφτασαν
το 2012 τα 37,3 εκατοµµύρια ευρώ και το 2013 τα 35,5 εκατοµµύρια ευρώ και του Ταµείου Εξωτερικών Συνόρων, που έφτασαν
το 2012 τα 44,7 εκατοµµύρια ευρώ και το 2013 τα 44 εκατοµµύρια ευρώ, τα οποία ήδη διαχειρίζεται προσαυξηµένα κατά 1/3
από εθνικούς πόρους το Υπουργείο Δηµόσιας Τάξης, απαιτεί να
διαχειρίζεται και τα ποσά από το Ταµείο Προσφύγων, που το
2012 ήταν 4 εκατοµµύρια και το 2013 3,1 εκατοµµύρια ευρώ, των
οποίων διαχειριστική Αρχή µέχρι σήµερα είναι η Γενική Διεύθυνση Πρόνοιας, Διεύθυνση Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας.
Ασαφείς παραµένουν οι προθέσεις του Υπουργείου Δηµόσιας
Τάξης για τα ποσά του Ταµείου Ενσωµάτωσης, τα οποία διαχειρίζεται το Υπουργείο Εσωτερικών.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Γ’Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ)
Πρέπει να τονιστεί ότι τα χρήµατα αυτά του Ευρωπαϊκού Ταµείου Προσφύγων προορίζονται για ανοικτές δοµές φιλοξενίας
αιτούντων άσυλο και ευάλωτων οµάδων για υλική, ιατρική, νοµική
συνδροµή και κοινωνική στήριξη, δηλαδή για δράσεις που έχουν
σαφή προνοιακό χαρακτήρα και που σε όλες τις χώρες της Ευρώπης υλοποιούνται από υπηρεσίες οι οποίες διαχειρίζονται την
κρατική προνοιακή πολιτική για όλον τον πληθυσµό.
Το Υπουργείο Δηµόσιας Τάξης, λοιπόν, αποκτά µε την τροπολογία αυτή την αρµοδιότητα γι’ αυτές τις δράσεις, αν και έχει ως
διακηρυγµένη προτεραιότητα τη χρηµατοδοτική στήριξη της
αστυνοµικής συνεργασίας της πρόληψης και καταστολής της εγκληµατικότητας και της διαχείρισης κρίσεων. Μάλιστα, προκαταλαµβάνει ότι θα αποφασιστεί από τα αρµόδια ευρωπαϊκά
όργανα η δηµιουργία ενιαίου ευρωπαϊκού ταµείου ασύλου και
µετανάστευσης, για το οποίο όµως το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο για
τους πρόσφυγες επισηµαίνει ότι η νέα αυτή δοµή δεν παρέχει
πολλές εγγυήσεις ότι οι πόροι θα κατανεµηθούν µε δίκαιο τρόπο
µεταξύ των διαφορετικών τοµέων που θα καλύπτονται από το Ταµείο Ασύλου και Μετανάστευσης, δηλαδή στο άσυλο, στις επιστροφές και την ένταξη. Είναι πιθανό κάποια κράτη-µέλη να
αποφασίσουν να ευνοήσουν κάποιους τοµείς, όπως επιστροφές
σε βάρος άλλων, δηλαδή της προστασίας ή της ένταξης.
Το πώς θα διαχειριστεί αυτές τις δοµές το Υπουργείο Δηµόσιας Τάξης αποκαλύπτεται µε τη δήλωση της πρόθεσής του να
εφαρµόσει αναλογικά τις διατάξεις των νόµων 3907 και 4033 που
αφορούν τη δυνατότητα χρήσης µη χρησιµοποιούµενων στρατοπέδων στρατιωτικής υπηρεσίας και τη φύλαξη των εγκαταστάσεων από την Ελληνική Αστυνοµία και πιθανόν από εξειδικευµένη
ιδιωτική εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συντοµεύετε,
κυρία συνάδελφε. Ήδη µιλάτε επτά λεπτά.
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ: Ναι, συντοµεύω, κύριε Πρόεδρε.
Δεν έχει ασχοληθεί κανένας µε αυτό το θέµα.
Ιδού, λοιπόν, οι ανοικτές δοµές φιλοξενίας για τους αιτούντες
άσυλο και τις ευάλωτες οµάδες που ετοιµάζει ο Υπουργός Δηµόσιας Τάξης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τελειώνετε,
κυρία συνάδελφε.
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ: Τελειώνω µε τα στρατόπεδα συγκέντρωσης, σαν και αυτά στα οποία έξι χιλιάδες άνθρωποι που
δεν διέπραξαν κανένα αδίκηµα παραµένουν έγκλειστοι για πολλούς µήνες, υποσιτιζόµενοι, κάτω από απαράδεκτες συνθήκες
υγιεινής, που από µόνες τους αποτελούν νοσογόνο παράγοντα
και που δεν αντέχονται ούτε από τους αστυνοµικούς, όπως προκύπτει από επανειληµµένες διαµαρτυρίες των ενώσεών τους,
στρατόπεδα συγκέντρωσης που εκθέτουν τη χώρα και της εξασφαλίζουν τη µία µετά την άλλη καταδίκες του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, οργανώσεων δικαιωµάτων
και οργανισµών και εκπροσώπων, όπως είναι ο επίτροπος του
Συµβουλίου της Ευρώπης Νιλς Μούιζνιεκς.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Διάσκεψη των Προέδρων έχει αποφασίσει η
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συνεδρίαση να λήξει στις 23.00’. Ήδη είναι 23.00’. Χθες µίλησαν
σαράντα πέντε συνάδελφοι και σήµερα άλλοι σαράντα, δηλαδή
σύνολο ογδόντα πέντε Βουλευτές. Βεβαίως, είναι άλλοι εξήντα
για να µιλήσουν, αλλά όπως καταλαβαίνετε, είναι αδύνατο να
εξαντληθεί ο κατάλογος.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ορίστε, έχετε
τον λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, η Διάσκεψη των
Προέδρων δεν αποφάσισε τίποτα για την ώρα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Μήπως κάνετε
λάθος;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Όχι, δεν κάνω λάθος, γιατί συµµετέχω στη Διάσκεψη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Και εγώ συµµετέχω.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Από την περασµένη εβδοµάδα η
Διάσκεψη αποφάσισε για τις 23.00;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ναι, αποφάσισε
για τις 23.00’, οµοφώνως µάλιστα.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Εν πάση περιπτώσει, µπορεί να
µη θυµάµαι καλά. Αυτό που λέτε, όµως, δεν είναι λογικό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ναι, αλλά αν
δεν θυµάστε καλά, να πείτε ότι δεν θυµάστε καλά και όχι ότι δεν
αποφάσισε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κάνω µία παραχώρηση και αντί
ευγενικά να ανταποκριθείτε, θέλετε να την επιστρέψετε, λέγοντας ότι εν πάση περιπτώσει θέλω να πω άλλα πράγµατα. Εγώ
είµαι ειλικρινής. Αυτό που νιώθω το λέω.
Ακόµα δεν έχει εξαντληθεί ο κατάλογος µε τους Βουλευτές
που είχαν γραφτεί από χθες επί της αρχής. Αυτοί που γράφτηκαν
σήµερα επί των άρθρων δεν έχουν ξεκινήσει ακόµα να οµιλούν.
Το να τελειώσουµε στις 23.00’, είναι αδύνατον. Σας προτείνουµε,
λοιπόν, να πάµε τουλάχιστον µέχρι τη 1.00’ ώστε να εξαντληθεί
ο κατάλογος.
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Γιατί διαµαρτύρεσθε; Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ εκθέτει τις
απόψεις του. Αν υπάρχει άλλη άποψη, παρακαλώ να εκτεθεί και
αυτή.
Ορίστε, κύριε Λαφαζάνη.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Να πάµε τουλάχιστον µέχρι τη
1.00’, γιατί κανονικά θα έπρεπε η συνεδρίαση να συνεχιστεί και
αύριο και αν χρειαζόταν και την άλλη εβδοµάδα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Είπατε την
άποψή σας.
Κύριοι συνάδελφοι, έγιναν τέσσερις συνεδριάσεις, µάλιστα
χωρίς µεσηµβρινή διακοπή. Έχουν µιλήσει από χθες ογδόντα
πέντε συνάδελφοι, αριθµός ιδιαίτερα µεγάλος. Πιστεύω ότι το
θέµα έχει εξαντληθεί. Μίλησαν οκτώ Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι και δέκα Υπουργοί. Εκτιµώ ότι δεν υπάρχει λόγος να συνεχίσουµε µέχρι τη 01.00’ που λέει ο κ. Λαφαζάνης.
Εν πάση περιπτώσει, να µιλήσουν ακόµα πέντε συνάδελφοι,
δηλαδή ο κ. Μιχελογιαννάκης, η κ. Γεωργοπούλου, ο κ. Πανούσης, ο κ. Βογιατζής και ο κ. Αρβανίτης και να περατωθεί η συζήτηση.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Μέχρι τις 12.00’.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Η άποψή σας
έχει καταχωρηθεί.
Το λόγο έχει ο κ. Μιχελογιαννάκης για πέντε λεπτά και παρακαλώ να τηρείται ο χρόνος.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Υπουργέ µου, αυτές τις φωνές που ακούµε έξω και αυτά τα
ωραία επαναστατικά τραγούδια µην τα φιµώσετε αύριο. Σεβαστείτε την πρόταση του κ. Γλέζου ο οποίος είπε αύριο µια φωνή
όλη η Ελλάδα, να πούµε γιατί δεν επιδικάστηκαν και οι Έλληνες
στην επιτροπή των Παρισίων το 1946 και γιατί το αναγκαστικό
δάνειο δόθηκε µόνο στην Πολωνία και τη Γιουγκοσλαβία και όχι
στην Ελλάδα. Αυτή η φωνή σε έναν Υπουργό αύριο πρέπει να
ακουστεί. Είναι εθνικό χρέος αύριο να ανοίξετε τους δρόµους.
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Είναι κάτι πολύ σηµαντικό.
Την ώρα που το ΑΕΠ -ένα νούµερο µόνο- το ρίξατε από 231
δισεκατοµµύρια που ήταν το 2009 στα 183 δισεκατοµµύρια, την
ώρα που το κατά κεφαλήν ΑΕΠ από τις 20.481 πήγε στις 17.000,
την ώρα που ο κατά κεφαλήν φόρος ανέβηκε από το 327% στο
893% -δηλαδή τριπλασιάστηκε- την ώρα που βάλατε κατά τη
διάρκεια αυτή τέσσερις αυξήσεις στο ΦΠΑ, έρχεσθε σήµερα
δήθεν να πείτε ότι το 23% το κάνατε 13%; Και τι έγινε όταν
έχουµε τέτοιες καταστάσεις;
Βλέπετε, λοιπόν, ότι σήµερα έχουµε να κάνουµε µε ένα νοµοσχέδιο το οποίο έχει συγκεκριµένη λογική και συγκεκριµένη πολιτική. Φορολογείτε το επίδοµα ανεργίας, δηλαδή φορολογείτε
τον άνεργο σαν να ήταν εργαζόµενος. Τα δέκα χιλιάρικα και
πάνω το αποδεικνύουν.
Υπερφορολογείτε τους χαµηλούς µε 26% και 33%. Κι αν προσθέσει κανείς τα ασφάλιστρα που δεν έχουν καταβληθεί, τι βλέπουµε; Ουσιαστικά αυξάνετε τη φορολογία του επιτηδεύµατος.
Διατηρείτε τεκµήρια, δηµιουργείτε υπερφορολόγηση πάλι στον
άνεργο και σε αυτούς που είναι κάτω από τα όρια της φτώχειας.
Και δεν φτάνει µόνο αυτό. Ελαττώνετε τους συντελεστές υπεραξίας της µεταβίβασης κεφαλαίου από το 20% στο 15%, δείχνοντας πού προβλέπεται να κάνετε ελαφρύνσεις. Και, βέβαια,
όχι εκεί που πρέπει. Φορολογείτε τις off‰shore εταιρείες µε
έναν τρόπο -του 76- µε τον οποίο ανοίγετε µπαλκονόπορτα.
Και όσον αφορά τη µητρική εταιρεία, στο άρθρο 48, δίνετε τη
δυνατότητα να έχει έδρα νόµιµη πια σε φορολογικούς παραδείσους.
Δεν θα πω για τη µοριοδότηση, για τη διαδικασία αποτίµησης
και τα δικαιολογητικά που απόψε βγάλατε αντί τροπολογιών, που
έπρεπε να κάνετε µε νοµοτεχνικές. Διότι σίγουρα ούτε οι έξι χιλιάδες που το κάνατε δώδεκα χιλιάδες, ούτε ο δικαστής συµπαράστασης, ούτε η Δηµοτική Αστυνοµία -κάτω από πέντε χιλιάδεςούτε οι προτεραιότητες, ούτε η Εθνική Σχολή Δηµόσιας Διοίκησης αποτελούν κολυµβήθρα του Σιλωάµ στην πολιτική που πάτε
να κάνετε.
Αυτά είναι παραµύθια και κοροϊδεύουµε τον ελληνικό λαό.
Είναι το ίδιο πράγµα µε το µεταπτυχιακό στο σχολικό φύλακα.
Σιγά! Ούτε το 0,001‰, δηλαδή στα δεκαπέντε εκατοµµύρια να
υπάρχει ένας.
Με το άρθρο 103 δηµιουργείτε την κοινωνική διαβούλευση.
Και λέτε ότι θα αρχίζει από την 1η Γενάρη του 2017. Και δεν µου
λέτε, τριάµισι χρόνια πριν τι θα ισχύει; Ή πρέπει εγώ να είµαι σίγουρος ότι αυτό που θα πείτε τώρα θα ισχύει στα τριάµισι χρόνια;
Αναστέλλετε την επεκτασιµότητα των κλαδικών συµβάσεων.
Και µαζί µε τις ισχύουσες αντισυνταγµατικές ρυθµίσεις του
ν.4093 τι πετυχαίνετε; Ψάξτε να δείτε.
Στις 7 Δεκεµβρίου του 2010 βρέθηκαν τριάντα τρεις Υπουργοί
Παιδείας και αναθεώρησαν τη διαδικασία της Κοπενγχάγης, κατάργησαν ολόκληρους τοµείς της τυπικής δηµόσιας εκπαίδευσης που κάνετε σήµερα. Και τι κάνετε; Ουσιαστικά χτυπάτε τη
βασική ικανότητα. Βασική ικανότητα είναι κάποιος να θέλει να
έχει γνώσεις, δεξιότητες, ικανότητες. Αυτή είναι η βασική ικανότητα. Και τον σταµατάτε σήµερα και τον εξοµοιώνετε µε την εργασιακή δεξιότητα, µε αποτέλεσµα ουσιαστικά να πετυχαίνετε
τι; Εγκατάλειψη µαθητών από σχολεία, να εξανδραποδίζετε το
33% του µαθητικού πληθυσµού και καθηγητές υπεράριθµους να
τους αντιµετωπίζετε ως επίορκους, ως διορισµένους από τα παράθυρα. Από την άλλη, βλέπετε ότι όλους αυτοί οι τοµείς που
καταργείτε, εµφανίζουν στατιστικά τη µεγαλύτερη απορροφητικότητα. Και µάλιστα αφορούν τη νέα γυναίκα, όταν η ανεργία στη
νέα γυναίκα ξεπερνά το 62% και το 65%.
Για την τοπική αυτοδιοίκηση δεν έχω να πω τίποτα. Αυτά τα
γνωµοδοτικά παρατηρητήρια είναι άλλου παπά ευαγγέλιο. Και
πρέπει να πείτε την αλήθεια, ότι τούτη τη στιγµή την κατοχυρωµένη συνταγµατικά διοικητική και οικονοµική αυτοτέλεια την τελειώνετε.
Θα πω δύο παραδείγµατα. Ένας συνταξιούχος ασφαλιστής,
διπλή φορολόγηση. Ένας συµβολαιογράφος. Βάλατε τον ΦΑΠ.
Βάλατε τη φορολογία υπεραξίας. Βάλατε τον ΦΠΑ στα νεόδµητα. Βάλατε τον φόρο µεταβίβασης. Επί τέσσερις φορές φορο-
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λόγηση.
Για τους σχολικούς φύλακες σας είπα τι κάνετε. Και δεν είναι
µόνο η σεξουαλική παρενόχληση, δεν είναι µόνο τα ναρκωτικά,
δεν είναι µόνο η ενδοσχολική βία, η φύλαξη της δηµόσιας περιουσίας. Είναι ότι κάνετε διαθεσιµότητα µε την έναρξη ισχύος του
νόµου, το οποίο είναι πάλι αντισυνταγµατικό, αντεργατικό, αντικοινωνικό, απορρυθµιστικό.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ολοκληρώσατε.
Ευχαριστώ πολύ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: Και τελειώνω µε µια κουβέντα την οποία θέλω να την βάλετε καλά στο µυαλό σας, κύριε
Υπουργέ.
Με απολύσεις στην εκπαίδευση και στη Δηµοτική Αστυνοµία
δεν πετυχαίνουµε εξυγίανση και αναδιάρθρωση της Δηµόσιας
Διοίκησης. Δεν το είπα εγώ. Το είπε Βουλευτής σας, ο κ. Κοντογιώργης. Τουλάχιστον δείξτε σεβασµό µεταξύ σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε
πολύ.
Τον λόγο έχει η κ. Γεωργοπούλου-Σαλτάρη για πέντε λεπτά.
Κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ να τηρείται ο χρόνος των πέντε
λεπτών.
ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΑΛΤΑΡΗ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Φαίνεται ότι και αυτή η Κυβέρνηση, όπως και η προηγούµενη
έκδοσή της έχει πολύ καλές σχέσεις µε την καθαριότητα. Δεν
εξηγείται διαφορετικά το φαινόµενο ότι έχουν φέρει τόσο πολλά
νοµοσχέδια-σκούπα που έχουν σαρώσει την ελληνική κοινωνία.
Μόνο που-αντί για άρωµα πάστρας-αναδίδεται µια µόνιµη δυσοσµία από τους πολλούς και ξαφνικούς θανάτους.
Ό,τι είχαν σαν ευσεβείς πόθους το προηγούµενο διάστηµα για
τα εργασιακά, για την κατάργηση ουσιαστικά των συλλογικών
συµβάσεων, την εξεύρεση πόρων αποκλειστικά από αυτούς που
στύβουν όλο το διάστηµα σαν λεµονόκουπες, το υλοποιούν
τώρα.
Στον αντίποδα, τα πολύ υψηλά εισοδήµατα παραµένουν όχι
µόνο σε καθεστώς προστασίας αλλά επιπροσθέτως µε περισσότερες φοροαπαλλαγές. Απόδειξη είναι η µη αξιοποίηση της περιβόητης λίστας Λαγκάρντ, που παρακολουθούµε όλο αυτό το
διάστηµα, που προκαλεί το κοινό περί δικαίου αίσθηµα της κοινωνίας που υποφέρει.
Το παρόν νοµοσχέδιο για τη φορολογία εισοδήµατος και άλλα
τινά δεν εφαρµόζει απλώς γενικά και αόριστα µια νεοφιλελεύθερη ιδεολογία και φιλοσοφία. Είναι η πιστή υποταγή στις αδηφάγες ορέξεις της τρόικας που οδηγεί στην πλήρη αποδόµηση
της υγείας, της παιδείας, του πολιτισµού, της τοπικής αυτοδιοίκησης, παραχωρώντας στους ιδιώτες «πεδίον δόξης λαµπρόν.».
Όσον αφορά τα θέµατα παιδείας, µετά την προληπτική επιστράτευση των καθηγητών, σήµερα βλέπουµε τις προγραφές
δυόµισι χιλιάδων εκπαιδευτικών των πενήντα ειδικοτήτων που καταργούνται στην τεχνολογική και επαγγελµατική εκπαίδευση, οι
οποίοι πρέπει να σπεύσουν να δηλώσουν αν εµπίπτουν στις εξαιρέσεις πριν ψηφιστεί το νοµοσχέδιο.
Φυσικά, δεν προηγήθηκε ενηµέρωση, συζήτηση, µελέτη. Με
όλα τα ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ και τις ειδικότητες που καταργούνται, είκοσι
χιλιάδες µαθητές τώρα και πολλές χιλιάδες στο µέλλον πετιούνται στον Καιάδα της ανειδίκευτης εργασίας.
Δεν είναι όµως µόνο η περιφρόνηση προς τους µαθητές και
τις οικογένειές τους όπου η απόκτηση µιας ειδικότητας µέσω της
µεταγυµνασιακής δηµόσιας δωρεάν παιδείας ήταν η µόνη διέξοδος για την επαγγελµατική τους αποκατάσταση. Είναι η εκ νέου
και η εκ του πονηρού περιθωριοποίηση της επαγγελµατικής εκπαίδευσης και µάλιστα µε κατάργηση ειδικοτήτων µε υψηλή ζήτηση και δυνατότητα απορρόφησης, υγείας, πρόνοιας, γραφικών
τεχνών και αισθητικής - κοµµωτικής. Και όλα αυτά προς όφελος
–οποία πρωτοτυπία!- των ιδιωτικών ΙΕΚ και ΚΕΚ, που καραδοκούν.
Για να καταδείξουµε το σχέδιο εκχώρησης ολόκληρης της δηµόσιας παιδείας στα χέρια των ιδιωτών, πρέπει πρώτα να ανα-
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φερθούµε στην ψήφιση τον περασµένο Ιανουάριο, του νοµοσχεδίου για τη λειτουργία του Ιδρύµατος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης και του Εθνικού Οργανισµού Πιστοποίησης Προσόντων
και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού. Αυτό άνοιξε την πόρτα
στην ίδρυση και πιστοποίηση της µη τυπικής εκπαίδευσης.
Η ηγεµονία της ιδιωτικής επί της δηµόσιας εκπαίδευσης συνεχίστηκε µε την επικαιροποίηση του µεσοπρόθεσµου. Με αυτό δηµόσιες δοµές παιδείας, υγείας και τοπικής αυτοδιοίκησης θα
µπορούν να ιδρύουν ιδιωτικά ΙΕΚ ως εταιρείες.
Το σενάριο της αποδόµησης της δηµόσιας παιδείας συνεχίστηκε µε το σχέδιο «Αθηνά». Με αυτό καταργήθηκαν τµήµατα
ΤΕΙ που είχαν υψηλές επιδόσεις και υψηλό ποσοστό επαγγελµατικής αποκατάστασης. Έτσι, για τα επαγγέλµατα µε υψηλή ζήτηση δηµιουργείται χώρος στην ιδιωτική εκπαίδευση, φυσικά
µόνο για όσους θα µπορούν να αντεπεξέλθουν οικονοµικά. Όσοι
δεν αντέχουν, ας µείνουν ηµιµαθείς, ανεπάγγελτοι µε µόνη προοπτική αυτήν του φθηνού και ευέλικτου εργατικού δυναµικού.
Μην ξεχνάµε και τον όρο «µαθητεία» που εισάγεται, όπου οι µαθητές στο τέλος των σπουδών τους θα δουλεύουν για ένα χαρτζιλίκι.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι οι καταργούµενοι τοµείς υγείας-πρόνοιας και αισθητικής – κοµµωτικής, όπως είπαµε, δεν απαιτούν
µεγάλες επενδύσεις σε εργαστήρια. Άρα θα είναι πολύ εύκολο
να καλυφθούν οι ανάγκες από τον ιδιωτικό τοµέα χωρίς ιδιαίτερες επενδύσεις.
Ας υπενθυµίσουµε εδώ -έχει αναφερθεί και προηγουµένως- ότι
ο κ. Αρβανιτόπουλος πρόσφατα παρευρέθηκε στα εγκαίνια του
ΙΕΚ ΑΚΜΗ, το οποίο είχε εµπλακεί στο σχέδιο «Αθηνά» και περιλαµβάνει ειδικότητες που καταργήθηκαν στα ΕΠΑΛ και στις
ΕΠΑΣ. Τίποτα δεν είναι τυχαίο.
Επιπροσθέτως, στους συγκεκριµένους τοµείς που καταργούνται η πλειονότητα των σπουδαστών είναι κορίτσια, σε ποσοστό
πάνω από 80%. Άρα, στην ουσία αποκλείονται οι γυναίκες από
την επαγγελµατική εκπαίδευση.Συµπτωµατικά αυτές οι ειδικότητες αποτελούν ουσιαστικά τη µόνη διέξοδο του γυναικείου πληθυσµού από δεκαέξι χρονών, πολλές φορές και πάνω από
πενήντα χρονών. Πλην των άλλων, λοιπόν, το νοµοσχέδιο αποδεικνύεται και σεξιστικό. Για άλλη µια φορά οι γυναίκες µπαίνουν
στο στόχαστρο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Δεν νοµίζω να είναι κανείς τόσο αφελής να πιστεύει ότι οι µαθητές θα µπορούν να παρακολουθούν τα δηµόσια ΙΕΚ ή κάποιο
τµήµα επαγγελµατικής κατάρτισης, γιατί δεν υπάρχουν οι καταργούµενες ειδικότητες, γιατί είναι µακριά από τις πόλεις όπου
υπήρχαν µέχρι τώρα τα ΕΠΑΣ-ΕΠΑΛ, γιατί απλώς δεν είναι και
δωρεάν. Πληρώνουν 376 ευρώ.
Θέλουµε να πούµε ακόµη και για τις δύο ειδικότητες της ιταλικής και της ισπανικής φιλολογίας που καταργούνται. Αυτές, βέβαια, είναι γλώσσες του ευρωπαϊκού Νότου-και θα µου πείτε-τι
τις θέλουµε; Εµείς έχουµε τα βλέµµατά µας στραµµένα στο
Βορρά και µε αυτά πορευόµαστε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει ξανά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε.
ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΑΛΤΑΡΗ: Επίσης, δεν µπορούµε να µην αναφέρουµε την αναλγησία για κάποιες κατηγορίες εκπαιδευτικών, όπως είναι οι εκπαιδευτικοί µε σκλήρυνση
κατά πλάκας...
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει ξανά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Το άκουσα, κύριε Πρόεδρε. Στους άλλους συναδέλφους που
µιλάνε πάρα πολλές φορές, δεν τους µειώνετε το χρόνο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ ολοκληρώστε.
ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΑΛΤΑΡΗ: Όσο κι αν λέτε ότι
είναι οι τελευταίες θυσίες, οι πάντες γνωρίζουν ότι δεν είναι αλήθεια και ιδιαίτερα εσείς που κάθε φορά το επικαλείστε, γιατί ξέρετε ότι είναι ψέµατα και αναγκάζεστε να τα λέτε.
Αυτό το σχέδιο εξολόθρευσης της ελληνικής κοινωνίας δεν θα
σας αφήσουµε να το ολοκληρώσετε. Ο ίδιος ο λαός που τόσο
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πολύ περιφρονείτε και που είναι έξω τώρα και όλες τις τελευταίες µέρες, θα σας στείλει στα αζήτητα της ιστορίας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τον λόγο έχει ο
Βουλευτής της ΔΗΜΑΡ, κ. Πανούσης για πέντε λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΟΥΣΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εγώ
είµαι υπέρ της ρύθµισης. Χωρίς επιστηµονική καταγραφή, τεκµηρίωση και πλήρη γνώση της κατάστασης δεν µπορείς να κάνεις µεταρρύθµιση. Ζούµε εν κενώ διοικητικής συνέχειας. Άρα,
πρώτα ρύθµιση και µετά µεταρρύθµιση.
Στο φορολογικό µέρος του νοµοσχεδίου και στη σχετική επιχειρηµατολογία για µη συνεπή στάση της ΔΗΜΑΡ, θέλω να υπογραµµίσω τις εξής παραµέτρους.
Πρώτον, διαφωνούµε επί της αρχής, διότι το νοµοσχέδιο δεν
συµβάλλει σε τίποτα στην κοινωνική δικαιοσύνη -παραδείγµατος
χάριν στην πάταξη της φοροδιαφυγής- στην οποία τουλάχιστον
η ΔΗΜΑΡ παραµένει πιστή.
Δεύτερον, διαφωνούµε λόγω µεταβολής των συνθηκών σε
σχέση µε τον ψηφισθέντα τον Ιανουάριο φορολογικό νόµο. Έξι
µήνες µετά τα οικονοµικά, δηµοσιονοµικά και κοινωνικά δεδοµένα είναι διαφορετικά και µε βάση την αρχή rebus sic stantibus
όταν αλλάζουν οι συνθήκες, αλλάζουν και οι θέσεις των υπευθύνων.
Αυτό το νοµοσχέδιο είναι ουσία και τύποις άλλο νοµοσχέδιο
από τα συµπεµφωνηθέντα.
Διαφωνούµε επί της νοµοτεχνικής παρουσίασης των διατάξεων οι οποίες εξακολουθούν να είναι ελλειπτικές, κυρίως παραπεµπτικές σε άλλες κανονιστικές πράξεις και συχνά αντιφατικές.
Διαφωνούµε επί της µεταρρυθµιστικής προοπτικής καθώς τα
φορολογικά αυτά µέτρα δεν συνοδεύονται από διαρθρωτικές παρεµβάσεις στην πηγή του κακού, δηλαδή το πελατειακό κράτος,
αναποτελεσµατική Δηµόσια Διοίκηση.
Τέλος το επιχείρηµα για το κριτήριο του ΑΣΕΠ δεν το πολυκαταλαβαίνω. Αυτοί οι εργαζόµενοι αυτοπροσελήφθησαν; Γιατί να
µην απολυθούν αυτοί που παρανόµως προσέλαβαν;
Αγαπητοί συνάδελφοι, κάθε φάρµακο δεν είναι αναγκαστικά
µια θεραπεία για το κακό. Πολλές φορές είναι και χειρότερο και
θανατηφόρο. Από την άλλη µεριά το δίκαιο της ανάγκης δεν µπορεί να υπερβαίνει την κοινοβουλευτική και συνταγµατική τάξη.
Αναφέρω πέντε χαρακτηριστικά του νοµοσχεδίου.
Πρώτον, µια γενική εικόνα και µια θολή αντίληψη για το βολεµένο δηµόσιο και τους επίορκους δηµόσιους υπαλλήλους. Δεύτερον, µια ασφυκτική πίεση από πλευράς µνηµονιακών
υποχρεώσεων για τη συµβολική καµµιά φορά ή και ουσιαστική
αποµάκρυνση δηµοσίων υπαλλήλων. Τρίτον, µια κρατικοποίηση
όλων των αυτοδιοικούµενων δοµών ΟΤΑ, ΑΕΙ κ.λπ. µε συγκεντρωτικό, ασφυκτικό έλεγχο Υπουργών και κυβερνητικών στελεχών. Τέταρτον, µια αδιαφορία για ένα µίνιµουµ κοινωνικής
συναίνεσης και πέµπτον, µια πρόθεση θεσµικών αποκλίσεων µε
βάση το δίκαιο της ανάγκης.
Το φορολογικό νοµοσχέδιο και τα άρθρα του πολυνοµοσχεδίου, που αφορούν στις αλλαγές στη δηµόσια διοίκηση, δεν είναι
δύο άσχετα µεταξύ τους νοµοθετήµατα. Το ένα εξαρτάται ευθέως και εξ ολοκλήρου σχεδόν από το άλλο. Πώς να λειτουργήσουν οι φοροεισπρακτικοί µηχανισµοί αν δεν λειτουργεί η
Δηµόσια Διοίκηση και πώς να λειτουργήσει η Δηµόσια Διοίκηση
όταν τις περισσότερες φορές ακολουθεί πολιτικές εντολές;
Λύση ουσιαστική και πραγµατική δεν δίνεται. Απλώς ανακατεύουµε και πάλι τη σούπα της προβληµατικής Δηµόσιας Διοίκησης αποφασίζοντας στα τυφλά, αποσπασµατικά και αδόµητα,
χωρίς συνολικό σχέδιο και οργάνωση. Άλλωστε πώς να αλλάξει
η δοµή και λειτουργία της Δηµόσιας Διοίκησης όταν το πολιτικό
σύστηµα και το κράτος παραµένουν πάλι αναξιόπιστα, παρεµβαίνοντας συνεχώς στη νοµιµότητα των ενεργειών των δηµοσίων
υπαλλήλων για λόγους σκοπιµότητας, συγκυριακών ισορροπιών
και συµφερόντων;
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Αριστεράς)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε
πολύ, κύριε συνάδελφε.
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Το λόγο έχει ο Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας, κ. Παύλος
Βογιατζής.
ΠΑΥΛΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στη χώρα µας όλοι θέλουµε µεταρρυθµίσεις. Ακούγοντας όλες τις οµιλίες, όλων των συναδέλφων, ο καθένας πιστεύει ότι πρέπει να µεταρρυθµιστούν πολλά
πράγµατα στη λειτουργία αυτού το κράτους. Βέβαια όταν φτάνουµε στο διά ταύτα αρχίζουµε ο καθένας να έχει µια διαφορετική άποψη.
Θα συµφωνήσω απολύτως µε τον κ. Πανούση στο ότι δεν µπορούν να γίνονται µεταρρυθµίσεις αποσπασµατικά και πρόχειρα.
Δηλαδή, πρέπει να οργανώσουµε τι θέλουµε να κάνουµε, να το
µελετήσουµε και σιγά-σιγά να το υλοποιούµε.
Καταλαβαίνω και τη δύσκολη εποχή την οποία ζούµε. Καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά το βάρος που πήρε κυρίως ο κ. Μητσοτάκης σε αυτές τις µεταρρυθµίσεις. Καταλαβαίνω επίσης ότι
έχουµε φτάσει σε ένα σηµείο που πάρα πολλοί συµπατριώτες
µας υποφέρουν.
Εύκολος δρόµος δυστυχώς δεν υπάρχει.
Παρατήρησα και άκουσα πάρα πολύ προσεκτικά την οµιλία
του κ. Τσίπρα. Έκανε µια κριτική. Το τι ακριβώς είναι ο άλλος
δρόµος, δεν το είπε. Εδώ, µέσα στη Βουλή βρισκόµαστε ένα
χρόνο και οφείλω να πω ότι οι µόνοι που έχουν εκφράσει άλλη
άποψη είναι το Κοµµουνιστικό Κόµµα. Έχουν µία σταθερή άλλη
άποψη. Δεν συµφωνώ µαζί τους, αλλά έχουν άποψη και λένε τι
θέλουν να κάνουν. Κάθε άλλος κάνει κριτική αλλά δεν λέει τι
θέλει να κάνει.
Θα ήθελα να πω, όσον αφορά τη ΔΗΜΑΡ, κύριε Πρόεδρε ότι
είµαστε ευτυχείς που συνεργαστήκαµε µαζί σας και µακάρι να
µας δοθεί και στο µέλλον η δυνατότητα να ξανά συνεργαστούµε.
Προσθέσατε κύρος σε αυτήν τη Κυβέρνηση και αυτό οφείλουµε
να το πούµε. Θέλω, επίσης, να πω προς όλους τους συναδέλφους και της δικής µας µεριάς, ότι όταν συνεργαζόµαστε µε κάποιον, δεν τον πουλάµε στην πρώτη δυσκολία και δεν αρχίζουµε
να λέµε τις διαφωνίες µας.
Άρα, κύριε Πρόεδρε, ισχύουν στο ακέραιο αυτά τα οποία σας
λέω από την καρδιά µου και εγώ.
Όσον αφορά το θέµα που έθεσε ο Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων, ο κ. Καµµένος, θέλω να θυµίσω στον κ. Στουρνάρα,
που δεν είναι εδώ, ότι οµόφωνα η Κοινοβουλευτική Οµάδα της
Νέας Δηµοκρατίας έχει καταθέσει πρόταση για εξεταστική επιτροπή για το θέµα του κ. Γεωργίου. Δεν έχει αλλάξει αυτή η θέση
της Νέας Δηµοκρατίας ούτε µία στιγµή. Αυτό είναι ξεκάθαρο,
κύριε Πρόεδρε, για όλους. Ο κ. Στουρνάρας δεν είναι ακόµα
µέλος της Νέας Δηµοκρατίας. Παρ’ όλα αυτά θέλω να σας πω
ότι εκτός από την Κοινοβουλευτική Οµάδα της Νέας Δηµοκρατίας και ο κ. Χριστοδουλάκης έχει παραδεχτεί ότι έχουν παραποιηθεί τα στοιχεία. Επίσης, η επιτροπή την οποία έκανε ο κ.
Παπακωνσταντίνου και αυτή κατέληξε στην παραποίηση των
στοιχείων. Τέλος ο ίδιος ο κ. Στουρνάρας, ως Πρόεδρος του
ΙΟΒΕ, έχει δεχθεί ότι δεν ήταν τα πραγµατικά στοιχεία. Αυτό για
να βάλουµε ένα τέρµα στο τι έχει κάνει η κυβέρνηση της Νέας
Δηµοκρατίας και που εµµένει.
Ξέρετε, δεν ήταν καθόλου εύκολη αυτή η µέρα, αυτές οι µέρες
για όλους τους Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας. Έγιναν πάρα
πολλές συζητήσεις, πάρα πολλά πράγµατα τα οποία ζητήσαµε
µε τροπολογίες, πάρα πολλές τροπολογίες. Αρκετά από αυτά και
σηµαντικά, τα δέχτηκαν οι Υπουργοί. Νοµίζω ότι στο τέλος αυτής
της επίπονης διαδικασίας θα ψηφίσουµε αυτό το νοµοσχέδιο, ελπίζοντας ότι στο µέλλον θα υπάρξει πιο συστηµατική δουλειά,
πιο µεγάλη ταχύτητα. Ελπίζω ότι θα δικαιωθεί αυτή η δύσκολη
πολιτική και αυτός ο ανηφορικός δρόµος που τραβάµε.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νεάς Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε,
κύριε συνάδελφε.
Το λόγο έχει ο κ. Αρβανίτης για πέντε λεπτά.
ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ-ΑΒΡΑΜΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Μια αλυσίδα συµπτώσεων κυρίες και κύριοι Βουλευταί, έφερε
εµένα, τον οµιλητή της Χρυσής Αυγής, να κλείσω την αποψινή
συζήτηση. Βεβαίως κατά κόρον οι προλαλήσαντες Κοινοβουλευ-
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τικοί Εκπρόσωποι, ειδικοί αγορηταί εξήντλησαν το θέµα.
Θα ήθελα, όµως, να µείνω µε τα λίγα λόγια που θα πω και να
αρχίσω µε τη φράση που άρχισε την τελευταία του παρέµβαση
ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας, ο κ.
Βορίδης. Είπε ότι δεν έχει αντικείµενο η συζήτησις και νοµίζω ότι
µπορώ να συµφωνήσω απολύτως µαζί του. Είναι γεγονός ότι
αυτό το πολυνοµοσχέδιο αποτελεί την επισφράγιση προπαρασκευαστικών ενεργειών τριάντα εννέα ολόκληρων ετών, αλλά και
εγκληµάτων τα οποία ετελέσθησαν, αλλά και τελούνται εισέτι
κατά του λαού και του έθνους. Επίσης,αποτελεί τον προάγγελο
των όσων έχουν να επακολουθήσουν από το Σεπτέµβριο µήνα
και µετά σε βάρος του λαού και του έθνους.
Όµως, καθ’ όλο αυτό το διάστηµα που συνετελούντο αυτά τα
εγκλήµατα και αυτές οι προπαρασκευαστικές ενέργειες το λεγόµενο δηµοκρατικό τόξο ή συνταγµατικό τόξο ή µάλλον το αυτοχαρακτηριζόµενο συνταγµατικό τόξο ή δηµοκρατικό ή
προοδευτικό ή εκσυγχρονιστικό ή πείτε το όπως άλλως θέλετε
δεν έκανε τίποτε άλλο, παρά µε το τόξο του αυτό να ρίπτει, να
εξακοντίζει βέλη κατά του λαού και του έθνους, βέλη που είχαν
ως αποτέλεσµα να πληγώσουν βαρύτατα το λαό µας, το έθνος
µας.
Εκχωρήθη η εθνική µας κυριαρχία. Έχει εξαθλιωθεί ο λαός
µας και έρχονται χειρότερες ηµέρες. Η µεσαία τάξη έχει πληγεί
κατά κόρον και ήτο ένας από τους στόχους της καταστροφής
που επεδίωκαν στην κοινωνία και στο έθνος µας.
Είναι γεγονός και το γνωρίζουν οι εξ ηµών νοµικοί ότι το θεµέλιο και ο ακρογωνιαίος λίθος του συνταγµατικού δικαίου και κατ’
επέκταση του κράτους δικαίου είναι η διάκριση των εξουσιών.
Το εκλογικό µας σύστηµα και µάλιστα µε τα περιβόητα δώρα των
πενήντα εδρών είναι τέτοιο, που η µια εκ των εξουσιών έχει
απορροφηθεί από την άλλη. Δηλαδή, η εκτελεστική εξουσία νοµοθετεί µε µια πλασµατική πλέον πλειονοψηφία. Αυτό είναι γεγονός. Δεν υπάρχει νοµοθετική εξουσία. Υπάρχει µόνο η
εκτελεστική, η οποία µε την πλασµατική της πλειονοψηφία νοµοθετεί.
Πιστεύω ότι έχετε προκαλέσει και προκαλείτε συνεχώς το
κοινό περί δικαίου αίσθηµα. Προσβάλλετε το ιδεώδες της δικαιοσύνης. Επίσης, παραβιάζετε το Σύνταγµα και ιδιαιτέρως τα όσα
αφορούν στα ανθρώπινα δικαιώµατα.
Θα πω ένα χαρακτηριστικό. Μειώνονται οι στρατιωτικές δαπάνες, για να κατέβει ο ΦΠΑ στην εστίαση. Μειώνονται οι δαπάνες
της αµύνης µας. Αυτό το θεωρώ εθνικό έγκληµα.
Καταπολεµώνται οι πολύτεκνοι. Γιατί γίνεται αυτό; Καταπολέµηση των πολυτέκνων σηµαίνει εξόντωση της φυλής µας. Αυτό
επιδιώκετε, πέραν των όσων έγιναν µέχρι τούδε, δηλαδή το να
αφανιστούµε πνευµατικά, ηθικά, ιδεολογικά, γιατί γνωρίζετε
πολύ καλά πώς απεµπολήθησαν και απηξιώθησαν αρχές, αξίες,
ιδανικά, ιδεώδη και ευγενή του έθνους οράµατα και ετράπηµεν
όλοι ή µάλλον ετράπητε εις την αναζήτηση µόνο υλικών αγαθών.
Επιδιώκεται περαιτέρω και η εξόντωση της φυλής µας µε την
πληθυσµιακή αλλοίωση –είµαστε χώρα γερόντων- και µε την καταπολέµηση των πολυτέκνων.
Αυτό το πολυνοµοσχέδιο δεν προσφέρει τίποτα στην ανεργία.
Πλήττει τους εµπόρους, τους ελεύθερους επαγγελµατίες, πλήττει µισθωτούς και συνταξιούχους, πλήττει την τάξη των αστυνοµικών και των αξιωµατικών, όπως επίσης και τους αστυνοµικούς
της Δηµοτικής Αστυνοµίας.
Επίσης, το πολυνοµοσχέδιο δεν βοηθά σε τίποτα όσον αφορά
το σταµάτηµα του εκπατρισµού των νέων µας, που είναι αιµορραγία για τη φυλή µας. Είναι και βιολογική αιµορραγία και πνευµατική αιµορραγία.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συντοµεύετε,

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

κύριε συνάδελφε.
ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ-ΑΒΡΑΜΗΣ: Βεβαίως, κύριε Πρόεδρε.
Είµαι ο τελευταίος οµιλητής και δεν έχω πρόθεση να µακρηγορήσω περαιτέρω. Εξάλλου, νοµίζω ότι τα ουσιώδη τα έχω πει και
δεν θα κάνω ανάλυση των επιµέρους άρθρων. Δεν πιστεύω ότι
χρειάζεται. Ολοκληρώνω.
Μου κάνει εντύπωση το εξής: Παρά το γεγονός ότι ανεγνώρισε
το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο ότι έγιναν λάθη όσον αφορά τη
δηµοσιονοµική προσαρµογή που µας συνέστησε αυτή η τερατώδης τρόικα, παρά το γεγονός ότι και ο Ευρωπαίος Επίτροπος το
ανεγνώρισε αυτό, εµείς εξακολουθούµε στην ίδια συνταγή –επιτρέψατέ µου τον όρο- να κινούµεθα. Αυτό κάνει το πολυνοµοσχέδιο. Κατά ταύτα, πού βαίνοµεν; Πού βαδίζουµε;
Αύριο υποδέχεστε το συµπλεγµατικό µισέλληνα Σόιµπλε, έναν
εκ των εντολοδόχων σας, κύριοι της Κυβερνήσεως. Δεν ξέρω τι
θα συζητήσετε µαζί του και τι άλλα προφορικώς θα του παραχωρήσετε…
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε συνάδελφε, παρακαλώ, αν έχετε την καλοσύνη, τελειώνετε.
ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ-ΑΒΡΑΜΗΣ: Σας λέγω, όµως, και περαίνω το λόγο µου µε το απόφθεγµα του Ισοκράτους –ο κ. Γεωργιάδης τα ξέρει καλά αυτά- «ου γάρ εµπορίαν αλλά
λειτουργίαν ενόµιζον είναι την των κοινών επιµέλειαν». Και εσείς
θεωρείτε και πιστεύετε και ασκείτε εµπορίαν…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε
πολύ.
ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ-ΑΒΡΑΜΗΣ: …ετεροβαρή εις βάρος του
έθνους, όχι µόνο αντί πινακίου φακής, αλλά εκχωρείτε την περιουσία του έθνους...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Αν έχετε την καλοσύνη…
ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ-ΑΒΡΑΜΗΣ: …τα συµφέροντα του ελληνικού λαού, εκχωρείτε τα πάντα. Ασκείτε, λοιπόν, εµπορίαν και
όχι λειτουργίαν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ολοκληρώστε,
παρακαλώ.
ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ-ΑΒΡΑΜΗΣ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Αυτό υπάρχει εις τον αρεοπαγιτικόν του Ισοκράτους, κύριε Γεωργιάδη.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση…
(Θόρυβος στην Αίθουσα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορούµε να
συνεχίσουµε για µισή ώρα ακόµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί των
άρθρων και των τροπολογιών του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών «Φορολογία εισοδήµατος, επείγοντα µέτρα
εφαρµογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν.
4127/2013 και άλλες διατάξεις» και η ψήφισή τους θα γίνει χωριστά.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,έχει υποβληθεί αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ της οποίας το κείµενο έχει ως εξής για τα άρθρα 74, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 90, 91,
93, 103, 105 και 106 του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών:«Φορολογία εισοδήµατος, επείγοντα µέτρα εφαρµογής
του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες
διατάξεις».
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΙΗ’ - 17 IOYΛIΟΥ 2013

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Θα αναγνώσω
και τον κατάλογο των υπογραφόντων την αίτηση της ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών για να διαπιστωθεί αν υπάρχει ο
απαιτούµενος από τον Κανονισµό αριθµός για την υποβολή της.
Παναγιώτης Λαφαζάνης. Παρών.
Ευκλείδης Τσακαλώτος. Παρών.
Σταύρος Κοντονής. Παρών.
Δηµήτριος Γελαλής. Παρών.
Έφη Γεωργοπούλου. Απούσα.
Θεανώ Φωτίου. Παρούσα.
Απόστολος Αλεξόπουλος. Παρών.
Ευγενία Βαµβακά. Απούσα.
Στέφανος Σαµοΐλης. Παρών.
Μαρία Διακάκη. Παρούσα.
Θεόδωρος Δρίτσας. Παρών.
Αθανάσιος Γερµανίδης. Παρών.
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Δέσποινα Χαραλαµπίδου. Παρούσα.
Μαρία Μπόλαρη. Παρούσα.
Κωστής Δερµιτζάκης. Παρών.
Νικόλαος Βούτσης. Παρών.
Χρήστος Μαντάς. Παρών.
Όλγα Γεροβασίλη. Παρούσα.
Κύριοι συνάδελφοι, υπάρχει ο απαιτούµενος από τον Κανονισµό αριθµός υπογραφόντων την αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ.
Επίσης, έχει υποβληθεί αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών των Ανεξάρτητων Ελλήνων για τα άρθρα 14, 30, 74, 76,
77, 78, 80, 81, 82, 90, 91, 93, 103, 105 και 106 του σχεδίου νόµου
του Υπουργείου Οικονοµικών:«Φορολογία εισοδήµατος, επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και
του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» της οποίας το κείµενο έχει
ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Θα αναγνώσω
και τον κατάλογο των υπογραφόντων την αίτηση της ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών για να διαπιστωθεί αν υπάρχει ο
απαιτούµενος από τον Κανονισµό αριθµός για την υποβολή της.
Ο κ. Καµµένος Παναγιώτης. Παρών
Ο κ. Μαριάς Νικόλαος. Παρών.
Ο κ. Καπερνάρος Βασίλειος. Παρών.
Η κ. Χρυσοβελώνη Μαρίνα. Παρούσα.
Η κ. Ξουλίδου Σταυρούλα. Παρούσα.
Ο κ. Ουζουνίδης Μαρίνος. Παρών.
Ο κ. Μελάς Παναγιώτης. Παρών.
Η κ. Μακρή Ραχήλ. Παρούσα.
Η κ. Γιαταγάνα Χρυσούλα-Μαρία. Παρούσα.
Η κ. Κουντουρά Έλενα. Παρούσα.
Ο κ. Γιοβανόπουλος Κωνσταντίνος. Παρών.
Ο κ. Κουίκ Τέρενς-Σπένσερ-Νικόλαος. Παρών.
Ο κ. Δηµαράς Ιωάννης. Παρών.
Ο κ. Νταβρής Γεώργιος. Παρών.
Η κ. Κόλλια-Τσαρουχά Μαρία. Παρούσα.
Η κ. Ιατρίδη Τσαµπίκα. Παρούσα.
Ο κ. Αβραµίδης Γαβριήλ. Παρών.
Ο κ. Χαϊκάλης Παύλος. Παρών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, υπάρχει ο απαιτούµενος από
τον Κανονισµό αριθµός υπογραφόντων την αίτηση ονοµαστικής
ψηφοφορίας Βουλευτών
Συνεπώς διακόπτουµε τη συνεδρίαση για δέκα (10’) λεπτά,
σύµφωνα µε τον Κανονισµό.
(ΔΙΑΚΟΠΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επαναλαµβάνεται η διακοπείσα συνεδρίαση.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Δέχεστε να συµπτύξουµε τις προβλεπόµενες ονοµαστικές ψηφοφορίες σε µία;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Το Σώµα συνεφώνησε οµοφώνως.
Θα διεξαχθεί ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 14, 30,
74, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 90, 91, 93, 103, 105 και 106 του νοµοσχεδίου του Υπουργείου Οικονοµικών:«Φορολογία εισοδήµατος,
επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012
και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις».
Οι αποδεχόµενοι τα άρθρα του νοµοσχεδίου λέγουν «ΝΑΙ».
Οι µη αποδεχόµενοι τα άρθρα του νοµοσχεδίου λέγουν «ΟΧΙ».
Οι αρνούµενοι ψήφο λέγουν «ΠΑΡΩΝ».
Καλούνται επί του καταλόγου ο κ. Ιορδάνης Τζαµτζής από τη
Νέα Δηµοκρατία και ο κ. Απόστολος Αλεξόπουλος από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ.
Σας ενηµερώνω, επίσης, ότι έχει έρθει στο Προεδρείο τηλεοµοιοτυπία –φαξ συναδέλφου, σύµφωνα µε το άρθρο 70Α’ του Κανονισµού της Βουλής, µε την οποία γνωστοποιεί την ψήφο του
επί των άρθρων του νοµοσχεδίου. Η ψήφος αυτή θα ανακοινωθεί
και θα συνυπολογιστεί στην καταµέτρηση, η οποία θα ακολουθήσει.
Παρακαλώ να αρχίσει η ανάγνωση του καταλόγου.
(ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ)
(ΜΕΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Υπάρχει συνάδελφος, ο οποίος δεν άκουσε το όνοµά του; Κανείς.
H επιστολή η οποία απεστάλη στο Προεδρείο από το συνάδελφο σύµφωνα µε το άρθρο 70Α’ του Κανονισµού της Βουλής,
καταχωρίζεται στα Πρακτικά.
(Η προαναφερθείσα επιστολή έχει ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σας ενηµερώνω ότι έχουν έρθει στο Προεδρείο
επιστολές των συναδέλφων κ. Στάθη Παναγούλη και κ. Χαράς
Καφαντάρη, οι οποίοι µας γνωρίζουν ότι απουσιάζουν από την
ψηφοφορία και ότι αν ήταν παρόντες θα ψήφιζαν «ΟΧΙ».

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Οι επιστολές αυτές, οι οποίες εκφράζουν πρόθεση ψήφου, θα
καταχωριστούν στα Πρακτικά της σηµερινής συνεδρίασης, αλλά
δεν συνυπολογίζονται στην καταµέτρηση των ψήφων.
(Οι προαναφερθείσες επιστολές καταχωρίζονται στα Πρακτικά
και έχουν ως εξής:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

»)
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η ψηφοφορία και παρακαλώ τους κύριους ψηφολέκτες να προβούν στην
καταµέτρηση των ψήφων και στην εξαγωγή του αποτελέσµατος.
(ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µέχρι να εξαχθεί το αποτέλεσµα
της ψηφοφορίας για τα άρθρα που ζητήθηκε ονοµαστική ψηφοφορία, θα προχωρήσουµε στην ψήφιση των υπόλοιπων άρθρων
και των τροπολογιών χωριστά.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 1 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς, το
άρθρο 1 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 2 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς, το
άρθρο 2 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 3 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς, το
άρθρο 3 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 4 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς, το
άρθρο 4 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 5, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς, το
άρθρο 5 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 6, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς, το
άρθρο 6 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 7 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς, το
άρθρο 7 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 8, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς, το
άρθρο 8 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
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Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 9 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς, το
άρθρο 9 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 10 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς, το
άρθρο 10 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 11, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς, το
άρθρο 11 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 12, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς, το
άρθρο 12 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 13, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς, το
άρθρο 13 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 15 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς, το
άρθρο 15 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 16, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς, το
άρθρο 16 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 17 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Παρών.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς, το
άρθρο 17 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 18 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
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ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς, το
άρθρο 18 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 19 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς, το
άρθρο 19 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 20, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς, το
άρθρο 20 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 21, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Παρών.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς, το
άρθρο 21 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 22 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Παρών.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς, το
άρθρο 22 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 23, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Παρών.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς, το
άρθρο 23 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 24 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Παρών.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς, το
άρθρο 24 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 25 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς, το
άρθρο 25 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 26 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Παρών.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς, το
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άρθρο 26 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 27, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Παρών.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς, το
άρθρο 27 έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 28 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Παρών.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς, το
άρθρο 28 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 29 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς, το
άρθρο 29 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 31, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς, το
άρθρο 31 έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 32 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς, το
άρθρο 32 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 33, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς, το
άρθρο 33 έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 34, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς, το
άρθρο 34 έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 35 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς, το
άρθρο 35 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 36 ως έχει;
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ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς, το
άρθρο 36 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 37 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς, το
άρθρο 37 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 38 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς, το
άρθρο 38 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 39, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): 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.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): 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.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς, το
άρθρο 41 έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 42, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς, το
άρθρο 42 έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 43 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς, το
άρθρο 43 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
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Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 44 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς, το
άρθρο 44 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 45, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς, το
άρθρο 45 έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 46, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς, το
άρθρο 46 έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 47 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς, το
άρθρο 47 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 48 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Παρών.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς, το
άρθρο 48 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 49 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Παρών.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς, το
άρθρο 49 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 50 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Παρών.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς, το
άρθρο 50 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 51 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Παρών.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς, το
άρθρο 51 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 52, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Παρών.
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ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς, το
άρθρο 52 έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 53 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Παρών.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς, το
άρθρο 53 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 54 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς, το
άρθρο 54 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 55 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς, το
άρθρο 55 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 56 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς, το
άρθρο 56 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 57 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς, το
άρθρο 57 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 58, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς, το
άρθρο 58 έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 59 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Παρών.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς, το
άρθρο 59 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 60, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Παρών.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς, το
άρθρο 60 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 61 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς, το
άρθρο 61 έγινε δεκτό, ως έχει, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 62 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς, το
άρθρο 62 έγινε δεκτό, ως έχει, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 63, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς, το
άρθρο 63 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 64, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς, το
άρθρο 64 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 65 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς, το
άρθρο 65 έγινε δεκτό, ως έχει, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 66 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς, το
άρθρο 66 έγινε δεκτό, ως έχει, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 67, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς, το
άρθρο 67 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 68 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς, το
άρθρο 68 έγινε δεκτό, ως έχει, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 69 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Παρών.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς, το
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άρθρο 69 έγινε δεκτό, ως έχει, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 70 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Παρών.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς, το
άρθρο 70 έγινε δεκτό, ως έχει, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 71, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Παρών.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς, το
άρθρο 71 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 72, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Παρών.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς, το
άρθρο 72 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 73 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς, το
άρθρο 73 έγινε δεκτό, ως έχει, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 75 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς, το
άρθρο 75 έγινε δεκτό, ως έχει, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 79 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς, το
άρθρο 79 έγινε δεκτό, ως έχει, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 83 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Παρών.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς, το
άρθρο 83 έγινε δεκτό, ως έχει, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 84 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Παρών.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς, το
άρθρο 84 έγινε δεκτό, ως έχει, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 85 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
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ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Παρών.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς, το
άρθρο 85 έγινε δεκτό, ως έχει, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 86 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Παρών.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς, το
άρθρο 86 έγινε δεκτό, ως έχει, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 87 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Παρών.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς, το
άρθρο 87 έγινε δεκτό, ως έχει, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 88 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς, το
άρθρο 88 έγινε δεκτό, ως έχει, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 89 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς, το
άρθρο 89 έγινε δεκτό, ως έχει, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 92, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς, το
άρθρο 92 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 94, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς, το
άρθρο 94 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 95, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Παρών.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς, το
άρθρο 95 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 96 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
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ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Παρών.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς, το
άρθρο 96 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 97 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Παρών.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς, το
άρθρο 97 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 98 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Παρών.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς, το
άρθρο 98 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 99 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Παρών.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς, το
άρθρο 99 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 100 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Παρών.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς, το
άρθρο 100 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 101, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Παρών.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς, το
άρθρο 101 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 102, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Παρών.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς, το
άρθρο 102 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 104 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Παρών.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς, το
άρθρο 104 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 107, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς, το
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άρθρο 107 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Το άρθρο 108 απεσύρθη από τον κύριο Υπουργό.
Εισερχόµαστε στην ψήφιση των τροπολογιών.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 643 και ειδικό 140 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Παρών.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς, η τροπολογία µε γενικό αριθµό 643 και ειδικό 140 έγινε δεκτή ως έχει
κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 644 και ειδικό 141 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς, η τροπολογία µε γενικό αριθµό 644 και ειδικό 141 έγινε δεκτή ως έχει
κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 646 και ειδικό 143, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Παρών.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς, η τροπολογία µε γενικό αριθµό 646 και ειδικό 143 έγινε δεκτή, όπως
τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 650 και ειδικό 146 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Παρών.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς, η τροπολογία µε γενικό αριθµό 650 και ειδικό 146 έγινε δεκτή ως έχει
κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 654 και ειδικό 150 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Παρών.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς, η τροπολογία µε γενικό αριθµό 654 και ειδικό 150 έγινε δεκτή, όπως
τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο άρθρο 14 του νοµοσχεδίου.
(ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να σας ανακοινώσω το αποτέλεσµα της διεξαχθείσας ονοµαστικής ψηφοφορίας επί των άρθρων για τα οποία ζητήθηκε.
Ψήφισαν συνολικά 293 Βουλευτές. Οι απόντες ήταν επτά.
Επί του άρθρου 14:
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 168 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 125 Βουλευτές.
Συνεπώς, το άρθρο 14 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από
τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 30:
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 157 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 136 Βουλευτές.
Συνεπώς, το άρθρο 30 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
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Επί του άρθρου 74:
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 153 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 140 Βουλευτές.
Συνεπώς, το άρθρο 74 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από
τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 76:
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 153 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 140 Βουλευτές.
Συνεπώς, το άρθρο 76 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από
τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 77:
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 153 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 140 Βουλευτές.
Συνεπώς, το άρθρο 77 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από
τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 78:
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 153 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 140 Βουλευτές.
Συνεπώς, το άρθρο 78 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από
τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 80:
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 153 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 140 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 80 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από
τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 81:
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 152 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 141 Βουλευτές.
Συνεπώς, το άρθρο 81 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από
τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 82:
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 153 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 140 Βουλευτές.
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Συνεπώς, το άρθρο 82 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από
τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 90:
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 153 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 140 Βουλευτές.
Συνεπώς, το άρθρο 90 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από
τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 91:
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 153 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 140 Βουλευτές.
Συνεπώς, το άρθρο 91 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από
τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 93:
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 153 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 140 Βουλευτές.
Συνεπώς, το άρθρο 93 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από
τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 103:
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 153 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 140 Βουλευτές.
Συνεπώς, το άρθρο 103 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από
τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 105:
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 155 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 138 Βουλευτές.
Συνεπώς, το άρθρο 105 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 106:
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 155 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 138 Βουλευτές.
Συνεπώς, το άρθρο 106 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από
τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία σύµφωνα µε το παρακάτω
πρωτόκολλο ονοµαστικής ψηφοφορίας:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Εισερχόµαστε
στην ψήφιση του ακροτελεύτιου άρθρου.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το ακροτελεύτιο άρθρο;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Το ακροτελεύτιο άρθρο έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Οικονοµικών:«Φορολογία εισοδήµατος, επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν.
4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία επί της αρχής και επί των
άρθρων.
Η ψήφισή του στο σύνολο αναβάλλεται για άλλη συνεδρίαση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο σηµείο αυτό δέχεστε να λύσουµε τη συνεδρίαση;

ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 0.49’ λύεται η συνεδρίαση για σήµερα Πέµπτη 18 Ιουλίου 2013 και ώρα 10.00’, µε
αντικείµενο εργασιών του Σώµατος: ειδική ηµερήσια διάταξη µε
θέµα:
Συζήτηση και λήψη απόφασης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 144 του κανονισµού της Βουλής, επί της προτάσεως που
κατέθεσαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής οµάδας του ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ - ΕΝΩΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας
Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση εξεταστικής επιτροπής «που θα διερευνήσει τις άκρως επιζήµιες για τη δηµοκρατία
και το δηµόσιο συµφέρον ενέργειες, πράξεις και παραλείψεις
παντός υπευθύνου που σχετίζονται µε την απόπειρα βίαιης κατάργησης της «ΕΡΤ Α.Ε.» και την παρεµπόδιση λειτουργίας και
εκποµπής της δηµόσιας ραδιοτηλεόρασης στην επικράτεια».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
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