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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
ΙΕ’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ Α’
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
ΘΕΡΟΥΣ 2013
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΙΑ’
Τετάρτη 28 Αυγούστου 2013
Αθήνα, σήµερα στις 28 Αυγούστου 2013, ηµέρα Τετάρτη και
ώρα 10.10’συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου το Τµήµα Διακοπής Εργασιών της Βουλής (Β’σύνθεση) για να συνεδριάσει υπό την προεδρία του Ε’ Αντιπροέδρου
αυτής κ. ΙΩΑΝΝΗ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
Εισερχόµεθα στην ηµερήσια διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Συνέχιση της συζήτησης επί των άρθρων και του συνόλου του
σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών: «Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονοµιών και λοιπές διατάξεις».
Στη χθεσινή συνεδρίαση ψηφίστηκε το νοµοσχέδιο επί της
αρχής. Στη σηµερινή συνεδρίαση θα συζητηθούν τα άρθρα και
οι τροπολογίες του νοµοσχεδίου ως µια ενότητα.
Τον λόγο έχει ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Μιχαήλ
Ταµήλος για οκτώ λεπτά.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΑΜΗΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, στη χθεσινή συζήτηση νοµίζω ότι καλύφθηκε πλήρως όλη η επιχειρηµατολογία
της Κυβέρνησης σε ό,τι αφορά το προς ψήφιση νοµοσχέδιο, τον
Κώδικα Κοινωφελών Περιουσιών και Σχολαζουσών Κληρονοµιών.
Νοµίζω ότι απαντήθηκαν και αναλυτικά, αλλά και πολιτικά όλες
οι επιφυλάξεις, τις οποίες διατύπωσαν κόµµατα της Αντιπολίτευσης, σχετικά µε τις επιφυλάξεις, οι οποίες υπάρχουν περί το αν
αυτό το νοµοσχέδιο υποκρύπτει µια εν δυνάµει µεθόδευση παραχώρησης της περιουσίας αυτής των κληροδοτηµάτων προς
κάποια µορφή αξιοποίησης που έχει σχέση µε το µνηµόνιο ή αν
πρόκειται –όπως λέµε εµείς- για µια ουσιαστική έναρξη της διαδικασίας καταγραφής, αποτύπωσης και αξιοποίησης αυτής της
περιουσίας.
Απαντήσαµε, λοιπόν, ότι πίσω από αυτήν τη νοµοθετική πρωτοβουλία δεν υπάρχει καµµία σκοπιµότητα να γίνει εκµετάλλευση
των κληροδοτηµάτων από το κράτος. Τουναντίον, νοµίζω ότι επιτελούµε την υποχρέωσή µας προς το άρθρο 109 του Συντάγµατος, το οποίο επιτάσσει άµεσα να καταρτίσουµε το Μητρώο
Κληροδοτηµάτων και των Κοινωφελών Περιουσιών.
Επίσης, ως πολιτεία έχουµε την υποχρέωση προς τους Έλληνες πολίτες αυτές οι κληρονοµιές, οι οποίες για διάφορους λόγους έχουν πλέον καταστεί ανενεργές και µη αξιοποιήσιµες από
τους αρχικούς διαθέτες και από αυτούς που άφησαν αυτοί για
να τις διαχειριστούν, κάποια στιγµή να εκκαθαριστούν και να
αποτελέσουν περιουσία του ελληνικού κράτους.

Έγινε µεγάλη συζήτηση χθες για το αν αυτή η ιδιωτική περιουσία -όπως λέγεται- είναι κάτι που υποκρύπτει µια σκοπιµότητα.
Απαντήθηκε και εδώ ότι σε αυτό πραγµατικά δεν υπάρχει κάτι το
περίεργο, διότι η περιουσία που προέρχεται από ιδιώτες µετά
την εκκαθάρισή της ή από αυτούς που έχουν παραχωρήσει την
περιουσία τους χωρίς όρο στο δηµόσιο, καταγράφεται στα υποθηκοφυλακεία της χώρας ως ιδιωτική περιουσία και αποτελούν
την περιουσία του ελληνικού δηµοσίου.
Εποµένως, µε τα άρθρα που υπάρχουν µέσα σε αυτήν τη νοµοθετική πρωτοβουλία, περιγράφονται, όπως είπα και χθες, λεπτοµερώς εκτός από το πολιτικό πλαίσιο και οι αρµοδιότητες των
εκκαθαριστών αυτών των σχολαζουσών κληρονοµιών, καθώς,
επίσης, και οι υποχρεώσεις που έχουν προκειµένου να παραδώσουν έγκαιρα και εντός περιορισµένου χρονικού διαστήµατος
αυτήν την καταγραφή.
Στόχος της Κυβέρνησης είναι να γίνει σύντοµα αυτή η καταγραφή, προκειµένου σε ένα εύλογο χρονικό διάστηµα –σε δύο,
τρία χρόνια- και παράλληλα µε το συγχρηµατοδοτούµενο πρόγραµµα από την Ευρωπαϊκή Ένωση που χρηµατοδοτεί την καταγραφή αυτή -µάλιστα, πριν από λίγες µέρες, στις 22 Αυγούστου,
όπως είπε ο Υπουργός κ. Σταϊκούρας, υπεγράφη η σύµβαση- να
έχουµε αυτό το µητρώο.
Απαντήσαµε, επίσης, ότι η σκοπιµότητα της χρησιµοποίησης
ιδιωτικών ελεγκτικών εταιρειών µετά από διαφανείς διαδικασίες,
µετά από κλήρωση η οποία θα γίνει για την ανάθεση στον κάθε
έναν από αυτούς κάποιων εκκρεµοτήτων που πρέπει να εκκαθαριστούν, δεν υποκρύπτει καµµία σκοπιµότητα, καµµία εκχώρηση
αρµοδιότητας γενικότερα προς το δηµόσιο, ούτε και απαξιοί τις
Υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Οικονοµίας.
Οι ίδιοι οι υπάλληλοι και της Οικονοµικής Επιθεώρησης αλλά
και των ΔΟΥ, µας είπαν ότι δεν είναι σε θέση να ελέγξουν παρά
µόνο περιορισµένο αριθµό κληροδοτηµάτων, τα οποία ανέρχονται στα εκατό ως εκατόν πενήντα ανά έτος.
Εποµένως όλες αυτές οι χιλιάδες των κληροδοτηµάτων δεν
είναι δυνατόν να ελεγχθούν µέσα από τις κρατικές υπηρεσίες.
Όσον αφορά τις ιδιωτικές έρευνες που θα γίνουν και ανάλογα
και µε τις καταστάσεις που θα παραστούν, πάλι οι φορείς οι δικοί
µας, το αρµόδιο Υπουργείο Οικονοµικών µε τη Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων, θα είναι αυτοί που θα ελέγξουν το τελικό αποτέλεσµα κάθε δουλειάς. Άρα και σ’ αυτό το
θέµα απαντήσαµε.
Θέλω να πω και κάτι άλλο: Γενικώς το δηµόσιο χρησιµοποιεί
ιδιώτες για κάθε είδους µελέτη. Αναθέτουµε µελέτες προκειµένου να γίνουν διάφορα έργα, µελέτες για να γίνουν αλλαγές στην
οργάνωση του κράτους, στα διάφορα Υπουργεία. Εποµένως και
αυτό που πάµε να κάνουµε τώρα, η εκκαθάριση των κληροδοτη-
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µάτων, είναι ένα είδος µελέτης και απαιτεί εξειδικευµένες γνώσεις. Νοµίζω ότι έτσι πρέπει να το δούµε. Και καλώ την παράταξη
του ΣΥΡΙΖΑ και τις άλλες παρατάξεις της Αντιπολίτευσης να
άρουν τις επιφυλάξεις σ’ αυτό το θέµα.
Κι αν υπάρχει τρόπος ή υπάρχει κάποια διάταξη και µπορούν
να µας πουν ότι µε αυτήν την προσθήκη βελτιώνουµε ή εξασφαλίζουµε ότι δεν θα γίνει κακή διαχείριση ή κακή έρευνα κατά τις
ενέργειες που θα κάνουν αυτές οι ιδιωτικές ελεγκτικές εταιρείες,
εµείς δεν έχουµε αντίρρηση. Ο Υπουργός έχει πει ότι µπορεί να
δεχθεί κάθε θετική πρόταση.
Πολλή συζήτηση έγινε και για το άρθρο 10, παράγραφος 2.
Διατυπώθηκε η άποψη να αλλάξουµε το δικαιοδοτικό σύστηµα
εκδίκασης των υποθέσεων, το οποίο µέχρι σήµερα, µε το άρθρο
825 του κώδικα, ήταν στην αρµοδιότητα του Εφετείου Αθηνών.
Ειπώθηκε εδώ και από άλλες παρατάξεις και από άλλους εκπροσώπους κοµµάτων ότι θα πρέπει αυτό να το αλλάξουµε, να γίνει
µία αποκέντρωση. Ο Υπουργός επιφυλάχθηκε να απαντήσει. Πιστεύω ότι θα κάνει µία ενδιάµεση –ας το πούµε- πρόταση, γιατί
θεωρώ ότι και οι εφέτες που είναι στα περιφερειακά εφετεία
έχουν και αυτοί τις ίδιες δυνατότητες, τις ίδιες αξίες µε όσους
υπηρετούν στην Αθήνα.
Θα αποκεντρώσουµε, λοιπόν, την εκδίκαση των υποθέσεων θα υπάρξει και συντόµευση των διαδικασιών- για να λυθούν τα
προβλήµατα κοντά στον τόπο που είναι το κάθε κληροδότηµα.
Αυτή είναι µία σηµαντική µεταρρύθµιση.
Επίσης, για το άρθρο 82 για το οποίο έγινε πολλή συζήτηση,
το οποίο αφορά τα κληροδοτήµατα και το θέµα που έχουν θέσει
οι ηπειρωτικοί σύλλογοι, έχουµε πει -έγινε συζήτηση και στην επιτροπή και νοµίζω ότι θα απαντηθεί και εδώ- ότι αρµόδιο για να
λύσει το θέµα αυτό που εκκρεµεί από το 1925, για την εξαίρεση
που έγινε τότε στα κληροδοτήµατα µε το νόµο του Πάγκαλου,
είναι το ανώτατο δικαστήριο. Εκεί µπορούν να προσφύγουν όσοι
από τους φορείς επιθυµούν και οι οποίοι αµφισβητούν.
Στην παρούσα φάση δεν µπορούσαµε να θίξουµε αυτό το
θέµα λόγω του ότι ήδη είναι πάρα πολύ µεγάλος ο όγκος των άρθρων µε τα οποία παρεµβαίνουµε νοµοθετικά και δεν θα ήταν
σκόπιµο να εστιάσουµε µόνο σε αυτό. Εάν επ’ αυτού του θέµατος υπάρξει µία περαιτέρω συµφωνία, θα µπορούσε να αντιµετωπιστεί µελλοντικά.
Τέλος, θέλω να πω ότι η τροπολογία που έρχεται από πλευράς
της Κυβέρνησης σε συνεργασία µε την Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών, στο πλαίσιο της αξιοποίησης της περιουσίας της, η οποία,
όπως έχω πληροφορηθεί, ανέρχεται σε εκατόν σαράντα έξι ακίνητα στο Νοµό Αττικής, νοµίζω ότι αποτελεί ένα θετικό βήµα το
οποίο επιτρέπει και στην Αρχιεπισκοπή να αξιοποιήσει, µε σύγχρονους τρόπους, τη µεγάλη αυτή περιουσία και στο ελληνικό
κράτος να δώσει λύσεις σε ορισµένες περιπτώσεις και προφανώς να δηµιουργήσει επενδύσεις οι οποίες θα βοηθήσουν την
εθνική οικονοµία στην κατάσταση στην οποία βρίσκεται.
Εγώ θεωρώ ότι αυτή η συµφωνία είναι µία αρχή για να γίνουν
και άλλες παρόµοιες συµφωνίες του ελληνικού δηµοσίου µε
άλλες µητροπόλεις της χώρας, οι οποίες διαθέτουν µεγάλη περιουσία. Έχω υπ’ όψιν µου σηµαντικές µητροπόλεις που έχουν
τεράστια περιουσία και σε άλλα σηµεία της Ελλάδος. Αυτή η
αρχή µπορεί να δώσει το έναυσµα για µια γενικότερη συνεργασία Εκκλησίας και Κράτους, για να κάνουµε πράξη αυτό που παλιότερα λέγαµε, να αξιοποιηθεί η εκκλησιαστική περιουσία προς
όφελος των πολιτών και να πάψει και η Εκκλησία να είναι εξαρτώµενη αποκλειστικά από τον κρατικό προϋπολογισµό.
Εν πάση περιπτώσει, εφόσον διατυπωθούν από τους άλλους
εισηγητές επί συγκεκριµένων άρθρων ή τροπολογιών κάποια θέµατα, θα επανέλθουµε στη δευτερολογία προκειµένου να τα διευκρινίσουµε.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κι εµείς ευχαριστούµε τον κ. Ταµήλο.
Τον λόγο έχει ο κ. Δηµήτριος Γάκης, εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου, για οκτώ λεπτά, επίσης, µε την
ανοχή του Προεδρείου.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε και για την
ανοχή που σίγουρα θα επιδείξετε.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

Ξεκινάω την τοποθέτησή µου στην επί των άρθρων εξέταση
του νοµοσχεδίου µε αρκετές παρατηρήσεις για το σύνολό του,
όπως διαµορφώθηκε από τη συζήτηση στη χθεσινή συνεδρίαση.
Πρώτον, φαίνεται, ότι διαπνέει την Κυβέρνηση µία Συριζοφοβία, Συριζο-µανία, Συριζο-καταδίωξη –δεν ξέρω πώς να τη χαρακτηρίσω- όταν εκείνο που ακούει από µας είναι µόνο διάφοροι
χαρακτηρισµοί και όχι οι προτάσεις που κάνουµε.
Αναφέρει ο κύριος Υπουργός «άκουσα διάφορα πολιτικά ερωτήµατα περί δανειστών, περί ξεπουλήµατος, περί ΤΑΙΠΕΔ κ.λπ.».
Όταν, όµως, κύριε Υπουργέ, έχετε λερωµένη τη φωλιά σας,
δεν πρέπει να µιλάτε έτσι. `Εχετε και λερωµένη τη φωλιά σας.
Γιατί, όταν σας ρωτήσαµε τι κάνατε, πώς βρέθηκαν τα δύο κληροδοτήµατα του Βελιγραδίου και της Λευκωσίας, (στο ΤΑΙΠΕΔ),
πώς πουλήθηκαν αυτά τα δύο κληροδοτήµατα, µε ποια διαδικασία, ποιος πήρε αυτήν την απόφαση δεν µιλάτε, δεν βγάζετε κιχ
γι’ αυτό. Ερωτούµε τι θα κάνετε για να επανορθώσετε ή δεν θα
κάνετε τίποτα;
Ζητήσαµε χθες την παρέµβαση των εισαγγελέων. Είναι η
ακραία θέση και η ακραία πρόταση που κάνουµε, αυτή γιατί αλλιώς δεν βλέπουµε να επιλύεται πολιτικά το ζήτηµα.
Επίσης, διαβάζοντας τα Πρακτικά, βλέπουµε ότι διαµορφώνεται
ήδη και όπως λέτε, αναρτήθηκε στο «Διαύγεια» χθες η σύµβαση
µε τον ανάδοχο για το έργο, για το σχεδιασµό της ανάληψης του
έργου για ψηφιακοποίηση των κοινωφελών περιουσιών. Δεν βρήκαµε τη σύµβαση. Θέλαµε να δούµε τους όρους της σύµβασης,
σε ποιόν ανατέθηκε, αλλά δεν βρήκαµε τη σύµβαση. Είπατε ότι
από χθες, δηλαδή, από προχθές έχει κατατεθεί.
Το νοµοσχέδιο, λοιπόν, που εξετάζουµε σήµερα προσπαθεί µε
επικοινωνιακού τύπου επιλεκτικές βελτιώσεις και προσθήκες να
παρακάµψει σε πολλά σηµεία το πλαίσιο που κινείται ο δηµόσιος
τοµέας και να λειτουργήσει υπέρ των ιδιωτικών συµβούλων, προτάσσοντας το νεοφιλελεύθερο µοντέλο διαχείρισης αντί του εθνικού, κοινωνικά ανταποδοτικού συµφέροντος.
Εµείς δεν θέλουµε υπερκέραση του δηµόσιου τοµέα. Θέλουµε
ολοκληρωµένη και σαφώς ορισµένη διαδικασία του ελεγκτικού
µηχανισµού, µε αναβαθµισµένες τεχνολογικά δηµόσιες υπηρεσίες. Να µην αποτελέσει η νοµοθετική πρωτοβουλία σε συνδυασµό µε την υποστελέχωση το εφαλτήριο εκχώρησης υπηρεσιών
ελέγχου και διοίκησης των κληροδοτηµάτων και της δηµόσιας
περιουσίας σε ιδιωτικές επιχειρήσεις συµβούλων και παροχής
χρηµατοοικονοµικών και ελεγκτικών υπηρεσιών.
Οι άλλες ρυθµίσεις όσο το επιτρέπει το υφιστάµενο πλαίσιο
είναι νοµοτεχνικοβελτιωτικού χαρακτήρα, επικαιροποιώντας την
πεπαλαιωµένη νοµοθεσία.
Στο σηµείο αυτό θα ήθελα ιδιαίτερα να σχολιάσω ότι κύριος
στόχος µας στην επεξεργασία του νοµοσχεδίου ήταν να στηρίξουµε µε τις δικές µας παρατηρήσεις και διατυπώσεις, όπως
έχουµε κάνει κατά καιρούς και όπου εµείς θεωρούµε ότι υπάρχουν κάποιες δυνατότητες για θετικές αλλαγές, επιδιώκοντας θετικές συνέργειες για την κοινωνία.
Στο πλαίσιο αυτό στη σηµερινή κατ’ άρθρον συζήτηση θα
σταθώ σε ορισµένα σηµεία τα οποία θα θέλαµε να σχολιάσουµε
περισσότερο. Είναι και οι προτάσεις µας αυτές. Ακούστε τις και
µη λέτε µετά, πάλι, ότι είµαστε µηδενιστές κ.λπ. Πιο συγκεκριµένα, στο άρθρο 2 παράγραφος 4 περίπτωση ε’ προβλέπεται η
υπαγωγή στην αρµοδιότητα του Υπουργείου Οικονοµικών όλων
των κοινωφελών περιουσιών, προεκτιµώµενης αξίας άνω των 10
εκατοµµυρίων ευρώ. Με άλλα λόγια, ενώ το νοµοσχέδιο θεωρητικά προβλέπει περαιτέρω αποκέντρωση αρµοδιοτήτων, στην
πράξη όλες οι κοινωφελείς περιουσίες µεγάλης ακίνητης και κινητής περιουσίας συγκεντρώνονται στο Υπουργείο Οικονοµικών.
Άρα η αποκαλούµενη αποκέντρωση είναι κατ’ ευφηµισµόν και
µόνο αποκέντρωση.
Στο άρθρο 5 για την προσωρινή διοίκηση της περιουσίας πρέπει να προβλεφθεί ότι για την αρµόδια κατά περίπτωση αρχή
προσωρινής διοίκησης της κοινωφελούς περιουσίας µέχρι το
διορισµό του εκκαθαριστή θα ισχύουν οι ίδιες κυρώσεις µε αυτές
για τον εκκαθαριστή σε περίπτωση ατασθαλιών.
Στα άρθρα 6, 7 και 8 πρέπει να προβλεφθεί ειδική αιτιολόγηση
της άρνησης του Υπουργού να αποδεχθεί τις γνωµοδοτήσεις του
Κεντρικού Συµβουλίου µε ποινή αυτοδίκαιης ακυρότητας της

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΙΑ’ - 28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2013

πράξεώς του. Να προβλεφθεί η δηµοσίευση των γνωµοδοτήσεων όλων των συµβουλίων.
Ως προς τα άρθρα 12 και 13 για το Μητρώο Κοινωφελών Περιουσιών, είµαστε υπέρ της δηµιουργίας του µητρώου -το
έχουµε επανειληµµένα ζητήσει- και ευτυχώς η υλοποίηση για την
ψηφιακή καταγραφή των κοινωφελών περιουσιών προχωρά έστω
και µε τις ενστάσεις που είπαµε πριν και ευχόµαστε σύντοµα να
ολοκληρωθεί, αν και είχατε δεσµευθεί ότι στο 2012 θα είχε αναδειχθεί ο ανάδοχος και το 2013 θα λειτουργούσε το σύστηµα.
Ένα χρόνο µετά βλέπουµε ότι η κακοδαιµονία δεν είναι µόνο στο
δηµόσιο αλλά είναι και στην ίδια την Κυβέρνηση.
Να προβλεφθεί, λοιπόν, ρητά ότι στο κεντρικό µητρώο θα
υπάρχει και αναγκαία διασύνδεση µε όλα τα µητρώα των αποκεντρωµένων διοικήσεων. Να προβλεφθεί ότι θα καταχωρίζονται
στο µητρώο τα πάντα σε σχέση µε τα κληροδοτήµατα και τις δωρεές, συµπεριλαµβανοµένων και των γνωµοδοτήσεων του Συµβουλίου των άρθρων 6 και 8 του νοµοσχεδίου.
Να µην επαφίεται σε υπουργική απόφαση τι θα καταχωρίζεται
στο µητρώο, αλλά αυτό να προβλεφθεί εξ αρχής και αναλυτικά
(ρητά) στο νόµο.
Να µην ανατίθενται σε ιδιώτη οι καταχωρίσεις, πρώτον, επειδή
αυτό αυξάνει το κόστος και, δεύτερον, επειδή υπάρχει αρκετό
και ικανό προσωπικό στο δηµόσιο τοµέα γι’ αυτό.
Άλλωστε, συνεχώς επικαλείστε ότι το προσωπικό του δηµοσίου περισσεύει. Το θέτετε σε διαθεσιµότητα και θα το απολύσετε στη συνέχεια. Τώρα, θα µας πείτε ότι υπάρχει έλλειψη
προσωπικού;
Θα πρέπει, επίσης, να προβλεφθεί η συµβατότητα του λογισµικού µε το «Εlegxis», ώστε να υπάρχει άµεση δυνατότητα πρόσβασης από τις ΔΟΥ και τους Οικονοµικούς Επιθεωρητές. Και,
βέβαια, θα πρέπει στο πλαίσιο της αποτύπωσης των µητρώων,
να γίνεται έλεγχος της συµβατότητας ως προς τους σκοπούς του
διαθέτη για κάθε καταχώριση κοινωφελούς περιουσίας.
Άρθρο 14: Να καταργηθεί η επιβολή τέλους για την καταχώριση στο µητρώο σε βάρος κοινωφελούς περιουσίας, γιατί είναι
απαράδεκτη -την χαρακτηρίσαµε χθες κάτι σαν ηλεκτρονικά διόδια για την περιουσία - καθώς αφορά σε µια αυτονόητη λειτουργία του κράτους, συνταγµατικά κατοχυρωµένη µε το άρθρο 109,
παράγραφος 3 του Συντάγµατος.
Άρθρο 16: Μητρώο εκτελεστών διαθηκών, εκκαθαριστών, διαχειριστών κοινωφελών περιουσιών ή ιδρυµάτων και κηδεµόνων
σχολαζουσών κληρονοµιών. Μέχρι σήµερα ιδιώτες φυσικά πρόσωπα ήταν διαχειριστές των κοινωφελών περιουσιών και όχι δηµόσιοι υπάλληλοι, αλλά µε αδιαφανείς πραγµατικά διαδικασίες.
Είµαστε υπέρ της δηµιουργίας του µητρώου αυτού, αλλά διαφωνούµε για τα νοµικά πρόσωπα, γιατί δεν εξασφαλίζεται τίποτα
άλλο παρά µια νέα βιοµηχανία δηµιουργίας εταιρειών αυτού του
σκοπού.
Πρέπει να προβλεφθεί ο τρόπος και η διαδικασία διενέργειας
της κλήρωσης για την επιλογή του διαχειριστή της περιουσίας
και µάλιστα µε υπουργική απόφαση, ώστε να περιέχει και τις αναγκαίες λεπτοµέρειες. Διότι έτσι όπως διατυπώνεται το άρθρο,
µόνο σε εικονική κλήρωση παραπέµπει και σε τίποτε άλλο, µε ό,τι
αυτό συνεπάγεται.
Δεν πρέπει να ορίζεται νοµικό πρόσωπο σαν διαχειριστής κοινωφελούς περιουσίας άνω των τριών εκατοµµυρίων ευρώ, γιατί
κάθε άλλο παρά τη διαφάνεια υπηρετεί αυτή η διάταξη.
Άρθρο 21: Ανάθεση διαχειριστικών ελέγχων σε ελεγκτικές
εταιρείες. Μας κατηγορείτε ότι βάλλουµε κατά του άρθρου
αυτού. Χθες στην εισήγηση αναφέραµε τις θέσεις µας και κάναµε και συγκεκριµένη πρόταση: Να δηµιουργηθούν από το προσωπικό του δηµοσίου, που λέτε ότι συνεχώς πλεονάζει, τµήµατα
ή οµάδες οικονοµικών επιθεωρητών σε κάθε αποκεντρωµένη διοίκηση για προληπτικό ή κατασταλτικό έλεγχο, ανάλογα µε τις
υποθέσεις και τα κληροδοτήµατα που διαθέτουν. Τι απαντάτε σε
αυτήν τη πρόταση;
Θα ήθελα να θέσω και µια ερώτηση για τις ελεγκτικές εταιρείες: Πόσους υπαλλήλους διαθέτει µια εταιρεία που θα µπορέσει να αντεπεξέλθει σε δεκατέσσερις χιλιάδες και πλέον
κοινωφελείς περιουσίες που από χθες όλοι οι κυβερνητικοί Βουλευτές αναφέρουν;
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Τελικά, µε την επιλογή σας αυτή είναι σαν να κλείνετε τα µάτια
στην πραγµατικότητα ότι τα ιδιωτικά ελεγκτικά γραφεία έχουν
ουσιαστικά και ταυτόχρονα όχι µόνο ως ελεγχόµενους αλλά κατ’
ουσία ως πελάτες και τα ιδρύµατα και µάλιστα µε επιβάρυνση
της κοινωφελούς περιουσίας, συντελώντας σε µια νέα πηγή ροκανίσµατός της, πέρα από τις τεράστιες επιβαρύνσεις µε φόρους και χαράτσια επί της ακίνητης περιουσίας από τη µεριά του
δηµοσίου και επιταχύνοντας ουσιαστικά τη στιγµή που ο σκοπός
της κοινωφελούς περιουσίας δεν θα µπορεί πλέον να υλοποιηθεί
λόγω έλλειψης εσόδων.
Άρθρο 24: Εκποίηση και εκµίσθωση κινητών και ακινήτων. Ανέφερα και χθες στην εισήγησή µου, το επαναλαµβάνω και σήµερα
-γιατί όταν καταθέτει προτάσεις η Αξιωµατική Αντιπολίτευση, η
Κυβέρνηση και οι κυβερνητικοί Βουλευτές µάλλον έχουν κλειστά
τα αυτιά τους- ότι το άρθρο αυτό έχει εφαρµογή σε όλες τις περιπτώσεις των κοινωφελών περιουσιών. Η ανάγκη για µεγαλύτερη ευελιξία στις διαδικασίες εκποίησης και εκµίσθωσης
ακινήτων των κοινωφελών περιουσίων είναι υπαρκτή, ειδικά στη
σηµερινή οικονοµική κατάσταση. Όµως, η διαδικασία ανάρτησης
στο διαδίκτυο της σχετικής διακήρυξης και υποβολής γραπτών
προσφορών -διαφανής και σωστή κατά τα λοιπά- στερεί τη δυνατότητα αύξησης του παρεχόµενου τιµήµατος µέσω της διαδικασίας «χτυπηµάτων» που ενδεχοµένως θα λάµβαναν χώρα σε
µια τουλάχιστον ηλεκτρονική δηµοπρασία.
Αυτό θα πρέπει να το δούµε, γιατί δεν νοµοθετούµε µόνο για
σήµερα αλλά και για το µέλλον.
Άρθρο 24, παράγραφος 3: Πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη για
το πότε αρχίζει η προθεσµία για την εποπτεύουσα αρχή και να
τονιστεί η υποχρέωση του εκάστοτε εκκαθαριστή, διαχειριστή
κοινωφελούς περιουσίας να διαβιβάζει το αίτηµα µε όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ολοκληρώστε, κύριε
συνάδελφε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΚΗΣ: Θα µου δώσετε λίγο χρόνο, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ήδη έχετε πάρει
δυόµισι λεπτά.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΚΗΣ: Θα χρειαστώ νοµίζω άλλα δύο λεπτά.
Ειδικότερα, εφόσον τίθεται προθεσµία για την εποπτεύουσα
αρχή, η προθεσµία πρέπει να αρχίζει από τη στιγµή που ο εκκαθαριστής θα έχει συνηµµένα όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά
και κυρίως την έκθεση εκτίµησης της αξίας του ακινήτου. Σε διαφορετική περίπτωση, η υπηρεσία δεν θα παραλαµβάνει το αίτηµα του εκκαθαριστή µέχρι αυτό να είναι πλήρες.
Πρώτον, κύριε Υπουργέ, θα πρέπει να προβλεφθεί η διατήρηση των διατάξεων ως έχουν για τις εκµισθώσεις ακινήτων µικρής εκτιµώµενης αξίας, ώστε να µη δυσχεραίνεται η άσκηση
του κοινωφελούς έργου από πλευράς των διοικητών - διαχειριστών της περιουσίας.
Δεύτερον, η υιοθέτηση της διαδικασίας δηµόσιας πλειοδοτικής δηµοπρασίας στις περιπτώσεις όλων των εκποιήσεων και
των εκµισθώσεων των ακινήτων µεγάλης αξίας. Επισηµαίνεται
ότι οι δηµοπρασίες µπορούν να διεξάγονται ηλεκτρονικά, όπως
στον ΟΔΔΥ, προς αποφυγή γραφειοκρατικών διαδικασιών και περιττών εξόδων των κοινωφελών περιουσιών.
Άρθρο 35: Εδώ δίνεται για πρώτη φορά η δυνατότητα επένδυσης περιουσίας σε σύνθετα προϊόντα. Θεωρητικά τίποτα δεν
αποκλείεται. Προβλέπεται επίσης η κατά καιρούς σύµβαση µε
χρηµοτοοικονοµικό σύµβουλο για γνωµοδότηση σε σχέση µε τις
τοποθετήσεις, δηλαδή ξαναγυρίζουµε στο φαύλο κύκλο από το
χρηµατιστήριο του Σηµίτη.
Σε µία εποχή που πλέον δεν είναι τίποτα ασφαλές -ούτε τα
κρατικά οµόλογα ούτε οι τραπεζικές µετοχές ούτε οι ίδιες οι καταθέσεις- αυτός είναι ο πιο σύντοµος από όλους τους ανοικτούς
στον παρόντα κώδικα δρόµους για εξαέρωση της κοινωφελούς
περιουσίας. Χρειάζεται, λοιπόν, να αλλάξει ριζικά αυτό το άρθρο.
Άρθρο 82: Τα «περίφηµα» ηπειρωτικά κληροδοτήµατα. Πρόκειται ουσιαστικά για µια διαχρονική αµαρτία του ελληνικού κράτους. Πρέπει να ρυθµιστούν οι προθεσµίες για την έναρξη ισχύος
τόσο του νόµου όσο και των επιµέρους µεταβατικών διατάξεων,
ώστε να µην υπάρχει ασάφεια στην εφαρµογή τους.
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Έρχοµαι τώρα στις τροπολογίες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ολοκληρώστε, κύριε
συνάδελφε. Φτάσαµε στα δεκατρία λεπτά.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΚΗΣ: Θα έχουµε χρόνο για τις τροπολογίες;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Όχι, κύριε συνάδελφε. Έχετε εξαντλήσει και τη δευτερολογία σας.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΚΗΣ: Έχουµε καταθέσει, λοιπόν, δύο τροπολογίες τις οποίες ζητάµε να γίνουν δεκτές και τις οποίες ανέλυσε
χθες η συνάδελφός µου. Η µία αφορά τη χρήση των περιουσιών
από τις ευπαθείς κοινωνικές οµάδες και η δεύτερη αναφέρεται
στην πρόσβαση των χρηµάτων, που αυτήν τη στιγµή διαφεύγουν,
του κ. Ψωµιάδη, µέσα από τα περίεργα κυκλώµατα που έχει µε
την αθλητική ηγεσία.
Θέλω, όµως, να σταθώ λίγο στις δικές σας τροπολογίες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Όχι, κύριε συνάδελφε, σας παρακαλώ πάρα πολύ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΚΗΣ: Σε µισό λεπτό, κυριολεκτικά, ολοκληρώνω. Έχει πολύ µεγάλη σηµασία.
Στην πολυτροπολογία στο άρθρο 3 που µιλάτε για την ΕΛΣΤΑΤ
να την αποσύρετε, καθώς αναθέτετε στον κ. Γεωργίου αρµοδιότητες οι οποίες είναι πέρα από τα ανεκτά πλαίσια, ακόµα και της
χρηστής διαχείρισης, της διοικητικής διαχείρισης, τη στιγµή µάλιστα που ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου έχει ξεκινήσει τη διαδικασία επαναφοράς του θέµατος της δίωξης του κ. Γεωργίου.
Εάν δεν το κάνετε αυτό, θα αναγκαστούµε να ζητήσουµε ονοµαστική ψηφοφορία για το συγκεκριµένο άρθρο.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε συνάδελφε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ναι, κύριε Υπουργέ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Θα πω µόνο για να µη δηµιουργούνται υπόνοιες ή ασάφειες ή αµφισβητήσεις ότι, πρώτον, η σύµβαση υπάρχει στο
«Διαύγεια». Σας δίνω όλα τα στοιχεία για το πού ακριβώς µπορείτε να την βρείτε: Ο κωδικός της είναι ΘΛΩ5Η415, γιατί υπήρχε
αµφισβήτηση για το εάν είναι αναρτηµένη.
Δεύτερον, είναι συγχρηµατοδοτούµενη. Άρα έχει υποστεί
όλους τους ελέγχους ένταξης της πράξης που υπόκεινται σε περαιτέρω ελέγχους από όλα τα εθνικά και κοινοτικά όργανα.
Τρίτον, για να είναι πληρέστατη η απάντηση, το έργο εντάχθηκε στα Επιχειρησιακά Προγράµµατα από τις 30-7-2010.
Υπήρχε οριζόντια δράση από τότε, η οποία τιτλοφορούνταν
«Υπηρεσίες δηµόσιας περιουσίας και εθνικών κληροδοτηµάτων».
Στις 18-10-2010 εντάχθηκε στο Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων, στη ΣΑΕ 051/8. Με όµοια απόφαση της τότε κυβέρνησης
το έργο εντάχθηκε στο Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων του
2011. Στις 13-7-2011 πραγµατοποιήθηκε η διακήρυξη του ανοικτού διεθνούς διαγωνισµού και στις 26-8-2013 η σύµβαση ανάληψης του έργου από τον ανάδοχο αναρτήθηκε στο «Διαύγεια»
µε όλα τα στοιχεία και τους κωδικούς που σας έδωσα.
Και κάτι ακόµα: Από τότε, από το τεχνικό δελτίο της προκήρυξης -για να µην υπάρχουν και σε αυτό το σηµείο υπόνοιες- στις
σελίδες 37 έως 63, 66 και 80 έως 84 τι προβλεπόταν; Πρώτον,
να αναπτυχθούν µητρώα µε την επωνυµία κάθε κοινωφελούς περιουσίας, από τότε, από το 2010. Δεύτερον, ενηµέρωση του πολίτη για τα εθνικά κληροδοτήµατα, που θα πρέπει να γίνεται µε
την παροχή πληροφοριακού υλικού. Τρίτον, τα εθνικά κληροδοτήµατα που διαχειρίζεται η Περιφέρεια να µπορούν να έχουν
έναν οδηγό από όπου να ενηµερώνονται οι πολίτες. Τέταρτον, οι
διαχειριστές των κοινωφελών περιουσιών, οι εκτελεστές διαθηκών και οι κηδεµόνες σχολαζουσών κληρονοµιών να υποχρεούνται εντός της προθεσµίας να υποβάλουν για έγκριση πράξεις
διαχείρισης.
Τι κάναµε εµείς; Ακριβώς επειδή το έργο το βρήκαµε και είχε
αυτήν την οριζόντια δράση, δεσµευτήκαµε µαζί µε τον ανάδοχο,
ώστε αν ψηφιστεί ο νόµος, στη µελέτη εφαρµογής να µπορούν να
υλοποιηθούν οι διατάξεις χωρίς κόστος για το ελληνικό κράτος.
Σας ευχαριστώ πολύ.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Εµείς ευχαριστούµε
τον κύριο Υπουργό για την παρέµβαση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, οκτώ µαθητές και τέσσερις εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το Μαυροβούνιο, οι οποίοι φιλοξενούνται στην
Αθήνα από τη Γενική Γραµµατεία της Βουλής.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα από όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει ο ειδικός αγορητής του ΠΑΣΟΚ κ. Χρήστος Γκόκας για οκτώ λεπτά.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΚΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στη συζήτηση επί της αρχής τονίσαµε την αναγκαιότητα
της θέσπισης αυτού του νέου Κώδικα για τα Εθνικά Κληροδοτήµατα και τις Σχολάζουσες Κληρονοµιές και συµφωνήσαµε επί
του συγκεκριµένου σχεδίου νόµου, το οποίο προωθεί έναν αναµορφωµένο, πιο βελτιωµένο κώδικα, που ικανοποιεί και τη συνταγµατική επιταγή του άρθρου 109, παράγραφος 3.
Στο πρώτο κεφάλαιο καθορίζονται οι υποχρεώσεις του δηµοσίου, αποσαφηνίζονται οι αρµοδιότητες διαχείρισης, εκκαθάρισης και εποπτείας των περιουσιών και συγκροτούνται τα δύο
µόνιµα συλλογικά όργανα, αυτό του Κεντρικού Συµβουλίου Κοινωφελών Περιουσιών στο Υπουργείο Οικονοµικών και αυτό του
Συµβουλίου Κοινωφελών Περιουσιών στις Αποκεντρωµένες Διοικήσεις.
Είναι σηµαντικό να υπάρχει πολιτική και υπηρεσιακή διάρθρωση σε επίπεδο Υπουργείου Οικονοµικών και Περιφέρειας, σε
κάθε περίπτωση, βέβαια, υπό την υψηλή εποπτεία του Υπουργείου Οικονοµικών µε τις υπηρεσίες του και του Υπουργού Οικονοµικών.
Σε σχέση µε το άρθρο 6 προτείναµε στο Κεντρικό και Περιφερειακό Συµβούλιο Κοινωφελών Περιουσιών να συµπληρωθούν
αυτά τά Συµβούλια µε εκπροσώπους των αντίστοιχων δύο βαθµών αυτοδιοίκησης.
Για την αρµοδιότητα που υπάρχει στην εκδίκαση όλων των θεµάτων που αφορούν τις κοινωφελείς περιουσίες από το Εφετείο
Αθηνών, εχθές προτείναµε και είπαµε συγκεκριµένα επιχειρήµατα, να υπάρξει αποκέντρωση των αρµοδιοτήτων σε περιφερειακά εφετεία.
Κλείνοντας το πρώτο κεφάλαιο, θα ήθελα να πω πως είναι αναγκαίο σε κάθε περίπτωση να προχωρήσουµε στην αναβάθµιση
και των εποπτικών υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονοµικών,
καθώς αυτό έχει διαπιστωθεί ως πρόβληµα από πορίσµατα της
Επιτροπής Θεσµών και Διαφάνειας της Βουλής.
Στο δεύτερο κεφάλαιο που προβλέπει τη σύσταση Μητρώου
Κοινωφελών Περιουσιών και τον τρόπο διάρθρωσής τους, θα
ήθελα να πω ότι πρόκειται πράγµατι για σηµαντική πρόβλεψη,
καθώς καλύπτει την ανάγκη για πλήρη καταγραφή των κοινωφελών περιουσιών και την οργάνωση της συστηµατικής εποπτείας
τους.
Στο τρίτο κεφάλαιο καθορίζεται το πλαίσιο, βάσει του οποίου
θα γίνεται η επιλογή, ο διορισµός, η αντικατάσταση των εκκαθαριστών και διαχειριστών κοινωφελών περιουσιών, των εκτελεστών διαθηκών και των κηδεµόνων σχολαζουσών κληρονοµιών.
Με το άρθρο 16 εισάγεται ένα σηµαντικό στοιχείο, δηλαδή η
σύσταση ειδικού µητρώου, από όπου θα επιλέγονται τα παραπάνω πρόσωπα και, µάλιστα, µε τρόπο µε τον οποίο θα διασφαλίζεται η διαφάνεια, η αξιοκρατία και η παροχή των υπηρεσιών
που απαιτούνται.
Έχει γίνει µεγάλη συζήτηση –τοποθετηθήκαµε και εχθές επ’
αυτού- για τη δυνατότητα ανάθεσης τακτικών οικονοµικών και
διαχειριστικών ελέγχων σε κατάλληλα πιστοποιηµένες για το
έργο αυτό ελεγκτικές εταιρείες που προέρχονται από τον ιδιωτικό τοµέα. Στόχος είναι να αντιµετωπιστεί το πρόβληµα του
επαρκούς και ουσιαστικού ελέγχου από το κράτος. Αυτό έχει
αναδειχθεί και µέσα από τα πορίσµατα των νοµοπαρασκευαστικών επιτροπών και από το παρελθόν από τις εκθέσεις των αρµό-
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διων επιτροπών της Βουλής, ενώ στην ακρόαση των φορέων
στην επιτροπή είχε διατυπωθεί και από τους υπηρεσιακούς παράγοντες αφ’ ενός µεν η βούληση να έχουν αυτούς τους ελέγχους, αλλά συγχρόνως και η παραδοχή ότι περιορίζονται τελικά
σε δειγµατοληπτικούς ελέγχους, διότι δεν µπορούν πλήρως να
αναπτύξουν αυτό το έργο.
Η πρόταση για έναν τακτικό έλεγχο, ανά τέσσερα χρόνια, από
τις ιδιωτικές εταιρείες και ενδιάµεσα δειγµατοληπτικό από την
Οικονοµική Επιθεώρηση, νοµίζω ότι καλύπτει την ανάγκη να
υπάρχει η παρουσία του κράτους, σε κάθε περίπτωση, σ’ αυτούς
τους ελέγχους, µέσω των υπηρεσιών του. Βεβαίως, θα µπορούσε
κάποια στιγµή, στο πλαίσιο του τακτικού ελέγχου, να γίνεται και
µεικτός έλεγχος από ιδιώτες και από οικονοµικούς επιθεωρητές,
για όσες περιπτώσεις αυτό µπορεί να είναι δυνατό.
Βέβαια, υπάρχουν κάποια ζητήµατα που αφορούν τα όρια και
τις προϋποθέσεις που τίθενται για την ανάθεση της διενέργειας
ελέγχου στις ιδιωτικές εταιρείες και για την αποφυγή επιβαρύνσεων των περιουσιών των κληροδοτηµάτων.
Πιστεύουµε πως τα όρια των 50.000 ευρώ για τα έσοδα ή των
2.000.000 ευρώ για το ενεργητικό, θα πρέπει να αναθεωρηθούν,
να αυξηθούν. Ακόµη, θα πρέπει να προβλεφθούν δειγµατοληπτικοί έλεγχοι για όλες τις άλλες περιπτώσεις, όπως αναφέρονται
στο άρθρο 53.
Υπάρχει σχετική πρόβλεψη για τη διενέργεια του ελέγχου για
150.000 ευρώ και για 10.000.000 ευρώ σε έσοδα ή ενεργητικό
για το µεταβατικό διάστηµα µέχρι την υπογραφή της συµφωνίας,
όπως φαίνεται στο άρθρο 82 στην παράγραφο 5. Η αναδιατύπωση που έγινε από τον κύριο Υπουργό, είναι αντίστροφη της
αρχικής. Δηλαδή, δίνει τη δυνατότητα περιορισµού και όχι επέκτασης του ελέγχου σε περιουσίες κατώτερες των ανωτέρων
ορίων.
Σε αυτό το σηµείο, κατά τη γνώµη µου, είναι προτιµότερη η
πρώτη διατύπωση µε αύξηση των ορίων για να µην επιβαρύνονται περιουσίες µικρής αξίας µε µικρά ή και καθόλου έσοδα.
Σε κάθε περίπτωση, όπως είπα και πριν, πρέπει να υπάρχει και
να ενισχυθεί ο κρατικός έλεγχος, στο πλαίσιο της επικείµενης
αναδιοργάνωσης των εφοριών, µε τη διάθεση αντίστοιχου αριθµού υπαλλήλων που θα χρησιµοποιηθούν στην εκτέλεση αυτού
του τόσο απαιτητικού έργου.
Στα υπόλοιπα άρθρα υπάρχει η διαδικασία για την έγκριση σύστασης κοινωφελούς ιδρύµατος. Υπάρχουν κάποια ζητήµατα
που αφορούν κυρίως τη διοικητική και διαχειριστική αυτοτέλεια
των πανεπιστηµίων, την ευελιξία των διοικητικών τους οργάνων
και τον έλεγχο απευθείας από τον Υπουργό.
Συνολικά πιστεύουµε ότι θα µπορούσε η διοικητική εποπτεία
των ιδρυµάτων να προβλεφθεί πολύ πιο ευέλικτη, χωρίς να γίνεται αναποτελεσµατική, όπως και στην περίπτωση των υποτροφιών για την οποία έγινε µια σχετική νοµοτεχνική βελτίωση.
Επίσης, όσον αφορά τα θέµατα εγκρίσεων που απαιτούνται
για διαχειριστικές πράξεις προϋπολογισµών, απολογισµών, πιστώσεων και δαπανών των ιδρυµάτων, θα πρέπει µέσα από
αυτές τις διαδικασίες σε συνδυασµό µε το διαχειριστικό έλεγχο
να προκύψει µία µείωση του σταδίου και του χρόνου του επενδυτικού ελέγχου για να υπάρχει η δυνατότητα να προχωρούν οι
διαδικασίες, αλλά φυσικά µε ενισχυµένο κατασταλτικό έλεγχο.
Στις διατάξεις για τις σχολάζουσες κληρονοµιές και τα θέµατα
που προκύπτουν για την αξιοποίηση και την εκκαθάριση διαχείρισής τους, ρυθµίζονται –όπως προβλέπονται στα άρθρα 61 έως
64- κατά παρόµοιο τρόπο µε τις διατάξεις για τα εθνικά κληροδοτήµατα.
Σκοπός της ρύθµισης αυτής είναι η ελάφρυνση της δικαιοσύνης και η ταχύτερη διευθέτηση του προσώπου του κηδεµόνα, για
να είναι αποτελεσµατικότερη και ταχύτερη η διαδικασία της διαχείρισης και της αξιοποίησης της περιουσίας της κληρονοµιάς.
Επίσης, προβλέπεται αντίστοιχη κατάρτιση και τήρηση από τις
αρµόδιες αρχές Μητρώου Σχολαζουσών Κληρονοµιών.
Σε σχέση µε το άρθρο 81, για την τροποποίηση των οργανισµών, έχουµε παρατηρήσει πως αυτή η διαδικασία πρέπει να καθοριστεί αυστηρά και να γίνεται µε την επιφύλαξη της εφαρµογής
των διατάξεων της αρχικής συστατικής πράξης, που θα πρέπει
να υπερισχύουν σε κάθε περίπτωση, για να µην πάµε µέσα από
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αυτήν τη δυνατότητα σε διαχείριση διαφορετικού σκοπού και
εκτέλεσης από αυτή του διαθέτη δωρητή.
Όσον αφορά το άρθρο 82, τοποθετήθηκα χθες αναλυτικά για
το ζήτηµα του διαχειριστικού και διοικητικού καθεστώτος των
ηπειρωτικών κληροδοτηµάτων σε συνδυασµό και µε τα ζητήµατα
που τόσες φορές έχουν αναδειχθεί και στα προηγούµενα χρόνια.
Είναι ζητήµατα που έχουν να κάνουν µε το καθεστώς διοίκησης
και διαχείρισης.
Οπωσδήποτε, είµαστε αντίθετοι σε καθεστώτα που οδηγούν
σε κακοδιαχείριση, οικονοµικές ατασθαλίες και αντιβαίνουν τους
όρους της συστατικής πράξης και φυσικά τη βούληση των ευεργετών, διαθετών, αυτών των κληροδοτηµάτων. Άρα, µε αυτό το
πρίσµα πρέπει να δούµε όλα αυτά τα ζητήµατα.
Σύµφωνα µε όσα προέκυψαν, όµως, είναι αντιληπτό ότι πρόκειται για ένα θέµα που έχει πολλές πτυχές, έχει πολιτικές και
νοµικές διαστάσεις. Είναι ένα θέµα η πολιτική βούληση, ωστόσο
υπάρχουν και τα συνταγµατικά κοινωνικά ζητήµατα και γι’ αυτό
είναι σκόπιµο να υπάρχει και µια νοµική τεκµηρίωση από αρµόδιο
φορέα ή όργανο.
Σε κάθε περίπτωση πρέπει να υπάρχει συγκεκριµένη αξιολόγηση για τις συνθήκες του σήµερα, σε σχέση µε τις συνθήκες
άλλα και τη βούληση των δωρητών. Οπωσδήποτε πρέπει να διασφαλιστεί και γι’ αυτά τα κληροδοτήµατα το κατάλληλο πλαίσιο
ελέγχου της σωστής εποπτείας, σύµφωνα και µε το σκοπό των
δωρητών.
Είναι ένα ζήτηµα που πρέπει να το δούµε πολύ προσεκτικά.
Είναι θετική προσθήκη στην περίπτωση 1 στο άρθρο 2 για έλεγχο
του προϋπολογισµού και του απολογισµού όλων των ιδρυµάτων
κατά τις διατάξεις του άρθρου 59, θεωρώ ότι περιλαµβάνονται
και τα κληροδοτήµατα αυτά.
Κλείνοντας, θέλω να πω δύο λόγια για τις τροπολογίες.
Για την πρώτη τροπολογία, η σύσταση της Εταιρείας Αξιοποίησης Εκκλησιαστικής Ακίνητης Περιουσίας αποτελεί, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, µια θετική εξέλιξη, αφού δίνεται η δυνατότητα αξιοποίησης της εκκλησιαστικής περιουσίας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, που αφ’ ενός αναµένεται να ενισχύσει
καθοριστικά το κοινωφελές και φιλανθρωπικό έργο της Εκκλησίας και αφ’ ετέρου αναµένεται να επιφέρει οικονοµικά οφέλη
στο δηµόσιο.
Είναι ένα θετικό µήνυµα, ιδιαίτερα στην παρούσα συγκυρία
της οικονοµικής κρίσης, που αναµένεται να έχει ευνοϊκές κοινωνικές συνέπειες στην πράξη. Η επιτυχία δε του εγχειρήµατος θα
δώσει τη δυνατότητα για αντίστοιχη διαδικασία και για το σύνολο
της εκκλησιαστικής περιουσίας αλλά και περιουσιών άλλων δηµόσιων ή κοινωνικών φορέων µε παρόµοιο τρόπο.
Σε σχέση µε τη δεύτερη τροπολογία που αφορά την κατάργηση ρυθµίσεων που αφορούν Βουλευτές, Υπουργούς, Υφυπουργούς και αιρετούς της τοπικής αυτοδιοίκησης και σχετίζονται µε
τη δυνατότητα αναγνώρισης και εξαγοράς του χρόνου της θητείας τους για αύξηση της σύνταξής τους ή για τη θεµελίωση του
συνταξιοδοτικού τους δικαιώµατος, θεωρούµε ότι αυτή η διάταξη
προέκυψε και παρουσιάστηκε κυρίως µέσα από µια επικοινωνιακή
διαδικασία και πίεση. Είναι µια διάταξη που είχε αναφορά σε συγκεκριµένες περιπτώσεις και κυρίως αφορά και Βουλευτές που δεν
είχαν τη δυνατότητα να ασφαλιστούν σε ορισµένα Ταµεία όπως
το ΙΚΑ, το ΟΑΕΕ-ΤΕΒΕ κατά το χρόνο της θητείας τους.
Από το 2010 το συνταξιοδοτικό των Βουλευτών δεν διαφέρει
από τους υπόλοιπους πολίτες. Η διάταξη του ν. 4093/2012 δεν
οδηγούσε σε αύξηση των συντάξεων. Έδινε στους παραπάνω
Βουλευτές τη δυνατότητα να καλυφθούν συνταξιοδοτικά γι’ αυτά
τα χρόνια πληρώνοντας οι ίδιοι τις εισφορές που αναλογούν. Δηµιουργείται, εποµένως, µια αδικία και επιπλέον πρέπει να δοθεί
µια απάντηση: Ποια ήταν η προνοµιακή µεταχείριση σε αυτή την
περίπτωση; Και όσον αφορά αυτές τις περιπτώσεις που ανέφερα, πρέπει να βρεθεί µια δίκαιη λύση που σε καµµία περίπτωση δεν συνιστά βεβαίως ευνοϊκή ρύθµιση ή προνόµιο –να
είναι ξεκάθαρα τα πράγµατα.
Στην τρίτη τροπολογία θα ήθελα να κάνω µια ερώτηση για τη
στελέχωση του Σώµατος Ελεγκτών Παιγνίων που έχει καθυστερήσει η στελέχωση αυτή από το 2004. Γιατί υπήρξε αυτή η καθυστέρηση; Ποια ήταν η πορεία της στελέχωσης; Και, βεβαίως,
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µας οδηγεί στην αντίστοιχη ρύθµιση της παραγράφου 2 του άρθρου 2 της συγκεκριµένης τροπολογίας.
Τέλος, για την τέταρτη τροπολογία που αναφέρεται σε θέµατα
υγείας του Υπουργείου Υγείας, θεωρούµε αναγκαίες τις ρυθµίσεις αυτές από τη στιγµή που αντιµετωπίζονται υπαρκτά προβλήµατα και στοχεύουν στην απρόσκοπτη λειτουργία των νοσοκοµείων και την απροβληµάτιστη παροχή των υγειονοµικών τους
υπηρεσιών, αλλά και τη δυνατότητα απόκτησης ειδίκευσης από
τους γιατρούς που περιµένουν σε σειρά προτεραιότητας.
Συµφωνούµε και µε την πέµπτη τροπολογία για την παράταση
των υφιστάµενων συµβάσεων για τη µεταφορά των µαθητών για
το έτος 2013-2014.
Κύριε Πρόεδρε, θα µου επιτρέψετε να αναφερθώ –και να
κλείσω- σε µια τροπολογία που υπογράψαµε αρκετοί Βουλευτές,
η οποία προτείνει την επαναφορά διατάξεων που ίσχυαν πριν την
ψήφιση του ν. 4151/2013, µε τον οποίο καταργήθηκαν, κάτι που
αποτελεί αίτηµα πολλών επιµελητηρίων, των οποίων πολλές επιχειρήσεις κινδυνεύουν µε πτώχευση ή και λουκέτο.
Αυτό είναι προφανώς εις βάρος και του ελληνικού δηµοσίου
που πλην των εγγυήσεων που θα καταβάλει στα πιστωτικά ιδρύµατα θα έχει απώλειες από φορολογικά έσοδα, ασφαλιστικές εισφορές και η άποψη που επικράτησε καθώς και η ανάγκη µέσα
από συγκεκριµένες διαδικασίες –γνωµοδότηση Συµβουλίου,
απόφαση Υπουργού, δικαστική απόφαση εφετείου- που οριστικοποιεί την απόφαση, έδινε τη δυνατότητα εξυγίανσης των επιχειρήσεων µε οικονοµικά προβλήµατα.
Σε αντίθετη περίπτωση, το ελληνικό δηµόσιο θα έχει καθολική
ζηµιά, ενώ µέσω της επιβίωσης των επιχειρήσεων έχει περιθώρια
φορολογικών, ασφαλιστικών εσόδων και ανάκτησης µέρος των
απωλειών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ολοκληρώστε παρακαλώ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΚΑΣ: Εποµένως, η όποια προσπάθεια καταλογισµού πολιτικών ευθυνών σε πρόσωπα που υπηρέτησαν ακριβώς αυτές τις προβλέψεις και σύµφωνα ακριβώς µε όσα
αναφέρονταν στη σχετική νοµοθεσία, νοµίζω ότι είναι έξω από
κάθε λογική, όταν κάποιος εφάρµοσε απλά ό,τι η Βουλή –µε ευρεία µάλιστα πλειοψηφία- είχε θεσµοθετήσει.
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, και για την ανοχή σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Και εγώ ευχαριστώ.
Τον λόγο έχει η Βουλευτής των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Χρυσούλα Γιαταγάνα για οκτώ λεπτά.
ΧΡΥΣΟΥΛΑ - ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΤΑΓΑΝΑ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Τα πλέον σηµαντικά άρθρα είναι τα άρθρα 12, 13 και 14, µε τα
οποία συγκροτείται το Μητρώο Κοινωφελών Περιουσιών ή Μητρώο Εθνικών Κληροδοτηµάτων, η διάρθρωση αυτού και η δηµοσιότητα.
Στην παράγραφο 3 του άρθρου 14 προβλέπεται η καταβολή
τέλους για την καταχώρηση στο µητρώο, η οποία θεωρούµε ότι
δεν συνάδει µε την υποχρεωτικότητα της δηµοσιότητας και διότι
η καταχώριση στο µητρώο αφορά σε µια κατοχυρωµένη και επιβεβληµένη στην παράγραφο 3 του άρθρου 109 του Συντάγµατος
λειτουργία του κράτους.
Στο άρθρο 10 προβλέπεται αποκλειστική αρµοδιότητα του
Εφετείου Αθηνών σε περίπτωση αµφιβολίας περί του περιεχοµένου της βούλησης του διαθέτη ή δωρητή ή αµφισβήτηση επ’
αυτού.
Επίσης, το Εφετείο Αθηνών είναι αρµόδιο να κρίνει στην περίπτωση που η βούληση τού διαθέτη ή δωρητή δεν µπορεί να
πραγµατοποιηθεί για οποιονδήποτε λόγο και καθορίζει τον
τρόπο της επωφελέστερης ή ασφαλέστερης αξιοποίησης της
περιουσίας, καθώς και το σκοπό και την περιοχή για την οποία
αυτή πρέπει να διατεθεί.
Επισηµαίνεται ότι σύµφωνα µε το άρθρο 109 του Συντάγµατος
δεν επιτρέπεται η µεταβολή του περιεχοµένου των όρων διαθήκης, κωδικέλλου ή δωρεάς ως προς τις διατάξεις τους υπέρ του
δηµοσίου ή υπέρ κοινωφελούς σκοπού. Έχει επανειληµµένως
κριθεί από τον Άρειο Πάγο ότι η συνταγµατική διάταξη, που
απευθύνεται κυρίως προς το νοµοθέτη, αποβλέπει στην προστασία και κατοχύρωση της θελήσεως των διαθετών και δωρητών
εναντίον των πράξεων της πολιτείας, ακόµη και αυτών που έχουν
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νοµοθετικό περιεχόµενο, αφού σύµφωνα µε αυτήν δεν επιτρέπεται, κατ’ αρχάς, µεταβολή σκοπού όχι µόνο µε διατάγµατα αλλά
ούτε και µε νόµο.
Σύµφωνα µε το άρθρο 825 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας
κάθε αµφισβήτηση ή αµφιβολία για την ερµηνεία της διαθήκης ή
άλλης πράξης µε την οποία διατίθενται περιουσιακά στοιχεία µε
κληρονοµιά, κληροδοσία, δωρεά υπέρ του κράτους ή κοινωφελών σκοπών, εφόσον αναφέρεται στον τρόπο της εκκαθάρισης
και γενικά της διαχείρισης και της εκτέλεσης περιουσίας που έχει
διατεθεί για το κράτος ή για κοινωφελή σκοπό, υπάγεται στην
αποκλειστική αρµοδιότητα του Εφετείου Αθηνών.
Έχει παγίως νοµολογηθεί ότι κατά την αληθή έννοια της διάταξης αυτής το εφετείο καθίσταται αρµόδιο να κρίνει, όταν πρόκειται για την ερµηνεία διαθήκης, µε την οποία καταλείπεται
περιουσία υπέρ του δηµοσίου ή κοινωφελούς σκοπού, αποκλειστικώς και µόνο όταν προκύπτει αµφιβολία ή αµφισβήτηση για
ζητήµατα που έχουν σχέση µε τον τρόπο εκκαθαρίσεως και γενικά διαχείρισης καταλειφθέντος περιουσιακού στοιχείου για κοινωφελή σκοπό και όχι όταν αυτή ανάγεται σε άλλα θέµατα
ερµηνείας της διαθήκης.
Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι η βούληση του διαθέτη ή του
δωρητή είναι κατοχυρωµένη νοµικώς όχι µόνο ως προς το
σκοπό, αλλά και ως προς τον τρόπο που θα εκτελεστεί αυτός ο
κοινωφελής σκοπός -άρα και τους ορισµούς τους σχετικούς µε
τον τρόπο διαχείρισης της περιουσίας και διοικήσεως του ιδρύµατος- εφόσον, όµως, ο σκοπός και οι όροι αυτοί δεν έρχονται
σε αντίθεση προς τη δηµόσια τάξη και τους κανόνες ηθικής, που
ισχύουν κατά την κοινή αντίληψη.
Τόσο στην επιτροπή όσο και στην επί της αρχής συζήτηση στη
Βουλή έγινε εκτεταµένη συζήτηση για το αν πρέπει να οριστεί
εκτεταµένη αρµοδιότητα του Εφετείου Αθηνών ή η αρµοδιότητα
να κατανέµεται στα κατά τόπους εφετεία.
Η άποψή µας είναι ότι η αρµοδιότητα πρέπει να κατανεµηθεί
στα κατά τόπους εφετεία, ώστε αφ’ ενός να εκδίδεται το συντοµότερο δυνατόν απόφαση και αφ’ ετέρου να µην επιβαρύνεται
υπέρµετρα το Εφετείο Αθηνών µε όλες τις σχετικές υποθέσεις,
πέραν των λοιπών αρµοδιοτήτων του.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Θα έρθει µε τροπολογία. Θα πάει σε επίπεδο αποκεντρωµένων διοικήσεων µετά τη συζήτηση που έγινε χθες.
ΧΡΥΣΟΥΛΑ – ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΤΑΓΑΝΑ: Ωραία.
Φυσικά, είµαστε απόλυτα σύµφωνοι µε το Μητρώο Κοινωφελών
Περιουσιών ή Μητρώο Εθνικών Κληροδοτηµάτων στο άρθρο 12.
Όπως, όµως, προείπα, είµαστε εντελώς αντίθετοι στην καταβολή τέλους που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του άρθρου
14, η οποία θεωρούµε ότι δεν συνάδει µε την υποχρεωτικότητα
της δηµοσιότητας και διότι η καταχώριση στο µητρώο αφορά σε
µία κατοχυρωµένη κι επιβεβληµένη –στην παράγραφο 3 του άρθρου 109 του Συντάγµατος- λειτουργία του κράτους.
Στο άρθρο 16, που αφορά στο µητρώο των εκτελεστών διαθηκών, εκκαθαριστών, διαχειριστών κοινωφελών περιουσιών ή
ιδρυµάτων, προβλέπεται ότι εγγράφονται όχι µόνο φυσικά αλλά
και νοµικά πρόσωπα. Εκτός των άλλων, οι προστηθέντες και τα
µέλη του Δ.Σ. εξαιρούνται από τον έλεγχο, ο οποίος προβλέπεται
στην παράγραφο 4 µόνο για τα φυσικά πρόσωπα που είναι καταχωρισµένα στο µητρώο. Συνεπώς µπορεί το νοµικό πρόσωπο
να χρησιµοποιεί προστηθέντες ή µέλη του Δ.Σ. οι οποίοι έχουν
καταδικαστεί για οικονοµικά εγκλήµατα –πληµµελήµατα ή κακουργήµατα- χωρίς να προβλέπεται η έκπτωσή τους, καθώς στο
µητρώο θα εµφανίζεται ως εκτελεστής διαθήκης ή εκκαθαριστής
το νοµικό πρόσωπο και όχι ο προστηθείς ή το µέλος του Δ.Σ..
Μάλιστα, προβλέπεται η χρήση αποκλειστικά νοµικών προσώπων για περιουσίες άνω των 3 εκατοµµυρίων ευρώ, οπότε εκεί
όπου χρειάζεται µεγαλύτερη διαφάνεια θα είναι πολύ πιο εύκολο
να συσκοτιστεί η κατάσταση.
Στο άρθρο 18 πρέπει να αναφέρεται ότι δεν πρέπει να διορίζονται τα φυσικά πρόσωπα που έχουν καταδικαστεί για οικονοµικά εγκλήµατα, άσχετα µε το ύψος της ποινής, δηλαδή ακόµα
και αν η ποινή δεν υπερβαίνει τους τρεις µήνες.
Στο άρθρο 21 ανατίθενται οι διαχειριστικοί έλεγχοι σε ελεγκτικές εταιρείες. Εµείς είµαστε κάθετα αντίθετοι µε αυτό το άρθρο,
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γιατί έτσι επιβαρύνεται µε τις αµοιβές τους η κοινωφελής περιουσία και ροκανίζεται, µε αποτέλεσµα να µην µπορεί εντέλει να
εκτελεστεί ο σκοπός της κοινωφελούς περιουσίας λόγω έλλειψης εσόδων σε ορισµένες περιπτώσεις, ειδικά µικρών περιουσιών.
Η ανάθεση του µεγαλύτερου µέρους των ελέγχων σε ιδιωτικές
εταιρείες και το ροκάνισµα των αρµοδιοτήτων των οικονοµικών
επιθεωρητών προστατεύει τα ιδιωτικά συµφέροντα και αποµειώνει την αντικειµενικότητα και την αµεροληψία της ελεγκτικής
διαδικασίας, ιδίως όταν ελεγκτής κι ελεγχόµενος έρχονται σε
άµεση επαφή.
Εποµένως αυξάνονται και τα περιθώρια αδιαφανών συναλλαγών, ενώ ταυτόχρονα εξασθενίζουν η τεχνογνωσία και ο θεσµικός ρόλος της Δηµόσιας Διοίκησης.
Από τις τοποθετήσεις που έκαναν οι φορείς στην επιτροπή -και
ειδικότερα οι εφοριακοί και οικονοµικοί επιθεωρητές- προέκυψε
ότι ο έλεγχος πρέπει να γίνεται αποκλειστικά από δηµοσίους
υπαλλήλους. Ειδικότερα, ο πρωτογενής έλεγχος να γίνεται από
εφοριακούς και ο δευτερογενής από τους οικονοµικούς επιθεωρητές του Υπουργείου Οικονοµικών.
Βεβαίως, αυτό προϋποθέτει αναδιοργάνωση των ΔΟΥ και συγκρότηση Τµήµατος Κληροδοτηµάτων σε κάθε ΔΟΥ που θα διενεργούν τους πρωτογενείς τακτικούς κι εκτάκτους ελέγχους,
ενώ ο δευτεροβάθµιος έλεγχος θα γίνεται από οικονοµικούς επιθεωρητές, θα είναι δειγµατοληπτικός και θα βασίζεται στο σύστηµα «Risk Analysis» του «Εlegxis». Φυσικά η Οικονοµική
Επιθεώρηση µπορεί να προβαίνει σε διενέργεια ελέγχου σε οποιοδήποτε στάδιο της λογοδοσίας.
Στο άρθρο 24 αναφέρεται ότι τα διατηρούµενα ακίνητα µεταγράφονται και αποτελούν ιδιωτική περιουσία του δηµοσίου. Η
πρόβλεψη αυτή, όσον αφορά εθνικά κληροδοτήµατα, αντίκειται
ευθέως στο άρθρο 109 του Συντάγµατος γιατί µετατρέπει εθνικά
κληροδοτήµατα σε ιδιωτική περιουσία του κράτους, οπότε υπάρχει πάντοτε το ενδεχόµενο να ρευστοποιηθούν για να πληρωθεί
δηµόσιο χρέος.
Δεν πρέπει να παραγνωρίζεται ότι όλοι οι εθνικοί ευεργέτες
προέβλεψαν στις διαθήκες τους ότι οι έλεγχοι αυτοί θα γίνονται
µόνο από το δηµόσιο και όχι από ιδιώτες. Ο εκπρόσωπος δε των
εφοριακών δήλωσε ότι οι ΔΟΥ έχουν τη δυνατότητα να κάνουν
πρωτογενή έλεγχο, γιατί και τη γνώση έχουν και τα στοιχεία
έχουν. Μέχρις ότου, όµως, γίνει πλήρης µηχανοργάνωση θα πρέπει σε κάθε νοµό να λειτουργεί τουλάχιστον µία ΔΟΥ στην οποία
να λειτουργεί οπωσδήποτε Τµήµα Δικαστικού, στελεχωµένο από
νοµικούς.
Επίσης, στο ίδιο άρθρο για την εκµίσθωση και εκποίηση ακινήτων απαιτείται η έγκριση της αρµόδιας αρχής. Έχει παρατηρηθεί καθυστέρηση δύο, τριών και πλέον ετών σε πολλές
περιπτώσεις όπου είχαν κάνει προσύµφωνο µε εργολάβους για
να αξιοποιηθούν µε αντιπαροχή ακίνητά τους και τελικά λόγω της
ανεπίτρεπτης κωλυσιεργίας του Υπουργού, ως προς την έγκρισή
τους, έµειναν στα χαρτιά και δεν προχώρησε η επωφελής αξιοποίησή τους.
Επιπλέον, εξαιτίας της αλλαγής των συνθηκών και της µεγάλης κρίσης στις τιµές και τα µισθώµατα των ακινήτων από τη µία
µεριά και της τροµερής καθυστέρησης στην έγκριση από την
άλλη τα ακίνητα της κοινωφελούς περιουσίας ρηµάζουν άδεια,
όπως άλλωστε χαρακτηριστικά περιέγραψαν και οι σχετικοί φορείς, δηλαδή το Πανεπιστήµιο Αθηνών, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Ίδρυµα Μαραγκοπούλου. Πρέπει να τεθούν,
εποµένως, συντοµότατα χρονικά περιθώρια στην ολοκλήρωση
της διαδικασίας έγκρισης, ώστε να είναι άµεσα αξιοποιήσιµα και
επικερδή τα ακίνητα αυτά.
Τέλος, δεν παραλείπουµε να θέσουµε υπ’ όψιν σας ότι το
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Πανεπιστήµιο Αθηνών και το
Ίδρυµα Μαραγκοπούλου διά των εκπροσώπων τους που παρέστησαν ενώπιον της επιτροπής ζήτησαν να έχουν τα ίδια τη δυνατότητα άµεσης αξιοποίησης της περιουσίας τους και να
υφίστανται κατασταλτικό και µόνο έλεγχο ως προς τη χρηστή
διαχείριση.
Ειδικότερα, τα πανεπιστήµια αναφέρθηκαν στις µεγάλες δυνατότητες που έχουν να σχεδιάζουν και να υλοποιούν προγράµ-

861

µατα και να επενδύουν στην καινοτοµία. Τόσο η υφιστάµενη νοµοθεσία όσο και το συζητούµενο νοµοσχέδιο συνιστούν τροχοπέδη στην αξιοποίηση των προγραµµάτων και των περιουσιών
των πανεπιστηµίων, καθώς δεν υπάρχει καµµία απολύτως σχετική πρόβλεψη.
Στο άρθρο 30, προβλέπεται αµοιβή εκκαθαριστή που υπολογίζεται ως ποσοστό της αξίας της περιουσίας και δεν µπορεί να
υπερβαίνει το 5% για ποσό µέχρι 100.000 ευρώ και το 1% για το
υπερβάλλον. Με το προγενέστερο δίκαιο η αµοιβή ήταν 5% για
οποιοδήποτε ποσό. Συµφωνούµε µε τη µείωση του ποσοστού.
Στα άρθρα 38, 42, 56, 58 θεσπίζονται απαράδεκτες διαδικαστικές παρεµβάσεις του κράτους στον τρόπο διαχείρισης της περιουσίας, παραδείγµατος χάριν διαγωνισµοί, εγκρίσεις οι οποίες
συνεπάγονται οικονοµική επιβάρυνση της κοινωφελούς περιουσίας.
Τέλος, στο άρθρο 82, όπως είπαµε και στην επί της αρχής συζήτηση για τα ηπειρωτικά κληροδοτήµατα δεν πρέπει να λησµονούµε ότι οι Ηπειρώτες είναι από τους µεγαλύτερους εθνικούς
ευεργέτες. Εµφανίστηκαν στην επιτροπή εκπρόσωποι φορέων
µε αντιµαχόµενες θέσεις επί της αξιοποίησης αυτών των µεγάλων εθνικών κληροδοτηµάτων που αφορούν την Ήπειρο. Το
θέµα αυτό χρονίζει. Πρέπει να ληφθεί, επιτέλους, πολιτική απόφαση, κάτι το οποίο αποφεύγει να θίξει το παρόν νοµοσχέδιο.
Τώρα ως προς τις τροπολογίες…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ολοκληρώστε, κυρία
συνάδελφε.
ΧΡΥΣΟΥΛΑ-ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΤΑΓΑΝΑ: Να µη µιλήσω για τις τροπολογίες;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Να µιλήσετε, αλλά
ήδη έχετε φτάσει τα εντεκάµισι λεπτά.
ΧΡΥΣΟΥΛΑ-ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΤΑΓΑΝΑ: Τι να κάνουµε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Όχι τι να κάνουµε.
Ξέρετε ότι ο χρόνος είναι οκτώ λεπτά.
ΧΡΥΣΟΥΛΑ-ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΤΑΓΑΝΑ: Αν δεν θέλετε να τοποθετηθώ επί των τροπολογιών…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Όχι. Σας είπα να
ολοκληρώνετε.
ΧΡΥΣΟΥΛΑ-ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΤΑΓΑΝΑ: Ως προς την τροπολογία που
αφορά την αξιοποίηση της εκκλησιαστικής περιουσίας συµφωνούµε.
Τώρα έρχοµαι στην τροπολογία που αναφέρεται σε ενδοοµιλικές συναλλαγές. Στο άρθρο 3, έχουµε εντονότατες επιφυλάξεις, όπως αυτές προβλήθηκαν και από τον εκπρόσωπο της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης. Συγκεκριµένα, την ώρα που η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου ύστερα από την παρέµβαση της
Συντονιστικής Επιτροπής των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας
και του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών θέτει το θέµα των τεράστιων ευθυνών του επικεφαλής της ΕΛΣΤΑΤ κ. Γεωργίου και της
ανακρίτριας που χειρίστηκε τη σχετική υπόθεση µε κατάπληξη
παρακολουθούµε την κατάθεση στη Βουλή των Ελλήνων τροπολογίας του κυρίου Υπουργού Οικονοµικών. Με την τροπολογία
αυτή η ΕΛΣΤΑΤ -δηλαδή ο κ. Γεωργίου- καθίσταται αποκλειστικώς αρµοδία για την έκδοση κανονιστικής πράξης, µε την οποία
καθορίζονται µεταξύ άλλων οι όροι και οι προϋποθέσεις υπό τις
οποίες παρέχουν στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ σε κάθε δηµόσια αρχή,
συµπεριλαµβανοµένης και της δικαιοσύνης. Η ρύθµιση αυτή δεν
είναι απλά ύποπτη, είναι διπλά απαράδεκτη. Γι’ αυτόν το λόγο
εµείς την καταψηφίζουµε και ζητούµε να γίνει και ονοµαστική ψηφοφορία επί του θέµατος αυτού.
Από εκεί και πέρα, δεν µπορούµε να αναφερθούµε στα υπόλοιπα, αφού δεν µας δίνετε άλλο χρόνο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ευχαριστούµε την
κυρία συνάδελφο.
Τον λόγο έχει ο ειδικός αγορητής του Λαϊκού ΣυνδέσµουΧρυσή Αυγή κ. Ηλίας Παναγιώταρος για οκτώ λεπτά.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ως προς το πρώτο Κεφάλαιο, δεν θεωρούµε ότι είναι ορθή η
διάταξη του άρθρου 3 µε θέµα «αποδοχή περιουσιών» όπου αναφέρεται στην παράγραφο 2 ότι το δηµόσιο δεν µπορεί να αποποιηθεί κληρονοµιά, η οποία έχει υπαχθεί σ’ αυτό εξ αδιαθέτου.
Το δηµόσιο θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να αποδέχεται ή να
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αποποιείται περιουσίες χωρίς δεσµευτικές διατάξεις, όπως η
προαναφερθείσα.
Θεωρούµε αόριστη τη διάταξη του άρθρου 5 µε θέµα «προσωρινή διοίκηση της περιουσίας», διότι δεδοµένου ότι δεν έχει
οριστεί εκκαθαριστής δεν τίθεται περιορισµός ως προς τις ενέργειες του προσωρινώς διοικούντος.
Επίσης αντιτιθέµεθα στο άρθρο 9 µε θέµα «αποζηµίωση µελών
Συµβουλίων», όπου αναφέρεται ότι η αποζηµίωση του προέδρου,
των µελών, των εισηγητών και των γραµµατέων του Κεντρικού
Συµβουλίου Κοινωφελών Περιουσιών και των Συµβουλίων Κοινωφελών Περιουσιών Αποκεντρωµένης Διοίκησης βαραίνει τις κατά
το άρθρο 65 πιστώσεις.
Ήδη έχουµε αναφερθεί επανειληµµένα ότι είµαστε αντίθετοι
στο άρθρο 65 µε θέµα «Πόροι» του σχεδίου νόµου, διότι προβλέπεται παρακράτηση 0,5% σε βάρος των εσόδων των περιουσιών
µε σκοπό την αντιµετώπιση των δαπανών αυτών. Οπότε µε τη δηµιουργία Συµβουλίου είτε σε επίπεδο Υπουργείου Οικονοµικών
είτε σε επίπεδο Αποκεντρωµένης Διοίκησης, στην ουσία αφαιρούµε πόρους από τους κοινωφελείς σκοπούς των περιουσιών
των διαθετών.
Το κράτος εφόσον αποδέχεται την κληρονοµιά θα πρέπει να
έχει οργανωµένο σύστηµα χρηµατοδοτούµενο από το ίδιο για τη
διαχείριση των κληρονοµηθέντων και όχι να επιβαρύνει τις περιουσίες µε το κόστος αυτό.
Ως προς το δεύτερο Κεφάλαιο θεωρούµε απαράδεκτη τη διάταξη του άρθρου 12, όπου προβλέπεται η δυνατότητα επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του 2472/1997. Το µητρώο θα πρέπει να εξαιρείται από
την εφαρµογή του ν. 2472/1997. Θα πρέπει να υπάρχει πλήρης
διαφάνεια ως προς τα δεδοµένα διαχείρισης των περιουσιών
κληροδοτηµάτων.
Όλοι οι Έλληνες πολίτες απαιτείται να έχουν έννοµο συµφέρον πρόσβασης στα δεδοµένα του µητρώου, χωρίς προηγούµενη άδεια της Αρχής Προστασίας Δεδοµένων Προσωπικού
Χαρακτήρα.
Περαιτέρω, δεν συµφωνούµε στο άρθρο 14 µε την πρόβλεψη
τέλους καταχώρισης, το οποίο απαιτείται σύµφωνα µε την απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εξωτερικών. Επίσης θεωρούµε, όπως εκφραστήκαµε και στο άρθρο 12, ότι δεν πρέπει να
εξαρτάται η πρόσβαση των ενδιαφεροµένων στα αρχεία του µητρώου από το ν. 2472/1997 όπως προβλέπει η παράγραφος 7
του άρθρου 14.
Ακόµα αντιτιθέµεθα στο άρθρο 15, διότι προβλέπει στην παράγραφο 1 αυτοδίκαιη διάλυση περιουσιών και αντιστοίχων διοικήσεων για λόγους διαδικαστικούς, όπως η µη συµπλήρωση
του φακέλου. Οι περιουσίες δεν θα πρέπει να διαλύονται πριν
την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο διατίθενται και σε καµµία περίπτωση για διαδικαστικούς λόγους. Είναι άλλο η περιουσία και άλλο η αντίστοιχη διοίκηση η οποία φέρει την ευθύνη
διαχείρισής της.
Ως προς το τρίτο Κεφάλαιο θεωρούµε αδιανόητη την ανάθεση
ελέγχου στα εγγεγραµµένα πρόσωπα, νοµικά πρόσωπα µε εταιρική µορφή, νοµικά πρόσωπα µε κερδοσκοπικό σκοπό και µε αντικείµενο την παροχή νοµικών οικονοµικών υπηρεσιών. Δεν
πιστεύουµε ότι είναι σωστό να διαχειρίζονται διαθήκες, κοινωφελείς περιουσίες, κληρονοµιές οι οποίες έχουν χαρακτήρα κοινωφελή και σε κάθε περίπτωση ξένο από τον εταιρικό σκοπό.
Οπότε, κατά την άποψή µας, µόνο φυσικά πρόσωπα θα πρέπει
να εγγράφονται στο µητρώο, οι οποίοι θα λειτουργούν ανεξάρτητα και εκτός εταιρικών σκοπών.
Επιπλέον, διαφωνούµε µε το άρθρο 19, διότι προβλέπει θέση
εκκαθαριστή σε νοµικό πρόσωπο.
Ως προς το τέταρτο Κεφάλαιο διαφωνούµε µε το άρθρο 26
διότι προβλέπει ευθύνη του δηµοσίου για τα χρέη του κληρονοµουµένου. Και όχι µόνο αυτό. Προβλέπει ότι η καταβολή χρεών
θα γίνεται από τις διατάξεις του άρθρου 65 µε το οποίο έχουµε
ήδη αντιταχθεί διότι προβλέπει κράτηση 0,5%. Συν τοις άλλοις,
είµαστε αντίθετοι µε τη διάταξη του άρθρου 30 µε θέµα «αµοιβή
- δαπάνες». Η αµοιβή και οι δαπάνες καταβάλλονται από τους
πόρους σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 65 όταν δεν
υπάρχει ενεργητικό. Θεωρούµε απαράδεκτο να γίνεται αποδοχή
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κληρονοµιάς χωρίς την ύπαρξη ενεργητικού.
Επιπλέον, δεν συµφωνούµε µε το άρθρο 32 µε θέµα «Περιουσίες υπέρ των Ενόπλων Δυνάµεων» που προβλέπει ανάλογη
εφαρµογή διατάξεων στις περιουσίες που καταλείπονται στα Ταµεία Εθνικής Άµυνας, στο Ταµείο Εθνικού Στόλου και στο Ταµείο
Αεροπορικής Άµυνας.
Ως προς το κεφάλαιο 5 αντιτιθέµεθα στο άρθρο 35 µε θέµα
«Τοποθέτηση Κεφαλαίων», διότι προβλέπει στην παράγραφο 2
θέση ειδικού χρηµατοοικονοµικού συµβούλου µε αµοιβή από τον
ειδικό προϋπολογισµό των κοινωφελών περιουσιών.
Στο Υπουργείο Οικονοµικών υπάρχει θεσµοθετηµένο το Γενικό
Λογιστήριο του Κράτους, όπου οι υπάλληλοί του είναι σε θέση
να δώσουν έγκυρη γνώµη για τη διαχείριση κεφαλαίων ή άλλων
περιουσιακών στοιχείων. Οπότε κρίνεται άσκοπη και δαπανηρή
η αναζήτηση υπηρεσιών χρηµατοοικονοµικών συµβούλων.
Διαφωνούµε µε το άρθρο 38 µε θέµα «Υποτροφίες – Διαγωνισµοί» που προβλέπει την επιλογή υποτρόφων άνευ διενέργειας
διαγωνισµού, στην παράγραφο 3. Πρέπει να υπάρχει αξιοκρατία
και να διασφαλίζεται ότι θα τύχουν υποτροφίας οι καλύτεροι που
θα επιλεγούν µέσα από διαφανείς διαδικασίες.
Τέλος, ως προς το Κεφάλαιο αυτό, δεν θεωρούµε θεµιτό τον
καθορισµό από το Υπουργείο Οικονοµικών ανωτάτων ορίων των
µηνιαίων υποτροφιών κατά βαθµίδα σπουδών. Εφόσον η συστατική πράξη της περιουσίας προβλέπει µηνιαία υποτροφία άνωθεν
των ορίων, αυτή θα πρέπει να καταβάλλεται χωρίς περιορισµούς.
Ως προς το έκτο Κεφάλαιο διαφωνούµε στο άρθρο 42 µε τη
δυνατότητα που ορίζεται στην παράγραφο 4 να µισθώνει ακίνητα
της δηµόσιας περιουσίας µε διάρκεια πενήντα έτη.
Δεδοµένου ότι ο εκτελεστής διενεργεί πράξεις κατά την εκκαθάριση της περιουσίας, θεωρούµε διευρυµένη τη δυνατότητά
του να καθορίζει τόσο µακροπρόθεσµα.
Επίσης, στο άρθρο 45 διαφωνούµε µε την τέταρτη παράγραφο, στην οποία έχουµε απευθείας ανάθεση έργου, συµπεριλαµβανοµένης της µελέτης του για ποσά κάτω των 20.000 ευρώ.
Θα πρέπει στις απευθείας αναθέσεις το όριο να είναι σαφώς µικρότερο και πάντως όχι µεγαλύτερο του ηµίσεος των 20.000 και
να αποφεύγονται φαινόµενα διαφθοράς και κακοδιαχείρισης των
περιουσιών.
Ως προς το Κεφάλαιο Ζ’, αντιτιθέµεθα στο άρθρο 54 που επιτρέπει συγχώνευση ιδρυµάτων. Εφόσον ο διαθέτης καταλείπει
την περιουσία του στη διαχείριση ενός ιδρύµατος, πώς είναι δυνατόν εµείς να αποφασίζουµε, αντίθετα στη βούλησή του, ότι
πρέπει να συγχωνευτεί το συσταθέν ίδρυµα µε ένα άλλο;
Διαφωνούµε µε το άρθρο 58, διότι προβλέπει ανάλογη εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος κώδικα για το οποίο αντιταχθήκαµε προηγουµένως λόγω της δυνατότητας του εκτελεστή να
µισθώνει ακίνητα ως πενήντα έτη.
Είµαστε αντίθετοι στο άρθρο 59 να λαµβάνει χώρα διαχειριστικός έλεγχος από εκτελεστικά γραφεία.
Ως προς το Κεφάλαιο Η’, διαφωνούµε µε το άρθρο 61 µε θέµα
«Σχολάζουσα κληρονοµιά», διότι θεωρούµε µεγάλο διάστηµα τη
διετία για να θεωρηθεί ως περατωθέν το έργο. Θα πρέπει να µειωθεί η διορία αυτή στο ένα έτος.
Διαφωνούµε µε την ανάλογη εφαρµογή του άρθρου 30 που
προβλέπεται στο άρθρο 63 για τους λόγους που αναφέραµε παραπάνω.
Τέλος, διαφωνούµε µε την ανάλογη εφαρµογή του άρθρου 71
που προβλέπεται στο άρθρο 64, διότι το διοικητικό πρόστιµο των
10.000 ευρώ κρίνεται ιδιαίτερα υψηλό σε τέτοια περίοδο ύφεσης
που βιώνουµε.
Ως προς το Κεφάλαιο Θ’, έχουµε ήδη αντιταχθεί από τη συζήτηση επί της αρχής στο άρθρο 65.
Στο Κεφάλαιο Ι’διαφωνούµε µε το άρθρο 67 µε θέµα «Διαχείριση καταθέσεων», διότι δίνεται µεγάλη ελευθερία στους διαχειριστές να καταθέσουν χρηµατικά ποσά σε λογαριασµούς
γενικώς άνευ εξετάσεως της δυνατότητας επιτοκίου και ορίου
αυτού. Η κατάθεση δεν πρέπει να είναι προς όφελος των τραπεζών αλλά πρέπει να γίνεται µε πρωταρχικό κριτήριο τη βιωσιµότητα των περιουσιών.
Ως προς το Κεφάλαιο ΙΒ’, διαφωνούµε µε το ύψος του προστίµου ως 10.000 ευρώ που προβλέπεται στο άρθρο 71. Είπαµε ότι
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δεν είναι δυνατόν σε µια χώρα που ο µισθός ενός υπαλλήλου
είναι κάτω ή πέριξ των 500 ευρώ να επιβάλλεται πρόστιµο για
κάθε παράβαση ύψους 10.000 ευρώ. Κατά την άποψή µας, το µεγαλύτερο πρόστιµο που θα µπορούσε να επιβληθεί θα ήταν όχι
άνω των 5.000 ευρώ.
Ως προς το Κεφάλαιο ΙΓ’, διαφωνούµε µε το άρθρο 75, διότι
προβλέπει ότι το δηµόσιο θεωρείται καλής πίστεως νοµέας κληρονοµιάς, δηλαδή δηµιουργείται δικονοµική διάκριση στους διαδίκους του δηµοσίου, διότι σε δίκες κατά του δηµοσίου για
απόδοση κληρονοµιάς ή µέρους αυτής δεν µπορούν να υποβάλουν ένσταση κακής πίστης.
Κλείνοντας, όσον αφορά το Κεφάλαιο ΙΔ’, θεωρούµε αόριστη
τη διατύπωση της παραγράφου 1 του άρθρου 77, διότι αναφέρεται σε υποχρεωτική κλήση στη δίκη του ελληνικού δηµοσίου
χωρίς να διευκρινίζει ότι αυτή θα γίνεται αυτεπαγγέλτως ή από
τον διάδικο.
Τέλος, ως προς το Κεφάλαιο ΙΕ’, διαφωνούµε µε το άρθρο 80,
διότι δεν µπορεί ο Υπουργός Οικονοµικών µε απόφασή του να
αναπροσαρµόζει ποσά και χρηµατικά όρια χωρίς την έγκριση της
ελληνικής Βουλής. Η ελληνική Βουλή θα πρέπει πάντοτε να έχει
τον τελευταίο λόγο, προκειµένου να αποτρέπει αυθαιρεσίες της
διοίκησης και εν προκειµένω του Υπουργού Οικονοµικών.
Για τις τροπολογίες θα µιλήσει ο Κοινοβουλευτικός µας Εκπρόσωπος.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Και εµείς ευχαριστούµε τον κ. Παναγιώταρο.
Τον λόγο έχει ο ειδικός αγορητής της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Σπυρίδων Λυκούδης για οκτώ λεπτά.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΥΚΟΥΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, να µου επιτρέψετε, πριν µπω στο θέµα που συζητάµε σήµερα, να κάνω µια
µικρή αναφορά. Την αισθάνοµαι και ως πολιτική υποχρέωση
αλλά και ως προσωπική ανάγκη.
Πριν από δύο χρόνια σαν σήµερα µας αποχαιρέτησε ο Λεωνίδας Κύρκος. Το υπενθυµίζω, όχι βέβαια για να µιλήσω τώρα γι’
αυτόν τον σπουδαίο άνθρωπο, τον τολµηρό και ουσιαστικό πολιτικό της Αριστεράς, αλλά για να τιµήσω την προσφορά του σε
τούτον εδώ το χώρο. Τίµησε αυτά τα έδρανα για πολλά χρόνια
σε πολύ δύσκολες για τον κοινοβουλευτισµό περιόδους µε πολύ
µεγάλη πολιτική τόλµη και ανιδιοτέλεια, γιατί πίστευε βαθιά και
στήριζε µε όλη τη θέρµη της ψυχής του και του µυαλού του καθηµερινά, µε όλες τις µικρές και µεγάλες πολιτικές του επιλογές
την Κοινοβουλευτική Δηµοκρατία, τους θεσµούς, τη συνεργασία
των πολιτικών δυνάµεων εντός και εκτός Κοινοβουλίου, γιατί τα
θεωρούσε και τα τρία αυτά -δηλαδή την Κοινοβουλευτική Δηµοκρατία, τους αξιόπιστους θεσµούς και τη συνεργασία των πολιτικών δυνάµεων- όρους εκ των ων ουκ άνευ για να πάει η
πατρίδα, ο λαός µας µπροστά, στο δρόµο του ευρωπαϊκού εκσυγχρονισµού, της κοινωνικής δικαιοσύνης και της προόδου. Τιµούµε τη µνήµη του.
Τώρα να έρθουµε στο θέµα που συζητάµε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, αναφέρθηκα και
χθες στο άρθρο 82. Το µεγάλο πλεονέκτηµα του νέου κώδικα,
του νοµοσχεδίου που συζητάµε, είναι ότι θεσπίζει ενιαίους κανόνες αντίληψης και διαχείρισης των εθνικών κληροδοτηµάτων και
προς τούτο οφείλουµε να καταργήσουµε τις πρότερες αναίτιες
εξαιρέσεις. Αυτό κάνει το άρθρο 82.
Ενώ στις προς κατάργηση µεταβατικές διατάξεις αυτού του
άρθρου, στη φάση της διαβούλευσης, υπήρχαν προς κατάργηση
τα διατάγµατα του ’26 και του ’33, που αφορούσαν στα ηπειρωτικά κληροδοτήµατα και άρα τα ενέτασσαν κι αυτά στους ενιαίους κανόνες διαχείρισης, ξαφνικά και άνευ αιτίας –κατά τη
γνώµη µας- εξαιρέθηκαν.
Σας το είπα και χθες, κύριε Υπουργέ. Παρακαλούµε εξετάστε
τη συµπερίληψη των τριών διαταγµάτων που αφαιρέθηκαν από
το άρθρο 82 του παρόντος νοµοσχεδίου και αφορούσαν τα κληροδοτήµατα στα Γιάννενα. Η Δηµοκρατική Αριστερά δεν θα ψηφίσει το άρθρο 82, αν παραµείνει ως έχει.
Ας δούµε λίγο –επιµένω σε αυτό- την ιστορικότητα της ως
τώρα εξαίρεσης των ηπειρωτικών κληροδοτηµάτων. Αυτά τα κλη-
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ροδοτήµατα συστάθηκαν τον καιρό της τουρκοκρατίας και µε
αντισυνταγµατικά διατάγµατα των δικτατοριών του Πάγκαλου,
του Μεταξά και της χούντας θεσπίστηκε η διαχείρισή τους.
Όλες οι προηγούµενες προσπάθειες επικαιροποίησης του νοµικού πλαισίου –εκλογίκευσής του θα έλεγα- αποτύγχαναν στην
υλοποίηση. Ο ν. 1473/1984 ουδέποτε εφαρµόστηκε. Η έκδοση
συναφούς υπουργικής απόφασης του Υπουργείου Οικονοµικών
το 1986, µε την οποία δόθηκε εντολή να περιέλθει το κληροδότηµα Γεωργίου Σταύρου στο Δήµο Ιωαννιτών, επίσης, ουδέποτε
εκτελέστηκε.
Δεν φταίνε, βέβαια, ούτε η τουρκοκρατία ούτε οι δικτατορίες
αν εµείς οι σύγχρονοι διαιωνίζουµε αυτό το καθεστώς. Δεν
έχουµε σήµερα τουρκοκρατία και προφανώς και ευτυχώς δεν
έχουµε δικτατορία -έτσι για να θυµηθώ και µερικούς πρόχειρους
και αφελείς που νοµίζουν ότι η χούντα δεν τελείωσε το 1973. Η
χούντα τελείωσε το 1974 και σήµερα βρισκόµαστε σε µια πολύ
σοβαρή προσπάθεια θεσµοθέτησης λειτουργικών θεσµών, στήριξης της αξιοπιστίας τους και στήριξης της ίδιας της δηµοκρατίας.
Δεν είναι, λοιπόν, ούτε λογικά ούτε πολιτικά ούτε ιστορικά αποδεκτή η εξαίρεση της διαχείρισης των ηπειρωτικών κληροδοτηµάτων από τον ενιαίο εθνικό κανόνα που θεσπίζεται, κύριε
Υπουργέ. Τελεία και παύλα.
Έρχοµαι τώρα στο άρθρο 35 το οποίο αφορά την τοποθέτηση
κεφαλαίων. Εµείς, κύριε Υπουργέ, την προσαρµογή στις σύγχρονες χρηµατοοικονοµικές συνθήκες και µάλιστα µε πρόνοιες για
την αντιστάθµιση κινδύνου, τη θεωρούµε αυτονόητη στο πλαίσιο
του νοµικού εκσυγχρονισµού.
Έχω, όµως, µια απορία, κύριε Υπουργέ. Δεν έχω ειδικές γνώσεις, δεν είµαι ειδήµων περί τις χρηµατοοικονοµικές επενδύσεις
και τα επενδυτικά εργαλεία της αγοράς χρήµατος και πολύτιµων
µετάλλων. Αναρωτιέµαι, όµως, για ποιο λόγο δεν ακολουθούµε
τον απλό, ξεκάθαρο και διαφανή τρόπο που η πολιτεία έχει ήδη
θεσπίσει για άλλες περιπτώσεις διαχείρισης δηµοσίου χρήµατος.
Εφόσον, δηλαδή, ο διαθέτης, ο δωρητής, δεν ορίζει κάτι διαφορετικό, να ισχύουν οι ίδιοι κανόνες και περιορισµοί που έχει
θεσπίσει το ελληνικό κράτος για τη διαχείριση των διαθεσίµων,
όπως, παραδείγµατος χάριν, των ασφαλιστικών ταµείων. Εφόσον
στην περίπτωση αυτή εξαντλείται η αυστηρότητα του νοµοθέτη
αναφορικά µε τους περιορισµούς, χωρίς να αποκλείεται η επαγγελµατική διαχείριση, είναι απολύτως λογικό οι κανόνες αυτοί
και οι περιορισµοί να επεκταθούν και στη διαχείριση των διαθέσιµων χρηµάτων µιας κληρονοµιάς. Για ποιο λόγο να έχουµε
πολλά διαφορετικά κανονιστικά πλαίσια διαχείρισης διαθεσίµων;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στην ίδια κατεύθυνση της
απλούστευσης και της αποφυγής της πολυνοµίας ή της πληθώρας του κανονιστικού πλαισίου αλλά και της εξοικονόµησης
πόρων, είναι και η κριτική µας στο άρθρο 38 που αναφέρεται στις
υποτροφίες και στους διαγωνισµούς. Γιατί, κύριε Υπουργέ; Δεν
θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί ο µηχανισµός του Ιδρύµατος
Κρατικών Υποτροφιών;
Θα µπορούσε, δηλαδή, να αναλάβει το ΙΚΥ την ανακοίνωση και
προκήρυξη όλων των υποτροφιών και να φιλοξενεί στην ιστοσελίδα του όλες τις προκηρύξεις -διαθέτει την απαιτούµενη τεχνογνωσία, έχει µακρά παράδοση στις προκηρύξεις και στις διεθνείς
και δηµόσιες ακαδηµαϊκές σχέσεις- φυσικά µε τη συνεργασία
των εκκαθαριστών-διαχειριστών κάθε κληροδοτήµατος.
Οπωσδήποτε, πάντως, θα είναι απολύτως θετική εξέλιξη να νοικοκυρευτούν όλες, πάσης φύσεως και ύψους χρηµατοδότησης,
οι υποτροφίες σε έναν οργανισµό. Αυτό θα ωφελήσει όλους τους
πιθανούς δικαιούχους, καθώς θα καταστήσει πολύ ευχερέστερη
την πρόσβαση στην πληροφορία, θα µειώσει τους απαιτούµενους
ανθρώπινους και δηµοσιονοµικούς πόρους και φυσικά θα ενισχύσει τη διαφάνεια και την αξιοκρατία.
Κύριε Υπουργέ, ξαναδείτε το άρθρο 82. Μίλησα και χθες,
µιλάω και τώρα πάνω στο σύνολο του νοµοσχεδίου. Είναι σε θετική κατεύθυνση. Εµείς το αντιµετωπίζουµε θετικά και θα το ψηφίσουµε. Ξαναδείτε τα θέµατα που θέσαµε.
Νοµίζω ότι έχουν ενδιαφέρον για να κάνουν ακόµα θετικότερη
την προσπάθεια εκσυγχρονισµού συνολικά του καθεστώτος των
εθνικών κληροδοτηµάτων και των σχολαζουσών κληρονοµιών.
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Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Και εµείς ευχαριστούµε τον κ. Λυκούδη.
Έχουµε ολοκληρώσει µε τους ειδικούς αγορητές.
Τον λόγο έχει ο κ. Μαντάς για οκτώ λεπτά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κατ’ αρχάς
υπάρχει ένα ερώτηµα που νοµίζω ότι πρέπει να το απαντήσουµε:
Υπήρχε ανάγκη να γίνουν αλλαγές του αναγκαστικού νόµου του
Μεταξά; Προφανώς, ναι. Αυτές οι αλλαγές, όµως, εξυπηρετούν
τους στόχους που τουλάχιστον διακηρυκτικά και από τους εισηγητές της Κυβέρνησης ακούσαµε σε αυτήν την Αίθουσα; Νοµίζω
ότι υπάρχουν πολλά ερωτήµατα.
Επιτρέψτε µου να αναφερθώ σε ένα και µοναδικό ζήτηµα -ίσως
προλάβω να πω και δύο, τρία πράγµατα για τα θέµατα των κληροδοτηµάτων στα ΑΕΙ- στα ηπειρωτικά κληροδοτήµατα.
Έχουν µιλήσει και άλλοι συνάδελφοι γι’ αυτό, κύριε Υπουργέ.
Και θα έλεγα ότι έχει µιλήσει κυρίως η θέληση της κοινωνίας της
Ηπείρου µε πάρα πολλούς τρόπους, σε πάρα πολλές περιπτώσεις και σε πάρα πολλές εκδοχές.
Ξεκινάω λέγοντας αυτό που είπε προηγούµενα ένας συνάδελφος, ότι υπήρξε ο νόµος του ’84 που όντως καταργούσε τους
απαράδεκτους αναχρονισµούς –για να µην πω τίποτα πιο έντονοπου προέκυπταν από την εποχή των φιρµανιών της τουρκοκρατίας και στη συνέχεια από τους νόµους δικτατορικών καθεστώτων και της χούντας.
Αυτό όµως –έχει ειπωθεί και αυτό- δεν εφαρµόστηκε ποτέ. Δεν
µπόρεσε ποτέ στην πράξη η διοίκηση και η διαχείριση των κληροδοτηµάτων των ηπειρωτικών και σύµφωνα και µε τις εντολές
αυτών των ανθρώπων που δηµιούργησαν αυτά τα κληροδοτήµατα, να περάσουν και να ισχύσει πραγµατικά και στα Γιάννενα
και στην Ήπειρο αυτό που ισχύει σε όλη την Ελλάδα.
Κάνατε τη µεταβολή που στο άρθρο 82. Την είδαµε. Ας πούµε
ότι δίνει µία δυνατότητα και αναδροµικού ελέγχου των πεπραγµένων. Βάζει, βεβαίως, και τα θέµατα του προϋπολογισµού και
του απολογισµού. Τα είδαµε αυτά. Θα έλεγα, όµως, ότι είναι µισό
βήµα. Πραγµατικά µας κάνει να απορούµε γιατί ενώ στο προσχέδιο είχατε βάλει στο άρθρο 82 διατάξεις που καταργούσαν µε
σαφήνεια αυτά τα απαράδεκτα διατάγµατα και αυτό στη συνέχεια αναιρέθηκε. Και µέχρι στιγµής -και µε αυτές τις διορθώσεις
που κάνετε- δεν λύνετε µε έναν ουσιαστικό και αποφασιστικό
τρόπο αυτό το ζήτηµα.
Είναι ουσιαστικό, αλλά όχι µόνο από άποψη, θα έλεγα, συνταγµατικής τάξης. Άλλωστε και στην Επιτροπή Θεσµών και Διαφάνειας σε παλιότερες συνεδριάσεις -και µε τον κ. Παυλόπουλο
και µε τον κ. Κουβέλη που συµµετείχαν σε αυτήν την επιτροπήείχαν εξαντλητικά, θα έλεγα, συζητήσει αυτό το θέµα και είχαν
καταλήξει σε µία ορισµένη κατεύθυνση. Δυστυχώς αυτή δεν νοµίζουµε ότι υποστηρίζεται σε καµµία περίπτωση και από την τελική µορφή που παίρνει το άρθρο 82.
Εµείς ζητάµε ένα απλό πράγµα: Ζητάµε να υπάρξει σεβασµός
του Συντάγµατος, ό, τι ισχύει για όλη την Ελλάδα να ισχύει και
στα Γιάννενα και ουσιαστικά να επαναφέρετε αυτό που είχε
αναρτηθεί στο διαδίκτυο ως προσχέδιο. Είναι αρκετά απλό. Ζητάµε πραγµατικά να µας δοθεί µία ουσιαστική εξήγηση –ουσιαστική, όµως, εξήγηση- γιατί αυτό δεν γίνεται. Τι σας εµποδίζει,
συγκεκριµένα, να το κάνετε, να προχωρήσετε σε αυτό το βήµα;
Νοµίζω ότι ακριβώς σε αυτό το σηµείο -θα έλεγα και συµβολικά, αλλά και γενικότερα- ενώ ισχυρίζεστε ότι εκσυγχρονίζετε
το υπάρχον πλαίσιο -εγώ δεν θα διστάσω να πω ότι προσπάθειες
σε αυτήν την κατεύθυνση, ας πούµε οργανωτικές προσπάθειες,
προφανώς γίνονται- παράλληλα αναδεικνύεται όλος ο αναχρονισµός σας και ο ανορθολογισµός σας. Διότι ακριβώς η διοίκηση
και η διαχείριση αυτών των κληροδοτηµάτων από αυτούς που
πρέπει να τα διοικούν, να τα διαχειρίζονται και να απολογούνται
στην κοινωνία των Ιωαννίνων, νοµίζω ότι όχι απλώς είναι προφανές και πασίδηλο αλλά σε αυτές τις ηµέρες είναι ιδιαίτερα επιβεβληµένο.
Στα δύο λεπτά που µου αποµένουν, θα πω δύο πράγµατα για
τα κληροδοτήµατα των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων, αν
και έχουν ειπωθεί πράγµατα. Θέλω, όµως, να επιµείνω στο εξής:
Εάν εννοούµε ότι τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα είναι αυτο-
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διοίκητα -και αν το εννοούµε επί της ουσίας- θα πρέπει να υπάρξουν όλες εκείνες οι πρόνοιες, ώστε τα ανώτατα εκπαιδευτικά
ιδρύµατα να διαχειρίζονται µε αυτόν ακριβώς τον τρόπο και µε
αυτήν ακριβώς την ουσία τα κληροδοτήµατά τους, επ’ ωφελεία
των ιδρυµάτων. Νοµίζουµε ότι µέχρι στιγµής, σε αυτό τουλάχιστον το επίπεδο, δεν υπάρχουν πολύ σοβαρά ζητήµατα.
Νοµίζουµε ότι µπορούν τα διοικητικά όργανα των ιδρυµάτων,
οι Σύγκλητοι, να εξασφαλίσουν διαφάνεια και σωστή διαχείριση.
Δεν νοµίζουµε ότι µπορεί να βοηθάει, για παράδειγµα, η επιµονή
σε διατάξεις, όπως το να πληρώνουν και τα κληροδοτήµατα των
ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων, που έχουν υποστεί ήδη και
το κούρεµα µέσω του PSI στα αποθεµατικά τους, Φόρο Ακίνητης
Περιουσίας 3% σαν να ήταν ανώνυµη εταιρεία. Δεν µπορεί να
ισχύει αυτό για τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα.
Επίσης, µας προξενεί εντύπωση –ειδικά, θα έλεγα, στα ΑΕΙ, αν
ουσιαστικά θεωρούµε ότι είναι αυτοδιοίκητα ιδρύµατα- ο προληπτικός και γραφειοκρατικός έλεγχος και µάλιστα από ιδιωτικές
εταιρείες. Έχουν τη δυνατότητα τα ιδρύµατα να κάνουν και προληπτικούς και ουσιαστικούς ελέγχους και µε όλους τους νόµιµους τρόπους -να το πω έτσι- ώστε να εξασφαλίζουν τη σωστή
αξιοποίηση των κληροδοτηµάτων τους, που, ειδικά σε αυτές τις
συνθήκες, µπορούν πραγµατικά να αξιοποιηθούν και στον τοµέα
της κοινωνικής αλληλεγγύης µε πάρα πολλές µορφές.
Πιστεύω ότι πρέπει πραγµατικά να αρθούν από το νοµοσχέδιο
όλα εκείνα τα σηµεία -και έγιναν και συγκεκριµένες προτάσεις
εδώ- τα οποία εµποδίζουν αυτήν ακριβώς την αξιοποίηση.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κι εµείς ευχαριστούµε τον κ. Μαντά.
Τον λόγο έχει ο κ. Βούτσης.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω να αναφερθώ σε δυο ζητήµατα που αφορούν δυο τροπολογίες. Η µία
τροπολογία αφορά την ΕΛΣΤΑΤ και η άλλη το ζήτηµα της αξιοποίησης της εκκλησιαστικής περιουσίας.
Όσον αφορά την πρώτη -αναφέρθηκε και ο εισηγητής µας, ο
κ. Γάκης- τη θεωρούµε εντελώς εκτός τόπου και χρόνου, ακριβώς επειδή –και σωστά το υπενθύµισε- µόλις χθες η Εισαγγελέας
του Αρείου Πάγου ανάπεµψε την υπόθεση για την έρευνα σε
σχέση µε την ΕΛΣΤΑΤ και τις ευθύνες του κ. Γεωργίου -και µε
οποιονδήποτε κ. Γεωργίου- αλλά και σε σχέση µε το µέλλον.
Θεωρούµε εντελώς εκτός τόπου και χρόνου να αποδίδονται
κανονιστικές αρµοδιότητες στον πρόεδρο της ΕΛΣΤΑΤ και να
ορίζει αυτός -όπως λέει ρητά η αιτιολογική έκθεση, «…οριζόµενο
από πράξη του προέδρου της ΕΛΣΤΑΤ προσωπικό αυτής»- ποιοι
και πώς θα διαχειριστούν τον ειδικό κανονισµό σε σχέση µε τα
απόρρητα, µε τις δαπάνες, µε τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος, µε πρόσωπα νοµικά ή πρόσωπα ιδιωτικά –πώς να το
πούµε;- στο κορυφαίο, όπως έχει αναδειχθεί, ζήτηµα –και επαναλαµβάνω όχι µόνο για το παρελθόν, αλλά και για το παρόν και
το µέλλον- του τρόπου διαλογής, επιλογής, προβολής, αξιοποίησης ή και διαχείρισης -µε την καλή και την κακή έννοια- των
στοιχείων, τα οποία κατά νόµο η Στατιστική Υπηρεσία προσλαµβάνει και διαχειρίζεται και επιστηµονικά αναλύει, σε αυτό το κορυφαίο ζήτηµα για το οποίο σωστά διαµορφώνεται ένας νέος
κώδικας, ειδικός κανονισµός κ.λπ.. Θεωρούµε εντελώς εκτός
τόπου και χρόνου να αποδίδεται µόνο στον πρόεδρο της ΕΛΣΤΑΤ
το δικαίωµα να µπορεί να διαµορφώνει την εικόνα και επικοινωνιακά -αλλά την εικόνα σε σχέση και µε αυτούς που διαχειρίζονται το δηµόσιο χρήµα και τα ποσοστά σε σχέση µε τα κοινωνικά
προβλήµατα και µε πλήθος άλλων ζητηµάτων- κατά το δοκούν,
ανεξέλεγκτα, προσωπικά, χωρίς καµµία συλλογική απόφαση του
Διοικητικού Συµβουλίου της ΕΛΣΤΑΤ και όχι µόνο.
Επ’ αυτού, λοιπόν, ζητάµε να αποσυρθεί ή να τροποποιηθεί ριζικά αυτή η ανάθεση, η αναγνώριση για τον ορισµό της πράξης
του προέδρου της ΕΛΣΤΑΤ. Διαφορετικά –το είπε και ο κ. Γάκηςθα προχωρήσουµε σε ονοµαστική ψηφοφορία σε σχέση µε αυτό
το ζήτηµα.
Όπως καταλαβαίνετε, όταν εκκρεµεί και δηµόσια και για τόσους µήνες –και όχι µόνο- η υπόθεση σε επίπεδο κακουργήµατος
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για το τι έχει συµβεί µέσα στην ΕΛΣΤΑΤ, δεν µπορούµε αυτά τα
πράγµατα να τα περνάµε αβρόχας ποσί.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Απλά, η διάταξη δεν λέει αυτό που είπατε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Σας διάβασα…
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Μπορείτε να διαβάσετε ξανά τη διάταξη;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Σας διαβάζω από την ίδια τη διάταξη.
Κοιτάξτε, η διάταξη λέει ότι…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Υπουργέ, µη
διακόπτετε, σας παρακαλώ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Κύριε Σταϊκούρα, η διάταξη αναφέρεται σε κάτι, δηλαδή λέει «αλλάζει αυτό, αλλάζει εκείνο», χωρίς
να έχει…
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Όχι, η διάταξη λέει «…και τη σύµφωνη γνώµη των αρµοδίων…»
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Υπουργέ, µη
διακόπτετε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Γύρισε πίσω το Ελεγκτικό Συνέδριο τις δαπάνες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Κουρουµπλή,
όταν θα πάρετε τον λόγο, θα τα πείτε αυτά.
Συνεχίστε, κύριε Βούτση.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Αυτά θα διευκρινιστούν, κύριε Σταϊκούρα. Θα µιλήσει και ο Κοινοβουλευτικός µας Εκπρόσωπος και
θα διευκρινιστούν. Εµείς θέλουµε να διευκρινιστεί το ζήτηµα
απολύτως.
Έρχοµαι στο θέµα της εκκλησιαστικής περιουσίας και της
αξιοποίησης, το οποίο είναι ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον ζήτηµα.
Αν διαβάσει κανείς απολύτως απροκατάληπτα όλη την αιτιολογική έκθεση και τα άρθρα, θα έχει πληθώρα ερωτηµάτων για
το τι είναι αυτή η εταιρεία, τι είναι τα έσοδα, πού θα πάνε τα
έσοδα που το 50% θα είναι προς αξιοποίηση από το κράτος και
γιατί πρέπει να είναι έξω από τις διατάξεις που αφορούν άλλες
αξιοποιήσεις δηµόσιας, µε την ευρύτερη έννοια, περιουσίας.
Υπάρχει ερωτηµατικό και σε σχέση µε αυτό αναφέρεται στην
αιτιολογική έκθεση, ότι η διαχείριση δεν έγινε δυνατόν να γίνει.
Έναν, λέει, από τους παράγοντες που συντελούν στη µη αξιοποίηση της περιουσίας αυτής αποτελεί και το ισχύον νοµοθετικό
πλαίσιο, το οποίο δεν παρέχει πολλές δυνατότητες στις προσπάθειες των εκκλησιαστικών νοµικών προσώπων να προχωρήσουν
σε δράσεις. Ποιο είναι αυτό το νοµοθετικό πλαίσιο που δυσκολεύει την Εκκλησία; Μήπως είναι περιβαλλοντικοί όροι, αποφάσεις
του Συµβουλίου Επικρατείας, δασικές εκτάσεις, η Βουλιαγµένη,
η Πάρνηθα, η Πεντέλη;
Εντάξει. Εδώ ζούµε. Εγώ ήµουν και µέλος περιφερειακού συµβουλίου πριν από λίγο. Δεν σας ανέφερα αυτά τα τρία. Έχουµε
εγκρίνει για την Πάρνηθα ποιες κατασκηνώσεις οι οποίες, όµως,
έχουν µπετόν όσο έχει η µισή πόλη. Να σας πω τα κυβικά; Όσον
αφορά στην πρόταση που γίνεται σχετικά µε την Πεντέλη, µιλάµε
για εκατοντάδες στρέµµατα για αξιοποίηση ενεργειακά κ.λπ.. Για
τη Βουλιαγµένη είναι γνωστό το ζήτηµα. Σε αυτά αναφέρεται.
Αυτή η τροπολογία που έρχεται, είναι για την Αττική. Είναι συγκεκριµένα τα πράγµατα, δηλαδή, για να µην κοροϊδευόµαστε.
Εάν θα µπορούσε κανείς να κάνει µια προσέγγιση σε αυτό το
ζήτηµα -αναγκαία στο πλαίσιο µια γενικότερης ρύθµισης για την
οποία εµείς έχουµε ταχθεί δηµοσίως, και είναι η θέση µας, για
τους διακριτούς ρόλους Εκκλησίας και Κράτους- η µισθοδοσία,
παραδείγµατος χάριν, των ιερέων θα περάσει -όπως είναι σε όλη
την Ευρώπη και σε όλα τα κράτη- στην Ορθόδοξη Εκκλησία, στην
Αρχιεπισκοπή µε τα δικά της όργανα. Βεβαίως, εκεί θα χρειαστούν πόροι, τους οποίους από κοινού το κράτος, το δηµόσιο
και η Εκκλησία, κατά την πράξη της συγκρότησης αυτών των διακριτών ρόλων -δεν χρησιµοποιώ την έκφραση «χωρισµός Κράτους – Εκκλησίας», για να µην πάµε σε ιδεολογική συζήτηση- θα
έπρεπε µε αυτές ή µε άλλες ρυθµίσεις να βρεθούν. Πλην, όµως,
εδώ αναφέρεται ρητά ότι το 50% των εσόδων της Εκκλησίας για το κράτος δεν λέτε τι θα γίνει το 50%, που θα έχει τα έσοδαθα πηγαίνει για το φιλανθρωπικό έργο και για αλληλεγγύη. Το
προσδιορίζει. Δεν θα πηγαίνει για µισθοδοσία. Δεν θα πηγαίνει
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για λειτουργικές δαπάνες. Όλα αυτά παραµένουν στο κράτος
για να τα κάνει.
Σας έβαλα µερικές πτυχές. Θα µπορούσαµε να µιλάµε για
ώρα, διότι είναι κρίσιµο και µεγάλο θέµα. Δεν περνάει µε µία τροπολογία, όπως επιχειρείται εδώ πέρα. Θα µπορούσαµε να µιλάµε
-και θα έπρεπε να µιλήσουµε- πάρα πολύ, στο πλαίσιο µιας γενικότερης συζήτησης.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Από την πλευρά µας σας το λέω ευθέως: Με ενστάσεις, κατ’ οικονοµία, κατ’ ανοχή, µε πολλές επιφυλάξεις -σας ανέφερα ένα
πλαίσιο από το οποίο γεννιούνται πολλές επιφυλάξεις και, επαναλαµβάνω, απροκατάληπτα να δει κανείς σελίδα-σελίδα και άρθροάρθρο καταλαβαίνει πολλά ή φοβάται πολλά- δεν θα έχουµε
αντίρρηση για να περάσει, ας πούµε, αυτό το σχέδιο, αυτή η προσπάθεια. Πλην, όµως, ας κρατήσουµε -και ας κρατήσουν όλες οι
πτέρυγες της Βουλής- το ότι πρέπει άµεσα να γίνει µία συνολική
συζήτηση για τη διάκριση των ρόλων µε σαφήνεια, η Ορθόδοξη
Εκκλησία για το εκκλησίασµά της, για τους λειτουργούς της, για
την περιουσία της, αποκαθαρµένη από ενστάσεις περιβαλλοντικές και άλλες, το κράτος και το δηµόσιο για τα δικά του.
Αυτά και για τα Πρακτικά και όχι µόνο.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κι εµείς ευχαριστούµε τον κ. Βούτση.
Τον λόγο έχει ζητήσει ο κύριος Υπουργός.
Κύριε Υπουργέ, επειδή θα πάρετε τον λόγο, θέλω να πω δυο
πράγµατα για την τροπολογία που έχει καταθέσει ο κ. Βρούτσης.
Καλό θα ήταν να είναι εδώ, γιατί έχει γίνει πολύς λόγος στα κανάλια. Και θέλω να ενηµερώσω το Τµήµα, γιατί ο κύριος Υπουργός δεν έχει ενηµερώσει ποιους αφορά.
Πρώτον, όσον αφορά τους Βουλευτές που έχει γίνει ο λόγος
στα κανάλια. Πρέπει να γνωρίζει το Τµήµα -και σας τα λέει ένας
άνθρωπος που δεν τον αφορά καθόλου, είναι από επαρχία και
εκλέγεται µε διαφορετικούς όρους και όχι από τα κανάλια- ότι
αφορά κάποιους Βουλευτές από την περίοδο κατά την οποία
ίσχυε η απαγόρευση στο ασυµβίβαστο. Ποια ταµεία, όµως; Προσέξτε! Μόνο όσοι ήταν στο ΙΚΑ και όσοι ήταν στο ΤΕΒΕ. Όσον
αφορά τα «ευγενή» ταµεία –δικηγόρων, µηχανικών, καθηγητών
πανεπιστηµίων και όλοι αυτοί- δεν θίγεται κανένα.
Κι έγινε ολόκληρος ντόρος και σάλος για τους ανθρώπους οι
οποίοι είναι στο ΙΚΑ, τους χαµηλοσυνταξιούχους, οι οποίοι για
δύο, τρία, τέσσερα χρόνια -πόσα ήταν- ζητούσαν να έχουν την
ίδια αντιµετώπιση που έχουν όλοι οι Έλληνες πολίτες και, µάλιστα, χειρότερη αντιµετώπιση σε ό,τι αφορά την καταβολή των εισφορών.
Ήρθαν, λοιπόν, τα κανάλια µε το θόρυβο ότι αυξάνονται οι
συντάξεις κ.λπ.. Κι έρχεται ο Υπουργός, κατόπιν -λέει- εντολής
του Πρωθυπουργού -που πιστεύω ότι δεν τον έχει ενηµερώσει
σωστά- και φέρνει αυτήν τη διάταξη και τι κάνει; Ανθρώπους οι
οποίοι έχουν στερηθεί του δικαιώµατος ασφάλισης δεν τους αντιµετωπίζει όπως τους άλλους Έλληνες πολίτες.
Καταλαβαίνω εγώ το θόρυβο που ξέσπασε, αλλά θα ήθελα να
είναι εδώ ο κ. Βρούτσης.
Κύριε Σταϊκούρα, παρακαλώ να του µεταφέρετε κι εσείς το
εξής: Να φέρει µία ρύθµιση που να αντιµετωπίζονται όλοι οι Έλληνες πολίτες µε τον ίδιο τρόπο.
Αυτή είναι η διάταξη, για να το γνωρίζετε. Και θα περίµενα από
τους συναδέλφους -ιδιαίτερα της Αριστεράς- να υπερασπιστούν
τους χαµηλοσυνταξιούχους του ΙΚΑ και του ΤΕΒΕ. Δυστυχώς,
δεν έχει γίνει αυτό και πέρασε και στα κανάλια. Καλό θα ήταν ο
κ. Βρούτσης –αν ήταν εδώ, θα του το έλεγα- να κάνουν µία βόλτα
οι υπηρεσίες τους από τα κανάλια για τις ασφαλιστικές εισφορές
των εργαζοµένων και για τους ρεπόρτερ, όπου δουλεύουν τα
παιδιά στη ζέστη και στα κρύα επί ένα-δύο χρόνια ανασφάλιστα.
Αυτά ήθελα να πω. Με συγχωρείτε για τον τόνο της φωνής.
Κύριε Σταϊκούρα, έχετε τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κατ’ αρχάς οι συνάδελφοί

866

µου της Κυβέρνησης θα έλθουν, όπως έχει έλθει και ο Υπουργός
Υγείας, προκειµένου να υποστηρίξουν σχετικές τροπολογίες ή
διατάξεις του σχεδίου νόµου.
Σε ό,τι αφορά αυτό καθαυτό το σχέδιο νόµου, θα ήθελα και
πάλι να σας ευχαριστήσω για τα σχόλια, πολλά εκ των οποίων
θα έχετε παρατηρήσει και στις χθεσινές νοµοτεχνικές διορθώσεις ότι έχουν ενσωµατωθεί.
Έχουν ενσωµατωθεί σηµεία από πορίσµατα της Ειδικής Επιτροπής Θεσµών και Διαφάνειας για τη διάσπαση της εποπτείας,
για τον επιδερµικό έλεγχο, για τις υποτροφίες, για την καταγραφή των κληροδοτηµάτων, για την ουσιαστική αποκέντρωση
που χρειάζεται, για την εποπτεία µε όλα τα σύγχρονα µέσα διακυβέρνησης, για την υποχρέωση να γίνονται διαδικτυακώς γνωστοί οι ετήσιοι προϋπολογισµοί, οι προκηρύξεις των υποτροφιών,
για τη διαµόρφωση του νοµικού καθεστώτος για την εκµετάλλευση των κληροδοτηµάτων. Αυτές οι παρατηρήσεις συναδέλφων µας κατά το παρελθόν έχουν ενσωµατωθεί.
Έχουν ενσωµατωθεί παρατηρήσεις δικές σας κατά την ακρόαση των φορέων και στην Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων. Για
παράδειγµα, στις χθεσινές νοµοτεχνικές η υπ’ αριθµόν 4, που
διασφαλίζει την εύρυθµη λειτουργία σε επίπεδο περιφέρειας.
Έχουν ενσωµατωθεί στις χθεσινές νοµοτεχνικές οι παρατηρήσεις µε αριθµό –τώρα τις λέω γιατί τις έχετε στην κατοχή σας10, 23 και 24 της ίδιας της Επιστηµονικής Επιτροπής της Βουλής.
Έχει ενσωµατωθεί η παρατήρηση µε αριθµό 25 του Γενικού
Επιθεωρητή Δηµόσιας Διοίκησης.
Επειδή πρέπει να ακούµε και τα ιδρύµατα –και κοιτάω προς τα
αριστερά, όπου υπάρχουν έντονες επιφυλάξεις σε κάποια σηµεία- οι υπ’ αριθµόν 16, 17, 18, 19, 21, 26 και 27 χθεσινές νοµοτεχνικές βελτιώσεις είναι αυτές που έχουν καταθέσει τα ίδια τα
ιδρύµατα και όχι µόνο αυτό, αλλά θα έρθουν και ορισµένες –
λίγες- νοµοτεχνικές βελτιώσεις αργότερα, οι οποίες ουσιαστικά
ενσωµατώνουν δύο παρατηρήσεις, µία που έγινε από όλες τις
πτέρυγες της Βουλής και µία που έγινε από την πλευρά της
ΔΗΜΑΡ.
Στην πρώτη περίπτωση είµαστε σε συνεργασία µε το Υπουργείο Δικαιοσύνης, έτσι ώστε στον Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας
και στο άρθρο 825 να υπάγεται στην αρµοδιότητα του εφετείου
της έδρας της αποκεντρωµένης διοίκησης που εποπτεύει την
κοινωφελή περιουσία ο έλεγχος. Αν η κοινωφελής περιουσία
υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργείου Οικονοµικών, αρµόδιο
θα είναι το Εφετείο Αθηνών.
Σε ό,τι αφορά την πρόταση της ΔΗΜΑΡ, είναι εύστοχη. Θα ενσωµατωθεί στις αναδιατυπώσεις που θα κατατεθούν ότι τα πορίσµατα των ελέγχων όλων των κληροδοτηµάτων θα υποβάλλονται
στην Επιτροπή Θεσµών και Διαφάνειας της Βουλής.
Αναφορικά µε την ΕΛΣΤΑΤ τώρα, δηµιουργούνται µόνο εντυπώσεις. Ποια είναι η συσχέτιση της παρούσας διάταξης µε τις
απανωτές –πράγµατι- εισαγγελικές και πειθαρχικές έρευνες για
την υπόθεση της ΕΛΣΤΑΤ και των στοιχείων του 2009; Τι σχέση
έχει το φορολογικό απόρρητο στο οποίο συµµετέχει η φορολογική διοίκηση –δεν διαβάσατε όλη τη διάταξη- µε την προκαταρκτική εξέταση που έχει δροµολογηθεί;
Να είµαστε ξεκάθαροι! Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2
του άρθρου 3 –στο οποίο έχετε εκφράσει ενστάσεις- της τροπολογίας του Υπουργείου Οικονοµικών είναι πάνω από τα πρόσωπα
της διοίκησης της ΕΛΣΤΑΤ και τυχόν εκκρεµείς υποθέσεις και
διαδικασίες της δικαιοσύνης. Πρέπει να είναι ξεκάθαρο αυτό.
Αφορά στη λύση ενός απλού αλλά καίριου προβλήµατος: πώς
θα έχει πρόσβαση η ΕΛΣΤΑΤ σε στοιχεία που είναι απαραίτητα
για να επιτελέσει το ρόλο της, χωρίς να διακυβεύεται στο ελάχιστο η προστασία των προσωπικών δεδοµένων.
Η προτεινόµενη ρύθµιση εξασφαλίζει την τήρηση των ευρωπαϊκών προτύπων ασφάλειας για τα προσωπικά δεδοµένα, µε δυνατότητα ιχνηλάτησης των χρηστών µέσα από την εκπόνηση
Κανονισµού Στατιστικών Υποχρεώσεων µε τη σύµπραξη της φορολογικής διοίκησης. Το επαναλαµβάνω, γιατί δεν το ανέφερε
κανένας από την Αξιωµατική Αντιπολίτευση, ότι θα γίνεται µε τη
σύµπραξη της φορολογικής διοίκησης.
Και για να ξέρετε ποιο πρόβληµα πάµε να αντιµετωπίσουµε,

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

σας λέω ότι αυτός ο κανονισµός θα χρησιµοποιηθεί και από τη
Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων, στην οποία
πρόσφατα επεβλήθη πρόστιµο για ελλιπή προστασία προσωπικών δεδοµένων. Αυτά τα λέω για να είναι ξεκάθαρη η κατάσταση.
Άρα τι κάνουµε εδώ; Συµπληρώνουµε το νοµοθετικό πλαίσιο
που διέπει την Ελληνική Στατιστική Αρχή στα εξής σηµεία:
Πρώτον, θεσπίζεται Ειδικός Κανονισµός Στατικών Υποχρεώσεων µε απόφαση της ΕΛΣΤΑΤ και σύµφωνη γνώµη των αρµοδίων υπηρεσιών της φορολογικής διοίκησης –το επαναλαµβάνω:
και σύµφωνη γνώµη των αρµοδίων υπηρεσιών της φορολογικής
διοίκησης- σχετικά µε τη διαδικασία διαβίβασης στοιχείων, που
εµπίπτουν στο φορολογικό απόρρητο. Ο ειδικός αυτός κανονισµός θα περιέχει το σύνολο των κανόνων και διαδικασιών για την
ασφάλεια αυτών των στοιχείων καθώς και τις κατάλληλες µορφές κρυπτογράφησης, σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα. Επίσης,
θα περιλαµβάνει και τις υποχρεώσεις όλων των εµπλεκόµενων
στη διαδικασία, τόσο από την πλευρά της φορολογικής διοίκησης όσο και από την πλευρά της ΕΛΣΤΑΤ. Αυτή είναι η αλήθεια,
για να µη δηµιουργούνται εντυπώσεις.
Σε ό,τι αφορά το άρθρο 24, νοµίζω ότι το είπαµε και χθες ότι
δηµόσια περιουσία του δηµοσίου είναι µόνο τα κοινόχρηστα
πράγµατα, τα οποία είναι και εκτός συναλλαγής, δηλαδή αιγιαλός, δηµόσια δάση κ.λπ.. Τα λοιπά ακίνητα ή κινητά του δηµοσίου
είναι ιδιωτική περιουσία του δηµοσίου. Εποµένως δεν χρειάζεται
να βλέπουµε φαντάσµατα ή, στη συγκεκριµένη περίπτωση, το
ΤΑΙΠΕΔ.
Επίσης, δεν υπάρχει καµµία απόκλιση από τις περί µεταγραφής διατάξεις του Αστικού Κώδικα. Το λέει και το άρθρο 3 παράγραφος 2, όπου ορίζεται η µεταγραφή της πράξης αποδοχής
κατ’ άρθρο 1192 του Αστικού Κώδικα.
Ερωτήθηκα ποιοι συµµετείχαν στην τελευταία νοµοπαρασκευαστική επιτροπή. Έχω το έγγραφο που προήλθε από το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους και πιο συγκεκριµένα από τον
Πρόεδρο της επιτροπής, τον κ. Μαρκίδη, Πάρεδρο του Νοµικού
Συµβουλίου του Κράτους. Σε αυτό συµµετείχε ο ίδιος και µέλη
είχε υπαλλήλους διευθύνσεων που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Δηµόσιας Περιουσίας, Δ10, Δ11, Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Στέγασης. Μετά χορηγήθηκε ειδική άδεια και εντολή
από τον Γενικό Γραµµατέα Δηµόσιας Περιουσίας προς την επιτροπή, για να συντάξει και να υποβάλει νοµοσχέδιο και παρεδόθη τέλος του έτους.
Έχω συγκεκριµένα ονόµατα δηµοσίων υπαλλήλων και λειτουργών που ασχολήθηκαν µε το συγκεκριµένο θέµα. Στη σύνταξη
αυτού υπήρξε συνεργασία της επιτροπής µε εκπροσώπους των
Υπουργείων Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων -στην πρότερη µορφή, όπως αντιλαµβάνεστε- για θέµατα που εµπίπτουν στη συναρµοδιότητά τους. Μετά την παράδοση του αρχικού σχεδίου ακολούθησε συνεργασία µε µέλη της
Κυβέρνησης και στη συνέχεια µε τον Αντιπρόεδρο του Συµβουλίου της Επικρατείας, τον κ. Ράντο, ο οποίος είχε ασχοληθεί ως
Πρόεδρος της νοµοπαρασκευαστικής επιτροπής µε τη σύνταξη
ανάλογου κώδικα την περίοδο 2003-2004 και είχε παραδώσει αρµοδίως δύο σχέδια, τα οποία όµως ποτέ δεν κατέληξαν για εισαγωγή τους στη Βουλή.
Όσον αφορά τα ηπειρωτικά κληροδοτήµατα, το είπα και στην
επιτροπή το επαναλαµβάνω και σήµερα. Πριν αναφερθώ στο
συγκεκριµένο θέµα, θα ήθελα να δώσω ορισµένες διευκρινίσεις
σχετικά µε το πεδίο εφαρµογής κάποιων διατάξεων, που αναφέρθηκαν, στις παρυφές του ζητήµατος των ηπειρωτικών κληροδοτηµάτων.
Απαντώ δε και στις ανησυχίες που διατυπώθηκαν από διάφορες πτέρυγες, από συναδέλφους, κατά τις συνεδριάσεις τόσο
της Διαρκούς Επιτροπής Οικονοµικών Υποθέσεων όσο και της
χθεσινής συζήτησης εδώ επί της αρχής του σχεδίου νόµου.
Κατ’ αρχάς η παράγραφος 2 του άρθρου 82 ορίζει ότι η νοµική
µορφή των ήδη συνεστηµένων περιουσιών δεν ανατρέπεται µε
τις διατάξεις του παρόντος κώδικα. Εσφαλµένως θεωρήθηκε ότι
αυτή είναι µία φωτογραφική διάταξη που αφορά τα ηπειρωτικά
κληροδοτήµατα. Στην πραγµατικότητα πρόκειται για µία διάταξη
που αφορά το σύνολο των συνεστηµένων περιουσιών, δηλαδή
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όλα τα υφιστάµενα ιδρύµατα. Δεν φαντάζοµαι –και το είπα και
στην επιτροπή- ότι είναι στις προθέσεις κάποιου από τους συναδέλφους σε αυτήν εδώ την Αίθουσα να τεθεί υπό αµφισβήτηση
η ύπαρξη, για παράδειγµα, του Ιδρύµατος Μαραγκοπούλου που
προσήλθε και κατέθεσε τις απόψεις του κατά την ακρόαση των
φορέων. Εάν ο διαθέτης έταξε τη σύσταση ιδρύµατος, η νοµική
αυτή µορφή δεν µπορεί να ανατραπεί µε διάταξη νόµου.
Επιπλέον, αναφέρθηκε και η διάταξη του άρθρου 81, η οποία
προβλέπει ότι οι οργανισµοί ή καταστατικά ιδρυµάτων, τα οποία
διέπονται από τον παρόντα κώδικα και έχουν εγκριθεί στο παρελθόν µε τυπικό νόµο ή ισοδύναµη νοµοθετική πράξη, µπορεί
να τροποποιούνται ή να συµπληρώνονται µε προεδρικό διάταγµα, µε τήρηση των διαδικασιών του άρθρου 51 του παρόντος
κώδικα.
Σχόλιο επί της διάταξης αυτής είχε υποβληθεί και στη δηµόσια
διαβούλευση και στην οικεία έκθεση διαβούλευσης που υποβλήθηκε µε το νοµοσχέδιο και παρέχονται και τότε και τώρα διευκρινίσεις ως προς την αληθή έννοια της διάταξης. Την
επαναλαµβάνω: Η αληθής έννοια του άρθρου 81 είναι ότι, εάν
υπάρχουν κανονισµοί ιδρυµάτων που έχουν τη µορφή νόµου,
µπορούν να αλλάξουν εφεξής µε προεδρικό διάταγµα. Καθορίζει, δηλαδή, το εργαλείο, το µέσο τροποποίησης, ώστε να υπάρχει και ευελιξία και ταχύτητα στη διαδικασία.
Μετά από αυτές τις προκαταρκτικές σκέψεις, έρχοµαι στον πυρήνα του προβληµατισµού σας, στα ηπειρωτικά κληροδοτήµατα.
Στην επιτροπή –για να είµαστε απόλυτα ειλικρινείς, γιατί δεν νοµίζω ότι κάποιος εκφράζει απόλυτα την τοπική κοινωνία- ακούστηκαν δύο διαφορετικές προσεγγίσεις, τόσο σχετικά µε τα
πραγµατικά δεδοµένα όσο και σχετικά µε το νοµικό καθεστώς.
Αυτή είναι η αλήθεια. Αναφέρθηκαν νόµοι που αλληλοαναιρούνται, συγκρουόµενες δικαστικές αποφάσεις και αντίθετες γνωµοδοτήσεις.
Το σίγουρο είναι –και σε αυτό νοµίζω ότι συγκλίνουµε όλοι- ότι
υπάρχει µία συνταγµατική επιταγή, το άρθρο 109 του Συντάγµατος. Σύµφωνα µε αυτήν, εάν υπάρχει αµφισβήτηση επί της τήρησης της βούλησης του διαθέτη, αρµόδιο να κρίνει είναι το
Εφετείο Αθηνών. Αυτή είναι η πάγια νοµολογία του Συµβουλίου
της Επικρατείας και του Αρείου Πάγου.
Αυτή είναι και η άποψη του Προέδρου της πρώην νοµοπαρασκευαστικής επιτροπής, του κ. Ράντου, και του Προέδρου της
νυν νοµοπαρασκευαστικής επιτροπής, του Παρέδρου του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, του κ. Μητκίδη.
Ειδικά δε ο κ. Ράντος, παραδίδοντας το νοµοσχέδιο επί προεδρίας του διατύπωσε τα εξής: «Το ζήτηµα τίθεται µε ιδιαίτερη
επιµονή, αλλά είναι νοµικά απλό και οι σχετικές περιουσίες έχουν
περιβληθεί από µακρού µε έναν συγκεκριµένο τρόπο διοικήσεως.
Ο τρόπος διοικήσεως, όπως και ειδικότερος σκοπός κάθε περιουσίας, έχει συνταγµατική κάλυψη. Όπως δεν µπορεί ο νοµοθέτης ή η διοίκηση να παρέµβει και να µεταβάλει το σκοπό και τον
τρόπο διοίκησης οποιουδήποτε από τα υπάρχοντα στην Ελλάδα
ιδρύµατα χωρίς την παρεµβολή δικαστηρίου, έτσι δεν µπορούν
να το πράξουν και για τα λεγόµενα ηπειρωτικά κληροδοτήµατα.
Πρέπει να καταστεί σαφές.».
Και συνεχίζει: «Σύµφωνα µε σχέδιο νόµου», το τότε και το σηµερινό, δεν επιχειρείται η, το πρώτον, θέσπιση ενός ειδικού καθεστώτος για µια οµάδα ιδρυµάτων. Απλώς, διατηρείται, όπως
και για όλα τα άλλα ιδρύµατα της Ελλάδος, ο υφιστάµενος τρόπος διοίκησης. Γιατί; Διότι δεν επιτρέπεται να γίνει αλλιώς.
Αντιθέτως, ζητείται από κάποιους να ανατραπεί µε νόµο ειδικώς και µόνο για µια κατηγορία ιδρυµάτων ο υφιστάµενος τρόπος διοικήσεως, ενώ για όλα τα άλλα ιδρύµατα της Ελλάδας
µόνη προς τούτο οδός είναι η δικαστική. Αν τα νοµοθετήµατα»,
καταλήγει, «των ανωµάλων ιδρυµάτων» και τα αποκαλεί έτσι,
γιατί τα διατάγµατα διοίκησης των ηπειρωτικών θεσπίστηκαν επί
δικτατορίας Παγκάλου, «διέστρεψαν, όπως καταγγέλλουν ορισµένοι, τη βούληση των διαθετών, υπάρχει η κατά το Σύνταγµα
οδός: ή η βούληση των διαθετών είναι αυτή που έχει αποτυπωθεί
στο υφιστάµενο καθεστώς, οπότε ούτε µπορεί ούτε πρέπει να
επιχειρηθεί οποιαδήποτε µεταβολή της, ή ήταν εν όλω ή εν µέρει
διαφορετική, οπότε το µόνο αρµόδιο κατά το Σύνταγµα δικαστήριο θα αποδώσει στη βούληση των διαθετών την αληθή της έν-
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νοια, δικαιώνοντας τους καταγγέλλοντες. Αυτό, όµως, δεν µπορεί να το κάνει κατά το Σύνταγµα ο νοµοθέτης.». Αυτή είναι και
η άποψη της Κυβέρνησης.
Κλείνοντας, θέλω να πω ότι αναφέρθηκε και χθες, κυρίως από
την πλευρά της Χρυσής Αυγής και στις παρυφές, σε κάποιες τοποθετήσεις συναδέλφων το θέµα του δηµοσίου χρέους. Δεν
ήθελα να πάω τη συζήτηση σε ένα άλλο θέµα, όµως είµαι αναγκασµένος να το κάνω σήµερα. Είναι µια ευκαιρία στα επόµενα
τέσσερα λεπτά που έχω περίπου να τοποθετηθώ επ’ αυτού.
Οφείλουµε όλες οι πτέρυγες της Βουλής να προσεγγίσουµε
το υπαρκτό, µείζον πρόβληµα του δηµοσίου χρέους µε νηφαλιότητα, ρεαλισµό και αλήθεια. Η αλήθεια είναι: Πρώτον, το δηµόσιο
χρέος εδώ και δεκαετίες είναι πολύ υψηλό ως απόλυτο µέγεθος,
ενώ είχε και ισχυρή αυξητική δυναµική.
Δεύτερον, το δηµόσιο χρέος θα αυξάνει όσο η χώρα έχει δηµοσιονοµικά ελλείµµατα, ενώ όσο συνεχίζει και βαθαίνει η ύφεση,
τότε και ο δείκτης του δηµοσίου χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ
θα αυξάνει ανάλογα. Αυτό είναι το προφανές.
Τρίτον, το δηµόσιο χρέος -θα χρησιµοποιήσω και κάποιους
αριθµούς, γιατί πρέπει να είµαστε πλήρεις στις τοποθετήσεις
µας- στο κλείσιµο του 2009, µετά τις επαναταξινοµήσεις λογαριασµών και την αναθεώρηση του ΑΕΠ, που αφορούσε την περίοδο 2006-2009 και που έγιναν κατά τη διάρκεια του 2010 και
του 2011, ανήλθε στο ύψος των 299,7 δισεκατοµµυρίων ευρώ,
δηλαδή, περίπου στο 130% του ΑΕΠ. Στο κλείσιµο του 2010 ήταν
329,5 δισεκατοµµύρια ευρώ ή 148,3%. Στο κλείσιµο του 2011
έφτασε στα 355,2 δισεκατοµµύρια ευρώ ή 170% περίπου του
ΑΕΠ και το 2012 έκλεισε στα 303,9 δισεκατοµµύρια ευρώ ή στο
156,9% του ΑΕΠ.
Αξίζει να σηµειωθεί –και συγκρατήστε το- πρώτον, ότι µόνο
από το άθροισµα των δηµοσιονοµικών ελλειµµάτων της τετραετίας 2010-2013, χωρίς να λαµβάνονται καθόλου υπ’ όψιν οι προσαρµογές χρεών αποθέµατος, το δηµόσιο χρέος θα έπρεπε να
είχε αυξηθεί κατά 70 δισεκατοµµύρια ευρώ ή περίπου κατά 38%
του ΑΕΠ φέτος και δεν έχει αυξηθεί σε αυτό το επίπεδο.
Δεύτερον, εάν στο δηµόσιο χρέος του 2011, που ήταν 355 δισεκατοµµύρια, πριν από το 2012 που έγινε η αναδιάρθρωση,
προσθέσουµε την ελλειµµατική δραστηριότητα του δηµοσίου
κατά τα έτη 2012 και 2013 -26 δισεκατοµµύρια είναι αυτά- τότε
στο τέλος του 2013 το δηµόσιο χρέος θα έπρεπε να ξεπεράσει
τα 380 δισεκατοµµύρια ευρώ ή το 208% του ΑΕΠ. Στα παραπάνω
στοιχεία δεν έχουµε λάβει καθόλου υπ’ όψιν τα τοκοχρεολύσια
που εξοικονοµήσαµε λόγω της αναδιάρθρωσης.
Αυτό, όµως, δεν συµβαίνει. Δεν πήγαµε στα 380 δισεκατοµµύρια ευρώ, αφού στο τέλος του έτους εκτιµούµε ότι το δηµόσιο
χρέος θα φτάσει ή ελάχιστα θα ξεπεράσει τα 320 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Βεβαίως, πρέπει να σηµειωθεί ότι στο φρενάρισµα αυτό συνέβαλε η αναδιάρθρωση του χρέους µέσω του PSI και της επαναγοράς. Με τους χειρισµούς αυτούς –PSI και επαναγορά - το
δηµόσιο χρέος ελαφρύνθηκε το 2012 κατά 126 δισεκατοµµύρια
ευρώ ή 65% του ΑΕΠ. Δηλαδή, κάλυψε µεγάλο µέρος των δηµοσίων ελλειµµάτων αλλά και των αναγκών που προέκυψαν από την
αναδιάρθρωση του χρέους, όπως είναι µεταξύ άλλων η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Και αναφέροµαι στο χρέος της γενικής κυβέρνησης και όχι σε αυτό της κεντρικής διοίκησης, το
οποίο –όπως υποθέτω ότι γνωρίζετε- είναι τµήµα της γενικής και
παραδοσιακά υψηλότερο από το τελικό, αυτό της γενικής κυβέρνησης.
Τέταρτον, το ύψος του χρέους της κεντρικής διοίκησης, όπως
αναφέρεται στο πρόσφατα δηµοσιευθέν Δελτίο Δηµοσίου Χρέους του δεύτερου τριµήνου της φετινής χρονιάς, παρουσιάζει
πράγµατι αύξηση, από 305,5 δισεκατοµµύρια ευρώ τον Δεκέµβριο του 2012, στα 321,6 δισεκατοµµύρια τον Ιούνιο του 2013.
Ωστόσο, αυτή η αύξηση ούτε αιφνίδια ήταν ούτε µπορεί να αποτελέσει αιτία για την πρόκληση οποιασδήποτε ανησυχίας. Είναι
παροδική, χρονικά ορισµένη και, το σηµαντικότερο, αντιρροπίζεται από την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων από το ελληνικό
δηµόσιο.
Συγκεκριµένα, αυτή η φαινοµενική αύξηση χρέους φέτος είναι
προϊόν της υποχρέωσης απεικόνισης της εκταµίευσης των κεφα-
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λαίων από τον EFSF προς το ελληνικό δηµόσιο, προκειµένου να
επιτευχθεί η χρηµατοδότηση της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών. Ωστόσο, το χρέος που δηµιουργείται από την εκταµίευση
των κεφαλαίων αντικρίζεται από περιουσιακά στοιχεία που αποτελούν πλέον ιδιοκτησία του ελληνικού δηµοσίου µε προβλεπόµενη εκποίησή τους και µε προσδιορισµένη αξία µεταπώλησης.
Πέµπτη και τελευταία παρατήρηση. Με τη διαδικασία του PSI,
το µεγαλύτερο µέρος του δηµοσίου χρέους είναι πλέον στα
χέρια των εταίρων και του ευρωσυστήµατος. Μόνο 29,5 δισεκατοµµύρια ευρώ βρίσκονται στα χέρια ιδιωτών πιστωτών και 28 δισεκατοµµύρια στο Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο. Επίσης, η
µεσοσταθµική του διάρκεια έχει χρονικά επεκταθεί. Και οι δύο
αυτές παράµετροι έχουν κεφαλαιώδη σηµασία για τη µείωση του
κινδύνου εξόφλησης και αναχρηµατοδότησης, καθώς και για την
ίδια τη βιωσιµότητα του χρέους, ενώ απελευθερώνουν πόρους
για την ανάπτυξη και εξοικονοµούν χρόνο για την αναδιάταξη της
οικονοµίας.
Σηµειώνεται ότι η διακράτηση του χρέους από τους εταίρους
ενισχύει τις διαπραγµατευτικές δυνατότητες της χώρας, όπως
προέκυψε και από τις αποφάσεις του Eurogroup του Δεκεµβρίου
του 2012 ως προς τη βιωσιµότητα του δηµοσίου χρέους.
Επιπροσθέτως, υπογραµµίζω ότι η µέση διάρκεια του χαρτοφυλακίου από εξίµισι έτη που ήταν στο τέλος του 2011 έχει διαµορφωθεί στα δεκαπέντε έτη και τρεις µήνες στο τέλος του
2012. Τέλος, οι τόκοι εξυπηρέτησης από 16,3 δισεκατοµµύρια
ευρώ το 2011, διαµορφώθηκαν σε 12,2 δισεκατοµµύρια ευρώ το
2012, µε την πρόβλεψη να µειωθούν στα 6,4 δισεκατοµµύρια
φέτος, απελευθερώνοντας έτσι ρευστότητα για την ανάπτυξη
της ελληνικής οικονοµίας.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η ΣΤ’Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ-ΤΣΑΡΟΥΧΑ)
Αυτή είναι η αλήθεια. Σε κάθε περίπτωση, πέρα από τις εξελίξεις που ανέφερα, το πρόβληµα της βιωσιµότητας του δηµοσίου
χρέους παραµένει ανοιχτό. Η χώρα οφείλει να φρενάρει ριζικά
την αυξητική δυναµική και να αντιστρέψει την τάση, τόσο ως
απόλυτο µέγεθος όσο και ως ποσοστό του ΑΕΠ.
Αυτό θα πραγµατωθεί µε την επίτευξη διατηρήσιµων πρωτογενών πλεονασµάτων και µε τον εµπλουτισµό του µείγµατος της
ασκούµενης οικονοµικής πολιτικής µε την ισχυροποίηση των
αναπτυξιακών εργαλείων, µε διαρθρωτικές αλλαγές, αποκρατικοποιήσεις και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, της αποτελεσµατικότητας, της ποιότητας παντού, στο δηµόσιο και τον
ιδιωτικό τοµέα.
Ταυτόχρονα –και εφόσον είµαστε συνεπείς στις δεσµεύσεις
µας- πρέπει να αξιώσουµε, σύµφωνα µε τις αποφάσεις του Eurogroup του 2012, την έµπρακτη συµβολή των εταίρων µας στην
ελάφρυνση του δηµοσίου χρέους. Τρόποι υπάρχουν, θα αναζητήσουµε το βέλτιστο µε διαπραγµατεύσεις.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Υπουργέ.
Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ κ.
Κουρουµπλής για οκτώ λεπτά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ένα θέµα που απασχόλησε τη
Βουλή εχθές ήταν το ζήτηµα των ηπειρωτικών κληροδοτηµάτων
.
Κύριε Υπουργέ, νοµίζω ότι σ’ αυτήν την Αίθουσα πρέπει κάποια
στιγµή να αποκατασταθεί η ειλικρίνεια ανάµεσα στη Συµπολίτευση και στην Αντιπολίτευση. Φέρατε ένα προσχέδιο, όπου είχατε αυτήν τη ρύθµιση, την οποία ζητούν πολλές πτέρυγες της
Βουλής σε ό,τι αφορά τα ηπειρωτικά κληροδοτήµατα. Τι συνέβη
και τελικώς έχετε βγάλει από το τελικό νοµοσχέδιο αυτήν τη ρύθµιση; Δηλαδή, τώρα διαβάσατε αυτήν την πρόταση που µας διαβάσατε σήµερα εδώ; Δεν την είχατε υπ’ όψιν σας; Να µας το
πείτε. Αν δεν την είχατε υπ’ όψιν σας, να δεχθούµε ότι ήσασταν
αδιάβαστος. Όµως, νοµίζω ότι την είχατε υπ’ όψιν σας. Κάποιες
πιέσεις δεχθήκατε και αλλάξατε το προσχέδιο και τώρα «πετάτε
την µπάλα στην εξέδρα». Αυτή είναι η πρώτη παρατήρηση.
Η δεύτερη παρατήρηση έχει να κάνει µε το άρθρο 24, κύριε
Υπουργέ. Είπατε εχθές ότι ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος δεν
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σας έκανε προτάσεις. Κάντε µία δήλωση ότι ακίνητα που είναι
προϊόν κληροδοτηµάτων δεν θα µεταφέρονται ως ιδιωτική περιουσία, αφού θα εγγράφονται ως ιδιωτική περιουσία του δηµοσίου, στο ΤΑΙΠΕΔ. Κάντε µία ρητή δήλωση, για να ικανοποιήσετε
αυτό το αίτηµα, την ανησυχία και την αγωνία που έχει εκδηλωθεί
και εκφραστεί από πολλές πτέρυγες της Βουλής.
Θα ήθελα να σας πω και κάτι ακόµα, κύριε Υπουργέ. Δηµιουργείτε, λοιπόν, µε το άρθρο 6 αυτό το περίφηµο συµβούλιο. Γιατί
απαλλάσσετε από ποινικές ευθύνες τους δύο νοµικούς, οι οποίοι
πολύ περισσότερο από ένα απλό µέλος µπορούν πραγµατικά να
εκδηλώνουν γνωµατεύσεις που είναι κοντά στην πραγµατικότητα
και στην ισχύουσα κάθε φορά νοµοθεσία;
Θα αναφερθώ τώρα στην υπόθεση της ΕΛΣΤΑΤ. «Δάσκαλε που
δίδασκες και νόµους δεν εκράτεις.»! Η Νέα Δηµοκρατία, κύριε
Υπουργέ, όταν είχε προχωρήσει η διαδικασία της Εξεταστικής
Επιτροπής για την ΕΛΣΤΑΤ, δεν συµµετείχε. Μάλιστα, ήταν ρητή
η δήλωση του κ. Σαµαρά, του ίδιου του Πρωθυπουργού, ότι
µόλις επανέλθει η Νέα Δηµοκρατία, αυτή η υπόθεση θα έρθει για
επανεξέταση, διότι είχε ισχυρότατες ενστάσεις για το τι έγινε
στην ΕΛΣΤΑΤ την περίεργη εκείνη περίοδο και κυρίως για τα
έργα και τις ηµέρες του κ. Γεωργίου.
Βάζετε, λοιπόν, κύριε Υπουργέ, σε κινητικότητα και σε διαθεσιµότητα απλούς ανθρώπους, απλούς υπαλλήλους, για το παραµικρό και κρατάτε στο απυρόβλητο τον κ. Γεωργίου, ο οποίος
διώκεται σε βαθµό κακουργήµατος και προκαλεί και τη δηµόσια
ζωή µε τις δηλώσεις του.
Μάλιστα, δεν περιορίζεστε µόνο σ’ αυτό, κύριε Υπουργέ. Γιατί
δεν µας εξηγείτε, σας παρακαλώ, γιατί επέστρεψε το Ελεγκτικό
Συνέδριο τις δαπάνες για προσλήψεις κολλητών του φίλων, κυριών από την Ολλανδία και µάλιστα εχουσών καµµία σχέση µε
την ΕΛΣΤΑΤ; Η µία εκ των δύο είναι µουσικός. Και τον προστατεύετε. Δηλαδή, τι πρέπει να πούµε εµείς εδώ τώρα; Πρέπει να
πούµε ότι καλοπροαίρετα γίνονται όλα αυτά;
Ο κ. Γεωργίου παρεµβαίνει µε e-mail στην τρόικα και ζητά να
αλλάξει ο νόµος. Κι έρχεται µετά η Κυβέρνηση και αλλάζει το
νόµο. Κάνουµε, λοιπόν, µία σειρά από νοµοθετήµατα, για να προστατεύσουµε τον κ. Γεωργίου!
Θα ήθελα να πω ότι είναι προς τιµήν του κ. Προκόπη Παυλόπουλου –αλλά και Βουλευτών της Νέας Δηµοκρατίας- ο οποίος
απ’ αυτό το Βήµα έχει καταθέσει ισχυρότατες ενστάσεις για το
ότι κρατάµε ακόµα αυτό το θέµα ως πολιτεία και ως Βουλή. Έχει
ευθύνες και το Προεδρείο της Βουλής και ο Πρόεδρος της Βουλής γι’ αυτό το ζήτηµα.
Τι συµβαίνει; Είναι τόσο απαραίτητος; Είναι τόσο αναντικατάστατος; Δεν υπάρχει άλλος Έλληνας πολίτης; Πρόκειται για έναν
άνθρωπο, δηµόσιο λειτουργό, που έχει δεχτεί τόσες καταγγελίες. Σήµερα επανέρχεται η υπόθεση από τον Άρειο Πάγο και
εσείς φέρνετε διατάξεις για να του δώσετε µεγαλύτερη ισχύ!
Αυτό γίνεται.
Ερχόµαστε, λοιπόν, και βάζουµε χιλιάδες ανθρώπους σε δοκιµασία, κύριε Υπουργέ, για να κερδίσουµε 120 µε 130 εκατοµµύρια ευρώ από αυτήν την υπόθεση. Τα 130 εκατοµµύρια ευρώ του
κόστους αυτών των εργαζοµένων –είναι βέβαιο ότι δεν υπάρχει
σήµερα ελληνική οικογένεια που να µην έχει έναν µε δύο ανέργους, συν το ότι ένα ποσό από αυτά τα λεφτά πάει στην πραγµατική οικονοµία και άλλο ένα ποσό στα ασφαλιστικά ταµείαείναι που διόγκωσαν το χρέος στα 321 δισεκατοµµύρια ευρώ;
Κύριε Υπουργέ, νιώσατε την ανάγκη να µας κάνετε µία ενηµέρωση για το δηµόσιο χρέος. Θα τη δεχθώ µε καλοπροαίρετο
τρόπο. Θα σας πω µάλιστα ότι όλοι µαζί νηφάλια πρέπει να συζητήσουµε γι’ αυτό το ζήτηµα.
Έχετε πειστεί ότι αυτή η πολιτική των τριών χρόνων που ακολουθείτε, µε πάρα πολύ σηµαντικές ενστάσεις από πολλούς σοβαρούς αναλυτές και στην Ευρώπη και στην Αµερική, δεν οδηγεί
πουθενά;
Μέχρι πριν από λίγο καιρό, κύριε Υπουργέ, µας λέγατε ότι οι
εξαγωγές πάνε καλά και ότι αυτό είναι ένα δείγµα ότι και η οικονοµία πάει καλά. Μπορείτε να ισχυριστείτε και τώρα ότι πάνε
καλά οι εξαγωγές, όταν σήµερα οι έξι από τις δέκα µικροµεσαίες
επιχειρήσεις δηλώνουν ότι δεν µπορούν να πληρώσουν ούτε
τους εργαζόµενους ούτε τις φορολογικές αλλά ούτε και τις
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ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις;
Λέτε, λοιπόν, ότι πρέπει να αντιµετωπίσουµε το δηµόσιο
χρέος. Πριν µπω σε κάποια άλλα θέµατα, θέλω να κάνω µια πρόταση, κύριε Υπουργέ, που αφορά το δηµόσιο χρέος. Πρέπει ο
ελληνικός λαός να µάθει για το δηµόσιο χρέος;
Γιατί δεν παίρνουµε όλοι µαζί εδώ µία πρωτοβουλία να γίνει
µία συζήτηση και να συσταθεί µία επιτροπή δηµόσιου λογιστικού
ελέγχου του δηµοσίου χρέους, ώστε να δούµε πώς έγινε αυτό
το φοβερό δηµόσιο χρέος;
Επίσης, πρέπει να κατατεθούν, κύριε Υπουργέ, οι συµβάσεις
των δανείων στη Βουλή. Εµείς πιστεύουµε ότι, όταν ζητούσαµε
να πάρουµε ένα δάνειο, µας ανάγκαζαν µε τα µισά λεφτά να αγοράζουµε εξοπλισµούς. Είναι αυτή η υπόθεση επαχθής σε ό,τι
αφορά το θέµα του χρέους;
Ελάτε, λοιπόν, να το συζητήσουµε όλοι µαζί. Γιατί πρέπει να
πάρετε εσείς επάνω σας την ευθύνη και να µην ξέρει ο ελληνικός
λαός, ο οποίος θα πληρώσει σε τελική ανάλυση; Δεν θα πληρώσετε ούτε εσείς ούτε εγώ. Ο ελληνικός λαός θα πληρώσει, πρωτίστως, κύριε Υπουργέ. Γιατί δεν το κάνουµε, ώστε να
αποσαφηνίσουµε αυτό το σκοτεινό σηµείο; Διότι δεν ξέρουµε
πότε και πώς πάρθηκαν αυτά τα δάνεια, µε τι επιτόκια και µε τι
δεσµεύσεις. Πρέπει να τα µάθει ο ελληνικός λαός.
Κύριε Υπουργέ, είναι γνωστό τοις πάσι ότι για να αντιµετωπιστεί αυτό το δηµόσιο χρέος πρέπει να υπάρξει ανάπτυξη. Τα τελευταία τρία χρόνια το πρώτο εργαλείο που θα βοηθούσε την
ανάπτυξη και είναι το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων το µειώνετε χρόνο µε το χρόνο. Αυτή είναι η πραγµατικότητα.
Προσπαθείτε, κύριε Υπουργέ, και ενεργείτε και µε παρεµβάσεις ορισµένων δοσίλογων από την Ελλάδα –είναι βαριά βέβαια
η λέξη, αλλά ακόµα και εκπρόσωποι του ΠΑΣΟΚ χρησιµοποίησαν
τέτοιους όρους. Διότι δοσίλογοι δεν υπήρχαν µόνο στην Κατοχή.
Έθεταν ορισµένοι θεσµικοί φορείς διάφορα ζητήµατα, όπως
είναι το κατώτατο ηµεροµίσθιο, στην τρόικα, για να προβαίνουν
αυτοί µετά σε απαιτήσεις από την Κυβέρνηση για τη µείωσή του.
Σας ερωτώ, λοιπόν. Είναι το εργασιακό κόστος που επηρεάζει
την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονοµίας ή ο υψηλός
τόκος δανεισµού; Πρέπει να λέµε τα πράγµατα µε το όνοµά τους.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Στηρίζουµε τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις; Ποιο είναι το πρόγραµµα; Δώσαµε τόσες εγγυήσεις, κύριε Υπουργέ, στις τράπεζες, προκειµένου να πάρουν από την Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα χαµηλότοκα δάνεια. Μπορείτε να µας πείτε από αυτά
πόσα έδωσαν για την πραγµατική οικονοµία;
Είπε ο κ. Χατζηδάκης προχθές ότι η ελληνική οικονοµία έχει
ρευστότητα από 15 έως 18 δισεκατοµµύρια ευρώ και ότι τα µόνα
λεφτά που πέφτουν στην αγορά αυτήν τη στιγµή είναι τα λεφτά
του ΕΣΠΑ, όσα πέφτουν, γύρω στα 2 µε 3 δισεκατοµµύρια ευρώ
-από ό,τι θυµάµαι από τις δηλώσεις του.
Και ερχόµαστε σήµερα και δίνουν οι τράπεζες από την ανακεφαλαιοποίηση –και θέλω αυτό το σηµείο να µου το διευκρινίσετε
ειλικρινά- 20 δισεκατοµµύρια στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
για τη µείωση της έκθεσής της απέναντι στην Ελλάδα. Αν αυτά τα
λεφτά δεν πάνε στην πραγµατική οικονοµία, αν δεν υπάρξει ανάπτυξη, κύριε Υπουργέ, πώς αυτό το φοβερό δηµόσιο χρέος θα το
αντιµετωπίσουµε; Με µαγικό τρόπο; Μα, ήδη αυτά τα τρία-τέσσερα χρόνια, µε περικοπές, µε µείωση της αγοραστικής δύναµης,…
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Κουρουµπλή, έχετε δέκα λεπτά ήδη που µιλάτε. Παρακαλώ, ολοκληρώστε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Εντάξει, κυρία Πρόεδρε,
αλλά…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ξέρετε ότι
έχουµε συγκεκριµένο χρόνο. Ολοκληρώστε, παρακαλώ, τη
σκέψη σας.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Ε, τι να κάνουµε; Ο κύριος
Υπουργός άνοιξε ένα πελώριο θέµα, κυρία Πρόεδρε. Δεν σας
αφορά εσάς αυτό;
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Δεν θα τα
πούµε όλα τα οικονοµικά σήµερα. Παρακαλώ!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Ωραία, εντάξει! Κάντε λίγη
υποµονή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ήδη έχετε ξεπεράσει το χρόνο κατά τρία λεπτά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Είναι ένα πολύ σοβαρό θέµα
για όλους µας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Προφανώς
είναι σοβαρό το θέµα.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Ωραία, δώστε µου, τότε σας
παρακαλώ, τρία - τέσσερα λεπτά. Άλλωστε, σήµερα η συνεδρίαση θα τελειώσει γρήγορα, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Κουρουµπλή, δεν θα το κρίνετε εσείς αυτό, το αν θα τελειώσουµε
νωρίς.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Είναι ένα θέµα που µας
αφορά όλους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Παρακαλώ,
κλείστε τη σκέψη σας.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Κύριε Υπουργέ, θέλω, λοιπόν, να πω ότι εάν η Κυβέρνηση –και µπορώ να σας πω ότι θα
είχε και την υποστήριξη της Αντιπολίτευσης- είχε το κουράγιο να
πει στους εταίρους µας, στους δανειστές µας, να υπάρξει µία
παύση πληρωµών… Θα µπορούσε να γίνει, κύριε Υπουργέ, αναχαίτιση αυτής της καταστροφικής πορείας. Δεν έγινε το «γερµανικό οικονοµικό θαύµα» επειδή οι Γερµανοί ήταν πιο εργατικοί
από τους Έλληνες, κύριε Υπουργέ. Ξέρετε πολύ καλά ότι υπήρξε
η συµφωνία του ’53, έδωσε παύση πληρωµών, έδωσε ρήτρα ανάπτυξης, έδωσε µείωση επιτοκίων και κούρεµα. Έχετε το πολιτικό
κουράγιο, το πατριωτικό καθήκον αυτήν τη στιγµή να τους πείτε:
«Κύριοι, δεν αντέχουµε.»; Δεν υπάρχει άλλη λύση. Θα σερνόµαστε κάτω από την πίεση αυτών των επιλογών.
Διότι ανάπτυξη δεν µπορεί να γίνει στη χώρα, όταν, κύριε
Υπουργέ, τα χρήµατα που θα πάρουµε µε όλες αυτές τις παρεµβάσεις που θα κάνετε τον Σεπτέµβριο, δηλαδή µε τις απολύσεις,
τις κινητικότητες, τις διαθεσιµότητες, µε τις περικοπές στους µισθούς, τις συντάξεις, τα επιδόµατα των τριτέκνων, των πολυτέκνων, των Ποντίων, των αναπήρων, θα είναι 8.100.000.000.
Προχθές είχε επαφή ο ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ µε τη Διεύθυνση Δηµοσίου
Χρέους και µας είπαν ότι θα πληρώσουµε την ίδια περίοδο
7.700.000.000. Δεν το λέµε εµείς. Άρα τι µας µένει; Μας µένουν
400.000.000. Δηλαδή, όλη αυτή η φασαρία γίνεται για τα
400.000.000! Ανάπτυξη δεν υπάρχει πουθενά και η ανεργία βαδίζει στο 30% και εµείς περί άλλα τυρβάζουµε.
Αν πραγµατικά θέλετε να κάνουµε µία συζήτηση, εµείς ως Αξιωµατική Αντιπολίτευση είµαστε στη διάθεσή σας να γίνει µία ειδική
συνεδρίαση για το δηµόσιο χρέος και να πάρουµε από κοινού αποφάσεις πάνω σε αυτά τα ζητήµατα, γιατί όλους µας απασχολεί.
Δεν λέµε ότι εµείς νοιαζόµαστε πιο πολύ από τους άλλους. Όλοι
έχουµε την ίδια αγωνία, από τον ίδιο κόσµο εκλεγόµαστε.
Όµως ελάτε να το κάνουµε! Διότι το βλέπετε καθηµερινά
µπροστά σας ότι οι επιλογές που σας επιβάλλουν δεν οδηγούν
πουθενά. Βρισκόµαστε σε ένα τέλµα. Βυθιζόµαστε µέρα µε την
ηµέρα στο αδιέξοδο. Βιώνουµε και πυροδοτούµε καταστάσεις
σε µία κοινωνία που βιώνει την ήττα της ελπίδας και είναι έτοιµη
να φθάσει στο σηµείο της παραίτησης. Είναι φαινόµενα φοβερά,
που δεν ανατάσσονται.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ολοκληρώστε,
παρακαλώ, κύριε Κουρουµπλή. Κλείστε τη σκέψη σας.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Θα ανατρέψουµε αυτήν την
κατάσταση και την πεσµένη αυτοπεποίθηση της κοινωνίας µας.
Εµείς είµαστε στη διάθεσή σας –εάν υπάρχει ειλικρινής διάθεση- να συζητήσουµε αυτά τα ζητήµατα.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστώ
πάρα πολύ, κύριε Κουρουµπλή.
Τον λόγο έχει η Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπος της Νέας Δη-
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µοκρατίας κ. Σοφία Βούλτεψη.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, νοµίζω ότι γι’ αυτό καθαυτό το
νοµοσχέδιο έχουµε µιλήσει ήδη από χθες και δεν υπάρχουν
λόγοι διαφωνίας. Βέβαια ετέθησαν και άλλα θέµατα σήµερα στη
συνεδρίαση, µε βασικό το θέµα του χρέους, όπως το έθεσε και
ο κύριος Υπουργός. Νοµίζω ότι µπορούµε να πάµε σε µερικά
πολύ λογικά επιχειρήµατα, δηλαδή σκέψεις.
Όλοι γνωρίζουµε πως όταν υπάρχει χρέος αυτό αυξάνεται.
Όλοι γνωρίζουν ότι το χρέος αυξάνεται διότι υπάρχουν τόκοι. Ο
κάθε άνθρωπος ο οποίος έχει λάβει ένα δάνειο γνωρίζει ότι αυτό
µπορεί να γίνει δυσβάσταχτο. Όλοι επίσης γνωρίζουµε ότι το
χρέος σχετίζεται µε τα ελλείµµατα. Και τι είναι τα ελλείµµατα; Τα
ελλείµµατα είναι: κερδίζω 100, ξοδεύω 130, 140, 150, ουσιαστικά
«δεν βγαίνω», αναγκάζοµαι να δανείζοµαι, να πληρώνω παλιά τοκοχρεολύσια και πάει λέγοντας. Αυτή είναι η πραγµατικότητα.
Επίσης, υπάρχει ένα παλαιό χρέος, για το οποίο µίλησε και ο
συνάδελφός µου κ. Κουρουµπλής, και ένα νέο χρέος, το οποίο
δεν αµφισβητεί κανείς. Είναι εκατόν σαράντα τέσσερα δισεκατοµµύρια. Από αυτά έχουµε πάρει τα εκατόν τριάντα τρία µε χαµηλό επιτόκιο 1,2%. Δεν νοµίζω να υπάρχει Έλληνας που να µην
αναγνωρίζει ότι σε αυτά τα χρόνια δόθηκαν κάποια άλλα χρήµατα πέραν του παλαιού χρέους.
Ακούµε πολύ καιρό τώρα την ανάγκη να δηµιουργηθεί µια
οµάδα, µια επιτροπή λογιστικού ελέγχου αυτού του χρέους.
Πράγµατι θα µπορούσε και να δηµιουργηθεί. Σε αυτό το θέµα,
λοιπόν, ας θέσουµε –το άκουσα και από το συνάδελφό µου κ.
Κουρουµπλή- ότι η Ελλάδα προχωρούσε σε εξοπλισµούς και ότι
οι δανειστές µάς έλεγαν «για να σας δανείσουµε, θα πάρετε και
αυτά τα αεροπλάνα και αυτά τα πλοία κ.λπ.». Αυτό στην πράξη
πώς αποδεικνύεται; Υπάρχει δηλαδή κάποιο γραµµένο χαρτί,
που θα το βρει αυτή η επιτροπή και θα πει ότι εξαναγκάστηκε
ένας Υπουργός να πει «ναι, βρε αδερφέ, θα πάρουµε και τα
RAFALE», ή δεν ξέρω τι άλλο, «για να πάρουµε ένα δάνειο»; Αυτό
στην πράξη δεν θα αποδειχθεί.
Άρα ας υποθέσουµε ότι, όταν πάµε στους δανειστές και τους
πούµε τέτοιου είδους επιχειρήµατα, όπως «ξέρετε, εµείς έχουµε
προβλήµατα µε την Τουρκία, όλη µέρα πετούν τα αεροπλάνα µας
κ.λπ.», υποθέτοντας ότι θα µας πουν «όµως, για να σας δώσουµε
εµείς το δάνειο, εσείς θα πάρετε από εµάς αυτό, για το άλλο δάνειο από εκεί κ.λπ.», αυτοί δεν το δέχονται. Αυτό είναι το ερώτηµα, το οποίο θέτω πάρα πολλές φορές στο δηµόσιο διάλογο.
Εγώ δέχοµαι ότι µπορεί στο ΣΥΡΙΖΑ και σε οποιοδήποτε άλλο
κόµµα να υπάρχουν καλύτεροι διαπραγµατευτές, να κάνουν δηλαδή µια καλύτερη προσπάθεια, όταν πάνε να διαπραγµατευτούν. Δεν υπάρχει ούτε µία περίπτωση να αποτύχουν στη
διαπραγµάτευσή τους; Σε αυτήν τη µία και µοναδική περίπτωση
–εγώ σας λέω πως δέχοµαι ότι υπάρχουν καλύτεροι διαπραγµατευτές- που οι δανειστές πουν «δεν δεχόµαστε», τι κάνουµε;
Εδώ η απάντηση είναι µεσοβέζικη: «Θα δούµε.». «Θα δούµε τι
θα κάνουµε µε το λαό.». «Θα ζήσουµε µε αυτά που βγάζουµε
πέντε-έξι µήνες.». Τέτοιες απαντήσεις παίρνουµε. Αυτές, όµως,
δεν είναι απαντήσεις που µπορούν να δηµιουργήσουν αίσθηµα
ασφάλειας. Εδώ ή ξέρω από πριν ότι πάω σε µία διαπραγµάτευση και µου έχει πει «έλα εδώ, θα δεχθώ αυτό και δεν θα δεχθώ
το άλλο» ή πάµε σε µονοµερείς ενέργειες.
Όµως, µονοµερής ενέργεια για τη χώρα –γιατί στις περιγραφές όλοι είµαστε καλοί- δυστυχώς, εδώ που φθάσαµε, τι σηµαίνει; Σηµαίνει πολλά. Σηµαίνει µεγάλους κινδύνους. Η χώρα δεν
µπορεί να τα βγάλει πέρα µε αυτά που βγάζει ως χώρα. Και ντοµάτες, δηλαδή, να πούµε ότι θα καλλιεργούµε, για να φάµε, τα
φυτοφάρµακα τα εισάγουµε. Αν µας πετάξουν έξω, δεν θα µπορούµε. Και αγελάδες και κατσίκια άγρια να λέµε ότι θα πάµε να
µαζεύουµε, και αυτά θέλουν ζωοτροφές. Μα και αυτές, έτσι
όπως τα καταφέραµε, τις εισάγουµε. Μέχρι που να δηµιουργηθεί, λοιπόν, αυτό το σύστηµα, µε αυτό το κενό, τι θα γίνει;
Έρχοµαι στα καύσιµα. Πρέπει να ξέρουµε από πριν πώς θα
εξασφαλίσουµε καύσιµα, στην περίπτωση που λέτε εσείς. Δεν
έχει κανένας όρεξη ούτε να έχει την τρόικα πάνω από το κεφάλι
του ούτε να δανείζεται ούτε να λένε «δεν έδιωξες χίλιους, αλλά
έδιωξες οκτακόσιους και δεν σου δίνω αυτό» και όλα αυτά τα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

πράγµατα, ας πούµε. Κανείς δεν έχει καµµία όρεξη. Πρέπει,
όµως, να καθίσουµε µε οµόνοια να δούµε τι θα κάνουµε. Καύσιµα
θα βρούµε;
Ακούω από τον ΣΥΡΙΖΑ ότι θα κάνουµε διακρατικές συµφωνίες. Ναι, αλλά ποιο κράτος, ποια Σαουδική Αραβία θα δεχθεί να
έχει κάνει από πριν µια διακρατική συµφωνία, όταν δεν ξέρει σε
ποιο νόµισµα την έχει κάνει; Άρα θα κινδυνεύσουµε. Διότι, άµα
δεν έχουµε καύσιµα, δεν θα κυκλοφορεί το ΕΚΑΒ, δεν θα κυκλοφορεί το Λιµενικό. Θα γίνει «µύλος» το Αιγαίο, γιατί δεν θα µπορούν να ελέγχουν τα σύνορα.
Αυτήν την εβδοµάδα µόνο έχουµε κάθε µέρα παραβιάσεις στο
Αιγαίο. Κάθε µέρα! Σχετίζονται µε τα διεθνή θέµατα, µε τη σύγκρουση της Τουρκίας µε την Αίγυπτο, µε το ότι η Τουρκία
έσπευσε να δείξει τη δύναµή της στη συµµαχία όσον αφορά τη
Συρία. Όµως, κάθε µέρα µπαίνουν έξι αεροπλάνα. Μπαίνει ένα
ραντάρ. Έχει µπει και ελικόπτερο. Σηκώνονται τα αεροπλάνα
µας, πηγαίνουν και τα αναχαιτίζουν. Και αυτό πώς βγαίνει; Βγαίνει -για να είµαστε όλοι ήρεµοι- διότι όλα τα αεροπλάνα, αφού
έκαναν τις παραβάσεις και τις παραβιάσεις, αναχαιτίστηκαν και
αναγνωρίστηκαν κατά πάγια πρακτική. Αυτό, όµως, σηµαίνει ότι
σηκώθηκαν αεροπλάνα, έφυγαν πιλότοι, κάηκαν καύσιµα,
υπήρξε συντήρηση αεροπλάνων. Όλα αυτά έχουν ανάγκες. Το
έχουµε ξαναπεί.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Όλα αυτά µάς τα δίνουν;
Έλεος!
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Έρχοµαι στα φάρµακα. Δεν κάνεις εισαγωγές. Πώς δεν θα εισαγάγεις φάρµακα; Δεν παράγεις φάρµακα.
Να είµαστε, λοιπόν, λογικοί. Δεν είναι κανένας περισσότερο ή λιγότερο πατριώτης! Όλοι από την ιστορία µας φαινόµαστε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Δεν ισχυρίστηκα εγώ αυτό!
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Μα δεν απαντάω µόνο σε εσάς, αγαπητέ
συνάδελφε. Λέω γενικά για ένα σκεπτικό του ΣΥΡΙΖΑ που λέει
«εµείς δεν αναγνωρίζουµε άλλο χρέος, έχουµε χρέος µόνο στον
ελληνικό λαό». Ο ελληνικός λαός όµως διά των κυβερνήσεών του
–δεν διαφωνώ- αλλά και διά άλλων θεσµών, όπως των συνδικαλιστών του -που πρέπει όλα να είναι πλούσια και ωραία- έχει
χρέος. Το ηθικό χρέος απέναντι στον ελληνικό λαό το έχουµε
όλοι. Δεν είναι κανένας πιο πατριώτης. Αλίµονο. Ποιος έχει όρεξη
αυτήν τη στιγµή να διεξάγεται προεκλογική εκστρατεία σε κοτζάµ Γερµανία και να ασχολούνται µόνο µε την Ελλάδα, λες και
δεν έχουν να ασχοληθούν µε δικά τους θέµατα; Επικοινωνιακά
θέµατα είναι αυτά, να παραπληροφορούν τη δική τους κοινή
γνώµη. Γιατί µόλις τώρα βγήκε και το δελτίο της Στατιστικής Υπηρεσίας που λέει ότι ένας στους τέσσερις Γερµανούς δεν µπόρεσε να πάει διακοπές. Άρα υπάρχουν θέµατα που κρύβονται
πίσω απ’ αυτά που λέµε.
Δεν θέλω να παίρνω το χρόνο, γι’ αυτό θα είµαι σύντοµη. Θα
ήθελα κάποια στιγµή σ’ αυτόν το δηµόσιο διάλογο για την περίπτωση που πάµε και τους πούµε ότι εµείς θέλουµε παύση πληρωµών, θέλουµε να κάνουµε πρώτα το λογιστικό έλεγχο και µας
πουν «όχι», γι’ αυτήν την περίπτωση θα ήθελα ως Ελληνίδα πολίτης ένα plan B.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Ελάτε να συζητήσουµε.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Όχι, τι να συζητήσουµε;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Να πάρει η Βουλή πάνω της
το θέµα.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Έχετε κάνει ιδρυτικά συνέδρια. Έχετε
βγάλει πολιτικά κείµενα. Μ’ αυτά ασχολείστε µόνο, «Έξω οι βάσεις του θανάτου» και τέτοια. Για τα άλλα λέτε «θα δούµε».
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Θέλω να µας πείτε και για
την ΕΛΣΤΑΤ.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Ναι. Θα πω γι’ αυτό. Μ’ αυτό θα κλείσω.
Στον ελληνικό λαό όµως και σε εµάς που τον εκπροσωπούµε
πρέπει να πείτε: «Παιδιά, αν µας πουν «όχι», θα κάνουµε αυτό.
Θα φύγουµε από το ευρώ, θα κοιτάξουµε να µην έχουµε για ένα
διάστηµα φάρµακα, θα µας κάνουν µια ανθρωπιστική αερογέφυρα και θα µας στείλουν τα φάρµακα που χρειαζόµαστε». Αυτό
το είχε πει και ο Ρίξινγκερ, που είναι του δικού σας κόµµατος.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Αυτά είναι παραµύθια.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Είχε πει ότι σε περίπτωση που η Ελλάδα…
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Δεν κάνουµε
διάλογο, κυρία Βούλτεψη. Παρακαλώ, ολοκληρώστε.
Κύριε Κουρουµπλή, σας παρακαλώ. Σας ακούµε µε σεβασµό
όταν µιλάτε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Είστε ηττοπαθής.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Δεν είµαι ηττοπαθής. Και αυτά δεν θα τα
λέτε σε µένα, γιατί ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι όταν δίνω µάχες
τις δίνω για να τις κερδίζω. Δεν τις δίνω για να τις χάνω. Είστε
διπλά χαµένος.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Εσείς ειδικά δεν πρέπει να
είστε ηττοπαθής.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας παρακαλώ,
κύριε Κουρουµπλή.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Αν ξεκινάς µε το αρνητικό,…
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Όχι. Δεν ξεκινάς έτσι. Ξεκινάς µε σχέδιο.
Με τι να ξεκινήσω; Με το θετικό, ότι είστε τόσο σπουδαίοι, που
δεν θα χάσετε διαπραγµάτευση; Δεν µπορώ να το δεχθώ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Είµαστε µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είµαστε εταίροι και όχι υπήκοοι της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Μόλις δώσετε το plan Β για την περίπτωση που πουν «όχι», είµαι µαζί σας -αλήθεια σάς το λέω, αξιόπιστα- για να µη βρεθεί η χώρα σε χειρότερα δεινά απ’ όσα
βλέπουµε και να µην υπάρξει περίπτωση να µην µπορούν να σηκώνονται τα αεροπλάνα µας στο Αιγαίο. Αυτήν τη βδοµάδα κάθε
µέρα αναχαιτίζονται έξι µε οκτώ αεροπλάνα.
Το θέµα της ΕΛΣΤΑΤ δεν σχετίζεται µε το ζήτηµά µας, κύριε
Κουρουµπλή. Το ζήτηµά µας εξακολουθεί να υφίσταται και σχετίζεται µε την ανάγκη -το έχω ξαναπεί, αφού έχει γίνει «µπαλάκι»
η υπόθεση…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Γιατί τον κρατάτε τον Γεωργίου στη θέση του; Πείτε µας την άποψή σας γι’ αυτό.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Αφού δεν µε αφήνετε να µιλήσω.
…έχει γίνει «µπαλάκι» η υπόθεση του Γεωργίου µεταξύ της
Βουλής και του Υπουργείου Οικονοµικών. Εγώ διαφωνώ µε αυτό.
Το έχω πει δηµόσια, έχω καταθέσει στους εισαγγελείς. Τα ξέρετε
αυτά. Ο ίδιος δεν έχει την ευθιξία να παραιτηθεί. Το θέµα αυτήν
τη στιγµή βρίσκεται στη δικαιοσύνη και, όπως ξέρετε, έχει αναζωπυρωθεί. Ελπίζουµε, πιστεύουµε, ότι θα κάνει το καθήκον της
και µε βάση τις νέες παρεµβάσεις του Δικηγορικού Συλλόγου
Αθηνών, ο οποίος µας είχε καλέσει και µάρτυρες. Το ξέρετε
πάρα πολύ καλά. Άρα δεν εγκαταλείπουµε το θέµα.
Ως προς το σηµερινό µας ζήτηµα, να σηµειώσω µόνο ότι βάσει
της τροπολογίας του Υπουργείου Εργασίας ο κ. Γεωργίου πλέον
θα είναι υποχρεωµένος να ασφαλίζεται. Αν θυµάστε, είχε πετύχει
και αυτό το προνόµιο. Δεν ασφαλιζόταν, γιατί ήταν συνταξιούχος
εξωτερικού. Εδώ υπάρχει το σχετικό εδάφιο στην παράγραφο 3,
όπως είδατε στην τροπολογία, που λέει ότι είναι υποχρεωµένοι
να καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές και αυτοί οι οποίοι είναι
συνταξιούχοι ελληνικού ή αλλοδαπού ασφαλιστικού φορέα.
Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Αν ήσασταν υπάλληλος,
κυρία Βούλτεψη, θα σας είχαν απολύσει, αν διωκόσασταν σε
βαθµό κακουργήµατος. Όµως ο κ. Γεωργίου είναι ακλόνητος στη
θέση του.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
πολύ.
Τον λόγο έχει ο κ. Κωνσταντίνος Τριαντάφυλλος.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία
Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, θα ήθελα να ξεκινήσω τη σηµερινή οµιλία µου µπαίνοντας κατευθείαν στο θέµα
των τροπολογιών, διότι νοµίζω ότι στη χθεσινή δική µου οµιλία,
αλλά και στη σηµερινή και χθεσινή οµιλία του εισηγητή µας, έγινε
ξεκάθαρο ποια ακριβώς είναι η άποψή µας για τα άρθρα και η
επί της αρχής θέση µας για το νοµοσχέδιο.
Νοµίζω ότι ένα κοµµάτι που έρχεται σήµερα µε την υπ’ αριθµόν 716/162 τροπολογία είναι καινοτόµο, καθώς έχει να κάνει µε
την αξιοποίηση της εκκλησιαστικής περιουσίας. Σήµερα, αυτό
είναι πραγµατικά ένα ζητούµενο, προκειµένου να µπορέσουµε
να ενεργοποιήσουµε την εκκλησιαστική περιουσία µε τρόπο τέ-

871

τοιο, που να συµβάλλει στη µεγάλη δηµοσιονοµική προσπάθεια,
στη µεγάλη προσπάθεια για την ανάκαµψη που κάνει η χώρα. Σε
αυτήν την κατεύθυνση τόσο η ίδια η φύση της συγκεκριµένης
εταιρείας, όσο όµως και η στόχευση της συγκεκριµένης νοµοθετικής πρωτοβουλίας είναι θετική και σηµαντική.
Έρχοµαι τώρα στην τροπολογία 734/165 που αφορά συνταξιοδοτικά ζητήµατα των αιρετών. Θα ήθελα να διευκρινίσω, κύριε
Υπουργέ, ότι εγώ έχω εκλεγεί τον Μάιο και τον Ιούνιο του 2012
και υπάγοµαι στην κατηγορία των Βουλευτών που δεν θα λάβουν
σύνταξη. Εποµένως µπορώ να µιλήσω για το παρελθόν µε τρόπο
ο οποίος να είναι αντικειµενικός και δεν µπορεί κάποιος να µε κατηγορήσει ότι κοιτάζω προσωπικό ή άλλο συµφέρον σε µία λογική που, δυστυχώς, λόγω του αντικοινοβουλευτισµού που
υπάρχει στην ελληνική κοινωνία, θα ήταν εύκολο να πιστέψει ο
µέσος Έλληνας πολίτης.
Θεωρώ τη συγκεκριµένη τροπολογία άδικη και τιµωρητική για
τους αιρετούς. Δεν αναφέροµαι µόνο στους Βουλευτές ή στους
Υπουργούς, αλλά αναφέροµαι στο σύνολο των αιρετών της
χώρας, τους δηµάρχους, τους κοινοτάρχες, τους ανθρώπους
που θέλησαν να προσφέρουν στις τοπικές τους κοινωνίες και
που σήµερα τους διαχωρίζουµε σε δύο κατηγορίες. Στη µία κατηγορία, που ρυθµίζει η συγκεκριµένη τροπολογία και που
αφορά τους εργαζόµενους στον ιδιωτικό τοµέα ή τους εµπόρους
και στους οποίους απαγορεύουµε να λάβουν σύνταξη στα
εξήντα επτά τους χρόνια για το επάγγελµά τους και στην άλλη
κατηγορία, όπου υπάγονται όλοι οι άλλοι, δηλαδή οι δικηγόροι,
οι γιατροί, οι µηχανικοί, οι δηµόσιοι υπάλληλοι, οι οποίοι θα πάρουν τη σύνταξη -όπως όλοι οι Έλληνες πολίτες- στα εξήντα
επτά τους χρόνια.
Με τη συγκεκριµένη τροπολογία νοµοθετούµε, κύριε Υπουργέ,
ουσιαστικά για το παρελθόν –αναδροµικά, δηλαδή- ότι κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι θέλησαν να εργαστούν στους καποδιστριακούς
δήµους, όπως υπήρξαν -και ενδεχοµένως για τέσσερα χρόνια,
χωρίς να δικαιούνται σύνταξη για την προσφορά τους, δηλαδή
την ιδιότητά τους τη δηµαρχιακή, την κοινοτική, του νοµάρχη- και
που δεν δικαιούνται άλλη σύνταξη, δεν θα πάρουν σύνταξη στα
εξήντα επτά τους, όπως οι συµπολίτες τους, αλλά τους λέµε:
«Επειδή µπήκατε στη διαδικασία να προσφέρετε στα κοινά, στην
τοπική σας κοινωνία, θα πάρετε σύνταξη στα εβδοµήντα ένα». Και
ισχυριζόµαστε ότι αυτή είναι µία λογική η οποία είναι θετική; Όχι.
Εγώ πιστεύω –και το λέω καθαρά- ότι αυτή η λογική δεν ευνοεί τη
δηµοκρατία µας, ότι στοχοποιούµε συγκεκριµένους ανθρώπους,
ανεξάρτητα από την πολιτική και κοµµατική τους τοποθέτηση σήµερα, χτες ή αύριο, και τους λέµε «επειδή ακριβώς προσφέρατε
τότε, σήµερα δεν θα πάρετε σύνταξη».
Με αυτόν τον τρόπο καταργείται ουσιαστικά το δικαίωµα
αυτών των ανθρώπων να εξαγοράσουν –δηλαδή να πληρώσουν
σήµερα- τη θητεία τους, ούτως ώστε να λάβουν σύνταξη για το
επάγγελµά τους. Ξαναλέω εδώ ότι αυτό δεν αφορά τους δικηγόρους και τους γιατρούς, που δεν είναι όλοι πλούσιοι –διότι η
µεγάλη πλειοψηφία των δικηγόρων και των γιατρών σήµερα, κυρίως της νέας γενιάς, είναι φτωχοί, µικροµεσαίοι- αλλά αφορά
αυτούς που πραγµατικά θα έπρεπε να προστατεύσουµε, που
είναι οι εργαζόµενοι στον ιδιωτικό τοµέα, οι ασφαλισµένοι, δηλαδή, στο ΙΚΑ.
Θεωρώ ότι πρέπει, τουλάχιστον, να έρθει ρύθµιση η οποία να
εξασφαλίζει την ισότητα για το παρελθόν και την ισότητα για το
µέλλον. Γιατί γνωρίζετε καλά, κύριε Υπουργέ, ότι µετά τον «Καλλικράτη» την ασφαλιστική εισφορά του δηµάρχου που είναι
ασφαλισµένος στο ΙΚΑ την καταβάλλει η τοπική αυτοδιοίκηση και
σωστά την καταβάλλει.
Το ίδιο, όµως, θα έπρεπε να ισχύσει και για το παρελθόν. Δεν
µπορούµε να έχουµε δύο µέτρα και δύο σταθµά.
Εποµένως πρέπει να εξασφαλίσουµε την ισότητα των Ελλήνων
πολιτών, όχι µόνο όταν αυτοί είναι οι διοικούµενοι, αλλά όταν και
αυτοί συµµετέχουν και προσφέρουν στα κοινά.
Όσον αφορά στην τροπολογία µε αριθµό 736/167, στο άρθρο
2, θέλω να πω τα εξής: Προτείνετε να νοµοθετήσουµε µία παράταση προθεσµίας για τη στελέχωση της Κεντρικής Μονάδας
Κρατικών Ενισχύσεων. Εδώ θα θέλαµε περισσότερες εξηγήσεις,
κύριε Υπουργέ, ούτως ώστε να γνωρίζουµε κι εµείς για ποιο λόγο
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δεν έχει µπορέσει να στελεχωθεί ακόµα, ποια θα είναι η ευνοϊκή
ρύθµιση και πώς θα ολοκληρωθεί αυτό µε την παράταση την
οποία θα ψηφίσουµε.
Στο άρθρο 7 της ίδιας τροπολογίας έρχεστε να κάνετε µία
ρύθµιση σχετικά µε τη µεταφορά εργαζοµένων της Εκτελεστικής
Γραµµατείας Κυβερνητικής Επιτροπής, Παιδείας και Πολιτισµού.
Ορθό, εφόσον εξασφαλίζεται µε αυτόν τον τρόπο η καλύτερη
λειτουργία των γραµµατειών που υποστηρίζουν το έργο της Κυβέρνησης. Πρέπει, όµως, αυτό να γίνεται µε τρόπο αξιοκρατικό,
αδιάβλητο, αντικειµενικό, ούτως ώστε να υπάρχει διαφάνεια και
καµµία σκιά στις µεταφορές αυτών των εργαζοµένων, να µην
υπάρξει καµµία υποψία ή υπόνοια ότι µπορεί να υπάρξει ευνοϊκή
ρύθµιση για έναν και να µην υπάρξει ανάλογη µεταφορά του συνόλου των εργαζοµένων, εφόσον αυτή είναι αναγκαία για τη λειτουργία της Γενικής Γραµµατείας της Κυβερνήσεως.
Τέλος, θα ήθελα να αναφερθώ στην τροπολογία µε αριθµό
738/169, µε την οποία προτείνετε την παράταση των συµβάσεων
για τη µεταφορά των µαθητών µέχρι και το 2014, 2013-2014.
Εδώ, ίσως, νοµοτεχνικά θα έπρεπε να διορθωθεί και να υπάρξει
ακριβής ηµεροµηνία παρατάσεως, ούτως ώστε να είναι σαφές
ότι αναφέρεται η συγκεκριµένη διάταξη µέχρι τις 31-12-2014 και
όχι γενικά το 2014.
Στο λίγο χρόνο που µου αποµένει, εισέρχοµαι σε µία µεγάλη
συζήτηση που υπήρξε το τελευταίο διάστηµα για το δηµόσιο
χρέος της χώρας. Εγώ έχω ξαναπεί κάποιοι οικονοµικά αναλφάβητοι έχουν εντοπίσει ένα σηµείο στο οποίο θεωρούν ότι µπορούν
να κάνουν αντιπολίτευση. Δύο είναι οι βασικοί µύθοι οι οποίοι
υπάρχουν αυτήν τη στιγµή στο δηµόσιο διάλογο. Ο ένας µύθος,
ο οποίος έρχεται από ένα κοµµάτι της λαϊκιστικής αντιπολίτευσης,
λέει ότι πήραµε 250, 260 δισεκατοµµύρια -τα µετράει ο καθένας
διαφορετικά- και από αυτά µόνο 7,8 δισεκατοµµύρια πήγαν στον
εθνικό προϋπολογισµό, ενώ όλα τα άλλα πήγαν στους τόκους,
στους τοκογλύφους κ.ο.κ.. Μέγιστος µύθος!
Πώς αποδεικνύεται; Πολύ απλά. Η χώρα δεν έχει πρόσβαση
στις αγορές. Τα ελλείµµατα που παρήχθησαν από το 2010 µέχρι
και το 2013 -ευελπιστούµε να έχουµε τουλάχιστον πρωτογενές
πλεόνασµα, όχι γενικό πλεόνασµα, πρωτογενές πλεόνασµα- καλύφθηκαν από αυτήν τη δανειοδότηση. Από αυτήν τη δανειοδότηση καλύφθηκε και η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, η
οποία οδήγησε στην απόκτηση περιουσιακών στοιχείων από την
πλευρά του ελληνικού δηµοσίου, δηλαδή των Ελλήνων πολιτών.
Οι Έλληνες πολίτες, το ελληνικό δηµόσιο, απέκτησαν µετοχές
στο τραπεζικό σύστηµα, µεγάλο κοµµάτι του τραπεζικού συστήµατος, των ιδιωτικών τραπεζών, τις οποίες προφανώς κάποια
στιγµή θα τις πουλήσουν, ούτως ώστε να πάρουν πίσω τα ίδια ή
περισσότερα -ευελπιστούµε- χρήµατα από αυτά που έχουν καταθέσει. Αυτό, λοιπόν, είναι ένα κοµµάτι.
Ο δεύτερος µύθος είναι ο εξής: Τι πετύχαµε µε τα µνηµόνια
και τα προγράµµατα προσαρµογής; Τίποτα. Το 2010 είχαµε 320
δισεκατοµµύρια δηµόσιο χρέος. Το 2013 έχουµε 320 δισεκατοµµύρια δηµόσιο χρέος. Ποιο ήταν το αποτέλεσµα όλης αυτής της
ιστορίας; Είναι µια προσπάθεια η οποία έγινε από άγνωστα κέντρα -εκτός κυρίως Ελλάδος- ούτως ώστε να βάλουν την Ελλάδα
στο πρόγραµµα, γιατί αυτός ήταν ο στόχος των σιωνιστών και
των άλλων δεινών εχθρών της χώρας µας. Αυτός είναι ο µύθος.
Στην ουσία του ο γνήσιος εκφραστής είναι αυτός ο οποίος µιλάει
για τους σιωνιστές. Και γνωρίζουµε ποιος είναι αυτός. Δυστυχώς,
ακολουθούν και άλλοι σε αυτόν το µύθο.
Ποια είναι η αλήθεια; Η χώρα το 2010 είχε όντως 320 δισεκατοµµύρια χρέος. Είχε, όµως, ταυτόχρονα στις 31-12 36 δισεκατοµµύρια ευρώ έλλειµµα. Δηλαδή κάθε χρόνο µας έλειπαν 36
δισεκατοµµύρια. Εάν η χώρα δεν είχε προχωρήσει σε πρόγραµµα προσαρµογής, κάθε χρόνο από τότε θα είχαµε αυτά τα
χρήµατα. Δηλαδή, περίπου 150 δισεκατοµµύρια θα είχαν προστεθεί στα 320 δισεκατοµµύρια και σήµερα η χώρα θα είχε 470
δισεκατοµµύρια ευρώ χρέος.
Αυτή είναι η αλήθεια. Επειδή, όµως, µπορέσαµε ως Έλληνες
πολίτες να πάρουµε στην πλάτη µας αυτήν τη µεγάλη προσπάθεια, η χώρα έχει συγκρατήσει το δηµόσιο χρέος, τη δυναµική
του, δηλαδή την πρόβλεψη του να πάει προς τα κάτω. Αυτό είναι
το πρώτο.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

Δεύτερον, υπάρχουν και άλλα στοιχεία σε ένα χρέος. Δεν είναι
µόνο ο απόλυτος αριθµός. Θα πω αυτά τα δύο στοιχεία τα οποία
υπάρχουν.
Το ένα στοιχείο έχει να κάνει µε το πότε αποπληρώνεται το
χρέος, δηλαδή ποιος είναι ο µέσος χρόνος αναχρηµατοδότησης
του χρέους, πότε λήγει ένα οµόλογο, για να το καταλάβει ο Έλληνας πολίτης. Το 2010 ο µέσος χρόνος αναχρηµατοδότησης
του χρέους ήταν πεντέµισι χρόνια. Το 2013 ο µέσος χρόνος είναι
δεκαπεντέµισι χρόνια. Δεν σκάνε, δηλαδή, τα επόµενα χρόνια
όλα µαζί τα οµόλογα και υπάρχει ένας αέρας. Ανασαίνει η ελληνική οικονοµία και µπορούµε να τακτοποιήσουµε πιο εύκολα τις
οφειλές µας.
Το δεύτερο και πολύ σηµαντικό στοιχείο -δεν είναι µόνο ποιοτικό είναι και ποσοτικό- είναι το τι πληρώνει ο Έλληνας πολίτης,
τι πληρώνει η ελληνική οικονοµία, το ελληνικό κράτος κάθε
χρόνο για τους τόκους του συγκεκριµένου χρέους. Το 2010 πληρώναµε 18 δισεκατοµµύρια έως 20 δισεκατοµµύρια κάθε έτος
για τόκους. Το 2013 πληρώνουµε 8 δισεκατοµµύρια έως 9 δισεκατοµµύρια, δηλαδή λιγότερο από το µισό. Αυτό είναι ελάφρυνση στους τόκους, είναι ελάφρυνση στις δηµοσιονοµικές µας
υποχρεώσεις και, στην τελική, είναι ελάφρυνση στον µέσο Έλληνα, ο οποίος δεν επιβαρύνεται επιπλέον για την εξόφληση ελλειµµάτων ή δανείων που έλαβαν οι προηγούµενες γενιές.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ολοκληρώστε,
κύριε συνάδελφε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία
Πρόεδρε, για την ανοχή σας.
Με αυτές τις λίγες παρατηρήσεις, θα ήθελα να κλείσω και να
πω ότι στην προσπάθεια αυτή που κάνουµε όλοι µαζί -γιατί
ακούω πολλές δηµιουργικές απόψεις απ’ όλες σχεδόν τις πτέρυγες της Βουλής- θεωρώ ότι πρέπει τουλάχιστον να ανοίγουµε
τα αντικειµενικά στοιχεία στον Έλληνα πολίτη, ο οποίος βρίσκεται σε δυσχερή θέση, και να του δίνουµε ουσιαστικά το µήνυµα
ότι η θυσία που πραγµατοποιεί όχι µόνο πιάνει τόπο, αλλά έχει
και στόχευση. Και η στόχευση είναι καθαρή, η στόχευση είναι
µπροστά του και τη στόχευση αυτήν πρέπει να τη γνωρίζουµε
και να τη λέµε σε κάθε Έλληνα πολίτη.
Με αυτές τις λίγες σκέψεις θα ήθελα να κλείσω τη σηµερινή
µου οµιλία.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Τριαντάφυλλε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Τµήµα τα εξής:
Η Διαρκής Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων καταθέτει την
Έκθεσή της στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών:
«Κύρωση της Σύµβασης Παραχώρησης του αποκλειστικού δικαιώµατος παραγωγής, λειτουργίας, κυκλοφορίας, προβολής και
διαχείρισης των Κρατικών Λαχείων».
Επίσης, η Διαρκής Επιτροπή Δηµόσιας Διοίκησης, Δηµόσιας
Τάξης και Δικαιοσύνης καταθέτει την Έκθεσή της στο σχέδιο
νόµου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωµάτων: «Κύρωση Συµφωνίας ανταλλαγών και συνεργασίας
µεταξύ του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Λαϊκής Δηµοκρατίας της
Κίνας».
Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Κωνσταντίνος Γιοβανόπουλος.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Σε ένα οποιοδήποτε µέτρια οργανωµένο κράτος µια τέτοια µέρα θα έπρεπε ήδη να βρίσκεται σε διαρκή σύσκεψη η στρατιωτική του ηγεσία µε την
εθνική ηγεσία, καθώς οι εξελίξεις στη Μεσόγειο φαίνεται ότι είναι
εξαιρετικά δραµατικές.
Ζούµε όλοι κάποιες νέες αστυνοµικές συµπεριφορές στη Μεσόγειο. Παρακολουθούµε τα διεθνή Μέσα Ενηµέρωσης. Νοµίζω
ότι αυτό που γίνεται στη Συρία θα έπρεπε να µας απασχολεί εξαιρετικά σοβαρά. Και θα έπρεπε κάποιοι στρατηγοί, κάποιοι άνθρωποι της Εθνικής Άµυνας, ίσως το Κεντρικό Εθνικό Συµβούλιο,
αυτήν τη στιγµή να βρίσκεται σε διαρκή σύσκεψη.
Ήδη ακούµε ότι η επέµβαση που µέλλει γενέσθαι –ίσως- στη
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Συρία, θα γίνει την Παρασκευή. Ίσως να µην γίνει γιατί είναι η
ηµέρα προσευχής των µουσουλµάνων. Ίσως να γίνει Σαββατοκύριακο. Πάντως όταν µια φωτιά –όπως έλεγε ο παππούς µουέρχεται στη γειτονιά, περίµενέ την και στη γωνιά.
Αυτό σηµαίνει ότι πρέπει άµεσα να βρούµε την εθνική συνεννόηση, άµεσα πρέπει να επιδείξουµε εκείνην τη σοβαρότητα που
απαιτούν οι στιγµές και να αντιληφθούµε ότι τα συµβαίνοντα σε
αυτήν εδώ τη θάλασσα, τη µεσογειακή, µας αφορούν ευθέως και
να µην αναλωνόµαστε σε κοκοροµαχίες και σε χαµηλού επιπέδου
νοµοσχέδια όπως αυτό. Δυστυχώς πρέπει να τοποθετηθούµε και
εµείς, µέχρι να δούµε η Κυβέρνηση πώς θα πάρει αυτό το σοβαρότερο ρόλο της.
Έλεγα και χθες για εκείνο το κοµµάτι όπου υπάρχει ο ισλαµιστικός φονταµενταλισµός στη Συρία και δεν ξέρουµε πώς θα εξελιχθεί, όταν το θρησκευτικό εργαλείο γίνεται µοχλός πολιτικής
πίεσης. Έλεγα, λοιπόν, ότι έχουµε και εδώ στην Ελλάδα φαινόµενα και θα περίµενα από τον ΣΥΡΙΖΑ εκείνην την οριστική απάντηση για το αν ο Βουλευτής του από τη Ροδόπη όντως προέβη
σε εκείνην τη δήλωση ότι όσοι διόρισαν τους ιµάµηδες, δηλαδή
η ελληνική Βουλή, είναι άσχετοι. Αυτή είναι µία δήλωση η οποία
πλήττει την ευηµερία, την ειρηνική διαβίωση και την αρµονία
στην περιοχή της Θράκης. Και αυτές οι γιορτές περί εκατό χρόνων «δηµοκρατίας Τουρκικής Θράκης, Δυτικής» κ.λπ., πρέπει
όλες να απορριφθούν µέσα εδώ, στην καρδιά του ελληνικού
έθνους.
Το ίδιο περιµένω οπωσδήποτε και από το ΠΑΣΟΚ. Ελπίζω να
µην υπάρχουν. Κάντε µία δήλωση, σας παρακαλώ. Δεν βλέπω
τον Βουλευτή, τον κ. Χατζή Οσµάν. Κάντε µία δήλωση. Τουρκική
µειονότητα στη Θράκη ή στη «Δυτική Θράκη», όπως τη λένε, δεν
υπάρχει. Ρητά, κατηγορηµατικά, να τελειώνουµε µε αυτή τη
φράση, γιατί ακούστηκε, δηµοσιεύθηκε, γίνεται λόγος. Να τελειώνουµε. Θέλουµε αυτήν την ώρα ρητές απαντήσεις και αυτήν
την ώρα θέλουµε µία στάση η οποία να ενώνει τους Έλληνες και
να µην τους διχάζει.
Έρχοµαι στο συγκεκριµένο νοµοσχέδιο, για το οποίο πρέπει
να πούµε µερικά λόγια. Επέµενα και χθες, επιµένουµε και σήµερα και µάλιστα οι Ανεξάρτητοι Έλληνες έχουµε ήδη καταθέσει
αίτηση για ονοµαστική ψηφοφορία σε ό,τι αφορά τουλάχιστον
τρεις περιπτώσεις. Η πρώτη περίπτωση είναι για το επίµαχο ΤΑΙΠΕΔ και τις µεταγραφές στις οποίες διαφωνούµε. Ακούστε. Είµαστε ένα κράτος που αυτή τη στιγµή πολιορκούµεθα, αν δεν
είµαστε ήδη υπό κατοχή. Πολιορκούµεθα από τους παγκόσµιους
τραπεζίτες, που έρχονται να υφαρπάξουν την περιουσία µας, έρχονται να πάρουν γη και ύδωρ από την ελληνική γη.
Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να επιδείξουµε ακόµη και νοµικούς χειρισµούς τέτοιους που θα αποκλείουν και κάθε πιθανή
δυνατότητα να µας πάρουν κάποια από τα ακίνητά µας. Αντί γι’
αυτό, βλέπουµε µε το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο να προσπαθείτε
να µεταγράψετε στο όνοµα του ΤΑΙΠΕΔ τις σχολάζουσες κληρονοµίες και τα κληροδοτήµατα των ευεργετών. Γιατί να το κάνετε
αυτήν την ώρα; Ποιος λόγος σάς πιέζει και ποιος είναι εκείνος ο
µοχλός ο οποίος σας φέρνει τώρα τόσο αδύναµους, ώστε να κάνετε αυτό το πράγµα αυτήν την ώρα, που θέλουµε να περισώσουµε, που θέλουµε να διαφυλάξουµε, που θέλουµε να µην
πουλήσουµε; Το κάνετε όµως.
Και θέλω να δω γιατί θέλετε αυτό το πιστοποιητικό. Το ζήτησα
χθες από τον κ. Ταµήλο, ως εισηγητή φυσικά µε την έννοια της
νοµοθετικής εξουσίας την οποία ασκεί. Ζήτησα να µου περιγράψει µε επάρκεια πώς θα πείσει τους Βουλευτές του αύριο να ψηφίσουν αυτήν τη συγκεκριµένη πράξη, την εµπράγµατη πράξη
της µεταγραφής στο µεταγραφοφύλακα, στον κτηµατολόγο.
Γιατί να το κάνουµε τώρα; Και γι’ αυτό θέλουµε να ακούσουµε
εµείς οι Ανεξάρτητοι Έλληνες στην ονοµαστική ψηφοφορία πώς
τοποθετείται κάθε Έλληνας Βουλευτής.
Βέβαια δεν είναι µόνο αυτό. Βλέπουµε αυτή την κατάπτυστη
τροπολογία για τον πρόεδρο της ΕΛΣΤΑΤ, αυτό το πρόσωπο για
το οποίο οι σκοτεινές κουρτίνες φαίνεται ότι για καιρό ακόµη θα
πάλλονται, καθώς κινούνται νήµατα µπρος- πίσω στις εισαγγελίες, µπρος-πίσω στα κανάλια για τις συµπεριφορές του. Σε ένα
στοιχειωδώς ευνοµούµενο κράτος αυτός ο άνθρωπος θα έπρεπε
ήδη να έχει παραιτηθεί, αλλά προφανώς είναι του ιδίου φυράµα-
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τος µε τον κ. Σταυρίδη, για τον οποίο µίλησα εκτενώς χθες και
δεν θέλω να αναλώσω άλλο χρόνο κοινοβουλευτικό γι’ αυτό το
όνοµα.
Για τον κ. Γεωργίου, λοιπόν, για τον οποίο ο Άρειος Πάγος συνεχίζει την έρευνα, για τον οποίο ακούγονται τα µύρια όσα, οι
ισχυρισµοί δείχνουν ότι πράγµατι αλλοίωσε τα στατιστικά στοιχεία, και ότι ο άνθρωπος αυτός είναι επικίνδυνος, εσείς µε τη
συγκεκριµένη τροπολογία σήµερα, στα τέλη Αυγούστου του
2013, δίνετε την υπερεξουσία να είναι υπερεισαγγελέας, να είναι
επάνω από το Ελεγκτικό Συνέδριο, πάνω από το Συµβούλιο της
Επικρατείας. Ο ίδιος, λέει, θα ορίζει ποια πρόσωπα θα έχουν
πρόσβαση στο φορολογικό απόρρητο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα επιτρέψουµε να περάσει µία
τέτοια τροπολογία; Θα επιτρέψουµε να διασύρεται η αξιοπιστία
αυτής της χώρας και το αξιότιµο; Το αξιότιµο είναι αδιαπραγµάτευτο γι’ αυτήν τη χώρα.
Δεν πρέπει να επιτρέψουµε, ούτε εµείς ούτε κανένας που µιλάει ελληνικά σε αυτήν τη χώρα, να συνεχίσει αυτή η µέθοδος
νοµοθεσίας, αυτές οι τροπολογίες να έρχονται σε αυτό εδώ το
Κοινοβούλιο και να ακούµε ότι µπορεί και να ψηφιστούν. Να γίνει
ονοµαστική ψηφοφορία και ο καθένας να πάρει τη θέση του.
Ο καθηγητής Κοντογιώργης µιλάει για διπλή κατοχή στη χώρα.
Χθες µίλησα για τον παγκόσµιο τραπεζίτη που τώρα έρχεται και
λυµαίνεται οποιαδήποτε ελπίδα έχει αυτός ο ελληνικός λαός.
Η εσωτερική κατοχή, όµως, είναι το πνεύµα µε το οποίο διαχειρίζονται οι άνθρωποι της Κυβέρνησης αυτόν το θώκο τον
οποίο τους ανέθεσε ο ελληνικός λαός. Είναι η έννοια του κατόχου. Πάει -λέει- ο Υπουργός Υγείας, κοιτάει τους εργαζόµενους
σε ένα νοσοκοµείο και τους λέει: «Κύριοι, εγώ έπρεπε εσάς να
σας είχα απολύσει». Τι λες, βρε λεβέντη; Και ποιος σου είπε ότι
έχεις τη δυνατότητα να ενεργείς ως κάτοχος; Είσαι ένας επικεφαλής ενός συλλογικού δικαιώµατος και έτσι πρέπει να το αντιµετωπίζεις.
Αυτοί οι Υπουργοί, όµως, ίσως έκλαψαν κάποτε για να γίνουν
Υπουργοί, ίσως «πούλησαν» τους Αρχηγούς τους για να γίνουν
Υπουργοί, ίσως έλεγαν «ψεύτη» το σηµερινό Πρωθυπουργό για
να γίνουν σήµερα Υπουργοί κ.λπ.. Κι έρχονται σήµερα µε τα
αξιώµατα να εξαντλήσουν την κατοχή, το πνεύµα του κατόχου
κατά το Εµπράγµατο Δίκαιο. Έτσι διαχειρίζεστε τα πράγµατα.
Και γι’ αυτό θα αποτύχετε. Και γι’ αυτό θα αποτύχει και η πατρίδα.
Ακούµε τον κ. Σταϊκούρα εδώ να µας µιλάει για το πρωτογενές
πλεόνασµα. Μπορεί να έχετε πρωτογενές πλεόνασµα αλλά πολύ
φοβάµαι ότι δεν θα έχουµε χώρα. Δεν πληρώνει ο ΕΟΠΥΥ. Ο
Υπουργός Υγείας µε µία εγκύκλιό του λέει: «Σε είκοσι µέρες φέρε
τα παραστατικά.»
Κύριε Τσούκαλη, αγαπητέ συνάδελφε της Νοµικής, ο Υπουργός Υγείας λέει: «Σε είκοσι µέρες φέρε τα παραστατικά του
ΕΟΠΥΥ, αλλιώς παραγράφονται τα δικαιώµατά σας.» Αλλάζει ο
Αστικός Κώδικας; Μπορεί µε µια εγκύκλιο να πει: «Κύριοι σε είκοσι µέρες πάει η πενταετία, πάει η διετία για το ελληνικό δηµόσιο; Είκοσι µέρες για τα παραστατικά σας.» Μπλοκάρει το
σύστηµα και µένουν οι µικροβιολόγοι, µένουν οι οπτικοί µε τα
χαρτιά στα χέρια. Και το ανεχόµαστε; Αλλάζει τον Αστικό Κώδικα
ένας άνθρωπος µε µία εγκύκλιο για να παράξει πρωτογενές πλεόνασµα;
Πήγε συνάδελφος µου και δεν βρήκε γάζες στα νοσοκοµεία.
Κλείνουµε σχολεία. Άντεχε η Ελλάδα –η πάµπτωχη Ελλάδα- να
χτίζει νοσοκοµεία; Άντεχε η Ελλάδα να χτίζει σχολειά; Και σήµερα, µε αυτήν την προοπτική, τη δική σας, πιστεύετε ότι αυτή
είναι µια σύγχρονη Ελλάδα;
Δυστυχώς, κάνουµε ταχεία άλµατα προς τα πίσω. Δυστυχώς
κάνουµε ακριβώς το αντίθετο από αυτό που έπρεπε να κάνει µία
απλή κυβέρνηση, να βρει, δηλαδή, την ψυχή.
Ανησυχεί η κ. Βούλτεψη και λέει: «Τι θα κάνουµε; Ο τραπεζίτης…» Όλη η αγωνία σας είναι το πώς θα σώσετε τον τραπεζίτη,
όχι τον ελληνικό λαό. Όλη η αγωνία σας είναι για τα χρήµατα.
Λέτε: «Πώς να βρούµε τώρα αν οι παραγγελίες του ΚΥΣΕΑ ήταν
νόµιµες και αν ήταν αυτές που χρειαζόµασταν;» Τα έχει πει ο κ.
Βασιλάκος. Υπήρχαν παραγγελίες που δεν χρειαζόταν ο Ελληνικός Στρατός.

874

Στη συνέχεια λέτε: «Πώς θα βρούµε τώρα τα χρήµατα;». Τα
έχει πει ο κ. Κανελλόπουλος. Ανοίξτε, πατήστε το κουµπί, να
δούµε που βρίσκονται οι λογαριασµοί.
Όχι! Εσείς θέλετε Κρατικά Λαχεία, θέλετε ανθρώπους που πετούν µε Learjet, θέλετε ανθρώπους που καπνίζουν πούρα και
λένε ότι οι Έλληνες είναι ηλίθιοι και οι οποίοι θα ήθελαν πραγµατικά να είναι πρόεδροι σε ένα ΤΑΙΠΕΔ, όπου, όµως, θα είναι
Νορβηγοί οι πολίτες αυτής της χώρας.
Ο κ. Σταυρίδης λέει: «Θα ήθελα να µένω στην Ελλάδα, αλλά
να έχω Νορβηγούς πολίτες». Τι λέτε, κύριε; Να απολυθείτε λοιπόν. Να απολυθεί αυτό το πολιτικό προσωπικό που προσκύνησε.
Να απολυθεί το πολιτικό προσωπικό που δεν έχει τη ψυχή να
πάρει τις γενναίες αποφάσεις. Και να πει ότι ο τραπεζίτης σήµερα δεν µπορεί να έχει πρόσβαση στους απόρρητους λογαριασµούς, ο τραπεζίτης δεν µπορεί να έχει πρόσβαση στο ΤΑΙΠΕΔ
και στους µετεγγραµµένους τίτλους ιδιοκτησίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Παρακαλώ
ολοκληρώστε, κύριε Γιοβανόπουλε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε. Τελειώνω µε µία φράση.
Πέρα από όποιες αντιδικίες και αν έχουµε -βλέπω δύο Υπουργούς- εφιστώ την προσοχή και κρούω τον κώδωνα του κινδύνου.
Οι µέρες για τη Συρία είναι κρίσιµες. Και για την Ελλάδα το ίδιο.
Σας παρακαλώ κινητοποιηθείτε. Σας παρακαλώ δράστε µε τον
εθνικότερο τρόπο για να µην έχουµε εξελίξεις που απλώς µετά
θα τρέχουµε από πίσω τους. Νοµίζω ότι είναι εξαιρετικά σοβαρά
τα πράγµατα. Και νοµίζω ότι, εµείς, εσείς πρέπει να επιδείξουµε
όλοι µαζί αυτήν τη στιγµή µια ενιαία εθνική στάση για να µη ζήσουµε τα χειρότερα.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
κι εµείς.
Τον λόγο έχει ο κ. Καραθανασόπουλος, εκ µέρους του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Θα αναφερθώ σε τρία,
τέσσερα ζητήµατα τα οποία προκύπτουν µέσα από τη σηµερινή
συζήτηση, µια που τοποθετηθήκαµε και χθες επί της αρχής του
νοµοσχεδίου.
Και βεβαίως παραµένουν οι διαφωνίες µας µε την προσπάθεια
την οποία κάνει η Κυβέρνηση συνολικά στο να προχωρήσει σε
µια σειρά εκσυγχρονισµούς και προσαρµογές, όσον αφορά τη
διαχείριση της κοινωφελούς περιουσίας των διαφόρων κληροδοτηµάτων µέσα από τη διαδικασία αυτή, που ουσιαστικά αντιστοιχεί σήµερα στις απαιτήσεις συνολικότερα του κεφαλαίου,
στη συρρίκνωση και στη µείωση της κρατικής παρέµβασης στην
παιδεία, την υγεία και την πρόνοια, στη συνεχή εµπορευµατοποίησή τους και άµεσα στη διευκόλυνση της δράσης των επιχειρηµατικών οµίλων αλλά και µε έµµεσο τρόπο µέσα από τις δράσεις
των µη κυβερνητικών οργανώσεων, των κοινωνικών συνεταιρισµών.
Σε αυτή, λοιπόν, την κατεύθυνση εντάσσει και την αξιοποίηση
των περιουσιακών στοιχείων των κληροδοτηµάτων και των κοινωφελών περιουσιών και µάλιστα µε τέτοιο τρόπο, ώστε να διευκολύνει ακόµα περισσότερο τη σύµφυση των κοινωφελών
ιδρυµάτων µε τα ιδιωτικοοικονοµικά συµφέροντα.
Και αναφερθήκαµε χθες για τα αποθεµατικά που µπορούν να
τοποθετούνται σε σύγχρονα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα. Αναφερθήκαµε χθες για τη δυνατότητα που παρέχει να γίνεται ανοικοδόµηση και ανακαίνιση κτηριακών εγκαταστάσεων από ιδιώτες
και να τους παραχωρούνται µετά µε µακροχρόνια σύµβαση τα
συγκεκριµένα ακίνητα αλλά και περισσότερο για τη δυνατότητα
που παρέχει σύναψη προγραµµατικών συµβάσεων ανάµεσα σε
κοινωφελή ιδρύµατα και νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου µε
αντίστοιχους σκοπούς, παραχωρώντας ουσιαστικά τα κοινωφελή
ιδρύµατα σε θυγατρικές, σε παραρτήµατα επιχειρηµατικών οµίλων που έχουν δηµιουργήσει τέτοια νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού
δικαίου.
Και ταυτόχρονα µια σειρά κοινωφελή ιδρύµατα -τα οποία αναπτύσσουν σηµαντικό έργο, ιδιαίτερα στα ζητήµατα της πρόληψης, ιδιαίτερα στα ζητήµατα που αφορούν τα άτοµα µε ειδικές

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

ανάγκες- µέσα από αυτήν τη διαδικασία και της µείωσης της κρατικής χρηµατοδότησης οδηγούνται ουσιαστικά στο να σταµατήσουν την όποια λειτουργία έχουν.
Συγχρόνως –αναφερθήκαµε και χθες- η Κυβέρνηση δεν προχωρά σε κανένα µέτρο στο να αποκαταστήσει τη σηµαντική απαξίωση των περιουσιακών στοιχείων από την εµπλοκή των
συγκεκριµένων ιδρυµάτων ή και των πανεπιστηµιακών ιδρυµάτων
τα οποία έχουν τέτοια κοινωφελή ιδρύµατα, µε τη συµµετοχή
τους στις µετοχές αλλά και κυρίως µε τις τοποθετήσεις σε κρατικά οµόλογα και το κούρεµα που έγινε σε αυτά τα κρατικά οµόλογα.
Κατά τη γνώµη µας –εµείς το λέµε πολύ καθαρά- τα κοινωφελή
ιδρύµατα και η αξιοποίηση των κληροδοτηµάτων πρέπει να γίνονται µε ευθύνη του κράτους και όσον αφορά τη λειτουργία
τους αλλά και τον έλεγχο -και όχι βεβαίως να παραπέµπεται ο
διαχειριστικός έλεγχος σε ιδιωτικές ελεγκτικές εταιρείες όπως
γίνεται µε το άρθρο 21- και αυτά τα κληροδοτήµατα, να αξιοποιούνται συµπληρωµατικά στην αναβαθµισµένη και κατά αποκλειστικότητα δηµόσια παιδεία, υγεία και πρόνοια.
Και µε αυτόν τον τρόπο, δηλαδή ότι πρέπει να είναι ευθύνη του
δηµοσίου, στεκόµαστε και στη συζήτηση που γίνεται για το
άρθρο 82, για τη διαπάλη δηλαδή για τα ηπειρωτικά κληροδοτήµατα.
Προχωρώ στις τροπολογίες οι οποίες έχουν κατατεθεί. Όσον
αφορά την τροπολογία του Υπουργού Εργασίας –ενδεχόµενα θα
µιλήσει αργότερα- για την οποία έγινε συζήτηση εδώ µέσα στη
Βουλή, σχετικά µε τις ειδικές ρυθµίσεις που αφορούν τους Βουλευτές ή τους δηµάρχους, κοινοτάρχες και νοµάρχες, εµείς λέµε
καθαρά ότι η πηγή του σκανδάλου είναι ακριβώς η ύπαρξη αυτής
της βουλευτικής σύνταξης.
Και από αυτήν την άποψη, θα πρέπει να καταργηθεί η βουλευτική σύνταξη και για αυτούς που ήδη την έχουν και αναδροµικά,
δηλαδή, για αυτούς που την δικαιούνται. Και όσοι είναι εκλεγµένοι Βουλευτές, δήµαρχοι, νοµάρχες, περιφερειάρχες, να παραµένουν στη βασική τους ασφάλιση, στην κατά κύριο επάγγελµα
ασφάλιση την οποία είχαν. Αυτό είναι το πρόβληµα. Και βεβαίως
αυτή η διάταξη, όχι µόνο δεν αντιµετωπίζει κάτι τέτοιο αλλά διατηρεί το απαράδεκτο ειδικό καθεστώς το οποίο απολαµβάνει το
πολιτικό προσωπικό της αστικής τάξης µε τις συντάξεις αυτές.
Το δεύτερο ζήτηµα, αφορά την τροπολογία που γίνεται για την
αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας, την οποία διαχειρίζεται η
Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών και τη δηµιουργία ανώνυµης εταιρείας. Σκοπός -το λέει πολύ καθαρά- είναι αυτή η περιουσία, η
οποία παραµένει αναξιοποίητη, να αξιοποιηθεί και µάλιστα δίνει
τη δυνατότητα, να προχωρήσει µέσα από την ίδρυση της ανώνυµης αυτής εταιρείας συνολικά στην αξιοποίηση της εταιρείας
και να διαχειρίζεται αυτά τα ακίνητα υπογράφοντας συµβάσεις
µακρόχρονης παραχώρησης και µε ιδιωτικούς επιχειρηµατικούς
οµίλους.
Απ’ αυτήν την άποψη, εµείς είµαστε αντίθετοι στη συγκεκριµένη διάταξη, η οποία ακριβώς διευκολύνει ακόµη περισσότερο
και εντάσσει µέσα στο νέο καθεστώς, στις νέες ανάγκες, στις
σύγχρονες κοινωνικοοικονοµικές συνθήκες την αξιοποίηση της
ακίνητης εκκλησιαστικής περιουσίας.
Βεβαίως σε εµάς ως Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας είναι καθαρή η θέση για την ανάγκη διαχωρισµού των ρόλων ανάµεσα
στην Εκκλησία και στο κράτος και ότι στην Εκκλησία πρέπει -όχι
µόνο στην ορθόδοξη Εκκλησία αλλά συνολικά στο κάθε θρησκευτικό δόγµα- να δίνεται η δυνατότητα να µπορεί να επιτελεί
και να περιορίζεται στους λατρευτικούς σκοπούς. Απ’ αυτήν την
άποψη, θεωρούµε ότι µέσα σε αυτήν τη λογική, δεν εντάσσεται
η συγκεκριµένη διαδικασία, η συγκεκριµένη διάταξη.
Όσον αφορά την τροπολογία του Υπουργείου Εσωτερικών σε
σχέση µε τη µεταφορά των µαθητών, θα ήθελα να πω ότι πρόκειται για ένα έργο το οποίο το βλέπουµε συνεχώς. Πρόκειται για
µία προσπάθεια να ρυθµιστεί και να αντιµετωπιστεί το ζήτηµα
της µεταφοράς των µαθητών µέσω της παράτασης των ήδη
ισχυουσών συµβάσεων, µία διαδικασία η οποία είναι σκανδαλώδης κατά τη γνώµη µας. Όλα αυτά τα χρόνια που µε τον όποιον,
τον έναν ή τον άλλον, τρόπο ρυθµίζονταν η µεταφορά των µαθητών, έχουν σπαταληθεί τεράστια κονδύλια, τεράστια ποσά του
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δηµοσίου, τα οποία θα µπορούσαν να είχαν αντιµετωπίσει το
πρόβληµα αυτό συνολικά, όχι µόνο για φέτος αλλά και για τα
επόµενα χρόνια µέσα από τη διαµόρφωση ενός πραγµατικού δηµόσιου ενιαίου φορέα µεταφοράς των µαθητών, που θα µπορούσε να ικανοποιήσει το σύνολο των αναγκών των µεταφορών
των µαθητών.
Παρ’ όλα αυτά, δίνονται τεράστια κονδύλια σε ιδιώτες, σε επιχειρηµατικούς οµίλους, σε ιδιοκτήτες λεωφορείων, που όχι µόνο
δεν µπορούν να επιτελέσουν το συγκεκριµένο έργο αλλά δηµιουργούν και τεράστια προβλήµατα στην όποια διακίνηση των µαθητών.
Τέλος, για την τροπολογία του Υπουργείου Υγείας και τα δύο
άρθρα τα οποία περιέχει, θα ήθελα να πω τα εξής: Για το πρώτο
άρθρο, εµείς λέµε πολύ καθαρά ότι εντάσσονται όλες αυτές οι
ρυθµίσεις που κάνει, στο πλαίσιο της συνολικότερης συρρίκνωσης του δηµόσιου τοµέα της υγείας και προσπαθεί να αντιµετωπίσει κάποιες απ’ αυτές τις επιπτώσεις, τόσο όσον αφορά τα
ζητήµατα που καθορίζουν την ειδικότητα όσο και για τα ζητήµατα
των εφηµεριών.
Αυτά, προσπαθεί να τα αντιµετωπίσει ως συνέπεια της συνολικότερης πολιτικής συρρίκνωσης της δηµόσιας υγείας και της
µείωσης ακόµη περισσότερο των παρεχόµενων υπηρεσιών µέσα
από το κλείσιµο νοσοκοµείων και κλινικών και το να αφήσει µεγαλύτερο έδαφος στο να αναπτυχθεί η δράση των επιχειρηµατικών οµίλων.
Τέλος, όσον αφορά τη συζήτηση, η οποία αναπτύχθηκε σε
σχέση µε το δηµόσιο χρέος και µε τη διασταύρωση των αντεπιχειρηµάτων ανάµεσα στην Κυβέρνηση και στην Αντιπολίτευση,
θα ήθελα να σηµειώσω το εξής. Όλοι απέφευγαν να τοποθετηθούν στην ταµπακιέρα της όλης συζήτησης, στο γιατί υπάρχει
το δηµόσιο χρέος και στο ποιός ευθύνεται. Ακούσαµε αριθµούς.
Μειώθηκε, όχι αυξήθηκε. «Αν δεν παίρναµε αυτά τα µέτρα, θα
είχε αυξηθεί ακόµη περισσότερο», λέει η Κυβέρνηση. «Όχι, είναι
αναποτελεσµατική η διαχείριση», λέει από την πλευρά της η
Αξιωµατική Αντιπολίτευση.
Και βεβαίως, ακούσαµε τους ανιστόρητους και σκοταδιστικούς
ισχυρισµούς του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης του ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση µε το ’53, το οποίο απετέλεσε την αφορµή εκδήλωσης του Ψυχρού Πολέµου µε τη
ρύθµιση που έγινε για τα γερµανικά, τότε, χρέη και η αντίστοιχη
µεταφορά της και στην Ελλάδα. Προσπάθησαν να αποφύγουν την
αιτία- και η Κυβέρνηση και η Αντιπολίτευση- του δηµόσιου χρέους, το οποίο δεν είναι µόνο ελληνικό προνόµιο και το οποίο δεν
είναι τίποτε άλλο, παρά αποτέλεσµα του καπιταλιστικού τρόπου
ανάπτυξης τον οποίο εσείς, η Κυβέρνηση και η Αντιπολίτευση,
υπερασπίζεστε και που ενθυλακώνει στα θησαυροφυλάκια των
κεφαλαιοκρατών το σύνολο του κοινωνικά παραγόµενου πλούτου, γεννάει φτώχεια και εξαθλίωση και καπιταλιστικές κρίσεις,
όπως αυτές που βιώνουµε σήµερα.
Διότι ακριβώς το δηµόσιο χρέος, ήταν αποτέλεσµα της στήριξης και στη χώρας µας των µονοπωλιακών επιχειρηµατικών οµίλων, στήριξη, η οποία προήλθε µέσα από πάρα πολλούς
τρόπους, όπως για παράδειγµα τα ειδικά φορολογικά καθεστώτα, τα αφορολόγητα καθεστώτα, τα οποία απολαµβάνουν
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τµήµατα του κεφαλαίου, όπως το εφοπλιστικό κεφάλαιο.
Η στήριξη αυτή, προήλθε µέσα από τα τεράστια κίνητρα αναπτυξιακού χαρακτήρα και τα θαλασσοδάνεια, τα οποία δόθηκαν
σε επιχειρηµατικούς οµίλους χωρίς να ζητηθούν πίσω µε εγγύηση του ελληνικού δηµοσίου.
Η στήριξη αυτή, προήλθε µέσα από τους στρατιωτικούς εξοπλισµούς που εξυπηρετούσαν τα ιµπεριαλιστικά συµφέροντα
στην περιοχή και στους σχεδιασµούς των αµερικανονατοϊκών και
Ευρωπαίων ιµπεριαλιστών και όχι τη θωράκιση της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας µας.
Η στήριξη αυτή, προήλθε µέσα από τη δηµιουργία εθνικών,
αστικών –κατά τη γνώµη µας- στόχων, όπως οι Ολυµπιακοί Αγώνες και τα τεράστια χρέη που φόρτωσε στον ελληνικό λαό. Πάνω
απ’ όλα, όµως, η στήριξη αυτή, προήλθε µέσα από τη συρρίκνωση της παραγωγικής δραστηριότητας της χώρας µας και
εξαιτίας της συµµετοχής της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Άρα, λοιπόν, για να αντιµετωπιστεί το δηµόσιο χρέος πρέπει
να αλλάξει συνολικά ο τρόπος οργάνωσης της οικονοµίας, δηλαδή να καταργηθεί αυτή η αιτία, η οποία παράγει κρίσεις, φτώχεια, εξαθλίωση και δηµόσιο χρέος. Η αιτία δεν είναι τίποτε άλλο,
παρά η καπιταλιστική ιδιοκτησία στα µέσα παραγωγής. Διαφορετικά το δηµόσιο χρέος θα υπάρχει και θα καλείται να το πληρώνει ο λαός, τα λαϊκά στρώµατα και η εργατική τάξη, για
µπορούν να διασφαλίζονται τα συµφέροντα των κεφαλαιοκρατών, των µονοπωλιακών και επιχειρηµατικών οµίλων. Αυτό είναι
το ζητούµενο.
Όσον αφορά το χρέος και το βραχνά, τον οποίο φορτώνεται,
δεν αποτελεί τίποτε άλλο παρά τµήµα του κοινωνικά παραγόµενου πλούτου που ενθυλακώνουν στα θησαυροφυλάκιά τους οι
κεφαλαιοκράτες που κάποιοι από αυτούς γίνονται και εθνικοί
ευεργέτες για να τους τιµάµε.
Από αυτήν την άποψη, εµείς το λέµε πολύ καθαρά. Η µοναδική
διέξοδος η οποία υπάρχει για το λαό είναι να διαγραφεί µονοµερώς το σύνολο του δηµόσιου χρέους µέσα στο πλαίσιο της εξόδου από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την ταυτόχρονη κοινωνικοποίηση των βασικών και συγκεντρωµένων µέσων παραγωγής.
Διαφορετικά, άλλος τρόπος διαχείρισης σε φιλολαϊκή κατεύθυνση του δηµόσιου χρέους και των αποτελεσµάτων αυτών που
παράγει για το ελληνικό λαό δεν µπορεί να υπάρξει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Καραθανασόπουλε.
Ο Υπουργός Υγείας έχει ζητήσει τον λόγο για να κάνει µια νοµοτεχνική βελτίωση.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Δεν θα κάνω τώρα την τοποθέτηση µου. Καταθέτω, απλώς, µια
νοµοτεχνική βελτίωση στο δεύτερο κοµµάτι της τροπολογίας
που αφορά τις µικτές εφηµερίες για να διανεµηθεί στους συναδέλφους και να τα εξηγήσω µετά κανονικά στην οµιλία µου.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Υγείας κ. Σπυρίδων-Άδωνις Γεωργιάδης καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα νοµοτεχνική βελτίωση, η οποία έχει ως εξής:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

«
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Υπουργέ.
Τον λόγο έχει ο τελευταίος Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος κ.
Νικόλαος Τσούκαλης.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, δεν θα καταναλώσω
όλο το χρόνο µου, γιατί ο Σπύρος Λυκούδης στην τοποθέτησή
του διεξήλθε λεπτοµερώς των προτάσεων και των διορθώσεων
που προτείνει η Δηµοκρατική Αριστερά.
Κύριε Υπουργέ, ευχόµαστε να δεχθείτε αυτές τις τροπολογίες.
Θα ήθελα να κάνω µια παρέµβαση, επειδή θα ακολουθήσει και
η ονοµαστική ψηφοφορία στην τροπολογία-προσθήκη που αφορά
την ΕΛΣΤΑΤ, το συγκεκριµένο άρθρο 3 και ειδικότερα την παράγραφο 1 που αναφέρεται στην ΕΛΣΤΑΤ.
Είναι περίεργο το ότι δεν αιτιολογείται η συγκεκριµένη διάταξη. Γνωρίζετε ότι υπάρχουν πάρα πολλές ενστάσεις. Η συγκεκριµένη διάταξη, δεν αιτιολογείται ούτε στην αιτιολογική έκθεση
ούτε και στην έκθεση αξιολόγησης. Αυτό είναι το πολύ περίεργο.
Σας λέω, λοιπόν -επειδή δεν είστε νοµικός- ότι η εφαρµογή του
άρθρου 43 παράγραφος 2 του Συντάγµατος σε σχέση µε την παραχώρηση εξουσιοδότησης εκ µέρους του Κοινοβουλίου στην
εκτελεστική εξουσία, προκειµένου να εκδίδει κανονιστικές πράξεις, εφαρµόζεται πάρα πολύ περιορισµένα ή και καθόλου όταν
αναφέρεται σε όργανα εκτός της εκτελεστικής εξουσίας, δηλαδή, σε άλλα εκτελεστικά όργανα, παραδείγµατος χάριν, προέδρους είτε της ΕΛΣΤΑΤ είτε των ανεξάρτητων αρχών.
Μέχρι τώρα δεν έχει υπάρξει προηγούµενο να εκχωρείται σε
πρόεδρο οργανισµού ή αρχής τέτοιου περιεχοµένου και τέτοιας
σοβαρότητας εξουσιοδότηση. Ουσιαστικά εξουσιοδοτείται ο
Πρόεδρος της ΕΛΣΤΑΤ, ο οποίος σηµειωτέον ελέγχεται και αυτό
θα έπρεπε ήδη να το έχετε λάβει υπόψιν σας, ούτως ώστε να επιλέγει αυτός σύµφωνα µε τον κανονισµό, γιατί αυτός προτείνει τον
κανονισµό, ποια µεµονωµένα στοιχεία θα διαβιβάζονται, προκειµένου να γίνονται γνωστά στο κοινό και σε όσους ενδιαφέρονται.
Επειδή αναφερόµαστε στην προστασία του φορολογικού
απορρήτου, αυτό, κύριε Υπουργέ, θα µπορούσαµε να το δεχτούµε µόνο µε την εξουσιοδότηση του ίδιου του Υπουργού να
το κάνει, καλύτερα δε, για εµάς µε προεδρικό διάταγµα, ούτως
ώστε αυτά τα σοβαρά ζητήµατα, να επεξεργάζονται όσον αφορά
τη συνταγµατικότητά τους και να αξιολογούνται από το Συµβούλιο της Επικρατείας. Μας προκαλεί εντύπωση πώς απεµπολείτε
δική σας αρµοδιότητα.
Η µόνη περίπτωση για να ψηφίσουµε, κύριε Υπουργέ, τη συγκεκριµένη διάταξη, είναι να εκχωρηθεί σε εσάς η αρµοδιότητα
τουλάχιστον µε υπουργική απόφαση να καθορίζονται τα στοιχεία
τα οποία διαβιβάζονται, όχι µε αποκλειστική αρµοδιότητα του
ίδιου του Προέδρου της ΕΛΣΤΑΤ.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κι εγώ ευχαριστώ, κύριε Τσούκαλη.
Ολοκληρώθηκαν οι αγορεύσεις των Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων.
Τον λόγο έχει ζητήσει ο Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας κ. Βρούτσης για να υποστηρίξει την
τροπολογία του.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε την
ευκαιρία της συζήτησης του συγκεκριµένου νοµοσχεδίου και την
ευθύνη από µένα να υποστηρίξω την τροπολογία µε τις δύο παραγράφους, για τις οποίες είστε ήδη ενήµεροι και ενήµερες,
θέλω να κάνω και µια πολιτική δήλωση, η οποία έχει να κάνει και
µε την εδραίωση καθηµερινά από τους πολίτες, από τους Έλληνες, της εµπιστοσύνης τους απέναντι σε αυτήν την Κυβέρνηση.
Οι Έλληνες ,πραγµατικά, έχουν απέναντί τους µία Κυβέρνηση
που δίνει µάχες, µία Κυβέρνηση που λύνει προβλήµατα, µία Κυβέρνηση που αντιµετωπίζει τα προβλήµατα, µία Κυβέρνηση
,πραγµατικά, που φέρνει µεταρρυθµίσεις και που αλλάζει το πρόσωπο της Ελλάδας µας µέρα µε τη µέρα προς το καλύτερο.
Αυτή είναι η σηµερινή Κυβέρνηση και γι’ αυτό είµαι απόλυτα
πεπεισµένος ότι όσοι επικαλούνται το φετινό Σεπτέµβρη ή τον
Οκτώβρη ως τον πιο δύσκολο µήνα της χώρας απέναντι στις εξελίξεις σε σχέση µε την Κυβέρνηση, υπολογίζουν και σκέφτονται
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χωρίς τον ξενοδόχο, γιατί ο ξενοδόχος που λέγεται ελληνικός
λαός στηρίζει την Κυβέρνηση και αυτό αποτυπώνεται καθηµερινά, πέρα από τις δηµοσκοπήσεις, στις επαφές που έχουµε όλοι
ως πολιτικό σύστηµα, Βουλευτές και Υπουργοί, µε την ίδια την
κοινωνία.
Χθες η Κυβέρνηση δουλεύοντας αθόρυβα –θα σας το πει και
ο Γιάννης Μιχελάκης, ο Υπουργός Εσωτερικών και ο Άδωνις Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας- εδώ και καιρό µπόρεσε και έλυσε
δύο µείζονος σηµασίας κοινωνικά θέµατα. Η συνολική παρέµβαση ήταν ύψους 400.000.000 ευρώ και οι ωφελούµενες οικογένειες πλησιάζουν τις εκατόν είκοσι χιλιάδες.
Συγκεκριµένα αυτό που είχαµε δεσµευτεί που ωστόσο ήταν
δύσκολο γιατί ήθελε διαπραγµάτευση µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή µε την οποία συµφωνήσαµε, το ζήτηµα δηλαδή της κοινωφελούς εργασίας µπαίνει µπροστά. Η εκτίµησή µας είναι ότι
θα φτάσει εξήντα χιλιάδες να βρουν πεντάµηνη απασχόληση. Δίνουµε µια ανάσα και ανακούφιση –ποτέ δεν είπαµε ότι λύνουµε
το πρόβληµα της ανεργίας- για εξήντα χιλιάδες ανέργους από
νοικοκυριά που δεν έχουν κανέναν εργαζόµενο.
Δεύτερον, για πρώτη φορά σε συνεργασία όλων των Υπουργείων-επαναλαµβάνω, δουλεύοντας αθόρυβα- διασφαλίσαµε
τους πόρους εκείνους για να απορροφηθούν και οι εβδοµήντα
µία χιλιάδες τριακόσιες οικογένειες που αναζητούν και είχαν εγκριθεί οι αιτήσεις τους, για να µπουν στους βρεφονηπιακούς
σταθµούς.
Από εκεί και πέρα, άκουσα πριν από λίγο τον Κοινοβουλευτικό
Εκπρόσωπο των Ανεξαρτήτων Ελλήνων να κάνει αυστηρή κριτική
προς τον Υπουργό Υγείας. Αυτό που θέλω να πω, είναι ότι πρέπει
να είµαστε προσεκτικοί όταν τοποθετούµαστε για τον πολύπαθο
χώρο της υγείας.
Όµως, αυτό που βλέπουµε σήµερα, είναι ότι πραγµατικά γίνονται αλλαγές που δεν είχαν γίνει ποτέ µέχρι τώρα και βλέπουµε
µε τη δράση του σηµερινού επιτελείου του Υπουργείου Υγείας,
να αλλάζει άρδην ο υγειονοµικός χάρτης της χώρας µας σε λίγο
χρόνο και να αποκτούµε πλέον έναν υγειονοµικό χάρτη που βάζει
την Ελλάδα στο συγκεκριµένο χώρο σε νέα εποχή. Είναι, λοιπόν,
δικαίωµα του καθενός να ασκεί την κριτική του αλλά θα πρέπει
κάποια στιγµή να στεκόµαστε και µε αξιοπιστία σ’ αυτά που βλέπουµε γύρω µας και να µην κάνουµε στεγνή, µικροκοµµατική πολιτική.
Για το ζήτηµα το οποίο παίρνω το λόγο πρέπει να σας πω ότι
µε την πρώτη παράγραφο της προωθούµενης κυβερνητικής τροπολογίας, καταργείται η περίπτωση β’ της παραγράφου 8 του
άρθρου 5 του ν. 3863 2010 όπως ισχύει.
Με τη διάταξη αυτή, είχε δοθεί η δυνατότητα σε Βουλευτές,
Υπουργούς, Υφυπουργούς, αιρετούς, προέδρους κοινοτήτων,
δηµάρχους και νοµάρχες του προϊσχύοντος καθεστώτος κατά
τη διάρκεια της θητείας τους, να συνεχίσουν την ασφάλισή τους
στους κλάδους κύριας επικουρικής σύνταξης και πρόνοιας,
στους οποίους ήταν ασφαλισµένοι πριν την εκλογή τους ή να
αναγνωρίσουν τους χρόνους που αντιστοιχούν στη θητεία τους,
οποτεδήποτε στους συγκεκριµένους κλάδους. Η ρύθµιση αυτή,
η οποία φέρεται προς κατάργηση, ανήκει σε προγενέστερο νοµοθέτηµα, απηχεί αντιλήψεις άλλων καιρών, που δεν µπορούν
σήµερα να γίνουν αποδεκτές στην παρούσα δηµοσιονοµική κατάσταση της χώρας µας.
Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να θυµίσω –και πρέπει να το πούµε
αυτό γιατί το ξεχνάµε- ότι µε το ν. 4093 2012 απ’ αυτήν την Κυβέρνηση, καταργήθηκε οριστικά η βουλευτική σύνταξη και η σύνταξη των αιρετών. Η προτεινόµενη διάταξη εντάσσεται στη
γενικότερη προσπάθεια για την εµπέδωση δικαιοσύνης στο
ασφαλιστικό σύστηµα.
Με τη δεύτερη παράγραφο, έρχεται να συµπληρωθεί ο θεσµικός νόµος του ΙΚΑ. Το δίκαιο της κοινωνικής ασφάλισης διέπεται
από την αρχή της καθολικότητας της κάλυψης των εργαζόµενου
πληθυσµού. Σύµφωνα µε την αρχή αυτή δεν είναι δυνατόν να
υπάρξει εργαζόµενος χωρίς ασφαλιστική κάλυψη. Ο όρος «εργαζόµενος», µάλιστα, δεν περιορίζεται µόνο σ’ εκείνον που παρέχει εξαρτηµένη εργασία αλλά γίνεται δεκτός µε το µεγαλύτερο
δυνατό εύρος.
Με την προτεινόµενη διάταξη, η οποία είναι τοµή στον ασφα-
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λιστικό χάρτη της χώρας µας, συµπληρώνεται ο θεσµικός νόµος
του ΙΚΑ σύµφωνα µε την αρχή της καθολικότητας της ασφάλισης, προκειµένου να µην υφίσταται πλέον κανένα κενό ή κανένα
ερµηνευτικό πρόσκοµµα, που θα επέτρεπε σε οποιονδήποτε εργαζόµενο πρόσωπο να εκφεύγει της ασφάλισης.
Η εισαγωγή της παρούσας διάταξης αποτελεί ένα ηχηρό µήνυµα προς τους πολίτες τους οποίους εκπροσωπούµε και οι
οποίοι βιώνουν το βαρύ φορτίο της σηµερινής κρίσεως. Αποτελεί
ένα µήνυµα ότι και τα νοµοθετικά κενά που δυστυχώς είναι πολλά
και ανακαλύπτονται διαχρονικά συνεχώς µπροστά µας, η Κυβέρνηση αυτή έχει την αποφασιστικότητα και τη βούληση να τα κλείσει οριστικά. Αποτελεί ένα µήνυµα, σύµφωνα το οποίο όσοι
απολάµβαναν ειδική αντιµετώπιση στο ασφαλιστικό σύστηµα,
παύει να υφίσταται. Αυτό επιβάλλει η κοινωνική δικαιοσύνη στην
οποία όλοι µας θα πρέπει να αποδώσουµε ύψιστη σηµασία.
Σχετικά µε την τροπολογία, την οποία κατέθεσε ο συνάδελφος
Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Ρήγας, για το Νεώριο της Σύρου,
την τελευταία, ίσως την καλύτερη στην Ευρώπη ναυπηγοεπισκευαστική µονάδα που είναι στο Αιγαίο, εκ µέρους της Κυβέρνησης δηλώνουµε ότι την αξιολογούµε και την βλέπουµε θετικά.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Υπουργέ.
Έχει ζητήσει να τοποθετηθεί και ο κ. Μιχελάκης, ο Υπουργός
Εσωτερικών, για να υποστηρίξει την τροπολογία του.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Ευχαριστώ,
κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω καταθέσει µία τροπολογία
που προβλέπει τη δυνατότητα παράτασης των υφιστάµενων συµβάσεων µεταφοράς µαθητών για το σχολικό έτος 2013-2014.
Η παράταση αυτή χορηγείται µέχρι να καταρτιστούν νέες συµβάσεις, σύµφωνα µε την κοινή υπουργική απόφαση και ρυθµίζει
το ζήτηµα της µεταφοράς µαθητών δηµοσίων σχολείων από τις
περιφέρειες. Η ανάγκη για τη χορήγηση παράτασης, προέκυψε
µπροστά στο ορατό ενδεχόµενο της µη έγκαιρης ολοκλήρωσης
των προβλεπόµενων διαγωνιστικών και άλλων διαδικασιών για τη
µεταφορά των µαθητών.
Κλείνοντας, θα ήθελα να υπογραµµίσω ότι δεν θα προκληθεί
οποιαδήποτε πρόσθετη οικονοµική επιβάρυνση, δεδοµένου ότι
για τα µεν υφιστάµενα δροµολόγια οι συµβάσεις παρατείνονται
µε το κόστος που είχε διαµορφωθεί στις 30 Ιουνίου 2013, για τα
δε νέα δροµολόγια, το κόστος ανάθεσης δεν µπορεί να υπερβεί
τη ρητά προβλεπόµενη από την παραπάνω κοινή υπουργική απόφαση µέγιστη αποζηµίωση.
Απλώς, έχουµε καταθέσει και µία νοµοτεχνική βελτίωση, που
ουσιαστικά διορθώνει ένα λάθος στην κοινή υπουργική απόφαση
που υπάρχει ανάµεσα στον πίνακα και στο κείµενο που εξηγεί
τον πίνακα. Έχει γίνει µεταφορά ενός αριθµού. Θα το δείτε.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Ιωάννης Μιχελάκης καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα νοµοτεχνική
βελτίωση, η οποία έχει ως εξής:

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΙΑ’ - 28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2013

879

«

»)

880

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Μιχελάκη.
Τον λόγο έχει ο κ. Κωνσταντίνος Ζαχαριάς.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Κυρία Πρόεδρε, µπορώ να κάνω µία παρέµβαση που
µπορεί να βοηθήσει;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ναι, κύριε
Υπουργέ, κάνετε την παρέµβαση.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Σε συνέχεια της τοποθετήσεως που έκανα το πρωί, καταθέτω προσθήκες - αναδιατυπώσεις στο Τµήµα και πιο συγκεκριµένα θέλω να αναφέρω τρεις.
Στο άρθρο 77, προστίθεται στον Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας,
άρθρο 825, αυτό που ζήτησαν οι πτέρυγες της Βουλής και ήταν
και η βούληση της Κυβέρνησης, δηλαδή ουσιαστικά να υπάγεται
στην αρµοδιότητα του εφετείου της έδρας της αποκεντρωµένης
διοίκησης που εποπτεύει την κοινωφελή περιουσία και αν η κοινωφελής περιουσία υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργού Οικονοµικών, αρµόδιο είναι το Εφετείο Αθηνών. Αυτό είναι το
πρώτο.
Δεύτερον, τα πορίσµατα των ελέγχων –το είπα και στην οµιλία
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µου, ήταν και πρόταση της Δηµοκρατικής Αριστεράς- θα υποβάλλονται στην Επιτροπή Θεσµών και Διαφάνειας της Βουλής.
Τρίτον, σε ό,τι αφορά τη διάταξη για την ΕΛΣΤΑΤ, ήµουν
σαφής και το είπα και στην τοποθέτησή µου ότι αυτή η διάταξη
της τροπολογίας είναι πάνω από τα πρόσωπα της διοίκησης της
ΕΛΣΤΑΤ και τυχόν εκκρεµείς διαδικασίες της ελληνικής δικαιοσύνης. Μάλιστα ανέφερα ότι ο λόγος που γίνεται αυτό, είναι γιατί
πρόσφατα επεβλήθη πρόστιµο στη Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων για ελλιπή προστασία προσωπικών δεδοµένων.
Επειδή όµως αυτή η Κυβέρνηση θέλει να είναι απολύτως διαυγής, στις προσθήκες-αναδιατυπώσεις αλλάζει, αναδιατυπώνεται η αρχή της παραγράφου και λέει: «Με απόφαση του
Υπουργού Οικονοµικών θεσπίζεται µετά από γνώµη της ΕΛΣΤΑΤ
και του συµβουλίου και σχετική εισήγηση των αρµόδιων υπηρεσιών της φορολογικής διοίκησης…».
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Στο σηµείο αυτό ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών κ.
Χρήστος Σταϊκούρας καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες προσθήκες-αναδιατυπώσεις που έχουν ως εξής:
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ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΚΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, µπορώ να κάνω µία παρέµβαση;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Γάκη,
µετά θα κάνετε την παρέµβαση.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΚΗΣ: Κύριε Υπουργέ…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ορίστε, κύριε
Γάκη, έχετε τον λόγο για ένα λεπτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΚΗΣ: Διορθωτικά θα µιλήσω µόνο.
Η έδρα της Αποκεντρωµένης Διοίκησης Αιγαίου είναι στον Πειραιά, κύριε Υπουργέ. Πρέπει να λάβετε µία ειδική µέριµνα για
δύο εφετεία που είναι στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και στην
Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Είναι µια διευκρίνιση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Γάκη.
Κύριε Ζαχαριά, έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Αυτό που είπε είναι σοβαρό, δηλαδή Αθήνα και Πειραιά…
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Μετά θα πάµε στις έδρες των περιφερειών, γιατί πρέπει
να πάµε και στη Λαµία, έτσι;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Παρακαλώ, κύριοι συνάδελφοι, µην παρεµβαίνετε. Δεν θα τα διορθώσουµε όλα
σε αυτό το νοµοσχέδιο.
Ορίστε, κύριε Ζαχαριά, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ: Θέλω να τοποθετηθώ για την
τροπολογία µε αριθµό 737 που κατέθεσαν οι Υπουργοί Οικονοµικών και Υγείας και αφορά ζητήµατα των νοσοκοµείων και των
νοσοκοµειακών γιατρών.
Η τροπολογία έχει δύο άρθρα. Στο πρώτο, αντιµετωπίζεται η
σειρά προτεραιότητας των νοσοκοµειακών γιατρών που τοποθετούνται στα νοσοκοµεία για ειδίκευση. Μετά το µνηµονιακό νόµο,
το ν. 4052/2012, έγινε διασύνδεση ορισµένων νοσοκοµείων και
ενοποιήθηκαν οι οργανισµοί τους από 1-1-2013.
Έτσι, λοιπόν, η τροπολογία προβλέπει την τήρηση της σειράς
προτεραιότητας, όπως ήταν πριν στα ενοποιούµενα και διασυνδεόµενα νοσοκοµεία να συνεχίζει να εκτελείται και στους ενοποιηµένους οργανισµούς των ενιαίων νοσοκοµείων πια. Δίνει τη
δυνατότητα στον Υπουργό Υγείας να αποφασίζει τυχόν προβλήµατα που παρουσιάζονται.
Πραγµατικά, επιλύει µερικώς τα προβλήµατα των ειδικευόµενων γιατρών όσον αφορά την προτεραιότητα. Όµως πρέπει µε
την ευκαιρία να αναφερθούµε στα σοβαρότατα προβλήµατα που
αντιµετωπίζουν οι νέοι γιατροί στην Ελλάδα, τα σοβαρότατα προβλήµατα που τους οδηγούν σε µία όλο και µεγαλύτερη, εκτεταµένη µετανάστευση.
Είναι γνωστό ότι έξι χιλιάδες νέοι γιατροί βρίσκονται σήµερα
στη Γερµανία. Ο αριθµός τους τετραπλασιάστηκε µέσα στην πενταετία. Το 2007 ήταν χίλιοι πεντακόσιοι σε αυτήν τη χώρα.
Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθήνας εξέδωσε το 2012 πιστοποιητικά
αποχώρησης προς το εξωτερικό εξακοσίων σαράντα δύο ανειδίκευτων και χιλίων εκατόν εξήντα έξι ειδικευµένων γιατρών, ενώ
το 2007, είχε εκδώσει πιστοποιητικά για διακόσιους σαράντα
τρεις ανειδίκευτους και διακόσιους ενενήντα δύο ειδικευµένους.
Αυτή η τεράστια «αιµορραγία» επιστηµονικού προσωπικού δείχνει και το µέγεθος του προβλήµατος.
Και δεν είναι µόνο οι νέοι γιατροί, είναι συλλογικά οι νέοι επιστήµονες, το επιστηµονικό προλεταριάτο που δεν αντέχει σε
συνθήκες κρίσης, δεν βρίσκει ούτε καν µία εργασία, µία απασχόληση που θα του παρέχει τα ελάχιστα για να ζει αξιοπρεπώς και
έτσι κατευθύνεται και βλέπει την πόρτα της µετανάστευσης µε
έναν διαφορετικό τρόπο, απ’ ό,τι τον βίωσαν οι προηγούµενες
γενιές µε το ανειδίκευτο προσωπικό, που στο µετεµφυλιοπολεµικό κράτος στη χώρα µας οδηγήθηκε κυρίως προς τη Δυτική
Ευρώπη.
Το συνολικό τοπίο της ανεργίας των νέων γιατρών είναι, λοιπόν, ένα σηµαντικό πρόβληµα και έτσι τίθενται και συνολικότερα
τα προβλήµατα της ειδίκευσης. Νοµίζω, κύριε Υπουργέ, ότι είναι
ευκαιρία να ασχοληθείτε µε τα πραγµατικά προβλήµατα της νοσοκοµειακής καθηµερινότητας.
Τα νοσοκοµεία, είναι ένας τεράστιος εκπαιδευτικός οργανισµός. Εκπαιδεύουν, ειδικεύουν, δίνουν τη δυνατότητα, µεταφέ-
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ρουν την εµπειρία όλοι οι παλιοί νοσοκοµειακοί γιατροί προς
τους νεότερους και τους εκπαιδεύουν στην κλινική πράξη. Αυτό
είναι µία σηµαντική παράµετρος που πρέπει να αναγνωρίζεται
στους νοσοκοµειακούς γιατρούς, δηλαδή η εκπαίδευση που παρέχουν στους νεότερους συναδέλφους τους.
Αυτήν τη στιγµή, όµως, µε την κατάρρευση του Εθνικού Συστήµατος Υγείας, µε τις συγχωνεύσεις του 1/3 των νοσοκοµείων,
θα υπάρξουν τεράστια προβλήµατα γιατί µειώνονται δραµατικά
οι κλίνες, άρα αλλάζει η αναλογία ειδικευόµενων προς κλίνες –
γιατί κάπως έτσι προσδιορίζεται ο αριθµός των ειδικευόµενων-,
αλλάζει η αναλογία ειδικευόµενων προς ειδικευµένους γιατρούς
και κυρίως δηµιουργούνται προβλήµατα µε τις κλινικές και τα ιατρικά τµήµατα, τα οποία έχουν κριθεί µε επιστηµονικά κριτήρια
ότι µπορούν να εκπαιδεύουν τους νεότερους γιατρούς. Οι κλινικές αυτές έχουν αλλάξει πια. Πολλές από αυτές καταργήθηκαν
και έτσι δηµιουργείται ένα τεράστιο ζήτηµα στην ιατρική εκπαίδευση και εξειδίκευση στην οποία πρέπει να σκύψετε.
Είναι µία προσπάθεια αυτή που γίνεται σήµερα αντιµετώπισης
του προβλήµατος αλλά δεν επαρκεί. Πρέπει να γίνουν σηµαντικά
πράγµατα και βέβαια το υπεύθυνο όργανο είναι το Κεντρικό Συµβούλιο Υγείας το οποίο καθεύδει διαλυµένο σε έναν ασφυκτικό
κυβερνητικό και κοµµατικό έλεγχο και δεν κάνει απολύτως τίποτα
προς την κατεύθυνση της εκπαίδευσης των νέων γιατρών.
Το δεύτερο άρθρο της τροπολογίας, ασχολείται µε ένα πολύ
σηµαντικό ζήτηµα. Επιχειρεί να παρέµβει στον τρόπο µε τον
οποίον γίνονται οι εφηµερίες στα νοσοκοµεία. Τα νοσοκοµεία
είναι ιδρύµατα και αυτό το νόηµα έχει η ύπαρξή τους, να αντιµετωπίζουν τους ασθενείς, αυτούς που έχουν ανάγκη είκοσι τέσσερις ώρες το εικοσιτετράωρο. Τα δηµόσια νοσοκοµεία στον
τόπο µας, το πετυχαίνουν αυτό µέχρι σήµερα µε τεράστιες προσπάθειες και πρέπει κάθε φορά να αποδίδεται ο έπαινος προς
το προσωπικό των νοσοκοµείων είτε το ιατρικό είτε το νοσηλευτικό και το υπόλοιπο προσωπικό, που χωρίς να πληρώνεται πάρα
πολλές φορές εκτελεί το καθήκον του, χωρίς να παίρνει τις ηµέρες ανάπαυσης που δικαιούται.
Χιλιάδες ρεπό χρωστούν οι διοικήσεις των νοσοκοµείων στο
προσωπικό το οποίο εργάζεται σε συνθήκες εργασιακής καταπόνησης -burn out, δηλαδή- και τα δείγµατα της απορρύθµισης
αυτής, τα έχουµε πολλές φορές µπροστά στα µάτια µας. Τα πληρώνουν, βέβαια, µε την υγεία τους, ακόµη και µε τη ζωή τους ενδεχοµένως οι ασθενείς που νοσηλεύονται σε αυτά.
Τα προβλήµατα είναι οριακά όσον αφορά την απασχόληση και
κυρίως την εφηµεριακή απασχόληση. Υπάρχουν τριών ειδών
εφηµερίες, οι ενεργείς, οι µεικτές και οι ετοιµότητας. Προσπαθεί
η τροπολογία να αντιµετωπίσει το ζήτηµα των µεικτών εφηµεριών. Όµως, υπάρχει ένα σοβαρό πρόβληµα υποχρηµατοδότησης του κονδυλίου αυτού για τις εφηµερίες.
Υπεγράφη χθες στο Υπουργείο για το τετράµηνο ΣεπτέµβριοςΔεκέµβριος του 2013 ένα ποσό 79 εκατοµµυρίων ευρώ, για την
εφηµεριακή απασχόληση των γιατρών. Είναι ελάχιστο, αν σκεφτούµε ότι είναι µειωµένο σε σχέση µε τα δυο-τρία προηγούµενα
χρόνια κατά 35% µε 40%. Υπάρχουν απλήρωτες εφηµερίες και
δυστυχώς, η βελτίωση που κατατέθηκε από το Υπουργείο Οικονοµικών χειροτερεύει τα πράγµατα σε σχέση µε την πρόταση
που είχατε καταθέσει, γιατί λέει ότι πληρώνονται οι εφηµερίες
από 1-1-2013, ενώ γνωρίζουµε πάρα πολύ καλά ότι υπάρχουν
απλήρωτες εφηµερίες για το 2012. Το ποσό ανέρχεται ενδεχόµενα στα 10 εκατοµµύρια ευρώ.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ένα λεπτό, κυρία Πρόεδρε, σας παρακαλώ.
Ο Νοέµβριος του 2012, είναι απλήρωτος στα µισά νοσοκοµεία
της χώρας, παρ’ όλο που έχει νοµοθετηθεί η πληρωµή του. Άρα,
λοιπόν, ακόµα και η υπόσχεση, όπως φαίνεται µέσα από την τροπολογία, ότι θα πληρωθούν οι εφηµερίες, δηλαδή, η νοµιµοποίηση των εφηµεριών δεν εξασφαλίζει το κονδύλι. Είναι πάρα πολύ
σηµαντικό ζήτηµα µαζί και µε άλλα, όπως είναι, παραδείγµατος
χάριν, οι µεικτές εφηµερίες που δεν µπορούν να γίνουν την Κυριακή και ούτε µπορούν να αντιµετωπιστούν µε το συγκεκριµένο
νοµοθέτηµα.
Ήθελα να καταλήξω, κύριε Υπουργέ, λέγοντας ότι προσπαθή-
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σατε να δώσετε λύση σε αυτά τα δύο σηµαντικά προβλήµατα
που ταλανίζουν τα νοσοκοµεία. Με αυτά τα προβλήµατα πιστεύω
ότι πρέπει να ασχοληθείτε, µε τα προβλήµατα της καθηµερινότητας.
Αναφέρθηκε ο κ. Βρούτσης προηγουµένως στον υγειονοµικό
χάρτη. Με τον υγειονοµικό χάρτη ναι µεν αλλάζει η µορφή των
νοσοκοµείων. Τον λέµε, αλλά δεν φαίνεται. Έξι εκατοµµύρια
έχουν δοθεί σε δύο ιδρύµατα, σε δύο οργανισµούς, το αµαρτωλό
ΚΕΕΛΠΝΟ και την Εθνική Σχολή Δηµόσιας Υγείας και ακόµα να
δούµε υγειονοµικό χάρτη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ολοκληρώστε,
κύριε συνάδελφε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ: Ολοκληρώνω, κυρία Πρόεδρε.
Προσπαθείτε και παρεµβαίνετε -καταστροφικά, πιστεύωχωρίς σχέδιο, χωρίς ειρµό, χωρίς να έχετε έτοιµα επιχειρησιακά
σχέδια αντιµετώπισης των εφηµεριακών αναγκών και φαίνεται
αυτό στο λεκανοπέδιο της Αττικής, όπου την τελευταία στιγµή
και µετά τη νοµοθέτηση των συγχωνεύσεων επιχειρείται να δοθεί
ένα σχέδιο, ακόµα και µε επιστράτευση των στρατιωτικών νοσοκοµείων.
Άρα, λοιπόν, νοµίζω ότι πρέπει να σταµατήσετε αυτό το καταστροφικό έργο, να σταµατήσετε να είστε µνηµονιακότερος των
µνηµονιακών, όπως έχετε πει, να σταµατήσει το πρόταγµα να
είναι η δηµοσιονοµική προσαρµογή αλλά να είναι οι ανάγκες των
ανθρώπων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Ζαχαριά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ: Να αντιµετωπίσουµε, λοιπόν, τις
ανάγκες των ασθενών µας µε καθολική πρόσβαση στο Εθνικό
Δηµόσιο Σύστηµα Υγείας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε.
Θεωρώ λογικό ότι πρέπει να δώσω τον λόγο στον Υπουργό
Υγείας κ. Άδωνι Γεωργιάδη για να υποστηρίξει την τροπολογία
του και να απαντήσει.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Θα ήθελα να απαντήσω και στο συνάδελφο κ. Ζαχαριά, λέγοντας ότι στη γενική κουβέντα που µπορούµε να κάνουµε, µπορούµε προφανώς να διαφωνήσουµε πάρα πολύ και να το δει ο
καθένας από τη δική του οπτική γωνία.
Οι συγκεκριµένες δυο πρωτοβουλίες και δυο τροπολογίες -και
θα ήθελα να πω ότι δεν κατάλαβα αν τις ψηφίζετε ή όχι, εννοώ
ως ΣΥΡΙΖΑ- έρχονται ως απάντηση σε δύο πραγµατικά προβλήµατα. Πρέπει να σας πω ότι το να έρθουµε στη Βουλή και να νοµοθετήσουµε για αυτά τα δύο ζητήµατα, είναι κάτι που µας έχουν
ζητήσει οι συνδικαλιστικοί φορείς των νοσοκοµειακών γιατρών
και ερχόµαστε ακριβώς για να θεραπεύσουµε δύο ζητήµατα.
Το πρώτο ζήτηµα, έχει να κάνει µε το πώς ρυθµίζονται οι ειδικότητες µετά τις συγχωνεύσεις των νοσοκοµείων όπου, όπως ξέρετε, δηµιουργήθηκαν προβλήµατα στην πράξη. Ερχόµαστε,
λοιπόν, να βρούµε τη λύση, τηρώντας τη σειρά προτεραιότητας,
για να µπορούν να γίνονται αυτές οι ειδικότητες και να µη χάσει
κάποιος τη σειρά του. Για το λόγο αυτό, έρχεται αυτή η τροπολογία.
Η δεύτερη τροπολογία έρχεται, διότι - όπως είµαι βέβαιος ότι
γνωρίζετε και λόγω της ειδικότητάς σας και της προφανούς γνώσεως που έχετε, όπως έχω δει και στην επιτροπή, των θεµάτων
αυτών- έχει δηµιουργηθεί πρόβληµα ως προς την καταβολή των
χρηµάτων στις µεικτές εφηµερίες από τους παρέδρους, οι οποίοι
δεν ενέκριναν τα σχετικά ποσά.
Άρα, έρχεται η τροπολογία αυτή να ικανοποιήσει το συγκεκριµένο αίτηµα, ώστε να µπορούν οι άνθρωποι αυτοί να πληρώνονται τις µεικτές εφηµερίες. Τώρα, θα ήθελα να ξέρω αν ο
ΣΥΡΙΖΑ τις ψηφίζει ή δεν τις ψηφίζει. Γιατί έρχεται ως απάντηση,
επαναλαµβάνω, σε δύο συγκεκριµένα αιτήµατα που αφορούν την
καθηµερινότητα των νοσοκοµείων και τα οποία προσπαθούµε να
λύσουµε για να µην ταλαιπωρούνται οι άνθρωποι.
Στα γενικά ζητήµατα που θέσατε και ειδικότερα όσον αφορά
την κινητικότητα, επειδή δεν θα ήθελα να πάρω το χρόνο από τη
διαδικασία και από τους συναδέλφους, πρέπει να σας πω ότι το
έχω ζητήσει από τον κύριο Πρόεδρο της Βουλής και, από ό,τι
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ενηµερώθηκα, θα γίνει την επόµενη Τετάρτη -εγώ το είχα ζητήσει
από την αρχή, απλώς δεν είχε εκλεγεί νέο προεδρείο στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων, λόγω του δευτέρου Θερινού Τµήµατος- ειδική συνεδρία στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων,
όπου θα έρθω να παρουσιάσω το συνολικό σχέδιο της κινητικότητας, τι ακριβώς κάνουµε, γιατί το κάνουµε, ποιος είναι ο στόχος, ποιες είναι οι ενστάσεις που µας έχουν τεθεί -γιατί προφανώς
υπάρχουν ενστάσεις σε κάθε σχέδιο- και ποιες απαντήσεις δίνουµε σε αυτά.
Δεν νοµίζω ότι πρέπει να κάνουµε εδώ αυτήν τη συζήτηση,
γιατί είναι µια συζήτηση που ασφαλώς χρειάζεται κάποιο χρόνο
για να την εξηγήσουµε και σε κάποιο βαθµό είναι και τεχνική συζήτηση. Προφανώς θα υπάρχουν διαφορετικές απόψεις εκεί και
µπορεί να διαφωνήσουµε.
Εγώ θα ήθελα και την υποστήριξη του ΣΥΡΙΖΑ στις δύο συγκεκριµένες τροπολογίες, γιατί επαναλαµβάνω ότι µιλάµε για δύο
πραγµατικά και υπαρκτά προβλήµατα της καθηµερινότητας των
νοσοκοµείων. Τώρα, µπορείτε να πείτε ότι εσείς θα το διατυπώνατε µε έναν καλύτερο τρόπο. Δεν θα διαφωνήσω. Λένε ότι ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο.
Εµείς προσπαθήσαµε, στα πλαίσια των δηµοσιονοµικών µας
στόχων – εκεί που έχουµε τη διαφωνία µας– γιατί αν υπερβούµε
στην τροπολογία τα πλαίσια, πάλι δεν θα πληρώνονται. Δηλαδή,
δεν έχει νόηµα να πούµε «µα να µην µπουν τα πλαίσια». Μα αν
δεν µπουν τα πλαίσια από άλλους προγενέστερους νόµους που
αφορούν τη γενικότερη οικονοµική πολιτική της χώρας, πάλι
αυτοί δεν θα πληρώνονται. Εµείς, λοιπόν, εδώ ερχόµαστε, για να
τις πληρωθούν.
Αν δηλαδή, θεωρητικά µιλώντας, δεν ψηφιζόταν η συγκεκριµένη τροπολογία, απλώς θα συνέχιζαν να µην τις πληρώνονται,
ενώ εµείς θέλουµε να τις πληρωθούν. Όσον αφορά στην ένσταση του χρόνου, δηλαδή τον προ του 2013, αντιλαµβάνεστε
ότι το Υπουργείο Υγείας κινείται σε µια τροπολογία που αφορά
χρήµατα του κρατικού προϋπολογισµού σε συνεργασία µε το
Υπουργείο Οικονοµικών. Άρα, πρέπει να τηρήσουµε τις δεσµεύσεις του Υπουργείου Οικονοµικών. Όµως, δεν έχω καµµία αντίρρηση στη συνεδρίαση της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων
που θα κάνουµε την Τετάρτη, να δούµε πόσες είναι συνολικά οι
εκκρεµείς εφηµερίες. Από ό,τι γνωρίζω, έχει γίνει νοµοθετική
ρύθµιση κατά το παρελθόν αλλά αν δεν είναι επαρκής και είναι
νοµοθετικό το πρόβληµα, να δούµε πώς µπορούµε να προωθήσουµε µια σχετική για τις παρελθούσες νοµοθετικές διατάξεις.
Όµως η συγκεκριµένη, αναγκαστικά αφορά το έτος που διανύουµε από την αρχή του και από δω και εµπρός το µέλλον, ώστε
να µπορεί να γίνεται αυτή η διαδικασία στα νοσοκοµεία και να
λειτουργεί η καθηµερινότητά τους κατά τον καλύτερο τρόπο.
Νοµίζω, λοιπόν, ότι οι δύο συγκεκριµένες τροπολογίες θα άξιζαν τη συνολική υποστήριξη των κοµµάτων της Βουλής, γιατί µιλάνε για δύο υπαρκτά προβλήµατα και απαντούν σε δύο
αιτήµατα. Για να µην το πάρω κοµµατικά, ακόµα και ο κ. Βαρνάβας στο Υπουργείο, έχει θέσει το ζήτηµα των µικτών εφηµεριών
και το πώς θα ρυθµιστούν νοµοθετικά, διότι οι πάρεδροι κόβουν
τα λεφτά. Άρα η δική µας διάθεση, είναι να λύσουµε τα προβλήµατα. Νοµίζω ότι εκεί όπου µπορούµε να συναντηθούµε ως προς
το να λύνουµε προβλήµατα -και αυτή είναι προσωπική µου
γνώµη, δεν θέλω να κάνω υπόδειξη, το κάθε κόµµα κάνει αυτό
που νοµίζει – δεν χρειάζεται να υπερτονίζουµε τις γενικές µας
διαφορές.
Στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων, όπου θα µπορούµε να
συζητήσουµε πια και το γενικότερο σχέδιο, το οποίο θέσατε, νοµίζω ότι µπορούµε να κάνουµε µια κουβέντα εν εκτάσει και να
δούµε πού ακριβώς συµφωνούµε και πού δεν συµφωνούµε. Παράλληλα, θα ήθελα µια καθαρή θέση του ΣΥΡΙΖΑ για τις συγκεκριµένες τροπολογίες, για το εάν τις υποστηρίζει ή δεν τις
υποστηρίζει.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια - Τσαρούχα): Ευχαριστούµε,
κύριε Υπουργέ. Η κ. Διονυσία Αυγερινοπούλου έχει τον λόγο.
ΔΙΟΝΥΣΙΑ-ΘΕΟΔΩΡΑ ΑΥΓΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ πολύ,
κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε θέρµη υποστηρίζω την υπερ-
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ψήφιση του σηµερινού νοµοσχεδίου, που εισάγει των Κώδικα
Κοινωφελών Περιουσιών, Σχολαζουσών Κληρονοµιών και αφορά
και λοιπές διατάξεις, καθώς ήταν απαραίτητος ο εκσυγχρονισµός του υφιστάµενου νοµικού πλαισίου, το οποίο αποτελούσε
κυρίως –αλλά όχι αποκλειστικά- ο ν. 2039/1939.
Πράγµατι, όπως προαναφέρθηκε από πολλούς συναδέλφους,
περισσότερες από δεκατέσσερις χιλιάδες κοινωφελείς περιουσίες, µε αξία που ίσως ξεπερνά τα 10 δισεκατοµµύρια ευρώ και
εκατοντάδες σχολάζουσες κληρονοµίες παραµένουν ανεκµετάλλευτες, στερώντας τα οφέλη που θα µπορούσαν να αποκοµίσουν
πολλοί συµπολίτες µας από την αξιοποίησή τους.
Επειδή η συζήτηση βαίνει προς το τέλος της σ’ αυτό το σηµείο,
θα αναφερθώ µόνο σε ορισµένα σηµεία που θεωρώ πιο σηµαντικά.
Ιδιαίτερη έµφαση θα πρέπει να δοθεί στις περιουσίες που διατίθενται από τους Έλληνες του εξωτερικού, οι οποίες µέχρι τώρα
πολλές φορές έχουν αφεθεί αναξιοποίητες, παρά τη βούληση του
διαθέτη, καθώς και οι οικείοι τους βρίσκονται πραγµατικά µακριά
από τη χώρα µας και δεν µπορούν εύκολα να ασκήσουν την εποπτεία της πορείας της υλοποίησης της βούλησης του διαθέτη.
Άρα θα ήθελα να επισηµάνω, πως το άρθρο 4 κινείται προς τη
σωστή κατεύθυνση, το οποίο προτρέπει στον εντοπισµό και την
αξιοποίηση αυτών των περιουσιών. Σ’ αυτό το σηµείο, νοµίζω ότι
θα έπρεπε να δοθεί και προτεραιότητα. Οι επιτυχείς προσπάθειες
αξιοποίησης των περιουσιών των Ελλήνων του εξωτερικού θα δώσουν σε ακόµα περισσότερους συµπατριώτες µας την ώθηση να
προβαίνουν σε αντίστοιχες δωρεές, τις οποίες η κοινωνία µας έχει
ανάγκη για την εξυπηρέτηση των επωφελών σκοπών προς αυτήν,
όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1, παράγραφος 3.
Σε σχέση µε τον ορισµό του άρθρου1 παράγραφος 3, για το
ποιοι σκοποί θεωρούνται κοινωφελείς και επωφελείς για την κοινωνία, θα πρότεινα να προσθέσουµε ρητώς –εκτός από τους κοινωνικούς, εκπαιδευτικούς και άλλους σκοπούς- και τους
περιβαλλοντικούς σκοπούς. Η προστασία του περιβάλλοντος
σχετίζεται µε τη διατήρηση της ζωής, της δηµόσιας υγείας και
της ποιότητας της ζωής αλλά και τη σύγχρονη εκπαίδευση που
περιλαµβάνει και την περιβαλλοντική εκπαίδευση.
Θα πρότεινα, λοιπόν, σε όσες περιπτώσεις δεν είναι δυνατή η
εκπλήρωση της πραγµατικής και ρητής βούλησης του διαθέτη,
να αξιοποιούνται κληροδοτήµατα και για περιβαλλοντικούς στόχους.
Σε σχέση µε την εκπαίδευση, είναι πάρα πολύ σηµαντικό να
δούµε πώς θα µπορούσε να αξιοποιηθεί η κοινωφελής περιουσία. Η επίτευξη των στόχων της παιδείας, της επαγγελµατικής
εκπαίδευσης, της έρευνας και της καινοτοµίας, µπορεί να προωθηθεί µέσα από την αξιοποίηση των κληροδοτηµάτων των πανεπιστηµίων αλλά και άλλων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων. Έως
σήµερα, αυτή η αξιοποίηση εκινείτο, όπως είναι γενικά αποδεκτό,
µε πολύ αργούς ρυθµούς. Το νοµοθετικό πλαίσιο και η πρακτική
που ακολουθείτο, ανέκοπτε κάθε δυνατότητα επωφελούς και ταχείας αξιοποίησης των κληροδοτηµάτων και οδηγούσε στην παρακµή πολλών περιουσιακών στοιχείων.
Από την άλλη πλευρά, η έλλειψη επαρκούς χρηµατοδότησης
της παιδείας είναι εµφανής. Τόσο τα πανεπιστήµια χρειάζονται
ενίσχυση της υλικοτεχνικής υποδοµής τους και κτήρια, όσο και
οι φοιτητές χρειάζονται τροφεία και περισσότερες εστίες.
Ειδικά σήµερα, οι οικογένειες αντιµετωπίζουν ιδιαίτερες οικονοµικές πιέσεις και αδυνατούν να προσφέρουν την παιδεία και
τα επαγγελµατικά εφόδια στα παιδιά τους, όπως θα ήθελαν. Γι’
αυτόν το λόγο, η πλήρης αξιοποίηση των κληροδοτηµάτων για
την παιδεία είναι ένα εθνικό και ηθικό χρέος που έχουµε.
Το ίδιο συµβαίνει και µε την παροχή νέων και περισσότερων
υποτροφιών. Το άρθρο 38 και τα επόµενα, λοιπόν, κινούνται
προς τη σωστή κατεύθυνση αλλά χρειάζονται ακόµα περισσότερες νοµοθετικές και οικονοµικές πρωτοβουλίες. Για παράδειγµα,
χρειάζονται πρόσθετα νοµοθετικά –και φορολογικά, ενδεχοµένως- κίνητρα, ώστε να υπάρξουν περισσότεροι δωρητές για υποτροφίες τόσο για σπουδές του εσωτερικού όσο και του
εξωτερικού.
Επιπλέον, χρειάζεται –και αυτό πρέπει να το µελετήσουµε και
να µην το απορρίψουµε- η εφαρµογή του αυτοδιοίκητου στα πα-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

νεπιστήµια, όσον αφορά τη διαχείριση των κληροδοτηµάτων που
έχουν προσφερθεί σ’ αυτά προς αξιοποίηση των σκοπών τους,
κυρίως για την προώθηση της έρευνας και της καινοτοµίας. Χρειάζεται, επιπλέον, να ερευνήσουµε και την ενίσχυση του ρόλου
του Ιδρύµατος Κρατικών Υποτροφιών προς αυτήν την κατεύθυνση.
Για όλα τα κληροδοτήµατα έχουµε ανάγκη πρακτικών προσεγγίσεων. Δεν αρκεί, δηλαδή, η νοµοθετική πρωτοβουλία που παίρνουµε σήµερα. Χρειάζεται, ενδεχοµένως, να βρούµε νέα
κοινοτικά προγράµµατα ή άλλους πόρους, για την αξιοποίηση
των κληροδοτηµάτων. Μία πρόταση θα αφορούσε τα προγράµµατα της ενεργειακής αναβάθµισης των κτηρίων. Θα µπορούσαµε, βέβαια, να µη µείνουµε µόνο σ’ αυτά.
Θα ήθελα, κλείνοντας, να τονίσω δύο σηµεία. Καλώς ενισχύεται –και θα έπρεπε να ενισχυθεί ακόµα περισσότερο- ο κατασταλτικός έλεγχος για την αξιοποίηση των κληροδοτηµάτων.
Βασικό σηµείο είναι ότι θα πρέπει σε όλες τις προσπάθειες
αξιοποίησης των κληροδοτηµάτων, ακόµα και αν ο διαθέτης δεν
το θέτει, να θέσουµε κάποιες προθεσµίες. Μετά από την παρέλευση των προθεσµιών αυτών θα πρέπει να αναζητούµε νέο
τρόπο αξιοποίησης των κληροδοτηµάτων, διότι είναι γνωστό ότι
υπάρχουν πάρα πολλά κληροδοτήµατα που δεκαετίες παραµένουν αναξιοποίητα και δεν υπάρχει ένα δεύτερο σχέδιο για το τι
µπορεί να γίνουν αυτά.
Συνοψίζοντας, θεωρώ ότι το παρόν νοµοσχέδιο είναι όντως η
απαραίτητη βάση για την αξιοποίηση της κοινωφελούς περιουσίας. Απαιτούνται, όµως, ακόµα περισσότερες νοµοθετικές και
πρακτικές πρωτοβουλίες για να µπορέσουµε στην πράξη και
γρήγορα να πετύχουµε την αξιοποίησή τους.
Χρειάζεται µεγάλη προσπάθεια την οποία όλοι µαζί, ο καθένας
στη γεωγραφική περιφέρεια και στον τοµέα του, πρέπει να αναλάβουµε.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειρoκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
και εµείς.
Τον λόγο έχει ο κ. Παναγιώτης Ρήγας.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Θα αναφερθώ σε συγκεκριµένες τροπολογίες και ρυθµίσεις
του νοµοσχεδίου που συζητούµε και πρόκειται να ψηφίσουµε. Η
µία που αφορά το Υπουργείο Υγείας, θεωρώ ότι επιλύει δύο κρίσιµα ζητήµατα, επιµέρους, βέβαια, προβλήµατα που έχουν να
κάνουν µε την απόκτηση ειδικότητας και µε την καταβολή των
οφειλόµενων για τις µικτές εφηµερίες.
Προφανώς, θα αδικούσαµε τη σοβαρότητα του ζητήµατος, δηλαδή της λειτουργίας της δηµόσιας υγείας, αν µε αφορµή αυτές
τις δύο απαραίτητες τροπολογίες µπαίναµε στην ουσία του προβλήµατος. Γι’ αυτό και η δική µου άποψη είναι να τοποθετηθούµε
ως κόµµατα επί των δύο συγκεκριµένων ρυθµίσεων.
Βεβαίως, µε αφορµή και τη συζήτηση που θα ξεκινήσει την Τετάρτη για τα γενικότερα ζητήµατα που αφορούν τη λειτουργία
της δηµόσιας υγείας και τον υγειονοµικό χάρτη, εκεί θα έχουµε
τη δυνατότητα να αναφερθούµε επί της ουσίας και η ουσία είναι
πάρα πολύ σηµαντική στο µέτρο που αφορά στη δηµόσια υγεία.
Στηρίζουµε, λοιπόν, αυτήν την υπουργική τροπολογία και τις
δύο ρυθµίσεις τις οποίες εµπεριέχει.
Κύριε Υπουργέ των Οικονοµικών, θα σας παρακαλούσα πάρα
πολύ να προσέξετε το ζήτηµα της αρµοδιότητας των εφετείων
στον τοµέα της επίλυσης αµφισβητήσεων για ερµηνεία διαθήκης
ή άλλων πράξεων, που το δίνετε στην έδρα της αποκεντρωµένης
διοίκησης. Αυτό, στο νησιώτικο χώρο δηµιουργεί τεράστιο πρόβληµα. Αναφέροµαι στην Αποκεντρωµένη Διοίκηση Αιγαίου.
Ίσως και οπουδήποτε αλλού να δηµιουργεί ζήτηµα, όσον αφορά
την αρµοδιότητα των συγκεκριµένων εφετείων. Τα Εφετεία στο
Αιγαίο είναι Μυτιλήνης, Σύρου και Ρόδου.
Πέρα από το γεγονός ότι εισάγουµε µια άλλη άποψη για την
κατά τόπο αρµοδιότητα των εφετείων, θα δηµιουργήσουµε προβλήµατα και παρερµηνείες από κάποιους, οι οποίοι µας περιµένουν στη γωνία για να πουν ότι ξεκινήσαµε από εκεί για να
καταργήσουµε σε λίγο και τα εφετεία του νησιώτικου χώρου και
να τα πάµε όλα στο Πειραιά.
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ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΚΗΣ: Και για τη Ρόδο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ: Βεβαίως και για τη Ρόδο.
Μη δηµιουργήσουµε, λοιπόν, ζήτηµα στο νησιώτικο χώρο, ενώ
πραγµατικά δεν υπάρχει λόγος. Κοιτάξτε το, λοιπόν, αυτό και θα
σας παρακαλούσα να µην επιµείνετε -τουλάχιστον σε ό,τι αφορά
το νησιώτικο χώρο- σε αυτήν τη ρύθµιση.
Επίσης, είχαµε καταθέσει και µία νοµοτεχνική βελτίωση και θα
ήθελα να το σκεφθείτε αυτό, για τη δυνατότητα που µπορούν να
έχουν κοινωφελή ιδρύµατα να συνάπτουν συµβάσεις δανειοδότησης µεταξύ τους. Δηλαδή, εµείς έχουµε στο νησιώτικο χώρο
της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και ειδικότερα στις Κυκλάδες,
ιδρύµατα κοινωφελή τα οποία έχουν µια οικονοµική ευρωστία και
τα οποία µπορούν, υπογράφοντας συµβάσεις -οι οποίες θα ελέγχονται από τις εποπτεύουσες αρχές- µε άλλα κοινωφελή ιδρύµατα, τα οποία δεν έχουν αυτήν την ευρωστία, να δανειοδοτούν
ή να δανειοδοτούνται µεταξύ τους, προκειµένου να εκπονήσουν
µελέτες ή να υλοποιήσουν έργα.
Θα µπορούσε να εξεταστεί και αυτή η νοµοτεχνική βελτίωση
αλλά και η δυνατότητα τραπεζικά ιδρύµατα να δανειοδοτούν κοινωφελή ιδρύµατα σε περίπτωση που υπάρχει η ανάγκη υλοποίησης σηµαντικών έργων.
Τη δυνατότητα, λοιπόν, δανειοδότησης µεταξύ των κοινωφελών
ιδρυµάτων θα παρακαλούσα να την εξετάσετε. Κι αν δεν µπορείτε
τώρα να το διατυπώσετε ως νοµοτεχνική βελτίωση, θα παρακαλούσα το δούµε σε ένα άλλο νοµοσχέδιο του Υπουργείου σας.
Και θα ήθελα να τελειώσω µε µια τροπολογία την οποία έχω
καταθέσει και την οποία ο Υπουργός Οικονοµικών, ο κ. Σταϊκούρας, ήθελε να την εξετάσει όσον αφορά την πρόκληση επιπλέον
δαπάνης στον κρατικό προϋπολογισµό. Την επανακατέθεσα για
το επόµενο νοµοσχέδιο του Υπουργείο Οικονοµικών. Γι’ αυτήν
την τροπολογία αναφέρθηκε προηγουµένως και ο συνάδελφος
κ. Βρούτσης. Αφορά στη δυνατότητα που παρέχει η Βουλή µε
την ψήφιση αυτής της τροπολογίας να ανατεθεί στο Νεώριο της
Σύρου, στη µοναδική αιγαιακή, για να µην πω νησιώτικη, βιώσιµη
και εν ζωή βιοµηχανία, η επισκευή δύο δεξαµενών του Πολεµικού
Ναυτικού. Είναι µια πονεµένη ιστορία η οποία ταλανίζει εδώ και
πάρα πολύ καιρό τη συγκεκριµένη ναυπηγοεπισκευαστική βιοµηχανία. Έχουν υπάρξει δεκάδες γραφειοκρατικά εµπόδια µε τελευταίο µια απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου που πάρθηκε
µε πλειοψηφία 4-3 και µε µειοψηφία του Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Εκεί για γραφειοκρατικούς, επουσιώδεις λόγους,
δεν εγκρίθηκε η σύµβαση της επισκευής των δύο δεξαµενών του
Πολεµικού Ναυτικού από το Νεώριο της Σύρου. Δεν υπάρχει
άλλος ανταγωνιστής. Δηλαδή, δεν έχουµε αυτήν τη στιγµή την
προβολή του επιχειρήµατος περί αθέµιτου ανταγωνισµού, διότι
το δικαστήριο προηγουµένως, το εφετείο, έχει απορρίψει τις
προσφυγές ενός άλλου ναυπηγείου.
Δεν προκύπτει, λοιπόν, κανένα πρόβληµα νοµιµότητας. Δεν
υπάρχει κανένα θέµα που να µπορεί να µας δηµιουργήσει πρόβληµα.
Επίσης, το ίδιο το Πολεµικό Ναυτικό µε εισήγηση του λέει ότι
υπάρχουν λόγοι δηµοσίου συµφέροντος, ότι, δηλαδή, κινδυνεύουν οι δεξαµενές να καταστραφούν ολοσχερώς αν δεν ανατεθεί άµεσα το έργο της επισκευής.
Την γραφειοκρατία, λοιπόν, του ελληνικού δηµοσίου, δυστυχώς, καλούµαστε -και εδώ απευθύνοµαι σε όλους τους συναδέλφους, όλων των κοµµάτων- να τη θεραπεύσουµε. Και θα έπρεπε
σε µια τέτοια απόφαση της Βουλής -όχι µε τη λογική της κολυµβήθρας του Σιλωάµ- όταν υπάρχουν προβλήµατα τέτοιας µορφής να µην µπαίνουν ούτε ιδεολογικά ζητήµατα ούτε κοµµατικές
διαφωνίες.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Αυτήν, λοιπόν, την τροπολογία την επανακατέθεσα σήµερα.
Θα την υποστηρίξω, βέβαια, πολύ πιο σύντοµα, αύριο. Και θα παρακαλούσα και τους συναδέλφους των υπολοίπων κοµµάτων να
τη στηρίξουν. Επαναλαµβάνω και πάλι ότι αφορά ένα φιλί ζωής
για µια βιοµηχανία, τη µοναδική στο Αιγαίο, το Νεώριο της
Σύρου, που περιµένει µε αυτήν την τονωτική ένεση να συνεχίσει
να ζει ώστε να µπορέσει να αντιµετωπίσει τη δύσκολη περίοδο
της κρίσης.
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Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας ευχαριστούµε, κύριε Ρήγα.
Τον λόγο έχει η Υπουργός Τουρισµού, κ. Όλγα Κεφαλογιάννη,
για να υποστηρίξει την κατατεθείσα τροπολογία του Υπουργείου
της.
Ορίστε, κυρία Κεφαλογιάννη, έχετε τον λόγο.
ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ (Υπουργός Τουρισµού): Σας ευχαριστώ πολύ.
Θα αναφερθώ στην υπ’ αριθµόν 736 τροπολογία και µάλιστα
στην παράγραφο του άρθρου 2 που αφορά θέµατα επιτροπής,
εποπτείας και ελέγχου καζίνο.
Να υπενθυµίσω στο Τµήµα ότι η µεταβίβαση της αρµοδιότητας
ελέγχου και εποπτείας των ελληνικών καζίνο προβλέπεται και
ρυθµίζεται στους νοµούς 4002/2011 και 4038/2012.
Η ρύθµιση, λοιπόν, που εισάγεται µε την τροπολογία, ουσιαστικά έχει επικουρικό χαρακτήρα. Έχει όµως και κεφαλαιώδη σηµασία, αφού στην συγκεκριµένη διοικητική και δηµοσιονοµική
συγκυρία, έρχεται να ρυθµίσει µια σειρά από πολύ κρίσιµες πρακτικές λεπτοµέρειες χωρίς τη διευθέτηση των οποίων η εφαρµογή των κύριων διατάξεων του ν. 4002/2011 για την ανάληψη
από την Επιτροπή Ελέγχου και Εποπτείας Παιγνίων της ευθύνης
ελέγχου των καζίνο, κινδυνεύει να αποδειχθεί δυσχερής και ατελέσφορη.
Επιτρέψτε µου να κάνω µια σύντοµη αναφορά στην ουσία του
προς ρύθµιση ζητήµατος και που υπογραµµίζει και την ιδιαιτερότητα του. Στο ν. 4002/2011, στο άρθρο 54, παράγραφος 1, ορίζεται µε σαφήνεια ότι η Επιτροπή Ελέγχου και Εποπτείας
Παιγνίων θα ασκούσε τις αρµοδιότητές της Διεύθυνσης Εποπτείας Καζίνο του Υπουργείου Τουρισµού µέσα σε ένα έτος από
το διορισµό των µελών της. Αυτό σήµαινε, µε δεδοµένη την έκδοση και δηµοσίευση της απόφασης διορισµού των µελών της
επιτροπής στις 21 Δεκεµβρίου του 2011, ότι στις 21 Δεκεµβρίου
του 2012 η αρµοδιότητα διοικητικής εποπτείας και ο κρατικός
έλεγχος των αδειοδοτηµένων και λειτουργούντων ελληνικών καζίνο θα περνούσε άνευ ετέρου από την αρµόδια υπηρεσία του
Υπουργείου Τουρισµού στην ΕΕΕΠ.
Λίγο καιρό πριν από την παρέλευση αυτής της προθεσµίας
που έθετε ο νόµος, ο Πρόεδρος της ΕΕΕΠ γνωστοποίησε στα
δύο συναρµόδια Υπουργεία, δηλαδή στο Υπουργείο Οικονοµικών
και στο Υπουργείο Τουρισµού, ότι η επιτροπή δεν ήταν έτοιµη να
αναλάβει την εποπτεία των καζίνο και ότι θα ζητούσε παράταση.
Πράγµατι στις 5 Δεκεµβρίου 2012, εκδόθηκε απόφαση του
Υπουργείου Οικονοµικών που παρέτεινε την προθεσµία ανάληψης των αρµοδιοτήτων ελέγχου και εποπτείας καζίνο από την
ΕΕΕΠ µέχρι την 31η Αυγούστου 2013. Αυτή η µεταβίβαση αρµοδιοτήτων, θα έχει µια σειρά από ιδιαίτερα σοβαρές πρακτικές συνέπειες.
Σύµφωνα άλλωστε µε την ισχύουσα νοµοθεσία, η λειτουργία
του κάθε καζίνο, προϋποθέτει την αυτοπρόσωπη παρουσία σε
όλη τη διάρκεια της λειτουργίας του κρατικών ελεγκτών-εποπτών. Σήµερα αυτοί οι ελεγκτές είναι υπάλληλοι του Υπουργείου
Τουρισµού. Εποµένως, µόλις η εποπτεία µεταβιβαστεί στην
ΕΕΕΠ, που είναι ανεξάρτητη αρχή, αυτή η υποχρέωση για την
αυτοπρόσωπη παρουσία κρατικών ελεγκτών θα αναληφθεί από
την ΕΕΕΠ.
Στη συγκεκριµένη περίπτωση, αυτό που πρέπει πάση δυνάµει
να εξασφαλιστεί, είναι η οµαλή και νόµιµη λειτουργία των καζίνο.
Σε αντίθετη περίπτωση, όλοι µπορούµε να φανταστούµε ότι οι
επιχειρήσεις θα στραφούν κατά του ελληνικού δηµοσίου, διεκδικώντας απολεσθέντα έσοδα, χωρίς βεβαίως να παραβλέπουµε
και την άµεση απώλεια εσόδων για το ελληνικό δηµόσιο.
Ακριβώς, λοιπόν, για να αποφευχθεί ένα τέτοιο δυσµενές ενδεχόµενο, είναι απόλυτα αναγκαίο η ΕΕΕΠ να αναλάβει πλήρως
και επαρκώς την εποπτεία και τον έλεγχο των επιχειρήσεων καζίνο, όπως άλλωστε ορίζεται στον προ διετίας πλέον ψηφισθέντα
νόµο.
Να σηµειώσω ότι βάσει των ήδη αποφασισµένων από το Διοικητικό Συµβούλιο Διοικητικής Μεταρρύθµισης µεταβολών στην
οργανωτική δοµή των Υπουργείων, το Υπουργείο Τουρισµού, δεν
θα έχει πλέον από τον προσεχή Σεπτέµβριο τις δοµές, για να
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υποστηρίξει και να ρυθµίζει διοικητικά τον έλεγχο της λειτουργίας των καζίνο µε την κατάργηση της Διεύθυνσης Εποπτείας
Καζίνο.
Εποµένως, όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, η ανάληψη από την
ΕΕΕΠ της πλήρους εποπτείας των καζίνο το αργότερο την 1η του
προσεχούς Σεπτεµβρίου, ουσιαστικά συνιστά τη µόνη λύση. Μεταβατικά και µέχρι να στελεχωθεί επαρκώς το θεσπισµένο Μητρώο Ελεγκτών λαµβάνεται πρόνοια, ώστε η ΕΕΕΠ να αξιοποιήσει
µέσω αποσπάσεων τη σωρευµένη, µακρά και διαπιστωµένη εµπειρία ενός σηµαντικού τµήµατος του προσωπικού που υπηρετεί
στη Διεύθυνση Εποπτείας Καζίνο του Υπουργείου Τουρισµού.
Τέλος, µε την εισαγόµενη ρύθµιση, γίνεται επίσης απόλυτα
σαφές ότι σε ό,τι αφορά τις πέραν του λειτουργικού σκέλους των
καζίνο υποχρεώσεις που απορρέουν από τις συµβάσεις µεταξύ
του ελληνικού δηµοσίου και των εταιρειών των καζίνο, το Υπουργείο Τουρισµού θα διατηρήσει την αρµοδιότητα της παρακολούθησης των αντισταθµιστικών επενδύσεων, για τις οποίες συµβατικά έχουν δεσµευτεί οι εταιρείες.
Επιτρέψτε µου να κλείσω µε µία φράση Ο στόχος που εξυπηρετεί η σηµερινή ρύθµιση, είναι η αποφυγή έστω και της ελάχιστης παρακώλυσης στην καθηµερινή λειτουργία των καζίνο της
χώρας µε κόστος δυσβάστακτο για τα δηµοσιονοµικά δεδοµένα
της χώρας.
Ευχαριστώ για την προσοχή σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια – Τσαρουχά): Και εγώ ευχαριστώ, κυρία Υπουργέ.
Θα µπούµε τώρα στις δευτερολογίες.
Επειδή υπάρχει σχετικό αίτηµα από τον κ. Γεωργιάδη, κύριε
Ζαχαριά, τοποθετηθείτε πρώτα εσείς για τρία-τέσσερα λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρία Πρόεδρε, για το θέµα της τροπολογίας που έχει καταθέσει ο Υπουργός Υγείας και που αφορά τα νοσοκοµεία θέλω να
δώσω τις εξής διευκρινίσεις από µέρους µας.
Όσον αφορά τη σειρά και την προτεραιότητα των ειδικευόµενων γιατρών, δηλαδή σε αυτό το τµήµα της τροπολογίας, παρ’
όλα όσα έχουµε πει και παρ’ όλες τις επιφυλάξεις µας, συµφωνούµε.
Όσον αφορά, όµως, το δεύτερο τµήµα που αφορά τις εφηµερίες και την πληρωµή τους, η νοµοτεχνική βελτίωση, στη δεύτερη µεγάλη παράγραφο, όπως βλέπω, καταλήγει µε µία διάταξη
ως εξής: «Οι ειδικευµένοι ιατροί όλων των βαθµίδων ανεξαρτήτως ζώνης, πραγµατοποιούν τόσες εφηµερίες, ενεργείς ή µεικτές ή ετοιµότητας τις καθηµερινές ή µη, όσες απαιτούν οι
ανάγκες του τµήµατός τους».
Αυτή η διάταξη, εξουσιοδοτεί τις διοικήσεις των νοσοκοµείων
–έχουµε µέχρι τώρα πολύ καλή γνώση του πώς λειτουργούν
αυτές οι διοικήσεις- να µετατρέπουν σειρά εφηµεριών και τις
ανάγκες κατά την οικονοµική δυνατότητα που έχουν. Άρα, µετατρέπουν προς τη µεριά των εφηµεριών ετοιµότητας τις ενεργείς
εφηµερίες που χρειάζονται στα νοσοκοµεία, για να µπορέσουν
να καλύψουν όλο και µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα. Αυτό είναι
το ένα.
Δεύτερον, βλέπουµε ότι µπορεί σε µερικές βαθµίδες, τις χαµηλότερες συνήθως, να έχουµε από επτά µέχρι έντεκα εφηµερίες,
οι περισσότερες ενεργείς. Αν αυτές οι ενεργείς µετατραπούν σε
ετοιµότητας, που πληρώνονται µε το 40%, µπορεί να φτάνουµε
και να ξεπερνάµε και τις δεκαπέντε µέρες εφηµέρευσης το µήνα,
πράγµα που θα ήταν εξοντωτικό για το προσωπικό που λειτουργεί
µε τους ρυθµούς αυτούς στα νοσοκοµεία.
Άρα, λοιπόν, το ελάχιστο ιατρικό προσωπικό και κυρίως οι ειδικευόµενοι της επαρχίας, αν υπακούσουν στη διάταξη αυτή,
όπως έχει προβλεφθεί, τότε θα µπορούν να κάνουν και περισσότερες από δεκαπέντε εφηµερίες το µήνα και να είναι δεσµευµένοι µε εφηµερίες ετοιµότητας.
Γι’ αυτό, λοιπόν, δεν µπορούµε να συµφωνήσουµε. Και επειδή
η τροπολογία είναι ενιαία ψηφίζουµε «ΠΑΡΩΝ».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Ζαχαριά.
Κύριε Υπουργέ, θέλετε τον λόγο;
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ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Εισερχόµαστε
στις δευτερολογίες.
Κύριε Ταµήλο, ζητήσατε να δευτερολογήσετε;
ΜΙΧΑΗΛ ΤΑΜΗΛΟΣ: Μάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ορίστε, έχετε
τον λόγο.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΑΜΗΛΟΣ: Νοµίζω ότι θα πρέπει να είναι ικανοποιηµένοι όλοι οι συνάδελφοι τόσο από τον διεξοδικό διάλογο που
έγινε όσο και από την παρουσία των στελεχών της Κυβέρνησης,
οι οποίοι µε τον τρόπο τους αιτιολόγησαν όλες τις επιχειρούµενες τροπολογίες που κατατέθηκαν. Νοµίζω πως πρέπει να παραδεχθούµε ότι η σηµερινή παρουσία ήταν σηµαντική, όπως
σηµαντικό ήταν και το νοµοσχέδιο. Και οι επιχειρούµενες διατάξεις που εισάγονται, είναι πάρα πολύ σηµαντικές.
Θέλω να πω ότι εκτιµώ πως συµβάλαµε όλοι, µε καλή πρόθεση, στην καλύτερη τεκµηρίωση και διόρθωση των διαφόρων
παραµέτρων, ακόµη και αυτοί που λένε ότι δε θα ψηφίσουν. Είναι
σηµαντικό ότι ο Αναπληρωτής Υπουργός, ο κ. Σταϊκούρας, που
είναι και ο κύριος εισηγητής του νοµοσχεδίου, έκανε πάρα πολλές νοµοτεχνικές βελτιώσεις που στηρίχθηκαν πάνω στις προτάσεις Βουλευτών και εισηγητών.
Σηµαντική θεωρώ ότι ήταν η παρέµβαση η οποία έγινε και στο
θέµα της εκδίκασης των υποθέσεων των κληροδοτηµάτων, στα
κατά τόπους εφετεία των επτά εδρών των αποκεντρωµένων διοικήσεων. Δεν γνωρίζω αν στο κλείσιµο της συζήτησης ο Υπουργός θα κάνει δεκτό το αίτηµα των νησιωτικών εφετείων, της
Μυτιλήνης, της Ρόδου και της Σύρου, έτσι ώστε να δώσουµε ένα
µήνυµα ότι στηρίζουµε τη νησιωτική Ελλάδα.
Θέλω να πω ότι η όλη αντιµετώπιση των θεµάτων, κατέδειξε
ότι η Κυβέρνηση δεν αποσκοπούσε να περάσει ένα νοµοσχέδιο
το οποίο θα είναι καθαρά ένδειξη µιας πολιτικής. Απέδειξε ότι
δεν έχει καµµία σχέση µε το µνηµόνιο.
Απεδείχθη, επίσης, ότι δεν έχει καµµία σχέση µε το ΤΑΙΠΕΔ η
δηµιουργία του µητρώου των ακινήτων, των κληροδοτηµάτων,
των κοινωφελών ιδρυµάτων. Στόχος µας είναι συγχρόνως µε τη
συγκρότηση του Κτηµατολογίου να συγκροτήσουµε και το µητρώο των κληροδοτηµάτων και των σχολαζουσών κληρονοµιών
σε ένα εύλογο διάστηµα τριών χρόνων περίπου και µε τα χρήµατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως είπε ο Υπουργός υπογράφτηκε η σύµβαση στις 26 Αυγούστου. Άρα, λοιπόν, έχουµε το
εργαλείο που θα µας κάνει το µητρώο. Θα µπορέσει να έχει στα
χέρια της αυτήν τη πληροφοριακή βάση η πολιτεία, για να σχεδιάσει τι θα κάνει.
Από την άλλη πλευρά, αποδείχθηκε ότι αυτό που µας ενδιαφέρει είναι ο έλεγχος στα κληροδοτήµατα για να γνωρίζουν οι
πολίτες πού πάνε τα χρήµατα.
Απεδείχθη, ακόµη, ότι καµµία παρέµβαση δεν γίνεται στα πανεπιστήµια και στη διαχείριση των κληροδοτηµάτων των πανεπιστηµίων. Πολλές επιφυλάξεις ακούσαµε από τους εισηγητές και
αγορητές του ΣΥΡΙΖΑ. Νοµίζω ότι τελειώνοντας στο θέµα του κυρίως νοµοσχεδίου έγινε η καλύτερη δυνατή σύγκλιση.
Καλώ τις παρατάξεις να υπερψηφίσουν το νοµοσχέδιο στα περισσότερα άρθρα και να άρουν πολλές από τις επιφυλάξεις που
διετύπωσαν στη συζήτηση µέχρι τώρα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστώ
πολύ, κύριε Ταµήλο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ορίστε, κύριε
Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Αν µου επιτρέπετε, θα ήθελα να καταθέσω τις τελευταίες
προσθήκες-αναδιατυπώσεις, οι οποίες αφορούν αποκλειστικά
και µόνο τα θέµατα που ανέφερε η κ. Κεφαλογιάννη προηγουµένως και την τροπολογία την οποία ανέπτυξε. Κανένα άλλο θέµα.
(Στο σηµείο αυτό ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών κ.
Χρήστος Σταϊκούρας καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες νοµοτεχνικές βελτιώσεις, οι οποίες έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Παρακαλώ να
διανεµηθούν.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Τµήµα ότι η Διαρκής Επιτροπή Εθνικής Άµυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων καταθέτει τις εκθέσεις της στα σχέδια νόµων του
Υπουργείου Εθνικής Άµυνας:
Α. «Συµφωνία των Αντιπροσώπων των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συνήλθαν στα πλαίσια του Συµβουλίου,
σχετικά µε την Προστασία Διαβαθµισµένων Πληροφοριών, οι
οποίες ανταλλάσσονται προς το συµφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης.»
Β. «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της
Βουλγαρίας, σχετικά µε Διασυνοριακές Επιχειρήσεις για Εναέρια
Αστυνόµευση».
Τον λόγο τώρα έχει ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κ. Δηµήτριος Γάκης.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Επιβεβαιώνεται µε την παρέµβαση της κ. Κεφαλογιάννη η υποβάθµιση και η υποτίµηση της διαδικασίας της λειτουργίας της
Βουλής. Έρχεται τελευταία στιγµή να καταθέσει µία σοβαρότατη
πρόταση για τη λειτουργία των καζίνο, την οποία δεν έχουµε
χρόνο να τη διαβάσουµε -ούτε καν µοιράστηκε- πόσο µάλλον να
τη µελετήσουµε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Ήταν µέσα στην τροπολογία. Δεν είπε κάτι καινούργιο η
κ. Κεφαλογιάννη.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΚΗΣ: Εντάξει, συγνώµη.
Θέλω να σταθώ σε δύο βασικά ζητήµατα:
Πρώτον, είναι πραγµατικότητα ότι το νοµοσχέδιο που καταθέτετε δεν είναι µία µνηµονιακή δέσµευση. Είναι, όµως, ένα νοµοσχέδιο ευθυγραµµισµένο στις µνηµονιακές στρατηγικές, γιατί
µέσα από αυτό αναζητά καινούργια περιουσιακά στοιχεία, τα
οποία θα µετατραπούν σε πόρους οι οποίοι θα καλύψουν το έλλειµµα του ελληνικού δηµοσίου.
Αυτό έρχεται να προστεθεί, κύριε Υπουργέ, στη δήλωση του
Προέδρου της Οµοσπονδίας Γερµανικών Βιοµηχανιών, του Ούλριχ Γκρίλο, ο οποίος ζητάει µεταφορά των ελληνικών κρατικών
περιουσιών και εταιρειών στον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Στήριξης.
Εποµένως, είναι σε µία κατεύθυνση µνηµονιακής στρατηγικής
παρ’ ότι δεν είναι επιλογή και επιταγή της τρόικα.
Επίσης, θα ήθελα να αναφερθώ στην παρέµβαση της κ. Βούλτεψη. Μας εξέπληξε, γιατί αναγνώρισε για πρώτη φορά την ικανότητα και τη θέληση του ΣΥΡΙΖΑ να διαπραγµατευτεί µε βάση
τις βασικές αρχές που έχει. Αναφέρθηκε στο ενδεχόµενο 1% να
ακούσουµε «ΟΧΙ» στις διαπραγµατεύσεις. Δεν έχει ακούσει το
plan B που θα προτείνουµε στον ελληνικό λαό. Φαίνεται, όµως,
ότι αυτό το 1% που αναγνωρίζει στο ΣΥΡΙΖΑ, ότι µπορεί να έχει
αποτυχία, το έχει υιοθετήσει σαν µία γενικότερη πολιτική αντίληψη της Κυβέρνησης της Νέας Δηµοκρατίας, γιατί είναι στην
κατεύθυνση ότι, εµείς δεν λέµε τίποτα για το οποίο µπορεί να
ακούσουµε ένα «ΟΧΙ» από την απέναντι πλευρά. Αυτή είναι η πολιτική της Κυβέρνησης. Εποµένως, πάµε σε µία πολιτική του «yes
man» από την Κυβέρνηση που σήµερα διοικεί τη χώρα.
Θα αναφερθώ τώρα στις τροπολογίες:
Καταθέσαµε την τροπολογία µε γενικό αριθµό 653. Με την
προτεινόµενη ρύθµιση αξιοποιείται µε επωφελή τρόπο η κινητή
και ακίνητη περιουσία των κληρονοµιών οι οποίες σχολάζουν
προς όφελος µελών ευπαθών κοινωνικών οµάδων µε γνώµονα τη
βελτίωση της ποιότητας ζωής τους και την αποφυγή της οικονοµικής και κοινωνικής περιθωριοποίησης.
Με τη δεύτερη τροπολογία που καταθέσαµε –µε την 722, δηλαδή, η οποία είναι πάρα πολύ βασική και σας παρακαλούµε να
την προσέξετε δεόντως- αντικαθίσταται η δυνατότητα διεκδίκησης από το δηµόσιο και της είσπραξης τελεσίδικα αναγνωρισµένων ή επιδικασµένων απαιτήσεων των ΠΑΕ κατά τρίτων σε
εξόφληση ισόποσων υποχρεώσεων αυτών των ΠΑΕ προς το δηµόσιο και το ΙΚΑ λόγω της ειδικής και ταχείας εκκαθάρισης που
προβλέπεται από το ν. 2725/99.
Όσον αφορά τις υπουργικές τροπολογίες, θα ήθελα να πω για
άλλη µία φορά στο Τµήµα το εξής: Είναι αντιπαραγωγική και αντιδηµιουργική η τακτική της Κυβέρνησης να φέρνει πολυτροπο-
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λογίες-προσθήκες, σε άσχετα νοµοσχέδια, χωρίς τη δυνατότητα
επεξεργασίας στις επιτροπές και διαβούλευση, σαν νοµοθετικά
διατάγµατα, τροπολογίες – σκούπα. Με αυτό τον τρόπο καταδεικνύεται το µέγεθος της προχειρότητας της Κυβέρνησης και το
σηµαντικότερο, η αδιαφάνεια σε θεσµούς, αλλά και στο ίδιο το
Σύνταγµα.
Θα αναφερθώ συγκεκριµένα στην τροπολογία για την αξιοποίηση της εκκλησιαστικής περιουσίας. Ο συνάδελφος κ. Νίκος
Βούτσης, παρουσίασε αναλυτικά το θέµα. Κρατάµε τις ενστάσεις
µας. Είπαµε, όµως, ότι δεν θέλουµε να είµαστε αρνητικοί σε
αυτήν τη διεκδίκηση κι εποµένως θα ψηφίσουµε «ΠΑΡΩΝ» σε
αυτήν την τροπολογία.
Όσον αφορά την τροπολογία για την κατάργηση των δυνατοτήτων των Υπουργών, Βουλευτών, αιρετών, κλπ., στα συνταξιοδοτικά δικαιώµατα, την ψηφίζουµε.
Στην περίφηµη πολυτροπολογία και ειδικότερα στο άρθρο 3
που αφορά την ΕΛΣΤΑΤ, υπήρξε µία σοβαρή διορθωτική παρέµβαση. Όµως, κύριε Υπουργέ, οι δηλώσεις του Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου, του κ. Αδαµόπουλου, σήµερα, που αναφέρει
ότι είναι µία εκτρωµατική τροπολογία, µας αναγκάζει να επιµείνουµε στη διαδικασία της ονοµαστικής ψηφοφορίας, γιατί θεωρούµε ότι η διαδικασία που αναπτύσσεται ανάµεσα στο Υπουργείο
Οικονοµικών, αλλά και στην ΕΛΣΤΑΤ, δεν είναι στα πλαίσια που θέλουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ολοκληρώστε,
παρακαλώ, κύριε Γάκη.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΚΗΣ: Στην κυβερνητική επίσης, τροπολογία
που αναφέρεται στους γιατρούς, θα ψηφίσουµε «ΠΑΡΩΝ», όπως
είπε και ο συνάδελφος, ο κ. Ζαχαριάς.
Όσον αφορά την τροπολογία για τη µεταφορά των µαθητών,
θα ήθελα να πω ότι θα την ψηφίσουµε, µε τη µόνη διαφορά ότι
θα πρέπει να καταθέσουµε τις ενστάσεις µας. Για µία ακόµα
φορά ένα µεγάλο, ένα κυρίαρχο ζήτηµα έρχεται να λυθεί µε µία
τροπολογία και µάλιστα την τελευταία στιγµή. Είναι ακόµα µία
απόδειξη της προχειρότητας που διέπει την Κυβέρνηση.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο ειδικός αγορητής του ΠΑΣΟΚ, κ. Χρήστος Γκόκας.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΚΑΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κλείνουµε µια µεγάλη συζήτηση που ήταν πολύ αναλυτική και
στις συνεδριάσεις της επιτροπής, αλλά και αυτό το διήµερο.
Ήταν και γόνιµη και εποικοδοµητική. Και καταλήγουµε σε ένα νοµοθέτηµα που πραγµατικά εκσυγχρονίζει, βελτιώνει όλο το καθεστώς που αφορά τα εθνικά κληροδοτήµατα και τις σχολάζουσες
κληρονοµιές για την αποτελεσµατικότερη και επωφελέστερη διαχείριση για το δηµόσιο και κοινωνικό συµφέρον.
Είναι ένα νοµοθέτηµα έξω από µνηµονιακές δεσµεύσεις ή από
άλλες υπονοούµενες λογικές και σκοπιµότητες. Αυτό έγινε ξεκάθαρο και δεν χρειάζεται να επιχειρηµατολογήσω περισσότερο γι’
αυτό. Είναι ένα νοµοθέτηµα που πραγµατικά προσφερόταν για
µεγαλύτερη σύνθεση και ευρύτερη στήριξη µέσα από τη συζήτηση που έγινε. Δυστυχώς, όµως, για µια ακόµα φορά υπήρξε
µια αρνητική στάση και σχεδόν καθολική σε όλες τις διατάξεις
του νοµοσχεδίου από την πλευρά της Αντιπολίτευσης.
Από τη µεριά του κυρίου Υπουργού οφείλουµε να παραδεχτούµε ότι έγιναν πολλές βελτιώσεις, σύµφωνα µε τις προτάσεις
όχι µόνο των κοµµάτων, αλλά και των φορέων.
Και, βεβαίως, ορισµένες παρατηρήσεις που έγιναν από την
πλευρά µας πιστεύουµε ότι µελλοντικά θα αξιοποιηθούν µε την
ευκαιρία κάποιων άλλων νοµοθετηµάτων ή µε την εµπειρία της
εφαρµογής στην πράξη του συγκεκριµένου νοµοθετήµατος.
Υπάρχουν ειδικότερα και γενικότερα ζητήµατα. Έµεινε το ζήτηµα µε τα ηπειρωτικά κληροδοτήµατα. Τουλάχιστον στο θέµα
του ελέγχου της διαχείρισης και στην εποπτεία του, θεωρούµε
ότι το πλαίσιο θα πρέπει να είναι τέτοιο που να εγγυάται ότι όλα
προχωράνε και λειτουργούν σύµφωνα µε τη βούληση του διαθέτη. Ό,τι άλλο χρειαστεί θα πρέπει να το δούµε σε κάποια µελλοντική συζήτηση.
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Θα αναφερθώ και εγώ στο θέµα της αποκέντρωσης των αρµοδιοτήτων του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών. Είχαµε πει για τις
έδρες περιφερειών. Υπήρξε η πρόταση που αντιστοιχίζεται στην
πολιτική αποκέντρωση για τις αποκεντρωµένες διοικήσεις. Θα
σας παρακαλούσαµε να δείτε το θέµα των νησιωτικών περιοχών.
Νοµίζω ότι µένει ούτως ή άλλως ανοιχτό το ενδεχόµενο και για
τις περιφέρειες, αφού µε προεδρικά διατάγµατα θα υπάρξει στην
πορεία η δυνατότητα να συγκροτηθούν περιφερειακά συµβούλια
κοινωφελών περιουσιών σε κάθε περιφέρεια.
Πιστεύω ότι κάποια στιγµή θα πρέπει να ολοκληρώσουµε το
πρώτο βήµα που κάνατε σήµερα, κύριε Υπουργέ, µε την αποδοχή
των προτάσεων που έχουν γίνει τις προηγούµενες ηµέρες.
Ένα άλλο ζήτηµα στο οποίο, επίσης, θα θέλαµε να επιµείνουµε, είναι η δυνατότητα των κληροδοτηµάτων να εντάσσονται
σε προγράµµατα, να µπορούν να δανειοδοτηθούν, να µπορούν
να συνεργάζονται µε άλλα κοινωφελή και πιστωτικά ιδρύµατα.
Αναφέρθηκε και ο κ. Ρήγας πριν, σε συνέχεια της τοποθέτησής
µου, υπάρχει και σχετικό παράδειγµα που αφορά περίπτωση των
Κυκλάδων, όπου υπάρχει µια προγραµµατική συµφωνία µε συµµετοχή κληροδοτήµατος της Ερµούπολης Σύρου, του Οµίλου
Πειραιώς, του Πολιτιστικού Ιδρύµατος του Οµίλου Πειραιώς και
της Περιφέρειας Αιγαίου. Δεν υπάρχει το νοµικό πλαίσιο. Πρέπει
να το δούµε, να δούµε τη δυνατότητα των κληροδοτηµάτων να
µπαίνουν σε τέτοιες διαδικασίες για να µπορούν να προσφέρουν
αποτελεσµατικότερα το έργο για το οποίο προορίζονται, βέβαια
στα πλαίσια της βούλησης του κάθε διαθέτη. Πιστεύω ότι αυτό
βέβαια και προστατεύει και αξιοποιεί την ακίνητη περιουσία των
κληροδοτηµάτων και των ιδρυµάτων.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ολοκληρώστε,
παρακαλώ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΚΑΣ: Κλείνοντας σε σχέση µε τις τροπολογίες,
επειδή αναφέρθηκα σε όλες στην πρωτολογία µου, θα µείνω
µόνο στην τροπολογία που αφορά τις περιπτώσεις των συντάξεων Βουλευτών και δηµάρχων.
Θέλω να πω ότι δεν µας κάλυψε ο κύριος Υπουργός. Μένει ένα
ζήτηµα για περιπτώσεις Βουλευτών που προέρχονται από ασφαλιστικά ταµεία όπως το ΙΚΑ και το ΤΕΒΕ και κατά το χρόνο της
θητείας του δεν µπορούσαν να ασφαλιστούν. Μένει ένα κενό και
δεν πρέπει να µπούµε στη λογική αυτό το κενό να µην καλύπτεται, απλά και µόνο γιατί αποφάσισαν να ασχοληθούν µε τα κοινά.
Εποµένως, θα πρέπει να υπάρξει µια ρύθµιση γι’ αυτές τις περιπτώσεις που να αποκαθιστά την αδικία που δηµιουργείται.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
κύριε Γκόκα.
Ο κ. Σπυρίδων Λυκούδης έχει τον λόγο.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΥΚΟΥΔΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κατ’
αρχάς η αναδιατύπωση που έκανε ο κ. Σταϊκούρας σε σχέση µε
το ζήτηµα της ΕΛΣΤΑΤ, που κάνει επί της ουσίας αποδεκτή και
την πρόταση του Κοινοβουλευτικού µας Εκπροσώπου κ. Τσούκαλη, αίρει τις δικές µας επιφυλάξεις επί του θέµατος.
Θέλω να µείνω σε ένα άλλο ζήτηµα και µόνο σ’ αυτό, στο οποίο
αναφέρθηκα και στην πρωτοµιλία µου και σήµερα στη δεύτερη
προσέγγισή µου. Είναι το θέµα που έχει σχέση µε τα κληροδοτήµατα της Ηπείρου και των Ιωαννίνων.
Κύριε Σταϊκούρα, άκουσα µε πάρα πολύ µεγάλη προσοχή τον
τρόπο, µε τον οποίο αναλύσατε το ζήτηµα. Ειλικρινά ήταν πάρα
πολύ µεγάλη η προσοχή µου και άκουσα και τη νοµική προσέγγιση
που καταθέσατε επί του ζητήµατος, ότι δεν µπορούν να λύσουν
τα ζητήµατα που προκύπτουν ενδεχοµένως, τις διχογνωµίες που
προκύπτουν σε σχέση µε την αληθή βούληση του διαθέτη ή κυρίως µε τη διαχείριση της βούλησης του διαθέτη, ότι δεν µπορούν
να τη λύσουν νοµοθετήµατα, αλλά θα τη λύσουν τα δικαστήρια.
Ξέρετε, είχε έρθει αυτό το ζήτηµα στη φάση της διαβούλευσης. Το είχατε φέρει και δεν εξαιρούσατε τα ηπειρωτικά κληροδοτήµατα, προφανώς χωρίς να αγνοείτε αυτή τη νοµική
προσέγγιση που γίνεται επί του θέµατος.
Παρά το ότι, κύριε Σταϊκούρα, είµαι ειλικρινής όταν σας λέω
ότι εγώ δεν δέχοµαι στον πολιτικό διάλογο ή στην πολιτική αντι-
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παράθεση να επικρατεί ή να διαχέεται κλίµα καχυποψίας -έτσι
ποτέ δεν µπορούµε να συζητήσουµε πολιτικά- παρά ταύτα θέλω
να σας πω ότι δεν µπορώ να µην κάνω δεύτερες σκέψεις για παρεµβάσεις που ενδεχοµένως έγιναν στα θέµατα των κληροδοτηµάτων της Ηπείρου και που γι’ αυτές τις παρεµβάσεις,
ενδεχοµένως, εξαιρέθηκαν αυτά τα κληροδοτήµατα από το γενικό κανόνα. Γι’ αυτό εµείς παραµένουµε στην ένστασή µας και
στην άρνησή µας στο άρθρο 82.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστώ και
εγώ.
Ο κ. Αρτέµιος Ματθαιόπουλος από τη Χρυσή Αυγή έχει τον
λόγο.
Θέλετε όλο σας το χρόνο κύριε συνάδελφε;
ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ: Θα είµαι πολύ σύντοµος,
κυρία Πρόεδρε.
Σε ό,τι αφορά το νοµοσχέδιο στο σύνολό του, θεωρώ ότι τοποθετηθήκαµε λεπτοµερέστατα και εµπεριστατωµένα. Δεν υπάρχει κάτι άλλο να προσθέσουµε. Θα ήθελα µόνο –και θα κλείσω
µε αυτό- να τοποθετηθώ για την εκπρόθεσµη τροπολογία µε
αριθµό 738 που αφορά την παράταση συµβάσεων για τη µεταφορά των µαθητών. Δηλώνουµε ότι είµαστε θετικοί, στηρίζουµε,
λέµε «ναι» και ο µόνος λόγος που το κάνουµε είναι γιατί θεωρούµε ότι πράγµατι οι µαθητές πρέπει να εξυπηρετηθούν.
Όµως, υπενθυµίζω ότι µε ερώτηση που καταθέσαµε στις 12
Σεπτεµβρίου του 2012, ερώτηση µε αριθµό πρωτοκόλλου 1596,
είχαµε επισηµάνει στο αρµόδιο Υπουργείο ότι αν δεν λάβει γρήγορα µέτρα, αν δεν µεριµνήσει ώστε να κλείσει αυτό το κεφάλαιο, θα βρεθεί σε σύντοµο χρονικό διάστηµα να αντιµετωπίσει
µεγάλα προβλήµατα. Να, λοιπόν, που µέσα σε µερικούς µήνες
πράγµατι έτσι έγινε. Αφού δεν µπόρεσε να κάνει διαγωνισµούς
τον προηγούµενο µήνα –δεν φρόντισε να τους κάνει για παράδειγµα το Μάιο, τον Ιούνιο ή τον Ιούλιο- έρχεται στο παρά πέντε
να τακτοποιήσει αυτή την εκκρεµότητα.
Θεωρούµε, λοιπόν, ότι αν εισακουγόµασταν τότε, όλα αυτά θα
είχαν ρυθµιστεί προ πολλού και δεν θα υπήρχε κανένα ζήτηµα.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Και εγώ ευχαριστώ.
Τον λόγο έχει ο κ. Κωνσταντίνος Γιοβανόπουλος για τρία
λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Για δύο λεπτά, κυρία
Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Δύο λεπτά και
αν τα ξεπεράσετε, σας έκοψα!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Μας κόψατε! Εντάξει!
Χθες ζήτησα κάποια ονόµατα από τον κ. Τσούκαλη, γιατί ακούστηκε στην Αίθουσα ότι κάποιοι από αυτά τα κληροδοτήµατα
έβγαλαν χρήµατα, κάποιοι εξελέγησαν Βουλευτές, κάποια κόµµατα επωφελήθηκαν. Δεν το ακούσαµε ούτε σήµερα. Ένα το
κρατούµενο.
Δεύτερον, ακούσαµε τον κ. Σταϊκούρα να µας µιλάει µε απίστευτους αριθµούς για το χρέος, για την εξέλιξή του. Δεν µας
είπε όµως γιατί συνεχίζει να αυξάνεται αυτό το χρέος. Μετά από
τόσες πωλήσεις, µετά από τόσες εκποιήσεις και εκχωρήσεις ΤΑΙΠΕΔ, το χρέος συνεχίζει να αυξάνεται και προφανώς θα συνεχίσει να αυξάνεται.
Τρίτον, στην εκπρόθεσµη τροπολογία για τη µεταφορά των µαθητών έχουµε να εκφράσουµε την ένστασή µας µεν, διότι δεν µπορεί επιτέλους να εκβιαζόµαστε κάθε φορά, σε πέντε ηµέρες να
ανοίγουν τα σχολεία και κάθε φορά δεν πρόλαβαν, θα ψηφίσουµε
ωστόσο «ΝΑΙ», γιατί για τα παιδιά αυτά πρέπει να συνεισφέρουµε.
Σε ό,τι αφορά το νοµοσχέδιο, εµάς µας καλύπτει µόνο η διάταξη για την καταγραφή και την ύπαρξη του µητρώου, ώστε να
καταγραφούν επιτέλους όλα αυτά τα κληροδοτήµατα.
Τέλος, πρέπει βέβαια να παρατηρήσω και στο ψοφοδεές κοµµάτι που ακούστηκε, στην προσέγγιση από την κ. Βούλτεψη, «Τι
θα κάνουµε; Δεν θα έχουµε λεφτά. Δεν θα έχουµε φάρµακα.
Ποιος θα µας φέρει ψωµί; Δεν θα έχουµε ρεύµα. Πώς θα ζεστάνουµε τα σπίτια µας;», πως αυτή είναι η διαφορά µας. Θα µπορέσουµε, λοιπόν, να βρούµε τον άλλο δρόµο, γιατί εκεί που µας
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οδηγεί αυτή η πολιτική, πράγµατι θα καταλήξουµε, σε αυτήν την
απόγνωση. Υπάρχει, λοιπόν, εδώ και η δυναµική, υπάρχει και η
συνοχή για να µπορέσουµε να πάµε τα πράγµατα καλύτερα.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστώ και
εγώ.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Να διαγραφεί, εάν θέλει ο κ. Γιοβανόπουλος, η λέξη «ψοφοδεής», αλλιώς θα πάρει απάντηση.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν άκουσα τι είπατε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Γιοβανόπουλε, η κ. Βούλτεψη ζητά ο όρος «ψοφοδεής» να διαγραφεί.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Να κάνω µία εξήγηση,
αφού χρειαζόµαστε µερικά ελληνικά. «Ψοφοδεής» σηµαίνει εκείνος που φοβάται στο πρώτο άγγιγµα, στον πρώτο κρότο. Αυτός
είναι ο ψοφοδεής. Αν αυτό πιστεύετε ότι είναι κάτι το οποίο θέλει
απάντηση, να σας το πω. Αυτός είναι ο ψοφοδεής, όποιος ακούει
ένα κρακ και φοβάται. Όποιος του λέει η τρόικα «µη» και λέει
«µη». Όποιος του λέει η τρόικα «ναι» και λέει «ναι». Αυτός είναι ο
ψοφοδεής, όποιος στον παραµικρό κρότο φοβάται και σκιάζεται.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των ΑΝΕΛ)
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Εντάξει, τότε θα πάρει µία απάντηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστώ
πολύ.
Τον λόγο έχει ο κ. Καραθανασόπουλος για τέσσερα λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Μια απάντηση στον
Υπουργό Υγείας. Βεβαίως, µε την τοποθέτησή του ο Υπουργός
Υγείας θύµισε αυτόν ο οποίος σκότωσε τον πατέρα του και µετά
ζητάει την επιείκεια του δικαστηρίου, γιατί είναι ορφανός. Και το
λέµε αυτό γιατί βεβαίως µε την πολιτική της Κυβέρνησης και
στον τοµέα της υγείας µέσα από τις συγχωνεύσεις των νοσοκοµείων, την κατάργηση των κλινικών, των κρεβατιών, εκτός από
τις άλλες επιπτώσεις οι οποίες δηµιουργούνται και τις αρνητικές
επιπτώσεις στη λαϊκή οικογένεια, δηµιουργούνται και αρνητικές
επιπτώσεις και για τα ζητήµατα που αφορούν τους γιατρούς οι
οποίοι θέλουν να ξεκινήσουν την ειδικότητα. Βέβαια, η µείωση
των κρεβατιών θα επιφέρει αυτόµατα και µείωση του αριθµού
των ειδικευόµενων στις αντίστοιχες κλινικές, διότι ο αριθµός των
ανεπτυγµένων κρεβατιών συνδέεται µε τον αριθµό και τη σύνθεση του προσωπικού. Ουσιαστικά δηλαδή µε αυτόν τον τρόπο
χάνονται θέσεις εργασίας.
Δεύτερον, µε βάση τα παραπάνω, µπορεί µε την τροπολογία να
µη θίγεται η σειρά προτεραιότητας των προς ειδίκευση γιατρών
από τις ξεχωριστές λίστες, όµως αυτό θα έχει ως αποτέλεσµα την
επιµήκυνση του χρόνου αναµονής για την έναρξη της ειδικότητας,
αφού ο ίδιος αριθµός γιατρών αναµένεται να ανοίξει κάποια από
τις λιγότερες πλέον θέσεις του νοσοκοµείου. Γι’ αυτό ακριβώς το
λόγο και στο συγκεκριµένο ζήτηµα εµείς ψηφίζουµε «ΠΑΡΩΝ».
Για το δεύτερο ζήτηµα σε σχέση µε τις υπερωρίες, το κεντρικό
πρόβληµα παραµένει, δηλαδή το ζήτηµα της δραστικής κρατικής
µείωσης της χρηµατοδότησης των δηµόσιων νοσοκοµείων και
των κέντρων υγείας, που έχει σαν αποτέλεσµα τη σοβαρή έλλειψη σε αριθµό και ειδικότητες γιατρών και άλλων υγειονοµικών,
η οποία επιδεινώνει τις συνθήκες δουλειάς των εργαζοµένων,
αλλά και τους όρους παροχής υπηρεσιών στους ασθενείς, όχι
µόνο στις εφηµερίες, αλλά και στην καθηµερινή και τρέχουσα
νοσηλεία των ασθενών.
Η αναγνώριση των µικτών εφηµεριών από την Κυβέρνηση δεν
είναι αναγνώριση και ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών σε αναβαθµισµένες, σύγχρονες, ασφαλείς και δωρεάν δηµόσιες υπηρεσίες υγείας ούτε αναγνώριση και ικανοποίηση των συνθηκών
δουλειάς, αµοιβής και εκπαίδευσης των γιατρών και των άλλων
υγειονοµικών. Επιδιώκει µε αυτόν τον τρόπο να εξασφαλίσει συµµαχίες για να περάσει µε τις λιγότερες δυνατές αντιδράσεις το
όλο αντιλαϊκό σχέδιό της στο χώρο της υγείας. Χρησιµοποιεί δηλαδή τη συγκεκριµένη διάταξη ως το «τυράκι» για να κρύψει τη
«φάκα», στην οποία θέλει να στριµώξει τους υγειονοµικούς.
Από αυτήν την άποψη, εµείς αυτό το οποίο παλεύουµε και
διεκδικούµε είναι να µην υπάρχει καµµία απλήρωτη εργασία τόσο
των γιατρών όσο και των υπόλοιπων άλλων υγειονοµικών και άρα
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καταψηφίζουµε τη συγκεκριµένη διάταξη του Υπουργείου
Υγείας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Καραθανασόπουλε.
Κυρία Βούλτεψη, έχετε το λόγο για δύο λεπτά, σε απάντηση
του χαρακτηρισµού «ψοφοδεής».
Στη συνέχεια θα πάρει τον λόγο ο κύριος Υπουργός και θα
κλείσει η συνεδρίαση.
Ορίστε, κυρία Βούλτεψη.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Δεν χρειάζοµαι δύο λεπτά, κυρία Πρόεδρε. Αυτό που έχω να πω είναι ότι οι εκ του ασφαλούς επιδιδόµενοι σε λεονταρισµούς αποκαλούν τους ρεαλιστές «ψοφοδεείς».
Ο καθένας µας κρίνεται από την προσωπική του ιστορία και τις
προσωπικές του πράξεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστώ
πολύ.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Νοµίζω ότι είναι πολλά τα δύο λεπτά.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλες τις πτέρυγες της Βουλής για
τις πολύ χρήσιµες παρατηρήσεις που κατέθεσαν. Πολλές από
αυτές ενσωµατώθηκαν. Όσον αφορά αυτές που δεν ενσωµατώθηκαν, αυτό έγινε γιατί θα πρέπει να υπάρχει ένα συνεκτικό νοµοθετικό πόνηµα, µε αρχή, µέση και τέλος.
Δεύτερον, οι βουλευτικές τροπολογίες θα αξιολογηθούν από
την Κυβέρνηση νοµικά, δηµοσιονοµικά, πολιτικά και θα επανέλθουµε.
Τρίτον, όσον αφορά την αλλαγή που µου ζητήσατε για τα εφετεία στις έδρες των αποκεντρωµένων διοικήσεων, γι’ αυτά δεν
αποφασίζει µόνο το Υπουργείο Οικονοµικών. Έγινε σε συνεργασία µε το Υπουργείο Δικαιοσύνης και έγινε παρέµβαση στο
άρθρο 825 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας. Θα επανέλθω σε
συζήτηση µε το Υπουργείο Δικαιοσύνης έτσι ώστε –αν κριθεί
σκόπιµο και από τη δική τους πλευρά- να κάνουµε και αυτή τη
νοµοτεχνική παρέµβαση σε άµεσο χρόνο.
Κλείνω λέγοντας ότι τουλάχιστον τώρα, στο τέλος της συζήτησης, συµφωνήσαµε ότι δεν είναι µνηµονιακή υποχρέωση. Συµφωνήσαµε, συνεπώς, ότι αυτό το νοµοθετικό πόνηµα το έφερε η
Κυβέρνηση µε δική της πρωτοβουλία. Βεβαίως, βρήκαµε άλλο
επιχείρηµα, ότι είναι µνηµονιακή στρατηγική και ότι ουσιαστικά,
µε τα χρήµατα που θα πάρουµε, θα καλύψουµε ελλείµµατα του
κρατικού προϋπολογισµού.
Για να εξηγούµαστε: Πρώτον, γιατί φέραµε αυτό το σχέδιο
νόµου; Το φέραµε γιατί επί εβδοµήντα πέντε χρόνια υπήρχαν παθογένειες, στρεβλώσεις, ανεπάρκειες, αδυναµίες, υστερήσεις
του ελληνικού κράτους στο να αποτυπώσει και να αποτιµήσει την
περιουσία αυτή. Σε αυτό συµφωνούν οι πάντες, οι επιτροπές της
Βουλής, οι εκθέσεις που έχουν γίνει, οι ίδιες οι υπηρεσίες του
Υπουργείου Οικονοµικών. Άρα, αυτό είναι µια πρώτη επιτυχία του
νοµοθετικού πονήµατος.
Δεύτερον, προφανώς θέλουµε να έχουµε και έσοδα. Όταν έρχονται οι ίδιες οι υπηρεσίες και λένε ότι έχουν συντάξει οκτακόσια
εξήντα τέσσερα πορίσµατα σε οκτώ χρόνια –επαναλαµβάνω:
οκτακόσια εξήντα τέσσερα πορίσµατα σε οκτώ χρόνια- από περίπου δεκατέσσερις χιλιάδες πεντακόσιες σχολάζουσες κληρονοµιές και κληροδοτήµατα, αντιλαµβάνεστε πως µε ένα καταγεγραµµένο όφελος 3.801.087 ευρώ, προφανώς, θέλουµε να έχουµε και
δηµοσιονοµικό όφελος Γιατί όµως; Για να δώσουµε και κοινωνικό
µέρισµα.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Υπουργέ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί των άρθρων και των τροπολογιών του σχεδίου νόµου
του Υπουργείου Οικονοµικών: «Κώδικας κοινωφελών περιουσιών,
σχολαζουσών κληρονοµιών και λοιπές διατάξεις».
Για τα άρθρα 24 και 82, καθώς και για την τροπολογία µε γενικό αριθµό 736 και ειδικό 167 του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών, έχει υποβληθεί αίτηση ονοµαστικής
ψηφοφορίας από τους Βουλευτές των Ανεξάρτητων Ελλήνων
της οποίας το κείµενο έχει ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Για την τροπολογία µε γενικό αριθµό 736 και ειδικό 167 του σχεδίου νόµου του
Υπουργείου Οικονοµικών, έχει υποβληθεί αίτηση ονοµαστικής
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ψηφοφορίας και από τους Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ της
οποίας το κείµενο έχει ως έξης:

«

»
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Θα αναγνώσω
πρώτα τον κατάλογο των υπογραφόντων την αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών των Ανεξάρτητων Ελλήνων, για να
διαπιστωθεί αν υπάρχει ο απαιτούµενος από τον Κανονισµό αριθµός για την υποβολή της.
Η κ. Κόλλια Μαρία. Παρούσα.
Ο κ. Γιοβανόπουλος Κωνσταντίνος. Παρών.
Ο κ. Ουζουνίδης Μαρίνος. Παρών.
Η κ. Γιαταγάνα Χρυσούλα-Μαρία Παρούσα.
Ο κ. Νταβρής Γεώργιος. Παρών.
Η κ. Ξουλίδου Σταυρούλα. Παρούσα.
Κύριοι συνάδελφοι, υπάρχει ο απαιτούµενος από τον Κανονισµό αριθµός υπογραφόντων την αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών των Ανεξάρτητων Ελλήνων.
Θα αναγνώσω, στη συνέχεια, τον κατάλογο των υπογραφόντων την αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ, για να διαπιστωθεί αν υπάρχει ο απαιτούµενος από
τον Κανονισµό αριθµός για την υποβολή της.
Ο κ. Γάκης Δηµήτριος. Παρών.
Ο κ. Ζαχαριάς Κωνσταντίνος. Παρών.
Ο κ. Κουρουµπλής Παναγιώτης. Απών.
Ο κ. Μαντάς Χρήστος. Παρών.
Ο κ. Βούτσης Νικόλαος. Παρών.
Ο κ. Σταθάς Ιωάννης. Παρών.
Η κ. Καφαντάρη Χαρούλα. Παρούσα.
Κύριοι συνάδελφοι, υπάρχει ο απαιτούµενος από τον Κανονισµό αριθµός υπογραφόντων την αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ.
Συνεπώς, διακόπτουµε τη συνεδρίαση για δέκα (10’)λεπτά,
σύµφωνα µε τον Κανονισµό.
(ΔΙΑΚΟΠΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Eπαναλαµβάνεται η διακοπείσα συνεδρίαση. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε να συµπτύξουµε τις προβλεπόµενες ονοµαστικές ψηφοφορίες σε µία;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Το Τµήµα συνεφώνησε.
Θα γίνει ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 24 και 82,
καθώς και για την τροπολογία 736/167 του νοµοσχεδίου του
Υπουργείου Οικονοµικών: «Κώδικας κοινωφελών περιουσιών,
σχολαζουσών κληρονοµιών και λοιπές διατάξεις».
Οι αποδεχόµενοι τα άρθρα και την τροπολογία του νοµοσχεδίου λέγουν «ΝΑΙ».
Οι µη αποδεχόµενοι τα άρθρα και την τροπολογία του νοµοσχεδίου λέγουν «ΟΧΙ».
Οι αρνούµενοι ψήφο λέγουν «ΠΑΡΩΝ».
Καλούνται επί του καταλόγου ο κ. Δηµήτρης Τσουµάνης από
τη Νέα Δηµοκρατία και η κ. Όλγα Γεροβασίλη από τον ΣΥΡΙΖΑEKM.
Παρακαλώ να αρχίσει η ανάγνωση του καταλόγου.
(ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ)
(ΜΕΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Υπάρχει συνάδελφος ο οποίος δεν άκουσε το όνοµά του; Κανείς.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η ψηφοφορία και παρακαλώ τους κυρίους ψηφολέκτες να προβούν
στην καταµέτρηση των ψήφων και την εξαγωγή του αποτελέσµατος.
(ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µέχρι να εξαχθεί το αποτέλεσµα
της ονοµαστικής ψηφοφορίας, θα προχωρήσουµε στην ψήφιση
των υπολοίπων άρθρων και των τροπολογιών του σχεδίου νόµου
του Υπουργείου Οικονοµικών: «Κώδικας κοινωφελών περιουσιών,
σχολαζουσών κληρονοµιών και λοιπές διατάξεις».
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 1, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΚΗΣ: Παρών.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
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ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το
άρθρο 1 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 2, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΚΗΣ: Παρών.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το
άρθρο 2 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 3 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΚΗΣ: Παρών.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το
άρθρο 3 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 4 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το
άρθρο 4 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 5 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το
άρθρο 5 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 6 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το
άρθρο 6 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 7 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το
άρθρο 7 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 8, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το
άρθρο 8 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 9 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το
άρθρο 9 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 10 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το
άρθρο 10 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 11 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το
άρθρο 11 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 12, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το
άρθρο 12 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 13, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το
άρθρο 13 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 14 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το
άρθρο 14 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 15, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το
άρθρο 15 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 16, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το
άρθρο 16 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 17, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το
άρθρο 17 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 18 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το
άρθρο 18 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 19 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το
άρθρο 19 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 20 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το
άρθρο 20 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 21 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια- Τσαρουχά): Συνεπώς το
άρθρο 21 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 22 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΚΗΣ: Παρών.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το
άρθρο 22 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 23 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΚΗΣ: Παρών.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια- Τσαρουχά): Συνεπώς το
άρθρο 23 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Το άρθρο 24 έχει τεθεί σε ονοµαστική ψηφοφορία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 25 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΚΗΣ: Παρών.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια- Τσαρουχά): Συνεπώς
το άρθρο 25 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 26 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΚΗΣ: Παρών.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το
άρθρο 26 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 27 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
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ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΚΗΣ: Παρών.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το
άρθρο 27 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 28 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΚΗΣ: Παρών.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το
άρθρο 28 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 29 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΚΗΣ: Παρών.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το
άρθρο 29 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 30 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΚΗΣ: Παρών.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το
άρθρο 30 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 31 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΚΗΣ: Παρών.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το
άρθρο 31 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 32 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΚΗΣ: Παρών.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το
άρθρο 32 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 33 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΚΗΣ: Παρών.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το
άρθρο 33 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 34 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΚΗΣ: Παρών.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το
άρθρο 34 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 35 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το
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άρθρο 35 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 36 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς
άρθρο 36 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 37 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΚΗΣ: Παρών.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς
άρθρο 37 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 38 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΚΗΣ: Παρών.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς
άρθρο 38 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 39 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΚΗΣ: Παρών.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς
άρθρο 39 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 40 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΚΗΣ: Παρών.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς
άρθρο 40 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 41 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΚΗΣ: Παρών.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς
άρθρο 41 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 42 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς
άρθρο 42 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 43 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΚΗΣ: Παρών.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς
άρθρο 43 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 44 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΚΗΣ: Παρών.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το
άρθρο 44 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 45 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΚΗΣ: Παρών.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το
άρθρο 45 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 46 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΚΗΣ: Παρών.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το
άρθρο 46 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 47 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΚΗΣ: Παρών.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το
άρθρο 47 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 48 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το
άρθρο 48 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 49 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΚΗΣ: Παρών.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το
άρθρο 49 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 50 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΚΗΣ: Παρών.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το
άρθρο 50 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 51, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΚΗΣ: Παρών.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το
άρθρο 51 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 52, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΚΗΣ: Παρών.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το
άρθρο 52 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 53 ως έχει;

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΚΗΣ: Παρών.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το
άρθρο 53 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 54, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΚΗΣ: Παρών.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το
άρθρο 54 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 55 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΚΗΣ: Παρών.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το
άρθρο 55 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 56, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΚΗΣ: Παρών.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το
άρθρο 56 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 57 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το
άρθρο 57 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 58, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το
άρθρο 58 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 59, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΚΗΣ: Παρών.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το
άρθρο 59 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 60, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΚΗΣ: Παρών.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το
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άρθρο 60 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 61 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το
άρθρο 61 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 62, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΚΗΣ: Παρών.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το
άρθρο 62 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 63 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΚΗΣ: Παρών.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς, το
άρθρο 63 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 64 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το
άρθρο 64 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 65 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το
άρθρο 65 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 66 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το
άρθρο 66 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 67 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΚΗΣ: Παρών.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το
άρθρο 67 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 68 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΚΗΣ: Παρών.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το
άρθρο 68 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 69 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΚΗΣ: Παρών.
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το
άρθρο 69 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 70 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΚΗΣ: Παρών.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το
άρθρο 70 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 71 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΚΗΣ: Παρών.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το
άρθρο 71 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 72 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΚΗΣ: Παρών.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το
άρθρο 72 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 73, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΚΗΣ: Παρών.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το
άρθρο 73 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 74 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΚΗΣ: Παρών.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το
άρθρο 74 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 75 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΚΗΣ: Παρών.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το
άρθρο 75 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 76, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΚΗΣ: Παρών.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το
άρθρο 76 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 77, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΚΗΣ: Παρών.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
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ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το
άρθρο 77 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 78 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΚΗΣ: Παρών.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το
άρθρο 78 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 79 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΚΗΣ: Παρών.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το
άρθρο 79 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 80 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το
άρθρο 80 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 81, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το
άρθρο 81 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Το άρθρο 82 έχει τεθεί σε ονοµαστική ψηφοφορία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 716 και ειδικό αριθµό 162;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 716 και ειδικό αριθµό 162 έγινε δεκτή
κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 734 και ειδικό αριθµό 165;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 734 και ειδικό αριθµό 165 έγινε δεκτή
κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Η τροπολογία µε γενικό αριθµό 736 και ειδικό αριθµό 167 έχει
τεθεί σε ονοµαστική ψηφοφορία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 737 και ειδικό αριθµό 168, όπως τροποποιήθηκε από τον
κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 737 και ειδικό αριθµό 168 έγινε δεκτή,
όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία
και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 738 και ειδικό αριθµό 169, όπως τροποποιήθηκε από τον
κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 738 και ειδικό αριθµό 169 έγινε δεκτή,
όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία
και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
(ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Τµήµα το αποτέλεσµα της διεξαχθείσης ονοµαστικής ψηφοφορίας.
Ψήφισαν συνολικά 92 Βουλευτές.
Επί του άρθρου 24:
Υπέρ του άρθρου δηλαδή «ΝΑΙ» ψήφισαν 56 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου δηλαδή «ΟΧΙ» ψήφισαν 34 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» ψήφισαν 2 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 24 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 82:
Υπέρ του άρθρου δηλαδή «ΝΑΙ» ψήφισαν 52 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου δηλαδή «ΟΧΙ» ψήφισαν 40 Βουλευτές.
Ουδείς ψήφισε «ΠΑΡΩΝ».
Συνεπώς το άρθρο 82, έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από
τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 736 και ειδικό αριθµό
167:
Υπέρ της τροπολογίας δηλαδή «ΝΑΙ» ψήφισαν 56 Βουλευτές.
Κατά της τροπολογίας δηλαδή «ΟΧΙ» ψήφισαν 36 Βουλευτές.
Ουδείς ψήφισε «ΠΑΡΩΝ».
Συνεπώς, η τροπολογία µε γενικό αριθµό 736 και ειδικό αριθµό
167 έγινε δεκτή, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό,
κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο,
σύµφωνα µε το παρακάτω πρωτόκολλο των διεξαχθεισών ονοµαστικών ψηφοφοριών.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Εισερχόµαστε
στην ψήφιση του ακροτελεύτιου άρθρου.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το ακροτελεύτιο άρθρο του
νοµοσχεδίου, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Το ακροτελεύτιο άρθρο έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Οικονοµικών: «Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονοµιών και λοιΟ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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πές διατάξεις» έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία επί της αρχής και
επί των άρθρων.
Η ψήφισή του στο σύνολο αναβάλλεται για άλλη συνεδρίαση.
Κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη
συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Με τη συναίνεση του Τµήµατος και ώρα 15.00’ λύεται η συνεδρίαση για αύριο, ηµέρα Πέµπτη 29 Αυγούστου 2013 και ώρα
10.00’, µε αντικείµενο εργασιών του Τµήµατος: νοµοθετική εργασία, σύµφωνα µε την ηµερήσια διάταξη που έχει διανεµηθεί.
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
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