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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
ΙΕ’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ B’
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΛΘ’
Πέµπτη 28 Νοεµβρίου 2013
Αθήνα, σήµερα στις 28 Νοεµβρίου, ηµέρα Πέµπτη και ώρα
09.36’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία
της ΣΤ’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΜΑΡΙΑΣ ΚΟΛΛΙΑ-ΤΣΑΡΟΥΧΑ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καληµέρα σας. Αρχίζει η συνεδρίαση.
(ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ: Σύµφωνα µε την από 27-11-2013
εξουσιοδότηση του Σώµατος επικυρώθηκαν µε ευθύνη του Προεδρείου τα Πρακτικά της ΛΗ’ συνεδριάσεώς του, της Τετάρτης
27 Νοεµβρίου 2013, σε ό,τι αφορά στην ψήφιση στο σύνολο των
σχεδίων νόµου: 1. «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης στους
τοµείς των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και τις
Ταχυδροµικές Υπηρεσίες µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τουρκίας» 2. «Κύρωση της Συµφωνίας σε Επίπεδο Κρατών για τη δηµιουργία του Λειτουργικού Τµήµατος Εναέριου Χώρου BLUE
MED» 3. «Κύρωση της Σύµβασης του Συµβουλίου της Ευρώπης
για τη Δράση κατά της Εµπορίας Ανθρώπων»)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στη συζήτηση
των
ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Πρώτη θα συζητηθεί η πέµπτη µε αριθµό 301/25-11-2013 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Β’ Αθηνών του Λαϊκού Συνδέσµου–Χρυσή Αυγή κ. Ηλία Παναγιώταρου προς τους
Υπουργούς Εξωτερικών και Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων,
σχετικά µε την ανέγερση µουσουλµανικού τεµένους στην Αθήνα.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, η πατρίδα µας ήταν ανέκαθεν περικυκλωµένη
από εχθρούς, σηµαντικότερος εκ των οποίων ήταν η µουσουλµανική Τουρκία, παρά τις όποιες προσπάθειες γίνονται να µας
πείσουν περί του αντιθέτου.
Με τα εκατοµµύρια των παράνοµων αλλόφυλων, παράνοµων
λαθροµεταναστών, η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων είναι
µουσουλµάνοι ισλαµιστές που έχουν εισβάλει στην πατρίδα µας
τα τελευταία χρόνια, το έργο για την αποδόµηση του έθνους µας
γίνεται πολύ πιο εύκολο, γιατί ο εχθρός είναι εντός των πυλών,
εκ των έσω.
Και σε αυτό, δυστυχώς, βοηθάτε εσείς –µε το «εσείς» εννοούµε όλες τις κυβερνήσεις των τελευταίων ετών- µαζί µε την Ευρωπαϊκή Ένωση µε όλους τους τρόπους και όλα τα µέσα που
διαθέτετε. Και αυτό το κάνετε για να δώσετε όσο το δυνατόν περισσότερη ισλαµιστική δύναµη, όχι µόνο εντός της Ελλάδος,
αλλά, δυστυχώς και εντός ολόκληρης της Ευρώπης. Παρέχετε

κάθε διευκόλυνση, µε αποκορύφωση την αδειοδότηση για την
ανέγερση τεµένους, που, παρά τις τέσσερις ατελέσφορες προσπάθειες κατά το διαγωνισµό που έγινε για το ποια εταιρεία θα
αναλάβει την κατασκευή του τεµένους, τελικά βρήκατε τη λύση
και αναθέσατε τη δουλειά στους συνεργάτες σας –µε το «σας»
δεν εννοώ πάντοτε εσάς προσωπικά- τις τέσσερις µεγάλες εταιρείες που αναλαµβάνουν όλα τα εργολαβικά έργα, οι οποίες µε
πολλή ευχαρίστηση ανέλαβαν ένα έργο σχετικά µικρό, µε κόστος
κάτω του 1.000.000 ευρώ.
Αυτό είναι πρόκληση, την ίδια στιγµή που από το 1999 η Μητρόπολη, µετά το σεισµό της Αθήνας είναι ηµιτελής, δεν είναι
προσβάσιµη στο κοινό, δεν µπορούν να γίνουν λειτουργίες. Το
ίδιο συµβαίνει και µε την Εκκλησία του Αγίου Κωνσταντίνου επί
της οδού Αγίου Κωνσταντίνου κάτω από την Οµόνοια. Είναι µία
πολύ µεγάλη εκκλησία, ένα κόσµηµα και αυτή. Το ίδιο συµβαίνει
και µε πάρα πολλούς άλλους ναούς σε ολόκληρη την ελληνική
επικράτεια. Αυτά έχουν να κάνουν µε όσα συµβαίνουν εντός της
πατρίδας µας.
Την ίδια στιγµή που εµείς θέλουµε να φτιάξουµε το τζαµί, βλέπουµε να συµβαίνουν απίστευτα πράγµατα: Η Τουρκία –που
αυτή είναι που κινεί ουσιαστικά τα νήµατα από πίσω- να θέλει να
κάνει την Αγία Σοφία στην Κωνσταντινούπολη µουσείο ή τζαµί, η
Αγία Σοφία να έχει γίνει ήδη στην Προύσα τζαµί, το ίδιο να έχει
γίνει και µε ιστορικούς ναούς στη Σµύρνη και αλλού, στην Κύπρο
εκατοντάδες εκκλησίες να είναι στάβλοι, αποθήκες, γκρεµισµένοι
ή οτιδήποτε άλλο και εµείς εδώ στην Ελλάδα µε διάφορα κονδύλια είτε της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε και δικά µας να αναστυλώνουµε όλα τα τζαµιά, τεµένη, χαµάµ, οτιδήποτε υπάρχει που
δείχνει τη µουσουλµανική βαρβαρότητα και εισβολή στην πατρίδα µας να θέλουµε να τα βελτιώσουµε. Βλέπουµε και δηµάρχους, όπως ο κ. Μπουτάρης, που επιθυµεί διακαώς οποιοδήποτε
µουσουλµανικό µνηµείο στη Θεσσαλονίκη, µε κάθε ευκαιρία, να
το αναδεικνύει και να παρακαλάει να έρχονται οι «τουρίστες» οι
Τούρκοι «να αφήνουν» «τα λεφτά τους». Όµως, αυτοί το εκµεταλλεύτηκαν διαφορετικά, όπως έγινε και τις προάλλες µε το
τρένο που ερχόταν από την Τουρκία για την ηµέρα της γέννησης
του Ατατούρκ, όπου σταµάτησαν και το τρένο εντός της ελληνικής επικράτειας, έψαλλαν και τον εθνικό ύµνο της Τουρκίας και
έκαναν διάφορα άλλα αίσχη και απαράδεκτα για την ελληνική
κοινωνία.
Την ίδια στιγµή που συµβαίνουν όλα αυτά και πάρα πολλά
άλλα θέµατα που έχουν να κάνουν, όχι απαραίτητα µε τους µουσουλµάνους, αλλά µε τους ισλαµιστές και τους Τούρκους -οι
οποίοι τους πατρονάρουν δυστυχώς- έχουµε και το καινούριο
απαράδεκτο φαινόµενο, στην Ευρωπαϊκή Ένωση να εµφανίζεται
σε µία συνεδρίαση της Επιτροπής των Μειονοτήτων και καινού-
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ρια µειονότητα από την Κω και τη Ρόδο και το ελληνικό κράτος
απλώς να κάθεται και να βλέπει τα τεκταινόµενα και να µην κάνει
απολύτως τίποτα.
Θα µπορούσαµε να µιλάµε ώρες για το τι συµβαίνει. Θα θέλαµε να µας πείτε τι έχετε σκοπό να κάνετε µ’ αυτό το τεράστιο
πρόβληµα. Φυσικά, το τζαµί είναι η επισηµοποίηση όλων αυτών,
γιατί, όπως γνωρίζετε και εσείς πάρα πολύ καλά –γιατί διατελέσατε και Υπουργός Δηµόσιας Τάξης- και επί υπουργίας σας
υπήρχαν εκατοντάδες τζαµιά. Τώρα, είναι πια επίσηµα. Υπάρχουν
και στο διαδίκτυο και µπορείτε να τα βρείτε οπουδήποτε. Είναι
επίσηµα τα τζαµιά, χωρίς να έχουν απολύτως καµµία άδεια, µε
ό,τι αυτό συνεπάγεται και µε το ποιοι πάνε σε αυτά τα τζαµιά.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Και εµείς ευχαριστούµε.
Στην ερώτηση θα απαντήσει ο Υπουργός Υποδοµών κ. Χρυσοχοΐδης.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εδώ και οκτώ χρόνια περίπου,
από το Δεκέµβριο του 2006, στην ελληνική Βουλή έχει ψηφιστεί
νόµος που προβλέπει την κατασκευή τεµένους στην Αθήνα, στην
Ελλάδα. Είµαστε η µοναδική ευρωπαϊκή χώρα που δεν διαθέτουµε ένα λατρευτικό χώρο για τους µουσουλµάνους.
Νοµίζω ότι αυτό µία χώρα, ένα έθνος, όπως το ελληνικό, που
το βασικό του χαρακτηριστικό ήταν ο οικουµενισµός και όχι η
φοβία, όχι η εσωστρέφεια, όχι το κλείσιµο στον εαυτό του, ένα
έθνος που ήταν και είναι ταξιδευτής σε όλο τον πλανήτη, ένα
έθνος που µπόρεσε να απλώσει τις αξίες του και τον πολιτισµό
του σε όλον τον πλανήτη, δεν είναι δυνατόν να µην διαθέτει χώρους για πολίτες άλλων δογµάτων και άλλων θρησκευµάτων,
ώστε να ασκούν τα λατρευτικά τους καθήκοντα.
Στο πλαίσιο, λοιπόν, αυτής της υποχρέωσης που ανέλαβε το
ελληνικό κράτος µε δικές του δαπάνες, πράγµατι αποφάσισε και
προκήρυξε την κατασκευή ενός τεµένους στην Αθήνα προϋπολογισµού περίπου 950.000 ευρώ, πραγµατικής αξίας γύρω στις
650.000, χωρίς το ΦΠΑ και ανετέθη µετά από διαγωνισµό σε κάποιες εταιρείες.
Το ερώτηµα από εδώ και πέρα είναι κατά πόσο όσα ο κύριος
συνάδελφος προηγουµένως εξέθεσε και όλο το παραλήρηµα
που άκουσα, έχουν να κάνουν µε τα πραγµατικά αισθήµατα του
λαού, µε τις πραγµατικές ανάγκες του ελληνικού έθνους αυτήν
την εποχή και τελικώς, µε τα πραγµατικά ζητούµενα της Ελλάδας
στο σήµερα και το αύριο.
Απολύτως καµµία προτεραιότητα δεν έχουν όλα αυτά που εξέθεσε ο κύριος συνάδελφος. Αντιθέτως, ήταν ένα εθνικιστικό παραλήρηµα που δεν κάνει τίποτε άλλο από το να καλλιεργεί µίσος,
διαχωρισµούς, να καλλιεργεί µία Ελλάδα που δεν υπάρχει. Δεν
υπήρξε ποτέ τέτοια Ελλάδα.
Η δική σας Ελλάδα, κύριε Παναγιώταρε, δεν υπήρξε ποτέ. Και
όταν υπήρξε, δυστυχώς, συνοδεύτηκε µε καταστροφές.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Υπήρξε ή δεν υπήρξε; Γιατί µε µπερδέψατε.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): Και όταν υπήρξε, όπως το 1897...
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Άρα, υπήρξε.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): Και όταν υπήρξε ορισµένες µικρές περιόδους,
όπως το 1897, καταστράφηκε. Ήταν η Ελλάδα του µίσους, η Ελλάδα των εθνικισµών, η Ελλάδα του φανατισµού.
Αυτός ο τόπος δεν έχει ανάγκη και δεν φοβάται το διαφορετικό. Είπατε ότι µας περικυκλώνουν µουσουλµάνοι, ισλαµιστές
κ.λπ.. Τετρακόσια χρόνια σκλαβιάς και αυτό το έθνος διατήρησε
πολιτισµό αιώνων, γλώσσα και θρησκεία, ήθη και έθιµα.
Δεν έχουµε ανάγκη, λοιπόν, ούτε από το παραλήρηµά σας
ούτε από τον εθνικισµό σας, µα, κυρίως αυτό που δεν έχουµε
ανάγκη σήµερα είναι το µίσος και το να διαχωρίζετε τους ανθρώπους σε κατηγορίες διαφόρων δογµάτων ή φυλών ή οποιεσδήποτε άλλες κατηγορίες. Μια κατηγορία υπάρχει µόνο στους
ανθρώπους: είναι οι άνθρωποι που σέβονται τους νόµους και οι
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άλλοι που βλάπτουν την κοινωνία. Δεν υπάρχει άλλος διαχωρισµός.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Παναγιώταρε, έχετε τον λόγο για να απαντήσετε.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Είπατε ότι είµαστε η µοναδική ευρωπαϊκή χώρα. Δυστυχώς,
ακολουθείτε και εσείς το παράδειγµα των υπολοίπων ευρωπαϊκών χωρών, που ενώ δεν υπήρχε ίχνος µουσουλµανικής κοινότητας, µειονότητας –πείτε το όπως θέλετε- τη δηµιούργησαν,
ενώ πριν δεκαπέντε χρόνια αυτοί οι «φιλήσυχοι» άνθρωποι απειλούσαν ολόκληρη την Ευρώπη, λέγοντας «σύντοµα θα σας κατακτήσουµε». Κοιταζόµασταν όλοι, κοιταζόσασταν όλοι, οι
Ευρωπαίοι κοιτάζονταν.
Αυτήν τη στιγµή ο µουσουλµανικός ισλαµικός πληθυσµός της
Ευρώπης είναι άνω του 25% και αυξάνεται µε ραγδαίους ρυθµούς, οπότε δυστυχώς το παράδειγµα που µας λέτε δεν είναι το
καλύτερο.
Επίσης, υπάρχουν κι άλλες χώρες, όπως είναι η Ιαπωνία, η πιο
προηγµένη χώρα στον κόσµο, που επί της ουσίας απαγορεύει
την µουσουλµανική θρησκεία. Κάτι ξέρουν οι άνθρωποι.
Το παράδειγµά τους το ακολουθούν κι άλλες χώρες, όπως η
Αγκόλα και ξεκινούν κι άλλες χώρες συνεχώς. Και η Ρωσία, η
οποία ευτυχώς πρωτοστατεί, είναι η µόνη η οποία έχει καταλάβει
το µέγεθος της επικινδυνότητας αυτού του ζητήµατος και παίρνει πρωτοβουλίες. Ελπίζουµε να τελεσφορήσουν αυτές οι πρωτοβουλίες.
Μιλήσατε για ουµανισµό. Ουµανισµό ποίων; Αυτών εδώ, οι
οποίοι και επί υπουργίας σας στο Υπουργείο Δηµοσίας Τάξεως
µε τα χατζάρια σφάζονταν και χτυπιόντουσαν και που αν πιαστεί
ένας Έλληνας πολίτης µε αυτά τα ισλαµιστικά «αξεσουάρ», θα
πάει µέσα για οπλοκατοχή, οπλοφορία και οπλοχρησία; Αυτών
είναι ο ουµανισµός; Το καταθέτουµε στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ηλίας Παναγιώταρος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν δηµοσίευµα, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Είπατε ότι τετρακόσια χρόνια σκλαβιάς και δεν µπόρεσαν να
µας κάνουν καλά. Και τι θέλετε, να ξαναφέρετε τετρακόσια χρόνια σκλαβιάς εσείς κι όχι ο Τούρκος ή ο οποιοσδήποτε άλλος
µουσουλµάνος; Και θέλετε να το κάνετε µόνοι σας αυτό για να
µας επαναφέρετε στην πρότερη κατάσταση;
Και µιλάτε για χώρους για πολίτες άλλων δογµάτων. Πρώτον,
υπάρχουν εκατοντάδες. Και αφού µιλήσατε για το τι θέλει ο κόσµος, κάντε ένα δηµοψήφισµα, ρωτήστε τον κόσµο αν, τι, πού
και πώς το θέλει και να δούµε τι γίνεται.
Κι είπατε επίσης ότι τον δύσκολο καιρό του µνηµονίου στον
οποίο ζούµε τώρα, δεν είναι γι’ αυτές τις συζητήσεις. Πρώτον,
εσείς χωρίς να έχετε διαβάσει το µνηµόνιο, ήσασταν ένας από
αυτούς που µας φέρατε σε αυτόν το δύσκολο καιρό του µνηµονίου και πριν και κατά τη διάρκεια, για να µην ξεχνιόµαστε.
Βλέπουµε ότι υπάρχει πολύ µεγάλη πρεµούρα γι’ αυτούς,
αλλά δεν υπάρχει καθόλου πρεµούρα για τους Έλληνες πολίτες,
τους οποίους έχετε «βάλει στον τοίχο» και τους χτυπάτε όλοι µε
όποιον τρόπο µπορείτε, οικονοµικό, κοινωνικό, πολιτικό και οποιονδήποτε άλλο.
Μιλήσατε για τις πραγµατικές ανάγκες του έθνους και ποιες
είναι αυτές. Οι πραγµατικές ανάγκες του έθνους σίγουρα δεν
είναι όλα αυτά τα οποία συµβαίνουν αυτή τη στιγµή, τα οποία
εσείς εκπροσωπείτε κι εσείς διεκπεραιώνετε.
Μιλήσατε για τις ιδέες µας και τις απόψεις µας που όταν υπήρξαν, όπως το 1897, υπήρξε µία µεγάλη καταστροφή του ελληνικού έθνους. Σε αυτό έχουµε να σας απαντήσουµε ότι το 1897
έφερε το Μακεδονικό Αγώνα και τους Βαλκανικούς Πολέµους,
που η Ελλάδα διπλασιάστηκε και τριπλασιάστηκε. Και στην τελική, θα πρέπει να πολεµάµε για το δίκαιο, ασχέτως του αποτελέσµατος.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ολοκληρώνω, κυρία Πρόεδρε.
Είπατε ότι σέβονται τους νόµους. Κανένας από αυτούς δεν σέβεται κανέναν νόµο απολύτως. Κανένας εξ αυτών δεν σέβεται
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απολύτως κανέναν νόµο και το έχουν αποδείξει. Εξάλλου και το
ίδιο τους το δόγµα µιλά για τους άπιστους που πρέπει να πεθάνουν κ.λπ..
Και περιµένουµε διακαώς τον καινούργιο αντιρατσιστικό, όπως
τον λέτε, νόµο, ώστε επιτέλους να µπορέσουν να τον χρησιµοποιήσουν οι Έλληνες πολίτες προς όφελός τους, για να µπορέσουν να αντιµετωπίσουν όλους αυτούς που κυνηγούν και διώκουν την Ελλάδα, τον ελληνισµό και την ορθοδοξία.
Και τελειώνοντας, θα ήθελα να πω µόνο µία ρήση κάποιου µεγάλου ανδρός, του Κωνσταντίνου Κολοκοτρώνη, ο οποίος είχε
πει και θα έλεγε για όλα αυτά τα οποία συµβαίνουν αυτή τη
στιγµή στην πατρίδα µας: «Φωτιά και τσεκούρι στους προσκυνηµένους».
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): Επειδή το παραλήρηµα συνεχίζεται και µάλιστα µε
«φωτιά και τσεκούρι», ερµηνεύοντας τον Κολοκοτρώνη…
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Το Υπουργείο Πολιτισµού αγόρασε
την επιστολή.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): Κι επειδή είδα ότι ως πρότυπο έχετε την Αγκόλα…
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Την Ιαπωνία.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): …την Ιαπωνία και τη Ρωσία που έχει εκατοντάδες
εκατοµµύρια µουσουλµάνους…
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Γι’ αυτό παλεύει.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): … αλλά η ρωσική οµοσπονδία δεν έχει µόνο χριστιανούς, έχει και δεκάδες εκατοµµύρια µουσουλµάνους, εγώ
πρέπει να σας πω, λοιπόν, ότι αισθάνθηκα πολύ περήφανος όταν
είδα τον Πατριάρχη Βαρθολοµαίο να λειτουργεί στην Παναγία
Σουµελά πριν από τρία χρόνια και πλέον κάθε Δεκαπενταύγουστο στον Πόντο.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Και να πηγαίνει και στο µουσουλµανικό…
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): Κι αισθάνοµαι πολύ περήφανος κάθε φορά που
ακόµα µία εκκλησιά στην Καππαδοκία, τη Σµύρνη λειτουργεί και
πηγαίνουν οι χριστιανοί στην Ίµβρο, την Τένεδο κι ασκούν τα καθήκοντά τους, είτε είναι Έλληνες είτε άλλης εθνικότητας.
Να σας πω και κάτι άλλο, κύριε Παναγιώταρε, για να το ακούσετε και να το σκεφτείτε. Εσείς λέτε «Όχι τζαµί». Κάποιοι άλλοι
στην άλλη πλευρά του Αιγαίου λένε τα κάνουν την Αγιά Σοφιά
τζαµί. Πουλάτε µίσος κι εσείς κι εκείνοι, για να µαζεύετε ψήφους,
για να στενέψετε τον κόσµο, να στύβετε τις ψυχές των πιο ταλαιπωρηµένων ανθρώπων.
Οι δικοί µου οι πατεράδες και οι παππούδες ξέρουν τι σηµαίνει
προσφυγιά, τι σηµαίνει µετανάστευση. Το 1922 τους παππούδες
µας τούς φώναζαν τουρκόσπορους κάποιοι πατριώτες παλαιοελλαδίτες σαν κι εσάς.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Αυτό το λέτε εσείς.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): Κάποιοι παλαιοελλαδίτες πατριώτες –λέω- σαν κι
εσάς φώναζαν εµάς τότε «τουρκόσπορους».
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Δεν πρέπει να ήταν σαν κι εµάς.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): Κάποιοι σαν κι εσάς τότε χώριζαν τους Έλληνες.
Εµένα, προσωπικά και την οικογένειά µου, που είµαι Πόντιος
και Μικρασιάτης πρόσφυγας, µε καµένα σπίτια, µε καµένες εκκλησιές, πραγµατικά µου κάνει τιµή που απαντώ σήµερα σε σας
και επί υπουργίας µου γίνεται το τζαµί. Απαντώ µ’ αυτόν τον
τρόπο, γιατί σέβοµαι τους ανθρώπους, µόνο µε ένα κριτήριο, µε
το αν δηλαδή σέβονται τους νόµους, το Σύνταγµα και το συνάνθρωπό τους ή είναι παράνοµοι. Τίποτα άλλο!
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Ούτε αυτό δεν µπορούσατε να κάνετε, κύριε Υπουργέ.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): Και δεν χωρίζω τους ανθρώπους σε Πόντιους, Αρµένιους, Εβραίους, Βουδιστές, Χριστιανούς ή Μουσουλµάνους.
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ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Οι Πόντιοι δεν είναι Έλληνες; Γιατί
τους βάζετε µέσα;
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): Είµαι περήφανος, γιατί όταν απαντώ έτσι, νιώθω
πιο Έλληνας. Εκφράζω τον πολιτισµό και τις αξίες του τόπου
µου.
Κάνετε λάθος, λοιπόν, κύριε Παναγιώταρε. Μιλάτε άµυαλα και
πράττετε άστοχα.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Θα φανεί οσονούπω.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστώ κι
εγώ, κύριε Υπουργέ.
Εισερχόµαστε στη συζήτηση της δεύτερης µε αριθµό 292/2511-2013 επίκαιρης ερώτησης πρώτου κύκλου του Βουλευτή Δράµας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς-Ενωτικού
Κοινωνικού Μετώπου κ. Χρήστου Καραγιαννίδη προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε
τις ελλείψεις του προσωπικού στα Υποκαταστήµατα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
της Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε το λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υφυπουργέ, τα Υποκαταστήµατα ΙΚΑ Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης λειτουργούν µε δραµατικές ελλείψεις διοικητικού προσωπικού. Με τις απολύσεις, τις διαθεσιµότητες και τις
µειώσεις προσωπικού, οι υπηρεσίες του ΙΚΑ βρίσκονται σε αδυναµία εξυπηρέτησης των πολιτών και οι υπάρχοντες εργαζόµενοι
κινούνται στα όρια της νοµιµότητας.
Θα ήθελα να σας δώσω µερικά παραδείγµατα. Στο Περιφερειακό Υποκατάστηµα Κοµοτηνής το 2010 υπήρχαν σαράντα ένας
εργαζόµενοι. Σήµερα είναι µόλις είκοσι εννέα εργαζόµενοι. Αυτό
σηµαίνει ότι οι υπηρετούντες εκεί είναι χρεωµένοι µε δύο ή και
τρία αντικείµενα.
Μετά την πρόσφατη συνταξιοδότηση της διευθύντριας, το
υποκατάστηµα λειτουργεί µε αναπλήρωση διεύθυνσης και ένας
εργαζόµενος είναι προϊστάµενος σε δύο τµήµατα, στο µητρώο
και στο παροχών ασθενείας. Επίσης, υπάρχει µία υπάλληλος
στον εξωτερικό έλεγχο του τµήµατος εσόδων για όλο το Νοµό
Ροδόπης και ένας ελεγκτής στα οικοδοµικά έργα.
Θα αναφερθώ τώρα και στο ΙΚΑ Ξάνθης. Το εν λόγω υποκατάστηµα είχε σαράντα έξι υπηρετούντες, ενώ σήµερα έχει τριάντα,
εκ των οποίων οι τέσσερις βρίσκονται σε µακρά άδεια.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Υπάρχει ένας υπάλληλος στον εξωτερικό έλεγχο του τµήµατος
εσόδων στις κοινές επιχειρήσεις και ένας ελεγκτής στα οικοδοµικά έργα.
Το ΚΕΠΑ λειτουργεί µε δύο υπαλλήλους, µε εκκρεµούντες φακέλους που φθάνουν τους τρεις χιλιάδες πεντακόσιους.
Στο ΙΚΑ Ορεστιάδας, το προσωπικό, από δεκαεννιά υπηρετούντες, σήµερα έχει φθάσει τους εννέα και λειτουργεί µε αναπλήρωση διεύθυνσης.
Εάν σκεφτείτε το χρονικό όριο αναµονής για τις συνταξιοδοτήσεις, ότι σ’ αυτές τις περιοχές µένουν πολλοί συνταξιούχοι και
άτοµα µε αναπηρία, ότι είναι δύσβατες περιοχές και µε κακό
οδικό δίκτυο, καταλαβαίνετε ότι ουσιαστικά στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη δηµιουργούµε πολίτες δεύτερης κατηγορίας.
Από εσάς θέλουµε µία απάντηση για το πώς θα λυθούν όλα
αυτά τα προβλήµατα που προέκυψαν από το 2010 και µετά, γιατί
δεν µπορεί η κρίση να οδηγεί στην απανθρωποίηση της κοινωνίας. Δεν µπορεί η κρίση να εξαϋλώνει το κοινωνικό κράτος και
να το οδηγεί στην καταστροφή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστώ,
κύριε συνάδελφε.
Στην ερώτηση του κυρίου συναδέλφου θα απαντήσει ο Υφυπουργός κ. Βασίλειος Κεγκέρογλου.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε συνάδελφε, θέτετε ένα θέµα πάρα πολύ σοβαρό, που
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έχει να κάνει µε τη στελέχωση των περιφερειακών υπηρεσιών
του ΙΚΑ και αφορά ασφαλώς την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, αλλά και άλλες περιφέρειες.
Υπάρχει ένα θέµα κυρίως µε τις συνταξιοδοτήσεις. Πραγµατικά, ο αυξηµένος αριθµός συνταξιοδοτήσεων τα τελευταία χρόνια οδήγησε σε µείωση του προσωπικού, λιγότερο στις περιφερειακές υπηρεσίες σε σχέση µε το πρόγραµµα διαθεσιµότητας.
Όµως, πρέπει να πούµε ότι γίνεται µία γενικότερη αναδιάρθρωση του ΙΚΑ, η οποία έχει να κάνει αφ’ ενός µε την καλύτερη
αξιοποίηση του δυναµικού και αφ’ ετέρου µε την περαιτέρω προώθηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών ανάµεσα στους ασφαλισµένους –κι όχι µόνο- και τους επιχειρηµατίες µε τις υπηρεσίες
του ΙΚΑ.
Βεβαίως, αυτό δεν λύνει το πρόβληµα. Χρειάζεται η στελέχωση αυτών των υπηρεσιών, η οποία ξεκίνησε µε την πρόσληψη
τριακοσίων τριάντα ενός επιτυχόντων –περίπου- της προκήρυξης
8Κ, από την οποία τοποθετήθηκαν µόνο τρεις στην περιφέρεια
στην οποία αναφέρεστε.
Όµως, το καλό που προέκυψε από το κακό της απόλυσης των
τριακοσίων τριάντα ενός ανθρώπων της προκήρυξης 9Κ είναι ότι
µε τη νοµοθετική ρύθµιση την οποία κάναµε θα ολοκληρώσουµε
τελικά µε πολιτική απόφαση και την πρόσληψη των υπολοίπων
επιτυχόντων της προκήρυξης 8Κ, αλλά και της προκήρυξης 9Κ.
Η νοµοθετική ρύθµιση έγινε. Νοµίζω ότι η προώθηση της υλοποίησής της θα µας δώσει τη δυνατότητα να στελεχώσουµε τις
υπηρεσίες της περιφέρειας στην οποία αναφέρεστε.
Βεβαίως, µπορούν να γίνουν -και θα γίνουν- και µετακινήσεις
που έχουν να κάνουν µε αιτήµατα ανθρώπων που εργάζονται σε
άλλες περιοχές και θέλουν να τοποθετηθούν σε άλλες. Αυτό είναι
κάτι που υπάρχει -και πρέπει να υπάρξει- ως διαδικασία, γιατί
ταυτόχρονα ικανοποιεί το αίτηµα ανθρώπων που θέλουν να µετακινηθούν, αλλά λύνει και το θέµα της στελέχωσης.
Ο συνδυασµός αυτών των δύο πολιτικών πιστεύω ότι θα δώσει
το αποτέλεσµα το οποίο ζητάτε εσείς, αλλά το ζητάει νοµίζω και
όλος ο κόσµος, όπως οι ασφαλισµένοι του ΙΚΑ, που είναι ένας
τεράστιος όγκος ανθρώπων. Συγκεκριµένα, είναι πεντέµισι εκατοµµύρια εκείνοι οι οποίοι συναλλάσσονται µε το ΙΚΑ, µε τον έναν
ή τον άλλο τρόπο, όχι βεβαίως σε καθηµερινή βάση. Όµως, αυτό
είναι το νούµερο που έχει να κάνει µε τους ασφαλισµένους συνταξιούχους ή µη και τους επιχειρηµατίες που συναλλάσσονται
µε το ΙΚΑ.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
Στην δευτερολογία µου θα πω περισσότερα για τις προκηρύξεις 8Κ και 9Κ, για πώς θα προχωρήσει η διαδικασία, πώς θα υλοποιηθεί και βεβαίως, πώς πρέπει να διασφαλίσουµε ότι θα
στελεχωθεί η συγκεκριµένη περιφέρεια.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Υπουργέ.
Κύριε συνάδελφε, µπορείτε να δευτερολογήσετε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ: Κύριε Υφυπουργέ, σε όλο αυτό
που είπατε, λείπει µια σηµαντική παράµετρος που είναι το χρονικό διάστηµα. Πρέπει να σας πω ότι και στη Δράµα, αλλά και
στην Καβάλα πέντε και έξι εργαζόµενοι της προκήρυξης 9Κ δούλεψαν για ενάµιση χρόνο. Το ελληνικό δηµόσιο τους εκπαίδευσε
και σε µια νύχτα απολύθηκαν. Περιµένουµε να υπάρξει µία διευκρίνιση και µία καθαρή απάντηση για το χρονικό διάστηµα.
Είπατε µόνος σας ότι για τη συγκεκριµένη περιφέρεια ήταν
µόλις τρεις. Τα νούµερα που σας ανέφερα, βγάζουν το συµπέρασµα ότι αυτή τη στιγµή τα τοπικά υποκαταστήµατα του ΙΚΑ
είναι σε λειτουργική αδυναµία. Και δεν προτείνετε άµεση λύση.
Δεν θέλω µια απάντηση του τύπου ότι µετά από έξι µήνες ή
µετά από ένα χρόνο θα προχωρήσουν οι διαδικασίες και θα
προσληφθούν οι επιτυχόντες των προκηρύξεων 9Κ και 8Κ. Το ζήτηµα είναι τι θα γίνει αύριο.
Ένα ακόµη ζήτηµα είναι ότι έχουν κλείσει το Υποκατάστηµα
Νευροκοπίου, το Υποκατάστηµα Νέας Ζίχνης, το Υποκατάστηµα
Χρυσούπολης και το Υποκατάστηµα Λιµεναρίων. Μπορεί αυτά τα
ονόµατα να σας ακούγονται παραδείσια. Όµως, αφορούν ανθρώπους που ζουν σε απόσταση σαράντα, πενήντα, εξήντα,
ογδόντα και εκατόν είκοσι χιλιοµέτρων από το Δήµο Δράµας.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Καταλαβαίνετε ότι είναι λίγο –για να το πω ευγενικά- ανέκδοτο
να ζητάτε από ανθρώπους ηλικίας εβδοµήντα και εβδοµήντα
πέντε χρονών να ρυθµίσουν ηλεκτρονικά τις διάφορες υποθέσεις
που έχουν. Από την άλλη, δεν είναι ανέκδοτο να ζητάτε από ανθρώπους αυτών των ηλικιών να διανύσουν εκατό χιλιόµετρα για
να κατέβουν ή στη Δράµα ή στις Σέρρες ή στην Ξάνθη αντίστοιχα
και να εξεταστούν. Και ποιος τους καλύπτει τα έξοδα, µε τις συντάξεις των 300 και των 400 ευρώ που παίρνουν από τα ασφαλιστικά ταµεία; Και πώς θα λειτουργήσει αυτό το πράγµα σε µια
περιφέρεια που είναι –σας ξαναλέω- δύσβατη είναι ορεινή και
είναι και υποστελεχωµένη στις υπηρεσίες της;
Πώς, λοιπόν, αυτή η Ελλάδα θα υπάρξει εκεί πάνω; Ποια άλλη
δυνατότητα έχουν αυτοί οι άνθρωποι να ζήσουν εκεί, παρά να
µετακοµίσουν σε αστικό κέντρο ώστε να µπορέσουν να εξυπηρετηθούν; Και από την άλλη, πώς είναι δυνατόν να λύνουµε τέτοια προβλήµατα µε κοινωφελείς εργασίες, όταν προσλαµβάνετε
ανθρώπους για πέντε και έξι µήνες, χωρίς ασφαλιστικά δικαιώµατα, χωρίς άδειες, τους µαθαίνετε τη δουλειά και σε έξι µήνες
τους διώχνετε για να πάρετε άλλους;
Ένα τελευταίο ερώτηµα για την αδήλωτη εργασία –και θέλω
να µου επιβεβαιώσετε ή όχι- είναι το εξής: Υπάρχουν είκοσι τέσσερις ελεγκτές σε όλη την Ελλάδα και µε αυτούς τους ανθρώπους ελέγχετε όλη την αδήλωτη εργασία στη χώρα;
Και επιτέλους, κύριε Υπουργέ, θα µας δώσετε ποτέ τα ονόµατα των µεγαλοοφειλετών, τα ονόµατα αυτών που βλέπουµε
στις τηλεοράσεις να περιφέρονται µε χρέη στο ΙΚΑ, προκειµένου
να µη µαθαίνουµε πια από την τηλεόραση ότι ο κάθε celebrity
χρωστάει µισό και ένα εκατοµµύρια στο ΙΚΑ; Αυτοί γιατί δεν πάνε
ποτέ φυλακή;
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο έχει ο κύριος Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας κ. Κεγκέρογλου για να δευτερολογήσει.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Στη δευτερολογία σας, κύριε
συνάδελφε, θέσατε ακόµα πέντε, έξι επίκαιρες ερωτήσεις. Όµως, τα θέµατα που θέσατε είναι πολύ σοβαρά και αξίζει τον κόπο να κάνουµε µια αναφορά, γιατί πρόκειται για την ενηµέρωση
των πολιτών, εκτός βέβαια από την ενηµέρωση του Σώµατος.
Κατ’ αρχάς, θα ήθελα να σας πω ότι όσον αφορά την αδήλωτη
και ανασφάλιστη εργασία, θα πρέπει να πούµε ότι αποτελεί
πρώτη προτεραιότητα για το Υπουργείο. Μάλιστα, αυτή την ώρα
συζητείται στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων σχετικό νοµοσχέδιο και ζητούµε τη συναίνεση και τη θετική συµβολή όλων για
τη βελτίωσή του και όχι προτάσεις ή τοποθετήσεις απαξίωσής
του. Δεν θα πρέπει να «κλείνουµε το µάτι» σε αυτούς που δεν
είναι συνεπείς και δεν ασφαλίζουν τους εργαζόµενους, λέγοντας
ότι πρέπει να µειωθεί το πρόστιµο. Είναι απαράδεκτη η θέση του
οποιουδήποτε βάζει µπροστά το δηµόσιο συµφέρον –και πρέπει
να το βάζουµε όλοι µας- και την ίδια ώρα λέει ότι θα πρέπει να
µειωθεί το πρόστιµο των 10.550 ευρώ. Αυτό δεν πρόκειται να
συµβεί. Όχι µόνο δεν θα µειωθεί το πρόστιµο, αλλά θα υπάρξει
και περαιτέρω ενίσχυση του µηχανισµού.
Ασφαλώς και οι εργαζόµενοι δεν είναι είκοσι επτά, κύριε συνάδελφε. Έχουµε να κάνουµε µε ένα Σώµα που σήµερα στελεχώνεται από επτακόσιους ανθρώπους. Μάλιστα, αυτοί οι επτακόσιοι άνθρωποι θα ενισχυθούν µέσω της κινητικότητας και θα
φτάσουν τους οκτακόσιους τριάντα. Επίσης, θα ήθελα να σας
πω ότι στην προοπτική ενοποίησης µε τις αντίστοιχες υπηρεσίες
του ΙΚΑ που ελέγχουν την ανασφάλιστη εργασία, βεβαίως και θα
γίνει ενοποίηση, δεδοµένου ότι αντιµετωπίζεται πλέον ισότιµα και
µε το ίδιο πρόστιµο η παράβαση της αδήλωτης και ανασφάλιστης εργασίας. Θα υπάρξει, λοιπόν, ενοποίηση των µηχανισµών
και καλύτερο αποτέλεσµα. Οι εργαζόµενοι του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας θα φτάσουν συνολικά τους οκτακόσιους
τριάντα, προκειµένου το Σώµα να µπορέσει να επιτελέσει το
έργο του.
Και τώρα έρχοµαι στο θέµα που έχει να κάνει µε την περιφέρεια και τη στελέχωση των υπηρεσιών του ΙΚΑ. Στο σηµείο αυτό,
λοιπόν, θα ήθελα να πω ότι πέρα από την 8Κ και 9Κ, οι υπόλοιποι
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επιτυχόντες είναι πεντακόσιοι ογδόντα ένας. Ενώ δηλαδή ήταν
τριακόσιοι τριάντα ένας αυτοί που απολύθηκαν µε τις δικαστικές
αποφάσεις της 9Κ και συµπληρώθηκαν από αντίστοιχους –αυτούς που είχαν προσφύγει- της 8Κ, σήµερα έχουµε µια εκκρεµότητα µε διακόσιους σαράντα περίπου που αποµένουν από την 8Κ
και τριακόσιους τριάντα έναν από τη 9Κ. Άρα, συνολικά είναι πεντακόσιοι ογδόντα ένας.
Δεδοµένου, λοιπόν, ότι ψηφίστηκε ο νόµος, αυτό που θα ζητήσουµε άµεσα από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθµισης
είναι να κάνει την κατανοµή των θέσεων –για την κατανοµή των
θέσεων προβλέπεται µια διαδικασία- ούτως ώστε το ΙΚΑ να προχωρήσει άµεσα κατά σειρά και προτεραιότητα πρώτα της 8Κ,
όπως έχει αποφασιστεί, και στη συνέχεια της 9Κ.
Έχετε απόλυτο δίκιο ότι αυτό δεν µπορεί να γίνει στο αόρατο
ή µακρινό µέλλον, αλλά αύριο. Για το λόγο αυτό, µετά και την
ερώτησή σας, αλλά και την ενηµέρωση που είχα από το ΙΚΑ, θα
ζητήσουµε και εγγράφως από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθµισης να κάνει την κατανοµή άµεσα και βάσει του νόµου που
έχει ψηφίσει η Βουλή των Ελλήνων.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Υπουργέ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, τριάντα επτά µαθητές και µαθήτριες και τρεις
συνοδοί καθηγητές από το 2ο Γενικό Λύκειο Καµατερού.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Επόµενη είναι η πρώτη µε αριθµό 297/25-11-2013 επίκαιρη
ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Πέλλης της Νέας Δηµοκρατίας κ. Γεωργίου Καρασµάνη προς τον Υπουργό Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τη ρύθµιση θεµάτων συνταξιοδότησης απολυµένων κλωστοϋφαντουργών.
Τον λόγο έχει ο κ. Καρασµάνης.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήµερα συζητάµε ένα θέµα που
αφορά απολυµένους συµπολίτες µας από τον πολύπαθο κλάδο
της άλλοτε κραταιάς και σήµερα σε πλήρη κατάρρευση κλωστοϋφαντουργίας. Πρόκειται για ένα µείζον κοινωνικό πρόβληµα
για τους Νοµούς της Πέλλας, της Ηµαθίας, του Έβρου και της
Πρέβεζας.
Είχα καταθέσει σχετική ερώτηση τον περασµένο Απρίλιο, την
οποία είχαν συνυπογράψει άλλοι πέντε συνάδελφοί µου από τις
προαναφερθείσες περιοχές, αλλά απάντηση δεν πήρα γι’ αυτό
και αποφάσισα και την µετέτρεψα σε επίκαιρη ερώτηση. Όπως
ξέρετε, τρεις φορές ακυρώθηκε και σήµερα είναι η τέταρτη
φορά που επιτέλους συζητείται.
Γι’ αυτούς, λοιπόν, τους φτωχούς απολυµένους οικογενειάρχες και για όσους έχουν συµπληρώσει το πεντηκοστό έτος της
ηλικίας τους και επτάµισι χιλιάδες ένσηµα ο νοµοθέτης µε δυο
νόµους του 2006 και του 2008 είχε θεσπίσει καθεστώς ειδικής εισοδηµατικής ενίσχυσης, από την οποία και πλήρωναν κανονικότατα τις εισφορές τους, για όσο διάστηµα θα απαιτείτο µέχρι να
θεµελιώσουν το δικαίωµα για εξουσιοδότηση και όριζε ότι ο χρόνος αυτός της εισοδηµατικής ενίσχυσης θα θεωρείτο χρόνος
πραγµατικής εργασίας και όχι πλασµατικός χρόνος.
Έρχονται, όµως, δυο µεταγενέστεροι νόµοι του 2011 και του
2012 που ανατρέπουν αυτή τη ρύθµιση και µε βάση αυτούς τους
νόµους τους έρχεται και ένα χαρτί, µια εγκύκλιος του ΙΚΑ και
τους λέει ότι ο χρόνος της ειδικής ενίσχυσης είναι πλασµατικός
για όλους.
Στη συνέχεια, έρχεται και µια δεύτερη εγκύκλιος που τους χωρίζει αντισυνταγµατικά και άδικα σε δυο κατηγορίες: Για όσους
θεµελίωσαν δικαίωµα συνταξιοδότησης και υπέβαλαν αίτηση
µέχρι 31-12-2012 ο χρόνος της εισοδηµατικής ενίσχυσης λαµβάνεται ως χρόνος πραγµατικής εργασίας, ως ισχυρός χρόνος. Για
όσους θεµελιώνουν δικαίωµα από 1-1-2013 και µετά ο χρόνος
της εισοδηµατικής ενίσχυσης θεωρείται πλασµατικός και οι άν-
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θρωποι αυτοί καλούνται τώρα σε µεγάλη ηλικία, σε µια περίοδο
ύφεσης, σε µια περίοδο που η ανεργία καλπάζει να ψάξουν να
βρουν δουλειά για να συµπληρώσουν τα ένσηµά τους.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Αυτό είναι το ζήτηµα, κύριε Υπουργέ, το γνωρίζετε άριστα,
έχετε επιδείξει µεγάλη ευαισθησία και πριν γίνετε Υπουργός και
έχετε εκφραστεί και θετικά για αυτή την υπόθεση. Πιστεύω, λοιπόν, ότι σε µια πολιτεία δικαίου έχουµε υποχρέωση να δώσουµε
λύση. Η λύση είναι να δώσουµε τη δυνατότητα σε αυτούς τους
ανθρώπους να υποβάλουν αίτηση και να πάρουν τη σύνταξη, την
οποία δικαιούνται.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας ευχαριστούµε, κύριε συνάδελφε.
Στην ερώτηση θα απαντήσει ο Υφυπουργός κ. Κεγκέρογλου.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Κύριε συνάδελφε, επαναφέρετε ένα θέµα το οποίο πράγµατι απασχολεί πάρα πολλούς
εργαζόµενους και µάλιστα…
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ: Πενήντα επτά είναι σε όλη την Ελλάδα.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Πόσοι είναι;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ: Πενήντα επτά.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Θα το δούµε στο τέλος του
χρόνου, που θα γίνει µια προσπάθεια να αξιολογηθεί και να έχουµε ακριβή στοιχεία για ποιο λόγο, διότι και η προηγούµενη
ρύθµιση που έγινε αφορούσε το σύνολο –αλλά τελικά δεν ήταν
το σύνολο- έκανε µια ρύθµιση η πολιτεία, αλλά δεν ήταν για το
σύνολο.
Θέτετε, λοιπόν, ένα σοβαρό θέµα και εσείς και οι άλλοι συνάδελφοι από όλες τις περιοχές που αντιµετωπίζουν αυτό το πρόβληµα. Να πούµε, όµως, γιατί αντιµετωπίζουν αυτό το πρόβληµα.
Κάποιοι ασυνεπείς επιχειρηµατίες «έβαλαν στραβά το καπέλο»
και εγκατέλειψαν τις επιχειρήσεις, εγκατέλειψαν ταυτόχρονα και
οµήρους εργαζόµενους, οι οποίοι από το 2005 κιόλας και µετά
έχουν τη στήριξη της πολιτείας. Δεν υπάρχουν πολλές κατηγορίες ανέργων που να έχουν στηριχθεί για τόσα χρόνια.
Τα αναφέρουµε αυτά γιατί αν κάποιος καθίσει να διαβάσει
µόνο την ερώτησή σας είναι σαν να είναι απούσα η πολιτεία από
αυτό το πρόβληµα και πρέπει να λέµε την αλήθεια. Δεν αφορά
την περίοδο διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, για να κάνω λιβανιστήρια. Όµως, είναι µια αντικειµενική αξιολόγηση των όσων έχουν
γίνει. Θα πρέπει να πούµε ότι από το 2005 κιόλας και µετά υπάρχει µια σηµαντική στήριξη από την πολιτεία στους συγκεκριµένους ανθρώπους που µπήκαν σ’ αυτή τη φάση της ανασφάλειας
και της δύσκολης περιόδου, χωρίς τη θέλησή τους λόγω της
ασυνέπειας των επιχειρηµατιών. Από εκεί ξεκινάµε.
Έχει υπάρξει µια σηµαντική στήριξη. Έχει υπάρξει –µετά το
πρόβληµα που δηµιουργήθηκε- και µε δικές σας παρεµβάσεις
µια αντιµετώπιση στα πλαίσια της χρηστής διοίκησης για όλους
τους ανθρώπους που ήταν µέχρι το 2012 πράγµατι και λύθηκε
το θέµα γι’ αυτούς. Δεν υπάρχει ούτε ανάκληση συντάξεως ούτε
θέµα ερµηνείας εάν είναι πλασµατικός, πρόσθετος ή οτιδήποτε
άλλο. Είναι συνταξιούχοι, συνταξιοδοτούνται.
Και βεβαίως, υπάρχει θέµα µε αυτούς που, σταµατώντας αυτή
η ειδική ενίσχυση, εντάχθηκαν στην τακτική επιδότηση και στη
συνέχεια δεν έχουν το δικαίωµα µε τις ίδιες προϋποθέσεις των
πρότερων νόµων να προβούν σε συνταξιοδότηση. Αυτό είναι το
πρόβληµα. Και να το επισηµάνουµε, για να το ξέρουµε. Γιατί;
Διότι ήλθαν µεταγενέστεροι νόµοι, οι οποίοι λένε άλλα πράγµατα.
Το θέµα, λοιπόν, είναι ακριβώς έτσι και µαζί µε όλα τα θέµατα,
που αφορούν συγκεκριµένες οµάδες εργαζοµένων και εν δυνάµει συνταξιούχων, βρίσκεται προς επεξεργασία, προς εξέταση.
Δεν έχει ληφθεί καµµία συγκεκριµένη απόφαση, για να µπορώ
να σας απαντήσω. Θα σας δώσω, βεβαίως, τη γραπτή απάντηση
που µου έδωσε η υπηρεσία για τα µέχρι τώρα.
Αυτό που θα πρέπει να πω κατευθείαν από την πρωτοµιλία µου
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–στη δευτερολογία µου δεν θα µιλήσω πάρα πολύ- είναι η επί
της ουσίας επίσπευση της εξέτασης για την τελική απόφαση
πάνω σε αυτό το θέµα, όπως και για άλλα περίπου εβδοµήντα
εννιά θέµατα που εκκρεµούν –αν λέω σωστά το νούµερο- στη Γενική Γραµµατεία. Αυτά τα θέµατα αφορούν αδικίες για συγκεκριµένες οµάδες και όχι µεγάλο αριθµό ανθρώπων. Τώρα, αν είναι
πενήντα επτά, εξήντα επτά ή διακόσιοι εξήντα επτά, νοµίζω ότι
είναι πολύ εύκολο να βρεθεί.
Ευχαριστώ.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Πενήντα επτά είναι για το
συγκεκριµένο πρόβληµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Υφυπουργέ.
Κύριε Καρασµάνη, µπορείτε να δευτερολογήσετε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ: Όπως είπα, κυρία Πρόεδρε, πράγµατι η πολιτεία ανελλιπώς από το 2006 και το 2008 και µέχρι το
2012 πλήρωνε τις εισφορές σε αυτούς τους ανθρώπους. Και οι
άνθρωποι αυτοί, οι εργαζόµενοι, πλήρωναν και τις εισφορές
τους. Και οι νόµοι όριζαν ότι ο χρόνος είναι πραγµατικός, ότι είναι
πραγµατική εργασία. Έρχεται, όµως, αντισυνταγµατικά και άδικα
και τους χωρίζει σε δύο κατηγορίες. Λέει: «Αλλάζω γνώµη, ο χρόνος σας είναι πλασµατικός και τώρα τραβάτε, πενήντα οκτώ και
εξήντα χρονών, να βρείτε εργασία». Και σ’ αυτή την ηλικία πού
να βρουν δουλειά, µε αυτή τη µεγάλη ανεργία;
Είναι, λοιπόν, προφανές ότι µε αυτό το διαχωρισµό µεταξύ των
απολυµένων ενός και του αυτού κλάδου παραβιάζεται παράφορα και ανεπίτρεπτα η θεµελιώδης υποχρέωση µιας ευνοµούµενης πολιτείας για ίση µεταχείριση.
Δεν είναι, κύριε Υπουργέ, κραυγαλέο και άδικο να στερούµε
από το ιερό δικαίωµα της σύνταξης και της επιβίωσης ανθρώπους που δούλεψαν σκληρά επί δεκαετίες, σε συνθήκες δύσκολες, που πλήρωναν τις εισφορές τους, όχι µόνο τα χρόνια που
εργάζονταν, αλλά και όταν έµειναν χωρίς δουλειά, από αυτή τη
µικρή εισοδηµατική ενίσχυση που τους έδωσε πράγµατι η πολιτεία; Θα καταργήσουµε τώρα, δηλαδή και τη συνταγµατικά κατοχυρωµένη ανταποδοτικότητα των ασφαλιστικών εισφορών; Θα
πετάξουµε στον κάλαθο των αχρήστων και την ειδική έκθεση του
Συνηγόρου του Πολίτη που γνωµοδότησε ότι οι προαναφερόµενες νοµοθετικές αλλαγές είναι παράνοµες;
Το πρόβληµα, όπως ξέρετε, είναι πολύ µεγάλο, µε µεγάλες
κοινωνικές προεκτάσεις. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν δουλέψει
πολλά χρόνια σε συνθήκες, όπως είπα προηγουµένως, δύσκολες, αντίξοες. «Έχουν φτάσει στη βρύση να πιουν νερό» και τους
την κλείνουµε µε ένα φιρµάνι που ανατρέπει νόµους, µε βάση
τους οποίους έβαλαν µια ρότα στη ζωή τους. Είναι σε απόγνωση
και οι ίδιοι και οι οικογένειές τους, σε µια περίοδο δεινής οικονοµικής κρίσης.
Κύριε Υπουργέ, φέρτε επιτέλους αυτή τη νοµοθετική ρύθµιση,
η οποία θα επαναφέρει το προηγούµενο καθεστώς γι’ αυτούς
τους ανθρώπους, ώστε να συνταξιοδοτηθούν αυτοί οι λίγοι που
απέµειναν, καταργώντας τις διατάξεις που εντελώς ανισότιµα και
καταχρηστικά τους εξαιρούν από την ειδική πρόνοια που έχει
λάβει η πολιτεία γι’ αυτούς εδώ και χρόνια.
Μέχρι στιγµής, οι διαβεβαιώσεις από πλευράς του Υπουργείου
Εργασίας είναι θετικές. Επιτέλους, κάντε το πράξη. Και κάντε το
πράξη τώρα. Γιατί η πολιτική γράφεται στον ενεστώτα χρόνο.
Όπως ξέρετε, η πολιτική είναι ρευστή. Χθες εισήχθη ένα νοµοσχέδιο από το Υπουργείο σας στην αρµόδια επιτροπή: το νοµοσχέδιο για την αδήλωτη και ανασφάλιστη εργασία. Φέρτε,
λοιπόν, αυτή τη ρύθµιση σε αυτό το νοµοσχέδιο. Αν δεν µπορείτε, θα το κάνουµε εµείς. Εδώ είναι ο κ. Τσουµάνης, ο κ. Βεσυρόπουλος από τους νοµούς Πρέβεζας και Ηµαθίας. Έχουν κι
αυτοί το ίδιο πρόβληµα.
ΜΑΡΙΝΟΣ ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ: Και ο Έβρος το έχει.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ: Θα το κάνουµε εµείς. Εµείς θα φέρουµε αυτή τη διάταξη, για να λυθεί επιτέλους αυτό το πρόβληµα άπαξ και διά παντός. Δεν µπορούν να περιµένουν οι
άνθρωποι αυτοί. Βρίσκονται σε κατάσταση εξαθλίωσης. Είναι ο
µοναδικός πόρος επιβίωσης γι’ αυτούς τους ανθρώπους και τις
οικογένειές τους.
Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
κι εµείς.
Κύριε Κεγκέρογλου, έχετε να πείτε κάτι συµπληρωµατικά;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν θα επαναλάβω αυτονόητα πράγµατα, στα
οποία πιστεύω ότι συµφωνούµε όλοι. Θα ήθελα, όµως, να πω ότι
χρειάζεται και η συνδροµή σας -και των παρισταµένων, αλλά και
άλλων συναδέλφων που έχουν ενδιαφερθεί µε κάποιο τρόποούτως ώστε να ολοκληρωθεί αυτή η επεξεργασία και να δούµε
πώς προχωρούµε στη λύση.
Για το νοµοσχέδιο, όµως, στο οποίο αναφερθήκατε θα πρέπει
να πούµε ότι σύµφωνα µε την ανακοίνωση του Υπουργού χθες,
θα είναι αυστηρά νοµοθέτηση για τους µηχανισµούς και τα εργαλεία, που έχουν να κάνουν µε τα έσοδα και κυρίως µε τους µηχανισµούς πάταξης της εισφοροδιαφυγής, της «µαύρης εργασίας», της αδήλωτης και ανασφάλιστης εργασίας. Δεν θα υπάρξουν µία, δύο, τρεις ρυθµίσεις που αφορούν σκόρπια θέµατα.
Αυτό το παραπέµπουµε στο άµεσο διάστηµα, όταν θα υπάρξει
νοµοσχέδιο που θα αφορά το ασφαλιστικό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ: Πότε το προσδιορίζετε, κύριε
Υπουργέ;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Αυτό θα γίνει µέσα στο επόµενο δίµηνο, γιατί αν κατατεθεί πριν τις διακοπές των Χριστουγέννων και δεν υπάρξει χρόνος να συζητηθεί, προφανώς θα πάει
τον Ιανουάριο.
Άρα, δεν µιλάµε για παραποµπή στο αέναο µέλλον, αλλά µιλάµε για το αµέσως επόµενο διάστηµα. Με την έννοια αυτή,
θεωρώ ότι θα υπάρξει συνεργασία σε αυτόν τον τοµέα και των
Βουλευτών που έχουν θέσει το θέµα και το γνωρίζουν καλά και
των Υπηρεσιών και βεβαίως της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου και ιδιαίτερα του Υπουργού που γνωρίζει καλά τα θέµατα
που έχουν να κάνουν µε τις αδικίες και τις ρυθµίσεις που χρειάζονται.
Βεβαίως, πρέπει να πούµε ότι στο ζήτηµα το οποίο έχει να
κάνει µε την εκτίµηση του αριθµού, ίσως χρειάζεται να κλείσει ο
χρόνος, γιατί όπως µε ενηµερώνει και ο ΟΑΕΕ καθώς και η Υπηρεσία -θα σας δώσω το έγγραφο της Υπηρεσίας για να έχετε
πλήρη ενηµέρωση- συνεχίζεται η τακτική επιδότηση πλέον γι’ αυτούς τους ανθρώπους σε αντικατάσταση της ειδικής ενίσχυσης.
Να κάνουµε µία ρύθµιση, εφόσον υπάρξει αυτή η πολιτική απόφαση και εισήγηση, που να λύνει το θέµα και να µην αφορά πάλι
σαράντα και να µένουν είκοσι και να ερχόµαστε πάλι µετά από
καιρό να το ρυθµίσουµε. Άρα, να το δούµε το επόµενο διάστηµα.
(Στο σηµείο αυτό ο Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας κ. Βασίλειος Κεγκέρογλου καταθέτει για τα
Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο
Αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ: Η τροπολογία που θα καταθέσουµε θα τους καλύπτει όλους.
ΜΑΡΙΝΟΣ ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ: Κύριε Υπουργέ, υπάρχουν υπερσύγχρονα εργοστάσια µε εξοπλισµό, τα οποία θα πρέπει το κράτος να κοιτάξει µαζί µε τις τράπεζες µε κάποιο τρόπο να τα
εκµεταλλευθεί. Είναι ολοκαίνουρια εργοστάσια…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Ουζουνίδη. Παρακαλώ κάντε µία επίκαιρη ερώτηση να αναδείξετε και το θέµα και να µην τα λέτε εκτός µικροφώνου. Αφού
έχετε πρόταση, κάντε ένα ραντεβού µε τον Υπουργό.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Κάντε µία επίκαιρη ερώτηση
να το συζητήσουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Εισερχόµαστε
τώρα στην τέταρτη µε αριθµό 300/25-11-2013 επίκαιρη ερώτηση
δεύτερου κύκλου της Βουλευτού Κοζάνης των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Ραχήλ Μακρή προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τις ρυθµίσεις οφειλών για
τους µικροµεσαίους επιχειρηµατίες της Δυτικής Μακεδονίας.
Έχετε τον λόγο, κυρία συνάδελφε.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
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Κύριε Υπουργέ, σύµφωνα µε καταγγελίες ασφαλισµένων στον
ΟΑΕΕ, ο Οργανισµός δεν λαµβάνει υπόψη τις πραγµατικές δυνατότητες του εµπορικού κόσµου, αλλά και των ασφαλισµένων
για να αποπληρώσουν τις εισφορές τους µε δεδοµένη την παρούσα οικονοµική κατάσταση.
Αποτέλεσµα της πραγµατικής αδυναµίας αποπληρωµής των
εισφορών αυτών είναι η απώλεια πολύτιµων εσόδων από τον
ασφαλιστικό φορέα. Παράλληλα, οι ασφαλισµένοι στερούνται ιατροφαρµακευτικής κάλυψης και δυνατότητας έκδοσης ασφαλιστικής ενηµερότητας, καθώς τα έσοδά τους σε πολλές περιπτώσεις δεν φθάνουν για τις τρέχουσες οφειλές, πόσο µάλλον για
τις ληξιπρόθεσµες.
Οι µικροµεσαίοι επιχειρηµατίες της Δυτικής Μακεδονίας, αλλά
και ολόκληρης της χώρας, παρ’ όλο που ήθελαν να ενταχθούν
στην υποτιθέµενη ευνοϊκή ρύθµιση οφειλών, στερήθηκαν τη δυνατότητα, λόγω της απαίτησης προκαταβολής των εισφορών του
2013.
Καθηµερινά καθίσταµαι αποδέκτης δυσαρέσκειας και καταγγελιών για το µεγάλο πλήθος των απαιτούµενων δικαιολογητικών
για την υπαγωγή στη ρύθµιση, καθώς και των προβληµάτων που
αντιµετωπίζουν όσοι πληρώνουν τις τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές και εξοφλούν τις δόσεις των ληξιπρόθεσµων. Στις περιπτώσεις αυτών παρέχεται ασφαλιστική ενηµερότητα µόνο για
ένα µήνα, µε αποτέλεσµα οι ασφαλισµένοι να αναγκάζονται να
µεταβαίνουν στα κατά τόπους γραφεία του ΟΑΕΕ κάθε µήνα για
σαράντα οκτώ συνεχόµενους µήνες.
Το πρόβληµα είναι εντονότερο στην επαρχία, όπου συνήθως
οι αποστάσεις από τα γραφεία του ασφαλιστικού οργανισµού
είναι µεγάλες, γεγονός που επιβαρύνει και σε χρόνο και σε
χρήµα τους ασφαλισµένους.
Κατόπιν των ανωτέρω, σας ερωτώ εάν θα αναλάβετε νοµοθετική πρωτοβουλία πραγµατικών ευνοϊκών ρυθµίσεων, προκειµένου να δοθεί η δυνατότητα να συµµετάσχουν σε αυτήν και επιχειρήσεις οι οποίες έχουν εκπέσει των υφιστάµενων διακανονισµών
και αν προτίθεστε να αυξήσετε τον αριθµό των δόσεων, παρέχοντας τη δυνατότητα µερικής ή ολικής αναστολής της υποχρέωσης καταβολής των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κυρία συνάδελφε.
Στην ερώτησή σας θα απαντήσει ο Υφυπουργός κ. Κεγκέρογλου.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρία συνάδελφε, θέτετε ένα θέµα το οποίο ίσως είναι το
πρώτο σε σχέση µε τους µικρούς επαγγελµατίες και τις µικρές
επιχειρήσεις. Αφορά όλη τη χώρα, αν και εσείς επικεντρώνεστε
στην περιοχή την οποία εκπροσωπείτε.
Πράγµατι, η ρύθµιση η οποία ψηφίστηκε –νοµίζω- τον Απρίλιο
του 2013, προβλέπει συγκεκριµένα σαράντα οκτώ δόσεις και
προέβλεπε την προκαταβολική πληρωµή των ληξιπρόθεσµων του
2013. Έτσι, θα µπορούσε κάποιος να τη χαρακτηρίσει λιγότερο
ευνοϊκή σε σχέση µε τις προϋπάρχουσες.
Το θέµα το έχω µελετήσει πάρα πολύ, το είχα θέσει και εγώ
και το αντιµετωπίζω τώρα. Υπάρχει µία αντίφαση: Αυτοί που αντιµετωπίζουν µεγαλύτερο πρόβληµα µε τις σαράντα οκτώ δόσεις
είναι αυτοί που οφείλουν από πέντε χρόνια και πάνω, που έχουν
οφειλές 40.000 ευρώ, 50.000 ευρώ ή 60.000 ευρώ. Δηλαδή, είναι
αυτοί που είχαν τη δυνατότητα να µπουν στην προηγούµενη ρύθµιση -η οποία χαρακτηρίζεται ευνοϊκότερη- ή σε προηγούµενες,
µιας κι υπήρξαν ρυθµίσεις προηγούµενες ακόµα και στο ΙΚΑ, µε
εκατόν είκοσι πέντε ή µε ενενήντα έξι δόσεις. Δεν τις αξιοποίησαν. Και αν τις αξιοποίησαν ορισµένοι από αυτούς, δεν τις τήρησαν είτε για πραγµατικούς λόγους είτε για λόγους αµέλειας.
Φτάσαµε, λοιπόν, τον Απρίλιο στη ψήφιση του νόµου, που
αφορά τις σαράντα οκτώ δόσεις και την προκαταβολή των ληξιπρόθεσµων οφειλών του 2013 και πράγµατι, δεν υπήρξε η αναµενόµενη ανταπόκριση, λόγω των δυσκολιών που υπήρξαν, αλλά
και γιατί, ως συνήθως, αναµένουµε µια καλύτερη ρύθµιση στην
οποία θα ενταχθούµε.
Το πλαίσιο είναι λίγο διαφορετικό τώρα, γιατί προχωρήσαµε
σε µια προσαρµογή της ρύθµισης, χωρίς να αλλάξουµε των
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αριθµό των δόσεων, βάζοντας και τις ληξιπρόθεσµες οφειλές του
2013 στην πάγια ρύθµιση, ούτως ώστε να µπορέσει να ανταποκριθεί ακόµα περισσότερος κόσµος. Και υπήρξε ανταπόκριση περισσότερου κόσµου. Βέβαια, δεν είναι αυτός ο οποίος οφείλει να
είναι στο σύνολό του. Θα σας πω όµως ένα νούµερο: Ενώ είχαν
ενταχθεί µέχρι τον Αύγουστο δεκαπέντε χιλιάδες άνθρωποι, τον
αµέσως επόµενο µήνα νοµίζω ότι αυτό το νούµερο έγινε εικοσιπέντε χιλιάδες, µόνο και µόνο λόγω της προσαρµογής που έγινε.
Άρα, η αντιµετώπιση των προβληµάτων που υπάρχουν -και όχι
τόσο του αριθµού των δόσεων- µπορεί να βοηθήσει στο να δώσουµε τη δυνατότητα να ενταχθούν περισσότεροι.
Στη δευτερολογία µου θα αναφερθώ σε δύο-τρεις κινήσεις
που έχουν να κάνουν µε τη βελτίωση των όρων και των προϋποθέσεων για να µπορέσει να ενταχθεί περισσότερος κόσµος από
αυτούς που οφείλουν.
Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας ευχαριστούµε.
Κυρία συνάδελφε, µπορείτε να δευτερολογήσετε.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ για την απάντηση. Γνωρίζω την ευαισθησία που σας διακατέχει στα θέµατα
αυτά και ότι κάνετε µια µεγάλη προσπάθεια.
Ωστόσο, οφείλω να σας πω τουλάχιστον για τη Δυτική Μακεδονία που εκπροσωπώ και για το Νοµό Κοζάνης ότι, όπως γνωρίζετε, έχει χτυπηθεί βάναυσα την τελευταία πενταετία από την
ανεργία. Γνωρίζετε και εσείς ότι η ανεργία –τουλάχιστον στους
νέους- αγγίζει το ιλιγγιώδες ποσοστό του 72%. Ένας από τους
κλάδους που έχει πληγεί περισσότερο είναι οι επιχειρήσεις και
οι επιτηδευµατίες, ως αποτέλεσµα, τόσο των φόρων, όσο και της
µείωσης της αγοραστικής δύναµης των καταναλωτών.
Καταλαβαίνετε, λοιπόν, ότι οι επιχειρήσεις αδυνατούν πλέον
να αποπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους προς το ΟΑΕΕ, ο
οποίος πλέον αποτελεί τροχοπέδη, όχι µόνο για κάθε νέο επιχειρηµατικό εγχείρηµα, αλλά και για τις παλαιές επιχειρήσεις που
οι περισσότερες κλείνουν.
Τα «λουκέτα» σε όλο το νοµό είναι πάρα πολλά. Σε ιστορικά,
δηλαδή, δεδοµένα δεν υπήρχε αυτό στο παρελθόν. Δεν είχε εµφανιστεί το φαινόµενο των «λουκέτων» και για τις παλιές επιχειρήσεις, που οι περισσότερες κλείνουν, γιατί πραγµατικά οι απαιτήσεις είναι παράλογες και εξωπραγµατικές, ενώ την ίδια στιγµή
οι υπηρεσίες τις οποίες απολαµβάνουν είναι µηδενικές, ειδικά
στην ιατροφαρµακευτική περίθαλψη -για την οποία θα ήθελα να
που πείτε αν είστε έτοιµος- αλλά και σε επίπεδο συντάξεων, που
οι αποδοχές είναι εξαιρετικά περιορισµένες.
Το σηµερινό καθεστώς διακανονισµών είναι απαράδεκτο, γι’
αυτό χρειάζεται να το τροποποιήσετε -βέβαια, βλέπω ότι προτίθεστε και ότι κάνετε, βήµατα προς αυτήν την κατεύθυνση- αφού
όπως καταγγέλλουν οι ασφαλισµένοι και της Δυτικής Μακεδονίας, αλλά και όλης της χώρας είναι πραγµατικά απαγορευτική
σε αυτούς η εξόφληση των τόσο µεγάλων δόσεων στις παρούσες οικονοµικές καταστάσεις. Μάλιστα, υπάρχουν και δηµοσιεύµατα τα οποία αναφέρουν ότι από τους τριακόσιες εβδοµήντα
χιλιάδες που έχουν ληξιπρόθεσµες οφειλές άνω των 5.000 ευρώ
πήγαν για ρύθµιση µόνο οι είκοσι οκτώ χιλιάδες πεντακόσιοι.
Εκτός, λοιπόν, της αδυναµίας του Οργανισµού να παρέχει
πλήρη ιατροφαρµακευτική κάλυψη, σε πολλές των περιπτώσεων
οι ασφαλισµένοι του ΟΑΕΕ έχουν και άλλο ένα µειονέκτηµα σε
σχέση µε όλους τους άλλους εργαζόµενους των υπολοίπων
ασφαλιστικών ταµείων. Λόγω της αδυναµίας πληρωµής των
ασφαλιστικών τους εισφορών χάνουν το δικαίωµα της ιατροφαρµακευτικής τους περίθαλψης από τον ΟΑΕΕ. Η δυνατότητα θεώρησης του βιβλιαρίου υγείας τους ανακτάται µόνο αν κάποιος
προβεί σε ρύθµιση της οφειλής τους και βέβαια, για όσο χρονικό
διάστηµα είναι συνεπείς σε αυτήν.
Δυστυχώς, όµως, µεγάλο µέρος των ασφαλισµένων στον
ΟΑΕΕ αδυνατεί να καταβάλλει εµπρόθεσµα τις υποχρεώσεις του,
µε αποτέλεσµα να παραµένει ανασφάλιστο, χωρίς την ιατροφαρµακευτική περίθαλψη. Το χειρότερο, δε, είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι, στο ειδοποιητήριο καταβολής ασφαλίστρων, που συνεχίζουν
να παραλαµβάνουν κάθε δίµηνο από τον ΟΑΕΕ, χρεώνονται για
παροχές υγείας που δεν µπορούν να λάβουν, αλλά που κάποια
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στιγµή θα πρέπει να πληρώσουν. Και δεν φτάνει µόνο αυτό, αλλά
διακόσιες πενήντα χιλιάδες ασφαλισµένοι κινδυνεύουν µε µέτρα
αναγκαστικής είσπραξης.
Κύριε Υπουργέ, είναι απαραίτητο να αναλάβετε την πρωτοβουλία για την µείωση των ασφαλίστρων σε ανάλογα επίπεδα µε την
οικονοµική συγκυρία, να διαµορφώσετε νέους ευνοϊκούς όρους
διακανονισµών, προσιτούς σε όλους τους ασφαλισµένους, να
εξορθολογίσετε την ιατροφαρµακευτική κάλυψη και να την παρέχετε µε αξιοπιστία στους ασφαλισµένους, ακόµη και σε αυτούς που δεν δύνανται στη συγκεκριµένη περίοδο να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις, και να συµπεριφερθείτε στον ασφαλισµένο ως συνεργάτη του κράτους και όχι ως υπόδουλο που έχει
µόνο υποχρεώσεις και όχι δικαιώµατα.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κυρία Μακρή.
Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών για την αντιµετώπιση αυτών των προβληµάτων, προκειµένου
να δώσουµε την ευκαιρία σε περισσότερους οφειλέτες να ενταχθούν στη ρύθµιση εργαζόµαστε ούτως ή άλλως ακούγοντας και
τις προτάσεις των Βουλευτών, αλλά και των εκπροσώπων των
επαγγελµατιών όλου του χώρου των µικρών και πολύ µικρών επιχειρήσεων που αντιµετωπίζουν προβλήµατα. Δεν είναι, όµως,
απεριόριστες οι δυνατότητες.
Θα πρέπει να πούµε ότι υπάρχει πρόβληµα µε τη γραφειοκρατία που έχει να κάνει µε την ένταξη -το είπατε πολύ σωστά- όσων
οφείλουν πάνω από 5.000 ευρώ, διότι τους ζητούν διάφορα έγγραφα, και έχει υπάρξει πολιτική απόφαση από τον Υπουργό
πρώτον, να φύγει η φορολογική ενηµερότητα για τα 5.000 έως
10.000 τουλάχιστον των οφειλών. Το δεύτερο έχει να κάνει µε το
πλήθος των δικαιολογητικών που τους ζητούν, τα οποία δεν θα
υπάρχουν.
Με λίγα λόγια, η απόφαση του Υπουργού είναι, οι προϋποθέσεις για οφειλές µέχρι 5.000 ευρώ να ισχύσουν και µέχρι τις
10.000 ευρώ, ούτως ώστε να δώσουµε τη δυνατότητα ένταξης
σε µεγαλύτερη γκάµα. Είναι πολύ µεγάλος ο αριθµός αυτών που
οφείλουν µέχρι 10.000 ευρώ.
Η δεύτερη πρωτοβουλία είναι ότι θα γίνεται µηνιαία καταβολή
των εισφορών από τον καινούργιο χρόνο -δεν ξέρω αν θα εφαρµοστεί από το πρώτο δίµηνο- ούτως ώστε να µην έχουµε ανά δίµηνο ένα ύψος της τάξης 650, 700, 800 ευρώ, αλλά η καταβολή
θα γίνεται κάθε µήνα, κάτι που θα είναι περισσότερο αντιµετωπίσιµο και µπορεί να βοηθάει και στη διαχείριση των χρηµάτων του
ίδιου του επαγγελµατία.
Βεβαίως, να πούµε ότι επεκτείνεται µε τη ρύθµιση η µείωση
κατά δύο κλιµάκια των ασφαλιστικών εισφορών ούτως ώστε
αυτοί οι οποίοι, παραδείγµατος χάριν, έχουν ενάµισι µε δύο χρόνια οφειλές, που βγαίνει η δόση τους γύρω στα 200 ευρώ, µε τη
µείωση των κλιµακίων ουσιαστικά να πληρώνουν το ύψος των
τρεχουσών εισφορών.
Θα ήταν για όλους, νοµίζω, καλό να µπορούσαµε να µειώσουµε τις εισφορές πάρα πολύ και ταυτόχρονα να διατηρήσουµε το ύψος των συντάξεων και το ύψος των παροχών. Όµως,
η εξίσωση αυτή είναι πάρα πολύ δύσκολη. Δεν µπορεί να πραγµατοποιηθεί. Γι’ αυτό η προσπάθεια είναι και να διευκολυνθούν,
ούτως ώστε να µπορέσουν να ενταχθούν. Άλλωστε, αν δεν προχωρήσουν, προβλέπεται η διαδικασία του ΚΕΑΟ και πρέπει να το
κάνουν. Δηλαδή µέχρι τέλος του χρόνου, εν πάση περιπτώσει το
αµέσως επόµενο διάστηµα και µε τις βελτιώσεις οι οποίες θα γίνουν µε το νοµοσχέδιο, θα πρέπει να υπάρξει αυτή η προσφυγή
στη ρύθµιση, για να µην έχουν και άλλες επιπτώσεις.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
Βεβαίως, πρέπει να δούµε την ενίσχυση του ασφαλιστικού ταµείου µε άλλες πρωτοβουλίες, οι οποίες είναι στο νοµοσχέδιο ή
θα ενταχθούν, για να έχουµε περισσότερα περιθώρια ευκαιριών
γι’ αυτούς τους ανθρώπους. Όµως, ο βασικός άξονας παραµένει
η βιωσιµότητα του ταµείου κι εκεί θα κινηθούµε, µε βάση την
προτεραιότητα στην είσπραξη των ληξιπρόθεσµων και στην αν-
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τιµετώπιση των προβληµάτων.
Το άλλο θέµα που θέτετε µε την ιατροφαρµακευτική περίθαλψη, ιδιαίτερα για τους επαγγελµατίες είναι πάρα πολύ σοβαρό, µε την έννοια ότι οι άλλες οµάδες που έχουν να κάνουν µε
τους εργαζόµενους, έχουν έναν τρόπο αντιµετώπισης µε διευκολύνσεις, οι οποίες γίνονται είτε µε τη µείωση των απαραίτητων
ενσήµων στα πενήντα είτε µε την ιατροφαρµακευτική κάλυψη
των µέχρι είκοσι εννέα ετών ανέργων. Υπάρχει πρόνοια. Εκεί που
δεν υπάρχει πρόνοια είναι για τους ασφαλισµένους του ΟΑΕΕ.
Χωρίς να δηµιουργείται αντικίνητρο για την πληρωµή, όσων τουλάχιστον έχουν τη δυνατότητα, των οφειλοµένων, θα πρέπει να
υπάρξει αντιµετώπιση. Θα έχουµε ίσως την ευκαιρία τις επόµενες µέρες να ενηµερώσουµε για την αντιµετώπιση θεµάτων κυρίως ανθρώπων που βρίσκεται σε κίνδυνο η ζωή τους από
δυσίατες ή ανίατες ασθένειες ή ακόµα και για την εγκυµοσύνη,
για το πώς αντιµετωπίζουµε την κατάσταση. Αυτά θα τα έχουµε
τις επόµενες ηµέρες. Σε καµµία περίπτωση, όµως, δεν προχωρούµε και δεν δικαιούµαστε να προχωρήσουµε σε ρύθµιση η
οποία θα λέει «µην πληρώνεις και θα έχεις πλήρη κάλυψη», αλλά
θα είναι µε προϋποθέσεις.
Αυτό βεβαίως που συνεχίζει να υπάρχει είναι η αντινοµία ότι
εκ των υστέρων εισπράττονται και είναι απαιτητές έτσι κι αλλιώς
οι εισφορές, ενώ δεν έχεις κάλυψη την ώρα που δεν έχεις ενταχθεί σε ρύθµιση. Αυτό, όµως, είναι ένα θέµα το οποίο είναι δύσκολο να λυθεί. Δεν µπορεί να υπάρξει ευκολία στη λύση αυτού
του θέµατος. Γι’ αυτό αν βελτιώσουµε τις ρυθµίσεις και εντάσσονται στη ρύθµιση περισσότεροι άνθρωποι, µικραίνει το πρόβληµα µε τη ρύθµιση. Πιθανόν αυτή η ασφάλιση, που λέτε, για
ένα µήνα να πρέπει να γίνει και δύο και τρεις και τέσσερις. Όµως,
αν δεν ενταχθεί στη ρύθµιση, δεν µπορεί να λυθεί το θέµα στο
ευρύ µέγεθός του.
Δεν µιλάω τώρα για τις περιπτώσεις που σας είπα, όταν είναι
σε κίνδυνο η ζωή του κ.λπ.. Αυτό είναι άλλο θέµα και οφείλει
ούτως ή άλλως η πολιτεία να µεριµνά και για τους ανασφάλιστους και για όλες τις κατηγορίες των πολιτών. Όµως, το οικονοµικό είναι πάρα πολύ σοβαρό και θα πρέπει να το δούµε γιατί
δεν υπάρχουν περιθώρια αντοχής ούτε του ΕΟΠΥΥ, ούτε των νοσοκοµείων, ούτε κανενός. Όµως, πρόνοια πρέπει να υπάρχει.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
κι εµείς.
Εισερχόµαστε τώρα στην έβδοµη µε αριθµό 299/25-11-2013
επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Επικρατείας
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Αθανασίου Παφίλη
προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά µε την ένταση των διώξεων και των καταδικών σε βάρος του εργατικού και λαϊκού κινήµατος.
Έχετε το λόγο, κύριε Παφίλη.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Η ερώτηση αφορά, κύριε Υπουργέ,
την ένταση των διώξεων σε βάρος εργατών, αγροτών, νέων που
αγωνίζονται για τα προβλήµατά τους και για τα δικαιώµατά τους
κατά της άγριας αντιλαϊκής κυβερνητικής πολιτικής. Πρόκειται
για µία γενικευµένη «βιοµηχανία» διώξεων και καταδικαστικών
αποφάσεων που υλοποιούν το γνωστό και αυταρχικό δόγµα της
Κυβέρνησης «νόµος και τάξη», µε στόχο την τροµοκράτηση των
εργαζοµένων και την υποταγή τους, για να περάσει διά πυρός
και σιδήρου η άγρια αντιλαϊκή πολιτική.
Αναφέρω κάποιες ενδεικτικές περιπτώσεις: Στις 17 Οκτωβρίου, Λάρισα. Καταδίκη του Προέδρου του Συνδικάτου Επισιτισµού και Τουρισµού κι ενός εργαζόµενου σε έναν χρόνο φυλάκιση και στέρηση πολιτικών δικαιωµάτων, δήθεν για ψευδορκία.
Στην πραγµατικότητα, αφορούσε διεκδίκηση δεδουλευµένων
και αποζηµίωση απόλυσης.
Επίσης, στις 23 Οκτωβρίου στην Ελασσόνα δέκα αγρότες καταδικάστηκαν σε επτά µήνες φυλακή για τις αγροτικές κινητοποιήσεις του 2009. Στις 4 Νοεµβρίου ογδόντα έξι αγρότες στο
Ηράκλειο καταδικάστηκαν σε έξι µήνες φυλακή. Στις 8 Οκτωβρίου και 16 Οκτωβρίου είχαµε καταδίκη µαθητών στη Λαµία και
στην Ηγουµενίτσα.
Το πιο προκλητικό γεγονός ήταν η καταδίκη στις 30 Οκτωβρίου και στις 13 Νοεµβρίου συνδικαλιστών και µελών των σω-
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µατείων µετάλλου του Πειραιά και ηλεκτρολόγων πλοίων, ύστερα
από µήνυση εργολάβων του Βιοµηχανικού Πάρκου Σχιστού, µε
απαράδεκτες, πρωτοφανείς και ψεύτικες κατηγορίες, σε σηµείο
που να θεωρούν συκοφαντική δυσφήµιση ανακοίνωση του σωµατείου ότι οι εργοδότες εκµεταλλεύονται τους εργαζόµενους.
Τέλος, στην Κεφαλονιά σηµειώθηκε δίωξη για απεργία την 1η
Μαΐου, ενώ δεν πρέπει να ξεχνάµε το κυνηγητό και την καταδίκη
των χαλυβουργών.
Εδώ πρέπει να ακούσουµε τι λέει η Κυβέρνηση. Διότι ξέρουµε
ότι η δικαιοσύνη είναι ταξική, αλλά εδώ πια έχει γίνει εργοδοτική
ανοιχτά. Υιοθετεί αστήριχτες και απαράδεκτες κατηγορίες σε
ένα γενικότερο πολιτικό πλαίσιο, κάνει πλάτες στους ίδιους τους
εργοδότες γενικότερα και χτυπάει όποιον αντιστέκεται.
Θεωρούµε ότι οι ευθύνες της Κυβέρνησης είναι τεράστιες και
θέλουµε να ακούσουµε πώς τοποθετείται η Κυβέρνηση και τι
µέτρα θα πάρει για να σταµατήσει αυτή η απαράδεκτη κατάσταση που ανοίγει τον ασκό του Αιόλου και θα πω στη δευτερολογία µου τι εννοώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Παφίλη.
Στην ερώτησή σας θα απαντήσει ο Υπουργός κ. Χαράλαµπος
Αθανασίου.
Έχετε το λόγο, κύριε Υπουργέ.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Ευχαριστώ, κυρία
Πρόεδρε.
Ο κ. Παφίλης µάς έχει συνηθίσει στον µετριοπαθή και συγκροτηµένο λόγο του. Τώρα νοµίζω ότι κάπου υπερέβαλε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Τίποτα δεν είπα ακόµα.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Πριν από ελάχιστες
εβδοµάδες από την ίδια αυτή θέση απήντησα σε επίκαιρη ερώτηση του συναδέλφου σας, Βουλευτή του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος, κ. Γκιόκα.
Ανάµεσα στις περιπτώσεις που περιγράφετε, στην ερώτησή
σας περιλαµβάνεται και το ζήτηµα του ΕΠΑΛ Λαµίας. Είναι ακριβώς η περίπτωση για την οποία εκλήθην στη Βουλή να απαντήσω
και µου κάνει εντύπωση γιατί επανέρχεστε τώρα. Έχω απαντήσει. Βεβαίως και η απάντηση σήµερα δεν µπορεί να είναι διαφορετική.
Τα στοιχεία που µας προσκοµίσατε δεν είναι ακριβή. Αναφέρεστε στους έξι µαθητές του ΕΠΑΛ Λαµίας, ενώ η αλήθεια είναι
ότι από τους οκτώ κατηγορούµενους στην περίπτωση της Λαµίας, που ήταν όλοι ενήλικες, οι τέσσερις ήταν εξωσχολικοί και
εποµένως όχι µαθητές του ΕΠΑΛ.
Οµοίως, στην περίπτωση του ΕΠΑΛ Ηγουµενίτσας, όπου ο Εισαγγελέας κινήθηκε έπειτα από σωρεία καταγγελιών από γονείς
και µετά από µήνυση των διευθυντών των σχολικών µονάδων και
όχι έπειτα από εντολή της Κυβέρνησης, όπως ισχυρίζεστε, συνελήφθη εξωσχολικός, ο οποίος δήλωσε ψευδή στοιχεία, προκειµένου να µη φανεί ότι δεν ήταν µαθητής του σχολείου, καίτοι
το κατέλαβε σαν να ήταν µαθητής. Αυτά είναι τα στοιχεία, τα
οποία αποτελούν πληροφορίες από τα αρµόδια δικαστήρια.
Τέλος, για την υπόθεση του Πειραιά πληροφορήθηκα γραπτώς
-θα σας δώσω την απάντηση του προϊσταµένου του Πληµµελειοδικείου Πειραιά- ότι δεν έχουν εκδοθεί αποφάσεις, καθώς έχουν
αναβληθεί οι εκδικάσεις των σχετικών υποθέσεων.
Εποµένως, προφανώς από παραδροµή πρέπει να αναφέρεστε
σε άλλη υπόθεση. Αυτές οι αποφάσεις έχουν αναβληθεί σε ρητές
ηµεροµηνίες. Θα το δούµε αυτό κι αν νοµίζετε ότι ισχύει κάτι
άλλο, θα επανέλθουµε. Σας λέω όµως ότι έτσι είναι.
Θα µπορούσα να πω και άλλα για να αναφερθώ σε κάθε περίπτωση χωριστά πάνω σε αυτά τα οποία ισχυρίζεστε. Θα πρέπει
όµως να πω, επειδή αναφερθήκατε σε ταξική δηµοκρατία και σε
ταξική δικαιοσύνη, ότι στη δηµοκρατία το δικαίωµα της διαµαρτυρίας δεν είναι µόνο θεµιτό, είναι και ιερό. Κανείς δεν µπορεί
να αρνηθεί σε κανέναν πολίτη να διαµαρτύρεται. Άλλο, όµως, το
να διαµαρτύροµαι, να διεκδικώ εργασιακά δικαιώµατα και να διακηρύσσω ιδέες και άλλο το να προβαίνω σε έκνοµες ενέργειες.
Η διαµαρτυρία, λοιπόν, οφείλει να πραγµατοποιείται µε τα νόµιµα
µέσα και αρχίζει να ελέγχεται όταν παραβιάζεται ο νόµος.
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Συνεπώς, ούτε η Κυβέρνηση ούτε το Υπουργείο Δικαιοσύνης
και πολύ περισσότερο εγώ δεν διανοούµαστε να διατάξουµε τη
δικαιοσύνη να προβεί σε οποιεσδήποτε ενέργειες. Η δικαιοσύνη
κινείται, όπως ξέρετε, αυτεπάγγελτα. Αυτά έγιναν και αυτή είναι
η πρώτη απάντηση την οποία σας δίνω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Υπουργέ.
Κύριε Παφίλη, έχετε το λόγο για να δευτερολογήσετε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Κύριε Υπουργέ, µην πάτε να ξεφύγετε
τόσο εύκολα, παίρνοντας δύο παραδείγµατα από το ΕΠΑΛ Λαµίας µέσα σε µία σωρεία καταδικαστικών αποφάσεων. Μιλάµε
για ογδόντα εφτά αγρότες µε επτά µήνες φυλακή, για συνδικαλιστές παντού σε όλη την Ελλάδα. Δεν έχετε εικόνα της πραγµατικότητας; Πιστεύω ότι έχετε εικόνα της πραγµατικότητας, του
τι συµβαίνει αυτήν τη στιγµή. Και µάλιστα επειδή δυο φορές καθυστερήσαµε για αντικειµενικούς λόγους να συζητήσουµε αυτήν
την ερώτηση, κάθε ηµέρα προστίθενται και άλλα πράγµατα και
άλλες καταδίκες συνεχώς.
Έχουµε µια βιοµηχανία διώξεων µε αστήρικτες και απαράδεκτες κατηγορίες και κατά τη γνώµη µας, αυτό έχει να κάνει µε
την πολιτική κατεύθυνση της Κυβέρνησης, η οποία όσο πιο αντιλαϊκή γίνεται, τόσο πιο αυταρχική θα γίνεται. Δεν τα ζήσαµε
πρώτη φορά ούτε είναι µόνο του σήµερα. Έχουµε τεράστια εµπειρία. Πρόκειται για ποινικοποίηση των αγώνων.
Και το νόµιµον θα σας πω ότι διαβάζεται το ίδιο και από την
αρχή και από το τέλος. Είναι καρκινική λέξη το τι είναι νόµιµο και
το τι δεν είναι νόµιµο. Στη συγκεκριµένη περίπτωση θα σας πω
ένα ακραίο παράδειγµα. Νόµιµο, παραδείγµατος χάριν, είναι εργολάβος να κατεβάζει το φορτηγό που αρνείται να πέσει πάνω
στους απεργούς, να ανεβαίνει ο ίδιος πάνω και να πηγαίνει για
να χτυπήσει τους απεργούς. Αυτό έγινε στη Ζώνη. Αυτό θεωρείται νόµιµο, ενώ θεωρείται παράνοµο να τον εµποδίσουν, παραδείγµατος χάριν, οι εργαζόµενοι. Εδώ ξαναλέω ότι έχει ξεφύγει
από κάθε όριο από αυτά που γνωρίζουµε. Εµείς δεν αιφνιδιαζόµαστε.
Θεωρείται συκοφαντική δυσφήµιση -και καταδικάζονται άνθρωποι και καταδικάστηκαν δύο σε έξι µήνες φυλακή- η ανακοίνωση του Σωµατείου ότι εκµεταλλεύονται οι εργοδότες τους
εργαζόµενους, ότι στον καπιταλισµό το κεφάλαιο εκµεταλλεύεται τους εργάτες. Βγάλτε τον Μαρξ παράνοµο. Βγάλτε παράνοµους όλους όσους έχουν διαφορετική αντίληψη. Υπάρχει κείµενο
απαράδεκτο και προκλητικό που λέει, παραδείγµατος χάριν, και
κατηγορεί τα συνδικάτα ότι συνδέονται µε συγκεκριµένη πολιτική
παράταξη, ότι είναι βραχίονας πολιτικών εκδιώξεων, εναρµονισµένων µε τη φιλοσοφία και ιδεολογία άλλης πολιτικής και ιδεολογικής κοσµοθεωρίας. Δεν πρόκειται για θράσος. Είναι έξω από
κάθε όριο. Καταγγέλλει το Σωµατείο για τις απόψεις που µπορεί
να έχει ή τους συνδικαλιστές ή οποιουσδήποτε άλλους;
Έχουµε πράξεις απαράδεκτες που έχουν γίνει από τους ίδιους
τους εργοδότες από τον Πειραιά. Συµβαίνουν όλα αυτά.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Αυτό ποιος το λέει;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Αυτό ήταν στη µήνυση. Έγινε αποδοχή. Μιλάνε για εγκληµατική συµµορία του ΚΚΕ. Αυτά ακούγονται και δικαστής δεν βγαίνει να σταµατήσει τη συζήτηση. Ποιοι;
Αυτοί που έχουν βάλει υπόκοσµο, έχουν χρησιµοποιήσει και τη
Χρυσή Αυγή για να χτυπήσει τους εργαζόµενους στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη. Καταδικάζονται οι εργαζόµενοι. Και σας
λέω το πιο προκλητικό: Αυτόν τον εργοδότη που ανέβηκε στο
φορτηγό να χτυπήσει τους ίδιους τους εργαζόµενους, ούτε καν
τον καλείτε για να καταδικαστεί. Αυτή είναι η κατάσταση και θέλει
να δηµιουργήσει ένα κλίµα τροµοκρατίας.
Γι’ αυτό σας λέω ότι πρόκειται για δικαιοσύνη και πλέον ξεπερνά τα κλασικά όρια που γνωρίζουµε. Γνωρίζουµε ότι είναι ταξική δικαιοσύνη, πέρα από εξαιρέσεις φωτεινές, γιατί δρα µέσα
σε ένα συγκεκριµένο σύστηµα και οι νόµοι έχουν τέτοιο περιεχόµενο. Εδώ, όµως, πρόκειται για ανοιχτή πλέον βιοµηχανία, ιδιαίτερα στον Πειραιά, στήριξης και αποδοχής της ίδιας της
εργοδοσίας και φυσικά, γενικότερα της αυτής πολιτικής. Και θέλουµε να µας πείτε τι κάνετε ως Κυβέρνηση. Δεν µπορείτε να καλύπτετε πολιτικά τέτοιου είδους αποφάσεις και τέτοιου είδους
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αυταρχική κατεύθυνση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Παφίλη.
Ορίστε, κύριε Αθανασίου, έχετε το λόγο.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Κύριε Παφίλη, το περιεχόµενο µιας µηνύσεως δεν σηµαίνει ότι είναι και παραδοχές
του δικαστηρίου. Στη µήνυση ο καθένας µπορεί να γράψει ό,τι
θέλει. Το δικαστήριο γράφει το σκεπτικό σύµφωνα µε τα πραγµατικά περιστατικά που ανακύπτουν.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Με αυτές δικάζονται. Για δείτε τις
λίγο.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Σε κάθε περίπτωση,
εµείς κανένα ταξικό ή συνδικαλιστικό κίνηµα δεν στοχοποιούµε
και δεν πρόκειται να στοχοποιήσουµε - κάθε άλλο µάλιστα- πολύ
περισσότερο αυτή η Κυβέρνηση και αυτό το Υπουργείο. Η δικαιοσύνη και µόνο αυτή είναι αρµόδια να κρίνει και δεν µπορεί
να παρεµβαίνει η Κυβέρνηση στο έργο της. Το ξέρετε πάρα πολύ
καλά.
Και δεν περίµενα από σας να µας εγκαλείτε µε την ερώτηση
για αυταρχισµό και τροµοκρατία, λέγοντας ότι ξεκινά από την
Κυβέρνηση και ότι ο βραχίονας της υλοποίησης αυτής της τροµοκρατίας είναι η δικαιοσύνη.
Εν πάση περιπτώσει, όσον αφορά τις περιπτώσεις που επικαλείσθε, η δικαιοσύνη θεωρεί ότι παραβιάστηκαν διατάξεις απέναντι στις αποφάσεις για την ψευδορκία µάρτυρα, παρακώλυση
συγκοινωνιών, παράνοµη βία, διατάραξη οικιακής ειρήνης και
διατάραξη οµαλής διεξαγωγής δηµόσιας υπηρεσίας, 334/3 του
Ποινικού Κώδικα.
Αυτά προέκυψαν από την ακροαµατική διαδικασία, αυτά δέχθηκαν τα δικαστήρια. Τι θα πούµε τώρα εµείς; Θα αρχίσουµε να
αµφισβητούµε τη δικαιοσύνη;
Εξάλλου, το δικονοµικό µας σύστηµα, που είναι ένα από τα δικονοµικά συστήµατα των πιο προηγµένων λαών, στηρίζεται στο
ενδεχόµενο λάθους. Υπάρχουν και τα δευτεροβάθµια δικαστήρια. Θα κριθούν και από τα δευτεροβάθµια δικαστήρια και ενδεχόµενες ατέλειες και λάθη διορθώνονται από δικαστήρια αυτά.
Αυτός είναι ο νοµικός πολιτισµός τους, ο οποίος, βεβαίως, είναι
από τους πιο εξέχοντες νοµικούς πολιτισµούς, που υπάρχουν
στα πιο πολιτισµένα κράτη.
Αν θεωρείτε ότι κάποια διάταξη από αυτές δεν σας εκφράζει
ή είναι παράλογη ή είναι πέρα από τα όρια του δικαίου, εν ευρεία
εννοία, µπορείτε να κάνετε µία πρόταση και να την τροποποιήσει
η Βουλή, να τη δούµε εδώ στη Βουλή.
Όµως, να µην παρεµβαίνουµε έτσι και λέµε ότι η δικαιοσύνη
καθοδηγείται από την Κυβέρνηση, σώνει και καλά για να τιµωρούνται αυτοί που αγωνίζονται για τις ιδέες τους. Άλλο οι αγώνες
για τις ιδέες, άλλο οι αγώνες για τη διεκδίκηση δικαιωµάτων και
συνδικαλιστικών ελευθεριών και όλα αυτά τα δικαιώµατα, τα
οποία και το Σύνταγµα κατοχυρώνει και άλλο να προβαίνουµε σε
έκνοµες ενέργειες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Υπουργέ.
Η πρώτη µε αριθµό 296/25-11-2013 επίκαιρη ερώτηση πρώτου
κύκλου του Βουλευτή Μεσσηνίας της Νέας Δηµοκρατίας κ.
Ιωάννη Λαµπρόπουλου προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την κατασκευή του τµήµατος
«Πάτρα-Πύργος-Τσακώνα» της Ολυµπίας Οδού, δεν θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος του κ. Υπουργού και διαγράφεται.
Η τρίτη µε αριθµό 289/25-11-2013 επίκαιρη ερώτηση πρώτου
κύκλου της Βουλευτού Κερκύρας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Αγγελικής Γκερέκου προς την Υπουργό Τουρισµού, σχετικά µε τα καταφύγια τουριστικών σκαφών στις
Μπενίτσες και την Παλαιοκαστρίτσα στην Κέρκυρα, δεν θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος της κ. Υπουργού και διαγράφεται.
Επίσης, η τέταρτη µε αριθµό 295/25-11-2013 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου της Βουλευτού Α’ Θεσσαλονίκης των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Χρυσούλας-Μαρίας Γιαταγάνα προς τον
Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, σχετικά µε το διορισµό των επιτυχόντων του Ειδικού
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Γραπτού Διαγωνισµού του Υπουργείου Δικαιοσύνης του έτους
2009, δεν θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος του κ. Υπουργού και
διαγράφεται.
Η έβδοµη µε αριθµό 298/25-11-2013 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης του Κοµµουνιστικού
Κόµµατος Ελλάδας κ. Θεοδοσίου Κωνσταντινίδη προς τον
Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε τα προβλήµατα
στη λειτουργία του Γυµναστικού Συλλόγου «Ο ΗΡΑΚΛΗΣ», δεν
θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος του κ. Υπουργού και διαγράφεται.
Η δεύτερη µε αριθµό 293/25-11-2013 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Ηρακλείου του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς – Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Μιχαήλ
Κριτσωτάκη προς την Υπουργό Τουρισµού, σχετικά µε την έλλειψη πολιτικού σχεδιασµού και ανταποδοτικότητας για τον τουρισµό κρουαζιέρας, δεν θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος της κ.
Υπουργού και διαγράφεται.
Η τρίτη µε αριθµό 290/25-11-2013 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου
κύκλου του Βουλευτή Έβρου του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Γεωργίου Ντόλιου προς τον Υπουργό Παιδείας και
Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη λειτουργία των Επαγγελµατικών
Λυκείων, δεν θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος του κ. Υπουργού και
διαγράφεται.
Η πέµπτη µε αριθµό 302/25-11-2013 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Αχαΐας του Λαϊκού Συνδέσµου –
Χρυσή Αυγή κ. Μιχαήλ Αρβανίτη προς τον Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό και Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, σχετικά µε την άρνηση
του Υπουργού Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη,
καθώς και του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων να δέχονται την άσκηση κοινοβουλευτικού
ελέγχου εκ µέρους του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή, δεν θα
συζητηθεί λόγω κωλύµατος του κ. Υπουργού και διαγράφεται.
ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ-ΑΒΡΑΜΗΣ: Θα ήθελα τον λόγο, κυρία
Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Έχετε τον λόγο
για ένα λεπτό, κύριε Αρβανίτη.
ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ-ΑΒΡΑΜΗΣ: Δώστε µου λίγα λεπτά, παρακαλώ.
Απόντος του Υπουργού δεν µπορώ, βεβαίως, να αναλύσω το
θέµα, αλλά θα ήθελα να µιλήσω µε την ιδιότητά µου ως θεσµικού
Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου.
Αξιότιµη κυρία Πρόεδρε, το θέµα είναι µείζον για την κοινοβουλευτική διαδικασία, για την εύρρυθµον και νόµιµον λειτουργία της κοινοβουλευτικής διαδικασίας. Η πρόκλησις, µε πράξη
τελέσεως της Κυβερνήσεως και µε πράξεις παραλήψεως της Αντιπολιτεύσεως -και της Μείζονος Αντιπολιτεύσεως και της λοιπής
Αντιπολιτεύσεως- αλλά και της Συµπολιτεύσεως γι’ αυτά τα
οποία γίνονται εδώ, είναι κάτι το αδιανόητο και το πρωτοφανές.
Λειτουργεί η Βουλή, ψηφίζονται νοµοσχέδια. Βουλή ακρωτηριασµένη µε τρεις Βουλευτές και τον Αρχηγό του κόµµατός µας,
της Χρυσής Αυγής, χωρίς να έχουν απολέσει τη βουλευτική τους
ιδιότητα και δεν µπορούν να ασκήσουν κοινοβουλευτικό έλεγχο,
δεν µπορούν να ψηφίσουν. Δυνάµει ποίας διατάξεως γίνεται
αυτό;
Δεύτερον, έχω υποβάλει προς τον κύριο Υπουργό της Δικαιοσύνης, τον µόλις απελθόντα, ερώτηση. Έχω υποβάλει και πρόσφατα, τον Οκτώβριο, ερώτηση στον κύριο Υπουργό Δηµοσίας
Τάξεως ο οποίος αρνείται να απαντήσει µε την εξής στερεότυπη
φράση. Επειδή κατηγορούνται κάποιοι Βουλευτές από εµάς και
έχει αρθεί η ασυλία τους, ακούσατε τι λέει: «Ευρισκόµαστε σε
αδυναµία να υπεισέλθουµε σε θέµατα τιθέµενα δια µέσου κοινοβουλευτικού ελέγχου υποβαλλοµένων από Βουλευτές της οµώνυµης κοινοβουλευτικής οµάδας, καθ’ όσον η διεκπεραίωσή τους
ενόσω εκκρεµεί η ποινική υπόθεση και αυτοί παραµένουν στην
εν λόγω οµάδα και κόµµα». Ακούσατε, απάντηση Υπουργού!
Ακούσατε, «…και αυτοί παραµένουν»! Τι έπρεπε να κάνουµε
δηλαδή; Θα έπρεπε να φύγουµε, να γίνουµε ανεξάρτητοι και να
πάµε σε άλλο κόµµα;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστώ,
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κύριε Αρβανίτη.
ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ-ΑΒΡΑΜΗΣ: Όχι, παρακαλώ θερµώς,
κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Τοποθετηθήκατε, κύριε Αρβανίτη και εκτός διαδικασίας.
ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ-ΑΒΡΑΜΗΣ: Παρακαλώ θερµότατα.
Είναι µείζον το θέµα. Αφορά και τον Υπουργό Δικαιοσύνης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Νοµίζω ότι καταλάβαµε. Μπήκατε στην ουσία…
ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ-ΑΒΡΑΜΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, παρακαλώ
θερµότατα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας παρακαλώ
και εγώ.
ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ-ΑΒΡΑΜΗΣ: Έχετε δείξει µια ανοχή,
µιαν ευγένεια, όταν χρειάζεται. Το θέµα είναι µείζον και απευθύνοµαι στον Υπουργό Δικαιοσύνης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Δεν είναι κανένας από τους Υπουργούς.
ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ-ΑΒΡΑΜΗΣ: Και του λέω: Είναι σύννοµος ή έκνοµος η συµπεριφορά του κ. Δένδια; Και ξέρετε τι απήντησε τηλεφωνικώς; Ότι είναι αναρµόδιος!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Πιο ήρεµα,
κύριε Αρβανίτη.
ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ-ΑΒΡΑΜΗΣ: Σε ποιον να απευθυνθώ; Εις
τον Υπουργόν Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κατεβάστε τον
τόνο σας παρακαλώ! Σας έδωσα το λόγο, εκτός διαδικασίας και
να είστε και εσείς πιο ήπιος παρακαλώ.
ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ-ΑΒΡΑΜΗΣ: Απευθύνοµαι σήµερα στον
Υφυπουργό και Κυβερνητικό Εκπρόσωπο και αυτός επίσης είπε
ότι είναι αναρµόδιος. Ποιος είναι αρµόδιος; Να µου πει το Προεδρείο σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Το Προεδρείο
δεν µπορεί. Οι Υπουργοί απαντούν σε αυτά, κύριε Αρβανίτη.
Σας ευχαριστώ πολύ. Ακούστηκε εκτός διαδικασίας η θέση
σας. Ουσιαστικά, αναπτύξατε την ερώτηση.
ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ-ΑΒΡΑΜΗΣ: Είναι θέµα του Προεδρείου.
Δεν τηρείται ο Κανονισµός της Βουλής!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Τώρα το θυµηθήκατε;
ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ-ΑΒΡΑΜΗΣ: Παραβιάζεται το Σύνταγµα
και δεν µου δίνετε τον χρόνο, που έχετε καθήκον να µου τον δώσετε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας τον έδωσα
εκτός διαδικασίας.
ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ-ΑΒΡΑΜΗΣ: Λυπούµαι για εσάς, γιατί
σας εκτιµούσα!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας τον έδωσα
εκτός διαδικασίας! Να είστε καλά.
ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ-ΑΒΡΑΜΗΣ: Λυπούµαι! Έχει αδικηθεί
ένα κόµµα. Σύρεται παρανόµως.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Η µε αριθµό…
ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ-ΑΒΡΑΜΗΣ: …(Δεν ακούστηκε)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Αρβανίτη, σας έδωσα το λόγο. Εκτιµήστε την ανοχή του Προεδρείου
σας παρακαλώ!
ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ-ΑΒΡΑΜΗΣ: …κόπτονται εάν τυχόν κάποια ήσσονος σηµασίας διάταξη του Κανονισµού της Βουλής…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Είναι απόφαση
αυτή της Βουλής και της Κυβέρνησης, γι’ αυτά που τώρα καταµαρτυρείτε στο Προεδρείο.
ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ-ΑΒΡΑΜΗΣ: …να λέει ότι εµείς φυγοµαχήσαµε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Τα είπατε αυτά
εκτός διαδικασίας και το Προεδρείο σέβεται αυτή τη θέση σας.
Παρακαλώ, όµως, ηρεµήστε και µη φωνάζετε!
Η έκτη µε αριθµό 294/25-11-2013 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου
κύκλου του Βουλευτή Α’ Αθηνών της Δηµοκρατικής Αριστεράς
κ. Ιωάννη Πανούση προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε την αντιµετώπιση της τροµοκρατίας στη χώρα µας…
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ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ-ΑΒΡΑΜΗΣ: Είναι παράνοµη όλη η διαδικασία!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Δεν καταλαβαίνετε ότι έτσι χάνετε το δίκιο σας; Το καταλαβαίνετε αυτό; Τι θέλετε να σας πω; Μην φωνάζετε, λοιπόν, στο Προεδρείο!
ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ-ΑΒΡΑΜΗΣ: Μα, πώς να αντιδράσω;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Θα αντιδράσετε ήπια και κόσµια. Έτσι να αντιδράσετε µέσα στο Κοινοβούλιο. Δεν φωνάζουν έτσι, χωρίς λόγο.
ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ-ΑΒΡΑΜΗΣ: Έτσι αγορεύω εγώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Όχι, να µην
φωνάζετε έτσι. Δεν είναι δικαστήριο εδώ.
ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ-ΑΒΡΑΜΗΣ: Μια ζωή αγορεύω έτσι και
κανείς δεν µπορεί να µου υπαγορεύσει τον τόνο της φωνής µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Στη Βουλή θα
αγορεύουµε µε ποιότητα και εδώ συµβαίνει να διαλεγόµαστε
κύριε Αρβανίτη. Δεν είναι δικαστήριο εδώ. Στα δικαστήρια να φωνάζετε όσο θέλετε και αν θέλετε να επιβάλλετε έτσι τον λόγο και
τη θέση σας.
ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ-ΑΒΡΑΜΗΣ: Γίνετε διάλογος εδώ;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Βεβαίως.
Η έκτη µε αριθµό 294/25-11-2013 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου
κύκλου του Βουλευτή Α’ Αθηνών της Δηµοκρατικής Αριστεράς
κ. Ιωάννη Πανούση προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε την αντιµετώπιση της τροµοκρατίας στη χώρα µας δεν συζητείται λόγω κωλύµατος του κυρίου
Υπουργού και διαγράφεται.
Εισερχόµαστε στην τελευταία για σήµερα και συγκεκριµένα
στην έκτη µε αριθµό 291/25-11-2013 επίκαιρη ερώτηση πρώτου
κύκλου του Βουλευτή Αττικής της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ.
Βασίλειου Οικονόµου προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά µε την
κατάργηση των οδοιπορικών από τον ΕΟΠΥΥ για ασθενείς που
πάσχουν από καρκίνο.
Τον λόγο έχει ο κ. Οικονόµου.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Κύριε Υπουργέ, όπως βλέπετε,
επανέρχοµαι σε αυτό το θέµα –το πραγµατικά πολύ ευαίσθητο
και πολύ δύσκολο ζήτηµα- µετά τη γραπτή ερώτηση που σας
είχα καταθέσει προ δύο µηνών περίπου, όπου εσείς ο ίδιος µου
απαντάτε ότι υπάρχει πρόβληµα. Λέτε καθαρά ότι για το συγκεκριµένο θέµα θα υπάρξει δυνατότητα κάλυψης και αφορά αυτήν
την οµάδα, δηλαδή την οµάδα των καρκινοπαθών.
Ο ΕΟΠΥΥ έχει καταργήσει τα οδοιπορικά γι’ αυτούς τους ανθρώπους όταν δεν υπάρχει νοσοκοµείο ή µονάδα για να κάνουν
τη θεραπεία τους στον τόπο διαµονής και πρέπει να µετακινηθούν σε άλλες περιοχές, σε όλη την Ελλάδα. Παραδέχοµαι –διότι
είχα µια συζήτηση µε το συνάδελφο, τον κ. Κόνσολα, από τα Δωδεκάνησα- ότι το πρόβληµα για τα νησιά είναι µεγαλύτερο. Πόσω
δε άλλωστε που στην ηπειρωτική Ελλάδα έχεις το τρένο ή έχεις
ένα λεωφορείο. Στη νησιωτική Ελλάδα το πρόβληµα είναι µεγεθυµένο επί πολύ.
Αναγκάζοµαι να ξαναέρθω, διότι πλέον θέλω συγκεκριµένη
απάντηση. Όχι εγώ, αλλά δια εµού πάρα πολλοί που µας παρακολουθούν σήµερα. Έχω συζητήσει µε πολλούς συλλόγους, µε
πολλούς φορείς, µε πολλούς ανθρώπους για τους οποίους είναι
ένα µεγάλο κόστος το έξοδο των οδοιπορικών. Δηµοσιονοµικά
θα µου πείτε «Μπορώ να το καλύψω µέσω του ΕΟΠΥΥ ή µέσω
του κρατικού προϋπολογισµού;».
Σας το έχω ξαναπεί: Πρέπει να γίνουν ιεραρχήσεις. Υπάρχουν
ζητήµατα τα οποία δεν µπαίνουν στη ζυγαριά του δηµοσιονοµικού κόστους, µένουν εκτός. Και υπάρχουν πολλά ζητήµατα που
θα µπαίνουν στη ζυγαριά του δηµοσιονοµικού κόστους. Το θέµα
αυτό για τους καρκινοπαθείς, δηλαδή το να µπορούν να έχουν
πρόσβαση στη θεραπεία τους, είναι ζήτηµα ζωής και θανάτου.
Εκεί δεν συζητάµε µε άλλους όρους, παρά µε τους όρους της
ανθρωπιάς, τους όρους της κοινωνικής ευαισθησίας, τους όρους
µιας ευνοµούµενης πολιτείας η οποία προσεγγίζει αυτό το ειδικό
ζήτηµα.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστώ,
κύριε Οικονόµου.
Τον λόγο έχει ο Υφυπουργός Υγείας, κ. Αντώνιος Μπέζας.
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ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ (Υφυπουργός Υγείας): Κατ’ αρχάς,
κύριε συνάδελφε, να πω ότι δεν ισχύει αυτό το οποίο λέτε και
στη γραπτή σας ερώτηση και αναφέρατε σήµερα στη συζήτηση
που γίνεται, ότι δηλαδή ο ΕΟΠΥΥ έχει καταργήσει τα οδοιπορικά
στους ασθενείς οι οποίοι πάσχουν από καρκίνο. Δεν ισχύει αυτό.
Θα σας εξηγήσω ακριβώς τι συµβαίνει. Στον αρχικό ΕΚΠΥ, δηλαδή τον Κανονισµό Παροχών του ΕΟΠΥΥ, πράγµατι δεν προβλεπόταν η αποζηµίωση οδοιπορικών των καρκινοπαθών. Στην
περυσινή, όµως, τροποποίηση του ΕΚΠΥ, του Ενιαίου Κανονισµού Παροχών Υγείας του ΕΟΠΥΥ -το ΦΕΚ δηµοσιεύτηκε πέρυσι
τέτοιο καιρό, στις 18/11/2012- προβλέπεται στο άρθρο 10 –και
διαβάζω ακριβώς από το άρθρο 10 του Κανονισµού- το εξής: «Οι
ασθενείς ασφαλισµένοι του ΕΟΠΥΥ που εισήχθησαν ή αντιµετωπίστηκαν µε βραχεία νοσηλεία σε νοσηλευτική µονάδα κρατική
ή ιδιωτική ή εξετάστηκαν σε υγειονοµική δοµή εκτός του τόπου
κατοικίας τους αποζηµιώνονται µε την αξία των εισιτηρίων µετάβασης και επιστροφής µε τα συγκοινωνιακά µέσα µαζικής µεταφοράς στις οικονοµικότερες θέσεις –λεωφορείο, τρένο, πλοίοστις περιπτώσεις που η πάθησή τους δεν αντιµετωπίζεται στο
κρατικό ή πανεπιστηµιακό ή στρατιωτικό νοσοκοµείο ή στη συµβεβληµένη υγειονοµική δοµή του τόπου κατοικίας».
Τι συµβαίνει, λοιπόν;
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ)
Ο oργανισµός, µέχρι σήµερα, αποζηµιώνει τη δαπάνη µετακίνησης ενός ασθενούς όταν έχει εισαχθεί µε βραχεία νοσηλεία.
Βραχεία νοσηλεία είναι για παράδειγµα στην περίπτωση που
υπάρχει χορήγηση χηµειοθεραπευτικών σχηµάτων, δηλαδή όταν
γίνεται χηµειοθεραπεία στα τµήµατα βραχείας νοσηλείας. Άρα,
αποζηµιώνει τις µετακινήσεις για χηµειοθεραπεία. Στην περίπτωση αυτή, αποζηµιώνει και τη δαπάνη µετακίνησης του συνοδού, εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο, ύστερα βέβαια από την
έγκριση του αρµόδιου υγειονοµικού οργάνου του ΕΟΠΥΥ. Όταν
µάλιστα υπάρχουν και εξαιρετικοί λόγοι, δηλαδή λόγοι άµεσης
και επείγουσας αντιµετώπισης της κατάστασης της υγείας του
ασφαλισµένου – οι οποίοι πρέπει προφανώς να είναι πλήρως δικαιολογηµένοι και να υπάρχει ιατρική γνωµάτευση του θεράποντος ιατρού και έγκριση του διευθυντή της αντίστοιχης υγειονοµικής µονάδας του ΕΟΠΥΥ- δικαιολογείται και η µετακίνηση µε
αεροπλάνο. Δηλαδή ο οργανισµός αποζηµιώνει τον ασφαλισµένο
µε το αντίτιµο του αεροπορικού εισιτηρίου. Ποιο εποµένως, ήταν
το πρόβληµα;
Το πρόβληµα ήταν ότι ενώ αποζηµιώνονται οι µετακινήσεις για
τις χηµειοθεραπείες, δεν αποζηµιώνονται µέχρι σήµερα οι µετακινήσεις για την ακτινοθεραπεία. Γιατί συµβαίνει αυτό; Διότι οι
ακτινοθεραπείες, οι συνεδρίες ακτινοβολιών, δεν συµπεριλαµβάνονται µε τη στενή έννοια του όρου στις περιπτώσεις της βραχείας νοσηλείας, για τις οποίες τα νοσηλευτικά ιδρύµατα εκδίδουν εισιτήρια-εξιτήρια, σύµφωνα µε τον Κανονισµό του ΕΟΠΥΥ.
Άρα, λοιπόν, να το ξεκαθαρίσουµε. Δεν ισχύει αυτό το οποίο
ειπώθηκε προηγουµένως ότι ο ΕΟΠΥΥ δεν καλύπτει τα έξοδα µετακίνησης των καρκινοπαθών. Εκείνο που ισχύει είναι ότι υπήρξε
µία στενή ερµηνεία του ΕΚΠΥ και ενώ καλύπτει τα έξοδα µετακίνησης για χηµειοθεραπεία, δεν καλύπτει τα έξοδα µετακίνησης
για ακτινοθεραπεία, επειδή θεωρεί ότι δεν υπάγεται στη βραχεία
νοσηλεία η ακτινοθεραπεία και εποµένως δεν έχει ισχύ στη συγκεκριµένη περίπτωση το άρθρο 10 του ΕΚΠΥ, που σας ανέφερα
προηγουµένως.
Αυτό ήταν ένα πρόβληµα το οποίο ετέθη από πολλούς, από
κοινωνικούς φορείς, από πολίτες µεµονωµένους, από εσάς, από
συναδέλφους Βουλευτές, από όλες τις πτέρυγες της Βουλής.
Ήταν ένα πρόβληµα το οποίο έπρεπε να δούµε και να το αντιµετωπίσουµε. Το είδαµε και το αντιµετωπίσαµε. Από εδώ και πέρα,
ο ΕΟΠΥΥ θα καλύπτει και τα έξοδα µετακίνησης των καρκινοπαθών σε περιπτώσεις ακτινοθεραπείας και θα εξηγήσω στη δευτερολογία µου πώς ακριβώς το πετύχαµε αυτό, χωρίς να υπάρξει
τροποποίηση του ΕΚΠΥ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Τον λόγο έχει ο κ. Οικονόµου.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Εγώ δεν θέλω να αντιδικήσω µε
τον Υπουργό. Κατ’ αρχάς, δέχοµαι αυτά που λέει. Αυτό που θέλω
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να πω εγώ τι είναι; Να µην υπάρχει στενή συσταλτική ερµηνεία
του νόµου και των εγκυκλίων. Δηλαδή, µην πάµε τώρα «να βγάλουµε», όπως λέει ο λαός, «από τη µύγα ξύγκι» για θέµατα τα
οποία είναι τέτοιας σπουδαίας σηµασίας και ευαισθησίας. Από
αλλού έχουµε περιθώριο. Δίπλα σας κάθεται ο Υφυπουργός Οικονοµικών, ο οποίος έχει πεδίον δόξης λαµπρόν να µαζέψει πάρα
πολλά χρήµατα από τους διαφυγόντες κυρίους και κυρίες που
κοσµούν λίστες, παραλίστες, παραϊστορίες κ.λπ.. Έχουµε από
εκεί «λαυράκια». Να µην βγάλουµε από τους καρκινοπαθείς. Να
µην κόψουµε το µικρό έξοδο που είναι για αυτούς κρίσιµο, για
µία οικογένεια η οποία είναι σε πολύ δύσκολη κατάσταση και µε
αυτό το µικρό έξοδο θα βοηθηθεί, για να ανταπεξέλθει στην περιπέτεια που ζει.
Χαίροµαι, λοιπόν, που βάζετε µέσα και το θέµα του ακτινολογικού τοµέα, δηλαδή της ακτινοθεραπείας τους. Είναι κάτι που
το ζητούν, όπως είπατε.
Αυτό που θέλω να σας πω, κύριε Υπουργέ, είναι ότι ο ΕΟΠΥΥ
έχει πολλά θέµατα ανοικτά. Αυτό είναι δεδοµένο. Το έχουµε πει,
το έχουµε ξανασυζητήσει και σε νοµοσχέδια και σε επίκαιρες
ερωτήσεις. Ποιους οφειλέτες εννοούµε; Και όταν λέµε οφειλέτες, δεν είναι µόνο αυτοί που σας έχω ξαναπεί, που έχουν συνδικαλιστική έκφραση και µπορούν να διεκδικήσουν καλύτερα τις
οφειλές που είναι δεδουλευµένες και πραγµατικές είτε λέγεται
φαρµακοποιός είτε λέγεται ιατρός, είτε λέγονται φαρµακαποθήκες, είτε οτιδήποτε. Εκεί υπάρχει και η συνδικαλιστική και η οργανωµένη πίεση και µπαίνει µία ιεράρχηση. Αυτοί οι άνθρωποι
εδώ δεν έχουν συνδικαλιστική έκφραση. Οι νεφροπαθείς δεν
έχουν συνδικαλιστική έκφραση. Σας τα έχω ξαναφέρει τα θέµατα
αυτά. Αυτοί πώς µπορούν να πάρουν µια σειρά στον ΕΟΠΥΥ εις
τις οφειλές που έχει πραγµατικά και είναι συσσωρευµένες για
πολλά χρόνια; Προσπαθείτε να κάνετε µία διευθέτηση αυτών των
ζητηµάτων, αλλά φοβάµαι ότι ακόµη µένουν πίσω τέτοιες κρίσιµες υποχρεώσεις. Θα ήθελα να ακούσω πώς σκοπεύετε να λύσετε πρακτικά αυτό το ζήτηµα, για να είναι γνώστες αυτών των
ενεργειών που θα κάνετε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Νοµίζω, όµως, κύριε Υπουργέ, ότι το ζήτηµα των καρκινοπαθών, δηλαδή αυτή η ειδική προσέγγιση που πρέπει να έχει η πολιτεία για τους συµπολίτες µας που βρίσκονται σε αυτή την
περιπέτεια, είναι κρίσιµο µέγεθος, κρίσιµο ζήτηµα. Λείπουν ιατροί. Τα διαβάζετε και εσείς, κάνετε αποδελτιοποίηση του Τύπου.
Τα δηµοσιεύµατα είναι καταιγιστικά. Τα προβλήµατα στη λειτουργία των ιατρείων των νοσοκοµείων είναι τεράστια. Λείπουν
οι ιατροί και δεν µπορεί να γίνει η περίθαλψη αυτών των ανθρώπων, η νοσηλεία τους.
Υπάρχουν µεγάλα κενά στα νοσοκοµεία και δεν µπορούν να
αντιµετωπιστούν οι ανάγκες αυτών των ανθρώπων. Σήµερα πιάνουµε το πιο µικρό και ελαφρύ θέµα, που είναι τα οδοιπορικά
που θα δώσετε για να πάνε σε διπλανό νοµό ή νησί για να κάνουν
τη θεραπεία τους. Όµως, πρέπει να µπούµε και στην καρδιά του
προβλήµατος, δηλαδή τι κάνει καθένας στην περιοχή του, που
έχει ένα κρατικό νοσοκοµείο, αλλά δεν έχει τους γιατρούς και τα
µέσα για να αντιµετωπίσει το πρόβληµά του.
Αυτά είναι ζητήµατα που νοµίζω ότι πρέπει να τα δούµε µε µεγάλη προσοχή και όχι µόνο στα πλαίσια µιας επίκαιρης ερώτησης.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ευχαριστούµε, κύριε
συνάδελφε.
Τον λόγο έχει ο Υπουργός.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ (Υφυπουργός Υγείας):Κύριε συνάδελφε, συµφωνώ ότι αυτά τα ζητήµατα είναι τεράστια. Στον
τοµέα της υγείας δεν διαχειριζόµαστε απλώς µία δύσκολη κατάσταση, διαχειριζόµαστε µία κρίση σε συνδυασµό και µε την οικονοµική κατάσταση που βρίσκεται η χώρα και ξέρετε ότι
δυστυχώς δεν υπάρχουν συνταγές από το παρελθόν, διότι δεν
υπήρχε αντίστοιχη κατάσταση στο παρελθόν, για να µπορέσουµε
να πάρουµε αυτές τις συνταγές και να κινηθούµε τώρα προκειµένου να αντιµετωπίσουµε την κρίση.
Έρχοµαι στο θέµα των δαπανών µετακίνησης των συµπολιτών
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µας, για ακτινοθεραπεία. Θεωρήσαµε ότι δεν πρέπει να πάµε σε
µια τροποποίηση του ΕΚΠΥ, διότι εδώ υπήρχε θέµα ερµηνείας
και εποµένως, µπορούσαµε να λύσουµε αυτό το θέµα της ερµηνείας µε διαφορετικό τρόπο.
Έτσι, λοιπόν, ζητήσαµε τις γνωµοδοτήσεις της αρµόδιας Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογικής Εταιρείας. Η εταιρεία αυτή µας
έδωσε τη γνωµοδότησή της και στις 5-11-2013 το Ανώτατο Υγειονοµικό Συµβούλιο του ΕΟΠΥΥ, αφού έλαβε υπόψη αυτές τις
γνωµοδοτήσεις, αποφάσισε ότι οι συνεδρίες της ακτινοθεραπείας πραγµατοποιούνται µε βραχεία νοσηλεία -είναι βραχεία νοσηλεία δηλαδή όταν γίνεται ακτινοθεραπεία, όπως ακριβώς στην
περίπτωση της χηµειοθεραπείας στα τµήµατα βραχείας νοσηλείας. Στη συνέχεια, εισηγήθηκε στην αρµόδια Διεύθυνση Παροχών του ΕΟΠΥΥ και η αρµόδια Διεύθυνση Παροχών του ΕΟΠΥΥ
εισηγήθηκε θετικά προς το Διοικητικό Συµβούλιο. Την αµέσως
επόµενη µέρα το Διοικητικό Συµβούλιο του ΕΟΠΥΥ, σε συνεδρίασή του στις 6-11-2013, εξέτασε αυτή τη δυνατότητα κάλυψης και αποφάσισε την ένταξη της ακτινοθεραπείας στη βραχεία
νοσηλεία και εποµένως την αποζηµίωση των ασθενών που υποβάλλονται σε ακτινοθεραπεία, µε βάση το άρθρο 10 του ΕΚΠΥ.
Τις αµέσως επόµενες ηµέρες -και όταν λέω «τις αµέσως επόµενες ηµέρες» εννοώ και µέσα στην εβδοµάδα, υπάρχει µια
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µικρή καθυστέρηση λόγω της απεργίας που υπάρχει αυτή τη
στιγµή στον ΕΟΠΥΥ- η απόφαση αυτή του διοικητικού συµβουλίου, καθαρογραµµένη, θα αναρτηθεί στην επίσηµη ιστοσελίδα
του ΕΟΠΥΥ και θα επέχει θέση εγκυκλίου. Εφεξής, ο Οργανισµός
θα καλύπτει τις δαπάνες µετακίνησης αυτής της ευαίσθητης
οµάδας συµπολιτών µας που πάσχουν από καρκίνο και των συνοδών τους, εκτός από τη χηµειοθεραπεία που γίνεται σήµερα,
και για τις περιπτώσεις που οι ασθενείς αυτοί υποβάλλονται σε
ακτινοθεραπεία. Από εκεί και πέρα, νοµίζω ότι το θέµα αυτό έχει
αντιµετωπιστεί πλήρως.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κι εµείς ευχαριστούµε, κύριε Υπουργέ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε η συζήτηση των
επίκαιρων ερωτήσεων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι η Διαρκής Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων καταθέτει την Έκθεσή της στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών: «Κύρωση του κρατικού προϋπολογισµού και των
προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2014».
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στην ηµερήσια διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου
του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών: «Κύρωση της
Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Επείγουσες ρυθµίσεις
εφαρµογής Κώδικα Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων» (Α’176)».
Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε, στη συνεδρίασή της
στις 21-11-2013, η συζήτηση του νοµοσχεδίου να γίνει σε µία συνεδρίαση.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Θα ήθελα τον λόγο, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ορίστε, κύριε Λαφαζάνη.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, δεν έφταναν
όσα είδαµε χθες, βλέπουµε τώρα σε µία πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου ενός άρθρου, να έχουµε δύο τροπολογίες, οι οποίες
είναι στην ουσία δύο καινούρια νοµοσχέδια. Μάλιστα, η µία εξ
αυτών είναι ένα ολόκληρο νοµοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας.
Τι θα γίνει µε αυτήν την κατάσταση; Έτσι θα νοµοθετεί η
Βουλή; Οι Υπουργοί, όταν έχουν νοµοσχέδια, βρήκαν τον τρόπο
τώρα να τα φέρνουν για να τα ψηφίζει η Βουλή διά τροπολογιών
και µάλιστα σε πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου µε ένα άρθρο;
Τι τροπολογούν σε πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου;
Είναι προφανές, κύριε Πρόεδρε, ότι όλα αυτά γίνονται κατά
πλήρη παραβίαση του Κανονισµού και του Συντάγµατος. Δεν
έχουν καµµία σχέση µε στοιχειώδη δηµοκρατική λειτουργία της
Βουλής. Καταγγέλλουµε για άλλη µία φορά αυτές τις διαδικασίες. Τι άλλο µπορούµε να κάνουµε;
Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτό δεν είναι ένα θέµα του ΣΥΡΙΖΑ. Αφορά όλη τη Βουλή, αφορά όλους τους Βουλευτές,
αφορά τη νοµοθετική λειτουργία. Εδώ, αυτό που θα έπρεπε να
ήταν εξαίρεση, και όχι ολόκληρο νοµοσχέδιο σε τροπολογία,
αυτό που θα έπρεπε να ήταν µία φυσιολογική, κανονική τροπολογία σε έκτακτες συνθήκες, έχει γίνει πλέον κανόνας και ο κανόνας αφορά νοµοσχέδια.
Καλούµε, λοιπόν, την Κυβέρνηση –δεν είναι εδώ οι αρµόδιοι
Υπουργοί που εισηγούνται τις σχετικές τροπολογίες και που
έπρεπε να ήταν εδώ για να µας εξηγήσουν και να µας πουν δυο
λόγια για το έκτακτο των περιστάσεων που επιβάλλει ή ας πούµε,
υποτίθεται…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Θα έρθουν.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Μα, έπρεπε να ήταν εδώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ε, όταν συζητηθούν,
το ξέρετε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Καταλάβατε τι γίνεται; Δεν φθάνει που δεν περνάνε υπό φυσιολογικές διαδικασίες, τα αφήνουµε
αυτά στο τέλος, θα έρθει να πει δύο λόγια ο Υπουργός, δεν θα
µπορέσουν να µιλήσουν και πολλοί Βουλευτές, όσοι πάρουν το
λόγο και τελειώσαµε. Δεν είναι έτσι.
Καλούµε την Κυβέρνηση, διά του παρισταµένου Υφυπουργού,
να αποσυρθούν άµεσα αυτές οι δύο τροπολογίες και να έρθουν,
εφόσον επιµένει η Κυβέρνηση να τις καταθέσει, µε κανονικές διαδικασίες που προβλέπει ο Κανονισµός της Βουλής. Εµείς δεν
αναγνωρίζουµε –το λέµε για άλλη µία φορά- τη νοµιµότητα τέτοιων λειτουργιών.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Και εµείς ευχαριστούµε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γίνεται γνωστό ότι ο Γραµµατέας της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΠΑΣΟΚ κ. Παναγιώτης
Ρήγας ορίζει ως ειδικό αγορητή τον Βουλευτή κ. Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο.
Ο Γραµµατέας της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Γιοβανόπουλος ορίζει ως ειδικό αγορητή των
Ανεξαρτήτων Ελλήνων τον κ. Γαβριήλ Αβραµίδη και ως Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο τον κ. Επαµεινώνδα Μαριά.
Επίσης ο Γραµµατέας της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Χρυσής Αυγής κ. Ζησιµόπουλος, ορίζει ως ειδικό αγορητή της Χρυ-

σής Αυγής τον Βουλευτή κ. Ηλία Παναγιώταρο και ως Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο τον Βουλευτή κ. Μιχάλη Αρβανίτη.
Και, τέλος, ο Πρόεδρος της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ.
Φώτης Κουβέλης ορίζει ως ειδικό αγορητή της Δηµοκρατικής
Αριστεράς τον Βουλευτή κ. Δηµήτριο Αναγνωστάκη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι από τα άνω δυτικά θεωρεία παρακολουθούν τη συνεδρίαση µας, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, σαράντα τρεις µαθήτριες και µαθητές και τρεις
εκπαιδευτικοί από το 2ο Γενικό Λύκειο Καµατερού.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Απόστολος Βεσυρόπουλος.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η κύρωση της πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου «Επείγουσες ρυθµίσεις εφαρµογής Κώδικα
Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων» συµπίπτει µε µία συγκυρία στην
οποία η χώρα βρίσκεται στην τελική και αποφασιστική φάση
υπέρβασης της κρίσης.
Είναι δεδοµένο ότι υπάρχουν δυνάµεις που επένδυσαν στην
αποτυχία αυτής της προσπάθειας, στην αποτυχία αυτής της Κυβέρνησης. Δυνάµεις που προσπερνούν µε χαρακτηριστική ελαφρότητα το ενδεχόµενο, η αποτυχία αυτής της προσπάθειας να
σήµαινε και χρεοκοπία της χώρας. Για κάποιους αρκεί να αποτύχει η Κυβέρνηση. Η χώρα και οι πολίτες έρχονται σε δεύτερη
µοίρα.
Θέλω να απευθυνθώ σήµερα σε όλους αυτούς και ιδιαίτερα
στο κόµµα της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης. Ο θεσµικός ρόλος
και η διάσταση του κόµµατος που βρίσκεται στην Αξιωµατική Αντιπολίτευση έχει ευρεία πολιτική σηµασία. Δεν είναι ο ρόλος ενός
κόµµατος διαµαρτυρίας. Συνδέεται µε τη δυνητική ανάληψη κυβερνητικών ευθυνών.
Με τον τρόπο που πολιτεύεστε, επιτρέψτε µου να σας πω, ότι
η µεγάλη πλειοψηφία των πολιτών δεν πρόκειται να σας αναθέσει
αυτές τις ευθύνες.
Σε έκτακτες συνθήκες για τη χώρα, ο ρόλος της Αξιωµατικής
Αντιπολίτευσης είναι µείζονος σηµασίας. Πρέπει να έχει χαρακτηριστικά υπευθυνότητας, κατάθεσης δηµιουργικών προτάσεων. Είµαι νέος στο Κοινοβούλιο. Θα ήταν αµετροέπεια από την
πλευρά µου να παραδίδω µαθήµατα ή να κάνω υποδείξεις κοινοβουλευτικού ήθους. Αναλογιστείτε, όµως, πόσο υπερήφανοι
µπορείτε να αισθάνεστε για την ποιότητα της χθεσινής συνεδρίασης και για τη συµβολή σας σε αυτή. Μία ονοµαστική ψηφοφορία
για µία τροπολογία που θα έπρεπε εξαρχής να στηρίζατε, µετατράπηκε σε πεδίο υποβάθµισης της κοινοβουλευτικής διαδικασίας. Γιατί χάνοντας στο πεδίο της ουσίας της πολιτικής και του
αποτελέσµατος, επιδιώκετε να µετατοπίσετε το ενδιαφέρον στο
πεδίο των εντυπώσεων.
Πολύ φοβάµαι ότι ακολουθείτε έναν αδιέξοδο δρόµο. Είστε
εγκλωβισµένοι στο ΣΥΡΙΖΑ που αποτελούσε κόµµα διαµαρτυρίας. Δεν µπορείτε να συνηθίσετε στην ιδέα και τον ουσιαστικό
ρόλο που διαδραµατίζει η Αξιωµατική Αντιπολίτευση.
Στις συνθήκες που βιώνει η χώρα δεν υπάρχουν περιθώρια για
µικροϋπολογισµούς παλαιάς κοπής. Απαιτείται κοινή προσπάθεια και συνένωση δυνάµεων. Κάποιοι έχουν φτάσει στο έσχατο
σηµείο να αµφισβητούν ακόµα και την επίτευξη πρωτογενούς
πλεονάσµατος, αδιαφορώντας ποιων τα συµφέροντα εξυπηρετούν στην πραγµατικότητα. Αδιαφορώντας για το πλήγµα που
µπορεί να επιφέρουν στην προσπάθεια της χώρας σε µία δύσκολη διαπραγµάτευση που βρίσκεται σε εξέλιξη.
Δυστυχώς για όλους αυτούς, αυτή η προσπάθεια αναγνωρίζεται. Αναγνωρίζεται από τους εταίρους µας που συνειδητοποιούν
και αποδέχονται τα θετικά αποτελέσµατα αυτής της προσπάθειας. Τον Απρίλιο, όταν η EUROSTAT επιβεβαιώσει το πρωτογενές πλεόνασµα σε επίπεδο µεγαλύτερο του αναµενόµενου,
είναι βέβαιο ότι πολλοί θα βρεθούν σε δύσκολη θέση.
Η προσπάθεια αναγνωρίζεται από τους Έλληνες πολίτες που
βλέπουν ότι οι θυσίες στις οποίες υποβλήθηκαν δεν είναι χωρίς
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αντίκρισµα. Το πρωτογενές πλεόνασµα σε αυτούς οφείλεται και
αυτοί πρέπει να δρέψουν τους καρπούς. Τα πρωτογενή πλεονάσµατα θα χρησιµοποιηθούν για την αποκατάσταση των αδικιών
που έγιναν όλα τα προηγούµενα χρόνια σε βάρος των χαµηλόµισθων, των χαµηλοσυνταξιούχων, των ευπαθών κοινωνικών οµάδων.
Μέσα σε αυτήν την τιτάνια και µεγάλη προσπάθεια που κάνουµε, καθοριστικό ρόλο παίζει η πάταξη της φοροδιαφυγής και
η φορολογική συµµόρφωση. Μιλάµε όλοι για την ανάγκη µείωσης των φορολογικών συντελεστών, για την ανάγκη διεύρυνσης της φορολογικής βάσης, για την αύξηση των δηµοσίων
εσόδων, τη σύλληψη της φοροδιαφυγής. Όλα αυτά δεν αποτελούν ευχολόγια. Συνδέονται µε τη δυνατότητα αλλά και την αποφασιστικότητα του κράτους να τα πετύχει.
Δεν έχετε στηρίξει ούτε ένα µέτρο από όσα φέραµε και ψηφίσαµε για την καταπολέµηση της φοροδιαφυγής και για τη φορολογική συµµόρφωση. Ούτε ένα! Με ποιο µαγικό τρόπο θα επιτευχθούν όλα αυτά; Δεν αντιλαµβάνεστε ότι µαγικές λύσεις δεν
υπάρχουν;
Αυτόν ακριβώς το στόχο υπηρετεί η πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου που συζητάµε σήµερα, προκειµένου να κυρωθεί από τη
Βουλή. Τι ακριβώς προβλέπει; Ουσιαστικά πρόκειται για την τροποποίηση του άρθρου 11 του ν.δ. 356/1974. Μέχρι σήµερα οι
ελεγκτικοί µηχανισµοί του κράτους δεν είχαν το δικαίωµα να
πραγµατοποιούν κατασχέσεις σε βάρος των επιχειρήσεων που
λειτουργούν κατά τη διάρκεια της νύχτας, Σάββατο, Κυριακή, το
µήνα Αύγουστο ή αργίες και έχουν βεβαιωµένες οφειλές άνω των
50.000 ευρώ.
Με πολύ απλά λόγια, όλοι αυτοί ήταν στο απυρόβλητο. Πόσοι
σε αυτήν την Αίθουσα ήθελαν να διατηρηθεί αυτό το απυρόβλητο; Πόσοι µπορούν να χρησιµοποιήσουν µία σοβαρή επιχειρηµατολογία για να δικαιολογήσουν την αρνητική τους ψήφο στο
σχέδιο νόµου που συζητάµε σήµερα; Πρέπει να αποφασίσουµε
αν θέλουµε να έχουµε ένα κράτος ευθύνης που να προστατεύει
το δηµόσιο συµφέρον ή ένα κράτος-καρικατούρα.
Οι πολίτες, στη συντριπτική τους πλειοψηφία, αξιώνουν πλήρη
εφαρµογή του νόµου. Απαιτούν φορολογική δικαιοσύνη. Αυτοί
που είναι συνεπείς, που έχουν κάνει αιµατηρές θυσίες, για να
είναι συνεπείς στις φορολογικές τους υποχρεώσεις, δεν ανέχονται να υπάρχουν φορολογούµενοι δύο ταχυτήτων. Δεν είναι δυνατόν επιχειρήσεις µε βεβαιωµένες οφειλές άνω των 50.000
ευρώ που δουλεύουν νύχτα να βρίσκονται υπεράνω του νόµου
και να µην υφίστανται τις συνέπειες, να αρνούνται τις υποχρεώσεις που αναλαµβάνει και τηρεί κάθε άλλη ελληνική επιχείρηση.
Με την πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου που επικυρώνουµε
σήµερα, δίνεται η δυνατότητα στο δηµόσιο και στα εντεταλµένα
όργανά του να προβαίνουν σε κατασχέσεις κινητών, δηλαδή χρηµάτων σε επιχειρήσεις που λειτουργούν τη νύχτα, Σαββατοκύριακα, αργίες και το µήνα Αύγουστο και οι οποίες έχουν βεβαιωµένες οφειλές άνω των 50.000 ευρώ.
Γνωρίζετε όλοι ότι στο χώρο των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται τη νύχτα υπάρχει εκτεταµένη φοροδιαφυγή και εισφοροδιαφυγή. Υπάρχει διακίνηση µαύρου χρήµατος και εκµετάλλευση εργαζοµένων. Όταν διακριβώνονται αυτές οι παραβάσεις, βεβαιώνονται οφειλές και πρόστιµα.
Πρέπει να εφαρµόζεται ο νόµος. Ποιοι θέλουν να διαιωνίζεται
αυτή η εικόνα της ανοµίας; Γιατί να είναι συνεπείς άλλες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ίδιο χώρο, όταν θα µπορούσαν να φοροδιαφεύγουν και να αποφεύγουν και τις συνέπειες, αν διαιωνιζόταν αυτό το κανονιστικό πλαίσιο που καταργείται µε την πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου;
Θεωρώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι η κίνηση αυτή είναι
επιβεβληµένη. Συνδέεται µε την ισονοµία και µε την εµπέδωση
φορολογικής συνείδησης, δύο έννοιες που θα µπορούσαν να
µας φέρουν κοντά. Αντιλαµβάνοµαι ότι υπάρχουν διαφορετικές
προσεγγίσεις, ότι έχουµε διαφωνίες και διαµετρικά αντίθετες θεωρήσεις. Δεν αντιλαµβάνοµαι όµως γιατί αρνείστε τη συµφωνία
και τη θετική ψήφο σε µέτρα όπως αυτό.
Εγώ δεν πρόκειται να εκτοξεύσω κατηγορίες και χαρακτηρισµούς, να χρησιµοποιήσω το επιχείρηµα ότι προστατεύετε αυτές
τις επιχειρήσεις από τις συνέπειες του νόµου. Δεν θα το κάνω.
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Θα καταθέσω όµως τον προβληµατισµό µου για το πού µπορεί
να φτάσει η στείρα άρνηση και αντιπαράθεση.
Είναι επιτακτική ανάγκη η διεύρυνση της φορολογικής βάσης.
Περιθώρια για νέους φόρους, για νέες φορολογικές επιβαρύνσεις δεν υπάρχουν. Είναι δέσµευση του Πρωθυπουργού, είναι
καθολική δέσµευση όλων µας, είναι κοινωνική αναγκαιότητα.
Από εδώ και πέρα, πρέπει να αναζητούµε τρόπους για να µειώσουµε τους φορολογικούς συντελεστές, να µειώσουµε τη φορολογική επιβάρυνση. Το πεδίο που θα δοθεί και θα κερδηθεί ή
θα χαθεί αυτή η µάχη είναι το πεδίο της εµπέδωσης της φορολογικής συνείδησης και συµµόρφωσης. Τη µάχη αυτή εµείς θέλουµε να την κερδίσουµε. Μαζί µε εµάς αυτό το θέλουν και οι
πολίτες.
Επιτρέψτε µου παρενθετικά να αναφερθώ και στην τροπολογία που κατατέθηκε και επιλύει σηµαντικά ζητήµατα που άπτονται των αρµοδιοτήτων του Υπουργείου Παιδείας. Όπως γνωρίζετε, µε το άρθρο 7 παράγραφος 5 του ν.4024/2011 ο Ιερός Κλήρος εξαιρέθηκε από το σύστηµα αξιολόγησης των δηµοσίων
υπαλλήλων, όπως έγινε και µε άλλες περιπτώσεις που έχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά.
Η βασική προϋπόθεση για να εξαιρεθούν οι ιερείς από το γενικό σύστηµα αξιολόγησης ήταν να εισαχθεί ένα ειδικό σύστηµα
αξιολόγησης από την Εκκλησία, το οποίο θα ετίθετο σε ισχύ µε
προεδρικό διάταγµα. Ο νόµος όρισε, µάλιστα και συγκεκριµένη
προθεσµία που εξέπνευσε στις 2 Μαΐου 2012, προθεσµία που η
Εκκλησία της Ελλάδος τήρησε και κατέθεσε το ειδικό σύστηµα
αξιολόγησης µε αίτηµα να συµπεριληφθεί σε προεδρικό διάταγµα, πράγµα που έγινε στις 30 Απριλίου του περασµένου χρόνου.
Όµως, η Εκκλησία της Κρήτης και οι Ιερές Μητροπόλεις Δωδεκανήσου που υπάγονται στο Οικουµενικό Πατριαρχείο δεν
είχαν καταθέσει αυτό το ειδικό σύστηµα αξιολόγησης. Για το
λόγο αυτόν χρειάζεται η νοµοθετική παρέµβαση που περιλαµβάνεται στην τροπολογία.
Για όσους µε ευκολία ετοιµάζονται να απευθύνουν κατηγορίες
περί χαριστικής ρύθµισης θα πρέπει να γνωρίζουν ότι το ειδικό
σύστηµα αξιολόγησης των κληρικών συνδέεται µε τον καταστατικό χάρτη της Εκκλησίας, αλλά κυρίως µε το άρθρο 13 του Συντάγµατος που προστατεύει τη θρησκευτική ελευθερία. Την
αξιολόγηση των κληρικών δεν είναι σε θέση να την κάνει το
Υπουργείο Παιδείας. Την αξιολόγηση θα την κάνει η ίδια η Εκκλησία µε τους δικούς της κανόνες και κριτήρια.
Σηµαντική είναι επίσης και η διάταξη που δίνει τη δυνατότητα
στους αποφοίτους των Αστυνοµικών Σχολών να αποκτούν δικαίωµα εισαγωγής µε κατατακτήριες εξετάσεις ΑΕΙ και ΤΕΙ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πρέπει να καταλάβουν όλοι ότι
η ανάκτηση της αξιοπιστίας του πολιτικού συστήµατος, η αποκατάσταση εµπιστοσύνης των πολιτών συνδέεται µε ένα κράτος
ευθύνης και δικαίου, ένα κράτος που θα υπερασπίζεται το δηµόσιο συµφέρον, θα σέβεται τον πολίτη, θα έχει πλήρη αίσθηση της
κοινωνικής ευθύνης.
Οφείλουµε όλοι να καταλάβουµε ότι η Ελλάδα µε τα χίλια παράθυρα που ευνοούσαν τη φοροαποφυγή και τη φοροδιαφυγή
έφυγε ανεπιστρεπτί. Αν επιστρέψει, θα φύγει η ελπίδα και η προοπτική για ένα καλύτερο αύριο.
Είχα την ευκαιρία να το πω και στην επιτροπή: Η προσπάθεια
που κάνουµε δεν είναι προσπάθεια του Πρωθυπουργού Αντώνη
Σαµαρά και της Κυβέρνησής του µόνο. Η προσπάθεια που κάνουµε είναι προσπάθεια της χώρας και των πολιτών που αξίζουν
να ζήσουν ένα καλύτερο αύριο µέσα σε συνθήκες ανάπτυξης και
προόδου.
Η διαπραγµάτευση που διεξάγεται δεν είναι µια κλειστή υπόθεση. Δεν διαπραγµατεύεται η Κυβέρνηση µε τους δανειστές και
τους εταίρους µας, αλλά διαπραγµατεύεται η Ελλάδα. Οφείλουµε να συνεργαστούµε και να συνεννοηθούµε στα αυτονόητα.
Στα αυτονόητα εντάσσεται η διαµόρφωση και η εµπέδωση φορολογικής συνείδησης. Στα αυτονόητα εντάσσεται η εφαρµογή
των νόµων, η ισονοµία, η φορολογική συµµόρφωση.
Αυτονόητη πράξη που έπρεπε να ίσχυε είναι και η εφαρµογή
αυτής της πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου που συνδέεται µε
αυτές τις αρχές, µια πράξη που τέθηκε σε ισχύ από τον περα-
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σµένο Αύγουστο και που πρέπει τώρα να κυρωθεί από τη Βουλή.
Σας καλώ µε πνεύµα και αίσθηση ευθύνης να υπερψηφίσουµε
το σχέδιο νόµου που κυρώνει την πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου µε την επωνυµία «Επείγουσες ρυθµίσεις εφαρµογής Κώδικα Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων».
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα
ήθελα τον λόγο για ένα λεπτό επί της διαδικασίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Όχι, κύριε Μαριά.
Έχει ξεκινήσει η διαδικασία. Όταν έρθει η ώρα σας θα µιλήσετε.
Τον λόγο έχει ο κ. Γελαλής.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Όχι, κύριε Πρόεδρε. Δικαιούµαι να µου δώσετε τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κύριε συνάδελφε,
ξέρω ότι έχετε και το ήθος και την εµπειρία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Ας µην αρχίσουµε έτσι
πρωί-πρωί.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ας αρχίσουµε. Δεν
πειράζει. Εάν έτσι αρχίσετε, θα αρχίσουµε.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Δικαιούµαι να µου δώσετε το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Έχω δώσει το λόγο
στον κ. Γελαλή.
Καθίστε, σας παρακαλώ.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Με βάση τον Κανονισµό
δικαιούµαι να µου δώσετε το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Έχω δώσει το λόγο
στον κ. Γελαλή.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Σας προειδοποίησα
προηγουµένως ότι θέλω το λόγο. Αυτό είναι απαράδεκτο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Αρκετά, κύριε συνάδελφε.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Αρκετά από εσάς, κύριε
Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Δεν θα κάνετε κάθε
φορά αυτά µέσα στην Αίθουσα.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Σας ειδοποίησα ότι
θέλω τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Έδωσα τον λόγο στον
κ. Γελαλή.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Δεν είχατε δώσει τον
λόγο, όταν ζήτησα το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Παρακαλώ καθίστε.
Αν φωνάζετε εσείς, φωνάζουν κι άλλοι.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Δεν είµαι όρθιος. Κάθοµαι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Πιστεύω ότι και καθήµενος, όταν θέλετε, ορθώς οµιλείτε!
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Θα µου δώσετε τον
λόγο µετά τον επόµενο οµιλητή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία, αφού
συµµετείχαν στο εκπαιδευτικό πρόγραµµα «Εργαστήρι Δηµοκρατίας» που οργανώνει το Ίδρυµα της Βουλής, είκοσι δύο µαθήτριες και µια εκπαιδευτικός από το 10ο Δηµοτικό Σχολείο
Γλυφάδας.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Παρακαλώ, κύριε Γελαλή, έχετε τον λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΛΑΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ο κύριος Υπουργός και οι σύµβουλοί του, την 1η Αυγούστου,
µε µία πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου, που έχουν συνηθίσει
το τελευταίο χρονικό διάστηµα να εκδίδουν, τροποποιούν τον
Κώδικα Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων. Μέχρι πρότινος απαγορευόταν η αναγκαστική εκτέλεση για τις ηµέρες των αργιών, για
τα Σάββατα, τις Κυριακές, νυχτερινές ώρες, καθώς και για τον
Αύγουστο.
Το Υπουργείο Οικονοµικών επέλεξε αυτήν τη διαδικασία fast
track –δεν ξέρω, δεν γνωρίζω γιατί- να ξεκινήσει από 7 Αυγού-
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στου, από την επόµενη µέρα δηλαδή, να ισχύει αυτή η διάταξη,
η οποία θα µπορούσε να µπει σε οποιαδήποτε νοµοσχέδιο.
Έχουν έρθει κατά καιρούς αρκετά και σοβαρά φορολογικά νοµοσχέδια, στα οποία, όµως, δεν µπήκε αυτή η διάταξη. Το Υπουργείο προτίµησε να τη φέρει µε τη συνηθισµένη διαδικασία
της πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου.
Η διαδικασία αυτή, κύριε Υπουργέ, είναι διαδικασία συνταγµατικής εκτροπής για τη χώρα µας. Το έχουµε πει επανειληµµένως.
Πλήττει το δηµοκρατικό πολίτευµα της χώρας µας. Αυτή η πρακτική είναι αδιανόητη σε άλλες χώρες. Αυτό το οποίο γίνεται συµβαίνει στη χώρα µας και γίνεται µόνο από την Κυβέρνησή σας.
Δεν είναι µοναδική αυτή η εκτροπή, κύριε Υπουργέ. Ενώ κατατέθηκε αυτό το φορολογικό νοµοσχέδιο, έχουµε δύο τροπολογίες άσχετες εντελώς µε το περιεχόµενο του σχεδίου νόµου, οι
οποίες, µπαίνουν µέσα στη διαδικασία του σχεδίου νόµου του
Κώδικα Είσπραξης Εσόδων. Το είπε πριν ο Κοινοβουλευτικός µας
Εκπρόσωπος. Διαµαρτύροµαι και εγώ, κύριε Υπουργέ. Δεν είναι
δυνατόν να συζητάµε οικονοµικά θέµατα και αυτόµατα να µπαίνουν εργασιακά θέµατα ή θέµατα παιδείας και λοιπά.
Νοµίζω ότι ο Κανονισµός τον οποίο έχουµε ψηφίσει –τον έχετε
ψηφίσει και εσείς- είναι αρκετά σαφής. Λέει ότι οι τροπολογίες
θα πρέπει να σχετίζονται µε το κύριο αντικείµενο του νοµοσχεδίου ή της πρότασης νόµου. Είναι το άρθρο 88 παράγραφος 3.
Εποµένως γιατί να µην το κοιτάξουµε; Ας το ξεκινήσουµε από
τώρα, κύριε Υπουργέ. Έχουµε βαρεθεί πλέον να λέµε τα ίδια και
τα ίδια και εσείς να συνεχίζετε αυτήν τη λογική. Θεωρείται παγιωµένη από την Κυβέρνηση η καταπάτηση του Συντάγµατος και
των δηµοκρατικών διαδικασιών.
Πρέπει να συζητηθούν σήµερα στην Ολοµέλεια οι δύο τροπολογίες, πρώτον, η ρύθµιση που αφορά πρόγραµµα εθελουσίας
εξόδου χιλιάδων υπαλλήλων που έχει υλοποιηθεί και δροµολογείται σε τράπεζες, ΟΤΕ και λοιπά- και δεύτερον, τα θέµατα παιδείας. Θα συζητηθούν, βέβαια, αυτά και θα αναλυθούν και από
τους υπόλοιπους Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.
Σε ό,τι αφορά στην πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου, την
οποία έχετε καταθέσει ως σχέδιο νόµου, νοµίζω ότι προσπαθείτε
να δηµιουργήσετε στον ελληνικό λαό, στον Έλληνα φορολογούµενο, στον Έλληνα καταθέτη, έναν πανικό. Δεν µπορώ να το
εκλάβω διαφορετικά. Δηλαδή θέλετε, κύριε Υπουργέ, να υπάρχει
αυτή η αβεβαιότητα, να τρέχουν οι Έλληνες καταθέτες να κάνουν µαζικές αναλήψεις, έστω και αυτών των ελάχιστων που
έχουν µείνει στις τράπεζες; Αυτό θέλετε και κάνετε µε την πράξη
νοµοθετικού περιεχοµένου;
Τα ληξιπρόθεσµα χρέη στο δηµόσιο άγγιξαν τα 62 δισεκατοµµύρια ευρώ στα τέλη του Σεπτεµβρίου µε νέες ληξιπρόθεσµες
οφειλές που ανέρχονται σε 5,9 δισεκατοµµύρια ευρώ. Αυτός ο
κόσµος έχει επωµιστεί όλο το βάρος, θα επωµιστεί και το επόµενο χρονικό διάστηµα το βάρος των νέων φορολογικών υποχρεώσεων, των νέων βαρών µε τα οποία επιβαρύνετε και µάλιστα
οριζόντια, τα χαµηλά στρώµατα.
Το Υπουργείο Οικονοµικών, προσπαθώντας να αυξήσει τα
έσοδα, εντατικοποίησε τις ενέργειες κατασχέσεων εις χείρας τρίτων. Πριν από αυτό το τελεσίγραφο προειδοποίησης για ληξιπρόθεσµες οφειλές µε e-mail –εκεί καταλήξαµε να λειτουργούµε,
µόνο µε e-mail- ενεργοποιούνται µέσα σε ένα δεκαήµερο.
Από το Δεκέµβριο το Υπουργείο Οικονοµικών µε µια απλή ηλεκτρονική εντολή προς τις τράπεζες, µέσω της Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων, θα µπορεί να προβαίνει σε κατασχέσεις µισθών και συντάξεων. Χιλιάδες φορολογούµενοι και νοικοκυριά, καθώς και επιχειρήσεις που έχουν ληξιπρόθεσµες οφειλές
στο δηµόσιο, στις εφορίες, αλλά και στους δήµους βρίσκονται
αντιµέτωποι µε αυτήν την πληµµυρίδα των κατασχέσεων, στην
οποία έχει επιδοθεί το ελληνικό δηµόσιο.
Τα αιτήµατα κατάσχεσης σε τραπεζικούς λογαριασµούς, σε
µισθούς, σε ενοίκια και ταµεία των επιχειρήσεων από την αρχή
του έτους µέχρι τον Σεπτέµβριο έχουν φτάσει στα ογδόντα µία
χιλιάδες πεντακόσια ογδόντα τρία. Μερικές µάλιστα αφορούν
πολύ µικρά ποσά προς το δηµόσιο. Την αντίστοιχη περσινή περίοδο οι κατασχέσεις ήταν σαράντα οκτώ χιλιάδες πεντακόσιες
ογδόντα εννέα υποθέσεις. Βλέπουµε, λοιπόν, µια τεράστια αύξηση αυτών των υποθέσεων.
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Το διάστηµα Ιανουαρίου-Ιουλίου, κύριε Υπουργέ, ασκήθηκαν
δεκαπέντε χιλιάδες ποινικές διώξεις, πέντε χιλιάδες περισσότερες από πέρυσι, εκδόθηκαν είκοσι εννέα χιλιάδες παραγγελίες
κατάσχεσης έναντι είκοσι µία χιλιάδες πέρυσι, δηλαδή αύξηση
40%. Εγγράφηκαν χίλιες τριακόσιες υποθήκες από χίλιες σαράντα δύο την προηγούµενη χρονιά, αύξηση 31%. Εκδόθηκαν
δέκα χιλιάδες προγράµµατα πλειστηριασµού έναντι έξι χιλιάδων
τετρακοσίων τριάντα οκτώ το αντίστοιχο διάστηµα, αύξηση 58%.
Η πολιτική που εφαρµόζετε, η πολιτική των µνηµονίων και της
λιτότητας είχε σαν συνέπεια την κατάρρευση του εισοδήµατος
των εργαζοµένων, τα χιλιάδες λουκέτα στις επιχειρήσεις και βέβαια την τροµακτική αύξηση της ανεργίας. Σύµφωνα µε τα στοιχεία της EUROSTAT, το 31% του πληθυσµού ζει στα όρια της
φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού.
Σε αυτήν τη δύσκολη οικονοµική συγκυρία βαρύ τίµηµα πληρώνουν οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις, που δεν έχουν πλέον στήριξη ούτε στα στοιχειώδη. Ρευστότητα δεν υπάρχει. Υπάρχει
άρνηση δανειοδοτήσεων από τις τράπεζες, τις οποίες έχει χρηµατοδοτήσει µε δισεκατοµµύρια ο Έλληνας φορολογούµενος.
Δίνουν ελάχιστα έως µηδενικά δάνεια. Επίσης, µειώνεται χρόνο
µε το χρόνο η ίδια η κατανάλωση.
Το Σεπτέµβριο ο αριθµός των επιχειρήσεων που οφείλουν στο
δηµόσιο αυξήθηκε κατά τριακόσιες σαράντα τέσσερις χιλιάδες,
στοιχείο που δείχνει ακριβώς το οικονοµικό αδιέξοδο. Ολοένα
και περισσότερες αδυνατούν να ανταποκριθούν στις φορολογικές υποχρεώσεις τους, ενώ θέλωµε να σηµειώσωµε ότι τον Αύγουστο του 2013 το δηµόσιο χρωστούσε σε ιδιώτες 6,2 δισεκατοµµύρια, σύµφωνα µε το σχέδιο του προϋπολογισµού.
Παράλληλα, εκκρεµούν ανείσπρακτα φορολογικά και τελωνιακά πρόστιµα 17 δισεκατοµµυρίων ευρώ που οριστικοποιήθηκαν από τα δικαστήρια. Τα στοιχεία της Γραµµατείας Δηµοσίων
Εσόδων για τις ληξιπρόθεσµες οφειλές δείχνουν ότι από τα 62
δισεκατοµµύρια ευρώ ληξιπρόθεσµα, τα 2 δισεκατοµµύρια ευρώ
είναι χρέη που οφείλουν 2,5 εκατοµµύρια φυσικά πρόσωπα και
τα υπόλοιπα 40 δισεκατοµµύρια χρωστούν περίπου πεντακόσιες
είκοσι έξι χιλιάδες επιχειρήσεις και λοιπά νοµικά πρόσωπα.
Κατά µέσο όρο κάθε οφειλέτης του δηµοσίου χρωστάει 9.000
ευρώ, ενώ κάθε νοµικό πρόσωπο χρωστάει 75.000 ευρώ. Οι ληξιπρόθεσµες οφειλές από ΦΠΑ ανέρχονται στα 13,7 δισεκατοµµύρια, οι οφειλές από το φόρο εισοδήµατος φτάνουν τα
11.135.000.000 και οι οφειλές από το φόρο στην περιουσία ανέρχονται στα 830 εκατοµµύρια.
Η πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου που συζητούµε σήµερα
εντάσσεται στο πλαίσιο του νέου επιχειρησιακού σχεδίου της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσίων Εσόδων για την είσπραξη των ληξιπρόθεσµων χρεών προς το δηµόσιο. Προβλέπονται κατασχέσεις ακόµα και τη νύχτα, τις Κυριακές και τις αργίες, κινητών και
µη περιουσιακών στοιχείων και εκτός των ωρών που λειτουργούν
οι επιχειρήσεις και όλον το χρόνο.
Το µέτρο εφαρµόζεται σε βάρος επιχειρήσεων που λειτουργούν το ανωτέρω χρονικό διάστηµα και έχουν συνολική βεβαιωµένη ληξιπρόθεσµη οφειλή αποκλειστικά προς το δηµόσιο άνω
του ποσού των 50.000 ευρώ. Οι περισσότερες επιχειρήσεις λειτουργούν από το πρωί µέχρι αργά το βράδυ, ενώ σταδιακά θεσµοθετείται η λειτουργία των εµπορικών καταστηµάτων και τις
Κυριακές.
Με αυτήν την έννοια µάλλον είναι λίγες οι περιπτώσεις που θα
βρούµε ανοιχτές τις επιχειρήσεις, αλλά το θέµα είναι, κύριε
Υπουργέ, τι θα πάρουµε από την όλη διαδικασία.
Αναγκαστικά µέτρα είσπραξης σε όλες τις άλλες περιπτώσεις
λαµβάνονται κατά οφειλετών που έχουν ληξιπρόθεσµες οφειλές
προς τις ΔΟΥ υπέρ του δηµοσίου, ύψους 300 ευρώ. Η κατάσχεση απαιτήσεων των οφειλετών στα χέρια τρίτων επιβάλλεται
ακόµα και για χρέος 1 ευρώ.
Πρέπει η Κυβέρνηση να αναγνωρίσει τη δεινή οικονοµική κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι φορολογούµενοι, να αυξήσει
τα όρια της εφαρµογής των µέτρων και για τους φορολογούµενους που δεν έχουν τη δυνατότητα να εξοφλήσουν ή να ρυθµίσουν το χρέος πρέπει να µη λαµβάνεται κανένα µέτρο κατάσχεσης ή ποινικής δίωξης. Γνωρίζετε πολύ καλά τις συζητήσεις οι
οποίες γίνονται ειδικά το τελευταίο χρονικό διάστηµα όσον
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αφορά και την πρώτη κατοικία. Σε διαφορετική περίπτωση, η ακίνητη και κινητή περιουσία χιλιάδων συνανθρώπων µας θα εκπλειστηριαστεί.
Όσον αφορά στις επιχειρήσεις, το οικονοµικό επιτελείο, αντί
να παρέµβει για να λύσει τα προβλήµατα χρηµατοδότησης, µεθοδεύει άλλα µέτρα εναντίον τους: Προωθεί την απελευθέρωση
των εµπορικών µισθώσεων. Απειλεί τις επιχειρήσεις που δεν ρυθµίζουν τα χρέη τους µε απενεργοποίηση του ΑΦΜ. Προβλέπεται,
δηλαδή, αφαίρεση της φορολογικής ταυτότητας των επιχειρήσεων. Αυτό σηµαίνει «πάγωµα» όλων των κινήσεων της επιχείρησης, ουσιαστικά, δηλαδή, κλείσιµο της επιχείρησης. Είναι µία
«ταφόπλακα» για όλες τις επιχειρήσεις.
Η παρούσα τροπολογία έχει θετικά στοιχεία, κύριε Υπουργέ,
αν βέβαια λάβουµε υπ’ όψιν ότι υπάρχουν επιχειρήσεις που λειτουργούν, και θα µπορούσαµε να ψηφίσουµε αυτήν την πράξη
παρ’ όλο που δεν είναι ολοκληρωµένη η εισπρακτική εικόνα του
δηµοσίου.
Είµαστε, όµως, εντελώς αντίθετοι και κάθετοι σε αυτήν τη διαδικασία την οποία εφαρµόζετε µε τις πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου. Δεν θέλουµε να νοµιµοποιήσουµε καµµία πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου.
Δεν θέλουµε να γίνουµε συνένοχοι µε εσάς, κύριε Υπουργέ –
όχι µε εσάς προσωπικά αλλά µε την Κυβέρνηση η οποία εφαρµόζει αυτήν τη διαδικασία.
Θα τοποθετηθούµε µε «ΠΑΡΩΝ» στο νοµοσχέδιο το οποίο εισάγετε.
Έχουµε επίσης δύο τροπολογίες οι οποίες, όπως ανέφερα και
πριν, είναι εντελώς άσχετες. Επιπλέον τροπολογία σηµαίνει, ότι
εισάγεται για ένα άρθρο προκειµένου να το αλλάξει. Εδώ έχουµε
άρθρα, όχι µόνο ένα αλλά πολλά και διαφορετικού περιεχοµένου.
Το πρώτο -ας το πω έτσι- άρθρο της υπ’ αριθµόν 953 τροπολογίας από 22-11-2013 λέει ότι η υπεραξία που αποκτά ο φορολογούµενος από τη µεταβίβαση επιχείρησης ή υποκαταστήµατος
φορολογείται αυτοτελώς µε συντελεστή 20%. Και µε την εισαγόµενη τροποποίηση προστίθεται ότι στην περίπτωση ευθύνης του
αποκτώντος πριν τη βεβαίωση του φόρου θα πρέπει να έχει κοινοποιηθεί φύλλο ελέγχου.
Σύµφωνα µε την αιτιολογική έκθεση, η προσθήκη είναι απαραίτητη για να διασφαλιστεί η εφαρµογή του άρθρου 20 παράγραφος 2 του Συντάγµατος περί του δικαιώµατος της προηγουµένης ακροάσεως του ενδιαφερόµενου.
Κύριε Υπουργέ, σύµφωνα µε το νόµο, ο αγοραστής και ο πωλητής είναι συνυπεύθυνοι για την καταβολή του φόρου. Εποµένως είναι σωστό και οι δύο πριν βεβαιωθεί ο φόρος, να έχουν το
δικαίωµα της ακροάσεως, δηλαδή να καταθέσουν την άποψή
τους στον αρµόδιο έφορο. Είναι βέβαια αµφίβολο εάν οι αποδυναµωµένες ΔΟΥ έχουν τη δυνατότητα των αυτόµατων ελέγχων.
Το δεύτερο άρθρο που αφορά το Υπουργείο Εργασίας προωθεί σηµαντικές αλλαγές στο ν. 4075 για την προαιρετική ασφάλιση, προκειµένου να διευκολυνθούν τα προγράµµατα εθελουσίας εξόδου εργαζοµένων από µεγάλες επιχειρήσεις, τράπεζες,
ΟΤΕ κ.λπ. χωρίς να ζηµιωθούν άµεσα τα Ταµεία.
Με την τροπολογία αυτή κατωχυρώνεται το δικαίωµα συνταξιοδότησης όσων κάνουν χρήση προγραµµάτων εθελουσίας εξόδου στη βάση τού τι ισχύει την ηµέρα που κάνουν την αίτηση
αυτασφάλισης.
Στο χορό των εκβιαστικών διληµµάτων των επιχειρήσεων εµπλέκεται ευθέως πλέον και η Κυβέρνηση.
Με την τροπολογία δεν διευκολύνεται µόνο ο ΟΤΕ και οι τράπεζες, αλλά νοµίζω ότι είναι ένα µέτρο το οποίο αύριο-µεθαύριο
θα εφαρµοστεί και σ’ άλλες επιχειρήσεις. Μάλιστα, το πιο πιθανό
είναι να εφαρµοστεί σε ολόκληρο το δηµόσιο και µετά και στον
ιδιωτικό τοµέα.
Θέλουν να µειώσουν το προσωπικό λέγοντας ότι όσοι ενταχθούν στο πρόγραµµα θα κατοχυρώσουν τα σηµερινά ισχύοντα,
ενισχύοντας µ’ αυτόν τον τρόπο την αβεβαιότητα.
Παραβιάζετε, κύριε Υπουργέ, µία βασική αρχή, την αρχή της
ισότητας. Οι εργαζόµενοι έχουν το δικαίωµα να είναι ίσοι απέναντι στο νόµο, είτε έχουν να καταθέσουν χρήµατα, είτε δεν
έχουν. Διαφορετικά αντιµετωπίζονται οι εργαζόµενοι που έχουν
τη δυνατότητα να προκαταβάλουν τις υπολειπόµενες εισφορές
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και διαφορετικά οι υπόλοιποι εργαζόµενοι.
Πρόβληµα, βέβαια, δηµιουργείται και στη χρηµατοδότηση των
ασφαλιστικών ταµείων, αφού η προείσπραξη θα πάει να καλύψει
τα κενά τα οποία δηµιουργούνται βάσει του προϋπολογισµού του
2014, ο οποίος είναι µειωµένος σε σχέση µε το 2013. Όµως, είναι
δεδοµένο ότι θα έχουµε και µία µείωση των συντάξεων, παρ’
όλες τις κυβερνητικές διαβεβαιώσεις.
Το επόµενο άρθρο είναι µία φωτογραφική διάταξη. Δεν καταλαβαίνουµε γιατί θα πρέπει να έχει διαφορετική ηµεροµηνία απ’
αυτήν της πραγµατικής κατάθεσης και έκδοσης, όπως γίνεται
σήµερα.
Στην επόµενη τροπολογία, την τροπολογία µε γενικό αριθµό
954, έχουµε σειρά παραβιάσεων, αφού µέσα σε τροπολογίες
υπάρχουν υποτροπολογίες. Ενδεικτικά θα αναφέρω την παράγραφο 3 που έχει οκτώ υποπαραγράφους.
Αφού, όµως, επιµένετε και θέλετε να συζητήσουµε αυτό το νοµοθετικό µπάχαλο των τροπολογιών, ας δούµε και ορισµένες
από τις παραγράφους.
Στην υποπαράγραφο 1 της παραγράφου 1, το Ίδρυµα Ποιµαντικής Επιµόρφωσης, προκειµένου να µπορέσει να εκτελέσει τα
επιµορφωτικά προγράµµατα που έχει αναλάβει, καλώς εξαιρείται
από τους περιορισµούς του άρθρου 6 µε την παρούσα διάταξη.
Στην υποπαράγραφο 2 δίνεται η δυνατότητα ελεύθερης διαχείρισης των διαθεσίµων στα εκκλησιαστικά νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου που αναφέρονται στην υποπαράγραφο. Αυτή τη
διάταξη την κρίνουµε θετική από τη στιγµή που θα έχουµε την
έγγραφη γνώµη της Επαρχιακής Συνόδου και την έγγραφη αποδοχή του Οικουµενικού Πατριαρχείου.
Με την υποπαράγραφο 3 της παραγράφου 1, εξαιρούνται οι
κληρικοί της Εκκλησίας της Κρήτης και των Ιερών Μητροπόλεων
της Δωδεκανήσου από τις γενικές διατάξεις περί συστήµατος
αξιολόγησης των δηµοσίων υπαλλήλων –ενιαίο µισθολόγιο, βαθµολόγιο, κ.λπ.- και είµαστε αντίθετοι, γιατί δεν είναι η σωστή διαδικασία.
Στην υποπαράγραφο 4 της παραγράφου 1 λέτε ότι οι διαχειριστικοί έλεγχοι των εκκλησιαστικών νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου αποφασίζονται µε κοινή απόφαση Υπουργείου
Οικονοµικών και Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Επίσης, αναφέρεται ότι οι διενεργούµενοι διαχειριστικοί έλεγχοι καταργούνται, αν δεν πληρούν την παραπάνω προϋπόθεση.
Υπάρχουν πολλά ερωτηµατικά για το ποιοι έλεγχοι καταργούνται, ποιους φορείς αφορά, κ.λπ.. Είναι µία διάταξη που ενισχύει
την αδιαφάνεια και τη διαπλοκή και ζητούµε την απόσυρσή της.
Όµως, αν δούµε και την παράγραφο 3 και συγκεκριµένα την
υποπαράγραφο 1, καταδεικνύεται για µία ακόµα φορά η προχειρότητα και η βιασύνη του τρόπου µε τον οποίο νοµοθετείτε. Με
τίτλο παραγράφου «Θέµατα Ιδιωτικής Εκπαίδευσης» µιλάτε για
το πρόγραµµα «Erasmus», πρόγραµµα άσχετο µε τον τίτλο του
θέµατος. Ο συντονισµός προγραµµάτων, όπως τα «Erasmus»,
ανατίθεται στον Εθνικό Οργανισµό Πιστοποίησης Προσόντων και
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού, ο οποίος είναι νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, ελεγχόµενο από το Υπουργείο Παιδείας.
Μέχρι σήµερα, αυτά τα προγράµµατα τα χειριζόταν το Ίδρυµα
Κρατικών Υποτροφιών, ίδρυµα µε εξειδικευµένο προσωπικό. Το
γεγονός της παραπάνω κίνησης µάλλον ενισχύει τη φηµολογία
περί συγχώνευσης ή κατάργησης του Ιδρύµατος Κρατικών Υποτροφιών.
Η παράγραφος 10, ύστερα από παλινωδίες του Υπουργείου
που προκάλεσαν µεγάλη αναστάτωση στους υποψηφίους για κατατακτήριες εξετάσεις, επανορθώνεται. Έτσι, επαναφέρετε
στους κατόχους πτυχίων ανωτέρων σχολών τη δυνατότητα να
κατατάσσονται σε τµήµατα πανεπιστηµίου ή ΤΕΙ µέσω κατατακτήριων εξετάσεων.
Τέλος, στην παράγραφο 12 έρχεστε να µπαλώσετε τη νοµοθετική τσαπατσουλιά σας και το χάος που προκάλεσε ο Υπουργός µε το σχέδιο νόµου για το νέο λύκειο. Ουσιαστικά, επαναφέρετε σε ισχύ το προηγούµενο νοµοθετικό πλαίσιο µέχρι να ισχύσει το νέο.
Ολοκληρώνοντας, θέλω να διαµαρτυρηθώ και πάλι για τις πρά-
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ξεις νοµοθετικού περιεχοµένου και για τον τρόπο µε τον οποίο
έρχονται οι τροπολογίες, την τελευταία στιγµή.
Δεν γνωρίζουµε, κύριε Υπουργέ -και θα ήθελα µία απάντηση
σ’ αυτό- εάν οι τροπολογίες οι οποίες έχουν κατατεθεί από την
πλευρά των Βουλευτών θα γίνουν δεκτές ή όχι. Θέλουµε να το
γνωρίζουµε από πριν, για να δούµε τι θα κάνουµε.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Το λόγο έχει ο ειδικός
αγορητής του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Κωνσταντινόπουλος.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα
είµαι σύντοµος. Είµαι εισηγητής εκ µέρους του ΠΑΣΟΚ στο αντιρατσιστικό νοµοσχέδιο κι επειδή διάβασα τη δηµόσια παρέµβαση µητροπολίτη ότι όσοι στηρίξουµε την ένταξη οµοφύλων
ζευγαριών στο σύµφωνο συµβίωσης θα µας αφορίσει και λόγω
του ότι εµείς προτιθέµεθα να στηρίξουµε αυτήν την πρόταση, είµαστε ολίγον συγκλονισµένοι και γι’ αυτό θα είµαι και πολύ σύντοµος.
Όσον αφορά την κύρωση της πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου, όπως είπε και ο κ. Γελαλής, νοµίζω ότι είναι µία από τις πράξεις οι οποίες είναι µέσα στην κοινή λογική. Δηλαδή λέει ότι
απαγορευόταν η αναγκαστική εκτέλεση κατά τις νυχτερινές
ώρες, τα Σάββατα και τις Κυριακές. Τη συγκεκριµένη χρονική περίοδο υπήρχαν έλεγχοι και γι’ αυτό έπρεπε να περάσει, ώστε να
µπορέσουν να υπάρξουν κατασχέσεις κινητών σε βάρος των επιχειρήσεων αυτών.
Το δεύτερο ζήτηµα αφορά την τροπολογία των Υπουργείων
Οικονοµικών και Εργασίας. Κύριε Υπουργέ, υπάρχει µία συνεννόηση όσον αφορά τους ασφαλισµένους και την εθελουσία
έξοδο. Έχουµε δώσει κάποιες αλλαγές και πιστεύουµε ότι πρέπει
να γίνουν αποδεκτές για να µπορέσει να ψηφιστεί η τροπολογία.
Το τρίτο θέµα αφορά το Υπουργείο Παιδείας. Συγκεκριµένα,
στην παράγραφο 1 υποπαράγραφο 4 λέτε: «…µε ΚΥΑ του Υπουργού Παιδείας…». Όµως, δεν είναι εδώ ο αρµόδιος Υπουργός Παιδείας. Θα το δείτε εσείς, κύριε Υπουργέ; Ποιος θα το δει;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Μας
παρακολουθούν από το Υπουργείο Παιδείας…
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Μας παρακολουθούν.
Ωραία. Λέτε: «…µε κοινή υπουργική απόφαση του Υπουργού Παιδείας και του Υπουργού Οικονοµικών θα αποφασίζονται οι διαχειριστικοί έλεγχοι σε νοµικά πρόσωπα του παρόντος νόµου για
τον έλεγχο τήρησης των διατάξεων που διέπουν τη νοµιµότητα
της διαχείρισής τους». Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να εξαιρέσουµε την Εκκλησία από αυτό το πράγµα. Εµείς δεν συµφωνούµε σ’ αυτό. Και δεν νοµίζω να το έχει ζητήσει και η ίδια η
Εκκλησία. Άρα, ό,τι διέπει όλα τα νοµικά πρόσωπα, διέπει και την
Εκκλησία. Σε αυτό είµαστε κάθετοι, κύριε Υπουργέ, και ζητάµε
από τον Υπουργό να αφαιρέσει αυτήν τη διάταξη.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Εµείς ευχαριστούµε.
Αν και λιτός, ήσασταν όπως πάντα µεστός.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, τριάντα δύο µαθητές και µαθήτριες και τρεις
εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το Γενικό Λύκειο Λεχαινών
Ηλείας.
Η Βουλή σάς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει ο ειδικός αγορητής των Ανεξαρτήτων Ελλήνων
κ. Αβραµίδης.
ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, το αντικείµενο της σηµερινής συνεδρίασης της Ολοµέλειας είναι η κύρωση της πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου που αφορά τις επείγουσες ρυθµίσεις
εφαρµογής του Κώδικα Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων.
Έχουµε, λοιπόν, να επικυρώσουµε στη σηµερινή µας συζή-
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τηση ένα εξαιρετικά σηµαντικό ζήτηµα για το δηµόσιο, που είναι
η είσπραξη εσόδων από ληξιπρόθεσµες οφειλές των επιχειρήσεων, που είναι αναγκαία σε κάθε περίπτωση για την ενίσχυση
του δηµόσιου ταµείου.
Το γεγονός ωστόσο της µορφής που παρουσιάζει και πάλι η
νοµοπαρασκευαστική πρωτοβουλία της Κυβέρνησης µόνο ανησυχία προκαλεί και δυσοίωνες κρίσεις για το µέλλον. Ένα νοµοθετικό εργαλείο που προβλέπεται από τον Κανονισµό της
Βουλής στο άρθρο 113 και το ελληνικό Σύνταγµα στο άρθρο 44
παράγραφος 1, µόνο κατ’ εξαίρεση, και µέχρι την τριετία του
µνηµονίου είχε χρησιµοποιηθεί σε εξαιρετικές περιπτώσεις και
για την κάλυψη έκτακτων αναγκών του κράτους, έχει µεταβληθεί
από την Κυβέρνηση κυριολεκτικά σε γερµανικό κλειδί που εξυπηρετεί όλες τις εκφάνσεις του νοµοθετικού έργου της παρούσης Βουλής.
Ειδικότερα, αυτό που προτείνεται µε τη συγκεκριµένη νοµοθετική πράξη της 7ης Αυγούστου του 2013 είναι η τροποποίηση
του άρθρου 11 του ν.δ. 356/1974, σύµφωνα µε την οποία επιτρέπονται οι κατασχέσεις σε βάρος επιχειρήσεων που λειτουργούν
κατά τη διάρκεια της νύχτας ή Σάββατα και Κυριακή και έχουν
συνολικά βεβαιωµένες οφειλές προς το δηµόσιο άνω των 50.000
ευρώ.
Διαβάζοντας τα πρακτικά της Επιτροπής Οικονοµικών, στην
οποία δεν συµµετέχω, είδα ότι ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας ανέφερε κατά την τοποθέτησή του στη Διαρκή Επιτροπή Οικονοµικών πως το αύριο αυτού του τόπου δεν µπορεί να είναι οι
τυχοδιωκτικές πολιτικές, δεν µπορεί να είναι αυτοί που υπόσχονται τα πάντα στους πάντες, δεν µπορεί να είναι αυτοί που θέλουν
να διογκώσουν ξανά το δηµόσιο και να µας γυρίσουν ξανά στην
εποχή των ελλειµµάτων.
Αξιότιµοι συνάδελφοι, θα ήθελα να ρωτήσω το κυβερνών
κόµµα της Νέας Δηµοκρατίας και το συγκυβερνών το εξής:
Μήπως είναι τυχοδιωκτική πολιτική να στεκόµαστε στο ζήτηµα
της συνταγµατικότητας και της τήρησής της για τα µέτρα που
λαµβάνονται ή µήπως είναι κενή και πολιτικά ανεύθυνη υπόσχεση
προς το λαό η επιστροφή της χαµένης του αξιοπιστίας, της υπερηφάνειας, της αξιοπρέπειάς του, από τη διάλυση που υπέστη
µε το φορολογικό στραγγαλισµό του; Ή µήπως είναι επιδίωξη
εγκλεισµού στη στασιµότητα, η αποφυγή χιλιάδων απολύσεων
από το δηµόσιο και ο επιβεβληµένος οικονοµικός εξορθολογισµός του;
Παρά τις όποιες διαφορετικές προσεγγίσεις µπορεί να έχουµε
και να εκφράζουµε εντός του ιδεολογικοπολιτικού πλαισίου, εδώ
θα συµφωνήσουµε όλοι πως ένα είναι το εθνικό ζητούµενο: η διαµόρφωση και η καλλιέργεια µιας νέας φορολογικής συνείδησης
και η καταπολέµηση της φοροδιαφυγής.
Είναι ίσως από τα λίγα µέτρα ή τις βασικές πολιτικές πρακτικές
που θα πρέπει να εφαρµοστούν σε οριζόντια γραµµή για να
έχουν θετικό πρόσηµο σε κοινωνικό επίπεδο και έπειτα στο στενά
οικονοµικό επίπεδο του δηµόσιου τοµέα, διότι σαφέστατα η επίδειξη φορολογικής εντιµότητας συµβάλλει στην ενδυνάµωση
των όρων της κοινωνικής ευθύνης. Ωστόσο, πρόκειται για πρακτική που οφείλει να συνακολουθείται και από την ανάλογη αξιόπιστη λειτουργία του κράτους και των υπηρεσιών του προς τον
πολίτη. Σαφέστατα, όµως, οι Έλληνες δεν µπορεί να βρίσκονται
διαρκώς εκτεθειµένοι στον κίνδυνο των κατασχέσεων. Η ρήξη µε
τη σηµερινή πραγµατικότητα, στην οποία το κράτος έχει το µεγαλύτερο µερίδιο ευθύνης, εφόσον αυτό επιβάλλει το κανονιστικό πλαίσιο και αυτό είναι υπεύθυνο για τη µέθοδο της φορολογικής διαπαιδαγώγησης της ελληνικής κοινωνίας, είναι το µοναδικό ζητούµενο.
Με την παρούσα πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου η Κυβέρνηση υποστηρίζει πως µε την απαγόρευση του µέτρου της αναγκαστικής εκτέλεσης για το Σάββατο και την Κυριακή και το µήνα
Αύγουστο και κατά τις νυχτερινές ώρες εµποδίζεται το δηµόσιο
να ασκήσει τα καθήκοντά του και να κατοχυρώσει το δηµόσιο
συµφέρον. Προβάλλει, δηλαδή, η Κυβέρνηση την άρση αυτής
της απαγόρευσης κατάσχεσης κινητών -δηλαδή χρηµάτων- ως
αντίδραση στην απώλεια της εµπιστοσύνης που υφίσταται µεταξύ των πολιτών και του κράτους και την έννοια της φορολογικής συµµόρφωσης. Κρύβεται πίσω από τις συνολικές της ευθύ-
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νες να προασπίσει την κοινωνική δικαιοσύνη που σχετίζεται µε
τη φοροδοτική ικανότητα των πολιτών. Λειτουργεί αποσπασµατικά βαπτίζοντας ως διαρθρωτική µεταρρύθµιση το άνοιγµα του
όποιου νοµοθετικού παραθύρου –το οποίο µέχρι σήµερα ήταν
κλειστό- σε πλειστηριασµούς και κατασχέσεις.
Η Κυβέρνηση, λοιπόν, γενικεύει τον οικονοµικό πόλεµο µε την
κοινωνία αναδιατάσσοντας τα νοµικά της όπλα. Τα στοιχεία µιλούν από µόνα τους. Τα χρέη προς το δηµόσιο είναι 62 δισεκατοµµύρια ευρώ ως τα τέλη Σεπτεµβρίου µε νέες ληξιπρόθεσµες
οφειλές 5,8 δισεκατοµµυρίων ευρώ. Σύµφωνα µε τα στοιχεία του
Υπουργείου Οικονοµικών, προχωρήσατε σε εβδοµήντα µία χιλιάδες κατασχέσεις χρηµάτων, ασκήσατε δεκαπέντε χιλιάδες ποινικές διώξεις, εκδώσατε είκοσι µία χιλιάδες παραγγελίες κατάσχεσης –αύξηση περίπου 40%- εγγράφηκαν χίλιες τριακόσιες
υποθήκες –αύξηση 31%- και εκδώσατε δέκα χιλιάδες –αύξηση
58%- προγράµµατα πλειστηριασµών.
Με την ευκαιρία της παρουσίας του κυρίου Υπουργού στη συνεδρίαση, θα ήθελα να τοποθετηθεί για την ευθύνη που έχει το
Υπουργείο απέναντι στην ασυδοσία των τραπεζών για τις κατασχέσεις µισθών και συντάξεων ακόµα και για µικρά ποσά. Ρωτώ,
λοιπόν, τον κύριο Υπουργό αν αυτή η τακτική είναι τελικά επικίνδυνη για την τραπεζική πίστη της χώρας, όταν µπαίνει χέρι στις
αποταµιεύσεις των πολιτών.
Κύριε Υπουργέ, σε επίκαιρη ερώτηση του Κοινοβουλευτικού
µας Εκπροσώπου Νότη Μαριά απαντήσατε πως δεν πρέπει να
γίνονται κατασχέσεις µισθών και συντάξεων σε λογαριασµούς
που διατηρούν λιγότερα από 1.000 ευρώ.
Ωστόσο, πολίτες καταγγέλλουν πως αυτό ακόµα συνεχίζεται.
Μάλιστα έχει αναφερθεί ο κ. Μαριάς και στην Επιτροπή Οικονοµικών ότι ακόµη και το ποσό που δικαιούται ένας φαντάρος –
άκουσον, άκουσον- αυτό το ποσό που παίρνει και του καταθέτει
το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας στο λογαριασµό του, έχουµε περιπτώσεις που αυτό έχει κατασχεθεί.
Καλείτε, κύριε Υπουργέ, περίπου επτακόσιους χιλιάδες ελεύθερους επαγγελµατίες, εµποροβιοτέχνες και επιτηδευµατίες να
πληρώσουν φόρο που το πρώτο ευρώ, θα φορολογείτε τα καθαρά εισοδήµατα από το πρώτο ευρώ µε 26% µέχρι τις 50.000
και 33% πάνω από αυτές. Αντί, λοιπόν, η Κυβέρνηση να πατάξει
τη µεγάλη φοροκλοπή, εκείνη που παρατηρείται στα µεγάλα εισοδήµατα, αντί να ελέγξει την ακρίβεια των ενδοοµιλικών συναλλαγών των εταιρειών, αντί να επιβάλει την κατάσχεση σε όσους
βρίσκονται στις λίστες του αδήλωτου χρήµατος στο εξωτερικό,
αγωνιά θεσµικά για τη λειτουργική διεύρυνση του ωραρίου, των
κινητών κατασχέσεων, αυξάνει τα όρια της εφαρµογής ενός µέτρου αδιακρίτως εάν υπάρχουν οι δυνατότητες εξόφλησης και
ρύθµισης. Η Κυβέρνηση οφείλει να µας υποδείξει την ακολουθούµενη διαδικασία ελέγχου και να µας δώσει συγκεκριµένα και
επαρκή στοιχεία, για το ποιοι µεγάλοι επιχειρηµατίες ελέγχθηκαν, ποιες ποινές επιβλήθηκαν και ποιες από αυτές ικανοποιήθηκαν, ειδάλλως θα συνεχίσει να διακρίνεται από την καλλιέργεια
ψευδεπίγραφων εντυπώσεων. Αυτή η Κυβέρνηση οφείλει να παρουσιάσει τα αποτελέσµατα της αναδροµικής ισχύος από τον
Αύγουστο, δηλαδή τι ποσά εισέπραξε και από πόσες από εκείνες
τις επιχειρήσεις που παρουσιάζουν βεβαιωµένες ληξιπρόθεσµες
οφειλές άνω των 50.000 ευρώ;
Η Κυβέρνηση µε την τακτική της αποδεικνύει εµπράκτως πως
σκοπός της είναι να εγγράψει έσοδα, να εισπράξει χρήµατα από
τους πολίτες χωρίς διακρίσεις και κριτήρια. Άλλωστε, αυτό αποδεικνύεται και από τα στοιχεία για τον προϋπολογισµό του 2014,
το σχέδιο που έχει κατατεθεί, όπου για τα φυσικά πρόσωπα καταργείτε σχεδόν όλες τις φοροαπαλλαγές και τις εκπτώσεις
φόρου.
Να δούµε όµως τα αποτελέσµατα που προκύπτουν: Τον Σεπτέµβριο ο αριθµός των επιχειρήσεων που οφείλουν στο δηµόσιο
αυξήθηκε κατά τριακόσιες σαράντα τέσσερις χιλιάδες -αυτός
είναι ο αριθµός- στοιχείο που αποδεικνύει το πλήρες αδιέξοδο
στο οποίο έχουν περιέλθει.
Η Γενική Γραµµατεία Δηµοσίων Εσόδων κατέγραψε το ποσό
των 13,7 δισεκατοµµυρίων ληξιπρόθεσµες οφειλές ΦΠΑ, ανάλογο ποσό για οφειλές από φόρο εισοδήµατος, το ποσό των 830
εκατοµµυρίων για οφειλές από φόρους στην περιουσία.
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Η Κυβέρνηση παραβλέπει την ενίσχυση της χρηµατοδότησης
των επιχειρήσεων και της ρευστότητας στην πραγµατική οικονοµία, παρά τις ευνοϊκές συνθήκες που υπαγόρευσε το πλαίσιο της
ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών, ενώ απειλεί µε απενεργοποίηση του ΦΠΑ σε όσες επιχειρήσεις αδυνατούν να πληρώσουν
τα χρέη και παγώνει ταυτόχρονα τις οικονοµικές τους συναλλαγές, αποκεφαλίζει τελικά την οικονοµική δραστηριότητα στο
όνοµα της σαµαρικής, αναπτυξιακής λογικής.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η χώρα µας πρέπει να εισέλθει
σε συνθήκες οµαλής διακυβέρνησης και πλήρους τήρησης των
διατάξεων του ελληνικού Συντάγµατος, να προτάξει το πολιτικό
βάθος και το δηµοκρατικό ήθος απέναντι σε ad hoc λογικές µε
αφορµή µια κρίσιµη διαπραγµάτευση για την καταβολή της τροϊκανής δόσης.
Με το άρθρο 2 της πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου επέρχεται η διόρθωσή της µε απόφαση του Υπουργού και δίχως να
µνηµονεύεται πουθενά η συγκεκριµένη πρόταση του Υπουργικού
Συµβουλίου και η απόφαση του Προέδρου της Δηµοκρατίας. Το
γεγονός αυτό δικαιώνει τις φωνές και εντός του Κοινοβουλίου
και εκτός του Κοινοβουλίου που επιχειρηµατολογούν κατά του
µεγέθους της συνταγµατικής εκτροπής που επιχειρείτε, ανταποκρινόµενοι σε αλλοδαπές εντολές για αύξηση των δηµοσίων εσόδων. Το γεγονός αυτό τελικά παραβιάζει και την εξουσία και τις
απορρέουσες ευθύνες από αυτή του Προέδρου της Ελληνικής
Δηµοκρατίας. Είναι ηλίου φαεινότερο πως η Κυβέρνηση ολισθαίνει επικίνδυνα εις βάρος της δηµοκρατίας προσδίδοντας συνειρµικά στον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας µιας εικόνας πρόχειρης και
επιπόλαιας λειτουργίας, διότι έχει την ευθύνη της υπογραφής
της πράξης νοµοθετικού περιεχόµενου.
Όσον αφορά το µέρος εφαρµογής, η υπουργική προσθήκη
του «και» φανερώνει το ενδιαφέρον της Κυβέρνησης όχι µόνο
για τις επιχειρήσεις που λειτουργούν τη νύχτα και οι οποίες είναι
γνωστές για τα φορολογικά τους αµαρτήµατα, κύριε Υπουργέ,
αλλά και για άλλες που ενδεχοµένως αναγκάζονται να λειτουργούν βράδυ ή Σαββατοκύριακο υπό το βάρος της αναδουλειάς,
της µειωµένης ζήτησης που παρατηρείται, αλλά και των δυσανάλογα διογκούµενων φορολογικών υποχρεώσεων.
Παράλληλα, µε το άρθρο 3 προβλέπεται η αναδροµική έναρξη
της ισχύος του παρόντος προτεινόµενου νόµου από τις 9-8-2013.
Η αδυναµία, δηλαδή, του ελεγκτικού µηχανισµού να παράγει ουσιαστικά εισπρακτικά αποτελέσµατα σε βάθος χρόνου και κατά
τη διάρκεια ενός φορολογικού έτους, επιχειρήθηκε να επικαλυφθεί µε τη διεύρυνση των όρων κατασχέσεων κινητών, δηλαδή,
χρηµάτων, κατά τον Αύγουστο, µήνα υψηλής τουριστικής επισκεψιµότητας.
Στο σηµείο αυτό θα ήθελα να σταθώ λίγο στην τοποθέτηση
του ειδικού αγορητή του ΠΑΣΟΚ. Μίλησε στην Επιτροπή Οικονοµικών για τις κυβερνητικές προσπάθειες περί των φορολογικών εσόδων. Είπε πως αν σ’ αυτές προστεθούν και οι επιστροφές
κερδών από τα ελληνικά οµόλογα, τότε το πρωτογενές πλεόνασµα θα είναι της τάξεως των 2,6 δισεκατοµµυρίων ευρώ. Δεν ανέφερε, όµως, πουθενά ο κύριος συνάδελφος τις µεγάλες υποχρεώσεις του κράτους απέναντι στους φορολογούµενους και
συγκεκριµένα την επιστροφή ΦΠΑ προς τις τακτοποιηµένες και
φορολογικά ενήµερες επιχειρήσεις.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να επισηµάνω σηµεία
της έκθεσης της Επιτροπής Αξιολόγησης των συνεπειών της
ρύθµισης, για τα οποία υπάρχει κατά τη γνώµη µας ελλιπής τεκµηρίωση και παντελής απουσία απάντησης, στοιχείο αποθαρρυντικό για το Σώµα µας στο να εκδηλώσει οποιαδήποτε ασφαλή
άποψη. Συγκεκριµένα:
Στο σηµείο 2, όπου αναφέρεται σε παράδειγµα αντιµετώπισης
του ιδίου ή παρόµοιου προβλήµατος σε χώρα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ή του ΟΟΣΑ, δεν υπάρχει καµµία απάντηση.
Στο σηµείο 3.8, που αναφέρεται στα αναλυτικά οφέλη ή την
επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισµού, που αναµένεται να
προκληθούν από τη ρύθµιση, υποστηρίζεται πως θα προκύψουν
οφέλη από την εισροή εσόδων στον κρατικό προϋπολογισµό
στην περίπτωση εντοπισµού τυχόν παραβατών και επιβολής χρηµατικών προστίµων υπέρ του ελληνικού δηµοσίου. Ποιο είναι,
λοιπόν, αυτό το νέο και αποτελεσµατικό, το οποίο προσφέρει η
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πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου, όταν γνωρίζουµε καλά πως το
ειδικό Σώµα του ΣΔΟΕ µπορεί να ενεργεί -και ενεργεί- ελέγχους
και να επιβάλει πρόστιµα και τα Σαββατοκύριακα και τα βράδια
και κατά τη διάρκεια του Αυγούστου; Η συγκεκριµένη απάντηση
θολώνει τα νερά και ενισχύει τις απόψεις περί επικοινωνιακού τεχνάσµατος και εντυπωσιασµού, τόσο των δανειστών για το µέγεθος της διαρθρωτικής πρωτοβουλίας όσο και της ελληνικής
κοινωνίας, για τη λήψη ενός ικανού µέτρου για τη συµµόρφωση
µε τις φορολογικές υποχρεώσεις.
Στο σηµείο 4.2, όπου ζητείται να αναφερθούν τα σηµερινά δεδοµένα, όπως προκύπτουν από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία για κάθε ένα τοµέα και για κάθε µία κοινωνική οµάδα που
επηρεάζεται από τη ρύθµιση, δεν υπάρχει καµµία απάντηση.
Στο σηµείο 9.1, όπου αναφέρεται η τήρηση των νοµοτεχνικών
κανόνων, απαντάται πως, ενώ τηρήθηκαν οι οδηγίες της κεντρικής νοµοπαρασκευαστικής επιτροπής λόγω του περιεχοµένου
του σχεδίου νόµου, της προς κύρωση πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου, δεν εξετάσθηκε. Θα θέλαµε µια σοβαρή απάντηση
γι’ αυτά.
Εν κατακλείδι, για όλους τους παραπάνω λόγους θα καταψηφίσουµε την πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου, συνεκτιµώντας
και την κατάθεση άσχετων τροπολογιών, που θα µπορούσαν να
έρθουν εδώ ως νοµοσχέδια –συγκεκριµένα του Υπουργείου Παιδείας- και άρα να γίνει σχετική επεξεργασία στην αρµόδια επιτροπή. Επαναλαµβάνω πως η αρχή µας στο εν λόγω πεδίο είναι
συνυφασµένη µε την ιδέα της καταπολέµησης της φοροδιαφυγής, ιδιαίτερα της µεγάλης φοροδιαφυγής. Και επισηµαίνουµε
ξανά την κρισιµότητα της συνταγµατικότητας των ρυθµίσεων
που παρουσιάζει µια τέτοια ρύθµιση για θέµατα φορολογικού χαρακτήρα, της τελικής δηλαδή ανηµποριάς της Κυβέρνησης να
ακολουθήσει την πρέπουσα οδό της µακρόπνοης θεσµικής θωράκισης απέναντι στο φαινόµενο αυτό υπό ένα συναινετικό πρίσµα –γιατί όχι;- κατανόησης της σηµερινής φοροδοτικής αδυναµίας των Ελλήνων πολιτών και της σηµερινής δεινής οικονοµικής κατάστασης στην αγορά.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για τις τροπολογίες θα έχω την
ευκαιρία να µιλήσω στη δευτερολογία µου. Θα τοποθετηθούν,
όµως και οι συνάδελφοι της Κοινοβουλευτικής µας Οµάδας, αρµόδιοι στα θέµατα των τοµέων αυτών.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Παρακαλώ τον ειδικό αγορητή της Χρυσής Αυγής κ. Ηλία Παναγιώταρο να πάρει τον λόγο.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Μία ακόµα πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου -έχουµε βαρεθεί
να το λέµε κάθε φορά που ερχόµαστε να µιλήσουµε στο Κοινοβούλιο- που δείχνει πόσο ωραία και οµαλά λειτουργεί το κοινοβουλευτικό έργο.
«Επείγουσες ρυθµίσεις εφαρµογής Κώδικα Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων». Τις τελευταίες µέρες ακούµε και βλέπουµε απίστευτα και παράλογα πράγµατα και ερχόµαστε, φυσικά, εντός
του Κοινοβουλίου να επικυρώσουµε αυτόν τον παραλογισµό.
Εσείς οι ίδιοι που οδηγήσατε τη χώρα σε αυτό το µαύρο χάλι από
όλες τις απόψεις, αλλά ειδικότερα από οικονοµικής απόψεως µιας και µιλάµε για χρέη- έρχεστε τώρα ως «σωτήρες» να διορθώσετε τα κακώς κείµενα και να τα βάλετε µε τον ελληνικό λαό
-διότι περί αυτού πρόκειται- τον οποίο τον έχετε οδηγήσει σε µία
δεινή θέση και απαιτείτε τα χρωστούµενα προς το δηµόσιο.
Χρωστούµενα εκ των οποίων πολλά είναι παράλογα, χρωστούµενα που είναι «δικαιολογηµένα», λόγω της τραγικής οικονοµικής
κατάστασης που έχουν περιέλθει οι Έλληνες πολίτες και τα νοικοκυριά.
Διαβάζουµε, συνεχώς, στις εφηµερίδες -και σήµερα στον ηµερήσιο Τύπο θα δείτε νούµερα- ότι τα νοικοκυριά οφείλουν πλέον
των 60 δισεκατοµµυρίων ευρώ στο δηµόσιο. Η συντριπτική πλειοψηφία των ελευθέρων επαγγελµατιών οφείλουν και εκείνοι στον
ΟΑΕΕ -πέραν των προµηθευτών και υπολοίπων υποχρεώσεων
που έχουν- και δεν µπορούν να ανταποκριθούν. Καταστήµατα
κλείνουν συνεχώς, οι εναποµείναντες επιχειρηµατίες παλεύουν
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µε «νύχια και µε δόντια» για να αντέξουν λίγο χρονικό διάστηµα
ακόµα. Το ελληνικό κράτος θα έπρεπε να τους προστατεύει, να
τους καθοδηγεί σωστά και ειδικότερα σε αυτές τις δύσκολες
στιγµές να τους καθοδηγήσει ώστε να βρουν τρόπους εξόδου
από αυτό το πρόβληµα στο οποίο έχει περιέλθει η χώρα, έτσι
ώστε στο τέλος να έχουν και έσοδα για να µπορέσουν να αποπληρώσουν τους φόρους, τις εισφορές και όλα τα άλλα ληξιπρόθεσµα ή µη χρέη, τα οποία έχουν προς το δηµόσιο ή προς
άλλους φορείς.
Είστε εσείς οι ίδιοι, οι οποίοι µε τον κατάπτυστο νόµο περί «ευθύνης Υπουργών» έχετε, επί της ουσίας, αθωώσει δεκάδες εκατοντάδες Υπουργούς, οι οποίοι από θέσεις «κλειδιά» κατέστρεψαν ολόκληρους τοµείς της ευθύνης τους, έφαγαν λεφτά, έκλεψαν, εκβίασαν, φοροδιέφυγαν έκαναν οτιδήποτε και βγήκαν αλώβητοι. Γι’ αυτούς δεν υπήρξε απολύτως καµµία τιµωρία. Ο νόµος
περί «ευθύνης Υπουργών» καλά κρατεί, συνεχίζει παρ’ όλες τις
φωνές που ακούγονται από τη Χρυσή Αυγή αλλά και από άλλους
και δεν τολµάτε να προχωρήσετε προς µία σωστή κατεύθυνση
για να δείξετε ότι κάτι πραγµατικά θέλετε να κάνετε.
Επανερχόµαστε στους ελεύθερους επαγγελµατίες και βλέπουµε ότι υπάρχει αντικειµενική αδυναµία από τη συντριπτική
πλειοψηφία, να τακτοποιήσουν τις υποθέσεις τους. Από τους
τριακόσιους πενήντα χιλιάδες οι οποίοι είχαν χρέη προς τον
ΟΑΕΕ και προς το δηµόσιο, πήγαν λιγότεροι των είκοσι πέντε χιλιάδων να τακτοποιήσουν τις υποθέσεις τους στον ΟΑΕΕ. Όλοι
οι υπόλοιποι «είναι για τη φυλακή», όπως λέτε ή να τους πάρετε
τα αυτοκίνητα, τα σπίτια, να τους αφήσετε µόνο µε µία «αλλαξιά», για να µπορούν να αλλάξουν και αυτή ενδεχοµένως να τους
την πάρετε, γιατί έχουν υπάρξει και τέτοιες περιπτώσεις αναγκαστικής είσπραξης, όχι µόνο εσόδων, κινητών πραγµάτων και
πάει λέγοντας.
Βλέπουµε τον Υπουργό Οικονοµικών να βγαίνει σε τηλεοπτική
εκποµπή -στον κ. Πρετεντέρη µάλιστα, πού αλλού θα µπορούσε
να τα πει αυτά- και να λέει µε χαρά ότι «κάνουµε ότι µπορούµε,
κλείνουµε κόσµο στη φυλακή, κατάσχουµε περιουσίες». Τα λέει
µε τέτοιο τρόπο που δείχνει ότι δεν έχει απολύτως καµµία δεύτερη σκέψη, καµµία αγωνία για κανέναν απολύτως, παρά µόνο
για τους αριθµούς που βλέπει µπροστά του, για τους αριθµούς
που του φέρνει η τρόικα και του επιβάλλει να τους εισπράξει και
να τους εξοφλήσει.
Η πλειοψηφία των διαπλεκοµένων, οι οποίοι είναι οι ίδιοι διαχρονικά µε λίγους «νέους παίκτες», δεν τιµωρήθηκαν ποτέ, ούτε
για το σκάνδαλο του Χρηµατιστηρίου από όπου «υφάρπαξαν» και
έγινε η πρώτη τεράστια «υφαρπαγή» του εισοδήµατος των Ελλήνων πολιτών. Δεν έγινε κάποια προσπάθεια από το κράτος,
παρά µόνο κάποιες κινήσεις εντυπωσιασµού και τίποτα παραπάνω. Πολύ περισσότερο, έγιναν κινήσεις συγκάλυψης των χιλιάδων Ελλήνων πολιτών, που µέσω της λίστας Λανγκάρντ
βγήκαν τα ονόµατά τους και άλλων λιστών -µε «η» ή «ι», βάλτε
ότι θέλετε- έβγαλαν τεράστια ποσά στο εξωτερικό, ποσά που µεγάλο µέρος του θα έπρεπε να έχει εισπραχθεί από το ελληνικό
κράτος.
Σε αυτήν τη λίστα Λαγκάρντ ως βασικός υπεύθυνος ο κ. Παπακωνσταντίνου πήγε να βγάλει λάδι τους συγγενείς του. Έτσι,
δυστυχώς, σκέφτεται µεγάλο µέρος των όσων έχουν διατελέσει
Υπουργοί.
Δεν κυνηγήσατε όλους αυτούς που πρωτοστάτησαν, πρωταγωνίστησαν στα τοξικά οµόλογα, στα οποία δυστυχώς δεν έπαιζαν µόνο ιδιώτες αλλά και φορείς του δηµοσίου –κάποιοι
υπεύθυνοι, κάποιοι διοικητές, κάποιοι διευθυντές φορέων, οργανισµών, πανεπιστηµίων- οι οποίοι δεν ήξεραν τι έκαναν -εξάλλου
δεν ήταν δικά τους τα λεφτά- και έχασαν πάλι δισεκατοµµύρια
ευρώ. Κανείς δεν τιµωρήθηκε. Από κανέναν δεν ζητήθηκαν αυτά
τα λεφτά πίσω.
Το ελληνικό δηµόσιο οφείλει κι αυτό σε πολίτες χρήµατα και
δεν τους τα επιστρέφει. Και την ίδια στιγµή βλέπουµε το τραγικό
φαινόµενο όπου κάποιος επιχειρηµατίας στον οποίο το κράτος
οφείλει λεφτά, να µην µπορεί να τα εισπράξει, γιατί τον καθυστερούν µε διάφορους τρόπους και την ίδια ώρα να του κατάσχουν
κινητή, ακίνητη περιουσία, χρήµατα και να µην µπορεί να βγάλει
µία φορολογική ενηµερότητα, γιατί έχει κάποια χρέη κι αυτός µε
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τη σειρά του προς το δηµόσιο. Συµψηφισµός ακόµα δεν γίνεται.
Στα λόγια καλά είναι, αλλά στην ουσία δεν υφίσταται καθόλου.
Βλέπουµε τα τελευταία τριάµισι χρόνια µε τα µνηµόνια και ειδικότερα τώρα, ότι διπλασιάσατε σχεδόν τη φορολογία των πάντων για το 2014, ενώ ακόµα δεν έχετε εισπράξει τους προηγούµενους φόρους, γιατί υπάρχει αυτή η αντικειµενική αδυναµία των
Ελλήνων πολιτών. Συγχρόνως ζητάτε να τους κατάσχετε κινητές,
ακίνητες περιουσίες όλο το εικοσιτετράωρο, όλες τις ηµέρες της
εβδοµάδας, Σαββατοκύριακα, αργίες και οποτεδήποτε άλλοτε.
Κινήστε σε πάρα πολύ λάθος κατεύθυνση, όταν –προαναφέρθηκε κιόλας στην Ολοµέλεια- δεν βάλατε τους ελεγκτικούς µηχανισµούς να ελέγξουν, να τιµωρήσουν και να ζητήσουν, να
απαιτήσουν τα χρήµατα, τα τεράστια ποσά, τα διαφυγόντα
κέρδη από φόρους µεταξύ των πολυεθνικών εταιρειών, οι οποίες
έχουν βρει το σύστηµα, τον τρόπο µε τις ενδοοµιλικές συναλλαγές. Τρανό παράδειγµα είναι η ξαδέλφη του κ. Παπακωνσταντίνου, για την οποία εκκρεµούσε ένα τεράστιο πρόστιµο, αλλά όσο
ήταν ο ξάδελφός της στο Υπουργείο δεν προχώρησε ποτέ, γιατί
ο Υπουργός έβαζε συνεχώς την υπόθεση από κάτω, από κάτω,
από κάτω. Μόλις, όµως, υπήρξε νέος Υπουργός µετά από χρόνια, το πρόστιµο επεβλήθη, αλλά το µεγάλο deal µεταξύ δύο
εταιρειών, που ήταν και το ζητούµενο, έγινε. Όλα µέλι γάλα και
κανείς δεν τιµωρήθηκε ποτέ. Τόσο όµορφα και τόσο ωραία!
Πώς θα µπορούσε να έχει έσοδα το ελληνικό κράτος, εκτός
από το να υφαρπάζει τις περιουσίες των πάντων; Θα µπορούσε
να κάνει πραγµατικά επενδυτικές κινήσεις, για ανάπτυξη στην
πρωτογενή παραγωγή που δεν γίνεται, να δώσει σοβαρά κίνητρα
και να µη βλέπουµε το άλλο αίσχος το οποίο συµβαίνει, όπως ειδικότερα µε τους δήµους ή τις περιφέρειες που πάντα όλως τυχαίως τα έργα ξεκινάνε εύλογο χρονικό διάστηµα πριν από τις
εκλογές.
Αυτήν τη στιγµή ανασκάπτεται όλη η Ελλάδα. Κι ως συνήθως
τι κάνουν; Αλλάζουν τις πλατείες, τους δρόµους, αλλάζουν τα
πλακάκια, τα παγκάκια, τα σιντριβάνια, αυτά που είχαν βάλει πριν
µερικά χρόνια κι όλα αυτά µε λεφτά από το ΕΣΠΑ. Λέτε και είναι
ανάπτυξη αν θα αλλάξουµε το παγκάκι και θα βάλουµε το πιο
καινούργιο µοντέλο. Αυτά τα λεφτά θα έπρεπε να πέσουν στη
πρωτογενή παραγωγή, να πέσουν στην αγροτική παραγωγή, να
καθοδηγηθούν σωστά νέοι αγρότες οι οποίοι ψάχνονται, αλλά
δεν µπορούν να βγάλουν άκρη µε καµµία υπηρεσία. Όλα τα άλλα
είναι λόγια του αέρα.
Θα µπορούσατε να έχετε ζητήσει από τους δανειστές µας
αυτά που µας οφείλουν αυτοί. Γιατί οφείλουν και αυτοί. Αλλά
εφαρµόζετε την ίδια τακτική µε τα χρέη του κράτους προς τους
πολίτες, που δεν τα επιστρέφετε. Τα τρενάρετε ή τα βάζετε στην
µπάντα και από τους πολίτες ζητάτε τα πάντα. Το ίδιο κάνετε και
µε τους δανειστές µας, ειδικότερα µε τη Γερµανία.
Το λέµε, το λένε και άλλοι και θα το λέµε συνεχώς µέχρι να
ολοκληρωθούν οι διαδικασίες: Να απαιτηθεί το κατοχικό δάνειο.
Να εγγραφεί στον προϋπολογισµό. Από εκεί και πέρα αφήστε
τους να ψαχτούν, να λένε, να κάνουν. Αρκεί, όµως, να κάνετε µία
µόνο εγγραφή, µία υπογραφή, να µπει στο παιχνίδι. Να δείτε
µετά πόσο πιο όµορφα θα είναι τα πράγµατα. Μόνοι τους θα έρθουν σε διαπραγµατεύσεις. Στο τέλος κάτι θα γίνει. Μπορεί να
µην πάρουµε όλο αυτό το τεράστιο ποσό το οποίο δικαιούµαστε,
αλλά ούτως ή άλλως είναι ένα πολύ µεγάλο ποσό, όποιος συµβιβασµός κι αν γίνει, αν ποτέ γίνει.
Δεν κάνετε τίποτα για την ανάπτυξη αυτής της χώρας. Χθες
σε µία επιτροπή που συνεχίζεται σήµερα, είχαµε να µιλήσουµε
για τον αγωγό «Trans Adriatic Pipeline». Είναι ένας αγωγός φυσικού αερίου ο οποίος θα περάσει από τη χώρα µας. Και δεν εξετάζουµε αν γεωστρατηγικά θα έπρεπε ή όχι να είναι αυτός ή
κάποιος άλλος αγωγός. Ας υποθέσουµε ότι αυτή ήταν η καλύτερη γεωστρατηγική επιλογή. Οι οικονοµικοί όροι µε τους οποίους έγινε αυτή η συµφωνία, θυµίζουν όρους Μπανανίας. Επί της
ουσίας δίνουµε τα πάντα και εισπράττουµε ψίχουλα. Είµαστε η
µοναδική χώρα στον κόσµο –παγκόσµια πρωτοτυπία- που θα
περνάει από το έδαφός της κάποιος αγωγός φυσικού αερίου για
αέριο transit και δεν θα παίρνουµε τέλη διέλευσης.
Και πολλοί θα πουν ότι θα πάρουµε άλλα πράγµατα. Ε, λοιπόν,
δεν παίρνουµε ούτε κάποια άλλα αντισταθµιστικά οφέλη. Δεν
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παίρνουµε απολύτως τίποτα. Αυτό συµβαίνει µε τις κυβερνήσεις
και ειδικότερα µε την τελευταία Κυβέρνηση. Δεν πρόκειται να
υπάρξει ανάκαµψη µε όλα όσα κάνετε.
Υπάρχουν Έλληνες πολίτες που τους σταµατάει ο τροχονόµος
στο δρόµο για µια τροχονοµική παράβαση και άµα βρουν ότι
οφείλει σε κάποιον οργανισµό ή κάπου αλλού, τον κρατάνε φυλακισµένο µέχρι να βρει τα λεφτά, αυτά που δεν έχει. Αυτό είναι
ένα άλλο απαράδεκτο θέµα το οποίο συµβαίνει. Την ίδια ώρα,
όταν σταµατάνε κάποιον παράνοµο τριτοκοσµικό λαθροµετανάστη, τους επιδεικνύει τη φωτοτυπία που έχει των εγγράφων που
δεν διαθέτει -είναι απλώς µια φωτοτυπία χωρίς καµµία σφραγίδακαι φεύγει ελεύθερος, όµορφα και ωραία. Αυτός θα µπορούσε
κάλλιστα να χρωστάει σε νοσοκοµεία, όπως έχουν κάνει εκατοντάδες χιλιάδες, οι οποίοι έχουν περιθαλφθεί και έχουν φύγει
βράδυ, χωρίς να πληρώσουν τίποτα. Αντιθέτως, ο Έλληνας πολίτης για την ίδια περίπτωση κρατείται µέχρι να βρει τα χρωστούµενα.
Αυτή είναι η κατάσταση. Αυτή είναι η ανθελληνική πολιτική των
ελληνικών κυβερνήσεων και ειδικά των τελευταίων. Δεν βλέπουµε να βάζετε µυαλό καθόλου. Είστε γαντζωµένοι, βιδωµένοι
στις καρέκλες της εξουσίας. Θυµίζετε αυτόν τον παρανοϊκό άρχοντα του Νότιγχαµ, τον οποίον κυνηγά ο Ροµπέν των Δασών και
που φυσικά στο τέλος τον κατατροπώνει.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ευχαριστούµε πολύ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι η Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου καταθέτει τις εκθέσεις της στα σχέδια νόµων του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:
Α) «Κύρωση της Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ
ως πρώτου µέρους, των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής, ως
δεύτερου µέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών
µελών της, ως τρίτου µέρους, της Ισλανδίας, ως τέταρτου µέρους, του Βασιλείου της Νορµανδίας» και «Κύρωση της Συµπληρωµατικής Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ, ως
πρώτου µέρους, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Κρατών µελών
της, ως δεύτερου µέρους, της Ισλανδίας και, ως τρίτου µέρους,
του Βασιλείου της Νορµανδίας για την εφαρµογή της Συµφωνίας
Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ, ως πρώτου µέρους, των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής, ως δεύτερου µέρους, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Κρατών µελών της, ως τρίτου µέρους
της Ισλανδίας και, ως τετάρτου µέρους, του Βασιλείου της Νορβηγίας» και
Β) «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της
Βουλγαρίας για συνεργασία στον τοµέα της Τεχνολογίας Πληροφοριών, Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµικών Υπηρεσιών».
Παρακαλώ το συνάδελφο και Ειδικό Αγορητή της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Αναγνωστάκη να πάρει τον λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητάµε σήµερα την κύρωση
πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου µε θέµα: «Επείγουσες ρυθµίσεις εφαρµογής Κώδικα Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων».
Στην Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων συζητήθηκε η συγκεκριµένη πράξη και, βεβαίως, ο κάθε πολιτικός χώρος, το κάθε
πολιτικό κόµµα πήρε θέση τόσο επί της ουσίας όσο και επί της
διαδικασίας. Θέλω να σταθώ στο δεύτερο, δηλαδή στο ζήτηµα
της διαδικασίας.
Πολλές φορές έχει γίνει αναφορά από τα περισσότερα κόµµατα της σηµερινής σύνθεσης στη Βουλή για την κακή νοµοθέτηση και για την κατάχρηση που γίνεται στην εφαρµογή του
Συντάγµατος στο άρθρο 44 περί πράξεων νοµοθετικού περιεχοµένου.
Αυτή η βιοµηχανία παραγωγής πράξεων νοµοθετικού περιεχοµένου, κύριε Υπουργέ, πρέπει κάποια στιγµή επιτέλους να τελειώσει.
Είναι πλέον η βασική σας αρχή νοµοθέτησης. Αντί να έρχεται
η όποια νοµοθετική πρωτοβουλία στη Βουλή να συζητείται στις
επιτροπές, στην Ολοµέλεια, κάνετε ακριβώς το αντίθετο. Βεβαίως, η κριτική νοµιµοποιείται να είναι και αυστηρή και έντονη,

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

κύριε Υπουργέ, γιατί και πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου που
είχατε, µε βάση το Σύνταγµα, υποχρέωση να φέρετε για κύρωση,
όπως για παράδειγµα αυτή της ΕΡΤ, δεν το πράξατε. Άρα, λοιπόν, µπαίνει ένα ζήτηµα θεσµικής κοινοβουλευτικής λειτουργίας.
Όσο δεν το αντιµετωπίζετε, θα έχετε ακέραιο το µερίδιο της ευθύνης που αναλογεί σε εσάς που έχετε και τη δυνατότητα για
νοµοθετική πρωτοβουλία.
Το άρθρο 44 του Συντάγµατος, για όσους µας παρακολουθούν, λέει ότι οι πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου είναι για κατεπείγουσες και απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες. Πείτε µου,
σας παρακαλώ, ποια απρόβλεπτη, ποια ανάγκη ήταν αυτή που
δεν µπορούσε να αντιµετωπίσει η Κυβέρνηση και πήγε σε πράξη
νοµοθετικού περιεχοµένου.
Αυτό, αν µη τι άλλο, αποδεικνύει και αναδεικνύει µια έλλειψη
σεβασµού στη λειτουργία του Κοινοβουλίου. Εάν είχε γίνει µια,
δύο, άντε και δέκα φορές και είκοσι φορές, γιατί υπήρχαν κάποια
προαπαιτούµενα που θα έπρεπε να ικανοποιηθούν τότε, στις
αρχές, για να µπορέσουµε να προχωρήσουµε τη διαδικασία µε
τους πιστωτές, σήµερα αυτό δεν υφίσταται.
Κοιτάξτε τώρα το τραγικό της υπόθεσης. Σε πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου φέρνετε τροπολογίες που είναι διαφορετικές
του θέµατος που συζητάµε και είναι ξεχωριστά νοµοσχέδια, ιδιαίτερα του Υπουργείου Παιδείας. Στέκεται αυτό; Ειλικρινά, µπορείτε σε µια σοβαρή πολιτική αντιπαράθεση να σταθείτε στην
κριτική και να αντιτάξετε τι, να πείτε τι;
Νοµίζω, κύριε Υπουργέ, ότι πρέπει να µεταφέρετε, εάν συνεδριάσει κάποτε το Υπουργικό Συµβούλιο, την έντονη δυσφορία,
θέλω να πιστεύω, όλων των Βουλευτών γι’ αυτήν την πρακτική
που ακολουθεί η Κυβέρνηση.
Κύριε Υπουργέ, είστε από τους ελάχιστους που όταν υπάρχει
κοινοβουλευτικός έλεγχος, έρχεστε και απαντάτε τις ερωτήσεις
των Βουλευτών.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Όντως, κύριε συνάδελφε, από τους
µετρηµένους στα δάχτυλα.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Σας ευχαριστώ που το επιβεβαιώνετε.
Αυτό, όµως, µου δίνει τη δυνατότητα να σταθώ σε κάτι σχετικό
µε την πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου. Κοιτάξτε. Επί της ουσίας είναι µια ενδυνάµωση του µηχανισµού για να εισπράξουµε
οφειλές υπέρ του δηµοσίου.
Σε ό,τι αφορά τη Δηµοκρατική Αριστερά, έχουµε κάνει σωρεία
ερωτήσεων απλών, επίκαιρων, επίκαιρη επερώτηση του κόµµατος για την πάταξη της φοροδιαφυγής, για εντοπισµό συγκεκριµένων ενεργειών και δράσεων που θα έπρεπε να είχε προχωρήσει η Κυβέρνηση και µέχρι τώρα από αυτά που προτείναµε δεν
έχετε υλοποιήσει σχεδόν τίποτα.
Σας δίνω ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα, κύριε Υπουργέ.
Υποχρεώσαµε τους πρατηριούχους πετρελαίου και βενζίνης και
υγρών καυσίµων να βάλουν τους µηχανισµούς και δεν κάναµε το
διαγωνισµό για να υπάρχει ο εφοδιασµός του κεντρικού ελέγχου
στη Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων. Είναι για
να αυτοκτονεί κάποιος, γι’ αυτό και δεν µας παίρνουν στα σοβαρά.
Άρα, λοιπόν, επί της ουσίας δεν θα είχαµε καµµία αντίρρηση
να στηρίξουµε την προσπάθεια να παταχθεί η φοροδιαφυγή, η
φοροαποφυγή, η εισφοροδιαφυγή.
Κύριε Υπουργέ, όµως, µε τέτοιου είδους διαδικασίες και µε τέτοιες κινήσεις -και συµφωνώ µε αυτό που ακούστηκε από προηγούµενη εισήγηση- που µάλλον αγγίζουν τα όρια του επικοινωνιακού τρυκ µπορούµε να πείσουµε σοβαρά την ελληνική κοινωνία ότι κάνουµε βήµατα προς πάταξη της φοροδιαφυγής;
Οι λίστες Λαγκάρντ και οι υπόλοιπες, σε ποιο βαθµό έχουν
αξιοποιηθεί µέχρι σήµερα; Απάντηση δεν έχει δοθεί ούτε εντός
της Αιθούσης, αλλά ούτε και στην ελληνική κοινωνία. Βλέπει έναν
φοροµπηχτικό προϋπολογισµό, ο οποίος συζητήθηκε ήδη στην
Επιτροπή Οικονοµικών, βλέπει έναν προϋπολογισµό κοινωνικών
αδικιών και υπερφορολόγησης και δεν βλέπει κάτι επί της ουσίας
για να παταχθεί αυτή η µάστιγα που ακούει στο όνοµα «φοροδιαφυγή».
Δεν θα είχαµε αντίρρηση και να τη στηρίξουµε και να ψηφίσουµε υπέρ, όµως, όπως είπα και στην επιτροπή, µένουµε επί
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της διαδικασίας και γι’ αυτό δεν θα υπαναχωρήσουµε. Θα παραµείνουµε στην καταψήφιση της πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου, γιατί πρέπει να αλλάξετε ρότα, γιατί πρέπει το µήνυµα να
γίνει άµεσα αντιληπτό από την Κυβέρνηση ότι αυτός ο δρόµος
είναι δρόµος ολισθηρός. Προσβάλλει τα κοινοβουλευτικά ήθη
και έθιµα, την κοινοβουλευτική παράδοση. Φτάνει πια!
Κύριε Υπουργέ, είναι αλήθεια ότι η ελληνική κοινωνία δέχεται
ένα κύµα πληροφόρησης, πολλές φορές θα έλεγα και παραπληροφόρησης, σε σχέση µε τις κατασχέσεις, σε σχέση µε τους
πλειστηριασµούς πρώτης κατοικίας και δεν βγήκε κάποιος,
ακόµα και ο κ. Στουρνάρας, είτε στην επιτροπή που είχε υποχρέωση είτε στο δηµόσιο λόγο του, στις συνεντεύξεις που δίνει, να
ξεκαθαρίσει επιτέλους ποια είναι η στρατηγική σας, πού θέλετε
να το πάτε. Θα είναι µία Κυβέρνηση η οποία θα στηρίξει περισσότερο τις τράπεζες και λιγότερο την κοινωνία; Πείτε το! Θα στηρίξετε την κοινωνία, προστατεύοντας την πρώτη κατοικία σε
αυτούς που αποδεδειγµένα δεν έχουν τη δυνατότητα να αποπληρώσουν τις οφειλές τους; Πείτε το ξεκάθαρα.
Υπάρχει και αγωνία τεράστια, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, αλλά και αδιέξοδο και απελπισία. Τα νοικοκυριά
πλέον, όχι δεν έχουν φοροδοτική ικανότητα να ανταποκριθούν αυτό είναι ξεπερασµένο εδώ και πολύ καιρό, τουλάχιστον ένα
χρόνο- αλλά είναι στα όρια της απόγνωσης. Δεν είναι στα όρια
της φτώχειας. Είναι στα όρια της ανέχειας κι εκεί δεν απαντάµε,
κύριε Υπουργέ. Κι έρχεστε µε µία πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου για να δηµιουργήσετε µία επιπλέον θολούρα στην αδυναµία, στην υστέρηση, στο έλλειµµα που έχετε για να παρουσιάσετε συγκεκριµένο και απτό αποτέλεσµα ως προς την πάταξη
της φοροαποφυγής και φοροδιαφυγής.
Κύριε Υπουργέ, µου δίνεται η δυνατότητα στο λίγο χρόνο που
έχω να επισηµάνω δύο ζητήµατα. Σε ό,τι αφορά τις τροπολογίες,
τόσο η κ. Ξηροτύρη θα αναφερθεί στην τροπολογία του Υπουργείου Οικονοµικών όσο και η κ. Ρεπούση στην τροπολογία του
Υπουργείου Παιδείας. Βέβαια θα κλείσει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος µε την ολοκλήρωση της θέσης µας γύρω από το συγκεκριµένο ζήτηµα. Όµως, το πρώτο που θέλω να σας πω, είναι
ότι η Δηµοκρατική Αριστερά έχετε αντιληφθεί ότι ασκεί αντιπολίτευση έχοντας ως γνώµονα να υπηρετήσει όσο το δυνατόν καλύτερα και περισσότερο το δηµόσιο συµφέρον, να υπηρετήσει
αυτό που λέµε «να βγει η χώρα επιτέλους από την κρίση, αλλά
να σταθεί επιτέλους και η κοινωνία στα πόδια της». Γι’ αυτό και
δεν δίστασε τον Ιούνιο του 2012 να συµµετάσχει σε µία Κυβέρνηση µε όσο κόστος ή όφελος είχε αυτή η συµµετοχή, το οποίο
θα το δείξει η ιστορία, ίσως και οι εκλογές που θα έρθουν.
Αυτό που θέλω να επισηµάνω είναι ότι και τότε και τώρα κάναµε προτάσεις προς την κυβερνητική πλευρά, οι οποίες ναι µεν
αξιολογούνταν θετικά, αλλά απορρίπτονταν µετά πολλών επαίνων.
Έτσι λοιπόν και στο ζήτηµα της φοροδιαφυγής σας παρακαλώ
θερµά να κοιτάξετε την πρόταση που έχει καταθέσει το κόµµα
µου, η Δηµοκρατική Αριστερά. Είναι πολλά εκείνα τα στοιχεία
που θα σας φανούν χρήσιµα, έτσι ώστε να φτιάξουµε επιτέλους
έναν µηχανισµό που θα είναι αποτελεσµατικός προς όφελος της
ελληνικής οικονοµίας και της ελληνικής κοινωνίας. Παράκληση!
Το δεύτερο που θέλω να επισηµάνω έχει να κάνει µε το στοίχηµα των διαπραγµατεύσεων και της από εδώ και πέρα σχέσης
µας µε τους πιστωτές. Το είπα και στην συζήτηση στον προϋπολογισµό. Δράττοµαι της ευκαιρίας να το πω και εδώ σήµερα,
κύριε Υπουργέ.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ)
Ένας θα πρέπει να είναι ο στόχος της Κυβέρνησης στο αµέσως επόµενο διάστηµα: Να αντιµετωπιστεί και το ζήτηµα της
ανεργίας συνολικά. Θα πρέπει να βάλετε ως στόχο και απαίτηση
στη διαπραγµάτευση µέσα στην επόµενη τετραετία να µειωθεί
τουλάχιστον κατά 10% το ποσοστό της στη γενική ανεργία και
βεβαίως να παλέψετε και από το 60% που είναι η ανεργία στους
νέους να φτάσει στο 30%, για να µπορέσουµε να πούµε ότι «ναι,
υπάρχει πιθανότητα να βγούµε από την κρίση».
Αν αυτά τα δύο, η πάταξη της φοροδιαφυγής και η πάταξη της
ανεργίας, δεν γίνουν άµεσα, δυστυχώς, κύριε Υπουργέ, δεν θα
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έχουµε αίσιο τέλος.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κι εµείς ευχαριστούµε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της ΔΗΜΑΡ)
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Θα ήθελα τον λόγο για
ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Είναι εκτός διαδικασίας. Δεν προβλέπεται. Πρέπει να δοθεί άδεια του Σώµατος.
Συµφωνεί το Σώµα να δοθεί ο λόγος στον κ. Μαριά για ένα
λεπτό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Το Σώµα συνεφώνησε.
Κύριε Μαριά, έχετε το λόγο για ένα λεπτό.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Είχα ζητήσει από την αρχή το λόγο, εδώ και αρκετή ώρα, για
κάτι που είναι σηµαντικό. Έχει έρθει αυτή η τροπολογία του
Υπουργείου Παιδείας, επί της ουσίας σε ένα νέο νοµοσχέδιο.
Έχει πάλι µέσα τις ίδιες αντιφάσεις. Θέλουµε ενδεχοµένως να
ψηφίσουµε κάποιο άρθρο, ενώ σε κάποιο άλλο θέλουµε να ψηφίσουµε κατά. Έτσι, λοιπόν, θα βρεθούµε πάλι στην ίδια κατάσταση που βρεθήκαµε και χθες.
Θέλουµε, λοιπόν, να κάνουµε µια έκκληση -και να το γνωρίζουµε έγκαιρα- στην Κυβέρνηση να αποσύρει τη συγκεκριµένη
τροπολογία. Το µόνο για το οποίο θα µπορούσαµε να συµφωνήσουµε είναι αυτή η µικρή ρύθµιση που αφορά τις εξετάσεις που
θα δώσουν οι φοιτητές τον Φεβρουάριο και τον Ιούνιο. Τα υπόλοιπα µπορούν να έρθουν µε µια διαφορετική διαδικασία.
Θέλουµε -από την αρχή το ζητούσα αυτό- µια έγκαιρη απάντηση από την πλευρά της Κυβέρνησης, διότι µε βάση αυτό θα
καθορίσουµε την περαιτέρω στάση µας στη διαδικασία κατά τη
συζήτηση και την ψηφοφορία.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κύριε Μαριά, σε ό,τι
αφορά τη συνολική δοµή του νοµοσχεδίου, όπως γνωρίζετε, το
θέµα έπρεπε να τεθεί από την αρχή ή από τη Διάσκεψη των Προέδρων.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Το θέσαµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Αυτό, όµως, που
µπορούµε, νοµίζω, να δούµε, µιλώντας προσωπικά -στη 13:00’
θα διεξαχθεί η Διάσκεψη των Προέδρων- είναι η διαχείριση του
πράγµατος.
Προσωπικά και χθες είχα τη γνώµη ότι µπορεί να δοθεί η δυνατότητα στους Βουλευτές να ψηφίσουν εντός της τροπολογίας
σε όποια άρθρα θέλουν «ΝΑΙ» και σε όποια άρθρα θέλουν «ΟΧΙ»
και αυτό να αποτυπώνεται. Άρα θεωρώ ότι στο δεύτερο αυτό
θέµα µπορεί να υπάρξει λύση.
Θέλω όµως να κάνω την παράκληση να ενηµερώσετε κι εσείς
τους εκπροσώπους -νοµίζω ότι στη 13:00’ θα γίνει η Διάσκεψη
των Προέδρων- ώστε να αντιµετωπιστεί το θέµα στη Διάσκεψη ή
µε διαβούλευση µεταξύ των Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων δεν ξέρω αν έγινε κατανοητή η πρότασή µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ο κ. Καραθανασόπουλος έχει τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Βεβαίως, η Κυβέρνηση επιµένει να προχωρήσει σε µια σειρά
νοµοθετικών πράξεων, αξιοποιώντας τις πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου. Δεν είναι τυχαίο αυτό το γεγονός. Οφείλεται ακριβώς στο ότι αυτές οι πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου συνολικά αποτελούν ένα εργαλείο που διευκολύνει και λύνει τα χέρια
στην Κυβέρνηση για να προχωρήσει άµεσα στη νοµοθέτηση µιας
σειράς αντιλαϊκών µέτρων, τα οποία εντάσσονται στη συνολικότερη φιλοσοφία της και στη συνολικότερη αντιλαϊκή της πολιτική
και να παραµερίσει προσωρινά τις όποιες δυσκολίες ή χρονοβόρες διαδικασίες καθορίζουν οι κοινοβουλευτικές διαδικασίες.
Δεν είναι τυχαίο το πώς συµπεριφέρεται απέναντι στο Κοινοβούλιο αναδεικνύοντας έτσι και το ρόλο του αστικού Κοινοβουλίου, το οποίο αξιοποιείται σ’ αυτήν την κατεύθυνση.
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Δεν θα σταθούµε τόσο στον τρόπο -ο τρόπος είναι άλλωστε
συναφής µε το περιεχόµενο- όσο ακριβώς στην ίδια την ουσία
της αντιλαϊκής πολιτικής, η οποία δεν θα έχει ηµεροµηνία λήξης.
Άλλωστε, προχθές το Υπουργείο Οικονοµικών έδωσε στη δηµοσιότητα –συµπαρουσίασε µάλιστα µαζί µε το Γενικό Γραµµατέα
του ΟΟΣΑ- την έκθεση του ΟΟΣΑ για την πορεία της ελληνικής
οικονοµίας, στην οποία καταγράφεται για ακόµη µια φορά η
ανάγκη να κλιµακωθεί η αντιλαϊκή επίθεση στο όνοµα της θωράκισης της ανταγωνιστικότητας των επιχειρηµατικών οµίλων. Σε
αυτό το όνοµα, στο να θωρακιστούν, δηλαδή, τα µονοπώλια,
προχωράτε στο τσάκισµα των µισθών, των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωµάτων, οδηγείτε τον κόσµο, την εργατική τάξη
και τα πλατιά λαϊκά στρώµατα στη φτώχεια και την εξαθλίωση
και µε πρόσχηµα τη φτώχεια και την εξαθλίωση και τη διαχείριση
αυτών των ακραίων φαινοµένων φτώχειας επιταχύνετε τις καπιταλιστικές αναδιαρθρώσεις.
Αυτό είναι το περίγραµµα, η ουσία της πρότασης του ΟΟΣΑ
την οποία αποδέχεστε και την εφαρµόζετε ως Κυβέρνηση. Μάλιστα οι συγκεκριµένες προτάσεις που κάνει σ’ αυτήν τη λογική
κινούνται. Τι ζητάει ο ΟΟΣΑ; Πλήρη κατάργηση, για παράδειγµα,
της κυριακάτικης αργίας. Ζητά να πωλούνται ελεύθερα τα µη
συνταγογραφούµενα φάρµακα από τα σούπερ µάρκετ, την απελευθέρωση στο γάλα και στο ψωµί. Ζητά ιδιωτικά πανεπιστήµια
και δίδακτρα, κατάργηση της µονιµότητας στο δηµόσιο τοµέα,
επιτάχυνση των ιδιωτικοποιήσεων.
Όλα αυτά, λοιπόν, τα µέτρα µπορεί να µη φέρουν άµεσο δηµοσιονοµικό αποτέλεσµα, αλλά διαµορφώνουν το περιβάλλον,
τους µηχανισµούς επιδείνωσης διαχρονικά της θέσης της εργατικής τάξης και των πλατιών λαϊκών στρωµάτων, της λειτουργίας
και της ίδιας της ύπαρξης των αυταπασχολούµενων, των επαγγελµατιών αλλά και της αγροτικής παραγωγικής δραστηριότητας, της κτηνοτροφίας, του γάλακτος. Αυτές οι ρυθµίσεις για την
αγορά του γάλακτος ποιους θα πλήξουν; Δεν θα πλήξουν τους
κτηνοτρόφους προς όφελος της εισαγωγής σκόνης γάλακτος
λόγω ακριβώς και της µεγαλύτερης διάρκειας παστερίωσης; Επιλογή των µεγάλων επιχειρηµατικών οµίλων είναι αυτό. Και, βεβαίως, είναι τα προβλήµατα που θα δηµιουργήσουν στη λαϊκή
οικογένεια και στην υγιεινή της διατροφή. Άρα, λοιπόν, είναι συνολικότερη η στόχευση, συνολικότερη η φιλοσοφία σας.
Από αυτήν την άποψη και τη συγκεκριµένη πράξη νοµοθετικού
περιεχοµένου µε ποιο πρόσχηµα την κάνετε, κύριε Υπουργέ; Για
να αντιµετωπίσετε τη φοροδιαφυγή, για να µπορέσετε να αντιµετωπίσετε µια σειρά από επιχειρήσεις οι οποίες χρωστούν προς
το δηµόσιο, µέσω της επέκτασης των κατασχέσεων την Κυριακή,
το βράδυ ή και το µήνα Αύγουστο που απαγορεύονταν µέχρι
τώρα οι διαδικασίες.
Θα πει κάποιος: Για τέτοιες επιχειρήσεις που λειτουργούν τη
νύχτα δεν θα ήταν εποικοδοµητικό κάτι τέτοιο; Εµείς λέµε, βεβαίως. Κοιτάξτε, όµως, να δείτε. Με πρόσχηµα την αντιµετώπιση
του κυκλώµατος της νύχτας θα αξιοποιήσετε τη συγκεκριµένη
διάταξη, για να γενικεύσετε την επίθεση στο σύνολο όσων από
τους επιχειρηµατίες, από τους επαγγελµατίες χρωστούν στο δηµόσιο. Γιατί δεν είναι τυχαίο ότι τροποποιήσατε µε το σχέδιο
νόµου την ίδια την πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου προσθέτοντας ένα «και». Λέτε «που λειτουργούν και Κυριακή», όχι αποκλειστικά και µόνο Κυριακή. Λέτε «που λειτουργούν και το µήνα
Αύγουστο», όχι αποκλειστικά το µήνα Αύγουστο. Λέτε «που λειτουργούν και βράδυ», όχι αποκλειστικά βράδυ, όπως ήταν η αρχική πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου.
Άρα αυτή η διεύρυνση του περιεχόµενου σάς λύνει τα χέρια,
αντικειµενικά, να πάτε και σε άλλες επιχειρήσεις.
Βεβαίως, είναι φανερό πώς αξιοποιείται από µεριάς της Κυβέρνησης, που επικεντρωθήκατε επικοινωνιακά το καλοκαίρι σε
κάποια αποµακρυσµένα χωριά, νησιωτικών ιδιαίτερα περιοχών,
για τα πανηγύρια τα οποία έκαναν. Μια φορά το χρόνο κάνουν
ένα πανηγύρι, προσπαθώντας να προβάλουν ό,τι έχουν από πολιτισµό και πολιτιστική κληρονοµιά, ανεξάρτητα της ποιότητας.
Στα υπόλοιπα, όµως, κυκλώµατα της νύχτας δεν έχετε βάλει
χέρι.
Η ίδια η πολιτική σας, άλλωστε, µας επιβεβαιώνει αυτές τις
ανησυχίες. Με την ίδια λογική, µε πρόσχηµα την πάταξη του λα-
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θρεµπόριου στα καύσιµα, δεν αυξήσατε τη φορολόγηση του πετρελαίου θέρµανσης, µε αποτέλεσµα να µην µπορούν οι λαϊκές
οικογένειες να προµηθευτούν πετρέλαιο για να αντιµετωπίσουν
το ψύχος;
Το αποτέλεσµα ποιο ήταν επί της ουσίας; Φοροεπιδροµή στη
λαϊκή οικογένεια, που θα αναγκάζεται να προµηθεύεται πετρέλαιο και όσοι δεν µπορούν να έχουν σηµαντικά προβλήµατα και
να επιδεινώνεται η κατάσταση ενεργειακής φτώχειας σε ευρύτερα λαϊκά στρώµατα.
Και εκεί, όµως, που υπάρχει πραγµατικό πρόβληµα, στις υποτιθέµενες εξαγωγές πετρελαίου και στο εφοπλιστικό πετρέλαιο,
η κατάσταση παραµένει ως έχει. Μάλιστα, αυτή η αύξηση των
φορολογικών συντελεστών συνολικά, διαµορφώνει προϋποθέσεις, το έδαφος, γιατί είναι πολύ µεγαλύτερο πλέον το κίνητρο,
να γενικευθεί η λαθρεµπορία µέσα από αυτούς τους δύο δρόµους, του λεγόµενου εξαγωγικού πετρελαίου και του εφοπλιστικού πετρελαίου και των κυκλωµάτων που δραστηριοποιούνται
εκεί. Άρα ούτε το λαθρεµπόριο πετρελαίου θέλετε να αντιµετωπίσετε και από την άλλη µεριά διαµορφώνετε περιβάλλον φοροεπιδροµής στα λαϊκά στρώµατα.
Αυτή, λοιπόν, η κατάσταση ότι, δηλαδή, βεβαίως, αντικειµενικά
δεν έχετε την πολιτική θέληση –και δεν µπορείτε, εµείς λέµε- να
αντιµετωπίσετε τη φοροδιαφυγή, είναι γεγονός, από τη στιγµή
που διαµορφώνετε ένα φορολογικό περιβάλλον που ευνοεί, που
διευκολύνει ακόµη περισσότερο, τη δράση των µεγάλων επιχειρηµατικών οµίλων.
Επίσης, διαµορφώνετε ειδικά φορολογικά καθεστώτα για µια
σειρά τµηµάτων του κεφαλαίου, από το εφοπλιστικό κεφάλαιο
µέχρι οποιοδήποτε άλλο τοµέα του κεφαλαίου θέλετε να πάρουµε και ειδικά ζητήµατα φοροαποφυγής, που βεβαίως διευκολύνονται πολύ περισσότερο σε συνθήκες απελευθέρωσης της
κίνησης του κεφαλαίου των επιχειρηµατικών οµίλων, των υπηρεσιών και των εµπορευµάτων. Άρα, λοιπόν, ως πρόσχηµα κάθε
φορά που θέλετε να αντιµετωπίσετε τη φοροδιαφυγή, την αξιοποιείτε για να πάρετε νέα µέτρα σε βάρος της λαϊκής οικογένειας.
Να ξεκαθαρίσουµε κάτι εδώ, κύριε Υπουργέ: Εµείς λέµε καθαρά ότι δεν είναι το ίδιο πράγµα για όσους χρωστάνε στο δηµόσιο. Γιατί το λέµε αυτό; Γιατί είναι άλλο πράγµα, ως αποτέλεσµα της αντιλαϊκής σας πολιτικής, των µειώσεων των µισθών,
των συντάξεων και της φοροεπιδροµής το ότι δεν µπορούν τα
λαϊκά στρώµατα να ανταποκριθούν στις φορολογικές τους υποχρεώσεις, µε αποτέλεσµα να χρωστάνε στο δηµόσιο, ως αποτέλεσµα της καπιταλιστικής κρίσης και των επιπτώσεων που έχει
στα λαϊκά στρώµατα και είναι άλλο πράγµα –και εδώ είναι το µεγαλύτερο τµήµα των ληξιπρόθεσµων οφειλών προς το δηµόσιοοι µεγάλοι επιχειρηµατικοί όµιλοι, οι οποίοι χρωστούσαν και πριν
την κρίση δισεκατοµµύρια ευρώ και χρωστούν και τώρα, στο
όνοµα της αποφυγής της φορολογίας και της διασφάλισης, µε
αυτόν τον τρόπο της κερδοφορίας τους.
Αυτούς έπρεπε να βάλετε στο στόχαστρο, κύριε Υπουργέ, να
προχωρήσετε σε κατασχέσεις περιουσιών και όχι τα λαϊκά στρώµατα και να πάτε να κατασχέσετε περιουσιακά στοιχεία κάποιου
που χρωστάει 700 ευρώ στην εφορία. Δεν το έχετε κάνει αυτό;
Το έχετε κάνει όχι µία και δύο, αλλά πολλές φορές.
Αυτούς τους µεγαλοοφειλέτες, λοιπόν, έπρεπε να κυνηγήσετε,
κύριε Υπουργέ και όχι να περικόπτετε για πάνω από 1.000 ευρώ
µισθούς και συντάξεις για κάποιον ο οποίος χρωστάει προς το
δηµόσιο, όχι να κυνηγάτε τους αγρότες και να τους παρακρατείτε την επιδότηση την οποία παίρνουν, επειδή χρωστούν στην
εφορία και στο δηµόσιο ή στους ασφαλιστικούς οργανισµούς.
Και την ίδια στιγµή, βεβαίως, απέναντι στους µεγαλοοφειλέτες
δεν έχετε πάρει κανένα απολύτως µέτρο.
Εµείς λέµε να προχωρήσετε προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν
έχετε, όµως, µία τέτοια λογική. Και αντίθετα, µε πρόσχηµα την
αντιµετώπιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών, κλιµακώνετε την επίθεση απέναντι στους µικροοφειλέτες, στα φτωχά λαϊκά στρώµατα.
Και από αυτήν την άποψη, εµείς λέµε πολύ καθαρά ότι και το
συγκεκριµένο νοµοσχέδιο είναι πτυχή, είναι πλευρά της συνολικότερης πολιτικής σας, µια πολιτική που προστατεύει το κεφά-
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λαιο, που προστατεύει τα συµφέροντα των επιχειρηµατικών οµίλων και τις στρατηγικές επιλογές της συµµετοχής της Ελλάδας
στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Άρα ο αντίπαλος, ο εχθρός για την εργατική τάξη δεν είναι η
Κυβέρνηση απλά και µόνο. Είναι πολύ εύκολος αντίπαλος. Ο εχθρός, λοιπόν, είναι οι µονοπωλιακοί όµιλοι και τα συµφέροντά
τους, το πολιτικό και κοινωνικό σύστηµα που στηρίζει αυτά τα
συµφέροντα και απέναντι σε αυτό συνολικά πρέπει να αντεπιτεθεί ο λαός.
Τέλος, επιτρέψτε µου και δύο κουβέντες και για τις τροπολογίες. Συνεχίζεται αυτή η διαδικασία µε τις άσχετες τροπολογίες
σε νοµοσχέδια. Η ουσία τους, όµως, δεν µπορεί να αποκρυφτεί.
Υλοποιούν την αντιλαϊκή πολιτική. Έτσι, λοιπόν, για παράδειγµα,
η κοινή τροπολογία των Υπουργείων Οικονοµικών και Εργασίας,
στο δεύτερο κοµµάτι της, που αφορά το Υπουργείο Εργασίας,
διαµορφώνει τις προϋποθέσεις κύρια οι τράπεζες µέσω των διαδικασιών των συγχωνεύσεων να προχωρήσουν γρήγορα σε απόλυση χιλιάδων εργαζόµενων.
Αυτούς διευκολύνετε, δηλαδή τις τράπεζες να προχωρήσουν
σε απόλυση χιλιάδων εργαζόµενων στο όνοµα της εθελούσιας
εξόδου -και το τυράκι στη φάκα είναι αυτό, για να τσιµπήσουν οι
εργαζόµενοι- και να προχωρήσουν γρήγορα σε τέτοια µέτρα,
ώστε να ανατραπούν οι εργασιακές συνθήκες, να υπάρχει πολύ
πιο φθηνό εργατικό δυναµικό στις τράπεζες κάτω από όρους και
προϋποθέσεις.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Πρόεδρος της Βουλής κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ)
Και τα ίδια πράγµατα είναι και µε την «πολυτροπολογία» του
Υπουργείου Παιδείας. Τι κάνετε; Για παράδειγµα µε την παράγραφο 3 της τροπολογίας του Υπουργείου Παιδείας µειώνετε το
τετραγωνικό που αντιστοιχεί ανά νήπιο, από το 1,5 τετραγωνικό
µέτρο στο 1,2 τετραγωνικό µέτρο, να διευκολύνετε ακριβώς να
δηµιουργηθούν νέα νηπιαγωγεία, διαµορφώνοντας πολύ πιο δύσκολες καταστάσεις για τα ίδια τα νήπια. Αυτό κάνετε: συνωστισµός των νηπίων, στη λογική της διασφάλισης της κερδοφορίας
όσων δραστηριοποιούντα στα ιδιωτικά νηπιαγωγεία, σχολεία.
Η ίδια λογική της προώθησης των καπιταλιστικών αναδιαρθρώσεων έχει να κάνει µε την παράγραφο 6, η οποία αφορά ζητήµατα αντιλαϊκής προσαρµογής των σχολών στο σχέδιο «Αθηνά», ή µε την παράγραφο 11 για το πώς ακριβώς στη θέση του
µόνιµου προσωπικού µε σταθερά εργασιακά, ασφαλιστικά και µισθολογικά δικαιώµατα γενικεύεται το έκτακτο προσωπικό µε
συµβάσεις ορισµένου χρόνου.
Ο αντιλαϊκός χαρακτήρας αποκαλύπτεται µε την παράγραφο
7, όπου πλέον ενώ θεωρείτο αυτοδίκαιο όταν κάποιος φοιτητής
έπασχε από σοβαρή ασθένεια να έπαιρνε µετεγγραφή, σήµερα
απαιτείται και υπουργική απόφαση, η οποία θα επιβεβαιώνει –τι;ότι πάσχει από σοβαρή ασθένεια; Με αυτόν τον τρόπο συµπεριφέρεστε σε νέους ανθρώπους, οι οποίοι έχουν σοβαρά προβλήµατα;
Από αυτήν την άποψη, λοιπόν, είναι φανερό ότι ούτε την πράξη
νοµοθετικού περιεχοµένου µπορούµε να ψηφίσουµε ούτε τις δύο
τροπολογίες. Στην πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου θα ψηφίσουµε «ΠΑΡΩΝ» και στις δύο τροπολογίες θα ψηφίσουµε κατά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, θέλω να ενηµερώσω το Σώµα –µετά από
κάποιες παρεµβάσεις των Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων- για
το θέµα του διαδικαστικού.
Θέλω κατ’ αρχάς να σας πω ότι µε βάση το Σύνταγµα επιτρέπεται στην Κυβέρνηση να προχωρεί σε πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου, όταν υπάρχουν έκτακτες ανάγκες. Αναγνωρίζουµε
ότι υπάρχει µια φάση που βρισκόµαστε σε έκτακτη κατάσταση
και αναγνωρίζουµε ότι µπορεί πράγµατι η Κυβέρνηση να κάνει
χρήση του συνταγµατικού αυτού άρθρου. Όµως, είναι πολλοί
αυτοί που πιστεύουν ότι γίνεται κατάχρηση.
Πρέπει να σας πω ότι και ο Πρόεδρος της Βουλής και το Προεδρείο και πιστεύω και η Κυβέρνηση και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός δεν είναι ευτυχείς µε αυτόν τον τρόπο, µε τον οποίο
λαµβάνονται κάποιες τέτοιες αποφάσεις και έρχονται στη Βουλή
για επικύρωση.
Θέλω, όµως, να σας πω ότι το ζήτηµα έχει συζητηθεί κατ’ επα-

3105

νάληψη στη Διάσκεψη των Προέδρων απ’ όλα τα κόµµατα. Στη
συνέχεια ο Πρόεδρος της Βουλής µετέφερε προς τους Υπουργούς και τον Γραµµατέα του Υπουργικού Συµβουλίου ότι αυτό
δεν βοηθάει τη κοινοβουλευτική διαδικασία που απαιτείται να
έχουµε. Πράγµατι, τον τελευταίο καιρό µπορώ να πω ότι υπάρχει
κάποιο µεγάλο χρονικό διάστηµα που δεν υπήρξαν πράξεις, αλλά
δυστυχώς η Κυβέρνηση βρίσκεται σε µια έκτακτη κατάσταση να
προχωρήσει σε τέτοιες πράξεις.
Ο Πρόεδρος της Βουλής θέλει µε τον πιο κατηγορηµατικό και
επίσηµο τρόπο σήµερα να τονίσει προς την Κυβέρνηση ότι
άποψη όλων των κοµµάτων, του Προεδρείου και του Προέδρου
είναι ότι οι πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου πρέπει να γίνονται
σε πολύ εξαιρετικές περιπτώσεις και αυτές να δικαιολογούνται
κιόλας.
Δεύτερον, θέλω να πω ότι χθες είχαµε µια εποικοδοµητική συζήτηση µετά την ψηφοφορία ως προς τα διαδικαστικά. Οι συζητήσεις αυτές καλό είναι να γίνονται πολύ πιο πριν την ψηφοφορία
ή αµέσως µετά, όπως έγινε και χθες. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας δεν βοηθάει µια οχλοβοή. Πολλοί συνάδελφοι, που
όλη την ώρα που εµείς συζητάµε είναι σε επιτροπές ή σε πολιτικές εργασίες, δεν έχουν την εικόνα του τι έχουµε κατά βάση συµφωνήσει, µε αποτέλεσµα πολλές φορές να µην ξέρουν τι έχει
ανακοινωθεί στο Σώµα και να αντιδρούν µε έναν τρόπο που δεν
βοηθάει τη συνεδρίαση και την καλή εικόνα της Βουλής.
Ταυτόχρονα, θέλω να σας πω ότι θεωρώ ότι η ζωντάνια µέσα
στη Βουλή µάς κάνει καλό. Βεβαίως, δεν πρέπει να υπάρχουν
υπερβολικές τέτοιες εικόνες, οι οποίες να παρερµηνεύονται, να
παραφράζονται από τους εχθρούς του κοινοβουλευτισµού.
Όµως, η Βουλή δεν είναι ένα στατικό όργανο που θα συζητάµε
χωρίς κάποια ανθρώπινη ένταση, δεν είµαστε και ροµπότ.
Κατά συνέπεια πιστεύω ότι µέσα στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής ευπρέπειας, πολλές φορές και µε την ένταση που δηµιουργείται, είναι µια ζωντάνια η οποία όµως πρέπει να έχει κάποια
όρια και να µη φτάνει στο σηµείο να επιτρέπει στους εχθρούς
του κοινοβουλευτισµού να την παρερµηνεύουν.
Επίσης, θέλω να πω ότι χθες συζητήσαµε κατά βάση για τη
διαδικασία επί των τροπολογιών. Σήµερα έχουµε ένα άλλο πρόβληµα. Εγώ θέλω να συστήσω στην Κυβέρνηση µε τον πιο επίσηµο και κατηγορηµατικό τρόπο ότι ειδικά στις πράξεις
νοµοθετικού περιεχοµένου δεν µπορεί να κατατίθενται τροπολογίες εν πολλοίς και άσχετες µε το αντικείµενο της πράξεως.
Ήρθα σε επικοινωνία µε τον Γραµµατέα του Υπουργικού Συµβουλίου, µε τους Υπουργούς και κυρίως µε τους εκπροσώπους
των κοµµάτων –µε τον κύριο εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ επικοινωνήσαµε τηλεφωνικά και ξέρω ότι το έθεσε και ο κ. Μαριάς- για
να δω αν είναι αναγκαίες οι τροπολογίες και αν µπορούµε να
προχωρήσουµε ή όχι.
Κατ’ αρχάς, έχω τη διαβεβαίωση από την Κυβέρνηση ότι είναι
η τελευταία φορά που σε πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου κατατίθεται τροπολογία –επαναλαµβάνω, σε πράξη νοµοθετικού
περιεχοµένου- µε αυτόν τον τρόπο.
Δεύτερον, θέλω να πω ότι η Κυβέρνηση πράγµατι έχει επείγουσες ανάγκες, τις οποίες γνωρίζει κι εµείς από τη µεριά µας
ως Κοινοβούλιο λέµε ότι µπορούν αυτά να έρθουν πιο πριν.
Χθες είχαµε ένα νοµοσχέδιο, προ καιρού είχαµε του Παιδείας
που µπορούσε να έρθει. Όµως, µε δεδοµένο, όπως η Κυβέρνηση
ισχυρίζεται, ότι την Τρίτη αρχίζει ο προϋπολογισµός και µέχρι τη
Δευτέρα δεν θα έχουµε ηµέρες νοµοθετικής συζήτησης και
επειδή αυτά επείγουν, µε δεδοµένο ότι η µία τροπολογία που
αφορά ρυθµίσεις εσόδων είναι του Υπουργείου Οικονοµικών,
είναι συµβατή µε το αντικείµενο της πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου και πρέπει να προχωρήσει και το δεύτερο, επειδή είναι
ζήτηµα του να ανοίξουν τα πανεπιστήµια και να προχωρήσουµε
µε ανοικτά πανεπιστήµια...
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: Όχι όλες...
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Δεν αφορούν αυτό το θέµα όλες οι παράγραφοι της τροπολογίας, αλλά
πρέπει να στείλουµε και ένα µήνυµα ότι συµφωνούµε στο διάλογο για το άνοιγµα των πανεπιστηµίων, εν πάση περιπτώσει, και
αφού και τα πανεπιστήµια συµφωνούν, µετά από συνεννόηση µε
την Κυβέρνηση, η Κυβέρνηση θεωρεί ότι δεν έχει το περιθώριο
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να µην τα ψηφίσει.
Όπως σας είπα και χθες, σε εµένα και στους κυρίους Αντιπρόεδρους εσείς µας έχετε κάνει την τιµή να διευθύνουµε τις εργασίες του Σώµατος µε βάση τον Κανονισµό και τις αποφάσεις που
παίρνει το Σώµα κατά πλειοψηφία ή πολλές φορές και οµοφώνως. Η συνεννόηση µε τα δύο κόµµατα που αποτελούν την κυβερνητική Πλειοψηφία και στηρίζουν την Κυβέρνηση είναι ότι,
εφόσον πλέον η Κυβέρνηση εµφανώς έχει αιτιολογήσει πλήρως
το γιατί επιµένει στις δύο τροπολογίες, αποδέχονται το να προχωρήσουµε και στη συζήτηση και στην ψήφιση των τροπολογιών.
Το Προεδρείο, από τη µεριά του, αφού έγινε γνώστης του θέµατος – µε έψαξαν και ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ και ο κ. Μαριάς και το έθεσαν µέσα στη Βουλή- θέλει να
σας ανακοινώσει ότι, εφόσον η πλειοψηφία του Σώµατος αποδέχεται τις αιτιολογίες της Κυβέρνησης, η Βουλή προχωρά σύµφωνα µε την απόφαση της πλειοψηφίας.
Θέλω, όµως, να επισηµάνω –κύριε Υπουργέ, το µετέφερα και
στο Γραµµατέα του Υπουργικού Συµβουλίου και στον Πρόεδρο
της Κυβέρνησης- ότι σε πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου τουλάχιστον δεν µπορεί να ξαναϋπάρξουν τροπολογίες και µάλιστα
άσχετες και χωρίς να υπάρχει αυτή η αιτιολόγηση.
Είναι η τελευταία φορά, λοιπόν, που αυτό συµβαίνει. Θεωρώ
ότι η Κυβέρνηση θα το καταλάβει, γιατί αυτό οδηγεί πλήρως στην
υποβάθµιση του Κοινοβουλίου και στερείται κάποιας κοινοβουλευτικής λογικής. Ήθελα, απλώς, να πω στο Σώµα και να ενηµερώσω ότι η διαδικασία θα ακολουθηθεί µε βάση και την πλειοψηφία, η οποία τεκµαίρεται µετά από τη συνεννόηση που είχαµε
και που µπορεί πράγµατι να προηγείται, πριν έρθουµε στην Ολοµέλεια, διότι είναι κρίµα να δαπανούµε χρόνο από τη δηµόσια
συνεδρίαση της Ολοµέλειας γι’ αυτά τα ζητήµατα και πολλές
φορές να δείχνουµε ότι η ένταση δηµιουργείται επί της διαδικασίας και όχι επί της ουσίας. Αν και όπως χθες συζητήθηκε –γι’
αυτό και µετά το συζητήσαµε- η διαδικασία ήταν ουσίας και
έπρεπε να γίνει συζήτηση και επί της διαδικασίας.
Με αυτές τις σκέψεις κλείνω την τοποθέτησή µου.
Το λόγο έχει ο κ. Αποστόλου.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορούµε να
σχολιάσουµε;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, ζητώ τον λόγο επ’
αυτού του θέµατος, αν το επιτρέπει και ο συνάδελφος.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Και εγώ ζητώ τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ, τον
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Βεβαίως,
µπορείτε να πάρετε το λόγο. Παρακαλώ, όµως, να µην ανοίξουµε
προσωπικό ζήτηµα και να µην µπούµε επί της ουσίας.
Κύριε Λαφαζάνη, έχετε τον λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Δεν έχω ανοίξει ποτέ προσωπικά
θέµατα...
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Δεν το
λέω για εσάς. Το ξέρω ότι εσείς δεν προσωποποιείτε την πολιτική
διαφορά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ:…ούτε παίρνω το λόγο για να
αναφερθώ στην ουσία του νοµοσχεδίου. Ακριβώς πάνω σε αυτά
τα θέµατα που θίξατε θέλω να κάνω ορισµένες παρατηρήσεις.
Το πρώτο πράγµα που θέλω να πω είναι ότι ιδιαίτερα σε αυτές
τις σηµερινές συνθήκες, τις δύσκολες περιόδους που περνούν
ο τόπος και ο ελληνικός λαός, η ελληνική Βουλή µπορεί και πρέπει να δείξει το παράδειγµα της δηµοκρατικής λειτουργίας και
του απόλυτου σεβασµού του Κανονισµού της και του Συντάγµατος. Και µε αυτό το παράδειγµα, στο βαθµό που το επιδεικνύει η
Βουλή µε τη συµβολή όλων των πτερύγων, δίνει µία πολύ µεγάλη
βοήθεια στη δηµοκρατία και στον τόπο για να βγουν από τη σηµερινή κρίση. Γιατί από τη σηµερινή κρίση θα βγούµε µε περισσότερη δηµοκρατία και όχι µε λιγότερη δηµοκρατία, µε µία
Βουλή αναβαθµισµένη, η οποία θα παίζει το ρόλο της πιο ουσιαστικά και όχι µε µία υποβαθµισµένη Βουλή, η οποία θα λειτουργεί
κατά παραβίαση του Κανονισµού και του Συντάγµατος.
Εποµένως η δεύτερη παρατήρηση που κάνω είναι ότι δεν είναι
δυνατόν, µιλώντας για έκτακτες καταστάσεις, να διαµορφωθεί
σε κανόνα µία έκτακτη, παρά τον Κανονισµό και παρά το Σύν-
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ταγµα, λειτουργία της Βουλής. Αυτό θα ήταν ό,τι χειρότερο θα
µπορούσαµε να δώσουµε ως µήνυµα στον τόπο και στον ελληνικό λαό και θα ήταν ό,τι χειρότερο και για τις λειτουργίες µας
και τις διαδικασίες µας εδώ πέρα, θα ήταν ό,τι χειρότερο βεβαίως και για την προσφορά της Βουλής σε κάτι θετικό για την
Ελλάδα, σε αυτήν την πολύ κρίσιµη φάση.
Δυστυχώς -θα το επαναλάβω, κύριε Πρόεδρε, µιλάµε εδώ
πέρα µε απόλυτη ειλικρίνεια, δεν µασάµε τα λόγια µας- το τελευταίο διάστηµα, τα τελευταία χρόνια, αλλά όσο περνάει ο καιρός
όλο και περισσότερο, η Βουλή λειτουργεί παραβιάζοντας και τον
Κανονισµό και το Σύνταγµα και τον παραβιάζει συστηµατικά. Η
ευθύνη γι’ αυτό βαρύνει αποκλειστικά την Κυβέρνηση. Θα παρακαλούσα τους Βουλευτές της κυβερνητικής Πλειοψηφίας, ανεξάρτητα από τις όποιες διαφορές έχουµε, θεµιτές, και αντιθέσεις
και αντιπαραθέσεις, τουλάχιστον στα θέµατα της δηµοκρατικής
λειτουργίας της Βουλής, να είµαστε όλοι στην ίδια όχθη, στην
ίδια πλευρά. Διότι οι κυβερνήσεις έρχονται και παρέρχονται, η
Βουλή πρέπει να έχει συνέχεια και να δίνει προοπτική και δηµοκρατία στον τόπο. Εποµένως όλοι εδώ έχουµε συµφέρον να κρατήσουµε υψηλά τις λειτουργίες της, µε βάση πάντοτε τον Κανονισµό και το Σύνταγµα.
Για τις τροπολογίες είναι θετικό αυτό που είπατε και το ότι
έχουµε την Κυβέρνηση που λέει πως συµφωνεί σε πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου να µην έρχονται τροπολογίες. Δεν αρκεί
όµως. Καθόλου δεν αρκεί. Πρώτα απ’ όλα δεν πρέπει να έχουµε
πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου, παρά µόνο σε απολύτως
έκτακτες καταστάσεις, οι οποίες µπορούν να δικαιολογηθούν και
να κατανοηθούν ως τέτοιες. Δεν πρέπει να έχουµε, λοιπόν, πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου.
Πολύ περισσότερο βεβαίως δεν πρέπει να έχουµε τροπολογίες σε πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου µε ένα άρθρο. Αυτό
όµως δεν σηµαίνει ότι θα «πέφτουν βροχή» οι τροπολογίες, και
µάλιστα τροπολογίες που είναι ολόκληρα νοµοσχέδια σε άλλα
νοµοσχέδια τα οποία κατατίθενται στη Βουλή, όπως κατά κόρον
γίνεται το τελευταίο διάστηµα. Αυτό το θεωρούµε απαράδεκτο.
Έχουµε όµως και το σηµερινό φαινόµενο, να έχουµε τροπολογία του Υπουργείου Παιδείας και άλλη µία τροπολογία µε τρία
άρθρα -νοµοσχέδιο κι αυτό- οι οποίες τι κάνουν τώρα; Ενώ η τροπολογία του Υπουργείου Υγείας είχε πέντε άρθρα, τώρα, για να
αποφύγει η Κυβέρνηση τα πολλά άρθρα, τι λέει; Ένα άρθρο,
αλλά είναι στην ουσία δεκατρία, µε δεκατρείς παραγράφους που
αφορούν εντελώς διαφορετικά πράγµατα.
Πέραν του ότι αυτό είναι εκτροπή, παρεκτροπή απ’ τον Κανονισµό, εµείς τι θα ψηφίσουµε πάλι; Διότι, όπως καταλαβαίνετε,
σε µία τροπολογία µε δεκατρείς παραγράφους µε διαφορετικά
θέµατα, οι οποίες στην ουσία είναι δεκατρία άρθρα, άλλα θέλουµε να ψηφίσουµε και άλλα να καταψηφίσουµε. Στο τέλος τι
θα κάνουµε; Αν πούµε «ψηφίζουµε», θα είµαστε σε αντίθεση µε
διατάξεις που περιέχονται, οι οποίες είναι για εµάς απαράδεκτες.
Αν πούµε «δεν ψηφίζουµε», θα έχουµε παρακάµψει διατάξεις µε
τις οποίες συµφωνούµε και είµαστε θετικοί και µάλιστα έχουµε
δώσει κι εµείς τη συµβολή µας στη διαµόρφωσή τους.
Καταλαβαίνετε, λοιπόν, ότι έτσι δεν µπορεί να συνεχίσουµε να
νοµοθετούµε. Εδώ χρειάζεται να κάνουµε όλοι µία τοµή και αυτή
είναι η πρότασή µου: να γίνει µία συζήτηση και στα κόµµατα και
στη Διάσκεψη των Προέδρων, αλλά ίσως, αν χρειαστεί, και στην
Ολοµέλεια της Βουλής για τα θέµατα της κοινοβουλευτικής λειτουργίας. Νοµίζω ότι αυτή η συζήτηση, αν γίνει µε εποικοδοµητικό τρόπο, µπορεί να ωφελήσει την ίδια τη Βουλή, όλα τα
κόµµατα και κυρίως να δώσει ένα θετικό µήνυµα για τη δηµοκρατία, για τον τόπο και το λαό σε αυτήν τη φάση.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Θα
ήθελα να τονίσω και πάλι, πρώτον, ότι το Προεδρείο δεν αντιδικεί
µε τα κόµµατα και τους Βουλευτές στα διαδικαστικά. Σας είπα
και πάλι ότι διευθύνουµε τη συζήτηση µε βάση τον Κανονισµό ο
οποίος υπάρχει. Ο Κανονισµός δίνει το δικαίωµα στο Σώµα να
αποφασίζει κατά πλειοψηφία και έτσι και εµείς ασκούµε τα καθήκοντα του Προεδρείου.
Σας είπα -και νοµίζω ότι συµφωνούµε- ότι οι πράξεις νοµοθε-
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τικού περιεχοµένου πολλές φορές δεν αιτιολογούνται όσο θα
πρέπει. Θεωρώ ότι η Κυβέρνηση έχει αυτό το δικαίωµα, αλλά δεν
πρέπει να γίνεται κατάχρηση. Συµφωνούµε. Επίσης, συµφωνούµε στο ότι δεν θα πρέπει τροπολογίες, και µάλιστα µε διαφορετικό περιεχόµενο από ό,τι η πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου,
να κατατίθενται.
Ως προς το θέµα των άρθρων, τονίσαµε χθες ότι κατά τη διάρκεια της συζήτησης τοποθετούνται οι Βουλευτές και τα κόµµατα
στο τι ψηφίζουν και στο τι όχι και κατά την ψηφοφορία γίνεται η
µία ψηφοφορία, τουλάχιστον όπως αυτήν τη στιγµή γίνεται µε
τον υπάρχοντα Κανονισµό, αλλά καταγράφονται οι δηλώσεις των
συναδέλφων και του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου και µπορεί
ο κάθε Βουλευτής να κάνει χρήση επί του συγκεκριµένου ζητήµατος, γιατί µόνο γι’ αυτό έχει ισχύ. Όταν µία τροπολογία υπερψηφίζεται µε εκατόν εξήντα τέσσερις ψήφους και µε δεδοµένο
ότι τα τέσσερα από τα πέντε άρθρα µπορεί να είχαν παραπάνω
ψήφους, δεν σηµαίνει ότι είναι αντικανονική ή αντισυνταγµατική
ή σε παρανοµία όσον αφορά στον Κανονισµό. Τα εξηγήσαµε
αυτά χθες. Θέλω, λοιπόν, και πάλι να πω ότι, σύµφωνα µε τα
ισχύοντα στον Κανονισµό, θεωρώ ότι το Προεδρείο κινείται µέσα
στη βάση την οποία ορίζει για να διευθύνει τις συζητήσεις.
Ο κ. Μαριάς έχει το λόγο.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, αυτή η
σύντοµη παρέµβαση θεωρώ ότι είναι συνέχεια των όσων είπαµε
χθες. Διότι χθες από την εικόνα που υπήρχε στη Βουλή νοµίζω
ότι καταδείχθηκε σε όλη την ελληνική κοινωνία ότι, εάν δεν προσέξουµε, εάν δεν τηρηθεί πραγµατικά ο Κανονισµός, δηµιουργείται πλέον µία εικόνα υποβάθµισης της ίδιας της Βουλής και
αυτό είναι εις βάρος του ίδιου του δηµοκρατικού πολιτεύµατος.
Κατά την έννοια αυτή, µε βάση ορισµένα συµπεράσµατα που
βγάλαµε χθες, θα πρέπει σιγά-σιγά αυτά να λαµβάνουν σάρκα
και οστά.
Παρατήρηση πρώτη. Κατά την άποψή µου, ο Κανονισµός λύνει
πάρα πολλά ζητήµατα και από τη στιγµή που θα εφαρµόζεται
πραγµατικά -και εδώ δεν είναι θέµα της πλειοψηφίας του Σώµατος- ο Κανονισµός ως τέτοιος, έως ότου αλλάξει, υπερισχύει της
όποιας τεχνητής ή µη πλειοψηφίας που διαµορφώνεται στη
Βουλή. Δηλαδή –και είναι γνωστό- δεν επιτρέπεται να υπάρχουν
τροπολογίες κατά την κύρωση πράξεων νοµοθετικού περιεχοµένου και είναι απλό, διότι η πράξη ως τέτοια κυρούται και εφαρµόζεται. Δεν µπορείς να έχεις τροπολογία.
Πολύ δε περισσότερο –προσέξτε- στην ίδια την πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου, ασχέτως από τις τροπολογίες που ήρθαν,
υπάρχει µία τροπολογία του Υπουργού που τροποποιεί την
πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου, χωρίς καν να έχει υπογράψει
ο Πρόεδρος της Δηµοκρατίας και χωρίς απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου. Αυτά είναι φαινόµενα επικίνδυνα. Είναι µία λέξη
«και», αλλά δεν έχει σηµασία, διότι, όταν ανοίξεις αυτό το κανάλι,
δηµιουργείς προβλήµατα.
Δεύτερον, δώσαµε µεγάλη µάχη και κάπου συµφωνήθηκε στις
κυρώσεις διεθνών συµβάσεων να µην έρχονται τροπολογίες. Σε
κάποιο βαθµό αυτό άρχισε να τηρείται.
Τρίτον, η έννοια της τροπολογίας είναι ότι πράγµατι τροποποιεί κάτι. Δεν είναι ένα αυτοτελές γεγονός, µε πλήρη νοµοθετική
ρύθµιση και πολλές φορές µάλιστα εκτός αντικειµένου.
Το τέταρτο σηµείο όταν έχεις µία τροπολογία -γι’ αυτό και
ήρθα προηγουµένως στο γραφείο σας και σας βρήκα και τοποθετήθηκα και στην Ολοµέλεια και χαίροµαι γιατί µε πληροφορήσατε για την άµεση ενέργεια την οποία κάνει το Προεδρείο µετά
τις παρεµβάσεις των Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων που θέσαµε το θέµα- είναι το εξής. Έρχοµαι ξανά στην τροπολογία του
Υπουργείου Παιδείας, που για µένα πράγµατι η παράγραφος
πλέον 9 αυτής είναι σηµαντική, όσον αφορά στο τι θα γίνει µε τις
εξετάσεις τον Φεβρουάριο και τον Ιούνιο για να µη χαθεί το εξάµηνο. Ναι, αυτό να λυθεί τώρα, να το ψηφίσουµε, να τελειώνει.
Όµως, εδώ εµπεριέχονται πάρα πολλές ρυθµίσεις, για τις οποίες
σε άλλες θέλουµε να ψηφίσουµε υπέρ και σε άλλες κατά. Θα µας
ξαναβάλει, δηλαδή, στο ίδιο δίληµµα να φθάσουµε το απόγευµα
και να ξαναδηµιουργείται θέµα. Γι’ αυτό η παράκληση ήταν να
τα αποσύρει αυτά ο κύριος Υπουργός και να κρατήσει µόνο το
σηµείο που χρειάζεται.
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Εποµένως, κύριε Πρόεδρε, κάνω έκκληση προς τους συναδέλφους της πλειοψηφίας, διότι και αυτοί αυτήν τη στιγµή παίζουν
ένα ρόλο. Αν οι ίδιοι δεν δεχτούν αυτήν τη διαδικασία, θα καταλάβει και η ίδια η Κυβέρνηση ότι δεν µπορεί να προχωρεί έτσι.
Δηλαδή, οι συνάδελφοι -και είναι έκκληση προς την πλειοψηφίαπρέπει να σταθούν και αυτοί στο ύψος των περιστάσεων, να βάλουν ένα φρένο και, αν πράγµατι χρειάζεται σήµερα να κάνουµε
µία ρύθµιση, να την κάνουµε. Τα υπόλοιπα να σταµατήσουν, για
να περάσει το µήνυµα ότι η Βουλή δεν µπορεί να υπηρετεί την
Κυβέρνηση. Η Κυβέρνηση εξαρτάται από την ψήφο και από την
εµπιστοσύνη της Βουλής και πρέπει αναλόγως να φέρεται.
Το ίδιο πρέπει να ισχύσει -και τελειώνω, κύριε Πρόεδρε- και
για τον κοινοβουλευτικό έλεγχο. Δεν έρχονται οι Υπουργοί να
απαντήσουν στις ερωτήσεις. Εδώ πρέπει να υπάρξει µία πραγµατικά αποφασιστική στάση της Βουλής, για να µπορέσουµε να
προχωρήσουµε.
Εποµένως θεωρώ σηµαντική την παρέµβαση που έκανε το
Προεδρείο πριν από λίγο σε συνέχεια της χθεσινής συζήτησης.
Κάπου πρέπει να καταλήξουµε και σε µία απόφαση, όµως.
Θεωρώ σηµαντική και τη δέσµευση που έκανε η Κυβέρνηση,
ότι στις πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου δεν θα φέρνει τροπολογίες. Μα, αυτό ούτως ή άλλως απαγορεύεται και από τον
Κανονισµό. Ας εφαρµόσουν τον Κανονισµό και ας µην πιέζει η
Κυβέρνηση τους Βουλευτές της να περάσουν πράγµατα τα
οποία δεν επιτρέπονται.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Τον λόγο
έχει ο κ. Λοβέρδος.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ήθελα να ξεκινήσω από το τελευταίο που είπε ο κ. Μαριάς
και το οποίο ζω τουλάχιστον για πρώτη φορά στα χρόνια που
έχω στη Βουλή των Ελλήνων. Είναι η πρώτη περίοδος στην οποία
υπάρχει τόση απαξία από την πλευρά των Υπουργών σε σχέση
µε τον επίκαιρο κοινοβουλευτικό έλεγχο, κύριε Πρόεδρε. Οι
Υπουργοί δεν έρχονται ή, για να έρθουν, πρέπει να κινήσουµε γη
και ουρανό. Δεν είναι κατάσταση αυτή.
Σε εµάς, στις θητείες µας και στις θητείες σας, η µη προσέλευση Υπουργού να απαντήσει, ή έστω Υφυπουργού που θα τον
καλύψει, σήµαινε εµφύλιο πόλεµο, ειδικά από συναδέλφους που
ανήκαν στις ίδιες Κοινοβουλευτικές Οµάδες.
Πρέπει να το δείτε αυτό, διότι αισθανόµαστε τελείως -πώς να
το πω;- περιττοί, όταν δεν µπορούµε να ελέγξουµε το κοινοβουλευτικό έργο. Ακόµη, στις γραπτές µας ερωτήσεις, τις οποίες
πολλές φορές χρησιµοποιούµε περισσότερο, οι απαντήσεις είναι
«κονσέρβα». Είναι σε τρεις σειρές και «κονσέρβα». Δηλαδή δεν
µπαίνουν στον κόπο να σου πουν κάτι σχετικά µε το θέµα για το
οποίο εσύ νοµίζεις ότι πρέπει να ασκηθεί ο ήπιος αυτός τρόπος
κοινοβουλευτικού ελέγχου.
Τώρα, σχετικά µε αυτά που είπατε, κατ’ αρχάς είναι πολύ θετική η παρέµβασή σας. Θα κάνω ορισµένες -αν θέλετε- συµπληρώσεις προς αξιοποίηση.
Πρώτον, όχι µόνο δεν πρέπει να υπάρχει τροπολογία σε πράξη
νοµοθετικού περιεχοµένου αλλά ούτε και τροποποίηση υφιστάµενης διάταξης που συµπεριλαµβάνεται στο corpus της πράξης
νοµοθετικού περιεχοµένου. Δηλαδή, όχι µόνο δεν πρέπει να έρχεται κάτι άλλο την τελευταία στιγµή, αλλά δεν πρέπει και να
συµπεριλαµβάνεται στο ίδιο το κείµενο τίποτα περισσότερο από
την ίδια την πράξη την οποία καλείται η Βουλή να κυρώσει ή να
µην κυρώσει.
Δεύτερον, από την εµπειρία µου προκύπτει -και νοµίζω ότι θα
συµφωνήσουν πολλοί- ότι όσο κακό είναι να έρχονται µεγάλες
τροπολογίες µε πάρα πολλά θέµατα, τόσο κακό είναι να µη γίνονται καθόλου τροπολογίες. Διότι υπάρχουν έκτακτες συνθήκες
που επιβάλλουν να έρθει ένα θέµα εδώ για ταχύτατη ρύθµιση.
Αυτό που ζήσαµε χθες εµπεριέχει µια µορφή υπερβολής σε
ό,τι αφορά στην αντίδραση αλλά και µία µορφή ορθού µέσα. Δεν
µπορεί να καλείσαι να ψηφίσεις ως τροπολογία µία ρύθµιση που
έχει διαφορετικά πράγµατα, για τα οποία θέλεις να κρατήσεις
διαφορετική στάση.
Άρα ίσως θα πρέπει να δείτε συµπληρωµατικά -επειδή δεν
µπορούµε να καταργήσουµε τις τροπολογίες, είναι λάθος- να
είναι λιτό το περιεχόµενό τους και να είναι, όπως είπε ο συνά-
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δελφος κ. Μαριάς, τροπολογία, να µην είναι σχέδιο νόµου. Αυτό
και µε το µάτι φαίνεται, κύριε Πρόεδρε. Εσείς έχετε την αρµοδιότητα να στείλετε κάτι πίσω. Μας το έχουν κάνει πολλές φορές,
κύριε Πρόεδρε, λέγοντάς µας «αυτό να µην το δεχτείτε ως τροπολογία».
Όλοι στην ανάγκη και στην πίεση προσπαθούν να φέρουν θέµατα για ρύθµιση στη Βουλή. Δεν υπάρχει πονηρία, όχι πάντα
τουλάχιστον. Από την άλλη πλευρά, όµως, κύριε Πρόεδρε, η χθεσινή τροπολογία, ας πούµε, είχε για µένα ένα άρθρο που έπρεπε
να ψηφιστεί. Αυτό ήταν το άρθρο 5. Βέβαια και τα άρθρα 1, 2, 3
και 4, που ήταν ανώδυνα, έπρεπε να ψηφιστούν. Η παράγραφος
10 του άρθρου 5 όµως είχε θέµα. Δεν µπορούσα να το θέσω. Το
έθεσα στον Υπουργό και έκανα και µία ανακοίνωση.
Συµπεραίνω, όµως, ότι πρέπει µε κάποιον τρόπο να έχουµε δικαίωµα και επί τροπολογίας και σε µια ονοµαστική ψηφοφορία
να µπορούµε να κάνουµε διαφοροποιήσεις. Δεν µπορεί να είµαστε 100% κατά, ενώ δεν θέλουµε να είµαστε έτσι, ούτε 100%
υπέρ, ενώ έχουµε διαφορές σε κάποια άλλα επιµέρους θέµατα.
Άρα νοµίζω ότι πρέπει να αξιοποιήσετε και µόνοι σας τον Κανονισµό, χωρίς να υπάρχουν σηµαντικές και κοσµογονικές αλλαγές
εδώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος–Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Κύριε
συνάδελφε, αυτή θα είναι και µια συζήτηση η οποία θα γίνει και
στη Διάσκεψη –όχι σήµερα- εν ευθέτω χρόνω, όπως θα τεθεί και
από τα κόµµατα.
Επαναλαµβάνω, όµως, ότι για τα χθεσινά κάναµε συζήτηση
χθες. Καταλήξαµε τελικά στο ότι χθες ήταν ορθή µε βάση τον
Κανονισµό η ψηφοφορία. Ο κάθε συνάδελφος έχει δικαίωµα να
τοποθετηθεί, να πει πού τελικά συµφωνεί και πού διαφωνεί. Στο
τέλος, όµως, όπως το πάµε θα ψηφίζουµε και στο κάθε άρθρο
την κάθε παράγραφο, στην κάθε παράγραφο την κάθε πρόταση
και στην κάθε πρόταση θα λέµε «ας αφαιρεθεί το «και», ας µπει
το «συν»».
Αυτό κάπου µπορεί να είναι και σωστό να γίνει και να είναι και
πιο δηµοκρατικό. Ξέρετε, όµως, ότι αυτές οι διαδικασίες θα είναι
χρονοβόρες και αποκλείεται τριακόσιοι άνθρωποι να συµφωνήσουµε σε αυτό το θέµα.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος–Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Κύριε
Πρόεδρε, ένα λεπτό, γιατί έχουν ζητήσει το λόγο οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι.
Παρακαλώ, ας µην επανέλθουµε στο χθεσινό κι ας µην ξεφύγουµε µε το θέµα των ελέγχων και της παρουσίας, γιατί είναι
επόµενο ζήτηµα. Εγώ συζητώ για το συγκεκριµένο ζήτηµα, τις
συγκεκριµένες τροπολογίες, κάνοντας και τις συγκεκριµένες
υποδείξεις προς την Κυβέρνηση και ανακοινώνοντας και τη συγκεκριµένη συµφωνία µε την Κυβέρνηση.
Θα λάβει τον λόγο ο κ. Οικονόµου και ο κ. Κουκουλόπουλος
και θα τελειώσουµε.
Κύριε Οικονόµου, έχετε τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, κατ’ αρχάς, θεωρούµε θετική τη δική σας παρέµβαση. Νοµίζω ότι η παρέµβασή
σας είναι στο πνεύµα και της δικής µας τοποθέτησης, της τοποθέτησης του ειδικού αγορητή κ. Αναγνωστάκη.
Και στην επιτροπή και εδώ τι είπε η Δηµοκρατική Αριστερά;
Είπε ότι δεν µπορεί να γίνεται υπέρµετρη χρήση –κατάχρηση,
δηλαδή- σε ένα εργαλείο που υπάρχει πραγµατικά και είναι η
πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου. Αυτό µάς φτάνει στο σηµείο
να υποθέσουµε ότι υπάρχει προχειρότητα, αποσπασµατικότητα
στη νοµοθετική λειτουργία και πρωτοβουλία της Κυβέρνησης.
Δεν κοσµεί την Κυβέρνηση µια τέτοια χρήση αυτού του εργαλείου.
Από εκεί και πέρα -επειδή νοµίζω ότι η Δηµοκρατική Αριστερά
θα είναι η τελευταία που µπορεί να κατηγορηθεί για δογµατισµό
ή για φανατισµό ή για στάση µέσα στη Βουλή που να µην έχει
ορθολογικότητα µέσα της- τι είπαµε; Είπαµε ότι πραγµατικά στις
πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου δεν µπορούν να µπαίνουν
τροπολογίες, οι οποίες ουσιαστικά να είναι άλλες νοµοθετικές
πράξεις εξ ολοκλήρου αντίθετες ή διαφορετικές ή σε άλλο
πνεύµα.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Σήµερα, για παράδειγµα, έχουµε τρία ουσιαστικά νοµοσχέδια.
Έχουµε τρεις διαφορετικές νοµοθετικές προσεγγίσεις. Ειδικά,
όσον αφορά το Υπουργείο Παιδείας, είναι ένα ολόκληρο νοµοσχέδιο αυτό ξεχωριστό. Δεν µπορούν να γίνουν δεκτά.
Προσέξτε, έχουµε ψηφίσει πολλές πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου και κυρώσεις, γιατί έπρεπε και γιατί υπήρχε µια τέτοια
ανάγκη. Όταν ο τόπος έχει ανάγκη µιας γρήγορης απόφασης,
δεν θα πούµε ότι δεν θα µπούµε σε αυτήν την υπόθεση ως Δηµοκρατική Αριστερά. Εδώ, όµως, δεν υπάρχει το έκτακτο. Νοµίζω
ότι όλοι το αναγνωρίζουν αυτό µέσα στην Αίθουσα. Δεν µπορούµε να δεχθούµε διά της τροπολογίας να περνάει ένα ολόκληρο νοµοσχέδιο από την «πίσω πόρτα». Αυτό είναι πέραν της
προχειρότητας και της αποσπασµατικότητας και δηµιουργεί και
υποψίες.
Άρα, λοιπόν, εµείς χαιρετίζουµε τη δική σας πρωτοβουλία.
Πραγµατικά, σήµερα θα σταθούµε κριτικά απέναντι σε αυτήν την
υπόθεση. Διότι υπάρχουν κάποιες διατάξεις που πρέπει πραγµατικά να ψηφίσουµε. Συµφωνώ µε προλαλήσαντα συνάδελφο, ο
οποίος είπε ότι υπάρχουν διατάξεις που πρέπει να τις ψηφίσουµε
και να τις δούµε, όχι όµως µε αυτόν τον τρόπο.
Άρα, λοιπόν, λόγο δεν θα δώσουν αυτοί που δεν δέχονται, δεν
ικανοποιούν αυτήν τη µεθοδολογία, αλλά αυτοί που επιλέγουν
αυτήν τη µεθοδολογία. Πιστεύω ότι µας παρακολουθούν και οι
ενδιαφερόµενοι. Υπάρχει πολύς κόσµος. Υπάρχουν φοιτητές, µαθητές, πολλές κατηγορίες του κοινωνικού συνόλου που παρακολουθούν τις συνεδριάσεις και θα καταλάβουν ότι εδώ δεν θα
βρούµε µια ευκαιρία να βάλουµε µέσα ό,τι βρούµε, ό,τι µας συµφέρει και ό,τι έχουµε στο µυαλό µας.
Παρακαλώ να το τηρήσετε αυτό που είπατε. Εµείς συµφωνούµε µε την πρωτοβουλία σας. Νοµίζω ότι σήµερα πρέπει να
είναι η τελευταία κοινοβουλευτική ηµέρα που θα ανεχθούµε τέτοιου είδους συµπεριφορές.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος–Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.
Εγώ θέλω, επίσης, να ξαναθυµίσω ότι την Τρίτη ξεκινάµε τον
προϋπολογισµό. Ψηφίζουµε το Σάββατο. Κατά συνέπεια, µια
βδοµάδα νοµοθετικής εργασίας για την Κυβέρνηση δεν θα υπάρχει.
Όλοι γνωρίζουµε ότι πάντα όταν κλείνουµε το χρόνο πρέπει
να ολοκληρώσουµε νοµοσχέδια, επειδή στις 31 Δεκεµβρίου λήγουν πάρα πολλές υποχρεώσεις. Θα µου πείτε «αφού το ξέρει
και η Κυβέρνηση, γιατί δεν το έφερε πιο νωρίς;». Ακριβώς γιατί
είµαστε σε µια έκτακτη κατάσταση και διότι θα διαβουλεύεται µε
τα κόµµατα που τη στηρίζουν, τους συναδέλφους.
Γι’ αυτό θεωρώ ότι έχει µία δικαιολογηµένη στάση σήµερα για
τις δύο τροπολογίες. Ζήτησα να είναι η τελευταία φορά.
Από εκεί και πέρα, επί της κάθε τροπολογίας κάθε συνάδελφος θα τοποθετηθεί µε την ευχέρεια του χρόνου που του δίνει ο
Κανονισµός και η συζήτηση θα συνεχιστεί.
Ο κ. Κουκουλόπουλος έχει το λόγο για δύο λεπτά και έπειτα ο
κ. Βορίδης.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ χαιρετίζουµε την πρωτοβουλία
σας. Επικροτούµε το περιεχόµενο και προτείνουµε να γίνει
ακόµα πιο αυστηρή και οριοθετηµένη η απόφαση της Διάσκεψης
των Προέδρων µε πρωτοβουλία σας. Νοµίζω ότι είναι απολύτως
καθαρό αυτό που λέω.
Αντί να ξεκινήσω από το τελευταίο που είπατε, κύριε Πρόεδρε,
θα ήθελα να πω -ας µιλήσω εγώ που είµαι από τους λιγότερο έµπειρους Βουλευτές στην Αίθουσα, είµαι τέσσερα χρόνια Βουλευτής- ότι από τις 17 Ιουνίου και µετά και ως τρικοµµατική και ως
δικοµµατική η Κυβέρνηση δεν διακρίνεται στο νοµοθετικό έργο
για την επιµέλειά της. Συγκρίνετέ την µε τη προηγούµενη κυβέρνηση, η οποία ήταν σε εξίσου –αν όχι περισσότερο- έκτακτες καταστάσεις. Πάρτε την ηµερήσια διάταξη από τις 17 Ιουνίου και
µετά και θα δείτε ατέλειωτες κενές βδοµάδες. Ατέλειωτες! Εβδοµάδες κατά τις οποίες η µόνη νοµοθετική εργασία ήταν κύρωση
συµβάσεων, ενσωµάτωση οδηγιών και πάει λέγοντας.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Σωστό αυτό.
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Άρα, λοιπόν, υπάρχει ένα θέµα.
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Η αναβάθµιση του Κοινοβουλίου είναι θεµελιώδης προϋπόθεση για να ξεπεράσουµε την κρίση, η αναβάθµιση των θεσµών
γενικότερα, του Κοινοβουλίου ειδικότερα.
Η έκτακτη ανάγκη της χώρας αµφισβητείται µόνο από όσους
δεν θέλουν να δουν µπροστά τους και γύρω τους. Άρα πρέπει
να κρατήσουµε µία ισορροπία. Πρέπει να αποφεύγουµε τις ακρότητες είτε από την πλευρά της Κυβέρνησης, που έχει τη νοµοθετική πρωτοβουλία, είτε από την πλευρά των κοµµάτων της
Αντιπολίτευσης.
Ό,τι ζήσαµε χθες, κύριε Πρόεδρε, όµως, µας φέρνει κοντά σε
ένα πολιτικό πρόβληµα. Αυτό που ζήσαµε χθες πηγάζει αφ’ ενός
µεν από ένα γενικό και αφ’ ετέρου από ένα ειδικότερο πρόβληµα.
Το γενικό πρόβληµα είναι η έλλειψη µέτρου, που χαρακτηρίζει
γενικότερα το πολιτικό σύστηµα της χώρας, και το ειδικότερο
πρόβληµα είναι αυτό το οποίο επισηµάναµε και εγώ και ο Πρόεδρος κ. Απόστολος Κακλαµάνης, µία τεχνητή πόλωση, η οποία
δεν έχει καν περιεχόµενο και είναι στο κατώφλι του 20%.
Τελικά, καθηµερινά βλέπουµε ποιο δένδρο ποτίζει αυτή η πρακτική. Δεν θέλουµε να το καταλάβουµε;
Είναι δυνατόν συλλήβδην να µιλάµε για πραξικοπήµατα; Ορίστε, µιλάµε σήµερα για µία πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου
που δεν είναι πραξικόπηµα ούτε είναι εκβιαστική. Καλώς είχε
γίνει πράξη. Αυτό ακούσαµε µέχρι τώρα και από τους εισηγητές
των κοµµάτων. Έτσι δεν είναι; Έχει περάσει, όµως, µία αντίληψη,
µε ευθύνη της Αντιπολίτευσης, πως κάθε πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου είναι για το πυρ το εξώτερο. Δεν είναι έτσι.
Από την άλλη, βέβαια, δεν µπορεί να έρχονται τα πάντα µε
πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου και πάει λέγοντας. Ας µη γίνοµαι κοινότοπος και επαναλαµβάνω ζητήµατα που έχουν ειπωθεί.
Κύριε Πρόεδρε, εγώ πιστεύω, εµείς πιστεύουµε –µιλώντας ως
Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ- ότι εφόσον έχουµε
–και εγώ λέω ότι έχουµε, εγώ δεν αµφισβητώ κανέναν- επίγνωση
των αναγκών και προτεραιοτήτων της χώρας, µπορούµε να κάνουµε αυτό που πρέπει να κάνουµε.
Θέλω να αιτιολογήσω -αυτό το οποίο στην αρχή είπατε, ότι
µένει από εµάς και τη Νέα Δηµοκρατία να αιτιολογήσουµε- γιατί
σήµερα συναινέσαµε, για ποιο λόγο συναινέσαµε στις διατάξεις.
Δεν θα µπω στην ουσία των διατάξεων. Είναι ένα πολύ καλό παράδειγµα οι δύο διατάξεις του Υπουργείου Παιδείας και του
Υπουργείου Εργασίας.
Από την ώρα που κατατίθενται, κύριε Πρόεδρε, δηµιουργούν
ένα τετελεσµένο. Δεν είναι ότι είµαστε εµείς πειθήνια όργανα της
Κυβέρνησης και της πλειοψηφίας και όλα αυτά τα υπερβολικά
που κατά καιρούς ακούµε.
Το ένα άρθρο, όπως θα πούµε και στη συνέχεια κατά τη συζήτηση, αφορά στο κρισιµότατο θέµα της εθελουσίας εξόδου στις
τράπεζες. Είναι βασικότατη προϋπόθεση, για να ολοκληρωθεί
οµαλά η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Εµείς πρώτοι και καλύτεροι, περισσότερο από τον καθένα –επιτρέψτε µου να πω-,
ως ΠΑΣΟΚ, που έχουµε τραβήξει όσα έχουµε τραβήξει και έχουµε σηκώσει το «σταυρό του µαρτυρίου», όταν ψηφίζαµε µόνοι
µας κοινές µετοχές, θέλουµε ήρεµη συζήτηση, για να καταλάβει
ο ελληνικός λαός ποιος είναι τι και τι λέει καθένας από µας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Μην
µπούµε επί της ουσίας.
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Θέλουµε, λοιπόν, ήρεµες συζητήσεις και όχι να αρχίσουν οι υπερακοντισµοί από εδώ και από
εκεί και µία ιστορία των τραπεζών, «είσαι, δεν είσαι και λοιπά».
Αν πάλι αποσυρθεί η διάταξη, δίνουµε ένα µήνυµα ότι κάτι δεν
πάει καλά µε τo Κοινοβούλιο και είναι ένα τεράστιο ζήτηµα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Μην
µπούµε τώρα στη συζήτηση των τροπολογιών. Αυτά θα τα συζητήσουµε την ώρα που θα συζητείται η τροπολογία. Μην µπούµε
τώρα σ’ αυτό, γιατί θα ανοίξουµε νέο κύκλο.
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Όµως, θέλω να πω το εξής και
µε αυτό τελειώνω. Να ξέρετε ότι επ’ ουδενί δεν δίνουµε άφεση
αµαρτιών. Ναι, κριτικάρουµε το Υπουργείο Εργασίας και την πολιτική του ηγεσία. Κατέθεσε την τροπολογία εµπρόθεσµα την
Παρασκευή, αλλά προς Θεού, κύριε Πρόεδρε! Χθες στις έξι το
απόγευµα ξεκίνησε νοµοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας. Δεν
µπορούσε να µπει εκεί η τροπολογία; Για το Θεό! Νοµίζουµε, λοι-
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πόν, ότι είναι µπροστά µας το πρόβληµα, µπροστά µας και η
λύση.
Και κλείνω όπως ξεκίνησα. Χαιρετίζουµε την πρωτοβουλία,
συµφωνούµε µε το περιεχόµενό της και σας προτείνουµε να είναι
ακόµα πιο αυστηρή και οριοθετηµένη η απόφαση της Διάσκεψης
των Προέδρων για το θέµα των τροπολογιών στους νόµους κ.λπ..
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Θεωρώ
ότι η προσπάθεια όλων των κοµµάτων της Βουλής είναι να
βγούµε από την κρίση χωρίς καµµία δηµοκρατική έκπτωση στο
διάλογο, στο Κοινοβούλιο, στα ατοµικά δικαιώµατα.
Τον λόγο έχει ο κ. Βορίδης, τελευταίος επί του συγκεκριµένου
θέµατος, ώστε µετά να συνεχίσει η συζήτηση.
Κύριε Βορίδη, έχετε τον λόγο.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, προφανώς και η
Νέα Δηµοκρατία επικροτεί την πρωτοβουλία σας. Όµως, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, αν ανοίξουµε µια τέτοια συζήτηση –και
εγώ θεωρώ ότι πρέπει να γίνει- αυτή είναι µια µεγαλύτερη συζήτηση, γιατί εγώ καταλαβαίνω και τις νοµοθετικές αναγκαιότητες
και την πίεση που έχει η Κυβέρνηση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ξέρετε τι συζητάµε σήµερα;
Αφιερώσαµε µια ηµέρα νοµοθετικής εργασίας για δυο εδάφια,
σε µια παράγραφο, σε ένα άρθρο στον Κώδικα Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων. Ολόκληρη µέρα σήµερα µε επτά εισηγητές
αφορά δυο εδάφια. Αυτή είναι η νοµοθετική δουλειά της ηµέρας.
Και αυτό το λέω γιατί; Γιατί σε ορισµένες περιπτώσεις, κύριε
Πρόεδρε, η διαδικασία είναι εξαιρετικά πολυτελής, ενώ σε ορισµένες άλλες περιπτώσεις η διαδικασία είναι απολύτως συνοπτική και δεν δίνεται ο χρόνος να υπάρξει η απαραίτητη νοµοθετική βάση και να γίνει η νοµοθετική δουλειά.
Αυτό είναι δοµικό κακό, το οποίο πρέπει να αντιµετωπιστεί στη
νοµοθεσία. Γιατί υπάρχει αυτό, κύριε Πρόεδρε; Διότι έχουµε τέτοια εκτεταµένη νοµοθεσία. Τα Υπουργεία, προκειµένου να παρέµβουν σε µια σειρά από βιοτικά ζητήµατα που ανακύπτουν, δεν
µπορούν να το λύσουν µε νοµοθετικές εξουσιοδοτήσεις.
Η νοµοθεσία είναι τροµακτικά λεπτοµερής και χρειάζονται όλα
να έρχονται στο Κοινοβούλιο, ακόµα και η παραµικρή παρέµβαση. Αυτό είναι δοµικό νοµοθετικό πρόβληµα το οποίο πρέπει
να αντιµετωπιστεί.
Το τελευταίο που θέλω να πω είναι το εξής. Έχουµε επίσης,
για λόγους καλής νοµοθετήσεως, εισαγάγει µια -πάλι κατά τη
γνώµη µου- πολυτελή διαδικασία στη Βουλή. Από τη στιγµή που
εισάγεται ένα νοµοσχέδιο και κατατίθεται, µέχρι να ολοκληρωθεί
η συζήτησή του, θέλουµε τέσσερις εβδοµάδες. Χρειάζεται ένας
µήνας, για να ολοκληρωθεί µια νοµοθετική πρωτοβουλία. Υπάρχει βέβαια η διαδικασία του µικρού κατεπείγοντος και η διαδικασία του κατεπείγοντος, αλλά και σε αυτήν η Αντιπολίτευση και
πάλι αντιδρά και λέει ότι δεν πρέπει να γίνεται έτσι κ.λπ..
Τι θέλω να πω; Ναι, πράγµατι το να έρχονται εκτενείς τροπολογίες µε ερανιστικές µάλιστα διατάξεις, οι οποίες είναι από εδώ
και από εκεί σε διάφορα νοµοθετήµατα, παραδείγµατος χάριν,
του Υπουργείου Παιδείας, του Υπουργείου Εργασίας ή του
Υπουργείου Οικονοµικών σε άλλες περιπτώσεις, δεν είναι καλή
νοµοθέτηση. Από την άλλη µεριά, οφείλουµε να κατανοούµε και
τις αναγκαιότητες, ότι, δηλαδή, κάποια στιγµή πρέπει να λύνονται και τα θέµατα.
Νοµίζω ότι σταθµίζοντας όλα αυτά, η έκκλησή σας είναι σωστή
και υπ’ αυτήν την έννοια επαινετή. Από την άλλη µεριά, εγώ θέλω
να πιστεύω ότι και ο στόχος της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης δεν
είναι να καταλήξουµε σε µια νοµοθετική παραλυσία και να µην
µπορεί να προχωρά το κυβερνητικό έργο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Κύριοι
συνάδελφοι, σας ευχαριστώ για τις τοποθετήσεις σας.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Κύριε
Πρόεδρε, επειδή έχουµε τη Διάσκεψη, πρέπει να ολοκληρώσουµε τη συζήτηση.
Θέλετε να µιλήσετε επί της διαδικασίας;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Ναι, επί της διαδικασίας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Αν µου
επιτρέπετε, κύριε Πρόεδρε…
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ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Θέλω να πω την άποψή µου.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Ορίστε,
κύριε Πρόεδρε.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Πολλά πράγµατα που ακούω
δεν έχουν καµµία σχέση ούτε µε το έργο και την ευθύνη της Κυβέρνησης ούτε µε το έργο και την ευθύνη της Βουλής.
Το λέω για πολλοστή φορά, ότι πρώτα από όλα υπάρχει το
Σύνταγµα και ο Κανονισµός. Στη Διάσκεψη, που θα πάµε µετά,
θα σας διαβάσω τις σχετικές διατάξεις, αν κάποιος δεν τις έχει
διαβάσει. Το ότι επί τόσα χρόνια γίνεται κάθε φορά αυτή η διαδικασία –µε την οποία ο ελληνικός λαός, όπως διαβάζω µετά
στον Τύπο ή στα άλλα Μέσα θεωρεί ότι εδώ βυζαντινολογούµεέχει να κάνει µε το ότι δεν σεβόµαστε, ούτε η Κυβέρνηση και στη
συνέχεια ούτε εµείς, το Σύνταγµα και τον Κανονισµό.
Απλούστατα, κύριε Πρόεδρε, όπως ξέρουµε όσοι έχουµε διατελέσει και Υπουργοί, αν δεν έχει κοινοβουλευτική πείρα ο
Υπουργός, µε τον τρόπο µε τον οποίο συγκροτούνται τα επιτελεία στα υπουργικά γραφεία, εάν µία οµάδα από τη Γενική Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Έργου δεν κάνει είτε κάποια ενηµερωτικά κείµενα είτε κάποιες συναντήσεις κατά Υπουργεία, κατά
οµάδες Υπουργείων, θα έχουµε συνεχώς αυτά τα προβλήµατα.
Το γεγονός ότι αυτή η Κυβέρνηση νοµοθετεί µε πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου οφείλεται στο γεγονός ότι υπάρχει ένα
κέντρο το οποίο, πολλές φορές ερήµην των αρµοδίων Υπουργών
-το έχουµε διαπιστώσει µε πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου-,
ετοιµάζει το νοµοθέτηµα και όχι αρµόδιο Υπουργείο έργο του
πρέπει να είναι αυτό και έχουµε και περιπτώσεις Υπουργών που
δεν υπέγραφαν ή δεν υπογράφουν.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Υπάρχει, λοιπόν, πρόβληµα λειτουργίας της Κυβέρνησης.
Υπάρχει πρόβληµα λειτουργίας του Κοινοβουλίου. Εγώ µε πάρα
πολλά που ακούστηκαν όχι µόνο δεν συµφωνώ, αλλά αυτά «αλληλογρονθοκοπούνται» µε το Σύνταγµα και τον Κανονισµό της
Βουλής.
Σας το είπα πολλές φορές. Οι επιτροπές νοµοθετούν, συζητούν και ψηφίζουν κάθε νοµοσχέδιο και το Σύνταγµα λέει «διατίθεται µία ηµέρα στην Ολοµέλεια –µία συνεδρίαση µάλιστα λέεικαι εκεί ψηφίζεται ενιαία επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου το νοµοσχέδιο».
Μπορεί Υπουργοί άπειροι περί τη λειτουργία του Κοινοβουλίου να µην το καταλαβαίνουν. Αλλά, αν γίνει αυτό, τότε ταχύτερα θα διεκπεραιώνεται το έργο της Κυβέρνησης, η Βουλή θα
ξέρει για τι συζητά και δεν θα αιφνιδιάζεται µε τροπολογίες µε
τόσα άρθρα. Αυτό είναι αυτονόητο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Καλώς και πολύ σωστά κάνατε αυτήν την παρέµβαση, αλλά
πρέπει και να εφαρµοστεί. Πολλές φορές αυτά τα κείµενα είναι
γραµµένα στο «γόνατο», κύριε Πρόεδρε.
Εδώ βλέπω ότι εξουσιοδοτείται ο Γενικός Γραµµατέας της Κυβέρνησης από τις 22 µέχρι το τέλος του Δεκεµβρίου να ορίζει
άλλη, προγενέστερη, χρονολογία δηµοσίευσης για πράξεις που
µπορεί να εκδίδονται προφανώς σε αυτό το διάστηµα. Τι να πω;
Τουλάχιστον εκεί ας γράψουν «όχι νωρίτερα αυτής της ηµέρας
που ορίζεται σε αυτήν τη διάταξη». Είναι µία διάταξη στον αέρα…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Μην
µπούµε επί της ουσίας, κύριε Πρόεδρε.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Σας ζητώ συγγνώµη, διότι καθυστερούµε και τη Διάσκεψη των Προέδρων, αλλά είναι σοβαρά
πράγµατα αυτά.
Δεν µπορεί ο οποιοσδήποτε διευθυντής, συνεργάτης του
όποιου Υπουργού ό,τι του κατέβει να λέει, «πάρτε µία τροπολογία, να περάσει στη Βουλή».
Σωστά είπε πριν ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας
Δηµοκρατίας ότι, αν είναι κάτι επείγον, κανένας εδώ δεν θα µπορεί χωρίς κόστος στην κοινωνία να πει ότι αρνείται το αυτονόητο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Και αν ακόµα υπάρχει αυτή η άρνηση, υπάρχει η διαδικασία
του κατεπείγοντος µέσα σε τρεις ηµέρες. Και πάει και νωρίτερα,
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µάλιστα στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, διότι θα είναι µία και
µόνη διάταξη. Ενώ ένα ολόκληρο νοµοσχέδιο θα καθυστερήσει
στην Προεδρία της Δηµοκρατίας προφανώς, για να το µελετήσουν να δουν αν πρέπει να το στείλουν κατά το Σύνταγµα πίσω
–δεν το έχουν κάνει ποτέ- ή όχι;
Είναι αυτονόητα πράγµατα αυτά. Λυπάµαι γιατί τα λέω πολύ
συχνά, αλλά υπάρχει µία αντίληψη εδώ πολλές φορές να µην
ακούµε τι λέει κάποιος άλλος, γιατί σκεφτόµαστε ότι µπορεί να
έχει κάποιον άλλο σκοπό που το λέει.
Αυτό είναι µία αρρώστια του Κοινοβουλίου και αυτό αποτελεί
και αντικείµενο εκµετάλλευσης σε τέτοιο σηµείο, ώστε άκουσα,
κύριε Πρόεδρε, και πρέπει να το πω -ίσως γραφτεί να ακουστεί
ή όποιοι το ακούν- σε εκποµπή ότι ο Υπουργός Οικονοµικών κ.
Στουρνάρας -ξέρουµε ότι ούτε οι αποδοχές των Υπουργών είναι
µεγάλες…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Ας µην
µπούµε τώρα σε λεπτοµέρειες, κύριε Πρόεδρε. Ξεφεύγουµε από
το θέµα και θα ανοίξουµε νέο κύκλο συζήτησης.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Προσέξτε, κύριε Πρόεδρε.
Πρέπει να πω κάτι, για να καταλάβουµε όλοι πού έχουµε φθάσει.
Άκουσα ότι οι αποδοχές του –και δεν το λέει ο άνθρωπος, το είπε
δηµοσιογράφος- είναι λιγότερες από του υπαλλήλου ΥΕ της
Βουλής. Μ’ αυτές τις ανοησίες ταΐζουν τον κόσµο να λέει «βαράτε τη Βουλή».
Εσείς ξέρετε ότι αυτοί οι άνθρωποι, οι υπάλληλοι της Βουλής,
έχουν µία περικοπή 56%-57% των αποδοχών τους. Κι όµως, αυτά
περνούν στον κόσµο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Κύριε
Πρόεδρε, αν εσείς δεν τηρείτε το χρόνο και δεν διευκολύνετε
τον Πρόεδρο, ποιος θα µας διευκολύνει;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εγώ θέλω να σας πω κάτι, για
να ολοκληρώνουµε. Κατ’ αρχάς, επαναλαµβάνω τη δέσµευση
της Κυβέρνησης προς τον Πρόεδρο της Βουλής και το Κοινοβούλιο ότι σε πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου τροπολογίες δεν
θα υπάρχουν. Δεύτερον, η πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου θα
είναι σύµφωνα µε το µέτρο που απαιτούν οι αναγκαίες καταστάσεις, επαρκώς αιτιολογηµένες σύµφωνα µε το Σύνταγµα και τον
Κανονισµό. Τρίτον, αυτήν την περίοδο έχουµε µία εβδοµάδα νοµοθετικής εργασίας, η οποία –δυστυχώς- δεν θα διευκολύνει την
Κυβέρνηση, µε τα πολλά νοµοσχέδια που έχει να ψηφίσει, λόγω
του ότι λήγει ο χρόνος. Γι’ αυτό ακριβώς, για τελευταία φορά
κάνω αυτήν την παραχώρηση, αφού και το Σώµα κατά πλειοψηφία –επαναλαµβάνω- έχει εγκρίνει, αποδεχόµενο τις αιτιολογίες
της Κυβέρνησης.
Τέλος, θέλω να σας πω ότι η άποψή µου, την οποία έχω εκφράσει πολύ πριν γίνω Πρόεδρος της Βουλής, είναι ότι η ουσιαστική συζήτηση θα πρέπει να γίνεται στις επιτροπές. Θα πρέπει
να έχουµε την άνεση χρόνου στις επιτροπές. Το σύστηµά µας
είναι αντιπροσωπευτικό. Τα κόµµατα αυτούς που στέλνουν στις
επιτροπές τούς εµπιστεύονται. Οι επιτροπές είναι αυτές που τελικά αναλύουν και εµβαθύνουν. Αποτελούνται από τους πιο εξειδικευµένους, αν θέλετε, σ’ αυτά τα αντικείµενα και τους εµπιστευόµαστε.
Στην Ολοµέλεια, όπως σε όλα τα ευρωπαϊκά κοινοβούλια, η
συζήτηση περιορίζεται πάρα πολύ. Αυτό δεν σηµαίνει περιορισµό
του Κοινοβουλίου και του διαλόγου. Δυστυχώς, επειδή η Ολοµέλεια έχει πολύ περισσότερη δηµοσιότητα απ’ ό,τι η επιτροπή, θεωρούµε ότι εδώ, στην Ολοµέλεια, γίνεται η ουσιαστική επεξεργασία του νοµοσχεδίου. Αυτό, όµως, δεν γίνεται, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε δέκα ώρες συνεδρίασης. Δεν γίνεται. Γίνεται
στις επιτροπές.
Η άποψή µου και η αίσθησή µου είναι ότι, αν µπορέσουµε να
προσθέσουµε επιπλέον µέρες και επιπλέον ώρες συνεννόησης
και συζήτησης στις επιτροπές, αυτό θα διευκολύνει πάρα πολύ
στην περίπτωση που έρχονται κάποιες προχειρότητες από την
πολιτική ηγεσία των Υπουργείων, άθελά τους, διότι πολλές φορές µεσολαβούν κάποιοι υπηρεσιακοί παράγοντες. Όλα αυτά θα
τα επιλύσουµε στις επιτροπές. Δεν λέµε να περιοριστεί η Ολοµέλεια, αλλά να έχει τον αναγκαίο χρόνο που απαιτείται, ώστε να
προβάλλονται οι όποιες τυχόν έντονες αντιρρήσεις. Δεν µιλάµε,
βέβαια, για τον προϋπολογισµό ή για συζητήσεις ψήφου εµπι-
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στοσύνης ή για συζητήσεις για τις οποίες όλοι κατανοούµε το
ενδιαφέρον της Ολοµέλειας και πρέπει να γίνει συζήτηση στην
Ολοµέλεια, αλλά για τις άλλες συζητήσεις.
Χαίροµαι πολύ, λοιπόν, που συµφωνούµε να ανοίξουµε µία τέτοια συζήτηση στην Επιτροπή της Διάσκεψης των Προέδρων ή
στην Επιτροπή Κανονισµού και να το φέρουµε στην Ολοµέλεια
να το ολοκληρώσουµε.
Πάντως, εγώ θέλω να ξεκαθαρίσω ότι, αν εφαρµόσουµε τον
ισχύοντα Κανονισµό και το ισχύον Σύνταγµα –και έχει δίκιο ο
Πρόεδρος κ. Κακλαµάνης-, έχουµε ολοκληρώσει τα ζητήµατα.
Το Σώµα είναι το κυρίαρχο και κατά πλειοψηφία προχωρά και
αποφασίζει.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως συµµετείχαν στο εκπαιδευτικό πρόγραµµα: «Η αρχή της δεδηλωµένης από τον Τρικούπη
στο σήµερα», που οργανώνει το Ίδρυµα της Βουλής, δεκαεννέα
µαθητές και µαθήτριες και δύο εκπαιδευτικοί από τα Εκπαιδευτήρια Μάνεση.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Παρακαλώ τον κ. Αποστόλου να λάβει το λόγο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, από την τοποθέτησή σας, ένα είναι το κρατούµενο και όχι δύο. Δεσµευτήκατε
ότι δεν θα επιτρέψετε στην πράξη αυτήν τη λειτουργία της Κυβέρνησης, η οποία ουσιαστικά ανάγκασε εχθές τους Βουλευτές
να εκπέµψουν µία εικόνα που δεν ταιριάζει σε µία δηµοκρατική
Βουλή. Εµείς το κρατάµε αυτό.
Επιτρέψτε µου, αγαπητοί συνάδελφοι, να σταθώ ιδιαίτερα
στην τροπολογία του Υπουργείου Παιδείας. Βέβαια, όπως είπαν
και οι προηγούµενοι οµιλητές, όταν έχουµε δώδεκα και δεκατρία
διαφορετικά ζητήµατα, µπορούν να έρθουν µε ένα σχέδιο νόµου,
έστω και αν υπήρχαν ένα ή δύο ζητήµατα που είναι επείγοντα.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ)
Όµως, αγαπητοί συνάδελφοι, το σίγουρο είναι ότι επείγον ζήτηµα δεν είναι αυτό που αφορά ρύθµιση θεµάτων της Εκκλησίας,
δεν είναι αυτό που ουσιαστικά αφαιρεί το διαχειριστικό έλεγχο
στα νοµικά πρόσωπα της Εκκλησίας, όταν µάλιστα δεν είναι απλά
ένα «ιερό» ρουσφέτι, αλλά έχει και αναδροµικότητα.
Αξίζει να διαβάσουµε µερικές γραµµές, για να πληροφορηθεί
και ο ελληνικός λαός τι είδους ρύθµιση είναι αυτή που έρχεται.
«Οι διαχειριστικοί έλεγχοι απο κάθε κατά νόµο αρµόδια δηµόσια
υπηρεσία ή αρχή είτε διενεργούνται αυτεπαγγέλτως είτε κατά
παραγγελία άλλης αρχής σε νοµικά πρόσωπα του παρόντος
νόµου», δηλαδή της Εκκλησίας, «για τον έλεγχο της στήριξης
των διατάξεων που διέπουν τη νοµιµότητα της διαχείρισής τους,
αποφασίζονται µε κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών
και του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων». Και τελειώνει:
«Διενεργούµενοι διαχειριστικοί έλεγχοι, χωρίς τη συνδροµή των
ως άνω προϋποθέσεων, καταργούνται.».
Θα αναφερθώ στη λειτουργία ενός πρόσφατα θεσπισθέντος
νοµικού προσώπου της Εκκλησίας. Αν θυµάστε καλά τον Σεπτέµβριο, κατά τη διάρκεια των διακοπών, ήρθε για ψήφιση, µε κοινή
απόφαση των αντίστοιχων Υπουργών Οικονοµικών και Παιδείας,
η ίδρυση ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «Εταιρεία Αξιοποίησης Εκκλησιαστικής Ακίνητης Περιουσίας».
Ποιος είναι ο αποκλειστικός σκοπός της συγκεκριµένης εταιρείας; «Η αξιοποίηση και η διαχείριση των ακινήτων επί των
οποίων, ξεκινώντας από την Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών, διατηρεί
δικαιώµατα κυριότητας ή ασκεί τη διοίκηση και τη διαχείριση ή η
ίδια ή νοµικά πρόσωπα και φορείς που υπάγονται στη δικαιοδοσία της.».
Ακόµη, πιο κάτω αναφέρει: «Επίσης, θα παρέχεται η δυνατότητα περιέλευσης στην εταιρεία και άλλων ακινήτων επί των
οποίων ασκούν τη διοίκηση και τη διαχείριση και άλλα νοµικά
πρόσωπα, όπως µητροπόλεις, µονές, Αποστολική Διακονία…».
Δηλαδή στη συγκεκριµένη εταιρεία, την αντίστοιχη του ΤΑΙΠΕΔ, περιέρχεται το σύνολο των ακινήτων στα οποία ο ευρύτερος χώρος της Εκκλησίας της Ελλάδος κατέχει, ή θεωρεί ότι
κατέχει, ανάλογα δικαιώµατα κυριότητας. Άρα όλη η ακίνητη πε-
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ριουσία που έχει σχέση µε την Εκκλησία και µε µονές τίθεται
εκτός διαχειριστικού ελέγχου.
Φέρνετε µία τέτοια ρύθµιση. Δεν έπρεπε τουλάχιστον από πριν
να έχετε ξεκαθαρίσει σε ποια περιουσία, ποια είναι τα δικαιώµατα
κυριότητας και µέχρι πού φτάνουν της µοναστηριακής περιουσίας της Εκκλησίας; Δεν έπρεπε να συµφωνήσετε, τουλάχιστον,
να καλύψετε τις δαπάνες λειτουργίας της Εκκλησίας από τα
έσοδα αξιοποίησης της τεράστιας περιουσίας της; Πρόκειται για
απλά πράγµατα.
Από εκεί και πέρα, επειδή όντως λέγεται και έχει γίνει γνωστό,
εκεί θα υπάρξει µία κοινωνική προσφορά. Ουσιαστικά η αξιοποίηση θα έχει, ως συνέχεια, ένα κοινωνικό έργο. Όταν εσείς οι ίδιοι
σήµερα, µε τη ρύθµιση που φέρνετε, πλέον δεν βάζετε σε συγκεκριµένο διαχειριστικό έλεγχο όλη την περιουσία και όλα τα
έσοδα που θα προκύψουν από αυτήν τη διαδικασία, καταλαβαίνετε ότι τα πράγµατα είναι εντελώς διαφορετικά.
Το λέω αυτό επειδή θυµάστε πριν από χρόνια πώς ταλαιπωρηθήκαµε όλοι, όχι µόνο η κοινωνία αλλά και η Βουλή και η ίδια
η Εκκλησία, µε το σκάνδαλο του Βατοπεδίου.
Και ξέρετε ποια µόνη και µοναδική κατάληξη είχε το συγκεκριµένο σκάνδαλο; Δεν αποδόθηκαν ευθύνες πουθενά, χάθηκε η
λίµνη Βιστωνίδα και κυρίως χρησιµοποιήθηκαν χρυσόβουλα και
ταπία, για να αναγνωριστούν ως ακλόνητα πλέον στοιχεία για την
κατοχύρωση δικαιωµάτων επί της ακίνητης περιουσίας.
Σας το λέω αυτό γιατί είχα µια χαρακτηριστική περίπτωση στη
Σκύρο. Τριάντα οκτώ χιλιάδες στρέµµατα δηµόσιας γης κατοχυρώθηκαν µέσα από τέτοιες διαδικασίες στη Μονή Μεγίστης Λαύρας. Βέβαια, µετά από αυτές τις διαδικασίες και επειδή προσωπικά διαφωνούσα, σήµερα υφίσταµαι αγωγές αποζηµιώσεων τη
µία µετά την άλλη.
Γιατί, λοιπόν, να υπάρχει αυτή η αναδροµικότητα, όταν υπάρχουν υποθέσεις µε διαδροµές χρηµάτων προς τα «ιερά» ταµεία
που χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης; Δεν θα ήθελα να αναφερθώ πάλι σ’ αυτά, γιατί είχαµε και µια συγκεκριµένη περίπτωση. Το Πολεµικό Ναυτικό κλήθηκε να καταβάλει 7,5 δισεκατοµµύρια στη Μονή Μεγίστης Λαύρας, για να πάρει ουσιαστικά
µία έκταση χιλίων εννιακοσίων στρεµµάτων που ήταν ιδιοκτησίας
του δηµοσίου και δεν είχαν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες κυριότητας από πλευράς της µονής. Και ξέρετε ότι αυτό το πράγµα κόστισε σε τιµή µονάδας 4.200.000 δραχµές το στρέµµα, όταν
δεκατέσσερα χρόνια αργότερα σε ανάλογου χαρακτήρα εκτάσεις στο Γραµµατικό το Σώµα Ορκωτών Λογιστών εκτιµούσε ότι
έπρεπε να είναι 150.000 δραχµές το στρέµµα. Δεν θα πρέπει όλη
αυτή η διαδικασία να ερευνηθεί; Δεν θα πρέπει όλη η διαδροµή
του συγκεκριµένου χρήµατος να διερευνηθεί;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, υπάρχουν πάρα πολλές άλλες
περιπτώσεις ανάλογης κακοδιαχείρισης. Γιατί, δηλαδή, τα νοµικά
πρόσωπα της Εκκλησίας να υφίστανται διαφορετική µεταχείριση,
πόσω µάλλον σήµερα όταν πολλά πρόσωπα ήδη λειτουργούν και
επιχειρηµατικά σήµερα και πόσω µάλλον σε µια περίοδο κατά τα
οποία η διαφάνεια αποτελεί όχι απλά ζητούµενο, αλλά απαίτηση
της ελληνικής κοινωνίας που µόνο αυτή βιώνει τις συνέπειες της
κρίσης; Δεν µπορεί την ίδια ώρα που όλοι οι πολίτες υφίστανται
τη διαδικασία της αξιολόγησης, µε κριτήρια πολλές φορές άγνωστα, την ίδια στιγµή οι ιερείς και οι µοναχοί να έχουν το ακαταλόγιστο.
Κύριε Υπουργέ, πάρτε πίσω τη συγκεκριµένη τροπολογία, διότι
είναι άκρως προκλητική σε µια περίοδο σαν αυτή που βιώνει η
ελληνική κοινωνία.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Τον λόγο έχει ο κ.
Βλαχογιάννης.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ (Υφυπουργός Παιδείας και
Θρησκευµάτων): Κύριε Πρόεδρε, µου επιτρέπετε να πω κάτι;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κύριε Βλαχογιάννη,
µε συγχωρείτε, αλλά θέλει να κάνει µια παρέµβαση ο κύριος
Υπουργός.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ (Υφυπουργός Παιδείας και
Θρησκευµάτων): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να επισηµάνω κάτι
προς το Σώµα.
Άκουσα τον κύριο συνάδελφο που µίλησε προηγουµένως. Θα
ήθελα, λοιπόν, να πω ότι θα έρθει η ώρα της συζήτησης της τροπολογίας και θα σας πω και ορισµένα άλλα πράγµατα, τα οποία
θα κατατεθούν µε τις νοµοτεχνικές βελτιώσεις που έχουµε.
Ωστόσο, θα πρέπει να ξέρετε ότι διαγράφεται η περίπτωση 4 της
παραγράφου 1, που αφορά στο διαχειριστικό έλεγχο. Σας το λέω
αυτό, για να µην υπάρχει οποιαδήποτε τοποθέτηση άλλου συναδέλφου επ’ αυτού, έως ότου έρθει η ώρα να συζητήσουµε την
τροπολογία. Γι’ αυτό και κάνω τη διευκρίνιση, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Άρα, ισχύει το προϋπάρχον καθεστώς.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ (Υφυπουργός Παιδείας και
Θρησκευµάτων): Ακριβώς, κύριε Πρόεδρε, ισχύει το προϋπάρχον καθεστώς. Και αναφέρθηκα σ’ αυτό, προκειµένου να µη βρεθεί και κάποιος άλλος συνάδελφος στη θέση να επιχειρηµατολογήσει πάνω σ’ αυτό, ενώ δεν θα συζητηθεί, ουσιαστικά
δεν θα ισχύσει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε, κύριε
Υπουργέ.
Κύριε Βλαχογιάννη, έχετε τον λόγο.
ΗΛΙΑΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ξεκινήσω από αυτά που ανέφερε
ο εκλεκτός συνάδελφος που µόλις κατέβηκε από το Βήµα. Ο κύριος συνάδελφος, λοιπόν, επανέφερε περίπου τη συνωµοσιολογία του 2008-2009 περί σκανδάλου Βατοπεδίου.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µετά από όσα είδαν το φως της
δηµοσιότητας, εξακολουθείτε να πιστεύετε ότι υπήρχε σκάνδαλο
Βατοπεδίου µε το οποίο έπρεπε να πέσει µια κυβέρνηση; Δεν
έφτασαν οι συκοφαντίες µιας ολόκληρης παράταξης και µιας κυβέρνησης για ανύπαρκτο σκάνδαλο; Έρχεστε τώρα µετά από
τόσα χρόνια και λέτε πάλι ότι ήταν σκάνδαλο το Βατοπέδι και ότι
έµειναν ατιµώρητοι αυτοί οι οποίοι το δηµιούργησαν;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πρέπει να είµαστε πολύ προσεκτικοί και να µη δηλητηριάζουµε συνέχεια την κοινή γνώµη και
το λαό για το ότι πάντα υπάρχουν σκάνδαλα. Επίσης, δεν θα πρέπει να εφευρίσκουµε κάποια σκάνδαλα απλώς για να δηµιουργούµε εντυπώσεις. Αν υπάρχουν σκάνδαλα, η δικαιοσύνη θα
πρέπει να τα ερευνήσει και ο καθένας να πάρει το δρόµο του και
να υποστεί τις κυρώσεις του νόµου. Δεν θα πρέπει, όµως, να δηµιουργούµε συνέχεια συνωµοσιολογίες και να σπιλώνουµε ολόκληρες παρατάξεις µε κατασκευασµένες κατηγορίες, όπως ήταν
το περιβόητο σκάνδαλο Βατοπεδίου. Είδατε τις αποκαλύψεις
που ήρθαν στο φως και αποκαθιστούν εν µέρει την πραγµατικότητα για εκείνη την εποχή. Ωστόσο, µία παράταξη τραυµατίστηκε
από αυτό το σκάνδαλο.
Τότε, τα Μέσα, τα οποία σήµερα κατηγορείτε, ήταν όλα εναντίον αυτής της παράταξης και εναντίον του τότε Πρωθυπουργού.
‘Ερχεστε τώρα και υποστηρίζετε και πάλι µετά από τέσσερα χρόνια, ότι υπήρχε σκάνδαλο και κουκουλώθηκε;
Η δεύτερη παρατήρηση που έχω να κάνω, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, είναι για τη χθεσινή εικόνα που έδωσε η Βουλή και
όχι µόνο. Ειλικρινά σας λέω ότι δεν αισθάνοµαι ιδιαίτερα υπερήφανος όταν παίρνω µέρος σε τέτοιες συνεδριάσεις. Δεν είναι το
παράδειγµα το οποίο πρέπει να δίνει στον κόσµο αυτό το Κοινοβούλιο. Καταλαβαίνω ότι πολλές φορές θα πούµε την υπερβολή,
θα κάνουµε την αντιπολίτευση, δεν µπορεί όλα, όµως, να θυσιάζονται στο βωµό της τηλεθέασης ή της δηµιουργίας εντυπώσεων.
Σήµερα, απολογούµαστε σε πολλούς πολίτες: «Μα, τι εικόνα
ήταν αυτή εχθές;». Γιατί, όλοι φταίµε για την χθεσινή εικόνα; Δεν
φταίµε όλοι. Εάν έχουν εσωκοµµατικά προβλήµατα κάποιες παρατάξεις και ιδιαίτερα η Αξιωµατική Αντιπολίτευση, δεν µπορεί
να τα λύνει δηµιουργώντας ζητήµατα εκεί όπου δεν υπάρχουν.
Καταλαβαίνουµε τις διαφορετικές απόψεις που πρέπει να επικρατούν µέσα στα κόµµατα, µέσα στη Βουλή, µέσα στις παρατάξεις, αλλά δεν µπορεί να είναι «η µεν φωνή, φωνή Ιακώβ, αι δε
χείρες, χείρες Ησαύ». Αποφασίστε, καθορίστε µία γραµµή και
κάντε την αντιπολίτευσή σας. Αλλά ό,τι έρχεται στη Βουλή δεν
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µπορεί να είναι εκ προοιµίου αντίθετο µε αυτό το οποίο εσείς
πρεσβεύετε. Δεν βρήκατε ούτε µία διάταξη να ψηφίσετε και να
πείτε ένα «ΝΑΙ»; Δεν συµφωνείτε σε κανένα από αυτά τα οποία
φέραµε; Και εκεί που συµφωνείτε βρίσκετε υποσηµειώσεις, υπότιτλους, ναι µεν, αλλά;
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΑΜΟΪΛΗΣ: Στα 4/5 είµαστε υπέρ.
ΗΛΙΑΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ: Δεν βρήκατε τίποτα µέχρι τώρα;
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΑΜΟΪΛΗΣ: Σας είπαµε, τα 4/5.
ΗΛΙΑΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ: Τα 4/5 ξέρετε ότι δεν µπορούν να
υπάρξουν, γιατί είχε συµφωνηθεί στη Διάσκεψη των Προέδρων
και ότι η τροπολογία θα έρθει ως έχει. Ή ψηφίζετε ή δεν ψηφίζετε. «Ολίγον έγκυος» δεν υπάρχει. Αλλά, σε κάθε περίπτωση,
καταγράφηκε η διαφωνία σας. Απόλυτα θεµιτό, καταγράφηκε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κύριε συνάδελφε,
είστε στο Βήµα για να µιλήσετε για το νοµοσχέδιο κατ’ αρχήν.
Κάνετε τα σχόλιά σας, αλίµονο, σεβαστά, αλλά µην προκαλείτε,
γιατί θα έχουµε πάλι διαφωνίες.
ΗΛΙΑΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, δεν προκαλώ. Λέω
τις απόψεις µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Μην προκαλείτε
απαντήσεις. Αυτό εννοώ.
ΗΛΙΑΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ: Η άποψή µου είναι ότι είναι σεβαστή
η γνώµη των συναδέλφων, καταγράφηκε η διαφορετική τους
άποψη επί των άρθρων 1, 2, 3, 4 και καταγράφηκε και επί του άρθρου 5, αλλά ο Κανονισµός είναι ξεκάθαρος. Ή ψηφίζουµε και
λέµε «ΝΑΙ» στην τροπολογία στο σύνολό της ή λέµε «ΟΧΙ». Δεν
µπορούµε να λέµε « στα 4/5 «ΟΧΙ» και ένα «ΝΑΙ».
Αλλά, ακόµα και αν έχουµε αυτήν τη διαφωνία, πρέπει να δηµιουργήσουµε τέτοια ένταση; Πρέπει να δηµιουργούµε αυτήν
την εικόνα, ότι εδώ πέρα «σκοτωνόµαστε» για τα αυτονόητα;
Υπηρετούµε όλοι τους πολίτες, λογοδοτούµε όλοι στους πολίτες,
κρινόµαστε από τους πολίτες, αλλά κρινόµαστε και από το θέαµα
που προσφέρουµε ως ελληνικό Κοινοβούλιο. Μας παρακολουθούν από τους δέκτες της τηλεόρασης, µας παρακολουθούν
σχολεία που έρχονται εδώ. Θα έπρεπε να είναι το πρότυπο η λειτουργία αυτής της Βουλής.
Στα νοµαρχιακά συµβούλια λειτουργούσαµε πολύ πιο υπεύθυνα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ακόµη και όταν είχαµε τη
διαφωνία µας και είχαµε έντονες κοµµατικές και πολιτικές αντιπαραθέσεις. Αλλά αυτές τις αντιπαραθέσεις µπορούµε να τις εκφράσουµε µε έναν πιο κόσµιο τρόπο, όπως ταιριάζει εξάλλου σε
πολίτες εκλεγµένους από πολίτες.
Η δεύτερη παρατήρηση που θέλω να κάνω, κύριε Πρόεδρε,
επειδή συµµετέχετε στη Διάσκεψη των Προέδρων και εσείς, είναι
ότι θα πρέπει να δίνετε λόγο περισσότερο στους Βουλευτές.
Εδώ πέρα σε περιόδους που υπάρχει µεγάλη παρουσία συναδέλφων και Μέσων Ενηµέρωσης, παρακολουθούµε σόου Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων, αυτών που έχουν τη δυνατότητα να
πάρουν το λόγο και οι άλλοι Βουλευτές είναι σιωπηροί. Θα πρέπει να ληφθεί µέριµνα να µιλάει και ο απλός Βουλευτής, γιατί εκφράζει ψηφοφόρους, µεταφέρει την αγωνία της ελληνικής
περιφέρειας ή των αστικών κέντρων και πρέπει να ακουστεί. Δεν
πρέπει να θεωρούνται παρακατιανοί κάποιοι Βουλευτές και κάποιοι να θεωρούνται προνοµιούχοι βάσει του Κανονισµού.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Συµφωνώ µε την τροπολογία που έφερε το Υπουργείο Παιδείας, κύριε Υπουργέ, γιατί λύνει άµεσα θέµατα και επείγοντα.
Επί της διαδικασίας µπορεί να έχει κανείς τις ενστάσεις του αυτό είπαµε ότι θα το λύσει η Διάσκεψη των Προέδρων-, αλλά
επί της ουσίας κανείς δεν διαφωνεί. Δεν έχει προνοµιακό καθεστώς µεταχείρισης η Εκκλησία της Ελλάδος ούτε η Εκκλησία της
Κρήτης. Ξέρουµε γιατί γίνεται αυτό. Διότι έχουν το δικό τους Δίκαιο, το οποίο ισχύει επί χιλιάδες χρόνια και δεν µπορούµε να το
καταργήσουµε εµείς µε µία νοµοθετική πράξη.
Εµείς σεβόµαστε το αυτοκέφαλο των Εκκλησιών και το αυτοδιοίκητο, αλλά υπάρχει ο έλεγχος.
Επί της τροπολογίας που αφορά τη δυνατότητα αναγκαστικής
εκτέλεσης Σαββατοκύριακα, αργίες, Αύγουστο, καταλαβαίνετε
ότι είχαµε πολίτες δύο ταχυτήτων. Δηλαδή, αυτούς που δούλευαν σαββατοκύριακο ή εξαιρέσιµες αλλά ποτέ δεν τους ήλεγ-
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χαν οι φοροεισπρακτικοί µηχανισµοί και όλους τους άλλους Έλληνες πολίτες.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Αυτό έπρεπε να τελειώσει και καλώς φέρατε αυτήν τη διάταξη, κύριε Υπουργέ, γιατί όλοι λέµε να πιάσουµε τη φοροδιαφυγή. Όµως, όταν πάµε να πιάσουµε τους φοροφυγάδες, όλοι
λέµε «µη θίξεις τον έναν, µη θίξεις τον άλλο». Ήρθε η ώρα να
πληρώσουν όλοι κατά το µερίδιο που τους αναλογεί, έτσι ώστε
να µπορέσουµε να πάµε στο ξέφωτο, που είναι σίγουρο ότι θα
το πετύχουµε µε αυτήν την Κυβέρνηση.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστώ κι εγώ.
Το λόγο έχει η κ. Ξουλίδου και ακολουθεί η κ. Ξηροτύρη.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να κάνω µία παρέµβαση.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Θέλετε τώρα ή µετά;
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΞΟΥΛΙΔΟΥ: Περιµένω, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ορίστε, κύριε Υφυπουργέ, έχετε το λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Θα
ήθελα να αναφέρω ότι στην τροπολογία µε γενικό αριθµό 953
και ειδικό 177 γίνεται µία προσθήκη-αναδιατύπωση από τον
Υπουργό, για να εξειδικευθεί διαδικαστικό θέµα, σε σχέση µε την
κοινοποίηση των φύλλων ελέγχου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Παρακαλώ να κατατεθεί για τα Πρακτικά και να διανεµηθεί στους κυρίους συναδέλφους.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Βεβαίως, κύριε Πρόεδρε.
(Στο σηµείο αυτό ο Υφυπουργός Οικονοµικών κ. Γεώργιος
Μαυραγάνης καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα
προσθήκη-αναδιατύπωση, η οποία έχει ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κυρία Ξουλίδου,
έχετε τον λόγο για επτά λεπτά.
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΞΟΥΛΙΔΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Έχει γίνει µεγάλη συζήτηση για το κατά πόσο έπρεπε να κατατεθεί η συγκεκριµένη τροπολογία που αφορά στον τοµέα της
παιδείας. Δεν θα αναφερθώ εκτενώς σε αυτό το θέµα, αλλά θα
εντοπίσω τις συγκεκριµένες παραγράφους που χρήζουν περισσότερης προσοχής και την αντίδρασή µας σε ορισµένες από
αυτές. Σε ορισµένες είµαστε θετικοί, σε ορισµένες είµαστε αρνητικοί, γι’ αυτό και θέλαµε να έρθει το καθένα θέµα σε ξεχωριστή τροπολογία κι όχι κατά τον τρόπο κατά τον οποίο ήρθαν, σε
µορφή νοµοσχεδίου.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όπως πολλάκις έχουµε τονίσει,
η παιδεία αποτελούσε και πρέπει να συνεχίσει να αποτελεί νευραλγικό κοµµάτι της κοινωνικής και πολιτιστικής πολιτικής. Με
περίσσεια λύπη και δυσαρέσκεια διαπιστώνουµε ότι έχει παρασυρθεί από τη δίνη της οικονοµικής κρίσης και η αξία της έχει
υποβαθµιστεί στην ηµιµαθή, δηµαγωγούµενη µετάδοση γνώσεων.
Οι αλλαγές που προωθήσατε µέσω ρηχών και ανεπαρκών νοµοσχεδίων έχουν ήδη οδηγήσει στη λαιµητόµο σύσσωµο το εκπαιδευτικό σύστηµα. Ο οικονοµικός µαρασµός έχει συντρίψει την
ελληνική δηµόσια παιδεία, που κινδυνεύει να νεκρωθεί. Μήπως
να σας υπενθυµίσουµε τα όσα έχουν καταφέρει τα δήθεν αναδιαρθρωτικά νοµοσχέδιά σας;
Το εκπαιδευτικό σύστηµα όχι µόνο δεν αναδιαρθρώνεται, αλλά
έχει µία φθίνουσα πορεία. Χιλιάδες φοιτητές και µαθητές έχουν
εγκλωβιστεί στην αµάθεια, έχουν κλείσει σχολεία, µαθητές έχουν
κυριολεκτικά εκδιωχθεί από το δηµόσιο σχολείο, η φοιτητική κοινότητα µαρτυρά, τα πανεπιστήµια είναι κλειστά εξαιτίας της
αδιαλλαξίας του Υπουργείου Παιδείας να διευθετήσει το ζήτηµα
των διοικητικών υπαλλήλων. Οι οικογένειες των φοιτητών ζουν
κι αυτές το δικό τους εκπαιδευτικό εφιάλτη, βλέποντας τα παιδιά
τους να παρατείνουν τις σπουδές τους.
Ας µην ξεχνάµε, κύριοι της συγκυβέρνησης, ότι πολλές οικογένειες δεινοπαθούν οικονοµικά για να σπουδάσουν τα παιδιά
τους, βάζοντας τροχοπέδη στην αποπεράτωση των σπουδών των
παιδιών τους. Απαράδεκτο! Η παιδεία έχει απαξιωθεί πλήρως!
Η σηµερινή τροπολογία µε θέµατα αρµοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων αποδεικνύει περίτρανα για µία
ακόµη φορά την προχειρότητα µε την οποία η συγκυβέρνηση αντιµετωπίζει την παιδεία. Αναλυτικά εξηγούµε τους λόγους.
Στην παράγραφο 2, σχετικά µε την εισαγωγή στην τριτοβάθµια
εκπαίδευση ατόµων που πάσχουν από σοβαρές ασθένειες, είχα
κάνει στο παρελθόν σοβαρές παρεµβάσεις στη Βουλή, ζητώντας
να ληφθεί ειδική µέριµνα για τα δικαιώµατα των παιδιών του αυτιστικού φάσµατος. Για µια ακόµα φορά, όµως, αγνοείτε τα παιδιά αυτά, τα οποία αποκλείονται από την τριτοβάθµια εκπαίδευση. Τα µεγαλύτερα πανεπιστήµια του κόσµου, όπως το Cambridge, έχουν θεσπίσει ειδικούς υποστηρικτικούς θεσµούς για
τους φοιτητές αυτιστικού φάσµατος.
Αντίθετα, στην Ελλάδα δεν έχουµε ανοίξει καν τη συζήτηση
για αυτά τα θέµατα. Τα παιδιά αυτά είναι από τις κατηγορίες εκείνες που δικαιούνται τέτοιες παροχές για τους εξής λόγους: αφ’
ενός επειδή πάσχουν από µία σοβαρή, διεθνώς αναγνωρισµένη
αναπηρία και αφ’ ετέρου είναι η κατ’ εξοχήν κατηγορία η οποία
δυσκολεύεται να συµµετάσχει και να αποδώσει αυτά που ξέρει
στις εξετάσεις.
Το αυτιστικό φάσµα και τα θέµατα ειδικής αγωγής των παιδιών
αυτών αφορούν περίπου εκατόν δώδεκα χιλιάδες ελληνικές οικογένειες, οι οποίες καθηµερινά βιώνουν τον αποκλεισµό και την
αδιαφορία από την πολιτεία και την κοινωνία.
Τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες αποτελούν ένα ευαίσθητο κοµµάτι της κοινωνίας, το οποίο δεν πρέπει να περιθωριοποιείται. Ο
παραγκωνισµός των αυτιστικών ατόµων δεν είναι συνώνυµο της
κοινωνίας των ισοτήτων. Το δικαίωµα στη µόρφωση ανήκει σε
όλους. Στην παιδεία δεν χωρούν εξαιρέσεις.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ)
Ζητούµε, λοιπόν, στη νέα ρύθµιση να προστεθούν και τα παιδιά του αυτιστικού φάσµατος και καταθέτω τις δύο προτάσεις
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που έχουν γίνει από το Σύλλογο Γονέων Αυτιστικού Φάσµατος
και προς τον Υπουργό και προς τον Υπουργό Παιδείας.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Ξουλίδου καταθέτει για τα
Πρακτικά τις προαναφερθείσες προτάσεις, οι οποίες βρίσκονται
στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Στην παράγραφο 4 αναφέρεστε στα θέµατα µεταφοράς θέσεων εισαγωγής, φοίτησης δηµοσίων υπαλλήλων και άλλων.
Συγκεκριµένα οι έµµισθοι δηµόσιοι λειτουργοί και υπάλληλοι, οι
υπάλληλοι του δηµοσίου, οι µόνιµα υπηρετούντες στις Ένοπλες
Δυνάµεις και στα Σώµατα Ασφαλείας, υπάλληλοι οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλων νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου ή αιρετά όργανα των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης
έχουν το δικαίωµα να µεταφέρουν τη φοίτησή τους σε ΑΕΙ και
ΤΕΙ της πόλης στην οποία παρέχουν τις υπηρεσίες τους ή στην
οποία υπηρετούν και έχουν εκλεγεί. Αν δεν υπάρχει, δε, συγκεκριµένη σχολή στη συγκεκριµένη πόλη, τότε έχουν τη δυνατότητα µεταφοράς στην πλησιέστερη πόλη.
Το θέµα αυτό των µετεγγραφών έχει ταλαιπωρήσει πάρα πολύ
τους φοιτητές και τις οικογένειές τους τα τελευταία χρόνια. Από
την πλήρη κατάργηση των µετεγγραφών, που έφερε ο περίφηµος νόµος Διαµαντοπούλου, περάσαµε σε µία ρύθµιση που δίνει
τη δυνατότητα στους φοιτητές, µε βασικό κριτήριο το κατά κεφαλήν εισόδηµα, να µεταφέρουν τη θέση φοίτησης στο πλησιέστερο πανεπιστήµιο ή ΤΕΙ της πόλης όπου κατοικούν.
Μετά τις έντονες αντιδράσεις για τα πολύ χαµηλά εισοδηµατικά κριτήρια που θεσπίσατε αρχικά, αναγκαστήκατε να προβείτε
σε διορθωτική κίνηση, αυξάνοντας το όριο σε 9.000 ευρώ κατά
κεφαλήν εισόδηµα το χρόνο. Για εκατοντάδες φοιτητές η δυνατότητα να µετεγγραφούν σε µία σχολή κοντά στην πόλη τους
ήταν και η τελευταία τους ελπίδα να καταφέρουν να σπουδάσουν, εξαιτίας της οικονοµικής εξόντωσης των µικροµεσαίων νοικοκυριών που έχει επιφέρει η πολιτική σας.
Μετά την αγωνία που πραγµατικά πέρασαν φοιτητές και γονείς
και ενώ πολλοί απ’ αυτούς δεν κατάφεραν να εξασφαλίσουν τη
µετεγγραφή τους, µε µεγάλη ευκολία φέρνετε σήµερα µία ρύθµιση, που δίνει τη δυνατότητα στους αιρετούς της τοπικής αυτοδιοίκησης και τους εντάσσετε στην ίδια κατηγορία µε τους
υπηρετούντες µόνιµα στα Σώµατα Ασφαλείας και στις Ένοπλες
Δυνάµεις, οι οποίοι εκ των πραγµάτων αναγκάζονται να αλλάζουν
τόπο διαµονής.
Δεν νοµίζετε, κυρίες και κύριοι της συγκυβέρνησης, ότι αυτό
το δικαίωµα θα πρέπει να το έχουν πρωτίστως τα παιδιά των πολύτεκνων και των µονογονεϊκών οικογενειών και τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες; Με ποια κριτήρια, λοιπόν, έχει ληφθεί αυτή η
απόφαση; Δεν νοµίζετε ότι είναι τραγελαφικό να έχει δυνατότητα
µετεγγραφής ένας έµµισθος και όχι ένας άνεργος, του οποίου η
οικογένεια ταλαιπωρείται οικονοµικά από τις δικές σας µνηµονιακές αποφάσεις;
Για να είµαστε, λοιπόν, ξεκάθαροι, εµείς διαβάζουµε αυτήν τη
ρύθµιση ως ένα «δωράκι» στους υποψήφιους δηµάρχους και δηµοτικούς συµβούλους της παράταξής σας εν όψει των δηµοτικών
εκλογών. Η ευκολία µε την οποία παίρνετε αποφάσεις που διευκολύνουν µόνο µία µικρή µερίδα Ελλήνων πολιτών, αγνοώντας
τους πολλούς, είναι εξοργιστική και σε αυτό εµείς δεν µπορούµε
να συναινέσουµε.
Τέλος, θα ήθελα να σταθώ στην παράγραφο 9, που αφορά
στις εξεταστικές περιόδους Φεβρουαρίου και Ιουνίου του 2014.
Καταλαβαίνουµε ότι είναι µία ρύθµιση η οποία στόχο έχει να διευκολύνει τους φοιτητές των κλειστών πανεπιστηµίων, οι οποίοι,
εξαιτίας της απεργίας των διοικητικών υπαλλήλων, δεν µπόρεσαν να εξεταστούν στα µαθήµατα που οφείλουν.
Τι οδήγησε όµως τα πράγµατα µέχρι εδώ; Η αναξιόπιστη πολιτική σας! Η απάντηση είναι ξεκάθαρη. Εσείς ευθύνεστε για τα
κλειστά πανεπιστήµια! Εσείς ευθύνεστε για τις παραλείψεις και
τους λάθος χειρισµούς. Η εσφαλµένη βεβαιότητά σας, ότι µπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε και κανείς να µην αντιδρά! Αποφασίσατε µόνοι σας, χωρίς κριτήρια, χωρίς αξιολόγηση, χωρίς
διάλογο, µε ακατανόητους αλγόριθµους και αλχηµείες, να οδηγήσετε σε διαθεσιµότητα χίλιους τριακόσιους σαράντα εννέα διοικητικούς υπαλλήλους των ΑΕΙ. Βγήκατε δηµόσια και επικαλε-
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στήκατε ψευδή στοιχεία, όπως, για παράδειγµα, πόσοι είχαν
προσληφθεί µέσω ΑΣΕΠ.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Αυτό που έπρεπε να κάνετε από την αρχή, δηλαδή το διάλογο,
το κάνετε τώρα. Έχετε αποδείξει, κύριοι Υπουργοί, ότι είστε εντελώς ανεπαρκείς για το έργο το οποίο πρέπει να επιτελείτε και,
µε την ευκαιρία που µου παρέχει το Βήµα της Βουλής, καλώ να
σταµατήσετε αυτό το καταστροφικό έργο στη δηµόσια παιδεία.
Δείξτε, κύριοι της συγκυβέρνησης, σεβασµό στη µεγαλύτερη κοινωνική λειτουργία. Ο ρόλος της παιδείας είναι σπουδαίος, σταµατήστε να κρατάτε οµήρους τους µαθητές και τους φοιτητές,
εξυπηρετώντας ιδιοτελή, υπόγεια συµφέροντα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε,
κυρία συνάδελφε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι έχω την τιµή να σας ανακοινώσω
το δελτίο επίκαιρων ερωτήσεων της Παρασκευής 29 Νοεµβρίου
2013.
Α. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Πρώτου Κύκλου (Άρθρα 129 παράγραφοι 2 και 3, 130 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 303/6/26-11-2013 επίκαιρη ερώτηση της Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Αλέκας Παπαρήγα προς τον Πρωθυπουργό,
σχετικά µε την πολιτική των περικοπών στη δηµόσια ιατροφαρµακευτική περίθαλψη.
2. Η µε αριθµό 304/26-11-2013 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Ευβοίας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κωνσταντίνου Μαρκόπουλου προς τoν Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας, σχετικά µε την κεφαλαιοποίηση οφειλών των εµπόρων
προς τον Οργανισµό Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελµατιών.
3. Η µε αριθµό 312/26-11-2013 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού Σερρών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς – Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Αφροδίτης Σταµπουλή προς τον
Υπουργό Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, σχετικά
µε τις ενδείξεις για παράνοµη επαναπροώθηση Σύρων προσφύγων πολέµου στα ελληνοτουρκικά σύνορα.
4. Η µε αριθµό 311/26-11-2013 επίκαιρη ερώτηση του πρώην
Προέδρου της Βουλής και Βουλευτή Β’ Αθηνών του Πανελλήνιου
Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Απόστολου Κακλαµάνη προς τον
Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη διερεύνηση της πώλησης
της θυγατρικής της ΕΤΕ «ΠΑΝΓΑΙΑ» στην ισραηλινή εταιρεία
«INVEL».
5. Η µε αριθµό 316/26-11-2013 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού Α’ Θεσσαλονίκης των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Χρυσούλας Μαρίας Γιαταγάνα προς τους Υπουργούς Πολιτισµού και Αθλητισµού και Οικονοµικών, σχετικά µε τον Γυµναστικό Σύλλογο
«ΗΡΑΚΛΗΣ».
6. Η µε αριθµό 322/26-11-2013 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Νοµού Αττικής του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή κ.
Ηλία Κασιδιάρη προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τα
χρέη των κοµµάτων.
7. Η µε αριθµό 308/26-11-2013 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Λαρίσης της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Θωµά Ψύρρα
προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την υλοποίηση της
συµφωνίας συµβιβασµού µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας,
της «SIEMENS A.G.» και της «SIEMENS Α.Ε.».
Β. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Δεύτερου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 305/26-11-2013 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Βοιωτίας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Ιωάννη Καράµπελα
προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά
µε την ποιότητα σήµατος κινητής τηλεφωνίας.
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2. Η µε αριθµό 313/26-11-2013 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Ζακύνθου του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς –
Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Σταύρου Κοντονή προς τον
Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τα προβλήµατα της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισµών Ζακύνθου και
των αγροτών της Ζακύνθου γενικότερα.
3. Η µε αριθµό 310/26-11-2013 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Αρκαδίας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ.
Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε τη στήριξη
των ελληνικών επιχειρήσεων.
4. Η µε αριθµό 317/26-11-2013 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Ηρακλείου των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Επαµεινώνδα
Μαριά προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε τις γερµανικές
πολεµικές επανορθώσεις και κατοχικό δάνειο.
5. Η µε αριθµό 323/26-11-2013 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Β’ Αθηνών του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή κ. Ηλία
Παναγιώταρου προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε την
αντιµετώπιση των αλβανικών προκλήσεων.
6. Η µε αριθµό 309/26-11-2013 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού Α’ Πειραιώς της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Μαρίας Ρεπούση προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας, σχετικά µε τα προβλήµατα στο Πρότυπο Εθνικό Νηπιοτροφείο Καλλιθέας.
7. Η µε αριθµό 318/26-11-2013 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Β’ Αθηνών του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Σπυρίδωνος Χαλβατζή προς τους Υπουργούς Εσωτερικών και
Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε τις τεράστιες καταστροφές και το θάνατο τριών ανθρώπων στη Ρόδο από την καταιγίδα της περασµένης Παρασκευής.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε ζητήσει για λίγο τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ (Υφυπουργός Παιδείας και
Θρησκευµάτων): Κύριε Πρόεδρε, επειδή ακούω συναδέλφους
να τοποθετούνται πάνω σε θέµατα της τροπολογίας και είναι εύλογο, θα ήθελα λίγο να σας αναφέρω τις νοµοτεχνικές βελτιώσεις και να τις καταθέσω, για να µπορούν να τις έχουν και οι
συνάδελφοι στα χέρια τους, ούτως ώστε να ξέρουν τελικώς από
την τροπολογία η οποία κατατέθηκε κάποιες τροποποιήσεις που
έχουν γίνει και να µπορούν να τοποθετηθούν συνολικά.
Στην παράγραφο 1, λοιπόν, στην περίπτωση 2 υπήρχε ένα
λάθος, καθώς αναφερόταν η φράση «Ιερείς Μητροπόλεις». Αντικαθίσταται από τη φράση «Ιερές Μητροπόλεις».
Στην παράγραφο 1 η περίπτωση 4 –αυτό το οποίο είπαµε προηγουµένως- διαγράφεται εντελώς. Δεν ισχύει.
Στο τέλος της περίπτωσης 3 της παραγράφου 7, που αφορά
το ζήτηµα των φοιτητών σπουδαστών, οι οποίοι κατά τη διάρκεια
των σπουδών τους προσβάλλονται από κάποιες νόσους –από
αυτές που αναφέρονται, όχι γενικώς από κάποια νόσο-, µετά τη
φράση «εάν φοιτούν σε ΤΕΙ» προστίθεται εδάφιο ως εξής: «που
αυτοί επιλέγουν». Οι ίδιοι, λοιπόν, οι φοιτητές επιλέγουν, ανάλογα µε τις ανάγκες είτε της πάθησης είτε τις οικονοµικές είτε
τις κοινωνικές, εκείνοι που θα µετεγγραφούν.
Στην παράγραφο 9, µετά τη φράση «που οφείλουν» -αφορά το
θέµα των φοιτητών- προστίθεται η φράση «από προηγούµενα
εξάµηνα». Δηλαδή, αυτό που θα ισχύσει για το 2014.
Η παράγραφος 11, που αφορά το έκτακτο διδακτικό προσωπικό, διαγράφεται.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το καταθέτω στο Προεδρείο και
θα σας διανεµηθεί.
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Το 4 από το 1 έχει φύγει;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ (Υφυπουργός Παιδείας και
Θρησκευµάτων): Ναι, κύριε Κουκουλόπουλε, έχει φύγει.
(Στο σηµείο αυτό ο Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων
κ. Κωνσταντίνος Γκιουλέκας καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες νοµοτεχνικές βελτιώσεις, οι οποίες έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ να
διανεµηθεί στους συναδέλφους.
Κύριοι συνάδελφοι, επειδή είναι αρκετοί οµιλητές εγγεγραµµένοι θα παρακαλέσω να τηρείται ο χρόνος.
Τον λόγο έχει η Βουλευτής της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ.
Ξηροτύρη-Αικατερινάρη.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µας δόθηκε η δυνατότητα να
κάνουµε πάλι µια µεγάλη συζήτηση για το µεγάλο πρόβληµα των
πράξεων νοµοθετικού περιεχοµένου.
Όπως τόνισε ο εισηγητής µας κ. Αναγνωστάκης, όπως τονίσαµε επανειληµµένα, οι πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου πρέπει να περιορίζονται στο ελάχιστο. Η Διεύθυνση Επιστηµονικών
Μελετών µάς κάνει και πάλι µία εισήγηση όπου αναφέρεται πώς
ακριβώς και για ποια θέµατα µόνο πρέπει να γίνονται οι πράξεις
νοµοθετικού περιεχοµένου. Μάλιστα, αναφέρεται στις προθεσµίες που πρέπει να υποβάλλονται στη Βουλή, δηλαδή να κατατίθενται σε σαράντα ηµέρες και εντός τριών µηνών, θα πρέπει
να συζητούνται.
Αν δει κανείς τις ηµεροµηνίες αυτές και την πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου για την ΕΡΤ, µάλλον τα πράγµατα δεν ακολουθούν αυτά τα οποία επιβάλλει ο Κανονισµός και το Σύνταγµα. Και
η ευθύνη παραµένει εξ’ ολοκλήρου στη νοµοθετική εξουσία.
Όσον αφορά στο δεύτερο µεγάλο θέµα που υπήρξε, των τροπολογιών και για το οποίο κατά κύριο λόγο έγινε η παρέµβαση
του Προέδρου της Βουλής, έχω να παρατηρήσω τα εξής. Σε
αυτήν την πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου που είναι περιορισµένη και αφορά στη δυνατότητα να κατασχέσουν και τα Σαββατοκύριακα, τον Αύγουστο κ.λπ., για να µπορούν να γίνονται οι
έλεγχοι και οι κατασχέσεις κυρίως στα νυχτερινά κέντρα διασκέδασης, θα µπορούσε να πει κανείς ότι είναι µια θετική ρύθµιση
και εφαρµόζει τον κανόνα δικαίου και ίσης µεταχείρισης για όλες
τις περιπτώσεις.
Όµως, έχουµε και την προσθήκη στην πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου αυτών των δύο τροπολογιών, για να µας πει η Κυβέρνηση «ξέρετε, τώρα που συµφώνησαν τα δύο κόµµατα που
έχουν την ευθύνη της συγκυβέρνησης, επειδή την επόµενη εβδοµάδα έχουµε τον προϋπολογισµό, αυτή είναι η τελευταία φορά,
άρα θα προχωρήσουµε στη συζήτηση για την τροπολογία για τα
θέµατα της παιδείας και για την τροπολογία που αφορά δύο ρυθµίσεις του Υπουργείου Οικονοµικών».
Δεν είναι, όµως, έτσι τα πράγµατα. Η τροπολογία για τα θέµατα της παιδείας έχει και διαφορετικές διατάξεις. Έχει δυοτρεις επείγουσες διατάξεις, που θα µπορούσαν, έστω και για
τελευταία φορά στην πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου, να έρθουν. Αλλά οι υπόλοιπες, γιατί;
Γιατί δηλαδή αυτή η διαδικασία των τροπολογιών κάθε φορά
που επικυρώνουµε µια εξαίρεση όπως είναι η πράξη νοµοθετικού
περιεχοµένου; Γιατί ήταν γνωστό ότι την επόµενη εβδοµάδα θα
συζητηθεί ο προϋπολογισµός; ‘Όχι. Παρ’ όλα αυτά τα φέρατε
έτσι. Δεν συµφωνώ. Δεν θα τελειώσουµε ποτέ µε αυτό το θέµα.
Εγώ βλέπω ότι στην τροπολογία του Υπουργείου Παιδείας
υπάρχει µέσα µια διάταξη που όντως είναι επείγουσα, αλλά µπορούσε να είχε έρθει από καιρό. Αναφέροµαι στη διάταξη που
αφορά τα θέµατα της εκταµίευσης των πόρων για το ΕΣΠΑ, που
παλιά προβλεπόταν απόφαση Υπουργού, τώρα χρειάζεται απόφαση δύο Υπουργών. Εποµένως πρέπει να διορθωθούν αυτά,
προκειµένου να εκταµιευτούν οι πόροι. Δεν το ήξερε το Υπουργείο; Έπρεπε να το φέρει τώρα και µάλιστα σε µια τροπολογία
για την παιδεία;
Αν είναι τελικά να χάσουµε πόρους, εγώ θα την ψήφιζα αυτήν
την παράγραφο. Τι να κάνουµε; Υπάρχουν παραλείψεις, κακοδιοίκηση, κ.λπ., αλλά εδώ συνυπάρχουν µε άλλα θέµατα, τα οποία
είναι σοβαρά και πρέπει να τα συζητήσουµε στις επιτροπές.
Ευτυχώς έφυγε η υποπαράγραφος 4 της παραγράφου 1, που
αφορούσε στα θέµατα εξαίρεσης του ελέγχου της διαχείρισης
της περιουσίας στα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, της Εκκλησίας.
Ας αφήσουµε το θέµα της περιουσίας των νοµικών προσώπων
δηµοσίου δικαίου της Εκκλησίας, όπου ούτως ή άλλως ο έλεγχος
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είναι επιβεβληµένος. Είναι ένα πάρα πολύ µεγάλο θέµα, γιατί το
µεγαλύτερο µέρος αυτής της ακίνητης περιουσίας είναι δηµόσια
κτήση, είναι δηµόσια περιουσία. Αυτό είναι ένα άλλο µεγάλο ζήτηµα, που πρέπει κάποτε να το συζητήσουµε σε αυτήν την Αίθουσα και να το συζητήσουµε βέβαια µε ηρεµία και νηφαλιότητα
πρώτα στην αρµόδια επιτροπή.
Θα πάω τώρα στο περιεχόµενο της πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου. Τα έχουµε συζητήσει, κύριε Υπουργέ, πάρα πολλές
φορές. Είστε από αυτούς τους Υπουργούς που, πράγµατι, έρχεστε και απαντάτε. Είναι τεράστιο το θέµα της πάταξης της φοροδιαφυγής, πολλά θέµατα τα οποία έχουµε ανοιχτά, πολλές
καθυστερήσεις. Από την άλλη πλευρά, αρκετές ρυθµίσεις, αρκετά εργαλεία σιγά-σιγά για να γίνει αυτή η πάταξη.
Το ειδικό εργαλείο, όµως, που είχαµε συµφωνήσει όλοι και
στην τρικοµµατική τότε κυβέρνηση να υπάρξει ειδικό νοµοσχέδιο
για την πάταξη της φοροδιαφυγής δεν υπάρχει. Άρα σε αυτό θα
µπορούσαν να είναι και τα βασικά θέµατα, όλα τα θέµατα και της
φοροδιαφυγής και του λαθρεµπορίου και τα βασικά εργαλεία
που πρέπει να εξασφαλίσει το κράτος για να µπορεί να κάνει αυτούς τους ελέγχους και θα ήταν και τα επιµέρους θέµατα.
Το θέµα των κατασχέσεων είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό ζήτηµα και σε αυτήν την περίοδο, που, πραγµατικά, υπάρχουν µεγάλες δυσκολίες, γίνεται ακόµα δυσκολότερο. Κοιτάξτε να δείτε,
όταν από τη µεγάλη περιουσία, και κυρίως από αυτές τις έξι λίστες δεν έχουµε εισπράξει τίποτα, δεν έχουµε κατασχέσει κάτι
από αυτήν την περιουσία, δεν έχει λήξει αυτό το θέµα το να πάµε
στις κατασχέσεις, βεβαίως πρέπει να γίνει, είναι υποχρέωση,
αλλά όταν υπάρχει µια κατάσχεση για περιουσία µέχρι 50.000,
οι 50.000 είναι µικρό ποσό. Αυτήν τη στιγµή 50.000 περιουσία
δεν έχουν οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις. Αν τους κατασχέσετε
και από εκεί, θα είναι πολύ δύσκολα τα πράγµατα.
Άρα είναι ένα µεγάλο θέµα το θέµα των κατασχέσεων. Είναι
ένα µεγάλο ζήτηµα. Πρέπει να το δούµε. Πρέπει να δούµε ότι
εξακολουθούµε να µην παίρνουµε από τους µεγάλους και πολύ
εύκολα κάνουµε ρυθµίσεις να κάνουµε κατασχέσεις ή να µην
µπορούµε να δούµε µερικές εξαιρέσεις που πρέπει να γίνουν,
προκειµένου να επιβιώσουν αυτές οι επιχειρήσεις οι οποίες
πράγµατι έχουν ανάγκη. Όµως, αφήνω αυτό το θέµα.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Οι µικρές οφειλές τι ύψους είναι;
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Ας µας απαντήσει ο
κύριος Υπουργός.
Μήπως το ποσό των 50.000 θα µπορούσε να γίνει έστω 70.000
ή 100.000; Να κάνουµε µια τέτοια συζήτηση. Να υπάρξει, όµως,
αυτή η ρύθµιση. Είναι θέµα δικαίου.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Θα ήθελα µισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε, για να αναφερθώ στη
δεύτερη τροπολογία και κυρίως στο δεύτερο µέρος αυτής, που
αφορά τα θέµατα της προαιρετικής ασφάλισης.
Καταλαβαίνω το πρώτο µέρος αυτής της τροπολογίας ότι από
τις 14-11-2013 και εφεξής όσοι βγαίνουν στα προγράµµατα εθελούσιας εξόδου η προαιρετική τους ασφάλιση θα καταβάλλεται
εφάπαξ από τον εργοδότη τους.
Δεν ξέρουµε τώρα πόσοι εργοδότες µπορούν να το καταβάλουν εφάπαξ, αλλά επειδή σίγουρα κατά κύριο λόγο αφορά τους
εργαζόµενους που θα φύγουν από τον ΟΤΕ και από τις τράπεζες,
αυτή η καταβολή µπορεί να γίνει.
Ερχόµαστε τώρα στη δεύτερη περίπτωση, για τους εργαζόµενους που πριν απ’ αυτήν την ηµεροµηνία είχαν απολυθεί µε το
δικαίωµα της προαιρετικής ασφάλισης και οι οποίοι έκαναν
χρήση αυτού του δικαιώµατος.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Τελείωσα, κύριε Πρόεδρε.
Τι έλεγε όµως, ο προηγούµενος νόµος; Έλεγε ότι αυτοί κατά
µήνα πληρώνουν τις εισφορές και του εργοδότη και τις δικές
τους. Ο εργαζόµενος τις πληρώνει. Τώρα καλείτε τον εργαζόµενο µέχρι τέλος Ιανουαρίου να πληρώσει εφάπαξ όλες τις εισφορές. Δεν µπορεί να γίνει αυτό. Δεν µπορεί να το κάνει αυτό
ο εργαζόµενος.
Τουλάχιστον, διορθώστε αυτήν τη δεύτερη παράγραφο, ότι
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αυτές τις εισφορές θα τις καταβάλει ο εργαζόµενος θα κατοχυρώσει το δικαίωµά του στη συνταξιοδότηση γιατί πρέπει να το
κατοχυρώσει, όπως το κατοχύρωνε µε τον προηγούµενο νόµο,
αλλά θα καταβάλλει κατά µήνα αυτές τις εισφορές. Πώς να τις
καταβάλει όλες µαζί;
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε
πολύ. Παρακαλώ να τηρείται ο χρόνος.
Τον λόγο έχει ο κ. Ανδρέας Λοβέρδος.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Δεν άκουσα τι είπε ο κ. Βορίδης στην
κ. Ξηροτύρη, κύριε Πρόεδρε. Ελπίζω να το επαναλάβει σε εµένα,
αν ήταν σχετικό µε τις οφειλές των 50.000 ευρώ.
Είχαµε πει και το καλοκαίρι -συµφωνώντας µε το ύφος της τοποθέτησης που έκανε η κ. Ξηροτύρη, χωρίς φωνές και ψευδοεπιχειρήµατα, που δεν βγάζουν πουθενά- όταν εισήχθη για τις
οφειλές στο δηµόσιο και στα ταµεία ο Κώδικας Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων, πως, εφόσον ο νόµος περί ρυθµίσεων που ψηφίστηκε στις 25 Απριλίου ήταν νόµος για τα λόγια, για να έχουµε
να λέµε επιχειρήµατα στα κανάλια και πως καµµία επιχείρηση
που αντιµετωπίζει προβλήµατα δεν θα µπορούσε να µπει µε επιτόκιο 8,75%, µε σαράντα οκτώ δόσεις, χωρίς να γίνεται διάκριση
παλαιών και τρεχουσών οφειλών και µε µία γραφειοκρατική διαδικασία που να εξασφαλίζει τη βιωσιµότητα της ρύθµισης, όταν
λοιπόν αυτή ήταν η ρύθµιση στις 25 Απριλίου, πάρα πολλοί ενδιαφερόµενοι δεν θα µπορούσαν να τη δουν ως ευεργετική και
συνεπώς θα είναι οφειλέτες έναντι των οποίων θα εισπραχθεί η
δική τους οφειλή µέσω του ΚΕΔΕ. Άρα θα κάνουµε τον έξυπνο
και τον καλό τηλεοπτικά ή σε ειδικές τηλεοπτικές εκποµπές,
όπως έκανε ο κύριος Υπουργός Οικονοµικών τη Δευτέρα, αλλά
την αγορά δεν θα την υπολογίζουµε.
Κύριε Υπουργέ, λυπάµαι που το λέω µε τη δική σας παρουσία
εδώ, γιατί σας εκτιµώ, επειδή είστε -όπως είπε και ο κ. Αναγνωστάκης- από τους ελάχιστους που είστε παρών στον κοινοβουλευτικό έλεγχο και δεν θέλω σε εσάς να ασκώ αυτήν την κριτική.
Απευθύνοµαι όµως στην Κυβέρνηση ως συλλογικό αφηρηµένο
υποκείµενο και λέω, λοιπόν, πως, όταν γνωρίζεις πως το 80% ή
το 90% των επιχειρήσεων οφείλουν, είτε στους προµηθευτές
τους είτε στις τράπεζες είτε στο δηµόσιο είτε στα ασφαλιστικά
ταµεία είτε σε όλους µαζί, δεν είναι δυνατόν να αντιµετωπίζεις
την αγορά µε τους όρους του 2005, του 2006, του 2007, του 2000
ή του 1995. Πρέπει να καταλάβεις ότι η οικονοµία λειτουργεί σε
αντικανονικότητα, για να µπορείς να είσαι σαφής στις ρυθµίσεις
σου.
Άκουσα το συνάδελφο της Νέας Δηµοκρατίας που έλεγε, για
λόγους ισότητας έναντι των διωκοµένων πάσης φύσεως, να
δούµε το να ισχύσει και τα Σάββατα και τις Κυριακές και τη
νύχτα, µε παρουσία αστυνοµικού ή δηµοσίου υπαλλήλου. «ΟΧΙ»
ως προς τη στήριξη της κύρωσης. «ΟΧΙ», µε πολύ έντονους τόνους. Δεν είναι, κύριε Υπουργέ, ώρα γι’ αυτού του είδους τη ρύθµιση ή για εκείνη του Ιουνίου, που εισήγαγε τον ΚΕΔΕ σε όλη
αυτήν τη διαδικασία.
Βέβαια, επειδή η κριτική πρέπει να είναι σοβαρή, αναγνωρίζουµε ότι µιλάτε για βεβαιώσεις σε στενή έννοια, δηλαδή για βεβαιώσεις άνω των 50.000 αναρτηµένες, που δεν έχει υποβληθεί
ένσταση. Δηλαδή δεν είναι τελείως αόριστο το κείµενο και άρα
επικίνδυνο για οφειλέτες µικρούς. Όµως, όπως είπε και η κ. Ξηροτύρη, το ποσό µη σας φαίνεται υπερβολικό, µη σας φαίνεται
µεγάλο, µη σας φαίνεται ότι διαφοροποιεί τους µεγαλοοφειλέτες
από τους µικροοφειλέτες.
Είναι σύνηθες το ποσό αυτό.
Επαναλαµβάνω ότι, επειδή η ρύθµιση ήταν λάθος, είχα στείλει
επιστολή στον Υπουργό κ. Βρούτση, µε την εµπειρία που έχω
από το Υπουργείο Εργασίας και την ενηµέρωση που έχω από τα
ταµεία σήµερα, και µου είχε απαντήσει στη Βουλή ότι η τρόικα
δεν αφήνει. Του είχα πει, λοιπόν, ότι «βεβαίως, για κάθε ρύθµιση
θέµατος που υπάρχει στο πρόγραµµα» -το 80% των θεµάτων της
ελληνικής Κυβέρνησης δεν είναι ενταγµένα στο πρόγραµµα,
απλώς η Κυβέρνηση δεν τα προχωράει, ειδικά όσα σχετίζονται
µε την ανάπτυξη- «και για το οποίο άρα πρέπει να συνεννοηθείς,
εάν δεν πας µελέτη γι’ αυτό που προτείνεις, φυσικά ο άλλος θα
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σου πει ότι εµπιστεύεται κάτι πιο «στενό»».
Δεν πήγατε καµµία µελέτη. Έχω ενηµέρωση και από την άλλη
πλευρά. Η συζήτηση έγινε την τελευταία εβδοµάδα, πριν φέρετε
στη Βουλή το νόµο περί ρυθµίσεων, στις 25 Απριλίου 2013.
Τώρα, έχετε πάλι πεδίο ανοιχτό να το ξαναδείτε το θέµα, εν όψει
του ότι όλα τα ταµεία -δεν ξέρω για το δηµόσιο ταµείο- σας λένε
ότι χρήµατα δεν πήραν. Δεν πήραν χρήµατα! Δεν πήραν τα προσδοκώµενα. Πήραν πολύ πιο κάτω.
Άρα, δοθείσης και της ανεργίας και συνεπώς των µειωµένων
εισφορών, η µη ρύθµιση σηµαίνει µικρότερη ρευστότητα. Αυτό
είναι η ώρα να το δείτε.
Πάλι έστειλα επιστολή στον κύριο Υπουργό. Καµµία απάντηση!
Έστειλα επιστολή στον κύριο Πρωθυπουργό. Καµµία απάντηση!
Ήρθα σε επικοινωνία µε την Κυβέρνηση. Αδιέξοδο!
Όχι, κύριε Υπουργέ. Μέχρις εδώ! Από εδώ και πέρα είµαστε
απέναντι. Δεν µπορούµε να συνεννοηθούµε. Έχετε χάσει τη µάχη
κατά της ανεργίας και της ύφεσης. Δεν µπορούµε να βρούµε
κοινό σηµείο πουθενά. Θα καταψηφίσουµε τον προϋπολογισµό
σας και στο πλαίσιο αυτό είναι και η σηµερινή µου αγόρευση και
τοποθέτηση για την κύρωση της πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου.
Κύριε Πρόεδρε, θέλω στα υπόλοιπα δευτερόλεπτα που έχω
να αναφέρω πάλι ένα θέµα. Δεν ήσασταν εσείς τότε στο Προεδρείο. Ήταν ο κ. Δραγασάκης.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, είχα φέρει την περασµένη εβδοµάδα µια τροπολογία για την επούλωση µιας πληγής που είναι
ανοιχτή από το 1945. Ως κυβέρνηση Παπανδρέου είχαµε ετοιµάσει µια ρύθµιση, η οποία έδινε τη δυνατότητα στους επιθυµούντες και µόνο σε αυτούς, µε κριτήρια -θα τα πω- να ζητήσουν την
επανάκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, διότι την έχασαν είτε διωκόµενοι από το καθεστώς Μεταξά είτε διωκόµενοι από τις κυβερνήσεις της Κατοχής είτε αµέσως µετά τη λήξη του Β’ Παγκοσµίου
Πολέµου και οι οποίοι µετοίκησαν στον εν πολλοίς σηµερινό
χώρο του κράτους του Ισραήλ, που τότε βρισκόταν υπό βρετανική κατοχή, για να αποφύγουν είτε τις διώξεις είτε τις απειλές
των διώξεων.
Τότε άνοιξε µια πληγή και για την Ελληνική Δηµοκρατία -πληγή
που είναι ανοιχτή σήµερα- αλλά και για αυτές τις οικογένειες και
για τους κατιόντες απογόνους και συγγενείς τους. Είχαµε πει να
το λύσουµε αυτό το θέµα. Το ετοιµάσαµε, το εγκρίναµε ως
Υπουργικό Συµβούλιο, το φέραµε, επειδή έπεσε η κυβέρνηση
Παπανδρέου, στην κυβέρνηση Παπαδήµου, είπε όχι η Νέα Δηµοκρατία, γιατί δεν ήθελε έτερα θέµατα πλην των θεµάτων του
προγράµµατος, και ξεχάστηκε µετά. Το φέραµε σε συνεννόηση
µε όλα τα κόµµατα ή τουλάχιστον µε τα περισσότερα που απήντησαν.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, θα µου δώσετε ένα λεπτό ακόµα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Το έχετε, κύριε
συνάδελφε.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Ο κύριος Υπουργός Πολιτισµού στη
Βουλή εδώ την περασµένη Πέµπτη είπε ότι το δέχεται η Κυβέρνηση και ότι θα φέρει δική της διατύπωση, γιατί οι διατυπώσεις
της Κυβέρνησης είναι τεχνικά αρτιότερες. Εγώ είπα ότι «εκ προοιµίου γίνεται δεκτή, αν είναι να λύσει το θέµα».
Ο κ. Δόλλης επικοινώνησε µε όσους περισσότερους κοµµατικούς επιτελείς ή Προέδρους κοµµάτων µπορούσε. Πήραµε συµφωνία από πολλά κόµµατα, από τη ΔΗΜΑΡ, από τους Ανεξάρτητους Έλληνες, κάτι ακούσαµε και για το Κοµµουνιστικό Κόµµα αλλά εγώ δεν έχω προσωπική εµπειρία- κι από την Κυβέρνηση
την ίδια και θεωρήσαµε ότι αυτό θα λήξει.
Ενώ όµως ο Υπουργός λέει αυτά και εγώ επαινώ την Κυβέρνηση, µπαίνει ο κ. Μπαλτάκος και ενηµερώνει τον Υφυπουργό
Αθλητισµού ότι «όχι, θα γίνει σε δικό µας νοµοσχέδιο». Λέω:
«Πότε; Αν πείτε πότε, συµφωνώ να γίνει σε δικό σας. Να λυθεί
το θέµα είναι το θέµα µας και όχι ποιος θα το πει.». Σιγή!
Η τεχνική υπογράµµιση ότι όταν φέρνει εκπρόθεσµη υπουργική τροπολογία η Κυβέρνηση πρέπει να συµφωνούν όλοι ξεπερνιέται µε το ότι η δική σας διατύπωση µπορεί να αλλάξει τη δική
µας διατύπωση. Και τελειώσαµε! Δεν υπάρχει κανένα τεχνικό
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θέµα.
Κύριοι συνάδελφοι, µέµφοµαι την Κυβέρνηση για κωλυσιεργία,
για αναβολή επί δύο χρόνια της επούλωσης µιας ανοικτής πληγής. Θα το καταθέτουµε κάθε εβδοµάδα, µέχρις ότου να πάρετε
εσείς την πρωτοβουλία και να το κάνετε καλύτερα. Πολλοί συνάδελφοι από την πλειοψηφία µού έχουν τηλεφωνήσει ή µου
έχουν µιλήσει γιατί αυτό καθυστερεί.
Και µε την ανοχή σας, κύριε Πρόεδρε, θα πω τα τέσσερα κριτήρια µονολεκτικά και θα καθίσω στη θέση µου, αν µου δώσετε
το πολύ ένα λεπτό ακόµα.
Δεν λέµε για οποιονδήποτε. Λέµε πρώτον, για όποιον έχει γεννηθεί πριν από το 1945, έχασε την ελληνική ιθαγένεια για τους
λόγους που ανέφερα στην ανάπτυξη των σκέψεών µου και ζητά
να την επανακτήσει, κάνει αίτηση, δηλαδή. Εάν δεν µπορεί να
αποδείξει ότι την είχε, να µπορεί η διοίκηση µε τη δική της διακριτική ευχέρεια να εκτιµά τις περιστάσεις, όπως τις περιγράφει
ο αιτών. Να γίνεται αποδοχή του αιτήµατος µε απόφαση του
Υπουργού Εσωτερικών, η οποία να δηµοσιεύεται στο Φύλλο
Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως. Για τους κατιόντες σε ευθεία
γραµµή απογόνους να υπάρχει πάλι η διαδικασία της αίτησης,
αλλά εκεί να εφαρµόζεται το άρθρο 10 του Κώδικα Ελληνικής
Ιθαγένειας, όπως αυτός σήµερα ισχύει. Είναι απλά τα πράγµατα.
Μια απλή δική σας θετική γνώµη χρειάζεται. Αλλάξτε τη διατύπωση όπως θέλετε.
Κύριε Υπουργέ, θα ήθελα µια απάντηση. Δέχεστε ή δεν δέχεστε; Είστε ανοιχτοί στο θέµα αυτό, το οποίο το παρακολουθεί
πάρα πολύς κόσµος εντός και εκτός των συνόρων.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τον λόγο έχει η
κυρία Αντωνίου.
ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ: Xαίροµαι, κύριε Λοβέρδο, για την τροπολογία, γιατί την προηγούµενη βδοµάδα µετείχα µαζί µε άλλους
συναδέλφους σε ένα παγκόσµιο συνέδριο του Ισραήλ και πέντε
συνάδελφοι έχουµε καταθέσει από την πλευρά της Νέας Δηµοκρατίας µια ανάλογη τροπολογία µε αυτήν που άκουσα από
εσάς.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε το παρόν νοµοσχέδιο του
Υπουργείου Οικονοµικών αίρονται σηµαντικά εµπόδια που τίθενται κυρίως από διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας, αναφορικά µε τη δυνατότητα του ελληνικού δηµοσίου να λαµβάνει
µέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης κατά των οφειλετών του και να
εισπράττει ληξιπρόθεσµες οφειλές του κατά αυτών. Με τον
τρόπο αυτόν ενισχύεται και καθίσταται αποτελεσµατικότερος ο
Κώδικας Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων και καταπολεµάται άµεσα
η αδυναµία του δηµοσίου που από τη µια επιβάλλει πρόστιµα και
βεβαιώνει οφειλές, αλλά από την άλλη πολλές φορές αδυνατεί
να τις εισπράξει. Μιλάµε φυσικά για οφειλές ληξιπρόθεσµες άνω
των 50.000 ευρώ, πόσω µάλλον αν σκεφθεί κανείς ότι πλέον τα
όργανα εκτέλεσης θα µπορούν να κατάσχουν για λογαριασµό
του δηµοσίου κινητά και –φυσικά- χρήµατα, όπως για παράδειγµα σε νυχτερινά κέντρα διασκέδασης και διάφορα άλλα
µέρη, που αποδεδειγµένα αποτελούσαν ως τώρα «παράδεισο»
φοροδιαφυγής, και φυσικά όχι άκριτα και καταχρηστικά, παρά
µόνο εναντίον επιχειρήσεων που εµφανίζουν ένα σηµαντικό ποσό
βεβαιωµένων οφειλών κατά του ελληνικού δηµοσίου.
Είµαι βέβαιη ότι η ρύθµιση αυτή θα αποτελέσει ένα ισχυρό
όπλο στη φαρέτρα του ελληνικού δηµοσίου, στον αγώνα του για
την καταπολέµηση της φοροδιαφυγής. Σ’ αυτόν τον αγώνα,
όµως, θέλω να αναφερθώ και στο δηµόσιο όφελος, για την τροπολογία που καταθέσαµε πέντε Βουλευτές του ελληνικού Κοινοβουλίου και η οποία έχει διανεµηθεί. Με την ψήφιση του ν.
3833/2010 επιβλήθηκε ειδικός φόρος πολυτελείας 10% επί της
τιµής πώλησης προ ΦΠΑ για τα εγχώρια παραγόµενα ενδύµατα,
εξαρτήµατα ένδυσης και άλλα είδη από γουνοδέρµατα. Αυτό
είχε ως αποτέλεσµα τα γουνοποιητικά προϊόντα που παράγονται
στη χώρα µας, στην Ελλάδα, να δέχονται επιπλέον επιβάρυνση
σε σχέση µε ανάλογα προϊόντα που παράγονται, λόγου χάριν,
στην Κίνα. Η επιβάρυνση αυτή αποτελεί τροχοπέδη και σηµαντικό εµπόδιο για την προώθηση των γουνοποιητικών προϊόντων
σε τουρίστες που επισκέπτονται τη χώρα µας και θέλουν να αγοράσουν κάποιο γουναρικό από τα καταστήµατα λιανικής πώλη-
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σης που βρίσκονται στα ελληνικά νησιά και σε άλλους τουριστικούς προορισµούς της χώρας µας.
Εδώ θέλω να κάνω µια µικρή αναφορά για την ελληνική γουνοποιία. Η ελληνική, λοιπόν, γουνοποιία, η οποία αποτελεί πλέον
τη µοναδική, ίσως, παραγωγή του δυτικού κόσµου και εδράζεται
σε µια µικρή, γεωγραφικά, περιοχή της Ελλάδας, στην Καστοριά
και µερικώς στη Κοζάνη, παράγει το 8% της παγκόσµιας παραγωγής και διακινεί περίπου το 30%. Αποτελεί το τέταρτο εξαγώγιµο προϊόν της χώρας -σε ποσοστό 99% και πλέον εξαγωγώνµε όγκο εξαγωγών τα 400 εκατοµµύρια ευρώ, περίπου, ετησίως.
Αντιλαµβανόµαστε τη σηµασία της γουνοποιίας για την ελληνική οικονοµία. Αποτελεί το πρώτο εξαγώγιµο προϊόν προς τη
Ρωσική Οµοσπονδία, το οποίο δίνει, ταυτόχρονα, σοβαρή στήριξη και στον τοµέα του τουρισµού. Και ενώ, σύµφωνα µε τις διευκρινιστικές εγκυκλίους, κύριε Υπουργέ, που ισχύουν κατά την
εξαγωγή αγαθών και επί των πωλήσεων αυτών δεν επιβάλλεται
ειδικός φόρος πολυτελείας, δεν υπάρχει ανάλογη πρόβλεψη για
χονδρικές πωλήσεις µεταξύ Ελλήνων παραγωγών και ελληνικών
καταστηµάτων λιανικής πώλησης.
Με την προτεινόµενη, λοιπόν, διάταξη ζητάµε να εξαιρεθεί ο
φόρος πολυτελείας από τις χονδρικές πωλήσεις ελληνικών προϊόντων, οι οποίες πραγµατοποιούνται µεταξύ ηµεδαπών επιχειρήσεων, έτσι ώστε τα ελληνικά προϊόντα γουνοποιίας να καταστούν ανταγωνιστικά.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, σήµερα που
επενδύουµε στην εξωστρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεων,
οφείλουµε, βλέποντας ένα νοµοθέτηµα που δηµιούργησε κάποιο
πρόβληµα και µε κύριο γνώµονα τα δηµοσιονοµικά και τη βέλτιστη προσπάθεια για ενίσχυση των εξαγωγικών προϊόντων, να το
διορθώσουµε.
Η παρούσα, λοιπόν, ρύθµιση έχει να προσδώσει σηµαντικά οικονοµικά οφέλη. Με δεδοµένη την αύξηση του τουρισµού τη
χρονιά που πέρασε και προσδοκώντας ακόµα καλύτερα αποτελέσµατα την επόµενη χρονιά και κυρίως ένα µεγάλο ποσοστό
από Ρώσους τουρίστες, η παρούσα ρύθµιση θα συντελέσει καθοριστικά στην περαιτέρω ανάπτυξη και του κλάδου της γουνοποιίας αλλά και του τουρισµού.
Φυσικά, δεν έχω αναφερθεί καθόλου στη σηµαντική προσπάθεια που κάνουν στην περιοχή µου για την καθετοποίηση του
κλάδου, που επίσης προσδίδει πολλαπλά οφέλη και κυρίως θέσεις εργασίας σε µια περιοχή, όπως είναι η δυτική Μακεδονία, η
οποία έχει τη µεγαλύτερη ανεργία.
Αυτό είναι, κυρίες και κύριοι, το πραγµατικό και ειρηνικό «ραντεβού στα γουναράδικα» και πρέπει να το κάνουµε πράξη για
τους επόµενους τουρίστες, αλλά κυρίως για την ελληνική οικονοµία.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τον λόγο έχει ο
κ. Στρατούλης. Βλέπω ότι απουσιάζει.
Τον λόγο έχει η κ. Ραχήλ Μακρή.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Σύµφωνα µε ανακοίνωση των εργαζοµένων του ΟΤΕ, η µε
αριθµό πρωτοκόλλου 953/22-11-2013 τροπολογία, ευνοεί προκλητικά την «DEUTSCHE TELEKOM» και τους τραπεζίτες, ενώ
οδηγεί µε τη διαδικασία του «ξαφνικού θανάτου» δύο χιλιάδες
εργαζόµενους στην αποχώρηση από την εργασία.
Εδώ έρχοµαι να ρωτήσω. Εσείς βρίσκεστε εδώ για να υπερασπίζεστε τα συµφέροντα των Ελλήνων εργαζοµένων ή των ξένων
εργοδοτών; Γιατί δεν σηκώθηκαν τυχαία αυτοί οι άνθρωποι. Κάτι
έχουν αντιληφθεί και επειδή η στάση σας είναι ύποπτη, προφανώς έχουν δίκιο.
Η διαδικασία εθελουσίας εξόδου των εργαζοµένων γίνεται µε
εκβιαστικό τρόπο. Διευκολύνετε τις τράπεζες και τον ΟΤΕ να µειώσουν το προσωπικό τους, ενώ, αν οι εργαζόµενοι ενταχθούν
στα προγράµµατα εθελουσίας εξόδου, θα κατοχυρώσουν τα σηµερινά ισχύοντα.
Πιο συγκεκριµένα, σύµφωνα µε όσα καταγγέλλουν οι εργαζόµενοι, για όσους µπαίνουν σε προσυνταξιοδοτικό καθεστώς και
πληρώσουν όλες τις ασφαλιστικές εισφορές άµεσα, θα ισχύουν
τα σηµερινά όρια ηλικίας, οι όροι και οι προϋποθέσεις και όχι το

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΛΘ’ - 28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013

νοµικό καθεστώς που θα διαµορφωθεί µετά από χρόνια που θα
συνταξιοδοτηθούν.
Δηλαδή, αν ένας εργαζόµενος είναι σήµερα, για παράδειγµα,
πενήντα τριών ετών και µπει στο πρόγραµµα, µετά από επτά χρόνια, το 2020, θα συνταξιοδοτηθεί στην ηλικία των εξήντα ετών.
Εάν ο ίδιος ή ένας άλλος δεν επιλέξει να µπει και συνεχίσει να
δουλεύει µετά από επτά χρόνια, εάν τα όρια ηλικίας έχουν αυξηθεί, θα πάρει σύνταξη το 2027 ή το 2030. Με τον τρόπο αυτό η
«DEUTSCHE TELEKOM» εκβιάζει: «Ή φεύγεις τώρα εθελουσίως
ή αλλιώς κινδυνεύεις να πάρεις σύνταξη στα εβδοµήντα».
Μήπως η τροπολογία αυτή παραβιάζει την αρχή της ισότητας;
Η τροπολογία δεν αφορά όλους τους ασφαλισµένους, δεν
αφορά όλους όσους θέλουν να κάνουν αυτασφάλιση, αλλά µόνο
όσους συµµετέχουν στα προγράµµατα εθελουσίας. Επίσης, για
όσους έχουν υπαχθεί στο παρελθόν σε καθεστώς αυτασφάλισης,
αντιµετωπίζει διαφορετικά αυτόν που έχει σήµερα τη δυνατότητα
να προκαταβάλει για όλα τα υπολειπόµενα χρόνια τις εισφορές,
από αυτόν που δεν µπορεί να πληρώσει προκαταβολικά για όλα
τα χρόνια, αλλά πληρώνει τις εισφορές του κάθε µήνα.
Είναι αυτό αντιµετώπιση προς εργαζόµενους που έχουν δώσει
την ψυχή τους για αυτήν την εταιρεία, την έφτασαν τόσο ψηλά
και βέβαια εσείς τη χαρίσατε; Είναι δυνατόν οι γερµανοί να κόβουν και να ράβουν τα εργασιακά δικαιώµατα κατά το δοκούν
σαν να βρίσκονται σε αποικία τους; Εργασιακός µεσαίωνας είναι
η πτυχή της πολιτικής σας στα εργασιακά, που δυστυχώς εφαρµόζεται χωρίς κανένα σεβασµό στην ανθρώπινη προσωπικότητα
και τις οικογένειες των εργαζοµένων που καλούνται να ζήσουν
µε ψίχουλα. Τόσες δεκαετίες προσφοράς στην επιχείρηση σβήνονται µε µία τροπολογία µε δική σας υπογραφή.
Κι έρχοµαι και σας ρωτώ: Εσείς τι ακριβώς έχετε να κερδίσετε
από αυτήν την εξέλιξη; Τι έχει να κερδίσει το ελληνικό δηµόσιο;
Τι έχουν να κερδίσουν τα ασφαλιστικά ταµεία; Τι έχει να κερδίσει
η ελληνική κοινωνία; Το µόνο που µπορεί να εξασφαλίσετε για
το ελληνικό δηµόσιο είναι ζηµιά, καθώς απαλλάσσετε µε την εθελουσία έξοδο την «DEUTSCHE TELEKOM» από τους µισθούς
των εργαζοµένων και επιβαρύνετε τα ασφαλιστικά ταµεία µε υποχρέωση καταβολής συντάξεων, αλλά και περαιτέρω δυσχέρεια
των χρηµατοδοτικών κενών.
Η προείσπραξη των ποσών της αυτασφάλισης στην καλύτερη
περίπτωση θα καλύψει τα χρηµατοδοτικά κενά για το 2014. Τα
υπόλοιπα θα καλυφθούν µε µειώσεις συντάξεων. Η είσπραξη
µελλοντικών οικονοµικών υποχρεώσεων θα δυσχεραίνει ακόµα
περισσότερο τα προβλήµατα χρηµατοδότησης των ασφαλιστικών ταµείων.
Πείτε το καθαρά ότι θέλετε να καταστήσετε τη χώρα µας προτεκτοράτο των πολυεθνικών και ότι πρεσβεύετε τα συµφέροντά
τους. Η πράξη αυτή ανοίγει το δρόµο σε κάθε τυχοδιώκτη επιχειρηµατία να προβεί σε πράξεις εκβιασµού κατά των εργαζοµένων που δικαιούνται να εργαστούν και να ζητήσουν µε αξιοπρέπεια τα δικαιώµατά τους. Και δεν µιλώ µόνο για τον ΟΤΕ και τη
συγκεκριµένη περίπτωση αλλά για χιλιάδες ιδιωτικούς υπαλλήλους που από τη µία µέρα στην άλλη δεν έχουν κανένα δικαίωµα
γιατί δεν τους τα εξασφαλίζετε.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει η κυρία Μαρία Ρεπούση.
ΜΑΡΙΑ ΡΕΠΟΥΣΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα συµφωνήσω µε τους συναδέλφους που άσκησαν κριτική
στον τρόπο µε τον οποίο η εκτελεστική εξουσία, η Κυβέρνηση
προσπαθεί να πιέσει τη Βουλή των Ελλήνων να νοµοθετήσει.
Να πω επιπρόσθετα ότι σε ό,τι αφορά το Υπουργείο Παιδείας,
έχουµε, θα έλεγα, επιπλέον παραβιάσεις. Έχουµε την Επιτροπή
Μορφωτικών Υποθέσεων –το είπα και την προηγούµενη φοράεν υπνώσει. Έχει να συνεδριάσει για θέµατα παιδείας από τον
Αύγουστο, από τον νόµο για το νέο λύκειο, ενώ έρχεται συχνά
µε τροπολογίες που προτείνει για να αλλάξει το τοπίο της εκπαίδευσης.
Και θέλω τώρα να περάσω στην τροπολογία που αυτήν τη
φορά προτείνει το Υπουργείο Παιδείας. Θα συµφωνήσω µε συ-
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ναδέλφους κι εγώ ότι δεν πρόκειται για µία τροπολογία, αλλά
σχεδόν για ένα σχέδιο νόµου που αφορά πάρα πολλά ζητήµατα
της εκπαίδευσης.
Η τροπολογία αυτή είναι προβληµατική, εκτός από το διαδικαστικό µέρος, και ως προς το περιεχόµενό της. Και θέλω να εξηγήσω εδώ στους συναδέλφους γιατί είναι ακραία προβληµατική
αυτή η τροπολογία και να υπενθυµίσω ότι πολλές φορές συνάδελφοι της Κυβέρνησης σηµειώνουν το γεγονός της υπερψήφισης του νόµου Διαµαντοπούλου µε πάρα πολύ µεγάλη, συντριπτική πλειοψηφία από τη Βουλή των Ελλήνων.
Η Δηµοκρατική Αριστερά δεν υπήρχε τότε. Οι Βουλευτές,
όµως, οι οποίοι αργότερα συγκρότησαν τον πυρήνα της Δηµοκρατικής Αριστεράς είχαν καταψηφίσει το σχέδιο νόµου 4009,
νόµος Διαµαντοπούλου, κυρίως ασκώντας ακαδηµαϊκή κριτική
που είχε να κάνει µε τα επιστηµονικά αντικείµενα, τα τµήµατα,
τους κοσµήτορες κ.λπ..
Μου κάνει, λοιπόν, εντύπωση, όσοι υπερηφανεύονται για τη
µεγάλη πλειοψηφία που ψήφισε το νόµο Διαµαντοπούλου, πώς
τον ξηλώνουν αυτόν το νόµο στα θεµέλιά του µε τόση µεγάλη
ευκολία;
Εξηγούµαι. Η παράγραφος 4 της τροπολογίας διευρύνει
ακόµα περισσότερο τη δυνατότητα των µετεγγραφών, πιέζοντας
τα πανεπιστήµια πολύ περισσότερο απ’ ό,τι είναι σήµερα πιεσµένα. Θυµίζω ότι ο ν. 4009 είχε περιορίσει πάρα πολύ τις µετεγγραφές. Τώρα, δηµόσιοι υπάλληλοι, αιρετοί και υπηρετούντες στις Ένοπλες Δυνάµεις της χώρας και στα Σώµατα Ασφαλείας µετεγγράφονται στις πόλεις που υπηρετούν. Με βάση τη
συγκέντρωση των υπηρεσιών αυτών στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη καταλαβαίνετε τι σηµαίνει αυτό για το Πολυτεχνείο και τα
δύο πανεπιστήµια, το Καποδιστριακό στην Αθήνα και το Αριστοτέλειο της Θεσσαλονίκης.
Η Κυβέρνηση κάνει διάφορα χατίρια σε βάρος των πανεπιστήµιων και της σωστής λειτουργίας και κάνει και κάτι ακόµα. Αδικεί
τα παιδιά που µε κανονικό τρόπο και µε πάρα πολύ διάβασµα
µπαίνουν στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα. Θα πρέπει να ξέρουν οι συνάδελφοι που υπερψηφίζουν αυτήν την τροπολογία,
ότι δηµιουργείται ακόµα ένα παράθυρο για να µπαίνουν άνθρωποι στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα ή να µετεγγράφονται
από πανεπιστήµιο σε πανεπιστήµιο µε έναν πλάγιο τρόπο.
Στο ίδιο µήκος κύµατος εντάσσεται και η παράγραφος της
τροπολογίας που αλλάζει το καθεστώς εισαγωγής στα ανώτατα
εκπαιδευτικά ιδρύµατα για τους απόφοιτους των σχολών διετούς
ή υπερδιετούς φοίτησης.
Θέλω λίγο να το εξηγήσω αυτό και να ακούσει και η πολιτική
ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας. Με το δικαίωµα για τις κατατακτήριες εξετάσεις, που είναι πολύ σωστό δικαίωµα, η πολιτεία
αναγνωρίζει τι; Ότι όταν ένας φοιτητής µπαίνει σε µια σχολή και
για κάποιο λόγο µετανιώνει, να έχει το δικαίωµα να αλλάξει
σχολή. Σωστό; Πάρα πολύ σωστό. Έδινε, λοιπόν, ένα 2% ο νόµος, σε όσους φοιτητές µπαίνουν σε µια σχολή και θέλουν να περάσουν σε µια άλλη σχολή µέσα από εξετάσεις. Προσέξτε τώρα
τί κάνει η τροπολογία. Από 2% το πάει 12%.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Ποιο άρθρο είναι;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Δεν είναι άρθρο, είναι παράγραφος. Είναι καινούργιος τρόπος αυτός.
ΜΑΡΙΑ ΡΕΠΟΥΣΗ: Είναι παράγραφος. Η παράγραφος Ι: «Κατατάξεις πτυχιούχων στην τριτοβάθµια εκπαίδευση». Αυτό νοµίζω ότι είναι.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Η παράγραφος 10 είναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ,
αφήστε να συνεχίσει η συνάδελφος.
ΜΑΡΙΑ ΡΕΠΟΥΣΗ: Πρώτον, λοιπόν, στις κατατακτήριες εξετάσεις από 2% το πάει 12%.
Δεύτερον, δίνει το δικαίωµα κατατακτήριας εξέτασης σε κάποιον που έχει τελειώσει µια διετούς φοίτησης σχολή, φτιάχνοντας ένα τεράστιο παράθυρο εδώ για την εισαγωγή στα ανώτατα
εκπαιδευτικά ιδρύµατα. Τι λέει δηλαδή στους υποψήφιους φοιτητές και φοιτήτριες; Λέει ότι εκτός από τον κανονικό τρόπο που
έχετε να µπείτε σε µια σχολή, που είναι µέσα από σκληρές εξετάσεις και ανταγωνισµό, έχετε κι έναν άλλο: Να πάτε σε µια
σχολή, για παράδειγµα αστυφυλάκων, εξ ου και η Ένωση Αστυ-
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φυλάκων Ελλάδας ευχαρίστησε θερµά τον Υπουργό Παιδείας γι’
αυτήν τη ρύθµιση, να τελειώσετε αυτήν τη σχολή σε δύο χρόνια
και µετά µε ειδικό καθεστώς να περάσετε στις σχολές υψηλής
ζήτησης.
Ξαναλέω ότι τα παράθυρα είναι πάρα πολλά και στην ουσία
ξηλώνετε οι ίδιοι τα θετικά ενός νόµου που η ελληνική Βουλή ψήφισε µε πάρα πολύ µεγάλη πλειοψηφία.
Επίσης, είναι προβληµατικές οι διατάξεις που αφορούν τη Γενική Γραµµατεία Θρησκευµάτων. Θετική η απόσυρση της ρύθµισης που αφορά τους διαχειριστικούς ελέγχους. Αλλά, ερχόσαστε µε αυτήν τη ρύθµιση να διευρύνετε ακόµα περισσότερο
την εξαίρεση των κληρικών από τις διαδικασίες αξιολόγησης κινητικότητας και διαθεσιµότητας. Για τη διαθεσιµότητα η Δηµοκρατική Αριστερά διαφωνεί. Τους εξαιρείτε, όµως, απ’ όλες τις
διαδικασίες αξιολόγησης, θεωρώντας ότι οι κληρικοί πρέπει να
αξιολογούνται µε βάση τους ιερούς κανόνες και τους κανονισµούς της Εκκλησίας. Πράγµατι µπορεί η Εκκλησία να επιβάλλει
επιπλέον συστήµατα αξιολόγησης για να αξιολογήσει τους κληρικούς και αυτούς που υπηρετούν την Εκκλησία. Γιατί αυτό να
µη δίνει το δικαίωµα στο ελληνικό κράτος να αξιολογεί κι εκείνο
τους δηµόσιους λειτουργούς στο βαθµό που το κράτος πληρώνει τους κληρικούς;
Εάν, λοιπόν, η Εκκλησία θέλει κατ’ αποκλειστικότητα να αξιολογήσει τους κληρικούς µε βάση τους ιερούς κανόνες, θα µπορούσε να το πράξει αυτό στο βαθµό που η ίδια µισθοδοτεί αυτό
το σώµα. Δεν µπορεί, όµως, το κράτος να εξαιρεί τους κληρικούς
από όλες αυτές τις διαδικασίες αξιολόγησης και κινητικότητας
των υπαλλήλων του, των δηµοσίων λειτουργών, διότι φτιάχνει
διαφορετικά µέτρα και σταθµά.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε,
κυρία συνάδελφε.
Τον λόγο έχει ο κ. Κουράκης.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Είναι εντυπωσιακό για άλλη µια φορά το πώς παρακάµπτονται
η Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων και η ουσιαστική συζήτηση
και έρχονται τροπολογίες του Υπουργείου Παιδείας την τελευταία στιγµή για ζητήµατα τα οποία µπορούσαν να περιµένουν και
να έρθουν κανονικά, µε την κανονική διαδικασία.
Το πρόχειρο του πράγµατος καταδεικνύεται και από το επίµαχο τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 1, όπου τελικώς ως βασιλικότερο του βασιλέως το Υπουργείο Παιδείας εξαιρεί από
τους διαχειριστικούς ελέγχους την εκκλησιαστική περιουσία και
µάλιστα, κύριε Υπουργέ, χωρίς να το έχει ζητήσει η ίδια η Εκκλησία. Δηλαδή, η Ιερά Σύνοδος µε ανακοίνωσή της είπε ότι «εµείς
δεχόµαστε τον έλεγχο και δεν έχουµε να κρύψουµε τίποτα». Έρχεσθε την τελευταία στιγµή σήµερα και το αποσύρετε, δείχνοντας µε αυτόν τον τρόπο ότι η πρόθεση η οποία έχει καταγραφεί
στο επίµαχο εδάφιο, ήταν ο Υπουργός να αποφασίζει εάν και πού
θα γίνει έλεγχος, κάτι το οποίο είναι δικαίωµα που ανατίθεται
στον Υπουργό, καταργώντας κάθε κανόνα ισονοµίας.
Πρέπει να πούµε και να θυµίσουµε ότι αυτό έρχεται σε συνέχεια της παραχώρησης των δεκαπέντε στρεµµάτων των µαθητικών κατασκηνώσεων σε µοναστήρι στην Αχαΐα για τριάντα
χρόνια, όπως κάνατε πριν από λίγες µέρες εδώ στη Βουλή.
Πάντως, είναι θετικό ότι µετά από την κοινωνική πίεση που
ασκήθηκε σχεδόν από όλη την κοινωνία και από την ίδια την Ιεραρχία, θα έλεγα, αποσύρατε αυτό το εδάφιο το οποίο πραγµατικά µας εξέπληξε απολύτως αρνητικά. Όχι βέβαια ότι δεν µας
είχατε συνηθίσει σε τέτοιες πράξεις.
Σχετικά µε την παράγραφο 9, που δίδετε µια επιπλέον εξεταστική περίοδο, θα έλεγα ότι εδώ πρόκειται για ένα δώρο που
έκανε ο κ. Αρβανιτόπουλος στον εαυτό του. Αφού έκανε το παν
για να διαλυθεί η συνολική λειτουργία των πανεπιστηµίων και των
ΤΕΙ εδώ και πολλές εβδοµάδες, έρχεται µία τροπολογία για να
σώσει τα ιδρύµατα από τον ίδιο τον εαυτό του. Αντί να επιλυθούν
τα προβλήµατα που έχει προκαλέσει η ίδια η πολιτεία µε την τροµακτική υποβάθµιση των πανεπιστηµίων και ιδιαίτερα τώρα µε τη
διαθεσιµότητα των διοικητικών υπαλλήλων, έρχεται και προβαίνει
σε µια ανακοίνωση για το δικαίωµα της διπλής εξεταστικής το
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Φεβρουάριο και τον Ιούνιο για όλους τους φοιτητές και όχι µόνο
για τους τελειόφοιτους.
Κατ’ αρχάς, θα έλεγα ότι µε αυτόν τον τρόπο ο Υπουργός προσβάλλει το αυτοδιοίκητο των πανεπιστηµίων, των ΑΕΙ εν γένει,
χωρίς όµως να λύνει κανένα από τα προβλήµατα της λειτουργίας
τους.
Επίσης, είναι λυπηρό, ότι ενώ γίνεται µία προσπάθεια να ανοίξουν τα πανεπιστήµια, δεν έχει συγκληθεί η Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων µετά από δύο αιτήσεις που έχουµε καταθέσει,
ώστε να έρθει ο Υπουργός και να συζητήσει µε τους Βουλευτές
τρόπους επίλυσης όλων των προβληµάτων που έχουν ανακύψει
µετά από τη διαθεσιµότητα των διοικητικών υπαλλήλων.
Κύριοι συνάδελφοι, γνωρίζουµε ότι τα προβλήµατα είναι τροµακτικά. Η µόνη λύση αυτήν τη στιγµή είναι η ανάκληση της διαθεσιµότητας των διοικητικών υπαλλήλων.
Θέλω να κάνω µία παρατήρηση. Επειδή από πολλές πλευρές
και κυρίως από τη Συµπολίτευση πιέζουν για ανοικτά πανεπιστήµια, θα έλεγα, ναι, ανοικτά πανεπιστήµια, αλλά να λειτουργούν.
Όταν παραδείγµατος χάριν το Αριστοτέλειο αυτήν τη στιγµή
ανακοινώνει ότι εξαιτίας της διαθεσιµότητας των διοικητικών
υπαλλήλων που έχουν σχέση µε το τεχνικό προσωπικό δεν θα
ανάψουν τα καλοριφέρ, καταλαβαίνετε ότι ανοικτά πανεπιστήµια
µε φοιτητές οι οποίοι βρίσκονται στις αρνητικές θερµοκρασίες
της βόρειας Ελλάδας, δεν είναι ανοικτά πανεπιστήµια αλλά στην
προκειµένη περίπτωση είναι ανοικτά ψυγεία.
Πάντως, σε κάθε περίπτωση, εάν ο Υπουργός ανακαλέσει την
απόφασή του για τη διαθεσιµότητα των διοικητικών υπαλλήλων
και αρχίσει ένας ειλικρινής διάλογος για τα προβλήµατα που
υπάρχουν, εµείς ως Αξιωµατική Αντιπολίτευση έχουµε δηλώσει
πάρα πολλές φορές ότι σύµφωνα µε τις αξιολογήσεις του ίδιου
του Υπουργείου θα χρειαστούν πρόσθετοι διοικητικοί υπάλληλοι
για να δουλέψουν τα πανεπιστήµια και όχι διαθεσιµότητες. Μπορεί να γίνουν κάποιες µετακινήσεις, αλλά θα χρειαστούν προσλήψεις.
Σχετικά τώρα µε αυτό που ανέφερε η κυρία Ρεπούση, εµάς
µας προβληµάτισε. Αναφέροµαι στους εργαζοµένους στα Σώµατα Ασφαλείας και στις Ένοπλες Δυνάµεις. Για να καταλαβαίνουν όλοι περί τίνος πρόκειται, θα πω ότι υπήρχε η δυνατότητα
στους αποφοίτους πανεπιστηµίων αλλά και αποφοίτους διετούς
φοίτησης µε κατατακτήριες εξετάσεις να πηγαίνουν στα πανεπιστήµια και στα ΤΕΙ. Αυτό µε προηγούµενο νόµο είχε καταργηθεί.
Υποβλήθηκε, λοιπόν, το ερώτηµα «γιατί τους στερείτε αυτό το
δικαίωµα;».
Εµείς εξετάσαµε το θέµα πάρα πολύ σοβαρά και υποβάλαµε
µία ερώτηση, της οποίας το σκεπτικό είναι -για τους αποφοίτους
Ανωτέρας Σχολής των Αστυφυλάκων και τους στρατιωτικούς βεβαίως, που έχουµε αποφοίτους Ανώτερης Σχολής Υπαξιωµατικών Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και αποφοίτους σχολών του
Ναυτικού, γενικώς σχολών διετούς φοίτησης- ότι οφείλει να προβεί σε µία ρύθµιση που κάνει τώρα το Υπουργείο Παιδείας, γιατί
σύµφωνα µε το Σύνταγµα «οφείλει να συµβάλει στη διαρκή επιµόρφωση των δηµοσίων υπαλλήλων, µε σκοπό την πληρέστερη
αξιοποίησή τους στην εκπλήρωση των καθηκόντων τους».
Συνεχίζουµε στην ερώτησή µας λέγοντας ότι η εκπαίδευση
συνδέεται άµεσα µε την καλλιέργεια και την εµπέδωση δηµοκρατικού φρονήµατος, επαγγελµατικού ήθους και δεοντολογίας από
τους εκπαιδευοµένους, µε σκοπό την περαιτέρω ανάπτυξη επαγγελµατισµού και την αποτελεσµατικότητα της Ελληνικής Αστυνοµίας και των Ενόπλων Δυνάµεων.
Έρχεται το Υπουργείο και υιοθετεί αυτήν τη θέση. Εµείς το
χαιρετίζουµε αυτό. Καταλαβαίνω τις ενστάσεις της κυρίας Ρεπούση, ότι υπάρχει ένας διαφορετικός τρόπος αντιµετώπισης
των παιδιών που θέλουν να πάνε στα πανεπιστήµια. Υπάρχει,
όµως, η εξής απάντηση, ότι στη µία περίπτωση διαγωνίζονται για
να µπουν στο πανεπιστήµιο, ενώ εδώ µιλάµε για αποφοίτους σχολών διετούς φοίτησης οι οποίοι διεκδικούν ένα ποσοστό στις κατατακτήριες εξετάσεις.
Επίσης, κάτι που είπε η κυρία Ρεπούση και νοµίζω ότι δεν ανταποκρίνεται στην πραγµατικότητα, δεν είναι αύξηση από δύο
σε δώδεκα, αλλά από δέκα σε δώδεκα, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι
δεν είναι;
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ΜΑΡΙΑ ΡΕΠΟΥΣΗ: Για την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη ήταν
δύο.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ: Δεν το ξέρω. Πάντως, σύµφωνα µε
τα δικά µας τα στοιχεία το δέκα γίνεται δώδεκα. Εµείς, βέβαια,
όπως γνωρίζετε, καταψηφίζουµε στο σύνολο το άρθρο αυτό,
αλλά τα σχόλια που κάνουµε αφορούν τις επιµέρους παραγράφους, γιατί ακολουθήθηκε η πολύ κακή τακτική, όπως καταδείχθηκε το πρωί από τον Κοινοβουλευτικό µας Εκπρόσωπο, να
τσουβαλιάζονται όλα µαζί, ώστε να µην έχουµε τη δυνατότητα
της διαφοροποίησης στα επιµέρους άρθρα. Θα ήθελα να πω
πολλά ακόµα, αλλά ας µείνω σε αυτά, λέγοντας για µία ακόµη
φορά ότι αυτή η διαδικασία προσβάλλει.
Μια που είστε εδώ, κύριε Υπουργέ, θα παρακαλούσα, όσο κρατούν οι διαπραγµατεύσεις -και ορθώς- µε τους διοικητικούς
υπαλλήλους και τους πρυτάνεις, να συνέλθει τάχιστα, θα έλεγα,
η Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων, για να συζητήσουµε το
θέµα των πανεπιστηµίων και των ΤΕΙ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε,
κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο έχει η κυρία Φούντα.
ΝΙΚΗ ΦΟΥΝΤΑ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κύριοι συνάδελφοι, όλοι βιώσαµε τη θλιβερή
εικόνα που είχε η Αίθουσα αυτή του Κοινοβουλίου χθες. Με χαρά
άκουσα ότι ο Πρόεδρος της Βουλής ίσως ενεργοποιήθηκε -για
να το πω έτσι- από την εικόνα αυτή. Θέλω να πω µόνο ότι προσωπικά θλίβοµαι, γιατί δυστυχώς όλα αυτά που συµβαίνουν εδώ
µέσα πλήττουν την εικόνα της δηµοκρατίας και του κοινοβουλευτισµού και ουσιαστικά δίνουν βούτυρο στο ψωµί της Χρυσής
Αυγής και όσων µάχονται τον κοινοβουλευτισµό και τις αξίες του.
Παρακαλώ, λοιπόν, το Σώµα µε ό,τι δύναµη και όποια φωνή
έχω, να είµαστε όλοι λίγο πιο σοβαροί. Να προσπαθούµε -έχοντας τα παράπονα, τις ενστάσεις µας ή, να το πω έτσι, την αγανάκτησή µας, πολύ δικαιολογηµένη µερικές φορές- να κρατάµε
τους τόνους χαµηλά, για να µπορούν να ακούγονται επιχειρήµατα µέσα σ’ αυτήν την Αίθουσα και όχι κραυγές. Γιατί ο κόσµος
εκεί έξω, βλέποντας αυτήν την εικόνα, θεωρεί ότι δεν έχουµε καταλάβει τίποτα. Δεν έχουµε καταλάβει τίποτα για το ποσο πρέπει
να στραφούµε στην ουσία των προβληµάτων της κοινωνίας.
Κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να πω ότι η απαξίωση της πολιτικής
πραγµατικότητας και του πολιτικού συστήµατος έχει δυστυχώς
πολλές αιτίες. Να µου επιτρέψετε να αναφερθώ στον κ. Στουρνάρα και να πω πως όλοι αντιλαµβανόµαστε το πολύ βαρύ φορτίο του, αλλά το γεγονός ότι δεν είναι εκλεγµένος δεν σηµαίνει
ότι µειώνονται οι απαιτήσεις του απέναντι στην Εθνική Αντιπροσωπεία. Οι ερωτήσεις προς το Υπουργείο σας είναι δεκάδες από
όλες τις πτέρυγες της Βουλής και ο κύριος Υπουργός επιλέγει
να απουσιάζει.
Αυτές τις στιγµές, ξέρετε, κανένας δεν έχει το ακαταδίωκτο
και πρέπει να δεχόµαστε την κριτική. Πρέπει να απαντάτε ως
Υπουργείο στις ερωτήσεις των Βουλευτών και οφείλουµε όλοι και εµείς εδώ και εσείς στα Υπουργεία- εκλεγµένοι ή όχι, να σεβόµαστε τις διαδικασίες.
Άλλη αντιµετώπιση βέβαια έχουν τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης. Εκεί φροντίζετε να απαντάτε και µάλιστα προκλητικά. Είπατε ότι η Ελλάδα δεν υπερφορολογείται. Αναρωτιέµαι ποιος
από εµάς ζει σε άλλη χώρα, εµείς που θεωρούµε ότι είναι µία κοινωνία η οποία έχει υπερβεί κατά πολύ τη φοροδοτική ικανότητα
ή εσείς που θεωρείτε ότι υπάρχουν ακόµα περιθώρια;
Πλέον µιλάµε, κατά τη γνώµη µας, για φτωχοποίηση της ελληνικής κοινωνίας εξαιτίας της υπερφορολόγησης που επιβάλλουν
οι δικές σας πολιτικές. Καταφέρατε βέβαια να εξοργίσετε και
τους πιο νεοφιλελεύθερους Βουλευτές. Εδώ και περίπου ένα
µήνα κινούµαστε στα όρια της ορθής και δίκαιης νοµοθέτησης
αναφορικά µε τον φόρο των ακινήτων. Η λογική µας –το «µας»
είναι πληθυντικός ευγενείας- να πιάσουµε νούµερα εσόδων,
χωρίς να λαµβάνουµε υπ’ όψιν µας ούτε πραγµατικές κοινωνικές
συνθήκες ούτε ανάγκες φυσικά, έχει ως αποτέλεσµα να γίνεται
επικίνδυνη αυτή η κυβερνητική πολιτική.
Η κοινωνική συνοχή, κύριε Υπουργέ, είναι ήδη πολύ εύθραυστη. Το πρόβληµα δεν λύνεται µε συσκέψεις συνεργατών πίσω
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από κλειστές πόρτες, ούτε µε αυταρχικές αποφάσεις, αλλά µε
δουλειά και βάσει των πραγµατικών δεδοµένων. Αυταρχική απόφαση καθιστά κάθε πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου, η οποία
υποτίθεται ότι έρχεται µε τη µορφή του κατεπείγοντος, χωρίς να
λύνει κανένα κατεπείγον θέµα.
Παρ’ όλα αυτά, είναι απορίας άξιο, πώς επινοείτε συνεχώς
νέους τρόπους αφαίµαξης του ελληνικού εισοδήµατος, χωρίς επί
της ουσίας να βάζετε λεφτά στον κρατικό κουµπαρά.
Θα ήθελα να µου πείτε µία πολιτική εσόδων που πραγµατικά
απέδωσε. Δεν υπάρχει καµµία. Και ξεκινάω. Η φοροδιαφυγή δεν
έχει καταπολεµηθεί ούτε στο ελάχιστο και αυτό τίθεται µε οξύτητα σε κάθε έλεγχο της τρόικας.
Στην έκθεση του Ιουνίου ανέφερε ότι η ελληνική πλευρά δεν
φαίνεται να µην µπορεί, αλλά και να µη θέλει να καταπολεµήσει
τη φοροδιαφυγή, να µη θέλει να αποδοθεί κοινωνική δικαιοσύνη,
κύριε Υπουργέ και όσο δεν δίνουµε κοινωνική δικαιοσύνη, κάποιοι άλλοι που βρίσκονται στα άκρα, δίνουν, υποτίθεται, λύσεις
βίας και µισαλλοδοξίας στους πολίτες, στρεφόµενοι ο ένας στον
άλλον και θεωρώντας ότι αυτή είναι η λύση, η λύση της µισαλλοδοξίας.
Μάλλον έχετε δεινές διαπραγµατευτικές ικανότητες, εάν µπορείτε να πείσετε τους δανειστές ότι η καταπολέµηση της φοροδιαφυγής µπορεί να περιµένει και βασικό στοιχείο της κάθε
εκταµίευσης της επόµενης δόσης είναι οι απολύσεις των δηµοσίων υπαλλήλων µε ελάχιστο ή ανύπαρκτο δηµοσιονοµικό όφελος και τεράστιο κοινωνικό κόστος. Τουλάχιστον σε αυτό το
σηµείο επικοινωνιακά τα πάµε πολύ καλά.
Επίσης, το παρεµπόριο ανθεί µε απώλειες εσόδων για το ελληνικό δηµόσιο εκατοντάδες εκατοµµύρια. Σήµερα µόλις κατέθεσε η Κοινοβουλευτική Οµάδα της Δηµοκρατικής Αριστεράς
-κάποιοι Βουλευτές- ερώτηση για το παρεµπόριο καπνού. Τα διαφυγόντα κέρδη υπολογίζονται στα 650 εκατοµµύρια ευρώ, µε
τζίρο 4,7 δισεκατοµµύρια -αστρονοµικά ποσά για την τωρινή ελληνική πραγµατικότητα.
Και εσείς αρνείστε -επί ενάµιση χρόνο το λέµε µε διάφορους
τρόπους, το προτείνουµε, το έχουµε καταθέσει σε τροπολογίεςνα βάλετε scanners στις πύλες εισόδου της χώρας αυτών των
παράνοµων προϊόντων, γιατί αρνείστε -δεν βρίσκω άλλη εκδοχήνα τα βάλετε µε συγκεκριµένα συµφέροντα, που προφανώς θα
θιγούν από την πάταξη της φοροδιαφυγής. Υποθέτω ότι και αυτό
το θέµα θα προσπαθήσουµε να το λύσουµε µε νέους φόρους.
Τέλος, η αύξηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρµανσης όχι µόνο δεν απέδωσε και δεν εισπράχθηκαν τα
απαραίτητα χρήµατα αλλά πάγωσε στην κυριολεξία όλη η χώρα.
Δεν χρειάζεται να πούµε κάτι παραπάνω. Όλοι το ξέρουµε. Όλοι
το βιώνουµε.
Και επιµένετε να παραβλέπετε και να παραγκωνίζετε όχι την
πρόταση της Δηµοκρατικής Αριστεράς, αλλά της πλειοψηφίας
πλέον του Κοινοβουλίου και µάλιστα του κόµµατος µε τη µεγαλύτερη πλειοψηφία µέσα στο Κοινοβούλιο. Είναι, νοµίζω, πενήντα οι Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας που κατέθεσαν
αντίστοιχη τροπολογία.
Εµείς στο πλαίσιο της τότε συγκυβέρνησης προσπαθήσαµε να
δείξουµε έναν άλλο δρόµο µιας πολιτικής που θα µειώνει τις δηµόσιες σπατάλες, µεταρρυθµίζοντας ουσιαστικά, µε κοινωνικό
πρόσηµο και προτεραιότητες µε κοινωνικό χαρακτήρα.
Πότε θα αξιοποιηθεί η δηµόσια περιουσία; Πότε θα υπάρξουν
έσοδα από τις λίστες Λαγκάρντ και Λίχτενσταϊν; Πότε θα γίνει το
απαραίτητο νοικοκύρεµα και αυτό να αποτελεί τη µείωση της
κρατικής δαπάνης; Πότε θα αρθεί αυτή η αδράνεια και αδιαφάνεια, η τόσο καλά βαλµένη στη δηµόσια οικονοµική διοίκηση, για
να ταραχθούν τα νερά και να ξεφύγουµε από παθογένειες; Πότε,
αν όχι τώρα που η Ελλάδα ουσιαστικά σε µακροοικονοµικό επίπεδο βελτιώνει την εικόνα της; Πότε, αν όχι χθες;
Σήµερα συζητούµε αυτήν την κύρωση και θα ολοκληρώσω µε
τρεις ερωτήσεις προς τον κύριο Υφυπουργό. Από τα εκτιµούµενα
έσοδα της προηγούµενης χρονιάς, πόσα επί της ουσίας εισπράξατε; Από τα πραγµατικά έσοδα που θα έπρεπε να εισπράξει το
κράτος, αν οι µηχανισµοί λειτουργούσαν σωστά, πόσα πραγµατικά έχουν µπει στον κουµπαρά; Και θεωρούµε δεδοµένο πια ότι
κάποιοι φόροι δεν εισπράττονται;
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Πέρα από τα νούµερα, κύριε Υπουργέ, υπάρχουν και οι άνθρωποι. Αυτούς πρέπει να σεβαστούµε. Γι’ αυτούς υποτίθεται ότι νοµοθετούµε στη Βουλή. Συνεχίζουµε να µην επενδύουµε στην
πολιτική διαπραγµάτευση. Μετακυλίουµε λάθη του δικού σας
Υπουργείου σε άλλα Υπουργεία µε τεράστιο κοινωνικό κόστος
και βλέπουµε µια κοινωνία να βρίσκεται εν βρασµώ. Ελπίζουµε
αυτό να µην συνεχιστεί.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, σαράντα επτά µαθητές και µαθήτριες και τρεις
εκπαιδευτικοί - συνοδοί τους από το Γυµνάσιο Παραλίας Καλαµάτας.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει η κ. Δριτσέλη.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΡΙΤΣΕΛΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, σήµερα συζητάµε την κύρωση
µιας πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου αρµοδιότητας του
Υπουργείου Οικονοµικών µε την οποία επί της ουσίας επιτρέπει
τη διαδικασία αναγκαστικής είσπραξης, συµπεριλαµβανοµένων
των κατασχέσεων, εκτός ωραρίου, δηλαδή σαββατοκύριακα και
νυχτερινές ώρες, σε επιχειρήσεις που χρωστούν από 50.000
ευρώ και πάνω στο δηµόσιο.
Έτσι, το κράτος και σε συµβολικό επίπεδο, έχουµε την αίσθηση ότι µετατρέπεται σε έναν βιαστικό φοροεισπράκτορα για
τις επιχειρήσεις που χρωστούν. Το ερώτηµα είναι, γιατί χρειάζεται να γίνονται και κατασχέσεις µέσα στη νύχτα, γιατί µε πράξη
νοµοθετικού περιεχοµένου και σε τι χρησιµεύει πραγµατικά αυτό
το µέτρο, όταν το ίδιο το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους δηλώνει
ξεκάθαρα ότι δεν µπορεί να αποτιµήσει το εισπρακτικό όφελος
που αυτό µπορεί να επιφέρει στο δηµόσιο.
Μέσα σε αυτό το θολό πλαίσιο, κατά τα ειωθότα, έχουν κατατεθεί και δύο τροπολογίες πραγµατικά επί παντός επιστητού, µε
θέµατα που εκτείνονται από τα θρησκεύµατα µέχρι το ασφαλιστικό και τις ρυθµίσεις αδειοδότησης βρεφονηπιακών σταθµών.
Και αυτό δυστυχώς είναι ενδεικτικό της γενικής λειτουργίας της
Κυβέρνησης.
Όσον αφορά την τροπολογία του Υπουργείου Παιδείας,
έχουµε να επισηµάνουµε το εξής. Με κάθε νοµοθετική παρέµβαση του Υπουργείου Παιδείας δεν κάνετε τίποτε άλλο παρά να
επιβεβαιώνετε συνεχώς τα αρχικά επιχειρήµατα του ΣΥΡΙΖΑ, ότι
δεν υπάρχει κανένας σχεδιασµός για την παιδεία, καµµία διάθεση εξορθολογισµού, παρά µόνο µια ανάγκη προσαρµογής στα
ασφυκτικά δηµοσιονοµικά πλαίσια που έχουν επιβληθεί τα τελευταία χρόνια.
Έτσι, στις αρχικά δώδεκα παραγράφους -και τώρα στις έντεκα- επιχειρείται για ακόµη µια φορά η γνωστή «κοπτοραπτική»
σε σχέση µε θέµατα που µας απασχολούν συνεχώς τους τελευταίους εννιά µήνες τουλάχιστον.
Ξανανακατεύονται τα προεδρικά διατάγµατα εφαρµογής του
σχεδίου «Αθηνά». Καταργούνται διατάξεις του καλοκαιρινού
νόµου για το λύκειο. Άλλες διατάξεις τροποποιούνται. Ξαναναµοχλεύονται οι διαδικασίες αδειοδότησης κολεγίων και ιδιωτικών
δοµών εκπαίδευσης, ενώ µετά το τραγικό αδιέξοδο των τελευταίων εβδοµάδων σε σχέση µε τα ΑΕΙ, ο Υπουργός επιχειρεί και
πάλι, χωρίς να λαµβάνει υπ’ όψιν του το αυτοδιοίκητο των ιδρυµάτων, να ανακατέψει εξεταστικές περιόδους, απλά και µόνο για
να σερβίρει αυτές τις τρεις γραµµές στα δελτία των οχτώ ως
προσπάθεια να µη χαθεί το εξάµηνο.
Συγκεκριµένα, σε αυτήν την υπουργική τροπολογία µε αριθµό
954/178, ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων εισάγει προς
ψήφιση έντεκα παραγράφους, οι οποίες περιλαµβάνουν περίπου
είκοσι υποπαραγράφους συνολικά και ζητάει από τη Βουλή όλες
αυτές να τις ψηφίσει στο πακέτο του ενός άρθρου, χωρίς καµµία
άλλη συζήτηση. Άλλωστε –είµαστε συνηθισµένοι- αυτός είναι και
ο τρόπος που η Κυβέρνηση γενικότερα αντιλαµβάνεται το διά-
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λογο.
Μετά την παρέµβαση και του Προέδρου της Βουλής περιµένουµε –και θα είµαστε εδώ να δούµε- εάν η Κυβέρνηση θα συµµορφωθεί και µε τις παραινέσεις του Προεδρείου και αν
πραγµατικά θα εφαρµόσει και θα µείνει πιστή και στις δικές της
δεσµεύσεις. Θα είµαστε εδώ και θα το δούµε αυτό. Το περιµένουµε µε ανυποµονησία. Ωστόσο, επιτρέψτε µας να κρατάµε
µικρό καλάθι.
Στις δώδεκα, λοιπόν, αυτές παραγράφους πρέπει να πω ότι
περιλαµβάνονται ετερόκλητα θέµατα της Γενικής Γραµµατείας
Θρησκευµάτων. Περιλαµβάνονται ζητήµατα ιδιωτικής εκπαίδευσης, θέµατα εισαγωγής ειδικών κατηγοριών στο πανεπιστήµιο,
αλλαγές επί του σχεδίου «Αθηνά», ρυθµίσεις για τους ενδιάµεσους φορείς διαχείρισης του ΕΣΠΑ, θέµατα πιστοποίησης επαγγελµατικών προσόντων.
Σε ό,τι αφορά τα θέµατα της ιδιωτικής εκπαίδευσης, το ζήτηµα
πραγµατικά αγγίζει τα όρια της ιλαροτραγωδίας. Για κάθε νήπιο
προβλέπεται να αντιστοιχούν 1,2 τετραγωνικά µέτρα στους ιδιωτικούς βρεφονηπιακούς σταθµούς. Στα κολέγια και τα πάσης φύσεως ιδιωτικά εκπαιδευτήρια ξαναλλάζουν οι διαδικασίες
αδειοδότησης, ενώ αντικαθίστανται και πάλι επιµέρους διατάξεις
σε σχέση µε τους διακριτικούς τίτλους των δοµών αυτών. Με
αυτόν τον τρόπο, γίνεται σαφές ότι το Υπουργείο αναλώνει τελικά όλη του την ενέργεια στο να «ξεχειλώνει» συνεχώς το πλαίσιο λειτουργίας των ιδιωτικών δοµών και δεν κάνει τίποτε άλλο
για τη δηµόσια παιδεία.
Ως προς τα ζητήµατα των ΑΕΙ, εδώ πραγµατικά αντικατοπτρίζεται όλη η προχειρότητα του Υπουργείου και της Κυβέρνησης.
Αλλάζει πάλι το πλαίσιο για τη µεταφορά θέσεων φοιτητών ειδικών κατηγοριών στα ΑΕΙ. Παραπέµπονται κρίσιµα ζητήµατα σε
µελλοντικές υπουργικές αποφάσεις, ενώ τώρα που το Υπουργείο
αποφάσισε να δίνει τη δυνατότητα στους δηµόσιους υπάλληλους που έχουν επιτύχει την είσοδό τους σε κάποιο τµήµα να µεταφέρουν τη θέση αυτή σε ίδρυµα πλησίον της υπηρεσίας τους,
ουσιαστικά ο κ. Μητσοτάκης πριν λίγο καιρό κατήργησε τις εκπαιδευτικές άδειες.
Από την άλλη πλευρά, οι ανεδαφικότητες του σχεδίου «Αθηνά»
αποτελούν ακόµη και σήµερα αντικείµενο συζήτησης. Έχουµε
νέες τροποποιήσεις στα προεδρικά διατάγµατα εφαρµογής του,
νέες αλλαγές που καταδεικνύουν µόνο ένα πράγµα. Δεν υπήρξε
ποτέ κανένα σχέδιο ορθολογικής διαχείρισης του ακαδηµαϊκού
χάρτη της χώρας και επιτρέψτε µας να πούµε ότι ούτε πρόκειται
να υπάρξει και από αυτήν την Κυβέρνηση.
Τέλος, µε τις τρεις σειρές της παραγράφου 9 της τροπολογίας
διευρύνεται το δικαίωµα της διπλής εξεταστικής και για τα δύο
εξάµηνα του ακαδηµαϊκού έτους, προβάλλοντας τη ρύθµιση
αυτή ως προσπάθεια να µη χαθεί το εξάµηνο, χωρίς όµως να
δίνει ουσιαστικά λύση στην πραγµατική αιτία για την οποία τα
πράγµατα έχουν φτάσει σε αυτό το αδιέξοδο. Πραγµατικά, διερωτόµαστε πώς ο Υπουργός αυτήν τη στιγµή δεσµεύεται για την
απρόσκοπτη λειτουργία των ιδρυµάτων µε αυτήν τη διάταξη.
Θα πρέπει, όµως, να γίνει κατανοητό από όλους ότι παρεµβάσεις τέτοιου τύπου δεν σχετίζονται επ’ ουδενί µε το θέµα της
απώλειας ή µη του εξαµήνου. Ήδη από το νόµο Διαµαντοπούλου
έχουν εισαχθεί αντίστοιχες διατάξεις, παραβιάζοντας φυσικά και
τότε το αυτοδιοίκητο. Πέρυσι ο Υπουργός έκανε αντίστοιχη ρύθµιση για τους επί πτυχίω φοιτητές, ενώ φέτος τη γενικεύει για
όλους.
Κατά το παρελθόν, τα ίδια ιδρύµατα είχαν τη διακριτική ευχέρεια να προβαίνουν σε τέτοιες ρυθµίσεις, ενώ µοναδικός στόχος
του Υπουργού είναι να καταθέσει µία ρύθµιση-«πυροτέχνηµα»,
για να την κεφαλαιοποιήσει πολιτικά και να διασκεδάσει τις εντυπώσεις του αδιεξόδου, στο οποίο έχει οδηγήσει τα ΑΕΙ µε την
αδιαλλαξία του.
Αν το Υπουργείο Παιδείας επιθυµεί να µη χαθεί το εξάµηνο,
ας σταµατήσει να διαταράσσει την ακαδηµαϊκή οµαλότητα και
ας κάνει πίσω στο θέµα της αποψίλωσης των ΑΕΙ από πόρους
και προσωπικό.
Η ακαδηµαϊκή κοινότητα έχει δεχθεί τεράστια πλήγµατα από
την κυβερνητική πολιτική τα τελευταία χρόνια. Τα ανοιχτά ζητήµατα είναι τεράστια και ο διάλογος χωρίς καµµία διαθεσιµότητα
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και απόλυση είναι επιβεβληµένος.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε,
κυρία συνάδελφε.
Ο κ. Κόνσολας είναι απών. Διαγράφεται.
Η κυρία Κωνσταντοπούλου είναι απούσα. Διαγράφεται.
Θέλει κάποιος εκ των κυρίων Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων
τον λόγο;
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Εγώ προτιµώ ν’ ακούσω τον κ. Λαφαζάνη πρώτα.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΛΑΛΗΣ: Δεν είναι κυβέρνηση ο κ. Λαφαζάνης.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Ας µιλήσει ο κύριος Υπουργός.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Δεν µου έχει ζητήσει κανείς το λόγο. Θέλει κάποιος τον λόγο από τους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Θα ήθελα εγώ τον λόγο, κύριε
Πρόεδρε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Θα
µπορούσα να έχω τον λόγο, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ναι, κύριε
Υπουργέ, µε συγχωρείτε. Μετά θα ακολουθήσει ο κ. Οικονόµου.
Θέλετε όλο το χρόνο σας, τα δεκαοχτώ λεπτά;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Θα
προσπαθήσω να είµαι σύντοµος και να µην εξαντλήσω τον χρόνο
µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ορίστε, κύριε
Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, κατ’ αρχάς, θα
ήθελα να ζητήσω να προστεθεί στον τίτλο του σχεδίου νόµου,
στο τέλος, η φράση «και άλλες διατάξεις», λόγω του ότι υπάρχουν και άλλες διατάξεις µέσα στο σχέδιο νόµου.
Πριν περάσω στην ανάλυση της πράξης νοµοθετικού περιερχοµένου όσον αφορά το βασικό θέµα, θα ήθελα να πω ότι ακούστηκαν ορισµένα πράγµατα σε σχέση µε τις πρωτοβουλίες της
Κυβέρνησης στον τοµέα της φοροδιαφυγής.
Όσον αφορά πρώτα το λαθρεµπόριο καυσίµων, υπήρξε την
προηγούµενη εβδοµάδα, πέραν των απαντήσεων που έχουµε
δώσει µέσα από τον κοινοβουλευτικό έλεγχο, ανακοίνωση του
Υπουργείου, στην οποία αναφέρονταν αναλυτικά οι δράσεις οι
πρωτοβουλίες, ό,τι έχει γίνει και ό,τι είναι σε εξέλιξη. Αυτό δείχνει
ότι δεν υπάρχει καµµία αµφιβολία ότι η Κυβέρνηση προχωράει
την υλοποίηση του έργου της καταπολέµησης της λαθρεµπορίας
του πετρελαίου.
Όπως, επίσης, το ίδιο έχει γίνει και σε απαντήσεις που έχουµε
δώσει στον κοινοβουλευτικό έλεγχο σε σχέση µε το λαθρεµπόριο
καπνικών προϊόντων. Πρόσφατα, σε µία εκδήλωση για το θέµα
αυτό του ΙΟΒΕΕ, έδωσα αναλυτικά τη στόχευση της Κυβέρνησης, τα µέτρα που λαµβάνονται, αλλά παρουσίασα και τη µεγάλη
αύξηση στους ελέγχους και στις επιτυχίες που έχουν οι διωκτικές
αρχές.
Συνεπώς και σ’ αυτά τα δύο θέµατα που αναφέρθηκαν υπάρχει
δεδοµένη η βούληση της Κυβέρνησης να ολοκληρώσει όλο αυτό
το πλέγµα των µέτρων, έτσι ώστε να έχει θωρακιστεί το σύστηµα
στην αντιµετώπιση και του λαθρεµπορίου καυσίµων και του λαθρεµπορίου των καπνικών προϊόντων.
Επίσης, ακούστηκαν γενικά ορισµένα θέµατα για τη φοροδιαφυγή. Θα ήθελα να πω στο σηµείο αυτό ότι η Κυβέρνηση αυτή
µε πολλές πρωτοβουλίες νοµοθετικές έχει φροντίσει να θωρακίσει το σύστηµα, έτσι ώστε οι ελεγκτικές αρχές να έχουν τη δυνατότητα πλέον να προβαίνουν στους ελέγχους και να αντιµετωπίζουν πιο αποτελεσµατικά το φαινόµενο.
Όπως ασκήσατε κριτική, θα ήθελα κι εγώ να πω κάτι κριτικά
για την Αντιπολίτευση. Δυστυχώς, πολλά από αυτά τα µέτρα δεν
ψηφίστηκαν από την Αντιπολίτευση. Θέλω να σας θυµίσω ότι τα
µέτρα αυτά ήταν µέσα σε κώδικες, ξεχωριστά άρθρα. Άρα, αν
θέλατε, θα µπορούσατε να τα ψηφίσετε.
Όσον αφορά το περιεχόµενο της πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου, είπαµε και στην αρµόδια επιτροπή ότι µε τις ισχύουσες
διατάξεις του άρθρου 11, παράγραφος 3, του Κώδικα Είσπραξης
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Δηµοσίων Εσόδων και του άρθρου 929, παράγραφος 3 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας, απαγορευόταν η αναγκαστική εκτέλεση κατά τις νυχτερινές ώρες, τα Σάββατα, τις Κυριακές και τις
κατά νόµο εξαιρετέες ηµέρες, εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται στο νόµο και ειδικότερα στα άρθρα 8 του Κώδικα Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων και 929, παράγραφος 3, του Κώδικα
Πολιτικής Δικονοµίας, τα οποία προβλέπουν τη λήψη µέτρων
αναγκαστικής εκτέλεσης κατά τα ανωτέρω χρονικά διαστήµατα
ύστερα από άδεια του ειρηνοδίκη.
Επιπλέον, σύµφωνα µε το άρθρο 940, εδάφιο α’, του Κώδικα
Πολιτικής Δικονοµίας, δεν επιτρεπόταν η διενέργεια πράξεων
αναγκαστικής εκτέλεσης κατά το χρονικό διάστηµα από 1ης µέχρι
31ης Αυγούστου.
Η απαγόρευση επιβολής µέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης
κατά τα ανωτέρω εµπόδισε το δηµόσιο στη λήψη άµεσων και
αποτελεσµατικών µέτρων σε βάρος οφειλετών και κυρίως σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται κατά τα ανωτέρω χρονικά
διαστήµατα, µε αποτέλεσµα να µην µπορούν να εφαρµοστούν
και ως προς αυτές οι κείµενες διατάξεις. Ιδίως κατά την περίοδο
του Αυγούστου που ισοδυναµεί µε την καρδιά της τουριστικής
περιόδου, η απαγόρευση αυτή αποστερούσε τις αρµόδιες ελεγκτικές αρχές από σηµαντικά µέσα για την πάταξη της φοροδιαφυγής.
Η υιοθέτηση της πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου, την κύρωση της οποίας συζητάµε σήµερα, κατέστησε δυνατή την επιβολή µέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης και κατά τη διάρκεια του
Αυγούστου, γεγονός πολύ σηµαντικό στην προσπάθεια που καταβάλλουµε για την καταπολέµηση της φοροδιαφυγής και είσπραξης δηµοσίων εσόδων.
Με δεδοµένο ότι η λήψη των αναγκαστικών µέτρων είσπραξης
πρέπει να γίνεται χωρίς διακρίσεις, κρίνεται απαραίτητη η προσθήκη του δευτέρου εδαφίου στην παράγραφο 3 του άρθρου 11
του Κώδικα Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων, µε την οποία παρέχεται η δυνατότητα στο δηµόσιο να επιβάλλει κατασχέσεις επί κινητών πραγµάτων και κυρίως κατάσχεση χρηµάτων σε βάρος
των επιχειρήσεων, σηµαντικό ύψος βεβαιωµένων και ληξιπρόθεσµων οφειλών άνω του ποσού των 50.000 ευρώ, αποκλειστικά
προς το δηµόσιο, µόνο εντός της επιχείρησης και εφ’ όσον αυτή
λειτουργεί και κατά τη διάρκεια της νύχτας, τα Σάββατα, τις Κυριακές και κατά το νόµο εξαιρετέες ηµέρες καθώς και το µήνα
Αύγουστο, χωρίς επιπρόσθετες και χρονοβόρες διατυπώσεις. Θα
ήθελα να σηµειώσω, επίσης, ότι υπάρχει αυτό το όριο, ακριβώς
για να µη γίνεται κατάχρηση του µέτρου και να µη στοχεύονται
µικρές επιχειρήσεις µε µικρές οφειλές και να υπάρχει τουλάχιστον προστασία γι’ αυτές.
Επισηµαίνεται, τέλος, ότι η συγκεκριµένη προτεινόµενη διάταξη σε καµµία περίπτωση δεν αποστερεί το διοικούµενο από
τους µηχανισµούς προστασίας και άµυνας που προβλέπονται
από τις γενικές διατάξεις. Απλώς, αίρει την απαγόρευση λήψης
µέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης κατά τις εξαιρετέες ηµέρες,
προκειµένου να διασφαλιστούν επαρκώς τα συµφέροντα του δηµοσίου.
Όσον αφορά την κατατεθείσα από το Υπουργείο Οικονοµικών
τροπολογία µε γενικό αριθµό 953 και ειδικό αριθµό 177, κατά την
πρώτη περίπτωση υπάρχει αναφορά στο ότι η προτεινόµενη διάταξη αποβλέπει στη διασφάλιση της προηγούµενης κοινοποίησης φύλλου ελέγχου, προκειµένου να υπάρχει η διασφάλιση
της εφαρµογής του δικαιώµατος της προηγούµενης ακρόασης,
σύµφωνα µε το Σύνταγµα.
Σχετικά µε τις τροπολογίες, θα ήθελα να αναφερθώ κατ’ αρχάς
στη βουλευτική τροπολογία µε γενικό αριθµό 956 και ειδικό
αριθµό 179 και να πω ότι η Κυβέρνηση µελετά το θέµα, το βλέπει
θετικά και µετά τη σχετική έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του
Κράτους, θα το εντάξει σε γενικότερη ρύθµιση σε µελλοντικό
σχέδιο νόµου.
Επίσης, γίνεται δεκτή η βουλευτική τροπολογία µε γενικό
αριθµό 958 και ειδικό αριθµό 180, η οποία είναι παρεµφερής µε
την κατατεθείσα βουλευτική τροπολογία µε γενικό αριθµό 952
και ειδικό αριθµό 176. Όµως, γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό αριθµό 958 και ειδικό αριθµό 180, γιατί έχει µία χρονική διάσταση, ένα χρονικό περιθώριο, µέσα στο οποίο µπορεί να
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ασκηθεί το δικαίωµα.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Υπουργέ, σε ποια τροπολογία αναφέρεστε;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Είναι
η τροπολογία για την οποία µίλησε και ο κ. Λοβέρδος και είπε ότι
είναι ένα χρονίζον θέµα. Απλώς, η τροπολογία που είχε καταθέσει ο κ. Λοβέρδος είναι παρεµφερής µ’ αυτή που γίνεται δεκτή
και είχε κατατεθεί, όπως σας είπα, µε γενικό αριθµό 958 και ειδικό αριθµό 180, γιατί υπάρχει χρονικό περιθώριο άσκησης δικαιώµατος και συνεπώς είναι σαφέστερο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Συγγνώµη, υπάρχει σ’ αυτό το
νοµοσχέδιο τέτοια τροπολογία;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Έχει
κατατεθεί η τροπολογία.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Πότε;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Έχει
κατατεθεί η τροπολογία. Νοµίζω ότι θα σας έχει µοιραστεί. Εγώ
πάντως την έχω.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Δεν µας έχει µοιραστεί.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Δεν µπορεί!
Κύριε Υπουργέ, κατετέθη σήµερα;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Έχει
κατατεθεί σήµερα.
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, έχουµε την τροπολογία των Βουλευτών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Υπάρχει βουλευτική τροπολογία, ακριβώς. Μάλιστα, όπως είπε
ο κ. Λοβέρδος, υπάρχει µια σχετική συνεννόηση.
Συνεπώς, κάνουµε δεκτή την τροπολογία µε γενικό αριθµό 958
και ειδικό αριθµό 180, όπως σας διευκρίνισα, γιατί υπάρχει χρονικό περιθώριο άσκησης του δικαιώµατος.
Ευχαριστώ πολύ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Έχετε κάνει λάθος. Του κ.
Λοβέρδου…
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Σας παρακαλώ,
ο κύριος Υπουργός τελείωσε την οµιλία του.
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Δέκα δευτερόλεπτα, κύριε Πρόεδρε. Δεν θα παρέµβω στην ουσία.
Για να µην υπάρχει παρεξήγηση και επειδή επικρατεί ένα
πνεύµα καλής πίστης από το πρωί, θέλω να πω ότι πήραµε και
είδαµε το πρωί την τροπολογία που υπογράφει ο κ. Λοβέρδος.
Όσον αφορά τη διορθωτική τροπολογία που λέει ο κύριος
Υπουργός δεν την έχει κανείς στα χέρια του. Πώς να πούµε ότι
την κάνουµε δεκτή; Δεν ξέρουµε, δεν την έχουµε στα χέρια µας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Σας παρακαλώ,
αν δεν έχει διανεµηθεί, να διανεµηθεί και στη συνέχεια βλέπουµε.
Θέλει κάποιος Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος να µιλήσει;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Εγώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ο κ. Οικονόµου
έχει το λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Κύριοι Υπουργοί, η κύρωση της
πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου είναι µία διαδικασία που κατά
κόρον έχουµε δει µέσα σ’ αυτήν την Αίθουσα. Οι πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου είναι φανερό ότι πλέον είναι µια βασική
δίοδος νοµοθετικής πρωτοβουλίας της Κυβέρνησης, καταχρηστική µέθοδος βέβαια και πραγµατικά δηµιουργεί απορία γιατί
επιλέγετε αυτό τον τρόπο να νοµοθετείτε. Υπάρχουν διατάξεις
που θα µπορούσαν να έρθουν µε την κλασική µέθοδο των σχεδίων νόµων.
Από εκεί και µετά η δήλωση του ειδικού αγορητή της Δηµοκρατικής Αριστεράς ότι δεν θα συναινέσουµε αυτήν τη φορά σ’
αυτό το γαϊτανάκι πράξεων νοµοθετικού περιεχοµένου, είναι µία
δήλωση που εκφράζει πιστεύω και τη διάθεση –και χαιρόµαστε
γι’ αυτό- και του Προεδρείου. Πρέπει να σταµατήσει επιτέλους
αυτή η ιστορία, να έχουµε συνέχεια πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου.
Θέλω να πω βέβαια ότι κάποιες έχουν ενδιαφέρον, έχουν τη
σηµασία τους, όπως έχουν και το έκτακτο του χαρακτήρα που
προβλέπει το Σύνταγµα. Για να είµαστε ειλικρινείς, κύριε Πρό-
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εδρε, αυτή εδώ η πράξη δεν έχει αυτό το χαρακτήρα, παρ’ όλο
που αν πάµε στην ουσία της πράξεως, χρειάζεται να υπάρξουν
κι αυτά τα µέτρα.
Εµείς λέµε ότι το να µπορεί να γίνει ο έλεγχος στο νυχτερινό
κατάστηµα διασκεδάσεως είναι µια δυνατότητα που πρέπει να
έχει ο ελεγκτικός µηχανισµός και πραγµατικά δεν έχουµε αντίρρηση επί της ουσίας. Έτσι όµως, όπως το φέρνετε, καταλαβαίνετε ότι δεν είναι ένα έκτακτο γεγονός.
Πρέπει να πούµε ότι η έννοια του εκτάκτου γεγονότος, εκτός
αν το θέσουµε µέσα στη γενικότερη έκτακτη κατάσταση που βιώνει η χώρα µας, έχει συγκεκριµένα χαρακτηριστικά. Η προσέγγιση από την Κυβέρνηση του µεγάλου ζητήµατος της πάταξης
της φοροδιαφυγής καταλαβαίνετε ότι δεν µπορεί να έχει το χαρακτήρα του εκτάκτου.
Ίσα-ίσα πρέπει να έχει κανόνες, πρέπει να είναι δροµολογηµένη, προγραµµατισµένη, να έχει µια αλληλουχία ενεργειών,
όπου αυτό που επιδιώκει η Κυβέρνηση, δηλαδή το να πληρώσουν
όσοι πρέπει να πληρώσουν στο πλαίσιο του καταµερισµού των
βαρών, να το επιτύχει τουλάχιστον κεντρικά.
Και βέβαια και από τη µεριά της Δηµοκρατικής Αριστεράς ήταν
µία επιδίωξη και ένα ζήτηµα που θέταµε συνέχεια και στον κοινοβουλευτικό έλεγχο και στις κοινοβουλευτικές µας παρεµβάσεις, ώστε η Κυβέρνηση να παρουσιάσει αποτελέσµατα.
Ο κ. Μαυραγάνης πραγµατικά ήλθε για να απαντήσει σε πάρα
πολλές ερωτήσεις µας –ήταν ουσιαστικά αυτός ο εκπρόσωπος
της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Οικονοµικών µε τον οποίο
συνοµιλούσαµε σε σχέση µε το τι γίνεται µε τα θέµατα της φοροδιαφυγής και αν η Κυβέρνηση τα αντιµετωπίζει- και σε δικές
µου επίκαιρες ερωτήσεις και της Δηµοκρατικής Αριστεράς
καθώς και σε επίκαιρες επερωτήσεις και άλλων Βουλευτών και
γραπτές ερωτήσεις.
Υπήρξε σειρά ενοχλήσεων από την πλευρά της Δηµοκρατικής
Αριστεράς –και θέλω να το τονίσω αυτό- και όταν ήµασταν στην
τρικοµµατική Κυβέρνηση. Δεν ήµασταν παραδόπιστοι. Δεν είχαµε µία στάση δυσπιστίας απέναντι σε εσάς. Θέλαµε να σας
ενισχύσουµε και να σας βοηθήσουµε και αυτός ο έλεγχος και η
πίεση που κάναµε να µπορεί να µετουσιωθεί σε ένα έργο.
Θυµάµαι µάλιστα εδώ στη συζήτηση για το αν το ΣΔΟΕ είναι
στελεχωµένο, αν µπορεί να διεξάγει τους ελέγχους και άρα να
έχει αποτέλεσµα, µιλούσατε για την ανάγκη πρόσληψης διακοσίων εξήντα στελεχών για το οποίο κι εµείς θυµάστε ότι είχαµε
πει «ναι, προχωρήστε το, να εξαιρεθούν και από τις διαδικασίες
στελέχωσης της δηµόσιας υπηρεσίας». Ήµασταν θετικοί.
Το αποτέλεσµα, κύριε Μαυραγάνη, όµως δεν δικαιώνει τις
προσδοκίες. Και ξέρετε γιατί σάς το λέω αυτό;
Πρώτον, το µεγάλο πακέτο που λέγεται offshore εταιρείες.
Ήρθε εδώ ο κ. Στουρνάρας και µίλησε για την µεγάλη επιτυχία
του ελέγχου είκοσι offshore που απέφεραν 40 εκατοµµύρια ευρώ
στο κρατικό ταµείο. Θεωρώ ότι 40 εκατοµµύρια από την πάταξη
της φοροδιαφυγής από αυτόν τον τοµέα ελέγχου δεν είναι ένα
ποσό για το οποίο πρέπει να περηφανεύεται η ελληνική πολιτεία
και η ελληνική Κυβέρνηση. Ίσα-ίσα πρέπει να είναι ένα θέµα, για
το οποίο µάλλον θα πρέπει να υπάρχει προβληµατισµός.
Και ειλικρινά, κύριε Μαυραγάνη, η δυσπιστία που δείχνει ο ευρωπαϊκός παράγοντας απέναντι στην Κυβέρνηση και τα αποτελέσµατά της είναι δικαιολογηµένος κατά την άποψή µου. Νοµίζω
ότι σε καµµία ευρωπαϊκή χώρα δεν διανοείται κανένας –ας πούµε
στη Γερµανία, τη Γαλλία ή τη Μεγάλη Βρετανία- να θεωρείται
άβατο η offshore εταιρεία και µη ελέγξιµη.
Στις έξι χιλιάδες offshore εταιρείες ελέγξαµε είκοσι και το πανηγύριζε στην υπόθεση δυσπιστίας ο κ. Στουρνάρας. Είναι µεγάλα τα ελλείµµατα. Εγώ δεν θα αναφέρω αυτές τις ιστορίες που
πουλάνε περί λίστας Λαγκάρντ κι όλα αυτά τα θέµατα. Πραγµατικά είναι ζητήµατα τα οποία πλέον συζητά ο κάθε Έλληνας.
Στην περίπτωση δε της λίστας Λαγκάρντ πραγµατικά δεν έχει
επέλθει κανένα αποτέλεσµα, αλλά ούτε στη λίστα Λιχτενστάιν
ούτε στη λίστα των ακινήτων των Ελλήνων στο εξωτερικό που είχαµε καταγράψει ούτε και στα πενήντα δύο χιλιάδες λεγόµενα
εµβάσµατα. Ποιο αποτέλεσµα έφεραν;
Θυµάµαι ότι λέγατε εδώ ότι υπήρχε µία διαδικασία διασταυρώσεων και ελέγχων. Τι αποτέλεσµα έχουν φέρει στο ταµείο;
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Ήµουν εδώ εισηγητής και έλεγα στον προϋπολογισµό ότι µπήκε
στον κωδικό «έσοδα από φοροδιαφυγή» µηδέν και καλά κάνατε
και το βάλατε πέρυσι. Δηλαδή οι προβλέψεις σας θα ήταν µηδέν
οπότε ό,τι έµπαινε στο ταµείο από τη φοροδιαφυγή να αποτελούσε τη δυνατότητα µιας ανάσας για τον κρατικό προϋπολογισµό και τα έσοδα. Όµως φοβούµαι ότι σε αυτό τον κωδικό δεν
µπορείτε να εγγράψετε πάρα πολλά ποσά.
Άρα λοιπόν η προσπάθεια των ελεγκτικών µηχανισµών να συµµαζέψουν αυτήν την περιρρέουσα κατάσταση είναι µία προσπάθεια στην οποία πραγµατικά δεν µπορεί κάποιος να εναντιωθεί.
Εµείς δεν λέµε «όχι, να µην το κάνετε». Όµως, όταν γίνεται και
ξαναγίνεται η συζήτηση και έρχεται µάλιστα µε αυτόν τον πανηγυρικό τρόπο «κύρωση πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου»,
άρα, εµφατικά από τη µεριά της Κυβέρνησης «κάτι πάω να
κάνω», αν το λέτε και το ξαναλέτε και το αποτέλεσµα είναι µηδενικό, εκεί αρχίζει και υπάρχει µεγάλος προβληµατισµός. Πρώτα
από όλα, πρέπει να υπάρχει στο επιτελείο σας µεγάλος προβληµατισµός. Υπάρχει προβληµατισµός µέσα στην Αίθουσα της Βουλής. Υπάρχει προβληµατισµός στο λαό.
Η σειρά των µέτρων που παίρνετε, πάντως, ως οικονοµικό επιτελείο και τα µηνύµατα που στέλνετε προς την ελληνική κοινωνία
αλλά και το διεθνή παράγοντα ότι η χώρα µας δεν υπερφορολογείται, ο µέσος πολίτης δεν υπερφορολογείται, µόνο θυµηδία
προκαλεί. Καταλαβαίνετε, βέβαια, ότι η έννοια της φορολόγησης
και το αν είναι υπέρµετρη εδώ ή όχι έχει σχέση µε τα εισοδήµατα,
έχει σχέση µε το βιοτικό επίπεδο. Άρα, λοιπόν, δεν είναι απλά µία
απαρίθµηση, δεν µπορούµε να δούµε αναλογικά το ποσοστό το
ευρωπαϊκό ή το ελληνικό, όταν ο ελληνικός µισθός, παραδείγµατος χάριν, είναι εις τον πάτο του ευρωπαϊκού πίνακα.
Εµείς, λοιπόν, κύριε Μαυραγάνη, παρ’ όλο που θέλουµε και
ζητάµε και περιµένουµε να υπάρξει κάποιο αποτέλεσµα από τη
φοροδιαφυγή για να ελαφρυνθεί από την οικονοµική πολιτική
που ασκείτε το µέσο και χαµηλό εισόδηµα, µέχρι στιγµής µόνο
εξαγγελίες, θεωρίες, ευχές, ελπίδες ακούµε. Όµως, είναι κυβέρνηση δεκαοχτώ µηνών. Αυτά θα είχε νόηµα να το ακούσουµε το
πρώτο δίµηνο, το πρώτο πεντάµηνο, τον πρώτο χρόνο. Πάτε αισίως στους δεκαοχτώ µήνες.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Και χρόνο πολύ τους έδωσες…
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Παρ’ όλο που στον ένα χρόνο ήµαστε ενοχλητικοί και πιέζαµε να προχωρήσουν τα πράγµατα και
οι έλεγχοι, φοβάµαι ότι στο δεκαοχτάµηνο δεν µπορούµε να προσεγγίζουµε µε ανεκτικότητα πλέον τα ζητήµατα.
Όσον αφορά τις υπόλοιπες τροπολογίες, κατ’ αρχάς θα ήθελα
να επαναλάβω αυτό που είπα και προηγουµένως, ότι η µεθοδολογία «πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου που θα έχει και τροπολογίες, δηλαδή ουσιαστικά άλλες δύο κρυφές νοµοθετικές
πρωτοβουλίες» δεν µας βρίσκει σύµφωνους.
Όµως, αφού κάνατε τον κόπο, κύριε Γκιουλέκα, και τα φέρατε
εδώ πέρα -ως εκπρόσωπος του Υπουργείου Παιδείας σας µιλάωπρέπει να σας πω τα εξής: Πολύ καλά κάνατε και αποσύρατε τη
διάταξη για τους ελέγχους στα θρησκευτικά ιδρύµατα και στις
εκκλησίες. Πολύ καλά κάνατε, σοφά, διότι καταλαβαίνετε ότι δεν
µπορεί να υπάρχει άβατον εις την ελληνική πολιτεία και το ελληνικό δηµόσιο σε σχέση µε τους διαχειριστικούς ελέγχους. Ό,τι
ισχύει για όλους θα ισχύει για όλους. Δεν θα υπάρχει θύλακας
αντιστάσεως ή θύλακας εξαιρέσεως ή άβατον. Αυτό από τη Δηµοκρατική Αριστερά δεν είναι αποδεκτό. Πολύ καλά κάνατε και
το αποσύρατε. Ας γίνει καλύτερη µελέτη των θεµάτων και ας υφίστανται ό,τι ξέρουµε ότι υφίστανται και οι άλλοι οργανισµοί.
Υπάρχουν θετικά ζητήµατα µέσα σε αυτά που έχετε φέρει.
Υπάρχει όµως η δική µας συνολική αρνητική στάση λόγω του
τρόπου που τα φέρνετε.
Όµως, θα σας κάνω ένα σχόλιο για το ζήτηµα των πασχόντων
από σοβαρές παθήσεις. Πολύ καλά κάνετε και το φέρνετε αυτό.
Σας είχα κάνει και µία πρόταση, αν θυµάστε, για την οµόζυγη οικογενή υπερχοληστερολαιµία, τη λεγόµενη δυσλιπιδαιµία, η
οποία είναι µία πολύ σπάνια ασθένεια. Θα µπορούσατε να τη βάλετε και αυτή.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ (Υφυπουργός Παιδείας και
Θρησκευµάτων): Υπάρχουν και άλλες ασθένειες, κύριε συνάδελφε.
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ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Ωραία, να έχετε υπ’ όψιν σας αυτό.
Πραγµατικά αυτό αφορά ελαχιστοτάτους –για να το πω έτσι- ανθρώπους. Είναι µία δυνατότητα, προφανώς και ίσως κάποια
άτοµα που έχουν αυτές τις πολύ µεγάλες δυσκολίες στην προσωπική τους πορεία και ζωή να µπορέσουν να σπουδάσουν.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Από εκεί και πέρα, βάζετε 12% για τις κατατακτήριες. Για να
µην αρχίσουµε τη συζήτηση γενικά για την παιδεία και την εκπαίδευση και για το πώς πάει το πανεπιστήµιο, το 12% δεν πιστεύετε
ότι είναι ένα τεράστιο νούµερο; Θα µπορέσουν να ανταποκριθούν τα πανεπιστήµια και οι σχολές σε ένα τέτοιο νούµερο πάνω
από το 2%; Αν είχατε κάνει ένα 4%, 5%...
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ (Υφυπουργός Παιδείας και
Θρησκευµάτων): Από το 10% στο 12%.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Ακούστε, το 12% των εισακτέων…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ας µη γίνεται
διάλογος, για να τελειώσει και ο κύριος Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος, γιατί παρήλθε ο χρόνος.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, µε το
ζήτηµα των διετών σχολών. Δηλαδή, αυτή η υπόθεση τελικά του
ποιος θα σπουδάζει, πού θα σπουδάζει και πώς θα σπουδάζει θα
καταλυθεί τελείως η έννοια των εισαγωγικών εξετάσεων. Ξεκινάµε, δίνουν τις πανελλήνιες εξετάσεις και έχει διακόσια άτοµα
ένα τµήµα. Τελειώνοντας τη χρονιά αυτοί οι διακόσιοι έχουν γίνει
τετρακόσιοι, σε εποχή που οκτακόσια µέλη ΔΕΠ δεν τα έχετε διορίσει ακόµα, κύριε Βορίδη, όταν υπάρχει διάταξη εδώ πέρα για
έκτακτο γενικό εκπαιδευτικό προσωπικό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ (Υφυπουργός Παιδείας και
Θρησκευµάτων): Τη διαγράψαµε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Τη διαγράψατε; Και πολύ καλά κάνατε. Όταν λοιπόν, εκκρεµούν οκτακόσιοι διορισµοί εκλεγµένων
µελών ΔΕΠ -τα ξέρετε αυτά τα θέµατα- είναι ένα ζήτηµα τεράστιο και είναι ανοιχτό.
Το θέµα της µεταφοράς θέσεων φοίτησης των δηµοσίων
υπαλλήλων µου θυµίζει µετάθεση δηµοσίου υπαλλήλου και όχι
µετεγγραφή ή µετακίνηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τελειώνετε,
κύριε Οικονόµου, σας παρακαλώ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Για να µην ανοίξω τώρα τη συζήτηση για την ιδιωτική εκπαίδευση. Πραγµατικά, κύριε Υπουργέ,
σας βλέπω κι εσάς, σαν Υπουργείο και σαν πολιτική ηγεσία, πολύ
επιµελείς για τα θέµατα ιδιωτικής εκπαιδεύσεως. Κάποια ίσως
πρέπει να ρυθµιστούν. Όµως, πραγµατικά, η δηµόσια εκπαίδευση είναι που πρέπει να µπει σε µια σειρά.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): «Τελειώνω»
ακούω και «τελειώνω» δεν βλέπω.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, σε είκοσι πέντε δευτερόλεπτα.
Εδώ ξεκίνησε ένας πόλεµος τεραστίων διαστάσεων και µία
σύγκρουση για τα θέµατα των διοικητικών υπαλλήλων. Υποτίθεται ότι ήταν όλα σχεδιασµένα και υπήρχε ένας προγραµµατισµός. Άρα, πεντακόσια άτοµα θα τα βάζατε σε διαθεσιµότητα.
Και σκίζατε τα ιµάτιά σας ότι αυτό είναι ένα οριστικό σχέδιο. Τελικά, µε εκατό βολευόµαστε όλοι. Αυτά δεν είναι προχειρότητες
και επιπολαιότητες;
Εγώ λέω ότι δεν πρέπει να φύγει κανένας αυτήν τη στιγµή.
Όµως, ποιο είναι το σχέδιο σας, πού καταλήγετε; Γι’ αυτό, λοιπόν, µε πολλή επιφύλαξη παρακολουθούµε και τις πρωτοβουλίες
του Υπουργείου. Πάντως, εκ των πραγµάτων και λόγω της πράξεως νοµοθετικού περιεχοµένου, εµείς δεν θα την ψηφίσουµε.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε
πολύ.
Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ κ.
Λαφαζάνης.
Σας παρακαλώ να τηρούµε το χρόνο λόγω και του προχωρη-
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µένου της ώρας.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Βεβαίως.
Πολλά γίνονται σ’ αυτήν την Αίθουσα και όλοι πρέπει να αναφωνούµε «θαύµα-θαύµα!». Πριν τρεις ώρες καταθέτουν τροπολογία και αυτοµάτως όλη η Κυβέρνηση έρχεται γονυκλινής και
λέει «µπράβο που καταθέσατε πριν τρίωρο εκπρόθεσµα την τροπολογία, την κάνω αµέσως δεκτή.».
Δυστυχώς, εδώ έχουµε φτάσει. Δεν υπάρχει τίποτα το οποίο
να τηρείται πλέον σε αυτήν την Αίθουσα και λυπάµαι πάρα πολύ
που το λέω. Δεν αναφέροµαι στην ουσία, αλλά αναφέροµαι στις
διαδικασίες. Δεν τηρείται τίποτα. Και σάς λέω: µπορεί να προχωρήσει έτσι η χώρα, µε Βουλή η οποία να λειτουργεί µε έναν τέτοιον τρόπο;
Στις 12.30’ έγινε η κατάθεση σήµερα της εκπρόθεσµης τροπολογίας από Βουλευτές, ανέρχεται στο Βήµα ο αρµόδιος Υφυπουργός και λέει «την κάνω δεκτή». Με συγχωρείτε!
Και βεβαίως τι να πω για τις διαδικασίες που βλέπουµε να ακολουθούνται σήµερα; Έχουµε µία πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου την οποία συζητούµε και προστίθενται σ’ αυτήν την πράξη
νοµοθετικού περιεχοµένου υπό µορφήν τροπολογίας δύο άσχετα κυριολεκτικά µε την πράξη -που δεν επιτρέπεται βεβαίως και
σε πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου να έρχεται τροπολογία- νοµοσχέδια. Μάλιστα, το ένα νοµοσχέδιο είναι του Υπουργείου Παιδείας. Δεν µας έκανε την τιµή να έρθει ο αρµόδιος Υπουργός ο
οποίος την εισηγείται. Σέβοµαι πάρα πολύ την παρουσία σας,
κύριε Υφυπουργέ, και την εκτιµώ βαθύτατα. Είστε εδώ και µας
παρακολουθείτε µε µεγάλη προσοχή.
Όµως, βρισκόµαστε σε µία ιδιαίτερη φάση κατά την οποία
έχουµε ουσιαστικά µπροστά µας για να συζητήσουµε ένα ολόκληρο νοµοσχέδιο. Τα πανεπιστήµια και γενικά η τριτοβάθµια εκπαίδευση βρίσκονται σε µεγάλη κρίση, ο Υπουργός έχει διαλύσει
κυριολεκτικά την τριτοβάθµια εκπαίδευση και την έχει οδηγήσει
σε γενική αναστάτωση, ενώ έχει στρέψει τους πάντες εναντίον
του. Και δεν µιλάω µόνο για τους διοικητικούς υπαλλήλους αλλά
και για το επιστηµονικό διδακτικό προσωπικό καθώς και για τους
φοιτητές.
Επαναλαµβάνω, λοιπόν, ότι ο Υπουργός Παιδείας έχει στρέψει
τους πάντες εναντίον του και η κοινωνία είναι αγανακτισµένη. Και
αντί να έρθει εδώ στη Βουλή για να µας εξηγήσει τουλάχιστον
όχι τα της κρίσης και της ευθύνης του, αλλά τουλάχιστον να µας
πει πέντε πράγµατα για την τροπολογία του, περιφρονεί και τη
Βουλή. Τι διάλογο θα κάνει, κυρίες και κύριοι, µε τους διοικητικούς και τους εκπαιδευτικούς στην πανεπιστηµιακή κοινότητα,
όταν περιφρονεί τη Βουλή και µετά θέλει να κάνει διάλογο µε τη
Βουλή; Δεν έρχεται ούτε για πέντε λεπτά να ακούσει τη Βουλή
και να πει και µια κουβέντα για όλα όσα συµβαίνουν στο χώρο
της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, τα οποία είναι θέµατα κρίσιµης
εθνικής σηµασίας, θέµατα τεράστιας σηµασίας για το µέλλον
αυτής της χώρας.
Όσον αφορά τώρα την πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου, θα
ήθελα να πω µία κουβέντα.
Δεν ξέρω τι έχει πίσω της αυτή η πράξη, αφού δεν µας είπατε
το λόγο για τον οποίο τη θεσπίσατε. Δεν µας είπατε, δηλαδή, πού
εφαρµόστηκε, τι αποτελέσµατα είχε και ποια είναι η έκθεση η
οποία να δικαιολογεί το λόγο της νοµοθετικής σας παρέµβασης
µε πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου. Πού είναι, λοιπόν, η έκθεση
η οποία θα στηρίξει µε τα πεπραγµένα της ότι αυτή η πράξη ήταν
πράγµατι αναγκαία και επωφελής και έφερε θετικά αποτελέσµατα για το δηµόσιο;
Εγώ δεν καταλαβαίνω πολλά πράγµατα από αυτήν την πράξη
νοµοθετικού περιεχοµένου. Πρώτα απ’ όλα, δεν καταλαβαίνω
γιατί για επιχειρήσεις που λειτουργούν κανονικά την ηµέρα, για
επιχειρήσεις που έχουν µια κανονική πορεία, θα πάτε Κυριακή ή
νυχτερινές ώρες να κάνετε εισπράξεις. Δεν το καταλαβαίνω
αυτό. Γιατί περιλαµβάνετε συλλήβδην αυτές τις επιχειρήσεις; Και
ύστερα λέτε ότι εµείς κατηγορούµε τις επιχειρήσεις, ότι τις βάζουµε στο στόχαστρο και τις πυροβολούµε. Είναι σαν να θεωρείτε ότι όλοι οι επιχειρηµατίες είναι απατεώνες και θα πάτε να
κάνετε νυχτερινές κυριακάτικες επιδροµές. Καταλαβαίνω αυτό
να γίνεται για επιχειρήσεις που έχουν µια νυχτερινή λειτουργία.
Όµως, αυτό δεν το λέτε. Με συγχωρείτε, αλλά εδώ δεν κάνετε
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αυτές τις διακρίσεις, οι οποίες µάλιστα δεν είναι καθόλου λεπτές,
αλλά αντίθετα πολύ ουσιώδεις. Ούτε καν στην αιτιολογική έκθεση δεν κάνετε κάποιες διακρίσεις, κάποιες διαφοροποιήσεις
για να καταλαβαίνουµε περί τίνος µιλάµε.
Αν θεωρείτε ότι αφορά αυτές τις επιχειρήσεις, θα πρέπει να
το περιγράψετε πιο ουσιαστικά και στη νοµοθετική σας ρύθµιση
αλλά και στην αιτιολογική έκθεση. Ωστόσο, θα πρέπει να µας φέρετε και την έκθεση πεπραγµένων, την οποία όµως δεν µας φέρατε.
Όσον αφορά τώρα την τροπολογία που αφορά κυρίως την
προαιρετική ασφάλιση σε επιχειρήσεις, κατ’ αρχάς θα ήθελα να
κάνω µία παρατήρηση. Δεν καταλαβαίνω καθόλου τη διάταξη µε
την οποία λέτε ότι κατ’ εξαίρεση δοκίµια που αποστέλλονται στο
Γενικό Γραµµατέα της Κυβέρνησης από 23 Δεκεµβρίου έως 31
Δεκεµβρίου εκάστου έτους, επιτρέπεται να φέρουν ηµεροµηνία
έκδοσης προγενέστερη της ηµεροµηνίας χορήγησης άδειας δηµοσίευσης και µέχρι την τελευταία εργάσιµη µέρα του ιδίου
έτους. Δεν ξέρω γιατί τα κάνετε αυτά τα πράγµατα. Τι υποκρύπτει αυτή η εξουσιοδότηση; Διότι, ξέρετε, τα έννοµα αποτελέσµατα προκύπτουν από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης, από την
ηµεροµηνία χορήγησης της άδειας δηµοσίευσης. Γιατί, λοιπόν,
όταν θα αποστέλλονται τα δοκίµια από τις 23 µέχρι τις 31 Δεκεµβρίου, θα µπορεί να γίνεται αυτή η µεταχρονολόγηση; Τι υποκρύπτεται σε αυτό; Θα µας το εξηγήσει κανένας; Γιατί εδώ δεν
βλέπω να υπάρχει κάποιος αρµόδιος να µας δώσει αυτήν την
εξήγηση. Τι κρύβεται πίσω από αυτό; Γιατί φέρνετε αυτήν τη διάταξη και µάλιστα µε τη µορφή τροπολογίας; Τι θέλετε να πείτε;
Υπάρχει κάτι που θέλετε να δηµοσιεύσετε, να παράγει έννοµα
αποτελέσµατα πριν από τις 23 -περιµένω να µας εξηγήσετε- και
ποιος ίσως θα ωφεληθεί από αυτές τις δηµοσιεύσεις µε προγενέστερες ηµεροµηνίες;
Πέραν αυτού όµως, εδώ η διάταξή σας που αφορά την προαιρετική ασφάλιση, δηλαδή την εθελούσια έξοδο προσωπικού,
είναι φωτογραφική κυρίως για την «DEUTSCHE TELEKOM» που
ελέγχει τον ΟΤΕ και για τις τράπεζες. Γι’ αυτό τη φέρατε τη διάταξη. Και αυτή η διάταξη δυστυχώς είναι πάρα πολύ επιζήµια όχι
µόνο γι’ αυτούς που θα µπουν στην εθελούσια έξοδο αλλά και
για τα ασφαλιστικά ταµεία και γενικότερα για το σύνολο των εργαζοµένων. Με βάση αυτήν τη διάταξη θέλετε να εισπράξουν τα
ταµεία εφάπαξ ποσά. Όσοι δεν έχουν να δώσουν εφάπαξ ποσά
δεν θα τύχουν της ευεργεσίας. Μα είναι δυνατόν; Ποιος θα έχει
εφάπαξ να καταθέσει αυτά τα ποσά; Και αυτός που θα τα καταθέσει αυτά τα ποσά, γιατί θα τύχει ευνοϊκής ρύθµισης ως προς
τα όρια συνταξιοδότησης, την ηλικία συνταξιοδότησης, έναντι
αυτού που δεν έχει τη δυνατότητα να καταβάλει εφάπαξ αυτά τα
ποσά; Με ποιο δικαίωµα θα κάνετε αυτήν τη διάκριση;
Και επίσης, µε ποιο δικαίωµα θα κάνετε τη διάκριση µεταξύ
αυτού που επιλέγει εθελούσια έξοδο και καταθέτει εφάπαξ ποσά,
τα ποσά της αυτασφάλισης, και του άλλου εργαζόµενου ο
οποίος µπορεί να υποστεί χειρότερα πράγµατα και να βλέπει ότι
θα επιδεινωθεί στο µέλλον η θέση του, ενώ ο άλλος να είναι επωφελούµενος; Γιατί; Επειδή δούλεψε ή επειδή δεν µπήκε στο πρόγραµµα εθελούσιας εξόδου θα τον εκδικηθείτε; Μπορείτε να το
κάνετε αυτό; Αυτό και αντισυνταγµατικό είναι και νοµίζω ότι δεν
µπορεί να σταθεί. Δεν στέκει όχι µόνο για λόγους δικαιοσύνης
και λογικής αλλά και λόγους συνταγµατικής νοµιµότητας. Οι διακρίσεις αυτές που κάνετε είναι απαράδεκτες.
Πέραν αυτών όµως, το κυριότερο είναι ότι δίνοντας αυτοί που
θα επιλέξουν εθελούσια έξοδο εφάπαξ τα ποσά, αυτό µπορεί να
βελτιώνει τη θέση των ταµείων σήµερα, όµως παίρνουν ασφαλιστικές εισφορές από το µέλλον, δηλαδή από τις συντάξεις που
θα χορηγηθούν στο µέλλον στους εργαζόµενους. Αυτό δεν έχετε
το δικαίωµα να το κάνετε. Κανένα δικαίωµα δεν έχετε να το κάνετε, διότι έτσι θα πούµε «όλοι οι εργαζόµενοι να πάτε να κάνετε
εφάπαξ αυτασφάλιση µέχρι τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησής
σας, δεν θα σας επηρεάσουν αρνητικά µεταγενέστερες αλλαγές
και ταυτόχρονα, τα ταµεία θα καλύψουν υποτίθεται τα ελλείµµατά τους σήµερα, αλλά σε βάρος των συντάξεων και των εργαζοµένων στο µέλλον και των γενεών που έρχονται».
Αυτά είναι εντελώς απαράδεκτα. Και γι’ αυτό έτσι όπως εισάγετε αυτήν την τροπολογία, µε αυτόν τον απαράδεκτο τρόπο ει-

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΛΘ’ - 28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013

σαγωγής, η οποία είναι και απαράδεκτη ως προς το περιεχόµενό
της, θα την καταψηφίσουµε.
Θα ήθελα να κάνω µία παρατήρηση για την τροπολογία που
κάνετε δεκτή. Νοµίζω ότι δεν πρέπει να το κάνετε αυτό. Δεν πρέπει να νοµοθετούµε µε τέτοιου είδους διαδικασίες. Αυτές είναι
απαράδεκτες διαδικασίες. Εµείς δεν συµφωνούµε. Και δεν αναφέροµαι τώρα στην ουσία, αλλά µιας και το θίγετε θα αναγκαστώ
να πω και κάτι επί της ουσίας.
Πρώτον, λέτε. «αυτοί που έχασαν την ιθαγένεια καθ’ οιονδήποτε τρόπο». Με συγχωρείτε, τι πάει να πει «καθ’ οιονδήποτε
τρόπο»; Μπορεί να έχασαν την ιθαγένεια για απολύτως νόµιµους
και θεµιτούς λόγους. Το «καθ’ οιονδήποτε τρόπο» καλύπτει τα
πάντα. Εδιώκοντο; Είχαν πρόβληµα µε την καταγωγή τους; Να
το καταλάβουµε. Όµως το «καθ’ οιονδήποτε τρόπο» δεν το καταλαβαίνουµε.
Επίσης, λέτε «πολίτες του Ισραήλ ή άλλων χωρών που αποδεδειγµένα είναι εβραϊκής καταγωγής». Δηλαδή όσον αφορά αυτούς που είναι πολίτες του Ισραήλ και είχαν γεννηθεί πριν το
1945, αλλά δεν είναι εβραϊκής καταγωγής, µε ποιο δικαίωµα θα
κάνετε αυτές τις εξαιρέσεις που δεν επιτρέπεται να γίνουν για
µια τρίτη χώρα, για πολίτες τρίτης χώρας;
ΠΑΡIΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν είχαν ιθαγένεια, κύριε Λαφαζάνη.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Δεν έχει σηµασία το εάν είχαν
ιθαγένεια ή όχι.
Εδώ τι λέει; Κάνει µια διάκριση δηλαδή µεταξύ Παλαιστινίων,
Ισραηλινών πολιτών, πολιτών του Ισραήλ, και Εβραίων πολιτών
του Ισραήλ. Γιατί την κάνετε αυτήν τη διάκριση και µε ποιο δικαίωµα; Δεν µπορείτε να την κάνετε αυτήν τη διάκριση. Είναι εντελώς απαράδεκτο και µόνο το ότι σκεφτήκατε πως µπορείτε να
διαιρέσετε τους πολίτες του Ισραήλ σε εβραϊκής και µη εβραϊκής
καταγωγής, και οι µεν να τύχουν ευνοϊκής µεταχείρισης από το
ελληνικό κράτος και οι άλλοι να θεωρούνται πολίτες του Ισραήλ
δεύτερης κατηγορίας. Αυτό που κάνετε είναι εντελώς απαράδεκτο!
Και βεβαίως, εδώ λέτε «…σε πολίτες του Ισραήλ ή άλλων
χωρών…», αλλά στην αιτιολογική έκθεση λέτε «…η παραπάνω
ρύθµιση δεν περιλαµβάνει τους Εβραίους οι οποίοι δεν είναι πολίτες του κράτους του Ισραήλ...». Τι από τα δύο ισχύει; Αυτά συµβαίνουν όταν κάνετε στο πόδι πράγµατα και τα φέρνετε εδώ
χωρίς κανέναν έλεγχο, χωρίς να περάσουν από Επιτροπή, χωρίς
καµµία συζήτηση και πρέπει τελευταία στιγµή να τα κάνουµε
δεκτά.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τέλος, κύριε Πρόεδρε, αυτό που θα πω είναι ότι πρέπει η Κυβέρνηση –γιατί πλέον δεν ευελπιστώ ότι ο Υπουργός Παιδείας
µπορεί να αναλάβει κάποιες πρωτοβουλίες- να αναλάβει πρωτοβουλία, να σταµατήσει τις απαράδεκτες απολύσεις στο διοικητικό προσωπικό των ΑΕΙ. Τώρα να την αναλάβει αυτήν την πρωτοβουλία, για να ανοίξουν τα πανεπιστήµια. Γιατί το θέµα δεν είναι
οι εξεταστικές περίοδοι, το θέµα είναι να ανοίξουν τα πανεπιστήµια. Να σταµατήσετε να ταλαιπωρείτε την τριτοβάθµια εκπαίδευση µε απολύσεις, οι οποίες µάλιστα δεν έχουν και δηµοσιονοµικό όφελος. Γιατί λέτε «θα κάνουµε απολύσεις, αλλά θα
επαναπροσλάβουµε καινούργιο προσωπικό». Αυτό λέει η γενική
σας φιλοσοφία επί του θέµατος των διαθεσιµοτήτων- απολύσεων.
Σταµατήστε, λοιπόν. Πάρτε τώρα τις απολύσεις. Σταµατήστε
τον αυταρχισµό! Σταµατήστε να παίζετε µε την τριτοβάθµια εκπαίδευση!
Η τριτοβάθµια εκπαίδευση δεν µπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί µε αυτές τις νοοτροπίες που έχετε και να θέλετε µετά από
τις απολύσεις να προχωρήσετε σε διάλυση των εργασιακών σχέσεων και όσον αφορά το επιστηµονικό διδακτικό προσωπικό,
αλλά και σε πανεπιστήµια µε δίδακτρα, σε µία τριτοβάθµια εκπαίδευση µε δίδακτρα, όπως σας εισηγείται ο ΟΟΣΑ και ασµένως το έκανε δεκτό η Κυβέρνηση και το θεώρησε θετικό µέτρο,
θετική ρύθµιση, µέσα στο πλαίσιο βεβαίως των µεγάλων µεταρρυθµίσεων που οραµατιζόσαστε και ονειρευόσαστε! Και αυτή η
µεταρρύθµιση είναι µία. Η διάλυση της παιδείας στη χώρα!
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(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Σας ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο κ. Βορίδης, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος
της Νέας Δηµοκρατίας.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Το βασικό ζήτηµα που πραγµατεύεται η σηµερινή συζήτηση
στην Ολοµέλεια είναι η κύρωση µιας πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Στην πραγµατικότητα
αυτή η πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου έχει ένα άρθρο και
κάνει µία πάρα πολύ συγκεκριµένη, απολύτως στοχευµένη και
εξειδικευµένη παρέµβαση. Ταυτόχρονα κατετέθησαν και δύο
τροπολογίες, οι οποίες προφανώς έχουν διευρύνει το αντικείµενο της συζήτησης και για τις οποίες έγινε αρκετός λόγος.
Ως προς την πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου, κανονικά τα
αντικείµενα της συζήτησης θα έπρεπε να είναι πρώτον, αν ορθώς
νοµοθετήθηκε η συγκεκριµένη διάταξη µε πράξη νοµοθετικού
περιεχοµένου, µε δύο λόγια αν συνέτρεχαν οι συνταγµατικές
προϋποθέσεις για την έκδοση της πράξεως νοµοθετικού περιεχοµένου και δεύτερον η ουσία της, δηλαδή αν είναι µία σωστή
νοµοθετική παρέµβαση ή όχι.
Οι πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου ουσιαστικά δεν ελέγχονται δικαστικά ως προς το ζήτηµα της συνταγµατικότητάς
τους, δηλαδή ως προς τη συνδροµή της επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το κάνει το
Κοινοβούλιο και να αναγνωρίσει ή να µην αναγνωρίσει ότι υπάρχει τέτοιου είδους ανάγκη.
Επειδή ακούστηκαν κριτικές γι’ αυτό το ζήτηµα, να επισηµάνω
ότι η πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου έχει εκδοθεί στις 7 Αυγούστου του 2013.
Τι ρυθµίζει; Δίδεται η δυνατότητα -σε βάρος επιχειρήσεων που
λειτουργούν κι έχουν βεβαιωµένες ληξιπρόθεσµες οφειλές άνω
των 50.000 ευρώ αποκλειστικά προς το δηµόσιο- να γίνει κατάσχεση κινητών στα χέρια του οφειλέτη κατά τις ώρες λειτουργίας
της επιχειρήσεως καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και κατά τις
νυχτερινές ώρες µε τις προϋποθέσεις που ορίζει.
Γιατί υπήρξε ανάγκη για την έκδοση αυτής της πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου, Αυγουστιάτικα; Να σας θυµίσω, διότι γίνονταν έλεγχοι σε καταστήµατα τα οποία έχουν κυρίως χρόνο
λειτουργίας τις νυχτερινές ώρες, είναι καταστήµατα εστιάσεως,
είναι ουσιαστικά κέντρα διασκέδασης κι ενώ διαπιστώνονταν
εκτεταµένες παραβάσεις της φορολογικής νοµοθεσίας, δεν
υπήρχε η δυνατότητα λήψεως οποιουδήποτε αποτελεσµατικού
διοικητικού µέτρου.
Το ερώτηµα, λοιπόν, το οποίο θα έπρεπε να απασχολήσει
είναι: «Είναι αυτή µία περίσταση που επιτρέπει την παρέµβαση
µε πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου;». Σας θυµίζω ότι 7 Αυγούστου, είχε κλείσει το Κοινοβούλιο.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Ήταν 31 Ιουνίου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Γιατί διακόπτετε; Θα απαντήσετε όταν έρθει η ώρα σας.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Για διευκόλυνση.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Επικουρεί το επιχείρηµα ο κ. Μαριάς.
Λοιπόν, 7 Αυγούστου δεν έχουµε λειτουργία του Κοινοβουλίου.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Και τον Ιούλιο δεν µπορούσατε
να το σκεφτείτε; Δικαιολογούνται όλα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Βορίδη,
παρακαλώ συνεχίστε τον ειρµό της σκέψης σας.
Παρακαλώ, όχι διάλογο.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Βέβαια το κρίσιµο, κύριε Λαφαζάνη…
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Είχε το θερινό Τµήµα.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Όχι στις 7 Αυγούστου. Από την 1η
έως τις 20 Αυγούστου έχουµε πλήρη διακοπή εργασιών του Κοινοβουλίου, δεν υπάρχουν εργασίες στη Βουλή. Το επιχείρηµα
του κ. Λαφαζάνη είναι: «Ωραία, δεν µπορούσαν να το σκεφτούν
πιο πριν;». Βεβαίως. Αλλά το κρίσιµο για να αποφασίσουµε αν
συντρέχει το έκτακτο και κατεπείγον είναι η 7η Αυγούστου, είναι
η χρονική στιγµή της λήψεως. Το «ας προσέχατε», γιατί αυτό
είναι που λέτε, δεν είναι κρίσιµο για το χρονικό σηµείο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Δεν λέω «ας προσέχατε». Τον
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Ιούλιο δεν χρειαζόταν να γίνονται τέτοιοι έλεγχοι;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Σας παρακαλώ
πολύ. Καταλαβαίνω την κόπωση λόγω της ώρας, αλλά δεν υπάρχει λόγος να παραβιάζουµε τον Κανονισµό.
Κύριε Βορίδη, γιατί συµµετέχετε; Θα έρθει η ώρα που θα χτυπάω το κουδούνι και θα ζητάτε περισσότερο χρόνο. Σας παρακαλώ!
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Αυτό, λοιπόν, που κατά τη γνώµη
µου πρέπει να κρίνουµε, είναι πρώτον, εάν έπρεπε να υπάρξει
παρέµβαση εκείνη τη χρονική στιγµή ή όχι. Ναι, έπρεπε.
Δεύτερον, µην ξεχνάτε ότι αυτή είναι φορολογική διάταξη, η
οποία δεν µπορεί να νοµοθετηθεί κατά το Σύνταγµα καθ’ όλη τη
διάρκεια του τµήµατος διακοπών. Δεν έρχονται φορολογικά νοµοσχέδια την περίοδο του Τµήµατος διακοπών. Άρα, θα έπρεπε
να περιµένουµε, λοιπόν, να τελειώσουν τα Τµήµατα διακοπών και
εποµένως να ανεχθεί το κράτος την απώλεια των συγκερκιµένων
φορολογικών εσόδων.
Δεύτερον, η διάταξη αυτή είναι καλή;
Τώρα άκουσα εδώ µία κριτική από τη συνάδελφο της Δηµοκρατικής Αριστεράς και από τον κ. Λοβέρδο, ότι τα 50.000 ευρώ
είναι µικρό ποσό οφειλής και θα έπρεπε να το πάµε σε ένα παραπάνω όριο. Είναι µικρό το ποσό των 50.000 ευρώ τα οποία
είναι βεβαιωµένα ληξιπρόθεσµα σε λειτουργούσα επιχείρηση νυχτερινό κέντρο- η οποία δεν αποδίδει και δεν πρέπει να επιβληθεί κατάσχεση; Υπάρχει τέτοιο επιχείρηµα; Δηλαδή ότι έχει
το δηµόσιο τη δυνατότητα αναγκαστικής εκτελέσεως για 50.000
ευρώ και δεν πρέπει να το κάνουµε αυτό, γιατί θα πληγούν οι επιχειρήσεις; Τι εννοείτε δηλαδή; Υπάρχει άποψη εδώ της Αντιπολιτεύσεως, η οποία λέει ότι οι επιχειρήσεις πρέπει να λειτουργούν οφείλοντας στο δηµόσιο και µάλιστα ποσά των 50.000
ευρώ; Και µάλιστα νυχτερινές επιχειρήσεις;
Το λέω αυτό, γιατί λίγο-πολύ είναι γνωστό και πανθοµολογούµενο ότι στους ελέγχους που κάνει το ΣΔΟΕ –το οποίο εγκαλούµε ότι δεν κάνει πολλούς- διαπιστώνει τεράστια φορολογική
παραβατικότητα σε αυτές τις επιχειρήσεις. Και λέτε ότι αυτό
πρέπει να γίνει ανεκτό; Και ακούω κριτική από πτέρυγες της Αριστεράς ότι δεν πρέπει να το κάνουµε, διότι θα πληγούν οι επιχειρήσεις; Τι εννοούν ακριβώς;
Άκουσα µία κριτική από την κυρία Ξηροτύρη.
Σας άκουσα κι εσάς, κ. Λαφαζάνη να λέτε κάτι. Είπατε: «Πλήττετε τις µικρές επιχειρήσεις και κατηγορείτε εµάς µε την επιχειρηµατικότητα».
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
Το άκουσα από τον κ. Λοβέρδο, ο οποίος έχει και µια ευρύτερη
συνεννόηση –από ό,τι καταλαβαίνω- µε πτέρυγες της Αριστεράς.
Έτσι άκουσα, δεν είµαι και βέβαιος γι’ αυτό.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: …(Δεν ακούστηκε)
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Τώρα γι’ αυτό µην πω, δεν είµαι ειδικός στα θέµατα της Αριστεράς. Θα τα συζητήσετε µεταξύ σας
καλύτερα.
Άρα, λοιπόν, λέω το εξής: Υπάρχει τέτοιου τύπου κριτική; Είναι
δυνατόν να υπάρχει τέτοιου τύπου κριτική και ταυτόχρονα µετά
να φωνάζουµε;
Με συγχωρείτε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αλλά εδώ συµβαίνει το εξής οξύµωρο. Κάνουµε κριτική στην Κυβέρνηση γιατί
δεν κάνει πολλά πράγµατα για τη φοροδιαφυγή και δεν είναι
επαρκής, και µόλις παίρνει κάποιο µέτρο προκειµένου να είναι
αποτελεσµατική στο ζήτηµα της φοροδιαφυγής, λέµε µετά ότι
πλήττει τις επιχειρήσεις.
Εγώ που είµαι µεγάλος φίλος της επιχειρηµατικότητας και την
πιστεύω πάρα πολύ και πιστεύω ότι στις επιχειρήσεις πρέπει να
στηριχθεί η ανασυγκρότηση της οικονοµίας και η παραγωγική
ανασυγκρότηση του τόπου, από την άλλη µεριά, όµως, αυτό δεν
σηµαίνει ότι οι επιχειρήσεις δεν πρέπει να πληρώνουν φόρους.
Δεν µιλάµε για αυτές τις επιχειρήσεις. Δεν µιλάµε για τις επιχειρήσεις οι οποίες κάνουν κόλπα για να αποφύγουν την καταβολή
του φόρου, οι οποίες δεν εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους.
Δεν είναι αυτό το νόηµα της υγιούς επιχειρηµατικότητας.
Άρα, λοιπόν, ποιο είναι το πρόβληµα µε αυτήν τη διάταξη;
Οµολογώ ότι τα επιχειρήµατα παραµένουν εδώ έωλα.
Περνάω στα ζητήµατα του Υπουργείου Παιδείας. Άκουσα µια
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κριτική γιατί, λέει, εξαιρούµε από τη γενική αξιολόγηση τους κληρικούς. Τι γενική αξιολόγηση να κάνετε στους κληρικούς; Αν λένε
καλά το «Κύριε ελέησον»; Αν εκτελούν καλά τη Θεία Λειτουργία;
Εάν κάνουν καλά την εξοµολόγηση; Εάν πηγαίνουν τακτικά στο
ποίµνιό τους; Ποιος θα την κάνει αυτήν την αξιολόγηση; Εάν
έχουν ένθεο ζήλο; Εάν είναι αφοσιωµένοι στα της πίστεώς µας;
Τι είδους αξιολόγηση γενικού τύπου, δηµοσιοϋπαλληλικού
τύπου, θα κάνετε στους κληρικούς;
Ο κληρικός ναι µεν χρηµατοδοτείται και πληρώνεται ο µισθός
του από το ελληνικό δηµόσιο –και σωστά- αλλά από εκεί και πέρα
είναι προφανές ότι παρέχει ένα έργο το οποίο δεν µπορεί να
αξιολογηθεί µέσα σε µια γενική δηµοσιοϋπαλληλική κατηγορία.
Ορθώς εξαιρείται και δεν µπορεί να γίνει και διαφορετικά. Δεν
ξέρω πώς θα µπορούσε να είναι διαφορετικά. Τι θα του πούµε;
Θα κοιτάµε το ωράριό του, αν πήγε εγκαίρως ή όχι στην εκκλησία; Θα κοιτάµε αν η εκκλησία είναι καθαρή και περιποιηµένη; Τι
θα πούµε δηλαδή; Τι είδους αξιολόγηση θα κάνουµε πέραν
αυτής που προφανώς µπορεί να κάνει η ίδια η Εκκλησία; Μια
άλλη; Ποια; Άρα, νοµίζω ότι αυτή η κριτική είναι άδικη.
Κύριε Υπουργέ, όσον αφορά το θέµα της διπλής εξεταστικής
θα πρέπει να δώσετε διευκρινήσεις, γιατί συνεδέθη µε το ζήτηµα
του να σωθεί η εξεταστική περίοδος.
Θα καταθέσω µία σκέψη. Υποθέτω ότι τα πανεπιστήµια δεν
είναι εξεταστικά κέντρα. Δηλαδή, δεν είναι κέντρα που πηγαίνει
κάποιος για να δώσει εξετάσεις. Τα πανεπιστήµια πρέπει να λειτουργούν στο εξάµηνο, να κάνουν µαθήµατα και εν συνεχεία να
γίνονται οι εξετάσεις. Έτσι δεν είναι; Εάν δεν γίνονται µαθήµατα,
τότε έχουµε πρόβληµα λειτουργίας των πανεπιστηµίων.
Δεν µπορούµε να σώσουµε την εξεταστική στη λογική ότι δεν
έχει γίνει µάθηµα, δεν έχει παρασχεθεί η γνώση, τα παιδιά δεν
έµαθαν τίποτα, αλλά θα πάµε να δώσουµε εξετάσεις, διότι τότε
δεν έχει κανένα νόηµα, να κλείσουµε τα πανεπιστήµια και να ορίζουµε απλώς την ηµεροµηνία που θα πηγαίνουν να δίνουν εξετάσεις. Να διαβάζουν από το σπίτι τους, να παίρνουν τα
συγγράµµατα τους και να δίνουν εξετάσεις. Άρα δεν µπορεί να
είναι αυτό. Κάτι άλλο πρέπει να είναι η παρέµβαση που κάνει το
Υπουργείο Παιδείας.
Ως προς τα λοιπά ζητήµατα νοµίζω ότι η διεύρυνση από το
10% στο 12% δεν δικαιολογεί µια µαξιµαλιστική κριτική ότι ξελύνουµε το νόµο και όλα όσα ακούστηκαν.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Έχω δύο λεπτά, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Θα τα έχετε.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Το είχα προβλέψει.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Όχι, δεν µετρώ τις διακοπές, µόνο
ό,τι ισχύει και για τους άλλους.
Από εκεί και πέρα άκουσα επίσης µια κριτική, ότι δήθεν γίνεται
εδώ κάτι συγκλονιστικό στο ζήτηµα της ρυθµίσεως αυτής για την
προαιρετική ασφάλιση. Εγώ εκείνο που καταλαβαίνω από τη ρύθµιση αυτή, έτσι όπως την διαβάζω, είναι ότι υπάρχει µια υποχρέωση σε αυτούς που θα συµµετάσχουν στο πρόγραµµα της εθελουσίας εξόδου, να καταβληθούν τα ποσά αυτά της ασφαλίσεως
εντός συγκεκριµένης προθεσµίας, εντός διµήνου. Αυτή είναι η
νοµοθετική παρέµβαση. Ωραία.
Αυτό γιατί είναι κακό για τα ασφαλιστικά ταµεία; Θα έπρεπε,
λοιπόν, εδώ -για να πάω στο αντίθετο επιχείρηµα- να µην ταχθεί
η προθεσµία, όπως µε προηγούµενα προγράµµατα εθελουσίας,
να γίνει η εθελουσία, στην πραγµατικότητα να αποδεσµευτεί η
εταιρεία από αυτό και να ψάχνουµε τα ασφαλίσµατα. Γιατί αυτό
είναι.
Τώρα, λοιπόν, τι κάνει η παρέµβαση; Τι λέει; Θα κάνετε πρόγραµµα εθελουσίας; Θα κάνετε. Ωραία. Πρέπει να πληρώσετε
ασφάλιστρα; Μάλιστα. Θα τα πληρώσετε σε συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. Γιατί αυτό είναι κακό; Γιατί αυτό είναι κακό για να
εξασφαλίσουµε την καταβολή των ασφαλίστρων; Αυτή είναι η
ουσία της παρεµβάσεως εδώ.
Τέλος, επειδή έχουν ακουστεί πολλά -και τελειώνω µε αυτό σε
δέκα δευτερόλεπτα- όσον αφορά το ζήτηµα της υπερβολικής φο-
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ρολογίας και αν είναι µεγάλη ή µικρή η φορολογία στην Ελλάδα,
άκουσα ένα επιχείρηµα χθες, κύριε Υφυπουργέ, από τον αρµόδιο
Υπουργό Οικονοµικών ότι η σχέση εσόδων φορολογικών και ΑΕΠ
είναι κατά τι µικρότερη από τον µέσο όρο της Ευρωζώνης στην
Ελλάδα. Και αυτό ήταν το επιχείρηµα ότι δεν είναι βαριά η φορολογία στην Ελλάδα.
Αυτό που θα πρέπει να προσκοµιστεί από το Υπουργείο, εάν
θέλει να συνεχίσει να επιχειρηµατολογεί σε αυτήν την κατεύθυνση, δεν είναι η σχέση φορολογικών εσόδων και ΑΕΠ, είναι η
σχέση των φορολογικών συντελεστών της Ευρωζώνης και των
ελληνικών φορολογικών συντελεστών. Αυτό κρίνει το βάρος της
φορολογίας, οι φορολογικοί συντελεστές. Διότι η σχέση εσόδων
και ΑΕΠ µπορεί να προέρχεται από ανικανότητα της φορολογικής διοικήσεως να εισπράξει το φόρο, η οποία αναπληρώνεται
µε αύξηση των φορολογικών συντελεστών. Δεν πιάνουµε, δηλαδή, τους φόρους, άρα αυξάνουµε τους φορολογικούς συντελεστές. Πέραν του ότι κατ’ επανάληψη έχουµε πει ως Νέα
Δηµοκρατία, ότι η δική µας πολιτική προτεραιότητα για λόγους
ιδεολογικούς, για λόγους που έχουν να κάνουν µε την αντίληψη
µας την πολιτική για τον τρόπο που πρέπει να οργανωθεί το κράτος και η οικονοµία, είναι η µείωση της φορολογικής επιβάρυνσης ούτως ή άλλως και ανεξαρτήτως µέσων όρων.
Άρα, λοιπόν, εκεί νοµίζω ότι θα πρέπει αυτό το επιχείρηµα, το
οποίο άκουσα από τον κύριο Υπουργό Οικονοµικών, αν θέλει να
επιµείνει στο επιχείρηµα αυτό -εγώ θα ήλπιζα να µην το κάνει και
να είναι στην καλή γραµµή, δηλαδή στη γραµµή της µειώσεως
της φορολογικής επιβάρυνσης- πρέπει να µιλήσει όχι για τα
έσοδα αλλά για τους φορολογικούς συντελεστές.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε
πάρα πολύ, κύριε Βορίδη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι παρακολουθούν τη συνεδρίασή µας από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής σαράντα επτά µαθητές και µαθήτριες και πέντε
εκπαιδευτικοί από το Γυµνάσιο Παραλίας Καλαµάτας.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει ο κ. Κουκουλόπουλος, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος.
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η συζήτησή µας σήµερα αφορά
πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου και τροπολογίες και σχετικές
και λιγότερο σχετικές µε το περιεχόµενο και εµπρόθεσµες και
εκπρόθεσµες, ό,τι αποτελεί αιτία ή αφορµή, αιτία και αφορµή όπως προτιµάτε- για σκηνές µε ιδιαίτερη ένταση σαν αυτές που
ζήσαµε χθες, οι οποίες βέβαια είναι ιδιαίτερα κακή προσφορά
στη δηµοκρατία.
Ξεκινώντας, λοιπόν, θέλω να πω προς την Κυβέρνηση, ότι η
ανοχή από την πλευρά της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
ΠΑΣΟΚ στην πρακτική των πράξεων νοµοθετικού περιεχοµένου
και των ατελείωτων τροπολογιών, ιδιαίτερα αυτών που δεν σχετίζονται στο περιεχόµενό τους µε το νοµοσχέδιο που συζητάµε
κάθε φορά, δεν είναι ανεξάντλητη. Πρέπει να υπάρξει άρδην αλλαγή πρακτικής. Προσφυγή στην πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου πρέπει να γίνεται µόνο όταν το επιβάλλει το πραγµατικά
έκτακτο των συνθηκών. Όπως επίσης και τροπολογίες κατ’ ελάχιστο ή καθόλου σχετικές µε το συζητούµενο νοµοσχέδιο πρέπει
να γίνονται δεκτές για συζήτηση µόνο αν έχουν πραγµατικά κατεπείγοντα χαρακτήρα, που έχει προκύψει από απρόβλεπτες καταστάσεις κι όχι από καταστάσεις που µπορεί κανείς να προβλέψει.
Θέλω, επίσης, να πω και στην Αντιπολίτευση, ότι η υιοθέτηση
συλλήβδην ορολογιών περί πραξικοπηµάτων, χούντας και οτιδήποτε άλλο, επίσης εξαντλεί τα όρια της ανοχής µας, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι. Διότι δεν είναι δυνατόν να ισοπεδώνουµε τα
πραγµατικά έκτακτα γεγονότα µε τα µη έκτακτα, τις πραγµατικά
χρήσιµες και κοινά αποδεκτές τροπολογίες µε αυτές που αδυνατούµε όλοι µας να κατανοήσουµε, είτε τις ψηφίζουµε είτε δεν
τις ψηφίζουµε, γιατί πολύ απλά δεν είναι ίδια όλα τα πράγµατα.
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Νοµίζω ότι πρέπει γενικότερα να αλλάξουµε ρότα.
Εν πάση περιπτώσει, θέλω να πω και κάτι ακόµα, για να κλείσω
το εισαγωγικό µέρος. Για εµάς είναι καθαρό ότι πολλές φορές
όλη αυτή η αντιπαράθεση γύρω από τον Κανονισµό, τις πράξεις,
τις τροπολογίες, ελάχιστη σχέση έχει µε το περιεχόµενο, αλλά
υιοθετείται και από το ΣΥΡΙΖΑ και από τη Νέα Δηµοκρατία µία
λογική τεχνητής πόλωσης στο κατώφλι του 20%, όπως είπα και
το πρωί και η οποία εν πάση περιπτώσει βλάπτει σοβαρά την
προσπάθεια της χώρας για την έξοδό της από την κρίση και την
ποιότητα των δηµοκρατικών µας θεσµών.
Θέλω να πω και στα δύο κόµµατα, που και χθες πρωταγωνίστησαν σε µία ακραία πόλωση, κάτι πολύ απλό και καθαρό. Ακούσαµε τις προηγούµενες ηµέρες ιδιαίτερα βαρείς χαρακτηρισµούς για ταυτίσεις και των δύο κοµµάτων µε συµφέροντα, µε
αφορµή το φάρµακο. Τέτοιοι βαρείς χαρακτηρισµοί πρέπει να
αποδεικνύονται. Αν δεν έχουµε καταλάβει ότι έχει µεσολαβήσει
µία κρίση, νοµίζω ότι ζούµε σε άλλη χώρα. Αυτού του τύπου η
αντιπαράθεση όντως γινόταν από τους δύο παλιούς µονοµάχους, εις εκ των οποίων ήταν και το κόµµα που εκπροσωπών.
Ήταν όµως άλλες οι εποχές. Υπήρχε ευηµερία, περισσότερο ή
λιγότερο δίκαιη ή άδικη κατανοµή µίας πίτας που µεγάλωνε. Σήµερα δεν υπάρχει κάτι τέτοιο.
Άρα, λοιπόν, όταν εξακοντίζουµε τέτοιες βαριές κατηγορίες,
πρέπει και να τις αποδεικνύουµε, διαφορετικά ποτίζουµε ένα
πολύ συγκεκριµένο δέντρο και είπα ποιο είναι αυτό. Είναι το δέντρο της Χρυσής Αυγής.
Έτσι, λοιπόν, χρειάζεται ιδιαίτερη σύνεση και προσοχή σε
αυτά τα ζητήµατα, γιατί αν έχει µία διέξοδο το πολιτικό προσωπικό της χώρας, το πολιτικό σύστηµα, είναι η αλήθεια και µόνο η
αλήθεια, την οποία η αντιπαράθεση επί µία εβδοµάδα για το φάρµακο έβλαψε ιδιαίτερα. Διότι το φάρµακο ήταν πεντέµισι δισεκατοµµύρια, κατέβηκε από ένα κόµµα, το ΠΑΣΟΚ, στα δυόµισι
δισεκατοµµύρια και για µία ιστορία πενήντα εκατοµµυρίων, δηλαδή ένα µικρό λιθαράκι σ’ αυτήν τη µείωση, ακούγαµε επί µία
εβδοµάδα αλληλοκατηγορίες περί συµφερόντων. Δεν τους είδαµε και τους µεν και τους δε στην προσπάθεια που κάναµε
µόνοι µας επί δύο χρόνια.
Ο διάλογος, λοιπόν, αυτού του τύπου και αυτή η τεχνητή πόλωση από το ΠΑΣΟΚ δεν είναι αποδεκτά. Θέλω να είναι καθαρό
σε όλους. Δεν µασάω τα λόγια µου, λέω ότι απευθύνοµαι κατά
κύριο λόγο στη Νέα Δηµοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ και όχι µόνο, αλλά
κυρίως εκεί.
Έρχοµαι στις σηµερινές τροπολογίες, γιατί για την πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου δεν έχω να πω κάτι ιδιαίτερο. Κάλυψε
και κάποιες από τις απορίες ο κύριος Υπουργός, ο οποίος παρ’
ότι εξωκοινοβουλευτικός, είναι συνεπέστατος κοινοβουλευτικός,
ίσως ο συνεπέστερος από την παρούσα Κυβέρνηση από τις 17
Ιουνίου και µετά, και πραγµατικά δεν έχω κάτι να προσθέσω.
Νοµίζω ότι πείσθηκε και ο τελευταίος συνάδελφος ότι πραγµατικά καλώς ρυθµίστηκαν µε πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου
κάποια ζητήµατα και έχουν ληφθεί οι µέριµνες που έπρεπε να
ληφθούν, έτσι ώστε να µην είναι η διάταξη ισοπεδωτική, άδικη
και εν πάση περιπτώσει να δηµιουργεί αναπάντητα ερωτηµατικά.
Ήταν µια αναγκαία πράξη. Νοµίζω ότι καλώς υπήρξε η προσφυγή στην πρακτική της πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου, για
να ξεχωρίζουµε εν πάση περιπτώσει την ήρα από το στάρι.
Έρχοµαι στις τέσσερις τροπολογίες. Ξεκινάω από την τροπολογία για τα πανεπιστήµια. Προφανώς δεν θα θέλαµε να έχει και
τις υπόλοιπες διατάξεις, όπως τοποθετήθηκα όµως το πρωί, την
ψηφίζουµε.
Με αφορµή, όµως, την τροπολογία για τα πανεπιστήµια θέλω
να πω για πολλοστή φορά από το Βήµα της Βουλής κάτι πάρα
πολύ απλό. Φτάνουµε να ρυθµίζουµε ότι δεν χάνουν οι φοιτητές
το εξάµηνο, που κατά τα άλλα δεν παρακολούθησαν, αφού δεν
σταθήκαµε ικανοί ως χώρα, ως πολιτικό σύστηµα, να κρατήσουµε ανοιχτά τα πανεπιστήµια. Για φαντάσου! Για φανταστείτε
τι κάνουµε. Αφορµή ή αιτία ήταν η διαθεσιµότητα των περίπου
χιλίων εκατό διοικητικών υπαλλήλων στα πανεπιστήµια. Μάλιστα!
Ας πάω στην πλευρά αυτών που έχουν αµφισβητήσεις και ενστάσεις για το αν έγινε σωστά και δίκαια η κατανοµή και για οτιδήποτε άλλο και ας πω ότι έχουν δίκιο σε όλα όσα λένε. Δεν είναι
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έτσι. Λέω, όµως, ότι ας κάνω αυτήν την υπόθεση.
Αναρωτιέµαι, στην τριτοβάθµια εκπαίδευση της χώρας -στα
πανεπιστήµια και τα ΤΕΙ- δεν υπάρχει πουθενά πλεόνασµα, πουθενά έλλειµµα προσωπικού; Δεν περισσεύει κάπου από µια περιοχή, προσωπικό που πλεονάζει για να πάει κάπου αλλού που
λείπει κραυγαλέα και υπολειτουργεί ένα ίδρυµα; Η πνευµατική
πρωτοπορία της χώρας αρνείται να συνεργαστεί µε τις αρχές
της πολιτείας για το απολύτως προφανές; Και λέµε ότι θα
βγούµε από την κρίση; Και λέµε ότι θα φτάσουµε σε ανταγωνιστική παιδεία και ανταγωνιστικά πανεπιστήµια;
Δεν θέλω να κατηγορήσω ούτε να καταγγείλω κανέναν. Αυτή
η άρνηση συνεργασίας, αυτή η άρνηση συνέργιας και συνεννόησης είναι ό,τι µας χαρακτηρίζει ως κοινωνία. Αν πρέπει κάτι να
γίνει εδώ στη Βουλή, που εκ του Συντάγµατος και µε βάση τη
µέση συνείδηση των πολιτών είναι ο κορυφαίος θεσµός της
χώρας, είναι να εκπέµψουµε ένα διαφορετικό µήνυµα.
Επίσης, θέλω να µιλήσω για το ζήτηµα της εθελουσίας εξόδου.
Είπα και το πρωί ότι ο κύριος Υπουργός Εργασίας θα πρέπει την
άλλη εβδοµάδα -ποια άλλη, αφού µεσολαβεί ο προϋπολογισµός;να δώσει εξηγήσεις. Εµείς θα του ζητήσουµε να δώσει εξηγήσεις, γιατί την έφερε ως τροπολογία, όταν χθες ξεκίνησε δικό
του νοµοσχέδιο στην επιτροπή.
Δεν µας βρίσκει σύµφωνους αυτή η πρακτική, ωστόσο αφορά
ένα πάρα πολύ λεπτό ζήτηµα, την εθελουσία έξοδο από την υπηρεσία υπαλλήλων τραπεζών και του ΟΤΕ. Στέκοµαι ιδιαίτερα στις
τράπεζες, που βρίσκονται σε µια πολύ λεπτή φάση σε ό,τι αφορά
τη διαδικασία ανακεφαλαιοποίησής τους, που πρέπει να ολοκληρωθεί µε τον πιο αναίµακτο τρόπο σε ό,τι αφορά ανθρώπους. Γι’
αυτό και στηρίζουµε τη διάταξη. Είναι γνωστό στους τραπεζοϋπαλλήλους συγκεκριµένων τραπεζικών ιδρυµάτων ότι συζητείται
αυτή η διάταξη και επ’ ουδενί δεν πρέπει να πάει πίσω.
Ωστόσο, σας παρακαλώ, κύριε Υπουργέ, να µεταφέρετε στον
Υπουργό Εργασίας που απουσιάζει, ότι από την πλευρά της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΠΑΣΟΚ η ρητή αναφορά στο ότι
αυτοί που προκαταβάλλουν τα λεφτά στα ασφαλιστικά ταµεία,
οι εργοδότες ή οι ήδη τεθέντες σε καθεστώς εθελουσίας, δηλαδή οι υπάλληλοι οι οποίοι έχουν ήδη εισπράξει την αποζηµίωση -εξ’ ου και στηρίζουµε τη διάταξη- µετά από ένα, δύο ή
τρία χρόνια παίρνουν τη σύνταξη που θα έπαιρναν σήµερα, θεωρούµε ότι είναι εκ του περισσού αναφορά.
Είναι εκ του περισσού αυτή η αναφορά. Το είπαµε και στον
κύριο Υπουργό. Δεν συµφώνησε µαζί µας, αλλά δεν έχει σηµασία.
Εγώ θέλω να κάνω απολύτως καθαρό από τη µεριά του
ΠΑΣΟΚ, ότι αυτή δεν είναι διακριτική µεταχείριση γι’ αυτούς που
φεύγουν τώρα µε εθελουσία έναντι των υπολοίπων εργαζοµένων
που θα βγουν την ίδια περίοδο στη σύνταξη µετά από ένα, δύο ή
τρία χρόνια και νοµίζω ότι είµαι πολύ σαφής, απολύτως σαφής.
Το τρίτο, κύριε Υπουργέ, αφορά την τροπολογία των συµπατριωτών µου Βουλευτών. Είναι, όµως, θέση του ΠΑΣΟΚ. Δεν θα
µιλήσω µόνο ως Δυτικοµακεδόνας. Επί της ουσίας, την κάνατε
δεκτή, αλλά επιφυλαχθήκατε να έρθει σε άλλο νοµοσχέδιο. Αναφέροµαι στο φόρο πολυτελείας για τη γούνα.
Όντως, θέλω να πω σε όλους τους συναδέλφους ότι η γούνα
δεν αφορά πια τα βόρεια προάστια που λέγαµε κάποτε ή εν πάση
περιπτώσει, ένα µεγαλοαστικό κοµµάτι της κοινωνίας. Σε ποσοστό πάνω από 95% αφορά µία απολύτως εξωστρεφή δραστηριότητα, ό,τι χρειάζεται δηλαδή η πατρίδα µας.
Κατά συνέπεια, πρέπει να βοηθήσουµε αυτήν τη διαδικασία.
Γι’ αυτό και πρέπει να υπάρξει -εγώ, κύριε Υπουργέ, ικανοποιήθηκα µερικώς απ’ αυτό που είπατε- όχι σε µελλοντικό νοµοσχέδιο, αλλά στο πρώτο νοµοσχέδιο του Υπουργείου Οικονοµικών
µετά τον προϋπολογισµό. Εάν ο ΕΝΦΑ έχει και λοιπές φορολογικές διατάξεις, πρέπει να συµπεριληφθεί εκεί. Νοµίζω, ότι υπάρχει συναίνεση απ’ όλα τα κόµµατα. Δεν διεκδικούν οι υπογράψαντες ή το ΠΑΣΟΚ αυτό. Νοµίζω ότι συµφωνούµε όλοι και πρέπει να έρθει το ταχύτερο δυνατό.
Και τελειώνω µε µία διάταξη για την οποία το βάρος της γνώσης που έχω µε οδηγεί πραγµατικά...
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Θα ήθελα µόνο δύο λεπτά, κύριε Πρόεδρε, για να ενηµερώσω
το Σώµα πιο πολύ για τη διάταξη για την ιθαγένεια των Εβραίων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ναι, αλλά συντοµεύετε.
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ειλικρινά, είµαι σε πολύ δυσάρεστη θέση. Δεν ξέρω τι να προτείνω στο Σώµα.
Ήµουν Υφυπουργός, όταν κάναµε τη διάταξη επί Υπουργίας
του κ. Καστανίδη και ξέρω καλά όλη την προεργασία που είχαµε
κάνει. Δώσαµε χωρίς διαπιστωτική του Υπουργού και των υπηρεσιών του Υπουργείου την ιθαγένεια, γιατί είχε υπάρξει µία ολόκληρη δουλειά σε συνεργασία µε την Πρεσβεία του Ισραήλ και
µε ό,τι αρχεία µπορούσαµε να βρούµε στη Θεσσαλονίκη για την
Εβραϊκή Κοινότητα της Θεσσαλονίκης. Είχαµε, λοιπόν, και τα
ονοµατεπώνυµα των εν ζωή διωχθέντων Εβραίων. Γι’ αυτό και
τους δώσαµε µε νόµο, χωρίς να τους ταλαιπωρούµε µε τη διαδικασία της διαπιστωτικής υπογραφής Υπουργού και όλα τα υπόλοιπα. Είχα αυτήν την αρµοδιότητα τότε ως αρµόδιος Υφυπουργός και γνωρίζω εξαιρετικά καλά το θέµα.
Προσέξτε τώρα να δείτε τι συµβαίνει µε τις τροπολογίες, κύριε
Υπουργέ, εάν και δεν είναι του δικού σας Υπουργείου. Πριν από
δέκα µέρες φέρνει ο κ. Λοβέρδος µία τροπολογία. Μας ανακοινώνει εδώ από τα έδρανα το αρµόδιο Υπουργείο Εσωτερικών ότι
επί της ουσίας την κάνει δεκτή, αλλά θέλει να τη βελτιώσει νοµοτεχνικά και να τη φέρει ολοκληρωµένα. Δεν κάνει κάτι τέτοιο.
Επιµένει, επαναφέροντας εµπροθέσµως πλέον την τροπολογία
ο κ. Λοβέρδος. Η Κυβέρνηση δεν εµφανίζει δική της εκδοχή και
πέντε-δέκα συνάδελφοι υπογράφουν µία τροπολογία συµφωνηµένη απ’ ό,τι φαίνεται µε το Υπουργείο Εσωτερικών.
Δεν βρίσκω κάτι µεµπτό σ’ αυτό, αλλά το Υπουργείο Εσωτερικών δεν είναι εδώ για να µας εξηγήσει ένα απλό ερώτηµα, τι
κάνει µε τη διάταξη, για να ξέρουµε. Λέει «διευρύνουµε αυτήν τη
διαδικασία και γι’ αυτούς που δεν είναι πολίτες του Ισραήλ, δηλαδή για κάποιον της Εβραϊκής Κοινότητας Θεσσαλονίκης που
πήγε στην Αµερική, στη Γαλλία, στην Αγγλία».
Εάν µε ρωτάτε, εγώ δεν έχω αντίρρηση, ξέροντας το πνεύµα
της προηγούµενης ρύθµισης. Γιατί όµως δεν βάζετε τη διαπιστωτική πράξη του Υπουργού, µια και η άλλη διάταξη ήταν ολοκληρωµένη και είχε χαιρετιστεί και από την Πρεσβεία του Ισραήλ και
ήταν µία ηθική υποχρέωση µε πολύ συγκεκριµένο ιστορικό
βάρος εκ µέρους της ελληνικής πολιτείας; Μιλάω γι’ αυτό που
είχαµε κάνει όχι ατοµικά, αλλά ως πολιτεία, ως Βουλή.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θέλουµε, κύριε Πρόεδρε, µία εξήγηση γι’ αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Μα θα τη δώσει
ο Υπουργός. Δεν θα τη δώσει ο Πρόεδρος.
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Μακάρι, να µπορεί να δώσει µία
εξήγηση. Θέλουµε µία εξήγηση πριν τοποθετηθούµε για το «ΝΑΙ»
ή «ΟΧΙ» σ’ αυτό.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τον λόγο έχει ο
κ. Μαριάς, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κύριοι Βουλευτές, ξανασυζητούµε ένα ζήτηµα
που αφορά τις πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου. Θα ήθελα να
επισηµάνω µόνο τα εξής: Πρώτα απ’ όλα, η πράξη νοµοθετικού
περιεχοµένου εκδίδεται όταν έχουµε έκτακτες περιστάσεις, εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης -επειδή έβαλε ένα
ζήτηµα ο κ. Βορίδης, σε σχέση µε το αν µπορούσε να προβλεφθεί. Δηλαδή, δεν είναι µόνο το επείγον αλλά και το απρόβλεπτο,
όπως ένας σεισµός, µια πυρκαγιά, µια φυσική καταστροφή ή κάτι
τέτοιο.
Υπενθυµίζω, λοιπόν –αν θυµάµαι καλά ήταν στις 30 ή στις 31
Ιουλίου- ότι είχα κάνει µια οµιλία, εδώ στην Ολοµέλεια, εποµένως
τότε είχε λήξει το Τµήµα Διακοπής της Βουλής. Είναι Τµήµα Διακοπής, διακόπτει και όχι διακοπών, γιατί το «διακοπών» έχει την
έννοια ότι πας για διακοπές, για ξεκούραση, για το καλοκαίρι.
Είναι προφανές, λοιπόν, ότι επειδή οι επιχειρήσεις, τα νυχτερινά
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κέντρα, τα οποία είναι στο πεδίο εφαρµογής της συγκεκριµένης
ρύθµισης, λειτουργούσαν στο έπακρο από τις αρχές Ιουλίου, θα
υπήρχε η δυνατότητα, εφόσον το επιθυµούσε η Κυβέρνηση να
το φέρει. Θυµάµαι ότι είχαν έρθει εκείνες τις µέρες εδώ πάρα
πολλές τροπολογίες της τελευταίας στιγµής, εν’ όψει του ότι
έκλεινε η Βουλή. Αυτό είναι το βασικό.
Άρα, µπορούσε και είχε και τη δυνατότητα να προβλέψει. Λέει
ο κ. Βορίδης: «Μα, επειδή πρόκειται για φορολογική διάταξη,
πρέπει να έρθει στην Ολοµέλεια». Δεν είναι φορολογική διάταξη,
κατά την έννοια του Συντάγµατος, ότι επιβάλει φόρους. Εδώ
είναι µια διάταξη που εκτελεί, είναι τρόπος είσπραξης, είναι τρόπος αναγκαστικής είσπραξης. Άρα, λοιπόν, αφορά την δικονοµία
και όχι την επιβολή φόρων, δηλαδή την ουσία.
Εποµένως, κατά τη γνώµη µας, µπορούσε να έχει συζητηθεί
και να έχει ψηφιστεί σε Τµήµα Διακοπής. Άρα, δεν υφίστανται οι
προϋποθέσεις οι ουσιαστικές του άρθρου 44, παράγραφος 1,
του Συντάγµατος. Αλλά, κυρίως, κύριοι Βουλευτές, επιβεβαιώνεται, µέσα από αυτήν την πράξη ότι πλέον βαδίζουµε σε ένα
δρόµο λίγο επικίνδυνο.
Θα εξηγήσω το εξής: Πρώτον, πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου, προφανώς, πρέπει να εκδίδονται υπό τις στενές προϋποθέσεις εφαρµογής του ίδιου του Συντάγµατος, δηλαδή σε
έκτακτες περιπτώσεις και εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης.
Δεύτερον, αυτές τις πράξεις όταν τις εκδίδει η εκτελεστική,
πλέον, εξουσία, µε τη συµµετοχή του Προέδρου της Δηµοκρατίας, σηµαίνει ότι έχουµε ρυθµίσεις νόµου που ισχύουν από την
ηµέρα της εκδόσεως και µπορούν να παραµείνουν σε ισχύ,
ακόµα κι αν έχει αντίθετη γνώµη η Βουλή, τουλάχιστον για εκατόν τριάντα ηµέρες. Πρόκειται για µία έκτακτη κατάσταση –να
το εξηγούµε αυτό- διότι δεν νοµοθετεί η εκτελεστική εξουσία,
νοµοθετεί η Βουλή.
Η µόνη περίπτωση είναι ότι δίνει αρµοδιότητες στον Πρόεδρο
της Δηµοκρατίας και εν προκειµένω µε σύµφωνη γνώµη και πρόταση του Υπουργικού Συµβουλίου να έχουµε ισχύουσα νοµοθεσία, παρ’ ότι δεν θα το εγκρίνει η Βουλή, αρκεί να κατατεθεί η
πράξη αυτή εντός σαράντα ηµερών και να κυρωθεί εντός τριών
µηνών, σύνολο εκατόν τριάντα ηµέρες.
Την εκατοστή τριακοστή ηµέρα τι θα συµβεί; Εάν µεν την κυρώσει η Βουλή θα συνεχίσει να έχει ισχύ, εάν δεν την κυρώσει η
Βουλή ή αν δεν έλθει, τελικά, για κύρωση και συζήτηση, όπως
έγινε µε την περίπτωση της ΕΡΤ, τότε τα νόµιµα αποτελέσµατα
που έχουν παραχθεί από την ηµέρα εκδόσεως ισχύουν µέχρι και
την ηµέρα εκείνη που θα πάψει να έχει ισχύ και άρα θα έχουν παραχθεί αποτελέσµατα.
Εποµένως, όταν χρησιµοποιεί κανείς αυτήν τη µέθοδο λειτουργίας του πολιτεύµατος, πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός.
Και είχαµε επισηµάνει ότι θα έρθει η στιγµή που θα δηµιουργηθεί πρόβληµα. Είχαµε την περίπτωση της ΕΡΤ. Έλεγαν εδώ οι
συνάδελφοι της Πλειοψηφίας, «µα σε κάθε περίπτωση εντός της
προθεσµίας, θα υπάρχει εδώ η δεδηλωµένη και θα ψηφιστεί». Τι
έγινε µε την ΕΡΤ; Τελικά δεν τόλµησε η Κυβέρνηση να τη φέρει.
Στην περίπτωση, όµως, της ΕΡΤ παρήχθησαν αποτελέσµατα.
Τώρα έχουµε κάτι άλλο ακόµα πιο επικίνδυνο. Το επισήµανα
στη συζήτηση στην επιτροπή και το είπε και ο εισηγητής µας. Την
πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου δεν µπορεί να την τροποποιήσει µονοµερώς ο Υπουργός. Τι έχουµε, λοιπόν, εδώ; Θα το
δείτε.
Έχει άρθρο πρώτο που περιλαµβάνει αναλυτικά την πράξη
νοµοθετικού περιεχοµένου και φέρει και τις υπογραφές των αρµοδίων Υπουργών και του Προέδρου της Δηµοκρατίας και βάζει
και δεύτερο άρθρο και λέει ότι τροποποιεί την πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου –ποιος;- ο κ. Στουρνάρας! Δηλαδή, τροποποιεί
την πράξη που δεν επιτρέπεται να την τροποποιήσει, γιατί αυτή
εκδίδεται µόνο από τον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας και χρειάζεται
απόφαση, εισήγηση του Υπουργικού Συµβουλίου.
Θα µπορεί, δηλαδή, πλέον ένας Υπουργός –αυτό είναι το επόµενο επικίνδυνο βήµα- να τροποποιεί πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου. Θα πει ότι τη λέξη «και» προσθέσαµε. Βέβαια! Το
«και» µπορεί να έχει τεράστια σηµασία. Και εν προκειµένω έχει,
γιατί δεν αφορά πλέον µόνο τα νυχτερινά κέντρα αλλά και άλ-
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λους. Είναι, όµως, θέµα αρχής ότι δεν µπορεί να τροποποιείται
πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου από Υπουργό.
Προσέξτε τι άλλο κάνετε. Φέρνετε και ένα άλλο άρθρο, το
άρθρο 3, και δίνετε και αναδροµική ισχύ στην τροποποίηση της
πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου. Αυτά είναι επικίνδυνα πράγµατα και κατά την έννοια αυτή αντισυνταγµατικά. Και εποµένως
από άποψη αρχής -παρ’ ότι το περιεχόµενο σε σχέση µε το να
ελεγχθούν, να γίνει αναγκαστική εκτέλεση σε επιχειρήσεις, σε
νυχτερινά κέντρα, δεν µας βρίσκει αντίθετους, ίσα-ίσα- δεν µπορούµε να πάµε στην αποδοχή µιας τέτοιας κατάστασης σε ένα
θεσµικό πεδίο, το οποίο θα δηµιουργήσει προηγούµενο και µάλιστα ιδιαίτερα επικίνδυνο προηγούµενο.
Εποµένως, θεωρούµε ότι ούτως ή άλλως µπορούν και θα µπορούσαν, εάν ήθελαν, να είχαν ελέγξει τα νυχτερινά κέντρα. Και
εδώ το «και», το επεκτείνουν και σε άλλες επιχειρήσεις πέραν
των νυχτερινών κέντρων. Εποµένως, για τους λόγους που εξήγησε αναλυτικά ο εισηγητής µας, εµείς δεν θα ψηφίσουµε αυτή
την πράξη.
Και είπαµε ότι δεν υπάρχει περίπτωση –θα είναι σπάνιες οι περιπτώσεις- να ψηφίσουµε πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου.
Μία ψηφίσαµε που αφορούσε το «πόθεν έσχες» των Βουλευτών.
Και το κάναµε για να µη θεωρηθεί ότι προσπαθούµε να υπεκφύγουµε στο ζήτηµα αυτό.
Ερχόµαστε στις τροπολογίες. Σχετικά µε την πρώτη τροπολογία του Υπουργείου Παιδείας, κάναµε και διαδικαστικές παρατηρήσεις στην έναρξη της συζήτησης. Έχουµε ξανά το ίδιο φαινόµενο. Μάλιστα πολύ πιο έξυπνο, διότι µετά τα χθεσινά, τώρα
έχουµε µόνο άρθρο και διάφορες παραγράφους. Άρα, ή θα δεχθούµε κάτι ή δεν θα το δεχτούµε. Από άποψη αρχής θέσαµε ότι
πρέπει να αποσύρετε αυτήν την τροπολογία και να κρατήσετε
πράγµατι το µοναδικό για σήµερα επείγον στοιχείο, το οποίο
είναι η αναγκαιότητα να λειτουργήσουν τα πανεπιστήµια.
Και τα πανεπιστήµια βεβαίως, έφτασαν σε αυτήν την κατάσταση µε τεράστια ευθύνη του Υπουργείου, αν θέλετε, µε αψυχολόγητες ενέργειες, όπως και στο σχέδιο «Αθηνά». Στο σχέδιο
«Αθηνά», έγινε µία ολόκληρη κοινωνική ανατροπή µε ελάχιστο
δηµοσιονοµικό όφελος –γύρω στα 24 εκατοµµύρια, αν θυµάµαικαι στο τέλος δεν βγήκε τίποτα. Και ξαναέρχεστε και κάνετε µπαλώµατα στο σχέδιο «Αθηνά».
Το ίδιο έγινε, λοιπόν, και εδώ. Έγινε, γιατί έπρεπε να επιβληθεί
η κινητικότητα και διαθεσιµότητα συγκεκριµένου αριθµού υπαλλήλων, δεν µπορούσαν να βρεθούν αυτοί οι επιπλέον χίλιοι τετρακόσιοι, χίλιοι πεντακόσιοι –αν θυµάµαι καλά- και βρήκατε
τους διοικητικούς υπαλλήλους µέσα από τα πανεπιστήµια και
άρον άρον σταύρωσον αυτούς, χωρίς αξιολόγηση. Διότι, όταν
βγήκε και ανακοινώθηκε ο αριθµός για το πόσοι θα έφευγαν από
το Υπουργείο Παιδείας, δεν είχε γίνει καν αξιολόγηση. Χρειαζόντουσαν χίλιους τριακόσιους, χίλιους πεντακόσιους και µπήκανε
µέσα.
Μα, είναι έτσι τα πράγµατα; Δεν χρειάζεται αξιολόγηση; Δεν
χρειάζεται µια προετοιµασία;
Άκουσα: «Μα όλοι οι διοικητικοί υπάλληλοι χρειάζονται σε συγκεκριµένα πανεπιστήµια»; Αυτό θα προκύψει ή θα έπρεπε να έχει
προκύψει πριν δηµιουργήσετε και βρείτε τον αριθµό που ψάχνατε. Εδώ στο Πανεπιστήµιο της Κρήτης σας λέω ότι δηµιουργήσατε τεράστια αναστάτωση αυτήν τη στιγµή. Έχω κάνει και
αναφορές ότι τµήµατα του Πανεπιστηµίου της Κρήτης κινδυνεύουν να παραµείνουν κλειστά λόγω έλλειψης αιθουσών, διότι
αυτήν τη στιγµή δεν υπάρχουν καν άνθρωποι για να λειτουργήσουν αυτήν την κατάσταση. Ιδίως δε σε τµήµατα όπως είναι το
Τεχνολογίας Υλικών δεν υπάρχουν αίθουσες, δεν υπάρχουν
αυτοί που θα στηρίξουν το τεχνικό προσωπικό, δεν είναι πλέον
ασφαλείς.
Έκανα στις 25 του µηνός, προχθές, αναφορά. Μη ασφαλής η
λειτουργία του Πανεπιστηµίου Κρήτης λόγω διαθεσιµοτήτων,
διότι δεν υπάρχουν πλέον οι τεχνικοί που θα ελέγξουν στις θετικές σχολές του Πανεπιστηµίου Κρήτης, στο Ηράκλειο, τα εργαστήρια. Ποιοι θα ελέγξουν και την πυρασφάλεια αν θέλετε και
ζητήµατα που έχουν σχέση µε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις;
Δηλαδή, στο τέλος θα φτάσουµε –απευκταίο- να έχουµε ατυχήµατα και όλα αυτά, διότι έπρεπε να βρεθεί ένας αριθµός. Γι’ αυτό
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δηµιουργήθηκε αυτή η κατάσταση.
Εποµένως, λέµε ότι αυτό που λέτε ως παράγραφο 9 επιτέλους
να το φέρετε και πραγµατικά να έχουµε τη ρύθµιση αυτή, ώστε
να µη χάσουν το εξάµηνο.
Άκουσα κάποιες παρατηρήσεις «µα, για ποιο λόγο πάει διπλή
η εξεταστική» κ.λπ.. Κάποιος συνάδελφος –νοµίζω ο κ. Βορίδηςέθεσε το πώς θα δώσουν εξετάσεις χωρίς να έχουν κάνει µαθήµατα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ (Υφυπουργός Παιδείας και
Θρησκευµάτων): Δεν ισχύει.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κι εγώ κατάλαβα ότι δεν
ίσχυε αυτό, διότι µε τον προηγούµενο νόµο υπάρχει ένα ασφυκτικό πλαίσιο ότι πρέπει να γίνουν και οι δεκατρείς εβδοµάδες
ηµερολογιακά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ (Υφυπουργός Παιδείας και
Θρησκευµάτων): Ακριβώς.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Πριν το νόµο µε τις δεκατρείς εβδοµάδες, πάλι υπήρχε πρόβλεψη ότι έπρεπε να γίνουν
δεκατρία µαθήµατα. Αλλά, αν για κάποιο λόγο επί ένα µήνα
υπήρχε ένα πρόβληµα σε ένα πανεπιστήµιο, δηλαδή είχαν χαθεί
τέσσερα µαθήµατα, έκανες αναπλήρωση εντός του υπόλοιπου
χρονικού διαστήµατος και έτσι τα µαθήµατα γίνονταν συνολικά.
Τώρα –και αυτό πρέπει να το δείτε, κύριε Υπουργέ- µε τη δυσκαµψία που έχει ο νόµος –ότι δηλαδή πρέπει να είναι δεκατρία
µαθήµατα σε δεκατρείς εβδοµάδες- αν χάσεις µία εβδοµάδα, δηµιουργείται πρόβληµα απώλειας του εξαµήνου.
Κατά την έννοια αυτή –και καταλαβαίνω γιατί το βάλατε- πράγµατι δεν µπορείς να πας σε εξετάσεις, εάν δεν διαβεβαιώνει ο διδάσκων ότι έγιναν τα µαθήµατα. Αλλά δεν απαιτείται να γίνουν
εντός δεκατριών εβδοµάδων που δεν βρίσκονται πλέον, διότι
έχουν περάσει. Άρα, θα γίνουν µε αναπληρώσεις, θα πάει λίγο
πίσω το εξάµηνο και µε αυτόν τον τρόπο –σας το είχαµε πει απ’
αυτό εδώ το Βήµα- πρέπει να βρείτε µια λύση. Έχετε πιστεύω
τεράστιες πολιτικές ευθύνες. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, να δοθεί
λύση, να πάµε σε εξετάσεις, να πάµε σε ανοικτά πανεπιστήµια,
για να µπορέσουµε να αντιµετωπίσουµε αυτό το ζήτηµα.
Στην επόµενη τροπολογία νοµίζω ότι η κ. Μακρή αλλά και ο εισηγητής µας, ανέλυσαν τις αντιρρήσεις που έχουµε σε σχέση µε
τις διατάξεις που προβλέπει µια ασφαλιστική νοµοθεσία. Και λέω
το εξής: Εδώ αυτήν τη στιγµή συζητούµε στην επιτροπή ρυθµίσεις του Υπουργείου Εργασίας για το ασφαλιστικό. Δηλαδή θα
έρθει. Τι νόηµα έχει αυτή εδώ η σφήνα;
Υπάρχει, λοιπόν, καταγγελία και των εργαζοµένων και του ΟΤΕ
και των τραπεζών και λέει ότι εδώ µε αυτές τις ρυθµίσεις, δηµιουργείται ένα µπόνους ούτως ώστε να ξεφορτωθούν οι τράπεζες
-τις οποίες έχει ακριβοπληρώσει, χρυσοπληρώσει ο ελληνικός
λαός- προσωπικό. Και δίνουν δυνατότητα της εθελουσίας και από
τώρα προβλέπει τις διαδικασίες ότι φερ’ ειπείν θα βγει στα
εξήντα στη σύνταξη, ενώ αν µείνει –αυτό θα του πούνε- «δεν ξέρεις αν του χρόνου θα αλλάξει το ασφαλιστικό» οπότε θα βγει
αυτός ο ίδιος στη σύνταξη στα εξήντα επτά ή στα εξήντα οκτώ ή
στα εξήντα εννιά. Δηλαδή εδώ είναι ένα µπόνους ουσιαστικά για
τις εθελούσιες, στήριξης –πρακτικά- της «DEUTSCHE TELEKOM»
και των τραπεζιτών και όχι επίλυση του ζητήµατος.
Εποµένως, επειδή βλέπω ότι περνάει η ώρα, κρατώ ένα δευτερόλεπτο για µια µικρή µόνο επισήµανση. Αυτές είναι οι θέσεις
µας, κύριε Πρόεδρε. Επιφυλάσσοµαι, για να µην παίρνω το
χρόνο σας, για τη δευτερολογία.
Επειδή βλέπω τώρα τον κ. Λοβέρδο, θέλω να πω µόνο ότι είχε
υποβάλει µία συγκεκριµένη τροπολογία, για την οποία, όταν κατετέθη, εµείς είχαµε τοποθετηθεί θετικά. Είχαµε πει ότι πρέπει
αυτό το κεφάλαιο ιστορικά να κλείσει, να µπορέσουν να αντιµετωπιστούν οι εκκρεµότητες οι οποίες υπήρχαν. Ακούσαµε τότε
από τον Υπουργό ότι θα υπάρξει νοµοθετική παρέµβαση της Κυβέρνησης, πιο µελετηµένη όπως είπε. Εγώ πίστευα ότι η πρόταση που είχε φέρει ο κ. Λοβέρδος ήταν και αυτή συγκεκριµένη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ,
ολοκληρώστε, διότι µηδένισα το χρόνο και εσείς αρχίζετε από
την αρχή.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Ολοκληρώνω. Τα υπόλοιπα θα τα πούµε ο κύριος συνάδελφος και εγώ στις δευτερο-
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λογίες µας.
Θέλω µόνο να επισηµάνω ότι υπάρχουν παρατηρήσεις, οι
οποίες, έτσι όπως ρυθµίζεται αυτή η τροπολογία, µάλλον πιο ελλιπείς είναι νοµοτεχνικά από αυτά τα ζητήµατα που έβαλε ο κ.
Λοβέρδος, όπως και την αναγκαιότητα διαπιστωτικής πράξης.
Εποµένως, θέλουµε κάποιες απαντήσεις. Θα τοποθετηθούµε
και εγώ και ο κ. Αβραµίδης στις δευτερολογίες µας για το τι θα
κάνουµε τελικά επί της συγκεκριµένης τροπολογίας. Αναµένουµε
να δούµε πώς θα εξελιχθεί η συζήτηση.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τον λόγο έχει
ζητήσει ο Πρόεδρος κ. Κακλαµάνης.
Κύριε Πρόεδρε, έχετε το λόγο.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, διερωτώµαι τι
άλλο πρέπει να ακουστεί σε αυτήν την Αίθουσα, πόσες άλλες διαµαρτυρίες από όλες τις πλευρές, ώστε να αποκατασταθεί η
οµαλή λειτουργία του κοινοβουλευτικού µας έργου. Έχω αναφερθεί και στο έτερο σκέλος του, τον κοινοβουλευτικό έλεγχο
όπου υστερεί είτε από αβελτηρία κοµµάτων, ιδιαίτερα της Αντιπολίτευσης είτε από προσκόµµατα Υπουργών που αποφεύγουν
να έρθουν εδώ και να αντιµετωπίσουν τον κοινοβουλευτικό
έλεγχό τους. Για παράδειγµα ο Υπουργός Οικονοµικών δεν θα
έρθει αύριο για να απαντήσει σε τρεις επίκαιρες ερωτήσεις, µεταξύ των οποίων και µία δική µου που αφορά την πώληση σε µία
ισραηλινή επιχείρηση της «ΠΑΝΓΑΙΑ» των ακινήτων της Εθνικής
Τραπέζης. Και στο νοµοθετικό έργο δεν µπορεί να συνεχιστεί
αυτή η κατάσταση.
Αυτή η πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου υποτίθεται ότι αντιµετώπισε το πρόβληµα σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις,
πριν εφαρµοσθεί, δεν µπορούσαν να γίνουν Σαββατοκύριακα, τη
νύχτα και κατά το µήνα Αύγουστο αναγκαστικές εκτελέσεις. Μα,
αύτη η πράξη υπεγράφη 18 Σεπτέµβρη. Δεν ετέθη σε εφαρµογή
πριν, τουλάχιστον, ώστε να εφαρµοστεί τον Αύγουστο.
Τώρα, θα µου πείτε: Δεν πρέπει µε κάθε τρόπο το δηµόσιο να
εισπράττει τα έσοδα;
Κύριε Μαυραγάνη, θα προστεθώ και εγώ σε αυτούς -αν και το
έχω ξαναπεί- που λένε ότι έχουµε από την πλευρά του Υπουργείου Οικονοµικών έναν υπεύθυνο, έναν αρµόδιο εν πάση περιπτώσει. Είστε Υφυπουργός επί των εσόδων, άρα κατ’ εξοχήν
αρµόδιος και σας επαινούµε για την παρουσία σας αλλά εγώ σας
λέγω πολύ απλά: Μπορεί ο πολύς κόσµος, ο καθηλωµένος στους
καναπέδες µπροστά στην τηλεόραση να ικανοποιείται και δικαίως όταν πάνε φυλακή για χρέη κάποια πρόσωπα που υπήρξαν
οι «γκουρού» του lifestyle, που µε την όλη τους πορεία έπαιξαν
ρόλο ώστε ολόκληρες γενιές να µην ασχοληθούν µε τα κοινά
αλλά µε το πώς θα ντυθούν, πώς θα περάσουν κάλα και πώς θα
κάνουν οτιδήποτε άλλο εκτός από το να προετοιµάζουν ένα καλύτερο µέλλον και για τον εαυτό τους και για ολόκληρη την κοινωνία.
Εγώ νοµίζω ότι το κύριο πρόβληµα, στο οποίο µέχρι τώρα δεν
µας έχετε δώσει καµµία απάντηση, είναι το εξής: Εγώ έφερα µε
ερώτησή µου πριν από τρείς εβδοµάδες εδώ τον κ. Στουρνάρα,
για να πει στη Βουλή πόσοι υπάλληλοι του ΣΔΟΕ ασχολούνται
µε αυτά τα θέµατα και όχι µόνο µε τη λίστα Λαγκάρντ. Μπράβο,
εις τον ΣΥΡΙΖΑ που έχει καταφέρει όλη η Ελλάδα να µιλά για τη
λίστα Λαγκάρντ, δηλαδή για λογαριασµούς των δεκαετιών του
’80 και του ’90
Κανένας δεν µιλάει για τους είκοσι τέσσερις χιλιάδες πεντακόσιους καταθέτες στο εξωτερικό από την περίοδο που άρχισε
η οικονοµική κρίση, από το 2007 που κατέρρευσε η LEHMAN
BROTHERS. Μπορεί εµείς να µην πήραµε χαµπάρι τι θα ακολουθήσει αλλά αυτοί που έχουν τα πολλά λεφτά, ξέρουν ότι αν πέφτει µία µεγάλη τράπεζα στην Αµερική, θα έρθει το πρόβληµα
και στην Ευρώπη, θα υπάρξει πρόβληµα µε τα spreads κ.ο.κ..
Αλλά και µέχρι τώρα, δεν µας έχετε πει τι θα γίνει. Λέτε ότι θα
πάρετε περίπου εξακόσιους υπαλλήλους στους φοροεισπρακτικούς σας µηχανισµούς. Εγώ ακόµα επιµένω να ρωτώ για την
λίστα Λαγκάρντ. Πρώτα-πρώτα, ο κόσµος νοµίζει ότι πρόκειται
για δύο χιλιάδες καταθέτες, ενώ ξέρετε ότι –ακριβώς επειδή ήταν
καταθέσεις του 1980 και του 1990- οι µισοί τουλάχιστον λογαριασµοί από αυτούς έχουν κλείσει.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΛΘ’ - 28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013

Είχαµε την ιστορία της εξεταστικής επιτροπής. Ακόµα περιµένουµε να µας πουν. Εµείς ζητήσαµε και παραπέµψαµε στο ειδικό
δικαστήριο τον κ. Παπακωνσταντίνου και περιµένουµε από το
ΣΔΟΕ να µας πει: Ήλεγξαν εάν οι συγκεκριµένες κυρίες και οι
σύζυγοί τους φοροδιέφυγαν, εάν στοιχειοθετείται σοβαρότατο
αδίκηµα; Εάν αύριο έρθει το δικαστικό συµβούλιο του ειδικού δικαστηρίου και πει το ένα ή το άλλο, τι θα λέµε µετά στον κόσµο;
Διότι εδώ έχουν διατυπωθεί και διάφορες, κατά τη γνώµη µου,
εντελώς ανεπέρειστες στο Σύνταγµα απόψεις για περίοδο µιας
ηµέρας λειτουργίας της Βουλής, µετά τις εκλογές του Μαΐου,
και λέγεται ότι –τάχα- κρίθηκε και το θέµα ενδεχόµενης παραγραφής. Τι θα λέµε µετά στον κόσµο;
Εκτός κι αν αυτό είναι στη λογική –και επαναλαµβάνω αυτό
που είπε κι ο κ. Κουκουλόπουλος- της τεχνητής πόλωσης, ότι το
ΠΑΣΟΚ φταίει, γιατί έπεσε στη φωτιά, την οποία κάποιοι, αφού
κυβερνούσαν πεντέµισι χρόνια, την άφησαν και έφυγαν. Το βλέπουµε τώρα συνεχώς, το ζούµε εδώ µέσα, το ζει ο λαός στα µέσα
ενηµέρωσης.
Μάλιστα, είδα µεγάλη εφηµερίδα που ισχυρίζεται ότι είναι και
στον ευρύτερο χώρο του κέντρου, δηµοκρατική, µε ολοσέλιδο
τίτλο κυριακάτικα «Σαµαράς ή Τσίπρας». Αυτή η ιστορία, λοιπόν,
του ότι βρήκαµε παπά –βρήκαµε τον Παπανδρέου, βρήκαµε το
ΠΑΣΟΚ, βρήκαµε τον Βενιζέλο- και να θάψουµε όσους θέλουµε,
µπορεί να λειτουργήσει µόνο πρόσκαιρα.
Γιατί υπάρχει και η ιστορία. Και ο Χαρίλαος Τρικούπης έφυγε
µε την προσωνυµία «ο Πετρέλαιος» για τη χρεοκοπία που προκάλεσε ο Δεληγιάννης πριν από αυτόν αλλά η ιστορία τον αποκατέστησε. Το ίδιο και τον Βενιζέλο, τον αποκατέστησε η ιστορία
όταν πήγαν να τον δολοφονήσουν στον σταθµό της Λυών, γιατί
έφερνε τη Συνθήκη των Σεβρών στην Ελλάδα.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Τι συγκρίνουµε;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Θα ήθελα να µας πείτε. Αυτοί
είναι είκοσι τέσσερις χιλιάδες πεντακόσιοι, πόσοι ασχολούνται
από τις υπηρεσίες σας µε αυτούς. Δεύτερον, πόσοι ασχολούνται
µε τη λίστα Λιχτενστάιν, από όπου ο συνέταιρος του Λαυρεντιάδη πέρασε, πήρε λεφτά κι έφυγε; Ή πόσοι είναι και πόσοι
ασχολούνται από τους φοροεισπρακτικούς µηχανισµούς µε
όσους έβγαλαν λεφτά και αγόραζαν µεγάλα ακίνητα στην ακριβότερη αγορά της Ευρώπης, το Λονδίνο; Να µας πείτε, επίσης,
για τη λίστα Γιούνκερ;
Ο ελληνικός λαός ακούει λίστα Λαγκάρντ και τέλειωσε. Αυτό
είναι ντροπή! Ντροπή, πραγµατικά, για το πού έχει κατέβει και η
ενηµέρωση του λαού αλλά και ο βαθµός υπευθυνότητας κοµµάτων που είτε κυβερνούν είτε θέλουν να κυβερνήσουν.
Κύριε Πρόεδρε, για τις διατάξεις αυτές, εγώ πιστεύω ότι δεν
µπορεί να συνεχιστεί το θέµα των τροπολογιών, σύµφωνα και µε
αυτά που είπε και ο Πρόεδρος της Βουλής. Στη Διάσκεψη καταλήξαµε –υποθέτω- ότι τελειώνει η ιστορία των άσχετων τροπολογιών.
Εγώ συµφωνώ µε τον προλαλήσαντα για την φορολογία του
Υπουργείου Παιδείας. Εκτός από το θέµα των φοιτητών, από εκεί
και πέρα, δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να έρχεται µία τροπολογία µε δεκατέσσερα θέµατα, άσχετα µεταξύ τους τα οποία αδυνατώ να παρακολουθήσω, αν και υπήρξα τέσσερα χρόνια
Υπουργός Παιδείας.
Δεν είµαι σε θέση να διατυπώσω άποψη. Την άποψή µου για
το θέµα των υπαλλήλων των πανεπιστηµίων και των ΤΕΙ την είχα
πει και δεν ψήφισα τη γνωστή τροπολογία. Λυπάµαι που δικαιώθηκα.
Αυτή η συζήτηση που γίνεται τώρα, µπορούσε να είχε γίνει την
παραµονή που ψηφίστηκε εδώ και που την άλλη µέρα είχαν οι
υπάλληλοι την έκτακτη συνέλευσή τους. Έπρεπε ο Υπουργός να
τους φωνάξει να συζητήσουν, να δουν σε όλα τα ιδρύµατα αν
πλεονάζει προσωπικό και πού υπάρχουν ελλείψεις. Δεν µπορούµε δηλαδή να κάνουµε ό,τι µας κατέβει, να µαθαίνουµε να
κυβερνούµε «στου κασίδη το κεφάλι» και µετά να έρχεται η
Βουλή και να πρωτοκολλεί την όποια απόφαση παίρνει ουσιαστικά ο οποιοσδήποτε παρακοιµώµενος του οποιουδήποτε
Υπουργού.
Κλείνω, κύριε Πρόεδρε, µε το θέµα της τροπολογίας για τους
εβραϊκής καταγωγής πρώην Έλληνες πολίτες. Δεν θα είχα καµ-
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µία αντίρρηση για την τροπολογία του κ. Λοβέρδου. Αλλά έχει
µία µεγάλη αδυναµία. Δεν θα εξετασθεί για ποιους λόγους αφαιρέθηκε η ιθαγένεια; Διότι µιλάµε για καταγωγή από κάποιον παππού που θα έρθει τώρα ο εγγονός να πάρει την ελληνική
ιθαγένεια που του αφαιρέθηκε.
Και το θέµα αυτό είναι πολύ σοβαρό, διότι άπτεται ζητηµάτων
εθνικής σηµασίας. Έχουµε γειτονικές χώρες, οι οποίες διεκδικούν ιθαγένεια ακόµη και για συνεργάτες των δυνάµεων κατοχής, ανθρώπους που έχουν καταδικαστεί από τα δικαστήρια
δοσίλογων, ανθρώπους που έχουν διαπράξει κακουργήµατα
εναντίον και των οµοθρήσκων και οµοφύλων τους.
Νοµίζετε ότι όταν κατέστρεφαν την εβραϊκή παροικία στην
Αθήνα, στα Γιάννενα, στη Θεσσαλονίκη, οι δυνάµεις κατοχής, δεν
υπήρξαν έστω και ελάχιστοι συνεργάτες τους δεν υπήρξαν νοµίζετε και κάποιοι που τους ακολούθησαν µετά; Όπως έγινε άλλωστε σε ένα µεγάλο κοµµάτι της χώρας µας, που πράγµατι
κάποιοι στερήθηκαν της ιθαγένειάς τους, διότι συνεργάστηκαν
µε τον εχθρό την ώρα που εµάχετο η χώρα εναντίον της εισβολής και κατοχής.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Η τροπολογία περιέχει εγγυήσεις για
όλα τα θέµατα που λέτε.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, νοµίζω ότι εδώ
πρέπει να πάρει θέση ο κύριος Υπουργός, ο οποίος εδέχθη κάτι
ερήµην του αρµόδιου Υπουργού Εσωτερικών που µας είπε εδώ
την άλλη φορά ότι το µελετάει το θέµα. Και υποθέτω ότι και ο κ.
Λοβέρδος και όλοι µας θα πούµε εντάξει, να περιµένουµε να τοποθετηθεί το Υπουργείο πρώτα από όλα για την τροπολογία εφόσον αφορά ένα τέτοιας σηµασίας θέµα. Δεν είναι δυνατόν να
γίνει αλλιώς!
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω τον
λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Με συγχωρείτε,
κύριε συνάδελφε, αλλά είµαστε ακόµα στο στάδιο των πρωτολογιών,.
Τον λόγο έχει ο κ. Καραθανασόπουλος, Κοινοβουλευτικός
Εκπρόσωπος του ΚΚΕ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Δεν προηγούµαστε, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Μα δεν ζητήσατε το λόγο. Περιµένω να σηκώσει κάποιος από εσάς το χέρι
του και δεν το σηκώνει κανείς.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Δύο φορές το είπα στις κυρίες
στις υπηρεσίες. Σας έδωσα και γραπτώς χαρτί.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Δεν µου το
έχουν πει.
Δεν γνώριζα ότι ζητήσατε τον λόγο. Μπορεί κάποιος να είναι
Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος αλλά πρέπει να ζητήσει τον λόγο
για να µιλήσει. Δεν σηµαίνει ότι επειδή είναι Κοινοβουλευτικός
Εκπρόσωπος θα µιλήσει υποχρεωτικώς.
Ορίστε, κύριε Βουλευτά, έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, έχετε
δώσει το λόγο σε µένα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Όχι, τώρα. Σας
έδωσα το λόγο αλλά ο κ. Κουκούτσης είπε ότι έχει ζητήσει τον
λόγο νωρίτερα. Δεν µου είπε κανείς ότι τον είχε ζητήσει και τον
δικαιούται.
Ορίστε, κύριε Κουκούτση, έχετε τον λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Πρόκειται περί παρανόησης
προφανώς, κύριε Πρόεδρε. Δεν υπάρχει πρόβληµα.
Είναι προφανές ότι ζούµε σε παράξενες εποχές. Η ιστορία
επαναλαµβάνεται. Ο κ. Κακλαµάνης είπε κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον, ότι από το 2007 υπάρχει η κρίση. Στο εξωτερικό τώρα τελευταία ο κύριος Πρωθυπουργός είπε και αυτός ότι είµαστε στον
έβδοµο χρόνο της κρίσης. Δηλαδή, αγαπητέ µας Αντώνη, τον καθαρίσαµε τώρα τον Τζέφρι, το συµµαθητή. Δεν έχει πρόβληµα.
Ο Καραµανλής φταίει πάλι. Μάλιστα.
Όσο για το θέµα που αφορά στην εβραϊκή κοινότητα, ο κύριος
Πρόεδρος έχει ένα δίκιο.
Καλό είναι να ψάξουµε να βρούµε τους απογόνους των
Εβραίων της Νάουσας και των Ιωαννίνων. Τα ιστορικά γεγονότα
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µιλούν από µόνα τους.
Σε εποχές virtual ζούµε, στις οποίες έχει χαθεί το νόηµα και
των λέξεων και των πραγµάτων. Στο όνοµα κάποιας αφηρηµένης
ανάπτυξης ή αξιοποίησης πραγµατοποιούνται πράξεις οι οποίες
λίγες δεκαετίες πριν θα οδηγούσαν σε άλλα πράγµατα.
Μέσα στην ηλιθιότητα, στη βλακεία που διακρίνει τη µεταβιοµηχανική «νέα τάξη» τα πάντα είναι ισοπεδωµένα. Έννοιες όπως
«πατρίδα», «εθνική ταυτότητα», «ιθαγένεια», «δηµόσιο κεφάλαιο»
έχουν χάσει το ειδικό βάρος τους. Αυτό δεν ισχύει µόνο για την
Ελλάδα και τους Έλληνες αλλά ισχύει για τον κόσµο ολόκληρο.
Ο κόσµος όλος κυβερνάται από ανθρώπους οι οποίοι πλέον
δεν έχουν πίστη σε τίποτα. Πιστεύουν µόνο στην ελεύθερη
αγορά. Πιστεύουν µόνο στην παγκοσµιοποίηση. Θεός τους είναι
µόνο το κέρδος και άγιοί τους είναι οι τραπεζίτες και οι τοκογλύφοι, που φέρνουν κέρδη. Για τον λόγο αυτό, µιλάµε για πλήρη
απώλεια του προσανατολισµού των λαών και των ηγεσιών τους.
Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει και νοµίζει ότι κάνει το σωστό µόνο
όταν αποζητά το κέρδος. Αντιµετωπίζονται οι πατρίδες των λαών
σαν εταιρείες, οι οποίες σε περίπτωση που έχουν οικονοµικά
προβλήµατα πρέπει να βάζουν λουκέτο. Έτσι αντιµετωπίζονται
οι πατρίδες ακόµα και από λαούς, οι οποίοι έκαναν µαζικά εγκλήµατα κατά της ανθρωπότητας στο όνοµα των πατρίδων τους!
«Να πουλήσουν οι Έλληνες µερικά από τα νησιά τους» λένε οι
νεοταξίτες Γερµανοί, οι οποίοι έκαναν δύο Παγκόσµιους Πολέµους για να κατακτήσουν τη γη στο όνοµα των εθνικών τους συµφερόντων.
«Να χάνουν την κυριότητα µέρους της επικράτειάς τους οι
λαοί…», άρα και οι Έλληνες, «…οι οποίοι δεν µπορούν να ανταποκριθούν στη σύγχρονη οικονοµική λειτουργία» λένε οι νεοταξίτες Βρετανοί, οι οποίοι κύλησαν τον κόσµο στο αίµα για να
ελέγχει η πατρίδα τους τα κύµατα, τις θάλασσες.
Στην κυριολεξία, αυτοί οι οποίοι σήµερα ηγούνται των λαών και µεταξύ αυτών και οι δικοί µας- δεν ξέρουν τι κάνουν και τι συνέπειες έχουν αυτά τα οποία κάνουν τόσο για τους ίδιους όσο
και για την κοινωνία, για το σύνολο της κοινωνίας.
Μιλάµε για τρελά πράγµατα, τα οποία ανήκουν στην καθηµερινότητα µιας τρελής εποχής. Αυτά τα οποία έκαναν κάποτε κάποιοι και σκέπαζαν τα κεφάλια τους, τα κάνουν κάποιοι σήµερα
και νοµίζουν ότι είναι σωστά επειδή τους τα έµαθαν στο Χάρβαρντ. Όντας «υπάλληλοι» οι περισσότεροι των διάφορων
«SIEMENS», Citibank ή της Goldman Sachs θεωρούν ότι δεν κινδυνεύουν όταν κάνουν το καθήκον τους µόνο υπέρ των αφεντικών τους.
Ο Μαντέλης υπέγραφε προµήθειες από τη «SIEMENS» ως
Υπουργός και διόρισε και το παιδί του σε αυτήν. Ο Αλογοσκούφης υπέγραφε δάνεια από την Goldman Sachs ως Υπουργός και
διόρισε το παιδί του σε αυτήν. Σπαταλούσαν τους κόπους του
ελληνικού λαού, για να αποκτήσουν συµπάθειες των ισχυρών
που υπόσχονταν «βολέµατα» για τα παιδιά τους. Μιλάµε για
πράγµατα που αν συνέβαιναν σε κάποιες άλλες εποχές τα αποτελέσµατά τους θα τα βλέπαµε ψηλά στις πλατείες.
Ο κανόνας είναι ένας και µοναδικός. Τα χρήµατα είναι χρήµατα
και έρχονται και παρέρχονται. Η πατρίδα ούτε έρχεται ούτε παρέρχεται αλλά συνδέεται µε το αιώνιο κεφάλαιο. Κι αυτό το κεφάλαιο δεν πωλείται ποτέ!
Τα έθνη έστω και δύσκολα, έστω και µε τη βία, ανακτούν το
κεφάλαιο που θεωρούν ότι είναι ζωτικό για την ύπαρξή τους. Οι
ξένοι τοκογλύφοι, εύκολα ή δύσκολα, δραπετεύουν από τους τόπους όπου εγκληµάτησαν. Οι ντόπιοι όµως, αυτοί που θα µείνουν, πώς θα γλιτώσουν από τον πεινασµένο, από τον αναξιοπρεπή πλέον Έλληνα;
Ούτε τα βουνά ούτε τα λαγκάδια θα φύγουν από την Ελλάδα
επειδή θα τα «πάρουν» οι ξένοι. Αλίµονο σε αυτούς που θα τους
τα δώσουν, όταν οι Έλληνες συνειδητοποιήσουν ότι δεν µπορούν
να ζήσουν χωρίς αυτά. Αλίµονο σε αυτούς, οι οποίοι για µια πρόσκληση στις συνεδριάσεις της λέσχης Μπίλντεµπεργκ πρόδωσαν
τους Έλληνες και πρόσφεραν «γη και ύδωρ» σε ξένους.
Είναι φανερό ότι κάποιοι διακατέχονται από άγνοια κινδύνου.
Κάποιοι παίζουν µε τη φωτιά. Η φωτιά όµως καίει. Ο ελληνικός
λαός σήµερα δεν αντιδρά, γιατί απλά περιµένει να δει πού οδηγούνται τα πράγµατα. Όταν ο ελληνικός λαός καταλάβει τι συµ-
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βαίνει –και ευχόµαστε γρήγορα- τότε τα πράγµατα για κάποιους
θα είναι πάρα πολύ δύσκολα σε αυτήν τη χώρα.
Όσον αφορά στις τροπολογίες, στην υπ’ αριθµόν 953 τροπολογία θα δηλώσουµε «ΠΑΡΩΝ». Κρίνουµε ότι είναι καθαρά τυπικά θέµατα.
Όµως, όσον αφορά τη µε αριθµό 954 τροπολογία, θα θέλαµε
να πούµε ότι είναι µία τροπολογία που εισάγεται και ακολουθεί
τη θλιβερή παράδοση των πράξεων νοµοθετικού περιεχοµένου,
που περιέχουν αλλοπρόσαλλες διατάξεις σε άσχετα νοµοσχέδια.
Παρά το γεγονός ότι έχουµε πολλές φορές στο παρελθόν επισηµάνει αυτήν την κατάσταση, που µάλιστα έχει αποτελέσει και
αντικείµενο αρνητικού σχολιασµού και από κυβερνητικά στελέχη,
η Κυβέρνησή σας υπό την πίεση των επικυρίαρχων δανειστών
συνεχίζει να αγνοεί τον Κανονισµό και τη λογική.
Επί της ουσίας, οι διατάξεις που αφορούν τις ιδιαίτερες ρυθµίσεις για την Εκκλησία και τα ιδρύµατά της µας βρίσκουν στο
σύνολό τους σύµφωνους. Ειδικότερα, το Ίδρυµα Ποιµαντικής
Επιµορφώσεως, που έχει σκοπό την κατάρτιση και την ποιµαντική επιµόρφωση κληρικών που πρόκειται να χειροτονηθούν,
καθώς και λαϊκών, πρέπει να τύχει της κρατικής µέριµνας, ώστε
να εξελιχθούν απρόσκοπτα τα προγράµµατα εκπαίδευσης και
κατάρτισης που έχουν αναληφθεί.
Εξίσου σύµφωνους, µας βρίσκει η εξαίρεση της αποκλειστικής
τήρησης των χρηµατικών αποθεµατικών της Εκκλησίας της Ελλάδος στην Τράπεζα της Ελλάδος και των οµοίων ιδρυµάτων.
Επρόκειτο για µία γραφειοκρατική και άσκοπη ρύθµιση, που δεν
απέδιδε τίποτα στην πράξη και δυσχέραινε το έργο ειδικά αυτών
των εκκλησιών που δεν εδρεύουν στην πρωτεύουσα.
Χωρίς νόηµα ήταν και η περίφηµη αξιολόγηση των κληρικών.
Από τη σπουδή να περάσετε τον µνηµονιακό νόµο περί πλήρους
αξιολόγησης των δηµοσίων υπαλλήλων, δηλαδή τον ν. 4024/
2012, συµπεριλάβατε άκριτα και την αξιολόγηση για τους κληρικούς. Κάλλιο αργά παρά ποτέ! Τώρα αίρετε αυτό το άτοπο και
αφήνετε την Εκκλησία της Ελλάδος, όσο και τις υπόλοιπες που
υπάγονται απευθείας στο Οικουµενικό Πατριαρχείο, να αξιολογούν µόνες τους κληρικούς, όπως ακριβώς έπρεπε να είχε γίνει
εξαρχής.
Συµφωνούµε, επίσης, µε τις διορθώσεις και προσθήκες που
γίνονται σε προεδρικά διατάγµατα που αφορούν εκπαιδευτικά
ιδρύµατα, εισαγωγή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση πασχόντων
από ειδικές ασθένειες, µεταφορά θέσεων φοίτησης δηµοσίων
υπαλλήλων, εκπαιδευτικό προσωπικό ΑΕΙ κ.λπ..
Θέλω να κάνω µια διαπίστωση και σηµείωση στο ζήτηµα της
παραγράφου 9, που αφορά τις εξεταστικές περιόδους Φεβρουαρίου και Ιουνίου του 2014. Η συµφωνία µας εδώ, δεν έχει το
νόηµα της επικύρωσης της κυβερνητικής πολιτικής σε σχέση µε
τα πανεπιστήµια, αλλά την ανάγκη εξεύρεσης µιας λύσης για
τους φοιτητές που είναι τόσο καιρό όµηροι των Aριστερών συνδικαλιστών των πανεπιστηµίων και του Υπουργού Παιδείας, που
βρίσκεται σε πλήρη αφασία και αδυναµία εφαρµογής του νόµου
εδώ και µήνες. Ο νόµος πρέπει να τηρείται. Οι φοιτητές δεν πρέπει να χάσουν το εξάµηνό τους και σ’ αυτό βοηθάει η εν λόγω
ρύθµιση.
Συνοψίζοντας τα ανωτέρω, παρά το γεγονός ότι είµαστε σε
αντίθεση µε τη διαδικαστική αλχηµεία της συσσώρευσης άσχετων διατάξεων σε άσχετα νοµοσχέδια, είµαστε υποχρεωµένοι
λόγω της αναγκαιότητας των ρυθµίσεων να ψηφίσουµε υπέρ της
συγκεκριµένης τροπολογίας.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τελειώσαµε µε
τις πρωτολογίες και εισερχόµεθα στο στάδιο των δευτερολογιών.
Από τους εισηγητές έχει ζητήσει ήδη τον λόγο ο εισηγητής του
ΣΥΡΙΖΑ κ. Γελαλής.
Κύριε Γελαλή, έχετε τον λόγο. Έχετε δικαίωµα να µιλήσετε για
επτά λεπτά. Θα τα εξαντλήσετε;
ΔΗΜΗΤΡHΣ ΓΕΛΑΛΗΣ: Ναι, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Πότε θα µου δώσετε τον λόγο,
κύριε Πρόεδρε;
ΔΗΜΗΤΡHΣ ΓΕΛΑΛΗΣ: Συνεχίζουµε τη σηµερινή συζήτηση
στo πλαίσιo της χθεσινής, δηλαδή να συζητούµε σχέδια νόµου…

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΛΘ’ - 28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Οι εγγεγραµµένοι στον κατάλογο των οµιλητών θα µιλήσουν µετά τους εισηγητές. Οι εισηγητές προηγούνται, όπως πάντα, και εν συνεχεία, οι
Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι εφόσον το ζητήσουν.
ΔΗΜΗΤΡHΣ ΓΕΛΑΛΗΣ: Μπορώ να αρχίσω, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Έκανα την εξήγηση, διότι µου ζητήθηκε από συναδέλφους.
Συνεχίστε, κύριε Γελαλή.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Δεν δίνετε τον λόγο στον κύριο
Υπουργό να µας πει τι θα κάνει;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Εάν δεν µου ζητήσει τον λόγο ο κύριος Υπουργός, εγώ δεν µπορώ να υποχρεώσω κανέναν να πάρει τον λόγο. Δεν το καταλαβαίνετε;
Ορίστε, κύριε Γελαλή. Συνεχίστε.
ΔΗΜΗΤΡHΣ ΓΕΛΑΛΗΣ: Συνεχίζουµε την ίδια χθεσινή διαδικασία µε κατάθεση τροπολογιών σε σχέδια νόµου. Αυτές οι τροπολογίες δεν περιλαµβάνουν ένα άρθρο ή µία συγκεκριµένη
κατεύθυνση αλλά περιλαµβάνουν σύνολο άρθρων, σύνολο παραγράφων και υποπαραγράφων, όπου καθένας µας δεν µπορεί
να εκφραστεί όπως θα ήθελε. Αυτό γίνεται και σήµερα σε ένα
σχέδιο νόµου στο οποίο έχουν κατατεθεί τρεις τροπολογίες που
δεν έχουν καµµία σχέση µε το σχέδιο νόµου.
Βέβαια, θετική είναι η πρόταση την οποία έκανε ο Πρόεδρος
της Βουλής για πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου οι οποίες δεν
θα πρέπει να έχουν τροπολογίες. Όµως, δεν ξέρω εάν αυτό είναι
αρκετό, γιατί αυτό το είπε πριν από τρεις-τέσσερις ώρες και βλέπουµε αµέσως µετά το ίδιο το Υπουργείο, να έρχεται µε µία καινούρια τροπολογία -και µάλιστα εκπρόθεσµη- να αναιρέσει αυτήν
τη θετική λειτουργία την οποία προσπάθησε να δώσει ο Πρόεδρος της Βουλής. Αυτό δείχνει ακριβώς ότι συνεχίζεται η υποβάθµιση του ρόλου της Βουλής.
Υποβάθµιση θεωρώ και το γεγονός ότι ένα σχέδιο νόµου που
είναι για τον ΚΕΔΕ έρχεται να συζητηθεί, παρ’ όλο που υπήρχε η
δυνατότητα είτε να µπει σε άλλα νοµοσχέδια είτε και στο φορολογικό νοµοσχέδιο όπου θα έπρεπε να συζητηθεί.
Υποβάθµιση θεωρώ και τη µη παρουσία του ίδιου του Πρωθυπουργού εδώ.
Υποβάθµιση θεωρώ και το γεγονός ότι ενώ µιλούσαµε πριν γι’
αυτά έρχονται τροπολογίες από το ίδιο το Υπουργείο που αφορούν θέµατα εργασιακά, θέµατα παιδείας κ.λπ.,ενώ οι αντίστοιχοι Υπουργοί δεν βρίσκονται στην Αίθουσα τη στιγµή που µιλάµε
και εννοείται ότι δεν θα ακούνε τις απόψεις µας.
Υποβάθµιση, βέβαια, είναι και το γεγονός ότι πολλές από τις
ερωτήσεις και τις επερωτήσεις δεν συζητιούνται.
Έχουµε µία εκπρόθεσµη τροπολογία, τη µε αριθµό 958, όπου
άλλα γράφει η έκθεση κι άλλα γράφει η ρύθµιση παρακάτω. Αυτή
η τροπολογία, κατατέθηκε σήµερα στις 12.30’. Αντίστοιχη τροπολογία κατατέθηκε στις 22 Νοεµβρίου, µε γενικό αριθµό 952.
Το Υπουργείο δεν µπήκε καν στον κόπο να απαντήσει αν θα την
κάνει δεκτή ή όχι, αν θα την αναπροσαρµόσει ή θα την συµψηφίσει µε την καινούργια τροπολογία.
Παρ’ όλα αυτά, εγώ δεν θα µπω στην ουσία. Ήδη, ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπός µας έχει πει κάποια πράγµατα. Απλώς και
µόνο θα πω ότι αυτό δείχνει την προχειρότητα και τον τρόπο µε
τον οποίο λειτουργεί η Κυβέρνηση και την υποβάθµιση εκ µέρους της Κυβέρνησης του θεσµού του Κοινοβουλίου.
Ζητήσαµε και ζητάµε να αποσυρθεί αυτή η διάταξη.
Όσον αφορά στη µε αριθµό 953 τροπολογία, η οποία αναφέρεται στην κοινοποίηση των φύλλων ελέγχου, είπαµε και στην
πρωτολογία ότι βεβαίως θα πρέπει να δίνεται και στον αγοραστή
και στον πωλητή το δικαίωµα της ακροάσεως στον έφορο, βεβαίως και θα πρέπει να γίνονται τα φύλλα ελέγχου. Όµως, θα
πρέπει, πραγµατικά, να γίνονται αυτά τα φύλλα ελέγχου, όταν
πρέπει, όχι να γίνονται µετά από ένα χρόνο ή µετά από δύο ή
τρία χρόνια. Αυτό τι θα έχει ως αποτέλεσµα; Αν θα γίνει το φύλλο
ελέγχου µετά από τρία χρόνια και βγουν οι διαφορές, θα πληρωθούν αυτές οι διαφορές µετά από τρία χρόνια και το Υπουργείο
θα έχει έσοδα µετά από τρία χρόνια . Βέβαια, είναι δεδοµένο ότι
και ο αγοραστής και ο πωλητής εάν µάθουν αυτό µετά από τρία
χρόνια, θα διαµαρτυρηθούν και δικαιολογηµένα.
Προσθήκη στην προσθήκη έχουν κάνει. Αυτή η προχειρότητα
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φαίνεται. Ενώ συζητάµε για φύλλα ελέγχου, η σηµερινή Δηµόσια
Διοίκηση δεν είναι σε θέση να τα εκδώσει ή τα εκδίδει πολύ αργά
και βλέπουµε να δίνεται περιθώριο ενός έτους στον έφορο για
να εκδώσει καινούργιο φύλλο ελέγχου.
Αυτό δείχνει ότι οι δηµόσιες υπηρεσίες δεν είναι σε θέση να
λειτουργήσουν. Έχουµε πει πως έχουν µείνει κυριολεκτικά πάρα
πολύ λίγα άτοµα στις δηµόσιες υπηρεσίες, άτοµα που δεν είναι
καν σε θέση να ελέγξουν και τέτοια µεγέθη αλλά και τόσες πολλές υποθέσεις που υπάρχουν αυτήν τη στιγµή.
Άρα, αντί να λέµε ότι θα εκδίδουµε καινούργια φύλλα ελέγχου
και να δίνουµε περιθώρια ενός χρόνου στον ίδιο τον έφορο, καλό
θα ήταν να δούµε ποιες είναι οι ανάγκες της Δηµόσιας Διοίκησης
και πώς µπορούµε να καλύψουµε αυτές τις ανάγκες.
Προχειρότητα βέβαια είναι και το γεγονός ότι κατατίθεται ένας
προϋπολογισµός ο οποίος δεν έχει µέσα το κοµµάτι που λέγεται
«φορολογία ακινήτων».
Θέλω να πω όµως και κάτι στον κ. Βορίδη. Αυτό που θα πρέπει
να δούµε δεν είναι η σχέση των φόρων προς το ΑΕΠ αλλά η
σχέση που υπάρχει µεταξύ εισοδήµατος των Ελλήνων και των
φόρων που πληρώνουν οι Έλληνες φορολογούµενοι µε τα χαµηλά εισοδήµατα.
Όσον αφορά το θέµα των µικροµεσαίων επιχειρήσεων που θα
πρέπει να στηριχθούν, νοµίζω ότι τα κυρίαρχα στοιχεία είναι ότι
οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις έχουν οργάνωση, προγραµµατισµό
και προϋπολογισµούς που πρέπει να τηρούνται. Όµως, αυτά δυστυχώς ανατρέπονται από την ίδια την Κυβέρνηση, η οποία έρχεται να ζητήσει πίσω το 2013 τα αποθεµατικά –άκουσον,
άκουσον!- του 2004 και του 2005.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε
πολύ, κύριε συνάδελφε.
Ο κ. Λοβέρδος έχει ζητήσει τον λόγο για µισό λεπτό, γιατί θέλει
να κάνει µια διατύπωση. Αν θέλετε, να τον διευκολύνουµε.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, και εγώ έχω ζητήσει τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Όλοι θα πάρετε
το λόγο.
Ορίστε, κύριε Λοβέρδο, έχετε τον λόγο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν σκοπεύω άλλωστε να δευτερολογήσω.
Άκουσα τον κ. Μαυραγάνη και τον ευχαριστώ. Θέλω όµως να
του πω ότι επιµένω στη διατύπωση της τροπολογίας όπως την
είχα καταθέσει. Αυτή, συµπεριλαµβάνει µια σειρά από εγγυήσεις
που θα οδηγούσαν τον οποιονδήποτε ερµηνευτή να καταλάβει
ότι οι δολιχοδροµίες και άλλα τινά αποτρέπονται. Έτσι όπως διατυπώνεται, νοµίζω ότι δεν καλύπτει το θέµα, γι’ αυτό αν πρόκειται
η Κυβέρνηση να επιµένει στη διατύπωση που µας κατέθεσε, καλύτερα να την αποσύρει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε
πολύ.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Κύριε Πρόεδρε, ακούστηκαν κάποιες παρατηρήσεις και από τον
κ. Κακλαµάνη, τον κ. Λοβέρδο και από άλλους. Σε συνεννόηση
µε το Υπουργείο Εσωτερικών, θέλω να σας πω ότι θα προχωρήσει το ίδιο και θα φέρει ακριβώς λίγο πιο επεξεργασµένη τη διάταξη, έτσι ώστε να περάσει πολύ σύντοµα.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Αποσύρεται,
εποµένως.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Ναι,
αποσύρεται.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Δεν γίνεται
δεκτή µάλλον η συγκεκριµένη τροπολογία.
Τον λόγο έχει ο κ. Αβραµίδης.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Μα, κύριε Πρόεδρε, έχω ζητήσει
το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Με συγχωρείτε,
θα µιλήσουν πρώτα οι αγορητές…
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Εντάξει, να φύγουµε τότε. Εµένα
µε διαγράψατε;
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Αβραµίδη, θέλετε να διευκολύνουµε την κ. Κωνσταντοπούλου;
ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ: Βεβαίως, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ορίστε, κυρία
Κωνσταντοπούλου. Λύθηκε το πρόβληµα.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ορίστε, κύριε
Υπουργέ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Να
διευκρινίσουµε ότι αποσύρεται η τροπολογία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Αποσύρεται.
Την αποσύρουν οι συνάδελφοι δηλαδή, γιατί οι συνάδελφοι την
είχαν καταθέσει. Δεν την είχατε καταθέσει εσείς.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Προφανώς, ο Υπουργός εννοεί ότι δεν την κάνει δεκτή, γιατί είναι τροπολογία Βουλευτών.
Δεν µπορεί να την αποσύρει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Προφανώς.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Ναι,
δεν την κάνουµε δεκτή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ορίστε, κυρία
Κωνσταντοπούλου.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Να µιλήσει ο κ. Αβραµίδης αλλά
µετά σας παρακαλώ να µου δώσετε τον λόγο. Δεν θέλω να πάρω
τον λόγο άλλου συναδέλφου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Δεν µου εξηγήσατε ότι έχετε κάποιο ειδικό λόγο. Αν µου το εξηγούσατε, θα σας
έδινα τον λόγο.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Να µιλήσει ο κ. Αβραµίδης αλλά
µετά θέλω να µου δώσετε τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Βεβαίως, κυρία
Κωνσταντοπούλου.
Ορίστε, κύριε Αβραµίδη, έχετε τον λόγο.
ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αναφορικά µε τις προτεινόµενες τροπολογίες-προσθήκες θα ήθελα να αναφερθώ εν τάχει σε
ορισµένα σηµεία των ρυθµίσεων.
Προηγουµένως όµως θα ήθελα να σηµειώσω το θετικό µήνυµα
του Προέδρου της Βουλής στη σηµερινή συνεδρίαση. Ελπίζω σε
αυτό το οποίο τόνισε, δηλαδή ότι η Κυβέρνηση έχει λάβει το µήνυµα ότι δεν θα κάνει κατάχρηση των πράξεων νοµοθετικού περιεχοµένου κι επίσης ότι δεν θα φέρνει τροπολογίες σε πράξεις
νοµοθετικού περιεχοµένου. Ήταν δίκαιη, λοιπόν, και εύλογη η
κριτική µας.
Τώρα, να ξεκινήσω µε το θέµα της εκπρόθεσµης τροπολογίας
που έγινε δεκτή και µετά αποσύρθηκε. Σε αυτά τα ζητήµατα, πρέπει να υπάρχει σοβαρότητα. Δεν µπορεί να έρχεται δύο ώρες
πριν µε µία τροπολογία γραµµένη στο πόδι, να γίνεται δεκτή και
µετά να αποσύρεται. Είναι σοβαρά ζητήµατα αυτά.
Προσωπικά, ως απόγονος Ελλήνων της Ανατολής που έχουν
υποστεί γενοκτονία, έχω χάσει ένα µεγάλο µέρος από τους συγγενείς µου εκεί, νιώθω ιδιαίτερη ευαισθησία για πληθυσµό ο
οποίος αντιµετώπισε διώξεις και γενοκτονία και πρέπει να αντιµετωπίζεται µε ιδιαίτερη ευαισθησία. Είναι ευθύνη του Υπουργείου Εσωτερικών να φέρει συγκροτηµένη πρόταση ή τροπολογία στο θέµα αυτό.
Θα κάνω ένα µικρό σχολιασµό σε ένα ζήτηµα. Λέει «εβραϊκής
καταγωγής». Είναι εβραϊκής καταγωγής ή εβραϊκού θρησκεύµατος;
Παραδείγµατος χάριν, οι Σεφαραδίτες της Ισπανίας είναι γνωστό ότι είναι εβραϊκής καταγωγής - Sefardim όπως λέγονται στα
εβραϊκά. Οι υπόλοιποι της Βόρειας Ευρώπης που ήρθαν και στην
Ελλάδα είναι απόγονοι των Χαζάρων Τούρκων του Καυκάσου
που πριν χίλια χρόνια είχαν εξιουδαϊστεί.
Άρα, είναι ζήτηµα καταγωγής ή ζήτηµα θρησκεύµατος, όπως
το γράφει πιο σωστά ίσως στην εισηγητική έκθεση ο συνάδελφος
Ανδρέας Λοβέρδος;
Θα µου επιτρέψετε όµως µε αυτήν την αφορµή, γιατί επί της
ουσίας πρέπει να υπάρξει µία σοβαρή διευθέτηση του ζητήµατος, να πω ότι θλίβοµαι ως Έλληνας πολίτης που η ελληνική πολιτεία συνεχίζει ακόµη να ασκεί διοικητικές απελάσεις στους

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Έλληνες οµογενείς από την πρώην Σοβιετική Ένωση, οι οποίοι
ενώ µε το ν.2790/2000 είχαν τη δυνατότητα να αποκτήσουν ελληνική υπηκοότητα, στη συνέχεια µε το ν.2910 και τη σχετική
τροπολογία που υπήρξε εκεί, όσοι έχουν έρθει µέχρι τις 5 Μαΐου
2001, µπορούν να καταθέσουν δικαιολογητικά και οι άλλοι όχι κι
έρχονται µε βίζα Σένγκεν και ακολουθείται διαδικασία διοικητικής
απέλασης.
Κι επίσης να µου επιτρέψετε, κύριε Πρόεδρε, να αναφερθώ
στο εξής: Δεν µπορεί έξω από το Προξενείο της Τιφλίδας να
υπάρχουν κυκλώµατα τα οποία ζητούν από τους οµογενείς να
δώσουν κάποια µίζα για να πάρουν τη βίζα. Κι αναφέροµαι σε
προσωπικό περιστατικό.
Έχω κάνει πρόσκληση στη πρώτη ξαδέλφη της κόρης µου, την
ανιψιά µου από τη µεριά της γυναίκας µου, ελληνογεωργιανής
καταγωγής την οποία πριν τρία χρόνια κάλεσα µε όλα τα δικαιολογητικά, µε υπεύθυνη δήλωση, µε το εισόδηµα κι έγινε δεκτή.
Σας λέω, λοιπόν, και το λέω ενώπιον του Κοινοβουλίου ότι ενώ
έκανα όλη τη διαδικασία και ενηµέρωσα µάλιστα για την ιδιότητά
µου, επικοινώνησα µε την αρµόδια αρχή του προξενικού γραφείου εκεί, δεν έγινε δεκτή. Απερρίφθη η δική µου φιλοξενία. Για
ποιο λόγο; Και µάλιστα βγαίνοντας έξω αµέσως τα κυκλώµατα
είπαν «Εµείς µπορούµε έναντι ποσού τάδε».
Σε ερώτηση που κατέθεσα για το ζήτηµα αυτό, γιατί πρέπει να
ακουστούν, εν πάση περιπτώσει, µας είπαν ότι οι υπάλληλοι εκεί
έχουν παραπεµφθεί για ένορκη διοικητική εξέταση. Και το κλείνω
αυτό, περιµένοντας να έρθει αυτή η υπόθεση σοβαρά και τεκµηριωµένα από το Υπουργείο Εσωτερικών.
Όσον αφορά τώρα την τροπολογία µε γενικό αριθµό 953 και
ειδικό 177 του Υπουργείου Οικονοµικών, έχει διατάξεις οι οποίες
είναι εύλογες όπως ότι ρυθµίζεται η κοινοποίηση του φύλλου
ελέγχου, προκειµένου να θεωρηθεί ως έγκυρη βεβαίωση του
φόρου για τις περιπτώσεις µεταβίβασης µεριδίων των επιχειρήσεων. Ο έλεγχος βεβαίως, λειτουργεί προληπτικά και ενισχυτικά
στην απόδοση του δικαιότερου φόρου που σχετίζεται µεταξύ των
αντικειµενικών και εµπορικών αξιών των µεριδίων.
Αυτό που ήθελα να επισηµάνω, το οποίο είχε διαπιστωθεί στο
στάδιο του ελέγχου κατά το παρελθόν, ήταν µία µεγάλη απόκλιση µεταξύ της αντικειµενικής και της πραγµατικής αξίας των
µεριδίων που µεταβίβαζε µία επιχείρηση.
Ο έλεγχος, γινόταν µε βάση την κίνηση των τελευταίων πέντε
ετών αναφορικά µε τα κέρδη, προκειµένου να εξασφαλιστεί µία
µέση τιµή των µεριδίων. Η αναζήτηση λύσεων, λοιπόν, που θα
ωφελούν το δηµόσιο, όσον αφορά την είσπραξη µεταβίβασης
των µεριδίων, νοµίζω ότι είναι ενδιαφέρουσα.
Αναφορικά µε το άρθρο που ρυθµίζει θέµατα προαιρετικής
ασφάλισης, όπως απορρέουν από το καθεστώς της εθελούσιας
εξόδου για όσους ενταχθούν σ’ αυτό µέχρι και πριν από τις 14
Νοεµβρίου, θα λέγαµε ότι δεν θα σωθούν τα ασφαλιστικά ταµεία
µε τα χρήµατα αυτά τα οποία θα εισρεύσουν. Θα δώσουν, βεβαίως, µία µικρή ανάσα.
Από την άλλη, έχουµε τις καταγγελίες και των εργαζοµένων
του ΟΤΕ. Μ’ αυτόν εδώ τον τρόπο φαίνεται ότι επιδιώκεται να
εξυπηρετηθεί η Deutsche Bank, αλλά και οι τράπεζες οι οποίες
θα προχωρήσουν µ’ αυτόν τον εκβιασµό να κάνουν τη δουλειά
τους.
Όσον αφορά την τροπολογία µε γενικό αριθµό 974 και ειδικό
αριθµό 178 του Υπουργείου Παιδείας, υπάρχουν συγκεκριµένες
ρυθµίσεις που αφορούν θέµατα της Γενικής Γραµµατείας Θρησκευµάτων εισαγωγής στην τριτοβάθµια εκπαίδευση. Είναι ζητήµατα για τα οποία µίλησε συγκεκριµένα και ολοκληρωµένα και η
συνάδελφός µου Σταυρούλα Ξουλίδου, η οποία είναι του αρµόδιου τοµέα, αλλά και ο Κοινοβουλευτικός µας Εκπρόσωπος. Είναι
ζητήµατα για τα οποία θα πρέπει να υπάρξει οπωσδήποτε µία
απάντηση.
Όµως, εδώ είπαµε –και αυτό θα το επισηµάνω ακόµα µία
φορά- ότι δεν µπορεί να έρχονται τροπολογίες άσχετες κατ’
αρχήν σε πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου ή σε άλλα νοµοσχέδια, που ουσιαστικά αποτελούν ολόκληρο νοµοσχέδιο. Θα
έπρεπε µ’ αυτόν τον τρόπο να έρθουν στην αρµόδια επιτροπή
της Βουλής να συζητηθούν, να λυθούν και έτσι να λειτουργήσουµε ως Βουλευτές, δηλαδή να βουλευθούµε εκεί και να µπο-
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ρέσουµε να διαµορφώσουµε άποψη.
Είναι απαράδεκτο, λοιπόν, να έρχονται εδώ µ’ αυτόν τον τρόπο
και να επιµένει και η Κυβέρνηση. Βεβαίως, η Κυβέρνηση φαίνεται
να µεταµελείται. Εύχοµαι αυτό το οποίο µας µετέφερε ο κύριος
Πρόεδρος της Βουλής ως στάση της Κυβέρνησης, στο µέλλον
να είναι πραγµατικότητα.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε
πολύ.
Ορίστε, κυρία Κωνσταντοπούλου, έχετε τον λόγο.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ πολύ.
Κατ’ αρχάς, αναφερόµενη στη χθεσινή διαδικασία, θα ήθελα
να πω ότι εντάσσεται σε µία σειρά αλγεινών εµπειριών που πιστοποιούν ότι πράγµατι «κάτι σάπιο υπάρχει στο Βασίλειον της
Δανιµαρκίας» ή της Νέας Δηµοκρατίας. Το τροµακτικό είναι ότι
η δυσωδία που αποπνέει αυτή η αποσύνθεση δεν ενοχλεί. Εκείνο
που ενοχλεί, είναι η διαµαρτυρία για την αποσύνθεση και για την
καταρράκωση των κοινοβουλευτικών διαδικασιών και του δηµοκρατικού πολιτεύµατος.
Ενοχλείσθε οι της Κυβέρνησης και των κυβερνητικών κοµµάτων απ’ αυτούς που διαµαρτύρονται και είστε ευχαριστηµένοι,
αν κανείς δεν οµιλεί, κανείς δεν αντιλέγει, αν γίνουµε όλοι στρατιωτάκια ακούνητα, αµίλητα, αγέλαστα που δεν βλέπουµε τίποτα,
δεν ακούµε τίποτα και αφήνουµε να επελαύνει και να προελαύνει
η καταστροφική πολιτική σας.
Αυτή είναι η εικοστή δεύτερη πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου, δηλαδή πράξη κατάλυσης της κοινοβουλευτικής λειτουργίας του πολιτεύµατος. Η ΕΡΤ, δεν σας έγινε µάθηµα και το ότι
αναγκαστήκατε να µην τη φέρετε καν στη Βουλή. Είναι, λοιπόν,
η εικοστή δεύτερη πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου µε το πρόσχηµα του κατεπείγοντος, ότι δήθεν είναι ανάγκη να µπορούν να
µπαίνουν νύχτα, Κυριακή και κατά τη διάρκεια του Αυγούστου
για έλεγχο και κατάσχεση µέσα σε καταστήµατα.
Αυτό είναι λαϊκισµός, διότι βεβαίως προφασίζεστε ότι αυτό
που επιθυµείτε είναι τα δηµόσια έσοδα, όπως είναι και το γενικό
αντικείµενο αυτής της πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου. Στην
πραγµατικότητα, αυτό που επιδιώκετε είναι να κάνετε µία «πρόβα
τζενεράλε», ούτως ώστε αυτή η µέθοδος των κατασχέσεων Κυριακή, νύχτα ή τον Αύγουστο, να εφαρµοστεί εν συνεχεία και στις
κατοικίες των πολιτών τις οποίες προορίζετε για πλειστηριασµούς, να εφαρµοστεί εναντίον των θυµάτων της πολιτικής σας,
των απλών πολιτών.
Κανένα κατεπείγον δεν σας διακατέχει, για να εισρεύσουν
έσοδα στα ταµεία του κράτους. Αυτό αποδεικνύεται περίτρανα
από το γεγονός ότι ούτε 1 ευρώ µέχρι σήµερα δεν έχει εισπραχθεί και από το γεγονός ότι δεν φέρατε κανένα κατεπείγον νοµοσχέδιο για να εισπραχθούν χρήµατα από τις δύο χιλιάδες εξήντα
δύο καταθέτες της λίστας Λαγκάρντ -εκ των οποίων πάρα πολλοί
είναι κοµµατικά σας στελέχη, πρώην και νυν κυβερνητικά στελέχη ή συνεργαζόµενα στελέχη, συγγενείς και άλλως πως συνδεδεµένα πρόσωπα µε την Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας
και του ΠΑΣΟΚ. Κανένα κατεπείγον.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Αντίθετα, τα οδηγείτε όλα σε παραγραφή και µάλιστα προβλέπετε και διευκόλυνση της παραγραφής και του µη ελέγχου µε
τις ανεκδιήγητες προβλέψεις του κ. Θεοχάρη, του Γενικού Γραµµατέως Εσόδων και συνεργάτη του κ. Παπακωνσταντίνου, µε τις
οποίες οι έλεγχοι θα µεταβιβάζονταν από το ΣΔΟΕ στις εφορίες.
Οι οικονοµικοί εισαγγελείς, ζητούν τριακόσιους εξήντα επιστήµονες για να προχωρήσουν τους ελέγχους για το ΣΔΟΕ. Δεν
τους διορίζει το Υπουργείο και δεν υπάρχει επείγον, διότι µπορεί
να ελεγχθούν οι καταθέτες της λίστας.
Το µόνο κατεπείγον που επικράτησε σ’ αυτήν τη µείζονα σκανδαλώδη υπόθεση φοροδιαφυγής, στην οποία εµπλέκεται ο νυν
Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, κ. Βενιζέλος, ήταν να κινητοποιηθεί Σαββατιάτικα η εισαγγελία για να συλλάβει τον Κώστα Βαξεβάνη, ο οποίος αθωώθηκε χθες οµόφωνα για δεύτερη φορά.
Όµως, τα µόνα έσοδα που εισέπραξε το κράτος είναι ο ΦΠΑ του
περιοδικού του Κώστα Βαξεβάνη για την υπόθεση αυτή.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµι-
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λίας της κυρίας Βουλευτού)
Ένα λεπτό θέλω, κύριε Πρόεδρε.
Τίποτε δεν επισπεύδετε από αυτά που πρέπει. Έχετε αφήσει
ανέλεγκτα τα εµβάσµατα του εξωτερικού. Έχετε αφήσει ανέλεγκτα 162,000 ευρώ που είναι µόνο το αποτέλεσµα των ελέγχων
για τα ακίνητα του Λονδίνου. Από τα εµβάσµατα εξωτερικού, από
τα πενήντα χιλιάδες που διαφήµιζε ο κ. Βενιζέλος και πριν από
αυτόν, ο κ. Παπακωνσταντίνου, δύο µόνο έχουν ελεγχθεί. Τη
λίστα Λουξεµβούργου δεν την έχει πάρει καν στα χέρια του ο κ.
Στουρνάρας. Τη ζητάει ακόµη και την περιµένει. Από τα ταχύπλοα σκάφη στην Ολλανδία δεκαέξι µόνο εντολές ελέγχου εδόθησαν. Και από τις χιλιάδες offshore εταιρείες, έγιναν µόνο
τριάντα τέσσερις έλεγχοι που απέδωσαν 40 εκατοµµύρια ευρώ
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Σας µάραναν, λοιπόν, οι έλεγχοι στις εµπορικές επιχειρήσεις
που έπρεπε κατεπειγόντως να γίνουν Αυγουστιάτικα; Όχι. Προφάσεις εν αµαρτίαις είναι όλα αυτά αλλά δεν αποτελούν ούτε
καν φύλλο συκής για µία διακυβέρνηση έκπτωτη ηθικά και πολιτικά και διαχρονικά διαπλεκόµενη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι η Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου καταθέτει την έκθεσή της στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: «Κύρωση Συµφωνίας Φιλοξενούσας χώρας µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και της Trans Adriatic Pipeline Ag».
Ο κ. Αναγνωστάκης έχει τον λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Νοµίζω ότι στο τέλος αυτής της διαδικασίας µπορούµε να συνοψίσουµε σε δυο, τρία σηµαντικά ζητήµατα που αναδείχθηκαν.
Το πρώτο ζήτηµα, είναι το ότι σε καµµία περίπτωση δεν πρέπει
να αφήσουµε αυτό το κλίµα τεχνητής πόλωσης να επικρατήσει
στην Αίθουσα αλλά και στην ελληνική κοινωνία, γιατί όλοι έχουµε
πάθει και έχουµε µάθει από αυτού του είδους την αντιπαράθεση.
Άρα, καλό θα είναι να υπάρξει η όποια αντιπαράθεση σε επίπεδο
επιχειρηµάτων και όχι χαρακτηρισµών ή ακόµα και κραυγών.
Το δεύτερο ζήτηµα που αναδείχθηκε, είναι ότι υπάρχει ανάγκη
άµεσα να δούµε ξανά το ζήτηµα κτήσης ιθαγένειας. Από τις
αρχές αυτής εδώ της περιόδου κινήθηκε µία διαδικασία, η οποία
δυστυχώς δεν έχει έρθει ακόµα σε κάποιο αποτέλεσµα. Βεβαίως
είµαστε σε αναµονή, γιατί εν πάση περιπτώσει, το ζήτηµα αυτό
µπορεί να είναι αγκάθι ή γωνία για κάποιους πολιτικούς χώρους
ή για κάποια κόµµατα αλλά σίγουρα είναι µείζον κοινωνικό ζήτηµα το οποίο θα πρέπει να αντιµετωπιστεί από την πολιτεία.
Τρίτον, σε ό,τι αφορά την πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου,
νοµίζω ότι καταγράφηκε από όλους τους πολιτικούς χώρους η
διάθεση να επισπευσθούν επιτέλους οι διαδικασίες πάταξης της
φοροδιαφυγής, της φοροαποφυγής, της εισφοροδιαφυγής. Δυστυχώς, δεν υπάρχει ένα ολοκληρωµένο σχέδιο που να αντιµετωπίζει το συγκεκριµένο ζήτηµα, µε αποτέλεσµα να έχουµε
αυτού του είδους τις αποσπασµατικές όσο και σπασµωδικές κινήσεις από την πλευρά του Υπουργείου Οικονοµικών που –επαναλαµβάνω- αγγίζουν τα όρια του επικοινωνιακού τρικ και
δηµιουργούν µια θετική εικόνα προς την ελληνική κοινωνία.
Δυστυχώς, όµως, επειδή η Δηµοκρατική Αριστερά προκλήθηκε
και από την τοποθέτηση του κ. Βορίδη, είναι προφανές ότι όταν
µιλάµε για ένα λαό ο οποίος είναι φτωχοποιηµένος, για τα 50.000
–στα οποία έκανε αναφορά τόσο η συνάδελφος κ. Ξηροτύρη όσο
και η συνάδελφος κ. Φούντα θέλοντας να δείξουν ότι ακόµα και
επί της ουσίας υπάρχει πρόβληµα- θα έλεγα ότι υπάρχει ένα πρόβληµα, αλλά είναι πολύ µικρό.
Αυτό που αναδείχθηκε από τη δική µας πλευρά, είναι ότι σαφέστατα θα πρέπει αυτές οι επιχειρήσεις να ελέγχονται ακόµα
και το Σαββατοκύριακο, ακόµα και την περίοδο του Αυγούστου
αλλά σε καµµία περίπτωση δεν θα πρέπει να το απαξιώνετε, γιατί
µάλλον δεν υπάρχει η πλήρης αίσθηση του τι ακριβώς συµβαίνει
σήµερα στα ελληνικά νοικοκυριά και στις ελληνικές µικρές επιχειρήσεις.
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Εµείς είπαµε «ΟΧΙ», κύριε Πρόεδρε, στην πράξη νοµοθετικού
περιεχοµένου, επαναλαµβάνω, για να στηλιτεύσουµε τη διαδικασία της κακής νοµοθέτησης και της κατάχρησης που έγινε από
την πλευρά της Κυβέρνησης. Μάλιστα, ακούστηκε µόλις πριν
από λίγο, ότι αυτή είναι η εικοστή δεύτερη πράξη νοµοθετικού
περιεχοµένου.
Η Κοινοβουλευτική Οµάδα της Δηµοκρατικής Αριστεράς, σεµνύνεται για το ότι και µε τη δική της παρέµβαση σήµερα ο Πρόεδρος της Βουλής, κ. Μεϊµαράκης –και προς τιµήν του- έφερε
στη Βουλή µία πρωτοβουλία –νοµίζω µάλιστα ότι αυτή απέκτησε
και στη Διάσκεψη των Προέδρων ένα πολύ πιο συγκροτηµένο
πλαίσιο- για τις πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου. Αυτό είναι
κάτι που µας ικανοποιεί µε τη λογική ότι δεν θα ξαναδούµε πια
τροπολογίες σε πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου και ότι επιπλέον θα γίνει µια σύσταση στην Κυβέρνηση, ώστε να γίνεται
χρήση και όχι κατάχρηση των πράξεων νοµοθετικού περιεχοµένου.
Κι έρχοµαι τώρα στην ουσία των τροπολογιών.
Νοµίζω, λοιπόν, ότι είναι θετική η εξέλιξη της µη αποδοχής της
πρότασης, όπως κατατέθηκε, γιατί δηµιουργούσε περισσότερα
προβλήµατα από αυτά που θα επίλυε από την πλευρά του κ.
Μαυραγάνη.
Κι έρχοµαι τώρα στην τροπολογία του Υπουργείου Παιδείας.
Για άλλη µια φορά το Υπουργείο Παιδείας, δυστυχώς, συνεχίζει
την πάγια τακτική του να καταθέτει τροπολογίες άσχετες µε την
εκπαίδευση και σε σχέδια νόµου άσχετα µε την εκπαίδευση και
χωρίς καν να έχει κάνει αυτό που του καταµαρτυρεί το σύνολο
του πολιτικού προσωπικού, δηλαδή να έχει έρθει σε διαβούλευση µε τους ενδιαφερόµενους φορείς.
Κι επειδή χλευάστηκε το πώς θα αξιολογείται, εµείς, κύριε Βορίδη –και απευθύνοµαι σε σας, γιατί εσείς το σχολιάσατε και µάλιστα µε µία δεικτική διάθεση- δεν βάλαµε ως ζήτηµα το να
αξιολογείται το κατά πόσο καλά λέει τον ύµνο ή εν πάση περιπτώσει κατά πόσο καλά εκτελεί τα θρησκευτικά ή άλλα καθήκοντά του ο ιερέας. Αυτό που εµείς βάλαµε και αναδείχθηκε από
τη δική σας αναδίπλωση ήταν το λάθος της προσέγγισης, γιατί
στη λογική της ισονοµίας και της ισοτιµίας, δεν µπορεί να εξαιρούνται από αυτό που η ελληνική κοινωνία επιβάλλει σε όλους
πλέον τους τοµείς, δηλαδή την αξιολόγηση. Και βεβαίως και η
κινητικότητα ως εργαλείο, δίνει τη δυνατότητα να το διαχειριστούµε µε σεβασµό στους ιερούς κανόνες και τις αρχές που διέπουν την Εκκλησία, αλλά σε καµµιά περίπτωση δεν νοµίζω ότι
δώσαµε τη δυνατότητα -τουλάχιστον από το πρωί µε την κ. Ρεπούση- να υπάρχει αυτή η δεικτική προσέγγιση.
Εµείς εκτιµούµε ότι είναι πολύ θετικό –και ήταν ένας αγώνας
που κάναµε ως Δηµοκρατική Αριστερά- το να αποσυρθεί η παράγραφος 4. Συγκεκριµένα, µε τη λογική της Κυβέρνησης, στην
ουσία κλείναµε την πόρτα στο ΣΔΟΕ για τη διενέργεια διαχειριστικών ελέγχων στην Εκκλησία και στις εταιρείες που διατηρεί,
βάζοντας ως προϋπόθεση –άκουσον άκουσον!- την ύπαρξη κοινής υπουργικής απόφασης από τα Υπουργεία Οικονοµικών και
Παιδείας.
Επαναλαµβάνω ότι αυτή η απόφαση δεν είχε καν επαρκή αιτιολόγηση. Ευτυχώς για το ελληνικό Κοινοβούλιο και για την κοινοβουλευτική παράδοση, αποσύρθηκε.
Καλό θα είναι κάποια στιγµή, να ξεκαθαρίσουµε επιτέλους µεταξύ µας τι ακριβώς εννοούµε και ποια είναι η σχέση που θα πρέπει να έχει το κράτος µε την Εκκλησία. Ας ανοίξει αυτή η κουβέντα. Και η πρόκλησή µου περισσότερο είναι προς το ΠΑΣΟΚ
και προς το ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι σήµερα δεν πήραν ξεκάθαρη θέση
και απέφυγαν, έστω και ακροθιγώς, να βάλουν ζητήµατα. Αυτό
ως πρόκληση, θετική όµως, µε θετικό πρόσηµο.
Τώρα, σε ό,τι αφορά το ποσοστό, είναι λάθος όπως ακούστηκε
από την πλευρά του κ. Κουράκη. Δεν είναι 10% και πήγε 12%.
Επιµένουµε -γιατί ο νόµος το λέει- ότι είναι 2% και πάει στο 12%.
Και µιλώ για τους αποφοίτους διετούς και υπερδιετούς φοίτησης
και βεβαίως αυτό, συγγνώµη, αλλά είναι δωράκι, όπως και να το
κάνουµε, όπως και να το πούµε.
Το θεωρούµε δωράκι και βέβαια το αναφέρει και ένα δελτίο
Τύπου µίας πανεπιστηµιακής κίνησης που δεν είναι στον χώρο
µας αλλά το λέει πάρα πολύ εύστοχα και θα το αναφέρω µε δύο
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λόγια, κύριε Πρόεδρε, µε την ανοχή σας: «Η απώλεια του εξαµήνου στο Πανεπιστήµιο Αθηνών και στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο
είναι πλέον ορατή και πολύ πιθανή». Ο Υπουργός, λέει το δελτίο
τύπου της Κίνησης Πανεπιστηµιακής Αναβάθµισης, «για να µειώσει τις αντιδράσεις για τις τεράστιες ευθύνες που επωµίζεται
και αυτός προσωπικά και για να περιορίσει τις συνέπειες του
κλεισίµατος, παρέχει διευκόλυνση», διευκόλυνση ίσον µε δεδοµένο ως δωράκι, «σύµφωνα µε την οποία, όλοι ανεξαιρέτως οι
φοιτητές όλων των ΑΕΙ, ενώ δύο είχαν το πρόβληµα, µπορούν να
εξετάζονται σε όλα τα µαθήµατα που οφείλουν τόσο τον Φεβρουάριο όσο και τον Ιούνιο του 2014».
Κλείνω, κύριε Πρόεδρε, λέγοντας ότι αυτή η τακτική του
Υπουργείου Παιδείας µε αυτές τις µεθοδεύσεις, µόνο καλό δεν
κάνει στη δηµόσια εκπαίδευση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Σας ευχαριστούµε.
Τελευταίος οµιλητής είναι ο κ. Μαριάς. Επιµένετε να δευτερολογήσετε, κύριε Μαριά;
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Μάλιστα, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ορίστε, κύριε
Μαριά, έχετε τον λόγο.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Θα ήθελα να πω δύο
πράγµατα µόνο.
Πρώτα απ’ όλα, σε σχέση µε την ίδια την πράξη νοµοθετικού
περιεχοµένου, εξηγήσαµε τους λόγους για τους οποίους την καταψηφίζουµε, διότι πλέον, ανοίγει ένα δρόµο ο οποίος δηµιουργεί και θα δηµιουργήσει πολύ µεγάλα νοµικά προβλήµατα στο
µέλλον. Και εξήγησα αναλυτικά τα σηµεία αυτά, δηλαδή ότι
Υπουργός µπορεί να τροποποιεί πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου και ταυτόχρονα, ζητάει και αναδροµική ισχύ. Αυτό είναι το
πρώτο.
Βεβαίως επί της ουσίας, θέλουµε να υπάρχει φοροεισπρακτικός µηχανισµός αλλά αυτό που έχουµε δει φυσικά, είναι να υπάρχει µία λίστα Λαγκάρντ για την οποία δεν έχει γίνει καµµία
είσπραξη. Αντίθετα –και δεν βλέπω αυτήν τη στιγµή εδώ τον
κύριο Υφυπουργό- είχα κάνει µία επίκαιρη ερώτηση, για το ότι
αυτήν τη στιγµή οι τράπεζες κυριολεκτικά παραβιάζουν το νόµο
και επιτρέπουν να γίνεται κατάσχεση σε µισθούς και συντάξεις
κάτω των 1.000 ευρώ.
Ο κ. Μαυραγάνης, είχε δεσµευθεί ότι θα δει αυτό το θέµα µε
τις τράπεζες. Έχει περάσει ένας µήνας από τότε και δεν έχει βγει
ούτε εγκύκλιος. Του είχα ζητήσει να φέρει έστω µία τροπολογία,
κάτι που να µπορεί να διευκολυνθεί η διαδικασία αυτή. Έχουµε
συνεχείς καταγγελίες, που φθάνουν πλέον σε απίθανες καταστάσεις, όπως να κατάσχονται χρήµατα που βάζει το Υπουργείο
Εθνικής Άµυνας για φαντάρους.
Να πούµε και στον κ. Στουρνάρα ο οποίος λέει ότι η Ελλάδα
είναι µία χώρα στην οποία δεν υπάρχει υπερφορολόγηση, υπάρχει υποτίθεται υποφορολόγηση ότι αµέσως µετά την δήλωση την
οποία έκανε άνοιξε την όρεξη της τρόικας, η οποία αρνήθηκε
πλέον µε e-mail, ακόµη και το νοµοσχέδιο το οποίο διαµόρφωσε
µία πλειοψηφία από την πλευρά της Νέας Δηµοκρατίας και του
ΠΑΣΟΚ, ως εναλλακτική πρόταση για τη φορολόγηση των ακινήτων. Δηλαδή άνοιξε την όρεξη για υπερφορολόγηση ακόµη περισσότερο και δεν λαµβάνει υπ’όψιν το γεγονός ότι έχει φτωχοποιηθεί πλέον ο ελληνικός λαός.
Το δεύτερο σηµείο στο οποίο δεν αναφέρθηκα, αφορά την
αξιολόγηση των κληρικών.
Ήθελα να υπενθυµίσω σε αυτήν εδώ την Αίθουσα ότι όταν είχε
έρθει το θέµα αυτό, είχα επισηµάνει ότι η µνηµονιακή απόφαση
που υπήρχε, οδηγεί στο να αξιολογούνται οι κληρικοί και κατ’
αυτόν τον τρόπο µπαίνουµε σε µία διαδικασία απίθανη. Το είχα
επισηµάνει από του Βήµατος της Βουλής. Όπως, επίσης, είχα
επισηµάνει ότι όλη η διαδικασία οδηγεί στο να εντάξουν τους
κληρικούς σε αυτό το σύστηµα που θα τους θεωρεί δηµοσίους
υπαλλήλους.
Χαίροµαι που µεταγενέστερα το αντιλαµβάνονται οι συνάδελφοι της Πλειοψηφίας αλλά θα πρέπει να κάνουν και την αυτοκριτική τους ορισµένες φορές.
Επίσης, συµφωνούµε µε τις ρυθµίσεις που αφορούν το Ίδρυµα
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της Ποιµαντικής Επιµόρφωσης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Επιµένουµε όµως και επισηµαίνουµε ότι έτσι όπως είναι πάλι
η τροπολογία, που έχει µέσα δεκάδες διαφορετικά ζητήµατα, δεν
µας δίνει τη δυνατότητα να ψηφίσουµε αυτά τα οποία θέλουµε
και ταυτόχρονα να καταψηφίσουµε αυτά τα οποία δεν επιθυµούµε. Αυτό είναι σηµαντικό, διότι έτσι, πραγµατικά, µας στερείτε το δικαίωµα της συνταγµατικής έκφρασης, της ψήφου.
Να πω, επίσης, ότι οι ρυθµίσεις που γίνονται και για τις µετεγγραφές αρχίζουν πλέον και «ξεχειλώνουν» όλο το σύστηµα. Μία
πρόταση θα σας κάνω, κύριε Υπουργέ. Διότι πλέον τι κάνουµε;
Έχουµε ένα σύστηµα εισαγωγικών, όπου µε βάση τα µόρια που
παίρνει κάποιος, πηγαίνει και σε µία σχολή, η οποία ενδεχοµένως
είναι και πιο δύσκολη να περάσεις. Στην πορεία, µέσα από ένα
σύστηµα µετεγγραφών, αυτοί οι οποίοι πρέπει και δικαιούνται ενδεχόµενα τη µετεγγραφή και επειδή συγχρόνως πρέπει να υπηρετήσουν κοντά στην πόλη τους, πηγαίνουν σε σχολές που είναι
πιο αναβαθµισµένες, µε περισσότερα µόρια. Δείτε το, λοιπόν.
Αυτή είναι πρόταση προσωπική, δική µου. Λέω το εξής: Μήπως
πρέπει να το µελετήσετε ή να κάνουµε µία συζήτηση, ώστε να
υπάρχει πλέον ελεύθερη πρόσβαση στην τριτοβάθµια εκπαίδευση σε περιφερειακή βάση; Δηλαδή να είναι περιφερειακά οργανωµένα τα πανεπιστήµια, να υπάρχουν τόσες θέσεις που θα
προσφέρονται, όσοι και οι αποφοιτήσαντες στην περιφέρεια κι
έτσι να µπορούν οι φοιτητές να πάνε στις σχολές της δικιάς τους
περιφέρειας και να πάψει το ζήτηµα -που είναι σωστό- των µετεγγραφών.
Διότι σε αυτήν την οικονοµική κρίση, δεν έχουν οι γονείς να
βάλουν 800 ευρώ και 1.000 ευρώ για να συντηρούν τους φοιτητές. Να µπορούν οι Θεσσαλονικείς αντί να είναι στο Ηράκλειο ή
στα Χανιά ή στο Ρέθυµνο, να είναι στη Θεσσαλονίκη και αυτοί
που είναι κάτοικοι Αθηνών να είναι στην Αθήνα. Αυτό σηµαίνει
όχι λιγότερα πανεπιστήµια αλλά περισσότερες σχολές, εκεί που
φυσικά πρέπει να υπάρχουν, για να υπάρχει και η διέξοδος στην
αγορά εργασίας. Δείτε το, λοιπόν, αυτό το θέµα, διότι έτσι θα ξεπεράσουµε πάρα πολλές αντιφάσεις.
Τέλος, κύριε Πρόεδρε, σε σχέση µε την τροπολογία για τα θέµατα των θυµάτων του Ολοκαυτώµατος -µιλάω για τους Εβραίους- είχα πει από την προηγούµενη…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Αφού τελείωσε
το θέµα αυτό. Είπε ο κύριος Υπουργός ότι δεν την κάνει δεκτή
και τελείωσε.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Αφήστε µε, σας παρακαλώ, να τελειώσω.
Είχα πει στην προηγούµενη συνεδρίαση, όταν τέθηκε το θέµα,
ότι πρέπει το ζήτηµα αυτό να αντιµετωπιστεί, διότι υπάρχει,
πραγµατικά, η ανάγκη να αποκατασταθεί η ιστορική αδικία που
προέκυψε. Οι άνθρωποι αυτοί εκδιώχθηκαν κυριολεκτικά και θα
πρέπει να έχουν και να είχαν τη δυνατότητα να αποκτήσουν την
ελληνική ιθαγένεια.
Επεσήµανα δε την πρόταση του συναδέλφου κ. Λοβέρδου ως
τεκµηριωµένη. Όταν άκουσα, όµως, το Υπουργείο Εσωτερικών
που έλεγε ότι θα επανέλθει, επεσήµανα ότι, πράγµατι, πρέπει να
επανέλθει. Το ότι ήρθε τώρα από συναδέλφους, δεν σηµαίνει ότι
ήταν τεκµηριωµένη.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Όµως, ζητούµε όταν υπάρχει αυτή η δέσµευση, στην επόµενη
συνεδρίαση να φέρετε τεκµηριωµένη αυτήν την τροπολογία να
την ψηφίσουµε, για να αποκατασταθεί εν προκειµένω και ένα
ιστορικό ζήτηµα, να επουλωθεί αυτή η ιστορία και το πρόβληµα
που έχει δηµιουργηθεί απέναντι στους Εβραίους, οι οποίοι εκδιώχθηκαν κυριολεκτικά …
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Σας ευχαριστούµε.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: … και αναγκάστηκαν
από το ναζισµό να φύγουν. Αλλά να µη γίνει η ιστορία στο επόµενο και στο επόµενο και να µην έρθει ποτέ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε
πολύ.
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ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Η έκκληση, λοιπόν, είναι
να λυθεί οριστικά το ζήτηµα αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Εποµένως, όσον αφορά
την ψηφοφορία, στην τροπολογία 953 θα ψηφίσουµε κατά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Δεν θα είστε
εδώ στην ψηφοφορία;
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Στην τροπολογία 954 θα
ψηφίσουµε «ΠΑΡΩΝ» και θα καταψηφίσουµε το νοµοσχέδιο και
επί της αρχής και επί των άρθρων και στο σύνολο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κλείνουµε µε
µία ολιγόλεπτη τοποθέτηση του Υφυπουργού κ. Γκιουλέκα.
Ορίστε, κύριε Υφυπουργέ, έχετε το λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ (Υφυπουργός Παιδείας και
Θρησκευµάτων): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα λίγο να µιλήσω για
την τροπολογία.
Αλλά πριν από αυτό, θα δώσω µία απάντηση σε κάτι που ακούστηκε από κάποιους συναδέλφους, και µάλιστα από µία συνάδελφο που µίλησε από τους τελευταίους, ότι δηλαδή εµείς εδώ
θέλουµε στρατιωτάκια χωρίς φωνή!
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για όνοµα του Θεού! Τι είναι
αυτά που ακούγονται; Αλίµονο! Ίσα-ίσα, ποιος από αυτούς που
πιστεύουν βαθιά στη δηµοκρατία θα ήθελε Βουλευτές χωρίς
φωνή και επιχειρήµατα; Αυτό είναι άλλο και είναι άλλο δυστυχώς
να βλέπουµε τη στάση της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, η οποία
είναι µία στάση µόνιµης άρνησης σε όλα και αντίθετα µίας άκρατης υποσχεσιολογίας προς όλους για όλα. Αυτό είναι άλλο και
είναι άλλο το να θέλουµε εµείς «φιµωµένους» Βουλευτές και «φιµωµένα» κόµµατα.
Από την άλλη πλευρά, επιτρέψτε µου να πω ότι αν το πρόβληµά σας είναι ότι υπόσχεστε τα πάντα σε όλους, αυτό ίσως
σας φέρνει στην αδυναµία να γίνετε και πιστευτοί. Και δεν τα λέω
εγώ, τα λέει το ιστορικό στέλεχος της Αριστεράς, ο Βουλευτής
σας, ο κ. Μανώλης Γλέζος, ο οποίος γύρισε και είπε: «Γι’ αυτό
δεν γινόµαστε πιστευτοί, γιατί δεν έχουµε πειστικές απαντήσεις
για διάφορα ζητήµατα». Εν πάση περιπτώσει, αν θέλετε να µιλήσουµε για το πώς ο καθένας αντιλαµβάνεται τη δηµοκρατία, αυτό
είναι µία άλλη συζήτηση.
Σε κάθε περίπτωση, όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, το γεγονός ότι εδώ µέσα δεν έχετε
ψηφίσει ούτε µία διάταξη ούτε ένα νοµοσχέδιο -επιτρέψτε µου
να πω ότι- δεν σηµαίνει ότι έχετε µία θετική στάση για τα πράγµατα. Κατά την άποψή µας, δεν προσφέρετε θετικές υπηρεσίες
µε αυτήν τη στάση που κρατάτε. Βεβαίως είναι δικαίωµά σας.
Όσον αφορά στο Υπουργείο Παιδείας, είπατε «διαλύετε την
παιδεία, διαλύετε τη δηµόσια, δωρεάν παιδεία» κ.λπ.. Για όνοµα
του Θεού! Κατ’ αρχάς να σας θυµίσω ότι το Υπουργείο Παιδείας
είναι από τα Υπουργεία που έχει φέρει τα περισσότερα νοµοθετήµατα. Προσπάθησε να κάνει και έχει κάνει πολλές και καίριες
παρεµβάσεις. Βεβαίως, υπάρχουν προβλήµατα, κανένας δεν αντιλέγει, αλίµονο! Δεν ισχυριζόµαστε ότι εµείς λύσαµε τα προβλήµατα στη παιδεία, όµως, κάναµε πολλές, ουσιαστικές παρεµβάσεις.
Αφού θέλετε, λοιπόν, να µιλήσουµε για δηµόσια και δωρεάν
παιδεία -αυτό το λαµβάνω και ως πρόκληση- δεν µπορώ να µην
αναφερθώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο ότι δεν ψηφίσατε
καν για το γεγονός ότι φέτος για πρώτη φορά -και µιλώ για ένα
θέµα που είναι στον τοµέα ευθύνης µου- στα ΙΕΚ της χώρας, η
φοίτηση είναι εντελώς δωρεάν. Διαφωνείτε και σε αυτό; Γιατί
δεν το ψηφίσατε; Γιατί δεν ψηφίσατε να πηγαίνουν όλα τα Ελληνόπουλα, όλα τα νέα παιδιά στην πατρίδα µας που θέλουν να
επιλέξουν την κατάρτιση, το δρόµο δηλαδή αυτής της εκπαίδευσης, εντελώς δωρεάν; Διαφωνείτε σε αυτό; Δεν είδα να το ψηφίζετε.
Η δηµόσια, δωρεάν παιδεία για την οποία εσείς κόπτεστε αποτελεί και δικό µας πρωταρχικό καθήκον και απόλυτη προτεραιότητα. Αυτή είναι η εντολή του Πρωθυπουργού, του Αντώνη
Σαµαρά και αυτό κάνει κι ο Υπουργός, ο Κώστας Αρβανιτόπουλος και όλοι εµείς στο Υπουργείο Παιδείας, όταν φέρνουµε σχετικά νοµοθετήµατα. Και εκεί συναντάµε από εσάς την πλήρη
άρνηση. Ο καθένας, λοιπόν, µπορεί να κρίνει πώς γίνεται πιστευ-
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τός τελικά και αν δίνει πειστικές ή όχι απαντήσεις.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να περάσω πολύ γρήγορα στα θέµατα της τροπολογίας. Να ξεκινήσω από το τελευταίο που ακούστηκε, νοµίζω, από τον κ. Μαριά και από τον
προλαλήσαντα του κ. Μαριά, για το ζήτηµα των πανεπιστηµίων.
Θα θέλαµε να ξεκαθαρίσουµε κάτι: Το θέµα αυτό που εισάγεται
µε την τροπολογία, δεν έχει να κάνει µε το τρέχον εξάµηνο και
µε το αν θα χαθεί ή όχι το εξάµηνο. Κανείς δεν θέλει να χαθεί το
εξάµηνο, από την άλλη όµως υπάρχει ένας συγκεκριµένος νόµος. Πώς µπορούµε, όµως, να µιλήσουµε για το αν θα χαθεί το
εξάµηνο ή όχι, όταν ακόµη και σήµερα έχουµε προαναγγελία
απεργίας;
Άρα, θα πρέπει να σταµατήσει η απεργία, για να δούµε αν
υπάρχει η δυνατότητα µέσα στο νόµιµο πλαίσιο να κερδηθεί
αυτό το εξάµηνο. Αυτό, όµως, που προβλέπεται στην τροπολογία, δεν έχει να κάνει µε το εξάµηνο. Έχει να κάνει µε αυτό που
βιώνουµε, δυστυχώς, όλοι οι Έλληνες, µέσα από αυτήν τη πρωτοφανή οικονοµική συγκυρία, αυτήν την τροµερή κρίση, η οποία
µαστίζει όλα τα ελληνικά σπίτια, όλα τα ελληνικά νοικοκυριά.
Τι θέλουµε λοιπόν; Αυτό που έκανε πέρυσι ο Κώστας Αρβανιτόπουλος ο Υπουργός Παιδείας, που ήρθε και είπε ότι όσοι είναι
επί πτυχίω για το 2013, θα µπορούν να δώσουν και το Φεβρουάριο αλλά και τον Ιούνιο όλα τα µαθήµατα. Να µην περιµένει κάποιος φοιτητής, ο οποίος χρωστάει κάποιο µάθηµα από το
εαρινό εξάµηνο, να βρίσκεται στην περίοδο αυτή και να λέει
«τώρα, το Φεβρουάριο θα δώσω αυτά που µπορώ από το χειµερινό εξάµηνο και θα περιµένω ως τον Ιούνιο στο πανεπιστήµιο
για να µου δοθεί η δυνατότητα, όπως είναι ο νόµος, να δώσω τα
υπόλοιπα µαθήµατα που χρωστώ από το εαρινό εξάµηνο».
Με αυτόν τον τρόπο, λοιπόν, να µπορούν -αυτό που ήταν η
πρόβλεψη επί πτυχίω, αυτό προβλέπει η σηµερινή τροπολογίανα το κάνουν όλοι οι φοιτητές, για όλα τα µαθήµατα, από όλα τα
εξάµηνα, προκειµένου να συντµησούµε όσο µπορούµε τη διάρκεια παραµονής κάποιου στο χώρο του πανεπιστηµίου, αν µπορεί
και είναι προετοιµασµένος να πάρει το πτυχίο του για να µπορέσει ο άνθρωπος να πάει παρακάτω, όπου εκείνος επιλέξει.
Αυτή είναι η ουσία και το νόηµα αυτού του τµήµατος της τροπολογίας.
Έρχοµαι πολύ γρήγορα σε κάποια άλλα θέµατα τα οποία συζητήθηκαν. Όσον αφορά στην αξιολόγηση ή όχι των κληρικών,
αυτό είναι κάτι το οποίο απασχόλησε και παλαιότερα τη Βουλή.
Το συζητούµε και σήµερα µε αφορµή τα όσα ακούστηκαν εδώ
και από την κ. Ρεπούση και από άλλους συναδέλφους.
Είναι επιλογή µας, πράγµατι, το Υπουργείο Παιδείας να µην
υπεισέρχεται σε θέµατα της εσωτερικής οργάνωσης της Εκκλησίας. Ακούστηκε το επιχείρηµα και νοµίζω ήταν απολύτως εύστοχο: «Πώς µπορεί κανείς να κρίνει εάν ένας ιερωµένος, ένας
κληρικός, επιτελεί ορθά ή όχι τα θρησκευτικά του καθήκοντα»;
Δεν γίνεται ούτε µε ΑΣΕΠ ούτε µε εξωτερική, αντικειµενική αξιολόγηση. Γίνεται µε ένα σύστηµα ειδικής αξιολόγησης που εισήγαγε η Εκκλησία και το ακολουθεί. Δεν ισχύει µόνο για την
Εκκλησία αλλά και για κάποιες άλλες κατηγορίες υπαλλήλων.
ΜΑΡΙΑ ΡΕΠΟΥΣΗ: … (Δεν ακούστηκε)
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ (Υφυπουργός Παιδείας και
Θρησκευµάτων): Επιτρέψτε µου, κυρία Ρεπούση, να ολοκληρώσω. Σας άκουσα µε προσοχή.
Και αυτό προβλέφτηκε να γίνει µε κάποιες προϋποθέσεις.
Πρώτον, να παρουσιαστεί ένα σύστηµα εσωτερικής αξιολόγησης
και δεύτερον, το σύστηµα αυτό να έρθει µε ένα προεδρικό διάταγµα και να ισχύσει µέσα σε κάποιες προθεσµίες.
Γιατί έρχεται σήµερα η περίπτωση της παραγράφου 1 της τροπολογίας; Γιατί ενώ η Εκκλησία της Ελλάδος, εγκαίρως είχε καταθέσει αυτό το σύστηµα εσωτερικής αξιολόγησης, η Εκκλησία
της Κρήτης, υπέβαλε αίτηµα εκπροθέσµως. Μετά από αυτό και
οι µητροπόλεις της Δωδεκανήσου, που υπάγονται απευθείας στο
Οικουµενικό Πατριαρχείο, υπέβαλαν και αυτές αίτηµα να υπαχθούν σε αυτό το ειδικό καθεστώς αξιολόγησης. Γι’ αυτό έρχεται
η παράγραφος 1 της σηµερινής τροπολογίας να ρυθµίσει τα θέµατα αυτά.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να πω και κάτι τελευταίο. Η προσωπική µου άποψη είναι ότι όποιος στην περίπτωση
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αυτή –άλλο αν επιλέγετε για κάποιους λόγους να το κάνετε- δεν
ψηφίζει αυτήν τη ρύθµιση, ουσιαστικά έρχεται να στερήσει τη
θρησκευτική ελευθερία από το χώρο της Εκκλησίας. Γιατί το
άρθρο 13 του Συντάγµατος τι λέει; Ότι ο καθένας είναι ελεύθερος πάνω στα θέµατα του δόγµατος.
Άρα, το ποιος θα γίνει πρεσβύτερος, το ποιος θα γίνει επίσκοπος, είναι θέµα της Εκκλησίας. Το να λέµε στην Εκκλησία: «Σου
αφαιρούµε το δικαίωµα να αποφασίζεις εσύ για τα ζητήµατα
αυτά που αφορούν στο δόγµα», ίσως είναι και ευθεία παραβίαση
του άρθρου 13 του Συντάγµατος και µάλιστα και πολλών διεθνών
και ευρωπαϊκών συνθηκών που έχει υπογράψει η χώρα µας. Γι’
αυτόν το λόγο υπάρχει το ειδικό σύστηµα αξιολόγησης, γιατί στα
ειδικά αυτά θέµατα δεν µπορεί η πολιτεία να υπεισέλθει µε κάποιον άλλον τρόπο.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Βάλτε το σε ξεχωριστές
τροπολογίες να µπορούµε να το ψηφίσουµε, κύριε Υπουργέ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ (Υφυπουργός Παιδείας και
Θρησκευµάτων): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κλείνοντας το
θέµα της αξιολόγησης, θα ήθελα να επικαλεστώ το Φύλλο Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως 105/30-04-2012, τεύχος Α’, όπου µεταξύ των άλλων –τότε εισήχθη το εσωτερικό σύστηµα αξιολόγησης της Εκκλησίας της Ελλάδος- αναφέρεται και η υπ’ αριθµ.
68/2012 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικρατείας.
Το Συµβούλιο της Επικρατείας, λοιπόν, είπε ότι βεβαίως συνάδει µε το Σύνταγµά µας το να υπάρχει ειδικό σύστηµα αξιολόγησης στην Εκκλησία. Άρα, είναι ένα θέµα το οποίο έχει λυθεί. Το
να ερχόµαστε εκ των υστέρων και να φέρνουµε πάλι τα ζητήµατα
αυτά τα οποία έχουν ήδη συζητηθεί, νοµίζω ότι δεν προσθέτει
ιδιαίτερα πράγµατα.
Όσον αφορά τις παθήσεις, επειδή άκουσα µερικούς συναδέλφους να λένε ότι υπάρχει και εκείνη η πάθηση που πρέπει να περιληφθεί κ.λπ., το Υπουργείο Παιδείας σε συνεργασία µε το
Υπουργείο Υγείας και συγκεκριµένα µε µια ειδική επιτροπή που
κρίνει ποιες είναι εκείνες οι παθήσεις που θα πρέπει να οδηγήσουν τους πάσχοντες στην υπαγωγή σε αυτές τις ειδικές ρυθµίσεις, εξετάζει κατά περίπτωση.
Σας λέω, λοιπόν –και το λέω αυτό για να ακουστεί από το Βήµα
της Βουλής προς όλο τον ελληνικό λαό- ότι υπάρχουν κάποια αιτήµατα και ορισµένες άλλες ασθένειες να υπαχθούν σε τέτοιου
είδους ρυθµίσεις, ούτως ώστε οι πάσχοντες από αυτές, να µπορούν να έχουν κάποια ευεργετήµατα.
Υπό αυτήν την έννοια, θα υπάρξει και άλλη πρόσθεση κάποιας
κατηγορίας ασθενειών, αφού η αρµόδια επιτροπή του Υπουργείου Υγείας µάς κάνει τη σχετική εισήγηση.
Για την παράγραφο 3, για τα θέµατα της ιδιωτικής εκπαίδευσης, αυτά είναι θέµατα τυπικά και κυρίως αφορούν στα κτηριολογικά και σε κάποια άλλα ζητήµατα. Όµως, δεν έχω πολύ χρόνο
και δεν θα ήθελα να σταθώ σε αυτά.
Για την παράγραφο 4, για τη µεταφορά θέσεων φοίτησης δηµοσίων υπαλλήλων, γίνεται ακριβώς το αντίθετο από αυτό που
είπαµε. Δεν µετατίθεται κανείς που υπηρετεί στο δηµόσιο ένστολος ή οτιδήποτε εκεί όπου έχει περάσει και πρέπει να φοιτήσει
αλλά αντίθετα εάν ένας άνθρωπος υπηρετεί κάπου και από την
άλλη πλευρά έχει εισαχθεί στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, να έχει
την δυνατότητα να ζητήσει µετεγγραφή σε µια άλλη αντίστοιχη
σχολή του ΑΕΙ ή ΤΕΙ που πέρασε κοντά στον τόπο που υπηρέτει.
Όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µου λέτε ότι διαφωνείτε.
Δηλαδή, δεν θέλουµε οι υπηρετούντες στο δηµόσιο τοµέα όσο
το δυνατόν να αναβαθµίζουν το δηµόσιο τοµέα, αναβαθµίζοντας
τον εαυτό τους και αποκτώντας περισσότερες γνώσεις; Είναι
κακό, δηλαδή, ένας δηµόσιος υπάλληλος να µορφώνεται, να πηγαίνει και να αποκτά γνώσεις τριτοβάθµιας εκπαίδευσης; Είναι
κακό για την πολιτεία να τον διευκολύνει –επαναλαµβάνω- όχι για
να χρησιµοποιεί τη θέση του στο πανεπιστήµιο ή στο ΤΕΙ προκειµένου να καταφέρει µια καλή µετάθεση στην υπηρεσία του αλλά
αντίθετα να παίρνει µετεγγραφή σε µια σχολή κοντά στον τόπο
όπου υπηρετεί; Αυτό κάνουµε µε την παρούσα ρύθµιση.
Στην παράγραφο 5, είναι τελείως τυπικό το θέµα για το «Δηµόκριτο», όπως επίσης και στην παράγραφο 6.
Για την παράγραφο 7, για τη µεταφορά θέσεων ΑΕΙ και ΤΕΙ σας
λέω ότι µε το ν.4186, το νόµο που ψηφίσαµε για την παιδεία πρό-
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σφατα, το Σεπτέµβριο, προβλέπεται στο άρθρο 57, το 10%. Από
αυτό το 10% πάµε στο 12%, δεν πάµε από το 2%. Και γενικεύεται
αυτό το 12% και για εκείνους οι οποίοι είναι κυρίως στις Σχολές
Αστυνοµίας, αυτές της διετούς φοίτησης ή της υπερδιετούς φοίτησης. Διότι µε συγχωρείτε αλλά κατά την άποψη µου θα ήταν
εντελώς αντισυνταγµατικό να πεις σε αυτούς τους ανθρώπους:
«Ξέρεις σου κόβουµε το δρόµο και δεν σου επιτρέπουµε να πας
παραπέρα.» Όχι, τους λέµε εκεί.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
Τώρα σχετικά µε αυτό το επιχείρηµα που ακούστηκε ότι θα
πάει κάποιος µε πανελλήνιες εξετάσεις στη Σχολή Αστυφυλάκων,
θα κάνει δύο χρόνια σχολή -σε µια σχολή µάλιστα που έχει και
στρατιωτικού τύπου εκπαίδευση- θα τελειώσει, θα γίνει αστυφύλακας για να µπορέσει µετά να εκµεταλλευτεί αυτό το ποσοστό
για να µπει στο πανεπιστήµιο, έχω να πω τα ακόλουθα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε αυτήν τη λογική, αν και εγώ
θέλω να πάω στη Νοµική δεν θα πάω πρώτα να σπουδάσω έξι
χρόνια στην Ιατρική για να µπορέσω µετά να έχω το ευεργέτηµα
ότι µπορώ να κάνω ελεύθερη εγγραφή σε µια άλλη σχολή. Νοµίζω ότι αφού θα υποβληθεί κάποιος στη βάσανο των εισαγωγικών εξετάσεων, θα πάει κατευθείαν στην προτίµησή του.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Υπουργέ,
ολοκληρώστε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ (Υφυπουργός Παιδείας): Τελειώνω αµέσως, κύριε Πρόεδρε, αλλά επειδή ακούστηκαν πολλά
για αυτά θα ήθελα….
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ναι, αλλά υπερβήκατε και το χρόνο που δικαιούστε κατά πολύ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ (Υφυπουργός Παιδείας):
Ωραία, ολοκληρώνω.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Αυτά τα λένε νωρίς, όχι τώρα
κλείνοντας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ (Υφυπουργός Παιδείας):
Κλείνω, λοιπόν, λέγοντας ότι και µε την τελευταία περίπτωση
στην παράγραφο 12 –επειδή αφορά σε πάρα πολλούς συµπολίτες µας, οι οποίοι ασχολούνται σε υπηρεσίες φύλαξης, δουλεύουν δηλαδή σε εταιρείες ιδιωτικής ασφάλειας κ.λπ.- έως ότου
εκδοθούν οι προβλεπόµενες υπουργικές αποφάσεις παραµένει
το ισχύον πλαίσιο, ακριβώς γιατί είχαν δηµιουργηθεί κάποιες αµφιβολίες και φήµες για το αν οι άνθρωποι αυτοί θα χάσουν ή όχι
τη δουλειά τους.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της
αρχής, των άρθρων και των τροπολογιών του σχεδίου νόµου του
Υπουργείου Οικονοµικών: «Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου “Επείγουσες ρυθµίσεις εφαρµογής Κώδικα Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων και άλλες διατάξεις”».
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο επί της αρχής;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΛΑΛΗΣ: Παρών.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Οικονοµικών: «Κύρωση της Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου “Επείγουσες ρυθµίσεις εφαρµογής
Κώδικα Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων και άλλες διατάξεις”» έγινε
δεκτό επί της αρχής κατά πλειοψηφία.
Εισερχόµαστε στην ψήφιση των άρθρων.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο πρώτο ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΛΑΛΗΣ: Παρών.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο πρώτο έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο δεύτερο ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΛΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο δεύτερο έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 953 και ειδικό αριθµό 177, όπως τροποποιήθηκε από τον
κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΛΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Παρών.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 953 και ειδικό αριθµό 177 έγινε δεκτή
κατά πλειοψηφία, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό
και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 954 και ειδικό αριθµό 178, όπως τροποποιήθηκε από τον
κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΛΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Παρών.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 954 και ειδικό αριθµό 178 έγινε δεκτή
κατά πλειοψηφία, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό
και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Εισερχόµαστε στην ψήφιση του ακροτελεύτιου άρθρου.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το ακροτελεύτιο άρθρο;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Το ακροτελεύτιο άρθρο έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Οικονοµικών: «Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου “Επείγουσες ρυθµίσεις εφαρµογής Κώδικα Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων και
άλλες διατάξεις”» έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία επί της αρχής,
επί των άρθρων και επί των τροπολογιών.
Η ψήφισή του στο σύνολο αναβάλλεται για άλλη συνεδρίαση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στην ψήφιση στο
σύνολο του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Υγείας: «Προσαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας
2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
της 9ης Μαρτίου 2011 περί εφαρµογής των δικαιωµάτων των
ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονοµικής περίθαλψης (L88/45/4-4-2011) και άλλες διατάξεις».
Έχει ζητήσει τον λόγο ο κύριος Υφυπουργός για µία παρέµβαση.
Ορίστε, κύριε Μπέζα, έχετε τον λόγο.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ (Υφυπουργός Υγείας): Κύριε Πρόεδρε,
ζήτησα να κάνω µια πολύ µικρή παρέµβαση για δύο λόγους.
Πρώτον, ζητώ να υπάρξει µια τροποποίηση στο τίτλο του νοµοσχεδίου και να προστεθεί στο τέλος του τίτλου η φράση «και
άλλες διατάξεις», γιατί το νοµοσχέδιο περιλαµβάνει και άλλες
διατάξεις µε τις τροπολογίες, οι οποίες ενσωµατώθηκαν, πέρα
από την συγκεκριµένη κοινοτική οδηγία.
Δεύτερον, ζητώ την άδεια και τη συναίνεση του Σώµατος, προκειµένου να καταθέσω ένα µικρό αριθµό νοµοτεχνικών βελτιώσεων. Η βασικότερη από αυτές τις νοµοτεχνικές βελτιώσεις
αφορά τις µαθητικές κατασκηνώσεις Βερίνου Αχαΐας.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Μα, αυτό δεν είναι νοµοτεχνική
βελτίωση. Δεν γίνεται αποδεκτή!
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Ο Υπουργός ζητά την άδεια του Σώµατος για να τις καταθέσει.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ (Υφυπουργός Υγείας): Εγώ ζητώ την
άδειά σας, κύριοι συνάδελφοι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Να ακούσουµε
τον Υπουργό και εν συνέχεια εφόσον υπάρχει αντίρρηση, αυτή
να εκφραστεί.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ (Υφυπουργός Υγείας): Κατά τη συζήτηση της συγκεκριµένης διάταξης, ακούστηκαν διάφορες ενστά-
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σεις από συναδέλφους Βουλευτές. Ο σκοπός, λοιπόν, αυτής της
νοµοτεχνικής βελτίωσης, είναι οι απόψεις των συναδέλφων Βουλευτών από όλες τις πτέρυγες να ενσωµατωθούν και να υπάρξει
µια βελτίωση της αρχικής διάταξης. Αν, λοιπόν, υπάρξει η συναίνεση του Σώµατος, κύριε Πρόεδρε, θα καταθέσω τις συγκεκριµένες βελτιώσεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Βλέπω κάποιους συναδέλφους που θέλουν να µιλήσουν.
Ορίστε, κύριε Λαφαζάνη, έχετε το λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Δεν γίνεται αποδεκτή η προσθήκη-νοµοτεχνική βελτίωση που θέλει να κάνει ο κύριος Υπουργός, διότι δεν είναι νοµοτεχνική βελτίωση. Είναι παρέµβαση επί
της ουσίας του νοµοσχεδίου και δεν µπορεί να γίνει τώρα. Αν επιµένετε εσείς, µε µια τροπολογία µπορείτε να το φέρετε σε ένα
σχετικό νοµοσχέδιο.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα
ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ορίστε, κύριε
Μαριά.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατ’ αρχάς, είµαστε από
το πρωί εδώ. Είναι γνωστό ότι θα ψηφιζόταν. Θα µπορούσατε να
µας έχετε ενηµερώσει, να το δούµε, να το δει και ο εισηγητής
και το λέω και για πρακτικούς λόγους. Να κάνουµε µια διευκολυντική πρόταση. Επειδή είναι τυπική η διαδικασία και φαντάζοµαι ότι ο συνάδελφος κ. Λαφαζάνης δεν έχει την εικόνα αυτήν τη
στιγµή, ας το φέρει στην επόµενη συζήτηση για τυπική ψήφιση,
να µας έχετε µοιράσει τι θέλετε και ενδεχόµενα να δούµε τι µπορούµε να κάνουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Για ποιο λόγο
λέµε τόσα πολλά; Δεν γίνεται δεκτή..
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Αν θέλει να το πάρει
πίσω, να το ψηφίσουµε αύριο.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ (Υφυπουργός Υγείας): Κύριε Πρόεδρε,
θα ήθελα το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Έχετε τον λόγο,
κύριε Υπουργέ.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ (Υφυπουργός Υγείας): Κύριε Πρόεδρε,
όπως είπα και πριν, εγώ ζήτησα τη συναίνεση του Σώµατος. Από
τη στιγµή που δεν υπάρχει συναίνεση, η Κυβέρνηση θα φέρει τις
συγκεκριµένες νοµοτεχνικές βελτιώσεις, µε τη µορφή τροπολογίας, σε κάποια άλλη νοµοθετική παρέµβαση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Εννοείται ότι
δεν υπάρχει πρόβληµα ενσωµάτωσης στον τίτλο της φράσης
«και άλλες διατάξεις».
Κατόπιν τούτου, ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας και στο σύνολο ως διενεµήθη;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Το νοµοσχέδιο
έγινε δεκτό και στο σύνολο κατά πλειοψηφία.
Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας: «Προσαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας
2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
της 9ης Μαρτίου 2011 περί εφαρµογής των δικαιωµάτων των
ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονοµικής περίθαλψης (L88/45/4.4.2011) και άλλες διατάξεις» έγινε δεκτό κατά
πλειοψηφία, σε µόνη συζήτηση, επί της αρχής, των άρθρων και
του συνόλου και έχει ως εξής:
«Προσαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις της
Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011 περί εφαρµογής των δικαιωµάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονοµικής περίθαλψης (L88/45/4.4.2011) και άλλες διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1
Σκοπός του νόµου
(άρθρο 1 Οδηγίας 2011/24/ΕΕ)

1. Στόχος του παρόντα νόµου είναι η προσαρµογή της εθνικής
νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 9ης Μαρτίου
2011 περί εφαρµογής των δικαιωµάτων των ασθενών στο πλαίσιο
της διασυνοριακής υγειονοµικής περίθαλψης (L 88/45/4.4.2011),
όπως ειδικότερα προσδιορίζεται δυνάµει της Εκτελεστικής Οδηγίας 2012/52/ΕΕ της Επιτροπής της 20ής Δεκεµβρίου 2012 σχετικά µε τη θέσπιση µέτρων που διευκολύνουν την αναγνώριση
των ιατρικών συνταγών οι οποίες εκδίδονται σε άλλα κράτη-µέλη
(L 356/68/22.12.2012).
2. Η υγειονοµική περίθαλψη παρέχεται σύµφωνα µε την
ισχύουσα εθνική νοµοθεσία.
Άρθρο 2
Πεδίο εφαρµογής
(άρθρο 2 Οδηγίας 2011/24/ΕΕ)
1. Ο νόµος εφαρµόζεται µε την επιφύλαξη:
α) Της υπ’ αρίθµ. Α3/46/3.1.1990 (Β’16) απόφασης του Υπουργού Εµπορίου «Αγορανοµική Διάταξη αρ. 1, Τροποποίηση Α.Δ.
14/89» (Οδηγία 89/105/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης Δεκεµβρίου 1988, σχετικά µε τη διαφάνεια των µέτρων που ρυθµίζουν
τον καθορισµό των τιµών των φαρµάκων για ανθρώπινη χρήση
και την κάλυψη του κόστους των στα πλαίσια των εθνικών ασφαλιστικών συστηµάτων υγείας).
β) Της κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών, Ανάπτυξης, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης υπ’
αρίθµ. ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ. 130644/30.9.2009 (Β’ 2197) περί «Ενεργών
Εµφυτεύσιµων Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων» (Οδηγία 90/385/
ΕΟΚ), της κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών, Ανάπτυξης, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης υπ’
αριθµ. ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.130648/30.9.2009 (Β’ 2198) «Περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων» (Οδηγία 93/42/ΕΟΚ) και της κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας, Ανάπτυξης, Υγείας
και Πρόνοιας υπ’ αριθµ. ΔΥ8δ/οικ. 3607/ 892/10.8.2001 (Β’ 1060)
«Εναρµόνιση της Ελληνικής Νοµοθεσίας προς την Οδηγία
98/79/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
27ης Οκτωβρίου 1998 για τα in vitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα».
γ) Του ν. 2472/1997 (Α’ 50) «Προστασία του ατόµου από την
επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα» (Οδηγία
95/46/ΕΚ) και του ν. 3471/2006 (Α’133) «Προστασία δεδοµένων
προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τοµέα των
ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του ν. 2472/1997
(Οδηγία 2002/ 58/ΕΚ).
δ) Του π.δ. 219/2000 (Α’190) σχετικά µε «Μέτρα για την προστασία των εργαζοµένων που αποσπώνται για την εκτέλεση προσωρινής εργασίας στο έδαφος της Ελλάδας, στο πλαίσιο
διεθνικής παροχής υπηρεσιών» (Οδηγία 96/71/ΕΚ).
ε) Του π.δ. 131/2003 (Α’116) για την «Προσαρµογή στην Οδηγία 2000/31 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
σχετικά µε ορισµένες νοµικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εµπορίου στην
εσωτερική αγορά (Οδηγία για το ηλεκτρονικό εµπόριο)».
στ) Του ν. 3304/2005 (Α’16) «Εφαρµογή της αρχής της ίσης
µεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής,
θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισµού» (Οδηγίες 2000/43/ΕΚ και 2000/78/ΕΚ).
ζ) Του π.δ. 170/2002 (Α’156) «Τροποποίηση διατάξεων του π.δ.
308/2000 (Α’ 252) σε συµµόρφωση προς τις Οδηγίες 2000/15/ΕΚ
και 2000/20/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και εκτέλεση των αποφάσεων 2000/678/ΕΚ και 2001/298/ΕΚ
της Επιτροπής».
η) Της κοινής απόφασης των Υπουργών Υγείας και Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων υπ’
αρίθµ. Δ.ΥΓ3α/Γ.Π. 3222/29.4.2013 (Β’ 1049) «Εναρµόνιση της
ελληνικής νοµοθεσίας προς την αντίστοιχη νοµοθεσία της Ε.Ε.
στο τοµέα της παραγωγής και της κυκλοφορίας φαρµάκων που
προορίζονται για ανθρώπινη χρήση», σε συµµόρφωση µε την υπ’
αρίθµ. 2001/83/ΕΚ Οδηγία «περί κοινοτικού κώδικα για τα φάρµακα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση» (L 311/
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28.11.2001), όπως ισχύει και όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία
2011/62/ΕΕ, όσον αφορά την πρόληψη της εισόδου ψευδεπίγραφων φαρµάκων στη νόµιµη αλυσίδα εφοδιασµού (L 174/
1.7.2011)».
θ) Του ν. 3402/2005 (Α’ 258) «Αναδιοργάνωση του συστήµατος
αιµοδοσίας και λοιπές διατάξεις», της απόφασης του Υπουργού
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης υπ’ αρίθµ. Υ4γ/οικ.121672
(Β’ 2001) «Ορισµός των Κέντρων Αίµατος και Νοσοκοµειακών
Υπηρεσιών Αιµοδοσίας» και της απόφασης του Υπουργού Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης υπ’ αρίθµ. Υ4γ/οικ.11345 απόφασης
(Β’ 261) «Καθορισµός των όρων και της διαδικασίας κοινοποίησης των ανεπιθύµητων συµβάντων στο Ε.ΚΕ.Α. και στο
ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. µέσω του συστήµατος επαγρύπνησης» (Οδηγία
2002/98/ΕΚ).
ι) Του Κανονισµού (ΕΚ) αριθµ. 859/2003 του Συµβουλίου, της
14ης Μαΐου 2003, για την επέκταση των διατάξεων του Κανονισµού (ΕΟΚ) αριθµ. 1408/71 και του Κανονισµού (ΕΟΚ) αρίθµ.
574/72 στους υπηκόους τρίτων χωρών οι οποίοι δεν καλύπτονται
ήδη από τις διατάξεις αυτές µόνο λόγω της ιθαγένειάς τους.
ια) Του π.δ. 26/2008 (Α’ 51) για την «Εναρµόνιση της Ελληνικής
Νοµοθεσίας προς την Οδηγία 2004/23/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 31.3.2004 για τη θέσπιση προτύπων, ποιότητας και ασφάλειας για τη δωρεά, την προµήθεια,
τον έλεγχο, την επεξεργασία, τη συντήρηση, την αποθήκευση και
τη διανοµή ανθρώπινων ιστών και κυττάρων και τις συναφείς
προς αυτήν Οδηγίες 2006/17/ΕΚ και 2006/86/ΕΚ».
ιβ) Του Κανονισµού (ΕΚ) αριθµ. 726/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004, για τη
θέσπιση κοινοτικών διαδικασιών χορήγησης άδειας και εποπτείας όσον αφορά τα φάρµακα που προορίζονται για ανθρώπινη και για κτηνιατρική χρήση και για τη σύσταση Ευρωπαϊκού
Οργανισµού Φαρµάκων.
ιγ) Του Κανονισµού (ΕΚ) αριθµ. 883/2004 και του Κανονισµού
(ΕΚ) αριθµ. 987/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 16ης Σεπτεµβρίου 2009, για καθορισµό της διαδικασίας εφαρµογής του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 για το
συντονισµό των συστηµάτων κοινωνικής ασφάλειας.
ιδ) Του π.δ. 38/2010 (Α’ 75) «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 7ης Σεπτεµβρίου 2005, σχετικά µε
την αναγνώριση των επαγγελµατικών προσόντων».
ιε) Του Κανονισµού (ΕΚ) αριθµ. 1082/2006 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006, για τον
Ευρωπαϊκό Όµιλο Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΟΕΣ).
ιστ) Του Κανονισµού (ΕΚ) αριθµ. 1338/2008 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 16ης Δεκεµβρίου 2008,
σχετικά µε τις κοινοτικές στατιστικές στους τοµείς της δηµόσιας
υγείας και της υγείας και ασφάλειας στην εργασία.
ιζ) Του Κανονισµού (ΕΚ) αριθµ. 593/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 17ης Ιουνίου 2008, για το
εφαρµοστέο δίκαιο στις συµβατικές ενοχές (Ρώµη Ι), του Κανονισµού (ΕΚ) αριθµ. 864/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2007, για το εφαρµοστέο δίκαιο στις εξωσυµβατικές ενοχές (Ρώµη II) και λοιποί ενωσιακοί
κανόνες ιδιωτικού διεθνούς δικαίου, ιδίως κανόνες περί δικαιοδοσίας των δικαστηρίων και εφαρµοστέου δικαίου.
ιη) Του ν. 3984/2011 (Α’150) «Δωρεά και µεταµόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις» (Οδηγία 2010/53/ΕΕ ).
ιθ) Του Κανονισµού (ΕΚ) αριθµ. 1231/2010 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 24ης Νοεµβρίου 2010, για
την επέκταση της εφαρµογής του Κανονισµού (ΕΚ) αριθµ.
883/2004 και του Κανονισµού (ΕΚ) αρίθµ. 987/2009 στους υπηκόους τρίτων χωρών οι οποίοι δεν διέπονται ήδη από τους Κανονισµούς αυτούς µόνο λόγω της ιθαγένειάς τους.
2. Ο νόµος δεν εφαρµόζεται σε:
α) Υπηρεσίες στον τοµέα της µακροχρόνιας περίθαλψης, σκοπός των οποίων είναι η στήριξη ατόµων που χρήζουν βοηθείας
κατά την εκτέλεση των συνήθων καθηµερινών εργασιών.
β) Πρόσβαση και κατανοµή οργάνων µε σκοπό να χρησιµεύσουν ως µοσχεύµατα.
γ) Με εξαίρεση τις προβλέψεις του Κεφαλαίου 4, δηµόσια προ-
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γράµµατα εµβολιασµού κατά λοιµωδών νόσων, τα οποία αποσκοπούν αποκλειστικά στην προστασία της υγείας του πληθυσµού σε ελληνικό έδαφος, τα οποία ακολουθούν ειδικό
προγραµµατισµό και µέτρα εφαρµογής.
Άρθρο 3
Ορισµοί
(άρθρο 3 Οδηγίας 2011/24/ΕΕ)
Για τους σκοπούς του παρόντα νόµου ισχύουν οι ακόλουθοι
ορισµοί:
α) «Υγειονοµική περίθαλψη»: υπηρεσίες υγείας που παρέχονται σε ασθενείς από επαγγελµατίες της υγείας προκειµένου να
εκτιµηθεί, να διατηρηθεί ή να αποκατασταθεί η κατάσταση της
υγείας τους, συµπεριλαµβανοµένης της συνταγογράφησης, της
χορήγησης και της προµήθειας φαρµάκων και ιατροτεχνολογικών βοηθηµάτων.
β) «Ασφαλισµένος»:
i) τα πρόσωπα, συµπεριλαµβανοµένων των µελών των οικογενειών τους και των διαδόχων τους, που καλύπτονται από το
άρθρο 2 του Κανονισµού (ΕΚ) αριθµ. 883/2004 και είναι ασφαλισµένα κατά την έννοια του άρθρου 1 στοιχείο γ’ του ίδιου Κανονισµού, και
ii) υπήκοοι τρίτων χωρών που καλύπτονται από τον Κανονισµό
(ΕΚ) αρίθµ. 859/2003 ή από τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθµ. 1231/2010
ή που πληρούν τους όρους της νοµοθεσίας του κράτους - µέλους ασφάλισης για δικαίωµα σε παροχές.
γ) «Κράτος - µέλος ασφάλισης»:
i) για τα πρόσωπα που αναφέρονται στο στοιχείο β’ σηµείο i.
το κράτος-µέλος που είναι αρµόδιο να χορηγήσει στον ασφαλισµένο προηγούµενη έγκριση για να λάβει την κατάλληλη θεραπεία εκτός του κράτους - µέλους διαµονής του σύµφωνα µε τον
Κανονισµό (ΕΚ) αριθµ. 883/2004 και τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθµ.
987/2009, και
ii. για τα πρόσωπα που αναφέρονται στο στοιχείο β’ σηµείο ii.
το κράτος- µέλος που είναι αρµόδιο να χορηγήσει στον ασφαλισµένο προηγούµενη έγκριση για να λάβει την κατάλληλη θεραπεία σε άλλο κράτος - µέλος σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΚ)
αριθµ. 859/2003 ή από τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθµ. 1231/2010. Εάν
κανένα κράτος- µέλος δεν είναι αρµόδιο σύµφωνα µε τους Κανονισµούς αυτούς, κράτος - µέλος ασφάλισης είναι το κράτος µέλος όπου το πρόσωπο είναι ασφαλισµένο ή διαθέτει δικαιώµατα σε παροχές ασθενείας, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία του συγκεκριµένου κράτους - µέλους.
δ) «Κράτος - µέλος θεραπείας»: το κράτος - µέλος στο έδαφος
του οποίου παρέχεται πραγµατικά στον ασθενή η υγειονοµική
περίθαλψη. Σε περίπτωση τηλεϊατρικής, η υγειονοµική περίθαλψη θεωρείται ότι παρέχεται στο κράτος - µέλος όπου ο πάροχος υγειονοµικής περίθαλψης έχει την έδρα του.
ε) «Διασυνοριακή υγειονοµική περίθαλψη»: η υγειονοµική περίθαλψη που παρέχεται ή συνταγογραφείται σε κράτος - µέλος
διάφορο από το κράτος-µέλος ασφάλισης.
στ) «Επαγγελµατίας υγείας»: είναι ο ιατρός, ο νοσοκόµος που
είναι υπεύθυνος για τη γενική περίθαλψη, ο οδοντίατρος, η µαία
ή ο φαρµακοποιός κατά την έννοια του π.δ. 38/2010 (Α’ 75) ή
άλλος επαγγελµατίας που ασκεί επαγγελµατική δραστηριότητα
στον τοµέα της υγειονοµικής περίθαλψης, η οποία περιορίζεται
σε ένα νοµοθετικά κατοχυρωµένο επάγγελµα, όπως ορίζεται στο
άρθρο 3 παρ. 1 στοιχείο α’ του π.δ. 38/2010 ή πρόσωπο που θεωρείται επαγγελµατίας υγείας, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία του
κράτους-µέλους θεραπείας.
ζ) «Πάροχος υγειονοµικής περίθαλψης»: κάθε φυσικό ή νοµικό
πρόσωπο ή άλλος φορέας που παρέχει νόµιµα υγειονοµική περίθαλψη στο έδαφος κράτους - µέλους.
η) «Ασθενής»: κάθε φυσικό πρόσωπο που επιδιώκει να λάβει ή
λαµβάνει υγειονοµική περίθαλψη σε κράτος - µέλος.
θ) «Φάρµακο»: το φάρµακο όπως ορίζεται στην κοινή απόφαση
των Υπουργών Υγείας και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων υπ’ αρίθµ. Δ.ΥΓ3α/Γ.Π.
3222/29.4.2013 (Β’1049) «Εναρµόνιση της Ελληνικής Νοµοθεσίας
προς την αντίστοιχη νοµοθεσία της Ε.Ε. στον τοµέα της παρα-
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γωγής και της κυκλοφορίας φαρµάκων που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση», σε συµµόρφωση µε την υπ’ αριθµ. 2001/83/ΕΚ
Οδηγία «περί κοινοτικού κώδικα για τα φάρµακα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση» (L 311/28.11.2001), όπως ισχύει και
όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2011/62/ΕΕ, όσον αφορά
την «πρόληψη της εισόδου ψευδεπίγραφων φαρµάκων στη νόµιµη αλυσίδα εφοδιασµού (L 174/1.7.2011).
ι) «Iατροτεχνολογικό βοήθηµα»: το ιατροτεχνολογικό βοήθηµα
όπως ορίζεται στην κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας
και Οικονοµικών, Ανάπτυξης, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
υπ’ αρίθµ. ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ. 130644/30.9.2009 (Β’ 2197) περί «Ενεργών Εµφυτεύσιµων Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων» (Οδηγία
90/385/ ΕΟΚ), στην κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας
και Οικονοµικών, Ανάπτυξης, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
υπ’ αρίθµ. ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.130648/30.9.2009 (Β’ 2198) «Περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων» (Οδηγία 93/42/ΕΟΚ) και την κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας, Ανάπτυξης, Υγείας και
Πρόνοιας υπ’ αρίθµ. ΔΥ8δ/οικ. 3607/892/10.8.2001 (Β’ 1060)
«Εναρµόνιση της Ελληνικής Νοµοθεσίας προς την Οδηγία 98/79/
ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 27ης
Οκτωβρίου 1998 για τα in vitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά
προϊόντα».
ια) «συνταγή»: συνταγή φαρµάκου ή ιατροτεχνολογικού βοηθήµατος, η οποία εκδίδεται από ασκούντα νοµοθετικά κατοχυρωµένο επάγγελµα στον τοµέα της υγείας κατά την έννοια του
άρθρου 3 παρ. 1 στοιχείο α’ του π.δ. 38/2010 που έχει νόµιµη
άδεια για το σκοπό αυτόν στο κράτος - µέλος όπου εκδίδεται η
συνταγή.
ιβ) «τεχνολογία στον τοµέα της υγείας»: φάρµακο, ιατροτεχνολογικό βοήθηµα ή ιατρικές και χειρουργικές διαδικασίες, καθώς
και µέτρα για την πρόληψη, διάγνωση ή θεραπεία ασθενειών τα
οποία χρησιµοποιούνται στον τοµέα της υγειονοµικής περίθαλψης.
ιγ) «ιατρικός φάκελος»: όλα τα έγγραφα που περιέχουν δεδοµένα, εκτιµήσεις και πληροφορίες κάθε είδους σχετικά µε την
κατάσταση και την κλινική εξέλιξη του ασθενούς καθ’ όλη τη διαδικασία περίθαλψης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ-ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ
ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ
Άρθρο 4
Υποχρεώσεις του κράτους - µέλους θεραπείας
(άρθρο 4 Οδηγίας 2011/24/ΕΕ)
1. Η διασυνοριακή υγειονοµική περίθαλψη παρέχεται σύµφωνα µε:
α) Την ισχύουσα εθνική νοµοθεσία.
β) Τα εθνικά πρότυπα και τις κατευθυντήριες γραµµές ποιότητας και ασφάλειας, όπως αυτά πρόκειται να καθοριστούν µε
κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, µε την οποία θα τεθεί το Πλαίσιο Εθνικών Προτύπων Ποιότητας και Ασφάλειας, καθώς και το Σύστηµα
Αξιολόγησης που θα διέπει τους Φορείς Παροχής Υγειονοµικής
Περίθαλψης.
γ) Τη νοµοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα πρότυπα
ασφάλειας.
2. Οι αρµόδιες εθνικές αρχές διασφαλίζουν ότι:
α) Οι πάροχοι υγειονοµικής περίθαλψης παρέχουν τις σχετικές
πληροφορίες για να βοηθήσουν τους µεµονωµένους ασθενείς
να κάνουν συνειδητές επιλογές, συµπεριλαµβανοµένων της επιλογής θεραπείας, της διαθεσιµότητας, της ποιότητας και της
ασφάλειας της υγειονοµικής περίθαλψης που παρέχουν. Οι πάροχοι υγειονοµικής περίθαλψης δεν υποχρεούνται σε χρήση
ξένων γλωσσών, εφόσον δεν το επιθυµούν. Επίσης, οι πάροχοι
εκδίδουν αναλυτικά τιµολόγια και παρέχουν στους ενδιαφερόµενους, κατόπιν αιτήσεως, σαφείς πληροφορίες για τις τιµές,
καθώς επίσης και για την άδειά τους ή το καθεστώς καταχώρησής τους, την ασφαλιστική τους κάλυψη ή άλλους τρόπους ατοµικής ή συλλογικής προστασίας όσον αφορά στην επαγγελ-

µατική τους ευθύνη, σύµφωνα µε όσα ορίζει η εθνική νοµοθεσία.
β) Για τη θεραπεία που παρέχεται στην Ελλάδα, οι πάροχοι
υγειονοµικής περίθαλψης υπάγονται υποχρεωτικά σε σύστηµα
ασφάλισης επαγγελµατικής ευθύνης ή εγγύηση ή παρόµοια ρύθµιση που είναι ισοδύναµη ως προς το σκοπό της και κατάλληλη
για τη φύση και το βαθµό του κινδύνου είτε µέσω των οικείων
επαγγελµατικών συλλόγων είτε ατοµικά είτε µε ευθύνη του
φορέα απασχόλησής τους. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας
θα προσδιοριστεί κάθε λεπτοµέρεια που σχετίζεται µε την παραπάνω υποχρέωση των παρόχων υγειονοµικής περίθαλψης.
γ) Οι πάροχοι υγειονοµικής περίθαλψης στο ελληνικό έδαφος
εφαρµόζουν στους ασθενείς από άλλα κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον ίδιο πίνακα αµοιβών υγειονοµικής περίθαλψης που ισχύει και για ασθενείς σε συγκρίσιµη ιατρική κατάσταση που υπάγονται στο εθνικό σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης. Σε περίπτωση που δεν έχει καθοριστεί τιµή αποζηµίωσης
για ιατρικές πράξεις ή εξετάσεις, η τιµή πρέπει να υπολογίζεται
µε αντικειµενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια. Την ευθύνη για
τη συµµόρφωση στην ανωτέρω υποχρέωση φέρουν οι οικείες
επαγγελµατικές ενώσεις. Οι ανωτέρω προβλέψεις δεν θίγουν τις
εθνικές διατάξεις που επιτρέπουν στους παρόχους υγειονοµικής
περίθαλψης να ορίζουν τις τιµές τους, υπό τον όρο ότι δεν επιβάλλουν διακρίσεις εις βάρος των ασθενών από άλλα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
δ) Σε περίπτωση πρόκλησης βλάβης από την παροχή υγειονοµικής περίθαλψης, οι ασθενείς µπορούν να υποβάλουν παράπονα στην Αυτοτελή Υπηρεσία Προστασίας των Δικαιωµάτων
των Ασθενών του Υπουργείου Υγείας, διατηρώντας το δικαίωµά
τους στην παροχή δικαστικής προστασίας, σύµφωνα µε την
ισχύουσα νοµοθεσία.
ε) Το θεµελιώδες δικαίωµα προστασίας της ιδιωτικής ζωής
σχετικά µε την επεξεργασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα προστατεύεται, σύµφωνα µε τα εθνικά µέτρα εφαρµογής
των διατάξεων του ενωσιακού δικαίου για την προστασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, ιδίως δε µε το ν. 2472/1997
(Α’ 50) και το ν. 3471/2006 (Α’133).
στ) Για την εξασφάλιση της συνέχειας της περίθαλψης, οι
ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε θεραπεία έχουν δικαίωµα σε
γραπτή ή ηλεκτρονική ιατρική καταγραφή της εν λόγω θεραπείας και πρόσβαση σε τουλάχιστον ένα αντίγραφο του φακέλου
αυτού, σύµφωνα µε τα εθνικά µέτρα εφαρµογής των διατάξεων
του ενωσιακού δικαίου για την προστασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, ιδίως δε το ν. 2472/1997 (Α’ 50) και το
ν. 3471/2006 (Α’ 133).
3) Απαγορεύεται η διάκριση λόγω εθνικότητας εις βάρος
ασθενών άλλων κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η αρχή
αυτή δεν θίγει τη δυνατότητα της Ελλάδας, ως κράτους-µέλους
θεραπείας, να θεσπίσει µέτρα σχετικά µε την πρόσβαση στη θεραπεία µε σκοπό να καλύψει τη θεµελιώδη ευθύνη της να εξασφαλίζει ικανοποιητική και µόνιµη πρόσβαση στην υγειονοµική
περίθαλψη στο έδαφός της εφόσον αυτά δικαιολογούνται από
επιτακτικούς λόγους δηµοσίου συµφέροντος. Τα εν λόγω µέτρα
περιορίζονται στα απολύτως αναγκαία και αναλογικά, δεν µπορούν να συνιστούν µέσο αυθαίρετων διακρίσεων και δηµοσιοποιούνται εκ των προτέρων.
Άρθρο 5
Καθήκοντα του κράτους - µέλους ασφάλισης
(άρθρο 5 Οδηγίας 2011/24/ΕΕ)
Διασφαλίζεται ότι:
α) Τα έξοδα διασυνοριακής περίθαλψης επιστρέφονται σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο Κεφάλαιο 3.
β) Το Εθνικό Σηµείο Επαφής, που αναφέρεται στο άρθρο 6,
και οι αρµόδιες Υπηρεσίες του Εθνικού Οργανισµού Παροχής
Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) παρέχουν πληροφορίες στους
ασθενείς, κατόπιν αίτησης, όσον αφορά στα πάσης φύσεως δικαιώµατά τους σε σχέση µε τη λήψη διασυνοριακής υγειονοµικής περίθαλψης.
γ) Σε περίπτωση που ασθενής έλαβε διασυνοριακή υγειονοµική περίθαλψη και εφόσον αποδεικνύεται ανάγκη ιατρικής πα-
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ρακολούθησης, παρέχεται η ίδια ιατρική παρακολούθηση µε
αυτή που θα παρείχετο αν η υγειονοµική αυτή περίθαλψη είχε
παρασχεθεί στο ελληνικό έδαφος.
δ) Οι ασθενείς που επιδιώκουν να λάβουν ή λαµβάνουν διασυνοριακή υγειονοµική περίθαλψη έχουν εξ αποστάσεως πρόσβαση ή έχουν τουλάχιστον ένα αντίγραφο του ιατρικού φακέλου τους, σύµφωνα µε τα εθνικά µέτρα εφαρµογής των διατάξεων του ενωσιακού δικαίου για την προστασία των δεδοµένων
προσωπικού χαρακτήρα, ιδίως δε µε τις Οδηγίες 95/46/ΕΚ
(ν. 2472/1997, Α’ 50) και 2002/58/ΕΚ (ν. 3471/2006, Α’133).
Άρθρο 6
Εθνικό Σηµείο Επαφής για τη διασυνοριακή περίθαλψη
(άρθρο 6 Οδηγίας 2011/24/ΕΕ)
1. Η Διεύθυνση Διεθνών Ασφαλιστικών Σχέσεων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
ορίζεται ως Εθνικό Σηµείο Επαφής (Ε.Σ.Ε.) για τη διασυνοριακή
υγειονοµική περίθαλψη και συνεπικουρείται στο έργο της από
τις Υγειονοµικές Περιφέρειες της χώρας.
2. To Ε.Σ.Ε. παρέχει στους ασθενείς, κατόπιν αίτησής τους,
πληροφορίες σχετικά µε τα δικαιώµατά τους για τη λήψη διασυνοριακής υγειονοµικής περίθαλψης, και ειδικότερα πληροφορίες:
α) Για τους παρόχους υγειονοµικής περίθαλψης σχετικά µε το
δικαίωµα παροχής υπηρεσιών εκ µέρους τους ή τυχόν υφιστάµενους περιορισµούς στην άσκηση του επαγγέλµατός τους, για
τα πρότυπα και τις κατευθυντήριες γραµµές που τυχόν εφαρµόζονται από αυτούς, καθώς και για τις διατάξεις σχετικά µε την
εποπτεία και την αξιολόγηση των παρόχων υγειονοµικής περίθαλψης, όπως αυτές ισχύουν βάσει της κείµενης νοµοθεσίας και
όπως θα καθοριστούν από την υπουργική απόφαση του άρθρου
4.
β) Για τις προϋποθέσεις επιστροφής των εξόδων σύµφωνα µε
το άρθρο 7 παράγραφος 6, τις διαδικασίες πρόσβασης και καθορισµού των δικαιωµάτων αυτών.
γ) Για τις διαθέσιµες νοµικές και διοικητικές επιλογές για τη
διευθέτηση διαφορών, σε περίπτωση που οι ασθενείς θεωρούν
ότι τα δικαιώµατά τους δεν έχουν γίνει σεβαστά ή έχουν υποστεί
βλάβη, σύµφωνα µε το άρθρο 9.
δ) Για την προσβασιµότητα των ατόµων µε αναπηρία στα νοσοκοµεία, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.
ε) Για τα στοιχεία επικοινωνίας των Ε.Σ.Ε. των άλλων κρατών µελών.
3. Το Ε.Σ.Ε. συνεργάζεται µε τα Ε.Σ.Ε. των άλλων κρατών µελών και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ορίζει τις γλώσσες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης στις οποίες θα παρέχονται οι πληροφορίες
σε ασθενείς άλλων κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
τις γνωστοποιεί στο κοινό. Επίσης, συµβουλεύεται παρόχους
υγειονοµικής περίθαλψης, οργανώσεις ασθενών και ασφαλιστικούς φορείς. Σε περίπτωση που ζητούνται πληροφορίες σχετικά
µε τις σπάνιες νόσους, χρησιµοποιείται ως επίσηµη βάση δεδοµένων για τις σπάνιες νόσους το ORPHANET.
4. Οι παρεχόµενες πληροφορίες που αναφέρονται στο παρόν
άρθρο µπορούν να παρέχονται µε ηλεκτρονικά µέσα και σε µορφές προσβάσιµες σε άτοµα µε αναπηρία, όπως ειδικά θα οριστεί
µε απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ..
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ
ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ
Άρθρο 7
Γενικές αρχές για την επιστροφή των εξόδων
(άρθρο 7 Οδηγίας 2011/24-ΕΕ)
1. Με την επιφύλαξη του Κανονισµού (ΕΚ) αριθµ. 883/2004 και
βάσει των διατάξεων των άρθρων 8 και 9 του παρόντος νόµου,
επιστρέφονται τα έξοδα που επιβάρυναν ασφαλισµένο, ο οποίος
έλαβε διασυνοριακή υγειονοµική περίθαλψη, ανεξαρτήτως του
τόπου στον οποίο παρασχέθηκε η υγειονοµική περίθαλψη, εάν η
εν λόγω υγειονοµική περίθαλψη περιλαµβάνεται στις παροχές
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που δικαιούται ο ασφαλισµένος, όπως αυτές ορίζονται από την
ισχύουσα εθνική νοµοθεσία και τον κανονισµό παροχών υγείας
του φορέα παροχών ασθένειας σε είδος.
2. Τα έξοδα της διασυνοριακής υγειονοµικής περίθαλψης επιστρέφονται ή καταβάλλονται απευθείας έως το ποσό που θα είχε
καλύψει ο φορέας παροχών ασθένειας σε είδος, εάν η υγειονοµική αυτή περίθαλψη είχε παρασχεθεί στο ελληνικό έδαφος,
χωρίς το ποσό κάλυψής τους να υπερβαίνει τα πραγµατικά
έξοδα της υγειονοµικής περίθαλψης που έλαβε ο ασθενής. Όταν
τα πλήρη έξοδα της διασυνοριακής υγειονοµικής περίθαλψης
υπερβαίνουν το επίπεδο εξόδων που ο οικείος φορέας παροχών
ασθενείας σε είδος θα αναλάµβανε εάν η υγειονοµική περίθαλψη
είχε παρασχεθεί στο ελληνικό έδαφος, τότε επιστρέφονται µόνο
τα έξοδα που ορίζονται στον κανονισµό παροχών υγείας του οικείου φορέα παροχών ασθενείας σε είδος. Ο φορέας παροχών
ασθένειας σε είδος δεν υποχρεούται να επιστρέφει συναφή
έξοδα, όπως έξοδα διαµονής και µετακίνησης, εκτός των περιπτώσεων κατά τις οποίες η διασυνοριακή υγειονοµική περίθαλψη
αφορά είτε στην παροχή της περίθαλψης µετά από έγκριση είτε
σε συµπληρωµατικά έξοδα στα οποία ενδεχοµένως έχουν υποβληθεί άτοµα µε µία ή περισσότερες αναπηρίες.
3. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1:
α) Για τους συνταξιούχους και τα µέλη της οικογένειάς τους,
οι οποίοι κατοικούν σε άλλο κράτος - µέλος, παρέχεται κατά τη
διάρκεια της διαµονής τους στην Ελλάδα υγειονοµική περίθαλψη
και καταβάλλονται τα έξοδα, βάσει της νοµοθεσίας του φορέα
παροχών ασθενείας σε είδος και εις βάρος του, ως εάν κατοικούσαν στην Ελλάδα.
β) Εάν η παρεχόµενη σύµφωνα µε τον παρόντα νόµο υγειονοµική περίθαλψη δεν υπόκειται σε προηγούµενη έγκριση ή δεν παρέχεται σύµφωνα µε τον τίτλο III, κεφάλαιο 1 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθµ. 883/2004, και παρέχεται στο ελληνικό έδαφος, τα
έξοδα καλύπτονται από τον φορέα παροχών ασθένειας σε είδος,
σύµφωνα µε τους όρους, προϋποθέσεις και διοικητικές διαδικασίες που έχει ορίσει ο οικείος φορέας παροχών ασθενείας σε
είδος.
4. Για τον υπολογισµό των εξόδων που πρόκειται να επιστραφούν σε ασφαλισµένο που έλαβε διασυνοριακή υγειονοµική περίθαλψη, ο οικείος φορέας παροχών ασθένειας σε είδος
χρησιµοποιεί διαφανή µηχανισµό που βασίζεται σε γνωστά εκ
των προτέρων, αµερόληπτα και χωρίς διακρίσεις κριτήρια και
εφαρµόζεται σύµφωνα µε τον κανονισµό παροχών του οικείου
φορέα παροχών ασθένειας σε είδος. Η ρύθµιση ειδικότερων θεµάτων για τη λειτουργία του µηχανισµού γίνεται µε την έκδοση
κοινής απόφασης των Υπουργών Υγείας, Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας και Οικονοµικών.
5. Οι οικείοι φορείς παροχών ασθένειας σε είδος µπορούν να
επιβάλουν σε ασφαλισµένο που επιδιώκει την επιστροφή των
εξόδων διασυνοριακής υγειονοµικής περίθαλψης, περιλαµβανόµενης και εκείνης που έλαβε µέσω τηλεϊατρικής, τους ίδιους
όρους, κριτήρια επιλεξιµότητας, καθώς και κανονιστικές και διοικητικές διατυπώσεις που θα είχαν επιβάλει εάν αυτή η υγειονοµική περίθαλψη είχε παρασχεθεί σε ελληνικό έδαφος. Για την
επιστροφή των εξόδων, µπορεί να ζητηθεί από τον φορέα παροχών ασθενείας σε είδος, εάν αυτό κριθεί απαραίτητο, διάγνωση
ιατρού ειδικότητας ανάλογα µε την πάθηση του ασφαλισµένου.
Ωστόσο, κανένας από τους όρους, τα κριτήρια επιλογής και τις
διοικητικές διαδικασίες δεν πρέπει να εισάγουν διακρίσεις ή να
συνιστούν εµπόδιο στην ελεύθερη κυκλοφορία ασθενών, υπηρεσιών ή αγαθών, εκτός εάν δικαιολογούνται για λόγους δηµοσίου
συµφέροντος. Η εφαρµογή των κανόνων για την επιστροφή των
εξόδων διασυνοριακής υγειονοµικής περίθαλψης δύναται να περιορίζεται µε κοινές αποφάσεις των Υπουργών Υγείας, Οικονοµικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, εφόσον
το επιβάλουν επιτακτικοί λόγοι γενικού συµφέροντος, οι οποίες
κοινοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
6. Η επιστροφή των εξόδων διασυνοριακής υγειονοµικής περίθαλψης δεν υπάγεται σε προηγούµενη έγκριση, µε εξαίρεση
τις περιπτώσεις του άρθρου 8.
7. Ανεξαρτήτως της παραγράφου 5, τα έξοδα της διασυνοριακής υγειονοµικής περίθαλψης για την οποία έχει χορηγηθεί προ-
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ηγούµενη έγκριση επιστρέφονται σύµφωνα µε την απόφαση έγκρισης.
Άρθρο 8
Υγειονοµική περίθαλψη που µπορεί
να υπόκειται σε προηγούµενη έγκριση
(άρθρο 8 Οδηγίας 2011/24/ΕΕ)
1. Η υγειονοµική περίθαλψη που υπόκειται σε προηγούµενη
έγκριση περιλαµβάνει την υγειονοµική περίθαλψη που:
α) υπόκειται σε απαιτήσεις σχεδιασµού προκειµένου να διασφαλιστεί επαρκής και µόνιµη πρόσβαση στην ποιοτική νοσοκοµειακή περίθαλψη ή για να υλοποιηθεί ο στόχος της περιστολής
των εξόδων και της πρόληψης, στο βαθµό του δυνατού, της σπατάλης χρηµατικών, τεχνικών και ανθρώπινων πόρων, και:
i) περιλαµβάνει τουλάχιστον µία διανυκτέρευση του ασθενούς,
ή
ii) απαιτεί τη χρήση πολύ εξειδικευµένης και δαπανηρής ιατρικής υποδοµής ή ιατρικού εξοπλισµού,
β) αφορά θεραπείες που παρουσιάζουν ιδιαίτερο κίνδυνο για
τον ασθενή ή τον πληθυσµό ή
γ) παρέχεται από πάροχο υγειονοµικής περίθαλψης που, ανάλογα µε την απόφαση του οικείου φορέα παροχών ασθένειας σε
είδος, ενδέχεται να εγείρει σοβαρές και συγκεκριµένες ανησυχίες όσον αφορά στην ποιότητα ή την ασφάλεια της περίθαλψης,
εξαιρουµένης της υγειονοµικής περίθαλψης που υπόκειται στην
ενωσιακή νοµοθεσία, διασφαλίζοντας ένα ελάχιστο επίπεδο
ασφάλειας και ποιότητας στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, µετά από εισήγηση των
οικείων φορέων παροχών ασθενείας σε είδος, καθορίζονται λεπτοµερώς οι περιπτώσεις που υπόκεινται σε προηγούµενη έγκριση και κάθε σχετική πληροφορία για τη διαδικασία χορήγησης
της προηγούµενης έγκρισης. Το Υπουργείο Υγείας κοινοποιεί
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τις κατηγορίες υγειονοµικής περίθαλψης που αναφέρονται στο στοιχείο α’.
2. Το σύστηµα της προηγούµενης έγκρισης, περιλαµβανοµένων των κριτηρίων και της εφαρµογής των κριτηρίων αυτών, και
οι µεµονωµένες αποφάσεις απόρριψης της χορήγησης προηγούµενης έγκρισης, περιορίζονται στα απολύτως αναγκαία και αναλογικά προς τον επιδιωκόµενο στόχο, ενώ δεν µπορούν να
συνιστούν µέσο αυθαίρετων διακρίσεων ή αδικαιολόγητο εµπόδιο στην ελεύθερη κυκλοφορία των ασθενών. Με απόφαση του
Υπουργού Υγείας συστήνεται επιτροπή µε αρµοδιότητα να αξιολογεί εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις της προηγούµενης έγκρισης για την επιστροφή των εξόδων διασυνοριακής υγειονοµικής
περίθαλψης. Με την ίδια απόφαση προσδιορίζονται περαιτέρω
οι αρµοδιότητες της επιτροπής καθορίζεται ο αριθµός των µελών
της και η θητεία αυτών.
3. Όσον αφορά στις αιτήσεις για προηγούµενη έγκριση που
υποβάλλει ασφαλισµένος για να του παρασχεθεί διασυνοριακή
υγειονοµική περίθαλψη, ο οικείος φορέας παροχών ασθένειας
σε είδος ελέγχει εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 883/2004. Εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις
αυτές, χορηγείται προηγούµενη έγκριση σύµφωνα µε τον εν
λόγω κανονισµό εκτός αν ο ασθενής εγείρει διαφορετική έγγραφη αξίωση.
4. Όταν ένας ασθενής ο οποίος πάσχει ή πιθανολογείται ότι
πάσχει από σπάνια ασθένεια, υποβάλλει αίτηση για προηγούµενη
έγκριση, µπορεί να διενεργηθεί κλινική αξιολόγηση από εµπειρογνώµονες του τοµέα. Εάν δεν µπορούν να εντοπισθούν εµπειρογνώµονες ή εάν η γνώµη του εµπειρογνώµονα δεν οδηγεί σε
ασφαλές συµπέρασµα, ο φορέας παροχών ασθένειας σε είδος
µπορεί να ζητήσει επιστηµονική συµβουλή.
5. Ο φορέας παροχών ασθένειας σε είδος µπορεί να αρνηθεί
να χορηγήσει προηγούµενη έγκριση για τους λόγους που ακολουθούν:
α) Ο ασθενής, σύµφωνα µε κλινική αξιολόγηση, θα εκτεθεί µε
εύλογη βεβαιότητα σε κίνδυνο για την ασφάλειά του που δεν
µπορεί να θεωρηθεί αποδεκτός, συνεκτιµώντας το πιθανό όφελος που θα έχει για τον ασθενή η επιδιωκόµενη διασυνοριακή
υγειονοµική περίθαλψη.

β) Το ευρύ κοινό θα εκτεθεί µε εύλογη βεβαιότητα σε σηµαντικό κίνδυνο ασφάλειας ως αποτέλεσµα της συγκεκριµένης διασυνοριακής υγειονοµικής περίθαλψης.
γ) Η εν λόγω υγειονοµική περίθαλψη πρόκειται να παρασχεθεί
από παρόχους υγειονοµικής περίθαλψης για τους οποίους εγείρονται σοβαρές και συγκεκριµένες ανησυχίες αναφορικά µε τη
συµµόρφωση ως προς τα πρότυπα και τις κατευθυντήριες γραµµές ποιότητας και ασφάλειας των ασθενών, καθώς και στις διατάξεις για την εποπτεία είτε τα εν λόγω πρότυπα και οι
κατευθυντήριες γραµµές καθορίζονται από νοµοθετικές ρυθµίσεις και διατάξεις είτε µέσω συστηµάτων αξιολόγησης που έχει
θεσπίσει το κράτος - µέλος θεραπείας.
δ) Η εν λόγω υγειονοµική περίθαλψη µπορεί να παρασχεθεί
στο ελληνικό έδαφος εντός προθεσµίας ιατρικώς αποδεκτής,
λαµβανοµένων υπόψη της κατάστασης της υγείας του και της
πιθανής εξέλιξης της ασθένειας κάθε ενδιαφερόµενου ασθενούς.
6. Με την επιφύλαξη των στοιχείων α’ έως γ’ της παραγράφου
5 του παρόντος άρθρου, ο φορέας παροχών ασθένειας σε είδος
δεν µπορεί να αρνηθεί να χορηγήσει προηγούµενη έγκριση εάν
ο ασθενής δικαιούται τη συγκεκριµένη υγειονοµική περίθαλψη
σύµφωνα µε το άρθρο 7 και εάν η εν λόγω υγειονοµική περίθαλψη δεν µπορεί να παρασχεθεί στο έδαφός του εντός προθεσµίας ιατρικώς αποδεκτής, µε βάση αντικειµενική ιατρική
αξιολόγηση της ιατρικής κατάστασης του ασθενούς, του ιστορικού και της πιθανής εξέλιξης της ασθένειάς του, της έντασης
του πόνου που δοκιµάζει ή/και της φύσης της αναπηρίας του τη
στιγµή που υπέβαλε ή υπέβαλε εκ νέου αίτηση έγκρισης.
Άρθρο 9
Διοικητικές διαδικασίες για τη χρήση
της διασυνοριακής υγειονοµικής περίθαλψης
(άρθρο 9 Οδηγίας 2011/24/ΕΕ)
1. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, µετά από πρόταση των
αρµόδιων Υπηρεσιών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ορίζεται η διαδικασία επιστροφής των εξόδων υγειονοµικής περίθαλψης, τα απαιτούµενα
δικαιολογητικά, ο προηγούµενος έλεγχος των παραστατικών και
ο χρόνος διεκπεραίωσης των αιτήσεων για διασυνοριακή υγειονοµική περίθαλψη.
2. Κατά την εξέταση της αίτησης για διασυνοριακή υγειονοµική περίθαλψη, λαµβάνεται υπόψη:
α) η συγκεκριµένη ιατρική κατάσταση του ασθενούς,
β) ο επείγων χαρακτήρας και οι ατοµικές περιστάσεις.
3. Η διοικητική απόφαση που εκδίδεται σχετικά µε τη λήψη διασυνοριακής υγειονοµικής περίθαλψης και την επιστροφή των
εξόδων της υγειονοµικής περίθαλψης που παρασχέθηκε σε άλλο
κράτος - µέλος πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογηµένη είτε
αφορά αποδοχή αίτησης είτε απόρριψη αυτής. Σε περίπτωση
απόρριψης της αίτησης, ο ενδιαφερόµενος ασφαλισµένος έχει
το δικαίωµα να προσβάλει την απορριπτική απόφαση ενώπιον
της δευτεροβάθµιας επιτροπής του άρθρου 32 παρ. 6 του
ν. 3863/2010 (Α’ 115). Ο ενδιαφερόµενος ασφαλισµένος δικαιούται να προσβάλλει την απορριπτική απόφαση της δευτεροβάθµιας επιτροπής ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων, σύµφωνα
µε το άρθρο 7 του ν. 702/1977 (Α’ 268).
4. Ο οικείος φορέας παροχών ασθένειας σε είδος χορηγεί
στον ασθενή γραπτή επιβεβαίωση του µέγιστου ποσού που θα
επιστραφεί κατ’ εκτίµηση. Η εκτίµηση αυτή λαµβάνει υπόψη την
κλινική περίπτωση του ασθενούς, επισηµαίνοντας τις ιατρικές
διαδικασίες που ενδέχεται να εφαρµοσθούν. Έως την έκδοση
της υπουργικής απόφασης της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, ο οικείος φορέας παροχών ασθένειας σε είδος µπορεί να
επιλέξει να εφαρµόσει τους µηχανισµούς χρηµατικής αποζηµίωσης µεταξύ των αρµόδιων οργάνων, όπως προβλέπει ο Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 883/2004. Σε περιπτώσεις όπου δεν
εφαρµόζονται τέτοιοι µηχανισµοί, ο οικείος φορέας παροχών
ασθένειας σε είδος διασφαλίζει ότι οι ασθενείς λαµβάνουν την
επιστροφή εξόδων χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ
Άρθρο 10
Αναγνώριση των συνταγών
που έχουν εκδοθεί σε άλλο κράτος - µέλος
(άρθρο 11 Οδηγίας 2011/24/ΕΕ και
Εκτελεστική Οδηγία 2012/52/ΕΕ της Επιτροπής)
1. Αν ένα φαρµακευτικό προϊόν έχει άδεια κυκλοφορίας, σύµφωνα µε την οδηγία 2001/83/ΕΚ (Κ.Υ.Α. 3222/29.4.2013, Β’1049)
ή τον Kανονισµό (ΕΚ) αριθ. 726/2004, οι συνταγές που εκδίδονται
για αυτό το προϊόν σε άλλο κράτος - µέλος για έναν κατονοµαζόµενο ασθενή εκτελούνται σύµφωνα µε την ισχύουσα εθνική νοµοθεσία και οποιοιδήποτε περιορισµοί αναγνώρισης των ατοµικών συνταγών απαγορεύονται, εκτός εάν αυτοί:
α) περιορίζονται στα απολύτως αναγκαία και αναλογικά προς
τη διαφύλαξη της ανθρώπινης υγείας και δεν εισάγουν διακρίσεις ή
β) βασίζονται σε θεµιτές και αιτιολογηµένες αµφιβολίες ως
προς τη γνησιότητα, το περιεχόµενο ή τη δυνατότητα κατανόησης µιας ατοµικής συνταγής.
Η αναγνώριση και εκτέλεση των συνταγών αυτού του είδους
θα γίνεται σύµφωνα µε τις εθνικές διατάξεις που διέπουν τη συνταγογράφηση και τη χορήγηση συνταγογραφηµένων φαρµάκων,
περιλαµβανοµένης της υποκατάστασης µε γενόσηµα φάρµακα
ή άλλα. Η αναγνώριση των συνταγών δεν θίγει τις διατάξεις για
την επιστροφή των εξόδων για φάρµακα. Η επιστροφή των εξόδων για φάρµακα καλύπτεται από το άρθρο 7 του παρόντος
νόµου. Η αναγνώριση των συνταγών δεν θίγει το δικαίωµα του
φαρµακοποιού, να αρνηθεί, βάση εθνικών διατάξεων, τη χορήγηση φαρµάκου για το οποίο η συνταγή έχει εκδοθεί σε άλλο
κράτος - µέλος, στο οποίο ο φαρµακοποιός θα είχε δικαίωµα να
αρνηθεί τη χορήγησή του, εάν η συνταγή είχε εκδοθεί στο κράτος - µέλος ασφάλισης. Επιπροσθέτως της αναγνωρίσεως της
συνταγής, διασφαλίζεται, η συνέχεια της θεραπείας όταν µια
συνταγή εκδίδεται στο κράτος - µέλος της θεραπείας και αφορά
φάρµακα ή ιατροτεχνολογικά βοηθήµατα εγκεκριµένα, σύµφωνα
µε την ισχύουσα νοµοθεσία, όταν η χορήγηση γίνεται στην ελληνική επικράτεια. Τα ανωτέρω ισχύουν επίσης για τα ιατροτεχνολογικά βοηθήµατα που κυκλοφορούν νοµίµως στην εγχώρια
αγορά.
2. Τα στοιχεία που θα φέρουν οι συνταγές, προκειµένου να
επαληθεύεται η γνησιότητά τους και να γίνεται η ταυτοποίηση
του συνταγογραφούµενου φαρµάκου, µε σεβασµό και προστασία των προσωπικών δεδοµένων, είναι τα ακόλουθα:
α) Το επώνυµο, το όνοµα και η ηµεροµηνία γέννησης του
ασθενούς.
β) Η ηµεροµηνία έκδοσης της συνταγής.
γ) Το επώνυµο, το όνοµα, ο επαγγελµατικός τίτλος του επαγγελµατία υγείας που εξέδωσε τη συνταγή, καθώς και τα στοιχεία
απευθείας επικοινωνίας (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου,
αριθµός τηλεφώνου ή φαξ και το διεθνές πρόθεµα), η επαγγελµατική διεύθυνση (µε το όνοµα του κράτους - µέλους) και η υπογραφή αυτού (χειρόγραφη ή ψηφιακή).
δ) Η φαρµακοτεχνική µορφή, η χορηγούµενη ποσότητα, η δοσολογία, το δοσολογικό σχήµα, η «Κοινόχρηστη ονοµασία»,
όπως ορίζεται στην παράγραφο α’ άρθρο 1 της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών,
Μεταφορών και Δικτύων - Υγείας υπ’ αριθ. ΔΥΓ3α/οικ.82161/
24.8.2012 (Β’ 2374) και η εµπορική ονοµασία, στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) το συνταγογραφούµενο προϊόν είναι βιολογικό
φαρµακευτικό προϊόν, όπως ορίζεται στο παράρτηµα Ι (µέρος Ι),
άρθρο 3.2.1.1. στοιχείο β’ της άνω απόφασης ΔΥΓ 3α/οικ.82161/
24.8.2012, σύµφωνα µε το άρθρο 130, β) Ο επαγγελµατίας
υγείας που εκδίδει τη συνταγή το θεωρεί αναγκαίο από ιατρική
άποψη. Στην περίπτωση αυτή αναφέρονται εν συντοµία οι λόγοι
που δικαιολογούν τη χρήση της εµπορικής ονοµασίας. Προκειµένου να αποζηµιώνονται από τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, στις συνταγές που εκδίδονται στην Ελλάδα και εκτελούνται
σε άλλο κράτος - µέλος, θα πρέπει επιπρόσθετα να αναγράφεται
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ο ΑΜΚΑ του ασθενούς, ο χρόνος εκτέλεσης, η διάγνωση κατά
ICD10 ή άλλο αναγνωρισµένο Διεθνές Σύστηµα Κωδικοποίησης
Ασθενειών, και να φέρει σφραγίδα του εκδώσαντος τη συνταγή.
Κατ’ εξαίρεση της παρ. 6 του άρθρου 3, του ν. 3892/2010 (Α’
189), ο χρόνος εκτέλεσης των διασυνοριακών συνταγών δεν υπόκειται στον περιορισµό των πέντε εργάσιµων ηµερών, αλλά σε
καµία περίπτωση δεν µπορεί να υπερβαίνει τις τριάντα (30) ηµέρες από την ηµεροµηνία έκδοσης.
3. Η παράγραφος 1 δεν εφαρµόζεται για τα φάρµακα που υπόκεινται σε ειδική ιατρική συνταγή που προβλέπεται στο άρθρο
71 παράγραφος 2 της Οδηγίας 2001/ 83/ΕΚ.
Άρθρο 11
Ευρωπαϊκά Δίκτυα Αναφοράς
(άρθρο 12 Οδηγίας 2012/24/ΕΕ)
Η Ελλάδα µέσω του Υπουργείου Υγείας συµµετέχει στα Ευρωπαϊκά Δίκτυα Αναφοράς που αναπτύσσονται σε Ευρωπαϊκό
επίπεδο, µε τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, µεταξύ παρόχων υγειονοµικής περίθαλψης και κέντρων εµπειρογνωµοσύνης των κρατών - µελών. Κατόπιν έγκρισης, εκ µέρους της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, των προϋποθέσεων και κριτηρίων που
θα πρέπει να πληρούν τα Ευρωπαϊκά Κέντρα Αναφοράς και οι
πάροχοι υγειονοµικής περίθαλψης που επιθυµούν να προσχωρήσουν σε αυτά, σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 12 της µε
τον παρόντα νόµο ενσωµατούµενης Οδηγίας, και τον καθορισµό
της εφαρµοστικής διαδικασίας, µε απόφαση του Υπουργού
Υγείας τα εν λόγω κριτήρια και η διαδικασία θα αναγνωρίζονται
ως ισχύοντα και δεσµευτικά στην εθνική έννοµη τάξη.
Άρθρο 12
Σπάνιες νόσοι
(άρθρο 13 Οδηγίας 2011/24/ΕΕ)
Η Ελλάδα, στο πλαίσιο της ανάπτυξης συνεργασίας σε επίπεδο διάγνωσης και θεραπείας και γενικότερα της ευαισθητοποίησης και ενηµέρωσης των επαγγελµατιών Υγείας σε θέµατα
που αφορούν στις Σπάνιες Παθήσεις, µε απόφαση του Υπουργού
Υγείας:
α) Δηµιουργεί µόνιµη Εθνική Συντονιστική Επιτροπή Σπανίων
Παθήσεων και καθορίζει τις αρµοδιότητές της.
β) Αναγνωρίζει το ORPHANET ως την επίσηµη βάση δεδοµένων για τις Σπάνιες Παθήσεις.
Άρθρο 13
Ηλεκτρονική Υγεία
(άρθρο 14 Οδηγίας 2011/24/ΕΕ)
1. Η Ελλάδα συµµετέχει στο Ευρωπαϊκό εθελοντικό δίκτυο που
συνδέει τις αρµόδιες για την Ηλεκτρονική Υγεία εθνικές αρχές,
όπως αυτές ορίζονται από τα κράτη - µέλη, µέσω του Υπουργείου Υγείας. Το Υπουργείο Υγείας, δια των αρµόδιων υπηρεσιών
του, ορίζεται ως η Εθνική Αρχή υπεύθυνη για τα θέµατα Ηλεκτρονικής Υγείας και έχει τη συνολική ευθύνη του συντονισµού
των ενεργειών για την υλοποίηση της εθνικής στρατηγικής για
την Ηλεκτρονική Υγεία, σε συνεργασία µε τους αρµόδιους εµπλεκόµενους φορείς.
2. Συγκροτείται το Εθνικό Συµβούλιο Διακυβέρνησης της Ηλεκτρονικής Υγείας (ΕΣΔΗΥ), το οποίο αποτελείται από στελέχη µε
αποδεδειγµένη ικανότητα και εµπειρία σε θέµατα διακυβέρνησης
και στρατηγικής στην Ηλεκτρονική Υγεία και από εκπροσώπους
του συνόλου των εµπλεκοµένων φορέων, τους κοινωνικούς εταίρους και τους τελικούς χρήστες του Εθνικού Συστήµατος Υγείας.
Η σύνθεση, οι αρµοδιότητες, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια αναφορικά µε το ΕΣΔΗΥ ορίζονται µε απόφαση του
Υπουργού Υγείας. Το ΕΣΔΗΥ εποπτεύεται από τη Γενική Γραµµατεία Δηµόσιας Υγείας. Αποστολή του ΕΣΔΗΥ είναι να υποστηρίζει συµβουλευτικά και γνωµοδοτικά το Υπουργείο Υγείας και
να εισηγείται προτάσεις για τις πολιτικές προτεραιότητες, το
σχέδιο δράσης και τις απαραίτητες θεσµικές µεταρρυθµίσεις,
µέσα στο ευρύτερο πλαίσιο ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, δια-
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λειτουργικότητας και διασφάλισης της ποιότητας και της βιωσιµότητας των ηλεκτρονικών υπηρεσιών υγείας. Το ΕΣΔΗΥ εισηγείται, επίσης, για τη δηµιουργία Εθνικού Πλαισίου Διαλειτουργικότητας -σε θεσµικό, οργανωτικό, τεχνικό και σηµασιολογικό
επίπεδο- µε στόχο την εξασφάλιση της ασφαλούς διαχείρισης
και πολλαπλής χρήσης της πληροφορίας της υγείας, µέσα από
τη δόµηση υπηρεσιών που βασίζονται σε διεθνή πρότυπα και κωδικοποιήσεις, που υποστηρίζονται σε θεσµικό επίπεδο και που
υπόκεινται στις διατάξεις της εθνικής και κοινοτικής νοµοθεσίας
περί της προστασίας των προσωπικών δεδοµένων, της ηλεκτρονικής ταυτοποίησης των πολιτών και των επαγγελµατιών υγείας
και της τυποποίησης, όπως αυτές κάθε φορά ισχύουν.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Εσωτερικών, Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας, η οποία εκδίδεται µετά από πρόταση του
Υπουργείου Υγείας, συγκροτείται το Δίκτυο Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Υγείας (ΔΗΥΥ). Με την ίδια κοινή υπουργική απόφαση
προσδιορίζονται η εκπροσώπηση των φορέων που θα υλοποιήσουν τους στόχους του ΔΗΥΥ, οι αρµοδιότητες και οι υποχρεώσεις των εµπλεκόµενων µερών για την ανάπτυξη εθνικών
υποδοµών, η εποπτεία και ο κανονισµός λειτουργίας του, καθώς
και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια. Οι εκπρόσωποι των φορέων
του ΔΗΥΥ δύνανται να είναι ταυτόχρονα και µέλη του ΕΣΔΗΥ.
Άρθρο 14
Συνεργασία για την αξιολόγηση
των τεχνολογιών υγείας
(άρθρο 15 Οδηγίας 2011/24/ΕΕ)
1. Η Ελλάδα, µέσω του Υπουργείου Υγείας, συµµετέχει στο
εθελοντικό δίκτυο που συνδέει τις Εθνικές Αρχές ή τους αρµόδιους Φορείς για την αξιολόγηση των τεχνολογιών υγείας. Με
απόφαση του Υπουργού Υγείας ορίζονται οι Εθνικές Αρχές ή οι
αρµόδιοι Φορείς που συµµετέχουν στο δίκτυο ως µέλη εκ µέρους της χώρας, οι όροι και προϋποθέσεις για τη συµµετοχή
τους, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια αναφορικά µε
τη συµµετοχή της χώρας στο δίκτυο και την ανταλλαγή ανάµεσα
στα µέλη των αποτελεσµάτων των εργασιών του δικτύου. Οι οριζόµενες Εθνικές Αρχές ή Φορείς, καθώς και τα λεπτοµερή στοιχεία τους κοινοποιούνται εκ µέρους του Υπουργείου Υγείας στην
Επιτροπή. Τα µέλη του δικτύου που ορίζονται από το Υπουργείο
Υγείας συµβάλλουν στις δραστηριότητές του δικτύου, σύµφωνα
µε την ισχύουσα εθνική νοµοθεσία, και ανταποκρίνονται στις
αρχές στις οποίες βασίζεται το Ευρωπαϊκό Δίκτυο της χρηστής
διακυβέρνησης, συµπεριλαµβανοµένων των αρχών της διαφάνειας, της αντικειµενικότητας, της ανεξαρτησίας των εµπειρογνωµόνων, της αµεροληψίας των διαδικασιών και της ευρείας
συµµετοχής φορέων από όλες τις ενδιαφερόµενες οµάδες.
2. Τα µέλη του δικτύου που ορίζονται από το Υπουργείο Υγείας
ανταποκρίνονται στους στόχους του δικτύου αξιολόγησης των
τεχνολογιών υγείας, ως εξής:
α) υποστηρίζοντας τη συνεργασία µεταξύ εθνικών αρχών ή
φορέων,
β) υποστηρίζοντας τα κράτη - µέλη στην παροχή αντικειµενικών, αξιόπιστων, επίκαιρων, διαφανών, συγκρίσιµων και µεταβιβάσιµων πληροφοριών τόσο για τη σχετική αποτελεσµατικότητα
όσο και, όπου ισχύει, για τη βραχυπρόθεσµη και µακροπρόθεσµη
αποτελεσµατικότητα των τεχνολογιών υγείας και στη διευκόλυνση της αποτελεσµατικής ανταλλαγής των πληροφοριών
αυτών µεταξύ εθνικών αρχών ή φορέων,
γ) υποστηρίζοντας την ανάλυση της φύσης και του τύπου των
πληροφοριών που είναι δυνατόν να ανταλλάσσονται,
δ) αποφεύγοντας την αλληλεπικάλυψη αξιολογήσεων.
3. Μόνο οι Αρχές και οι Οργανισµοί που ορίζονται από το
Υπουργείο Υγείας ως µέλη του δικτύου και συνεπώς δικαιούχοι,
είναι επιλέξιµοι για ενωσιακές ενισχύσεις οι οποίες θεσπίζονται
µε βάση τον κανονισµό ίδρυσης, διαχείρισης και διαφανούς λειτουργίας του ευρωπαϊκού εθελοντικού δικτύου.
4. Τα µέτρα που εγκρίνονται σύµφωνα µε το παρόν άρθρο δεν
θίγουν την αρµοδιότητα των αρµόδιων ελληνικών εθνικών αρχών

να αποφασίζουν σχετικά µε την εφαρµογή των συµπερασµάτων
από την αξιολόγηση των τεχνολογιών υγείας, δεν εναρµονίζουν
ρυθµίσεις και διατάξεις της εθνικής νοµοθεσίας και θα πρέπει να
βρίσκονται σε συµφωνία µε τις αρµοδιότητες των εθνικών αρχών
όσον αφορά στην οργάνωση και την παροχή υπηρεσιών υγείας
και ιατρικής περίθαλψης.
Άρθρο 15
1. Στην Ιερά γυναικεία Κοινοβιακή Μονή Αγίου Ιωάννου του
Θεολόγου Βερίνου Αχαϊας, παραχωρείται κατά χρήση, για χρονικό διάστηµα τριάντα (30) ετών επιπλέον των οριζοµένων στην
µε αριθµό 47325/Δ4/13.5.2005 απόφαση του Υπουργού Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευµάτων, ανεξάρτητα από το ιδιοκτησιακό
καθεστώς που διέπει τον συγκεκριµένο χώρο, η έκταση των Μαθητικών Κατασκηνώσεων Βερίνου µαζί µε τις ερειπωµένες εγκαταστάσεις και υποδοµές του. Η Ιερά Μονή καταθέτει στο
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων πλήρη µελέτη για την
αξιοποίηση του παραπάνω χώρου και την ανακατασκευή των εγκαταστάσεων που βρίσκονται σε αυτόν.
2. Η παραχώρηση ενεργείται για την εν γένει αναγκαία λειτουργία και εξυπηρέτηση των αναγκών της Αδελφότητας της
Ιεράς Μονής και των προσκηνυτών της µε σκοπό την περίφραξη,
ευπρεπισµό, καλλωπισµό, δενδροφύτευση του χώρου και κατεδάφιση των ερειπωµένων και επικύνδυνων κτισµάτων.
Άρθρο 16
Η προβλεπόµενη από την παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 3707/
2008 (Α’209) προθεσµία παρατείνεται από τότε που έληξε και για
έξι ακόµη µήνες από τη δηµοσίευση του παρόντος.
Κάτοχοι αδειών εργασίας του άρθρου 3 του ν. 2518/1997
(Α’164) των οποίων η ισχύς έληξε ή πρόκειται να λήξει εντός ενός
µήνα από τη δηµοσίευση του παρόντος, υποβάλλουν αίτηση για
την ανανέωσή τους εντός της προθεσµίας αυτής σύµφωνα µε το
προηγούµενο εδάφιο και, κατά τα λοιπά, τις διατάξεις του ως
άνω άρθρου. Οι εν λόγω άδειες εργασίας θεωρούνται ισχυρές
και για το χρονικό διάστηµα µέχρι την ανανέωσή τους.
Άρθρο 17
Τα άρθρα 1 και 2 του ν. 1940/1991 «Μονάδα Ειδικών Αποστολών Λιµενικού Σώµατος (ΜΕΑΛ/ΛΣ) και άλλες διατάξεις περί
αυτού» (Α’40), όπως τροποποιήθηκαν µε το άρθρο 6 του ν.
2329/1995 «Ρύθµιση θεµάτων προσωπικού του Λιµενικού Σώµατος (Λ.Σ.) και άλλες διατάξεις» (Α’172) και ισχύουν, αντικαθίστανται ως εξής:
«Άρθρο 1
Σύσταση – Αρµοδιότητες
1. Στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου λειτουργεί Μονάδα
Υποβρυχίων Αποστολών Λιµενικού Σώµατος (Μ.Υ.Α./Λ.Σ.) µε λειτουργική και επιχειρησιακή αυτοτέλεια, εποπτευόµενη από την
αρµόδια Υπηρεσία σύµφωνα µε τον Οργανισµό που ισχύει κάθε
φορά.
2. Η Μ.Υ.Α./Λ.Σ. αναλαµβάνει τη διενέργεια αντιτροµοκρατικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων υψηλού κινδύνου προς προστασία της δηµόσιας ασφάλειας.
3. Επιχειρησιακά η Μ.Υ.Α./Λ.Σ. έχει αποκλειστικά τις εξής αρµοδιότητες:
α) Ανάληψη τακτικής δράσης σε αποστολές του Υπουργείου
Ναυτιλίας και Αιγαίου και των Λιµενικών Αρχών της χώρας σχετικά µε την αντιµετώπιση ειδικών εγκληµάτων βίας, αντιτροµοκρατικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων υψηλού κινδύνου στους
χώρους αρµοδιότητας του Λ.Σ. ή και εκτός αυτών εφόσον αυτό
ζητηθεί αρµοδίως.
β) Σε περιπτώσεις που ο νόµος προβλέπει η Μ.Υ.Α./Λ.Σ. υπάγεται σε ειδικό επιχειρησιακό στρατηγείο δρώντας σε µη αστικό
περιβάλλον, συνεπικουρεί δε την ΕΚΑΜ/ΕΛΑΣ σε αστικό περιβάλλον µετά από σχετική εντολή του Αρχηγού Λ.Σ..
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γ) Η Μ.Υ.Α./Λ.Σ. σε περίοδο πολέµου ή γενικής επιστράτευσης
ή σε περίπτωση άµεσης απειλής της εδαφικής ακεραιότητας και
της εθνικής ανεξαρτησίας και κυριαρχίας της χώρας λόγω εξωτερικών κινδύνων, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις υπάγεται
στο Γενικό Επιτελείο Ναυτικού και εντάσσεται στη Διακλαδική
Διοίκηση Ειδικών Επιχειρήσεων, όποτε αυτό διαταχθεί.
δ) Εκτέλεση νηοψιών βάσει σχεδίου εκτίµησης απειλών που
καταρτίζει µηνιαίως η αρµόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου.
ε) Αντιµετώπιση των κινδύνων από κάθε είδους εκρηκτικούς
µηχανισµούς και βοµβιστικές απειλές.
στ) Εκτέλεση κάθε εξειδικευµένης καταδυτικής δραστηριότητας και διαχείρισης ναυαγίων.
ζ) Παροχή βοήθειας σε κινδυνεύοντα πρόσωπα και πλοία στη
θάλασσα.
Άρθρο 2
1. Η Μ.Υ.Α./Λ.Σ. στελεχώνεται από µόνιµο εν ενεργεία προσωπικό του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. το οποίο διακρίνεται σε Επιχειρησιακό και
Διοικητικό. Το επιχειρησιακό προσωπικό της Μ.Υ.Α./Λ.Σ., συµπεριλαµβανοµένου του Διοικητή, αποτελείται αποκλειστικά από
πτυχιούχους της Σχολής Υποβρυχίων Καταστροφών της
ΣΥΚ/ΠΝ. Το διοικητικό προσωπικό στελεχώνει τα γραφεία της
Μ.Υ.Α./Λ.Σ. εκτός του γραφείου Επιχειρήσεων και Εκπαιδεύσεως.
2. Η Μ.Υ.Α./Λ.Σ αναλαµβάνει την επιλογή ανά 6µηνο µέσω ειδικού προγράµµατος αξιολόγησης των ενδιαφεροµένων εκ του
προσωπικού του Λιµενικού Σώµατος/Ελληνικής Ακτοφυλακής, οι
οποίοι εν συνεχεία θα φοιτήσουν στο Σχολείο Υποβρυχίων Καταστροφών της ΣΥΚ/ΠΝ.
3. Η Μ.Υ.Α./Λ.Σ παρέχει εκπαίδευση και γνώσεις στο προσωπικό του Λ.Σ. και ιδίως στο προσωπικό των πλωτών και εναέριων
µέσων µε τα οποία η Μ.Υ.Α./Λ.Σ. επιχειρεί, µέσω του σχολείου ειδικών αποστολών.
4. Η οργάνωση και η λειτουργία της Μ.Υ.Α./Λ.Σ., τα χρησιµοποιούµενα µέσα, ο εξοπλισµός, ο τύπος των επιχειρησιακών στολών και διακριτικών, η επιλογή, οι προϋποθέσεις παραµονής, η
διαδικασία αποµάκρυνσης ή αποχαρακτηρισµού, η εκπαίδευση
και η µετεκπαίδευση του προσωπικού, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια καθορίζονται µε Κανονισµό που εκδίδεται από
τον Αρχηγό Λ.Σ. και κυρώνεται µε απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου, που δεν δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
5. Η Μ.Υ.Α./Λ.Σ παρέχει εξειδικευµένη εκπαίδευση και πιστοποίηση του προσωπικού της επί αντικειµένων αρµοδιότητάς της.
6. Η Μ.Υ.Α./Λ.Σ. συνεργάζεται µε τις αντίστοιχες ειδικές µονάδες ηµεδαπής ή αλλοδαπής, σε θέµατα εκπαίδευσης, οργάνωσης, εξοπλισµού και επιχειρήσεων.
7. Ο Διοικητής της Μ.Υ.Α./Λ.Σ. είναι αρµόδιος για την κλήση
σε απολογία της σχετικά µε πειθαρχικές παραβάσεις και την επιβολή πειθαρχικών ποινών στο σύνολο του προσωπικού το οποίο
υπηρετεί στη Μ.Υ.Α./Λ.Σ.. Ο υποβρύχιος καταστροφέας αποπέµπεται από την Μονάδα είτε αυτοδικαίως εάν στο ίδιο έτος επιβληθούν σε βάρος του από τον Διοικητή τρεις (3) πειθαρχικές
ποινές είτε µε τον τρόπο που ορίζει ο κανονισµός της Μ.Υ.Α./Λ.Σ..
8. Στο Επιχειρησιακό προσωπικό της παραγράφου 1, χορηγείται ένα από τα επιδόµατα κινδύνου ή επιχειρήσεων, που προβλέπεται για το αντίστοιχο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάµεων, υπό
τους αυτούς όρους και προϋποθέσεις, όπως προβλεπόταν ήδη
µε την παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 1940/1991.»
Άρθρο 18
Επαναφορά σε καθεστώς Διασύνδεσης
Α) Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παρ. 11 του άρθρου 2
του ν. 4052/2012 (Α’ 41) προστίθενται λέξεις ως εξής: το Γ.Ν.
ΣΑΜΟΥ, το Γ.Ν.-Κ.Υ. ΙΚΑΡΙΑΣ, το Γ.Ν. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ
, το Γ.Ν.-Κ.Υ. ΛΗΜΝΟΥ, το Γ.Ν. – Κ.Υ. ΛΗΞΟΥΡΕΙΟΥ «ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑΤΕΙΟ» και το Γ.Ν. Σύρου Βαρβάκειο και Πρώιο – Γ.Ν. – Κ.Υ.
Νάξου τα οποία προέρχονται σε καθεστώς διασύνδεσης.
Β) Γ.Ν. – Κ.Υ. Νεαπόλεως «Διαλυνάκειο».
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Από τη δηµοσίευση του παρόντος και:
α) κατ’ εξαίρεση των διατάξεων του άρθρου 2 του
ν.
4052/2012 (Α’ 41) το ενιαίο και αυτοτελές Ν.Π.Δ.Δ. «Γ.Ν. Αγίου
Νικολάου – Γ.Ν. – Κ.Υ. Ιεράτπετρας – Γ.Ν. – Κ.Υ. Σητείας – Γ.Ν. –
Κ.Υ. Νεαπόλεως «Διαλυνάκειο»» καταργείται. Οι νοσοκοµειακές
µονάδες (α) Γ.Ν. Αγίου Νικολάου, (β) Γ.Ν. – Κ.Υ. Ιεράπετρας , (γ)
Γ.Ν. – Κ.Υ. Σητείας και δ) Γ.Ν. – Κ.Υ. Νεαπόλεως «Διαλυνάκειο»
επανακτούν την αυτοτέλειά τους.
β) Επανασυστήνεται ενιαίο και αυτοτελές Ν.Π.Δ.Δ. αποτελούµενο από τα κάτωθι αυτοτελή νοσοκοµεία του ΕΣΥ:
Γ.Ν. Αγίου Νικολάου
Γ.Ν. – Κ.Υ. Ιεράπετρας
Γ.Ν. – Κ.Υ. Σητείας.
Το εν λόγω Ν.Π.Δ.Δ. φέρει στο εξής την επωνυµία «Γ.Ν. Λασιθίου». Έδρα του ορίζεται η µεγαλύτερη σε κλίνες νοσοκοµειακή
µονάδα.
γ) Τα ως άνω (1) «Γ.Ν. Λασιθίου» και (2) «Γ.Ν.- Κ.Υ. Νεαπόλεως
«Διαλυνάκειο»» διασυνδέονται και λειτουργούν εφεξής υπό την
εποπτεία ενιαίου συλλογικού οργάνου διοίκησης, µε έδρα το µεγαλύτερο σε κλίνες νοσοκοµείο.
δ) Οι διατάξεις των παραγράφων 11, 12, 13, και 14 του άρθρου
66, του ν. 3984/2011(Α’ 150) και του άρθρου 70, του ν. 3918/2011
(Α’ 31), καθώς και οι διατάξεις της παραγράφου 1 περιπτώσεις
γ’ και δ’ του παρόντος έχουν εφαρµογή και επί των ως άνω διασυνδεοµένων νοσοκοµείων.
ε) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονοµικών
ρυθµίζεται κάθε άλλη σχετική µε την οργάνωση και λειτουργία
του Ν.Π.Δ.Δ. «Γ.Ν. Λασιθίου» λεπτοµέρεια,
στ) εφεξής, η υπ' αριθµόν Υ4α/οικ.123915 (Β’ 3521) υπουργική
απόφαση παύει να ισχύει.
Το πρώτο και το δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 7 του
ν. 2889/2001 (Α’ 37), όπως αντικαταστάθηκαν µε την παρ. 3 του
άρθρου 4 του ν. 4052/2012 (Α’ 41), αντικαθίστανται ως εξής:
«Κάθε κλινικός τοµέας έχει ορισµένο αριθµό κλινών που εξυπηρετούν αδιακρίτως όλα τα Τµήµατα και τις Μονάδες του. Η
δύναµη κάθε κλινικού Τοµέα δεν µπορεί να υπερβαίνει τις 300
κλίνες.»
Το άρθρο 8 του π.δ. 87/1986 (Α’ 32) συµπληρώνεται ως ακολούθως:
«Τα ενιαία Ν.Π.Δ.Δ. του άρθρου 2 του ν. 4052/2012 (Α’ 41), µε
δυναµικότητα από 101 κλίνες και άνω δύναται να διαρθρώνονται
σε περισσότερα του ενός τµήµατα, οµοειδούς αντικειµένου.»
Στο άρθρο 4 του ν. 4052/2012 (Α’ 41) προστίθεται παράγραφος 6Α, ως εξής:
«6Α. Το οριζόµενο από τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν.
3868/2010 (Α’ 129) Γραφείο Υποστήριξης του Πολίτη εξακολουθεί να προβλέπεται σε κάθε νοσοκοµείο που περιλαµβάνεται στο
ενιαίο νοµικό πρόσωπο.»
Στο άρθρο 1 του ν. 4052/2012 (Α’ 41) προστίθεται παρ. 4 ως
εξής:
«4. Επιτρέπεται η συνεργασία µεταξύ νοσοκοµείων του Ε.Σ.Υ.
που ανήκουν στην ίδια Υ.ΠΕ., στον επιστηµονικό και εκπαιδευτικό
τοµέα, καθώς και στον τοµέα παροχής υπηρεσιών υγείας και
υποστηρικτικών υπηρεσιών. Για την έναρξη της συνεργασίας
απαιτείται απόφαση του Υπουργού Υγείας, η οποία εκδίδεται
ύστερα από σχετικές αποφάσεις των Διοικητικών Συµβουλίων
των νοσοκοµείων. Στα πλαίσια αυτής της συνεργασίας επιτρέπεται και η µετακίνηση προσωπικού (ιατρικού, νοσηλευτικού, διοικητικού) από νοσοκοµείο σε νοσοκοµείο, εντός των ορίων της
ίδιας Υ.ΠΕ., ανάλογα µε τις προκύπτουσες ανάγκες και για την
κάλυψη των εκάστοτε λειτουργικών αναγκών των νοσοκοµείων.
Αρµόδιος για την έκδοση της απόφασης µετακίνησης ορίζεται ο
Διοικητής της Υ.ΠΕ. και στην απόφαση ορίζεται και το χρονικό
διάστηµα µετακίνησης.»
Γ) Αναδιάταξη του καθεστώτος διασύνδεσης των νοσοκοµείων
«Γ.Ν. Παίδων «Αγία Σοφία» - Γ.Ν. Παίδων «Π και Α Κυριακού» Γ.Ν. Παίδων Πεντέλης και «Γ.Ν.Α. Σισµανόγλειο - «Αµαλία Φλέµιγκ»».
Από τη δηµοσίευση του παρόντος και κατ’ εξαίρεση των διατάξεων του άρθρου 2 του ν. 4052/2012 (Α’ 41):
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α) το ενιαίο και αυτοτελές Ν.Π.Δ.Δ. Γ.Ν. Παίδων «Αγία Σοφία»
- Γ.Ν. Παίδων Πεντέλης καταργείται. Τα συναπαρτίζοντα αυτό
νοσοκοµεία: (α) Γ.Ν. Παίδων «Αγία Σοφία» και (β) Γ.Ν. Παίδων
Πεντέλης ανακτούν την νοµική τους αυτοτέλεια.
β) Το Γ.Ν. Παίδων «Αγία Σοφία» ως ανεξάρτητο εφεξής
Ν.Π.Δ.Δ. παραµένει σε καθεστώς διασύνδεσης µε το Γ.Ν. Παίδων
«Π και Α Κυριακού».
γ) Τα κάτωθι αυτοτελή νοσοκοµεία του ΕΣΥ διασυνδέονται και
λειτουργούν εφεξής υπό την εποτττεία ενιαίου συλλογικού οργάνου διοίκησης: (1) «Γ.Ν. Παίδων Πεντέλης» και (2) «Γ.Ν.Α. Σισµανόγλειο - «Αµαλία Φλέµιγκ»».
δ) Οι διατάξεις των παραγράφων 11, 12, 13 και 14, του άρθρου
66, του ν. 3984/2011 (Α’ 150) και του άρθρου 70, του ν. 3918/2011
(Α’ 31), καθώς και οι διατάξεις της παραγράφου 1 γ’ και δ’ του
παρόντος έχουν εφαρµογή και επί των ως άνω διασυνδεοµένων
Νοσοκοµείων.
Εφεξής, οι Υ4α/οικ.123909 (Β’ 3499), Υ4α/οικ.84627 (Β’ 1681),
Υ4α/οικ. 123892 (Β’ 3515) υπουργικές αποφάσεις παύουν να
ισχύουν.
Με απόφαση του Υπουργού Υγείας ρυθµίζεται κάθε είδους λεπτοµέρεια που αφορά στα ανωτέρω διασυνδεόµενα Νοσοκοµεία
του ΕΣΥ (1) «Γ.Ν. Παίδων Πεντέλης» και (2) «Γ.Ν.Α. «Σισµανόγλειο»-Αµαλία Φλέµιγκ».

δηµόσιου τοµέα κατά προτεραιότητα και σε περίπτωση έλλειψης
υπηρεσιακών αναγκών σε υπηρεσίες του ευρύτερου δηµόσιου
τοµέα, στην περιοχή που υπηρετεί ο/η σύζυγός τους.
Γιατροί για τους οποίους έχει παρέλθει επταετία από την ηµεροµηνία κτήσης του τίτλου ειδικότητας και οι οποίοι κατά την εγγραφή τους στον κατάλογο δεν έχουν υπερβεί το εξηκοστό έτος
της ηλικίας τους µπορούν κατά παρέκκλιση να παραµένουν στον
κατάλογο και να τοποθετούνται στις άγονες, αποµακρυσµένες,
νησιωτικές και προβληµατικές περιοχές.
Για την κατάληψη θέσης κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ. η προϋπηρεσία
του επικουρικού ιατρού σε νησιωτικές, άγονες, αποµακρυσµένες
ή προβληµατικές περιοχές θα υπολογίζεται εις διπλούν σε σχέση
µε την προϋπηρεσία στα υπόλοιπα νοσοκοµεία.
Με αποφάσεις του Υπουργού Υγείας καθορίζονται οι νησιωτικές, άγονες, προβληµατικές και αποµακρυσµένες περιοχές και
κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια. Η ισχύς της παρούσας διάταξης αρχίζει έξι (6) µήνες µετά τη δηµοσίευση του νόµου στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 19
Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης (Ε.Κ.Α.)

1. Σε κάθε Υγειονοµική Περιφέρεια τηρείται ενιαίος κατάλογος εγγραφής επικουρικών ιατρών στον οποίο εγγράφονται,
κατά ειδικότητα, κατόπιν αιτήσεώς τους ιατροί που απέκτησαν
ιατρική ειδικότητα κατά την τελευταία επταετία από την ηµεροµηνία υποβολής της σχετικής αίτησης.
Η τοποθέτηση των επικουρικών ιατρών από τον προαναφερόµενο κατάλογο γίνεται µε απόφαση του Διοικητή της εκάστοτε
Υγειονοµικής Περιφέρειας, µε βάση τις ανάγκες των νοσοκοµείων αρµοδιότητάς του.
Οι επιµέρους λεπτοµέρειες για τον τρόπο επιλογής, την κατάρτιση του εν λόγω καταλόγου, τη διαδικασία εγγραφής σε
αυτόν των υποψηφίων, καθώς και τα σχετικά µε τη δηµοσιότητα
της σχετικής προκήρυξης καθορίζονται µε κοινή απόφαση των
Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Υγείας. Ο υφιστάµενος, κατά το χρόνο δηµοσίευσης του παρόντος, κατάλογος επικουρικών ιατρών παραµένει ως
έχει και µεταφέρεται αυτούσιος σε όλες τις Υγειονοµικές Περιφέρειες.
Οι διατάξεις των εσωτερικών περιπτώσεων γ’, δ’, ε’ του εσωτ.
αρίθµ. 2, του άρθρου 2, του ν. 3868/2010 (Α’129) παραµένουν σε
ισχύ.
2. Στις παραγράφους 2, 3 και 4 του άρθρου 22 του ν. 4208/
2013 (Α’252), διαγράφονται οι λέξεις «στη Γ’ Ζώνη σύµφωνα µε
την Υ10α/ Γ.Π. (Β’1145)» και οι λέξεις «στη Γ’ Ζώνη ως ανωτέρα»,
όπου αυτές απαντώνται στη διάταξη.

1. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 17 του άρθρου 8 του ν. 3868/
2010 (Α’129) αντικαθίσταται ως εξής:
«Με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Υγείας, Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονοµικών, εκδίδεται ο οργανισµός του, ρυθµίζονται όλες οι
αναγκαίες µεταβολές, λόγω της υπαγωγής στο νέο νοµοθετικό
καθεστώς, καθώς και όλα τα θέµατα οργάνωσης και λειτουργίας
του, κατ’ εφαρµογή των διατάξεων που ισχύουν για τα νοσοκοµεία του Ε.Σ.Υ..»
2. Οι πάσης φύσεως λειτουργικές δαπάνες του Εθνικού Κέντρου Αποκατάστασης (Ε.Κ.Α.) που διασυνδέθηκε µε το Νοσοκοµείο ΚΑΤ βάσει της Υπουργικής Απόφασης Υ4α/οικ.84627/2011
(Β’1681) εκκαθαρίζονται και βαρύνουν τις πιστώσεις του προϋπολογισµού του Γενικού Νοσοκοµείου Αττικής ΚΑΤ.
3. Έως την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου το Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης (Ε.Κ.Α.) εξακολουθεί να λειτουργεί κατ’ εφαρµογή των
ισχυουσών, περί συστάσεώς του διατάξεων.
Άρθρο 20
Κίνητρα υπέρ επικουρικών ιατρών στις άγονες,
αποµακρυσµένες, νησιωτικές
και προβληµατικές περιοχές
Στο άρθρο 6 παρ. 6 εδάφιο β’ του ν. 4052/2012 (Α’41) προστίθεται το εξής:
«Ο χρόνος διάρκειας της σύµβασης των επικουρικών ιατρών
οι οποίοι τοποθετούνται σε άγονες, αποµακρυσµένες, νησιωτικές
και προβληµατικές περιοχές µπορεί να ορίζεται έως και τρία (3)
έτη. Οι Ο.Τ.Α. και τα Ν.Π.Δ.Δ. αυτών δύνανται να παρέχουν δωρεάν σίτιση και κατάλληλο κατάλυµα διαµονής για τον τοποθετηµένο επικουρικό ιατρό και ιατρό υπηρεσίας υπαίθρου στην
περιοχή τους, για όλη τη διάρκεια της σύµβασης ή θητείας τους.
Σε περίπτωση κατά την οποία τοποθετηθεί ως επικουρικός ιατρός σε νησιωτική, άγονη, προβληµατική ή αποµακρυσµένη περιοχή ένας εκ των συζύγων, δικαιούται, κατά παρέκκλιση του
καταλόγου, να τοποθετηθεί κατά προτεραιότητα ο/η σύζυγος
στην αντίστοιχη ειδικότητα εφόσον αυτή προκηρυχθεί.
Τακτικοί υπάλληλοι και υπάλληλοι Ι.Δ.Α.Χ. δηµοσίων υπηρεσιών και Ν.Π.Δ.Δ., που κατέχουν οργανικές ή προσωποπαγείς θέσεις και είναι σύζυγοι των επικουρικών ιατρών που θα
τοποθετηθούν σε νησιωτικές, άγονες, αποµακρυσµένες ή προβληµατικές περιοχές επιτρέπεται να αποσπώνται, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων, σε υπηρεσίες του στενού

Άρθρο 21
Διαδικασία επιλογής επικουρικών ιατρών
για την κάλυψη των αναγκών
των νοσοκοµείων της χώρας

Άρθρο 22
Τιµολόγηση των φαρµάκων και συναφή θέµατα
1. Η µέγιστη τιµή των φαρµάκων αναφοράς υπό καθεστώς
προστασίας του πρώτου διπλώµατος ευρεσιτεχνίας της δραστικής ουσίας ορίζεται ως ο µέσος όρος των τριών χαµηλότερων
τιµών των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύµφωνα µε
το ανωτέρω εδάφιο, οι µέγιστες τιµές πρέπει να αναθεωρούνται
τακτικά προς τα κάτω κάθε φορά που δηµοσιεύεται ένα δελτίο
τιµών, όπως ορίζεται στις διατάξεις της παραγράφου 4 και του
σηµείου 5 κατωτέρω.
2. Οι τιµές των πρωτοτύπων φαρµακευτικών προϊόντων µετά
την πιστοποίηση µε κάθε πρόσφορο τρόπο της λήξης της ισχύος
του πρώτου Εθνικού ή Ευρωπαϊκού διπλώµατος ευρεσιτεχνίας
της δραστικής ουσίας των αντιστοίχων προϊόντων, εφόσον για
αυτά υπάρχει γενόσηµο που κυκλοφορεί, µειώνονται αυτόµατα
είτε στο 50% της τελευταίας τιµής υπό προστασία είτε στο µέσο
όρο των τριών χαµηλότερων τιµών των κρατών - µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον είναι χαµηλότερος του 50% της τελευταίας τιµής υπό προστασία και στις περιπτώσεις που δεν
υπάρχει γενόσηµο που να κυκλοφορεί, στο µέσο όρο των τριών
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χαµηλότερων τιµών των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύµφωνα µε το ανωτέρω εδάφιο, οι µέγιστες τιµές πρέπει
να αναθεωρούνται τακτικά προς τα κάτω κάθε φορά που δηµοσιεύεται ένα δελτίο τιµών, όπως ορίζεται στις διατάξεις της παραγράφου 4 και του σηµείου 5 κατωτέρω.
3. Η µέγιστη τιµή των γενοσήµων φαρµάκων ορίζεται στο 65%
της τιµής του αντίστοιχου φαρµάκου αναφοράς, του οποίου έχει
λήξει η περίοδος προστασίας, και του οποίου η τιµή ορίζεται
σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. Όταν περισσότερα από ένα γενόσηµα προϊόντα λαµβάνουν άδεια κυκλοφορίας, εφαρµόζεται δυναµική τιµολόγηση βάσει του όγκου των
πωλήσεων, όπως θα οριστεί µε απόφαση του Υπουργού Υγείας.
Σύµφωνα µε το ανωτέρω εδάφιο, οι µέγιστες τιµές πρέπει να
αναθεωρούνται τακτικά προς τα κάτω, κάθε φορά που δηµοσιεύεται ένα δελτίο τιµών, όπως ορίζεται στις διατάξεις της παραγράφου 4 και του σηµείου 5 κατωτέρω.
4. Οι καθορισµένες τιµές, όπως ορίζεται στις παραγράφους 1
έως 3 του παρόντος, αντιπροσωπεύουν τις µέγιστες θεσπισµένες
τιµές και οι κάτοχοι αδειών κυκλοφορίας δύνανται να προσφέρουν σε οποιαδήποτε χρονική στιγµή, τιµές χαµηλότερες, οι
οποίες στη συνέχεια γίνονται εφαρµοστέες µε ένα συµπληρωµατικό δελτίο τιµών. Στις περιπτώσεις που κάτοχοι αδειών κυκλοφορίας φαρµάκων που έχει λήξει η περίοδος προστασίας
προσφέρουν χαµηλότερες τιµές, αυτές δεν επηρεάζουν αυτόµατα τις τιµές των αντιστοίχων γενοσήµων, οι τιµές των οποίων
δύνανται να µειωθούν σε αυτές τις περιπτώσεις µετά από αίτηση
του κατόχου της άδειας κυκλοφορίας. Αυξήσεις τιµών δεν επιτρέπονται κατά τις αναθεωρήσεις των τιµών µε εφαρµογή των
διατάξεων των παραγράφων 1 έως 3, εκτός από τις περιπτώσεις
που αφορούν διορθώσεις. Οι κανόνες τιµολόγησης, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος ισχύουν αναδροµικά από 1.1.2012. Ειδικότερα, για την εφαρµογή των ως άνω
διατάξεων πριν την 1.1.2012 θα εφαρµοσθούν οριζόντιες µειώσεις τιµών που θα προσδιορίζονται µε απόφαση του Υπουργού
Υγείας.
5. Οι τιµές εκδίδονται εντός των χρονικών περιθωρίων που ορίζονται στην Κοινοτική Οδηγία περί Διαφάνειας. Πλήρεις αναθεωρήσεις τιµών πραγµατοποιούνται δύο φορές το χρόνο και
ενδιάµεσα γίνονται τιµολογήσεις νέων φαρµάκων. Στην περίπτωση των γενοσήµων φαρµάκων, οι τιµές δηµοσιεύονται εντός
τριάντα (30) ηµερών από την αίτηση του κατόχου της άδειας κυκλοφορίας και στη συνέχεια εφαρµόζεται η δυναµική τιµολόγηση. Μετά την τιµολόγησή τους νέα γενόσηµα φάρµακα
εντάσσονται αυτόµατα στο θετικό κατάλογο του ν. 3816/2010 µε
φάρµακα που αποζηµιώνονται από τους φορείς κοινωνικής
ασφάλισης και τον ΕΟΠΥΥ, εφόσον τα αντίστοιχα φάρµακα αναφοράς είναι ενταγµένα σε αυτόν. Νέα φάρµακα αναφοράς εντάσσονται στο θετικό κατάλογο µετά από αξιολόγηση των
κλινικών και οικονοµικών δεδοµένων τους και σύµφωνα µε τις
υφιστάµενες κείµενες διατάξεις και ειδικότερα τις διατάξεις της
παρ. 7 του άρθρου 21 του ν. 4052/2012.
6. Στην παρ. 1α του άρθρου 22 του ν. 4052/2012 προστίθεται
εδάφιο ως εξής:
«Ένα επιπρόσθετο 2% προστίθεται στο προαναφερθέν 9% ειδικά για την περίπτωση δραστικών ουσιών που αφορούν φάρµακα που έχουν καταταγεί µόνα τους σε µια θεραπευτική
κατηγορία στο θετικό κατάλογο της παραγράφου 7 του άρθρου
21 του ως άνω νόµου.»
7. Ο πίνακας στην παρ. γ’ του άρθρου 22 του ν. 4052/2012 αντικαθίσταται ως εξής:

Τριµηνιαίος συνολικός
όγκος πωλήσεων ανά
φαρµακευτικό προϊόν
100.000-400.000
400.001-800.000
800.001-1.200.000

Πρόσθετο της περίπτωσης
α’ της παρούσας
παραγράφου ποσό
επιστροφής
(rebate)
2%
4%
6%
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1.200.001-1.600.000
1.600.001-2.000.000
Ανω των 2.000.000

8%
10%
12%

Οι ως άνω επιστροφές υπολογίζονται στη βάση των τιµών παραγωγού.
8. Στο άρθρο 24 του ν. 4052/2012 προστίθεται παράγραφος
ως εξής:
«7. Τα φαρµακεία δεν υπόκεινται σε κανένα rebate ή επιστροφή προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης για το ποσό
των µηνιαίων πωλήσεων που σχετίζονται µε τα φάρµακα που διατέθηκαν και έχουν κόστος ηµερήσιας θεραπείας κάτω από την
τιµή αναφοράς. Επιπρόσθετα, δεν υπόκεινται σε κανένα rebate
ή επιστροφή όταν το 70% σε όγκο των φαρµάκων που διατέθηκαν ή το 50% σε αξία είναι φάρµακα µε κόστος ηµερήσιας θεραπείας µικρότερο από την τιµή αναφοράς.»
9. Τα φάρµακα στον ειδικό κατάλογο του άρθρου 12 του ν.
3816/2010 τα οποία έχουν άδεια κυκλοφορίας για νοσοκοµειακή
µόνο χρήση διατίθενται αποκλειστικά και µόνον από φαρµακεία
των νοσοκοµείων και από τα φαρµακεία του ΕΟΠΥΥ µόνον σε
πολύ ειδικές εξαιρετικές περιπτώσεις και σε κλινικές µε λιγότερες από 60 κλίνες. Ειδικότερα για τη διακίνηση και χορήγηση των
φαρµάκων στον ειδικό κατάλογο του άρθρου 12 του
ν. 3816/2010 αυτών µέσω των ιδιωτικών φαρµακείων προσδιορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Υγείας ειδικά ποσοστά κέρδους χονδρεµπόρων και φαρµακείων και ειδικά ποσοστά
επιστροφών (rebates) για την ένταξή τους στον θετικό κατάλογο
αποζηµιούµενων φαρµάκων από τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης και την πρόσθετη κλιµακούµενη επιστροφή «rebate» ανάλογα µε το συνολικό όγκο πωλήσεων του κάθε τριµήνου, όπως
προσδιορίζονται στο άρθρο 22 του ν. 4052/2012 και τροποποιούνται µε τις ρυθµίσεις τους παρόντος. Τα φάρµακα αυτά δεν
υπόκεινται σε rebate ή εκπτώσεις φαρµακείου προς τους φορείς
κοινωνικής ασφάλισης. Τα φαρµακευτικά προϊόντα του καταλόγου του άρθρου 12 του
ν. 3816/2010, εκτός αυτών
που προορίζονται µόνο για νοσοκοµειακή χρήση, δύνανται να
διατίθενται στους ασθενείς και από τα τρία κανάλια διανοµής (νοσοκοµεία, φαρµακεία ΕΟΠΥΥ, ιδιωτικά φαρµακεία). Ειδικότερα,
η διάθεση των ανωτέρω στα ιδιωτικά φαρµακεία επαφίεται στη
δυνατότητα επιλογής των ΚΑΚ, στην περίπτωση που δεν υπάρχει
µητρώο (registry) ασθενών.
10. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας δύναται να καθορίζονται τα περιθώρια κέρδους των χονδρεµπόρων και των φαρµακοποιών, καθώς και τα rebates και οι εκπτώσεις, για την επίτευξη
των στόχων της φαρµακευτικής πολιτικής. Επιπρόσθετα σε
πλήρη εφαρµογή της ισχύουσας νοµοθεσίας που αφορά τη συνταγογράφηση µε βάση τη δραστική ουσία, δύναται µε απόφαση
του Υπουργού Υγείας να καθορίζονται στόχοι συνταγογράφησης
γενοσήµων φαρµάκων ή φαρµάκων µε κόστος ηµερήσιας θεραπείας κάτω από την τιµή αναφοράς για το σύνολο των ιατρών
που συνταγογραφούν ή επιµέρους ιατρικές ειδικότητες και να
θεσπίζονται κίνητρα και κυρώσεις στις περιπτώσεις µη επίτευξης
των στόχων αυτών.
11. Κάθε αντίθετη διάταξη καταργείται. Οι λεπτοµέρειες εφαρµογής των παραγράφων 1 έως 10 του παρόντος θα γίνει µε
υπουργική απόφαση που θα εκδοθεί από τον Υπουργό Υγείας,
εντός 15 ηµερών από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου.
Άρθρο 23
Ρυθµίσεις για Πανεπιστηµιακές Κλινικές
ή Εργαστήρια που είναι εγκατεστηµένα
σε νοσοκοµεία του Ε.Σ.Υ.
Για την εκλογή ενός µέλους Δ.Ε.Π. ως Διευθυντή Πανεπιστηµιακής Κλινικής ή Εργαστηρίου, η οποία είναι εγκατεστηµένη σε
Νοσοκοµείο του Ε.Σ.Υ., παραµένουν σε ισχύ και εφαρµόζονται
οι διατάξεις της παρ. 22 του άρθρου 28 του ν. 2083/1992 και του
π.δ. 46/1989, όπως αυτές ισχύουν σύµφωνα µε την παρ. 1 του
άρθρου 4 του ν. 4076/2012.
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Άρθρο 24
Σπάνια Νοσήµατα - Παθήσεις
Το άρθρο 12 του παρόντος νόµου αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Ως Σπάνιο Νόσηµα - Πάθηση (Σ.Ν. - Π.) ορίζεται κάθε
νόσος της οποίας ο επιπολασµός δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) ανά
δέκα χιλιάδες (10.000) άτοµα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ορισµός
ο οποίος υιοθετείται και στην Ελλάδα.
2. α. Αναγνωρίζει το ORPHANET ως την επίσηµη βάση δεδοµένων για τις σπάνιες παθήσεις.
β. Αναγνωρίζεται ο «Κατάλογος Σπανίων Νοσηµάτων - Παθήσεων της ORPHANET», όπως αυτός τροποποιείται και συµπληρώνεται κάθε φορά και ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ως πεδίο
αναφοράς για τα Σπάνια Νοσήµατα - Παθήσεις, από αρµόδιες
υπηρεσίες και φορείς του κράτους.
3. Διαµορφώνεται και αναπτύσσεται «Εθνικό Σχέδιο Δράσης
για τα Σπάνια Νοσήµατα - Παθήσεις (Ε.Σ.Δ.Σ.Ν. - Π.)», από το
Υπουργείο Υγείας, µε στόχο το σχεδιασµό και την υλοποίηση πολιτικών υγείας στον τοµέα των νοσηµάτων- παθήσεων αυτών.
Άξονες του εν λόγω Σχεδίου Δράσης ενδεικτικά είναι η ενηµέρωση, η ευαισθητοποίηση, η πρόληψη, η διάγνωση, η θεραπευτική και κάθε άλλη αντιµετώπιση, η έρευνα, η επιµόρφωση κ.λπ..
Με απόφαση του Υπουργού Υγείας εγκρίνεται το «Εθνικό Σχέδιο
Δράσης για τα Σπάνια Νοσήµατα -Παθήσεις (Ε.Σ.Δ.Σ.Ν. - Π.)», το
οποίο δεσµεύει τις αρµόδιες υπηρεσίες και φορείς του Υπουργείου Υγείας για την εφαρµογή του.
4. Στο Κεντρικό Συµβούλιο Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.), συγκροτείται
«Εθνική Επιτροπή για τα Σπάνια Νοσήµατα - Παθήσεις (Ε.Ε.Σ.Ν.Π.)», η οποία έχει πάγιο και διαρκή χαρακτήρα. Με απόφαση του
Υπουργού Υγείας, ύστερα από εισήγηση του ΚΕ.Σ.Υ. καθορίζεται
η σύνθεση, το έργο και κάθε άλλη λεπτοµέρεια για τη λειτουργία
της Ε.Ε.Σ.Ν.-Π..
5. Με κοινές υπουργικές αποφάσεις των Υπουργών Υγείας,
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Εσωτερικών και
Οικονοµικών, καθορίζονται οι όροι και οι διαδικασίες, καθώς και
κάθε άλλη λεπτοµέρεια που σχετίζεται µε την καταγραφή των
Σπανίων Νοσηµάτων-Παθήσεων, τα Ειδικά Κέντρα και τα Κέντρα
Αναφοράς, µε τα ορφανά προϊόντα, µε την έγκαιρη διάγνωση και
την πρώιµη παρέµβαση, µε την υγειονοµική περίθαλψη, µε την
επιµόρφωση επαγγελµατιών υγείας, µε την έρευνα, µε την οργάνωση υπηρεσιών, καθώς και κάθε άλλον τοµέα που προβλέπεται από το Ε.Σ.Δ.Σ.Ν. - Π..»
Άρθρο 25
Εγκατάσταση και λειτουργία φαρµακείων
σε εµπορικά κέντρα και στοές
Στο τέλος της παρ. 1Β του άρθρου 7 του ν. 328/1976 (Α’128)
προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Ειδικά επί φαρµακείων που εγκαθίστανται και λειτουργούν
εντός εµπορικών κέντρων και στοών, η ως άνω απόσταση µετράται από τα πλησιέστερα άκρα των κύριων προσόψεων των φαρµακείων, δια κατευθείαν νοητής γραµµής επί χάρτου ή
τοπογραφικού σχεδιαγράµµατος θεωρηµένου από την αρµόδια
πολεοδοµική υπηρεσία, µη υφισταµένης της υποχρέωσης όπως
οι προσόψεις αυτές ευρίσκονται επί εγκεκριµένης οδού.»
Άρθρο 26
Οικοδοµική άδεια επέκτασης ή προσθήκης
σε κτήρια όπου στεγάζονται Φορείς Παροχής
Υπηρεσιών Υγείας (Φ.Π.Υ.Υ.Κ.Α.)
α) Σε οικόπεδα ή γήπεδα, όπου ήδη υφίστανται κτήρια, που
στεγάζονται Φορείς Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Φ.Π.Υ.Υ.Κ.Α.)
και που τµήµατά τους ή το σύνολό τους στερείται οικοδοµικής
άδειας επέκτασης ή προσθήκης, επιτρέπεται η έκδοση άδειας
δόµησης κατόπιν αιτήσεως του Δηµοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των
Ανωνύµων Εταιρειών, που ελέγχονται από αυτά, καθώς και από
τρίτο για λογαριασµό τους, εφόσον δεν γίνεται υπέρβαση του
µεγίστου επιτρεπόµενου ποσοστού κάλυψης και του συντελεστή
δόµησης και τηρούνται αποστάσεις Δ από τα πίσω και τα πλάγια

όρια του οικοπέδου.
β) Υφιστάµενα κτίρια όπου στεγάζονται Φορείς Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Φ.Π.Υ.Υ.Κ.Α.) επιτρέπεται για λόγους δηµοσίου
συµφέροντος να αναδιαρρυθµιστούν ή να επισκευαστούν για λόγους που αφορούν την ασφάλεια και την υγιεινή χρήση τους,
χωρίς αύξηση του όγκου των κτηρίων, κατόπιν αιτήσεως του Δηµοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ανωνύµων Εταιρειών που ελέγχονται από αυτά, µετά από την έκδοση της σχετικής άδειας
δόµησης.
γ) Στις παραπάνω περιπτώσεις α’ και β’ για λόγους δηµοσίου
συµφέροντος η άδεια δόµησης εκδίδεται εντός δέκα (10) ηµερών από την υποβολή της αίτησης έκδοσής της, η οποία συνοδεύεται από το τοπογραφικό διάγραµµα και διάγραµµα δόµησης, σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 9 του ν. 4030/2011. Ταυτόχρονα η αρχή που εκδίδει την άδεια δόµησης βεβαιώνει τις ελλείψεις του φακέλου, που προκύπτουν από τις διατάξεις του ν.
4030/2011 (νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόµησης κ.λπ.) και τάσσεται αποκλειστική προθεσµία τριών (3) ετών για την συµπλήρωσή τους η οποία άρχεται από τη ηµεροµηνία έκδοσης της
άδειας δόµησης.
Άρθρο 27
Εποπτεία στον τρόπο διοίκησης
και στην οικονοµική διαχείριση
Μονάδων Ψυχικής Υγείας Ν.Π.Δ.Δ.
1. Η παρ. 5 του άρθρου 4 του ν. 2716/1999 (Α’96) αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Για τις Μονάδες Ψυχικής Υγείας που έχουν συσταθεί από
νοσοκοµεία του ν.δ. 2592/1953 και του
ν. 1397/1983 ή
από Μονάδες Ψυχικής Υγείας που ανήκουν σε νοµικά πρόσωπα
δηµοσίου δικαίου ή νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που επιχορηγούνται εν όλω ή εν µέρει,
άµεσα ή έµµεσα από το Δηµόσιο, η εποπτεία εκτείνεται στον
τρόπο διοίκησης, στην οικονοµική τους διαχείριση και στις υπηρεσίες ψυχικής υγείας που παρέχουν προς τον πληθυσµό. Για
τις ανάγκες αποτελεσµατικής εποπτείας και ελέγχου κάθε µορφής, των µονάδων ψυχικής υγείας της παρούσας παραγράφου,
η καθ’ ύλην αρµόδια Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου
Υγείας τηρεί έντυπο και ηλεκτρονικό αρχείο, µε δεδοµένα που
αφορούν στις µονάδες ψυχικής υγείας και στους ωφελούµενους
από τις υπηρεσίες αυτών. Συγκεκριµένα, για τις µονάδες ψυχικής
υγείας, τηρούνται στο Υπουργείο Υγείας κατ’ ελάχιστον, στοιχεία
για τη σύσταση, οργάνωση και λειτουργία των µονάδων, αναλυτικά στοιχεία εργαζοµένων, καθώς και οικονοµικά στοιχεία κάθε
µορφής, ενώ για τους ωφελούµενους και προκειµένου, να καθίσταται δυνατή η κάθε µορφής επιχορήγηση ή πληρωµή εν όλω
ή εν µέρει, άµεσα ή έµµεσα από το Δηµόσιο συσχετιζόµενη µε
αυτούς, θα τηρούνται κατ' ελάχιστον στοιχεία ταυτοποίησης των
ωφελουµένων (ΑΜΚΑ), δηµογραφικά στοιχεία, στοιχεία διενεργούµενων θεραπευτικών ή µη πράξεων συσχετιζόµενων τόσο µε
πληρωµές ή επιχορηγήσεις του Δηµοσίου ως άνω, όσο και µε
τους εργαζόµενους που παρέχουν αυτές τις υπηρεσίες. Οι µονάδες του πρώτου εδαφίου υποχρεούνται στην τήρηση των κατ’
ελάχιστα αναφερόµενων, στο προηγούµενο εδάφιο, στοιχείων
σε διακριτό, έντυπο και ηλεκτρονικό αρχείο, στην έδρα της µονάδας, τα οποία, θα πρέπει να διατίθενται σε επιτόπιους ελέγχους και εφόσον ζητούνται, θα αποστέλλονται, έντυπα και
ηλεκτρονικά, στο Υπουργείο Υγείας, προκειµένου να καθίσταται
δυνατή η επεξεργασία τους και η εν συνεχεία, καταβολή κάθε
µορφής επιχορήγησης ή πληρωµής, εν όλω ή εν µέρει, άµεσα ή
έµµεσα, από το Δηµόσιο, συσχετιζόµενη µε κάθε ωφελούµενο.»
2. Στο άρθρο 4 του ν. 2716/1999, η παράγραφος 6 αναριθµείται σε 12.
3. Στο άρθρο 4 του ν. 2716/1999 (Α’96) συµπληρώνονται νέοι
παράγραφοι 6, 7, 8, 9,10 ως εξής:
«6. Υπεύθυνος επεξεργασίας των ως άνω τηρούµενων στοιχείων στο Υπουργείο Υγείας ορίζεται η καθ' ύλην αρµόδια Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας. Αποδέκτες των
αναγκαίων δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα για την εγκυρότητα των στοιχείων ταυτοποίησης των ωφελουµένων (ΑΜΚΑ) ορί-
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ζονται ο Εθνικός Οργανισµός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και η
ΗΔΙΚΑ Α.Ε., τα οποία σχετίζονται µε την καταβολή επιχορήγησης
ή πληρωµής κάθε µορφής από το Δηµόσιο προς τις µονάδες ψυχικής υγείας.
7. Σκοπός της επεξεργασίας των κατ’ ελάχιστα τηρούµενων
κάθε µορφής στοιχείων, ως άνω, αποτελεί η προάσπιση του δηµοσίου συµφέροντος, η προστασία της ψυχικής υγείας του πληθυσµού µέσω της διασφάλισης έγκυρου και αποτελεσµατικού
πλαισίου εποπτείας και ελέγχου προκειµένου να καθίσταται δυνατή η κάθε µορφής επιχορήγηση, εν όλω ή εν µέρει, άµεσα ή
έµµεσα, από το Δηµόσιο συσχετιζόµενη µε θεραπευτική ή µη
πράξη ανά ωφελούµενο.
8. Ο χρόνος τήρησης των ως άνω δεδοµένων από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας διέπεται από τις διατάξεις περί τήρησης αρχείου δηµοσίων υπηρεσιών.
9. Οι µονάδες της παραγράφου 5 υποχρεούνται στην τήρηση
στοιχείων, όπως αυτά ορίζονται στην ίδια παράγραφο, µέσω
Πληροφοριακού Συστήµατος. Για το σκοπό αυτόν, η Διεύθυνση
Ψυχικής Υγείας σχεδιάζει και λειτουργεί Πληροφοριακό Σύστηµα
Παρακολούθησης Μονάδων Ψυχικής Υγείας. Με απόφαση του
Υπουργού Υγείας καθορίζονται τα στοιχεία που οφείλουν οι µονάδες ψυχικής υγείας να τηρούν ηλεκτρονικά µέσω του ως άνω
Πληροφοριακού Συστήµατος, καθώς και οι κυρώσεις που θα επισύρει η µη τήρηση ή η πληµµελής τήρησή τους. Με την ίδια απόφαση ρυθµίζονται, ειδικότερα, τεχνικά ή λεπτοµερειακά θέµατα,
τήρησης, επεξεργασίας στοιχείων και δεδοµένων, τόσο σε έντυπη, όσο και σε ηλεκτρονική µορφή και γενικότερα, κάθε οργανωτικό και τεχνικό µέτρο για την ασφάλεια της επεξεργασίας των
δεδοµένων, καθώς και κάθε θέµα που άπτεται των διενεργούµενων ελέγχων των µονάδων ψυχικής υγείας.
10. Οι διατάξεις των παραγράφων 5, 6, 7, 8, 9 δεν ισχύουν για
τις Μονάδες Ψυχικής Υγείας των Ενόπλων Δυνάµεων.»
Άρθρο 28
Τροποποίηση του άρθρου 20
του ν. 4109/2013 (Α’16) και άρθρου 16
του ν. 3205/2003 (Α’297)
1. Στο άρθρο 20, παρ. 2, εδάφιο α’ του ν. 4109/2013 (Α’ 16)
µετά τη φράση «είτε µε µετάταξη» προστίθεται η φράση «είτε µε
απόσπαση».
2. Στο άρθρο 20, παρ. 8, εδάφιο α’ του ν. 4109/2013 (Α’16)
µετά τη φράση «είτε µε µετάταξη» προστίθεται η φράση «είτε µε
απόσπαση».
3. Στο τέλος της παρ. 8 του άρθρου 20 του ν. 4109/ 2013 (Α’16)
προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής: «Εφόσον δεν είναι εφικτή η µεταφορά πιστώσεων από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, η καταβολή των πάσης φύσεως αποδοχών και επιδοµάτων της
οργανικής τους θέσης βαρύνει τον φορέα από τον οποίο έχουν
αποσπαστεί πλην εκείνων που συνδέονται µε την άσκηση των καθηκόντων τους στο χώρο και τη θέση που δικαιολογεί την καταβολή τους, οπότε καταβάλλονται από τη Γενική Γραµµατεία
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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Συντονισµού.»
Άρθρο 29
Στην παρ. 13 του άρθρου 9 του ν. 4109/2013 (Α’16) προστίθεται παράγραφος γ’, από τότε που ίσχυε, ως εξής:
«γ. Τα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας, µέχρι την έγκριση των
ενοποιηµένων προϋπολογισµών της τρέχουσας οικονοµικής περιόδου, δύνανται να πραγµατοποιούν δαπάνες και να λειτουργούν µέχρι το τέλος του οικονοµικού έτους (31.12.2013) µε τους
εγκεκριµένους προϋπολογισµούς των Μονάδων Κοινωνικής
Φροντίδας του άρθρου 15 του ν. 3329/2005 (Α’51), όπως αυτοί
εγκρίθηκαν και τροποποιήθηκαν ή θα τροποποιηθούν, κατόπιν
απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας. Η εκτέλεση των προϋπολογισµών γίνεται από τα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας που συστήνονται µε το παρόν άρθρο.
Διαγωνισµοί που τυχόν βρίσκονται σε εξέλιξη συνεχίζονται από
τα Διοικητικά Συµβούλια των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας και
βαρύνουν τους εγκεκριµένους προϋπολογισµούς των Μονάδων
Κοινωνικής Φροντίδας.»
Άρθρο 30
Έναρξη ισχύος
Ο παρών νόµος ισχύει από τη δηµοσίευσή του στην
ρίδα της Κυβερνήσεως.»

Εφηµε-

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ το Σώµα να εξουσιοδοτήσει το Προεδρείο για την υπ’ ευθύνη του επικύρωση των Πρακτικών ως
προς την ψήφιση στο σύνολο του παραπάνω νοµοσχεδίου.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Το Σώµα παρέσχε τη ζητηθείσα εξουσιοδότηση.
Κύριοι συνάδελφοι, έχουν διανεµηθεί τα Πρακτικά της Τρίτης
22 Οκτωβρίου 2013, της Τρίτης 29 Οκτωβρίου 2013, της Τετάρτης 30 Οκτωβρίου 2013 και της Πέµπτης 31 Οκτωβρίου 2013 και
ερωτάται το Σώµα αν τα επικυρώνει.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς τα
Πρακτικά της Τρίτης 22 Οκτωβρίου 2013, της Τρίτης 29 Οκτωβρίου 2013, της Τετάρτης 30 Οκτωβρίου 2013 και της Πέµπτης
31 Οκτωβρίου 2013 επικυρώθηκαν.
Κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη
συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 18.08’ λύεται η συνεδρίαση για αύριο ηµέρα Παρασκευή 29 Νοεµβρίου 2013 και ώρα
10.00’, µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος: κοινοβουλευτικό
έλεγχο, συζήτηση επίκαιρων ερωτήσεων, σύµφωνα µε την ηµερήσια διάταξη που έχει διανεµηθεί.

ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

3156

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

