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Αθήνα, σήµερα στις 5 Μαΐου 2014, ηµέρα Δευτέρα και ώρα
18.08’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία
του Δ’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΙΩΑΝΝΗ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
(ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ: Σύµφωνα µε την από 2-5-2014
εξουσιοδότηση του Σώµατος, επικυρώθηκαν µε ευθύνη του Προεδρείου τα Πρακτικά της ΡΛ’ συνεδριάσεώς του, της Παρασκευής 2 Μαΐου 2014, σε ό,τι αφορά την ψήφιση στο σύνολο του
σχεδίου νόµου: «Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών
ιδρυµάτων και προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυµάτων
και επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωµάτωση της oδηγίας
2013/36/ΕΕ), κατάργηση του ν. 3601/2007 και άλλες διατάξεις»,
καθώς και των συνεδριάσεων της Πέµπτης 13 Μαρτίου 2014, της
Τρίτης 18 Μαρτίου 2014 και της Τετάρτης 26 Μαρτίου 2014)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στην ηµερήσια
διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Συνέχιση της συζήτησης επί των άρθρων και του συνόλου του
σχεδίου νόµου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: «Άσκηση εµπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήµατος».
Στη συνεδρίαση της Παρασκευής συζητήθηκε και ψηφίστηκε
το νοµοσχέδιο επί της αρχής.
Στη σηµερινή συζήτηση θα συζητηθούν τα άρθρα και οι τροπολογίες του νοµοσχεδίου ως µία ενότητα.
Από τον Λαϊκό Σύνδεσµο-Χρυσή Αυγή ορίζεται ειδικός αγορητής ο Βουλευτής Εύβοιας κ. Μίχος και Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ο κ. Κασιδιάρης.
Τον λόγο έχει η εισηγήτρια της Νέας Δηµοκρατίας κ. Μαρία
Αντωνίου.
ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ,
το παρόν νοµοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ρυθµίζει ενιαία το θεσµικό και νοµικό πλαίσιο
άσκησης κάθε είδους εµπορικής δραστηριότητας εκτός καταστήµατος και καθορίζει τους όρους λειτουργίας και οργάνωσης
των λαϊκών αγορών και την άσκηση του υπαίθριου, πλανόδιου
και στάσιµου εµπορίου.
Αποτελεί ένα ενιαίο και κωδικοποιηµένο νοµοθετικό κείµενο
που στόχο έχει να απλοποιήσει την υφιστάµενη νοµοθεσία περί
υπαιθρίου εµπορίου, η οποία βρισκόταν έως σήµερα διατυπωµένη σε πληθώρα νόµων, προεδρικών διαταγµάτων και
υπουργικών αποφάσεων, έτσι ώστε να ενισχύσει τον ανταγωνι-

σµό και τη διαφάνεια, µε απώτερο στόχο το όφελος και την
ποιοτικότερη εξυπηρέτηση του καταναλωτή.
Το φερόµενο σχέδιο νόµου αποτελείται από οκτώ κεφάλαια.
Θα ήθελα να αναφερθώ συνοπτικά στις βασικότερες διατάξεις
που περιλαµβάνονται στο κάθε κεφάλαιο.
Το πρώτο Κεφάλαιο, άρθρα 1-2, περιλαµβάνει τις γενικές
διατάξεις στις οποίες αφ’ ενός περιγράφεται ο σκοπός του
νοµοσχεδίου, δηλαδή η ρύθµιση κάθε είδους εµπορικής δραστηριότητας υπαίθριου εµπορίου και αφετέρου παρατίθενται οι
βασικοί ορισµοί για την εφαρµογή των διατάξεων.
Με το άρθρο 2, προκύπτει σαφώς ο διαχωρισµός των δραστηριοτήτων του υπαιθρίου εµπορίου, το πλανόδιο και στάσιµο
υπαίθριο εµπόριο, η υπαίθρια οργανωµένη αγορά, καθώς και η
διάκριση –για πρώτη φορά- των λαϊκών αγορών από τις
βιολογικές λαϊκές αγορές, αυτές δηλαδή στις οποίες διατίθενται
αποκλειστικά βιολογικά προϊόντα.
Στο δεύτερο Κεφάλαιο, άρθρα 3-7, περιλαµβάνονται γενικές
διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία και οργάνωση των λαϊκών
αγορών, την ίδρυση, τη µεταφορά, επέκταση και κατάργηση των
λαϊκών αγορών και την αλλαγή λαϊκής αγοράς, αµοιβαία ή µη,
από τους πωλητές.
Ειδικότερα στο άρθρο 3, προσδιορίζονται αναλυτικά οι χώροι
και οι µέρες λειτουργίας των λαϊκών αγορών, ενώ για τη ρύθµιση
τεχνικών λεπτοµερειών της λειτουργίας των λαϊκών αγορών –
όπως, για παράδειγµα, η οριοθέτηση, η διαγράµµιση στο χώρο
λειτουργίας, οι ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των πωλητών, η καθαριότητα κ.λπ.- προβλέπεται η έκδοση κανονιστικών
πράξεων από τους αρµόδιους φορείς.
Θα ήθελα να σταθώ ιδιαίτερα στο άρθρο 5, το οποίο ρυθµίζει
συνολικά το ζήτηµα της χορήγησης των θέσεων στους πωλητές
των λαϊκών αγορών και το οποίο αποτέλεσε ένα από τα επίµαχα
σηµεία κατά τη συζήτηση στην επιτροπή, αλλά είναι και η βασική
ένσταση των φορέων.
Σύµφωνα, λοιπόν, µε τη σχετική νοµοτεχνική βελτίωση που κατέθεσε ο Υπουργός, οι πωλητές τοποθετούνται πλέον σε θέσεις
σε κάθε λαϊκή αγορά ξεχωριστά, µε απόφαση του οικείου περιφερειάρχη για τις λαϊκές αγορές της Αττικής και της Θεσσαλονίκης και του οικείου δηµάρχου για τις λοιπές λαϊκές αγορές.
Η απόφαση εκδίδεται µε βάση τα αποτελέσµατα κλήρωσης
που θα διενεργηθεί εφάπαξ και όχι ανά έτος, όπως ήταν το αρχικό νοµοσχέδιο, τον Ιανουάριο του 2015 από τριµελή επιτροπή
της οποίας προεδρεύει δικαστικός, ενώ από τον Ιανουάριο του
2016 και κάθε Ιανουάριο εφεξής, οι πωλητές λαϊκών αγορών θα
µετατοπίζονται κατά µία µόνο θέση και θα καταλαµβάνουν την
αµέσως επόµενη κατά αύξοντα αριθµό θέση. Με τον τρόπο αυτό
επιλύεται ένα αίτηµα των φορέων που δεχθήκαµε στην επιτροπή,
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όσον αφορά το να ξέρουν οι καταναλωτές πού µπορούν να τους
βρίσκουν.
Επίσης, µε κλήρωση κατά τα ως άνω που περιέγραψα, τον Ιανουάριο κάθε έτους θα γίνεται και η πλήρωση των κενών και νέων
θέσεων που θα προκύπτουν από την ίδρυση, τη µεταφορά ή και
την επέκταση της λαϊκής αγοράς.
Με τον τρόπο αυτό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αφ’ ενός θα
πάψουν οι σχέσεις που είχαν κάποιοι µε διοργανωτές των λαϊκών
αγορών κι αφ’ ετέρου επιλύεται η βασική ανησυχία των πωλητών
ότι ενδεχοµένως οι πελάτες τους θα δυσκολεύονται να τους βρίσκουν.
Έτσι, λοιπόν, οι πωλητές σε καµµία περίπτωση δεν χάνουν τη
σταθερή πελατεία τους που έχουν δηµιουργήσει σε βάθος χρόνου αλλά και δίνονται ίσες ευκαιρίες σε όλους. Αυτό είναι και το
σηµαντικό. Δεν µπορεί, λοιπόν, κάποιοι να είναι µονίµως ευνοούµενοι και προνοµιούχοι.
Οι παραγωγοί πωλητές τοποθετούνται χωριστά από τους
επαγγελµατίες πωλητές και διαθέτουν διαφορετικό χρώµα
αδειών. Έχουν πράσινο χρώµα αδειών οι παραγωγοί και µπλεγαλάζιο οι επαγγελµατίες πωλητές.
Οι πωλητές βιοµηχανικών προϊόντων τοποθετούνται υποχρεωτικά στην αρχή ή στο τέλος των λαϊκών αγορών, για να εξασφαλίζεται ακόµη περισσότερο η προστασία των καταναλωτών.
Φυσικά, ο ανώτατος αριθµός θέσεων πωλητών καθορίζεται µε
απόφαση του οικείου δηµοτικού συµβουλίου για τις λαϊκές αγορές που λειτουργούν στη χωρική του αρµοδιότητα και συναρτάται από τον πληθυσµό, όπως είναι φυσικό, του δήµου βάσει της
τελευταίας απογραφής, ενώ µε σχετική νοµοτεχνική βελτίωση
που κατατέθηκε την πρώτη µέρα συζήτησης του νοµοσχεδίου
προβλέπεται ρητά και καθίσταται πλέον σαφές για όλους ότι ο
υφιστάµενος αριθµός αδειών δεν δύναται να µειωθεί. Άρα, δεν
χάνονται θέσεις στις λαϊκές αγορές.
Τέλος, ιδιαίτερη σηµασία έχει και το άρθρο 7, το οποίο ρυθµίζει το ανταποδοτικό τέλος το οποίο υποχρεούνται να καταβάλλουν οι προσερχόµενοι πωλητές στις λαϊκές αγορές όλης της
χώρας, και περιλαµβάνει τους βασικούς κανόνες για τη διαδικασία καταβολής και είσπραξής του.
Η παράγραφος 7 του άρθρου 7, αποδεικνύει έµπρακτα την κοινωνική ευαισθησία του νοµοθέτη στη σηµερινή δύσκολη συγκυρία καθώς προβλέπεται για πρώτη φορά ότι µε κοινή υπουργική
απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και του Υπουργού Εσωτερικών µπορεί να διατίθεται ποσοστό έως 10% από το υπόλοιπο
60% των εσόδων του ηµερήσιου τέλους αποκλειστικά για την οικονοµική ενίσχυση ανέργων, πολυτέκνων κι άλλων ευπαθών πληθυσµιακών οµάδων, όχι µε χρηµατική παροχή αλλά µε χορήγηση
ειδών που πωλούνται στις λαϊκές αγορές. Θα ήθελα κι από του
Βήµατος, κύριε Υπουργέ, να σας ζητήσω αν µπορούµε να προσθέσουµε και τους τριτέκνους, µετά από αίτηµα που δεχθήκαµε
αρκετοί συνάδελφοι.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Θα µου δώσετε λίγα λεπτά ακόµη, κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ. Είµαι εισηγήτρια. Δεκαπέντε λεπτά δεν έχουµε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Όχι, οκτώ λεπτά
είναι κανονικά ο χρόνος για τους εισηγητές στην επί των άρθρων
συζήτηση. Προσπαθήστε σε ένα-δύο λεπτά να ολοκληρώσετε.
ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ: Στο τρίτο Κεφάλαιο περιλαµβάνονται ειδικές διατάξεις για τους πωλητές λαϊκών αγορών. Αυτοί διακρίνονται σε παραγωγούς και επαγγελµατίες πωλητές, ενώ τη
σχετικά άδεια πώλησης, µπορούν να λάβουν από φυσικά πρόσωπα και συνεταιριστικές οργανώσεις οι αναγνωρισµένες οµάδες παραγωγών, υπό συγκεκριµένες προϋποθέσεις.
Το άρθρο 9, αναφέρεται στην άδεια παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών και ρυθµίζει αναλυτικά τους δικαιούχους, τις προϋποθέσεις, τον τύπο και το περιεχόµενο της άδειας παραγωγού
πωλητή, καθώς και τον κατάλογο των προϊόντων που δύνανται
να πωλούν στις λαϊκές αγορές οι παραγωγοί. Στον κατάλογο
αυτό έχουν προστεθεί -και εδώ είναι κάτι σηµαντικό που οφείλουµε να αναφέρουµε- τα παραδοσιακά ζυµαρικά και τα αλλαντικά, µε την προϋπόθεση ότι αποτελούν προϊόντα παραδοσιακής
οικοτεχνίας και ότι τηρούνται οι κανόνες ασφάλειας και υγιεινής
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των τροφίµων.
Ιδιαίτερα σηµαντική για την καταπολέµηση του φαινοµένου
των ψευδοπαραγωγών, δηλαδή αυτών που µισθώνουν εκτάσεις
σε διάφορες περιοχές της χώρας για να πωλούν όλο το χρόνο
προϊόντα στη λαϊκή, είναι η διάταξη του άρθρου 10. Σύµφωνα µε
αυτή, για να αποκτήσουν άδεια πώλησης οι παραγωγοί, θα πρέπει όχι µόνο το 50% του ετήσιου εισοδήµατός τους να προέρχεται από γεωργική εκµετάλλευση αλλά και σε περίπτωση που
µισθώνουν αγροτικές εκτάσεις, αυτές πρέπει να βρίσκονται
εντός των ορίων της περιφερειακής ενότητας της µόνιµης κατοικίας τους. Και εδώ ζητάµε -και ζητήθηκε- αυτό να γίνει και σε
όµορες περιφέρειες και αυτό θα αποδεικνύεται από σχετική βεβαίωση του ΟΣΔΕ.
Η άδεια ισχύει για όσο χρόνο αναγράφεται στη βεβαίωση από
την τριµελή επιτροπή, που προβλέπεται στο άρθρο 11, και της
οποίας το έργο είναι καθοριστικής σηµασίας, αφού τα µέλη µεταβαίνουν αυτοπροσώπως και πραγµατοποιούν αυτοψίες στις
καλλιέργειες των παραγωγών, προκειµένου να διαπιστώσουν
όλα τα απαραίτητα στοιχεία που απαιτούνται για τη χορήγηση
της πιο πάνω βεβαίωσης.
Στο άρθρο 14, ρυθµίζεται σχετικά µε την άδεια των επαγγελµατιών πωλητών λαϊκών αγορών ότι κάθε φυσικό πρόσωπο που
δεν είναι παραγωγός µπορεί να αποκτήσει άδεια επαγγελµατία
πωλητή µετά από προκήρυξη και διενέργεια δηµόσιας, επίσης,
κλήρωσης. Η διάρκεια της άδειας από το παρόν νοµοσχέδιο
πλέον είναι αόριστη και ανακαλείται αυτοδικαίως µόλις εκλείψει
ο χρόνος για τον οποίο χορηγήθηκε, ενώ για την ανανέωσή της,
απαιτείται η προσκόµιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας του πωλητή.
Μια ακόµη καινοτοµία του παρόντος νοµοσχεδίου είναι ότι
σύµφωνα µε την παράγραφο 9 του ίδιου άρθρου προβλέπεται
ότι οι επαγγελµατίες πωλητές µπορούν να πωλούν προϊόντα από
περισσότερες κατηγορίες, µε συγκεκριµένους συνδυασµούς, και
όχι µόνο από µία όπως ίσχυε.
Σύµφωνα µε το άρθρο 15, η άδεια επαγγελµατία πωλητή είναι
προσωποπαγής και αµεταβίβαστη. Επιτρέπεται, όµως, κατ’ εξαίρεση η µεταβίβαση της άδειας µία µόνο φορά στον ή στη σύζυγο
ή στα συνοικούντα τέκνα, σε περίπτωση θανάτου του δικαιούχου
της άδειας ή µόνιµης αναπηρίας σε ποσοστό 67%. Προστίθεται,
δηλαδή, η δυνατότητα να µεταβιβάζεται αυτή η άδεια. Είναι, επίσης, µία σηµαντική πρωτοβουλία αυτού του νοµοσχεδίου. Επίσης, µπορεί να µεταβιβαστεί και σε υπάλληλο του δικαιούχου
από τη στιγµή που εργάζεται µαζί του για τουλάχιστον πέντε χρόνια.
Στο τέταρτο Κεφάλαιο, άρθρα 18 µέχρι 20, τίθενται ειδικές διατάξεις για τις βιολογικές λαϊκές αγορές και τη διακριτή λειτουργία τους. Ορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία χορήγησης
άδειας παραγωγού πωλητή βιολογικών προϊόντων, καθώς και οι
προϋποθέσεις πιστοποίησης των βιολογικών προϊόντων. Επίσης,
επεκτείνεται και στους παραγωγούς που συµµετέχουν στις λαϊκές αγορές η υποχρέωση καταβολής του ηµερήσιου ανταποδοτικού τέλους στους φορείς λειτουργίας.
Στο πέµπτο Κεφάλαιο, άρθρο 21, και σύµφωνα µε τη σχετική
τροπολογία και νοµοτεχνική βελτίωση, καταργούνται από
31/7/2014, µε την τροπολογία που ήρθε από τους συναρµόδιους
Υπουργούς, οι Οργανισµοί Λαϊκών Αγορών Αττικής και Θεσσαλονίκης και µεταφέρονται οι αρµοδιότητές τους, οι πάσης φύσης
έννοµες σχέσεις, καθώς και το προσωπικό τους στην Περιφέρεια
Αττικής και στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας αντίστοιχα.
Επίσης, λήγει αυτοδίκαια και αζηµίως για το ελληνικό δηµόσιο,
η θητεία του προέδρου και των µελών οργάνων διοίκησης των
δύο καταργούµενων φορέων.
Η εν λόγω ρύθµιση κρίνεται αναγκαία προκειµένου να αντιµετωπιστεί ο κατακερµατισµός αρµοδιοτήτων που διέπει την εποπτεία των εν λόγω οργανισµών, ενώ οι αρµοδιότητές τους θα
ασκούνται πλέον από τις νέες διευθύνσεις που δηµιουργούνται
για το σκοπό αυτό στις Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας.
Στο έκτο Κεφάλαιο, άρθρα 22 µέχρι 29, που σύµφωνα µε τη
νέα αρίθµηση του νοµοσχεδίου αποτελούν πλέον τα παλαιά
άρθρα 26 µε 36, ρυθµίζεται η άσκηση του υπαίθριου εµπορίου,
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πλανόδιου και στάσιµου.
Για τη χορήγηση της σχετικής άδειας προβλέπονται αναλογικά
τόσο τα κοινωνικά κριτήρια -ποσοστό 54% σε κοινωνικά ευπαθείς
οµάδες κατά προτεραιότητα- όσο και τα της δηµόσιας κλήρωσης
για τη χορήγηση αδιάθετων αδειών.
Για την καταπολέµηση του αθέµιτου ανταγωνισµού εις βάρος
του στεγασµένου εµπορίου, προβλέπονται ειδικές ρυθµίσεις και
περιορισµοί στην άσκηση του υπαίθριου εµπορίου. Η σηµαντικότερη είναι στο άρθρο 22, το οποίο απαγορεύει την πώληση από
τους υπαίθριους πωλητές των ειδών τους κατά τις ηµέρες και
ώρες που τα αντίστοιχα καταστήµατα οµοειδών ειδών παραµένουν κλειστά, µε εξαίρεση τις εµποροπανηγύρεις και τις κινητές
καντίνες.
Στην ίδια κατεύθυνση κινείται και το άρθρο 25, το οποίο απαγορεύει την άσκηση του υπαίθριου πλανοδίου εµπορίου πλησίον
καταστηµάτων που διαθέτουν οµοειδή είδη, σε δήµους µε πληθυσµό πάνω από τρεις χιλιάδες κατοίκους.
Όµως και στο άρθρο 26, περιορίζεται χρονικά η διάρκεια και
µε νοµοτεχνική βελτίωση πλέον είναι πέντε ηµέρες για τις εµποροπανηγύρεις και δέκα µέρες στις πασχαλινές και χριστουγεννιάτικες αγορές, ενώ µέχρι σήµερα δεν υπήρχε πλαφόν στη
διάρκειά τους.
Στο έβδοµο Κεφάλαιο, καθορίζονται οι αρµόδιες υπηρεσίες
για τον έλεγχο των διατάξεων του παρόντος νοµοσχεδίου και
προβλέπονται αυστηρότερες διοικητικές και ποινικές κυρώσεις
για τους πωλητές του άρθρου 11, σε περίπτωση που η δήλωση
περιέχει αναληθή ή ακριβή στοιχεία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Αν έχετε την καλοσύνη, ολοκληρώστε για να µπορέσουµε να προχωρήσουµε.
ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ: Επίσης. µε σχετική τροπολογία τα διοικητικά πρόστιµα που επιβάλλονται, σύµφωνα µε το άρθρο 33,
πρώην 40, αποδίδονται κατά ποσοστό 10% σε λογαριασµό του
οικείου δήµου όπου επιβάλλονται και κατά ποσοστό 90% στον
κρατικό προϋπολογισµό, ώστε να εξασφαλίζεται και η συνδροµή
των υπηρεσιών του δήµου στις λοιπές ελεγκτικές αρχές.
Τέλος, το πιο σηµαντικό, σύµφωνα µε το άρθρο 35, είναι ότι
για πρώτη φορά στο Συντονιστικό Κέντρο Αντιµετώπισης του παραεµπορίου δηµιουργείται ηλεκτρονική βάση, στην οποία θα
συγκεντρώνονται το πρώτο δεκαήµερο κάθε µήνα πλήρη στοιχεία όλων αυτών.
Τέλος, το όγδοο και τελευταίο Κεφάλαιο, ρυθµίζει συνολικά το
θέµα των εκθέσεων, τα σχετικά µε τη λειτουργία και άδεια καταλληλότητας των εκθεσιακών κέντρων και περιλαµβάνει µεταβατικές διατάξεις, µε σηµαντικότερες αυτές των παραγράφων 1
και 2 του άρθρου 39.
Όσον αφορά, λοιπόν, τις υφιστάµενες άδειες πωλητών υπαίθριου εµπορίου, στάσιµου και πλανοδίου, εξακολουθούν να ισχύουν µέχρι της συνταξιοδότησης των δικαιούχων, ενώ οι άδειες
επαγγελµατιών πωλητών ισχύουν µέχρι 31 Οκτωβρίου 2014.
Κλείνοντας, θέλω να πω το εξής: Το παρόν νοµοσχέδιο, είναι
το πρώτο πλήρες κωδικοποιηµένο νοµοθετικό κείµενο που ρυθµίζει ενιαία το θεσµό των λαϊκών αγορών του υπαίθριου εµπορίου
και παρέχει ασφάλεια δικαίου και αποτελεί ένα αποτελεσµατικό
µέσο στην πάταξη του παρεµπορίου.
Πρέπει, επιτέλους, να µπει µία τάξη στις λαϊκές αγορές, αγαπητοί συνάδελφοι, να αποµακρυνθούν οι κάθε είδους παρανοµούντες στον χώρο, τους οποίους, κύριοι της Αντιπολίτευσης,
σπεύδετε να υπερασπιστείτε σε κάθε ευκαιρία και να καταπολεµηθούν µία και καλή χρόνιες πρακτικές και πάγια συµφέροντα
οµάδων που καπηλεύονται επί χρόνια το χώρο κι αποτελούν εµπόδιο για την ενίσχυση του ανταγωνισµού και τη βελτίωση των
τιµών στις λαϊκές αγορές, κύριε Πρόεδρε.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κύριε Πρόεδρε, µιλάει επί δεκαπέντε λεπτά!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ολοκληρώνετε, παρακαλώ, κυρία συνάδελφε. Βλέπετε ότι προκαλούνται και αντιδράσεις.
ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ: Σας καλώ να στηρίξετε το παρόν νοµοσχέδιο.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ο κ. Κοδέλας εκ µέρους του ΣΥΡΙΖΑ έχει τον λόγο.
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Επισηµαίνω ότι ο χρόνος της οµιλίας είναι οχτώ λεπτά. Η κ.
Αντωνίου χρησιµοποίησε και τον χρόνο της δευτερολογίας.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Δεκαπέντε λεπτά µίλησε!.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Το είδα, κυρία συνάδελφε.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Αν ήµασταν εµείς, θα µας κάνατε παρατήρηση. Θα µας κλείνατε και το µικρόφωνο. Δεν ντρέπεστε λίγο;
Ντροπή σας!
ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ: Ήθελα να καταλάβετε το νοµοσχέδιο
καλά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ο κ. Κοδέλας έχει
τον λόγο για οκτώ λεπτά.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΔΕΛΑΣ: Εισάγοντας ο κύριος Υπουργός το
νοµοσχέδιο στη Βουλή, ισχυρίστηκε ότι έχει δύο στόχους, οι
οποίοι θεωρούµε ότι έχουν ήδη αναιρεθεί.
Ο πρώτος, ήταν η κωδικοποίηση του θεσµικού πλαισίου. Με
την τροπολογία, όµως, για την κατάργηση των Οργανισµών Λαϊκών Αγορών, που κατατέθηκε µετά το τέλος των συνεδριάσεων
της Επιτροπής Παραγωγής και Εµπορίου, αναιρείται αυτός ο
στόχος, καθώς παραπέµπεται σε προεδρικό διάταγµα η κατανοµή των αρµοδιοτήτων που είχαν µέχρι σήµερα οι Οργανισµοί
Λαϊκών Αγορών.
Ας επισηµάνουµε ότι οι οργανισµοί αυτοί είναι αυτοχρηµατοδοτούµενοι, δηλαδή δεν επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισµό κι ότι έχουν ένα σηµαντικό αποθεµατικό, που είναι από τις
εισφορές και από τα τέλη που δίνουν οι πωλητές, και δεν διασαφηνίζεται µέσα ούτε καν το τι θα γίνουν αυτά τα χρήµατα. Επίσης, είναι ο µόνος φορέας µε µια λογική κοινωνικής συµµετοχής,
που τον µετατρέπετε σε υπηρεσία της περιφέρειας.
Επίσης, θα πρέπει να φροντίσετε -εφόσον περάσει αυτή η τροπολογία, την οποία θα θέσουµε σε ονοµαστική ψηφοφορία- τουλάχιστον να υπάρχουν πλήρη ασφαλιστικά και εργασιακά δικαιώµατα για τους εργαζόµενους σε οργανισµούς.
Το δεύτερο που ισχυριστήκατε είναι ότι είναι µια διαρθρωτική
και εξυγιαντική πολιτική και αλλαγή. Όµως, έχει αποκαλυφθεί,
ύστερα από τόσες συζητήσεις, το µέγεθος της προχειρότητας,
των σκόπιµων ή µη ασαφειών, των βίαιων οριζόντιων ρυθµίσεων
που αποδιοργανώνουν τις λαϊκές, της έλλειψης σχεδίου για το
µοντέλο λειτουργίας των λαϊκών αγορών. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα να µιλάµε, όχι για µια διαρθρωτική αλλαγή αλλά για µια αποδιαρθρωτική αλλαγή.
Απλά υλοποιείτε κάτι που αναφέρει η έκθεση του ΟΟΣΑ, γνωστής αξιοπιστίας και αποτελεσµατικότητας στο να διαλύει µικροµεσαίους κλάδους και επαγγέλµατα. Προχωράτε σε βεβιασµένες
αλλαγές, έχοντας απέναντί σας, τόσο τους παραγωγούς και τους
επαγγελµατίες, όσο και τους καταναλωτές. Εποµένως και οι δύο
βασικοί στόχοι που επικαλεστήκατε έχουν αποτύχει παταγωδώς.
Θα ήθελα επίσης να αναφερθώ, κύριε Υπουργέ, σε κάποια ζητήµατα, στα οποία αναφέρθηκαν είτε ο κ. Σκορδάς είτε ο κ. Χατζηδάκης στην προηγούµενη συζήτηση. Είπε ο κ. Σκορδάς σε
σχέση µε τη διάκριση των πτερύγων µεταξύ παραγωγικού και εµπορικού κοµµατιού ότι «διευκολύνει ή εξυπηρετεί τον πελάτη να
ξέρει ότι όταν πάει σε µια λαϊκή και θέλει, µπορεί να πάρει προϊόντα µόνο από παραγωγό και αν θέλει µόνο βιοµηχανικά προϊόντα, µπορεί να κατευθυνθεί στο κοµµάτι µε τα βιοµηχανικά».
Επίσης, ο κ. Χατζηδάκης σε πρωινή κυβερνητική εκποµπή σε
γνωστό ραδιοφωνικό σταθµό είπε ότι «τα µέτρα αυτά βοηθούν
στο να ξέρει ο καταναλωτής από πού ψωνίζει».
Όµως, εδώ έχουµε µια σκόπιµη σύγχυση. Και σήµερα ο καταναλωτής γνωρίζει από ποιον ψωνίζει, καθώς οι παραγωγοί υποχρεούνται να έχουν ξεχωριστό καρτελάκι και αυτό προβλέπεται
και στο συγκεκριµένο σχέδιο νόµου, από αυτό που έχουν οι
επαγγελµατίες. Επίσης, δεν έθεσε κανείς ζήτηµα µη διαχωρισµού των βιοµηχανικών προϊόντων. Μιλάµε για τα προϊόντα γης
και θάλασσας και το αν πρέπει να διαχωριστούν ή όχι.
Δεύτερον, ο κ. Σκορδάς ανέφερε τα εξής -και δείτε τι υποκρισία υπάρχει από όλες τις πλευρές στο θέµα της διάκρισης, το
οποίο φέρνει υποτίθεται την καταστροφή: «Όσοι πηγαίνετε σε
λαϊκές αγορές, ξέρετε ότι σήµερα τα ψάρια είναι σε ξεχωριστή
πτέρυγα στις λαϊκές αγορές. Γιατί δεν καταστράφηκαν οι ιχθυοπώλες των λαϊκών αγορών;» αναρωτιέται. Και εδώ, όµως, υπάρ-
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χει µια ανακρίβεια, καθώς τα ψάρια µπορεί να τα βρει κανείς
µόνο σε µια θέση ή σε πολύ περιορισµένες, µπορεί να είναι δύο
και τρεις, ανάλογα µε το µέγεθος της λαϊκής. Όµως, έχουν µονοπωλιακή θέση στη λαϊκή. Δεν είναι από τη µια µεριά που θα
έχουν προϊόντα οι παραγωγοί και από την άλλη οι επαγγελµατίες
που θα έχουν προϊόντα και των παραγωγών και άλλα. Άρα, είναι
ανόµοια τα µεγέθη που συγκρίνει.
Τρίτον, ο κ. Σκορδάς λέει ξανά «όλα αυτά, ότι δήθεν θα συγκεντρωθούν τα οµοειδή προϊόντα µαζί και θα γίνουν καρτέλ είναι
µυθεύµατα, διότι δεν σηµαίνει ότι όλοι όσοι πουλάνε πορτοκάλια
θα πάνε µαζί ή όσοι πουλάνε ντοµάτες θα πάνε µαζί κ.λπ.. Θα ξέρουµε όµως ότι εκεί είναι µια πτέρυγα, όπου είναι συγκεντρωµένοι οι παραγωγοί. Γι’ αυτόν τον λόγο, να ξέρετε ότι θα πέσουν
και άλλο οι τιµές».
Στο σηµείο αυτό, θα ήθελα να ρωτήσω. Όταν έχουµε να κάνουµε κλήρωση, ποιος εξασφαλίζει ότι δεν θα τύχουν οµοειδή
προϊόντα συνεχόµενα, κάτι το οποίο διαψεύδει ο κ. Σκοδράς;
Δεύτερον, από πού εξάγει το συµπέρασµα ότι θα πέσουν και
άλλο οι τιµές;
Βέβαια, είχαµε και την οµολογία του κ. Χατζηδάκη, ο οποίος
ουσιαστικά παραδέχθηκε ότι είναι µνηµονιακή υποχρέωση. Αυτό,
πραγµατικά, αποτελεί µια κατάντια, να αποτελεί µνηµονιακή δέσµευση το πού θα στήσει πάγκο ο λαϊκατζής. Οι συγγραφείς της
έκθεσης του ΟΟΣΑ ή οι εκπρόσωποι της τρόικας, απέναντι στους
οποίους δεσµεύθηκε η Κυβέρνηση, έχουν πραγµατικά περπατήσει σε κάποια από τις λαϊκές της χώρας µας;
Σαν τρίτο σηµείο, ήθελα να αναφερθώ στο άρθρο 5, το οποίο
κυρίως απασχολεί παραγωγούς και καταναλωτές. Κατ’ αρχάς,
το άρθρο αυτό είναι γραµµένο µε τέτοια προχειρότητα που δείχνει ανθρώπους που είτε δεν έχουν γνώση του ζητήµατος είτε
θέλουν να τις αποδιοργανώσουν πλήρως. Δεν είναι τυχαίο ότι
µέχρι σήµερα υπάρχουν όχι µία ή δύο, αλλά δέκα νοµοτεχνικές
αλλαγές επί αυτού του άρθρου, στην προσπάθεια να καλυφθούν
κενά ή να τροποποιηθούν παράλογες και διαλυτικές διατάξεις
του.
Έτσι, όµως, δεν γίνονται διαρθρωτικές αλλαγές, όπως ισχυρίζεστε. Πιο ειδικά, κάνατε µια βελτίωση όσον αφορά τη µη µείωση
του αριθµού των υφιστάµενων θέσεων -αν και γράψατε «αδειών»
και αυτό θέλει διόρθωση. Δεύτερον, αναφέρετε επίσης σε αυτό
το άρθρο ότι οι δήµαρχοι υποχρεούνται να δίνουν κατά προτεραιότητα στους παραγωγούς όλης της χώρας θέσεις στις λαϊκές
αγορές ευθύνης τους. Τι σηµαίνει όµως ότι «υποχρεούνται να δίνουν κατά προτεραιότητα στους παραγωγούς όλης της χώρας»;
Μάλλον θα χρειαστούµε ερµηνευτική εγκύκλιο. Υπάρχει περίπτωση να µην έχουµε καθόλου επαγγελµατίες; Συνιστά αυτό
σχέδιο και µοντέλο για τη λειτουργία των λαϊκών αγορών; Πώς
αποφασίζει ο κάθε δήµαρχος και τι σηµαίνει υποχρεούνται;
Επίσης, στη συνέχεια αναφέρεται ότι οι παραγωγοί τοποθετούνται χωριστά από τους επαγγελµατίες.
Η συγκεκριµένη ρύθµιση, επαναλαµβάνουµε ότι µπορεί να έχει
τις εξής αρνητικές συνέπειες. Πρώτον, µπορεί να είναι µη λειτουργική η λαϊκή για τους καταναλωτές. Μια ηλικιωµένη θα πρέπει να περπατά πολλά µέτρα για να βρει είτε αυτόν από τον οποίο
ψώνιζε είτε κάποιον επαγγελµατία για να προµηθευτεί τα υπόλοιπα προϊόντα της.
Δεύτερον, ενδεχοµένως να ωθήσει τον κόσµο στο κοµµάτι των
επαγγελµατιών, όπου ο καταναλωτής θα µπορεί να εξασφαλίσει
ποικιλία προϊόντων.
Τρίτον, δηµιουργεί εµπορικότητα στο παραγωγικό τµήµα που
είναι κοντά στους επαγγελµατίες και µειωµένη εµπορικότητα στο
παραγωγικό τµήµα που είναι αποµονωµένο στο άλλο άκρο της
λαϊκής αγοράς.
Τέταρτον, ανατρέπει τα σηµερινά δεδοµένα εµπορικής κίνησης και πελατείας των παραγωγών µέσω της βίαιης µετακίνησής
τους ενδεχοµένως πολύ µακρύτερα από τις σηµερινές τους θέσεις µε συνέπειες στη δουλειά τους.
Και έρχοµαι στο τελευταίο που είναι το θέµα της κλήρωσης,
που από κάθε χρόνο έγινε µία φορά το 2015 και στη συνέχεια κυκλικότητα. Η διάταξη αυτή περιέχει ασάφειες και θα είναι διαλυτική για τους πωλητές. Η κλήρωση, θα γίνει ανάµεσα σε όσους
σήµερα έχουν θέση ή ανάµεσα σε όσους δηλώσουν ότι θέλουν
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θέση; Θα µπορούσαν όλοι να δηλώσουν ότι θέλουν να κληρωθούν παντού και έτσι θα υπήρχε ένα τεράστιο µπάχαλο. Θα κληρωθούν και οι θέσεις για τα ψαράδικα τα οποία χρειάζονται χώρους αποθήκευσης και αποχέτευσης;
Οι εποχικοί πωλητές που δεν έχουν άδεια για τα προϊόντα τους
από την αρχή της χρονιάς ώστε να µπουν στην κλήρωση, αφού
µάλιστα χρειάζονται και βεβαίωση της τριµελούς, πώς θα παίρνουν θέση;
Αυτά τα λέω, γιατί υπάρχει µια σειρά από τεχνικές, πρακτικές
αδυναµίες που θα τις βρούµε µπροστά, πέρα από τη βασική που
θα αναφέρω τώρα. Στην περίπτωση που κάποιος κληρωθεί και
βρεθεί τριακόσια µέτρα µακριά από τη σηµερινή του θέση, θεωρείτε ότι δεν θα επηρεάσει τη δουλειά του και δεν δηµιουργεί
ανασφάλεια;
Με αφορµή το τελευταίο, θα ήθελα να πω σε ό,τι αφορά τους
παραγωγούς και τη σχέση τους µε τη θέση ότι ο παραγωγός-πωλητής σήµερα έχει δύο αγωνίες. Η µία είναι να βγει πέρα η καλλιέργειά του και η άλλη είναι να βρει τρόπο να τη διαθέσει.
Οποιαδήποτε αλλαγή ανατρέπει µε τέτοιο έντονο τρόπο τα σηµερινά δεδοµένα, θα έχει τον παραγωγό απέναντι, όπως τον έχει
σήµερα. Αυτός είναι και ο λόγος που από τον πωλητή µε την καλύτερη θέση σήµερα µέχρι και αυτόν που έχει τη χειρότερη θέση
στη λαϊκή αγορά κανείς δεν θέλει αυτήν τη ριζική, τη βίαιη αλλαγή που επιδιώκεται, γιατί ακριβώς δεν ξέρουν τι θα τους ξηµερώσει την επόµενη µέρα, σε ποιο πάγκο θα βρεθούν, πού θα
βρεθούν στη λαϊκή αγορά.
Σας το είπαµε ξανά ότι η κλήρωση είναι ένα διαφανές σύστηµα
αλλά χωρίς κανένα κριτήριο µπορεί να µην είναι ούτε το πιο δίκαιο ούτε το πιο λειτουργικό. Αλλιώς ας διορίζουµε όχι µε βάση
τα προσόντα αλλά µε κλήρωση ή ας κάνουµε διαγωνισµούς για
δηµόσια έργα πάλι όχι µε βάση µια αξιολόγηση προσφορών όπου και εκεί ξέρουµε τι διαπλοκή και τι διαφθορά υπάρχει- αλλά
ξανά µε κλήρωση.
Τέλος, όσον αφορά τις λαϊκές αγορές, θα ήθελα να απαντήσω
στον κ. Χατζηδάκη, ο οποίος αναρωτήθηκε αν είµαστε ευχαριστηµένοι από το σηµερινό καθεστώς και αν θεωρούµε ότι δεν
χρειάζονται βελτιώσεις.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Από την αρχή, κύριε Χατζηδάκη, είπαµε και σε κάθε συνεδρίαση επαναλάβαµε ότι χρειάζονται αλλαγές, χρειάζεται εκσυγχρονισµός, χρειάζεται αναβάθµιση του θεσµού των λαϊκών
αγορών, χρειάζεται διαφάνεια. Μπορεί να συζητάµε για τις λαϊκές αλλά δεν είµαστε µπακάλικο. Σχεδιάζουµε για το µέλλον χιλιάδων ανθρώπων και για ένα σηµαντικό θεσµό διακίνησης τροφίµων µε τρόπους εξπρές, µε τροπολογίες της τελευταίας στιγµής που ανατρέπουν ό,τι συζητούσαµε, µε τόσες αντιφάσεις και
αδυναµίες, όπως το σχέδιο νόµου που µας φέρατε.
Ταυτιζόµαστε, λοιπόν, µε αυτό που νιώθουν η πλειοψηφία των
πωλητών και των πολιτών, ότι χρειάζονται πράγµατι αλλαγές
αλλά διαφωνούµε και εµείς, όπως η πλειοψηφία όσων είναι έξω,
µε τον τρόπο και το περιεχόµενο των αλλαγών που εσείς επιχειρείτε.
Ζητάµε να αποσύρετε τις επίµαχες διατάξεις και το άρθρο 5 εµείς θα το θέσουµε σε ονοµαστική ψηφοφορία- και να ακολουθήσετε έναν άλλο τρόπο νοµοθέτησης.
Θα σας πω, λοιπόν, ποια είναι η πρόταση. Η πρόταση είναι να
νοµοθετήσουµε µε βάση τα εξής κριτήρια, πρώτον, τη µέγιστη
δυνατή λειτουργικότητα της λαϊκής για τον καταναλωτή, δεύτερον, τη µέγιστη διαφάνεια, τρίτον, τη µικρότερη δυνατή διατάραξη της σηµερινής διαµορφωµένης σχέσης ανάµεσα σε κάθε
πωλητή και τους καταναλωτές -όχι κατοχύρωση προνοµιακών θέσεων, αλλά να µην υπάρχει αυτή η ιστορία, αυτό το µπέρδεµα
που θα προκαλέσετε αν πάµε στην κλήρωση, όπως εσείς την
έχετε τοποθετήσει- και τέταρτον, τη µέγιστη αξιοποίηση της δυναµικότητας της λαϊκής.
Αν ανοίξει µια τέτοια ουσιαστική συζήτηση, µπορούµε να καταθέσουµε και πιο συγκεκριµένες προτάσεις. Θα ήθελα να σας
προτείνω και έναν τρόπο για να ανοίξει αυτή η συζήτηση. Θα
µπορούσε ο Οργανισµός Λαϊκών Αγορών εντός τετραµήνου να
παρουσιάσει ένα πιλοτικό σχέδιο που θα εφαρµοστεί σε µία
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λαϊκή στην Αττική, σε µία στη Θεσσαλονίκη και σε δύο στην υπόλοιπη Ελλάδα µε βάση τις παραπάνω στοχεύσεις και κριτήρια.
Για το στόχο αυτό, µπορεί να συνεργαστεί και µε καταναλωτικές οργανώσεις και µε πανεπιστηµιακά ιδρύµατα και να εξασφαλιστεί επίσης και να επιδιωχθεί η µέγιστη συµµετοχή των ανθρώπων, των καταναλωτών των γειτονιών όπου υπάρχει λαϊκή
αγορά αλλά και όλων των παραγωγών, όχι µόνο των συνδικαλιστών που πηγαίνουν και εργάζονται σε αυτήν τη λαϊκή. Μόνο έτσι
θα µπορέσουµε, πραγµατικά, να ανταποκριθούµε σε έναν τέτοιο
ρόλο, να αναβαθµιστεί πραγµατικά ο θεσµός των λαϊκών αγορών.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Παρακαλώ ολοκληρώστε, κύριε συνάδελφε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΔΕΛΑΣ: Θα ήθελα την ανοχή σας, κύριε Πρόεδρε, για ένα λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Όχι, κύριε συνάδελφε. Μέχρι τα δώδεκα λεπτά το πολύ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΔΕΛΑΣ: Σχετικά µε τα όσα είπε ο κ. Σκορδάς
για τους Βουλευτές που τον ενοχλούν για να βολέψουν κάποιον
δικό τους στις λαϊκές, να πω ότι είπε µεν µία αλήθεια αλλά ταυτόχρονα έκανε και ένα ατόπηµα. Θέλοντας να «τραβήξει από το
αυτί» τους κυβερνητικούς Βουλευτές, τους θύµισε το πώς λειτουργούν αλλά από την άλλη πέταξε λάσπη στον ανεµιστήρα,
αναφέροντας όλα τα κόµµατα.
Ε, λοιπόν, σε όποιον έχει αµφιβολίες, δηλώνουµε για µία
ακόµη φορά ότι η Αριστερά θα είναι σε διαρκή πόλεµο µε τη διαφθορά και τη διαπλοκή και όχι µόνο γιατί είναι ενάντια στις αξίες
µας και στον αγωνιστικό και συλλογικό τρόπο διεκδίκησης του
δίκιου αλλά και γιατί δεν το ανέχεται πια η κοινωνία, γιατί βαρέθηκε να την εξαπατούν και να επιχειρούν να την εκµαυλίσουν, να
τις πουλάνε εξυπηρέτηση. Η κοινωνία ζητά κάθαρση, αξιοκρατία,
δικαιοσύνη, ίση µεταχείριση όλων.
Ο πόλεµος ενάντια στη διαφθορά θα γίνει παντού και κυρίως
εκεί που εσείς αποφεύγετε να ακουµπήσετε, δηλαδή στους ισχυρούς, στη διαπλοκή, που έχει εξασφαλίσει τη µόνιµη και διαχρονική εύνοια του πολιτικού προσωπικού.
Για κάποιες άλλες διατάξεις δεν έχω χρόνο. Αναφερθήκαµε
και στην επιτροπή. Επιγραµµατικά µόνο να πω τα εξής:
Όσον αφορά τις εµποροπανήγυρεις, να διευρυνθούν οι ηµέρες λειτουργίας όπως ήταν. Τα πρόστιµα –παρ’ όλη τη βελτίωση
που κάνατε- παραµένουν εξοντωτικά. Για τις ενηµερότητες πρέπει να τις ενσωµατώσετε από τώρα, να υπάρχει πολύ πιο ελαστική µεταχείριση γιατί είναι σε µεγάλη δυσκολία ο κόσµος και
θα βρεθούν πολλοί εκτός λαϊκών αγορών. Επίσης, πρέπει να
δείτε τα αιτήµατα της Οµοσπονδίας Τυφλών που σας έχουν αποστείλει υπόµνηµα. Τέλος, σας ζητάµε να αποσύρετε τις τροπολογίες άλλων Υπουργείων και ειδικά εκείνες που µε αφορµή αυτό
το σχέδιο νόµου και κάποια άµεσα ζητήµατα προσπαθούν να βάλουν από το παράθυρο επικίνδυνες και αντισυνταγµατικές διατάξεις. Αναφέροµαι στην τροπολογία του Υπουργείου Παιδείας
που είναι στη λογική «βρήκαµε παπά, να θάψουµε πέντ’ –έξι».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Παρακαλώ, ολοκληρώνετε, κύριε Κοδελά.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΔΕΛΑΣ: Αναφέροµαι επίσης στην τροπολογία
του Υπουργείου Δικαιοσύνης, τη στιγµή που συζητούνται δύο νοµοσχέδια στην αρµόδια επιτροπή και που έχει να κάνει µε πολύ
σοβαρά ζητήµατα, τα οποία θα αναλύσουν και οι συνάδελφοί µου
στη συνέχεια.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε και
εµείς.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, υπάρχουν στο Προεδρείο δύο
αιτήµατα.
Το ένα είναι προς τον κύριο Υπουργό, εάν είναι σε θέση να ενηµερώσει το Σώµα για το ποιες τροπολογίες γίνονται δεκτές,
ούτως ώστε οι κύριοι Βουλευτές να µπορούν να προετοιµαστούν
και να τοποθετηθούν.
Το δεύτερο είναι του Υπουργού κ. Τσαυτάρη, ο οποίος θα
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ήθελε να υπερασπιστεί, να µιλήσει για την τροπολογία 1434/46,
κάτι το οποίο µπορεί να γίνει µόνο µε την άδεια του Σώµατος,
διότι βρισκόµαστε στη διαδικασία των εισηγητών.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Άλλο ένα αίτηµα, κύριε Πρόεδρε.
Τις βελτιώσεις, τις αλλαγές, τις τροποποιήσεις να µας τις καταθέσει τώρα, προκειµένου να τις πάρουµε υπ’ όψιν µας στις οµιλίες µας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Βεβαίως. Οπότε να
τα λύσουµε ένα-ένα τα ζητήµατα.
Υπάρχει το αίτηµα, όπως είπα, του Υπουργού, ο οποίος πρέπει
να παρευρεθεί στη Σύνοδο των Υπουργών Γεωργίας και απ’ ό,τι
κατάλαβα παρακαλεί το Σώµα γι’ αυτό. Εάν το Σώµα συµφωνεί,
να του δοθεί ο λόγος.
Ερωτάται το Σώµα εάν συµφωνεί.
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Το Σώµα συνεφώνησε κατά πλειοψηφία.
(Θόρυβος-Διαµαρτυρίες στην Αίθουσα)
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Είναι βουλευτική η τροπολογία, κύριε
Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Είναι βουλευτική
τροπολογία, την οποία αποδέχεται.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Την έκανε δεκτή; Δεν
µας είπε τίποτα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Την αποδέχεται, λέει,
ο Υπουργός.
Κύριε Υπουργέ, µήπως είστε σε θέση να κάνετε µία γενικότερη
ενηµέρωση για τις τροπολογίες και για τις όποιες αλλαγές ή βελτιώσεις, ούτως ώστε να διευκολύνουµε τη διαδικασία;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας): Κοιτάξτε, εάν µιλήσει ο κ. Τσαυτάρης για
το θέµα που θέλει να µιλήσει, για τα βοσκοτόπια, και µου δώσετε
κάποια λεπτά, θα µπορέσω να κάνω σφαιρικότερη ενηµέρωση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Νοµίζω ότι το Σώµα
θα συµφωνήσει να γίνει ενηµέρωση.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Τι ενηµέρωση; Για το νοµοσχέδιο;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ σας παρακαλώ
να έχω τον λόγο;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: (…Δεν ακούστηκε)
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: (…Δεν ακούστηκε)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Μισό λεπτό.
Όπως αντιλαµβάνοµαι, κύριε Υπουργέ, εννοείτε ενηµέρωση
για αλλαγές, τροποποιήσεις, που ενδεχοµένως υπάρχουν ή αποδοχή τροπολογιών.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας): Ναι, κύριε Πρόεδρε, αλλά σας λέω ότι
αυτήν την ώρα δεν είµαι έτοιµος. Ο κ. Τσαυτάρης έχει να πάει
σε Συµβούλιο Υπουργών. Δεν ξέρω. Εσείς αποφασίστε, κύριε
Πρόεδρε, και το Σώµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Βλέπω ότι υπάρχουν
κάποιες αντιρρήσεις από τον εκπρόσωπο του Κοµµουνιστικού
Κόµµατος Ελλάδας και από τους Ανεξάρτητους Έλληνες.
Κύριε Κατσώτη, έχετε τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, αυτή η τροπολογία
έχει έρθει ξανά και ξανά. Έχει απορριφθεί από το Σώµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Μην µπαίνουµε στην
ουσία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Επανέρχεται αυτή η τροπολογία. Είναι
βουλευτική. Ας µην κατατεθεί τώρα και ας έρθει σε άλλο νοµοσχέδιο.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΣΣΗΣ: Για τα βοσκοτόπια είναι …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κύριε Κασσή, δεν
µπαίνουµε στην ουσία αυτήν τη στιγµή. Δεν συζητούµε τώρα το
περιεχόµενο της τροπολογίας.
Ο κ. Καπερνάρος έχει τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, ας ολοκληρώσουν οι εισηγητές, γιατί εµείς είµαστε λίγοι και έχουµε και επιτροπές. Ας τελειώσουν οι κύριοι εισηγητές και ας πάρει τον λόγο
µετά ο κύριος Υπουργός για να µας πει για την τροπολογία. Γιατί
να διακόπτουµε, για ποιο λόγο; Να ολοκληρώσουµε γιατί έχουµε
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και επιτροπές.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κύριε Υπουργέ,
έχετε τη δυνατότητα να πάτε στο Συµβούλιο και να ξανάρθετε.
Θα κανονίσουµε ποια ώρα µπορεί να γίνει αυτό.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Μπορεί να βολεύει τώρα τον
κύριο Υπουργό αλλά δεν βολεύει τους Βουλευτές. Τι να κάνουµε;
Οι Βουλευτές είναι περισσότεροι, κύριε Υπουργέ, και έχουµε και
επιτροπές. Ας τελειώσουν οι εισηγητές και µετά.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Δεν είναι σωστό, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Εντάξει, έγινε µία παράκληση. Αν υπάρχει δυσχέρεια, θα προχωρήσουµε κανονικά τη
διαδικασία.
Κύριε Χατζηδάκη, αν θέλετε, µετά τους εισηγητές, να κάνετε
την ενηµέρωση -αν είστε έτοιµος- για όποιες αλλαγές ή τροποποιήσεις έχετε…
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Κύριε Πρόεδρε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κατά πλειοψηφία
µπορεί να δοθεί ο λόγος στον κ. Τσαυτάρη αλλά δεν θα ήθελα
σε αυτό το σηµείο να έχουµε τέτοιου τύπου αντιρρήσεις.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, αν έχει να κάνει
κάποιες βελτιώσεις …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Όχι, ο κ. Τσαυτάρης
θέλει να υπερασπιστεί µία τροπολογία την οποία κάνει αποδεκτή.
Υπάρχουν βέβαια αντιρρήσεις στο να µιλήσει. Τυπικά θα µπορούσα να του δώσω τον λόγο κατά πλειοψηφία αλλά προτείνω
στον κύριο Υπουργό να γίνουµε όλοι πιο ευέλικτοι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Κύριε Πρόεδρε, έχω την εντύπωση ότι τόση ώρα
που µιλάµε, θα είχαµε τελειώσει…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Μισό λεπτό, κύριε
Υπουργέ, να καταλήξουµε στη διαδικασία. Πόσα λεπτά θέλετε;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Δεν θα πάρω πολύ χρόνο, κύριε Πρόεδρε. Τρία
λεπτά αρκούν.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Δεν µπορείτε να κάνετε δεκτό
αυτό το πράγµα. Είναι βουλευτική τροπολογία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κύριε Λαφαζάνη,
µπορεί ο κύριος Υπουργός να κάνει δεκτή την τροπολογία.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Έρχεστε εδώ ξαφνικά, την κάνετε δεκτή και µετά φεύγετε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ναι, τώρα όµως τη
διαδικασία την έχουµε παραβιάσει.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Έτσι νοµοθετείτε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κύριε Λαφαζάνη, κριτική µπορείτε να κάνετε µετά στον Υπουργό. Αυτήν τη στιγµή τυπικά έχει το δικαίωµα ο Υπουργός να ζητήσει τον λόγο και έχει
το δικαίωµα να πει ότι αποδέχεται µία τροπολογία.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Δεν είναι πρώτα απ’ όλα ο αρµόδιος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Παράκληση τρία
λεπτά µόνο, κύριε Υπουργέ.
Ορίστε, έχετε τον λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Είναι αντικανονική αυτή η διαδικασία, είναι απαράδεκτη!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας): Δεν θέλετε να µάθετε το περιεχόµενο;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Κυρίες και κύριοι Βουλευτές…
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Αν έχετε άλλες δουλειές, κύριε
Υπουργέ, γιατί συνεδριάζει η Βουλή;
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΣΣΗΣ: Όλο αντιρρήσεις είµαστε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Επαναλαµβάνω ότι τις τρεις ηµέρες που είµαστε
εδώ, λαµβάνει χώρα εδώ το Συµβούλιο Υπουργών Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κύριε Υπουργέ,
έχετε τρία λεπτά.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Να συνεδριάσουµε άλλη ηµέρα …
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ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Δεν έχουµε άλλο περιθώριο, κυρία Κωνσταντοπούλου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κύριοι συνάδελφοι,
σας παρακαλώ. Ρωτήθηκε το Σώµα και αποφάνθηκε. Υπήρξε
πλειοψηφία. Γιατί να οξύνουµε τη συζήτηση;
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Υπήρξε ένα διαδικαστικό θέµα. Θα έχετε µετά το χρόνο να
απαντήσετε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Να συζητήσουµε, όµως, για την τροπολογία, κύριε Πρόεδρε. Αφού την κάνει αποδεκτή, να κάνουµε
συζήτηση επιπλέον για την τροπολογία.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Οι τροπολογίες συζητούνται στο
τέλος, κύριε Υπουργέ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Κύριε Υπουργέ, οι Βουλευτές που
παίρνουν µέρος στην επιτροπή για το µεσοπρόθεσµο, πρέπει να
πάµε στην επιτροπή. Δεν µπορούµε να είµαστε εν ταυτώ. Ουδείς
υποχρεούται στα αδύνατα. Δεν µπορείτε να κάνετε υποµονή και
να µιλήσετε στο τέλος;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κύριε Υπουργέ,
έχετε τον λόγο για τρία λεπτά για να πείτε αυτά που θέλετε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Επαναλαµβάνω ότι πρέπει να πάω στο Συµβούλιο Υπουργών. Θα είχαµε τελειώσει τώρα. Γιατί εξανίστασθε;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Όχι όποτε θέλετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κύριε Υπουργέ, αναφερθείτε στο θέµα.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Δεν υπάρχει σεβασµός στους
Βουλευτές;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κύριε Καπερνάρο,
σας παρακαλώ πολύ. Υπάρχει το Προεδρείο που δίνει στον
Υπουργό τον λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Λέω, λοιπόν, ότι αυτή η τροπολογία έρχεται για
πρώτη φορά στο Σώµα. Δεν έχει έρθει επανειληµµένα.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Να ξανάρθει, λοιπόν.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Επαναλαµβάνω ότι είναι σηµαντική τροπολογία,
γιατί πρώτη φορά καταφέρνουµε να ορίσουµε τα βοσκοτόπια και
να έρθουµε σε συµφωνία µε το ΥΠΕΚΑ. Έχει καθοριστική σηµασία για το αποτέλεσµα, γιατί δεν µπορούµε να πάµε στο σχεδιασµό της νέας ΚΑΠ χωρίς αυτήν την τροπολογία. Γι’ αυτό είναι και
επείγον.
Λυπάµαι ειλικρινά που διακόπτω τη ροή µιας διεργασίας, γιατί
τυχαίνει αυτό το τριήµερο να γίνεται στη χώρα µας το Συµβούλιο
Υπουργών Γεωργίας. Ο κ. Χατζηδάκης την κάνει τυπικά δεκτή
αλλά κλήθηκα και ο ίδιος να σας πω δυο λόγια γι’ αυτήν την τόσο
σηµαντική ρύθµιση.
Μετά από µακρόχρονες διεργασίες και συζητήσεις – κράτησαν
δύο χρόνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι προσπάθειες που κάναµε
να ορίσουµε για πρώτη φορά τους βοσκοτόπους της Ευρώπης…
(Θόρυβος στην Αίθουσα- Κωδωνοκρουσίες)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ο Υπουργός έχει τον
λόγο να µιλήσει για τρία λεπτά!
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): … µε έναν τρόπο που βολεύει και τον τόπο µας,
γιατί για πρώτη φορά στις ποώδεις και ετήσιες βλαστήσεις, καταφέρνουµε να βάλουµε µέσα τη φρυγανώδη και ξυλώδη βλάστηση. Αυτό θα παίξει καθοριστικό ρόλο στην απρόσκοπτη ροή
των σηµαντικών κονδυλίων για την κτηνοτροφία του τόπου µας.
Επίσης, µε αυτήν τη ρύθµιση για πρώτη φορά καθορίζεται η
έννοια του βοσκότοπου, που δεν υπήρχε. Παιδευόµαστε χρόνια
να συµφωνήσουµε σε αυτό το πράγµα µαζί µε το Υπουργείο…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Και τώρα θα µας το πείτε εδώ
για πρώτη φορά;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Δεν σας παρακολουθούµε!
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΣΣΗΣ: Γιατί δεν σας παρακολουθούµε;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Ο ορισµός των βοσκοτόπων…
(Θόρυβος στην Αίθουσα- Κωδωνοκρουσίες)
Σας θυµίζω ότι χωρίς τη σηµερινή ρύθµιση, που είναι επί-
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τευγµα γι’ αυτόν το σκοπό, δεν µπορούµε να πάµε στη…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Μισό λεπτό, κύριε
Υπουργέ.
Κύριοι συνάδελφοι, τι θέλετε απόψε; Έχει δοθεί ο λόγος στο
Υπουργό. Αν υπάρχει ευθύνη του Προεδρείου, απευθύνεστε στο
Προεδρείο. Τι θέλετε, να διαλύσουµε τη συνεδρίαση; Δεν καταλαβαίνω. Έχει δοθεί ο λόγος.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Θεσµοθετούνται για πρώτη φορά διαχειριστικά
σχέδια βόσκησης. Δεν υπάρχει αυτή η διαδικασία. Σας θυµίζω
ότι ήταν βασική αιτία που είχαµε προβλήµατα στο παρελθόν για
χρόνια, επειδή υπήρχε η απουσία αυτών των σχεδίων.
Τρίτον, προβλέπεται για πρώτη φορά η κατασκευή αυτού του
θεµατικού χάρτη για τα βοσκοτόπια. Μάλιστα, το σύστηµα αυτό
αναγνώρισης φορτώνεται στο σύστηµα LPIS και ικανοποιείται για
πρώτη φορά η ψηφιακή απογραφή αυτών των βοσκοτόπων, προκειµένου να γίνεται σωστή διαχείρισή τους. Και µάλιστα, επικαιροποιείται αυτός ο χάρτης κάθε τρία χρόνια σε συµφωνία µε το
ΥΠΕΚΑ και µε το Κτηµατολόγιο και τα ψηφιακά δεδοµένα θα είναι
δηµοσίως προσβάσιµα, προκειµένου ο καθένας να µπορεί να δει
ποια είναι, ποιες είναι οι συντεταγµένες τους και πώς διαχειρίζονται, από όλους τους ενδιαφερόµενους.
Επίσης, για πρώτη φορά καθιερώνονται τα δικαιώµατα χρήσης
της βοσκής από τις οικείες περιφερειακές ενότητες και µάλιστα,
τα χρήµατα από τη µίσθωση, όπως ο τρέχων νόµος προβλέπει,
θα πηγαίνουν στον οικείο δήµο στον οποίο ανήκει ο βοσκότοπος,
µε την προϋπόθεση µόνον όµως ότι τα χρήµατα αυτά θα ξοδευτούν για τη βελτίωση και τη σωστή του διαχείριση, όπως τη βελτίωση της προσβασιµότητας κ.λπ..
Τέλος, ικανοποιείται για πρώτη φορά η ανάγκη να συνδεθούν
αυτά τα δικαιώµατα αυτά µε τον βοσκότοπο, µε τα δικαιώµατα
υποστήριξης της κτηνοτροφίας, δηλαδή της άµεσης ενίσχυσης
των κτηνοτρόφων. Για πρώτη φορά ορίζονται αυτές οι ζώνες, για
να γίνεται µια δίκαιη κατανοµή, ζώνες που είναι χαµηλής µέσης
ή υψηλής βοσκοϊκανότητας, προκειµένου να έχουµε µια πιο δίκαιη κατανοµή των βοσκοτόπων στους κτηνοτρόφους µας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Παρακαλώ, ολοκληρώστε, κύριε Υπουργέ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Όπως ανακοινώσαµε ήδη, αυτό θα µας καταστήσει ικανούς
στον σχεδιασµό µας για πρώτη φορά, όπως είπαµε, να έχουµε
ειδικό περιφερειακό πρόγραµµα στα πλαίσιο της νέας ΚΑΠ
µόνον για τους βοσκοτόπους.
Σας θυµίζω ότι από εκεί περνάει η ανάπτυξη της ορεινής Ελλάδας και από εκεί περνάει η ανάπτυξη της κτηνοτροφίας. Και
µαζί µε µια σειρά µέτρων που αφορούν είτε το ζωικό κεφάλαιο
είτε τις αδειοδοτήσεις και τις σταβλικές εγκαταστάσεις, τα σχέδια βελτίωσης και τα µέτρα µεταποίησης θέλουµε να υποστηρίξουµε την κτηνοτροφία, κύριε Πρόεδρε, και θα το κάνουµε.
Σας ευχαριστώ πολύ και ζητώ ξανά συγγνώµη.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Να την αποσύρει, κύριε Πρόεδρε. Να την αποσύρει πάραυτα!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Θα ασκηθεί κριτική
από τους εισηγητές, τους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους
κ.λπ..
ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ: Βουλευτική είναι η τροπολογία! Πώς να
την αποσύρει;
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ: Η τροπολογία είναι βουλευτική!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Το αίσχος αυτό;
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ: Αίσχος είναι αυτά που λες, όχι η τροπολογία!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Τρία λεπτά κάνετε εδώ εισήγηση.
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ: Έλα τώρα! Να βγείτε και να πάρετε
θέση επίσηµα ότι είστε κατά της κτηνοτροφίας της χώρας!
(Κωδωνοκρουσίες)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Διευκρινίζω ότι δεν
συζητάµε την τροπολογία.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Βάζετε τους Βουλευτές από
κάτω. Ντροπή σας!
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Προχωρούµε κανονικά τη διαδικασία µε τον εισηγητή του ΠΑΣΟΚ, τον κ. Κασσή.
Έχετε οκτώ λεπτά, κύριε Κασσή.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΣΣΗΣ: Κατ’ αρχάς, κύριε Λαφαζάνη, δεν είναι
ντροπή…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ντροπή σας! Έρχεστε µε άσχετο
…
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΣΣΗΣ: …να βγείτε λίγο στην επαρχία…
(Θόρυβος-Διαµαρτυρίες)
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Ελάτε µαζί µας έξω!
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΣΣΗΣ: …να πάτε εκεί στους βοσκούς, στους αγρότες…
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Ελάτε µαζί µας έξω µε τους αγρότες τώρα!
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΣΣΗΣ: Σταµατήστε εσείς να µιλάτε συνέχεια! Δεν
έχετε µόνο εσείς αυτό το προνόµιο εδώ!
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Ελάτε, λοιπόν, µαζί µας έξω! Να βγούµε έξω
µαζί!
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΣΣΗΣ: Να βγείτε στον κόσµο να πείτε την αλήθεια!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Αυτά είναι απαράδεκτα πράγµατα!
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ: Τι πράγµατα είναι αυτά, κύριε Πρόεδρε; Αυτά είναι απαράδεκτα!
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Αυτά είναι ντροπή για τη δηµοκρατία.
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ: Εσείς πρέπει να ντρέπεστε. Ντροπή
είναι αυτά που λέτε και όχι οι τροπολογίες που καταθέσαµε.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Ντροπή σας!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Παρακαλώ να µη
γράφεται τίποτα στα Πρακτικά.
Παρακαλώ τον κ. Κασσή να συνεχίσει την εισήγησή του.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΣΣΗΣ: Σας δικαιολογώ ορισµένους συναδέλφους,
γιατί µάθατε να κινείστε µόνο µεταξύ Συντάγµατος και Κολωνακίου.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: …
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: …
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΣΣΗΣ: Η συγκεκριµένη τροπολογία είναι υπογεγραµµένη από αρκετούς Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και της Νέας
Δηµοκρατίας…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: …
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΣΣΗΣ: …και έρχεται να λύσει ένα µεγάλο πρόβληµα που αφορά τους βοσκοτόπους και έχει σχέση µε τις ενισχύσεις που παίρνουν οι παραγωγοί.
(Θόρυβος-Διαµαρτυρίες)
Μου φαίνεται ότι δεν γνωρίζετε και έχετε µεσάνυχτα. Αυτό το
προνόµιο, να φωνάζετε εδώ µέσα, δεν το έχετε µόνο εσείς!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Με συγχωρείτε,
κύριε Κασσή. Ακούστε µε. Έγινε µια διαδικαστική παρέκκλιση.
Διακόψαµε τη ροή των Εισηγητών, για να διευκολύνουµε τον
Υπουργό. Εάν οι υπόλοιποι εισηγητές ασχοληθείτε µε την τροπολογία, οι δύο προηγηθέντες εισηγητές αδικούνται. Προτείνω,
λοιπόν, να κάνετε κανονικά την τοποθέτηση στο νοµοσχέδιο και
µετά να ακολουθήσει συζήτηση και για την τροπολογία και για
όλα τα θέµατα.
Συνεχίστε, παρακαλώ.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΣΣΗΣ: Κατ’ αρχάς θεωρώ ότι είναι πολύ µεγάλη
και σηµαντική η προσπάθεια η οποία γίνεται από πλευράς του
Υπουργείου. Το είπα και στην προχθεσινή συζήτηση. Εµείς, εδώ
και ένα χρόνο περίπου, ζητήσαµε ως ΠΑΣΟΚ, να διευθετηθούν
θέµατα που αφορούν τις λαϊκές αγορές και το υπαίθριο εµπόριο.
Γιατί είναι τέτοιες οι δραστηριότητες που ουσιαστικά χρειάζονται
αυτές οι παρεµβάσεις σε επίπεδο Βουλής αλλά πολύ περισσότερο χρειάζεται και η µεταφορά αρµοδιοτήτων σε ό,τι έχει να
κάνει µε την περιφέρεια και τους δήµους.
Θεωρώ πολύ σηµαντικό, το ότι ο Υπουργός αποδέχθηκε την
πρόταση του ΠΑΣΟΚ να µεταφερθούν οι Οργανισµοί Λαϊκών
Αγορών Αττικής και Θεσσαλονίκης στην περιφέρεια. Εµείς είµαστε απ’ αυτούς, που πιστεύουµε ότι πρέπει να γίνει αποκέντρωση
των αρµοδιοτήτων και να δοθούν οι αρµοδιότητες σε εκείνους
τους φορείς που είναι καθ’ ύλην αρµόδιοι, όπως η περιφέρεια
και οι δήµοι. Άρα, αυτό το θεωρούµε πολύ σηµαντικό.
Εγώ δεν θα αναφερθώ στα άρθρα στα οποία συµφωνούµε. Θα
αναφερθώ σ’ αυτά τα άρθρα στα οποία ουσιαστικά έχουµε εν-
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στάσεις και τις είχαµε διατυπώσει.
Αναφέροµαι στο άρθρο 33 που έχει να κάνει µε τις εµποροπανηγύρεις, τα λεγόµενα παζάρια. Κύριε Υπουργέ, δεν θα κάνουµε
παζάρια πλέον στις ηµέρες. Καταθέσαµε την άποψή µας και την
πρότασή µας ως ΠΑΣΟΚ και είπαµε για τις θρησκευτικές εµποροπανηγύρεις να είναι έως πέντε ηµέρες, για τις ζωοπανηγύρεις
και τις παραδοσιακές εµποροπανηγύρεις να είναι έως επτά ηµέρες, ενώ για τις χριστουγεννιάτικες και πασχαλινές αγορές έως
δεκαπέντε ηµέρες, µε απόφαση δηµοτικού συµβουλίου. Ο δήµαρχος και το δηµοτικό συµβούλιο είναι αυτοί οι οποίοι µπορούν
να καθορίσουν επακριβώς πόσες ηµέρες µπορεί να λειτουργεί
µία εµποροπανήγυρις, γιατί γνωρίζουν πολύ καλά και τα προβλήµατα αλλά και τους ανθρώπους και µπορούν να τα διαχειριστούν
καλύτερα. Οπότε, όσον αφορά το συγκεκριµένο άρθρο, είµαστε
πολύ συγκεκριµένοι.
Όσον αφορά το θέµα της µεταφοράς των Οργανισµών Λαϊκών
Αγορών Αττικής και Θεσσαλονίκης, οι εργαζόµενοι που θα µεταφερθούν στις περιφέρειες πρέπει να έχουν πλήρη τα δικαιώµατα,
όπως τα έχουν και σήµερα, ώστε να µην υπάρχει καµµία ανησυχία και στους εργαζόµενους.
Έρχοµαι στο άρθρο 5, για το οποίο ουσιαστικά εδώ έγινε η µεγάλη κουβέντα και µε τους φορείς και σε επίπεδο Βουλής στην
προηγούµενη συνεδρίαση. Εµείς, ως ΠΑΣΟΚ, είχαµε την άποψη
ότι ο διαχωρισµός των θέσεων παραγωγών και εµπόρων λαϊκών
αγορών, θα είναι το καλύτερο για τους παραγωγούς.
Δυστυχώς, όµως, το τριήµερο που µεσολάβησε προκύψαν
πάρα πολλά θέµατα. Και δεν είναι µόνο οι έµποροι των λαϊκών
αγορών στο δρόµο σήµερα και είναι κλειστές οι λαϊκές, είναι και
οι παραγωγοί, κύριε Υπουργέ.
Εγώ, σε καµµία περίπτωση δεν θέλω να αµφισβητήσω την
καλή σας πρόθεση προκειµένου να µπει µια σειρά. Όµως, νοµίζω
–και ως ΠΑΣΟΚ λέµε– ότι το καλύτερο είναι να παραµείνουν
όπως είναι σήµερα, να µην υπάρχει ο διαχωρισµός και να µη γίνεται η κλήρωση. Κλήρωση να γίνεται µόνο στις κενές θέσεις από
1η Ιανουαρίου του 2015.
Ίσως να πείτε ότι είναι µια αλλαγή στάσης του ΠΑΣΟΚ επειδή
υπάρχουν αυτές οι αντιδράσεις. Όµως, είναι λογικό και πρέπει,
πραγµατικά, να δείτε, κύριε Υπουργέ, ότι οι άνθρωποι αυτοί βγήκαν στο δρόµο και σήµερα είναι ακόµη σε κινητοποιήσεις –και
δεν ξέρω πόσο θα συνεχίσουν- γιατί, πράγµατι, υπάρχει πολύ µεγάλη ανησυχία. Από εκεί και πέρα, εν ευθέτω χρόνω, να το
δούµε, εάν υπάρχει πρόβληµα. Νοµίζω ότι σήµερα λύνεται το µεγαλύτερο πρόβληµα από πλευράς των φορέων.
Έρχοµαι σύντοµα στις τροπολογίες. Στις υπουργικές τροπολογίες συµφωνούµε. Δεν συµφωνούµε, όµως, µε την τροπολογία
του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Αν δεν αποσυρθεί η παράγραφος
2, δεν θα την ψηφίσουµε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Πάµε στις βουλευτικές τροπολογίες. Συµφωνούµε µε την τροπολογία 1432, την 1434, που αφορά τη συγκεκριµένη τροπολογία, που αναφέρθηκε και ο κύριος Υπουργός για το θέµα των
βοσκοτόπων. Πρόκειται για ένα µεγάλο θέµα που νοµίζω ότι µε
την τροπολογία αυτή λύνεται.
Η 1436 είναι η βουλευτική τροπολογία που αφορά τους συνεταιρισµούς που συµµετέχουν στις λαϊκές αγορές. Εδώ, κύριε
Υπουργέ, πρέπει να διορθωθεί στο άρθρο 9, παράγραφος 3, εδάφιο β’ η φράση: «ανά πενήντα παραγωγούς και µέχρι δέκα άδειες» και να αντικατασταθεί µε τη φράση «ανά δέκα παραγωγούς και µέχρι δεκαπέντε άδειες». Θεωρώ ότι είναι ένα δίκαιο αίτηµα των συνεταιρισµών, των παραγωγών που συµµετέχουν στις
λαϊκές αγορές, όπως και οι τροπολογίες 1437 και 1441.
Σας ευχαριστώ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ: Για το Υπουργείο Παιδείας;
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΣΣΗΣ: Αν δεν ακούσατε, είπα ότι στις υπουργικές
τροπολογίες συµφωνούµε, εκτός από εκείνη του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε και
εµείς τον κ. Κασσή.
Τον λόγο έχει η κ. Μακρή, για οκτώ λεπτά.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Στις 11 Απριλίου του 2013, ο Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, τότε Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Χατζηδάκης, υπέγραφε την αιτιολογική έκθεση του
νοµοσχεδίου: «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών Δηµοσίων Συµβάσεων και άλλες διατάξεις», που θα γινόταν βέβαια αργότερα ο ν.
4155. Σύµφωνα µε το άρθρο 42 της έκθεσης αυτής, προσαρµόζεται η νοµοθεσία για τους οργανισµούς λαϊκών αγορών στις
σύγχρονες απαιτήσεις.
Στις 10 Ιουλίου του ίδιου έτους, ο κ. Χατζηδάκης ως Υπουργός
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, στο ν. 4177 µε τα άρθρα 32
και 39, ξαναπροσάρµοσε τη νοµοθεσία για τους Οργανισµούς
Λαϊκών Αγορών Αττικής και Θεσσαλονίκης στις σύγχρονες πάντα
απαιτήσεις, σύµφωνα µε την αιτιολογική έκθεση.
Στο υπό συζήτηση νοµοσχέδιο: «Άσκηση εµπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήµατος» ο Υπουργός κ. Χατζηδάκης, αφιερώνει το κεφάλαιο Ε’ στους Οργανισµούς Λαϊκών Αγορών και πιο
συγκεκριµένα αναφέρει «Με τα άρθρα 21 έως 28, ρυθµίζουµε θέµατα των λαϊκών αγορών Αττικής και Θεσσαλονίκης, ειδικότερα
ρητά ορίζεται ότι στην αρµοδιότητά τους εµπίπτουν και οι βιολογικές λαϊκές αγορές που λειτουργούν στις αντίστοιχες περιφέρειες και καθορίζεται η σύνθεση, η συγκρότηση και η αρµοδιότητες των διοικητικών τους συµβουλίων. Προκειµένου να ρυθµιστεί συνολικά και σε ενιαίο κείµενο το ζήτηµα των Οργανισµών
Λαϊκών Αγορών, σύµφωνα µε τη βασική φιλοσοφία του παρόντος
νοµοθετήµατος, καθορίζονται οι διάρθρωση και οι αρµοδιότητες
των υπηρεσιών, περιγράφονται αναλυτικά οι θέσεις και τα προσόντα διορισµού των υπαλλήλων ανά κατηγορία και κλάδο και
ρυθµίζονται ζητήµατα προϊσταµένων των υπηρεσιών.»
Ύστερα από δύο προσαρµογές της νοµοθεσίας στις σύγχρονες απαιτήσεις και µία κωδικοποίηση σε ενιαίο κείµενο του ζητήµατος των Οργανισµών Λαϊκών Αγορών, µε σαφή ορισµό των
αρµοδιοτήτων, της σύστασης και της συγκρότησης, επανέρχεστε λίγες µέρες µετά την κατάθεση του νοµοσχεδίου και καταθέτετε τροπολογία.
Σύµφωνα µε αυτήν την τροπολογία, λοιπόν, και στην παράγραφο 2, προβλέπεται η κατάργηση των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου του Οργανισµού Λαϊκών Αγορών Αττικής και
Θεσσαλονίκης, οι οποίες εποπτεύονται από τις Περιφέρειες Αττικής και Θεσσαλονίκης αντίστοιχα. Η διάταξη, έρχεται να ρυθµίσει το ζήτηµα του κατακερµατισµού των αρµοδιοτήτων που
διέπει την εποπτεία των εν λόγω οργανισµών, εξασφαλίζοντας
µε τον τρόπο αυτό την εύρυθµη λειτουργίας τους και τον καλύτερο συντονισµό των ενεργειών που σχετίζονται µε την άσκηση
αυτή.
Τελικά, τι ισχύει, κύριε Χατζηδάκη; Ποιους νοµίζετε ότι κοροϊδεύετε και γιατί σας περνά από το µυαλό η ιδέα ότι έχετε τη δυνατότητα εσείς και οι σύµβουλοί σας να κοροϊδέψετε τον οποιονδήποτε Έλληνα; Μόνο οι πνευµατικά ασταθείς και πειθήνιοι εντολοδόχοι προβαίνουν σε τόσο αντικρουόµενες ενέργειες, αλλάζοντας θέση ανάλογα µε τη φορά του ανέµου, επικαλούµενοι
αστειότητες ως επιχειρήµατα δικαιολόγησης του αδικαιολόγητου.
Σας ρωτήσαµε και στην προηγούµενη συνεδρίαση της Ολοµέλειας αν ξέρετε τι υπογράφετε. Από τη µια, επιµένετε στην αυστηρή προσκόµιση ασφαλιστικής και φορολογικής ενηµερότητας από τους εργαζόµενους της λαϊκής και από την άλλη, αναστέλλετε τη σχετική υποχρέωση για το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.
Στο σηµείο αυτό, θα θέλαµε βέβαια να σηµειώσουµε ότι ο συγκεκριµένος οργανισµός φτιάχτηκε µε επιχορηγήσεις του ελληνικού κράτους, συντηρείται από δάνεια των Ελλήνων φορολογουµένων και οι ιδιώτες που το διαχειρίζονται είναι ανίκανοι να το
κάνουν σωστά, µε αποτέλεσµα να αφήνουν απλήρωτους τους
εργαζόµενους του Μεγάρου Μουσικής.
Από την άλλη, σε όλο το νοµοσχέδιο ασχολείστε µε τους ανωτέρω οργανισµούς και ύστερα καταργείτε το κεφάλαιο Ε’. Γιατί;
Επειδή τόλµησαν να διαµαρτυρηθούν για την ανορθολογικότητα
και την αναποτελεσµατικότητα των υπολοίπων διατάξεων;
Επειδή είναι µαφία, όπως τους αποκάλεσαν οι εισηγητές σας;
Τους κατηγορείτε –και ζήτησα να µην υιοθετήσετε παιδιάστικες
λύσεις, όπως αυτή της κλήρωσης- επειδή θέλουν να δουλέψουν,
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για να θρέψουν τις οικογένειες τους και να πληρώσουν τις ασφαλιστικές και φορολογικές τους υποχρεώσεις; Επειδή οι ασχολούµενοι µε το υπαίθριο εµπόριο θέλουν να εργαστούν δύο ή τρεις
παραπάνω µέρες στις εµποροπανηγύρεις, χαλάνε την αισθητική
των Βρυξελλών και του Κολωνακίου;
Μήπως ο λόγος, είναι η δωρεάν διανοµή τροφίµων που επέλεξαν ως µέσο διαµαρτυρίας και η απήχηση που είχε η κίνηση αυτή
στους πολίτες; Εάν ο λόγος είναι αυτός, σας θυµίζουµε ότι αφ’
ενός η Κυβέρνησή σας είναι αυτή που φταίει για τη φτωχοποίηση
των Ελλήνων και για το γεγονός ότι καταφεύγουν στις δωρεάν
διανοµές κατά χιλιάδες και αφ’ ετέρου, σας υπενθυµίζουµε ότι
στην παράγραφο 7 του άρθρου 7, εσείς οι ίδιοι προβλέπετε τη
δωρεάν διανοµή τροφίµων.
Διαβάζω, συγκεκριµένα, την αιτιολογική έκθεση του νοµοσχεδίου, που αναφέρει τη «διάθεση ποσοστού από το αποθεµατικό
των Οργανισµών Λαϊκών Αγορών Αθηνών και Θεσσαλονίκης αποκλειστικά για την οικονοµική ενίσχυση ανέργων και άλλων ευπαθών οµάδων του πληθυσµού της χώρας, µέσω της κάλυψης
βιοτικών τους αναγκών, όχι όµως µε απλή χρηµατική παροχή
αλλά µε διάθεση ειδών που πωλούνται στις λαϊκές αγορές».
Μετά από όλες αυτές τις ανακολουθίες, τις οποίες βέβαια αναλύσαµε εκτενώς, τόσο στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Παραγωγής και Εµπορίου όσο και στη συζήτηση επί της αρχής του
νοµοσχεδίου, δεν µπορούµε να σας πάρουµε σοβαρά και να συζητήσουµε τις λεπτοµέρειες των άρθρων και όλων των άσχετων
τροπολογιών που φέρατε.
Δυστυχώς, δεν παρέχετε τα εχέγγυα για κάτι τέτοιο. Ευτελίζετε τη νοµοθετική εργασία. Φέρνετε νοµοσχέδια καθ’ υπόδειξη
συµφερόντων. Μάλιστα, από τη βιασύνη σας, φέρατε και διατάξεις που είναι αντισυνταγµατικές. Και αυτό δεν το λέµε εµείς
αλλά η Επιστηµονική Επιτροπή της Βουλής. Συγκεκριµένα µόνο
για µία από τις παραγράφους του άρθρου 17: «Ως εκ τούτου…»
-λέει η έκθεση της Επιστηµονικής Επιτροπής της Βουλής- «…η
διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 17, µε την οποία παρέχεται εξουσιοδότηση προς τους Οργανισµούς Λαϊκών Αγορών
Αθηνών, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, που εµπίπτουν στη χωρική
τους αρµοδιότητα ή στο Γραµµατέα Περιφέρειας κ.λπ., αντίκειται στο άρθρο 78 παράγραφος 4 του Συντάγµατος και είναι ανίσχυρη».
Κλείνοντας, θα θέλαµε να σας υπογραµµίσουµε ότι µε τη βουλευτική τροπολογία µε γενικό αριθµό 1403 και ειδικό 37 της 24ης
Απριλίου 2014, σας δίνουµε την ευκαιρία να διορθώσετε ένα
πραγµατικό πρόβληµα που έχει δηµιουργήσει η Κυβέρνησή σας
στα επιµελητήρια της χώρας.
Η ίδια πρόταση, είχε γίνει και σε νοµοσχέδιο του Υπουργείου
Οικονοµικών αλλά ο οµόλογός σας αρνήθηκε να την υιοθετήσει,
επικαλούµενος αναρµοδιότητα. Γι’ αυτό οι Ανεξάρτητοι Έλληνες
καταθέσαµε τη συγκεκριµένη ρύθµιση σε εσάς, που είστε ο αρµόδιος Υπουργός.
Για να µην εκτεθείτε, ισχυριζόµενος ότι η υποχρεωτική συνδροµή στα επιµελητήρια δεν ισχύει σε καµµία άλλη χώρα της Ευρώπης και ότι αντίκειται στο ευρωπαϊκό κεκτηµένο, σας ενηµερώνουµε ότι σύµφωνα µε τον Πρόεδρο του Εµπορικού Επιµελητηρίου Αθηνών, υποχρεωτική συνδροµή υφίσταται σε επιµελητήριο, όπως αυτό της Γερµανίας, της Ιταλίας, της Γαλλίας και
της Ισπανίας. Ακόµη η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου
στην υπόθεση C58/98 της 3-10-2000, δικαιολογεί πλήρως την
υποχρέωση καταβολής συνδροµής από τις νοµίµως εγκατεστηµένες επιχειρήσεις µίας χώρας προς τα επιµελητήρια.
Εµείς δεν ισχυριζόµαστε ότι κάποια επιµελητήρια δεν χρήζουν
εξυγίανσης αλλά αυτή η ανάγκη δεν αντιµετωπίζεται µε τον ουσιαστικό µαρασµό και τον αφανισµό τους.
Επί της τροπολογίας για τη ρύθµιση θεµάτων του Εθνικού Οργανισµού Εξετάσεων, θα τοποθετηθεί αναλυτικά η αρµόδια τοµεάρχης των Ανεξάρτητων Ελλήνων για θέµατα παιδείας, Βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης, κ. Ξουλίδου.
Σας το είπαµε και στη συζήτηση στην επιτροπή. Σκοπός σας
είναι να κλείσετε τις λαϊκές αγορές προς όφελος πολυεθνικών.
Σκοπός σας είναι να εξωθήσετε αυτούς που δραστηριοποιούνται
στο υπαίθριο εµπόριο στο µαρασµό και στην εξαθλίωση, µε ένα
πλέγµα εξαντλητικών προστίµων, ανούσιων διοικητικών ρυθµί-
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σεων και εµποδίων, που αποσκοπούν στην έξοδό τους από την
αγορά. Είναι προφανές, λοιπόν, για εµάς, για ποιον λόγο, βέβαια,
προβαίνετε σε αυτήν την πράξη. Γιατί µέχρι τις εθνικές εκλογές,
δεν θέλετε να υπάρχουν λαϊκές αγορές. Γιατί αν υπήρχαν και
υπάρχουν λαϊκές αγορές, θα «φάτε» όλες τις ντοµάτες που παράγει αυτή η χώρα!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Τον λόγο τώρα έχει
ο κ. Μίχος και µετά ο κ. Ψύρρας.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς, θα ήθελα να αναφερθώ σε κάποιες τροπολογίες
που έχουν κατατεθεί από την Κυβέρνηση στο σχετικό νοµοσχέδιο. Το σωστό θα ήταν να αποσυρθούν όλες και να έρθουν ως
µέρος νοµοσχεδίου του αντίστοιχου Υπουργείου και όχι µε αυτόν
τον τρόπο. Όπως και να έχει, θα τοποθετηθούµε σχετικά.
Να αναφέρω ότι σαφώς καταψηφίζουµε την τροπολογία µε γενικό αριθµό 1420 και ειδικό 39 και την τροπολογία µε γενικό
αριθµό 1423 και ειδικό 40, οι οποίες για ακόµη µία φορά δείχνουν
πόσο ανοργάνωτη και πρόχειρη είναι η Κυβέρνηση. Περιλαµβάνονται µεταβατική περίοδος για µεταβίβαση αρµοδιότητας στη
µία, επέκταση χρονικού ορίου για ολοκλήρωση διαδικασιών δηµοπράτησης στην άλλη, καθώς και άλλες άσχετες ρυθµίσεις.
Νοµοθετείτε «στο πόδι», εξυπηρετώντας µόνο κάποια συµφέροντα και κάποιες ιδεοληψίες σας, χωρίς να είστε σε θέση να κάνετε πράξη όλα αυτά που λέτε. Μόνο όταν είναι να κόψετε µισθούς, συντάξεις και να καταστρέψετε κάποια κοινωνική οµάδα,
είστε γρήγοροι και αποτελεσµατικοί.
Το ότι ζητάτε ακόµη µία φορά, µε τροπολογίες της τελευταίας
στιγµής, αλλαγές σε προθεσµίες και µεταβατικές περιόδους, δείχνει πόσο αποτυχηµένη είναι η Κυβέρνηση σε ό,τι και αν κάνει.
Όσον αφορά τώρα την τροπολογία µε γενικό αριθµό 1424 και
ειδικό αριθµό 41, βλέπουµε ότι σε σχέδιο νόµου του Υπουργείου
Ανάπτυξης και Οικονοµικών, φέρνετε τροπολογία που ρυθµίζει
θέµατα παιδείας και µάλιστα κάποια απ’ αυτά σηµαντικά. Τόσο
σέβεστε το Κοινοβούλιο!
Πέρα απ’ αυτά τα τυπικά ζητήµατα που θέτετε ή πέρα από ενδεχοµένως κάποια θετική διάθεση που µπορεί να υπάρχει για να
λυθούν προβλήµατα, ο τρόπος που χειρίζεστε όλα αυτά είναι
πλέον λανθασµένος. Θα µπορούσε κάποιος να πει ότι βάζετε κάποια θέµατα τυπικά. Όµως ας σταθούµε σε κάποια θέµατα.
Πρώτον, στο θέµα της ειδικής αγωγής θεωρούµε ότι απαιτείται
µία συνολική φιλοσοφία για την αντιµετώπιση των θεµάτων
αυτών. Η όποια αναβάθµιση δεν επιτυγχάνεται µόνο µε τη διατύπωση διατάξεων και ρυθµίσεων αλλά µε µία έµπρακτη και ουσιαστική στήριξη, ενίσχυση και εφαρµογή τους από την πολιτεία.
Συγκεκριµένα, απαιτείται αύξηση πόρων, βελτίωση της υλικοτεχνικής υποδοµής, σύγχρονο εποπτικό και παιδαγωγικό υλικό, τεχνολογικός εξοπλισµός, κατάλληλα αναλυτικά προγράµµατα και
βιβλία, εργαστήρια, κατάλληλο ειδικό επιστηµονικό και εκπαιδευτικό προσωπικό, συνεχής και ουσιαστική επιµόρφωση των εκπαιδευτικών, αντιµετώπιση της ειδικής αγωγής ως αναπόσπαστο
µέρος της γενικής εκπαίδευσης. Με αυτά που φέρνετε, δεν ρυθµίζετε επαρκώς ούτε θέµατα των µαθητών ειδικής αγωγής ούτε
των εκπαιδευτικών της ειδικής αγωγής.
Δεύτερον, στο «παρά πέντε» της έναρξης των εξετάσεων, αλλάζετε τους όρους προαγωγής των µαθητών των ΕΠΑΛ, µε σαφή
στόχο να αναγκάσετε χιλιάδες παιδιά να εγκαταλείψουν το λύκειο και να στραφούν σε φθηνά προγράµµατα κατάρτισης, τα
οποία λειτουργούν κυρίως οι ιδιώτες.
Η διάταξη που φέρνετε για το µέσο όρο βαθµολογίας του «10»
είναι κάτι που δυσκολεύει τη φοίτηση στα ΕΠΑΛ και αιφνιδιάζει
τους µαθητές των πολύπαθων αυτών σχολείων, που ειδικά φέτος
µετά την κατάργηση των πιο δηµοφιλών τοµέων και την απόλυση
εκατοντάδων καθηγητών, στην ουσία υπολειτούργησαν.
Τρίτον, είναι επίσης ξεκάθαρο το πλαίσιο µε το οποίο θέλετε
να λειτουργήσει ο Εθνικός Οργανισµός Εξετάσεων.
Τέταρτον, µε το ζήτηµα των µετεγγραφών, πάλι δεν ξεκαθαρίζετε τα πράγµατα. Το ίδιο και µε τις εξετάσεις των υποψηφίων
για την τριτοβάθµια εκπαίδευση.
Πέµπτον, βάζετε κάποια ζητήµατα αρκετά περίεργα. Στο
άρθρο 7, εκεί που αναφέρετε ότι οι τίτλοι σπουδών ανώτατης εκ-
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παίδευσης διεθνών οργανισµών, στους οποίους µετέχει η Ελληνική Δηµοκρατία, είναι ισότιµοι προς τους τίτλους σπουδών των
ελληνικών δηµοσίων τίτλων ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων,
είναι σαφές ότι µε αυτό θέλετε να µετατρέψετε σε πανεπιστήµια
διάφορα µορφώµατα τύπου µη κυβερνητικών οργανώσεων. Ας
µη µας διαφεύγει παλαιότερο δηµοσίευµα του «ΕΘΝΟΥΣ» που
έκανε λόγο για την πρώτη ιδιωτική νοµική σχολή. Είναι µία επιεικώς απαράδεκτη, για να µην τη χαρακτηρίσουµε αλλιώς, µεθόδευση που θα ανοίξει το δρόµο σε πολύ περίεργες καταστάσεις.
Έκτον, φυσικά δεν θα µπορούσαµε να µη σταθούµε στο θέµα
κατάργησης των σχολείων του εξωτερικού. Δίνετε απλώς, µία
παράταση ακόµα δύο χρόνων στην εφαρµογή του ν. 4076/2012.
Η νέα ρύθµιση αφορά τη σταδιακή κατάργηση των σχολείων, µια
απόφαση που είχε προκαλέσει οξύτατες αντιδράσεις στις ελληνικές κοινότητες του εξωτερικού, κυρίως στις πόλεις, όπως το
Μόναχο της Γερµανίας. Δεν χρειάζεται να αναλύσει κανείς πόσο
λανθασµένη και εθνικά επικίνδυνη είναι µία τέτοια απόφαση.
Θεωρώντας ότι τα θέµατα της παιδείας, ακόµα και τα πιο τυπικά, είναι σηµαντικά, δεν µπορούµε να συναινέσουµε στο να τα
αντιµετωπίζετε µε τέτοια προχειρότητα, χωρίς διάλογο και επεξεργασία, προσπαθώντας να τα «περάσετε» την τελευταία
στιγµή, χωρίς κανένας να καταλάβει τίποτα. Σαφώς καταψηφίζουµε και αυτήν την τροπολογία.
Να πούµε ακόµη κάποια πράγµατα για τις αλλαγές που κάνετε
στις λαϊκές, λαµβάνοντας υπ’ όψιν και τη σχετική τροπολογία
1433/45. Είπαµε κάποια πράγµατα την Παρασκευή και θα ήθελα
να σταθώ περισσότερο σε τρία σηµεία που εµείς θεωρούµε σοβαρά.
Σηµαντικό είναι ότι οι άνθρωποι που θα θέλουν να πάρουν
άδεια για να δραστηριοποιηθούν στις λαϊκές αγορές, θα πρέπει
να έχουν φορολογική ενηµερότητα. Αυτό το κάνετε, ενώ ξέρετε
κι εσείς και όλος ο κόσµος, ότι εννέα στους δέκα ανθρώπους που
δουλεύουν στις λαϊκές –κι όχι µόνο στις λαϊκές αλλά κι όλοι οι µικροί επαγγελµατίες- χρωστάνε στην εφορία. Με αυτόν τον
τρόπο, θα αναγκάσετε χιλιάδες οικογένειες είτε να µην ασχοληθούν ξανά µε τις λαϊκές, δηλαδή να πάνε στην ανεργία -γιατί σιγά
µη βρουν δουλειά µε 30% ανεργία που υπάρχει αυτήν τη στιγµή
στη χώρα µας- ή να έρθουν σε συνεννόηση µε κάποιον τρίτο που
θα έχει ενηµερότητα, για να µπορέσουν να συνεχίσουν. Οπότε
θα δουλεύουν πάλι για άλλους. Φανταστείτε µόνο πόσες χιλιάδες
οικογένειες καταστρέφετε µε αυτόν τον τρόπο, πολλές εξ αυτών
πολύτεκνες και τρίτεκνες και πάει λέγοντας.
Λέτε ότι οι αλλαγές γίνονται για να λειτουργήσουν όλα καλύτερα. Πώς θα λειτουργήσουν καλύτερα, όταν οι εννέα στους
δέκα θα οδηγηθούν εκτός; Πού είναι η κατανοµή; Πού είναι ο ανταγωνισµός;
Άλλο σηµαντικό θέµα είναι ότι µεταφέρεται στους δήµους η
αρµοδιότητα για το πού και πώς θα γίνουν οι λαϊκές. Μεγάλο
λάθος! Οι δήµαρχοι, πολλοί από τους οποίους ενδιαφέρονται
µόνο και µόνο για την επανεκλογή τους, θα αδικήσουν τις λαϊκές.
Αυτό θα γίνει, γιατί κανένας δήµαρχος δεν θα θελήσει να κακοκαρδίσει τις αλυσίδες σούπερ µάρκετ ούτε τους µαγαζάτορες,
κάτι που σηµαίνει στήριξη και ψήφους. Από εκεί που οι λαϊκές
είναι σε κεντρικούς και εµπορικούς δρόµους κάθε πόλης, θα µεταφερθούν από τους δηµάρχους σε µεγάλο βαθµό σε αποµονωµένες περιοχές, σε µη εµπορικούς δρόµους, για να µην ανταγωνίζονται τους µαγαζάτορες και τις αλυσίδες σούπερ µάρκετ.
Αυτό θα οδηγήσει σε µαρασµό του κλάδου, µέχρι που θα έρθετε
µια µέρα εδώ και θα µας πείτε πάλι ότι καταργούνται οι λαϊκές
γιατί δεν είναι χρήσιµες.
Πρώτα θα τις απαξιώσετε και µετά θα τις καταργήσετε. Αυτό
είναι σίγουρο ότι θα γίνει, γιατί έχετε πείσει και τον τελευταίο Έλληνα ότι δεν θα σταµατήσει η καταστροφική πορεία σας µέχρι
που να µη µείνει τίποτα όρθιο.
Και πάλι σε σχέση µε την κατάργηση των Οργανισµών των Λαϊκών Αγορών της Θεσσαλονίκης και των Αθηνών απορούµε τι σας
πειράζουν να είναι και ενσωµατωµένες στις περιφέρειες. Πάνω
από ογδόντα χρόνια λειτουργούν µια χαρά οι λαϊκές και ήρθατε
εσείς τώρα να µας πείτε ότι το άκρως επιτυχηµένο µοντέλο που
καθιερώθηκε κάποτε, από το ’36 µέχρι το ’40, είναι λάθος και ότι
πρέπει να αλλάξει.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Προχθές ανέφερα ποιος κυβερνήτης έκανε τις λαϊκές και δεν
είναι ανάγκη να το ξαναπούµε.
Οι οργανισµοί αυτοί δεν είναι ζηµιογόνοι αλλά αντιθέτως,
έχουν αρκετά εκατοµµύρια αποθεµατικό. Δεν προκαλούν κανένα
βάρος στο κράτος και στους πολίτες. Μήπως ξέρετε πού θα πάει
το αποθεµατικό; Μπορείτε να µας πείτε; Διότι είναι πάρα πολλά
τα εκατοµµύρια και κάπου θα φύγει από εδώ, κάπου θα φύγει
από εκεί κι αυτό.
Οι Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας και Αττικής έχουν δεκάδες άλλες αρµοδιότητες και από πουθενά δεν προκύπτει ότι
θα λειτουργήσει η συγχώνευση των οργανισµών αυτών σε αυτές.
Όλα δείχνουν ότι βάλατε ακόµα µία κοινωνική και επαγγελµατική
τάξη στο στόχαστρο και σκοπεύετε να την καταστρέψετε κι αυτή.
Κι όλο αυτό, στο όνοµα της λεγόµενης «µεταρρύθµισης» και του
«εκσυγχρονισµού». Όλοι έχουν καταλάβει πια ότι το µόνο που
σας ενδιαφέρει είναι να εξυπηρετήσετε κάποια συγκεκριµένα µεγαλοσυµφέροντα εις βάρος των πολλών. Όµως δεν πειράζει, δεκαπέντε και σήµερα. Ο λαός µε την ψήφο του θα δείξει πόσο σας
εκτιµά!
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε κι
εµείς.
Τον λόγο έχει ο κ. Ψύρρας.
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι συνάδελφοι, εκτός από την ελλειµµατική διαβούλευση
-γεγονός που αποδείχθηκε και από την εκ των υστέρων εσπευσµένη κατάργηση των Οργανισµών Αθηνών-Θεσσαλονίκης- οι
συντάκτες του νοµοσχεδίου δεν κατανόησαν την πολύπλοκη
φύση των λαϊκών αγορών, τις τοπικές ιδιαιτερότητες και αγνόησαν τις επιµέρους λύσεις που έδωσαν έως σήµερα οι ίδιοι οι εργαζόµενοι σε διάφορες λαϊκές αγορές της χώρας.
Επίσης, δεν λήφθηκε υπ’ όψιν η πλευρά των καταναλωτών,
όπως δεν λήφθηκε υπ’ όψιν ότι οι λαϊκές, τα παζάρια, τα πανηγύρια δεν είναι απλώς ένας τόπος που κάποιος κάνει τα ψώνια
του αλλά ότι ταυτόχρονα είναι ένας περίπατος και ένας χώρος
κοινωνικής επαφής. Η πολυπλοκότητα του ζητήµατος, η έλλειψη
διαβούλευσης µε τους εργαζόµενους και τους καταναλωτές δηµιούργησαν ένα προβληµατικό νοµοσχέδιο, το οποίο είναι δυνατόν να προκαλέσει χαοτική κατάσταση. Είναι ενδεικτικό ότι οι δύο
βασικές οµάδες των εργαζόµενων στις λαϊκές, οι επαγγελµατίες
και οι παραγωγοί, που θεωρητικά έχουν αλληλοσυγκρουόµενα
συµφέροντα ή αντιτιθέµενα συµφέροντα, συνασπίστηκαν και
απέρριψαν και οι δύο το νοµοσχέδιο. Φυσικά, µελλοντικά η κατάσταση θα γίνει ένα πραγµατικό κουβάρι, όταν κοντά στις λαϊκές, τα πανηγύρια, τα θρησκευτικά παζάρια, τις βιολογικές
αγορές, θα προστεθούν και τα farmers markets, οι νέου τύπου
υπαίθριες αγορές, που θα νοικιάζουν τους πάγκους ή όσες «µορφές» λαϊκών αγορών ενταχθούν στους οργανωµένους υποδοχείς
δραστηριοτήτων.
Στην πραγµατικότητα, χρειαζόµαστε ένα νόµο-πλαίσιο για την
εµπορία αγροτικών προϊόντων, στον οποίο θα εντάσσονται όχι
µόνο οι λαϊκές αλλά και το στάσιµο και πλανόδιο εµπόριο και φυσικά χρειαζόµαστε ένα νόµο-πλαίσιο για αντίστοιχες µορφές εµπορίου µη αγροτικών προϊόντων, έτσι ώστε να ξεκαθαρίσει η
κατάσταση σε σχέση µε το παρεµπόριο αλλά και τον αθέµιτο ανταγωνισµό σε βάρος του στεγασµένου εµπορίου. Μας ενδιαφέρει να αλλάξει η λειτουργία των λαϊκών αγορών. Το συγκεκριµένο, όµως, νοµοσχέδιο όσο το ψάχνουµε τόσο περισσότερα
προβλήµατα ανακαλύπτουµε. Τα βασικά σηµεία της διαφωνίας
µας φάνηκαν και στην επιτροπή µε την παρουσία των φορέων.
Η ΔΗΜΑΡ, λοιπόν, επισηµαίνει πως πρώτον, η κλήρωση αυτή
καθαυτή δεν είναι αναγκαστικά ένα κακό και ισοπεδωτικό µέτρο.
Μπορεί να βοηθήσει στην κατεύθυνση υιοθέτησης ενός µεικτού
συστήµατος, δηλαδή να υπάρξει κλήρωση και µάλιστα µε παρουσία δικαστικού, µε κριτήρια όµως, όπως η αρχαιότητα και κυρίως
η συχνότητα προσέλευσης. Άλλωστε, υπάρχουν παραδείγµατα
σε πολλές λαϊκές, όπου οι εργαζόµενοι δηλώνουν τη θέση που
επιθυµούν και αν τη συγκεκριµένη θέση τη ζητούν περισσότεροι
είτε γίνεται κλήρωση είτε µε βάση τα κριτήρια παίρνει τη θέση
εκείνος που έχει τα περισσότερα.
Επίσης, ο διαχωρισµός παραγωγών-επαγγελµατιών, είναι µέτ-
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ρο που δεν προσφέρει τίποτα. Άλλωστε, η σήµανση ισχύει και
σήµερα και δεν βελτιώνει τον ανταγωνισµό. Αν η Κυβέρνηση επιµένει για τον χωροταξικό διαχωρισµό εντός των ορίων της λαϊκής, θα µπορούσε αυτό το πράγµα να επιτευχθεί κάλλιστα
εύκολα µε το να τοποθετούνται οι παραγωγοί και οι επαγγελµατίες ανά οικοδοµικό τετράγωνο ή να τοποθετούνται απέναντι
στον ίδιο διάδροµο.
Πιστεύουµε ότι πρέπει να δεσµευτούν οι δήµοι, ώστε οι θέσεις
και ο αριθµός των πάγκων να παραµείνουν σταθεροί τουλάχιστον
για τρία χρόνια, εκτός και αν βρεθεί συναινετική λύση ανάµεσα
στο δήµο και στους εργαζόµενους στη λαϊκή.
Επίσης, η τριµελής επιτροπή που προβλέπεται, να ανήκει στο
δήµο και όχι στην περιφέρεια και να υπάρξουν σαφή κριτήρια
ώστε να διασφαλίζονται οι διαφανείς και αντικειµενικές διαδικασίες για την έκδοση των σχετικών αδειών. Και βεβαίως ένα
πράγµα που δεν υπάρχει στο νοµοσχέδιο είναι να τεθεί νέο ωράριο λειτουργίας των λαϊκών έτσι ώστε οι ίδιοι οι εργαζόµενοι στις
λαϊκές να έχουν καλύτερες συνθήκες και να µην τους συντροφεύει η κούραση και η αϋπνία.
Ο παραγωγός και επαγγελµατίας πρέπει να µπορούν να µεταφέρουν το εµπόρευµά τους σε λαϊκές και έξω από τη συγκεκριµένη περιφέρειά τους ανάλογα µε µια καθορισµένη χιλιοµετρική
απόσταση. Φυσικά αυτό θα ισχύει εκτός νησιών και Κρήτης.
Όσον αφορά τα πρόστιµα και τις εξοντωτικές ποινές, αυτά σαφέστατα πρέπει να αναθεωρηθούν, διότι δεν είναι δυνατόν για
ένα µικρό παράπτωµα να κόβεις το κεφάλι του άλλου. Για λόγους
συντονισµού, η µέρα κατά την οποία θα γίνεται η καθεµιά λαϊκή
σε κάθε δήµο, πρέπει να καθορίζεται από την περιφέρεια σε συνεννόηση µε τους εργαζόµενους και τους παραγωγούς στις λαϊκές, για να µην υπάρχουν αλληλοεπικαλύψεις.
Έρχοµαι τώρα στις περιβόητες υπουργικές τροπολογίες.
Πλέον σε κάθε νοµοσχέδιο που συζητιέται –σχετικό ή άσχετοέρχονται οι τροπολογίες και επιπίπτουν επί τας κεφαλάς των
Βουλευτών την τελευταία στιγµή, για να απαντήσουν, για να πάρουν θέση, για να υπάρχει ουσιαστικά µια ταλαιπωρία και του
Σώµατος, η οποία όµως έχει πάντα ένα αποτέλεσµα. Δεν συζητιούνται ουσιαστικά. Γιατί αυτό, δηλαδή η έλλειψη της συζήτησης,
τείνει να γίνει ένα βασικό χαρακτηριστικό αυτού του Κοινοβουλίου.
Ένα παράδειγµα είναι η κατάργηση των Οργανισµών Λαϊκών
Αγορών Αττικής και Θεσσαλονίκης. Γιατί καταργήθηκαν; Ειλικρινά σας λέω δεν κατάλαβα. Δεν κατάλαβα γιατί γίνεται αυτό
το πράγµα. Γίνεται για λόγους αντιγραφειοκρατικούς; Γίνεται για
να ανέβει ο ανταγωνισµός; Γιατί γίνεται;
Στην πραγµατικότητα η κατάργηση των Οργανισµών των Λαϊκών Αγορών Αθήνας και Θεσσαλονίκης έχει ένα µόνο σκοπό. Να
βάλει στο χέρι τον κουµπαρά των χρηµάτων που δίνουν οι ίδιοι
οι εργαζόµενοι στις λαϊκές. Άλλωστε η τροπολογία, εκτός των
άλλων, δείχνει και τη βιασύνη και την προχειρότητα, αφού ακυρώνει σε ένα µεγάλο βαθµό όσα αρχικά υπήρχαν µέσα στο νοµοσχέδιο. Αντί να αναπτυχθεί, λοιπόν, ο ρόλος των οργανισµών
και να αναβαθµιστεί, περνάµε στην κατάργησή τους.
Όσον αφορά την τροπολογία 1418/38 που αφορά το Υπουργείο Δικαιοσύνης, βλέπετε ότι κοντά στα λαχανικά, οπωρικά και
άλλα φρούτα των λαϊκών, βάζουµε και θέµατα δικαιοσύνης, βάζουµε και θέµατα παιδείας, πανελληνίων εξετάσεων, ιδιωτικών
σχολείων κ.λπ.. Όλα ανάκατα σε έναν πάγκο που ονοµάζεται Ελλάδα ή ονοµάζεται µεταρρύθµιση!
Στην παράγραφο 2, λοιπόν, της συγκεκριµένης υπ’ αριθµόν
1418/38 τροπολογίας, επιφέρονται αλλαγές στον τρόπο των προαγωγών στις θέσεις των ανωτάτων λειτουργών. Επανέρχεται βασικά το προηγούµενο καθεστώς. Εδώ να σηµειώσω ότι η ολοµέλεια του Συµβουλίου της Επικρατείας, ήδη από τον Φεβρουάριο του 2010, έχει εκφράσει σοβαρές επιφυλάξεις και αντιρρήσεις ως προς τη συνταγµατικότητα της συγκεκριµένης διάταξης.
Η διαδικασία επαφίεται, πλέον, σε µεγάλο µέρος στα χέρια του
Υπουργού Δικαιοσύνης, του Υπουργικού Συµβουλίου και του
Πρωθυπουργού. Με λίγα λόγια, η εκάστοτε κυβέρνηση έχει στην
πράξη την απόλυτη δυνατότητα τοποθέτησης ανώτατων δικαστών κατά το δοκούν, χωρίς να δίνεται πλέον η δυνατότητα έστω
να εκφραστεί κάποια γνώµη από τις υπόλοιπες πολιτικές δυνά-
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µεις. Αυτό δεν είναι και ό,τι καλύτερο.
Επίσης, στην παράγραφο 5 της ίδιας τροπολογίας υπάρχει ο
τοµέας των δικαστικών υπαλλήλων, που αποτελεί µια ειδική κατηγορία και τώρα µπορεί να µπει σε αυτόν ο οποιοσδήποτε υπάλληλος που δεν έχει δώσει καν εξετάσεις για το Δικαστικό Σώµα.
Επιχειρείται, λοιπόν, να νοµιµοποιηθεί ένα είδος «µπαλώµατος»
την ίδια στιγµή που υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι
έχουν περάσει σε αντίστοιχες εξετάσεις και δεν θα τους δοθεί
ποτέ η θέση.
Και ερχόµαστε σε αυτό εδώ το πράγµα, το οποίο ονοµάζεται
«τροπολογία», εκατό σελίδες που λέει ο λόγος, και αφορά την
εκπαίδευση, πλάι στον πάγκο των φρούτων και των λαχανικών!
Αφορά το Υπουργείο Παιδείας. Υπάρχουν δυο Υπουργοί. Ο κ.
Τσαυτάρης και ο κ. Αρβανιτόπουλος. Η προσπάθεια τους συνειδητά, είναι να µη συζητιούνται ποτέ όσα φέρνουν. Προτείνουν
και φέρνουν τροπολογίες και στην πραγµατικότητα κρύβονται
πίσω από τις τροπολογίες. Δεν υπάρχει χρόνος για ουσιαστική
συζήτηση.
Συνεχίζει, λοιπόν, το Υπουργείο Παιδείας την απαράδεκτη τακτική να φέρνει τροπολογίες σε άσχετα νοµοσχέδια, χωρίς διάλογο, στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων.
Θα µείνω µόνο σε ένα σηµείο. Ο Υπουργός Παιδείας, µ’ αυτήν
την τροπολογία ουσιαστικά υπογράφει τη ληξιαρχική πράξη θανάτου των ιδιωτικών σχολείων. Αποσύρει πλήρως την κρατική
εποπτεία από κάθε πτυχή της λειτουργίας τους, απελευθερώνοντας εντελώς τις χρήσεις τους.
Οι διευθυντές εκπαίδευσης των σχολείων, δεν θα µπορούν να
ελέγχουν καµµία πτυχή τόσο της υπηρεσιακής εξέλιξης των ιδιωτικών εκπαιδευτικών όσο και γενικότερα της λειτουργίας των
ιδιωτικών σχολείων. Αφαιρείται η εποπτεία του κράτους και από
τα φροντιστήρια. Η εξέλιξη αυτή, είναι µια βόµβα στα θεµέλια
όχι µόνο της ιδιωτικής εκπαίδευσης αλλά και ολόκληρης της κοινωνίας.
Κύριοι συνάδελφοι, τα σχολεία -δηµόσια ή ιδιωτικά- δεν είναι
super market. Όταν νοµοθετούµε µε τη λογική ότι το ιδιωτικό
σχολείο δίνει απλώς χαρτιά, δηµιουργούνται πελώρια ζητήµατα
όχι µόνο αντισυνταγµατικότητας αλλά και ισχύος των ίδιων των
τίτλων.
Αντίστοιχο φαινόµενο έχουµε και µε την τροπολογία του κ.
Τσαυτάρη για τους βοσκότοπους.
Κύριοι συνάδελφοι, είναι καινούργιο το ζήτηµα των βοσκοτόπων; Στην επιτροπή έγιναν απανωτές αναφορές για να προσπαθήσουµε να το επιλύσουµε. Το θέµα αυτό είναι γνωστό από την
εποχή της κ. Μπατζελή. Δεν είναι τωρινό. Προς τι να έρχεται ως
τροπολογία την τελευταία στιγµή µ’ αυτόν τον τρόπο που είδατε
από τον κύριο Υπουργό, δηλαδή, «Φεύγω γιατί µε περιµένουν οι
Υπουργοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γρήγορα απαντήστε ένα
«ναι»»; Δηλαδή, να συζητήσουµε πώς, τι; Δεν θα µπορούσαµε να
είχαµε βρει ουσιαστικότερες λύσεις στα συγκεκριµένα προβλήµατα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Παρακαλώ να ολοκληρώσετε, κύριε Ψύρρα.
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Δυστυχώς, υπάρχει ένα πελώριο πρόβληµα
πια, ένα πρόβληµα αποφυγής του διαλόγου στο οποίο η Κυβέρνηση πρέπει να αποφασίσει. Εµείς πάντα λέµε «ναι» στο διάλογο.
Στην πραγµατικότητα, όµως, «ζητάµε» -γιατί το απαιτεί το δηµοκρατικό πολίτευµα- αυτός ο διάλογος να γίνεται από την πλευρά
της Κυβέρνησης µε έναν τρόπο θεσµικό και όχι µε έναν τρόπο
επί της ουσίας εξωθεσµικό για να ξεπεράσουµε την ουσία του
διαλόγου.
Τα προβλήµατα πρέπει να συζητιούνται για να βρίσκουµε λύσεις, κύριοι συνάδελφοι, όχι να κουκουλώνονται. Όταν κουκουλώνουµε τα προβλήµατα, τα βρίσκουµε µπροστά µας γιατί τα
κρύβουµε κάτω από το χαλί.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε και
εµείς.
Τον λόγο έχει ο κ. Κατσώτης και µετά ο κ. Μουτσινάς.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Και στις επιτροπές και στην Ολοµέλεια αναπτύξαµε τις θέσεις
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µας για το νοµοσχέδιο. Επαναλαµβάνουµε και σήµερα ότι δεν
έρχεται να υπηρετήσει τους µικροπαραγωγούς, τους επαγγελµατίες πωλητές, τους πλανόδιους. Αντίθετα, έρχεται να ενισχύσει
τα µονοπώλια, τις πολυεθνικές των τροφίµων, τα σούπερ µάρκετ.
Λέτε ότι θέλετε να στηρίξετε το στεγασµένο εµπόριο. Παραπλανάτε τους αυταπασχολούµενους. Θέλετε να κρύψετε την πολιτική σας η οποία τους καταστρέφει. Όλοι αυτοί δεν έκλεισαν
επειδή υπήρχαν οι πλανόδιοι µικροπωλητές, όπως λέτε, στα πανηγύρια ή στα παζάρια. Έκλεισαν ακριβώς επειδή η πολιτική σας
είναι υπέρ των µονοπωλίων, επειδή τους ληστεύετε µε τους φόρους, επειδή η πολιτική σας έχει ως αποτέλεσµα να κλείνουν
πολλοί αυταπασχολούµενοι.
Μειώνετε τις µέρες στα πανηγύρια και τα παζάρια, µειώνοντας
το εισόδηµα των πλανόδιων πωλητών. Τα επιχειρήµατά σας είναι
σαθρά. Λέτε ότι θέλετε να βάλετε τάξη µε τα παζάρια, ότι προστατεύετε το περιβάλλον, τον τουρισµό και άλλα τέτοια για να
δικαιολογήσετε τις επιλογές που κάνετε και καταστρέφετε αυτούς που έχουν αποµείνει στο πλανόδιο εµπόριο. Θέση µας είναι
να µείνουν οι ηµέρες όπως ήταν για τα πανηγύρια, τα παζάρια,
τα Χριστούγεννα, το Πάσχα.
Όσον αφορά στις λαϊκές αγορές, ισχυρίζεστε ότι µε τις ρυθµίσεις του νοµοσχεδίου στηρίζετε τους παραγωγούς, γιατί η Κυβέρνηση -όπως λέτε- θέλει να ενισχύσει το παραγωγικό πρότυπο
ανάπτυξης και όχι το καταναλωτικό. Έτσι, αποφασίσατε στις λαϊκές να είναι χωριστά οι παραγωγοί από τους επαγγελµατίες. Λέτε
ότι αυτό θα βοηθήσει τους καταναλωτές να ξέρουν. Λέτε ότι δικαιούνται να ξέρουν ποιοι είναι. Σας ρωτήσαµε, όµως, και στις
επιτροπές και προχθές, την Παρασκευή, το εξής: Δεν έχουν καρτελάκι που λέει ποιοι είναι παραγωγοί και ποιοι είναι επαγγελµατίες;
Λέτε, επίσης, ότι οι επαγγελµατίες έχουν επιβάλλει τους δικούς τους όρους στις λαϊκές αγορές -κύριε Σκορδά, πρέπει σήµερα να απολογηθείτε σε αυτούς που είναι έξω και µας ακούνκαθώς υποχρεώνουν –όπως λέει ο κ. Σκορδάς- τους παραγωγούς, που πάνε το πρωί, να συµµορφώνονται µε τους όρους που
τους επιβάλλουν οι επαγγελµατίες, αλλιώς δεν θα βρουν πάγκο.
Τι είναι αυτά που λέτε, κύριε Σκορδά; Γι’ αυτό, λέτε, διαµαρτύρονται οι επαγγελµατίες.
Είπα και προχθές ότι αυτό αποτελεί µία ανυπόστατη κατηγορία
για τους επαγγελµατίες πωλητές. Αν έχετε τέτοια καταγγελία,
ότι αυτοί λειτουργούν έτσι, οφείλετε να πείτε τι κάνατε για να
σταµατήσετε αυτή τη µαφία των λαϊκών που υπονοείτε µε αυτό
που είπατε στην οµιλία σας.
Λέτε, επίσης, για να δικαιολογήσετε το διαχωρισµό, ότι κάποιοι
παραγωγοί βαφτίζουν τα προϊόντα τους ως παραγωγικά και ανταγωνίζονται αθέµιτα τους άλλους. Και εδώ σκορπάτε τη λάσπη
σας. Και δεν µας λέτε πόσους τέτοιους πιάσατε και πόσους τιµωρήσατε. Βέβαια, οι νονοί που βαφτίζουν τα προϊόντα σαν ελληνικά είναι γνωστοί, είναι µεγάλοι. Αυτοί, όµως, είναι στο
απυρόβλητο.
Οι ίδιοι οι παραγωγοί σας λένε ότι δεν θέλουν να είναι µόνοι
τους. Θέλουν να είναι µαζί µε τους επαγγελµατίες. Δεν τους θεωρούν σαν ανταγωνιστές τους. Είναι όλοι τους µεροκαµατιάρηδες, δίπλα-δίπλα για πολλά χρόνια. Εσείς, όµως, τους εκτοπίζετε,
τους βάζετε χωριστά.
Έτσι, βέβαια, πετυχαίνετε πολλά πράγµατα: Ενισχύετε, ουσιαστικά, τους µεγαλεµπόρους και όχι τους µικροπαραγωγούς.
Όσον αφορά τον ανώτερο αριθµό θέσεων, που ο δήµος αποφασίζει: Λέτε ότι το διασφαλίζετε. Όµως και αυτός δεν διασφαλίζεται. Πολλοί µικροπαραγωγοί, αλλά κι επαγγελµατίες, θεωρούν ότι αν καθοριστεί ο ανώτερος αριθµός θέσεων από τους
δήµους, πολλοί θα µείνουν εκτός και θα είναι στην ανεργία.
Όσον αφορά στα πρόστιµα: Είπαµε εδώ ότι άλλους νόµους
και ρυθµίσεις έχετε για τα σούπερ µάρκετ, όπου εκεί λειτουργούν οι συστάσεις µία και δύο και τρεις φορές, ενώ εδώ πάτε µε
5.000 ευρώ πρόστιµο άµεσα και µε ποινή φυλάκισης.
Τις βιοκαλλιέργειες, τις πάτε στις λαϊκές. Οι ίδιοι οι βιοκαλλιεργητές σας λένε το εξής: «Θα µας καταστρέψετε αν το κάνετε
αυτό. Δεν θέλουµε να πάµε στις συµβατικές λαϊκές.». Εσείς,
όµως, παρ’ όλα αυτά, τους εντάσσετε στις συµβατικές λαϊκές.
Επίσης, για τον Οργανισµό Λαϊκών Αγορών φέρατε τροπολο-
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γία -αλλά και δεύτερη τροπολογία- για την κατάργησή τους. Η
κατάργηση των Οργανισµών Λαϊκών Αγορών θα έχει σαν αποτέλεσµα να µην συµµετέχουν οι παραγωγοί ούτε οι επαγγελµατίες
που µέχρι τώρα συµµετείχαν στους οργανισµούς και αντιµετώπιζαν προβλήµατα. Και, βεβαίως, η περιφέρεια µε τη διεύθυνση
θα υλοποιεί από µακριά µία πολιτική η οποία θα είναι σε αντίθεση
µε τα συµφέροντά τους, δεν θα αντιµετωπίζει τα προβλήµατα και
τα πράγµατα θα είναι πιο δύσκολα για τους εργαζόµενους στη
λαϊκή αγορά.
Είπατε, κύριε Σκορδά, προχθές -και πρέπει σήµερα εδώ να
διορθώσετε- ότι υπήρχαν πολλά αιτήµατα για βελτίωση της
θέσης των παραγωγών απ’ όλα τα κόµµατα. Το είπαµε από προχθές και το λέµε και σήµερα: Το ΚΚΕ εδώ έχει µια καθαρή θέση.
Ό,τι λέει, το λέει φανερά. Και φέρνουµε εδώ προτάσεις νόµου τις οποίες, βέβαια, τις απορρίπτετε- για την ικανοποίηση αναγκών των ανέργων των υπερχρεωµένων νοικοκυριών, του λαού,
των λαϊκών στρωµάτων.
Οφείλετε, λοιπόν, εδώ να σταµατήσετε αυτήν τη λάσπη που
ρίχνετε, το ότι όλοι, δήθεν, παρεµβαίνουν για καλύτερες θέσεις
των παραγωγών, για να δικαιολογήσετε αυτή σας την πολιτική.
Θα αναφερθώ τώρα στις υπουργικές τροπολογίες.
Για την τροπολογία µε γενικό αριθµό 1420 και ειδικό 39 που
αφορά την επιδιαιτησία, το ΚΚΕ είναι κάθετα αντίθετο. Θεωρεί
την τροπολογία σκανδαλώδη. Η ίδια η επιδιαιτησία υπηρετεί τα
επιχειρηµατικά συµφέροντα, διασφαλίζει την κερδοφορία των
εργοληπτών, των κατασκευαστών. Αυτή γίνεται για να συµφωνήσει για τα ποσά που υπερβαίνουν τα συµφωνηθέντα. Μέχρι τώρα
πρόεδρος επιδιαιτητής ορίζονταν δικαστής από τον Πρόεδρο
του Συµβουλίου Επικρατείας. Τώρα προβλέπεται απευθείας ανάθεση από τους ήδη ορισθέντες, όπως λέει, από τα διάδικα µέλη
διαιτητές, καταργώντας το δικαστή, που άσχετα από το πώς βλέπει κανείς τη δικαιοσύνη διασφάλιζε τη νοµιµότητα.
Επίσης, µε την τροπολογία µε γενικό αριθµό 1433 και ειδικό
45 και την τροπολογία µε γενικό αριθµό 1441 και ειδικό 52 για
την κατάργηση των Οργανισµών Λαϊκών Αγορών είπαµε ότι είµαστε κάθετα αντίθετοι και αναφέραµε τον λόγο.
Η τροπολογία του Υπουργείου Παιδείας επιδιώκει να λύσει
προβλήµατα καθυστερήσεων, διαχειριστικών αστοχιών του
Υπουργείου Παιδείας. Διευρύνει το νοµοθετικό πλαίσιο για την
προώθηση νέων αντιδραστικών ρυθµίσεων στους χώρους της
εκπαίδευσης, όπως ζητήµατα προαγωγής µαθητών ΕΠΑΛ, νέο
κύµα συγχωνεύσεων κυρίως στα νηπιαγωγεία και αναγνώριση
πτυχίων κολλεγίων. Σε λίγο τα πτυχία θα είναι στις λαϊκές. Και σε
λιγότερο από ένα µήνα πριν τις εξετάσεις προκύπτουν αλλαγές
που αναστατώνουν τους µαθητές και τους γονείς.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ-ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Κατσώτη….
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κυρία Παπακώστα, πείτε τα στους γονείς.
Δεν υφίστανται, λοιπόν, επείγοντα θέµατα, εκτός αυτών της
Κεφαλλονιάς που λέµε «ναι»|, καθώς και της τράπεζας θεµάτων
που έτσι και αλλιώς είµαστε αντίθετοι.
Επίσης, µε την τροπολογία ολοκληρώνει την µετατροπή των
ιδιωτικών σχολείων σε επιχειρήσεις. Αποσύρει πλήρως την κρατική εποπτεία από κάθε πτυχή στη λειτουργία τους και απελευθερώνει τις χρήσεις τους.
Το ΚΚΕ έχει καταθέσει τροπολογία στο άρθρο 10 -λείπει ο
Υπουργός- για το ζήτηµα των µετεγγραφών. Σε συνθήκες κρίσης
πιστεύω ότι αδυνατούν ακόµα περισσότεροι να παρακολουθήσουν τις σπουδές τους εκτός του τόπου διαµονής τους. Η
υπουργική τροπολογία δεν δίνει ουσιαστική λύση στο πρόβληµα.
Τα κριτήρια που θέτει, αποκλείουν παιδιά πολλών λαϊκών οικογενειών. Η τροπολογία που καταθέτουµε, ισχύει και για φοιτητές
που βρίσκονται στο πέµπτο έτος των σπουδών τους. Υποστηρίζουµε µε την τροπολογία µας ότι το δικαίωµα µετεγγραφής
έχουν: Όσοι έχουν ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα που δεν ξεπερνά τις 40.000 ευρώ προσαυξηµένο κατά 5.000 για κάθε παιδί,
οι µονογονεϊκές οικογένειες, όσοι έχουν αναπηρία 67% και άνω,
οι κωφοί, οι τυφλοί, οι νεφροπαθείς χωρίς εισοδηµατικά κριτήρια. Στις περιπτώσεις που ένα µέλος της οικογένειας είναι
άνεργο, να λαµβάνεται υπ’ όψιν η οικονοµική κατάσταση του τε-
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λευταίου εξαµήνου. Επίσης, τα παιδιά των τρίτεκνων και των πολύτεκνων οικογενειών χωρίς εισοδηµατικά κριτήρια.
Με την τροπολογία µε γενικό αριθµό 1423 και ειδικό 40 του
Υπουργείου Υγείας η Κυβέρνηση υποχρεώνει τους γιατρούς σε
εφηµερίες, όπως αναφέρεται στο συγκεκριµένο άρθρο: «Ειδικευµένοι ιατροί όλων των ειδικοτήτων, ανεξαρτήτως ζώνης, πραγµατοποιούν τόσες εφηµερίες ενεργές ή µικτές ή ετοιµότητας
όσες απαιτούν οι ανάγκες του τµήµατός τους και ως το ποσό της
ανώτατης αποζηµίωσης, όπως αυτό ορίστηκε». Είναι γνωστό ότι
λείπουν γιατροί από τα νοσοκοµεία και κυρίως στην περιφέρεια.
Δεν µπορεί να αντιµετωπίζεται η έλλειψη µε τις υποχρεωτικές,
εξοντωτικές εφηµερίες, που είναι επικίνδυνες και για την ασφάλεια των ασθενών. Θέση µας είναι να προσληφθούν γιατροί πλήρους, µόνιµης και αποκλειστικής απασχόλησης. Οι εφηµερίες
δεν µπορούν να είναι απεριόριστες. Εµείς λέµε ότι δεν µπορεί να
υπερβαίνουν τη µια την εβδοµάδα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Παρακαλώ ολοκληρώστε, κύριε συνάδελφε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Ολοκληρώνω σε λίγο, κύριε Πρόεδρε.
Όσον αφορά στην τροπολογία του Υπουργείου Δικαιοσύνης
µε γενικό αριθµό 1418 και ειδικό 38: Είµαστε γενικά αντίθετοι µε
τα ειδικά ποινικά τµήµατα. Εδώ επεκτείνεται για όλες τις υποθέσεις του εφετείου και όχι για τις πιο σοβαρές. Θα επιβαρυνθεί
το πολιτικό τµήµα του εφετείου. Δηµιουργεί µονοµέρεια στους
δικαστές. Η Κυβέρνηση προβλέπει και προχωρά σε απευθείας
διορισµό της δικαστικής ηγεσίας, αποφεύγοντας και το φύλλο
συκής της επιτροπής που υπήρχε µέχρι σήµερα. Βέβαια, εµείς
δεν είχαµε αυταπάτες ότι αυτό διασφάλιζε την ανεξαρτησία της
δικαιοσύνης. Προβλέπει, επίσης, την µετατροπή της ποινής σε
εξαγοράσιµη. Είναι ένα εισπρακτικό µέτρο και υπηρετεί, βέβαια,
αυτούς που έχουν. Επίσης, προβλέπει οι µετατασσόµενοι να είναι
και γραµµατείς της έδρας. Αυτό είναι απαράδεκτο, γιατί έχει
πολύ µεγάλη σηµασία τι θα γράφει αυτός.
Όσον αφορά στους βοσκότοπους: Εµείς θεωρούµε την τροπολογία απαράδεκτη και λέµε ότι ο όρος «βοσκότοπος» καθορίζει χρήση και όχι χαρακτήρα έκτασης. Η συγκεκριµένη τροπολογία αναφέρεται ουσιαστικά σε ορεινούς βοσκότοπους, γι’ αυτό
και επικαλείται τη δασική νοµοθεσία, σύµφωνα µε την οποία οι
εκτάσεις αυτές είναι δασικές εκτάσεις και γι’ αυτό προστατεύονται από αυτή. Οπότε, απαγορεύεται να αλλάξουν χαρακτήρα ως
δασικές εκτάσεις και ισχύει το τεκµήριο του δηµοσίου για όσες
δεν έχουν συµβόλαια, τα οποία να ανάγονται στο καθεστώς χρησικτησίας του 1915.
Μάλιστα, υπάρχει διαχρονικά στο όνοµα δήθεν της βόσκησης,
ακριβώς να φύγουν από την προστασία της δασικής νοµοθεσίας
και µετά να µπορούν εύκολα να αλλάξουν χρήση. Με την τροπολογία αυτή, δίνεται τέτοια δυνατότητα.
Έχω κι άλλα να πω. Απλώς θα καταθέσω τις ενστάσεις µας για
την τροπολογία αυτή στα Πρακτικά, γιατί είναι πολύ σοβαρή και
πιστεύω ότι πρέπει να την αποσύρουν και να µην την κάνει αποδεκτή ο Υπουργός.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Χρήστος Κατσώτης καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες ενστάσεις, οι οποίες
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Καταψηφίζουµε, βέβαια, το σχέδιο νόµου.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε για την ανοχή σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε κι
εµείς.
Ολοκληρώνουµε τον κατάλογο των εισηγητών µε τον κ. Μουτσινά από τους Ανεξάρτητους Δηµοκρατικούς Βουλευτές.
ΠΑΡΙΣΗΣ ΜΟΥΤΣΙΝΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Συζητούµε σήµερα ένα νοµοσχέδιο, σοβαρό µεν, αλλά όχι
τόσο δύσκολο, θα έλεγε κανείς, να το αντιµετωπίσουµε σαν Κοινοβούλιο, αν η Κυβέρνηση είχε φέρει πραγµατικά ένα νοµοσχέδιο προετοιµασµένο, επεξεργασµένο, το οποίο θα είχε περάσει
από µία διαβούλευση σοβαρή, µε τους φορείς, οι οποίοι βρίσκονται σήµερα στο δρόµο. Δυστυχώς, όλη αυτή η κατάσταση οδηγεί
από το κακό στο χειρότερο.
Όσο κύριε Υπουργέ προχωρούµε -από τη συζήτηση της επιτροπής µέχρι την Παρασκευή, τη συζήτηση για πρώτη φορά στην
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Ολοµέλεια, αλλά και σήµερα- διαπιστώνουµε προβλήµατα όχι µεταξύ Κυβέρνησης και φορέων, αλλά µεταξύ των δύο εταίρων της
Κυβέρνησης.
Προχθές, την Παρασκευή, ενώ το νοµοσχέδιο µπήκε προς συζήτηση στην Ολοµέλεια, ήρθε από το παράθυρο µία τροπολογία
που ζητούσε την κατάργηση των Οργανισµών Λαϊκών Αγορών άκουσον άκουσον- όταν στο νοµοσχέδιο υπάρχει -και έχουµε συζητήσει αναλυτικά- στο κεφάλαιο Ε’, σε επτά ολόκληρα άρθρα,
αναλυτική περιγραφή της λειτουργίας των Οργανισµών των Λαϊκών Αγορών µε όλες τις παραµέτρους, το υπαλληλικό προσωπικό, διευθυντικά στελέχη κλπ., τη συνεργασία µε τους φορείς,
την περιφέρεια και τους δήµους και όλα αυτά τα οποία αναφέρονται αναλυτικά στο νοµοσχέδιο. Κι έρχεται την Παρασκευή
αυτή η τροπολογία ξαφνικά, αυτό το άρθρο, όπου λέει, καταργούµε τους οργανισµούς ξαφνικά και ως έτυχε.
Αυτό, αν είναι σοβαρή νοµοθέτηση, ειλικρινά δεν µπορούµε
πια να συνεννοηθούµε σ’ αυτό το Κοινοβούλιο.
Και σαν να µην έφτανε αυτό -δεν στέγνωσε αυτή η µελάνη της
τροπολογίας- κι έρχεται ο ίδιος εταίρος, ο ειδικός αγορητής, και
φέρνει σήµερα µία νέα πρόταση για την κατάργηση της κλήρωσης, για την κατάργηση του διαχωρισµού παραγωγών και εµπόρων, στο οποίο µέχρι προχθές συνηγορούσε και υπερθεµάτιζε.
Θεωρώ τελικά ότι µόνο αυτά τα δύο συνιστούν σοβαρό λόγο
για να αποσυρθεί το νοµοσχέδιο, να µπει σε µία σοβαρή διαβούλευση, κυρίως µε τους εταίρους της Κυβέρνησης, να τα βρουν
µεταξύ τους και να µας φέρουν ένα νοµοσχέδιο το οποίο θα είναι
ενιαίο και θα έχει µία πνοή, µία λογική και σίγουρα µε τους φορείς, οι οποίοι βρίσκονται στο δρόµο για δύο, τρία θέµατα που
αν τα αντιµετωπίζατε σοβαρά, θα τα είχαµε λύσει, κύριε Υπουργέ.
Δυστυχώς, όµως, δεν έχει γίνει ποτέ σε αυτήν τη χώρα το αυτονόητο, δηλαδή η συζήτηση, ο διάλογος µεταξύ της Κυβέρνησης και των φορέων. Η Κυβέρνηση είναι στον κόσµο της, οι
φορείς στον κόσµο τους και το Κοινοβούλιο προσπαθεί ή αξιοποιείται κατά το δοκούν για να περάσουν αυτές οι κυβερνητικές
εντολές από το παράθυρο κατ’ εντολή κυρίως της τρόικας, µε
µια µελέτη του ΟΟΣΑ, η οποία δεν ξέρουµε και σε ποια γραφεία
έγινε. Δαπανήθηκε 1 εκατοµµύριο ευρώ και δεν ξέρουµε πού
έγινε αυτή η µελέτη. Σίγουρα, όµως, δεν έγινε από τον ΟΟΣΑ.
Δεν µπορεί να έρχεται ο ΟΟΣΑ να επιλύει θέµατα λαϊκών αγορών
στην Ελλάδα, αν εµείς οι ίδιοι δεν είµαστε ικανοί να τα αντιµετωπίσουµε.
Είναι ένα σοβαρό θέµα αυτό. Είναι κοινή οµολογία όλων και
κυρίως του κόσµου ότι οι λαϊκές πρέπει να αλλάξουν. Θα έπρεπε
να είχαν ήδη αλλάξει, να είχαν αναβαθµιστεί οι δοµές και η λειτουργία τους. Θα έπρεπε να είχατε ακολουθήσει, όµως, το
δρόµο της διαβούλευσης και της συνεργασίας µε τους φορείς.
Αντ’ αυτού, κύριε Υπουργέ, µας αποκαλύψατε ότι µάλλον συµµετείχατε σε πελατειακές διευθετήσεις θεµάτων, θέσεων και
αδειών στις λαϊκές αγορές, σε συνεργασία -λέτε- µε Βουλευτές
όλων των κοµµάτων -δεν φαντάζοµαι ότι είναι όλων των κοµµάτων- και προφανώς µε κάποια λίγα στελέχη αυτών των φορέων.
Αυτή, όµως, δεν είναι η Ελλάδα του µέλλοντος. Δεν είναι η Ελλάδα της προόδου και της υγιούς ανάπτυξης. Αυτή είναι η Ελλάδα των πελατειακών σχέσεων και της πολιτικής του «διαίρει
και βασίλευε» και δεν µας τιµά ειλικρινά.
Με αυτό το νοµοσχέδιο αποκαλύφθηκαν όλα τα νοσηρά φαινόµενα της λειτουργίας του κράτους για ένα τόσο απλό θέµα,
που θα µπορούσαµε να το έχουµε επιλύσει µε δυο, τρεις κινήσεις.
Θεωρώ τελικά ότι η Κυβέρνηση δεν έχει όραµα, δεν έχει στόχους. Με το νοµοσχέδιο αυτό καταγράφεται η προχειρότητα,
όπως ανέφερα προηγουµένως, η ευτέλεια µε την οποία νοµοθετούµε και η έλλειψη εθνικού στρατηγικού σχεδιασµού στον πρωτογενή τοµέα παραγωγής και στο εµπόριο.
Κύριε Υπουργέ, έχουµε χάσει ένα σηµαντικό πλεονέκτηµα στο
θέµα του πρωτογενούς τοµέα παραγωγής. Έπρεπε να έχουµε
οργανώσει ήδη την εµπορία των αγροτικών προϊόντων. Θα
έπρεπε να έχει έρθει ένας νόµος-πλαίσιο ολοκληρωµένος σε
αγαστή συνεργασία Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.
Ήρθε ο κύριος Υπουργός να µας πει για τους βοσκοτόπους.
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Τίποτα άλλο δεν είχε να µας πει. Δεν έφερε ένα σοβαρό νοµοσχέδιο στη Βουλή. Δεν έφερε ένα τέτοιο νόµο-πλαίσιο µαζί µε το
Υπουργείο Ανάπτυξης, που να επιλύει τα σοβαρά θέµατα δηµιουργίας των σύγχρονων αγορών, των farmers’ markets, δηλαδή
των αγορών παραγωγών, των πρατηρίων, των σοβαρών λαϊκών
αγορών, οι οποίες να είναι υποδοµές ανάπτυξης του αγροτικού
τοµέα παραγωγής και όχι παζάρια.
Ακόµα µιλάµε για παζάρια στην Ελλάδα του 21ου αιώνα. Δεν γίνεται έτσι η εµπορία. Δεν προβάλλονται έτσι τα προϊόντα. Δεν
προωθούνται και δεν εξάγονται έτσι τα προϊόντα, µε αυτές τις
αγορές. Πρέπει να πάµε µε ένα άλλο βήµα και πρέπει να κάνουµε
µια σοβαρή κουβέντα.
Εµείς, οι Ανεξάρτητοι Δηµοκρατικοί Βουλευτές, είµαστε διατεθειµένοι να την κάνουµε, γιατί έχουµε ανθρώπους που γνωρίζουν. Θεωρούµε ότι η άµεση και ταχύτατη δηµιουργία ενός
κεντρικού ηλεκτρονικού συστήµατος στο δηµόσιο τοµέα παντού,
και στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και στο Υπουργείο Ανάπτυξης, και η αγαστή συνεργασία των δύο Υπουργείων θα µπορούσαν να δηµιουργήσουν πραγµατικά προϋποθέσεις για την
καλύτερη λειτουργία των αγορών.
Θα µπορούσαµε να δούµε όχι µόνο το άρθρο 42, που είναι θετικό, και για το οποίο λέµε ότι καλή είναι η ηλεκτρονική βάση δεδοµένων για το υπαίθριο εµπόριο και το επικροτούµε αλλά θα
πρέπει να ανοιχτεί αυτή η ατζέντα και να πάµε στην ηλεκτρονική
κάρτα του αγρότη, στην ηλεκτρονική άδεια µέσα από ένα σύστηµα που να φαίνονται µέσα στην άδεια αυτή και τα κτήµατα
και οι εκτάσεις αλλά και οι καλλιέργειες, για να µην µπορεί ο
αγρότης των πορτοκαλιών να πουλάει ντοµάτες και να γίνεται το
αλισβερίσι µε τον έµπορα.
Αυτά, λοιπόν, θα έπρεπε να κάνουµε, αν θέλουµε πραγµατικά
σύγχρονες αγορές και όχι να καθόµαστε εδώ να «ξιφασκούµε»
χωρίς νόηµα και ανούσια για θέµατα τα οποία δεν µας τιµούν.
Επίσης, θα ήθελα να σας µιλήσω για το άρθρο 5 και την πρόταση που έκανα για την κυκλική εναλλαγή. Θα µπορούσαµε να
το έχουµε σκεφτεί από την αρχή. Ο διαχωρισµός παραγωγών και
εµπόρων είναι θετικός και µπορούσε να γίνει, να είναι απέναντι,
για να βοηθιέται και ο καταναλωτής. Το θέµα είναι, όµως, ότι δεν
το είδατε από την αρχή σοβαρά.
Επίσης, πρέπει να λύσετε κάποια θέµατα που έχουν σχέση µε
τους εποχικούς παραγωγούς, να τους απαλλάξετε από το δυσβάσταχτο τέλος επιτηδεύµατος όλο το χρόνο, αφού θα δουλεύουν στη λαϊκή µόνο τρεις µήνες.
Αυτές, λοιπόν, είναι παράµετροι που θα βοηθούσαν πάρα πολύ
τη συνεργασία και τη διαβούλευση µε τους παραγωγούς και
τους εµπόρους και θα µπορούσαν πραγµατικά να συνεισφέρουν
και να ανοίξουν ένα δρόµο για κάποιες καινοτοµίες που είναι θετικές. Δεν το κάνατε, όµως, και ερχόµαστε και εµείς σήµερα σε
δύσκολη θέση, ώστε για θέµατα µε τα οποία συµφωνούµε να µην
µπορούµε να τα προωθήσουµε.
Επίσης, έχουµε το θέµα ότι δεν συµµετέχουν στους οργανισµούς και στις επιτροπές οι καταναλωτές. Είναι ιδιαίτερα σηµαντικό και το θέσαµε από την αρχή.
Σχετικά µε το άρθρο 7, το ηµερήσιο τέλος, πρέπει επιτέλους
να µπουν κάποια όρια και στους δήµους, γιατί µερικοί δήµοι βρίσκουν την ευκαιρία να βάζουν τέλη πολύ υψηλά για να καλύψουν
τα δικά τους ελλείµµατα. Πρέπει να µπουν κάποια όρια.
Σχετικά µε το άρθρο 9, είπαµε και προηγουµένως ότι πρέπει η
άδεια να είναι ηλεκτρονική και να ελέγχεται.
Ως προς την ανανέωση της άδειας είναι ιδιαίτερα σηµαντικό
αυτό που είπατε τελικά. Η ανανέωση της άδειας αφορά το επάγγελµα. Δεν µπορούµε να στερούµε το επάγγελµα από κάποιον
αγρότη ή έµπορα επειδή δεν έχει να πληρώσει το ασφαλιστικό
ταµείο. Κανένας, µα κανένας, δεν θέλει να είναι ανασφάλιστος.
Σήµερα, όµως, η κατάσταση που δηµιουργείται στη χώρα µε την
πολιτική που ακολουθείτε έφερε τον κόσµο σε αδιέξοδο. Θεωρώ
ότι τελικά δεν πρέπει να συγχέονται αυτά και να συνταυτίζονται
η ασφαλιστική ενηµερότητα και η φορολογική ενηµερότητα.
ΗΛΙΑΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ: Μετά το κράτος θα πρέπει να δώσει
σύνταξη.
ΠΑΡΙΣΗΣ ΜΟΥΤΣΙΝΑΣ: Όχι. Δεν λέω αυτό. Υπάρχουν άλλες
διαδικασίες του κράτους. Δεν πρέπει να τα µπερδεύουµε. Δεν
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µπορούµε να τον αφήσουµε τον άλλο ανεπάγγελτο και να µην
µπορεί να πληρώσει ποτέ. Τον βγάζουµε στο περιθώριο.
ΗΛΙΑΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ: …(δεν ακούστηκε).
ΠΑΡΙΣΗΣ ΜΟΥΤΣΙΝΑΣ: Υπάρχει τρόπος οι ασφαλιστικές εισφορές να ρυθµιστούν, υπάρχει ένας ασφαλιστικός φορέας,
υπάρχει διαδικασία, υπάρχουν οι διοικητικές δοµές. Δεν χρειάζεται να τα µπλέκουµε όλα. Δεν είναι έτσι. Αυτός είναι εκβιασµός.
Είναι, αν θέλετε, η ψυχολογία του φόβου.
ΗΛΙΑΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ: Χαϊδεύουµε αυτιά.
ΠΑΡΙΣΗΣ ΜΟΥΤΣΙΝΑΣ: Δεν είναι έτσι. Το κράτος, αν πραγµατικά λειτουργεί, µπορεί έστω να λύσει τα θέµατα αυτά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Παρακαλώ να µην
απαντάτε σε ερωτήµατα, γιατί δεν έχουµε χρόνο.
ΠΑΡΙΣΗΣ ΜΟΥΤΣΙΝΑΣ: Προχωρώ στα άρθρα 13 και 16 για
τους υπαλλήλους. Το έχουµε αναλύσει επαρκώς, αλλά δεν ακούσαµε να πείτε τίποτα, κύριε Υπουργέ. Πρέπει να γίνει πιο ευέλικτη αυτή η πρόσβαση των υπαλλήλων, γιατί οι ανάγκες κάθε
ηµέρα στη λαϊκή διαφέρουν. Δεν είναι οι ίδιες.
Στο άρθρο 18 για τις βιολογικές αγορές νοµίζω ότι τελικά
υπάρχει µια νοµοθετική σύγχυση. Υπάρχει από το Υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης για τις αγορές παραγωγών –τις farmers’
market που λένε- ο ν. 4235/2014, ο οποίος αναφέρει επαρκώς τι
πρέπει να γίνει, αν γίνουν αυτές οι αγορές των παραγωγών. Έρχεται, όµως τώρα το νοµοσχέδιο του ΥΠΑΝ το οποίο εντάσσει
τους βιοκαλλιεργητές µέσα στις λαϊκές αγορές. Νοµίζω ότι τελικά είναι άλλο πράγµα η βιολογική καλλιέργεια και άλλο η συµβατική καλλιέργεια και δεν πρέπει να τα µπλέκουµε. Νοµίζω ότι
τελικά πρέπει να τα ξεχωρίζουµε. Πρέπει να δώσουµε µία διάσταση στις αγορές παραγωγών και να ενταχθούν εκεί και οι συµβατικοί παραγωγοί. Όµως, όσον αφορά τους βιολογικούς
καλλιεργητές, µέχρις ότου δηµιουργηθούν αυτές οι λαϊκές παραγωγών, πρέπει να έχουµε ένα µεταβατικό στάδιο και να λειτουργούν αυτές οι αγορές, όπως λειτουργούν σήµερα διακριτά
µε τα πρότυπα του ΕΛΟΤ.
Επίσης, αναφέραµε ότι τα πρόστιµα είναι τσουχτερά και δεν
ανταποκρίνονται σε αυτές τις ανάγκες. Θεωρώ ότι είναι δύο
µέτρα και δύο σταθµά. Ενώ για το Μέγαρο Μουσικής έχετε τη
διάταξη που απαλλάσσεται από τις ασφαλιστικές εισφορές, την
ίδια στιγµή έρχεστε εδώ και βάζετε τσουχτερά πρόστιµα για την
άδεια και για θέµατα που είναι απλά, αλλά και φυλακίσεις οι
οποίες δεν συνάδουν και µε το δηµοκρατικό µας πολίτευµα.
Θεωρώ ότι ένας που δεν έχει άδεια, µπορεί να τιµωρηθεί δυοτρεις φορές απανωτά, αν υπάρχουν σοβαροί έλεγχοι. Το κοµβικό
σηµείο είναι ο έλεγχος, που πρέπει να ασκείται στις λαϊκές αγορές, να είναι θεσµικά κατοχυρωµένος, σωστός και αδιάλειπτος,
έτσι ώστε τελικά µε δύο–τρία πρόστιµα ο παραγωγός χωρίς
άδεια να αποχωρεί από τη λαϊκή και να µην µπορεί να συνεχίσει.
Και να τελειώσω λέγοντας ότι οι τροπολογίες, κύριε Υπουργέ,
πρέπει επιτέλους να τελειώνουν. Δεν γίνεται έτσι διάλογος. Έρχονται τροπολογίες που είναι ολόκληρα νοµοσχέδια. Το Υπουργείο Παιδείας έχει φέρει ουσιαστικά ένα νοµοσχέδιο για την
ιδιωτική εκπαίδευση. Θεραπεύει την ιδιωτική εκπαίδευση. Προσπαθεί να δώσει πτυχία και να εξισώσει πτυχία των κολλεγίων µε
αυτά των πανεπιστηµίων, πράγµα που είναι απαράδεκτο. Και
αυτό γίνεται µε έναν τρόπο που δεν µπορεί να γίνει και κοινοβουλευτικός έλεγχος από εδώ και δεν µπορούµε πραγµατικά να εισέλθουµε σε βάθος. Συζητάµε ένα άλλο θέµα και θεωρώ ότι είναι
απαράδεκτο να εισάγεται το «κερασάκι» που λέει για την εισαγωγή των παιδιών από την Κεφαλλονιά. Αυτό µπορείτε να το βάλετε χωριστά και να το καταλάβουµε, αλλά τίποτα πέραν αυτού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ολοκληρώστε, παρακαλώ.
ΠΑΡΙΣΗΣ ΜΟΥΤΣΙΝΑΣ: Θεωρώ, λοιπόν, ότι πρέπει να σοβαρευτούµε, πρέπει να αναβαθµίσουµε τον κοινοβουλευτικό διάλογο και τη δουλειά της Βουλής. Γι’ αυτό θα καλούσα την
Κυβέρνηση να σκεφτεί αυτές τις ρυθµίσεις και να τις διορθώσει
σίγουρα στα επόµενα νοµοσχέδια, ώστε να µη συµβαίνουν αυτά
που γίνονται µέχρι τώρα.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε ο κατάλογος των ειδικών αγορητών.
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Σας ενηµερώνω ότι έχουν γραφτεί είκοσι επτά οµιλητές,
πράγµα πολύ θετικό, αλλά αν δεν τηρήσουµε τους χρόνους, θα
πάµε µετά τις δώδεκα τα µεσάνυχτα και ίσως και πολύ περισσότερο. Αν χρειαστεί, µπορεί να κάνουµε και κάποια περικοπή του
χρόνου.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Όχι περικοπή, κύριε Πρόεδρε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Περικοπή από τους Υπουργούς,
όχι από τους Βουλευτές.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Βεβαίως. Είχαµε και
παραβιάσεις, τι να κάνουµε; Συµβαίνουν και αυτά.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι η Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου καταθέτει στην έκθεσή της στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: «Απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση οικονοµικής δραστηριότητας».
Επίσης, οι Υπουργοί Οικονοµικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εσωτερικών και ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών, κατέθεσαν σχέδιο νόµου: «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας – Δηµόσιο λογιστικό».
Παραπέµπεται στην αρµόδια Διαρκή Επιτροπή. Υποθέτω µετά
τις εκλογές θα συζητηθεί.
Τον λόγο έχει ο κ. Καραγιαννίδης για οκτώ λεπτά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, το έχουν τονίσει πολλοί οµιλητές µέχρι τώρα,
σχεδόν όλοι οι εισηγητές. Θέλω να µου πείτε αν αυτή είναι σοβαρή λειτουργία Υπουργείου. Γράφετε ένα νοµοσχέδιο µε σαράντα εννέα άρθρα, κάνετε τέσσερις συνεδριάσεις, την προηγούµενη Δευτέρα στις 16.30’ λήγει η τέταρτη συνεδρίαση, έχουν
συζητηθεί τα πάντα και στις 18.30’ καταθέτετε τροπολογία µε
την οποία καταργείτε οκτώ άρθρα! Καταργείτε, δηλαδή, τις λαϊκές αγορές Αθηνών και Θεσσαλονίκης. Αν αυτό είναι διαδικασία
για την οποία υπερηφανεύονται οι Βουλευτές της συγκυβέρνησης, εµείς λέµε ότι είναι ένα πράγµα το οποίο υποβαθµίζει τροµακτικά όχι µόνο το ελληνικό Κοινοβούλιο αλλά και τη νοηµοσύνη
όσων συµµετέχουν σε αυτές τις επιτροπές.
Λέτε, λοιπόν, ότι καταργούνται µε την τροπολογία οι λαϊκές
αγορές Αθηνών και Θεσσαλονίκης. Θέλω να µου εξηγήσετε,
όµως, τι θα κάνετε µε το άρθρο 3 και το άρθρο 5, στα οποία γίνονται αναφορές για τις λαϊκές αγορές Αθηνών και Θεσσαλονίκης. Τι ακριβώς θα γίνει µε αυτά τα άρθρα, τα οποία έχουν
αναφορά για το πώς θα είναι τα ωράρια, ποιος θα καθορίζει τις
λαϊκές αγορές αυτές; Αυτά τα δύο άρθρα, το άρθρο 3 και το
άρθρο 5, είναι στον αέρα και δεν έχετε κάνει την παραµικρή αλλαγή σε αυτά.
Δεύτερη τροπολογία, για να δούµε πώς αντιλαµβάνεστε τη δηµοκρατία, τον Κανονισµό της Βουλής, το Σύνταγµα και όλα αυτά
που πολλές φορές αναφέρετε. Αυτή η τροπολογία αφορά το
Υπουργείο Παιδείας και είναι εκατόν πενήντα σελίδες. Είναι ένα
νοµοσχέδιο. Οι Βουλευτές της συγκυβέρνησης το έχουν διαβάσει αυτό; Ξέρουν περί τίνος πρόκειται που θα το ψηφίσουν στην
ονοµαστική ψηφοφορία;
Ξέρετε ότι σε αυτήν την τροπολογία, ουσιαστικά, καταργείται
το άρθρο 16; Ξέρετε ότι εδώ πέρα µπαίνουν µέσα ιδιωτικά κολλέγια, πανεπιστήµια, η Εκκλησία που µπορεί να ιδρύει ιδρύµατα;
Καταργείται ο έλεγχος στα ιδιωτικά σχολεία. Τι ακριβώς θέλετε
να ψηφίσετε µε αυτήν την τροπολογία; Είστε –ξαναλέω- περήφανοι σε µία τροπολογία να αλλάζει όλο το πλαίσιο του Υπουργείου Παιδείας; Το φέρνετε σαν µία τροπολογία και αυτό θα
συζητηθεί µέσα σε µία διαδικασία οκτώ ωρών, στην οποία ελάχιστοι θα αναφερθούν;
Η τρίτη και η τέταρτη τροπολογία αφορούν το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Είναι νοµοσχέδια αυτές οι τροπολογίες. Μέσα, λοιπόν, σε ένα νοµοσχέδιο που αφορά τα καταστήµατα ανοιχτού
χώρου περνάτε τα πάντα: µήλα, µπανάνες, Υπουργείο Παιδείας,
Υπουργείο Δικαιοσύνης, Υπουργείο Υγείας –φέρνετε και πέµπτη
τροπολογία που είναι άσχετη. Έτσι αντιλαµβάνεστε εσείς, λοιπόν, τη λειτουργία αυτής της Βουλής; Ο καθένας που θυµάται
σε οποιοδήποτε νοµοσχέδιο φέρνει και µια τροπολογία να περάσει;
Να πάω στο άρθρο 5, λοιπόν, περί του οποίου έχει γίνει πολύς
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λόγος. Είναι προφανές ότι δεν συµφωνεί µε αυτό το άρθρο όλος
ο επαγγελµατικός κλάδος µικροπωλητών και παραγωγών. Δεν
του δίνετε σηµασία, γιατί έτσι κι αλλιώς το νοµοσχέδιο δεν συζητήθηκε µε τους φορείς. Δεν πήρατε τη γνώµη τους.
Και λέµε το εξής πολύ συγκεκριµένο –σας το είπε και ο εισηγητής: Ποιο δεδοµένο έχετε ότι µπορεί να ισχύσει ο διαχωρισµός
παραγωγών-µικροπωλητών; Το έχετε δοκιµάσει κάπου, έστω και
πιλοτικά; Έχετε κάποιο εµπειρικό ή στατιστικό δεδοµένο ότι
αυτές οι αγορές που λειτούργησαν µε αυτόν τον τρόπο πήγαν
καλά;
Σας έκανε µία πρόταση ο εισηγητής µας, που ήταν αναλυτικότατη. Να την δεχθείτε για να µπορέσουµε να προχωρήσουµε
µπροστά, εάν θέλετε εκσυγχρονισµό, πάταξη της διαφθοράς και
όλα αυτά που λέτε. Να δεχθείτε την πρόταση η οποία λέει ότι
στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και σε δυο ακόµα αγορές θα γίνουν συγκεκριµένα πράγµατα, να δούµε τα αποτελέσµατα µετά
από ένα χρονικό διάστηµα και µετά να πάρουµε αποφάσεις.
Εσείς, όµως, µε το «αποφασίζουµε και διατάζουµε», τρεις µέρες στη διαβούλευση, µε κανέναν φορέα στη συζήτηση, λέτε «θα
το κάνουµε έτσι».
Ε, λοιπόν, δεν µπορεί να γίνει έτσι! Γι’ αυτό είναι συγκεντρωµένοι απ’ έξω σήµερα χιλιάδες ανθρώπων. Γι’ αυτό απ’ έξω οι άνθρωποι αυτοί διαµαρτύρονται. Δεν είναι µαφία. Όποιος διαφωνεί
µαζί σας, τα τελευταία δύο χρόνια, τον έχετε χαρακτηρίσει µαφία. Όποιον κλάδο καταστρέψατε οικονοµικά και επαγγελµατικά
και κοινωνικά, τον έχετε κατηγορήσει ως µαφία, ως συντεχνία.
Είναι αυτή η χώρα, λοιπόν, όλο συντεχνίες, τις οποίες εσείς τις
διαλύετε και κάνετε ένα εµπόριο το οποίο θα προχωρήσει. Να το
δούµε.
Όσον αφορά τα πρόστιµα, θέλω να σας ρωτήσω: Ρίχνετε αντίστοιχα πρόστιµα και στις µεγάλες επιχειρήσεις, ανάλογα µε τον
όγκο των επιχειρήσεων; Μπορείτε να µας πείτε πόσα από αυτά
τα πρόστιµα που βάζετε στις µεγάλες επιχειρήσεις πληρώθηκαν;
Έχετε ακούσει καταγγελίες για τρόφιµα και βιοµηχανικά προϊόντα που συνεχώς αποσύρονται; Έχουν αυτές οι εταιρείες κάποιες επιπτώσεις;
Σε έναν, λοιπόν, που πάει να βγάλει ένα µεροκάµατο, στη
Δράµα παραδείγµατος χάριν, µε τέσσερεις λαϊκές το µήνα όλο
κι όλο και πληρώνει 900 ευρώ το δίµηνο ΟΑΕΕ, θέλετε να του
«πατήσετε» ένα πρόστιµο και να τον εξοντώσετε. Και µετά θα
φταίει αυτός ο άνθρωπος αν έρχεται να φωνάζει έξω στην πλατεία. Θα είναι συντεχνία αυτός ο άνθρωπος.
Φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα. Σας έχουν ενηµερώσει πόσοι άνθρωποι χρωστάνε στον ΟΑΕΕ; Ξεπερνάει το 80%.
Τι λέτε, λοιπόν, µε το συγκεκριµένο άρθρο; Λέτε να βγάλετε από
τις λαϊκές αγορές το 80% των ανθρώπων αυτών. Και πώς θα ζήσουν; Σας ενδιαφέρει αυτό;
Πώς στον άνθρωπο που δεν µπορεί να πληρώσει λέτε ότι µετά
από τρεις µήνες δεν θα έχεις άδεια να πηγαίνεις στη λαϊκή
αγορά; Και αυτός τι θα κάνει για να τα βγάλει πέρα; Πού θα πάει;
Που θα απευθυνθεί; Σας το λέω αυτό, γιατί η κραυγή αγωνίας
των λαϊκών αγορών από την επαρχία –που έρχοµαι εγώ- είναι µεγάλη. Καταλάβετέ το. Δεν βγαίνουν οι άνθρωποι!
Εάν είχατε ποτέ πατήσει στην επαρχία, στη Βόρειο Ελλάδα,
θα καταλαβαίνατε ότι δεν πάει άλλο αυτή η κατάσταση. Και εσείς
περιµένετε στα γραφεία σας να σώσετε την Ελλάδα. Βγείτε έξω
να δείτε τι καταστρέφεται. Βγείτε έξω να δείτε πώς είναι ο αγρότης που πληρώνει ρεύµα, που πληρώνει πετρέλαιο, που φορολογείται µε 26% από το πρώτο ευρώ. Να µου πείτε πώς θα τα
καταφέρει µε 20 ευρώ µεροκάµατο που παίρνει σε µια λαϊκή.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει o Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΓΑΚΗΣ)
Αυτό πάτε να σώσετε; Αυτό πάτε να ξεκαθαρίσετε; Ή πάτε να
κάνετε µεγάλες φάρµες παζαριών τις οποίες θα τις έχει ο ιδιώτης
και οι άνθρωποι αυτοί θα πληρώνουν νοίκι για να µπουν µέσα ή
θα είναι εργαζόµενοι των 300 ευρώ; Μήπως αυτό που σας ενδιαφέρει είναι οι λαϊκές αγορές να γίνουν µονοπώλιο και ο καθένας
που θα θέλει να συµµετάσχει σε αυτήν την αγορά να ενοικιάζει
ουσιαστικά το χώρο για να µπορέσει να πουλήσει το εµπόρευµά
του; Αυτό θέλετε να κάνετε;
Πείτε το τουλάχιστον, να ξέρουν οι άνθρωποι απ’ έξω -που πε-
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ριµένουν αυτήν τη στιγµή- µε τι ανθρώπους έχουν να κάνουν.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Εµείς ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο κ. Γιοβανόπουλος για οκτώ λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ που µου δίνετε τον λόγο.
Έχω ξαναπεί από αυτό το Βήµα -και νοµίζω αυτήν τη στιγµή
αξίζει να το θυµηθούµε- ότι η Αριστοτελική ρήση είναι: «νόµος
εστί ο άνευ ορέξεως νους». Αυτό εστί νόµος, για αυτό παράγουµε το νόµο, όταν δεν έχουµε προσωπική όρεξη, όταν δεν ορεγόµαστε κάτι.
Αυτός ο νόµος για τον οποίο φέρνετε τώρα το εισηγητικό και
θέλετε, κύριε Υπουργέ, να το ψηφίσουµε, νοµίζω ότι είναι η χαρακτηριστικότερη περίπτωση µιας πελατειακής νοµοθεσίας, µιας
βαριάς βιοµηχανίας νοµοθέτησης γιατί θέλετε να εξυπηρετήσετε
τον πυρήνα όλων αυτών των ανθρώπων µε τους οποίους συζητάτε, τα µεγάλα πολυκαταστήµατα και τις πολυεθνικές, όπου θέλετε τώρα να κατευθύνετε όλους τους καταναλωτές στερώντας
τους το δικαίωµα να επισκέπτονται τις λαϊκές αγορές.
Και φυσικά δεν σας καίγεται καρφάκι τι θα απογίνουν οι άνθρωποι των λαϊκών αγορών οι οποίοι εµφανισθέντες στις επιτροπές, ούτε ένας δεν είπε «θέλουµε να µας σώσετε». Δεν θέλουν
να τους σώσετε. Δεν θέλουν το νοµοθέτηµα. Δεν θέλουν ρύθµιση. Είναι µια χαρά µέχρι τώρα. Εσείς θέλετε να τους σώσετε.
Να δούµε µία-µία τις διατάξεις για να δούµε τελικά ποιος έχει
δίκιο και πώς µπορούµε να επιχειρηµατολογούµε επιτέλους σε
αυτήν την Αίθουσα.
Εισάγετε τη ρύθµιση µε την οποία όποιος «λαϊκατζής» - µπορεί
να ακούγεται λίγο χύδην, αλλά αυτή είναι η έκφραση- δεν έχει
φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα δεν θα µπορεί να εργάζεται στις λαϊκές αγορές. Πόθεν αντλείτε το δικαίωµα να στερείτε την ανάγκη εργασίας, την ευθύνη και το απόλυτο προσωπικό δικαίωµα σε έναν άνθρωπο να εργάζεται;
Είµαι δικηγόρος, δεν έχω πληρώσει τις ασφαλιστικές µου εισφορές. Ποιος µου απαγορεύει να εργάζοµαι και να µου παίρνει
την άδεια; Σε ποιον άλλον το κάνετε αυτό; Γιατί το κάνετε αυτό;
Επειδή δεν πλήρωσε τη φορολογική του ενηµερότητα;
Να το συζητήσουµε πώς θα το αντιµετωπίσει η πολιτεία. Αλλά,
να του στερείτε το δικαίωµα να εργάζεται; Και ποιοι; Εσείς οι
οποίοι τον οδηγήσατε στην ανέχεια µετά από έξι χρόνια ύφεσης,
όταν οι άνθρωποι αυτοί µέχρι χθες πλήρωναν κανονικά. Τώρα
δεν µπορούν. Τους πνίξατε στην αγχόνη της απληστίας των αγορών. Οι άνθρωποι είναι πια µόνοι τους απέναντι στον παντοδύναµο τραπεζίτη. Δεν µπορούν να αντεπεξέλθουν –εσείς και οι
πολιτικές σας φτάσατε τα πράγµατα εκεί- και επειδή πια δεν µπορούν να πληρώσουν, τους στερείτε τώρα και το δικαίωµα εργασίας.
Όποιος τελικά πληρώσει τη φορολογική υποχρέωσή του και
θα είναι ασφαλιστικά ενήµερος, η άλλη διάταξη λέει ότι θα του
επιτρέψετε να εργαστεί σε τρεις λαϊκές το µήνα.
Και εκεί στην επαρχία συναντηθήκαµε µε ανθρώπους. Διότι,
ξερετε, δίνουµε και έναν αγώνα: τα Προεδρεία όλων αυτών των
συνδικάτων τα αποτρέπουµε από το να έρθουν στα γραφεία σας
και να γίνουν φασαρίες. Έχουµε και άλλη υποχρέωση τώρα και
τους λέµε «ηρεµήστε». Πώς να ηρεµήσουν οι άνθρωποι όταν µετράνε και λένε: «Τρεις δώδεκα, τριάντα έξι. Εγώ, θα εργάζοµαι
τριάντα έξι µέρες το χρόνο και ζητάτε να µπορώ να καλύψω τις
υποχρεώσεις µου στη φορολογία, στην ασφάλιση, στο ενοίκιο,
στα τέλη;»;
Βάζετε τη ζωή τους στην κληρωτίδα. Με ποιο δικαίωµα βάζετε
τη ζωή τους στην κληρωτίδα; Ποιος σας είπε ότι αυτή είναι µια
απαίτηση δική τους; Γιατί έχουν άλλα κόστη αυτοί που είναι στα
κεντρικότερα σηµεία των λαϊκών και άλλα κόστη αυτοί που είναι
στις γωνίες, γιατί έχουν άλλα µέτρα, τρίµετρα, πεντάµετρα, οκτάµετρα, γιατί έχουν φορτηγά τα οποία πρέπει να λειτουργούν µε
γεννήτριες και δεν µπορούν να πάνε σε άλλες θέσεις.
Γι’ αυτήν τη ρύθµιση από πού το αντλεί ο κ. Χατζηδάκης ότι
είναι, λέει, µνηµονιακή υποχρέωση; Εγώ θέλω να το δω. Δεν το
ψήφισα το µνηµόνιο και δεν ψήφισα κανένα µνηµόνιο και δεν θα
ψηφίσω κανένα µνηµόνιο ούτε την Παρασκευή.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Γιατί βρήκατε τώρα τον τρόπο και κάνετε βαφτίσια. Είναι το
«µεσοπρόθεσµο», η «επικαιροποίηση των διαρθρωτικών», τι είναι
αυτά; Στη δικτατορία του χρέους αυτή η συµπεριφορά από κυβερνητικούς ανθρώπους είναι πραγµατικά η ελεεινότερη συνθήκη στην ηγεσία µιας χώρας.
Τους οδηγείτε τώρα να πάνε, λέει, στους δήµους να βγάλουν
τις άδειες. Ο Νοµός Ηµαθίας έχει τρεις δήµους. Θα πρέπει να
πάνε σε τρεις διαφορετικούς οργανισµούς, να προσπαθήσουν
µέσα από µια εβδοµαδιαία και δισεβδοµαδιαία προσπάθεια να
πάρουν την άδεια, ενώ θα µπορούσε η περιφέρεια µε µία οργανωτική κίνηση να λύσει το θέµα.
Δεν θέλετε να το λύσετε το θέµα. Γιατί αν θέλατε πραγµατικά
και αν πονούσατε την αγροτική πρωτογενή παραγωγή για την
οποία όλοι συζητάµε –και απ’ αυτήν την πτέρυγα δέχοµαι και
υπάρχουν Βουλευτές που προσανατολιζόµαστε να βοηθήσουµεε, δεν θα µπορούσατε να λέτε στον ηµαθιώτη άνθρωπο της λαϊκής αγοράς «Δεν θα πας σε άλλο νοµό να πουλήσεις».
ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ: Πού το λέει αυτό;
ΗΛΙΑΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ: Αφήστε τους λαϊκισµούς.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Εµείς, λοιπόν, παράγουµε ροδάκινα. Στη Βέροια ο άνθρωπος…
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Παρακαλώ, κύριοι συνάδελφοι, ησυχία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Δώστε µου ένα λεπτό,
κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Όχι, δεν σας δίνω. Για
να απαντήσετε σε ποιον;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Σας παρακαλώ, διεκόπην. Όχι, Θα απαντήσω µε το δικό µου τρόπο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Δεν θα απαντήσετε.
Είναι µέσα στο χρόνο σας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Στη Σιέρα Λεόνε είναι
δύο φυλές, η Τέµνε και Μπούτου. Το 1967 εκλέγεται ένας δικτατορίσκος, ο Σιάκα Στίβενς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Τι σχέση έχει αυτό τώρα
µε το νοµοσχέδιο; Εξηγήστε µου.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Επιτρέψτε µου, κύριε
Πρόεδρε, σας παρακαλώ πολύ. να ολοκληρώσω τη σκέψη µου
και µετά αφαιρέστε µου τον λόγο.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ε, τι να επιτρέψω;
Την ευθύνη την έχω εγώ, παρακαλώ, δεν χρειάζονται διαµαρτυρίες από κάτω.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Να ολοκληρώσω τη
σκέψη µου και µετά αφαιρέστε µου τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ολοκληρώστε τη σκέψη
σας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Με το που εξελέγη, λοιπόν, έκανε ένα πράγµα: Σταµάτησε τη σιδηροδροµική γραµµή
από το να πηγαίνει στην άλλη µισή Σιέρα Λεόνε.
ΗΛΙΑΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ: Το µνηµόνιο φταίει.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Ακούστε, κύριε Βλαχογιάννη. Ο άνθρωπος, λοιπόν, έχει νόσφιση εξουσίας. Με αυτόν
τον τρόπο διαχειρίζεστε την εξουσία, νοµίζετε ότι µπορείτε να
σταµατήσετε το τρένο. Γράφτηκε και ένα βιβλίο «Το τρένο σταµάτησε στο Μπο». Και ο επόµενος Υπουργός του Σιάκα Στίβενς
πούλησε και τις ράγες.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Εσύ κατέβηκες από το τρένο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κύριε συνάδελφε, γιατί
διακόπτετε;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Αν θέλετε να ακούτε τέτοιες ιστορίες, θα τις ακούτε, γιατί σας πρέπουν. Γιατί µε αυτόν
τον τρόπο πολιτεύεστε και µε αυτόν τον τρόπο µπορείτε να ρυθµίζετε πράγµατα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κύριε συνάδελφε, δεν
έχουµε άνεση χρόνου, προχωρήστε.
ΗΛΙΑΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ: Μαθήµατα πατριωτισµού σε εµάς,
σε αυτήν την παράταξη, όχι. Να τα κάνετε αλλού.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Θα σας πω και άλλη
ιστορία, αν θέλετε να ακούσετε.
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ΗΛΙΑΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ: Να πείτε όσες θέλετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Παρακαλώ, κύριε συνάδελφε.
Ολοκληρώστε, κύριε Γιοβανόπουλε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Εννοείτε, λοιπόν, εσείς
ότι η προστιµατική πολιτική έναντι του λαϊκατζή είναι ισότιµη και
ισόκυρη, όταν κάνετε συστάσεις στις πολυεθνικές εταιρείες.
Αυτό δεν είναι ντροπή; Αυτό δεν είναι αντισυνταγµατικό, δηλαδή
να επιβάλλετε πρόστιµα και πρόστιµα βαριά και φυλακίσεις; Σε
ποιον, στον άνθρωπο του µόχθου, τον παραγωγό, το µικροέµπορο; Και κάνετε συστάσεις, δεν παίρνετε το ΦΠΑ καν από εδώ
και από εκεί.
Εισάγετε ρύθµιση µε την οποία 90 εκατοµµύρια στην Εθνική
Τράπεζα και άλλα 50 εκατοµµύρια στο ΕΣΠΑ, να µην τα πληρώσει, λέει, το Μέγαρο Μουσικής το οποίο απαλλάσσεται και από
τα υπόλοιπα υποχρεωτικά τέλη. Τι λέτε; Πού είναι η ισότητα και
η ισοκυρία σε αυτήν την πολιτεία; Πού είναι ο τρόπος µε τον
οποίο θα βγούµε αύριο και θα πούµε ότι «ναι, µπορούµε να αδικήσουµε και να τους κοιτάξουµε στα µάτια»; Δεν µπορούµε, δεν
µπορείτε να κοιτάξετε στα µατιά τους ανθρώπους που είναι έξω
από τη Βουλή σήµερα και διαµαρτύρονται, γιατί έχουν δίκιο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Νοµίζει ότι είναι η πελατεία σήµερα εδώ µέσα…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Σας παρακαλώ πολύ
µην µε διακόπτετε. Θα πω και άλλη ιστορία αν θέλετε να ακούσετε.
ΗΛΙΑΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ: Να πείτε και εκατό ιστορίες…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Παρακαλώ! Τώρα µου
δίνετε το δικαίωµα να του δώσω ακόµα τριάντα δευτερόλεπτα
χρόνο. Η διακοπή ήταν τριάντα δευτερόλεπτα, τη χρονοµέτρησα.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Δώστε του και το δικό µου χρόνο,
κύριε Πρόεδρε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Ακούστε, κύριε Κυριαζίδη. Ξέρω πολύ καλά…
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Δικαστήριο είστε; Η αξιότιµη πελατεία…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Επιτρέψτε µου, παρακαλώ πολύ! Δεν γίνεται έτσι, κύριε Πρόεδρε. Εγώ δεν διέκοψα
κανέναν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Τριάντα πέντε δευτερόλεπτα έχετε από τη διακοπή.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Υπάρχει και ένα όριο, κύριε Πρόεδρε, στο λαϊκισµό!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Παρακαλώ, αφήστε τον
οµιλητή να εκφραστεί.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Εσείς, κύριε Κυριαζίδη,
µια και ονοµαστικά απευθύνεστε σε εµένα, έχετε διαβάσει την
τροπολογία των εκατόν πενήντα σελίδων του Υπουργείου Παιδείας µε την οποία εξισώνονται τα κολλεγιακά πτυχία;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Αυτό πείτε το.
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Ακούστε και µετά εξεγείρεστε. Τα κολλεγιακά πτυχία αυτήν τη στιγµή εξισώνονται µε
εκατόν πενήντα σελίδες τροπολογία, χωρίς συζήτηση, χωρίς να
περάσει από την επιτροπή, χωρίς να ρωτήσετε κάποιον, χωρίς
να γίνει όλη η διαφανής διαβούλευση και φέρνετε τροπολογία
εκατόν πενήντα σελίδων! Έτσι νοµοθετείτε, αγαπητέ; Όχι, αυτός
δεν είναι τρόπος νοµοθεσίας.
Τρόπος νοµοθεσίας είναι να αγαπάµε την Ελλάδα, να ονειρευόµαστε το καινούργιο ταξίδι, να µαζευτούµε όλοι µαζί και να
αποφασίσουµε ότι υπάρχει τρόπος, ότι υπάρχει λύση έξω από
τα µνηµόνια και έξω από την απληστία του τραπεζίτη και ότι τα
καταφέρνουµε.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστώ πολύ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας
«ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία
του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής των Ελλήνων, είκοσι πέντε µαθητές και µαθήτριες και τρεις
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εκπαιδευτικοί από το 5ο Δηµοτικό Σχολείο Δράµας.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Στο σηµείο αυτό θα προβούµε στην ορκωµοσία των συναδέλφων κυρίων Γεωργίου Δεικτάκη, Σταµατίου Κάρµατζη, Κωνσταντίνου Δαµοβολίτη και των κυριών Γεσθηµανής Παπαδηµητρίου,
Άννας Χατζησοφιά και Φωτεινής Κούβελα που αντικαθιστούν αντιστοίχως τους κυρίους Εµµανουήλ Κεφαλογιάννη, Κωνσταντίνο
Μουσουρούλη, Επαµεινώνδα (Νότη) Μαριά, Εµµανουήλ Γλέζο,
Δηµήτριο Παπαδηµούλη και την κ. Σοφία Σακοράφα, οι οποίοι
παραιτήθηκαν για να συµµετάσχουν στις εκλογές για την ανάδειξη µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Καλούνται οι συνάδελφοι κύριοι Γεώργιος Δεικτάκης, Σταµάτιος Κάρµατζης, Κωνσταντίνος Δαµοβολίτης και οι κυρίες Γεσθηµανή Παπαδηµητρίου, Άννα Χατζησοφιά και Φωτεινή Κούβελα να
προσέλθουν και να δώσουν τον νενοµισµένο από το Σύνταγµα
και τον Κανονισµό της Βουλής όρκο ενώπιον του εκπροσώπου
της Εκκλησίας.
(Στο σηµείο αυτό προσέρχονται οι Βουλευτές κυρίες Γεσθηµανή Παπαδηµητρίου, Άννα Χατζησοφιά και Φωτεινή Κούβελα
και οι κύριοι Γεώργιος Δεικτάκης, Σταµάτιος Κάρµατζης, Κωνσταντίνος Δαµοβολίτης και δίνουν τον παρακάτω όρκο:
«Ορκίζοµαι στο όνοµα της Αγίας και Οµοουσίας και Αδιαίρετης
Τριάδος να είµαι πιστός στην πατρίδα και το δηµοκρατικό πολίτευµα, να υπακούω στο Σύνταγµα και τους νόµους και να εκπληρώνω ευσυνείδητα τα καθήκοντά µου»)
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Άξιοι, άξιοι!
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Άξιοι, άξιοι!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Καλορίζικοι και καλή
σταδιοδροµία να έχετε!
Τον λόγο έχει ο συνάδελφος κ. Κυριάκος Βιρβιδάκης.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΙΡΒΙΔΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υφυπουργέ,
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν ήταν στις προθέσεις µου να
µιλήσω σήµερα, αφού µίλησα την Παρασκευή στη συζήτηση επί
της αρχής, όπου τοποθετήθηκα επί του σχεδίου νόµου, αλλά παράλληλα τότε αναφέρθηκα σε κάποια σηµεία που αφορούν τις
λαϊκές αγορές και την αυτοδιοίκηση πρώτου βαθµού.
Δύο γεγονότα, όµως, µε οδήγησαν στη σηµερινή µου παρέµβαση. Το πρώτο είναι η συζήτηση που είχα σήµερα µε τον νοµικό
σύµβουλο της Κεντρικής Ένωσης Δήµων Ελλάδος, ο οποίος µου
επεσήµανε τα θέµατα που αναφέρονται στο υπόµνηµα της ΚΕΔΕ
και αφορούν τα λούνα παρκ. Το δεύτερο είναι η δηµοσιοποίηση
του πορίσµατος του Σώµατος Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δηµόσιας
Διοίκησης, αναφορικά µε την εξέταση τήρησης της νοµιµότητας
λειτουργίας του λούνα παρκ στον Δήµο Ελληνικού-Αργυρούπολης. Από τη µελέτη των δύο κειµένων πιστεύω ότι µπορεί να καταλήξει κανείς στο συµπέρασµα ότι υπάρχουν αρκετά που
πρέπει να γίνουν στον τοµέα της αδειοδότησης, αλλά και του
ελέγχου της λειτουργίας των λούνα παρκ.
Σήµερα θα περιοριστώ να αναφέρω τις προτάσεις βελτίωσης
του θεσµικού πλαισίου, όπως αυτές αναφέρονται στο πόρισµα
του Σώµατος Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δηµόσιας Διοίκησης. Διαβάζω από το πόρισµα: «Να εξεταστεί από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, η θεσµοθέτηση τακτικής επιθεώρησης των εγκαταστάσεων και των στοιχείων που χρησιµοποιούνται για την άσκηση της δραστηριότητας λούνα παρκ, προκειµένου να διασφαλίζεται αδιαλείπτως η ασφαλής λειτουργία και
η καταλληλότητα αυτών». Και δεύτερον: «Να εξεταστεί από τα
συναρµόδια Υπουργεία Εσωτερικών και Δηµόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη η θεσµοθέτηση αρµοδιότητας της Ελληνικής Αστυνοµίας να προβαίνει στην άµεση σφράγιση και διακοπή της λειτουργίας επιχειρήσεων που λειτουργούν χωρίς
άδεια». Εάν δε κάποιος µελετήσει και το υπόµνηµα της ΚΕΔΕ, θα
δει ότι στα θέµατα της νοµοθεσίας υπάρχουν αρκετά κενά και
αρκετά ερµηνευτικά προβλήµατα.
Με την ευκαιρία, όµως, θα ήθελα να υπενθυµίσω, κάτω από τη
λογική ότι καλύτερα κανείς να προλαµβάνει παρά να θεραπεύει,
ένα παρόµοιο θέµα, που αφορά µεν το Υπουργείο Εσωτερικών,
αλλά πιστεύω ότι σε έναν βαθµό αφορά και το Υπουργείο Ανάπτυξης και, σε κάθε περίπτωση, αφορά χώρους ψυχαγωγίας παι-
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διών και είναι οι τεχνικές προδιαγραφές για την κατασκευή και
τη λειτουργία των παιδικών χαρών των δήµων.
Σύµφωνα µε υπουργική απόφαση του 2009, οι δήµοι θα έπρεπε να προσαρµόσουν τις παιδικές χαρές στις διατάξεις της παραπάνω απόφασης µέχρι τις 31 Δεκεµβρίου του 2012. Με ερώτησή µου τον Ιανουάριο του 2013, δηλαδή πριν από έναν χρόνο
και τέσσερις µήνες περίπου, ρωτούσα τι έγινε µε αυτό το θέµα.
Τελικά ήρθε µια νέα υπουργική απόφαση, µε την οποία δόθηκε
παράταση στην προσαρµογή των παιδικών χαρών στην προηγούµενη υπουργική απόφαση έως 31 Δεκεµβρίου του 2014.
Με νέα ερώτηση την οποία κατέθεσα πριν από λίγο καιρό
ρωτάω: «Έχουν δοθεί πιστοποιητικά καταλληλότητας και χορηγήθηκαν τα ειδικά σήµατα που προβλέπονται στην υπουργική
απόφαση σε παιδικές χαρές, σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις των
παραπάνω υπουργικών αποφάσεων και αν ναι, σε τι ποσοστό και
σε τι αριθµό επί του συνόλου των παιδικών χαρών που λειτουργούν σήµερα;». Και δεύτερον: «Τι µέτρα έχουν ληφθεί ώστε να
µην παρέλθει άπρακτη και η νέα προθεσµία, 31 Δεκεµβρίου 2014,
που δόθηκε µε τη νέα υπουργική απόφαση;».
Κατέθεσα αυτήν την ερώτηση, διότι µετά από τις εκλογές -και
θέλω να το υπενθυµίσω για µια ακόµα φορά- έχουµε περισσότερο από τρεις µήνες µεταβατική περίοδο, όπου κάποιες –και το
πιθανότερο είναι οι περισσότερες- δηµοτικές αρχές θα έχουν αλλάξει και µετά θα ακολουθήσει ένα τετράµηνο των νέων δηµοτικών αρχών, οι οποίες θα πρέπει να ενηµερωθούν και να προσαρµοστούν. Και φοβάµαι ότι παρά την πάροδο των τεσσάρων ετών
από την έκδοση της αρχικής υπουργικής απόφασης, οι παιδικές
χαρές δεν θα έχουν προσαρµοστεί στις προϋποθέσεις που απαιτούνται.
Και καταλήγω λέγοντας το εξής: Το θέµα των προδιαγραφών
της λειτουργίας και του ελέγχου των χώρων ψυχαγωγίας των
παιδιών –πιστεύω ότι όλοι συµφωνούµε ότι είναι ένα τεράστιο
θέµα- θα πρέπει να αποτελέσει άµεσα αντικείµενο στενής συνεργασίας των δυο Υπουργείων που εµπλέκονται, του Υπουργείου
Ανάπτυξης και του Υπουργείου Εσωτερικών, αλλά και ενδεχοµένως του Υπουργείου Δηµοσίας Τάξεως, ώστε να καλυφθούν τα
νοµοθετικά κενά που υπάρχουν.
Διότι όπως είπα και πριν σε ό, τι αφορά τη νοµοθεσία των λούνα παρκ –και µπορείτε να ανατρέξετε στο υπόµνηµα της ΚΕΔΕ,
το οποίο βρίσκεται στα Πρακτικά της Επιτροπής, που συζήτησε
το σχέδιο νόµου που συζητούµε σήµερα- υπάρχουν πάρα πολλά
ερµηνευτικά προβλήµατα, αλλά και σε ό,τι αφορά τις παιδικές
χαρές έχουν παρέλθει σχεδόν –για λίγες µέρες- τέσσερα χρόνια
από τότε που εκδόθηκε η αρχική υπουργική απόφαση.
Φοβάµαι ότι οι περισσότερες παιδικές χαρές στους δήµους
δεν έχουν προσαρµοστεί στις προδιαγραφές ασφαλείας, κατασκευής και λειτουργίας, ενώ παράλληλα το χρονικό διάστηµα το
οποίο ακολουθεί χαρακτηρίζεται από τους τρεις µήνες της µεταβατικής περιόδου και από τους τέσσερις µήνες, όπου στους
περισσότερους δήµους, απ’ ό, τι φαίνεται, θα υπάρχουν νέες δηµοτικές αρχές. Άρα, οι παρεµβάσεις πρέπει να γίνουν άµεσα.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Στο σηµείο αυτό, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να πω ότι έχουµε είκοσι επτά
οµιλητές. Έχουµε τους έξι Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους και
έχουµε και τον Υπουργό ή τον Υφυπουργό ή και τους δυο, αν θέλουν να µιλήσουν.
Αντιλαµβάνεστε ότι, από ό,τι χρονοµέτρησα, θέλουµε τουλάχιστον έξι ώρες. Εποµένως, το να πάµε µέχρι τις δυόµισι αποκλείεται. Θα πρότεινα, λοιπόν, από τώρα και στο εξής –για να
προλάβω την αντίδρασή σας- να περιορίσουµε το χρόνο στα έξι
λεπτά.
Συµφωνεί το Σώµα;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Όχι, εµείς δεν συµφωνούµε!
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Όχι, κύριε Πρόεδρε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Το Σώµα συνεφώνησε.
Εποµένως, κύριε Τζαµτζή, έχετε έξι λεπτά.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Ποιος συµφώνησε;

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Η πλειοψηφία συµφώνησε.
Κύριε Τζαµτζή, έχετε τον λόγο, για έξι λεπτά.
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το νοµοσχέδιο µε τις ρυθµίσεις επιφέρει ουσιαστικές
αλλαγές στη λειτουργία των λαϊκών αγορών. Αυτό το οποίο θέλω
να επισηµάνω, κύριε Υπουργέ –και το λέω αυτό, διότι ήδη δηµιούργησε πρόβληµα και ο συνάδελφος προηγουµένως δεν κατανόησε- είναι ότι θεωρώ κι εγώ ότι δεν είναι ορθά διατυπωµένο το
άρθρο 10 παράγραφος 1, εδάφιο στ’ το οποίο αναφέρει το εξής:
µέχρι τρεις λαϊκές στις οποίες, κατά προτίµηση, επιθυµεί να δραστηριοποιηθεί.
Το άρθρο αυτό υπήρχε από το παρελθόν και δεν σηµαίνει ότι
θα πάει σε τρεις λαϊκές. Σηµαίνει ότι θα δουλέψει όλη την εβδοµάδα, αλλά πρέπει να µπει στη διαδικασία των τριών λαϊκών µε
κλήρωση και θα κάνει µετακινήσεις, γιατί οι λαϊκές στους οργανισµούς εδώ µετακινούνται. Δηλαδή, θα δουλεύει όλη την εβδοµάδα. Όµως, θα παρακαλέσω εγώ για άλλη µια φορά –σας το
είπα και πριν κατ’ ιδίαν- να διαµορφωθεί σωστά, να διατυπωθεί
σωστά ούτως ώστε να µην αφήνει περιθώρια παρερµηνείας.
Το δεύτερο θέµα: Δυστυχώς, από το ΠΑΣΟΚ δεν βλέπω κάποιον εδώ. Προηγουµένως, ο συνάδελφος ο κ. Κασσής είχε µια
παλινωδία στη θέση. Δεχθήκατε να υπάρξει αυτή η κυκλική µετακίνηση µετά την κλήρωση. Με την παλιά µου ιδιότητα ως δηµάρχου, πρέπει να σας πω ότι είναι δύσκολο να γίνει.
Πρώτον, τα ψάρια, κύριε Υπουργέ, δεν µπορούν να µετακινηθούν. Αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουµε. Οι δήµαρχοι φροντίζουν κοντά στα ψάρια να τοποθετούν βρύσες, για να πλένουν οι
ψαράδες το χώρο. Άρα, τα ψάρια πρέπει να εξαιρεθούν. Ένα
δεύτερο ζήτηµα είναι ότι τα βιοµηχανικά προϊόντα συνήθως µπαίνουν χώρια. Τα διάφορα άλλα µε τους παραγωγούς µπαίνουν
µαζί, αλλά κι εκεί όταν πρόκειται για ένα δρόµο είναι δύσκολο να
εφαρµοστεί αυτή η κυκλική κίνηση.
Εγώ ειλικρινά πιστεύω ότι θα µπορούσε να δοθεί µεγαλύτερη
δυνατότητα επιλογών στο δηµοτικό συµβούλιο, στο δήµο, να
κάνει παρεµβάσεις. Και, βεβαίως, δεν µιλώ µόνο για τους δύο
Οργανισµούς της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Μιλώ για όλη
την Ελλάδα. Οι δήµοι, επειδή θα καθορίζουν και θα δουλεύουν
το χώρο, θα πρέπει να έχουν και τη δυνατότητα να κάνουν και
κάποιες παρεµβάσεις, ώστε να επιλύουν διάφορα θέµατα για να
µην υπάρξουν προβλήµατα στη διαδικασία αυτή.
Στο άρθρο 10, παράγραφος 1, περίπτωση γ, αναφέρεται ο
όρος «όµορη Περιφερειακή Ενότητα». Πρέπει να γίνει, κύριε
Υπουργέ, «όµορες περιφέρειες». Δηλαδή, η Φλώρινα -να σας
δώσω ένα παράδειγµα- είναι στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Η Πέλλα ή η Ηµαθία είναι στην Περιφέρεια Κεντρικής
Μακεδονίας. Όλοι αυτοί οι πωλητές πηγαίνουν στη Βέροια, στην
Κοζάνη, στη Φλώρινα, στην Πτολεµαΐδα και δουλεύουν. Δεν
µπορεί να τους εγκλωβίσουµε και να πούµε «δεν θα πηγαίνετε
πλέον στη Φλώρινα». Πρέπει να το δείτε το συγκεκριµένο σηµείο
και αντί για «όµορες περιφερειακές ενότητες» να το κάνετε
καλύτερα «όµορες περιφέρειες».
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας): Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω τον λόγο για
µία διευκρίνιση;
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ: Αφήστε µε να µιλήσω γιατί θα µου
«φάει» το χρόνο ο κύριος Προέδρος και δεν θα µου δώσει άλλον.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Όχι, θα σας δώσω
χρόνο.
Παρακαλώ, κύριε Υπουργέ, έχετε είκοσι δευτερόλεπτα για να
κάνετε τη διευκρίνιση.
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ: Εντάξει, κανένα πρόβληµα.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας): Αυτό δεν αφορά το πού εργάζονται. Αφορά το
πού µπορούν να µισθώνουν κτήµατα. Επειδή έχουµε περιπτώσεις
παραγωγοί ας πούµε από την Κρήτη να µισθώνουν κτήµατα στη
Θράκη και καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν µπορεί να γίνει.
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ: Συµφωνώ αλλά σας λέω ότι πρέπει
να µπει ο όρος «όµορη περιφέρεια», γιατί εγώ είµαι γαµπρός τώρα κάνω υπόθεση εργασίας- στο Μανιάκι που είναι στη Φλώρινα. Το Μανιάκι είναι στα σύνορα του νοµού µου. Δεν είναι
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δυνατόν να µου πείτε ότι δεν θα µπορώ να κινηθώ, όταν το χωράφι είναι στο δίπλα νοµό, ο οποίος είναι σε άλλη περιφέρεια.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας): Το έχουµε καλύψει πάντως αυτό.
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ: Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τις
εµποροπανηγύρεις, θα συµφωνήσω κι εγώ ότι στις θρησκευτικές
εµποροπανηγύρεις θα πρέπει να πάµε στις πέντε µέρες, στις
ζωοπανηγύρεις και στις άλλες εκθέσεις αγροτικών προϊόντων
κ.λπ. θα πρέπει να πάµε στις επτά µέρες και βεβαίως στις χριστουγεννιάτικες και πασχαλιάτικες αγορές θα πρέπει να πάµε
στις δεκαπέντε µέρες -πάντοτε µε αποφάσεις που θα παίρνει το
δηµοτικό συµβούλιο.
Δυο µέτρα και δύο σταθµά, Υπουργέ µου, ξέρετε πού υπάρχουν; Υπάρχουν στην ασφάλιση αυτών των ανθρώπων. Ξέρετε
πού υπάγονται οι εργαζόµενοι του Οργανισµού Λαϊκών Αγορών
Αττικής και Θεσσαλονίκης; Είναι στο ΙΚΑ. Οι άλλοι έχουν ΟΑΕΕ.
Αυτό, όµως, το οποίο πρέπει να ξεκαθαρίσουµε -και είναι πολύ
σοβαρό θέµα- αφορά τους αγρότες παραγωγούς. Δεν µπορεί να
τους χαρακτηρίζουµε επιτηδευµατίες και να πληρώνουν τέλος
επιτηδεύµατος και έναρξη.
ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ: Πληρώνουν ΟΓΑ αυτοί.
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ: Ακούστε µε λίγο, Υπουργέ µου. Το
τέλος επιτηδεύµατος για τους παραγωγούς πρέπει να τελειώνει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Και µε αυτό κλείστε,
κύριε συνάδελφε.
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Με
συγχωρείτε, αλλά είναι πολύ σοβαρά τα θέµατα αυτά.
Αυτό που θέλω να επισηµάνω και πρέπει να ξεκαθαρίσουµε
σχετικά µε τα βοσκοτόπια είναι ότι πρέπει να αλλάξουµε τον όρο.
Και αυτό είναι µία απάντηση σε όλους τους συναδέλφους που
έχουν αντιρρήσεις. Χωρίς να αλλάζει ο χαρακτήρας του δάσους,
γιατί σεβόµαστε απόλυτα το δάσος -σήµερα βόσκουν τα πρόβατα, οι αγελάδες, τα ζώα και όλη η κτηνοτροφία µας χρησιµοποιεί το δάσος- πρέπει να αλλάξουµε, όµως, τον όρο. Να πάµε
στον όρο «βοσκήσιµη έκταση» για να µην έχουµε πρόβληµα µε
την Ευρωπαϊκή Ένωση και να µην χάσει κανένας κτηνοτρόφος
στην Ελλάδα ούτε ένα ευρώ επιδότηση. Είναι εθνική ανάγκη να
αλλάξει αυτός ο όρος και να κάνετε αποδεκτό τον όρο «βοσκήσιµη έκταση».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ωραία, µπράβο.
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ: Τέλος, κλείνω…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Δεν έχει τέλος. Κλείσατε.
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ: Μόνο µία κουβέντα επιτρέψτε µου,
κύριε Πρόεδρε.
Στην τροπολογία 1424/41 του Υπουργείου Παιδείας υπάρχει
το εξής πρόβληµα. Δεν προβλέφθηκε η αποκατάσταση της αδικίας για τα παιδιά των τριτέκνων και πολυτέκνων των ετών 20112013, τα οποία εξαιρέθηκαν και δεν τους δίνεται η δυνατότητα
µετεγγραφής. Πρέπει να µπουν µέσα και τα παιδιά αυτά των
ετών 2011-2013.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε.
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, για την
ανοχή σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης):Το Προεδρείο έχει την
ίδια γνώµη γι’ αυτό που είπατε σχετικά µε την τροπολογία.
Τον λόγο έχει η συνάδελφος κ. Ευγενία Βαµβακά.
ΕΥΓΕΝΙΑ (ΤΖΕΝΗ) ΒΑΜΒΑΚΑ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο νέο σχέδιο
νόµου για τις λαϊκές αγορές και το υπαίθριο εµπόριο που έχετε
καταθέσει βιάζεστε πάρα πολύ να περάσετε διατάξεις και άρθρα
που απειλούν µε διάλυση εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες στις
λαϊκές αγορές, εξυπηρετώντας, φυσικά, στο έπακρο τα µεγάλα
συµφέροντα.
Η κατάθεση ειδικά τροπολογίας που καταργεί τους Οργανισµούς Λαϊκών αγορών δείχνει ότι η Κυβέρνηση δεν έχει κανένα
σοβαρό σχέδιο ανάπτυξης για τις λαϊκές αγορές.
Το Υπουργείο Ανάπτυξης φέρνει για τρίτη φορά και µεγάλες
αλλαγές στο θεσµικό πλαίσιο λειτουργίας των λαϊκών αγορών,
αλλά και νέα εξοντωτικά πρόστιµα στους παραγωγούς και πωλητές που δραστηριοποιούνται σε αυτές.
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Μην ξεχνάµε ότι στον κλάδο αυτό δουλεύουν γύρω στις πενήντα χιλιάδες συµπολίτες µας, οι οποίοι θα βρεθούν «στον
αέρα». Όλα αυτά, προς όφελος των µεγάλων αλυσίδων σούπερ
µάρκετ, µε δυσµενή αποτελέσµατα τόσο για τον παραγωγό όσο
και για τον καταναλωτή.
Οι όποιες αλλαγές πρέπει να γίνονται πάντοτε µε διάλογο και
διαβούλευση, για να εξυπηρετηθεί κυρίως η ενίσχυση των δικτύων διανοµής και εµπορίας προς όφελος του παραγωγού, πωλητή και καταναλωτή.
Επίσης, το θέµα της κλήρωσης θα επιφέρει χάος στις λαϊκές
αγορές. Αναρωτιόµαστε τι εξυπηρετεί ο διαχωρισµός παραγωγών και µικροπωλητών όταν υπάρχουν ταµπέλες που διευκρινίζουν ποιος είναι παραγωγός και ποιος είναι µικροπωλητής.
Επίσης, είναι εξοντωτικά τα µέτρα ενάντια σε αγρότες και αυτοαπασχολούµενους επαγγελµατίες που δραστηριοποιούνται στις
λαϊκές αγορές.
Μέσα σε όλα αυτά έχουµε την τροπολογία- «σκούπα» εκατόν
σαράντα εννιά σελίδων για θέµατα του Υπουργείου Παιδείας που
µεταξύ άλλων είναι και το άρθρο 3 για την ειδική αγωγή, εκπαίδευση.
Κατ’ αρχάς, είναι γνωστό σε όλους ότι η τροπολογία αυτή είναι
αντισυνταγµατική, γιατί οι διατάξεις είναι άσχετες µε το κύριο
αντικείµενο του νόµου που συζητάµε. Μήπως είναι πρώτη φορά
που συµβαίνει από το Υπουργείο Παιδείας να χώνει τροπολογία
σε οποιοδήποτε νοµοσχέδιο; Και δεν υπάρχει και κανείς από το
Υπουργείο Παιδείας εδώ να το ακούσει.
Η τροπολογία όπως και το νοµοσχέδιο για την ειδική αγωγήεκπαίδευση, που είναι προς διαβούλευση, δεν κινείται προς τη
δική µας λογική η οποία έχει τις βάσεις της στη Διεθνή Σύµβαση
για τα άτοµα µε αναπηρίες.
Η βασική µας αρχή είναι η σταδιακή ένταξη των µαθητών µε
αναπηρίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στη γενική εκπαίδευση, κάτι που απουσιάζει εντελώς από τα νοµοθετήµατα της
Κυβέρνησης, η οποία επιµένει σε ορισµένες περιπτώσεις να συµπεριφέρεται στα παιδιά µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ως
ασθενείς.
Το άρθρο και οι παράγραφοι είναι ένα copy-paste διαφόρων
προηγούµενων νοµοσχεδίων που βρίσκονται ήδη στο νοµοσχέδιο της ειδικής αγωγής-εκπαίδευσης που είναι σε διαβούλευση.
Εποµένως, προκαλούνται ερωτηµατικά ως προς τη σκοπιµότητα
της τροπολογίας.
Το βασικό στοιχείο των αλλαγών είναι η περαιτέρω µείωση των
δαπανών για την ειδική αγωγή σε βάρος των εργαζοµένων. Αυτό
το καταφέρνετε φυσικά τοποθετώντας τους εκπαιδευτικούς µε
µειωµένα ωράρια αντί να προχωρήσετε σε νέες προσλήψεις.
Επίσης, όπως έχουµε τοποθετηθεί στο παρελθόν για τις
ΕΔΕΑΥ, είµαστε κατ’ αρχάς αντίθετοι µε τη δηµιουργία τους,
καθώς η σύνθεση του οργάνου είναι τριµελής κι άρα ελλιπής,
στο βαθµό που δεν καλύπτει άλλες απαραίτητες ειδικότητες που
πρέπει να µετέχουν.
Αντί αυτού, ο ίδιος ο νοµοθέτης στην παράγραφο 7 του άρθρου 3 µειώνει τη σύνθεση των ΕΔΕΑΥ, που ο ίδιος έφτιαξε, από
τρία σε δύο µέλη, εξαιτίας –λέει- εξάντλησης των πινάκων αναπληρωτών. Ο ίδιος ο νοµοθέτης αποδυναµώνει την επιτροπή που
ο ίδιος δηµιούργησε, δηλαδή υπονοµεύει στην ουσία την ίδια τη
στόχευσή του, γεγονός που αποδεικνύει την προχειρότητα του
σχεδιασµού της πολιτικής του.
Βασική µας αρχή για την ειδική αγωγή-εκπαίδευση είναι η συµπερίληψη. Αυτή είναι η στόχευσή µας. Αυτή είναι µια µικρή λεπτοµέρεια άνευ σηµασίας για εσάς. Όµως για εµάς έχει σηµασία
η καθηµερινότητα όλων αυτών των συµπολιτών µας που αγωνίζονται να επιβιώσουν, είτε είναι µικροεπαγγελµατίες σε χώρους
λαϊκών αγορών είτε είναι εκπαιδευτικοί που βγαίνουν σε διαθεσιµότητα ή απολύονται. Εµείς δεν θα γίνουµε συνεργοί σας στη
διάλυση της επιβίωσής τους!
Φυσικά δεν χρειάζεται να πούµε ότι καταψηφίζουµε την τροπολογία.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Εµείς ευχαριστούµε για
τη συνέπειά σας.
ΕΥΓΕΝΙΑ (ΤΖΕΝΗ) ΒΑΜΒΑΚΑ: Πριν τελειώσω να αφήσω στα
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Πρακτικά, κύριε Πρόεδρε, µία επιστολή από την Ανώτατη Συνοµοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος.
Σας παρακαλώ να κοιτάξετε από το Υπουργείο Ανάπτυξης, αν
θέλετε, ορισµένα άρθρα που αναφέρει για τους πολύτεκνους και
για τα ΑΜΕΑ, όπου πρέπει να δώσετε βάση. Τουλάχιστον όσοι
είναι σε λαϊκές και σε πανηγύρια και σε όλα αυτά, να µπορούν
να πληρώνουν το µισό του ποσού.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Ευγενία (Τζένη) Βαµβακά καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Ευχαριστώ.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Κύριε Πρόεδρε,
µπορώ να έχω τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κύριε Αθανασίου, έχετε
να πείτε κάτι για την τροπολογία σας;
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Κύριε Πρόεδρε, για
την τροπολογία µε γενικό αριθµό 1418 και ειδικό 38 πολλοί συνάδελφοι ζήτησαν να κάνω µία µικρή ανάπτυξη.
Με την παράγραφο 1 έχουµε ψηφίσει πριν από καιρό την αύξηση των θέσεων των εφετών και των αντιεισαγγελέων εφετών,
για να δηµιουργηθεί αµιγές Ποινικό Τµήµα στο Εφετείο της Αθήνας εν όψει του ότι πολλές υποθέσεις παραγράφονται ή άλλες
τις καταλαµβάνει το δεκαοκτάµηνο και αποφυλακίζονται κρατούµενοι οι οποίοι κατά την κρίση των συµβουλίων δεν θα έπρεπε
να αφεθούν ελεύθεροι. Δηµιουργείται, λοιπόν, Ποινικό Τµήµα.
Μέχρι σήµερα υπάρχει Ποινικό Τµήµα µε αποκλειστικής απασχόλησης τους προέδρους του δικαστηρίου. Τώρα θα είναι ένα πλήρες Ποινικό τµήµα που θα συγκροτείται από δικαστές που θα
δικάζουν µόνο ποινικές υποθέσεις. Δεν είναι ειδικό δικαστήριο
για να δικάζει ειδικές υποθέσεις. Είναι Ποινικό Τµήµα που θα δικάζει µε τη σειρά όλες τις υποθέσεις.
Τη δεύτερη παράγραφο δηλώνω εκ προοιµίου ότι την αποσύρουµε για να τη µελετήσουµε καλύτερα. Θα καταθέσω νοµοτεχνική βελτίωση, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Αποσύρεται η δεύτερη
παράγραφος δηλαδή, όπως είναι, ατόφια;
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Αποσύρεται.
Η τρίτη παράγραφος αφορά περιπτώσεις που όταν απολογηθεί ο κατηγορούµενος είχε τη δυνατότητα να αποφασίζει ο ανα-
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κριτής, µε σύµφωνη γνώµη του εισαγγελέα, να κρατείται. Θεωρώ
ότι είναι αντισυνταγµατική η διάταξη. Δεν µπορεί να κρατείται.
Το µόνο που µπορεί να γίνει είναι να µπει περιοριστικός όρος και
να επιτηρείται στο σπίτι του. Αυτή η διάταξη είναι. Υπάρχει και
µία διχογνωµία και στην επιστήµη και στη νοµολογία. Είναι µία
διάταξη η οποία ήταν θεσµοθετηµένη. Θεωρώ ότι έχει αντισυνταγµατικότητα, διότι δεν µπορεί από τη µία πλευρά να υπάρχει
διαφωνία ανακριτή και εισαγγελέα για το αν θα προφυλακιστεί
κάποιος ή όχι και στη συνέχεια να κρατείται. Πρέπει, λοιπόν,
µόνο ως περιοριστικός όρος να τίθεται.
Με την παράγραφο 4 µετατρέπονταν οι ποινές µέχρι πέντε
έτη. Υπήρχαν, όµως, κατά την ψήφιση του νόµου ποινές οι οποίες
ήταν πάνω από τρία χρόνια. Δηλαδή µετατρέποντο µέχρι τότε οι
ποινές µέχρι τρία έτη, αλλά µε το ν. 4093/2012 επετράπη η µετατροπή και µέχρι πέντε έτη, αλλά δεν προέβλεψε ο νοµοθέτης
τι θα γίνει µε τις ήδη εκδικασθείσες. Συνεπώς µε την τροπολογία
αυτή λέµε ότι µπορούν να µετατραπούν και οι ποινές οι οποίες
είχαν ήδη απαγγελθεί. Δεν χειροτερεύει τη θέση του κατηγορουµένου αλλά είναι ευνοϊκή για τον καταδικασθέντα.
Η τελευταία παράγραφος, η παράγραφος 5, αφορά τους
υπαλλήλους οι οποίοι έρχονται τώρα µε την κινητικότητα, το αν
θα µπορούν να ανεβαίνουν στις Έδρες των δικαστηρίων ή όχι.
Σύµφωνα µε το Σύνταγµα, σας θυµίζω ότι οι γραµµατείς των δικαστηρίων εισέρχονται στο Δικαστικό Σώµα µε διαγωνισµό. Με
τη διάταξη αυτή, αυτοί που έρχονται τώρα µε την κινητικότητα βασικά νοµίζω ότι οι περισσότεροι είναι πτυχιούχοι- θα µπορούν
να ανεβαίνουν στην Έδρα µόνον σε εξαιρετικές περιπτώσεις,
όταν υπάρχει έλλειψη γραµµατέων.
Γιατί το λέω αυτό; Επιτρέπεται ήδη το µείζον -είναι ένα ζήτηµα
που το συζητήσαµε και στην επιτροπή πριν από λίγο- δηλαδή,
εάν υπάρχει έλλειψη γραµµατέως, µπορεί ο Πρόεδρος του Δικαστηρίου να πάρει οποιονδήποτε πολίτη από το ακροατήριο, να
τον ανεβάσει στην Έδρα και να κάνει χρέη γραµµατέως. Αφού,
λοιπόν, επιτρέπεται το µείζον, είπαµε κατ’ οικονοµίαν και κατ’
εξαίρεση να επιτρέπεται η περίπτωση αυτή και των γραµµατέων
που έρχονται από την κινητικότητα.
Καταθέτω τη νοµοτεχνική βελτίωση που προανέφερα, όσον
αφορά την απόσυρση της παραγράφου 2 της µε αριθµό 1418/38
από 25-4-2014 τροπολογίας.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων κ. Χαράλαµπος Αθανασίου καταθέτει για
τα Πρακτικά την προαναφερθείσα προσθήκη-αναδιατύπωση, η
οποία έχει ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ωραία. Ευχαριστούµε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Αλίµονο σ’ αυτόν που θα πέσει στα
χέρια του!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Γραµµατέας είναι, δεν
είναι δικαστής.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ-ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Για τα Πρακτικά είναι. Από διαθεσιµότητα είναι. Είναι µε διαγωνισµό οι άνθρωποι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Τα Πρακτικά όµως θα δει ο δικαστής.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Μαγνητοφωνούνται τα
Πρακτικά, κύριε συνάδελφε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κύριε Κουράκη, έχετε
τον λόγο για έξι λεπτά.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κατ’ αρχάς είναι εξαιρετικά λυπηρό το ότι έρχεται µία τροπολογία του Υπουργείου Παιδείας µε
πάρα πολλά άρθρα, σε πολύ ουσιαστικά ζητήµατα, σ’ ένα άσχετο
νοµοσχέδιο και επιπλέον απουσιάζει τελείως -µε καµµία εκπροσώπηση- η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας.
Διερωτώµαι αν η συζήτηση αυτή έχει νόηµα, µε την έννοια τού
να αντιληφθεί το Υπουργείο τις ευθύνες του ή τις ενδεχόµενες
τροποποιήσεις που θα µπορούσε να κάνει. Ήδη, κατά τη διάρκεια της συζήτησης στο υπόλοιπο νοµοσχέδιο, ακούµε παρεµβάσεις των αρµοδίων Υπουργών, οι οποίοι διορθώνουν πράγµατα που θεωρούν ότι ανταποκρίνονται στο δίκαιο.
Αν ήταν εδώ η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, θα ήθελα να
πω όλα αυτά, όπως λόγου χάριν ότι θα µπορούσε να γίνει αποκατάσταση της αδικίας στα παιδιά των τριτέκνων και πολυτέκνων
των ετών 2011 και 2013, τα οποία εξαιρέθηκαν και δεν τους δόθηκε η δυνατότητα µετεγγραφής, δηλαδή να προστεθεί στο
άρθρο 10, στο τέλος της παραγράφου 1, ότι «τα ανωτέρω ισχύουν και για τους επιτυχόντες των ετών 2011 και 2013».
Ας πούµε, βέβαια, ότι όσον αφορά τις εξετάσεις που θα γίνουν
και την τράπεζα θεµάτων, εµείς έχουµε δηλώσει την αντίθεσή
µας και στην τράπεζα θεµάτων και στις εξετάσεις, ιδιαίτερα της
Α’ λυκείου, όπου είναι τελείως ανέτοιµο το Υπουργείο και γι’ αυτό
φέρνει µία σειρά από ρυθµίσεις.
Διερωτώµαι, όµως, γιατί εξαιρεί από τις εξετάσεις µε θέµατα
της τράπεζας θεµάτων τους µαθητές διαφόρων κατηγοριών,
ανάµεσα στις οποίες και τα µειονοτικά σχολεία και τα ελληνικά
λύκεια του εξωτερικού και δεν εξαιρεί από την τράπεζα θεµάτων
-γιατί έχουν µεγαλύτερη δυσκολία, βεβαίως- και τους µαθητές
των δύο διαπολιτισµικών σχολείων, όπου φοιτούν µαθητές που
στη συντριπτική τους πλειοψηφία έχουν ανύπαρκτη γνώση ή
µικρή γνώση των ελληνικών, καθώς η µητρική τους γλώσσα δεν
είναι ελληνική, δηλαδή αποτελούν αντίστοιχες περιπτώσεις µε
τους µαθητές των µειονοτικών σχολείων και των ελληνικών σχολείων του εξωτερικού.
Νοµίζω ότι είναι µία παράλειψη στη λογική του Υπουργείου
στο βαθµό που δίνει µία δυνατότητα διευκόλυνσης των µαθητών
διαφόρων κατηγοριών. Θα έπρεπε οπωσδήποτε να συµπεριλάβει
και τους µαθητές από τα διαπολιτισµικά σχολεία, καθώς, όπως
γνωρίζετε, και η δική µας τουλάχιστον θέση είναι ότι εκτός από
την απρόσκοπτη ένταξη των νέων µεταναστών στην ελληνική κοινωνία, η οποία µόνο πολλαπλά οφέλη µπορεί να φέρει, θα πρέπει
να δώσουν µία ενίσχυση, ώστε αυτά τα παιδιά να µην εγκαταλείψουν το σχολείο.
Σχετικά µε την παράγραφο 2, που αφορά την πρωτοβάθµια και
δευτεροβάθµια εκπαίδευση, θα έλεγα ότι κανένα από τα ουσιαστικά και πρακτικά ζητήµατα δεν λύει. Αναβαθµίζει, βέβαια, τον
ρόλο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ως συµβουλευτικού οργάνου, αλλά δεν έχει ούτε τις δοµές για να ανταποκριθεί στις αρµοδιότητές του, ούτε µπορούµε να θεωρήσουµε ότι είναι ένας
οργανισµός που γνωµοδοτεί µε αµιγώς παιδαγωγικά και επιστηµονικά κριτήρια, από τη στιγµή που έχει διοριστεί εξ ολοκλήρου
από το Υπουργείο.
Επιπλέον, είναι περίεργο -και θα έλεγα άκρως αντιπαιδαγωγικό
και αντιλειτουργικό- το ότι µε προεδρικά διατάγµατα από εδώ
και πέρα θα αποφασίζεται η διάρκεια των σχολικών περιόδων, οι
αργίες, οι διακοπές και τα ωρολόγια προγράµµατα των ΕΠΑΛ.
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Όσον αφορά τις ρυθµίσεις των ιδιωτικών σχολείων, θα έλεγα
ότι εδώ πέρα το Υπουργείο ξεπερνά τον εαυτό του σε αντιδραστικότητα και σκοταδισµό. Δηλαδή, για να τεκµηριώσω τον ισχυρισµό µου, αποσύρεται η εποπτεία του Υπουργείου από την
ιδιωτική εκπαίδευση.
Δεν θα έχει κανένα λόγο στην άσκηση των καθηκόντων, δεν
θα επιβάλλεται καµµία κύρωση από το Υπουργείο στην πληµµελή
άσκηση των καθηκόντων των εκπαιδευτικών. Επίσης, δεν µπορεί
να εποπτεύσει, σύµφωνα µε το άρθρο 16 του Συντάγµατος. Και
κάνει και πολλά άλλα πράγµατα - χάρισµα στους ιδιοκτήτες των
ιδιωτικών σχολείων.
Ένα από αυτά είναι ότι δίνεται η δυνατότητα να επεκτείνεται
η λειτουργία του ιδιωτικού σχολείου και το απόγευµα. Αυτό, βέβαια, από µόνο του δεν είναι κακό. Στο βαθµό, όµως, που δεν θα
υπάρχει εποπτεία από το Υπουργείο Παιδείας, είναι σίγουρο ότι
θα εκβιάζονται οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί να δουλεύουν πέραν
του διδακτικού προγράµµατος, έως και τη νύχτα, χωρίς δυνατότητα ελέγχου από την πολιτεία και φυσικά χωρίς να πληρώνονται
για τις δήθεν παιδαγωγικές δραστηριότητες που θα στήσουν οι
επιτήδειοι σχολάρχες.
Επιπλέον, θα έλεγα ότι µπαίνει και ένα θέµα εξαιρετικής σηµασίας: Στο βαθµό που δεν υπάρχει αυτή η εποπτεία και στο
βαθµό µάλιστα που δίνεται η δυνατότητα να νοµιµοποιείται η λειτουργία ιδιωτικών σχολείων που δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις µέχρι σήµερα, µπαίνει το ζήτηµα στο κατά πόσον τα πτυχία
και η αναγνώριση τίτλου σπουδών είναι έγκυρα, καθώς έχουν
προκύψει από παράνοµα σχολεία.
Ένα τελευταίο ζήτηµα, που θα ήθελα να αναπτύξω σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, κύριε Πρόεδρε, είναι ότι µπαίνει µια τροπολογία µε την οποία το Συµβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελµατικών
Προσόντων καθίσταται αρµόδιο πλέον να αναγνωρίζει ως επαγγελµατικά ισοδύναµους τους τίτλους σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης, οι οποίοι µπορεί να είναι τριετούς διάρκειας ή µεταπτυχιακά προγράµµατα που προέρχονται από ιδρύµατα τρίτων
χωρών και παρέχονται από κολλέγια µε βάση συµφωνίες πιστοποίησης και δικαιόχρησης.
Σε ερώτηση που είχαµε κάνει ως ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Υπουργός
είχε απαντήσει πως δεν προτίθεται να παραχωρήσει στο ΣΑΕΠ
τέτοια δικαιοδοσία. Θα έλεγα ότι αυτό που γίνεται είναι η απόλυτη εξοµοίωση πανεπιστηµίων ή κολλεγίων που έχουν συµβάσεις µε ξένα πανεπιστήµια µε τα ελληνικά πανεπιστήµια όσον
αφορά τους τίτλους σπουδών.
Θα ήθελα να θυµίσω ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης -που ήταν
εδώ πριν από λίγο εδώ- έφερε τις µεταµεσονύκτιες ώρες της Κυριακής µια τροπολογία µε την οποία προβλέπεται πλέον η εγγραφή στα µητρώα ασκουµένων δικηγορικών συλλόγων της
χώρας των πτυχιούχων των νοµικών σχολών των ευρωπαϊκών
χωρών. Καταλαβαίνετε ότι έτσι ανοίγει ο ασκός του Αιόλου και
για πτυχιούχους άλλων κολλεγίων, παραρτηµάτων πανεπιστηµίων, οι οποίοι θα διεκδικούν την εγγραφή στα µητρώα των αντιστοίχων συλλόγων.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Καταλαβαίνετε βέβαια -και κλείνω, κύριε Πρόεδρε- ότι δεν θα
µπορούν οι επαγγελµατικοί σύλλογοι να ελέγξουν ούτε τα πλαστά πτυχία, ούτε τις πλαστογραφήσεις των τίτλων και των πιστοποιητικών. Πάµε, δηλαδή, σε µια διαδικασία ανεξέλεγκτης
εισαγωγής πτυχίων από τρίτες χώρες, το οποίο, όπως καταλαβαίνετε, οδηγεί σε τροµακτική υποβάθµιση του επιπέδου της
ανώτατης εκπαίδευσης.
Για όλους αυτούς τους λόγους, είµαστε αντίθετοι και καταψηφίζουµε και την τροπολογία και το σύνολο βεβαίως του νοµοσχεδίου.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Και εµείς ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει η συνάδελφος κ. Παπακώστα.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ –ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ
πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ήθελα να καλωσορίσω και εγώ µε τη σειρά µου τους νέους
συναδέλφους που ορκίστηκαν απόψε και να πω ότι έχουν βαρύ
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καθήκον να εκπληρώσουν κατά τον όρκο τους.
Θα ήθελα να θέσω ένα θέµα, κύριε Πρόεδρε, το οποίο θεωρώ
εξόχως σηµαντικό: Το ελληνικό Κοινοβούλιο δι’ υµών, δια του
Προεδρείου, οφείλει να «τραβήξει αυτιά» -επιτρέψτε µου την έκφραση- διότι δεν είναι δυνατόν ένα ολόκληρο νοµοσχέδιο, το
οποίο το εισηγήθηκε την προηγούµενη εβδοµάδα για πέντε
λεπτά ο καθ’ ύλην αρµόδιος Υφυπουργός -και αναφέροµαι στην
τροπολογία του Υπουργείου Παιδείας- να εισάγεται µε αυτόν τον
τρόπο.
Υπήρχε η άνεση του χρόνου να έρθει το σχέδιο νόµου στη
Βουλή όταν έπρεπε. Μάλιστα, δεν παρίσταται εδώ ο κ. Κεδίκογλου και λυπούµαι πάρα πολύ γι’ αυτό.
Παρακαλώ λοιπόν, πάρα πολύ το Προεδρείο, να διασφαλίσει
την αξιοπρέπεια των Βουλευτών.
Είπα και στην προηγούµενη συζήτηση, την Παρασκευή, επί της
αρχής, ότι οι Βουλευτές της κυβερνητικής πλειοψηφίας, κύριε
Πρόεδρε και αγαπητοί συνάδελφοι, έχουν περάσει όλο αυτό το
διάστηµα από συµπληγάδες πέτρες και έχουν µε τρόπο εξαιρετικά γενναίο αποφύγει το στόµα της Σκύλας και της Χάρυβδης
µε τη στάση τους, στηρίζοντας εκείνες τις επιλογές που είναι
αναγκαίες για τον ελληνικό λαό και την ελληνική κοινωνία.
Όµως, δεν είναι επιτρεπτό να έρχεται µε αυτόν τον τρόπο νοµοθετική πρωτοβουλία και µάλιστα από το ιδιαίτερα νευραλγικό
Υπουργείο, το Υπουργείο Παιδείας.
Παρακαλώ, λοιπόν, αυτό να γίνει σαφές και το Προεδρείο να
κάνει τη δουλειά του όσον αφορά στο ζήτηµα αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Σταµατάω τον χρόνο
σας. Τι εννοείτε όταν λέτε, «Να κάνει το Προεδρείο τη δουλειά
του»; Σε ποιο σηµείο το Προεδρείο δεν κάνει τη δουλειά του;
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ-ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Να µεταφέρει,
κύριε Πρόεδρε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Το µεταφέρετε εσείς
επίσηµα από το Βήµα. Άρα, τι να κάνει το Προεδρείο;
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ-ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Από το Βήµα
το µεταφέρω και το Προεδρείο οφείλει να το µεταφέρει στους
δύο…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Τι να κάνει το Προεδρείο; Να τραβήξει αυτιά; Τι είναι; Παιδαγωγός είναι; Παρακαλώ!
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ-ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Όχι, µε συγχωρείτε πάρα πολύ. Το Προεδρείο θα µεταφέρει, όπως ορίζεται, τη
θέση αυτή, η οποία απηχεί τη συντριπτική πλειοψηφία των Βουλευτών της κυβερνητικής πλειοψηφίας, είτε παρίστανται εδώ είτε
για άλλους λόγους δεν παρίστανται εδώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Πείτε τις απόψεις σας.
Ο χρόνος σας ξεκινάει.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ-ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Άρα, λοιπόν,
το διευκρινίζω, για να µη θεωρείτε ότι έχει να κάνει µε κάτι άλλο.
Νοµίζω, όµως, ότι ήµουν σαφής και δεν χρειάζεται να επεξηγήσω
παραπάνω.
Και τα «αυτιά», κύριε Πρόεδρε, πηγαίνουν όχι υπό την έννοια
του παιδαγωγού, αλλά υπό την έννοια της ορθής κοινοβουλευτικής διαδικασίας προς τους κυρίους Υπουργούς, οι οποίοι, εν
πάση περιπτώσει, δεν είναι όλοι, αναφέρθηκα συγκεκριµένα.
Πρέπει υπό την έννοια αυτή να σεβαστούν τον Κανονισµό της
Βουλής και την κοινοβουλευτική διαδικασία.
Κύριε Υπουργέ, όσον αφορά στο θέµα του Υπουργείου Ανάπτυξης…
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Κύριε Ταµήλο, σας παρακαλώ, αν έχετε την καλοσύνη, θα
ήθελα να µε ακούσει ο Υπουργός για δύο λεπτά. Κατανοώ το ενδιαφέρον που έχουµε όλοι µας.
Όµως, κύριε Υπουργέ, είδατε εδώ ότι άλλαξε στάση η Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΠΑΣΟΚ και άλλαξε και εισηγητή η Κοινοβουλευτική Οµάδα της ΔΗΜΑΡ. Δεν έχω άδικο, νοµίζω. Είµαι εδώ
και παρακολουθώ από το πρωί µέχρι το βράδυ τις κοινοβουλευτικές εργασίες. Νοµίζετε ότι αυτό είναι τυχαίο; Σας λέω, λοιπόν,
ότι αυτό δεν είναι τυχαίο. Με την εµπειρία που έχω τόσα χρόνια
στο ελληνικό Κοινοβούλιο, σας λέω ότι αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι είµαστε παραµονές των ευρωεκλογών και των αυτοδιοικητικών εκλογών και αυτό πιέζει τα κόµµατα και τις Κοινοβου-
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λευτικές Οµάδες.
Ερώτηµα: Δεν θα νοµοθετήσει η Κυβέρνηση και δεν θα πάρει
νοµοθετική πρωτοβουλία επειδή έχουµε εκλογές; Ασφαλώς και
όχι. Οφείλει, όµως, να το συνεκτιµά.
Κύριε Πρόεδρε, έθεσα και προχθές στην επί της αρχής συζήτηση δύο προτάσεις, διότι εγώ δεν είµαι της άποψης ότι θα πρέπει να αποσυρθεί το νοµοσχέδιο. Αυτό που ακούγεται συλλήβδην
από την αντιπολίτευση -Αξιωµατική Αντιπολίτευση και η υπόλοιπη
αντιπολίτευση και δεν το λέω υποτιµητικά- και τα λοιπά κόµµατα
της αντιπολίτευσης, «Αποσύρετε το νοµοσχέδιο», δεν είναι πρόταση. Είναι «αποφεύγω να θέσω προτάσεις και αποφεύγω το πικρόν ποτήριον της επίλυσης του προβλήµατος». Δεν είµαστε
αυτής της άποψης. Είµαι υπέρ της άποψης να βελτιωθεί το νοµοσχέδιο.
Επαναφέρω, λοιπόν, δύο προτάσεις:
Όσον αφορά στην κλήρωση, σας είπα να εξαιρέσετε αυτούς
που έχουν τουλάχιστον είκοσι χρόνια, για να υπάρξει µία µεταβατικότητα. Μου είπατε ότι υπάρχει τεχνικό ζήτηµα. Το τεχνικό
ζήτηµα, κύριε Υφυπουργέ, µπορείτε να το λύσετε. Πώς; Βάζοντάς τους απέναντι.
Το δεύτερο που προτείνω είναι η αναλογική µεταχείριση στην
ασφαλιστική και στη φορολογική ενηµερότητα, ώστε να αισθάνονται ότι τυγχάνουν της ίδιας µεταχείρισης οι έχοντες άδεια και µάλιστα επ’ αόριστον- µε εκείνη την οποία τυγχάνουν οι
επιτηδευµατίες. Αν αλλάξουν χρήση, τότε ζητήστε τους και την
ασφαλιστική και τη φορολογική ενηµερότητα. Έτσι συµβαίνει. Αν
όχι, υπάρχει το ζήτηµα να θεωρηθεί ότι τυγχάνουν δυσµενέστερης µεταχείρισης, πόσω µάλλον αναλογικής, σε σχέση µε τους
συναδέλφους τους επιτηδευµατίες. Αυτό δεν είναι άδικο. Αντιθέτως, το ακριβώς ανάποδο αδικεί και δεν τηρείται η αρχή της
αναλογικότητας.
Πάντως, για να είµαστε δίκαιοι, υπάρχει η σύσταση από την
πλευρά του ΟΟΣΑ. Έτσι, για να βάζουµε τα πράγµατα στη θέση
τους.
Αγαπητοί συνάδελφοι, που ασκείτε αντιπολίτευση επί παντός
επιστητού, σας λέω ότι πρέπει να αναµορφωθεί το πλαίσιο λειτουργίας της άσκησης εµπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήµατος. Αυτό, όµως, πρέπει να γίνει µε έναν τέτοιο τρόπο,
ώστε να υπηρετεί και τα τρία και την ποιότητα και τις χαµηλές
τιµές και τη διαφάνεια.
Αν βαυκαλίζονται οι έχοντες τη νοµοθετική πρωτοβουλία ότι ο
νόµος αποτελεί πανάκεια, σας λέω µετά βεβαιότητας ότι δεν
αποτελεί πανάκεια -για ποιο θέµα;- για την πάταξη του παρεµπορίου.
Σας είπα και προχθές ότι υπάρχει πεδίον δόξης λαµπρόν. Τα
θεσµικά και τα εντεταλµένα όργανα της πολιτείας µπορούν τώρα
-από χθες, από προχθές- να πατάξουν το παρεµπόριο.
Τώρα, για την εκατόν πενήντα σελίδων τροπολογία του Υπουργείου Παιδείας, έχω να πω το εξής: Εδώ…
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ-ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Έξι λεπτά είπαµε, κύριε Πρόεδρε. Όχι τέσσερα λεπτά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Σας είχα σταµατήσει το
χρόνο στο 1.52’’. Σας οφείλω είκοσι δευτερόλεπτα.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ-ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Καλώς, κύριε
Πρόεδρε.
Εν πάση περιπτώσει, εγώ αυτό που θέλω να πω είναι το εξής:
Υπάρχει ένα ζήτηµα εδώ. Ποιος θα ακούσει ένα ζήτηµα του
Υπουργείου Παιδείας, το οποίο δεν ετέθη; Δηλαδή και για τους
τριτέκνους και για τους πολυτέκνους δεν τηρήθηκε, άνευ υπαιτιότητάς, η µεταφορά θέσης. Και εδώ είναι το ζητούµενο της
ασφάλειας των συναλλαγών και της ασφάλειας του δικαίου του
πολίτη στη σχέση του µε την πολιτεία. Εδώ ευθύνεται η πολιτεία,
η οποία, παρά το γεγονός ότι ζήτησαν, δεν έλαβαν µεταφορά
θέσης. Και αυτό θα πρέπει να θεραπευθεί. Και η θεραπεία δεν
συνίσταται στη βλάβη αυτών οι οποίοι νοµίµως και προσηκόντως
εζήτησαν, αλλά δεν έλαβαν.
Εν πάση περιπτώσει, αυτό το λέω ως γενική αρχή, διότι εισηγούµαι -και κλείνω µε αυτό, κύριε Πρόεδρε- να αποσυρθεί η συγκεκριµένη τροπολογία, να έρθει ως νοµοσχέδιο, να συζητηθεί
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κανονικά και να τύχει της επεξεργασίας που της πρέπει.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Εµείς ευχαριστούµε,
κυρία συνάδελφε.
Κύριε Παπαδόπουλε, θέλετε να κάνετε µία παρέµβαση για την
τροπολογία την οποία έχετε καταθέσει;
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Μάλιστα, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Έχετε τον λόγο για δύο
λεπτά το πολύ.
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Ενάµισι, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Εντάξει, κύριε Υπουργέ.
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Θα ήθελα να µιλήσω για την τροπολογία
1420/39.
Όσον αφορά την παράγραφο 1, να πω ότι σύµφωνα µε τα προϊσχύοντα στη νοµοθεσία επιτρεπόταν η εκτέλεση έργων µε το
σύστηµα «µελέτη-κατασκευή» ανεξαρτήτως περιεχοµένου.
Με την µε αριθµό Δ17γ/11-9-2013 απόφαση του Υπουργού περιορίστηκε το εύρος του επιτρεπτού της εκτέλεσης των έργων
µε τη µέθοδο αυτή, χωρίς, όµως, να υπάρξει µέριµνα για τα ήδη
εγκεκριµένα έργα. Με την προτεινόµενη, λοιπόν, διάταξη παρατείνεται η ισχύς των προηγούµενων εγκρίσεων, υπό την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω έργα έχουν εγκριθεί και θα δηµοπρατηθούν
έως τις 31-12-2014.
Όσον αφορά την παράγραφο 2 να πω ότι µε τις ισχύουσες διατάξεις προβλέπεται πως σε περίπτωση µη συµφωνίας των διαιτητών που όριζε έκαστος των διαδίκων -το ελληνικό δηµόσιο
δηλαδή και οι εργολάβοι- ο επιδιαιτητής ορίζεται κατόπιν κλήρωσης από τον Πρόεδρο του Συµβουλίου της Επικρατείας. Ωστόσο,
η Διοικητική Ολοµέλεια του Συµβουλίου της Επικρατείας συνεδρίασε και εξέδωσε µία απόφαση σύµφωνα µε την οποία δεν
µπορεί να αναλάβει αυτήν την αποστολή, λόγω φόρτου εργασίας. Το αποτέλεσµα είναι να µην υπάρχει σήµερα νόµιµη συγκρότηση στα διοικητικά δικαστήρια ελλείψει επιδιαιτητή και να
µένουν οι τυχόν διαφορές χωρίς επίλυση.
Έτσι, λοιπόν, µε τη ρύθµιση αυτή η οποία εισάγεται, ορίζεται
ότι επιδιαιτητής είναι ο Πρόεδρος του Αρείου Πάγου, ο οποίος
σε περίπτωση κωλύµατος θα ορίζει τον αναπληρωτή του εκ των
ανωτάτων δικαστών ή τον Πρόεδρο της Ενιαίας Ανεξάρτητης
Αρχής Δηµοσίων Συµβάσεων, προκειµένου να καλυφθούν και τα
κενά που έχουν προκύψει από την εφαρµογή της προϊσχύουσας
διάταξης. Η ισχύς της παρούσης ρύθµισης επεκτείνεται και στις
εκκρεµείς υποθέσεις, για τις οποίες δεν έχει οριστεί ακόµα επιδιαιτητής.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Εµείς ευχαριστούµε.
Να πω ότι η τροπολογία έχει διανεµηθεί από τις 28 Απριλίου.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα σας
παρακαλώ τον λόγο για ένα λεπτό, διευκρινιστικά εντελώς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ορίστε, κυρία Κωνσταντοπούλου.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Υπουργέ, αυτά που µας
αναλύσατε τώρα, η απόφαση της Διοικητικής Ολοµέλειας του
Συµβουλίου της Επικρατείας, η διαδικασία µέσα στη δικαιοσύνη,
είναι δική σας αρµοδιότητα; Τα σκεφτήκατε µόνος σας και έρχεστε και τα εισηγείστε ως τροπολογία στην Ολοµέλεια; Πού είναι
ο Υπουργός της Δικαιοσύνης;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ήταν η τροπολογία η
οποία επεβλήθη από το Υπουργείο…
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Άλλο καταλάβατε, εντελώς διαφορετικό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κύριε Υπουργέ, µην µιλήσετε.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Καλύτερα να µην µιλήσει.
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Να µιλήσω;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Όχι, τι να πείτε;Τον
λόγο έχει η κ. Ξουλίδου.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΞΟΥΛΙΔΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Για την προχειρότητα, την ακαταλληλότητα και την τεράστια
καθυστέρηση, µε την οποία το Υπουργείο Παιδείας αντιµετωπίζει
θέµατα αρµοδιότητάς του, έχω ήδη αναφερθεί στην προηγούµενη τοποθέτηση που έκανα στη συνεδρίαση της Παρασκευής
στις 2 Μαΐου.
Μέχρι τώρα, όποιος παρακολουθεί τις πολιτικές επιλογές της
ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας, µπορεί χαρακτηριστικά να πει
πως είναι µία λασκαρίστικη παρεµβατικότητα. Τα έχουµε ξαναπεί. Ο ίδιος ο θεµατοφύλακας της παιδείας των Ελλήνων, το
Υπουργείο Παιδείας, θυσιάζει αλόγιστα την παιδεία στο πλαίσιο
της υποταγής στις µνηµονιακές επιταγές.
Όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, διαπιστώνουµε τώρα ότι
η δράση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας δεν
είναι µόνο ανεύθυνη και ακατάλληλη, αλλά είναι και ύπουλη και
ιδιοτελής και εγκληµατική.
Και εξηγούµαι αµέσως. Στην «ντροπολογία» -και µην µε διορθώσετε, κύριε Πρόεδρε, γιατί είναι «ντροπολογία της ντροπής»που κατατίθεται και συγκεκριµένα στο άρθρο 7 παράγραφος 2,
αναφέρεται ότι οι τίτλοι σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης διεθνών οργανισµών, στους οποίους µετέχει η Ελληνική Δηµοκρατία, είναι ισότιµοι προς τους τίτλους σπουδών των ελληνικών
δηµοσίων τίτλων ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι κυβερνητικές προθέσεις είναι
ξεκάθαρες. Το Υπουργείο δεν προασπίζεται, ως οφείλει, την παιδεία, δεν ενδιαφέρεται για την επίλυση των προβληµάτων του
ελληνικού εκπαιδευτικού συστήµατος, δεν το απασχολεί το
παρόν και το µέλλον των ελληνοπαίδων. Ο Υπουργός Παιδείας
συµβάλλει στη διαιώνιση του συστήµατος διαπλοκής και ικανοποίησης συµφερόντων των «ηµετέρων».
Ας µας δώσει εξηγήσεις ο κύριος Υπουργός -όταν δεήσει να
έρθει στο Κοινοβούλιο!- ποιοι είναι αυτοί που διαθέτουν διεθνή
οργανισµό στην Ελλάδα και µάλιστα, προσφέρουν τίτλους σπουδών οι οποίοι, µέσω αυτής της τροπολογίας, θα γίνουν ισότιµοι
µε αυτούς των ελληνικών δηµοσίων τίτλων ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων; Ποια συµφέροντα εξυπηρετεί η εν λόγω ρύθµιση;
Στο σηµείο αυτό θα ήθελα να καταθέσω στα Πρακτικά τον ν.
3774/2009, το ΦΕΚ 121Α, µε το οποίο κυρώνεται η συµφωνία της
Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Δηµοσίου Δικαίου. Πρόκειται για το πελατολόγιο της διαπλοκής, των
ιδιοτελών συµφερόντων, της διασπάθισης των χρηµάτων του ελληνικού λαού.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Σταυρούλα Ξουλίδου καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Καταθέτω επίσης –για συντοµία του χρόνου, αλλιώς θα ήθελα
πολύ να διαβάσω κάποια κοµµάτια- δηµοσίευµα από τον ιστότοπο the press project.gr, στο οποίο γίνεται εκτενής αναφορά
στα έργα και τις ηµέρες του συγκεκριµένου οργανισµού, πρώην
ΜΚΟ, προς ενηµέρωση των συναδέλφων.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Σταυρούλα Ξουλίδου καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Πρόκειται για µία ιδιαιτέρως ευνοηµένη ΜΚΟ η οποία, µε τις
ευλογίες των διαδοχικών κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ και Νέας Δηµοκρατίας, χρηµατοδοτήθηκε µε εκατοµµύρια ευρώ για έργα, όπως
η νοµική µεταρρύθµιση στο Ιράν, η νοµική µεταρρύθµιση στο Αφγανιστάν, η καταπολέµηση της διαφθοράς στο Λίβανο, η επιµόρφωση νοµικών της Μολδαβίας κ.ο.κ.. Εν συνεχεία µεταλλάχθηκε
σε Ευρωπαϊκό Οργανισµό Δηµοσίου Δικαίου που παρέχει τίτλους
σπουδών ανωτάτης εκπαίδευσης, µε προκλητικούς όρους και
θέλγητρα.
Μάλιστα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Όποιος πληκτρολογήσει την ιστοσελίδα του συγκεκριµένου οργανισµού θα βρει τη δυνατότητα που προσφέρει το ίδρυµα για απόκτηση εντατικού
µεταπτυχιακού ευρωπαϊκού δηµοσίου δικαίου, σε µόλις έξι εβδοµάδες, έναντι 1.900 ευρώ. Και όλα αυτά, συνδυάζοντας το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας, τον ελληνικό ήλιο και το ναό του
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Ποσειδώνα στο Σούνιο. Έτσι ακριβώς διαφηµίζεται το εν λόγω
πανεπιστήµιο όπου υπάρχουν υπερπολυτελείς κτηριακές εγκαταστάσεις του εν λόγω οργανισµού.
Μάλλον, κύριοι -που λείπετε, αλλά θα τα ακούσετε!- έχετε
µπερδέψει τις αρµοδιότητες του Υπουργείου Παιδείας µε το
Υπουργείο Τουρισµού. Μετατρέψατε την εκπαίδευση σε τουριστικό προϊόν. Έτσι εξηγείται η χαλαρότητα µε την οποία αντιµετωπίζετε τα ζοφερά προβλήµατα της ελληνικής εκπαίδευσης.
Για να έρθω όµως στο προκείµενο, η συγκεκριµένη τροπολογία νοµιµοποιεί µε έµµεσο και υπόγειο τρόπο και αδιαφανείς διαδικασίες την έλευση της ανώτατης ιδιωτικής εκπαίδευσης στην
Ελλάδα. Η δολοπλόκα πολιτική σας, η πολιτική του συµφέροντος
και ο λαϊκισµός σας θα συµπαρασύρουν στο πέρασµά τους και
την εκπαίδευση, ένα αγαθό που πρέπει να παρέχεται δωρεάν και
το οποίο είναι απαραίτητο εχέγγυο για την πνευµατική και κοινωνική µας πορεία.
Ειλικρινά, µου είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρω λόγια που να
περιγράφουν τη σηµερινή «ντροπιαστική» τροπολογία, που ζητάτε να ψηφίσουµε. Αποδεικνύεται για ακόµη µία φορά ότι δεν
έχετε ούτε πολιτικές, αλλά κυρίως δεν έχετε ηθικές αξίες. Θυσιάζετε την εκπαίδευση στο βωµό των δικών σας συµφερόντων,
αλλά και στο βωµό των όσων σας στηρίζουν και επιζητάτε, µε τις
εν µία νυκτί τροπολογίες, την ικανοποίησή τους. Ισοπεδώνετε και
το τελευταίο ζωντανό κύτταρο της παιδείας. Γίνεστε δήµιοι του
εκπαιδευτικού συστήµατος.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Πριν προχωρήσουµε στην ψήφιση αυτού του νοµοσχεδίου, το
Υπουργείο Παιδείας οφείλει να καταθέσει στη Βουλή τον πλήρη
κατάλογο όλων των διεθνών οργανισµών, στους οποίους συµµετέχει η Ελλάδα και οι οποίοι εκδίδουν τίτλους σπουδών ανωτάτης
εκπαίδευσης, ώστε να µην υπάρχει κανένα κρυφό σηµείο.
Απαντήστε ξεκάθαρα, κύριοι. Είναι ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός
Δηµοσίου Δικαίου ένας τέτοιος οργανισµός, για τα µεταπτυχιακά
του οποίου δεν θα χρειάζεται, σύµφωνα µε την προωθούµενη
ρύθµιση, αναγνώριση τίτλου σπουδών;
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Γιατί, αν ισχύει αυτό, φαίνεται ότι επιµελώς αποφύγατε να αναφέρετε το µοναδικό αντίστοιχο διεθνή οργανισµό µε έδρα την
Αθήνα στην αιτιολογική έκθεση, όπου παραθέτετε αντίστοιχα παραδείγµατα πανεπιστηµίων διεθνών οργανισµών.
Προσπαθείτε εν κρυπτώ να περάσετε µία διάταξη που καµµία
σχέση δεν έχει ούτε µε την εκπαίδευση ούτε µε διεθνείς δεσµεύσεις της χώρας, που απορρέουν από τη συµµετοχή της σε διεθνείς οργανισµούς.
Φαίνεται ότι η εν λόγω ρύθµιση έχει ως σκοπό να ξεπεραστεί
µε έµµεσο τρόπο ο σκόπελος της αντισυνταγµατικότητας της
ίδρυσης ιδιωτικών πανεπιστηµίων στην Ελλάδα και βρήκατε τον
«δούρειο ίππο».
Εµείς, φυσικά θα καταψηφίσουµε την τροπολογία και ζητούµε
την άµεση απόσυρσή της.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε.
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΞΟΥΛΙΔΟΥ: Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Εµείς ευχαριστούµε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας): Κύριε Πρόεδρε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Θέλετε να κάνετε παρέµβαση;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας): Να καταθέσω νοµοτεχνικές βελτιώσεις, που
έχει στείλει το Υπουργείο Παιδείας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Νοµοτεχνικές βελτιώσεις που έστειλε το Υπουργείο Παιδείας;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας): Μου έχει στείλει το Υπουργείο Παιδείας για
την τροπολογία µε γενικό αριθµό 1424 και ειδικό 41 κάποιες νοµοτεχνικές βελτιώσεις, οι οποίες αφορούν τα ζητήµατα, που θέτουν οι κυρίες και κύριοι οµιλητές.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Να γίνει αναπαραγωγή
και να διανεµηθούν στους κυρίους συναδέλφους.
(Στο σηµείο αυτό ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ. Αθανάσιος Σκορδάς καταθέτει τις προαναφερθείσες
νοµοτεχνικές βελτιώσεις οι οποίες έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κύριε Κασιδιάρη, έχετε
τον λόγο ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος για οκτώ λεπτά.
Κύριε Κουρουµπλή, θα µιλήσετε αµέσως µετά τον κ. Κασιδιάρη.
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Σε ό,τι αφορά το νοµοσχέδιο για τις λαϊκές αγορές, πρόκειται για ληστεία χιλιάδων ευρώ από Έλληνες
οικογενειάρχες, από ελληνικές οικογένειες, οι οποίες βεβαίως,
ήδη οικονοµικά παραπαίουν. Θα τους οδηγήσετε στην καταστροφή.
Προβλέπουµε, µε βάση µελέτη που έχει συντάξει το νοµικό
τµήµα της Χρυσής Αυγής, που µελετά αυτό το νοµοσχέδιο κι έχει
λάβει υπόψη του τις απόψεις και τις εκθέσεις των πωλητών των
λαϊκών αγορών, ότι οκτώ στους δέκα συµπολίτες µας που ασκούν αυτό το επάγγελµα θα τεθούν εκτός επαγγέλµατος.
Επί της ουσίας, χιλιάδες Έλληνες πολίτες θα οδηγηθούν στην
ανεργία και αναρωτιούνται µετά κάποιοι πώς έχει φτάσει στο
60% και το 70% η ανεργία των νέων στη χώρα µας, πώς έχει διαλυθεί εντελώς ο κοινωνικός ιστός.
Ταυτόχρονα, πολλές από τις οικογένειες αυτές είναι οικογένειες πολυτέκνων και τριτέκνων, δηλαδή χτυπιέται αντιστοίχως
το µέλλον της πατρίδας µας, διότι µία Ελλάδα χωρίς Έλληνες
σύντοµα θα πάψει να είναι Ελλάδα. Κι αυτός είναι ο άµεσος κίνδυνος που αντιµετωπίζουµε, πέραν από την οικονοµική καταστροφή, σε πολύ λίγα χρόνια να είµαστε µειοψηφία µέσα στην
ίδια µας την πατρίδα.
Παράλληλα, το σχέδιό σας έχει στόχο να πριµοδοτήσει περαιτέρω το καρτέλ της ακρίβειας, το καρτέλ των σούπερ µάρκετ, τα
οποία θα είναι στην ουσία οι µόνοι ευνοηµένοι από όλη αυτή την
καινούργια νοµοθεσία. Οι προαγωγοί αυτοί της οικονοµικής µας
ζωής, οι προαγωγοί της ακρίβειας, αυτοί που αποφασίζουν πότε
θα ζήσει και πότε θα πεθάνει από την πείνα µία ελληνική οικογένεια, είναι αυτοί που ευνοούνται.
Πάγιος στόχος της πολιτικής που ασκεί η Χρυσή Αυγή και που
θα ασκήσει και από την ηµέρα –πολύ σύντοµα, από την 1η Σεπτεµβρίου 2014- που θα διοικεί µεγάλους δήµους της χώρας, θα
είναι να χτυπηθεί το καρτέλ της ακρίβειας, το καρτέλ των σούπερ
µάρκετ, το οποίο αυτή τη στιγµή ευνοείται απολύτως και δηµιουργεί τεράστια προβλήµατα διαβίωσης σε Έλληνες πολίτες.
Επίσης, υπάρχει και ένα πάρα πολύ σκοτεινό σηµείο στο
παρόν νοµοσχέδιο, που έχει να κάνει µε τη µεταφορά της δυνατότητας λήψης αποφάσεως για το πού θα βρίσκεται κάθε λαϊκή
αγορά στους δήµους. Θα είναι εύκολο να φεύγουν οι λαϊκές αγορές από τους κεντρικούς δρόµους. Αυτή είναι µία νοµοθεσία η
οποία ανήκει σε δικτάτορα, ξέρετε. Ένας δικτάτορας είχε αποφασίσει να ιδρυθούν λαϊκές αγορές και να βρίσκονται σε κεντρικούς δρόµους των Αθηνών και της Θεσσαλονίκης.
Κι έρχεστε εσείς σήµερα, που είστε πολύ χειρότεροι δικτάτορες -και επαναλαµβάνω από αυτό το Βήµα ότι βιώνουµε ηµέρες
χούντας, έχετε καταλύσει το πολίτευµα- και λέτε ότι θα λέει ο
δήµος αν θα παραµείνουν οι λαϊκές αγορές σε κεντρικούς δρόµους ή αν θα πηγαίνουν να τις κρύβουν πίσω από νεκροταφεία,
σε σηµεία άλλα, ώστε ο πολίτης να εξαναγκάζεται να πηγαίνει να
αγοράζει από τους προαγωγούς των σούπερ µάρκετ και της
ακρίβειας.
Στους δήµους, λοιπόν, που θα διοικήσει η Χρυσή Αυγή, οι λαϊκές αγορές θα παραµείνουν στους κεντρικότερους δρόµους των
Αθηνών, της Θεσσαλονίκης και βέβαια, έχουµε πολύ καλά οργανωµένο σχέδιο για να χτυπήσουµε το καρτέλ της ακρίβειας και
να βοηθήσουµε τους Έλληνες πολίτες, οι οποίοι πένονται, µέσω
της δηµιουργίας δικτύων κοινωνικών παντοπωλείων όπου ο Έλληνας πολίτης, ο άπορος, ο άνεργος, ο πολύτεκνος θα έχει πρόσβαση σε δωρεάν ελληνικά προϊόντα από Έλληνες παραγωγούς.
Πάω τώρα σε ένα ακόµη πιο ουσιαστικό ζήτηµα που έχει να
κάνει µε την τροπολογία, που κατέθεσε πριν από λίγο ο Υπουργός Δικαιοσύνης για τη δηµιουργία ειδικού τµήµατος στο Εφετείο των Αθηνών. Εδώ πρόκειται για µία φωτογραφική τροπολογία για την υπόθεση της Χρυσής Αυγής που απ’ ό,τι φαίνεται
θα είναι η πολιτική ταφόπλακα αυτής της παράνοµης Κυβέρνησης.
Η συγκεκριµένη τροπολογία έχει στόχο να ελέγξει ακριβώς
ποιοι θα είναι αυτοί οι οποίοι θα δικάσουν τη Χρυσή Αυγή, δη-
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λαδή να µην προκύψουν από κλήρωση, αλλά από µία πολύ συγκεκριµένη οµάδα δικαστικών –µία ελάχιστη οµάδα δικαστικών- η
οποία ελέγχεται από το συγκεκριµένο επίορκο Υπουργό Δικαιοσύνης.
Για όλες αυτές τις εξελίξεις, δηλώνω µετά λόγου γνώσεως ότι
έχουν αγανακτήσει οι Έλληνες δικαστές. Με όλες αυτές τις
αθλιότητες που εφαρµόζει τους τελευταίους µήνες ο Υπουργός
Δικαιοσύνης, έχουν εξοργιστεί οι έντιµοι Έλληνες δικαστές, οι
οποίοι αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία του δικαστικού Σώµατος. Αγανακτούν βλέποντας έναν επίορκο Υπουργό να έχει δηµιουργήσει δικό του παραδικαστικό κύκλωµα και να προωθεί
όσους επίορκους εκτελούν πιστά τις εντολές του, όσους επίορκους έχουν γίνει εκτελεστικά όργανα µίας παράνοµης κυβέρνησης µε στόχο να πλήξουν ένα νόµιµο πολιτικό κόµµα, το Λαϊκό
Σύνδεσµο-Χρυσή Αυγή, να πλήξουν επί της ουσίας τη λαϊκή κυριαρχία.
Σε ό,τι αφορά δε, την παρούσα τροπολογία, το είχαµε προβλέψει. Είχα καταθέσει στα Πρακτικά της Βουλής συγκεκριµένη επιστολή δικαστικού που είχε προβλέψει αυτήν την εξέλιξη και την
είχε αποκαλύψει. Η νυν Πρόεδρος της «Ένωσης Δικαστών και
Εισαγγελέων» Θάνου στις προεκλογικές της οµιλίες ολοκληρώνει λέγοντας σε δικαστές και εισαγγελείς –που, σηµειωτέον, ενώ
προσκαλούνται σ’ αυτές τις οµιλίες, δεν µιλά και δεν παρεµβαίνει
κανείς- ότι ο Αθανασίου µε ένα συγκεκριµένο δικαστικό επιτελείο
ετοιµάζει τη δίκη της Χρυσής Αυγής, που θα είναι θεαµατική και
σούπερ τηλεοπτική.
Ουδέν κρυπτόν, λοιπόν! Αυτά τα παράνοµα σχέδια έχουν ήδη
αρχίσει να καταρρέουν. Το πουλόβερ, όπως λέει ο λαός, έχει αρχίσει να ξηλώνεται.
Επίσης, θα ήθελα να κάνω µία πρόβλεψη. Δεν θα εκτελεστούν
ποτέ αυτές οι αθλιότητες, διότι ο Αθανασίου δεν θα είναι Υπουργός Δικαιοσύνης, γιατί πολύ σύντοµα η άθλια µνηµονιακή Κυβέρνηση Σαµαρά θα έχει καταρρεύσει. Θα έχει πέσει, υπό το βάρος
της νέας λαϊκής εντολής, που θα δοθεί στις 25 Μαΐου. Τότε θα
υπάρχει, επιτέλους, πραγµατικά ανεξάρτητη δικαιοσύνη στην Ελλάδα. Όσοι τόλµησαν να καταλύσουν το Σύνταγµα και τη διάκριση των εξουσιών και να καταργήσουν τη λαïκή κυριαρχία, θα
τεθούν επιτέλους ενώπιον του νόµου.
Ένα άλλο σηµείο των καιρών, το οποίο οφείλω να σχολιάσω,
είναι οι απειλές µε τις οποίες βοµβαρδίζονται καθηµερινά οι δικαστές και συγκεκριµένα το Α’ Τµήµα του Αρείου Πάγου που
αποφασίζει για το ποια κόµµατα θα συµµετέχουν στις εκλογές.
Οι Έλληνες δικαστές στο Α’ Τµήµα του Αρείου Πάγου –πάρτε
το αυτό απόφαση όλοι εσείς της συγκυβέρνησης που απειλείτε
µέσω των καναλιών και των φυλλάδων- οι αδέκαστοι και έντιµοι
Έλληνες δικαστές που δεν ελέγχονται από την Κυβέρνησή σας,
θα σταθούν στο ύψος τους, θα τιµήσουν τον όρκο τους, θα διαφυλάξουν το πολίτευµα και τη λαϊκή κυριαρχία. Το νόµιµο πολιτικό κόµµα Λαϊκός Σύνδεσµος-Χρυσή Αυγή θα είναι παρόν στις
επερχόµενες εκλογές και τα αποτελέσµατα θα είναι συντριπτικά
υπέρ µας.
Αυτός είναι ένας από τους βασικούς λόγους που δεν τόλµησαν
οι ιθύνοντες να αφήσουν να έρθει εδώ στη Βουλή ο Γενικός
Γραµµατέας του Κόµµατός µας, ο κ. Νικόλαος Μιχαλολιάκος.
Μεταθέσατε για µετά τις εκλογές τη συζήτηση για την άρση της
ασυλίας του για µία αστεία, γελοία, τραγική και στηµένη κατηγορία. Δεν τολµήσατε, όµως, να κάνετε αυτή τη διαδικασία τώρα,
διότι θα ερχόταν εδώ ο κ. Μιχαλολιάκος και θα έλεγε τις αλήθειες αυτές που είναι ικανές να γκρεµίσουν το διεφθαρµένο καθεστώς σας.
Θα έρθει, βεβαίως, ο κ. Γερµενής, ο συνάδελφος και συναγωνιστής µου, ο οποίος, αν και πατέρας ενός παιδιού δύο ετών, βρίσκεται παράνοµα προφυλακισµένος. Μάλιστα, την ηµέρα της
απολογίας του έλαβε την πληροφορία από τους ανακριτές και
τους εισαγγελείς, οι οποίοι δίκαζαν, ότι κλείνεται στη φυλακή,
διότι είναι Βουλευτής της Χρυσής Αυγής. Αρκεί να είσαι Βουλευτής της Χρυσής Αυγής και δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Πολύ σύντοµα, αυτές τις αλήθειες θα έρθει εδώ να τις καταθέσει, απ’ αυτό
εδώ το Βήµα, ο Γιώργος Γερµενής.
Όσον αφορά τις δηµοσκοπήσεις τις οποίες παρουσιάζουν καθηµερινά τα κανάλια, έχω να επιβεβαιώσω αυτό που είπε σήµερα
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ο Χατζηνικολάου, ένας συστηµικός δηµοσιογράφος, ένας δικός
σας άνθρωπος, ότι δηλαδή πρόκειται για το µεγαλύτερο παραµύθι, τη µεγαλύτερη απάτη των ηµερών µας, για την οποία ασφαλώς κάποια στιγµή θα δώσουν λόγο οι ένοχοι, οι οποίοι παραπληροφορούν τον ελληνικό λαό, µε όλα αυτά τα ψέµατα και τις γελοιότητες. Στις 25 Μαΐου θα είµαστε και πάλι εδώ και θα γελάµε
µε όλα αυτά, τα οποία λένε σήµερα οι πληρωµένοι από τα κόµµατα της διαφθοράς δηµοσκόποι.
Βλέποντας τις πραγµατικές δηµοσκοπήσεις, βεβαίως, ο Βενιζέλος άρχισε τις απειλές κατά των Ελλήνων πολιτών ότι θα πέσει
η Κυβέρνηση, αν δεν πάρει 10%. Το 10% ούτε στον ύπνο του δεν
το βλέπει ο Βενιζέλος. Ούτε το 5% ούτε το 3% πρόκειται να πάρει
αυτό το απόκοµµα που εκπροσωπεί σήµερα. Εκφράζει µόνο τη
διαφθορά και την παρακµή δεκαετιών και κανέναν Έλληνα πολίτη.
Βέβαια, δεν είναι απειλή το να πέσει η Κυβέρνηση. Είναι µία
ευχή, γιατί αυτό εύχονται όλοι οι Έλληνες. Ο δε Σαµαράς, είναι
παντελώς ανύπαρκτος. Δεν εµφανίζεται πουθενά, ενώ τον έχω
καλέσει επανειληµµένως απ’ αυτό εδώ το Βήµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ολοκληρώστε, σας παρακαλώ, κύριε Κασιδιάρη.
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Το ξανακάνω, λοιπόν και το τονίζω. Καλώ το Σαµαρά να έρθει
εδώ στη Βουλή να δώσει λόγο για τα εγκλήµατα σε βάρος του
Συντάγµατος, για την εκτροπή που οµολόγησε το δεξί του χέρι
και Γραµµατέας της Κυβέρνησής του.
Πρέπει να έρθει εδώ να δώσει λόγο. Τον καλώ εν ονόµατι του
ελληνικού λαού. Γνωρίζω πως δεν θα έρθει. Είναι µία πρόβλεψη
αυτή. Με απόλυτη βεβαιότητα το λέω, παρ’ όλο που είχε πει ότι
θα διεξαχθεί προ ηµερησίας διάταξη συζήτηση.
Κύριε Πρόεδρε, εδώ έχει ευθύνη και το Προεδρείο της Βουλής, επιτέλους! Είχε δεσµευτεί η Κυβέρνηση ότι θα γίνει συζήτηση για ένα µείζον εθνικό ζήτηµα και τελικώς δεν γίνεται τίποτα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ολοκληρώστε, κύριε
Κασιδιάρη.
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Δεν πειράζει, όµως, στις 25 Μαΐου θα
µας κρίνει όλους ο κυρίαρχος ελληνικός λαός.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Για να απαντήσω από
πλευράς του Προεδρείου, σας λέω να διαβάσετε καλά τον Κανονισµό της Βουλής σ’ ό,τι αφορά την προ ηµερησίας διάταξη
συζήτηση σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών.
Τον λόγο έχει ο συνάδελφος κ. Κουρουµπλής.
ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ: Δεν αντέχει ούτε ένα
λεπτό παραπάνω!
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠEΡΝΑΡΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω
τον λόγο για ένα λεπτό;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κύριε Κουρουµπλή,
έχετε τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Θα περιµένω για ένα διαδικαστικό
θέµα να ολοκληρώσει ο κ. Κουρουµπλής;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Μπορώ να περιµένω, αν πρόκειται για διαδικαστικό θέµα, αν συµφωνεί και ο κύριος Πρόεδρος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Δεν υπάρχει διαδικαστικό θέµα.
Έχετε τον λόγο, κύριε Κουρουµπλή.
Μετά, αν θέλει ο κ. Καπερνάρος, θα πάρει τον λόγο ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, συζητούµε
ένα νοµοσχέδιο που υποτίθεται ότι επιχειρεί να ρυθµίσει ζητήµατα ενός κρίσιµου τοµέα -θα έλεγα- της οικονοµικής ζωής, στον
οποίο απασχολούνται πάρα πολλές χιλιάδες άνθρωποι, οικογενειάρχες, βιοπαλαιστές, κάτω από οµολογουµένως δύσκολες
συνθήκες, χωρίς να θέλει κανείς να χαϊδέψει αφτιά.
Το νοµοσχέδιο αυτό, αντί να προωθήσει λύσεις στα προβλήµατα που υπάρχουν σε αυτό το χώρο απ’ ό,τι καταγράφεται -και
καταγράφεται µε εύληπτο τρόπο και από τους φορείς των ανθρώπων αυτών, αλλά και από τις περισσότερες πτέρυγες της
Βουλής- έρχεται πραγµατικά να πλήξει αυτό το χώρο.
Βλέπουµε, κύριε Πρόεδρε, τα τελευταία χρόνια και τους τε-
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λευταίους δίσεκτους καιρούς να προωθούνται νοµοθετήµατα
που πλήττουν λαϊκές τάξεις, πλήττουν λαϊκά επαγγέλµατα, στο
βωµό προώθησης συγκεκριµένων οικονοµικών συµφερόντων.
Απ’ ό,τι φαίνεται, µε αυτό το νοµοσχέδιο πάλι θα ευνοηθούν
τα µεγάλα συγκροτήµατα, οι µεγάλες αλυσίδες, οι οποίες, κύριε
Πρόεδρε, παρά τη φοβερή κρίση που βιώνει η συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού, το πολιτικό σύστηµα καταγράφει
αδυναµία να επιβάλει µείωση των τιµών στα περισσότερα προϊόντα λαϊκής κατανάλωσης. Μάλιστα, τώρα τελευταία πληροφορούµεθα ότι θα αυξηθεί ο ΦΠΑ και σε τέτοιου είδους προϊόντα,
διατροφής µεγάλης κλίµακας, στην ελληνική κοινωνία.
Έρχεται, λοιπόν, το νοµοσχέδιο να διαχωρίσει τους ανθρώπους αυτούς και έτσι να δηµιουργήσει άλλη µία ένταση σε κοινωνικές οµάδες. Είναι ένα ζήτηµα, το οποίο δεν προωθεί και δεν
επιλύει τα προβλήµατα που έχουν οι άνθρωποι αυτοί. Αντιθέτως
τα εντείνει, γιατί ακριβώς στοχεύει να µειώσει τον αριθµό των ανθρώπων αυτών προς όφελος, όπως προείπα, των οικονοµικών
συµφερόντων.
Ένα δεύτερο ζήτηµα στο οποίο επιχειρεί να παρέµβει είναι οι
θέσεις. Ο τρόπος µε τον οποίο το επιχειρεί νοµίζω ότι είναι αδόκιµος και θα επιφέρει πολύ περισσότερα προβλήµατα από αυτά
που επιχειρεί να επιλύσει.
Πιστεύω, λοιπόν, ότι πρέπει το νοµοσχέδιο να παρθεί πίσω,
γιατί χρειάζεται έναν επαναπροσδιορισµό, αν θέλουµε πραγµατικά να αντιµετωπίσουµε τα προβλήµατα που υπάρχουν σε αυτόν
τον πολύ δύσκολο χώρο.
Όµως, κύριε Πρόεδρε, ενώ µιλάµε για το υπαίθριο εµπόριο και
µιλάµε πολλές φορές για τη µεγάλη φοροδιαφυγή του λιανεµπορίου, µε την Κυβέρνηση αυτή που έχει θητεία δύο χρόνων -και
πρέπει να πω ότι αυτό που θα πω το προέβλεπε και το πρόγραµµα της Νέας Δηµοκρατίας- και στο βωµό συγκεκριµένων
συµφερόντων καθυστερεί αδικαιολόγητα ο διαγωνισµός για την
εισαγωγή και χρήση στις µεγάλες πύλες των συνόρων του λεγόµενου συστήµατος X-ray, δηλαδή του συστήµατος που µπορεί
να ακτινογραφεί τις δεκάδες νταλίκες που µπαίνουν καθηµερινά
στη χώρα και στις οποίες δεν µπορεί το υπάρχον προσωπικό να
κάνει ουσιαστικό έλεγχο, µε αποτέλεσµα να εισάγονται όλα αυτά
τα προϊόντα που πωλούνται παρανόµως µε διάφορους τρόπους
από παράνοµους, αν θέλετε, υπαίθριους πωλητές. Εκεί, λοιπόν,
το δηµόσιο χάνει πάρα πολλά λεφτά. Και ενώ, λοιπόν, έχουµε
κρίση και η κοινωνία βιώνει αυτό που βιώνει από την έλλειψη
φαρµάκων, από την έλλειψη επιδοµάτων, εσείς βάλατε φοβερά
και τροµερά κριτήρια.
Κύριε Πρόεδρε της Βουλής, κύριε Τραγάκη, εσείς που κατάγεστε από τις λαϊκές συνοικίες του Πειραιά, θα ήθελα να ήξερα
το εξής: Οι φίλοι σας, οι συµπολίτες σας εκεί, δεν διαµαρτύρονται γι’ αυτά τα φοβερά κριτήρια τα οποία αποκλείουν χιλιάδες
ανθρώπους που δικαιούνται να το πάρουν και δεν το παίρνουν
γιατί φιλοξενούνται, δεδοµένου ότι είναι άνεργοι; Και σας φέρνω
ένα παράδειγµα. Άραγε, ένας συµπολίτης µας που είναι πέντε
χρόνια άνεργος και αυτός και η γυναίκα του µε δύο ή τρία παιδιά,
δεν δικαιούνται αυτά τα 500 ευρώ της συµπόνιας σας, επειδή φιλοξενούνται σε κάποιο σπίτι; Μπορούµε, λοιπόν, να µιλάµε εδώ
για πλεονάσµατα;
Έρχεστε από τη µια µεριά και διαλύετε κοινωνικές τάξεις και
από την άλλη µεριά, αφήνετε ασύδοτη την εισαγωγή εµπορευµάτων, από τα οποία το κράτος χάνει, όπως τουλάχιστον λέγεται,
3 µε 4 δισεκατοµµύρια ευρώ; Πώς µπορεί, λοιπόν, αυτό το πολιτικό σύστηµα να σταθεί απέναντι στην ελληνική κοινωνία, όταν
συµβαίνουν τόσο φοβερά πράγµατα; Από τη µια µεριά δείχνει
πυγµή στους αδυνάτους και από την άλλη µεριά, αδυναµία στα
µεγάλα συµφέροντα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, κλείνω σε ένα λεπτό.
Προ ολίγου ακούστηκε ένα παράπονο από τον κ. Κασιδιάρη.
Εγώ διαφωνώ ριζικά µε τις απόψεις που εκφράζει το συγκεκριµένο κόµµα και τα συγκεκριµένα πρόσωπα. Όµως, κύριε Πρόεδρε και κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η δηµοκρατία θα πρέπει
να είναι οχυρωµένη στη λογική της δικαιοσύνης. Δεν πρέπει να
επιτρέψουµε µε κανένα τρόπο να αισθάνεται κανείς ότι διώκεται
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για κάποιο λόγο. Άρα, λοιπόν, η δηµοκρατία µας θα πρέπει να
εξασφαλίσει δίκαιη δίκη προς όλους, όποιοι και αν είναι αυτοί,
όποια εγκληµατική πράξη και αν έχουν διαπράξει. Θα πρέπει να
αισθανθούν ότι η δικαιοσύνη λειτουργεί µε ένα τέτοιο αίσθηµα
και µε µια τέτοια αντίληψη, που δεν παραχωρεί σε κανέναν το
περιθώριο να υπονοεί ότι µπορεί να υπάρχουν κάποιοι άλλοι
λόγοι.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε, κύριε
συνάδελφε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κλείνω σε
µισό λεπτό.
Υπάρχει και ένα δεύτερο θέµα σχετικά µε τις τροπολογίες του
Υπουργείου Παιδείας.
Κύριε Πρόεδρε, ήσασταν Αντιπολίτευση, όταν η τότε κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ –όπως συνηθίζεται να κάνουν οι Υπουργοί στην
Ελλάδα- έφερνε σε νοµοσχέδια άσχετες τροπολογίες. Τότε διαµαρτυρόταν η Νέα Δηµοκρατία και καλώς έκανε. Σήµερα λοιπόν,
κύριε Πρόεδρε, γιατί το επιτρέπετε; Γιατί φέρνετε σε δύσκολη
θέση τους Βουλευτές της Αντιπολίτευσης; Γιατί, δηλαδή, πρέπει
να αντιδικούµε; Τι σχέση έχουν τώρα οι διατάξεις του Υπουργείου Παιδείας µε αυτό το νοµοσχέδιο; Πείτε µου, κύριε Πρόεδρε, και θα το δεχτώ µε όλο το σεβασµό στην άποψή σας.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε πολύ τον
κ. Κουρουµπλή.
Τον λόγο έχει ο κ. Λαφαζάνης.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Η µοναξιά του τερµατοφύλακα, ειδικά απέναντι στο πέναλτι,
έχει µια γοητεία.
Η απελπισία, όµως, ενός Υπουργού που κάθεται µόνος στα
έδρανα, έχοντας το αδιέξοδο και τον πανικό µπροστά στα τερατουργήµατά του, προκαλεί οίκτο. Και δυστυχώς είναι για λύπηση
ο κ. Σκορδάς και ο κ. Χατζηδάκης.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι έτσι!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Διότι ο ιδεολογικός δογµατισµός
τους πολιτικά οµιλώ…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν είναι πολιτικά!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Μη θίγεστε!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν είναι πολιτικός λόγος αυτός και µάλιστα δεν είναι του επιπέδου σας.
Έχετε ένα επίπεδο, το οποίο…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Μια στιγµή! Είναι πράγµατι για
οίκτο. Έχει περιέλθει σε πολύ δεινή θέση. Και έχει περιέλθει σε
δεινή θέση, διότι ο ιδεολογικός σας δογµατισµός –µνηµονιακός
και νεοφιλελεύθερος- σας έχει φέρει σε αυτήν τη δύσκολη κατάσταση.
Έχετε αναστατώσει όλη την Ελλάδα. Έχετε απέναντί σας
όλους τους πωλητές των λαϊκών αγορών είτε είναι έµποροι είτε
είναι παραγωγοί. Είχατε διανοηθεί ποτέ µια τέτοια συγκέντρωση
εδώ έξω από την Αίθουσα της Βουλής; Το πλήθος είναι τροµακτικό για µια κλαδική συγκέντρωση! Αυτό δείχνει ότι τους έχετε
όλους απέναντι είτε είναι παραγωγοί είτε είναι έµποροι.
Ποια είναι, λοιπόν, η κοινωνική βάση αυτού του περίφηµου
«σχεδίου εκσυγχρονισµού και µεταρρύθµισης των λαϊκών αγορών»; Ο καταναλωτής που ταλαιπωρείται αυτήν την ώρα; Έχετε
οδηγήσει στο να θησαυρίζουν αυτήν τη στιγµή τα σούπερ µάρκετ
και οι πολυεθνικές αλυσίδες, διότι µε κλειστές τις λαϊκές αγορές
–αυτόν τον µεγάλο λαϊκό θεσµό- αναγκαστικά σπρώχνετε τον
κόσµο στις πολυεθνικές, στα πολυεθνικά καταστήµατα.
Αυτός ήταν ο στόχος σας; Αυτή ήταν η επιδίωξή σας; Μήπως
ανοµολόγητα η σκοπιµότητα είναι η διάλυση ενός λαϊκού θεσµού, στον οποίο καταφεύγει η απλή, η µεσαία, η µικροµεσαία
λαϊκή οικογένεια; Αν ήταν αυτός ο στόχος σας, ξέρετε πως καµµιά φορά η πρόθεση µπορεί να µην οδηγεί σε αυτόν τον στόχο,
αλλά εκ των πραγµάτων τον παρακολουθεί και τον ενισχύει.
Εσείς αυτό κάνετε αυτήν την ώρα: Ταλαιπωρείτε όλη την ελληνική κοινωνία και έχετε σπρώξει όλον τον κόσµο απέναντί σας.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Και ερωτώ: Ποιος είναι ο εκσυγχρονισµός στις λαϊκές αγορές,
που επέρχεται µε αυτό το νοµοσχέδιο; Ότι διαχωρίζετε τους
αµνούς από τα ερίφια, δηλαδή τους παραγωγούς από τους εµπόρους; Ότι υψώνονται κάποια τείχη ανάµεσά τους, θεωρώντας
έτσι ότι θα τους υποβάλλετε σε έναν άγριο συλλογικό ανταγωνισµό µέχρι –υποτίθεται- εξοντώσεως, αν είναι δυνατόν, για να πέσουν, υποτίθεται, οι τιµές, λες και έχουµε να κάνουµε µε πολίτες
µειωµένης νοηµοσύνης;
Αν θέλετε να κάνετε πιο ευδιάκριτο τον διαχωρισµό ανάµεσα
στον παραγωγό και στον έµπορο, θα µπορούσατε κάλλιστα να
το κάνετε. Και υπήρχαν πάρα πολλοί τρόποι, για να το επιτύχετε
και εντελώς αποτελεσµατικά, θα έλεγα.
Όµως, αυτός ο διαχωρισµός οδηγεί αλλού. Οδηγεί σε ένα
χάσµα, σε µία αντίθεση, σε έναν ανταγωνισµό εξουθένωσης, ο
οποίος δεν βοηθάει τον καταναλωτή, αλλά αποσυνθέτει τον ίδιο
τον θεσµό. Διότι αυτός ο θεσµός στηρίζεται στην συνύπαρξη του
παραγωγού µε τον έµπορο, στη συνύπαρξη, η οποία λειτουργούσε επί τόσα χρόνια και δεν νοµίζω ότι αυτό ήταν το πρόβληµα
που έπρεπε να επιλυθεί.
Το πρόβληµα για εσάς για τον εκσυγχρονισµό της λαϊκής αγοράς ήταν η κλήρωση των θέσεων; Η κλήρωση τι επιτυγχάνει;
Έχει το οποιοδήποτε ουσιαστικό και αξιοκρατικό κριτήριο στη
κατανοµή των θέσεων; Παίρνει υπ’ όψιν της παραδόσεις και έργο
δεκαετιών, που υπήρχαν µέσα στις λαϊκές αγορές; Έρχεστε ως
οδοστρωτήρας, να αγνοείτε τις πραγµατικότητες, για να φέρετε
–υποτίθεται- τι; Να δηµιουργήσετε πάνω στο κενό;
Και βάζετε ως τροπολογία το κωµικό, να λέτε «Θα κάνουµε
ετήσια εκ περιτροπής µετάθεση, µετά την κλήρωση των θέσεων».
Μα τι είναι αυτό το πράγµα; Με αυτήν τη λογική, για να πάει ένας
έµπορος από τη µία άκρη του τετραγώνου στην άλλη, σε µια
λαϊκή που συχνά έχει πεντακόσιες, επτακόσιες και χίλιες θέσεις
θέλει τριάντα χρόνια. Δηλαδή, επί µία τριακονταετία στην ουσία
θα είναι στο ίδιο σηµείο. Δεν αλλάζετε τίποτα έτσι. Χειροτερεύετε
τα πράγµατα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Φτάνετε επίσης και επαναβεβαιώνετε και εισάγετε τη διάταξη
της φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας, ως προϋπόθεση για την ανανέωση αδείας. Και σας λέω: Σε ποιο επάγγελµα,
σε ποιο οποιοδήποτε επάγγελµα µπορεί να γίνεται αυτό το
πράγµα; Δηλαδή να λέτε στον οποιονδήποτε επαγγελµατία ή έµπορο ότι «Κοιτάξτε, για να έχετε άδεια λειτουργίας του καταστήµατός σας, πρέπει να έχετε ασφαλιστική ενηµερότητα». Τι σχέση
έχει το ένα µε το άλλο; Αν του κόψετε την ασφαλιστική ενηµερότητα και την άδειά του, δεν έχει καµµία προοπτική αυτός.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ολοκληρώστε µε αυτό.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Το µέτρο είναι εξόντωση. Δεν
έχει καµµία προοπτική. Υπάρχουν διαδικασίες για την ασφαλιστική και τη φορολογική ενηµερότητα, οι οποίες ακολουθούνται
και οι οποίες είναι αυστηρότατες, θα έλεγα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε, κύριε
Λαφαζάνη.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Δεν χρειάζεται καµµία τέτοια
ποινή, η οποία είναι εξουθενωτική. Και βεβαίως, έρχονται και τα
πρόστιµα στο τέλος, για να φτάσουµε εδώ που φτάσαµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε, κύριε
Λαφαζάνη.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Τελειώνω, λέγοντας…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ακόµα δεν τελειώσατε;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Μία κουβέντα.
Τελειώνω λέγοντας ότι το νοµοσχέδιο αυτό δεν επιδέχεται
ούτε τροποποιήσεων ούτε βελτιώσεων. Αυτό το νοµοσχέδιο πρέπει να πεταχτεί στον κάλαθο των αχρήστων, διότι δεν συµφέρει
και δεν βοηθάει σε τίποτα ούτε τις λαϊκές ούτε την οικονοµία
ούτε τον καταναλωτή.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε, ευχαριστούµε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κι εµείς δεσµευόµεθα, το λέω
και από το Βήµα αυτό της Βουλής, ότι µια κυβέρνηση της Αριστεράς θα καταργήσει, εάν ψηφιστεί, που δεν το βλέπω, αυτό το
νοµοσχέδιο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε, κύριε
Λαφαζάνη, ολοκληρώσατε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Και θα διαµορφώσει ένα νέο
θεσµό λαϊκών αγορών µέσα από διάλογο και συναίνεση.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κύριε Πρόεδρε, έχετε
ζητήσει τον λόγο;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Μάλιστα, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Τον λόγο έχει ο Πρόεδρος κ. Κακλαµάνης.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, εγώ ακούω
πάντοτε µε σεβασµό και δεν διακόπτω κανέναν συνάδελφο και
µάλιστα απαξιώνοντάς τον, όπως συχνά τα τελευταία χρόνια
συµβαίνει σε αυτήν την Αίθουσα.
Με πολύ σεβασµό, λοιπόν, άκουσα τώρα τον Κοινοβουλευτικό
Εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ να λέει ότι όταν γίνει Κυβέρνηση, θα καταργήσει αυτό το νοµοσχέδιο. Το «θα καταργήσω» το έχω ακούσει πάρα πολλές φορές. Το άκουσα για τα µνηµόνια, που θα
καταργηθούν, για όλους τους νόµους. Κατά τη γνώµη µου, ο
ρόλος της Αντιπολιτεύσεως δεν είναι να λέει ότι «θα καταργήσω». Είναι να λέει «να αποσυρθεί». Ο ρόλος της Αντιπολιτεύσεως είναι να φέρει ενώπιον των ευθυνών της την Κυβέρνηση.
Διότι στα δηµοκρατικά κοινοβούλια δεν υπάρχει µόνο η κυβέρνηση, υπάρχει και η αντιπολίτευση. Μόνο στα µονοκοµµατικά καθεστώτα υπάρχει µόνο η κυβέρνηση! Αυτό σηµαίνει ότι είναι
τεράστια η ευθύνη για τη λειτουργία της δηµοκρατίας και εκείνη
της αντιπολίτευσης. Αυτό προσπαθώ πολλές φορές και βλέπω
ότι πολλοί δυσφορούν. Γιατί εδώ θέλουµε ο κάθε ένας να είναι
στη µία γραµµή ή στην άλλη γραµµή.
Κύριε Πρόεδρε, νιώθω απελπισία, στεναχώρια. Δεν µπορώ να
περιγράψω πώς αισθάνοµαι. Φέρνω στη µνήµη µου την ηµέρα
που άνοιξε το Κοινοβούλιο µετά τις εκλογές, µετά την κατάρρευση της δικτατορίας, που άρχισε να λειτουργεί το Κοινοβούλιο.
Τρέµαµε όλοι όσοι µπαίναµε µέσα. Άλλοι έκλαιγαν, σε άλλους
έβλεπες ανατριχίλα στα πρόσωπά τους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Εµείς οι δύο ήµασταν
εδώ τότε, κύριε Πρόεδρε.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Ναι, κύριε Πρόεδρε. Πρέπει να
τα θυµάστε, λοιπόν.
Είναι αυτή εικόνα; Αυτή είναι εικόνα παρακµής και όταν το Κοινοβούλιο παρουσιάζει εικόνα παρακµής, αυτό αφορά την ίδια τη
δηµοκρατία και η δηµοκρατία δεν µπορεί να προστατευθεί µόνο
από τα ειδικά ποινικά τµήµατα. Εξηγηµένα πράγµατα.
Εάν η Κυβέρνηση και η Αντιπολίτευση δεν σεβαστούν το ρόλο
τους και δεν σεβαστούν το Κοινοβούλιο, υπάρχει πρόβληµα. Δυστυχώς, λυπούµαι για τον ανώνυµο πολίτη, ο οποίος υπό το
βάρος των προβληµάτων που αντιµετωπίζει, του διαφεύγει ότι
το υπ’ αριθµόν ένα πρόβληµά του είναι πως θα φθάσουµε σε ένα
σηµείο, που δεν θα λαµβάνεται υπόψη κανένα πρόβληµά του και
κανένα συναίσθηµά του.
Κύριε Πρόεδρε, στο προηγούµενο νοµοσχέδιο, που ψηφίστηκε
στο σύνολό του την Παρασκευή, µπήκε µία διάταξη, για την
οποία η Αντιπολίτευση, κατά την γνώµη µου, θα έπρεπε να αποχωρήσει από την Αίθουσα. Γνωρίζετε ότι κάθε µέρα όλα τα κανάλια παρουσιάζουν κάποια προγράµµατα µε τα οποία καλείται
ο άσχετος πολίτης -που πρόκειται να πάρει 500 ευρώ, λέγοντας
ποια λέξη σχηµατίζεται από 9 γράµµατα – να συµµετάσχει και να
πληρώνει. Του λένε µάλιστα ότι το τηλεφώνηµα µεν είναι χωρίς
χρέωση και το παιχνίδι αρχίζει µετά.
Το Ραδιοτηλεοπτικό Συµβούλιο –και θα το καταθέσω στα Πρακτικά, όποιος από τους συναδέλφους θέλει ας το διαβάσει- από
αρχές Μαρτίου µε απόφασή του ζητάει να αντιµετωπιστεί αυτό
το πρόβληµα. Το πρόβληµα, όχι µόνο δεν αντιµετωπίστηκε, αλλά
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ήλθε και πέρασε δυόµιση σελίδες διάταξη -µε την οποία κανένας
δεν ασχολήθηκε- και η οποία νοµιµοποιεί αυτήν την πληγή και
την εκµετάλλευση της κουφότητας ή της ανάγκης που οδηγεί
τους πολίτες να παίρνουν, µπας και κερδίσουν. Στο τέλος, αφού
επί µισή-µία ώρα αρµέγουν τον κοσµάκη, βρίσκεται κάποιος που
λένε ότι το βρήκε και παίρνει 500 ευρώ.
Απόψε, κύριε Πρόεδρε, σας άκουσα που είπατε στην κ. Παπακώστα –και έχετε δίκιο- ότι «Τι µπορεί να κάνει το Προεδρείο,
πέραν των παραπόνων και των συστάσεων;». Οφείλω να πω –
όπως προχθές τον επέκρινα– ότι ο Πρόεδρος της Βουλής ο κ.
Μεϊµαράκης, επανειληµµένως απευθύνεται στην Κυβέρνηση,
στους Υπουργούς, για να έλθουν στις επερωτήσεις, στον Πρωθυπουργό για να έλθει στη συζήτηση που πρέπει να γίνει σε επίπεδο Αρχηγών και στους Υπουργούς να σταµατήσουν αυτήν την
καταιγίδα των τροπολογιών σε άσχετα νοµοσχέδια.
Εσείς γνωρίζετε άριστα ότι αυτό µπορεί να το σταµατήσει
µόνο η Βουλή, όχι ο Πρόεδρος. Πώς; Όταν η πλήθυς εδώ των
συναδέλφων της Αντιπολιτεύσεως προβάλουν την ένσταση του
ασχέτου µιας τροπολογίας. Αντί να κραυγάζουν, αντί να ρίχνουµε
κουµπουριές στον αέρα, απλούστατα κάνουµε χρήση του Κανονισµού.
Η Αντιπολίτευση, όµως, δεν κάνει χρήση του Κανονισµού,
όπως έχω πει πολλές φορές ούτε καν για να καταθέτει και να συζητήσει επερωτήσεις. Δευτέρα και Παρασκευή δεν κάνουµε
έλεγχο, σπανίως. Την Παρασκευή είχαµε νοµοθετικό έργο και η
Αντιπολίτευση το δέχθηκε.
Η Κυβέρνηση, δυστυχώς, εκµεταλλεύεται την ανυπαρξία θεσµικής Αντιπολίτευσης, διότι Αντιπολίτευση των «κραυγών» δεν
είναι θεσµική Αντιπολίτευση. Είναι αυτό που οδηγεί τον κόσµο
να λέει «Α, η Βουλή εκεί µέσα είναι…» και να γυρίζει την πλάτη
του και να κάθεται στους καναπέδες να διαπαιδαγωγείται από
τους εκµεταλλευτές του, τα κανάλια.
Κύριε Πρόεδρε, εγώ σας ερωτώ και δι’ υµών ερωτώ τη Βουλή:
είναι δυνατόν σε νοµοσχέδιο για τις λαϊκές αγορές –εγώ ως
Υπουργός Παιδείας τέσσερα χρόνια δεν διανοήθηκα να δεχθώ ή
να βάλω σε νοµοσχέδιο παντελώς άσχετο οποιαδήποτε ρύθµιση–
την πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση, την ειδική
αγωγή, τη διά βίου µάθηση, να τα βάζετε σε όλο αυτό το πακέτο
εδώ πέρα και µάλιστα µε άρθρα; Πώς είναι δυνατόν; Πού είναι ο
Υπουργός Παιδείας ο κ. Αρβανιτόπουλος; Είναι στη συγκέντρωση των ποδοσφαιρόφιλων;
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Διότι, κύριε Πρόεδρε –παρακαλώ, απευθύνοµαι στον Πρόεδρο
και παρακαλώ να τον αφήσετε να ακούσει– καταλαβαίνετε πού
διολισθαίνει η δηµοκρατία µας; Άκουσα από ένα νεότευκτο
κόµµα σήµερα τον Αρχηγό του, κάποιον καλό δηµοσιογράφο, να
λέει στο Κερατσίνι –ιδού η διακήρυξη του νέου κόµµατος που λέγεται «Ποτάµι»- ότι ή η Ευρώπη θα γίνει Κερατσίνι ή το Κερατσίνι
Ευρώπη. Και κάποιοι άνθρωποι χειροκροτούσαν.
Πάρα πέρα, ο Υπουργός Παιδείας, ο οποίος δεν ήρθε µεν εδώ,
τον είδα όµως ότι πήγε στη συγκέντρωση του Ολυµπιακού. Γιατί
τώρα και στις δηµοτικές και περιφερειακές εκλογές τελικά θα
κατεβαίνουµε όπως στα γήπεδα. Ήρθαν λέει είκοσι τρεις χιλιάδες από τον ΠΑΟΚ από τη Θεσσαλονίκη. Ευτυχώς δεν πάλεψαν.
Μα, είναι δυνατόν; Δεν είναι αυτό παρακµή, εκπεσµός; Πόσο
άλλο να φωνάξω; Τι άλλο να πω;
Έχει σχέση µε τις λαϊκές αγορές η τροπολογία του κυρίου
Υπουργού Υγείας; Επιτέλους! Περιφέρεται σε όλα τα κανάλια,
τα ραδιόφωνα. Ε, ας το φέρει σε νοµοσχέδιο αυτό και µπορεί µε
τον Κανονισµό σε µια µέρα να το περάσει.
Το ίδιο ισχύει για τον Υπουργό Δικαιοσύνης. Φέρνει µια τροπολογία σε νοµοσχέδιο για τις λαϊκές αγορές; Εδώ έχουµε νοµοθεσία για την επιτάχυνση των δικών. Εάν αύριο διάφορα
στραβά που γίνονται πάνε στο Δικαστήριο των Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, θα είναι η Ελλάδα που θα στιγµατίζεται, όχι ο οποιοσδήποτε παράγων, που γράφει εδώ και φεύγει.
Και η Βουλή όπως ξέρετε, κύριε Πρόεδρε, βάλλεται. Και οι
Βουλευτές της Χρυσής Αυγής βάλλουν. Άλλωστε, κατά την
πρώτη τους εµφάνιση άρχισαν να µας υβρίζουν όλους. Άκουσα
σήµερα και από τον Αρχηγό ενός κόµµατος, ότι όταν θα πάρει
το κόµµα του τις εκλογές, όλοι αυτοί θα πάνε στα σπίτια τους,
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εκτός από εκείνους που θα πάνε στο εδώλιο του κατηγορουµένου.
Εγώ θέλω να ρωτήσω, δηµόσια, εδώ στο Εθνικό Κοινοβούλιο
διά των εκπροσώπων του κόµµατος, τον Αρχηγό, τον κ. Τσίπρα:
Σας είχα ρωτήσει κάποτε και είπα ότι ο Πρόεδρος της Δηµοκρατίας, ο Πρωθυπουργός, ο Αρχηγός της Αντιπολιτεύσεως όταν
συναντώνται µε εξωθεσµικούς παράγοντες, πρέπει να υπάρχει
τουλάχιστον µια ανακοίνωση. Γιατί; Για τον καιρό συζήτησαν;
Γιατί; Δεν µου απήντησαν ακόµη οι αγαπητοί εκπρόσωποι του
ΣΥΡΙΖΑ.
Εγώ, λοιπόν, λέω το εξής και ρωτάω για µένα προσωπικά:
Όταν λέτε ότι κάποιοι θα πάνε στο εδώλιο του κατηγορουµένου
και το λέει ο Αρχηγός της Αντιπολιτεύσεως, που φιλοδοξεί να
γίνει Πρωθυπουργός, το ελάχιστο που οφείλει να πει είναι ότι ο
τάδε, ο τάδε και ο τάδε, για την τάδε και τάδε πράξη θα πω να
πάνε στο εδώλιο. Και αυτό είναι ανεπίτρεπτο επίσης, αλλά έστω.
Αυτό το γενικό είναι ό,τι λέει ο κόσµος, που για κάθε έναν που
µας βλέπει λέει: «Εσύ, κύριε Κακλαµάνη είσαι τίµιος και εξαιρείσαι.» Ε, µε ενοχλεί αυτό, γιατί ξέρω ότι ίσως κάποιοι άλλοι, σε
κάποιον άλλον λένε ότι εκείνος εξαιρείται.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ολοκληρώστε, κύριε
Πρόεδρε.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Ξέρω ότι γίνοµαι πολλές φορές κουραστικός. Άλλωστε και παραπολιτικά γράφουν: «Ποιος θα σταµατήσει τέλος πάντων τον
Κακλαµάνη». Ε, εντάξει. Είµαι εβδοµήντα επτά χρονών, πάω στα
εβδοµήντα οκτώ. Άντε δέκα, είκοσι τριάντα, σαράντα χρόνια
ακόµα, όσοι αντέξετε, πόσο θα σας ταλαιπωρώ;
Κύριε Πρόεδρε, δεν είναι για να ευθυµήσουµε. Όλα αυτά όµως
έχουν µια αξία. Δεν είµαι σφοδρός πολέµιος της Αντιπολίτευσης,
όπως µπορεί να θεωρούν.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Θα µας κρατήσει εδώ µέχρι τις 02.30’.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Τι θέλετε, κυρία συνάδελφε;
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Σε µένα απευθύνεστε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Σε εσάς, γιατί απευθύνεστε συνεχώς στο Προεδρείο.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Θα µιλήσω µόλις τελειώσει ο κύριος Πρόεδρος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Σας παρακαλώ πολύ.
Συνεχίστε, κύριε Πρόεδρε.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Αφήστε, κύριε Πρόεδρε, σας
παρακαλώ. Δίνετε αφορµή για τα γνωστά. Τελείωσε.
Σας λέω απλά ότι πρέπει ο ελληνικός λαός να συνειδητοποιήσει ότι εδώ όλοι µαζί, καθένας µε το ρόλο του, προσπαθούµε
να τον βγάλουµε απ’ αυτήν την κρίση. Άκουσα τον κ. Κουβέλη
σήµερα να λέει ότι τάχα υπάρχει στρατηγική συµφωνία το
ΠΑΣΟΚ να είναι µέχρι το 2018. Αν είναι δυνατόν!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κύριε Πρόεδρε, ολοκληρώστε, γιατί οι κύριοι συνάδελφοι ολοκλήρωσαν. Κάναµε περικοπή του χρόνου τους.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Τελείωσα, κύριε Πρόεδρε.
Αυτή την έκκληση κάνω εγώ: Κάθε ένας εδώ πρέπει να έχει
υπευθυνότητα, πολύ περισσότερο όταν ηγείται µιας οµάδας. Και
όλοι µαζί οφείλουµε, αντί να ακούµε ύβρεις και απαξιωτικούς χαρακτηρισµούς, να σεβαστούµε το ρόλο µας και να ανακτήσει η
Βουλή επιτέλους το κύρος της. Υπάρχουν, βέβαια, αδικήµατα εκ
δόλου, που δεν έχω τη δυνατότητα να τα στοιχειοθετήσω. Υπάρχουν όµως και µε ενδεχόµενο δόλο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κύριε Πρόεδρε, ολοκληρώστε.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Μπορεί δηλαδή να ξέρεις ότι
θα επέλθει αυτό το κακό αποτέλεσµα και να αδιαφορείς. Το κακό
αποτέλεσµα είναι η απαξίωση του Κοινοβουλίου και της δηµοκρατίας, σε τελική ανάλυση, την οποία πρέπει να υπερασπιστούν
αυτοί οι κύριοι εκεί.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Απόστολος Κακλαµάνης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Άκουσα αρκετούς συ-
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ναδέλφους να διαµαρτύρονται έντονα επειδή ο κύριος Πρόεδρος παραβίασε λίγο τον χρόνο. Οφείλουµε να σεβαστούµε τα
σαράντα χρόνια θητείας του στο Κοινοβούλιο και να του δίνουµε
την άνεση του χρόνου, τουλάχιστον να λέει ορισµένα πράγµατα.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Σηµασία έχει να ακούσουν
αυτά που λέω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Τον λόγο έχει ο κ. Ταµήλος.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Θα µας πει ο κύριος Υπουργός
πότε θα µιλήσει;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Εν ευθέτω χρόνω.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Ως Πρόεδρος της Βουλής ρωτήστε τον. Εκτός αν περιµένει κάτι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας): Άλλοτε µας εγκαλείτε επειδή µιλήσαµε νωρίς.
Να µην ακούσουµε πριν τοποθετηθούµε;
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Ο Κανονισµός προβλέπει: µπορεί να
µιλά όποτε θέλει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κύριε Ταµήλο, µπορείτε
να ξεκινήσετε.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΑΜΗΛΟΣ: Κύριε Υπουργέ, κύριε Πρόεδρε, κύριε
Πρόεδρε της Βουλής, άδικα τα λέτε. Αισθάνοµαι ότι δεν εισακούονται όλες οι παραινέσεις που κάνετε, ειδικά από την Αντιπολίτευση.
Αυτές τις απειλές «θα κλείσουµε στη φυλακή και θα κάνουµε
και θα φτιάξουµε» τις υιοθετεί η Αξιωµατική Αντιπολίτευση.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Ούτε η Κυβέρνηση τα ακούει
όµως.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΑΜΗΛΟΣ: Όµως τις απειλές περί του κλεισίµατος
στη φυλακή κάποιων νυν Υπουργών ή κάποιων άλλων παραγόντων, που επικαλείται πολλές φορές και ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κύριος Τσίπρας, τις δανείζεται από την
επιχειρηµατολογία της Χρυσής Αυγής.
Εδώ είναι το διπλό λάθος που έχουµε επισηµάνει πολλές
φορές, ότι δυστυχώς η Αξιωµατική Αντιπολίτευση πολλές φορές
ταυτίζεται στην επιχειρηµατολογία και στον τρόπο λειτουργίας
µε την Χρυσή Αυγή, παρά το γεγονός ότι οι διαφορές είναι αβυσσαλέες. Νοµίζω ότι είµαστε µε την Αξιωµατική Αντιπολίτευση από
την ίδια όχθη του ποταµού και δεν πρέπει να υπάρχει αυτή η επιθετική στάση.
Νοµίζω ότι µπορούµε να διαφυλάξουµε τη δηµοκρατία µας και
µπορούµε να µιλάµε, ειδικά για τέτοια νοµοσχέδια σαν το σηµερινό, µε πιο ήπιους τόνους, χωρίς να χρειάζεται να σηκώνουµε
τους τόνους, λες και σήµερα θα κριθεί το µέλλον της χώρας.
Να πω δύο λόγια για το νοµοσχέδιο, γιατί τα πιο πολλά ειπώθηκαν προχθές.
Είναι ασφαλώς µια απαραίτητη νοµοθετική πρωτοβουλία, η
οποία επιχειρεί να συγκεντρώσει την πολύ εκτεταµένη νοµοθετική διαδικασία, που ισχύει επί πάρα πολλά χρόνια. Νοµίζω ότι
πάει πάρα πολύ καλά σε πάρα πολλούς τοµείς.
Αυτή η απλοποίηση των διαδικασιών που εισάγεται, η εξέταση
του τρόπου χωροθέτησης και ίδρυσης των λαϊκών αγορών, η διαδικασία και η σταθεροποίηση του συστήµατος που χορηγούνται
σήµερα οι άδειες, είναι µία πάρα πολύ σωστή διαδικασία, που
νοµίζω ότι όλοι πρέπει να τη στηρίξουµε.
Είχα την τιµή να είµαι είκοσι τέσσερα χρόνια στο Δηµοτικό
Συµβούλιο των Τρικάλων, µέχρι το 2010, και είµαι ακόµη και
τώρα, µέχρι το 2014. Τι αποδεικνύει αυτή η διαδικασία µε τις λαϊκές αγορές, που είναι ένα ακανθώδες θέµα σε κάθε δήµο; Αποδεικνύει ότι δυστυχώς επί τόσα χρόνια δεν έχουµε βρει ως
ελληνική κοινωνία έναν τρόπο διευθέτησης των συµφερόντων,
µικρών και µεγάλων, που διακινούνται µέσα στις αγορές. Παλιότερα, υπήρχε η επιλογή των θέσεων µε δηµοπρασία, δηλαδή
έβαζε ο δήµος στις εκατό, διακόσιες θέσεις, έρχονταν οι παραγωγοί, οι πραγµατικοί παραγωγοί και πραγµατικοί έµποροι και
«χτυπούσαν» τις γωνίες πιο ακριβά και τα υπόλοιπα πήγαιναν
φθηνά. Έτσι, λοιπόν, ήταν σε κάθε πόλη -η πόλη των Τρικάλων
έχει µια από τις µεγαλύτερες λαϊκές αγορές τη Δευτέρα, όπου
πάνω από πεντακόσιοι συµµετέχουν, µε ιστορία εκατοντάδων
ετών- και δεν υπήρχε πρόβληµα. Τώρα, το 2006-2007 που µπήκε
η κλήρωση, τι έγινε, κύριε Πρόεδρε;
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Πρώτον, οι εκατόν είκοσι ενδιαφερόµενοι έγιναν πεντακόσιοι.
Διότι, για να έχουν τύχη στην κλήρωση, έβαλαν όλη η οικογένεια
τέσσερις άδειες: ο άντρας, η γυναίκα, το παιδί, ο παππούς, όλοι,
στο ίδιο χωράφι του ενός στρέµµατος πήραν από µια άδεια, για
να πάνε στην κλήρωση και να έχουν τετραπλή πιθανότητα συµµετοχής.
Έτσι, λοιπόν –δεν είναι εδώ ο κ. Βλαχογιάννης να το πει- όταν
µεταφέρθηκε η διαδικασία της κλήρωσης, ήρθαν πεντακόσιοι πενήντα παραγωγοί εκεί που ήταν εκατόν είκοσι. Πώς να µοιράσεις
ένα µέρος περιορισµένο σε πεντακόσιους πενήντα; Να γίνει κλήρωση. Δεν έφευγε κανένας από τις παλιές θέσεις. Και λέµε το
εξής: Πώς θα ξεπεράσουµε το θέµα αυτό; Είναι πολύπλοκο. Εγώ
νοµίζω ότι αρµόδιο να δώσει λύση σε κάθε πόλη, σε κάθε αγορά
κάθε πόλης είναι µόνο το δηµοτικό συµβούλιο. Ούτε µε κλήρωση
θα αντιµετωπιστεί το θέµα ούτε µε άλλον τρόπο, εκτός αν επιλέξουµε –όπως εγώ πιστεύω ότι είναι το καλύτερο- τη δηµοπρασία.
Αποφεύχθηκε η δηµοπρασία, διότι έλεγαν τότε ότι οι πιο ισχυροί
παραγκωνίζουν τους πιο αδύνατους, αλλά και τώρα πάλι κινδυνεύει ένας ισχυρός να παραγκωνιστεί.
Εν πάση περιπτώσει, θα σταθώ στα θετικά. Τα θετικά ποια
είναι; Είναι το ότι ο διαχωρισµός παραγωγών και εµπόρων πωλητών είναι σωστός. Στα Τρίκαλα το κάνουµε από το 2003, δέκα
χρόνια τώρα.
Κύριε Λαφαζάνη, δεν υπάρχει πρόβληµα, όταν στη µια µεριά
του δρόµου ή σε ένα κοµµάτι ενός µεγάλου δρόµου µπαίνουν οι
παραγωγοί και στη συνέχεια µπαίνουν οι µικροπωλητές, αυτοί
που έχουν τα πορτοκάλια –δεν έχουµε πορτοκάλια στα Τρίκαλα
ούτε µπανάνες ούτε µήλα Πορταριάς και Ζαγοράς- και µετά είναι
τα κοµµάτια τα δικά µας, οι παραγωγοί του Νοµού Τρικάλων και
πιο δίπλα οι παραγωγοι των άλλων νοµών. Αυτό πρέπει να είναι
διακριτό. Το θέλουν και οι ίδιοι οι παραγωγοί να είναι διακριτό.
Άρα, δεν είναι κακό αυτό, όπως δεν είναι κακό να είναι τα βιοµηχανικά προϊόντα χωριστά. Δεν µπορεί να είναι στο ίδιο µέρος,
στον ίδιο δρόµο, ντοµάτες, εσώρουχα, παντελόνια, κάλτσες µαζί
και πορτοκάλια και µήλα που βλέπω εδώ στην Αθήνα σε πολλά
σηµεία. Δεν γίνεται. Πρέπει να είναι διακριτά. Άρα, πρέπει να
συµφωνήσουµε.
ΕΛΕΝΗ ΑΥΛΩΝΙΤΟΥ: Δεν είναι έτσι.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΑΜΗΛΟΣ: Τώρα, όσον αφορά τον τρόπο της διάθεσης, εγώ θα έλεγα το εξής στον Υπουργό, για να βγει και από το
αδιέξοδο που προέκυψε σήµερα, µιλώντας µε τον κ. Κασσή, µε
µία οπισθοχώρηση του ΠΑΣΟΚ στο θέµα αυτό. Ας πάει η υπόθεση για κλήρωση το 2016.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του
κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Ας καθιερώσουµε τους κανόνες της αδειοδότησης, το ποιοι
έχουν άδειες. Γιατί µέχρι σήµερα ο ίδιος παραγωγός είχε σε
πέντε δήµους πέντε άδειες. Άµα θα πάτε σε έναν από αυτούς,
που είναι στη λαϊκή αγορά και ανοίξετε το πορτοφόλι του, θα
δείτε διαφορετικού χρώµατος άδειες. Πάνω από δέκα έχουν. Δηλώνουν παντού ότι είναι και Καρδιτσιώτες και Τρικαλινοί και Αρτινοί, για να πηγαίνουν στις λαϊκές αγορές.
Άρα, είναι σηµαντικό να έχουµε µία άδεια, είναι σηµαντικό να
καταγραφούν όλοι µέσα στο οικονοµικό σύστηµα να µπουν δηλαδή στην ενεργό οικονοµία και όχι στην παρασιτική οικονοµία,
που ένα µεγάλο κοµµάτι της λαϊκής αγοράς είναι στην παρασιτική οικονοµία.
Αν αποκτήσουµε αυτές τις δοµές, κύριε Υπουργέ, που αναφέρετε µέσα, µπορούµε να πάµε την κλήρωση µετά από ένα χρόνο.
Ίσως έτσι εκτονωθούν οι αντιδράσεις, µπορέσουµε δηλαδή
πρώτα να οργανώσουµε τις δοµές και µετά να δούµε πώς θα µοιράσουµε τις θέσεις. Είναι µια πρόταση που κάνω.
Επίσης, εκεί που κάνατε για τις εµποροπανηγύρεις τις τρεις
µέρες πέντε, µια και -όπως είπατε- το 1983 ήσασταν στο πανηγύρι των Τρικάλων πωλητής σεντονιών, ως νέος τότε φοιτητής και µας το είπατε στην επιτροπή- και ξέρετε από εµποροπανηγύρεις, τις πέντε µέρες θα τις κάνετε έξι, κύριε Σκορδά, γιατί δεν
µπορεί να υπάρχει κενό στις εµποροπανηγύρεις. Το ένα παζάρι
πηγαίνει από τα Τρίκαλα στη Λάρισα, από τη Λάρισα στα Γιάν-
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νενα και ξέρουµε πολύ καλά ότι αυτά τα παραδοσιακά παζάρια,
οι παραδοσιακές εµποροπανηγύρεις, που έχουν ζωή πάνω από
εκατό χρόνια, είναι συνυφασµένες µε την ιστορία των πόλεων.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ολοκληρώσατε, κύριε
συνάδελφε.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΑΜΗΛΟΣ: Νοµίζω ότι πρέπει να τα κρατήσουµε και
να τα ενισχύσουµε, αφού ελέγξουµε τους µηχανισµούς οικονοµικής δραστηριότητας που υπάρχουν.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Τον λόγο έχει ο κ. Αµανατίδης.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να µιλήσω
από εδώ;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Βεβαίως. Οφείλετε να
µιλήσετε από τη θέση σας. Να ξέρετε ότι, όταν ο χρόνος είναι
κάτω από οκτώ λεπτά, πρέπει να οµιλείτε από τη θέση σας.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Η απαξίωση του Ελληνικού Κοινοβουλίου και του ρόλου των
Βουλευτών έρχεται µέσα από τη διαδικασία νοµοθέτησης, µέσα
από πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου, µέσα από την εισαγωγή
µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος νοµοσχεδίων -µε ένα άρθρο,
µάλιστα- και µέσα από τροπολογίες σε άσχετα νοµοσχέδια, οι
οποίες θα έπρεπε να είναι ένα ξεχωριστό νοµοσχέδιο.
Μια τέτοια απαξίωση του ρόλου του Ελληνικού Κοινοβουλίου
και του ρόλου των Βουλευτών είναι και η τροπολογία του Υπουργείου Παιδείας, η οποία κατατίθεται σε αυτό το νοµοσχέδιο για
τις λαϊκές αγορές. Όσες διατάξεις και αν έχει, δύο-τρεις ή τέσσερις, που είναι κατεπείγοντος χαρακτήρα, οι υπόλοιπες διατάξεις βαδίζουν στην πολιτική του Υπουργείου Παιδείας εδώ και
τέσσερα χρόνια -και τα δύο τελευταία ιδιαίτερα- µε τα οποία
απορρυθµίζεται η ελληνική παιδεία και η εκπαίδευση και παραδίδονται στο ιδιωτικό κέρδος και στους σχολάρχες.
Η ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας τα δύο τελευταία χρόνια
είναι ότι συνέχεια παραδίδει το αγαθό της δηµόσιας δωρεάν εκπαίδευσης και παιδείας στα ιδιωτικά συµφέροντα και στην ιδιωτικοποίηση. Το δεύτερο που κάνει πάντα τα δύο τελευταία χρόνια
το Υπουργείο Παιδείας είναι ότι αποσύρεται πλήρως από την
εποπτεία της ιδιωτικής εκπαίδευσης που παρέχεται στα ιδιωτικά
σχολεία, αφήνοντας ουσιαστικά ανεξέλεγκτους τους σχολάρχες
να κάνουν ό,τι θέλουν. Για παράδειγµα, τι ήταν το κατεπείγον,
έτσι ώστε να αποχαρακτηριστεί η χρήση των ιδιωτικών σχολείων
και µάλιστα, να συνδυαστεί µε µια φράση «σκοπού φιλοξενίας
για τα απογεύµατα»; Ποια σκοπιµότητα εξυπηρετεί το ότι καταργείται πλήρως ο έλεγχος των δραστηριοτήτων αυτών είτε από το
διευθυντή εκπαίδευσης είτε από τον περιφερειακό διευθυντή; Αν
συνδυαστούν αυτά τα δύο, αυτό µας δείχνει ότι ουσιαστικά οι
εργασιακές σχέσεις, οι οποίες έχουν µπει στο απόσπασµα, των
ιδιωτικών εκπαιδευτικών και θα δουλεύουν από το πρωί µέχρι το
βράδυ ανεξέλεγκτοι, είναι ο σκοπός για τον οποίο εισάγονται τέτοιες ρυθµίσεις στην τροπολογία αυτή.
Βέβαια, µιλώ πάντα υπό το καθεστώς τού ότι πριν από µισή
ώρα ακριβώς κατατέθηκαν νοµοτεχνικές βελτιώσεις του Υπουργείου Παιδείας, τις οποίες είναι αδύνατον, όπως καταλαβαίνετε
να τις έχω υπ’ όψιν µου, έτσι ώστε να δω τι αλλαγές έχει κάνει.
Η προχειρότητα, η έλλειψη διαλόγου, αλλά και η σκοπιµότητα
των διατάξεων αυτών καταδεικνύει ότι η τροπολογία αυτή είναι
απαράδεκτη και πρέπει να αποσυρθεί.
Οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί και οι γονείς νοµίζω ότι δεν θα πρέπει να αφήσουν να γραφεί η ληξιαρχική πράξη της παροχής της
εκπαίδευσης και του ελέγχου από τη µεριά του κράτους στα
ιδιωτικά σχολεία.
Δικαιωθήκαµε πλήρως, όταν λέγαµε το Σεπτέµβριο για το ν.
4186 ότι είναι πρόχειρος, ότι θα φέρει πολύ περισσότερα προβλήµατα και ότι θα απορρυθµίσει πλήρως την εκπαίδευση. Αποτέλεσµα αυτού είναι ότι οι περισσότερες διατάξεις αφορούν το
νόµο που το ίδιο το Υπουργείο έφερνε εσπευσµένα µια µέρα πριν
την έναρξη του σχολικού έτους, το ν. 4186. Ήµασταν αντίθετοι
στην τράπεζα των θεµάτων. Ενδιάµεσα ζητήσαµε να αποσυρθεί
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για φέτος η τράπεζα θεµάτων, γιατί ακριβώς υπάρχουν και πολλά
πανελλαδικά µαθήµατα σε πολλά σχολεία, τα οποία δεν έχουν
διδαχθεί.
Αποτέλεσµα της διαθεσιµότητας και των εκπαιδευτικών που
βγήκαν στα επαγγελµατικά λύκεια είναι ότι αναγκάζεται το
Υπουργείο, για να αντιµετωπίσει τέτοια προβλήµατα, να φέρει
από τη µη τυπική εκπαίδευση καθηγητές, έτσι ώστε να κάνουν
τις εξετάσεις στην τυπική εκπαίδευση. Άλλη µία αναγνώριση των
προβληµάτων, τα οποία δηµιούργησε ο συγκεκριµένος νόµος.
Κύριε Πρόεδρε, δεν είναι µόνο η προχειρότητα, αλλά και το
ότι εδώ παίζουν µε την αγωνία χιλιάδων παιδιών. Ουσιαστικά,
αυτό δείχνει το ότι παίρνει από τον Εθνικό Οργανισµό Εξετάσεων, τον οποίο είχαµε αντιταχθεί, και το πηγαίνει ξανά στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής.
Δυσκολεύει τα πράγµατα στα ΕΠΑΛ. Σπρώχνει επιπλέον µαθητές στην κατάρτιση και στα κολλέγια και αυτό γιατί; Γιατί ενώ ο
παλιότερος νόµος έλεγε ότι για να περάσεις από τη µια τάξη
στην άλλη έπρεπε να έχεις γενικό βαθµό «10», τώρα βάζει ότι
πρέπει να έχεις γενικό βαθµό σε όλα τα µαθήµατα «10» για να
περάσεις στην άλλη τάξη.
Απαξιώνει το ρόλο του ΕΟΠΠΕΠ. Πιστεύω ότι, αν παραµείνει
αυτή η συγκυβέρνηση στην εξουσία, θα γίνει αποδυνάµωση του
ΕΟΠΠΕΠ και η πιστοποίηση των επαγγελµατικών προσόντων θα
πάει σε ιδιωτικούς οργανισµούς.
Ελληνικά σχολεία του εξωτερικού: Το Υπουργείο Παιδείας εδώ
και δύο χρόνια δεν έχει κάνει συγκεκριµένη µελέτη και δεν έχει
υλοποιήσει τη δέσµευσή του, την οποία του ζητήσαµε και πήραµε στις αρµόδιες επιτροπές, όταν συζητιόντουσαν διάφορα
νοµοσχέδια, να φέρει δηλαδή νόµο για την εκπαίδευση των ελληνοπαίδων εξωτερικού.
Κύριε Πρόεδρε, χαρακτηριστικό είναι ότι υπάρχουν διατάξεις
της ειδικής αγωγής σε ένα νοµοσχέδιο, το οποίο θα έρθει µετά.
Θεωρώ ότι δεν έχει κανείς να αντιτάξει κάτι απέναντι στην κριτική, την οποία ασκούµε σε αυτήν την τροπολογία.
Κύριε Πρόεδρε, τελειώνοντας θα ήθελα να επισηµάνω τον
απαράδεκτο τρόπο που κατατέθηκε αυτή η τροπολογία, όταν τελείωσε η συζήτηση του νοµοσχεδίου στις επιτροπές. Θα µπορούσε, αφού το ήθελε το Υπουργείο, να την έφερνε και πιο
µπροστά. Ούτε καν αυτό έγινε. Μόλις τελείωσε η Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου, τότε έφερε την τροπολογία, που δεν
µπορούσαµε ούτε στις επιτροπές να τοποθετηθούµε.
Κύριε Πρόεδρε, για εµάς η παιδεία είναι εργαλείο εξόδου από
την κρίση. Η επένδυση στην παιδεία αποτελεί ένα από τα εργαλεία, τα οποία θα επιτρέψουν στη χώρα µας να βγούµε από την
κρίση. Οι µαθητές, οι φοιτητές, οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί ας µετατρέψουν την οργή τους, τη δυσαρέσκειά τους σε πολιτική
πράξη. Είναι µια πολιτική, η οποία πρέπει να σταµατήσει εδώ.
Νοµίζω ότι η 25η του µήνα θα είναι ορόσηµο για την ανατροπή
αυτής της πολιτικής.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης):Ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο συνάδελφος κ. Βλαχογιάννης.
ΗΛΙΑΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Ακούσαµε σήµερα πολλούς συναδέλφους, από την πλευρά κυρίως της Αντιπολίτευσης, που µας είπαν περίπου ότι ήρθε η καταστροφή, ότι θέλουµε να δώσουµε µερίδιο της αγοράς στα
σούπερ µάρκετ και ότι γι’ αυτό κάνουµε αυτό το οποίο κάνουµε
µε τις λαϊκές αγορές και το υπαίθριο εµπόριο.
Μα, είναι δυνατόν να πιστεύει κανείς ότι αυτός που θα πάει
στη λαϊκή δεν θα ψωνίσει στη λαϊκή αν δεν βρει τον ίδιο πωλητή
στην ίδια θέση; Το αν είναι δίκαιο ή άδικο να το συζητήσουµε,
αλλά είναι επιχείρηµα ότι επειδή θα αλλάξουµε τις θέσεις κυκλικά, σαν το ρολόι, σηµαίνει ότι θα φύγει ο αγοραστής από εκεί
και θα πάει στο σούπερ µάρκετ, άρα, εµείς εξυπηρετούµε τα µεγάλα συµφέροντα; Δεν είναι επιχειρήµατα σοβαρά αυτά.
Ξέρετε -και ξέρουµε- ότι υπάρχει µεγάλο πρόβληµα. Ξέρουµε,
κατ’ αρχάς, ότι η µεγάλη πλειονότητα αυτών που παρουσιάζονται
σαν παραγωγοί δεν είναι παραγωγοί. Και αν είναι παραγωγοί,
είναι παραγωγοί για ένα µήνα το χρόνο ή δύο, αλλά πουλάνε
προϊόντα δώδεκα µήνες το χρόνο, τα οποία δεν είναι από το χω-
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ράφι τους. Επιτέλους, πρέπει να πούµε κάποιες αλήθειες.
Αν θέλουµε εποµένως να εξυγιάνουµε το θεσµό των λαϊκών
αγορών, που είναι ένας θεσµός κατεξοχήν λαϊκός, όπως λέει και
ο τίτλος, θα πρέπει να συµφωνήσουµε σε κάποια απλά πράγµατα, δηλαδή ότι οι παραγωγοί θα πωλούν προϊόντα δικά τους.
Αυτοί είναι οι παραγωγοί, δηλαδή τα παράγω και τα πουλάω, γι’
αυτό και θα έχουν διαφορετική µεταχείριση, σε σχέση µε τους
άλλους πωλητές. Να ξεχωρίσουµε εποµένως τους παραγωγούς,
να τους ελέγξουµε ότι τα προϊόντα που πωλούν είναι δικά τους
και να τους βοηθήσουµε. Το αν θα γίνει διαχωρισµός µεταξύ παραγωγών και πωλητών είναι ένα πρόβληµα.
Εγώ που είδα την οµοσπονδία τους, µου εξέφρασαν αυτούς
τους προβληµατισµούς. Κι εν µέρει έχουν δίκιο. Να δούµε αν το
σύστηµα της κλήρωσης είναι δίκαιο -ότι είναι δίκαιο, είναι δίκαιο,
αλλά αν είναι δίκαιο να εφαρµοστεί τώρα- όταν κάποιος έχει χτίσει ένα όνοµα στην αγορά της λαϊκής.
Εδώ και πέντε, δέκα, δεκαπέντε χρόνια ξέρει κάποιος ότι θα
βρει, για παράδειγµα, τον Ταµήλο στη γωνία ή τον Σκρέκα ή τον
Βλαχογιάννη. Αν δεν τον βρει, υπάρχει πρόβληµα. Αν είναι δίπλα,
δεν υπάρχει µεγάλο πρόβληµα. Αν, όµως, είναι πολύ µακριά,
υπάρχει µεγαλύτερο πρόβληµα, κύριε Υπουργέ. Αντί να αρχίσουµε από την αρχή την κλήρωση, µήπως θα έπρεπε να πάµε το
ρολόι σταδιακά; Να αρχίσουµε από εκεί που είναι µε το ρολόι και
να µετακινούνται µία θέση δίπλα. Αυτό θα ήταν ίσως πιο δίκαιο,
από το να πάει από τη µία γωνία στην άλλη και να µην τον βρίσκει
ο αγοραστής. Κι έτσι να γίνει αλλαγή σε όλες τις θέσεις, κυκλικά.
Δείτε και αυτό.
Ίσως θα µπορούσαµε να αρχίσουµε και από αυτούς που έχουν
πολλά χρόνια σε κάποιες θέσεις. Ίσως θα µπορούσαν να πληρώνουν κάτι παραπάνω αυτοί που έχουν τις καλύτερες θέσεις. Κανείς δεν ισχυρίζεται εδώ ότι πήραν τις θέσεις αυτές µε ΑΣΕΠ
κάποιοι στην αγορά ή µε δίκαιο τρόπο. Υπάρχουν αδικίες. Εµείς,
όµως, ερχόµαστε να αποκαταστήσουµε αδικίες και όχι να δηµιουργήσουµε καινούργιες.
Γι’ αυτό πρέπει να προσέξουµε πάρα πολύ καλά το νέο σύστηµα, το οποίο θέλουµε να επιβάλουµε, να νοµοθετήσουµε, για
να γίνει αποδεκτό από τους ίδιους τους ανθρώπους που θα το
υπηρετήσουν -οι πωλητές και οι παραγωγοί- και κυρίως να είναι
χρήσιµο στους πολίτες.
Ακούστηκε ότι εξοντώνονται µε τα πρόστιµα, τις ποινές που
τους επιβάλλονται αυτοί που δεν έχουν ασφαλιστική ενηµερότητα, φορολογική ενηµερότητα. «Άκρα νοµιµότης, άκρα αδικία»,
όπως έλεγαν οι Ρωµαίοι. Συµφωνούµε. Από την άλλη πλευρά,
όµως, πρέπει να υπάρχει αναλογική εφαρµογή του νόµου. Δεν
µπορεί για τους εµπόρους, το στεγασµένο εµπόριο, να εφαρµόζονται συγκεκριµένες διατάξεις και για το υπαίθριο εµπόριο να
µην εφαρµόζονται. Δεν µπορεί να είναι σε ευνοϊκότερη θέση µία
κατηγορία συµπολιτών µας από την άλλη. Να είναι αναλογική η
εφαρµογή των διατάξεων. Σε αυτό νοµίζω συµφωνούµε όλοι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Δεν είναι στεγασµένοι…
ΗΛΙΑΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ: Εγώ είπα αναλογική. Αν δεν είναι δίκαιο, να αλλάξουµε και το στεγασµένο εµπόριο. Όχι, όµως, να
είναι ευνοϊκότερα για τη µία πλευρά σε βάρος της άλλης, διότι
φόρους πληρώνουν και οι έµποροι, φόρους πληρώνουν και οι
πωλητές των λαϊκών αγορών. Γι’ αυτό πρέπει να είµαστε πάρα
πολύ προσεκτικοί.
Το ότι δίνονται άδειες, όπως ειπώθηκε, δικαίωµα να πάει σε
τρεις λαϊκές, δεν σηµαίνει, όπως είπε ο συνάδελφος, ο κ. Γιοβανόπουλος, ότι τον περιορίζουµε να πάει σε τρεις- τέσσερις να
δουλεύει δώδεκα µέρες το µήνα το πολύ. Δεν είναι αληθές αυτό.
Διότι η άδεια που έχει για τη µία λαϊκή ισχύει όλες τις ηµέρες, η
άδεια που έχει για την άλλη λαϊκή ισχύει όλες τις ηµέρες. Άρα,
είναι πολύ περισσότερες οι ηµέρες, τις οποίες θα εργάζεται.
Να δούµε το θέµα των περιφερειών, κύριε Υπουργέ -το είπα
και στον κύριο Υπουργό, το είπα και στον κύριο Υφυπουργό- που
θέλουν για το άρθρο 10, παράγραφος 1γ να γίνει «όµορες Περιφέρειες» αντί για «όµορες Περιφερειακές Ενότητες». Ας δώσουµε µία ευρύτερη γεωγραφική ενότητα να δραστηριοποιούνται. Δεν νοµίζω ότι αυτό προκαλεί ζηµιά στο νοµοσχέδιο.
Είναι πολύ θετική η τροπολογία για τους βοσκοτόπους. Είχαµε
έλλειµµα επιλέξιµων εκτάσεων, µε αποτέλεσµα να χάνουµε χρή-
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µατα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολύ καλά κάνει η Κυβέρνηση
και αποδέχεται την τροπολογία.
Συµφωνώ µε τις άλλες τροπολογίες.
Διαφωνώ, όµως, µε αυτή του Υπουργείου Παιδείας. Δεν διαφωνώ επί της ουσίας, διαφωνώ επί της διαδικασίας. Νοµίζω ότι
το Κοινοβούλιο πρέπει να έχει την ευκαιρία -και οι Βουλευτές- να
επεξεργάζονται αυτές τις διατάξεις µε χωριστούς νόµους. Κι
έχουµε την ευχέρεια να το κάνουµε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνοντας, κύριε Πρόεδρε -θα χρειαστώ µόνο ένα δευτερόλεπτο- το µεγαλύτερο θέµα δεν είναι το ελεγχόµενο υπαίθριο
εµπόριο, αλλά το παράνοµο. Αν δεν ελέγξουµε τους παράνοµους, τότε αυτοί θα ζουν σε βάρος των νοµίµων, τους οποίους
εµείς τώρα προσπαθούµε να τακτοποιήσουµε.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε συνάδελφε.
Κύριε Υπουργέ, θέλετε τον λόγο;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ,
θέλω να πω µία φράση πριν ο κύριος Υπουργός…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Θα κάνει βελτιώσεις ο
κύριος Υπουργός. Περιµένετε να τον ακούσετε πρώτα, κύριε
Πρόεδρε.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Η παράγραφος 7, του άρθρου
33 που αποκλείει τους λιανοπωλητές λαϊκών αγορών από την παρουσία τους στα πανηγύρια, στις εθνικές εορτές κ.λπ., είναι
άδικη.
Κάνετε µία άνιση µεταχείριση. Βάλτε µια ποσόστωση µέχρι
30%.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κύριε Υπουργέ, έχετε
τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κατ’ αρχήν, κύριε Πρόεδρε, θα µιλήσει ο κ. Σκορδάς στη συνέχεια για διάφορα ζητήµατα, µεταξύ των οποίων και αυτό που
θέσατε.
Εδώ να παρουσιάσω κατ’ αρχήν τις βουλευτικές τροπολογίες,
τις οποίες δεχόµαστε και αυτές τις οποίες δεν δεχόµαστε.
Πρώτον, δεχόµαστε την τροπολογία 1437/49, σχετικά µε τις
µισθώσεις της Βαρβακείου αγοράς. Πρόκειται για την ιχθυαγορά. Είµαστε σε συνεννόηση και µε το Δήµαρχο, τον κ. Καµίνη,
σχετικά µε το καθεστώς των µισθώσεων εκεί.
Δεύτερον, δεχόµαστε την τροπολογία 1434/46, αυτή για την
οποία µίλησε προηγουµένως ο κ. Τσαυτάρης, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ως προς το ζήτηµα των βοσκοτόπων.
Τρίτον, δεχόµαστε την τροπολογία 1423/43, την οποία έχει
υποβάλει ο συνάδελφος κ. Σενετάκης, αλλά και άλλοι συνάδελφοι, για την παράταση του διακανονισµού οφειλής ασφαλιστικών
εισφορών.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΣΣΗΣ: Αυτή είναι η 1426.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας): Όχι, είναι η 1423.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Η τροπολογία 1423
είναι υπουργική. Η 1426 είναι βουλευτική.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας): Είναι η υπ’ αριθµόν 1426, λοιπόν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Είναι η τροπολογία µε
ειδικό αριθµό 43.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας): Είναι η τροπολογία που υπογράφει ο κ.
Σενετάκης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Τι αφορά; Τις ασφαλιστικές εισφορές;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας): Αφορά τον διακανονισµό οφειλής ασφαλιστικών εισφορών. Βεβαίως, όπως αντιλαµβάνεστε, έχουµε συνεννοηθεί µε το Υπουργείο Εργασίας.
Τέταρτον, δεχόµαστε την τροπολογία 1443/54 του κ. Πλακιωτάκη για τις ρυθµίσεις του Γενικού Επιθεωρητή του Σώµατος Επι-
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θεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας, η οποία αυστηροποιεί τα κριτήρια επιλογής του Γενικού Επιθεωρητή του ΣΕΥΥΠ.
Είναι εδώ ο κ. Μπέζας. Αµέσως µετά ή αργότερα, όποτε αποφασίσετε εν πάση περιπτώσει, θα τοποθετηθεί επί του θέµατος
αυτού.
Πέµπτον, δεχόµαστε την υπ’ αριθµόν 1441/52, που είναι πρόταση του ΠΑΣΟΚ, για την κατάργηση των Οργανισµών Λαϊκών
Αγορών. Τη δεχόµαστε, αλλά θα την ενσωµατώσουµε µε νοµοτεχνικές βελτιώσεις -για τις οποίες θα µιλήσω αργότερα- στο
σώµα του νοµοσχεδίου, προσαρµόζοντάς την. Δεχόµαστε πάντως το σύνολο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Την ουσία της τροπολογίας την δέχεστε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας): Ναι.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Δηλαδή, δεν καταργούνται;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας): Διαβάστε την τροπολογία. Μεταφέρονται
στις περιφέρειες και γίνονται διεύθυνση στις περιφέρειες, µε
προστασία των δικαιωµάτων των εργαζοµένων.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Ωραία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας): Πέραν αυτού, έχουµε δύο τροπολογίες οι
οποίες τυπικά -επαναλαµβάνω, τυπικά- δεν γίνονται δεκτές, αλλά
στις οποίες εισηγούµεθα νοµοτεχνικές βελτιώσεις. Ποιες είναι
αυτές:
Η πρώτη είναι η τροπολογία 1432/44 του συναδέλφου από τη
Νέα Δηµοκρατία, του κ. Κοντογιάννη, για τις υπαίθριες οργανωµένες αγορές που λειτουργούν ήδη τις Κυριακές. Έχουµε ήδη
εισηγηθεί νοµοτεχνική βελτίωση. Το αναφέρω, όµως, για λόγους
τάξεως, σε σχέση µε το πώς τοποθετούµαστε στην ουσία της
τροπολογίας και πώς στον τύπο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Άρα, η τροπολογία έχει
γίνει µε νοµοτεχνική βελτίωση σχεδόν δεκτή.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας): Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ωραία.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Τι θα πει αυτό;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας): Την έχει καταθέσει ο κ. Κοντογιάννης και
ο κ. Κουτσούκος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Έχει, όµως, ήδη µε νοµοτεχνική βελτίωση γίνει αποδεκτή.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας): Στην ουσία της έχει γίνει στην πραγµατικότητα αποδεκτή.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Άρα, µας λέτε ότι βαφτίζετε τις
τροπολογίες «νοµοτεχνικές βελτιώσεις».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Συνεχίστε, κύριε
Υπουργέ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας): Λέω αυτά τα οποία νοµίζω και παίρνω και
την ευθύνη των λεγοµένων µου.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Αυτό είναι που έχει σηµασία όταν
θα αποδοθούν οι ευθύνες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Πάλι για ευθύνες µιλάτε;
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Πάλι για ευθύνες!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Εννοείτε πολιτικές ευθύνες.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΣΣΗΣ: Αν είναι ποινικές, θα το βρουν στο δικαστήριο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας): Επίσης, θα ήθελα να µιλήσω για την τροπολογία που έχει κατατεθεί από το ΠΑΣΟΚ, την υπ’ αριθµόν
1436/48, που ζητά την άδεια συνεταιριστικής οργάνωσης ανά
δέκα παραγωγούς και µέχρι δεκαπέντε άδειες.
Δεχόµαστε την άδεια ανά δέκα παραγωγούς και όχι πενήντα
και θα γίνουν νοµοτεχνικές βελτιώσεις πάνω σε αυτό. Απορρίπτουµε…
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Τι ώρα; Στη µία το πρωί;
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας): Έχω πει, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κύριε Υπουργέ, µην
απαντάτε. Συνεχίστε εσείς.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας): Έχω πει ότι θα µιλήσω για τις νοµοτεχνικές βελτιώσεις. Αν θέλετε, να ολοκληρώσω την τοποθέτησή µου
επί των τροπολογιών. Προσπαθώ να είµαι ακριβής και παρακαλώ
για την υποµονή σας.
Απορρίπτουµε. Η τροπολογία 1425…
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Όχι απορρίπτετε, δεν δέχεστε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας): Σωστά, κύριε Πρόεδρε. Δεν δεχόµαστε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Πάντως, δεν είναι
ανάγκη να αναφερθείτε σε τροπολογίες που δεν δέχεστε. Δεν
είναι υποχρεωτικό. Όλες οι υπόλοιπες δεν γίνονται αποδεκτές.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Χρειάζεται να µας πείτε, κύριε Υπουργέ.
Έχουµε καταθέσει τροπολογίες.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας): Εάν, λοιπόν, δεν χρειάζεται, σταµατάω
εδώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κύριε Υπουργέ, για λόγους κοινοβουλευτικής τάξεως, για όσες δεν γίνονται αποδεκτές
λέτε: «οι υπόλοιπες βουλευτικές τροπολογίες δεν γίνονται αποδεκτές». Δηλώσατε ποιες γίνονται αποδεκτές.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Να µας απαντήσει ποιες τροπολογίες δεν
κάνει δεκτές από την αντιπολίτευση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Παρακαλώ! Δεν θα µου
επιβάλλετε…
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κύριε Πρόεδρε, µίλησε για τις τροπολογίες…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Δεν ανέφερε ποιες
ήταν. Μη φωνάζετε! Παρακαλώ. Δείξτε λίγο σεβασµό.
(Κωδωνοκρουσίες)
Ορίστε κύριε Υπουργέ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας): Εποµένως, δεν γίνονται δεκτές και τρεις
τροπολογίες, µια από το ΣΥΡΙΖΑ, µια από το ΚΚΕ και µια από
τους Ανεξάρτητους Έλληνες.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κύριε Υπουργέ…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Μη φωνάζετε.
Νοµοτεχνικές βελτιώσεις πότε θα φέρετε, κύριε Υπουργέ;
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Την τροπολογία για τα επιµελητήρια, γιατί
δεν την κάνετε δεκτή; Να µας εξηγήσετε τον λόγο, κύριε
Υπουργέ. Σας το ζήτησα από το Βήµα στην οµιλία µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Παρακαλώ, κυρία συνάδελφε.
Κύριε Υπουργέ, νοµοτεχνικές βελτιώσεις πότε θα κάνετε;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας): Θα κατατεθούν και οι νοµοτεχνικές βελτιώσεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Πότε;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας): Θα σας πω. Η πλειονότητα των νοµοτεχνικών βελτιώσεων σχετίζεται ευθέως µε τη ρύθµιση σε σχέση
µε τους Οργανισµούς Λαϊκών Αγορών, που ως διευθύνσεις µεταφέρονται στις περιφέρειες. Αυτές οι νοµοτεχνικές βελτιώσεις
είναι αρκετές, γιατί αφορούν πολλά άρθρα του νοµοσχεδίου,
όµως στην πραγµατικότητα σχετίζονται µε ένα θέµα.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Με τους εργαζόµενους.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας): Όχι µόνο µε τους εργαζόµενους. Γενικότερα, µε το καθεστώς της µεταφοράς των οργανισµών αυτών
στις περιφέρειες.
Και φυσικά, παρακολουθώντας τη συζήτηση θα φέρουµε και
νοµοτεχνικές βελτιώσεις σε σχέση µε το καθεστώς της λεγόµενης κλήρωσης βάσει κάποιων κανόνων διαφάνειας, βάσει αυτών
που επιτάσσει η κοινή λογική και βάσει και όσων έχουν ακουστεί
µέσα στην Αίθουσα. Αυτό, όµως, θα γίνει µέσα σε λίγη ώρα.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Τι ώρα υπολογίζετε; Θα µας
πείτε;
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ε’ Αν-
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τιπρόεδρος της Βουλής κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ)
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας): Θα δούµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Τον λόγο έχει ο κ.
Ουζουνίδης για έξι λεπτά. Επειδή είναι έξι λεπτά, για να µη χάνετε χρόνο, µπορείτε να µιλήσετε και από τη θέση σας.
ΜΑΡΙΝΟΣ ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Επειδή, κύριοι συνάδελφοι, το καλύτερο πανεπιστήµιο είναι η
λαϊκή, γι’ αυτό έχουν φέρει σήµερα στο νοµοσχέδιο που έχει να
κάνει µε τη λαϊκή και θέµατα παιδείας. Ας τα δει τουλάχιστον ο
κόσµος ότι το ένα είναι διακόσιες είκοσι οκτώ σελίδες και το άλλο
εκατόν σαράντα εννέα σελίδες.
Εµείς πήγαµε και σε λαϊκές και σε δουλειές και σε πανεπιστήµια. Μήπως θα έπρεπε κάποια στιγµή όποιοι ενδιαφέρονται να
εκλεγούν Βουλευτές, κύριε Πρόεδρε -µε όλο το σεβασµό και όλη
την αγάπη- να υποχρεώνονται να εργαστούν για περίπου µια δεκαετία και να έχουν κολλήσει µερικά ένσηµα, για να ξέρουν πώς
είναι η αγορά;
Ο µικροπωλητής στον Έβρο αναγκάζεται και πηγαίνει από την
Αλεξανδρούπολη µέχρι την Ορεστιάδα εκατόν είκοσι χιλιόµετρα
και άλλα εκατόν είκοσι, πάµε στα διακόσια σαράντα χιλιόµετρα.
Στα µαθηµατικά είµαι καλός. Πόσο κοστίζει το χιλιόµετρο το
πετρέλαιο; Στην ξεφτίλα, ο άνθρωπος θέλει 50 ευρώ βενζίνη, συν
κάτι να φάει να κάτι να πιεί.
Το Σάββατο -αν µε πιστεύετε- ήµουν στην Ορεστιάδα. Δεν
υπήρχανε δέκα αγοραστές. Πώς να συναντήσουµε τους ανθρώπους; Τι να τους πούµε;
Με όλη την αγάπη, µε όλο το σεβασµό, Πρόεδρε, εσείς είστε
συχνά εδώ. Έχει πολλούς «τουρίστες» που δεν έρχονται, δεν ενδιαφέρονται. Πέρα από την Κυβέρνηση, νοµίζω ότι οι συνάδελφοι είµαστε συχνά εδώ. Εκτός κι αν εσείς θεωρείτε ότι οι εποχές
σας, µε το συνάδελφο σας τον κ. Τσοχατζόπουλο, τον κ. Παπαντωνίου -θα καταθέσω εδώ δηµοσίευµα από τη «REAL NEWS»που έχουν φάει τα δισεκατοµµύρια του ελληνικού λαού, ήταν καλύτερες. Νοµίζω, Πρόεδρε, πως όχι. Με όλο το σεβασµό, µε όλη
την εκτίµηση, σας βλέπω συχνά. Όµως, οι κύριοι αυτοί δεν είναι
καλύτεροι από εµάς.
Καταθέτω το δηµοσίευµα για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Μαρίνος Ουζουνίδης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν δηµοσίευµα, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Ας τους χαίρεται ο ελληνικός λαός και η σηµερινή Κυβέρνηση.
Οι άνθρωποι αυτοί στις λαϊκές αγορές δεν έχουν να πληρώσουνε άλλο.
Επίσης, θέλω να πω, µε την ευκαιρία που µου δίνεται, ότι δεν
πατάει ένας Υπουργός στον Έβρο. Και αφού δεν έρχεται κανένας Υπουργός στον Έβρο, θα έρθει ο Έβρος εδώ, στη Βουλή.
Κύριε Υφυπουργέ Υγείας, να πάτε µία µέρα, κάποια στιγµή,
κάποιος εκ των τριών σας, στο Διδυµότειχο. Υπάρχει τεράστιο
πρόβληµα µε το νοσοκοµείο. Ήρθε εδώ ο Δήµαρχος Διδυµοτείχου, µε τον Σεβασµιότατο κ. Δαµασκηνό. Εγώ θα σας έστελνα
ένα τελεσίγραφο: «Ή θα έρθετε εσείς επάνω ή ξανά να µην πατήσετε.». Να πάτε να δείτε την κατάσταση. Το Ορµένιο από την
Αλεξανδρούπολη απέχει εκατόν ογδόντα χιλιόµετρα. Τα παιδιά
σας, η οικογένειά σας και τα δικά µου µπορούν σε δέκα λεπτά
να είναι σε νοσοκοµεία. Δεν µπορεί ο άρρωστος του Ορµενίου
να κάνει δύο ώρες να φτάσει στο Νοσοκοµείο Αλεξανδρούπολης.
Εγώ θα τα πω να τα ακούσουν εδώ οι υπεύθυνοι. Όσον αφορά
τα ένσηµα των εργαζοµένων στα γραφεία του ΠΑΣΟΚ, κύριε
Πρόεδρε: Έχουν καταβληθεί οι εισφορές στο ΙΚΑ; Και ζητάνε
από τους πωλητές να είναι τακτοποιηµένοι οικονοµικά;
Έχω εδώ µία εισαγγελική έρευνα από την εφηµερίδα «ΕΛΛΑΔΑ» για τον κ. Ροβέρτο Σπυρόπουλο, για αλχηµείες που έχει
κάνει. Να τον χαίρεστε και αυτόν, κύριε Πρόεδρε!
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Μαρίνος Ουζουνίδης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν δηµοσίευµα, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Επίσης, ήταν εδώ ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Στη θε-
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ωρία είναι πρώτος ο άνθρωπος. Άλλωστε, είναι και καθηγητής.
Πρώτα και πάνω απ’ όλα, όµως, θα πρέπει κάποια στιγµή, αγαπητέ συνάδελφε, το κράτος να είναι εντάξει. Και µιλάω για τους
κυβερνώντες. Στους κτηνοτρόφους, που θανάτωσαν τα ζώα
τους, δεν τους έχουν δώσει τα λεφτά και ζητάνε φορολογική ενηµερότητα;
Πώς θα πάµε εµείς έξω στους ανθρώπους να µιλήσουµε; Να
πούµε τι; «Το κράτος το υπέροχο.»; Κάποια στιγµή ας προβληµατιστεί κάποιος, κύριε Χατζηδάκη. Τι γίνεται; Οι άνθρωποι δεν
έχουν πάρει τα λεφτά τους. Δεν πρέπει να τα πάρουν;
Κι έχω εδώ κι ένα σωρό άλλα θέµατα τα οποία τρέχουν.
Κύριε Πρόεδρε, στις βιοµηχανικές περιοχές έχουν κάνει εδώ
και χρόνια ένα σωρό «µαϊµού» εργοστάσια. Γιατί δεν ψάχνετε
όλους αυτούς τους κλέφτες, για να µαζέψετε τα κλεµµένα κάποια στιγµή και κάθεστε και φορολογείτε τον ανθρωπάκο στη
λαϊκή µε τα δέκα ευρώ;
Το όνοµα Ανθόπουλος σας λέει κάτι; Ο κύριος αυτός έφαγε
µε χρυσά κουτάλια. Το γράφει, νοµίζω, η εφηµερίδα «Το ΠΡΩΤΟ
ΘΕΜΑ». Τι γίνεται; Θα µαζέψετε κάποια στιγµή τα λεφτά, τον
ιδρώτα των ανθρώπων οι οποίοι έχουν φτάσει σήµερα στα όρια;
Και µιλάτε για πλεόνασµα, για ανάπτυξη, µε ενάµισι εκατοµµύριο ανέργους επίσηµα, µε άλλο ενάµισι εκατοµµύριο µη δηλωµένους, µε άλλες πόσες χιλιάδες ανθρώπους οι οποίοι συντηρούνται από τους γονείς τους; Και κάθεστε και πουλάτε εδώ –
θα το πω έτσι λαϊκά- φύκια για µεταξωτές κορδέλες.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Όπως καταλάβατε,
έχετε εξαντλήσει τον χρόνο σας.
ΜΑΡΙΝΟΣ ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ: Σας παρακαλώ, δώστε µου ακόµα
λίγο χρόνο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ολοκληρώστε, παρακαλώ, σε ένα λεπτό.
ΜΑΡΙΝΟΣ ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ: Ναι.
Θα ήθελα να πω ακόµα µία φορά το εξής. Οι καιρικές συνθήκες στον Έβρο είναι Σιβηρίας. Σπίτι στον Κυπρίνο παρουσίασε
λογαριασµό της ΔΕΗ 744 ευρώ. Είχαν ένα µικρό παιδάκι, είχαν
ξυλόσοµπα και το βράδυ άναβαν το θερµό.
Κάντε κάτι, για την επόµενη χρονιά -είναι ακόµα νωρίς- στη βόρειο Ελλάδα, δώστε φθηνό πετρέλαιο. Ο χειµώνας ξεκινάει από
τον Σεπτέµβριο. Κάντε κάτι!
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Και εµείς ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο κ. Παναγιωτόπουλος για έξι λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τώρα που ο πόλεµος έρχεται στην Ευρώπη -έτσι δεν είναι;, θα µπορούσαµε εξ αυτής της αφορµής να προβληµατιστούµε
λίγο για την πραγµατική κλίµακα αυτών για τα οποία ερίζουµε
και αντιδικούµε εδώ πέρα και να ρίξουµε λίγο τους τόνους, να
λειτουργήσουµε ψύχραιµα, να συζητήσουµε, να αντιδικήσουµε
νηφάλια.
Έξαλλος λόγος, υπερβολές πάνω στις υπερβολές, το τέλος
του κόσµου το νοµοσχέδιο, στα σκουπίδια το νοµοσχέδιο, τερατούργηµα το νοµοσχέδιο! Τέλειο δεν είναι. Εδώ, όµως, είµαστε
να δούµε τι µπορεί να βελτιωθεί σε αυτό το καλό και χρήσιµο
κατά γενική οµολογία νοµοσχέδιο. Βέβαια, δεν έχω ακούσει τίποτε άλλο από αυτού του είδους τους τόνους από την Αντιπολίτευση, µία έσχατη καταστροφολογία.
Εδώ, λοιπόν, έχουµε µία νοµοθετική παρέµβαση, η οποία
όντως έρχεται να ρυθµίσει ένα κενό, να ενοποιήσει µία διάσπαρτη νοµοθεσία σχετικά µε το ζήτηµα της ρύθµισης του υπαιθρίου εµπορίου και των λαϊκών αγορών, να την κωδικοποιήσει
και εν πάση περιπτώσει να ρυθµίσει µία κατάσταση η οποία µέχρι
πρότινος όντως χαρακτηριζόταν και χαρακτηρίζεται από στοιχεία
άναρχης, ακόµα και έκνοµης, άσκησης εµπορικών δραστηριοτήτων, µε συχνά φαινόµενα συναλλαγής εδώ και εκεί, όχι παντού,
κάτω από το τραπέζι. Είναι γνωστά φαινόµενα σε όλους, όχι
άγνωστα. Και καλώς γίνεται αυτή η προσπάθεια νοικοκυρέµατος,
συµµαζέµατος, αυτού του νοµοθετικού πλαισίου.
Για να είµαστε, λοιπόν, χρήσιµοι σε αυτήν τη διαδικασία, θα
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στηριχθώ εγώ προσωπικά σε µερικές παραδοχές, προκειµένου
να καταλήξω και στα δύο σηµεία που εντόπισα, τα οποία αποτελούν κατά κάποιον τρόπο αγκάθια µέσα σε ένα χρήσιµο και καλό,
όπως είπαµε, νοµοσχέδιο. Κάτω από αυτό το πρίσµα, νοµίζω ότι
θα µπορέσουµε και να βοηθήσουµε -αυτοί τουλάχιστον που
πραγµατικά το εννοούµε και θέλουµε να βοηθήσουµε- τη νοµοθετική διαδικασία.
Πρώτη παραδοχή: Οι λαϊκές αγορές λειτουργούν όντως προς
όφελος του καταναλωτή, λόγω καλύτερης προσβασιµότητας του
καταναλωτή σε αυτές, εξοικείωσης του καταναλωτή µε τον έµπορο ή τον παραγωγό και βέβαια λόγω χαµηλών τιµών. Κανείς
δεν θέλει να καταλύσει ξαφνικά ή να διαλύσει τις λαϊκές αγορές.
Προσπαθούµε να βελτιώσουµε το πλαίσιο λειτουργίας τους.
Παραδοχή δεύτερη: Πωλητές λαϊκών αγορών, είτε έµποροι
είτε παραγωγοί, γενικώς δεν αποτελούν προνοµιούχα τάξη. Να
το δεχθούµε όλοι αυτό. Είναι µάλλον το αντίστροφο. Είναι ελεύθεροι επαγγελµατίες, οι περισσότεροι βιοπαλαιστές, σε συνθήκες αρκετά σκληρού ανταγωνισµού αγωνίζονται περισσότερο για
αξιοπρεπή διαβίωση παρά για πλουτισµό, µε όλα τα προβλήµατα
της εποχής και τη µειωµένη κατανάλωση εκ µέρους των αγοραστών των προϊόντων τους και την προβληµατική µετακίνηση σε
πολλές περιπτώσεις και λόγω του κόστους των καυσίµων, αν θέλετε, αυτές τις µέρες και του προβληµατικού καθεστώτος καταβολής των ασφαλιστικών τους εισφορών, ιδίως για τους εξ
επαρχίας ορµώµενους που είναι ασφαλισµένοι στον ΟΑΕΕ, όχι
στο ΙΚΑ, και εποµένως πληρώνουν το δίµηνο 960 ευρώ, αρκετά
περισσότερα από αυτά που πληρώνουν αυτοί που υπάγονται στις
αγορές του κέντρου.
Η τρίτη παραδοχή είναι ότι το νοµοθετικό πλαίσιο των λαϊκών
αγορών και η συνολική κατάστασή τους πρέπει όντως να υποστεί
µια ολοκληρωµένη νοµοθετική παρέµβαση που ρυθµίζει την κατάσταση όπως την περιέγραψα. Εδώ και η πανσπερµία των νοµοθετικών ρυθµίσεων θέλει κωδικοποίηση και οι έκνοµες συµπεριφορές πρέπει να αντιµετωπιστούν και τα προβληµατικά σηµεία
της λειτουργίας του συστήµατος πρέπει να αλλάξουν. Τα προβληµατικά όµως σηµεία.
Αυτό µε οδηγεί στην επόµενη παραδοχή: Δεν λειτουργούν όλα
τα συστήµατα των λαϊκών αγορών µε τον ίδιο τρόπο. Κατά κανόνα, έχω την αίσθηση, γιατί συζήτησα µε ανθρώπους αυτής της
αγοράς και εκπροσώπους τους αυτές τις µέρες, ότι οι λαϊκές
αγορές στην επαρχία λειτουργούν, θα έλεγα, µε κάπως καλύτερες εγγυήσεις διαφάνειας από τις αντίστοιχες αγορές στο κέντρο. Πραγµατικά είναι οµαλότερη εκεί η κατάσταση και µικρότερα τα προβλήµατα, ιδίως ως προς το επίµαχο σηµείο της τοποθέτησης των πωλητών, που πάει το Υπουργείο να ρυθµίσει µε
τη γνωστή κλήρωση, δηλαδή το ένα σηµείο που θα το χαρακτήριζα ως αγκάθι.
Όντως είναι ένας τρόπος να αντιµετωπιστεί η ευνοιοκρατία και
η αδιαφάνεια, όµως αυτή δεν παρατηρείται στις περιφερειακές
λαϊκές αγορές, κύριε Υπουργέ. Εδώ υπάρχει ένα ισχύον σύστηµα, βασισµένο στη µοριοδότηση από τη γνωµοδοτική επιτροπή του π.δ. 51/2006, σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότεροι του ενός ενδιαφερόµενοι για την ίδια θέση. Γίνονται οι αιτήσεις, πραγµατοποιείται η µοριοδότηση, όπου υπάρχει ισοβαθµία διενεργείται κλήρωση ενώπιον πενταµελούς επιτροπής µε
στελέχη της Διεύθυνσης Γεωργίας και Εµπορίου και της Πολεοδοµίας και εκπροσώπων των φορέων των λαϊκών αγορών -και
µπορεί να προστεθεί εδώ και ένας δικαστικός λειτουργός, για να
θωρακιστεί ακόµα περισσότερο το σύστηµα ως προς τη διαφάνεια της διαδικασίας- και η διαδικασία ολοκληρώνεται µε έγκριση
του αποτελέσµατος από την Επιτροπή Ανάπτυξης του Περιφερειακού Συµβουλίου, δηλαδή την περιφέρεια. Εδώ το σύστηµα
δουλεύει µε διαφάνεια και δικαιοσύνη. Ίσως αυτό που δουλεύει
δεν θα υπήρχε λόγος να το διορθώσουµε, αλλά θα υπήρχε λόγος
να διορθώσουµε αυτό που δεν δουλεύει. Αυτή, νοµίζω, είναι βασική λογική αρχή, όπως καταλαβαίνω.
Νοµίζω ότι, δεδοµένης και της εξαγγελθείσης διαφοροποίησης του κυβερνητικού εταίρου, αξίζει να προβληµατιστεί το
Υπουργείο. Μπορούµε, νοµίζω, να φτάσουµε σε ένα σύστηµα
που να ικανοποιεί όλες τις πλευρές. Η διαφοροποίηση αυτή, βέβαια, εµένα µε ξενίζει προσωπικά. Τη θεωρώ αδόκιµη, διότι µέχρι
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την Παρασκευή, που ξεκίνησε η συζήτηση στην Ολοµέλεια, η
θέση ήταν διαφορετική. Όµως, αυτή η κατάσταση πρέπει να ξεκαθαριστεί.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ολοκληρώστε, κύριε
Παναγιωτόπουλε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ολοκληρώνω.
Δεν πρέπει να υπάρχουν στην Κυβέρνηση οι καλοί και οι κακοί.
Το τελευταίο σηµείο, κύριε Πρόεδρε, µε την ανοχή σας, για
πολύ λίγο, είναι το ζήτηµα της προσκόµισης βεβαίωσης ασφαλιστικής ενηµερότητας σε περίπτωση χορήγησης ή ανανέωσης
άδειας.
Εδώ νοµίζω ότι χρειάζεται µια διορθωτική παρέµβαση, όµως
το Υπουργείο πρέπει να την κάνει σε συνέργεια µε το αρµόδιο
Υπουργείο Εργασίας. Νοµίζω ότι εδώ, από το Βήµα, θα µπορούσε να τοποθετηθεί ο Υπουργός και να κάνει µια θετική δήλωση πρόθεσης. Είναι δεδοµένο το µεγάλο πρόβληµα χιλιάδων
ελεύθερων επαγγελµατιών που καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές ή µάλλον δεν µπορούν να καταβάλλουν. Σας είπα για τα
960 ευρώ το δίµηνο που οφείλουν οι πωλητές στον ΟΑΕΕ. Εδώ,
όπως καταλαβαίνετε, έχουµε να κάνουµε µε πωλητές λαϊκών
αγορών που πληρώνουν περισσότερες εισφορές, για να έχουν
πρόσβαση σε µια µικρότερη αγορά, δηλαδή την αγορά των
επαρχιακών λαϊκών. Ένα µεγάλο ποσοστό δεν µπορεί να πληρώσει. Στο σύνολο το 60% περίπου των ελευθέρων επαγγελµατιών
αδυνατεί να καταβάλλει τις ασφαλιστικές του εισφορές, όχι βέβαια µόνο αυτοί των λαϊκών αγορών. Το υφιστάµενο σύστηµα
ρυθµίσεων, κατά γενική οµολογία, δεν εξυπηρετεί. Έτσι όπως
είναι τα πράγµατα τώρα, πολύ φοβούµαι ότι θα έχουµε προβληµατικές καταστάσεις ανθρώπων, οι οποίοι θα προσέρχονται για
να ανανεώσουν ή να πάρουν άδειες και δεν θα µπορούν να προσκοµίσουν ασφαλιστική ενηµερότητα. Να ξεκινήσει, λοιπόν, το
Υπουργείο τη συζήτηση µε το αρµόδιο Υπουργείο Εργασίας,
προκειµένου ενδεχοµένως να βελτιωθεί το σύστηµα ρυθµίσεων
και έτσι να µπορέσουµε να φτάσουµε σε µία λειτουργική λύση.
Αυτές, νοµίζω, οι δύο παρεµβάσεις θα µπορούσαν να γίνουν
από το Υπουργείο καλή τη πίστει, προκειµένου να στηριχθεί ένα,
όπως σας είπα, σχετικώς καλό και λειτουργικό νοµοσχέδιο.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκρότηµα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Τον λόγο έχει ο κ.
Ζαχαριάς για έξι λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µέσα στο κύµα των µνηµονιακών επιταγών και των νεοφιλελεύθερων µεταρρυθµίσεων στο νοµοσχέδιο για τις λαϊκές αγορές νοµοθετείται και ο περιορισµός
των παραδοσιακών εµποροπανηγύρεων από επτά ηµέρες, που
ήταν µέχρι τώρα, σε τρεις, στην αρχική µορφή του νοµοσχεδίου,
και µετά από ένα πραγµατικό παζάρι στις πέντε µέρες, µετά τις
νοµοτεχνικές βελτιώσεις.
Η αιτιολογική έκθεση αναφέρει και αιτιολογεί αυτήν την κατάσταση και τη ρύθµιση, τον περιορισµό για να βελτιωθεί ο ανταγωνισµός, χωρίς όµως να µας πει ποιος είναι ο κύκλος εργασιών
µερικών χιλιάδων µεροκαµατιάρηδων του λιανικού εµπορίου,
ποιο το οικονοµικό αποτέλεσµα, µε ποιον τρόπο παραβλάπτεται
η αισθητική των πόλεων, µε ποιες διαδικασίες εµποδίζεται ο εκσυγχρονισµός του εµπορίου.
Τα παραδοσιακά εµπορικά πανηγύρια χάνονται στα βάθη των
αιώνων, τουλάχιστον αυτά που γνωρίζω εγώ. Η εµποροπανήγυρις στην Παλαιά Επισκοπή της Τεγέας έχει θεσµοθετηθεί εκατόν
τριάντα χρόνια τώρα και υπάρχουν γραπτές αναφορές από την
εποχή της Ενετοκρατίας. Το ίδιο και τα πανηγύρια του Μυστρά
και του Γυθείου στη Λακωνία µε αναφορές στον 10ο αιώνα. Γίνονται συνέχεια, σε επάλληλα χρονικά διαστήµατα και δίνουν την
ευκαιρία για ένα πραγµατικό µεροκάµατο σε χιλιάδες οικογενειών. Μπορεί να µην έχουν την ίδια εµφάνιση και την οικονοµική
σηµασία σήµερα, αλλά είναι πλέον σηµαντικά γεγονότα λαϊκού
πολιτισµού. Ακριβώς αυτός ο λαϊκός πολιτισµός είναι που συνέχει και ενδυναµώνει την κοινωνική συνοχή, που είναι απαραίτητη
και σήµερα, που µπορεί να άλλαξε µεν µορφή η οικονοµία, αλλά
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οι ανάγκες των ανθρώπων για επαφή, για συνάντηση, για συζήτηση, για αντάµωµα συµπατριωτών είτε απ’ όλη την Ελλάδα είτε
απ’ όλο τον κόσµο παραµένει αναγκαία και ζωντανή.
Ελπίζω, κύριε Υπουργέ, ο χρονικός περιορισµός των παραδοσιακών πανηγυριών να µην είναι προαπαιτούµενο της τρόικας
ούτε µέρος της εργαλειοθήκης του ΟΟΣΑ και σας καλώ να το
αποσύρετε και να παραµείνουν οι επτά µέρες, όπως είχαν θεσµοθετηθεί παλαιότερα.
Όσον αφορά τις τροπολογίες του Υπουργείου Υγείας, θα
ήθελα να πω ότι συνεχίζεται για µία ακόµα φορά η αποσπασµατική διαδικασία εισαγωγής σηµαντικών νοµοθετηµάτων, που µπορεί καµµιά φορά να δίνουν και αναγκαίες λύσεις, αλλά όταν
αποτυπώνεται σε όλα αυτά µία προχειρότητα απερίγραπτη, όταν
γίνονται στο πόδι, σίγουρα θα υπάρχουν λάθη και σίγουρα θα
έχουµε ανάγκη και καινούργιων τροπολογιών και παρεµβάσεων.
Έτσι, λοιπόν, η τροπολογία που έχει καταθέσει το Υπουργείο
Υγείας έχει δύο σκέλη. Στο ένα ρυθµίζει τα όρια των εφηµεριών
του ιατρικού προσωπικού στα νοσοκοµεία από τον Σεπτέµβρη
που υπήρξε η προηγούµενη ρύθµιση µέχρι σήµερα και τι κάνει;
Αποτυπώνει µε ονοµασία ηµέρας µέσα στις καθηµερινές και στις
αργίες, όπως, παραδείγµατος χάριν, το Σάββατο ή την Κυριακή
-εξαιρέσιµη ηµέρα-, µε αποτέλεσµα να δυσκολεύει ενδεχοµένως
ακόµη περισσότερο την εφαρµογή του προγράµµατος των εφηµεριών στα νοσοκοµεία.
Από την άλλη, εξοντώνει και εξαλείφει κάθε ενδεχόµενο της
απαραίτητης µορφής της µεικτής εφηµερίας µέσα στα νοσοκοµεία. Είναι µία λειτουργική ανάγκη να υπάρξουν ιατρικές µεικτές
εφηµερίες, οι οποίες ανταποκρίνονται ακριβώς στις ανάγκες κυρίως των επαρχιακών νοσοκοµείων, που καλύπτουν τις ανάγκες
εφηµέρευσης και δίνουν τη δυνατότητα για περισσότερες εφηµερίες µε λιγότερα χρήµατα ενδεχοµένως, αλλά οπωσδήποτε µε
τη ζωντανή παρουσία, πρωινή και απογευµατινή, του ιατρικού
προσωπικού.
Στο δεύτερο σκέλος, η τροπολογία µεταθέτει χωρίς λόγο και
µάλιστα αναδροµικά, από την έναρξη του προηγούµενου νόµου,
από τον Φεβρουάριο του 2014, τη δυνατότητα χορήγησης αναστολής, ανάκλησης και ακύρωσης της λειτουργίας εργαστηρίων
φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης, που προβλέπεται από τον
νόµο που ψηφίσαµε το Φεβρουάριο να είναι στην αρµοδιότητα
των ιατρικών συλλόγων και όχι των υγειονοµικών περιφερειών.
Γιατί, κύριοι συνάδελφοι, γίνεται αυτό όχι προεκλογικά µάλιστα;
Μήπως πρόκειται για ανώνυµη, φωτογραφική όµως διάταξη και
µάλιστα προεκλογικού χαρακτήρα; Πιστεύω ότι είναι το δεύτερο
και νοµίζω ότι γι’ αυτό και µόνο πρέπει να αποσυρθεί από τον
κύριο Υπουργό.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, µε µία αναφορά στη βουλευτική
τροπολογία που πριν από λίγο ο κ. Χατζηδάκης έκανε δεκτή.
Μιλά για αυστηροποίηση των όρων ανάθεσης καθηκόντων Γενικού Επιθεωρητού του Σώµατος Επιθεωρητών Υγείας, ο οποίος
–παρακαλώ!- ορίζεται από τον Υπουργό τώρα, σύµφωνα µε την
τροπολογία, και όχι όπως γίνονταν µέχρι σήµερα, δηλαδή από
ειδικό υπηρεσιακό συµβούλιο.
Ποια είναι η αυστηροποίηση, όταν µάλιστα αυξάνονται και τα
χρόνια της θητείας του Γενικού Επιθεωρητή από τρία σε τέσσερα;
Θεωρώ ότι οπωσδήποτε θα γινόταν βέβαια αποδεκτή. Είναι µια
τροπολογία η οποία επιτείνει την κατάσταση του να βλέπουµε
γεγονότα στα νοσοκοµεία, τη στιγµή που πραγµατικά υπάρχει
καταρράκωση του Εθνικού Συστήµατος, υπάρχει σοβαρή υποχρηµατοδότηση, υπάρχουν οι άνθρωποι που δεν έχουν υπηρεσίες, είτε στη δευτεροβάθµια είτε στην πρωτοβάθµια, υπάρχουν
άνθρωποι που πεθαίνουν χωρίς φάρµακα και χωρίς περίθαλψη.
Εµείς χρειαζόµαστε ένα «δικό µας παιδί», διορισµένο κατευθείαν από τον Υπουργό και ελεγχόµενο, έναν άνθρωπο που
δήθεν θα επιθεωρεί τα νοσοκοµεία και θα δηµιουργεί γεγονότα.
Γι’ αυτό πρέπει να ανατραπεί η κατάσταση όσο το δυνατόν γρηγορότερα, για να µην υπάρχουν πια «δικά µας παιδιά» και να µην
υπάρχει αυτή η κατάσταση στη δηµόσια διοίκηση.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
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(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Τον λόγο έχει η κ.
Φούντα για έξι λεπτά.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω
τον λόγο επί της διαδικασίας;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Παρακαλώ, αν το επιτρέπει η κ. Φούντα.
ΝΙΚΗ ΦΟΥΝΤΑ: Βεβαίως.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ πολύ.
Ζήτησα τον λόγο επειδή ενηµερωθήκαµε και τώρα µου έφεραν
µία συµπληρωµατική ηµερήσια διάταξη, σύµφωνα µε την οποία
η σηµερινή συζήτηση θα συνεχιστεί και αύριο. Βλέπω, δηλαδή,
Τρίτη 6 Μαΐου, ώρα 18.00’, σχέδια νόµων Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, συνέχιση της συζήτησης επί του σχεδίου νόµου:
«Άσκηση εµπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήµατος».
Επειδή εδώ τουλάχιστον όπου βρισκόµαστε δεν ακούσαµε κάτι
τέτοιο ούτε αποφασίστηκε κάτι τέτοιο, ο δε Υπουργός, που τον
ρωτάµε τόσην ώρα εναγωνίως πότε θα φέρει νοµοτεχνικές βελτιώσεις, τις οποίες έχει εξαγγείλει, και τι πρόκειται να γίνει, δεν
είπε τίποτα τέτοιο, µπορούµε να έχουµε µία υπεύθυνη απάντηση
ποιος τα αποφασίζει αυτά και πώς;
Εν πάση περιπτώσει, κάθε φορά που έρχεται η Κυβέρνηση σε
δύσκολη θέση γιατί οι συνιστώσες της συγκρούονται, µπορεί να
φέρνει εδώ στη Βουλή το, διαδικαστικό έστω, ζήτηµα του αν θα
συνεχιστεί η συζήτηση αύριο και να µη λαµβάνει τις αποφάσεις
σε κλειστές πόρτες, εξωδιαδικαστικά και αντιδιαδικαστικά;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κυρία Κωνσταντοπούλου, συνεχίζεται αυτήν τη στιγµή η συζήτηση και θα δούµε,
αναλόγως του τι θα προκύψει, αν ο χρόνος επαρκεί, θα το συζητήσουµε αύριο. Αλλά για να συζητηθεί αύριο πρέπει να οριστεί
κάποια ώρα πιο πριν, γιατί υπάρχει άλλο νοµοσχέδιο, ή θα γίνει
εµβόλιµη συνεδρίαση. Αυτό θα αποφασιστεί ανάλογα και µε την
πρόοδο εδώ, γιατί θέλουν να µιλήσουν πάνω από δέκα οµιλητές,
είναι και οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι, θα µιλήσει και ο
Υπουργός προφανώς για τις βελτιώσεις. Αυτό θα το δούµε.
Αυτήν τη στιγµή, λοιπόν, συνεχίζουµε κανονικά τη συζήτηση.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Θα ήθελα τον λόγο, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ναι, κύριε Πρόεδρε.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε µου
όµως µισό λεπτό ακόµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Αυτό προσπαθούµε
να λύσουµε. Θα σας το πούµε.
Ορίστε, κυρία συνάδελφε.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Εδώ εµφανίζεστε και εσείς να
λέτε ότι δεν υπάρχει τέτοια απόφαση. Η ηµερήσια διάταξη όµως
εκδόθηκε και έχει αναρτηθεί. Τα κροκοδείλια δάκρυα, ξέρετε, για
τη διολίσθηση των θεσµών και την κατάντια των διαδικασιών δεν
έχουν νόηµα, αν η πράξη τελικά µας βγάζει τη γλώσσα και καγχάζει και ηµείς άδωµεν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Μην κάνετε χαρακτηρισµούς. Ήµουν συγκεκριµένος.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Τι χαρακτηρισµούς έκανα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Για κροκοδείλια δάκρυα κ.λπ.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι, γιατί εδώ βλέπω ότι έχει
προαποφασιστεί κάτι και εδώ όλοι υποτίθεται ότι προσποιούµαστε πως δεν έχει αποφασιστεί.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Δεν το γνωρίζω. Τι
θέλετε να σας πω παραπάνω; Δεν γνωρίζω αυτήν τη διάταξη, δεν
ξέρω αν πρόκειται για το ίδιο νοµοσχέδιο. Αυτό που ξέρω είναι
ότι, όταν ανέλαβα, µε ενηµέρωσε ο κ. Τραγάκης ότι για αύριο και
ώρα 19.30’ έχει οριστεί η ονοµαστική ψηφοφορία που έχετε ζητήσει και συνεχίζεται κανονικά η συζήτηση.
Ο κ. Κακλαµάνης έχει ζητήσει τον λόγο.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, σύµφωνα µε
τον Κανονισµό, η συζήτηση συνεχίζεται µέχρι εξαντλήσεως,
όπως ξέρετε, του καταλόγου των οµιλητών.
Γιατί σας άκουσα τώρα που είπατε για εµβόλιµη συνεδρίαση.
Υποθέτω ότι είναι µια σκέψη που την εκφράσατε τώρα. Νοµίζω
ότι αρµοδιότητα του Προέδρου, µε τον οποίο θα συνεννοηθείτε,
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είναι η έκδοση των αποφάσεων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ναι, σας είπα, κύριε
Πρόεδρε, ότι αυτήν τη στιγµή συνεχίζουµε τον κατάλογο.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κατά συνέπεια ή θα συνεχιστεί
η συζήτηση -κάποτε συζητούσαµε µέχρι το πρωί- ή –και το δικαιούται από τον Κανονισµό- θα βγάλει άλλη ηµερήσια, όπου θα
πει ότι βάζει εµβόλιµη αύριο. Αλλά, σ’ αυτήν την περίπτωση να
µην ταλαιπωρούµεθα όλοι. Δηλαδή, ή συνεχίζουµε και τελειώνει
απόψε, µε ό,τι βελτιώσεις θα κάνουµε, ή αν η Κυβέρνηση, οι
Υπουργοί δεν είναι έτοιµοι…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Πολύ σωστά τα λέτε,
κύριε Πρόεδρε.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Αν δεν µας παίρνει ο χρόνος,
µπορούµε να το κάνουµε αύριο και να αρχίσει η συζήτηση του
άλλου νοµοσχεδίου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ωραία, όπως το λέτε.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Γι’ αυτά, όµως, συνεννοηθείτε
µε τον Πρόεδρο…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Αυτό κάνουµε, κύριε
Πρόεδρε. Έχετε απόλυτο δίκιο.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Το λέω, επειδή απλά αυτά λέγονται και ακούγονται από κόσµο που παρακολουθεί, αλλά δεν
ξέρει ότι η ηµερήσια διάταξη δεν είναι αρµοδιότητα ούτε του Β’
Αντιπροέδρου ούτε του Γ’ Αντιπροέδρου, αλλά του Προέδρου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Έτσι είναι, κύριε
Πρόεδρε.
Θέλω να διορθώσω την κ. Κωνσταντοπούλου, ότι αυτό που
έχει στο χέρι για την ηµερήσια διάταξη, δεν έχει εκδοθεί τώρα,
κυρία Κωνσταντοπούλου. Έχει εκδοθεί εδώ και µέρες και αυτό
που λέτε αφορά την ψήφιση στο σύνολο. Έτσι γίνεται πάντα.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Πριν καταθέσουµε αίτηµα, κύριε
Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Με συγχωρείτε, έτσι
γίνεται πάντα. Και ξέρετε καλά…
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Μπορώ να έχω τον λόγο, κύριε
Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Όχι, δεν έχετε τον
λόγο.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Μα, θα ήθελα να σας πω…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Δεν σας έδωσα τον
λόγο, κυρία Κωνσταντοπούλου.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Συγγνώµη, µε διορθώνετε και
δεν έχω τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Όχι. Λέω, λοιπόν, ότι
αυτό που έχετε είναι όπως λέµε, όταν τελειώνουµε ένα νοµοσχέδιο και αναφέρουµε «την Τρίτη θα συζητηθεί στο σύνολο». Αυτό
είναι.
Λοιπόν, κυρία Φούντα, έχετε τον λόγο.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε µου
να σας πω ότι…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Όχι, έχουµε τελειώσει.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Όχι, µισό λεπτό. Λέει: «Αθήνα, 5
Μαΐου».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Μα, κυρία Κωνσταντοπούλου, ξέρετε ότι όταν ένα νοµοσχέδιο τελειώνει …
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Τελειώνει στις 5 Μαΐου, κύριε
Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ναι, κυρία Κωνσταντοπούλου, γιατί σήµερα …
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Σήµερα εκδόθηκε, λοιπόν!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Μα, δεν το καταλαβαίνετε;
Κυρία Αµµανατίδου, εσείς που είστε παλιά και έµπειρη, πείτε,
σας παρακαλώ, ότι, όταν συζητιέται ένα νοµοσχέδιο και τελειώνει, την επόµενη ηµέρα ορίζει ο Πρόεδρος –θα σας τα πει ο
Πρόεδρος- την ψήφιση στο σύνολο.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Άρα, κύριε Πρόεδρε, εδώ δεν
είναι η ψήφιση του νοµοσχεδίου…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Επειδή, λοιπόν,…
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Και επειδή είστε σε αµηχανία…

11264

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Εγώ;
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Γιατί πριν λέγατε άλλα πράγµατα, γι’ αυτό έκανε παρέµβαση και ο κ. Κακλαµάνης…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Σας παρακαλώ, µάθετε τον Κανονισµό! Όταν ένα νοµοσχέδιο τελειώνει, την επόµενη µέρα ή όποτε ορίζει το Προεδρείο, ψηφίζεται στο σύνολο.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Έχει τελειώσει το νοµοσχέδιο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Όταν θα τελειώσει,
αυτό λέει.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Εδώ δεν λέει ψήφιση, λέει συνέχιση της συζήτησης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ωραία, τελειώσαµε.
Όσοι κατάλαβαν, κατάλαβαν.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Και από τη θέση του Προέδρου
να µην προσβάλλετε τους Βουλευτές.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Δεν έχετε τον λόγο.
Είστε η Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπος;
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Και η προηγούµενη αναφορά
σας ήταν ευθέως προσβλητική.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Δεν έχετε τον λόγο.
Καταλαβαίνετε; Δεν γράφονται αυτά, κυρία Κωνσταντοπούλου.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Δεν γράφονται αυτά
που λέτε και δεν έχετε τον λόγο.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Δεν µιλάτε. Δεν είστε
Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπος, να παίρνετε τον λόγο όποτε θέλετε.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Δεν προσβάλω κανέναν.
Κυρία Φούντα, τα βλέπετε; Καθυστερήσαµε τώρα δέκα λεπτά
µε το µισό λεπτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Η κ. Φούντα φταίει; Η κ. Κωνσταντοπούλου έκανε διάλογο. Σας παρακαλώ πολύ!
ΝΙΚΗ ΦΟΥΝΤΑ: Μα, είναι σοβαρά πράγµατα τώρα αυτά; Σας
παρακαλώ πολύ!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ακούσατε τι είπα
εγώ; Γιατί είστε αρπαγµένος; Καταλάβατε τι ήθελα να πω;
ΝΙΚΗ ΦΟΥΝΤΑ: Μα, εσείς δεν δώσατε τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Έδωσα τον λόγο
στην κ. Φούντα και λέει η κ. Φούντα, που θα µπορούσε να πάρει
τον λόγο και να µιλήσει, εντάξει, ας αφήσουµε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Με τη δική σας παραίνεση!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ωραία, εντάξει, είµαστε όλοι έτοιµοι για άρπαγµα.
Κυρία Φούντα, έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΗ ΦΟΥΝΤΑ: Ειλικρινά σας µιλάω, δεν αντέχεται άλλο αυτό.
Κύριε Υφυπουργέ, έχει γίνει µεγάλη συζήτηση για το εν λόγω
σχέδιο νόµου και µε αφορµή αυτό έχουν λάβει χώρα αρκετές κινητοποιήσεις. Μολονότι σε µεγάλο βαθµό το νοµοσχέδιο όντως
συνιστά κωδικοποίηση ενός υφιστάµενου πλαισίου, οι όποιες αλλαγές επιφέρει αυτό έχουν βρει ζωηρές διαφωνίες.
Σας είχαµε επιστήσει την προσοχή στο ότι θα ήταν σαφώς καλύτερα αν το αρµόδιο Υπουργείο δεν είχε επιλέξει, για άλλη µια
φορά, να προβεί σε ρυθµίσεις χωρίς προηγούµενη διαβούλευση
µε τις κοινωνικές οµάδες, τις οποίες αφορά άµεσα. Έγινε µόλις
για έξι µέρες διαβούλευση, κύριε Υπουργέ, και ήταν τις ηµέρες
του Πάσχα. Πολλά προβλήµατα θα είχαν αποφευχθεί, αν δεν είχε
γίνει αυτό. Τουλάχιστον έτσι πιστεύω προσωπικά. Και ίσως να
µην έµενε χωρίς να έχει καλά θεµελιωµένα επιχειρήµατα αυτό το
νοµοσχέδιο.
Θα θέλαµε το νοµοσχέδιο να συνιστά ένα εντελώς οργανωµένο πλαίσιο που θα είχε επίκεντρο τον καταναλωτή. Σας είπαµε
ότι δεν έγινε αρκετός λόγος για τον καταναλωτή, αρκετός λόγος
για την ανταγωνιστικότητα µεταξύ των παραγωγών, των επαγγελµατιών κ.λπ.. Εγώ προσωπικά θα κάνω µια εισήγηση στην ίδια
ρότα µε τις εισηγήσεις που είχα κάνει στην επιτροπή.
Όσον αφορά το επίµαχο ζήτηµα των λαϊκών αγορών, η κλήρωση παρουσία δικαστικού λειτουργού –ας το παραδεχτούµε και
ας το παραδεχτούµε όλοι- είναι µια καλή ρύθµιση, που όντως
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µπορεί να αναιρέσει δοσοληψίες κάτω από το τραπέζι ή προνοµιακές µεταχειρίσεις. Η καθιέρωση ενός συστήµατος κυκλικότητας κάθε χρόνο κατά µία θέση, που ενσωµατώθηκε, νοµίζω και
θεωρώ ότι θα έπρεπε να έχει καλύψει κάποιους που δυσφορούσαν για τη δυνητική αλλαγή της θέσης και το ενδεχόµενο χάσιµο
της πελατείας τους.
Δεν µπορούµε να συναινούµε στο να διατηρούν κάποιοι διά
παντός προνοµιακές θέσεις και κάποιοι άλλοι να είναι «ο τελευταίος τροχός της αµάξης», βάσει µιας χρονολογικής ιεραρχίας
που στήθηκε πάνω στην αδιαφάνεια κάποιες φορές. Ας είµαστε
όλοι έντιµοι σε αυτό. Όσο κατανοητό και αν είναι το γεγονός ότι
οι πωλητές και οι παραγωγοί χρειάζονται µια σταθερή γεωγραφική συντεταγµένη εντός της λαϊκής για λόγους αναγνωρισιµότητας προς τους πελάτες τους, τόσο κατανοητό πρέπει να γίνει
πως πρέπει να απεµπλακούµε από τα «φέουδα». Αυτό είναι το
θετικό του άρθρου 5.
Σας είπαµε πει και στην επιτροπή, κύριε Υφυπουργέ, -και
αυτήν την ένσταση την έχει διατυπώσει και η νοµοπαρασκευαστική επιτροπή της Βουλής- ότι τα κριτήρια δεν είναι αυτά που
καθορίζονται και διαµορφώνονται, για να µην µπορεί κανένας να
έχει ενστάσεις πάνω σε αυτό που επιχειρείτε να κάνετε. Για να
µη χαθούν θέσεις εργασίας, θα έπρεπε να εξασφαλίζονται οι minimum θέσεις που υπάρχουν και από εκεί και πέρα για τις νέες
θέσεις να µπαίνουν κριτήρια.
Ενδεικτικά, η νοµοπαρασκευαστική επιτροπή λέει ότι το άρθρο
5 θα έπρεπε ενδεχοµένως να εξειδικευτεί περαιτέρω κατ’ εφαρµογήν του άρθρου 43 παράγραφος 2 του Συντάγµατος, µε κριτήρια καθορισµού του ανώτατου αριθµού των θέσεων πωλητών
για όλες τις λαϊκές αγορές, ο οποίος συναρτάται µε τον πληθυσµό του δήµου, όχι βάσει της τελευταίας απογραφής, που µπορεί να είναι δεκαετίας, αλλά βάσει συγκεκριµένου αριθµού
θέσεων πωλητών ανά αριθµό κατοίκων που εσείς θα καθορίζετε.
Επίσης, στην επιτροπή σάς είχα ζητήσει αν µπορεί να ειδωθεί
το νοµοσχέδιο µε δύο διαφορετικούς τρόπους, από µια οπτική
γωνία για την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη και από µια άλλη οπτική
γωνία για την υπόλοιπη Ελλάδα. Κάτι τέτοιο δεν έγινε. Αυτή είναι
η προσωπική µου άποψη.
Επίσης, στο άρθρο 5 το «κατά προτεραιότητα», που οι δήµαρχοι δύνανται και υποχρεούνται να παρέχουν τις θέσεις πλέον στις
λαϊκές που είναι υπ’ ευθύνη τους, είναι πάρα πολύ ασαφές. Ούτε
εδώ έγινε κάποια νοµοτεχνική βελτίωση.
Επειδή είναι λίγος ο χρόνος, συνεχίζω µε τα σηµαντικότερα
ζητήµατα ως προς την οµαλή λειτουργία των λαϊκών, που έπρεπε
να ρυθµιστούν και δεν ρυθµίστηκαν, πέρα από το άρθρο 5. Αυτά
αφορούν: την εποχικότητα των αγροτικών προϊόντων –σε καµµία
περίπτωση δεν λύθηκε το ζήτηµα αυτό-, τον καθορισµό των ηµερών της λαϊκής από την περιφέρεια –ώστε να µη συµπίπτουν οι
µέρες λαϊκής µεταξύ τους και οι άνθρωποι να χάνουν τις δουλειές τους, αφού δεν θα µπορούν ουσιαστικά να ανταποκρίνονται
σε περισσότερες ηµέρες εργασίας–, τη θέσπιση του ωραρίου
λειτουργίας των λαϊκών, ώστε οι ίδιοι οι εργαζόµενοι στις λαϊκές
να έχουν καλύτερες συνθήκες εργασίας, τη µεγαλύτερη δυνατή
γνωστοποίηση της προκήρυξης του άρθρου 14 για τους
επαγγελµατίες πωλητές λαϊκών αγορών, ώστε να ενηµερώνονται
εγκαίρως για αυτήν την προκήρυξη.
Επίσης, προτείναµε την απλοποίηση της διαδικασίας πρόσληψης υπαλλήλου από παραγωγό και επαγγελµατία πωλητή,
που, λόγω γραφειοκρατικού όγκου, λειτουργεί αποτρεπτικά για
τη νόµιµη οδό. Το τελευταίο πράγµα που θέλουµε αυτήν τη
στιγµή είναι λίγη ακόµα µαύρη εργασία, κύριε Υφυπουργέ.
Το θέµα της ασφαλιστικής ενηµερότητας, καλύφθηκε µερικώς.
Μόλις άκουσα ότι ο Υπουργός έκανε δεκτή µία τροπολογία για
τις ασφαλιστικές ενηµερότητες και τους διακανονισµούς.
Θέλουµε να γίνουν καλύτεροι οι διακανονισµοί.
Θέλουµε να δίνουµε τη δυνατότητα σε επαγγελµατίες που δεν
µπορούν να καλύψουν αυτήν τη στιγµή αυτήν τους την υποχρέωση -και πρέπει να την καλύψουν, δεν λέµε το αντίθετο- να µην
πετιούνται εκτός επαγγέλµατος. Αυτό είναι κάτι το οποίο, νοµίζω,
θέλουµε όλοι. Ας τους δώσουµε τη δυνατότητα µε αξιοπρέπεια
και συνέπεια να προχωρήσουν.
Το σηµαντικότερο από όλα, κατ’ εµένα, από τον ορθό διαχω-
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ρισµό µεταξύ εµπόρων και πωλητών –ακόµα και µε έναν απλό
τρόπο, ο οποίος προτάθηκε κι από εµένα την ίδια, στον ίδιο διάδροµο, αριστερά και δεξιά οι πωλητές, για να µην υπάρχει ο διαχωρισµός ο κάθετος, µε τον οποίο διαφωνούσαν οι ίδιοι οι
ενδιαφερόµενοι- είναι η συνεννόηση µε το Υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης για τη λειτουργία του σηµαντικού θεσµού των farmer
markets, τη σχέση που θα έχει αυτός µε τις λαϊκές αγορές και τη
διεύρυνση της πώλησης των προϊόντων χωρίς µεσάζοντες,
καθώς µειώνει τις πρόσθετες επιβαρύνσεις, αποκλείει στάδια
κερδοσκοπίας και κλείνει την ψαλίδα υπέρ του καταναλωτή.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Θα µπορούσαν να υπάρξουν, λοιπόν, πολλές διορθωτικές τροποποιήσεις ως προς αυτά τα ζητήµατα. Αντ’ αυτού κι ενώ το νοµοσχέδιο έχει συζητηθεί στην επιτροπή, φέρνετε τροπολογία,
ώστε να καταργηθεί η αυτονοµία των Οργανισµών των Λαϊκών
Αγορών Αθήνας και Θεσσαλονίκης και να µεταφερθούν στις περιφέρειες.
Καταργείτε ουσιαστικά εσείς ο ίδιος, µετά από συζήτηση όλων
αυτών των προτάσεων και µετά από ό,τι κατέθεσε ο καθένας,
επτά ολόκληρα άρθρα από το νοµοσχέδιο, συν το ότι τροποποιείτε τρία, τέσσερα άρθρα, στα οποία γίνεται ρητή αναφορά στις
αρµοδιότητες αυτών των οργανισµών. Κάτι τέτοιο δεν πρέπει να
κάνει κανέναν από εµάς υπερήφανο. Θα θέλαµε να µας πείτε κάτι
πάνω σε αυτό.
Τελειώνοντας -µε αποσιωπητικά- θα ήθελα να πω ότι τα έσοδα,
δυστυχώς, από αυτούς τους οργανισµούς είναι µεγάλα.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κι εµείς ευχαριστούµε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο για λίγα
λεπτά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ορίστε, κύριε
Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θέλω πραγµατικά µε πολύ σεβασµό, µετά την τελευταία τοποθέτηση της κ. Φούντα, να µιλήσω, γιατί έχω εδώ τα Πρακτικά και
το τι ανέφερε η ίδια στην επιτροπή.
Κυρία Φούντα, δεν θέλω ούτε να σας δυσκολέψω ούτε τίποτα.
Αντικατασταθήκατε από εισηγήτρια από το κόµµα σας σε αυτό
το νοµοσχέδιο –είναι σεβαστό, δεν το σχολιάζω- την ώρα κατά
την οποία στην επιτροπή είχατε διατυπώσει τις απόψεις σας κι
ό,τι παρατηρήσεις είχατε κάνει επί του νοµοσχεδίου τις κάναµε
αποδεκτές καλοπίστως.
Πείτε µου, σας παρακαλώ, πώς, ενώ έχετε διατυπώσει επιφύλαξη στην επιτροπή και εν συνεχεία ερχόµαστε και κάνουµε δεκτές όλες σας τις παρατηρήσεις, έρχεστε σαν κόµµα κι αλλάζετε
στάση και περνάτε στην καταψήφιση του νοµοσχεδίου; Ειλικρινά,
εγώ αυτό δεν µπορώ να το καταλάβω. Εάν αυτό…
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Την αλλαγή πού την είδατε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Εσείς, κύριε Αναγνωστάκη, γιατί παρεµβαίνετε;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Είναι δεύτερη φορά που µιλάει για µεταβολή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Γιατί παρεµβαίνετε;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Παρεµβαίνω ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Σας έχει δώσει κανείς τον λόγο;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Παίρνω τον λόγο, γιατί είµαι
Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Μα, δεν γίνεται αυτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Παρεµβαίνω ως κοινοβουλευτικός. Προσβάλλει την τιµή και την υπόληψη ενός κόµµατος
ο κύριος Υπουργός, που δεν είναι ούτε καν Βουλευτής.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Τελειώσατε;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης και Αντα-
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γωνιστικότητας): Κύριε Αναγνωστάκη, είναι κατανοητή η δυσκολία σας…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Υπουργέ, µισό
λεπτό!
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας): …αλλά εδώ, θέλετε, δεν θέλετε, θα πάρετε
θέση, διότι και οι κρίνοντες κρίνονται.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Υπουργέ, µισό
λεπτό!
Κύριε Αναγνωστάκη, µην είστε συνήγορος. Ο Υπουργός αναφέρθηκε στην κ. Φούντα. Η κ. Φούντα ζήτησε τον λόγο και θα
απαντήσει η κ. Φούντα. Εσείς γιατί παίρνετε τον λόγο, χωρίς να
σας τον δώσω; Συνεννοηθήκαµε; Η κ. Φούντα δεν χρειάζεται συνήγορο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Δεν κάνω τον συνήγορο.
Είµαι Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος κι απαιτώ τον ίδιο σεβασµό
που δείχνω σε εσάς. Εντάξει; Τίποτα περισσότερο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Αναγνωστάκη,
δεν έχετε σεβασµό, διότι παίρνετε τον λόγο…
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Εκεί να κάνετε την παρατήρηση, όχι από εδώ, κύριε Πρόεδρε. Να µάθει να απευθύνεται ο
κ. Σκορδάς µε τον δέοντα σεβασµό!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Εσείς γιατί παίρνετε
τον λόγο;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Θα πρέπει να τον διακρίνει
σεβασµός. Γιατί δεν φέρει την κοινοβουλευτική ιδιότητα!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Αναγνωστάκη,
θα συνεννοηθούµε; Δεν έχετε τον λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Είναι δοτός, δεν είναι ούτε
καν αιρετός!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ωραία, φωνάζετε.
Σας λέω ότι δεν έχετε τον λόγο.
Κύριε Σκορδά, ένα λεπτό, για να συνεννοηθούµε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Μιλάει και ο κ. Σκορδάς!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Σας παρακαλώ!
Έχετε Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο. Άρα, λοιπόν, µπορεί να
πάρει τον λόγο και να απαντήσει στον Υπουργό. Αυτή είναι η διαδικασία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Περιµένω να µου δώσετε τον
λόγο µετά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Μα, αφήστε µε, σας
παρακαλώ! Δεν έχετε τον λόγο και πετιέστε συνέχεια και µετά
λέτε ότι σέβεστε το Προεδρείο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Θα πρέπει, κύριε Πρόεδρε,
όταν προσβάλει κόµµατα ο κύριος Υπουργός, ο δοτός Υπουργός, να παρεµβαίνετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Εντάξει, µε συγχωρείτε πάρα πολύ, κύριε συνάδελφε. Ίσως είναι η ώρα, αλλά δεν
µπορούµε να συνεννοηθούµε ούτε επί της διαδικασίας.
Επαναλαµβάνω, κύριε Αναγνωστάκη, ότι ο Υπουργός είπε
αυτά που είπε και κακώς έκανε προσωπικές αναφορές, διότι δηµιουργεί θέµα προσωπικό και καλώς η κ. Φούντα ζήτησε τον
λόγο.
Επίσης, για να συνεννοηθούµε επιτέλους, για οποιεσδήποτε
αναφορές δεν θα πετιούνται όλοι οι Βουλευτές. Έχετε Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο. Όταν, λοιπόν, τελειώσει ο κ. Σκορδάς και
αν θέλει να πάρει τον λόγο για να απαντήσει, θα απαντήσει. Αυτή
είναι η διαδικασία και πρέπει επιτέλους να συνεννοηθούµε.
Κύριε Σκορδά, επαναλαµβάνω την έκκληση και προς εσάς. Οι
προσωπικές αναφορές δηµιουργούν θέµατα επί προσωπικού.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας): Κύριε Πρόεδρε, δεν έκανα προσωπική αναφορά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Είπατε για την κ.
Φούντα.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας): Ήταν εισηγήτρια του νοµοσχεδίου στην επιτροπή. Ό,τι παρατηρήσεις έκανε, ό,τι ζήτησε να διορθωθεί, στο
πλαίσιο του κοινοβουλευτικού διαλόγου στο νοµοσχέδιο, το αποδεχτήκαµε. Αν δεν είναι ακριβές αυτό που λέω, παρακαλώ να
απευθυνθεί κάποιος στα Πρακτικά, και των επιτροπών και της
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συζήτησης επί της αρχής. Από κει και πέρα…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ωραία.
Ορίστε, κυρία Φούντα, έχετε τον λόγο επ’ αυτού.
ΝΙΚΗ ΦΟΥΝΤΑ: Κύριε Υπουργέ, είναι τουλάχιστον αστείο να
µιλάτε εσείς για µεταβολή της δικής µου στάσης τη στιγµή που,
όπως έκλεισα την οµιλία µου, µεταβάλατε εσείς και αναιρέσατε
τον εαυτό σας για επτά ολόκληρα άρθρα και ένα κεφάλαιο, το
κεφάλαιο Ε’ του νοµοσχεδίου, συν αυτά τα τρία άρθρα στα οποία
κάνετε την αναφορά. Το νοµοσχέδιο αυτό που είχατε φέρει στην
επιτροπή δεν έχει καµµία σχέση µε αυτό που ήρθε εδώ πέρα.
Κατά τα άλλα, είπα κάτι διαφορετικό από αυτό που είπα στις
επιτροπές; Όπως καταλάβατε πάρα, πάρα πολύ καλά, αφιέρωσα
τη µισή µου οµιλία για τα προβλήµατα που έπρεπε να ρυθµιστούν
µε αυτό το νοµοσχέδιο και δεν ρυθµίστηκαν. Τι δεν καταλάβατε;
Μισό λεπτό, κύριε Υπουργέ και κύριε Πρόεδρε, ξαναναφέρω:
Την εποχικότητα των αγροτικών προϊόντων την έθεσα στην επιτροπή; Ναι. Το λύσατε; Όχι. Τον καθορισµό των ηµερών της λαϊκής ανά περιφέρεια, να το ορίζει η περιφέρεια, για να µπορούν
να έχουν οι άνθρωποι περισσότερες ώρες εργασίας, το λύσατε;
Όχι. Στην κλήρωση να βάλετε κριτήρια, για να µη χάσουν οι άνθρωποι τις δουλειές τους. Είπα και τώρα ότι η κλήρωση κατ’ εµέ
είναι κάτι θετικό και έχετε κάποια…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κυρία Φούντα, σας
παρακαλώ!
ΝΙΚΗ ΦΟΥΝΤΑ: Συγγνώµη…
Τη θέσπιση του ωραρίου για τους εργαζόµενους την ανέφερα;
Ναι, αλλά δεν το λύσατε. Το πρόβληµα µε το άρθρο 14 και την
προκήρυξη των διαγωνισµών το λύσατε; Όχι.
Λοιπόν, θα µου επιτρέπετε να έχω το δικαίωµα και της άποψής
µου και του τι συνιστά µεταβολή και τι όχι. Εγώ δήλωσα σε όλες
τις επιτροπές επιφύλαξη και για όλα τα άρθρα και για το τι συµβαίνει επί της αρχής και σας παρακαλώ πολύ, προσωπικές αναφορές, για να δηµιουργείτε εντυπώσεις στο νοµοσχέδιο, όχι
πάνω στις πλάτες µου.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Αρκεί η εξήγηση.
Κυρία Αµµανατίδου, έχετε τον λόγο για έξι λεπτά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας): Μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω τον
λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Όχι, κύριε Υπουργέ.
Όταν πάρετε τον λόγο, θα απαντήσετε. Αλίµονο αν απαντάτε σε
κάθε Βουλευτή και δηµιουργείτε θέµατα επί προσωπικού. Όταν
πάρετε τον λόγο για να µιλήσετε επί του νοµοσχεδίου, θα πείτε
αυτά που θέλετε.
Ορίστε, κυρία Αµµανατίδου.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Ευχαριστώ.
Κύριε Πρόεδρε και κύριοι της Κυβέρνησης, το σχέδιο νόµου
που συζητούµε έχει φέρει σε µεγάλη αναστάτωση τους παραγωγούς και εµπόρους των λαϊκών αγορών. Είναι ένα σχέδιο νόµου
το οποίο δεν τέθηκε σε καµµία εν τέλει διαβούλευση µε τους
άµεσα εµπλεκόµενους. Οι όποιες στρεβλώσεις που πιθανόν να
υπάρχουν σε λειτουργικά ζητήµατα και στον θεσµό, θα έλεγα,
των λαϊκών αγορών δεν µπορούν να γίνονται δούρειος ίππος για
τη διάλυση των παραγωγικών τάξεων της χώρας. Δεν είναι δυνατόν να συκοφαντούνται επαγγελµατικές οµάδες οι οποίες
αυτήν τη στιγµή φυτοζωούν.
Από την άλλη µεριά, θέλετε και ασφαλιστική και φορολογική
ενηµερότητα, που είναι φύσει αδύνατον, όταν γνωρίζετε ότι οι
περισσότεροι δεν µπορούν να αποπληρώσουν ούτε τις δικές
τους ασφαλιστικές εισφορές ούτε θα µπορέσουν να πληρώσουν
–ειδικά οι έµποροι, αλλά και οι αγρότες– από το πρώτο ευρώ µε
26%.
Η επίθεση, λοιπόν, που γίνεται στους µικροµεσαίους, είτε είναι
παραγωγοί και της βιολογικής γεωργίας είτε είναι έµποροι, είναι
ανελέητη και είναι ενταγµένη στον σχεδιασµό της διάλυσης της
κοινωνίας. Μέσω των κυρίαρχων µαζικών µέσων ενηµέρωσης
καλλιεργείτε το «διαίρει και βασίλευε», αλλά πλέον δεν περνάει.
Κύριοι της Κυβέρνησης, είναι οι τελευταίες σπασµωδικές κινήσεις που κάνετε και αυτό δεν θα σας περάσει. Λέω ότι αυτό
δεν θα σας περάσει, διότι το µήνυµα έρχεται µέσα από τις επερ-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

χόµενες εκλογές και η ανατροπή, ειδικά στην κάλπη των ευρωεκλογών, θα οδηγήσει την πολιτική σας στον κάλαθο των αχρήστων. Το γνωρίζετε καλύτερα απ’ όλους.
Επανέρχοµαι στο νοµοσχέδιο και θα πω και για τις τροπολογίες που κατέθεσαν η Κυβέρνηση και Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και
της Νέας Δηµοκρατίας και έγιναν, εν τέλει, όλες αποδεκτές. Θα
µιλήσω για την τροπολογία του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία δεν έγινε αποδεκτή, µαζί µε αυτήν των ΑΝΕΛ και του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας.
Για το νοµοσχέδιο που συζητάµε η απάντηση ήρθε από την
ίδια την πλατεία του Συντάγµατος, από τις χιλιάδες που µαζεύτηκαν, τους εµπόρους και τους παραγωγούς, και µάλιστα και αλληλέγγυους. Ήρθαν εδώ για να πουν ότι θέλουν ν’ αποσυρθεί
αυτό το νοµοσχέδιο. Σε µία άλλη βάση θα µπορούσαν να το συζητήσουν, όχι όµως µε τον τρόπο που το έχετε φέρει.
Δείτε τι έκαναν οι παραγωγοί. Οι παραγωγοί βγαίνουν και τη
δική τους την παραγωγή, που µατώνουν για να τη βγάλουν και
να την πάνε στον πάγκο της λαϊκής, τη µοιράζουν σε αυτούς που
εσείς τους κάνατε µε τη µνηµονιακή σας πολιτική να χάσουν την
αξιοπρέπειά τους.
Εµείς έχουµε καταψηφίσει το σχέδιο νόµου για τις λαϊκές αγορές, διότι είµαστε πεπεισµένοι πως είναι άλλη µια επίθεση σε
όσους µε πείσµα συνεχίζουν να παράγουν, ενώ εσείς µε όλα όσα
νοµοθετήσατε και συνεχίζετε να νοµοθετείτε µέχρι την Παρασκευή και µε το µίνι µνηµόνιο, το µεσοπρόθεσµο, στηρίζετε τις
πολυεθνικές και τις αθρόες, βεβαίως, εισαγωγές προϊόντων που
παράγονται στη χώρα µας. Μάλιστα, δεν είναι µόνον η ποσότητα,
αλλά είναι και η ποιότητα και δεν σας ενδιαφέρει καθόλου.
Όταν τελείωσε ο εισηγητής µας, ο Δηµήτρης Κοδέλας, βγήκε
ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ. Τσαυτάρης,
για να υποστηρίξει µία τροπολογία Βουλευτών της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Ο τρόπος, πράγµατι, που χρησιµοποιήθηκε ήταν παράδοξος και µάλιστα ο κύριος Υπουργός µάς
εξέθεσε ότι µέσα από αυτήν την τροπολογία δίνεται λύση στο
θέµα που αντιµετωπίζουν οι κτηνοτρόφοι, οι οποίοι έχουν πολλά
ζητήµατα µε το ΟΣΔΕ.
Ρωτώ: Γιατί δεν την κατέθεσαν τα συναρµόδια υπουργεία
ΥΠΕΚΑ και ΥΠΑΑΤ µε τη διαδικασία της εκτεταµένης συζήτησης
µε τα κόµµατα της Αντιπολίτευσης και µε την έκθεση του Γενικού
Λογιστηρίου του Κράτους; Τι σηµαίνει αυτό; Δεν θα µπω στην
ουσία της τροπολογίας τη δεδοµένη στιγµή. Σηµαίνει ότι υπάρχει
µία περαιτέρω υποβάθµιση της κοινοβουλευτικής διαδικασίας
και εδώ θα επικεντρωθώ.
Από την άλλη, υπάρχει πριν από τις αυτοδιοικητικές εκλογές
και τις ευρωεκλογές επικοινωνιακή πολιτική Βουλευτών της συγκυβέρνησης, που θα ξεχυθούν –και βεβαίως αυτό συµβαίνει γιατί
έτσι τους είπε η Κυβέρνηση ότι πρέπει να κάνουν- στις περιφέρειες και θα διατυµπανίζουν πως έδωσαν τη λύση σε ένα χρόνιο
πρόβληµα. Πίσω από την αγωνία των κτηνοτρόφων, κάποιοι θα
παίξουν τα παιχνίδια τους µε τον δασικό πλούτο της χώρας µας.
Οι κτηνοτρόφοι σ’ αυτήν την περίπτωση είναι το µέσο που χρησιµοποιείται τάζοντας βοσκοτόπια, λες και δεν υπήρχε νόµος γι’
αυτά. Όµως οι νοµαρχίες εδώ και κάποια χρόνια έπαιζαν πάνω
στις πλάτες τους πελατειακά παιχνιδάκια. Και το γνωρίζετε και
αυτό.
Γιατί δεν επιλύετε τα άµεσα προβλήµατα των κτηνοτρόφων
χτυπώντας τα καρτέλ, κύριε Σκορδά, και τις παράνοµες ελληνοποιήσεις; Γιατί διαλύετε τις κτηνιατρικές υπηρεσίες, που έπρεπε
να στηρίζουν τους παραγωγούς που βρίσκονται σε απόγνωση µε
ασθένειες που χτυπούν τα ζώα, διότι δεν υπήρχαν προληπτικά
µέτρα και έλεγχοι αλλά και ενηµέρωση στους κτηνοτρόφους;
Γιατί για τους κτηνοτρόφους που φτάνουν να θανατώσουν τα
ζώα τους µέχρι να αντικαταστήσουν τα κοπάδια τους δεν παγώνετε τα κόκκινα δάνειά τους, ώστε να ξεκινήσουν πάλι να έχουν
εισόδηµα και κατόπιν να συνεχίσουν να αποπληρώνουν τα δάνειά
τους, αρκετά από τα οποία βεβαίως θα έπρεπε να µπουν σε µία
αρκετά µεγάλη διαγραφή, από τη στιγµή που είχαν ληστρικά επιτόκια και πιο πριν αλλά και τώρα µε την Τράπεζα Πειραιώς γίνονται ακόµη χειρότερα τα πράγµατα; Τι γίνεται µε το αγροτικό
ρεύµα; Γιατί εδώ πέρα δεν φέρνετε τέτοιες τροπολογίες; Τι γίνεται µε τις ζωοτροφές;
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Υπάρχει µια σειρά από ζητήµατα που δεν θέλετε να τα λύσετε
και τους κοροϊδεύετε µε την τροπολογία που ήρθε και έγινε αποδεκτή χωρίς καµµία συζήτηση.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, µια ολόκληρη τροπολογία-νοµοσχέδιο φέρατε, του Υπουργείου Παιδείας. Τα έχει πει και ο υπεύθυνος για
τα θέµατα της παιδείας, ο Τάσος Κουράκης και ο Γιάννης ο Αµανατίδης. Μίλησαν και άλλοι συνάδελφοι εδώ. Αυτά που φέρνετε
είναι τραγικά.
Έρχοµαι τώρα στη δική µας τροπολογία, του ΣΥΡΙΖΑ, σχετικά
µε την άρση της κατάργησης της υποχρεωτικότητας εγγραφής
των επιχειρήσεων στα κατά τόπους επιµελητήρια. Δεν επιβαρύνει
καθόλου τον κρατικό προϋπολογισµό. Γιατί δεν την κάνετε αποδεκτή -πείτε µας, γιατί;-, τη στιγµή που υπάρχει και σοβαρό ζήτηµα για το οποίο γίνεται συζήτηση και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Βεβαίως, δεν µπορείτε να πείτε ότι δεν υπήρχε έκθεση
του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, διότι σε καµµία από όσες
τροπολογίες έχετε περάσει δεν υπήρχε έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
Ό,τι αντικοινωνικό έχετε νοµοθετήσει, ο ΣΥΡΙΖΑ θα το καταργήσει και αυτό δεν θα αργήσει.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Και εµείς ευχαριστούµε, κυρία Αµµανατίδου.
Τον λόγο έχει η κ. Ρεπούση για έξι λεπτά.
ΜΑΡΙΑ ΡΕΠΟΥΣΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Σε συνέχεια της προηγούµενης συζήτησης, εάν µου επιτρέπετε, κύριε Σκορδά, θα ήθελα να απευθυνθώ σε εσάς, επειδή εκπροσωπείτε την Κυβέρνηση εδώ.
Κατά την άποψή µου -και θα ήθελα την απάντησή σας- το
άτοπο σε αυτήν την κοινοβουλευτική διαδικασία είναι ότι δέχεστε
σε ένα σχέδιο νόµου που αφορά τις εµπορικές δραστηριότητες
εκτός καταστήµατος να ενσωµατώσετε µια τροπολογία εκατόν
σαράντα οκτώ σελίδων και δεκαπέντε άρθρων που αφορούν και
τις τρεις βαθµίδες της εκπαίδευσης.
Επίσης, είναι άτοπο κατά την άποψή µου –και θα ήθελα εδώ
τη γνώµη των Βουλευτών οι οποίοι στηρίζουν την Κυβέρνησηείναι το ότι σε όλη αυτήν τη συζήτηση δεν υπάρχει ένας εκπρόσωπος από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, για να
ακούσει τους Βουλευτές του ελληνικού Κοινοβουλίου, τις ενστάσεις, τις παρατηρήσεις και ενδεχοµένως τις βελτιώσεις που
έχουν να προτείνουν, όχι σε αυτήν την τροπολογία, αλλά σε αυτό
το µίνι σχέδιο νόµου, και να απαντήσει. Και επειδή εδώ εκπροσωπείτε την Κυβέρνηση, θα ήθελα εδώ την άποψή σας, εάν αυτό
είναι συµβατό µε τους κοινοβουλευτικούς κανόνες ή όχι.
Δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται αυτό. Έχουµε µια Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων που τελεί εν υπνώσει, ενώ περνούν µε τη µορφή της τροπολογίας ολόκληρα σχέδια νόµου που
αφορούν την εκπαίδευση. Η τροπολογία ρυθµίζει θέµατα που
αφορούν τους πολύτεκνους υποψηφίους για τα ΑΕΙ και τα ΤΕΙ,
τους υποψήφιους που προέρχονται από τα σχολεία σεισµόπληκτων περιοχών, την εισαγωγή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση µε
ποσοστό, περιέχει ρυθµίσεις θεµάτων προσωπικού ΑΕΙ, για τα
ελληνικά σχολεία εξωτερικού, την ειδική αγωγή και µάλιστα τη
στιγµή που τώρα κλείνει η διαβούλευση σε ένα µεγάλο σχέδιο
νόµου που αφορά ειδικά την ειδική αγωγή, που εµείς θέλουµε
να τη λέµε ειδική εκπαίδευση. Επίσης, αφορά τους τίτλους σπουδών της ανώτατης εκπαίδευσης, τις µετακινήσεις προϊσταµένων
της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας, τα ειδικά
σχολεία, τον νέο Οργανισµό Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας και τη Γενική Γραµµατεία Διά Βίου Μάθησης. Αυτή είναι η
κατάσταση και η πραγµατικότητα και δεν υπάρχει κανείς εδώ να
ακούσει τις παρατηρήσεις και τις ενστάσεις µας.
Έρχοµαι τώρα στην ίδια την τροπολογία. Τόσο προσωπικά
όσο και ως µέλος της ΔΗΜΑΡ, κατανοώ το επείγον κάποιων ρυθµίσεων. Με αυτήν την έννοια, δεν θα είχαµε αντίρρηση, εάν ερχόταν µέσα από την κανονική κοινοβουλευτική διαδικασία και όχι
από το παράθυρο, όπως τώρα.
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Υπάρχουν, όµως και ζητήµατα σε αυτήν την τροπολογία που
δεν επιδέχονται αποσπασµατικές ρυθµίσεις και απαιτούν µια
αναλυτική συζήτηση και ένα συνεκτικό σχέδιο. Το πρώτο από
αυτά τα ζητήµατα είναι αυτό της ισοτιµίας και αντιστοιχίας πτυχίων που αποκτήθηκαν από ιδρύµατα εκτός της τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης στην Ελλάδα καθώς και της αναγνώρισης
επαγγελµατικών προσόντων. Όπως ενδεχοµένως γνωρίζετε, σήµερα είναι δύο χωριστές, µεγάλες διαδικασίες. Η αναγνώριση, η
ισοτιµία και αντιστοιχία πτυχίων περνά µέσα από το ΔΟΑΤΑΠ και
η αναγνώριση των επαγγελµατικών προσόντων µέσα από το
ΣΑΕΠ. Αυτό που επικρατεί σήµερα στην Ελλάδα είναι η απόλυτη
σύγχυση. Χιλιάδες πτυχιούχοι είναι αυτήν τη στιγµή όµηροι µιας
δαιδαλώδους διαδικασίας και ενός αντίστοιχου νοµικού πλαισίου
απίστευτων καθυστερήσεων, προκειµένου να αναγνωριστεί το
πτυχίο τους.
Σύµφωνα µε τις δικές µας πληροφορίες –και δυστυχώς δεν
είναι κανείς εδώ να τις διαψεύσει ή να τις επαληθεύσει- αυτήν τη
στιγµή βρίσκονται στο ΣΑΕΠ τριάντα χιλιάδες αιτήµατα αναγνώρισης επαγγελµατικών προσόντων και είναι σε αναµονή και οι αντίστοιχοι πτυχιούχοι, οι οποίοι περιµένουν προκειµένου να
κατευθυνθούν στην αγορά εργασίας. Αντίστοιχες αγκυλώσεις
υπάρχουν στο ΔΟΑΤΑΠ, που είναι ο φορέας αναγνώρισης πτυχίων.
Υπάρχει, λοιπόν, ένα πάρα πολύ σοβαρό θέµα και οι ρυθµίσεις
που εισάγονται από την τροπολογία -το µίνι σχέδιο νόµου- είναι
αποσπασµατικές και αµφιβάλλουµε για την αποτελεσµατικότητά
τους. Πρέπει δε να τις δούµε σε συνδυασµό µε µία υπουργική
απόφαση που δηµοσιεύτηκε µόλις πριν από λίγες µέρες στο
Φύλλο της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως, στις 10-4-2014, που
θεσπίζει έναν ολόκληρο εξεταστικό µηχανισµό για την αναγνώριση των πτυχίων, την ισοτιµία και την αντιστοιχία εντός του
ΣΑΕΠ. Αυτό, λοιπόν, είναι ένα µεγάλο ζήτηµα και δεν θα έπρεπε
σε καµµία περίπτωση να έρχεται µέσα από αυτήν την κοινοβουλευτική παρατυπία, δηλαδή από το παράθυρο.
Το δεύτερο µεγάλης σηµασίας ζήτηµα είναι η λειτουργία των
ιδιωτικών σχολείων. Εδώ θα λέγαµε ότι η Κυβέρνηση έχει πράγµατι ένα συνεκτικό σχέδιο, µε το οποίο διαφωνούµε πλήρως.
Ποιο είναι αυτό το σχέδιο; Αποσπά την ιδιωτική εκπαίδευση από
την εποπτεία του αρµόδιου, του καθ’ ύλην, Υπουργείου, που είναι
το Υπουργείο Παιδείας στη χώρα µας. Αυτό έχει ξεκινήσει εδώ
και πάρα πολύ καιρό µε το πέρασµα των ιδιωτικών εκπαιδευτικών
από το Υπουργείο Παιδείας στο Υπουργείο Εργασίας και µε µία
σειρά από ρυθµίσεις που ολοκληρώνονται τώρα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Δώστε µου ένα λεπτό ακόµα, κύριε Πρόεδρε.
Νοµίζουµε ότι αυτό θέτει ουσιαστικό θέµα για τα πτυχία και τα
πιστοποιητικά που εκδίδονται πια από τα ιδιωτικά σχολεία. Αναρωτιόµαστε σε ποια λογική -κάποια στιγµή πρέπει εδώ η πολιτική
ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας να µας την εξηγήσει- και γιατί
τελικά τα ιδιωτικά σχολεία θεωρούνται όλο και περισσότερο ιδιωτικές επιχειρήσεις και δεν έχουν την εποπτεία του κράτους.
Δευτερεύοντα ζητήµατα είναι αυτά που αφορούν τα νηπιαγωγεία. Ορίζεται, ρυθµίζεται το θέµα των οργανικών θέσεων στα
µονοθέσια και τα πολυθέσια νηπιαγωγεία. Δεν λέει, όµως, αυτό
το άρθρο της συγκεκριµένης τροπολογίας τι θα γίνει µε τους εκπαιδευτικούς που θα χάσουν την οργανική τους θέση λόγω της
συγχώνευσης ή του κλεισίµατος όσων νηπιαγωγείων δεν πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις λειτουργίας, τον αριθµό των
τουλάχιστον επτά νηπίων ανά τµήµα. Αυτό δηµιουργεί ένα πλεόνασµα νηπιαγωγών, που θα το αντιµετωπίσουµε το αµέσως επόµενο χρονικό διάστηµα.
Επίσης, ένα άλλο ζήτηµα που θεωρούµε σηµαντικό είναι το
θέµα των µετεγγραφών. Στην ουσία διαµορφώνεται ένα πλαίσιο
όλο και περισσότερο ελεύθερων µετεγγραφών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Σας παρακαλώ,
κυρία Ρεπούση, ολοκληρώστε.
ΜΑΡΙΑ ΡΕΠΟΥΣΗ: Ναι, βάζω µία τελεία.
Πρέπει να πούµε ότι καταλαβαίνουµε τον λόγο των µετεγγραφών. Απελευθερώνονται όλο και περισσότερο. Όµως, αυτό θέτει
πια ζήτηµα λειτουργίας των πανεπιστηµίων. Στα πανεπιστήµιά
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µας πια δεν ανανεώνεται το διδακτικό προσωπικό. Έχουν σοβαρά ζητήµατα υποδοµών. Κυρίως τα δύο µεγάλα πανεπιστήµια,
της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, φορτώνονται µε όλο και περισσότερες µετεγγραφές, µε αποτέλεσµα να µην µπορούν πια
στοιχειωδώς να λειτουργήσουν.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ευχαριστούµε, κυρία
Ρεπούση.
Τον λόγο έχει η κ. Κωνσταντοπούλου για έξι λεπτά.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Είναι η σειρά µου;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ορίστε;
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, συγγνώµη, νόµιζα ότι παρεµβάλλονταν κάποιοι οµιλητές.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Θέλετε να προηγηθεί
η κ. Αραµπατζή και µετά να µιλήσετε εσείς; Είναι η σειρά σας
πάντως.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Στον κατάλογο προηγούνται ο κ.
Βλάχος και ο κ. Κοντογιάννης, από ό,τι βλέπω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Όπως βλέπετε, δεν
είναι εδώ, έχουν διαγραφεί, γι’ αυτό είναι η σειρά σας.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ας προηγηθεί, λοιπόν, η κ. Αραµπατζή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ωραία, µετά την κ.
Αραµπατζή θα µιλήσετε εσείς.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ορίστε, κυρία Αραµπατζή, έχετε τον λόγο.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, το νοµοσχέδιο
που συζητούµε σήµερα συντείνει σε µία προσπάθεια επικαιροποίησης, εκσυγχρονισµού και κυρίως ενιαιοποίησης του θεσµικού πλαισίου που διέπει το υπαίθριο εµπόριο.
Σκοπός του παρόντος νοµοθετήµατος είναι σίγουρα η αντιµετώπιση των συσσωρευµένων προβληµάτων από την άσκηση του
υπαίθριου εµπορίου. Ωστόσο, στην προσπάθεια του νοµοσχεδίου για τη βελτίωση και τον εκσυγχρονισµό του νοµοθετικού
πλαισίου εισάγονται ιδιαίτερα αυστηρές διατάξεις, οι οποίες δυσχεραίνουν ιδιαιτέρως την επαγγελµατική λειτουργία και την εµπορική επιβίωση των παραγωγών και των πωλητών λαϊκών
αγορών.
Αναφέροµαι συγκεκριµένα στην αδειοδότηση των επαγγελµατιών πωλητών λαϊκών αγορών του άρθρου 14, παράγραφος 6
του νοµοσχεδίου. Εκεί τίθεται ως προϋπόθεση για την επικαιροποίηση, την ανανέωση της άδειας των επαγγελµατιών, η προσκόµιση από πλευράς τους κατ’ έτος της φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας.
Πρόκειται για διάταξη που έχει προκαλέσει αντιδράσεις, λόγω
της οικονοµικής δυσπραγίας που αντιµετωπίζει και αυτός ο κλάδος της αγοράς και της εγγενούς αδυναµίας και αυτής της επαγγελµατικής τάξης να αντιµετωπίσει φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις κατά τρόπο συνεπή και τακτικό προς το
δηµόσιο. Αναφέροµαι, κύριε Υπουργέ, κυρίως στην ασφαλιστική
τους ενηµερότητα, γιατί ως προς τη φορολογική αντιλαµβανόµαστε ότι, λόγω των συνθηκών άσκησης της επαγγελµατικής
τους δραστηριότητας, είναι κατανοητή η ευαισθησία του νοµοθέτη για την πρόληψη της φοροδιαφυγής.
Σε ό,τι αφορά, όµως, την ασφαλιστική ενηµερότητα, που κατ’
ουσίαν αντανακλά την εξυπηρέτηση από πλευράς του µικροπωλητή των προσωπικών του ασφαλιστικών –συνταξιοδοτικών και
υγείας- υποχρεώσεων στον ΟΑΕΕ, νοµίζω ότι θα πρέπει να επιδείξουµε επιείκεια και ανοχή. Δεν υποστηρίζουµε την ασφαλιστική, πολλώ δε µάλλον τη φορολογική, ασυδοσία. Θα πρέπει,
όµως, αντιλαµβανόµενοι την αφόρητη οικονοµική πίεση και συµπίεση των εισοδηµάτων τόσο των καταναλωτών όσο και των
επαγγελµατιών, να διευκολύνουµε τους επαγγελµατίες που θέλουν να είναι συνεπείς, αλλά δυσκολεύονται, λόγω των υπέρµετρων υποχρεώσεων, και να µην τους βάζουµε τη θηλιά στον
λαιµό µεσούσης της κρίσης.
Άκουσα τον κ. Σκορδά στην επί της αρχής συζήτηση να µιλάει
για ρύθµιση και όχι για εξόφληση των υποχρεώσεων. Εδώ όµως,
κύριε Υπουργέ, ανοίγει η γνωστή συζήτηση της ανελαστικότητας
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των ρυθµίσεων, που, λόγω των προσαυξήσεων και των ποινών,
καθιστούν τις ρυθµίσεις στην πράξη ανεφάρµοστες. Πρέπει να
διευκολυνθούν οι επαγγελµατίες, προκειµένου και τα ταµεία να
εισπράξουν και οι επαγγελµατίες να λειτουργούν και να ανταποκρίνονται.
Τέλος, θα πρέπει να υπογραµµιστεί ότι ανάλογη υποχρέωση
προσκόµισης των σχετικών ενηµεροτήτων δεν υπέχει ο κόσµος
της στεγασµένης εµπορίας, προκειµένου να θεωρείται αναγκαίος όρος για τη λειτουργία τους. Εποµένως, επί τη βάσει της
ισότητας των επαγγελµατικών και κοινωνικών οµάδων στις υποχρεώσεις και τα δικαιώµατά τους, νοµίζω ότι αυτός ο όρος θα
πρέπει να αναπροσαρµοστεί.
Έρχοµαι στο θέµα των ποινικών κυρώσεων του νοµοσχεδίου.
Μας ικανοποιεί το ότι δεχτήκατε τις εισηγήσεις για µείωση της
αρχικής ποινής του ενός έτους, κατ’ ελάχιστον, σε έξι µήνες και
της απαλοιφής βεβαίως της ποινής της αποστέρησης των πολιτικών δικαιωµάτων για τρία χρόνια. Επρόκειτο σίγουρα για υπερβολική έως παράλογη πρόβλεψη, µε καµµία αναλογικότητα
µεταξύ της ποινής και της έκνοµης ή παραβατικής συµπεριφοράς.
Σε ό,τι αφορά τη διάρκεια των εµποροπανηγύρεων και των παραδοσιακών πανηγύρεων, ευτυχώς εισακούστηκαν οι διαφωνίες
µας για τις τρεις ηµέρες που αρχικώς εισήγαγε το άρθρο 33. Εισηγούµαστε τη διάρκεια των πέντε έως επτά ηµερών των σχετικών εµποροπανηγύρεων και θρησκευτικών εκδηλώσεων, ύστερα
από τις σχετικές αποφάσεις των δηµοτικών συµβουλίων.
Δεν πρέπει να ξεχνάµε ότι τέτοιους είδους εκδηλώσεις εθιµικά
για δεκαετίες –και το έθιµο δηµιουργεί δίκαιο, κύριε Υπουργέαποτελούν οικονοµική ανάσα και ευκαιρία επισκεψιµότητας, κατανάλωσης και αγοραστικής κίνησης σε πολλές κωµοπόλεις και
χωριά της περιφέρειας. Τα µισθώµατα των χώρων αποτελούν
ανάσες ρευστότητας για τα απισχνασµένα δηµοτικά ταµεία και
η προσέλευση των επισκεπτών µε έναν χαρακτήρα εθιµικού δικαίου, ταυτισµένου µε τα χριστιανικά ήθη, µοναδική ευκαιρία για
την τόνωση της εµπορικής δραστηριότητας της περιοχής τη συγκεκριµένη εβδοµάδα, που την περιµένουν πραγµατικά πώς και
πώς.
Έρχοµαι, τέλος, στην τροπολογία που συνυπογράψαµε δεκατέσσερις Βουλευτές για τις βοσκήσιµες γαίες. Επιτέλους, έγινε
δεκτό ένα νοµοθέτηµα αναγκαίο από καιρό. Να σηµειώσω –
επειδή ακούστηκε από διάφορες πτέρυγες- ότι δεν ακυρώνει τα
δάση, για τα οποία όλοι τρέφουµε ευαισθησία. Αντιθέτως, λύνει
ένα χρόνιο πρόβληµα που στοίχιζε στη χώρα µας δυσθεώρητα
πρόστιµα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αφού χαρακτήριζε ως δασικές τις ξυλώδεις και φρυγανώδεις εκτάσεις, στις οποίες βοσκούν τα ζώα τους σήµερα οι κτηνοτρόφοι και για τις ανάγκες
της κτηνοτροφικής τους εκµετάλλευσης αλλά και για την πληρωµή της αναγκαίας ενιαίας ενίσχυσης των κτηνοτρόφων από
την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Δεν θα κουραστώ να λέω το εξής. Αναφέρθηκα πολλές φορές
από το Βήµα της Βουλής στις συνέπειες αυτού του νοµοθετικού
κενού για τις τσέπες των κτηνοτρόφων σε όλη την Ελλάδα, ειδικά
του Νοµού Σερρών, που, λόγω αυτής της αβελτηρίας και της
ανετοιµότητας της κρατικής µηχανής, έχασαν εκατοµµύρια ευρώ
της δικαιούµενης ενίσχυσης. Αυτό έγινε για το 1/3 των κτηνοτρόφων στον Νοµό Σερρών, δηλαδή για οκτακόσιους πενήντα, µε
δυόµισι εκατοµµύρια ευρώ απλήρωτα στα ταµεία τους.
Εποµένως είµαστε ιδιαίτερα ικανοποιηµένοι που η τροπολογία
έγινε δεκτή. Με αυτήν την παρατήρηση κλείνω και σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Και εµείς ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει η κ. Φωτίου για έξι λεπτά.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, το νοµοσχέδιο για τις λαϊκές αγορές και η τροπολογία -«σκούπα» του Υπουργείου Παιδείας, παρ’ ότι ασύµβατα εκ πρώτης όψεως, αν τα διαβάσουµε
υπό τη λογική του µεσοπρόθεσµου –που ήδη άρχισε να συζητείται στη σχετική επιτροπή-, θα καταλάβουµε ότι υλοποιούν ένα
δίπολο. Από τη µια πλευρά είναι η συρρίκνωση και πτώχευση του
οποιουδήποτε δηµόσιου αγαθού προς όφελος ιδιωτικών κεφα-
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λαίων. Ο προϋπολογισµός των 700 εκατοµµυρίων για τη δηµόσια
παιδεία µειώνεται για τα έτη 2015-2018.
Από την άλλη, υπάρχει η ασύστολη πριµοδότηση των ιδιωτικών
συµφερόντων, πράγµα που εικονογραφεί ακριβώς η τροπολογία
του Υπουργείου Παιδείας, κυρίως στα άρθρα των ιδιωτικών κολλεγίων, ΙΕΚ, ΚΕΚ κ.λπ. και στα άρθρα που αφορούν την ακαδηµαϊκή αλλά και την επαγγελµατική ισοτίµηση πτυχίων των «µαγαζιών» αυτών προς τα δηµόσια πανεπιστήµια.
Από την άλλη, στον ιδιωτικό τοµέα έχουµε εξαφάνιση των µικρών επιχειρήσεων και των µικρών εµπόρων προς όφελος των
µεγάλων επιχειρήσεων και των µεγάλων κεφαλαίων. Αυτή είναι
η περίπτωση των λαϊκών αγορών.
Η ανάπτυξη, λοιπόν, κατά τη λογική της Κυβέρνησης, θα έλθει
µε επενδύσεις, που θα έλθουν µόνο αν οι επενδυτές είναι αχαλίνωτα απελευθερωµένοι από ελέγχους και δεσµεύσεις. Αυτή
είναι, κυρία Ρεπούση, όλη η λογική. Πρέπει να είναι αχαλίνωτα
απελευθερωµένοι από ελέγχους και δεσµεύσεις οι επενδυτές,
ακόµη και αν πρόκειται για την εκπαίδευση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Σας παρακαλώ, µην
κάνετε προσωπικές αναφορές.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Ναι, κύριε Πρόεδρε, σε εσάς απευθύνοµαι.
Την ασύδοτη, λοιπόν, αυτή πριµοδότηση δεν την κάνει η Κυβέρνηση µια και έξω, γιατί νοµίζω ότι ακόµα και οι δικοί της Βουλευτές δεν θα το άντεχαν. Χρησιµοποιεί τη µεθοδολογία των
διολισθήσεων. Ακούστε, λοιπόν, πώς γίνεται αυτό στις συγκεκριµένες περιπτώσεις των ιδιωτικών κολλεγίων.
Πρώτο βήµα, ν. 4093/2012, δηλαδή δεύτερο µνηµόνιο. Τα κολλέγια οδηγούν σε µεταπτυχιακούς τίτλους µη ισοδύναµους µε
αυτούς των ΑΕΙ. Δεύτερο βήµα, ν. 4111/2013, τροποποιείται αυτό
το άρθρο και τα πτυχία των κολλεγίων µπορούν να αναγνωριστούν ως επαγγελµατικά ισοδύναµα.
Τρίτο βήµα, σήµερα µε το άρθρο 6. Μπορούµε να αναγνωρίζουµε τα πτυχία αυτών των «µαγαζιών» ως ακαδηµαϊκά ισότιµα
των ελληνικών πανεπιστηµίων, εφόσον είναι πανεπιστήµια διεθνών οργανισµών. Δηλαδή;
Κύριε Αρβανιτόπουλε και κύριε Αθανασίου, για να καταλάβουµε, σας ρωτούµε το εξής: Ιδιωτικό κολλέγιο που εδρεύει στην
περιοχή του Σουνίου, πρώην ΜΚΟ, που µετετράπη σε διεθνή οργανισµό µε την ονοµασία «Academy of European Public Law»,
διαφηµίζει τις σπουδές του µε τον ήλιο και τη θάλασσα του Σουνίου. Αυτό δίνει οµότιµο πτυχίο προς τα ελληνικά πανεπιστήµια;
Ποιος θα µας απαντήσει, µε την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας
να διαφεύγει µονίµως; Να έλθει και να απαντήσει.
Τι είναι αυτό το σκάνδαλο µε τα ιδιωτικά σχολεία; Πρώτη διολίσθηση, ν. 4093/2012, το δεύτερο µνηµόνιο. Κατάργηση δεκάδων νόµων για το άνοιγµα και τη λειτουργία ιδιωτικών σχολών.
Δεύτερο βήµα, µε ΚΥΑ: Απόλυτη εξουσία σχολαρχών για τις
απολύσεις.
Τρίτο βήµα, σήµερα: Απελευθέρωση των χρήσεων των ιδιωτικών σχολείων µετά το ωράριο εργασίας, δηλαδή εµπορικά καταστήµατα πάσης φύσεως λειτουργίας.
Οι διευθυντές εκπαίδευσης δεν ελέγχουν πια τίποτα, ούτε το
προσωπικό ούτε το πρόγραµµα ούτε τη λειτουργία.
Αυτή είναι η ασυδοσία των επενδυτών και επενδύσεων που
φαντάζεστε.
Τώρα, ας έρθω στις λαϊκές αγορές. Ο θάνατος εδώ του εµποράκου της λαϊκής και του µικροπαραγωγού είναι ο πραγµατικός
στόχος του παρόντος νοµοσχεδίου. Οι λαϊκές αγορές, κύριε
Πρόεδρε, είναι ζωντανός δηµόσιος χώρος εµπορίου, κοινωνικής
συνάντησης και πολιτικής κριτικής και σάτιρας, είναι πολύχρωµες και πολύβουες, κοµµάτι αναπόσπαστο της παράδοσης της
µεσογειακής κουλτούρας µας.
Αγοράζετε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, καθόλου τα λαχανικά
και τα φρούτα σας στις λαϊκές; Θα σας χρησίµευε, για να ακούσετε τι σχολιάζουν οι πωλητές και οι αγοραστές για εµάς. Θα
σας χρησίµευε, γιατί οι λαϊκές είναι βαρόµετρα των πολιτικών
εξελίξεων, πιο αξιόπιστα από τις δηµοσκοπήσεις. Κακό χρόνο
επιλέξατε να κάνετε αυτά που κάνετε.
Δεν πάτε µία βόλτα, κύριε Υπουργέ, στις λαϊκές µπας και καταλάβετε τι θα συµβεί στις 25 του µηνός;
Εµείς σας λέµε ότι θα ενισχύσουµε τις λαϊκές αγορές µε µέτρα
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που θα ρίξουν το κόστος της παραγωγής -πετρέλαιο, νερό, λιπάσµατα, ΦΠΑ, ελαφρύνσεις από φόρους για περιουσία και χωράφια-, το κόστος µεταφοράς και την ενίσχυση µικρών συνεργατικών εµπόρων και παραγωγών. Γιατί αυτό είναι το πρόβληµα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Αυτό είναι το πρόβληµα των λαϊκών αγορών κι όχι όλο το υπόλοιπο. Γιατί µετά θα κάνετε κι άλλα βήµατα διολίσθησης, όπως
περιέγραψα για την παιδεία.
Παράλληλα, όµως, µε το άρθρο 32 παράγραφος 2 απαγορεύετε το υπαίθριο εµπόριο, επιχειρώντας να χτυπήσετε τις αγορές χωρίς µεσάζοντες. Οι αγορές χωρίς µεσάζοντες είναι µία
ελληνική επινόηση, που γεννιέται από την κρίση. Είναι οι µικροπαραγωγοί, οι οποίοι, µε τη βοήθεια πολιτών από εκατοντάδες
δοµές αλληλεγγύης της χώρας µας, έρχονται σε επαφή µε πολίτες που παραγγέλνουν και αγοράζουν τα απολύτως απαραίτητα
µιας διατροφής που σήµερα δήθεν έγινε γκουρµέ. Κάνει και
Υπουργός αντίστοιχα µεγάλη φιέστα για µοναστηριακή διατροφή
και µας καλεί.
Η µεσογειακή, όµως, διατροφή έρχεται από τα χρόνια της
φτώχειας µας και εφαρµόζεται ξανά σήµερα και υλοποιείται στα
χρόνια της φτώχειας µας. Πρόκειται για τη διατροφή που βασίζεται στα όσπρια, το αλεύρι, τις ελιές, το λάδι, το ρύζι, τη ζάχαρη.
Αυτά τα προϊόντα φέρνουν χωρίς µεσάζοντες, ρίχνοντας τις
τιµές των σουπερµάρκετ.
Δείχνουν έναν άλλο δρόµο οργάνωσης, τον οποίο εµείς µελετάµε και επεξεργαζόµαστε. Δείχνουν ότι υπάρχουν λύσεις γι’
αυτήν τη χώρα που υποφέρει, όχι στα χέρια των επενδυτών που
φαντάζεστε, αλλά στα χέρια των λαϊκών δυνάµεων που θα ενεργοποιηθούν και θα συµπράξουν σε µία κυβέρνηση της Αριστεράς
και του ΣΥΡΙΖΑ.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κι εµείς ευχαριστούµε την κ. Φωτίου.
Τον λόγο έχει η κ. Κωνσταντοπούλου για έξι λεπτά.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Πιάνοντας το νήµα από εκεί όπου το άφησε η Θεανώ Φωτίου,
θέλω να σας πω, κύριε Χατζηδάκη, ότι χαίροµαι που ήρθατε. Το
µεσηµέρι δεν εµφανιστήκατε στην Επιτροπή Θεσµών και Διαφάνειας όπου εισηγείσθε νέος Συνήγορος του Καταναλωτή να είναι
ο πρώην Γραµµατέας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Ζαγορίτης. Ειδοποιηθήκαµε ότι είχατε κάποιο κώλυµα και δεν ήρθατε να υποστηρίξετε αυτήν την εκπληκτική σας ιδέα να στελεχώσει µία
µονοπρόσωπη ανεξάρτητη αρχή ένα καθαρό κοµµατικό στέλεχος. Συγχαρητήρια!
Ξέρετε, σας έχει καταλάβει αυτή η αγωνία, η οποία, είναι κατάδηλη και διάχυτη, να διορίσετε κατά το δυνατόν περισσότερους, να καλύψετε κατά το δυνατόν περισσότερες κενές θέσεις,
να µονοπωλείτε το κράτος αλλά και τις ανεξάρτητες αρχές σαν
να ήταν λάφυρά σας. Και αυτό σπεύδετε να κάνετε άρον-άρον,
ειδικά τις τελευταίες ηµέρες, πράγµα που σηµαίνει ότι κάποια
επιπλέον αγωνία σάς έχει καταλάβει.
Θα ήθελα να παρακαλέσω µόνο την Έδρα, επειδή είναι διαρκής η παρεµβολή…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Έχετε δίκιο.
Θα παρακαλέσω τους κυρίους συναδέλφους να κάνουν ησυχία.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ πολύ.
Πιάνω, όµως, το νήµα εκεί όπου το άφησε η Θεανώ Φωτίου, η
οποία κάνει εδώ και πάρα πολύ καιρό µια ιδιαίτερα κοινωνικά σηµαντική δουλειά. Είναι η δουλειά του ΣΥΡΙΖΑ στον τοµέα της αλληλεγγύης, εκεί όπου εσείς έχετε ξεχάσει πια να βρίσκεστε,
έχετε ξεχάσει την αλληλεγγύη στον πολίτη και γι’ αυτό και µε το
σηµερινό νοµοσχέδιο καταδεικνύετε ότι έχετε πάρει και διαζύγιο
µε όλα τα κοινωνικά στρώµατα και µε τον πυρήνα της κοινωνίας.
Δεν είναι τυχαίο ότι το νοµοσχέδιο αυτό έχει εξεγείρει όλες τις
ενδιαφερόµενες και εµπλεκόµενες κοινωνικές οµάδες. Δεν υπάρχει κανείς που να συµµερίζεται και να διεκδικεί αυτά τα οποία
εσείς φέρνετε και µε τα οποία νοµοθετείτε.
Με κοιτάτε µε απορία, κύριε Χατζηδάκη!
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Ταυτόχρονα, ευαγγελίζεστε ότι εκπροσωπείτε την υπευθυνότητα σε όλους τους τοµείς και καταφέρατε σήµερα όπου φύγειφύγει ή άρον-άρον να παίρνει κλοτσιά ο καθένας που έχετε
διορίσει στον τοµέα των εκτρωµάτων που έχετε δηµιουργήσει,
αφού ρίξατε «µαύρο» στην ΕΡΤ. Έτσι, λοιπόν -συγχαρητήρια!σήµερα αποπέµψατε τον κ. Προκοπάκη, Πρόεδρο του Διοικητικού Συµβουλίου της ΝΕΡΙΤ, τον κ. Προκοπάκη τον οποίο είχατε
διορίσει ως ιδιαιτέρως εγνωσµένου κύρους πρόσωπο, τον κ.
Προκοπάκη, για τον οποίον είχα κάνει ειδική επίκαιρη ερώτηση
στον κ. Καψή -και δεν µου απάντησε ποτέ- για τις απευθείας αναθέσεις του κ. Προκοπάκη, αλλά και για τη σκαιά συµπεριφορά
του και τις δηµόσιες δηλώσεις του για δηµοσιογράφους.
Σήµερα φαίνεται σε αυτό το κονκλάβιο που λέγεται συγκυβέρνηση ότι δεν τα βρήκατε και τον αποπέµψατε µέχρι να βρείτε κάποιον αντικαταστάτη ή µέχρι να αρχίσει η Κυβέρνησή σας να
φυλλορροεί κατά τον τρόπο που έχει ήδη κινηθεί τις τελευταίες
εβδοµάδες, τους τελευταίους µήνες. Είχαµε την αποχώρηση του
κ. Μάναλη, του Ειδικού Διαχειριστή που διορίσατε, ο οποίος πήγε
στην Attica Bank, αφού τον απαλλάξατε από ποινικές ευθύνες µε
φωτογραφική διάταξη, την αποχώρηση του κ. Καψή, οποίος διεκδικεί να γίνει και Ευρωβουλευτής κ.ο.κ..
Κατά τα λοιπά, κάνουµε Προεδρία χωρίς ΕΡΤ και χωρίς Δηµόσια Ραδιοφωνία-Τηλεόραση, πανελλήνιες χωρίς ΕΡΤ και χωρίς
Δηµόσια Ραδιοτηλεόραση, εκλογές χωρίς ΕΡΤ και χωρίς Δηµόσια Ραδιοτηλεόραση και πια ο καθένας καταλαβαίνει τι σηµαίνει
αυτό.
Έρχοµαι -αφού παρακαλέσω πάλι να υπάρξει αυτή η ησυχίαστην τροπολογία την οποία κατέθεσε ο Υπουργός Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων κ. Αθανασίου, ο οποίος
ήρθε στην Ολοµέλεια µόνο για δυο-τρία λεπτά και, βέβαια, δεν
ενηµέρωσε τι καταθέτει. Οφείλω, λοιπόν, να ενηµερώσω εγώ και
να πω γιατί καταθέτουµε αίτηµα ονοµαστικής ψηφοφορίας γι’
αυτήν την τροπολογία, η οποία είναι ανεπίτρεπτο να εισάγεται
µε ένα νοµοσχέδιο που αφορά τις λαϊκές αγορές και στην πραγµατικότητα καταφέρνει καίριο πλήγµα στη δικαιοσύνη, στην ανεξαρτησία της και στην έξωθεν καλή µαρτυρία της.
Ειδικότερα, µε κατεπείγουσα τροπολογία επιδιώκεται να συγκροτηθεί µόνο στο Εφετείο Αθηνών ειδικό Ποινικό Τµήµα, µε διαδικασία η οποία δεν συζητήθηκε στην επιτροπή και η οποία
περιλαµβάνει ιδιαιτέρως προβληµατικές ρυθµίσεις, που δεν εγγυώνται καν το αδιάβλητο της κλήρωσης των µελών αυτού του
Ποινικού Τµήµατος.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Κύριε Πρόεδρε, θα παρακαλέσω για µια µικρή ανοχή, γιατί έχει
σηµασία αυτή η τροπολογία και ευχαριστώ ιδιαιτέρως.
Όλοι ξέρουµε ότι στο Εφετείο Αθηνών είναι προγραµµατισµένες και πρόκειται να δικαστούν µείζονες υποθέσεις, πολλές από
τις οποίες αφορούν και εµπλοκή πρώην Υπουργών αλλά και διαφθορά µεγάλης κλίµακας. Για ποιον λόγο µε τροπολογία έρχεται
µία ρύθµιση που ουσιαστικά προαναγγέλλει µία ιδιότυπη συγκρότηση Ποινικού Εφετείου; Γιατί δεν έρχεται στην επιτροπή να
συζητηθεί; Τι είναι αυτή η κλήρωση που πρώτα, εν συµβουλίω,
τρεις δικαστές βάζουν στην κληρωτίδα τα ονόµατα και µετά γίνεται δηµόσια µόνο η κλήρωση;
Βέβαια, έφυγε ο κ. Αθανασίου. Είχε σίγουρα πιο σηµαντικές
δουλειές.
Επίσης, δεν είπε ο κ. Αθανασίου γιατί επιδιώκει µ’ αυτήν την
τροπολογία να νοµιµοποιήσει τη σκανδαλωδώς αντισυνταγµατική πρακτική –που εφαρµόζεται ήδη στην Ευελπίδων και για την
οποία υπάρχουν προσφυγές που εκκρεµούν ενώπιον των δικαστηρίων και του Συµβουλίου της Επικρατείας- να συµµετέχουν
στη σύνθεση των δικαστηρίων υπάλληλοι µεταταχθέντες µε συµβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου, οι οποίοι δεν είναι δικαστικοί
υπάλληλοι, όπως απαιτεί το Σύνταγµα. Άρα δεν έχουν τα εχέγγυα ανεξαρτησίας που προβλέπει το Σύνταγµα, ακριβώς για να
εγγυάται την καλή απονοµή της δικαιοσύνης. Τι είναι αυτά τα
πράγµατα; Σε λίγο θα καταργήσετε τους δικαστές και θα φέρνετε µετακλητούς να δικάζουν;
Δεν είναι, βέβαια, ο κ. Αθανασίου εδώ για να µου απαντήσει.
Επίσης, δεν είναι εδώ για να απαντήσει τι κουτοπονηριά ήταν

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

αυτή, να προσπαθήσει να καταργήσει µε τροπολογία την εµβόλιµη διαδικασία της Διάσκεψης των Προέδρων κατά τον ορισµό
της ηγεσίας της δικαιοσύνης.
Εµείς έχουµε πάρει θέση ως ΣΥΡΙΖΑ –είναι στο πρόγραµµά
µας προεκλογικά και είναι και θέση µας διαχρονικά- ότι η ηγεσία
της δικαιοσύνης δεν επιτρέπεται να διορίζεται από την εκτελεστική εξουσία.
Δυστυχώς, Νέα Δηµοκρατία και ΠΑΣΟΚ τόσα χρόνια επιδίωξαν
να εξανδραποδίσουν τη δικαιοσύνη. Ο κ. Αθανασίου είναι κακό
παράδειγµα, γιατί είναι ο δικαστής ο οποίος ηγήθηκε ψηφοδελτίου Επικρατείας και σήµερα είναι Υπουργός Δικαιοσύνης. Είναι
κακό παράδειγµα εν σχέσει µ’ αυτό που πρέπει να πρεσβεύει η
δικαιοσύνη, δηλαδή την ανεξαρτησία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κυρία Κωνσταντοπούλου, θα σας παρακαλέσω να ολοκληρώσετε. Ξεπεράσατε τα
εννέα λεπτά.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε,
εντός ενός λεπτού.
Από εκεί και πέρα, έστω αυτό το ελάχιστο που σήµερα υπάρχει
–την εµπλοκή της Διάσκεψης των Προέδρων- επιχειρεί η Κυβέρνηση να το καταργήσει, διεκδικώντας να µονοπωλεί η ίδια τη διαδικασία και, µάλιστα, χωρίς να θέτει ούτε καν κριτήρια για τη
διαδικασία επιλογής.
Κλείνω λέγοντας –και το απευθύνω σε όλους- ότι είναι χειρίστη
η συγκυρία την οποία επέλεξε η Κυβέρνηση και ο Υπουργός Δικαιοσύνης για να φέρει µία τέτοια τροπολογία, όταν αποφεύγει
η Κυβέρνηση εδώ και έναν µήνα τη συζήτηση για το σκάνδαλο
Μπαλτάκου-Σαµαρά, που αφορά ακριβώς την απονοµή της δικαιοσύνης και την αντίληψη της Κυβέρνησης για την απονοµή
της δικαιοσύνης και τις δηµοκρατικές διαδικασίες. Είναι χειρίστη
η συγκυρία και βάζουµε την τροπολογία σε ονοµαστική ψηφοφορία ακριβώς για να αποσυρθεί.
Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα, τέλος, να µου επιτρέψετε να κάνω
µόνο µία διευκρίνιση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κυρία Κωνσταντοπούλου, ξεπεράσαµε τα δέκα λεπτά.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Μόνο µία διευκρίνιση, κύριε Πρόεδρε, θα κάνω.
Επειδή η τροπολογία έχει και µία θετική διάταξη, οφείλω να το
πω. Δεν µπορούµε, φυσικά, να την ψηφίσουµε, αφού µπαίνει µαζί
στο τσουβάλι µε τόσο σοβαρές ρυθµίσεις. Η θετική διάταξη
αφορά την επέκταση της δυνατότητας εξαγοράς ποινών σε
όλους όσους αφορά η ρύθµιση και όχι µόνο σε κάποιους. Αυτό
όντως είναι θέµα ισονοµίας.
Από την άλλη πλευρά, όµως, η δικαιοσύνη δεν είναι εισπρακτικός µηχανισµός και η απαράδεκτη διαδικασία προσαύξησης της
εξαγοράς των ποινών κατά 110% που έχετε ψηφίσει, κύριοι της
Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, είναι και αυτή µία βαθιά αντιδηµοκρατική και αντιδικαιική διαδικασία.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, για την ανοχή σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Υπουργέ,
έχετε ζητήσει τον λόγο, προφανώς για νοµοτεχνικές βελτιώσεις.
Να τις καταθέσετε, για να µπορέσουµε να τις µοιράσουµε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας): Κύριε Πρόεδρε, όπως είχα υποσχεθεί, θα
παρουσιάσω τώρα τις νοµοτεχνικές βελτιώσεις στο νοµοσχέδιο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Πιο δυνατά να µιλάτε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Βλέπω ότι τα συνεταιράκια τα
βρήκατε. Εντάξει, προχωράµε!
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Προφανώς, συγκυβερνάµε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας): Θα παρουσιάσω τις νοµοτεχνικές βελτιώσεις στο νοµοσχέδιο, µε την άδεια των συναδέλφων.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Βεβαίως!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Λαφαζάνη.
Όπως σας είχα πει και προηγουµένως, η πλειονότητα των νοµοτεχνικών βελτιώσεων, σχεδόν όλες, σχετίζεται µε τη µεταφορά
των Οργανισµών Λαϊκών Αγορών Αθήνας και Θεσσαλονίκης από
το Υπουργείο στις περιφέρειες. Εκεί θα γίνουν οι διευθύνσεις και
λαµβάνονται διάφορες πρόνοιες για την οµαλή µεταφορά, όπως
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και για τα δικαιώµατα του προσωπικού.
Αν θέλετε, µπορώ να κάνω λεπτοµερέστερη αναφορά. Συγκεκριµένα, όπου αναφέρεται ο «Οργανισµός» αντικαθίσταται από
το «Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής ή Κεντρικής Μακεδονίας»,
αντίστοιχα. Διευκρινίζονται διάφορα ζητήµατα σε σχέση µε το
ηµερήσιο τέλος και πάλι για τον ίδιο λόγο, δηλαδή της κατάργησης των οργανισµών.
Τροποποιούµε, όπως ανέφερα και στην προηγούµενή µου τοποθέτηση, διάφορες ρυθµίσεις σε σχέση µε ζητήµατα συνεταιριστικών οργανώσεων και οµάδων παραγωγών, µε δυνατότητα
άδειας ανά δέκα παραγωγούς και όριο τις δεκαπέντε άδειες.
Υιοθετείται, επίσης, ένα ακόµη µέρος των προτάσεων του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης που είχε υποβάλει τόσο τεχνικές βελτιώσεις όσο και ουσίας.
Έτσι, για παράδειγµα, διευκρινίζουµε ότι η υποχρέωση του παραγωγού να έχει τη µισθωµένη καλλιέργειά του εντός της ίδιας
περιφερειακής ενότητας, για να λάβει άδεια παραγωγού, δεν θα
ισχύει για προϊόντα που έχουν µόνο συγκεκριµένο τόπο παραγωγής, όπως και για προϊόντα ΠΟΠ.
Τέλος, λόγω των καταργήσεων των άρθρων 21 έως 28, που γίνονται ένα άρθρο µε την κατάργηση των οργανισµών, γίνονται
όλες οι απαραίτητες διορθώσεις καθώς και οι νοµοτεχνικές βελτιώσεις στις µεταβατικές και καταργούµενες διατάξεις.
Όπως επίσης σας είχα πει προηγουµένως, σε σχέση µε το
θέµα των κληρώσεων, κάνουµε µία νοµοτεχνική βελτίωση στο
άρθρο 5 παράγραφος 3. Θα τη διαβάσω και στη συνέχεια θα εξηγήσω περί τίνος πρόκειται.
Η παράγραφος 3 του άρθρου 5 του σχεδίου νόµου αναδιατυπώνεται ως εξής: «Το σύστηµα διακριτότητας µεταξύ παραγωγών και επαγγελµατιών πωλητών λαϊκών αγορών, καθώς και ο
τρόπος κατανοµής των θέσεων θα προσδιοριστούν µε απόφαση
του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, η οποία θα
εκδοθεί εντός τριών µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, µετά από διαβούλευση µε όλους τους εµπλεκόµενους φορείς και ενηµέρωση της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και
Εµπορίου της Βουλής. Με την ίδια απόφαση ορίζονται τα κριτήρια για την κατανοµή των θέσεων, όπως ιδίως η παλαιότητα της
κατοχής της άδειας, καθώς και κοινωνικά κριτήρια και κάθε άλλο
σχετικό θέµα που προκύπτει για την κατανοµή των θέσεων. Για
τις νέες άδειες που θα διατίθενται σε κενούµενες θέσεις θα διενεργείται κλήρωση. Η ίδια διαδικασία θα ακολουθείται και σε περίπτωση προσθήκης νέων θέσεων αδειών. Οι παράγραφοι 4 έως
7 του άρθρου 5 διαγράφονται. Και η παράγραφος 8 αναριθµείται
σε 4.».
Εξηγώ:
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Τι να εξηγήσετε; Αυτό δεν είναι
ρύθµιση που κάνετε. Είναι πρωτοφανές.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Δεν υπάρχει αυτό το πράγµα!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Λαφαζάνη, προσέξτε. Δεν έχω διακόψει κανέναν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Λαφαζάνη,
γιατί διακόπτετε; Σας παρακαλώ. Να ολοκληρώσει ο κύριος
Υπουργός…
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Μα, στις δώδεκα η ώρα θα εξηγήσει;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Να ολοκληρώσει ο
κύριος Υπουργός. Επαναλαµβάνω, έχετε Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο, θα πάρει τον λόγο και θα απαντήσει. Πόσες φορές θα
το πούµε;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας): Με τη συγκεκριµένη ρύθµιση τι συµβαίνει:
Πρώτον, διατηρείται αυτό που υπήρχε από την αρχή, στο σχέδιο από τότε που συζητάµε στην Επιτροπή, το σύστηµα των δύο
διακριτών τµηµάτων στις αγορές. Σε ένα τµήµα, δηλαδή, θα είναι
οι έµποροι και σε ένα άλλο τµήµα θα είναι οι παραγωγοί.
Εκεί που γίνεται επέµβαση µε τη ρύθµιση αυτή είναι ως προς
τα κριτήρια κατανοµής των θέσεων. Προηγουµένως η ρύθµιση
που συζητούσαµε, µέχρι προσφάτως µιλούσε για κλήρωση, ενώ
εδώ µιλάει για µία υπουργική απόφαση, η οποία θα εκδοθεί µετά
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από διαβούλευση µε τους ενδιαφεροµένους και συζήτηση στην
Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου που θα στηρίζεται σε κάποια
κριτήρια.
Από εκεί και πέρα, για τις νέες και κενούµενες θέσεις θα ισχύει
το κριτήριο της κλήρωσης.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Το κριτήριο της κλήρωσης!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας): Είναι προφανές -και δεν θέλω να κρυφτώ,
γιατί πρέπει να είµαστε απολύτως ειλικρινείς-…
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Δεν µπορείτε κιόλας!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας): …ότι η Κυβέρνηση έλαβε υπ’ όψιν της τη
συζήτηση η οποία µεσολάβησε στην Ολοµέλεια, τις θέσεις οι
οποίες εκφράστηκαν, ενώ λαµβάνει υπ’ όψιν της τους κανόνες
της δηµοκρατίας.
Αν µε ρωτάτε προσωπικά, δεν έχω κανένα λόγο να κρυφτώ. Η
τοποθέτησή µου έγινε από το Βήµα της Βουλής τρεις µέρες πριν.
Προσωπικά, ως Βουλευτής, θα προτιµούσα την προηγούµενη
ρύθµιση. Όµως, δεν έχω τη δυνατότητα ούτε ως Βουλευτής ούτε
ως Υπουργός να επιβάλω την προσωπική µου θέση. Μάλιστα, νοµίζω ότι θα ήταν δεοντολογικά άδικο και άστοχο να επιχειρήσω
κάτι τέτοιο.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Δύο χρόνια αυτό κάνετε!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας): Έχουµε ένα νοµοσχέδιο το οποίο είναι
µια εξυγιαντική παρέµβαση διότι πρώτον, κάνει µια κωδικοποίηση στη νοµοθεσία, σε δεκαπέντε διαφορετικά νοµοθετήµατα.
Επίσης, αποσαφηνίζει τις αρµοδιότητες της τοπικής αυτοδιοίκησης και γενικά της αυτοδιοίκησης. Μεταφέρει τους Οργανισµούς
Λαϊκών Αγορών Αθήνας και Θεσσαλονίκης στις περιφέρειες, δείχνοντας ότι εµπιστευόµαστε τις περιφέρειες και την αποκέντρωση. Προχωρά σε ηλεκτρονικό έλεγχο σε σχέση µε τη
διαφάνεια και το πώς λειτουργούν οι αγορές. Εισάγει για πρώτη
φορά τη διακριτότητα µεταξύ παραγωγών και εµπόρων, προκειµένου να ενισχυθεί ο ανταγωνισµός. Επίσης, εισάγει αυστηρότερες κυρώσεις σε σχέση µε τους παραβάτες και το παρεµπόριο.
Πράγµατι έγινε συζήτηση για το θέµα της κλήρωσης. Η Κυβέρνηση, όπως συµβαίνει πάντοτε στη δηµοκρατία, ακούει και
υιοθετεί αυτό που τελικά µπορεί να είναι λειτουργικό µέσα στο
πλαίσιο της συζήτησης που διεξάγεται.
Για εµάς τα πράγµατα είναι σαφή. Το νοµοσχέδιο αυτό είναι
ένα βήµα µπροστά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Μην το λέτε, γιατί θα το πιστέψετε κιόλας!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας): Είναι ένα βήµα προς την κατεύθυνση της
εξυγίανσης τού υπαίθριου εµπορίου. Από εκεί και πέρα, προφανώς είναι µεγάλης σηµασίας το πώς θα προχωρήσει η συγκεκριµένη διαδικασία που θα καταλήξει σε µία υπουργική απόφαση.
Η Βουλή θα εµπλέκεται και θα επιχειρήσουµε όσο περισσότερο
γίνεται να διαφυλάξουµε αυτήν την εξυγιαντική τοµή, η οποία σε
κάποια συγκεκριµένα χαρακτηριστικά της, ναι θα προτιµούσαµε
να είναι διαφορετική. Όµως ακούσαµε, συνθέτουµε και παρουσιάζουµε αυτήν τη λύση. Δεν κρύβουµε κάτι, δεν κρύβουµε το τι
µεσολάβησε. Υπήρξε διάλογος, ακούστηκαν απόψεις, σήµερα
διατυπώθηκαν νέες απόψεις από συναδέλφους και λειτουργήσαµε µέσα σε αυτό το πλαίσιο. Διαφυλάξαµε την ουσία του νοµοσχεδίου και προχωρούµε µπροστά µε ένα νοµοσχέδιο το
οποίο βελτιώνει αισθητά την κατάσταση σε σχέση µε το υπαίθριο
εµπόριο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Υπουργέ, κατ’
αρχάς, παρακαλώ να κατατεθούν και να διανεµηθούν στο Σώµα
οι νοµοτεχνικές βελτιώσεις.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας): Κύριε Πρόεδρε, καταθέτω τις προαναφερθείσες νοµοτεχνικές βελτιώσεις.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ. Κωνσταντίνος Χατζηδάκης καταθέτει για τα Πρακτικά
τις προαναφερθείσες νοµοτεχνικές βελτιώσεις οι οποίες έχουν
ως εξής:
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ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, µου
επιτρέπετε για ένα λεπτό;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Μισό λεπτό, κυρία
συνάδελφε.
Θα ήθελα να ενηµερώσω το Σώµα ότι έχουµε ακόµα µία συνάδελφο από τον κατάλογο των οµιλητών. Θα παρακαλούσα, λοιπόν, τους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους να τελειώσουµε τον
κατάλογο των οµιλητών µε την κ. Ουζουνίδου και στη συνέχεια
να πάρουν τον λόγο οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι.
Στο σηµείο αυτό οφείλω να πω ότι έχει ζητήσει τον λόγο ο κ.
Καπερνάρος. Αν λοιπόν εσείς, κύριε Σταθάκη, κύριε Βορίδη και
κύριε Κουκουλόπουλε, επιθυµείτε να προηγηθεί, θα το δούµε
µετά την οµιλία της κ. Ουζουνίδου.
Ορίστε, κυρία Ουζουνίδου, έχετε τον λόγο για έξι λεπτά.
ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Είχα σκοπό να µιλήσω επί της ουσίας αυτού του νοµοσχεδίου
και για τα προβλήµατα που έχουν οι άνθρωποι -οι παραγωγοί και
οι έµποροι- των λαϊκών αγορών. Όµως, είναι 23.55’ και κατατέθηκαν τόσες νοµοτεχνικές βελτιώσεις και τόσες τροπολογίες
που είναι αδύνατον αυτήν τη στιγµή να τοποθετηθώ πραγµατικά
επί της ουσίας, γιατί δεν ξέρουµε πλέον τι έχει καταργηθεί και τι
ισχύει.
Νοµίζω ότι εδώ πέρα, σε αυτό το Κοινοβούλιο, εµείς οι Βουλευτές πλέον προσβαλλόµεθα. Είναι δυνατόν; Έτσι θα συνεχίσουµε; Έτσι θα νοµοθετήσουµε; Το σίγουρο, όµως, είναι –και
είναι ξεκάθαρο- πως αυτό το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο είναι καθ’
υπόδειξιν της τρόικας εσωτερικού. Για άλλη µία φορά αυτό το
Υπουργείο Ανάπτυξης έρχεται µαζί µε τη συγκυβέρνηση και καθ’
υπόδειξιν αυτών των µεγάλων ιδιωτικών συµφερόντων των σουπερµάρκετ καταθέτει νοµοσχέδιο. Αυτό είναι το νοµοσχέδιο, το
οποίο συζητάµε και για το οποίο έχουν γίνει τόσες αλλαγές που
αυτήν τη στιγµή δεν µπορούµε καν να τοποθετηθούµε.
Θα ήθελα πραγµατικά να ξέρω εγώ, ως Βουλευτής, τι θα µπορούσα να πω σε όλον αυτόν τον κόσµο, ιδιαίτερα στην Κοζάνη,
το Σάββατο –γιατί κάθε Σάββατο γίνεται λαϊκή- που έκανε τέτοια
κινητοποίηση. Φθάσαµε σήµερα εδώ πέρα, για να µην ξέρουµε
τι ακριβώς να τους πούµε, ότι δηλαδή αυτό το ελληνικό Κοινοβούλιο νοµοθετεί και τι νοµοθετεί εις βάρος τους.
Κάποια στιγµή θα πρέπει να τελειώσει αυτή η κοινοβουλευτική
διαδικασία, αυτός ο τρόπος που νοµοθετούµε. Είναι προσβολή
προς εµάς και προς όλους τους Έλληνες πολίτες που σήµερα
µας ακούνε!
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Σας ευχαριστούµε.
Με την παραχώρηση των κ.κ. Βορίδη, Σταθάκη και Κουκουλόπουλου, τον λόγο έχει ο κ. Καπερνάρος για οκτώ λεπτά.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Κύριε Υπουργέ, δεν ξέρω αν πάει
χαλάλι ο χρόνος που περιµέναµε για να ακούσουµε από εσάς
αυτές τις νοµοτεχνικές βελτιώσεις, όπως τις αποκαλύψατε ή
όπως τις αποκαλέσατε. Ένα έχω να πω, ότι δεν πρέπει να σας
έχουµε εµπιστοσύνη θεσµικά. Δεν αναφέροµαι προσωπικά. Συνεχίζετε ένα έργο που εξακολουθεί να προσβάλλει όχι µόνο την
προσωπικότητα των Βουλευτών, αλλά πρόκειται περί θεσµικής
προσβολής. Γιατί το λέω αυτό;
Έχει ειπωθεί πολλές φορές σε αυτήν εδώ την Αίθουσα ότι
υπάρχει µία στείρα Αντιπολίτευση, µία µη –ας το πούµε- βοηθούσα στο έργο σας Αντιπολίτευση. Μα είναι δυνατόν να έρχεστε τώρα εσείς και να λέτε ότι οκτώ τροπολογίες γίνονται δεκτές
–και εκπρόθεσµες, βεβαίως- και ότι τις τρεις τροπολογίες δεν τις
δεχόµαστε και συµπτωµατικά οι οκτώ να είναι Βουλευτών της
Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ ή της «Πασοκονεαδηµοκρατίας», αφού τώρα έχετε αφοµοιωθεί;
Στον νόµο περί ναρκωτικών λέµε ότι η αγορά απορροφά την
κατοχή και ότι η κατοχή απορροφάται από την αγορά. Τώρα δεν
ξέρω ποιος έχει απορροφήσει τον άλλο. Όπου είναι µαζί –σύµµεικτες- ΠΑΣΟΚ και Νέας Δηµοκρατίας µαζί Βουλευτές, είναι
δεκτή. Σκέτο ΠΑΣΟΚ, δεκτή. Σκέτη η Νέα Δηµοκρατία, δεκτή.
Κάνουµε νόµο για τα επιµελητήρια -αν είναι δυνατόν!- και εκτίθεστε. Δεν θέλω να µιλήσω προσβλητικά για εσάς. Ντρέποµαι.
Πώς να σας το πω; Έχω έναν αυτοδιαχειριστικό έλεγχο, για να
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µην εκφύγω και σας κακοχαρακτηρίσω. Μέχρι στο στόµα µου έρχεται να σας πω «µας προσβάλλετε, για να σας προσβάλλω;».
Είναι δυνατόν ποτέ να έρχεστε και να µας λέτε ότι «ξέρετε,
αυτήν την τροπολογία δεν τη δέχοµαι» και µάλιστα αναιτιολόγητα; Με ποιο δικαίωµα; Και εγώ σας καταµαρτυρώ ότι είχατε
καλή πρόθεση να µας αιτιολογήσετε –αν είχατε- γιατί έρχεται ο
Πρόεδρος της Βουλής µε αυτόν τον γελοιωδέστατο Κανονισµό
και λέει «έχετε δικαίωµα να αρνηθείτε» απλώς. Εδώ ο τελευταίος
εισαγγελέας όταν κάνει µία πρόταση, προφορική ή γραπτή, είναι
υποχρεωµένος από τη δικονοµία να αιτιολογήσει την πρότασή
του. Εσείς, ολόκληρος Υπουργός, έρχεστε για µείζονος σηµασίας θέµα και λέτε «το απορρίπτω». Ποια τροπολογία; Για τα επιµελητήρια, µε διακόσιες υπογραφές συλλεγείσες εντός της
Αιθούσης από αντίστοιχους Βουλευτές όλων των κοµµάτων.
Και σας ερωτώ να απαντήσετε, µια και είστε και οι δύο, µε µία
απάντηση. Σας δίνω το δικαίωµα να απαντήσετε και οι δύο µε µία
απάντηση. Με ποιο δικαίωµα απορρίψατε τον νόµο περί επιµελητηρίων; Και περισσότερο ο λόγος είναι ότι επικαλεσθήκατε –
έχω το έγγραφο- ότι, και καλά, καµµία χώρα στην Ευρώπη δεν
έχει της ίδιας φύσεως επιµελητήρια. Όµως αυτό, κύριε Υπουργέ,
είναι ψευδές. Και εκτίθεστε, είτε διότι είστε ανενηµέρωτος είτε
διότι πίσω από αυτό το ψευδές επιχείρηµα θέλετε να παραπλανήσετε την ελληνική Βουλή.
Και το λέω αυτό, διότι στη Γερµανία, στην Ιταλία, στη Γαλλία
και στην Ισπανία υπάρχουν ίδιου τρόπου επιµελητήρια, τα οποία
ζουν, διαβιούν επαγγελµατικά µε υποχρεωτικές συνδροµές. Η
απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου –σας διαβάζω- στην υπόθεση C-58/98 της 3ης Οκτωβρίου 2000 δικαιολογεί πλήρως την
υποχρέωση καταβολής συνδροµής από τις νοµίµως εγκατεστηµένες επιχειρήσεις µιας χώρας προς τα επιµελητήρια.
Σηµειώστε το, σας παρακαλώ, διότι θα ήθελα πολύ να πιστέψω
ότι δεν είχατε ενηµερωθεί. Άνθρωπος είστε, δεν έχει σηµασία αν
είστε Υπουργός. Ήρθατε εδώ και µας είπατε αυτά. Δεν ισχύουν.
Και µας απορρίπτετε την τροπολογία. Ξέρετε γιατί; Το διαβάζω
αυτό και εµµένω σε αυτό, διότι δεν έχετε δικαίωµα πλέον να λέτε
ότι είµαστε µια στείρα Αντιπολίτευση. Εσείς έχετε χέρσα ζωή.
Είστε µία χέρσα Κυβέρνηση, µία στείρα Κυβέρνηση!
Έρχοµαι στο νοµοσχέδιο. Ποιον κοροϊδεύετε; Παίρνετε πίσω
το µισό νοµοσχέδιο. Γιατί δεν µας το λέτε;
Κύριε Βορίδη, αν έχετε την καλοσύνη! Είναι ένα εφεύρηµα
αυτό να τους απασχολείτε. Κύριε Βορίδη, αν έχετε την καλοσύνη! Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Περιµέναµε τόση ώρα για να
κερδίσουµε την προσοχή του κυρίου Υπουργού. Κύριε Πρόεδρε,
έχω την εντύπωση ότι...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Εντάξει, το είπατε,
κύριε Καπερνάρο. Πιστεύω ότι το άκουσε ο κύριος Υπουργός.
Συνεχίστε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Κύριε Υπουργέ, έχω να σας ρωτήσω το εξής.
Αυτό πρέπει να το κάνετε εκ συστήµατος µάλλον. Ανεβαίνει
ένας Βουλευτής από τη Νέα Δηµοκρατία να σας αποσπά την
προσοχή, την ώρα που µιλάει ένας συνάδελφός σας.
Λέω, λοιπόν, το εξής. Γιατί το δίνετε στην περιφέρεια αυτό το
δικαίωµα και δεν αφήνετε αυτούς τους οργανισµούς, όπου µε τη
δική σας αποφατική εκδοχή, είναι επιτυχηµένος θεσµός; Γιατί καταργείτε την αυτοτέλεια και τη δίνετε στις περιφέρειες; Γιατί
σώνει και καλά οι Οργανισµοί Λαϊκών Αγορών να είναι υπό την
εποπτεία των περιφερειαρχών; Γιατί αυτήν την εµπειρία που
έχουν αποκοµίσει, γιατί αυτήν την πείρα που έχουν τα στελέχη
που συγκροτούν αυτούς τους οργανισµούς τούς βάζετε σε µία
δοκιµασία, για να έρθουν στις νέες διευθύνσεις, που ποιος ξέρει
πώς θα συγκροτηθούν αυτές οι νέες διευθύνεις, για να υποκαταστήσουν τους Οργανισµούς των Λαϊκών Αγορών;
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΣΣΗΣ: Περιφερειάρχης είστε ή δήµαρχος;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Ο περιφερειάρχης, κύριε Κασσή,
δεν είναι ο αρχηγός της φυλής να ρυθµίζει αυτά τα θέµατα.
Εσείς µάλλον το προτείνατε, γιατί νοµίζετε ότι θα βγει ο κ. Σγουρός και λόγω του ΠΑΣΟΚ θα µπορείτε να παίρνετε τους δικούς
σας, να κατανέµετε και να κάνετε και να ράνετε.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΣΣΗΣ: Μετά τον…(Δεν ακούστηκε)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Κασσή, δεν
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έχετε τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Έχετε τελειώσει! Αυτά τα πράγµατα, όταν παίρνεις αυτοτελείς και αυτόνοµους οργανισµούς δηλαδή και τους βάζεις κάτω από την επίδραση περιφερειών και
δηµάρχων, αν θέλετε, τοπικών αυτοδιοικήσεων, αν θέλετε, τότε
αυτός ο θεσµός αποτυγχάνει. Διότι θέλετε να ελέγχετε αυτούς
τους οργανισµούς.
Και κάτι άλλο, σας παρακαλώ. Γιατί δεν δέχεστε, αφού µιλήσατε για δηµοκρατία προηγουµένως, τι θέλουν αυτοί οι άνθρωποι;
Έχουν βγάλει προκηρύξεις, στις οποίες βγάζουν την ψυχή
τους και λένε «όχι στο διαχωρισµό παραγωγών και επαγγελµατιών πολιτών». Τους ακούσατε; Συνδιαλεχτήκατε µαζί τους; Δεχτήκατε τις απόψεις τους; Ζητήσατε τη γνώµη τους; Όχι. Γιατί
δεν τους λαµβάνετε υπ’ όψιν; Ποιους λάβατε υπ’ όψιν;
Τελειώνοντας –βεβαίως είναι ελάχιστος ο χρόνος– έχω να πω
το εξής σοβαρότατο: Γιατί, κύριε Υπουργέ, δεν ρυθµίσατε και
δεν πήρατε πίσω, αφού ενδιαφέρεστε για τη βελτίωση των συνθηκών της ζωής τους, το γεγονός ότι τιµωρούνται µε διοικητικό
πρόστιµο χιλίων ευρώ, αν πουλήσουν προϊόντα εκτός του καθορισµένου ωραρίου; Αν κάποιος, δηλαδή, υπεκφύγει ή εκφύγει
του ωραρίου και αντί για 15:00’ πουλήσει ένα προϊόν στις 15:15’,
τι θα γίνει; Μπορείτε να διανοηθείτε σε πόσο χρονικό διάστηµα
µπορεί να βάλει στην µπάντα ο πωλητής της λαϊκής αγοράς χίλια
ευρώ µόνο για διοικητικό πρόστιµο;
Κάτι άλλο και τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Δεν έπρεπε να λάβετε
υπ’ όψιν τη φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα, έτσι ώστε
να βελτιώσετε αυτό το «κατασπαρακτικό» για την οικονοµία, την
οικιακή οικονοµία, την οικονοµία της ζωής οικογενειών, που για
ένα µεροκάµατο δεν θα τους ανανεώσετε τις άδειες, αν δεν
έχουν φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα; Και όχι σωρευτικά, ή το ένα ή το άλλο.
Σας φέρνω, για να σας εκθέσω και θα σας παραδώσω στη δηµόσια χλεύη, την τροπολογία, διότι εχθές ο κ. Προεδρεύων κ.
Μαρκογιαννάκης είπε ότι δεν µπήκε στην τροπολογία. Σας διαβάζω την τροπολογία που αφορά το Μέγαρο Μουσικής και σας
την αφιερώνω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Παρακαλώ, ολοκληρώστε µε αυτό.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Καµµία ασφαλιστική ενηµερότητα. Καµµία φορολογική ενηµερότητα. Και όχι µόνο: ούτε ασφαλιστικά µέτρα δεν µπορούν να
κάνουν ούτε συµψηφισµούς ούτε εκτελέσεις αναγκαστικές ή µη.
Όλα αυτά θα βγούµε και θα τα δώσουµε στους ανθρώπους αυτούς. Επειδή είναι πάρα πολλές οι χιλιάδες οικογένειες που στέλνετε κάτω από το όριο της φτώχειας, τους στέλνετε στην πενία,
τους στέλνετε στην εξάρτηση των συσσιτίων, διότι τους καταστρέφετε επαγγελµατικά.
Είναι φανερός ο λόγος και ο σκοπός σας ο οποίος είναι να καταργήσετε τις λαϊκές αγορές και να ελέγχετε κατά τέτοια έννοια
τις λαϊκές αγορές για να ενισχυθούν οι αλυσίδες καταστηµάτων.
Κουνάει το κεφάλι του ο κ. Σκορδάς και είµαι βέβαιος ότι θα είναι
ο χαρακτηριστικά υπεύθυνος, υπαίτιος και υπόλογος αυτής της
καταστροφής των εµπόρων των λαϊκών αγορών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Σας ευχαριστούµε,
κύριε Καπερνάρο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, µηδενίσατε το
ρολόι. Δεν µπορώ να ελέγξω τον χρόνο που είχα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Μηδένισα, κύριε Καπερνάρο, γιατί παραπονέθηκαν και οι συνάδελφοι. Τουλάχιστον
να τους σεβαστούµε όλους.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Κύριε Χατζηδάκη, στις 25 Απριλίου του 2014 στην επιτροπή είπατε: «Σχετικά µε την ασφαλιστική
και φορολογική ενηµερότητα, ξέρουµε ότι όλοι οι συµπολίτες
µας και φυσικά οι επιχειρηµατίες τα βγάζουν πέρα πολύ δύσκολα, και το στεγασµένο εµπόριο και το υπαίθριο εµπόριο. Γι’
αυτόν τον λόγο, σωστά, στο µέτρο του δυνατού, υπάρχουν ρυθµίσεις και φορολογικές και ασφαλιστικές, όσο περισσότερο γίνεται σε αυτήν τη δύσκολη συγκυρία, έτσι ώστε να αντιµετωπιστούν οι ανάγκες της στιγµής. Προσέξτε, όµως, διότι αν
έχουµε απαιτήσεις για ασφαλιστική και φορολογική ενηµερότητα
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στο στεγασµένο εµπόριο, πόσο δίκαιο είναι στο υπαίθριο να µην
έχουµε;».
Επανέρχοµαι: πώς είναι δυνατόν να δέχεστε να καταργηθεί το
άρθρο 4 του Συντάγµατος περί ισονοµίας, ισοπολιτείας –και ας
αφήσουµε το περί ισηγορίας– που εδώ χωρίς φορολογική ενηµερότητα ούτε καν προβλέπεται ρύθµιση. Να πείτε «ξέρετε, όταν
υπάρχει αντικειµενική αδυναµία, να το λάβουµε υπ’ όψιν µας, να
του δώσουµε µια περίοδο χάρητος, να µπορέσει να επιχειρήσει.
Να µπορέσει να µας φέρει σε δύο, τρεις, πέντε µήνες τη φορολογική ή ασφαλιστική ενηµερότητα». Εσείς λέτε πως, αν στη ετήσια λήξη της περιόδου, δεν σας φέρουν φορολογική ή
ασφαλιστική ενηµερότητα, δεν έχουν το δικαίωµα να ανανεώσουν. Τους στερείτε, δηλαδή, το δικαίωµα στην εργασία.
Αυτά όλα σας τα χαρίζω, κύριε Σκορδά, για να υπερηφανεύεσθε ότι υπήρξατε αναπληρωτής αρµόδιος και υπεύθυνος γι’ αυτά
τα νοµοθετήµατα που αποτελούν το µέγα όνειδος και τη µεγάλη
καταισχύνη σε αυτήν τη Βουλή.
Ευχαριστώ πολύ για την ανοχή, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Και εµείς ευχαριστούµε.
Κύριε Σταθάκη, έχετε τον λόγο για οκτώ λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Είχα ετοιµαστεί να επιχειρηµατολογήσω και για τα τέσσερα σηµεία που έφερνε ο νοµοθέτης για το
θέµα των λαϊκών αγορών, για το διαχωρισµό παραγωγών και εµπόρων, για τον τρόπο κατανοµής των θέσεων, για τα θέµατα της
ασφαλιστικής και φορολογικής ενηµερότητας και του µηχανισµού ανανέωσης των αδειών και για το ποινολόγιο, το οποίο
υπενθυµίζω ότι στην πρώτη του εκδοχή ήταν τόσο αυστηρό που
είχε απελάσεις, στέρηση πολιτικών δικαιωµάτων και δεκάδες
άλλες ρυθµίσεις.
Εκ των πραγµάτων, όµως, έχω µπροστά µου µία παράγραφο
του νόµου που λέει ότι το σύστηµα διακριτότητας µεταξύ παραγωγών και επαγγελµατιών, καθώς και ο τρόπος κατανοµής των
θέσεων θα προσδιοριστούν µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.
Υποθέτω ότι πρέπει να συµµεριστείτε και εσείς την άποψη ότι
µάλλον πρόχειρα ήρθε το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο και δεύτερον είναι δραµατική εξέλιξη-ιδέα το ότι ο Υπουργός θα αποφασίσει για τον τρόπο µε τον οποίο θα προσδιοριστούν αυτά τα
οποία συζητάµε εδώ και τρεις ηµέρες. Θα πρέπει να δεσµευτείτε,
κατ’ ελάχιστον, ότι θα το επαναφέρετε στη Βουλή ένα τόσο σηµαντικό θέµα.
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Θα ενηµερώσει την αρµόδια επιτροπή.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Δεν θα ενηµερώσει την αρµόδια επιτροπή.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Τι πάει να πει θα ενηµερώσει την
αρµόδια επιτροπή; Η επιτροπή νοµοθετεί!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Λαφαζάνη,
γιατί επεµβαίνετε;
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Γιατί παρεµβαίνει ο κύριος Κουκουλόπουλος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Μιλάει ο Κοινοβουλευτικός σας εκπρόσωπος.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Χρειάστηκαν δύο µέρες –και µε την
τεράστια σηµασία που έχουν για την εξυγίανση των αγορών–
αυτά τα δύο θέµατα, τα οποία παραπέµπονται τώρα στον Υπουργό και θα ενηµερώσει την Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου
της Βουλής.
Θεωρώ αυτονόητη και δεδοµένη τη δέσµευση του Υπουργού
ότι θα επανέλθει στη συζήτηση µε νοµοθετική παρέµβαση, η
οποία θα συζητηθεί στη Διαρκή Επιτροπή και στη Βουλή, εκτός
εάν η σηµαντική διάσταση αυτών των πραγµάτων έχει καταργηθεί.
Το ίδιο ισχύει για τις ασφαλιστικές και φορολογικές ενηµερότητες. Είναι τόσο σηµαντική ρύθµιση. Ο κ. Βορίδης επί µακρόν
τοποθετήθηκε προχθές. Απ’ ό,τι φαίνεται και αυτό χαλαρώνει ως
κριτήριο, αλλά και το ποινολόγιο, για το οποίο ακούσαµε ότι η
αυστηρότητα του ποινολογίου είναι αυτή που καθορίζει τη συµπεριφορά των ανθρώπων προς τη νοµιµότητα και ότι όσο πιο αυστηρό είναι το ποινολόγιο τόσο πιο νόµιµοι θα είµαστε. Και αυτό
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αποσύρεται, απ’ ό,τι καταλαβαίνω ή γίνεται κατά πολύ ηπιότερο.
Έφυγαν τα πολιτικά δικαιώµατα.
Δεν έφυγαν, όµως –γιατί σε αυτό το «λαϊκές αγορές» δεν
έµεινε πλέον τίποτα να συζητήσουµε και ελπίζω να επανέλθει,
επαναλαµβάνω, ως νοµοθετική ρύθµιση– µια σειρά από πολύ σηµαντικές τροπολογίες, που δεν ξέρουµε από πού να αρχίσουµε
και πού να τελειώσουµε.
Ξεκινάω µε την εισήγηση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης.
Μετά από ορισµένες δεκαετίες απεφάνθη σήµερα ο Υπουργός
ότι κατέληξαν στον ορισµό του τι είναι βοσκότοπος. Σήµερα,
συγκεκριµένα κατέληξαν στο τι είναι βοσκότοπος και αποφάσισαν να το φέρουν ως κατεπείγον στην τροπολογία.
Ο Σεφέρης λέει σε ένα σηµείο στην «Εισαγωγή στον Έλιοτ»
ότι δεν υπάρχει ορισµός που να µην καθορίζει αµετάκλητα το
οριζόµενο. Και επειδή, λοιπόν, έχει µεγάλη σηµασία ο ορισµός,
καλό θα ήταν αντί να έρθει ως τροπολογία, αφού ανακαλύφθηκε
ποιος είναι ο ορισµός του βοσκοτόπου, εν πάση περιπτώσει να
έρθει στη σχετική επιτροπή της Βουλής, να φωνάξουµε τους φορείς –ίσως να χρειαστεί να φωνάξουµε και κάποιον ποιητή- για
να αποφανθούµε οριστικά ποιος είναι ο βοσκότοπος και τι συνέπειες έχει αυτό. Πάρα πολλοί Βουλευτές τοποθετήθηκαν επί µακρόν πάνω σε αυτόν τον ορισµό και τη σηµασία του.
Δίπλα σ’ αυτά υπάρχει ένας διαφορετικός τρόπος ορισµού της
διαιτησίας στα δηµόσια έργα της χώρας. Μέχρι τώρα τη διαιτησία και τη διαµάχη ανάµεσα σε ένα δηµόσιο φορέα και σε ένα
εργολάβο, αν θυµάµαι καλά, την προσδιόριζε δικαστικός: ο Πρόεδρος του Συµβουλίου της Επικρατείας. Τώρα µαθαίνουµε ότι ο
ορισµός της διαιτησίας θα γίνεται από τις δύο πλευρές, φαντάζοµαι του δηµοσίου από κάποια κυβερνητική πλευρά και του
ιδιώτη από τον ιδιώτη.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ή και τα δύο από τον ιδιώτη.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Ή και τα δύο από τον ιδιώτη. Η κ.
Κωνσταντοπούλου είναι πιο καχύποπτη. Δεν µπορώ να αµφισβητήσω την καχυποψία της στο συγκεκριµένο θέµα. Και σε αυτό τίθεται ένα ζήτηµα: γιατί έρχεται ως τροπολογία στο συγκεκριµένο
θέµα;
Τα της εκπαίδευσης, τα της υγείας, τα της δικαιοσύνης νοµίζω
ότι τέθηκαν επί µακρόν. Υπάρχει και άλλη τροπολογία για τις
ασφαλιστικές ρυθµίσεις που τίθεται σε αντίθεση µε την αυστηρότητα –αρχικά- για τις λαϊκές αγορές. Εδώ έχουµε παράταση
των ασφαλιστικών ρυθµίσεων όχι για ένα χρόνο, αλλά για τέσσερα χρόνια από τα τέλη του 2014 ως τα τέλη του 2017 για υποθέσεις που καλύπτουν περίπου 800 εκατοµµύρια ευρώ, αν ισχύει
το νούµερο.
Νοµίζω ότι τα θέµατα αυτά, µετά την ακύρωση και το Βατερλώ
– λυπάµαι για το Υπουργείο, το οποίο ουσιαστικά αποσύρει όλο
το νοµοσχέδιο περί λαϊκών αγορών σε όλα του τα κριτήρια και
το µετατρέπει σε υπουργική απόφαση εν δυνάµει – το σύνολο
των άλλων ρυθµίσεων είναι τεράστιας σηµασίας και µένει αµέτοχο.
Επαναλαµβάνω ότι δεν µπορεί να ρυθµιστεί το σύστηµα από
τον Υπουργό. Πρέπει να έρθει µε κανονική διαδικασία, όπως και
το σύνολο των τροπολογιών που έχουν κατατεθεί: από τους βοσκοτόπους µέχρι τη διαιτησία των κατασκευαστικών έργων, τις
ασφαλιστικές ρυθµίσεις, την παράταση –που πρέπει να αποκτήσει και το εισηγητικό σηµείωµα που δεν έχει–, την εκπαίδευση,
την υγεία και τη δικαιοσύνη. Πρέπει να επανέλθουν µε κανονικό
τρόπο.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ευχαριστούµε τον κ.
Σταθάκη, που ήταν ακριβής και συνεπής στον χρόνο.
Ο κ. Κουκουλόπουλος έχει τον λόγο.
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Τρία πράγµατα θέλω να πω, γιατί νοµίζω ότι έχει εξαντληθεί η
συζήτηση. Νοµίζω ότι υπήρξε και µια συναινετική εξέλιξη στο επίµαχο άρθρο 5 και ειδικότερα στην παράγραφο 3. Δεν υπάρχει
λόγος να επαναλάβω όσα ο εισηγητής µας, ο συνάδελφος κ.
Κασσής, τεκµηριωµένα και την Παρασκευή και σήµερα έχει πει.
Να δηλώσω βέβαια –θα το κάνει και ο ίδιος φαντάζοµαι στην
δευτερολογία του- την ικανοποίησή µας για τροπολογίες ή προτάσεις και κυρίως για το επίµαχο άρθρο που έγιναν αποδεκτές
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από τον κύριο Υπουργό.
Από εκεί και πέρα θέλω να σηµειώσω τρία πράγµατα.
Το πρώτο αφορά γενικότερα τη λειτουργία της Κυβέρνησης.
Δεν αναφέροµαι βέβαια στο Υπουργείο, όχι γιατί εξαιρείται ο
παρών Υπουργός, αλλά γιατί υπάρχουν υπουργεία, που κοντά
δύο χρόνια, που κλείνει αυτή η Βουλή, µόνο µε τροπολογίες εµφανίζονται στη Βουλή. Και παρακαλώ να µεταφερθεί δι’ υµών
στους Υπουργούς Δεν γίνεται. Δεν θα µπορέσει να συνεχιστεί
αυτή η κατάσταση. Πρέπει να επιστρέψουµε σιγά-σιγά σε µια κανονικότητα.
Έχουµε εξηγήσει από την πλευρά µας πολλές φορές ότι γινόταν αποδεκτή εξ ανάγκης όλη αυτή η πρακτική, γιατί πολλές από
τις τροπολογίες είχαν χαρακτήρα µνηµονιακών υποχρεώσεων.
Για µας, που πιστεύαµε στο πρόγραµµα και δικαιωθήκαµε γι’
αυτήν την πίστη και εµµονή µας σε αυτό τέσσερα χρόνια τώρα,
ήταν ικανός λόγος, για να δεχόµαστε και τέτοιες παρεκβάσεις
από τη διαδικασία. Πρέπει όµως σιγά-σιγά να επανέλθει η λειτουργία της Βουλής σε µια κανονικότητα.
Το δεύτερο που θέλω να τονίσω αφορά το ζήτηµα στο οποίο
στάθηκε ο αξιότιµος συνάδελφος εκπρόσωπος των Ανεξαρτήτων
Ελλήνων ο κ. Καπερνάρος. Έχει αποχωρήσει, αλλά δεν πειράζει.
Θέλω να διατυπώσω, κύριε Πρόεδρε, την έκπληξή µου για όσα
ακούστηκαν αυτές τις ηµέρες για την αποκέντρωση αρµοδιοτήτων. Δεν οµιλώ ως δήµαρχος. Διετέλεσα δήµαρχος και θεωρώ
υψίστη τιµή το γεγονός ότι επιλέχθηκα πέντε φορές από τους
συµπολίτες µου να κάνω το δήµαρχο και δύο φορές από τους
συναδέλφους µου να προεδρεύω της Κεντρικής Ένωσης Δήµων
και Κοινοτήτων. Δεν υπάρχει µια άλλη λογική που µεταφέρω συνήθως. Όµως, από την εµπειρία µου θέλω να πω κάτι απλό: Σε
όλο τον πολιτισµένο κόσµο έτσι οργανώνονται τα πράγµατα.
Πουθενά Υπουργείο δεν οργανώνει λαϊκή αγορά σε συνοικία
αστικού κέντρου ή σε µακρινή περιοχή. Πουθενά. Δεν είναι ζήτηµα διαγκωνισµού και αντιδικίας κεντρικού κράτους και αυτοδιοίκησης. Είναι εναρµόνιση µε πρακτικές που έχουν ακολουθήσει για χρόνια ολόκληρα χώρες πολύ πιο ανεπτυγµένες από
µας, αυτές, ακριβώς, τις οποίες θέλουµε να φτάσουµε και να µοιάσουµε, για να το πω απλά. Αν δεν τα οργανώνουµε καλά σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο είναι ένα άλλο ζήτηµα. Όµως,
κρίνεται ο κάθε αιρετός για το πώς τα οργανώνει.
Είναι γνωστό ότι ένας δήµαρχος δέχεται τις πιέσεις από την
τοπική αγορά προκειµένου να µην έχει µια ανοιχτή λαϊκή αγορά.
Κρίνεται, όµως, και από τους πολίτες που δεν έχουν πρόσβαση
σε µια ζωντανή και ανοιχτή λαϊκή αγορά. Η τοπική κοινωνία έχει
δικαίωµα να εκλέγει και µε αυτό το κριτήριο τον άρχοντά της.
Δεν µπορούµε να καταλάβουµε αυτά τα απλά πράγµατα; Γιατί
χάνουµε χρόνο αντί να ενώσουµε τη φωνή µας και να αναγνωρίσουµε δέκα θετικά βήµατα; Εγώ αντιλαµβάνοµαι την πολιτική
ανάγκη της Αντιπολίτευσης να βάλει διάφορα ζητήµατα, αν αποσύρθηκε το µισό ή τα τρία τέταρτα του νοµοσχεδίου, αλλά υπάρχει µία σειρά ρυθµίσεων που -όπως είπε και ο Υπουργός νωρίτερα- πηγαίνει τα πράγµατα µπροστά.
Κατά τη δική µου γνώµη κύριε Πρόεδρε -και γνωρίζω πάρα
πολύ καλά τις λαϊκές όχι µόνο από τη θητεία µου ως δηµάρχου,
αλλά και από µικρό παιδί, διότι δούλεψα και µεγάλωσα µέσα στις
λαϊκές- είναι ότι υπάρχει µια εντύπωση σε ένα µέρος της κοινής
γνώµης που είναι ψευδέστατη και αναληθής. Και καλά θα κάνουµε όλες οι πτέρυγες της Βουλής, όταν δεν έχουµε επιχειρήµατα για κάτι τέτοιο που θα πω, να µην συµβάλλουµε άθελά µας
ή ηθεληµένα -ακόµα χειρότερα- στη δηµιουργία τέτοιων εντυπώσεων.
Συνάντησα πολλούς συµπολίτες µου και πολλούς πολίτες εδώ
στην Αθήνα που πιστεύουν ότι µε το νοµοσχέδιο, κατ’ ουσία, θέλουµε να τελειώσουµε το θεσµό των λαϊκών, ενώ γίνεται ακριβώς
το αντίθετο. Ενισχύονται και ανοίγουν οι λαϊκές αγορές µε ό,τι
νοµοθετούµε, δεν περιορίζεται ο αριθµός -τουναντίον, δίνεται η
δυνατότητα σε µία τοπική, περιφερειακή αρχή να µεγαλώσει αν
θέλει το θεσµό- και θεσµοθετούµε διαδικασίες µε τις οποίες αίρονται περιορισµοί που υπάρχουν και τις κάνουν κλειστά σύνολα.
Και αντί αυτό να το χαιρετίσουµε, προσπαθούµε να δώσουµε
άλλες ερµηνείες, εκµεταλλευόµενοι κάποιοι από εµάς -όχι πάντως εµείς- την απεργία -σε άλλα σηµεία δικαιολογηµένη σε άλλα
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σηµεία µη δικαιολογηµένη- των ανθρώπων που δουλεύουν στις
λαϊκές αγορές. Εγώ τους ζω και τους ξέρω –όπως είπα- πάρα
πολύ καλά. Και µιλάω µε αγάπη και συµπάθεια γι’ αυτούς τους
ανθρώπους γιατί ξέρω τι είναι να είσαι από τις 5.00’ το πρωί µέχρι
τη δύση του ηλίου στη λαϊκή αγορά, ανεξαρτήτως καιρικών συνθηκών. Το έχω ζήσει, το έχω βιώσει. Όµως, δεν είναι εκεί το ζήτηµα. Υπάρχουν δίκαια αιτήµατα, υπάρχουν και µη δίκαια αιτήµατα.
Επ’ ουδενί, όµως, δεν υπάρχει καµµία προσπάθεια και απόπειρα να κλείσουν οι λαϊκές αγορές. Τουναντίον, ενισχύεται ο θεσµός. Το ερώτηµα είναι πώς θα κρατήσουν το χαρακτήρα που
λέει ο ορισµός τους, να είναι λαϊκές αγορές πραγµατικά, αγορές,
δηλαδή, οι οποίες θα έχουν µε την ευκολία της προσβασιµότητας
που υπάρχει έτσι κι αλλιώς στο υπαίθριο εµπόριο µε το οποίο
είναι συνδεδεµένη η λαϊκή αγορά, πραγµατικά φθηνές τιµές σε
ποιοτικά κι ανταγωνιστικά προϊόντα. Αυτό είναι το ζητούµενο. Και
νοµίζω ότι µε το νοµοσχέδιο κάνουµε βήµα.
Ολοκληρώνω -γιατί δεν θέλω να καταχραστώ το χρόνο, κύριε
Πρόεδρε- µε µία, δύο λεπτοµέρειες:
Κύριε Υπουργέ, παράκληση να δούµε αυτά τα θέµατα των ηµερών για τις πανηγύρεις που έβαλε ο εισηγητής µας.
Εµείς επιµένουµε. Είναι µια - δύο µέρες παραπάνω. Είναι πολύ
λογικές οι προτάσεις.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΣΣΗΣ: Με απόφαση δηµοτικού συµβουλίου.
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Και βέβαια µε την απόφαση του
δηµοτικού συµβουλίου, όπως το βάλαµε. Νοµίζω ότι µπορεί
ακόµα και αύριο ή µεθαύριο που θα κάνετε την τελική ψηφοφορία να έρθει ως νοµοτεχνική διόρθωση. Θερµή παράκληση να το
δείτε. Είναι προτάσεις απολύτως λογικές. Εν πάση περιπτώσει
αφήνουµε στο κάτω – κάτω να αποφασίσει και η κάθε τοπική κοινωνία και δεν παίρνουµε τις αποφάσεις εµείς από εδώ.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κι εµείς ευχαριστούµε τον κ. Κουκουλόπουλο.
Τον λόγο έχει ο κ. Αναγνωστάκης, για οκτώ λεπτά.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Σπεύδω να αιτιολογήσω την προηγούµενη έκρηξη από την
πλευρά µου και την εξωτερίκευση κάποιων αρνητικών συναισθηµάτων, γιατί θεώρησα -και θεωρώ- ανεπίτρεπτο, αντιδεοντολογικό, αντικοινοβουλευτικό να γίνεται προσπάθεια στρέβλωσης
και παραποίησης της θέσης ενός κόµµατος όταν µάλιστα και την
προηγούµενη φορά, στη συνεδρίαση που προηγήθηκε, από την
πλευρά µου ως Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου, αλλά και από
τον αγορητή µας έγινε ξεκάθαρο ότι εµµένουµε µε συνέπεια σε
ό,τι είχαµε καταθέσει στις τέσσερις συνεδριάσεις της Επιτροπής
Εµπορίου. Θεώρησα, λοιπόν, unfair αυτό που έγινε από τον
Υπουργό κ. Σκορδά και γι’ αυτό υπήρξε αυτή η ένταση από την
πλευρά µας.
Θέλω, λοιπόν, να ξεκαθαρίσω το εξής. Όλοι κρινόµαστε και
από τη συνέπεια λόγων και έργων. Αναρωτιέµαι: άραγε πόσο
αξιόπιστοι είναι εκείνοι που ισχυρίζονται ότι µετέβαλαν θέση τα
κόµµατα της Αντιπολίτευσης, όταν πριν λίγο όλοι βιώσαµε το θέατρο του παραλόγου;
Και εξηγούµαι. Είναι αληθές ή ψευδές ότι κατά τη διάρκεια της
συνεδρίασης γραµµατείς των Κοινοβουλευτικών Οµάδων των
δύο κυβερνώντων κοµµάτων µαζί µε τον Υπουργό και άλλους παράγοντες προσπάθησαν να ισορροπήσουν τα ανισόρροπα; Είναι
αληθές ή ψευδές ότι υπήρξε «κωλοτούµπα» κοινώς από την
πλευρά της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Ανάπτυξης;
Αναρωτιέµαι: είναι κάποιος που αµφισβητεί, αµφιβάλλει ότι
µέχρι χθες η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης µε σθένος, µε πολιτική παρρησία υπεραµυνόταν των διατάξεων που
έφερε για ψήφιση στην Ολοµέλεια και σήµερα, µετά την απειλή
από την τοποθέτηση του εκπροσώπου του ΠΑΣΟΚ, του κ. Κασσή,
ότι δεν θα ψηφίσει ούτε τον διαχωρισµό των θέσεων ούτε τη διάταξη για την κλήρωση, η Κυβέρνηση ανέκρουσε πρύµνα; Εµείς
µεταβάλαµε θέση, κύριε Σκορδά; Εµείς ή εσείς;
Και µάλιστα προσέξτε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κυρίες
και κύριοι Βουλευτές, το εξής. Παραπέµπεται το θέµα του διαχωρισµού και της κλήρωσης,…

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Βέβαια το ένα δεν αποκλείει το άλλο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Δεκτή η παρέµβασή σας.
Παραπέµπεται, λοιπόν, το θέµα σε απόφαση του Υπουργού ακούστε υποκρισία και φαρισαϊσµός- εντός τριών µηνών µετά
από διαβούλευση µε τους εµπλεκόµενους, όταν ο κ. Σκορδάς
αλλά και ο κ. Χατζηδάκης, στην προηγούµενη διαδικασία είπαν:
«Ποια διαβούλευση; Εδώ και δύο περίπου χρόνια συζητάµε µε
τους εµπλεκόµενους». Τώρα έρχονται και καλύπτονται πίσω από
την ανάγκη της διαβούλευσης, για να δικαιολογήσουν την µετατόπιση από την αρχική τους θέση. Μάλιστα, ο κύριος Υπουργός
είπε ότι αυτό έγινε στο όνοµα της κοινοβουλευτικής διαδικασίας.
Με συγχωρείτε, αλλά όσο καλοπροαίρετος και να είναι κάποιος, για ποια κοινοβουλευτική διαδικασία µιλάτε;
Γι’ αυτό που κατήγγειλε ο κ. Κουκουλόπουλος, ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, που έρχονται Υπουργεία,
αφήνουν τροπολογίες και φεύγουν, λακίζουν; Σε αυτήν την κοινοβουλευτική διαδικασία οµνύετε, κύριε Υπουργέ; Όχι απλά
έχετε κάνει σουρωτήρι τη διαδικασία, όχι απλά την έχετε εκφυλίσει, αλλά όσο και να προσπαθώ να συγκρατήσω τις λέξεις, µε
συγχωρείτε, αλλά ούτε καν διαδικασία πια δεν υπάρχει. Αυτή
είναι η αλήθεια.
Προσέξτε τι λέτε. Λέτε ότι µε υπουργική απόφαση θα καθοριστούν τα κριτήρια, ιδίως της παλαιότητας, για να καλύψουµε λίγο
και την απαίτηση του ΠΑΣΟΚ, και θα δούµε και τα άλλα κριτήρια.
Προσέξτε, δεν θα διαµορφωθεί αυτό το πακέτο κριτηρίων έστω
µέσα στη Διαρκή Επιτροπή Εµπορίου, αλλά απλά θα την ενηµερώσετε. Αυτό λέει η διάταξη που φέρατε, εκτός αν δεν διαβάζω
καλά τα ελληνικά. Αν κάνω λάθος, πιστεύω να µε διορθώσετε.
Κύριε Υπουργέ, ειλικρινά, ενώ θα µπορούσε να υπάρξει σύγκλιση όλων των κοµµάτων σε µία προσπάθεια να αντιµετωπιστούν οι παθογένειες, που έτσι κι αλλιώς όλοι συνοµολογήσαµε
ότι υπάρχουν, αλλά µε έναν τρόπο εξορθολογικό, µε έναν τρόπο
συγκροτηµένο, µε έναν τρόπο τεκµηριωµένο επιστηµονικά, αλλά
και αν θέλετε ως απόρροια ενός διαλόγου µε τους δήµους, τις
περιφέρειες, τους άµεσα εµπλεκόµενους, δηλαδή εµπόρους και
παραγωγούς, εδώ αντιθέτως καταφέρατε να βάλετε και τους παραγωγούς και τους επαγγελµατίες απέναντί σας. Μετά σας
φταίει η Αντιπολίτευση η Μείζων και η Ελάσσων; Οι ίδιοι είστε
αυτοκαταστροφικοί. Δεν θέλω να πω «ανεπαρκείς», αλλά είστε
αυτοκαταστροφικοί, αντί να καθίσετε -µε πραγµατικά καλή διάθεση κάνω την κριτική µου- να συγκεράσετε απόψεις και, βεβαίως, όχι ντε και καλά να υποχωρήσετε ή να κάνετε εκπτώσεις
δήθεν σε συντεχνίες, αλλά αυτό που κάνετε σήµερα. Τόσο απλό.
Αναγνωρίσατε την ανάγκη µίας ουσιαστικής διαβούλευσης, η
οποία θα φέρει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα.
Γιατί δεν το κάνατε πριν; Στο όνοµα της δηµοκρατίας, που µας
είπατε; Στο όνοµα του κοινοβουλευτισµού που µας είπατε; Αυτό
είναι υποκρισία, κύριε Υπουργέ. Αν πραγµατικά θέλατε να είστε
αποτελεσµατικοί, δεν θα κάνατε διαβούλευση µίας εβδοµάδας.
Δεν θα γράφατε στα παλαιότερα των υποδηµάτων σας τις υποδείξεις, παρατηρήσεις, προτάσεις και φορέων αλλά και κοµµάτων.
Είπατε την προηγούµενη φορά -και σήµερα το επαναλάβατε«µα, είχατε διατυπώσει επιφύλαξη κι ενώ εµείς ήρθαµε κοντά
σας, εσείς αποµακρυνθήκατε». Γιατί; Υπήρχε κάποια σταθερά;
Υπήρχε κάποιο κοινό σηµείο που θα βρεθούµε; Μέχρι χθες άλλα
υποστηρίζατε. Σήµερα -έχει δίκιο ο κ. Λαφαζάνης- ένα πολύ µεγάλο µέρος του νοµοσχεδίου, το µεγαλύτερο, το αποσύρατε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω µε την ανοχή σας, κύριε Πρόεδρε, στο χρόνο των
δέκα δευτερολέπτων.
Λυπάµαι αν γινόµαστε δυσάρεστοι, αλλά δεν µπορούµε να
στρουθοκαµηλίσουµε πολιτικά. Όπως κι εσείς, έτσι κι εµείς, θέλουµε να υπηρετήσουµε το δηµόσιο συµφέρον. Όµως, φίλτατοι
οι Υπουργοί, φιλτάτη η αλήθεια!
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ευχαριστούµε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας): Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Υπουργέ,
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µήπως θέλετε να µιλήσει η κ. Μανωλάκου πρώτα;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας): Κύριε Πρόεδρε, µία αναφορά θέλω να
κάνω µόνο για δύο λεπτά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ορίστε, κύριε
Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας): Κύριε Αναγνωστάκη, δεν νοµίζω ότι
έχουµε ανταλλάξει ποτέ αναφορές ο ένας για τον άλλο προσωπικές.
Είναι η πρώτη φορά που αναγκάζοµαι να το κάνω, γιατί η τοποθέτησή σας είχε έναν έντονο προσωπικό χαρακτήρα και µια
αναφορά σε εµάς τους δύο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Ως πολιτική ηγεσία του
Υπουργείου σας απευθύνοµαι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας): Θα δείτε ότι δεν πρόκειται να σας προσβάλω. Μία πολιτική τοποθέτηση θα κάνω.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ως διόσκουροι, για εσάς τους
δύο!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας): Σε σχέση µε το θέµα που συζητάµε
έχουµε δύο διαφορές. Η πρώτη είναι ότι ενώ και εµείς και εσείς
αλλάξαµε θέση ως προς ένα συγκεκριµένο ζήτηµα, εµείς το δεχόµαστε, ενώ εσείς το κρύβετε. Προσπαθείτε να κρύψετε έναν
ελέφαντα σε ένα ντουλάπι. Θα φαίνεται. Διότι οι τοποθετήσεις
της κ. Φούντα είναι γραµµένες στα Πρακτικά και είναι στον αντίποδα αυτών που λέτε. Εσείς λέτε «άσπρο», εκείνη είπε «µαύρο».
Από το ίδιο σας το κόµµα! Γι’ αυτό και στη συνέχεια δεν υπάρχει
ως εισηγήτρια. Την αντικαταστήσατε εσείς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Υπουργέ, λείπατε. Αυτά τα είπαµε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας): Η δεύτερη διαφορά µας είναι ότι εµείς
αλλάξαµε θέση στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής διαδικασίας.
Εσείς αλλάζετε θέση για µια χούφτα ψήφους. Λάθος κάνετε.
Όπως ξέρετε, «η εσχάτη πλάνη χείρων της πρώτης».
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Τι λέτε τώρα; Εσείς το λέτε αυτό;
Είπε ο γάιδαρος τον πετεινό κεφάλα!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας): Θα κάνετε υποµονή καµµία εικοσαριά
ηµέρες και θα δείτε ότι ούτε µία χούφτα ψήφους δεν θα πάρετε,
κύριε Αναγνωστάκη, και όλοι οι υπόλοιποι που έχετε αυτήν την
αντίληψη µέσα στο Κοινοβούλιο. Διότι το χάιδεµα των συντεχνιών δεν οδηγεί πουθενά. Χάνετε την κοινωνία, χάνετε τον ανυπεράσπιστο Έλληνα πολίτη. Αλλά, αν έτσι θέλετε, µε γεια σας,
µε χαρά σας.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Το Μέγαρο Μουσικής τι είναι;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Γιατί φωνάζετε,
κυρία Μακρή; Δεν σας ακούει κανείς.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Δεν πειράζει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Δεν πειράζει; Έτσι,
να µιλάµε; Ωραία, να το κάνουµε χάβρα.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Δεν πειράζει. Το ξέρει ο Υπουργός.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Υπουργέ, αυτά
τα είχαµε συζητήσει.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ
τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Αναγνωστάκη,
ξαναρχίζουµε!
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: …(Δεν ακούστηκε)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Δεν έχετε τον λόγο,
κυρία Μακρή. Θα το καταλάβετε;
Ορίστε, κύριε Αναγνωστάκη, έχετε τον λόγο για ένα λεπτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Ούτε ένα λεπτό δεν θα χρειαστώ, κύριε Πρόεδρε, και ευχαριστώ πάρα πολύ για τη δυνατότητα που µου δίνετε.
Κύριε Υπουργέ, η κ. Φούντα νοµίζω ότι έδωσε την απάντησή
της, όταν ήταν παρούσα και σας απάντησε µε στοιχεία και για τη
συνέπεια στη θέση µας, αλλά και για την προσωπική της θέση.
Αν εµείς, όµως, ως Αντιπολίτευση στο σύνολό µας διεκδικούµε
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µία χούφτα ψήφους, εσείς ο άτεγκτος, γιατί κάνατε αυτήν τη µεταβολή; Γιατί αυτή η µεγαλειώδης «κωλοτούµπα»; Για να πάρετε
αυτήν τη µία χούφτα ψήφους;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Όχι για µία. Για πολλές χούφτες!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας): Αυτό καταλάβατε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Τελείωσε η συζήτηση.
Τον λόγο έχει η κυρία Μανωλάκου.
Στη συνέχεια θα µιλήσει ο κ. Κασαπίδης και στο τέλος θα µιλήσετε εσείς, κύριε Βορίδη, αν θέλετε να πάρετε τον λόγο.
Ορίστε, κυρία Μανωλάκου, έχετε τον λόγο για οκτώ λεπτά.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, υποστηρίζετε ότι κάνατε βελτιώσεις. Μην κοροϊδεύετε. Δεν είναι αφελείς οι άνθρωποι που δουλεύουν στις
λαϊκές αγορές, παραγωγοί και επαγγελµατίες. Άνθρωποι της πιάτσας είναι. Κορόιδα δεν πιάνονται.
Τι εµπιστοσύνη µπορούν να σας έχουν; Ότι µετά τις εκλογές
θα δείξετε καλύτερη διάθεση και ότι το µέγα ζήτηµα που επικεντρώνεται στο άρθρο 5, για την διακριτότητα µεταξύ παραγωγών
και επαγγελµατιών και τον τρόπο κατανοµής των θέσεων, θα
λυθεί; Πώς; Θα γίνει µε απόφαση Υπουργού µετά από τρεις
µήνες και µετά από διαβούλευση; Πώς να σας πιστέψουν;
Καταργήσατε τους Οργανισµούς των Λαϊκών Αγορών, τα άρθρα 21 µέχρι 28, µέσα σε ένα βράδυ, χωρίς να τους πείτε λέξη,
χωρίς να το συζητήσετε µαζί τους και µάλιστα ενώ αυτοί οι οργανισµοί συντηρούνται από τις δικές τους εισφορές. Πώς να σας
εµπιστευτούν;
Φυσικά, γι’ αυτό το προαπαιτούµενο της ασφαλιστικής ενηµερότητας που το έχουν βάλει επανειληµµένα και το θεωρούν βασικό και κύριο, ειδικά αυτήν την περίοδο της βαθιάς οικονοµικής
κρίσης, δεν είπατε λέξη. Και όµως, χωρίς αυτό δεν µπορούν να
δουλέψουν.
Συνεπώς όλα τα διατηρείτε στο ακέραιο. Συµπέρασµα: Επιµένετε στις αντιδραστικές, στις σκληρές αλλαγές που θα οδηγήσουν τους φτωχότερους στην ανεργία και στην φτώχεια, ενώ
τώρα έχουν κάποιο µεροκάµατο.
Γιατί επιµένετε τόσο πολύ; Διότι τις αλλαγές στη λειτουργία
των λαϊκών αγορών τις προσδιορίζει η περιβόητη «εργαλειοθήκη» του ΟΟΣΑ, θα έλεγα το σύνολο των προτάσεων του
ΟΟΣΑ για την ανταγωνιστικότητα, που προβάλλονται µάλιστα ως
νέες. Ωστόσο η έκθεσή του, παραγγελία της συγκυβέρνησης, επί
της ουσίας κινείται ακριβώς στον ίδιο προσανατολισµό των αξιώσεων που έχουν υποβάλει τα ντόπια τµήµατα του κεφαλαίου,
όπως µεγαλέµποροι, πολλά χρόνια πριν από την εκδήλωση της
καπιταλιστικής κρίσης.
Οι προτάσεις ανταγωνιστικότητας δεν προβλέπονται ούτε στα
µνηµόνια ούτε στις δανειακές συµβάσεις. Πρόκειται κατά κύριο
λόγο για τις λεγόµενες διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις, χωρίς δηµοσιονοµικό όφελος για τον κρατικό προϋπολογισµό. Ουσιαστικά εντάσσονται στη συζήτηση για το ποιο µείγµα πολιτικής θα
τονώσει σε µεγαλύτερο βαθµό την ανταγωνιστικότητα των µονοπωλίων.
Εκθέσεις-καρµπόν, λοιπόν, πολύ πριν την κρίση και τα µνηµόνια. Και από αυτή την σκοπιά δεν είναι αποδιαρθρωτική πολιτική,
όπως υποστηρίζει ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ αλλά διαρθρωτική
υπέρ του κεφαλαίου, ενάντια στους µικροεπαγγελµατίες, όπως
είναι οι πωλητές της λαϊκής αγοράς.
Παραδείγµατος χάριν, από το 2005 σε έκθεση του ΟΟΣΑ γινόταν λόγος για µέτρα, όπως η απελευθέρωση του ωραρίου των
καταστηµάτων, ή ακόµα ο ΟΟΣΑ είχε ταχθεί υπέρ της ίδρυσης
των ιδιωτικών πανεπιστηµίων, καλή ώρα µε την τροπολογία-νοµοσχέδιο των εκατόν πενήντα σελίδων. Κατακραυγή έχει σηκώσει. Ο ΟΟΣΑ είναι αυτός πάλι που µιλά για επιλογή διδάκτρων
στην τριτοβάθµια εκπαίδευση ή µεταξύ των προτάσεών του συγκαταλέγεται –ας το θυµηθούν παλαιότερα- η οριζόντια κατάργηση της κυριακάτικης αργίας στο λιανεµπόριο που προωθεί η
Κυβέρνηση και το Υπουργείο σας που έχει το αντικείµενο. Μάλιστα οι προτάσεις του ΟΟΣΑ και του ντόπιου κεφαλαίου είναι οι
ίδιες τόσο στην περίοδο των υψηλών ρυθµών της καπιταλιστικής
ανάπτυξης όσο και στη φάση βαθιάς καπιταλιστικής κρίσης, επι-
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βεβαιώνοντας ότι τα αντιλαϊκά µέτρα δεν είναι επιταγή του µνηµονίου, όπως τα παρουσιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ και άλλοι αντιµνηµονιακοί, αλλά στρατηγικές επιλογές για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, δηλαδή της κερδοφορίας του κεφαλαίου και δεν θα
πρέπει να το κρύβουν.
Εξάλλου, όταν τις θέσεις στις λαϊκές αγορές ή τις άδειες θα
τις πάρουν όλοι αυτοί που εσείς θέλετε, τότε θα καταργήσετε
και αρκετά από τα σηµερινά εργαλεία, αυτά που περιγράφετε,
δηλαδή της κλήρωσης, της εναλλαγής, του διαχωρισµού και
άλλα. Δεν θα τα χρειαζόσαστε αυτά τα εργαλεία, αφού θα έχετε
διώξει τους πιο αδύνατους.
Για µας η καπιταλιστική ανταγωνιστικότητα είναι εχθρική για
το λαό µε όποιο περιτύλιγµα και αν πλασάρεται, αφού προϋποθέτει εκτοπισµό των µικρών επαγγελµατιών και ένταση της εκµετάλλευσης των εργαζοµένων. Από αυτήν, λοιπόν, τη σκοπιά
πρέπει να αντιπαλεύει τα µέτρα ο λαός, απορρίπτοντας κάθε
µείγµα πολιτικής που οδηγεί στο ίδιο αποτέλεσµα από άλλον
δρόµο.
Σε ό,τι αφορά την τροπολογία για τους βοσκότοπους, θα
ήθελα να αναφερθώ λίγο πιο εκτενώς. Ο Υπουργός Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων είπε τη µισή αλήθεια και συνεπώς δεν
είναι αλήθεια.
Kατ’ αρχάς είχε έρθει σαν τροπολογία στο νοµοσχέδιο για την
εποπτεία των πιστωτικών ιδρυµάτων την προηγούµενη εβδοµάδα.
Το καταθέτω για τα Πρακτικά όπως είχε κατατεθεί και είχε
πάρει αριθµό.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Διαµάντω Μανωλάκου καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Τι συµβαίνει; Καθ’ υπόδειξη και επιβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που συµφωνήσατε και υλοποιήσατε ως Κυβέρνηση -µιλάω
για το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων- αποχαρακτηρίσατε εκτάσεις που χρησιµοποιούσαν ως βοσκοτόπους και
οι κτηνοτρόφοι βρέθηκαν ξεκρέµαστοι. Έχασαν επιδοτήσεις,
αφού µειώθηκαν –εικονικά, όχι πραγµατικά- τα στρέµµατα γιατί
αποχαρακτηρίστηκαν, αν και ήταν βοσκήσιµες εκτάσεις. Τους
στερήσατε λοιπόν χρήµατα που δικαιούνταν.
Αντί, λοιπόν, να επανορθώσετε και να δώσετε σε αυτούς τους
ανθρώπους, τους κτηνοτρόφους, ό,τι πόρους τους στερήσατε γιατί εσείς φταίτε, έχασαν χρήµατα εξαιτίας σας- ερχόσαστε µε
αυτή την τροπολογία να χειροτερέψετε την κατάσταση, αφού
προωθείτε αλλαγή χρήσης γης, αλλάζοντας το χαρακτήρα. Έτσι
βγαίνει από την προστασία της δασικής νοµοθεσίας, που είναι
και βοσκήσιµη, και ταυτόχρονα καταργεί το τεκµήριο ότι ανήκει
στο δηµόσιο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Να αναγνωρίσετε, λοιπόν, τις εκτάσεις που είχαν πραγµατικά
και αξιοποιούσαν οι κτηνοτρόφοι. Οι δασικές εκτάσεις µπορούν
να χρησιµοποιούνται ως βοσκότοποι, µε τον όρο ότι δεν θα είναι
καµένες ή αναδασωτέες.
Είναι επικίνδυνο αυτό που κάνετε µε την αλλαγή χρήσης.
Έπρεπε να υπάρχει ενηµέρωση και υπογραφή από τον Υπουργό
Περιβάλλοντος και Κλιµατικής Αλλαγής. Εξάλλου, γι’ αυτό τον
λόγο υπήρξαν και παραιτήσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ.
Αλλάζετε το Δασικό Κώδικα. Μάλιστα, τα κριτήρια θα τα καθορίζει όχι η µελέτη διαχείρισης βοσκοτόπου αλλά η κοινή υπουργική απόφαση.
Έχει, βεβαίως, και προεκλογικό χαρακτήρα, γιατί υπάρχει
οργή και αγανάκτηση στους κτηνοτρόφους.
Την καταψηφίζουµε, λοιπόν, όπως και το νοµοσχέδιο. Θα στηρίξουµε την ονοµαστική ψηφοφορία και θα καταψηφίσουµε την
κοροϊδία σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο κ. Κασαπίδης για οκτώ λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, θα µπορούσατε να είχατε αποφύγει αυτήν την
εξέλιξη στο νοµοσχέδιο για τις λαϊκές αγορές και πραγµατικά να
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σηµατοδοτούσε µία νέα αρχή γύρω από αυτόν τον θεσµό των οικονοµικών δραστηριοτήτων, ουσιαστικά, σε κάθε γωνιά της πατρίδας µας, σε κάθε µικρή ή µεγάλη πόλη, εάν κάνατε αυτό που
λέτε εδώ στη νοµοτεχνική βελτίωση.
Θα γίνει πλέον για τα νεότερα δεδοµένα που θέλετε να αλλάξατε -και ουσιαστικά αλλάζετε το µισό και παραπάνω νοµοσχέδιο- και θα προηγηθεί διαβούλευση µε τους εµπλεκόµενους
φορείς.
Αν αυτό, λοιπόν, το πραγµατοποιούσατε ουσιαστικά και κατόπιν αυτής της διαβούλευσης γινόταν και η συζήτηση στη Βουλή,
δεν θα φτάναµε σε αυτό το σηµείο ένα νοµοσχέδιο το οποίο,
όπως σας είπε και ο εισηγητής µας, ο Πάρις Μουτσινάς, έχει κάποιες βασικές αρχές προς τη σωστή κατεύθυνση, µε όρους της
οικονοµίας της αγοράς, να έρχεστε τώρα ουσιαστικά να το ακυρώσετε υπό την πίεση αξιώσεων και απαιτήσεων λόγω µη ενδοκυβερνητικής επικοινωνίας των εταίρων -φάνηκε ότι δεν επικοινωνήσατε µε το ΠΑΣΟΚ- αλλά και λόγω µη διαβούλευσης µε
τους εµπλεκόµενους φορείς.
Έξω φωνάζουν -και δικαίως- οι παραγωγοί σαν οπισθοχώρηση
της Κυβέρνησης. Ενώ υπάρχουν καλές προθέσεις στο πρόσωπό
σας στο συγκεκριµένο θέµα, δυστυχώς εδώ όχι µόνο αδικείτε
τον εαυτό σας, αλλά ουσιαστικά ακυρώνετε και µια προσπάθεια
που θα µπορούσε να αποτελέσει τη βάση και για άλλα πράγµατα
για τις λαϊκές.
Θα µπορούσατε, κύριε Υπουργέ, να θεσπίσετε κάποιες προδιαγραφές για τη λειτουργία στις λαϊκές αγορές, κάποιες βασικές υποδοµές -να ξεκινήσουµε και από εκεί- για να λειτουργούν
οι λαϊκές αγορές ως κλειστές αγορές παραδείγµατος χάριν σε
όλες τις πόλεις της χώρας.
Υπάρχουν πόλεις στην πατρίδα µας που έχουν κλειστές λαϊκές
αγορές. Δυστυχώς, στην πατρίδα µου, την Κοζάνη -λείπει βέβαια
και ο κ. Κουκουλόπουλος- δεν µερίµνησαν οι δήµαρχοι να κάνουν
κλειστές λαϊκές αγορές, σε µια περιοχή που έχει δριµείς χειµώνες, δύσκολα καιρικά φαινόµενα. Το ίδιο ισχύει και για την Πτολεµαΐδα. Και είναι οι δύο µεγαλύτερες λαϊκές αγορές -εκτός
Αθηνών και Θεσσαλονίκης- σε όλη την επικράτεια.
Αυτά θα µπορούσατε να τα θεσπίσετε εάν ακούγατε τους φορείς από τη Μακεδονία, τη Βόρεια Ελλάδα που είναι βασικά τους
αιτήµατα. Τουλάχιστον σε εµάς τα έχουν µεταφέρει. Εφόσον,
όµως, η αρµοδιότητα είναι στους δήµους, θα µπορούσατε να
τους το είχατε επιβάλει.
Έτσι, λοιπόν, εφόσον δεν προηγήθηκε αυτή η διαβούλευση,
δηµιουργήθηκε µεγάλη αναστάτωση και στους επαγγελµατίες
και στους παραγωγούς, αλλά και µέσα στο Κοινοβούλιο χωρίς
να υπάρχει και λόγος ουσιαστικά, αφού οι περισσότεροι συµφωνούµε επί της ουσίας σε βασικές αρχές.
Εµείς διαφωνούµε µε την κατάργηση της αυτονοµίας και της
αυτοτέλειας των Οργανισµών των Λαϊκών Αγορών Αθηνών και
Θεσσαλονίκης. Σας είπε και ο εισηγητής µας, κ. Μουτσινάς, ότι
αυτό το πετυχηµένο µοντέλο που ουσιαστικά είχε την αυτοτέλεια
και την αυτοοργάνωσή του, µε ανθρώπους της αγοράς, µε
όρους της αγοράς, θα µπορούσε να αποτελέσει ένα πρότυπο και
ένα µοντέλο για τις λαϊκές αγορές σε κάθε περιφέρεια στη χώρα
και κάθε περιφέρεια να έχει τον δικό της αυτοτελή οργανισµό.
Υπό την πίεση, όµως, αυτών των ισορροπιών, έρχεστε και αποσύρετε το µισό νοµοσχέδιο και χάνεται αυτή η ευκαιρία.
Επίσης, ως προς την κλήρωση των θέσεων των παραγωγών,
αλλά και το διαχωρισµό των θέσεων των παραγωγών ή των δικαιούχων στις λαϊκές αγορές - παραγωγών και επαγγελµατιώνπαίρνετε πίσω τις διατάξεις που είναι το άλλο µισό κοµµάτι του
νοµοσχεδίου, λόγω αυτής της ασυνεννοησίας ή και της βιασύνης
σας. Μας είπατε ότι πιέζει ο χρόνος και πρέπει µέσα στην εβδοµάδα να τελειώσει. Τώρα δεν πιέζει ο χρόνος που θα έρθουν
µετά από τρεις µήνες, µετά τη διαβούλευση, αυτές οι διατάξεις;
Εδώ, λοιπόν, όπως σας είπε και ο εισηγητής µας, εµείς προτείναµε να υπάρχει αυτός ο διαχωρισµός των θέσεων ή η διακριτότητα, όπως θέλετε να το πείτε τώρα, αλλά µε την προϋπόθεση
να ξεκαθαρίσει το τοπίο, κύριε Υπουργέ.
Γνωρίζουµε όλοι όσοι περπατάµε στις λαϊκές -και εµείς από
αυτά τα λαϊκά στρώµατα προερχόµαστε, στις λαϊκές µεγαλώσαµε- ότι υπάρχουν και εκεί κάποια φαινόµενα, τα οποία δεν τα
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θέλουν ούτε οι ίδιοι οι πραγµατικοί παραγωγοί ή και οι πραγµατικοί επαγγελµατίες.
Για τους παραγωγούς «µαϊµούδες», λοιπόν, µπορεί, κύριε
Πρόεδρε, να λυθεί το πρόβληµα αυτό µε την ηλεκτρονική κάρτα
του αγρότη. Είναι ένα αίτηµα, µία πρόταση που την έχουµε καταθέσει ως Δηµοκρατικοί Ανεξάρτητοι Βουλευτές -σε ώτα µη
ακουόντων φαίνεται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης- που
θα έλυνε το πρόβληµα όχι µόνο για τις λαϊκές, αλλά εν γένει το
πρόβληµα του ποιος είναι ο κατ’ επάγγελµα αγρότης και έχει
αυτά τα δικαιώµατα και ποιος δεν είναι και θα πρέπει να αποκλείεται από κάποια προνόµια ή από κάποια άλλα κίνητρα.
Έτσι, λοιπόν, δηµιουργήθηκε µείζον θέµα µε τη στέρηση των
επαγγελµατικών δικαιωµάτων από αυτούς τους επαγγελµατίες
ή τους παραγωγούς που δεν θα είχαν φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα. Ουσιαστικά τους κλείνατε το σπίτι, κύριε
Υπουργέ. Πόσο δίκαιο είναι αυτό, όταν σε άλλους επαγγελµατικούς κλάδους δεν ισχύει αυτό; Παραδείγµατος χάριν, ήρθε εδώ
και ψηφίσαµε τη ρύθµιση των οφειλών του Μεγάρου Μουσικής
για τους εργαζόµενους. Δεν είναι εργαζόµενοι αυτοί στις λαϊκές
αγορές; Επειδή δεν έχουν ασφαλιστική και φορολογική ενηµερότητα πρέπει να τους κλείσουµε το σπίτι; Βάλτε τους πρόστιµα
-σας το είπε ο κ. Μουτσινάς- και µία και δύο φορές και στην
τρίτη, εάν δεν συµµορφωθούν, πάρτε τους τις άδειες.
Εδώ υπάρχει και το άλλο, το οξύµωρο και αντιφατικό: Έρχεστε
και βάζετε τις λαϊκές ουσιαστικά υπό το δηµοτικό συµβούλιο και
στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη υπό το περιφερειακό συµβούλιο.
Ποιος ξέρει εάν κάποιοι περιφερειακοί σύµβουλοι, κάποιοι δηµοτικοί σύµβουλοι δεν έχουν φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα; Και αυτοί θα µπορούν να αποφασίζουν για τους επαγγελµατίες για αυτό το θέµα;
Άρα πείτε στον κ. Μιχελάκη τώρα στις υποψηφιότητες να ακυρωθούν οι υποψήφιοι περιφερειακοί, δηµοτικοί σύµβουλοι που
δεν έχουν ασφαλιστική και φορολογική ενηµερότητα, για να µην
αποφασίζουν για αυτά τα θέµατα για τους επαγγελµατίες στις
λαϊκές.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Θα µείνουν χωρίς υποψηφίους.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ: Θα µείνουν χωρίς υποψηφίους!
Μα, ή θα πρέπει να λειτουργήσουµε οριζόντια σε κάποια θέµατα στη χώρα ή αλακάρτ δεν βγαίνουν, όπως φαίνεται, οι συνισταµένες στη συγκυβέρνηση.
Επίσης, υπάρχει η προηγούµενη πρωτοβουλία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων για τους farmer markets, πιλοτικά, µία φορά την εβδοµάδα, το Σάββατο, σε κάποιες
πόλεις, το οποίο βέβαια είναι σε αδράνεια. Δεν ξέρουµε εδώ αν
θα ενσωµατωθεί στην πρωτοβουλία τη δική σας.
Εδώ, βέβαια, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης αντί να φέρει
ένα ολοκληρωµένο νοµοσχέδιο για θέµατα του Υπουργείου του,
ξανά µε τροπολογίες, κρυπτόµενος από συναδέλφους Βουλευτές, φέρνει -και περηφανεύεται- για πρώτη φορά τον ορισµό του
βοσκότοπου. Στο προηγούµενο νοµοσχέδιο έφερε -και ευτυχώς
δεν πέρασε- βουλευτική τροπολογία ουσιαστικά για να καλύψει
τις ανοµίες των αγροτοσυνδικαλιστών. Ο ίδιος, ως επιστήµων,
το έχει διδαχθεί στη Γεωπονική τι εστί βοσκότοπος. Kαι τώρα για
πρώτη φορά δίδεται αυτός ο ορισµός;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ένα λεπτάκι ανοχή ζητώ, κύριε Πρόεδρε.
Επιτέλους έχουµε χορτάσει από ακαδηµαϊκές διαλέξεις από
τον κ. Τσαυτάρη µέσα στη Βουλή, ας ακούσουµε και κάτι επί των
πολιτικών πεπραγµένων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ολοκληρώστε, κύριε
συνάδελφε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Ένα άλλο θέµα που δεν το λάβατε υπ’ όψιν, κύριε Υπουργέ,
είναι η εποχικότητα των παραγοµένων προϊόντων που διατίθενται
στις λαϊκές αγορές. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα µια άδικη φορολογική µεταχείριση στους παραγωγούς, κατά κύριο λόγο, µε το
τέλος του επιτηδευµατία. Πληρώνουν 650 ευρώ για τη συµµετοχή τους συνολικά για ένα χρόνο στις λαϊκές, ενώ λόγω της εποχικότητας ένα παραγωγός που παράγει, παραδείγµατος χάριν,
µόνο ντοµάτες µόνο τρεις-τέσσερις µήνες µπορεί να διαθέσει
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στην αγορά το προϊόν του. Άρα µπορεί να επιµεριστεί στο ένα
τρίτο αυτό το τέλος επιτηδευµατία για να είναι και πιο δίκαιο το
φορολογικό σύστηµα.
Στο σηµείο αυτό θα ήθελα να πω ότι δεν δεχόµαστε την τροπολογία του Υπουργείου Παιδείας. Είναι πραγµατικά προσβλητική για το Κοινοβούλιο όπως έρχεται, κάτι το οποίο αναφέρθηκε
και από συναδέλφους αλλά και από τον εισηγητή µας.
Τέλος –και κλείνω, κύριε Πρόεδρε, µε αυτήν την παρατήρησηθα ήθελα να θίξω ένα ακόµα θέµα, το οποίο µπορεί για άλλους
να είναι ήσσονος σηµασίας, θεωρώ, όµως, από τη σκοπιά µου
ότι έχει τη δική του αξία. Αναφέροµαι στη λειτουργία των λαϊκών
αγορών τις Κυριακές. Σας έχω κάνει ξανά θέµα, κύριε Υπουργέ,
όταν φέρατε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ολοκληρώσατε, ευχαριστούµε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, σε µισό
λεπτάκι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Πήγατε στα δέκα
λεπτά και η ώρα είναι 1.00’.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ: Ολοκληρώνω σε τριάντα δεύτερα.
Εδώ έρχεστε να σπάσετε µια παράδοση δεκαεπτά αιώνων,
όταν η Κυριακή καθιερώθηκε ως αργία, επί Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, από το Μέγα Κωνσταντίνο για τη λατρεία του Κυρίου
µας, του Ιησού Χριστού. Βέβαια, η Αριστερά δεν δέχεται τη λειτουργία των καταστηµάτων τις Κυριακές για τους εργαζόµενους.
Υπάρχει και µία άλλη µερίδα των Ελλήνων που δεν θέλουµε να
λειτουργεί η αγορά τις Κυριακές για λόγους πνευµατικών αναγκών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Σας παρακαλώ, ολοκληρώστε κύριε Κασαπίδη. Δείτε τον χρόνο µόνος σας.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ: Έκλεισα, κύριε Πρόεδρε, λέγοντας
στον κύριο Υπουργό ότι αν διεκδικεί τις δάφνες να αποκτήσει τον
τίτλο του «Μέγα» καταργώντας αυτήν την παράδοση δεκαεπτά
αιώνων, τότε µπορούµε να µιλάµε για τον Μέγα Κωνσταντίνο τον
Β’ ή για το Μέγα Αθανάσιο τον Α’.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Πάντως τη λατρεία
στη θρησκεία µπορούµε να την κάνουµε κάθε µέρα, οποιαδήποτε
ώρα και όποτε θέλουµε.
Τον λόγο έχει ο κ. Βορίδης.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Αρχικά να επισηµάνω µια µεθοδολογική, κατά τη γνώµη µου,
αντίφαση της Αντιπολίτευσης. Βέβαια, µεθοδολογική αντίφαση
στη 1.00’; Εν πάση περιπτώσει θα το πούµε συνοπτικώς. Αυτή
συνίσταται στο εξής: Πολλές φορές ακούµε, κύριε Πρόεδρε, σε
αυτήν την Αίθουσα να λέµε πόσο αποδυναµωµένο είναι το Κοινοβούλιο, πόσο ενισχυµένη είναι η Κυβέρνηση και πόσο πολύ η
Κυβέρνηση κάνει ό,τι θέλει και πόσο δεν λαµβάνει υπ’ όψιν της
το Κοινοβούλιο.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Μην µας πείτε ότι…
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Για να συνεννοηθούµε, επειδή η κ.
Φωτίου αµέσως ξύπνησε µόλις άκουσε τη µεθοδολογική αντίφαση…
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Δεν κοιµόµουνα.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Άρα λοιπόν, να επισηµάνω ότι ο
ρόλος του Κοινοβουλίου δεν σηµαίνει υποχρεωτικά -το αντιλαµβάνεστε αυτό- ότι πρέπει να ακούει ό,τι λέει η Αξιωµατική Αντιπολίτευση ή εν γένει η αντιπολίτευση. Ακούγονται, φυσικά, τα
επιχειρήµατα. Αν είναι πολύ ισχυρά τα επιχειρήµατα της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, µπορεί και να επηρεάσουν. Αυτό, όµως,
δεν είναι σύνηθες. Όµως, το Κοινοβούλιο παίζει ρόλο. Πού; Εκεί
που υπάρχει παρέµβαση στο Κοινοβούλιο αποτελεσµατική, προφανώς είναι στη διαµόρφωση της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας.
Και σε αυτό η απάντηση που σας δίδει ο κύριος Υπουργός –
στον κ. Αναγνωστάκη αναφέροµαι- είναι ορθή, διότι πράγµατι
υπάρχει µεταβολή της κυβερνητικής θέσεως σε ό,τι αφορά τη
συγκεκριµένη νοµοθετική πρωτοβουλία. Μόνο που αυτή υπαγορεύεται από τους κοινοβουλευτικούς χειρισµούς, µια προνοµία
που είχατε κάποτε και τώρα την χάσατε. Ενδεχοµένως, θα πρέπει
να το ξανασκεφτείτε. Σε τελευταία ανάλυση, όµως, δεν υπαγο-
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ρεύεται –και αυτό είναι σηµαντικό- από µικροπολιτικές στοχεύσεις τουλάχιστον η θέση της Κυβερνήσεως. Αυτή δεν υπαγορεύεται από µικροπολιτικές στοχεύσεις. Και δεν υπαγορεύεται
από µικροπολιτικές στοχεύσεις και η θέση της Νέας Δηµοκρατίας. Αυτό, όχι. Από τους κοινοβουλευτικούς συσχετισµούς, ναι,
πράγµατι.
Δεύτερον, άκουσα να επιχαίρετε και εδώ αναρωτιέµαι…
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Μεθοδολογικά;
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Τέλειωσα µε τη µεθοδολογία, πάω
στο πολιτικό.
Επιχαίρετε γιατί; Για το «Βατερλώ», για κάποια ήττα της Κυβερνήσεως. Δεν ξέρω εάν αντιλαµβάνεστε τι κάνει αυτή η ρύθµιση εδώ. Αυτή η ρύθµιση εδώ ουσιαστικά παρέχει νοµοθετική
εξουσιοδότηση στην Κυβέρνηση να κάνει αυτό που θέλει.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Βέβαια!
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Σώπα!
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Δεν ξέρω γιατί το εκλάβατε ως ήττα
της Κυβερνήσεως. Αυτό µάλλον στην αντίθετη κατεύθυνση πρέπει να πάει, γιατί στην πραγµατικότητα εκείνο το οποίο γίνεται
και εδώ πηγαίνω σε ένα τρίτο σηµείο που έχει να κάνει µε ορισµένες…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Αυτό που λέτε είναι το ευνοϊκότερο σενάριο, γιατί υπάρχει και το χειρότερο.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Ποιο είναι; Δεν το ξέρω.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Το χειρότερο; Είναι αυτό που
είπε ο Υπουργός…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Δεν είναι η ώρα
τώρα, κύριοι συνάδελφοι.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Δεν λένε ιδιωτικά πράγµατα.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Επειδή γνωρίζω τον Υπουργό και την
ακεραιότητά του, λέω ότι δεν θα κάνει κανενός είδους κατάχρηση. Εδώ, όµως, υπάρχει και αφορµή για µια σκέψη περαιτέρω. Αυτή είναι η εξής: Είναι ο νόµος το κατάλληλο εργαλείο
για λεπτοµερειακές ρυθµίσεις; Αυτό είναι ένα γενικότερο ερώτηµα. Θέλουµε να κάνουµε τους νόµους πάρα πολύ αναλυτικούς
ή θέλουµε να αφήνουµε περιθώρια ρυθµιστικά από εκεί και πέρα
µέσα από κανονιστικές πράξεις της διοικήσεως, όπως είναι οι νοµοθετικές διατάξεις και κυρίως τα προεδρικά διατάγµατα και οι
υπουργικές αποφάσεις, προκειµένου να εξειδικεύουν;
Εµένα, εάν µε ρωτήσετε, θεωρώ ότι η νοµοθεσία που κάνουµε
–και το έχω πει πολλές φορές σε αυτήν την Αίθουσα- στην προσπάθεια να περιορίσει -γιατί υπάρχει µια παραδοσιακή αντιδικία
και καχυποψία ανάµεσα στην εκτελεστική και στη νοµοθετική
εξουσία- τις κανονιστικές δυνατότητες της εκτελεστικής εξουσίας καταλήγει να κάνει µια πάρα πολύ αναλυτική νοµοθεσία.
Μετά, βεβαίως, η πάρα πολύ αναλυτική νοµοθεσία, επειδή δεν
µπορεί να προσαρµοστεί εύκολα σε αυτό το οποίο είναι οι βιοτικές ανάγκες, είναι υποχρεωµένη –και εδώ έχουµε τα φαινόµενα
της αποσπασµατικής κακής νοµοθεσίας- να έρχεται µε τροπολογίες επί τροπολογιών και επί τροπολογιών για να ρυθµίζει συγκεκριµένα ζητήµατα, γιατί; Γιατί αφού αυτά είναι µέσα στο
νόµο…
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κύριε Βορίδη, ποιος είναι…
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Κυρία Μακρή, είµαι βέβαιος ότι σας
λέω κάτι µε το οποίο δεν είστε πολύ εξοικειωµένη, αλλά ακούστε
το, γιατί νοµίζω ότι θα σας είναι χρήσιµο.
Αυτό είναι αποτέλεσµα της αναλυτικής νοµοθεσίας. Η αναλυτική νοµοθεσία και η πολύ εκτενής νοµοθεσία και η εξαιρετικά
λεπτοµερειακή ρύθµιση στο νόµο εν συνεχεία οδηγεί, όταν παρίσταται ανάγκη αλλαγής, σε τροπολογίες επί τροπολογιών. Εάν
δεν θέλουµε τόσο συχνή παρέµβαση σε επιµέρους νοµοθέτηµα,
θα έπρεπε να αποδεχθούµε κανονιστικές, ρυθµιστικές, γενικές
αρχές µέσα στο νόµο, µια ορισµένη γενικότητα του νόµου, που
θα εξειδικεύεται βέβαια από εκεί και πέρα στις λεπτοµέρειές της
µε εξουσιοδοτήσεις στη διοίκηση, στην εκτελεστική εξουσία,
στην Κυβέρνηση. Αυτό µε αφορµή µια γενική σκέψη.
Ποιο είναι το χειρότερο, κατά τη γνώµη µου, όµως, µε αυτό
εδώ το συγκεκριµένο που συζητήσαµε; Τι ήταν αυτό το οποίο
έπρεπε να ρυθµίσουµε εδώ, αυτό το οποίο απεπειράθη να ρυθµίσει το νοµοσχέδιο, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι; Ήθελε να ξανασυζητήσει το ζήτηµα του υπαιθρίου εµπο-
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ρίου, να δει ποιος πρέπει να έχει άδειες. Πρέπει να έχουν άδειες
µόνο αυτοί που ήδη έχουν ή µπορεί να πάρει και κανένας καινούργιος; Πρέπει αυτές οι άδειες να δίνονται µε συγκεκριµένα
κριτήρια και µε ποια; Με τυχαία κριτήρια;
Ακούστηκαν πολλές απόψεις εδώ. Με τη δηµοπρασία; Με κριτήρια ενδεχοµένως κοινωνικά, άλλα; Με ποια κριτήρια λοιπόν
πρέπει να δοθούν οι άδειες αυτές; Πώς θα ρυθµίσει κανείς µέσα
στους δήµους, µες στις τοπικές κοινωνίες, την οργάνωση αυτού
του εµπορίου; Ποιος θα το πει αυτό, ποιος είναι αρµόδιος για να
πει ότι σε αυτούς τους δρόµους, σε αυτήν την έκταση, σε αυτήν
την ανάπτυξη κ.λπ.; Ποιος είναι αρµόδιος για να το πει αυτό; Και
εν συνεχεία τι είναι αυτό, όταν θα κάναµε αυτήν τη νοµοθεσία,
που πρέπει να κοιτάξουµε;
Εγώ θεωρώ -και εκεί θέλω να είµαι πολύ σαφής- ότι πρέπει να
ακούγονται µε προσοχή οι άνθρωποι που έχουν επενδυµένα συµφέροντα στη συγκεκριµένη δραστηριότητα, δηλαδή οι άνθρωποι
οι οποίοι είναι ήδη ενεργοί στον συγκεκριµένο χώρο. Και πρέπει
να ακούγονται µε προσοχή, γιατί προφανώς έχουν συγκεκριµένο
ενδιαφέρον, έχουν τη ζωή τους, το µεροκάµατό τους εκεί. Εποµένως πρέπει κανείς όλο αυτό να το βλέπει µε πάρα πολύ σεβασµό, µε πολύ µεγάλη ευαισθησία και µε πολύ µεγάλη προσοχή.
Είναι το µόνο το οποίο θα ληφθεί υπ’ όψιν; Θα ληφθούν υπ’
όψιν, παραδείγµατος χάριν, οι άνθρωποι που ενδεχοµένως να
θέλουν να µπουν µέσα σε αυτήν την αγορά, άνθρωποι που θέλουν να δραστηριοποιηθούν; Αυτό είναι το πρώτο. Δεύτερον, οι
καταναλωτές θα ληφθούν υπ’ όψιν, οι χρήστες δηλαδή σε τελευταία ανάλυση, οι αγοραστές αυτών των αγαθών θα ληφθούν υπ’
όψιν, θα τους ακούσει κανείς αυτούς; Αυτοί δεν είναι οργανωµένοι, δεν θα έρθουν να διαδηλώσουν απ’ έξω. Αυτοί θα πάνε εκεί
και θα θέλουν να βρουν ένα φθηνό και καλό προϊόν και καλή εξυπηρέτηση. Θα ακουστούν αυτοί; Ποιος τους εκπροσωπεί αυτούς;
Άλλοι οι οποίοι πρέπει να ακουστούν που µπορεί να έχουν ανταγωνιστικά συµφέροντα: το στεγασµένο εµπόριο, αυτοί θα ακουστούν σε αυτή τη συζήτηση ή θα είναι έξω και µακριά απ’ αυτή;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω σε µισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Το Κοινοβούλιο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πρέπει να τα
σταθµίσει όλα αυτά στην κατεύθυνση της υπεράσπισης του δηµοσίου συµφέροντος, όλα αυτά, όχι µόνο όποιον διαδηλώνει.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Μην κοιτάτε προς εµάς. Ωραία τα λέτε, αλλά
προς τα εκεί να τα λέτε.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Κυρία Μακρή, µε διακόπτετε συνεχώς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Βορίδη, συνεχίστε, µην απαντάτε. Αλίµονο, όποιος παίρνει τον λόγο αυθαίρετα να του απαντάτε.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Στην Αίθουσα τα λέω, κυρία Μακρή,
δεν τα λέω προσωπικά σε κανένα. Το λέω, γιατί κατά τη γνώµη
µου θα πρέπει, όταν νοµοθετεί κάποιος -κι αυτό είναι το ενδιαφέρον επιχείρηµα- δεν είναι να πούµε ότι «ξέρετε, έξω υπάρχει
µία διαδήλωση και έχει βγάλει κι αυτό το ψήφισµα. Καθίστε να
σας διαβάσω αυτό το ψήφισµα». Εντάξει, προφανώς πρέπει να
ακούγεται και το ψήφισµα και να ακούγεται και η διαδήλωση και
να ακούγονται κι οι άνθρωποι που είναι εκεί έξω. Αλλά όταν θα
κάνουµε επιχείρηµα, τότε πρέπει το επιχείρηµα να είναι πιο σύνθετο, γιατί θα πρέπει να ληφθούν και όλοι οι άλλοι υπ’ όψιν.
Τέλος, θα µου επιτρέψετε να πω προς αυτή την πλευρά ότι
άκουσα αναλυτικά τη θέση της Κυβέρνησης στην κατεύθυνση
αυτή, αλλά δεν άκουσα καµµία συγκροτηµένη αντίκρουση που
να περιλαµβάνει αυτά τα στοιχεία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ευχαριστούµε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Θα ήθελα τον λόγο, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Λαφαζάνη,
µισό λεπτό. Εσείς µιλήσατε οκτώ λεπτά, άρα έχετε ένα λεπτό.
Μην το αµφισβητείτε, είναι γραµµένο.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Δεν συµψηφίζονται!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Σοβαρά; Καλά, καλά,
κατά τον Κανονισµό συµψηφίζονται. Πήρατε τον χρόνο σας. Μην
κάνετε εκµετάλλευση, κυρία Κωνσταντοπούλου.
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ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Αν µου επιτρέπετε, κύριε Πρόεδρε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ε, δεν σας επιτρέπω,
να τελειώσω πρώτα.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΣΣΗΣ: Πήγε 1.30’ ώρα!
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Αµέσως µετά την τοποθέτησή
µου, έρχεται ο κύριος Υπουργός και αλλάζει όλο το νοµοσχέδιο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Τελειώσατε, κυρία
Κωνσταντοπούλου;
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κατ’ αρχάς, δεν µου έχετε ανοίξει το µικρόφωνο και είναι απρέπεια αυτό που κάνετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Μιλάω εγώ, δεν ολοκληρώνω, παίρνετε τον λόγο και εγώ είµαι απρεπής;
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Σας ζητώ τον λόγο!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ε, καθίστε, δεν σας
τον έδωσα! Μόνη σας τον πήρατε! Καθίστε κάτω. Λοιπόν, είπα
και πριν και τώρα δεν καταλαβαίνω γιατί δηµιουργείτε θέµα, προτού ολοκληρώσω. Σας λέω λοιπόν ότι µιλήσατε εντεκάµισι λεπτά
για την ακρίβεια. Δείτε λίγο τα Πρακτικά, αν είναι έτσι. Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος µίλησε επτά λεπτά. Παρ’ όλα αυτά,
πριν τελειώσω, να σας δώσω ένα λεπτό για να πείτε ό,τι θέλετε
να πείτε.
Κύριε Λαφαζάνη, έχετε τον λόγο για ένα λεπτό.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Έχουµε και δευτερολογίες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Και εσείς, κύριε Κατσώτη; Ωραία, να ανοίξουµε µια ιστορία µε τη δευτερολογία να
το πάµε µέχρι τις 3.00’.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Μίλησε η Κοινοβουλευτική σας Εκπρόσωπος. Εν πάση περιπτώσει, θα έχετε και
εσείς τον λόγο για ένα λεπτό.
Κύριε Λαφαζάνη, έχετε τον λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Όχι ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Σε ένα λεπτό δεν θα µπορέσω να µιλήσω. Τελείωσε. Θέλω τρία
λεπτά τουλάχιστον για να διατυπώσουµε µία γνώµη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Έχετε λοιπόν τρία
λεπτά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Με συγχωρείτε, κύριε Πρόεδρε,
δεν µας κάνετε χάρη. Πρέπει να µιλάµε, γι’ αυτό είµαστε εδώ. Η
Αντιπολίτευση…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Λαφαζάνη, δεν
κάνω σε κανέναν χάρη, αλλά τηρώ τον Κανονισµό.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κλείστε το
χρόνο µου, σας παρακαλώ, για να εξηγήσω. Εδώ µας έφερε ένα
νέο νοµοσχέδιο -γιατί αυτό είναι- µετά από µία τετραήµερη συζήτηση. Με συγχωρείτε, αλλά δεν γίνεται αυτό το πράγµα. Πρέπει να τοποθετηθούµε.
Ιδού ο κύριος αυτοκράτορας! Κύριε Υπουργέ, αν θέλαµε αυτοκράτορα ή δικτάτορα, µε συγχωρείτε, αλλά δεν θα είχαµε
ανάγκη από τη Βουλή. Εσείς εδώ πέρα κάνετε το εξής απλό: Αντί
να κουραζόµαστε να νοµοθετούµε, να µας φέρετε ένα άρθρο και
να λέει ότι «εξουσιοδοτείται ο Υπουργός µε υπουργική απόφασή
του να κάνει τα πάντα σε αυτό το νοµοσχέδιο» και έτσι θα τελειώναµε, µε µία απλή εξουσιοδότηση. Αυτό κάνετε εδώ πέρα. Ο
αυταρχισµός, η αυθαιρεσία, η µονοκρατορία του Υπουργού σε
όλο το µεγαλείο της -και κυρίως της Κυβέρνησης.
Λυπάµαι πάρα πολύ, διότι το ΠΑΣΟΚ µετά από τόση παρέµβαση –θορυβώδη κιόλας- ότι αντιδρά στο ένα, αντιδρά στο άλλο,
κατέληξε να συµφωνήσει σε αυτό το τέρας, το οποίο δεν θα το
ξέρει κανείς παρά µόνο ο Υπουργός και το οποίο θα αλλάζει από
Υπουργό σε Υπουργό.
Εγώ να δεχθώ ότι έχετε καλές προθέσεις -αν και δεν τις έχετε
δείξει µέχρι τώρα, τουλάχιστον σε αυτό, για να µην µπω σε µία
σειρά από άλλα πράγµατα για τα οποία ξέρετε ότι έχουµε αντιδικήσει και έντονα- αλλά δεν είσαστε και ο µόνος Υπουργός ούτε
ισόβιος. Αλλάζουν οι υπουργοί και ο καθένας θα έρχεται και θα
εφαρµόζει το δικό του σύστηµα διακριτότητας, κύριοι και κυρίες,
παραγωγών και επαγγελµατιών ανάλογα µε το πώς τον συµφέρει
και ταυτόχρονα τον τρόπο κατανοµής των θέσεων. Θαυµάσιος
εκσυγχρονισµός! Ιδού η µεταρρύθµιση, η αυθαιρεσία του Υπουργού, η πελατοκρατία του Υπουργού!
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Σπεύσετε όλοι στο υπουργικό γραφείο -εκλογές έρχονται- να
χτυπάτε την πόρτα να σας βγάλει την καλή απόφαση και από εκεί
και πέρα να σας καθορίσει και τη θέση, να σας καθορίσει και πού
θα πηγαίνουν οι παραγωγοί και πού θα πηγαίνουν οι έµποροι.
Αυτά είναι ντροπής πράγµατα!
Δεν µπορεί να εισάγεται ως νοµοθετική ρύθµιση µία τέτοια διάταξη και πολύ περισσότερο όταν εξευτελίζει και την ίδια τη
Βουλή. Φθάνει στο σηµείο εδώ πέρα να µας λέει ότι θα εκδοθεί
εντός τριών µηνών η απόφαση αυτή µετά από διαβούλευση µε
όλους τους εµπλεκόµενους φορείς -διαβούλευση δεν σηµαίνει
τίποτα, καµµία δέσµευση- και επιπλέον ενηµέρωση της Διαρκούς
Επιτροπής Παραγωγής και Εµπορίου της Βουλής.
Αυτό είναι ο εξευτελισµός και η περιθωριοποίηση της Βουλής!
Πετάµε τη Βουλή στον κάλαθο των αχρήστων! Ενηµερώνετε την
Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου; Μα, η Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου έπρεπε να επεξεργαστεί τη νοµοθετική ρύθµιση. Να την επεξεργαστεί και η ίδια να νοµοθετήσει και όχι να
αποφασίζετε εσείς διά νόµου και να ενηµερώνετε την επιτροπή.
Εδώ κάνατε ένα απόλυτο έκτρωµα αυθαιρεσίας, ένα άθλιο κατασκεύασµα, το οποίο κατά το δοκούν θα χρησιµοποιηθεί για να
κάνετε αυταρχισµούς και πελατειακές σχέσεις. Αυτό είναι ακόµη
χειρότερο από αυτό που είχατε κατασκευάσει, γι’ αυτό το καταδικάζουµε. Κάνουµε ονοµαστική ψηφοφορία και καλούµε όλους
τους συναδέλφους, ανεξάρτητα από κόµµατα, να καταψηφίσουν
τέτοιου είδους εκτρωµατικές διατάξεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Κατσώτη,
έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Εµείς, λοιπόν, βλέπουµε το εξής…
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, εµένα µετά θα
µου δώσετε τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Θα πάρετε τον λόγο,
κυρία Κωνσταντοπούλου.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Τώρα, όµως, µην µε διακόπτετε. Χάνετε τον χρόνο µου.
ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ: Εµείς δηλαδή, δεν πρέπει να δευτερολογήσουµε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Θα πάρετε τον λόγο
και εσείς.
Κύριε Κατσώτη, συνεχίστε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, αφού έχω τον λόγο,
λοιπόν, θα ήθελα να πω ότι εµείς δεν βλέπουµε ούτε Βατερλώ
ούτε κωλοτούµπα της Κυβέρνησης. Με πολύ µεγάλη ευφυΐα ο κ.
Χατζηδάκης και ο κ. Σκορδάς έκαναν το νοµοσχέδιο ακόµα
χειρότερο σε βάρος των εργαζοµένων στις λαϊκές, των παραγωγών, των επαγγελµατιών, σε βάρος των καταναλωτών εν τέλει,
γιατί καταργεί τους οργανισµούς και µεταθέτει τις αρµοδιότητες
χωρίς καµµία συµµετοχή των φορέων των λαϊκών αγορών.
Με ακούτε, κύριε Υπουργέ; Δεν µε ακούτε. Γελάτε, αλλά έτσι
κοροϊδεύετε και τους εργαζόµενους και τον κόσµο.
Ο διαχωρισµός παραµένει στο άρθρο 5 στην παράγραφο 2,
την οποία δεν την αλλάζετε. Φέρνετε µία άλλη διάταξη που λέει
για τη διακριτότητα και την κλήρωση στην παράγραφο 3. Δηλαδή
την παράγραφο 3 αλλάζετε. Την παράγραφο 2 την αφήνετε. Ο
διαχωρισµός παραµένει, κύριε Κασσή. Και προχωράτε, λοιπόν,
στην παράγραφο 3, όπου λέτε ότι ο Υπουργός θα αποφασίσει
και όλοι θα υποστούν τις συνέπειες της απόφασής του. Άρα
παραµένει ο διαχωρισµός. Απλά οι θέσεις δεν θα κληρωθούν
τώρα. Μετά από τρεις µήνες θα γίνει η κλήρωση. Όλα τα υπόλοιπα παραµένουν.
Σχετικά µε την ασφαλιστική και τη φορολογική ενηµερότητα,
είπαµε να αποσυνδεθεί η δουλειά του επαγγελµατία πωλητή από
το θέµα των ασφαλιστικών και φορολογικών υποχρεώσεων που
έχει. Αυτές, βεβαίως, θα αναζητηθούν, αλλά δεν µπορείτε να του
πείτε: «Σου στερώ τη δουλειά». Δεν µπορείτε να του πείτε: «Δεν
θα πάρεις άδεια».
Επίσης, τα εξοντωτικά πρόστιµα παραµένουν, ενώ εδώ ειπώθηκε ότι µπορεί κάτι να γίνει. Κάτι είπατε ότι µπορεί να κάνετε.
Παραµένουν αυτά.
Παραµένει η µείωση των ηµερών στα πανηγύρια, που παρά
την έκκληση του ΠΑΣΟΚ εδώ, δεν κάνατε τίποτα αποδεκτό.
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Παραµένει στις µέρες που εσείς είπατε.
Επιµένετε στην ενσωµάτωση των βιοκαλλιεργητών στις λαϊκές,
ενώ οι ίδιοι λένε: «Θα καταστραφούµε, αν το κάνουµε αυτό». Δεν
το θέλουν. Τα προϊόντα τους είναι άλλα, είναι ιδιαίτερα. Εσείς
επιµένετε σε αυτό.
Επίσης, όσον αφορά τις βουλευτικές τροπολογίες, για τους
βοσκότοπους ειπώθηκαν πολλά. Νοµίζω ότι εδώ διαπράττεται
ένα έγκληµα. Εδώ έχουµε ήδη ένα κείµενο, το οποίο έχουµε
καταθέσει. Είπε και η Κοινοβουλευτική µας Εκπρόσωπος ακόµη
περισσότερα. Ο Γενικός Επιθεωρητής Υγείας διορίζεται από τον
ίδιο τον Υπουργό και λέτε ότι εδώ διασφαλίζεται. Τι διασφαλίζεται; Ποια είναι τα κριτήρια που βάζετε, τα οποία είναι πιο
αυστηρά;
Εµείς, λοιπόν, διαφωνούµε µε ορισµένες βουλευτικές τροπολογίες. Θα πούµε στην ψηφοφορία που θα κάνουµε µε ποιες
διαφωνούµε και µε ποιες όχι.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κυρία Κωνσταντοπούλου, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά κι εσείς.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΣΣΗΣ: Γιατί έχει τον λόγο η κ. Κωνσταντοπούλου;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Με τη σειρά. Θα
πάρετε κι εσείς τον λόγο. Μετά θα µιλήσετε εσείς.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΣΣΗΣ: Γιατί πάει έτσι η σειρά; Η κ. Κωνσταντοπούλου είναι εισηγήτρια;
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Γιατί, κύριε Κασσή, στον Κανονισµό της Βουλής ορίζεται…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Μην απαντάτε, κυρία
Κωνσταντοπούλου.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Όχι, αφού ερωτά γιατί να µιλήσω
εγώ, πρέπει να του απαντήσω ότι πρέπει να διαβάσει τον Κανονισµό της Βουλής και να µην ακολουθεί το υπόδειγµα Χρυσοχοΐδη, του µονίµως αδιάβαστου, ο οποίος διεκδικεί και να εξουσιάζει και να νοµοθετεί. Μιλώ εγώ, λοιπόν, διότι το λέει ο Κανονισµός, κύριε Κασσή. Σύµφωνοι;
ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ: Λέει ο Κανονισµός ότι προηγείστε των εισηγητών;
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, στα τρία λεπτά
που µου δώσατε θα ήθελα να πω τα εξής. Δεν άκουσα κουβέντα
από τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της Νέας Δηµοκρατίας καίτοι είναι νοµικός και γνωρίζει τα θέµατα–για την τροπολογία
του Υπουργείου Δικαιοσύνης, για την οποία µίλησα αναλυτικά.
Και δεν είναι τυχαίο, διότι η τροπολογία αυτή είναι ξεκάθαρο ότι
δροµολογείται µε αυτήν τη µεθόδευση, ακριβώς για να καταλύσει και να διατρήσει συνταγµατικά κεκτηµένα και συνταγµατικά
δεδοµένα.
Θα δούµε αύριο στην ονοµαστική ψηφοφορία και µεθαύριο
στην κοινωνία πώς θα εξηγήσουν οι κυβερνητικοί Βουλευτές
αυτήν την ευθεία παρέµβαση που επιχειρούν να κάνουν σε δίκες
οι οποίες αναµένουν προσδιορισµό ή έχουν προσδιοριστεί.
Διότι εδώ πρόκειται και για διαδικασία µε την οποία εύκολα
µπορεί κανείς να αντιληφθεί ότι υπάρχει και αποστέρηση του φυσικού δικαστή.
Δεύτερον, δεν άκουσα κουβέντα από τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της Νέας Δηµοκρατίας για την τροπολογία που αφορά
την επιδιαιτησία σε υποθέσεις δηµοσίων έργων. Βέβαια, δεν
άκουσα κουβέντα και από τον παριστάµενο Υπουργό, µολονότι
την υπογράφει.
Ποιος την εισηγήθηκε; Την εισηγήθηκε ο Υφυπουργός κ. Παπαδόπουλος. Ο κ. Χρυσοχοΐδης δεν ήρθε καν να την υποστηρίξει. Ο κ. Αθανασίου δεν είπε λέξη. Ξαφνικά, έχουµε ένα σύστηµα
µε το οποίο συµβάσεις δηµοσίων έργων θα κρίνονται από τριµερείς επιτροπές, των οποίων η σύνθεση καθορίζεται µε τρόπο που
εγείρει µείζονα ερωτηµατικά και κυρίως εµπλέκει και τη δικαιοσύνη στη διαδικασία, χωρίς να έχει γίνει καµµία συζήτηση, ούτε
στην αρµόδια επιτροπή ούτε και στη Βουλή.
Κύριοι της Κυβέρνησης, κύριε Χατζηδάκη, µιας και εκπροσωπείτε το Υπουργικό Συµβούλιο, είναι πάρα πολύ άκοµψο αυτό
που κάνετε µε τη δικαιοσύνη, µε τους εν ενεργεία δικαστές και
µε τους συνταξιούχους δικαστές. Αυτά τα ζητήµατα δεν είναι αντικείµενα επαγγελµατικής αποκατάστασης δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Σε µισό λεπτό έχω τελειώσει, κύριε Πρόεδρε.
Και είναι ακόµη περισσότερο άκοµψο, διότι την ίδια ώρα που
ο ελληνικός λαός υποφέρει και πεινά και λιποθυµά στα σχολεία
–και αναφέροµαι στην παιδική ηλικία και στα παιδιά- την ίδια ώρα
η Κυβέρνηση σας επινοεί διαρκώς λόγους άφεσης αµαρτιών,
άφεσης φορολογικών υποχρεώσεων και εξαντλεί την κατανόησή
της σε επαγγελµατικές και κοινωνικές κατηγορίες, όπως οι καναλάρχες, οι εργολάβοι του δηµοσίου κοκ.. Αυτή η τροπολογία
δεν µπορεί να έρχεται µε αυτόν τον τρόπο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Έπρεπε, κύριε Πρόεδρε –και θα ολοκληρώσω µε αυτό- και
εσείς από τη θέση αυτή που κατέχετε να έχετε υποδείξει στην
Κυβέρνηση όλες αυτές τις τροπολογίες που είναι παντελώς
άσχετες και προκλητικές να τις αποσύρει. Αντ’ αυτού, συναινείτε
και εσείς και συµπράττετε –και συµπράττουν και οι κυβερνητικοί
Βουλευτές που κατά περίπτωση και εκ περιτροπής προφασίζονται ότι δήθεν αντιδρούν- σε αυτό το κοινοβουλευτικό ξέπλυµα
που διενεργείτε και διαπράττετε ξανά και ξανά. Και µη διανοούνται να αποποιούνται την ευθύνη τους, ούτε να αντιποιούνται τον
ρόλο του –δήθεν- εσωτερικά αντιπολιτευόµενου.
Έχετε συνευθύνη, κύριοι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κυρία Κωνσταντοπούλου, δεν σας διακόπτω, γιατί βλέπετε τον χρόνο.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Μιας και αναρωτηθήκατε προηγουµένως περί τίνων ευθυνών
πρόκειται, σας λέω ότι πρόκειται για ευθύνες για τις οποίες δεν
θα καταφέρετε να εισαγάγετε καµµία «ντροπολογία» αυτοαµνήστευσης και αυτοασυλίας.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Τα βλέπετε; Τα τρία
λεπτά τα κάνατε πέντε λεπτά. Τα έξι λεπτά τα κάνατε έντεκα. Και
έχετε και παράπονο.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Μετ’ εµποδίων και µε διακοπές.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Δείτε λίγο τους συναδέλφους.
Κύριε Κοδέλα, ελπίζω εσείς να έχετε τρία λεπτά.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΔΕΛΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Γιατί, κύριε Πρόεδρε, του περιορίζετε τη δευτερολογία; Εισηγητής είναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Δεν τον περιορίζω.
Είπα τρία λεπτά να πάρουν όλοι στη δευτερολογία τους.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Τέσσερα είναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Εντάξει, τέσσερα.
Κύριε Λαφαζάνη, µιλάµε για το ένα λεπτό; Το έχουν πάρει όλοι.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Το µισό της πρωτολογίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Μα, γιατί δηµιουργείτε θέµατα; Θα είχαµε τελειώσει. Μίλησε κανείς λιγότερο από
τέσσερα λεπτά;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Εντάξει, κύριε Πρόεδρε. Δεν
βλέπετε τι έχει γίνει εδώ πέρα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Εντάξει, τέτοια ώρα
βρίσκουµε ευκαιρίες για κουβέντες.
Με συγχωρείτε, κύριε Κοδέλα, έχετε τον λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΔΕΛΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Είναι αργά, είναι η ώρα που ψηφίζονται τέρατα. Κατ’ αρχάς,
το λέω αυτό σχολιάζοντας –αν θέλετε- τη διαδικασία µέχρι τώρα,
όπου νοµίζω ότι ο όρος «παρωδία» δεν είναι υπερβολικός για όλο
αυτό που ζήσαµε από την αρχή της συζήτησης του σχεδίου
νόµου στην επιτροπή µέχρι και σήµερα το βράδυ αργά.
Το µόνο σαφές, το οποίο έχει µια αρχή, µέση και τέλος, είναι
µάλλον οι τροπολογίες. Υπάρχουν τροπολογίες από πάρα πολλά
Υπουργεία. Το µισό Υπουργικό Συµβούλιο παρέλασε από εδώ,
απλά για να τις αναφέρει και να φύγει πάλι και να µείνουµε εδώ
και να υποχρεούται η Βουλή να τις συζητήσει παράτυπα. Μάλιστα, είναι τροπολογίες που κρύβουν από ρουσφέτια, από σκανδαλώδεις διατάξεις, µέχρι ιδιωτικά πανεπιστήµια, µια σειρά
διατάξεις, δηλαδή, απαράδεκτες και έξω από αυτήν τη διαδικασία.
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Κατά τη γνώµη µου, αν θέλετε, θα περάσουν εβδοµάδες και
µήνες και ίσως τότε µάθουν πραγµατικά τι θα ψηφίσουν όσοι τις
ψηφίσουν, καθώς έτσι όπως είναι διατυπωµένες και µέσα από
αυτήν τη διαδικασία, κανείς δεν µπορεί να γνωρίζει τι πραγµατικά
είναι αυτό το οποίο ψηφίζει.
Το δεύτερο είναι ότι για το νοµοσχέδιο αυτό είναι προφανές
ότι είναι πολύ διαφορετικό αυτό που τίθεται σε ψηφοφορία από
αυτό το οποίο ξεκινήσαµε να συζητάµε. Αυτό δείχνει τις παλινωδίες στους κατά τα άλλα σοβαρούς διαρθρωτικούς σχεδιασµούς
και αλλαγές που επιδιώκει το Υπουργείο Ανάπτυξης.
Μόνο το άρθρο 5 έχει δεχθεί περίπου δεκατέσσερις νοµοτεχνικές βελτιώσεις, µε την τελευταία να παραδίδει την πλήρη
εξουσία, όπως είπε ο κ. Βορίδης, χαρούµενος και µε αίσθηµα επιτυχίας για τη διαδικασία, στον Υπουργό να επιλέξει τον Δεκαπενταύγουστο, ύστερα από τρεις µήνες και ύστερα από µια
προσχηµατική διαβούλευση, το πώς θα εξελιχθούν τα πράγµατα
και θα λειτουργούν οι λαϊκές αγορές.
Εδώ όσοι θέλησαν για ακόµη µια φορά να παριστάνουν ότι µάχονται για τα συµφέροντα της κοινωνίας µε τον άλλο κυβερνητικό εταίρο, προφανώς το έκαναν για πρόσχηµα και όλη αυτή η
ιστορία είναι απλά ένας χειρισµός του κόσµου και καµµία θετική
εξέλιξη δεν προµηνύεται.
Για τις τροπολογίες δεν θα πω. Θα καταψηφίσουµε, όπως
είπαν και οι συνάδελφοι εδώ.
Για τους βοσκοτόπους θέλω να πω ότι είναι απαράδεκτος ο
τρόπος που ήρθε εδώ ο κ. Τσαυτάρης να µας προτείνει να ψηφίσουµε αυτήν την τροπολογία και έφυγε, αφού πρώτα µας είπε
βέβαια πόσο σηµαντική είναι αυτή η τροπολογία.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Το ερώτηµα προς τον κ. Τσαυτάρη είναι αν είναι τόσο σηµαντική αυτή η τροπολογία. Γιατί το θέµα της είναι πράγµατι εξαιρετικά σηµαντικό και το θέτουµε επανειληµµένα, όποτε τον συναντάµε στη Βουλή και στην Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου,
το θέµα, δηλαδή, των βοσκοτόπων και των ενισχύσεων προς
τους κτηνοτρόφους. Δεν ήλθε, όµως, µέσα από µια διαδικασία
κανονική στην Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου, ώστε, αν θέλετε, να δούµε ολοκληρωµένα το θέµα. Γιατί θεωρούµε ότι η τροπολογία αυτή θα σκοντάψει, έχει πάρα πολλές ελλείψεις και
ανεπάρκειες, αλλά, όπως τόνισαν και άλλοι συνάδελφοι, έχει και
επικίνδυνες διατάξεις. Παρ’ όλα αυτά, εµείς θα ψηφίσουµε
«παρών», επειδή σε έναν βαθµό µπορεί να λύνει προβλήµατα,
επισηµαίνοντας ωστόσο ότι είναι µια τροπολογία η οποία θα δηµιουργήσει σοβαρά προβλήµατα και στο θέµα της δηµόσιας γης
και στο θέµα της δηµόσιας περιουσίας, αλλά και στο θέµα των
κτηνοτρόφων και το άµεσο ενδιαφέρον τους, που είναι οι επιδοτήσεις.
Τελειώνοντας, θέλω να πω το εξής, ότι αύριο έχουµε µια ονοµαστική ψηφοφορία την οποία έχουµε ζητήσει. Η ψηφοφορία
αυτή προφανώς δεν αλλάζει σε τίποτα ύστερα από τις παλινωδίες και τους χειρισµούς που επιδίωξε µέχρι τελευταία στιγµή το
Υπουργείο Ανάπτυξης. Καθένας θα κριθεί από την ψήφο του και
θα κριθεί όχι µόνο από τους παραγωγούς που διαδηλώνουν,
όπως είπε ο κ. Βορίδης, αλλά θα κριθεί από όλους τους παραγωγούς και τους πωλητές που ήταν σήµερα εδώ και αυτούς που
δεν ήταν και αυτούς που θέλουν να ασχοληθούν µε τις λαϊκές
αγορές, καθώς και από τους καταναλωτές.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ευχαριστούµε, κύριε
Κοδέλα.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΔΕΛΑΣ: Μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Αφορά το άρθρο 5 και αφορά το άρθρο 14 η αίτηση για ονοµαστική που έχουµε κάνει, που συνδέεται µε τη φορολογική και
ασφαλιστική ενηµερότητα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Θα τα πούµε αύριο,
κύριε Κοδέλα, και τώρα που θα ψηφίσετε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ελάτε, κύριε Πρόεδρε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΔΕΛΑΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Τώρα που θα ψηφίσετε, κύριε Λαφαζάνη, θα διαβάσουµε τα άρθρα που πάνε για
ονοµαστική ψηφοφορία.
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ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Γιατί δεν θέλετε να µιλάµε για τα
άρθρα;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΔΕΛΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, απλά το λέω, γιατί
ο καθένας αύριο θα κληθεί και καλό είναι σήµερα να µελετήσει
και να συζητήσει και µε αγρότες και µε παραγωγούς και µε πωλητές και σε ό,τι αφορούν οι διατάξεις και οι τροπολογίες και να
έλθει αύριο υπεύθυνα να τοποθετηθεί.
Το άρθρο 38 και 39, που είναι οι ποινικές και οι διοικητικές κυρώσεις, καθώς και τρεις τροπολογίες που αφορούν την κατάργηση του Οργανισµού Λαϊκών Αγορών, την τροπολογία του
Υπουργείου Παιδείας, όπου περιλαµβάνει µiα σειρά σηµαντικές
διατάξεις…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Κοδέλα, στα
τέσσερα λεπτά έκλεισα το ρολόι. Μπορείτε να µιλάτε όσο θέλετε,
αφού δεν καταλαβαίνετε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΔΕΛΑΣ: …καθώς, επίσης, και την τροπολογία
του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
Τελείωσα, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κυρία Αντωνίου,
έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ: Νοµίζω ότι τέσσερα λεπτά µίλησε ο εισηγητής.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Τρία λεπτά λέµε,
αλλά εντάξει.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Είναι τρόπος αυτός;
ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ: Θα είναι λιγότερο, κυρία Κωνσταντοπούλου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Η ώρα είναι αυτή που
σας κάνει να εξανίσταστε;
ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ: Όµως, µη µου µετράτε τον χρόνο όση
ώρα µιλάει η κ. Κωνσταντοπούλου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ορίστε, κυρία συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ: Είναι η πρώτη φορά που εισηγούµαι νοµοσχέδιο στη Βουλή των Ελλήνων.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Μεγάλη επιτυχία!
ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ: Δεν σας έχω διακόψει.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Διαρκώς διακόπτετε.
ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ: Με το που ξεκίνησα επιτίθεστε.
Παρατηρώ ότι µε το που ήλθε το νοµοσχέδιο στην Επιτροπή
Παραγωγής και Εµπορίου, όλες οι παρατάξεις µίλησαν επί της
αρχής µε επιφύλαξη.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Όχι.
ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ: Σχεδόν όλες. Μάλλον, δηλαδή, το είδαν
θετικά.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΔΕΛΑΣ: Το «επιφύλαξη» πώς το λέτε;
ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ: Την επόµενη µέρα, λοιπόν, κλήθηκαν όλοι
οι φορείς και είδαµε τις αντιδράσεις των φορέων, είδαµε τις αντιδράσεις των ανθρώπων της λαϊκής, των παραγωγών, των συνδικαλιστών.
Εδώ θέλω να απαντήσω και στον κ. Κασαπίδη, γιατί στην Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου, που κλήθηκαν οι φορείς, ήταν
και ο Πρόεδρος των Λαϊκών Αγορών της Δυτικής Μακεδονίας και
πήρε και τον λόγο, µπήκε, τοποθετήθηκε. Δεν άκουσα να πει κάτι
από αυτά που είπε ο κ. Κασαπίδης.
Παρ’ όλα αυτά, λοιπόν, ο Υπουργός, άκουσε όλη αυτήν τη συζήτηση, όλες αυτές τις ηµέρες. Φέρνετε θέµα για το άρθρο 5,
για την κλήρωση, αυτό που ήθελαν. Το ήθελαν. Έτσι δεν είναι;
Το τροποποιεί κι ούτε αυτό σας αρέσει. Όµως, δεν µας έχετε πει
τι σας αρέσει.
Άκουσα κάποιον να λέει ότι καταργούνται οι εµποροπανηγύρεις, µειώνεται η χρονική διάρκεια. Επειδή έχουµε εµποροπανήγυρη στο Άργος Ορεστικό στην Καστοριά, δεν έχουµε ακούσει
καθόλου, όπως ειπώθηκε και από τον Κοινοβουλευτικό µας Εκπρόσωπο, τους ανθρώπους που πηγαίνουν εκεί. Ξέρετε τι λένε
οι νοµάδες; «Φτάνει, δεν έχουµε άλλα να ξοδέψουµε».
Άρα το ότι µειώνεται από επτά σε πέντε ηµέρες δεν είναι µέγα
θέµα, που το θέτετε απ’ όλες τις πλευρές.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Το κάνετε για οικονοµία;
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Την Κυριακή γιατί ανοίγετε τα καταστήµατα;
ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ: Όσον αφορά την τροπολογία…
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ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Τι µπούρδες είναι αυτές που λέτε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Σας παρακαλώ! Τι
είναι αυτά που λέτε 2.00’ η ώρα, χωρίς να έχετε πάρει τον λόγο;
Νοµίζετε ότι σας ακούει κανείς;
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Τα καταστήµατα ξέρετε να τα ανοίξετε τις
Κυριακές!
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Γιατί επιτίθεστε σε συγκεκριµένους Βουλευτές, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Εσείς τι θέλετε; Μίλησε χωρίς να πάρει τον λόγο.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Να µην το κάνετε αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κυρία Κωνσταντοπούλου, δεν θα µου κάνετε υποδείξεις.
ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ: Γιατί δύο συγκεκριµένοι Βουλευτές διακόπτουν συνέχεια χωρίς λόγο, κυρία Κωνσταντοπούλου. Μάλλον
δύο συγκεκριµένες Βουλευτίνες.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Οι εµποροπανηγύρεις σας φταίνε.
ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ: Δεν σας ακούω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Σας βλέπουν, σας
ακούνε. Έχει τον λόγο και πετιέται κάποιος χωρίς να πάρει τον
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Εσάς σας αρέσει
αυτό όταν έχετε τον λόγο; Σας έχει διακόψει κανείς;
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Σε εµάς δεν κάνετε το ίδιο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Συνεχίστε, κυρία συνάδελφε.
ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ: Όσον αφορά την τροπολογία, κύριε Πρόεδρε –γιατί σ’ εσάς απευθύνοµαι, στο Προεδρείο- µε την προτεινόµενη τροπολογία όσον αφορά τις βοσκήσιµες εκτάσεις, επειδή
κατάγοµαι από µια περιοχή του Γράµµου και είµαι και δασολόγος, έχουν εκλείψει οι βοσκήσιµες εκτάσεις σ’ αυτές τις περιοχές, γιατί όλα τα παλιά χωράφια έχουν δασωθεί.
Άρα πού θα βρούµε εκτάσεις; Στη λίµνη της Καστοριάς θα βοσκήσουνε; Πώς θέλουµε να πετύχουµε πρωτογενή τοµέα, αύξηση της πρωτογενούς παραγωγής, χωρίς βοσκήσιµες εκτάσεις;
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Να φέρετε γάλα από την Ολλανδία.
ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ: Με αυτήν, λοιπόν, την τροπολογία λύνεται
ένα µεγάλο θέµα των κτηνοτρόφων είτε το θέλετε είτε δεν το θέλετε.
Θα αναφερθώ στο άρθρο 10 της τροπολογίας του Υπουργείου
Παιδείας, που λύνει ένα πολύ σηµαντικό και κοινωνικό ζήτηµα –
και εκεί δεν άκουσα να τοποθετηθεί κανένας- που πλέον επιτρέπει τις µετεγγραφές φοιτητών πολύτεκνων και τρίτεκνων οικογενειών. Δεν είπε κανένας τίποτα. Βεβαίως!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Σας ευχαριστούµε.
ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ: Να αναφέρω ένα τελευταίο, κύριε
Υπουργέ, όσον αφορά στο άρθρο 26.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Αλίµονο, ένα τελευταίο!
ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ: Προτείνουµε τη χορήγηση του δικαιώµατος πρόσβασης στις εµποροπανηγύρεις και σε άλλες οµάδες, σε
ένα µικρό ποσοστό, δεδοµένου ότι ο περιορισµός ορισµένων κατηγοριών εµπόρων χωρίς αποχρώντα λόγο συνιστά αδικαιολόγητη αποµείωση του απαραίτητου για τη διαβίωση εισοδήµατός
τους, ειδικά σε µια τόσο κρίσιµη περίοδο για τη χώρα.
Ειδικότερα, δεν γίνεται κατανοητός ο αποκλεισµός των πωλητών λαϊκών αγορών από τη συγκεκριµένη δραστηριότητα, δεδοµένου µάλιστα ότι η εν λόγω δραστηριότητα άνοιξε για όλους
του υπόλοιπους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κυρία Αντωνίου, παρακαλώ ολοκληρώστε. Σας ευχαριστώ πολύ.
ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ: Προτείνουµε να υπάρχει ένα ποσοστό
συµµετοχής και αυτών στις εµποροπανηγύρεις.
Σας ευχαριστώ.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Να προτείνει στις 2.00’ το πρωί,
βέβαια!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κυρία Αντωνίου, σας
ευχαριστώ πολύ.
Κυρία Φωτίου, έχετε τον λόγο. Τον ζητήσατε, εκτός αν έκανα
λάθος.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ποτέ δεν κάνετε λάθος εσείς!

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Ποτέ δεν κάνετε λάθος.
Πράγµατι αυτή η τροπολογία για τους βοσκοτόπους, που µας
είπε ο Υπουργός ότι είναι τόσο σηµαντική, είναι όντως σηµαντική.
Ρυθµίζει πάρα πολλά πράγµατα. Εκλείπουν πολλά στοιχεία του
προηγούµενου νοµοθετικού πλαισίου και δεν είναι σαφές αν
εκλείπουν προς όφελος του δηµοσίου συµφέροντος ή αν θα δηµιουργηθούν προβλήµατα στις δασικές εκτάσεις όπου δηµιουργείται η νοµή των ζώων.
ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ: Να απαντήσω, από πλευράς δασολογικής; Η βόσκηση ίσα-ίσα αναµοχλεύει τις δασικές εκτάσεις. Είναι
καλό για τις δασικές εκτάσεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Παρακαλώ, κυρία Αντωνίου, δεν έχετε τον λόγο! Τι συµβαίνει σήµερα µε τις κυρίες
συναδέλφους; Η µία διακόπτει την άλλη.
ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ: Να µη βάζετε γυναίκες εισηγήτριες!
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Εγώ δεν είµαι εισηγήτρια, κύριε Πρόεδρε.
Ξέρω για την αναµόχλευση, το ξέρω για τις τράπεζες, αλλά
µπορώ και εδώ να το κατανοήσω.
Προσέξτε εδώ τι γίνεται. Υπάρχουν τα εξής προβλήµατα: Πρώτον καταργείται η αυτεπάγγελτη δίωξη για τη βοσκή σπανίων
ζώων σε έκταση που κηρύχθηκε αναδασωτέα. Δεύτερον, το πώς
σχεδιάζετε τους ετήσιους θεµατικούς χάρτες µε απόφαση της
ΚΥΑ είναι ένα θέµα, για το οποίο αργότερα θα πείτε ότι θα καθοριστούν οι ζώνες χαµηλής, µεσαίας και υψηλής βοσκοϊκανότητας
µε βάση κριτήρια τα οποία καθορίζει η ΚΥΑ των συγκεκριµένων
Υπουργών και µε εισήγηση της αντίστοιχης Διεύθυνσης.
Ποιος το κάνει αυτό; Ένας γεωπόνος και ένας δασολόγος σε
αντίστοιχες Περιφερειακές Ενότητες και Διευθύνσεις Δασών.
Ποιοι είναι αυτοί και πώς επιλέγονται;
ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ: Ορίζονται από τον Διευθυντή.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Ορίζονται από τον Διευθυντή. Μάλιστα.
Τώρα, το διαχειριστικό σχέδιο βόσκησης γίνεται από τους ιδιοκτήτες και από τις οικείες κτηνοτροφικές οργανώσεις. Ποιος το
ελέγχει, κύριε Πρόεδρε; Δεν γνωρίζω.
Επιτρέπονται κατασκευές και εγκαταστάσεις εντός αυτών των
χώρων, δηλαδή των βοσκοτόπων. Πάλι προκύπτει το ερώτηµα:
πώς, γιατί, σε τι έκταση, σε τι εµβαδόν, ποιος τους δίνει άδεια;
ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ: Να απαντήσω, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κυρία συνάδελφε,
δεν θα απαντήσετε πάλι.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Υποπτεύοµαι ότι θα αρχίσουµε πάλι τις βιλίτσες µέσα στα δάση.
Εδώ το δικαίωµα χρήσης της βοσκής σε κτηνοτρόφους κατανέµεται, λέει, από τις περιφερειακές ενότητες, ύστερα από εισήγηση των οικείων κτηνοτροφικών οργανώσεων.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Δεν κατάλαβα ακριβώς πώς γίνεται. Στο προηγούµενο καθεστώς είχατε δηµοπράτηση των συγκεκριµένων εκτάσεων. Τώρα
πώς ακριβώς γίνεται; Εισηγούνται οι κτηνοτροφικές οργανώσεις
και τελειώνει εκεί η υπόθεση;
Υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία αυτού του άρθρου, τα οποία
είναι τουλάχιστον περίεργα, θα έλεγα. Για παράδειγµα, καταρτίζεται προσωρινό διαχειριστικό σχέδιο βόσκησης για έναν χρόνο,
το οποίο γίνεται οριστικό µέσα σε τρία χρόνια.
Αν γίνει τι; Αν δεν εφεσιβάλει κανείς; Αν γίνει τι; De facto; Δηλαδή ωριµάζει στα τρία χρόνια και γίνεται οριστικό; Πού έχουν
ακουστεί ακριβώς αυτά στη νοµοθεσία του κράτους;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Τσαυτάρης!
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Όλα τα περίεργα υπάρχουν εδώ πέρα. Για
παράδειγµα στις κηρυγµένες αναδασωτέες εκτάσεις λόγω πυρκαγιάς, τα µικραίνουµε όλα. Απαγορεύεται η βοσκή των µεν προβάτων και µεγάλων ζώων επί πενταετία, των δε αιγών επί
επταετία. Ήταν δεκαπενταετία. Νεότερες επιστηµολογικές έρευνες απέδειξαν ότι οι αίγες δεν χρειάζονται δεκαπέντε χρόνια;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Αναδάσωση, αναδάσωση!
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Δεν ξέρω, κύριε Πρόεδρε. Δεν είναι δυνατόν
να µας φέρνετε αυτό το πράγµα…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Σας παρακαλώ να
δείτε το ρολόι…
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Το βλέπω το ρολόι, κύριε Πρόεδρε. Λυπάµαι
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τον εαυτό µου και όλους τους συναδέλφους που απέµειναν εδώ,
αλλά τουλάχιστον για την Ιστορία…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Όµως, έχετε µιλήσει
πέντε λεπτά.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Είναι για τα καµένα δάση, οπότε
το ρολόι είναι λίγο υποδεέστερο.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Είναι για τα καµένα δάση…
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Και γιατί είπατε «παρών»;
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Τι «παρών» είπαµε; Δεν είπαµε τίποτα. Τώρα
θα τα δούµε όλα.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Θα το δούµε.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Εκεί που υπήρχε η ισότητα όλων των κατοίκων µιας περιοχής…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Από εδώ και πέρα
είναι κατάχρηση, σας παρακαλώ, ολοκληρώστε.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Εντάξει, κύριε Πρόεδρε, ολοκληρώνω.
Στην προηγούµενη νοµοθεσία υπήρχε µια ισοτιµία ως προς
την κατανοµή της υλοτοµίας και όλα αυτά σε όλους τους κατοίκους. Τώρα δεν ισχύει, το καταργείτε αυτό το σηµείο.
ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ: Ποιο καταργεί;
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Εγώ νοµίζω –και να µε συγχωρείτε, αγαπητοί συνάδελφοι, γιατί δεν ξέρω ποιος από εσάς το έφτιαξε– ότι
πάντως αυτό είναι εξαιρετικά πρόχειρο. Θα έχουµε µεγάλα µπερδέµατα µε αυτό το πράγµα που φτιάξατε. Το φέρατε στις δώδεκα το βράδυ και µας λέτε ότι πρέπει να το ψηφίσουµε τώρα.
Είναι ντροπή δηλαδή!
ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ: Η τροπολογία είναι από τις 30 Απριλίου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Σας ευχαριστώ,
κυρία Φωτίου. Ολοκληρώστε. Μην έχετε παράπονο, µιλήσατε έξι
λεπτά.
Κυρία Μακρή, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Όταν είχε έρθει το συγκεκριµένο σχέδιο νόµου στην Επιτροπή
Παραγωγής και Εµπορίου, είχαν γίνει από τα κόµµατα οι συγκεκριµένες τοποθετήσεις, παρατηρήσεις. Βέβαια, τότε η Κυβέρνηση επέµενε για την κλήρωση των θέσεων και τη θεωρούσε ως
τον µόνο τρόπο που υπάρχει για τις θέσεις.
Σήµερα έρχεται µε νοµοτεχνική παρέµβαση και αλλάζει όλο
αυτό το νοµοσχέδιο που είχε φέρει στην επιτροπή και ευτυχώς,
εισάγει όλες τις παρατηρήσεις, βέβαια µε την εξουσιοδότηση
που δίνει στον Υπουργό. Και αντίκειται και στις αποφάσεις που
υπάρχουν στο Σ.τ.Ε., το να δοθεί τέτοια εξουσιοδότηση σε έναν
Υπουργό να κάνει ό,τι θέλει.
Έφερε νοµοσχέδιο και του ζήτησαν όλες αυτές τις αλλαγές τις οποίες θα κάνει βέβαια ο ίδιος, αφού θα διαβουλεύεται µε
τους φορείς- να τις βάλει µέσα στο ίδιο το νοµοσχέδιο, για να
µπορούµε να το ψηφίζουµε. Αυτό είχαµε ζητήσει. Επέµεναν, βέβαια, για την κλήρωση.
Έλεγαν, λοιπόν, οι κύριοι και η εισηγήτρια της Νέας Δηµοκρατίας ότι αυτό το νοµοσχέδιο που είχαν φέρει στην επιτροπή µέχρι
σήµερα –πριν κάνουν αυτήν τη νοµοτεχνική παρέµβαση που αλλάζει άρδην, όπως είπα, όλο το νοµοσχέδιο και δεν έχει καµµία
σχέση µε το κατατεθέν νοµοσχέδιο– είναι το πρώτο πλήρες κωδικοποιηµένο νοµοθετικό κείµενο, που είναι πλήρως εναρµονισµένο µε το κοινοτικό δίκαιο και το δίκαιο του ανταγωνισµού.
Τι έχει γίνει τώρα που άλλαξε όλο το νοµοσχέδιο; Είναι ή δεν
είναι κωδικοποιηµένο κείµενο αυτό; Είναι ή δεν είναι εναρµονισµένο µε το κοινοτικό δίκαιο και το δίκαιο του ανταγωνισµού;
Ποιο ήταν το εναρµονισµένο, αυτό το οποίο φέρατε, αυτό το
οποίο αλλάξατε; Ποιο ακριβώς είναι αυτό; Και πώς ακριβώς θα
διαβουλεύεστε; Ποια διαδικασία λέει ότι θα διαβουλεύεστε εσείς
και θα παίρνετε τις αποφάσεις; Και τη Βουλή πού τη γράφετε και
τους Βουλευτές; Ο ρόλος των Βουλευτών που νοµοθετούν ποιος
είναι; Ο ρόλος των επιτροπών για το νοµοπαρασκευαστικό έργο
ποιος είναι; Νοµοθετήσατε δύο φορές!
Επίσης, δεν είχατε φέρει την τροπολογία για την κατάργηση
των Οργανισµών των Λαϊκών Αγορών Αττικής και Θεσσαλονίκης,
κάτι που ξεχάσατε να πείτε και είναι το πιο σοβαρό.
Κύριε Υπουργέ, είχατε φέρει δύο φορές ρυθµίσεις, είχατε νοµοθετήσει και είχαµε ψηφίσει διατάξεις του νοµοσχεδίου που είχατε φέρει, για το θέµα του εκσυγχρονισµού και της βελτίωσης

11293

των προβληµάτων που υπήρχαν στους οργανισµούς αυτούς. Και
εκθειάζατε το έργο των οργανισµών στις λαϊκές αγορές Αττικής
και Θεσσαλονίκης.
Και έρχεστε τώρα και µας λέτε ότι καταργείτε αυτούς που
έχουν εµπειρία στην αγορά, για να τα δώσουµε στους περιφερειάρχες, για να φτιάξουµε στις περιφέρειες καινούργιες διευθύνσεις, µε ανθρώπους που δεν έχουν εµπειρία. Ποιος είναι ο
λόγος που το καταργείτε αυτό;
ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ: Με αυτούς που έχουν εµπειρία πάλι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κυρία Αντωνίου, εξελίσσεστε σε πολύ ζωηρή.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Έρχεστε, λοιπόν και καταργείτε ολόκληρο
το νοµοθέτηµα. Και τι ακούµε, λοιπόν, ως επιχείρηµα για όλα
αυτά; Ότι έπρεπε –λέει- να πάρουµε υπ’ όψιν µας τους καταναλωτές.
Δεν τους πήραµε, λέει, υπ’ όψιν µας τους καταναλωτές. Τι να
κάνουµε; Νοµοθετήσαµε τόσες ηµέρες, συζητούσαµε τόσες ηµέρες και δεν πήραµε υπ’ όψιν τους καταναλωτές! Γι’ αυτό µειώσαµε τις εµποροπανηγύρεις αυτές τις ηµέρες και παίζαµε στο
«1, 2, 3» και τα αλλάζατε κάθε µέρα. Επειδή σας ένοιαζε ο καταναλωτής, που δεν έχει λεφτά να πάει στην εµποροπανήγυρη! Ο
καταναλωτής όµως δεν σας ένοιαξε, κύριε Χατζηδάκη, όταν επιµένατε για τις Κυριακές. Εκεί δεν σας ένοιαξε αν έχουν χρήµατα.
Θυµάστε, λοιπόν, τι λέγατε µέσα στην Επιτροπή Παραγωγής
και Εµπορίου για το άνοιγµα των καταστηµάτων τις Κυριακές;
Λέγατε ότι δεν χρειάζεται να πάνε να ψωνίσουν. «Μπορούν στο
κάτω-κάτω –δικά σας λόγια είναι αυτά- να τρώνε και µία σοκολατίτσα». Αυτά λέγατε. Εµείς τότε σας λέγαµε ότι εάν τα ανοίξετε,
δεν θα πληρώνονται οι εργαζόµενοι. Και τι γίνεται τώρα; Στέλνετε
τα ΜΑΤ και δέρνετε τους εργαζοµένους οι οποίοι είναι απλήρωτοι για τις Κυριακές. Αυτό κάνετε! Αυτό σας λέγαµε και επιβεβαιωνόµαστε.
Ούτε για τους καταναλωτές ενδιαφέρεστε ούτε για τις λαϊκές
ενδιαφέρεστε! Για το µόνο που ενδιαφέρεστε είναι να εξυπηρετήσετε τα µεγάλα ιδιωτικά συµφέροντα, τα οποία είναι αυτά που
σας υποδεικνύουν να νοµοθετείτε. Αυτοί είστε! Σήµερα αυτό
αποδεικνύεται και µε αυτά που καταγγέλλονται και από τον τέως
Πρόεδρο του Αρείου Πάγου που λέει ότι αυτό που έχει γίνει δεν
έχει ξαναγίνει ποτέ στα ιστορικά δεδοµένα της χώρας. Έχετε καταλύσει το Σύνταγµα, τους νόµους της χώρας. Αυτή η Κυβέρνηση χωρίς πόλεµο έχει παραδώσει την εθνική και οικονοµική
κυριαρχία της πατρίδος µας!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Πάντως και εδώ
έχουµε εργαζοµένους τους οποίους έχουµε εξαντλήσει. Επειδή
όλοι µιλάµε για τους εργαζόµενους, ας κοιτάξουµε και δίπλα
µας. Και οι υπάλληλοι της Βουλής, θα συνεχίσω, έχουν ακούσει
τόσα έξω!
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Εσείς είστε το Προεδρείο. Θα
µπορούσε να διακόψετε για αύριο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κυρία Κωνσταντοπούλου, δεν σας έδωσα τον λόγο.
Κύριε Κασσή, έχετε τον λόγο.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΣΣΗΣ: Όσον αφορά τις τροπολογίες, θεωρώ πολύ
σηµαντικό από πλευράς της Κυβέρνησης και διά του αρµοδίου
Υπουργού το να τις κάνει αποδεκτές. Υπάρχουν βέβαια ενστάσεις οι οποίες κατατέθηκαν όσον αφορά την τροπολογία του
Υπουργείου Παιδείας που θα έπρεπε να έρθει σε άλλο χρόνο και
σε άλλο νοµοσχέδιο ή αν θέλετε και σε αυτοτελές νοµοσχέδιο
να έρθει ούτως ώστε να µπορούµε να καταθέσουµε τις απόψεις
µας καλύτερα.
Όσον αφορά την τροπολογία που αφορά τους βοσκότοπους,
χαίροµαι που ορισµένοι συνάδελφοι την έπιασαν στα χέρια τους
και τη µελέτησαν. Μόνο που οι άνθρωποι αυτοί τους οποίους ενδιαφέρει η συγκεκριµένη τροπολογία, οι κτηνοτρόφοι – βοσκοί
σε λίγη ώρα θα ξυπνήσουν για να πάνε για άρµεγµα και δεν τους
ακούν. Εάν τους άκουγαν, θα τους τραβούσαν τέτοιο «µαύρισµα»
στις εκλογές που θα το θυµούνταν σε όλη τους τη ζωή! Οι συνάδελφοι δεν γνωρίζουν το πώς διαχειρίζονται τα πράγµατα. Ειπώθηκε από την πλευρά της συναδέλφου Βουλευτού των Σερρών
ότι κάποια εκατοµµύρια χάθηκαν στις Σέρρες γιατί δεν υπήρχαν
οι κατάλληλες βοσκήσιµες εκτάσεις, προκειµένου να εισπράξουν
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τις ενισχύσεις. Αυτό δεν τους ενδιαφέρει.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΔΕΛΑΣ: Εµείς το κάναµε αυτό; Ποιος το
έκανε; Ποιος ευθύνεται;
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΣΣΗΣ: Συνάδελφε, µη µιλάς. Να ακούς. Θα µάθετε
να ακούτε.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Σε ποιον απευθύνεστε;
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΣΣΗΣ: Εσείς πηγαίνετε, να εισπράξετε κανένα
βοήθηµα.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Σε ποιον απευθύνεστε, κύριε;
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΣΣΗΣ: Ηρεµήστε και πηγαίνετε να εισπράξετε κανένα βοήθηµα. Μη συνεχίζετε!
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Σε ποιον απευθύνεστε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Γιατί διακόπτετε;
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Να τον ανακαλέσετε στην τάξη!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Γιατί διακόπτετε;
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Να τον ανακαλέσετε στην τάξη!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Το τι θα κάνω είναι
δική µου δουλειά. Δεν έχετε τον λόγο. Φωνάζετε όσο θέλετε.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Εσείς έχετε µάθει να εισπράττετε και µάλιστα από αυτά που έκλεψαν οι κυβερνήσεις σας.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΣΣΗΣ: Πρέπει να σιωπάτε!
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ντροπή σας! Γι’ αυτό που είπατε
δεν έχετε ασυλία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Κασσή, συνεχίστε.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΣΣΗΣ: Δεν καταλαβαίνω εγώ, κύριε Πρόεδρε, από
τέτοια πράγµατα!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Εντάξει, συνεχίστε.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, θα τον ανακαλέσετε στην τάξη;
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΣΣΗΣ: Καθίστε κάτω! Ανεβείτε και πάνω στα καθίσµατα!
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Είστε Πρόεδρος της συκοφαντίας...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Δεν έχετε τον λόγο!
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Δεν µε απασχολεί. Δεν κατέχετε
καν νοµίµως την Έδρα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Να µην καταγράφονται στα Πρακτικά.
Δεν έχετε τον λόγο. Όσο θέλετε, να φωνάζετε. Δεν έχετε τον
λόγο!
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: …
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΣΣΗΣ: Όσον αφορά την τροπολογία, κύριε
Υπουργέ, που αφορά τα επιµελητήρια…
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: …
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΣΣΗΣ: Εγώ χαίροµαι, κύριε Πρόεδρε, µε το να ανεβεί και πάνω στα καθίσµατα, ειλικρινά!
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Πώς είναι δυνατόν να την προσβάλλει προσωπικά;
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΣΣΗΣ: Ζητήστε µετά τον λόγο επί προσωπικού.
Όσον αφορά την τροπολογία για τα επιµελητήρια, υπήρχαν
εκατόν ογδόντα πέντε υπογραφές.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ντροπή σας, κύριε Δριβελέγκα,
έχετε προσωπική ευθύνη.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΣΣΗΣ: Έλεος, θεέ µου!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Είναι η ώρα τώρα!
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΣΣΗΣ: Έλεος! Ηρεµήστε.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Ζητήστε συγγνώµη, να πάµε παρακάτω.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΣΣΗΣ: Όσον αφορά την τροπολογία για τα επιµελητήρια, είχατε εκατόν ογδόντα πέντε υπογραφές.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, θα τον ανακαλέσετε στην τάξη; Ζητώ και απαιτώ να ανακληθεί στην τάξη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Καλά κάνετε. Καθίστε κάτω.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Εάν δεν το κάνετε, παραβιάζετε
βαρέως τα καθήκοντά σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Τελειώσατε;
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Με ακούσατε; Ζητώ να εφαρµόσετε τον Κανονισµό της Βουλής και να ανακαλέσετε στην τάξη
το συκοφάντη. Και σας διαβεβαιώ ότι εµείς…
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΣΣΗΣ: Θα ηρεµήσει, κύριε Πρόεδρε;

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: …την τιµή µας και την υπόληψή
µας δεν την εκποιούµε ούτε την εκχωρούµε. Το ότι έχετε εσείς
αυτοεξευτελιστεί δεν θα το διαχέετε σε όλη την Αίθουσα!
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΣΣΗΣ: Αφήστε την να λέει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Αυτά που λέτε σας
χαρακτηρίζουν.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Εσάς χαρακτηρίζουν…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Μα, τι πράγµα είναι
αυτό; Δεκαπέντε χρόνια στη Βουλή δεν το έχω ξαναδεί.
Κύριε Λαφαζάνη, είστε Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος. Σας
παρακαλώ πολύ να πάρετε θέση!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Δεν είµαι.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Να εφαρµόσετε τον Κανονισµό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Σας παρακαλώ να
έχουµε µια κοινοβουλευτική τάξη. Χωρίς να ζητούν τον λόγο…
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Με προσωπικές επιθέσεις;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Συνεχίστε, κύριε
Κασσή.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΣΣΗΣ: Όσον αφορά την τροπολογία…
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Να ανακαλέσετε στην τάξη τον
συκοφάντη!
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΣΣΗΣ: Για όνοµα του θεού! Αφήστε την να λέει!
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Με συκοφαντίες, κύριε Πρόεδρε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Εσείς είστε συνήγορος;
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Να τον ανακαλέσετε στην τάξη.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Το έχετε κάνει και σε µένα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κυρία Μακρή, εδώ
υπάρχει Κανονισµός. Αν νοµίζει οποιοσδήποτε Βουλευτής ότι το
Προεδρείο …
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: …(Δεν ακούστηκε)
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Είναι σύνηθες φαινόµενο, κύριε Πρόεδρε, οι
Βουλευτές της Κυβέρνησης να επιτίθενται σε Βουλευτές της Αντιπολίτευσης.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΣΣΗΣ: Εσείς είστε συνήγορος;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Δεν ακούω τι λέτε.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Έχω στείλει γράµµα στον Πρόεδρο της Βουλής και µε έχει αγνοήσει.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΣΣΗΣ: Να σταµατήσει να µιλάει.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Ανακαλέστε.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΣΣΗΣ: Δεν ανακαλώ τίποτα, γιατί µέχρι προχθές
έπαιρνε επίδοµα. Δεν ανακαλώ τίποτα.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Να τον ανακαλέσετε στην τάξη
αυτόν το συκοφάντη. Διαφορετικά, έχετε συνευθύνη για τη σύµπραξή σας στη συκοφαντία. Είµαι ξεκάθαρη και σας διαβεβαιώ
ότι δεν θα χαριστώ ούτε στον συκοφάντη επαγγελµατία ούτε σε
εσάς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Τελειώσατε;
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ανακαλέστε τον στην τάξη τώρα.
Συκοφαντεί και υβρίζει και προσβάλλει ενώπιόν σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Προσέξτε, θα ανακαλέσω εσάς στην τάξη!
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ανακαλέστε εµένα στην τάξη
που υβρίζοµαι και συκοφαντούµαι!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Έχετε πάρει τον
λόγο; Σας έχει δώσει κανείς τον λόγο; Καθίστε κάτω!
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Είστε σοβαρός, που θα µου πείτε
να καθίσω κάτω; Ανακαλέστε τον στην τάξη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Σας έχω δώσει τον
λόγο;
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Οφείλετε να τον ανακαλέσετε
στην τάξη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Αν νοµίζετε ότι το
Προεδρείο…
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Οφείλετε να εφαρµόσετε τον Κανονισµό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Λαφαζάνη,
απευθύνοµαι σε εσάς. Αν νοµίζετε ότι το Προεδρείο δεν κάνει
καλά τη δουλειά του, υπάρχει ο Κανονισµός…
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Δεν είστε καν Προεδρείο. Είστε
κατά κατάχρηση…
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Μην πετιέστε! Υπάρχει ο Κανονισµός…
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Είστε ένας Βουλευτής του
ΠΑΣΟΚ που κάνει ότι δεν είναι Κυβέρνηση και κατέχει τη θέση
του Δ’ Αντιπρόεδρου…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Υπάρχει ο Κανονισµός, κύριε Λαφαζάνη. Αν δεν κάνουµε καλά τη δουλειά µας, να
υποβάλετε πρόταση µοµφής στο Προεδρείο. Απλά πράγµατα!.
(Θόρυβος στην Αίθουσα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ακούστε µε µισό λεπτό.
Αν εσάς, είτε στη θέση του Προέδρου είτε στη θέση του Βουλευτή από τα έδρανα, σας απηύθυναν αυτή την κατηγορία που
ο κ. Κασσής απηύθυνε στην κ. Κωνσταντοπούλου, τι θα κάνατε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Μισό λεπτό.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Με συγχωρείτε, το καταλαβαίνετε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Εγώ το καταλαβαίνω
απόλυτα.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΣΣΗΣ: Να δικαιολογήσω τι είπα; Είπα τίποτε παράλογο;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Όχι, µε συγχωρείτε. Τι θα κάνατε, πείτε µου.
(Θόρυβος στην Αίθουσα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Θα ζητούσα τον
λόγο.
Κύριε Λαφαζάνη, το ξέρετε, είµαστε και οι δύο παλαιοί κοινοβουλευτικοί. Θα ζητούσα τον λόγο επί προσωπικού και δεν θα
πετιόµουν.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Και µου απευθύνατε συκοφαντία…
ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ: Δεν είναι κατηγορία. Είναι αλήθεια.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΣΣΗΣ: Τι να κάνω τώρα; Δεν εισέπραττες επίδοµα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Τα βλέπετε, κύριε
Λαφαζάνη; Βλέπετε πώς υποβαθµίζουµε το Κοινοβούλιο, όταν
δεν ξέρουµε να κάνουµε…
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Σοβαρά µιλάτε; Δεν ντρέπεστε
λίγο; Θα τον ανακαλέσετε στην τάξη;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Σας το είπε…
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΣΣΗΣ: Δεν µπορείτε να µε ανακαλέσετε στην τάξη!
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Γιατί δεν εφαρµόζετε το άρθρο
του Κανονισµού που λέει ότι ανακαλείται στην τάξη ο Βουλευτής
ο οποίος εκτρέπεται σε προσωπικές επιθέσεις;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Αν νοµίζετε ότι σας
έθιξε, θα µπορούσατε να πάρετε τον λόγο επί προσωπικού…
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Αστειεύεστε; Αν νοµίζω;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Γιατί, ζητάτε τον
λόγο επί προσωπικού;
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Αστειεύεστε; Θα τον ανακαλέσετε στην τάξη;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Λαφαζάνη, θα
συνεννοηθούµε; Σας παρακαλώ πολύ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Σε αυτές τις περιπτώσεις παρεµβαίνετε σε αυτόν που συκοφαντεί. Καταλαβαίνετε ότι η κατηγορία είναι βαριά και απευθύνεται σε προσωπικό επίπεδο. Εσείς
παρεµβαίνετε προκειµένου αυτός που απευθύνει τέτοιου είδους
κατηγορίες να τις ανακαλέσει. Αυτό το οφείλετε για την κοινοβουλευτική τάξη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Πολιτικές κατηγορίες
έχετε εκτοξεύσει κι εσείς επανειληµµένα.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Πολιτική κατηγορία; Αστειεύεστε; Θα τον ανακαλέσετε στην τάξη;
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΣΣΗΣ: Δεν µπορείτε να µε ανακαλέσετε στην τάξη.
Μπορώ να συνεχίσω;
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Απαντήστε, κύριε Δριβελέγκα.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΣΣΗΣ: Δεν µπορείτε να µε ανακαλέσετε, κύριε
Πρόεδρε.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Διότι αυτός ο οποίος πρώτος
εκτόξευσε τη συκοφαντία την ανακάλεσε άρον-άρον. Αν ο κ.
Κασσής θέλει να επιµένει…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Σας έχει δώσει κανείς τον λόγο; Γιατί το κάνετε αυτό;
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ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Θα τον ανακαλέσετε στην τάξη;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Γιατί το κάνετε αυτό;
Κύριε Λαφαζάνη, σας λέω λοιπόν,…
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Για την τροπολογία για το Μέγαρο Μουσικής
πόσα εισπράξανε οι κύριοι Υπουργοί για να την φέρουνε, για να
απαλλάξουν από φορολογική ενηµερότητα τον κ. Ψυχάρη; Πόσα
εισπράξανε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κι εσείς τώρα; Ωραία
εικόνα!
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Πόσα εισπράξανε;
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Δώστε µου τον λόγο, κύριε Πρόεδρε.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Είναι πολιτική θέση, κύριε Πρόεδρε, αυτή.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Δώστε µου τον λόγο!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί των άρθρων και των τροπολογιών του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
και η ψήφισή τους θα γίνει χωριστά.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Δώστε µου τον λόγο!
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΣΣΗΣ: Πρόεδρε, όχι. Γιατί να το κάνεις αυτό;
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Δριβελέγκα, ντροπή σας!
Τόσο ξέπλυµα κοινοβουλευτικό από τη θέση του Προεδρείου δεν
έχει ξαναδεί η µεταπολιτευτική ιστορία. Ντροπή σας!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ντροπή σε αυτούς
που λένε αυτές τις κουβέντες. Μας κρίνει όλους ο κόσµος.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Εσάς θα σας κρίνει πολύ σύντοµα!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Μας κρίνει όλους!
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Το ΠΑΣΟΚ θα το κρίνει πολύ σύντοµα!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Λαφαζάνη, δεν
περίµενα από κόµµα της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης τέτοια συµπεριφορά. Με συγχωρείτε πολύ.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Μιλάει το ΠΑΣΟΚ, η εγκληµατική οικονοµική
οργάνωση! Εγκληµατική οικονοµική οργάνωση-Καµόρα ίσον
ΠΑΣΟΚ!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ερωτάται το Σώµα:
Γίνεται δεκτό το άρθρο 1 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό;
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΣΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, γιατί µου αφαιρείτε τον
λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Σας παρακαλώ,
κύριε Κασσή. Έληξε η συζήτηση.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΣΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, γιατί µου αφαιρείτε τον
λόγο; Λέει για εγκληµατική οργάνωση εδώ! Για όνοµα του θεού!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Δεν ακούω τι λέει.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Εγκληµατική οικονοµική οργάνωση - Καµόρα! Έφτιαξαν την Ελιά για να διαγράψουν…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Τι είναι αυτά που
λέτε;
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Δεν συκοφαντώ κανέναν.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Τώρα δεν έληξε η συνεδρίαση,
κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Να µη γράφονται στα
Πρακτικά. Εγώ πιστεύω ότι είναι η ώρα αυτή που έφερε τον
εκτροχιασµό της συζήτησης.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ:…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Σέβοµαι το κόµµα…
Κύριε Λαφαζάνη, σας επικαλούµαι.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: ...
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Μη µου το λέτε εµένα. Θα το είχατε λήξει το θέµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Επικαλούµαι τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του κόµµατος του ΣΥΡΙΖΑ. Σέβοµαι,
λοιπόν, την Αξιωµατική Αντιπολίτευση, δεν απαντώ,…
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας):...και σέβοµαι, κυρία
µου,…
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ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ:…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Έχω κάνει και µε τον
πατέρα σας. Έχω κάνει Βουλευτής…
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: ...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Δεν τιµάτε το επίπεδό σας!
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΣΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορείτε να µου δώσετε
τον λόγο;
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ:...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ωραία. Τελειώσατε;
Επαναλαµβάνω, να µη γράφεται τίποτε στα Πρακτικά. Συνεχίστε όσο θέλετε.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ:…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Εγώ εδώ θα είµαι και
ας κρίνει ο κόσµος που µας βλέπει.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ:...
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ:...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Όλους θα µας κρίνει,
αλλά τουλάχιστον σεβαστείτε το κόµµα στο οποίο ανήκετε, της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: ...
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Επί του νοµοσχεδίου,
κύριε Κασσή, έχετε να πείτε κάτι; Διότι η ώρα είναι σχεδόν δυόµισι.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΣΣΗΣ: Όσον αφορά την τροπολογία που αφορά
τα επιµελητήρια, έχουν υπογράψει εκατόν ογδόντα πέντε Βουλευτές και πρέπει να την επαναφέρετε. Είναι υπογραφές απ’
όλους τους Βουλευτές, απ’ όλες τις πτέρυγες.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ:…
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΣΣΗΣ: Όσον αφορά στο άρθρο 33, εµείς είπαµε
ότι δεν θα κάνουµε παζάρια σε ό,τι έχει να κάνει µε τις ηµέρες.
Πέντε µέρες για τις θρησκευτικές, επτά για τις ζωοπανηγύρεις
και παραδοσιακές εµποροπανηγύρεις και δεκαπέντε ηµέρες για
τις χριστουγεννιάτικες και τις πασχαλινές αγορές. Νοµίζω ότι
ήταν η πρόταση την οποία καταθέσαµε από την αρχή στην επιτροπή και τελευταία στη συζήτηση που έγινε στην Ολοµέλεια.
Κλείνοντας, έρχοµαι στη νοµοτεχνική βελτίωση του άρθρου 5.
Θα συµφωνήσω απόλυτα, κύριε Υπουργέ, µε την παρατήρηση
που έγινε από πλευράς του συναδέλφου του ΚΚΕ, ότι πρέπει να
συµπεριληφθεί και η παράγραφος 2. Να λέει, δηλαδή, ότι η νοµοτεχνική βελτίωση αφορά τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου
5, γιατί εµείς δεν εξουσιοδοτήσαµε τον Υπουργό µε αυτό που
είπε ο κ. Βορίδης.
Εµείς συµφωνήσαµε να γίνει αυτή η νοµοτεχνική βελτίωση,
γιατί πιστεύουµε ότι µέσα από τον χρόνο του τριµήνου που θα
έχετε µε τους φορείς να γίνει η διαβούλευση, η Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου θα παρακολουθεί τα πράγµατα και αν θέλετε, θα µπορεί ακόµη και να παρέµβει, για να είµαστε συνεπείς
απέναντι σε αυτά τα οποία λέµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ωραία. Ολοκληρώσατε, κύριε Κασσή.
Ευχαριστώ πολύ.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΣΣΗΣ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Όχι, σας παρακαλώ!
Ολοκληρώσατε.
Τελειώσαµε, κύριε Κασσή. Τέσσερα λεπτά πήραν όλοι.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΣΣΗΣ: Τέσσερα λεπτά πήραν όλοι, αλλά εγώ δεν
µίλησα ούτε δύο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ωραία. Τι άλλο θέλετε να πείτε;
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΣΣΗΣ: Τι άλλο θέλω να πω; Θέλω να πω ότι και µε
τις δικές µας παρεµβάσεις, αλλά πάντα σε συνεργασία µε τον
Υπουργό και µε την Κυβέρνηση λύνονται τα προβλήµατα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ωραία. Ευχαριστώ
πολύ.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΣΣΗΣ: Ευχαριστώ και εγώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Εν πάση περιπτώσει,
τόσα χρόνια στη Βουλή και σαν Βουλευτής, πρώτη φορά είδα τέτοια κατάσταση.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Καλά, αφήστε τώρα!

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Παραβίαση του Κανονισµού!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Θα σας παρακαλέσω
όλους, γιατί δεν τιµά κανέναν αυτή η λειτουργία και η συµπεριφορά. Πρέπει όλοι να το καταλάβουµε. Κάνω έκκληση ιδιαίτερα
στους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους.
Κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί των άρθρων και των
τροπολογιών του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας: «Άσκηση εµπορικών δραστηριοτήτων εκτός
καταστήµατος και άλλες διατάξεις» και θα γίνει η ψήφισή τους
χωριστά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Θα περιληφθεί η παρατήρηση
του κ. Κασσή στην τελική διατύπωση;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Δεν σας άκουσα τι
είπατε.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 1, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΔΕΛΑΣ: Παρών.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Παρών.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Συνεπώς το άρθρο 1
έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 2 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΔΕΛΑΣ: Παρών.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Παρών.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Συνεπώς το άρθρο 2
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 3, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΔΕΛΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Συνεπώς το άρθρο 3
έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 4, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΔΕΛΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Συνεπώς το άρθρο 4
έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά
πλειοψηφία.
Για το άρθρο 5 έχει υποβληθεί αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας από Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 6, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΔΕΛΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Συνεπώς το άρθρο 6
έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 7, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΔΕΛΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Συνεπώς το άρθρο 7
έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 8, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΔΕΛΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Συνεπώς το άρθρο 8
έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 9, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΔΕΛΑΣ: Παρών.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Παρών.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Συνεπώς το άρθρο 9
έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 10, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΔΕΛΑΣ: Παρών.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Παρών.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Συνεπώς το άρθρο
10 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό,
κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 11, ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΔΕΛΑΣ: Παρών.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Παρών.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Συνεπώς το άρθρο
11 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 12 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΔΕΛΑΣ: Παρών.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Παρών.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Συνεπώς το άρθρο
12 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 13 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΔΕΛΑΣ: Παρών.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Παρών.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Συνεπώς το άρθρο
13 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Για το άρθρο 14 έχει υποβληθεί αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας από Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 15, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΔΕΛΑΣ: Παρών.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Παρών.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Συνεπώς το άρθρο
15 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό,
κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 16 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
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ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΔΕΛΑΣ: Παρών.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Παρών.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Συνεπώς το άρθρο
16 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 17 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΔΕΛΑΣ: Παρών.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Παρών.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Συνεπώς το άρθρο
17 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 18 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΔΕΛΑΣ: Παρών.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Παρών.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Συνεπώς το άρθρο
18 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 19, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΔΕΛΑΣ: Παρών.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Παρών.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Συνεπώς το άρθρο
19 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό,
κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 20, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΔΕΛΑΣ: Παρών.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Παρών.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Συνεπώς το άρθρο
20 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό,
κατά πλειοψηφία.
Τα παλαιά άρθρα 22, 23, 24, 25, 26, 27 και 28 καταργούνται
και τα επόµενα αναριθµούνται.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νέο άρθρο 21, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Συνεπώς το άρθρο
21 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό,
κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νέο άρθρο 22, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΔΕΛΑΣ: Παρών.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Παρών.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Συνεπώς το άρθρο
22 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό,
κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νέο άρθρο 23, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΔΕΛΑΣ: Παρών.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Παρών.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Συνεπώς το άρθρο
23 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό,
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κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νέο άρθρο 24 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΔΕΛΑΣ: Παρών.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Παρών.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Συνεπώς το άρθρο
24 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νέο άρθρο 25 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΔΕΛΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Συνεπώς το άρθρο
25 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νέο άρθρο 26 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΔΕΛΑΣ: Παρών.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Παρών.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Συνεπώς το άρθρο
26 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νέο άρθρο 27 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΔΕΛΑΣ: Παρών.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Παρών.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Συνεπώς το άρθρο
27 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νέο άρθρο 28, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΔΕΛΑΣ: Παρών.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Παρών.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Συνεπώς το άρθρο
28 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό,
κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νέο άρθρο 29, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΔΕΛΑΣ: Παρών.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Παρών.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Συνεπώς το νέο
άρθρο 29 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νέο άρθρο 30, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΔΕΛΑΣ: Παρών.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Παρών.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Συνεπώς το νέο
άρθρο 30 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νέο άρθρο 31 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Συνεπώς το νέο
άρθρο 31 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νέο άρθρο 32, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
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ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Συνεπώς το νέο
άρθρο 32 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 33, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΣΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, διατύπωσα ενστάσεις για
το άρθρο 33.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Εποµένως δεν έγινε αποδεκτό.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΣΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, για το άρθρο 33 είπα ότι
αν δεν γίνουν οι διορθώσεις, δεν το ψηφίζουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ποιο είναι το άρθρο
33, κύριε συνάδελφε;
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΣΣΗΣ: Το άρθρο 33 αφορά ειδικότερα θέµατα
υπαίθριου και στάσιµου εµπορίου.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Δεν ψηφίζεται αυτό το άρθρο. Το
άρθρο αυτό δεν περνάει! Τέλος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Κασσή, σας
έχω πει ότι τα άρθρα 26, 27 και 28 καταργούνται και το άρθρο
26 είναι το άρθρο 33.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Το άρθρο 26 δεν περνάει.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΣΣΗΣ: Το άρθρο 26 δεν ψηφίζεται, εκτός αν ο κύριος Υπουργός αποδεχθεί οι ηµέρες να είναι όπως ήταν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Υπουργέ,
έχετε κάνει νοµοτεχνική βελτίωση σ’ αυτό το άρθρο;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας): Κύριε Πρόεδρε, αυτό που θα µπορούσα
να δεχθώ είναι να δώσουµε την αρµοδιότητα στην αυτοδιοίκηση
να αποφασίζει, όπως νοµίζει. Εάν συµφωνεί η Αίθουσα, θα περάσει µε αυτόν τον τρόπο.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΣΣΗΣ: Αυτό είπαµε, κύριε Υπουργέ. Πέντε, επτά
µε αρµοδιότητα στην αυτοδιοίκηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ωραία. Γίνεται δεκτή
η τροποποίηση.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Όχι. Πέντε, επτά, δέκα, δεκαπέντε µε
αρµοδιότητα στην τοπική αυτοδιοίκηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ωραία, γίνεται δεκτό
µε τη διευκρίνιση του κυρίου Υπουργού.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΣΣΗΣ: Οι ηµέρες, όπως είναι, µε ευθύνη και αρµοδιότητα…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Προχωρούµε, λοιπόν, κύριοι συνάδελφοι.
Γίνεται δεκτό το άρθρο το άρθρο 41…
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µε συγχωρείτε. Εδώ
η ένσταση είναι συγκεκριµένη. Οι ηµέρες όπως ήταν, δηλαδή
πέντε, επτά, δέκα, δεκαπέντε µε απόφαση της τοπικής αυτοδιοίκησης. Πώς θα γίνει, δηλαδή; Πώς το αλλάζετε;
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΣΣΗΣ: Να δούµε τι λέει ο κύριος Υπουργός.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Αυτό δεν είπε ο κύριος Υπουργός;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Όχι, δεν είπε αυτό, κύριε Πρόεδρε.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΣΣΗΣ: Δεν ακούσαµε για τις µέρες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ποιες µέρες; Συνεννοηθείτε, εν πάση περιπτώσει.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΣΣΗΣ: Θέλετε να σας βοηθήσω, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Εµένα να βοηθήσετε,
κύριε Κασσή; Έχετε συνεννοηθεί;
Κύριε Υπουργέ, έχετε συνεννοηθεί;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας): Κύριε Πρόεδρε, είπα αυτό που είπα. Δεν
έχω γραπτό κείµενο αυτήν την ώρα. Από εκεί και πέρα, ο καθένας
παίρνει τις ευθύνες του. Εάν υπάρξει καταψήφιση, δεν θα έχουµε
καµµία ρύθµιση.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΣΣΗΣ: Κύριε Υπουργέ, όταν λέτε µε απόφαση της
τοπικής αυτοδιοίκησης, πόσες είναι οι µέρες;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας): Με µέγιστο τις πέντε, όπως είχαµε πει και
προχθές.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΣΣΗΣ: Δεν συµφωνούµε, κύριε Πρόεδρε.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ωραία. Τότε, δεν
περνάει το άρθρο. Τελειώσαµε. Και ο καθένας, όπως είπε ο κύριος Υπουργός, αναλαµβάνει τις ευθύνες του. Συνεπώς δεν περνάει το άρθρο 33.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας): Κύριε Πρόεδρε, αν έχετε την καλοσύνη…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Υπουργέ, σας
είπα επανειληµµένως να καταθέσετε τις τροποποιητικές και να
συνεχίσουµε αύριο. Φτάσαµε στις 3.00’ και έχουµε εξαντλήσει
όλο τον κόσµο. Εσείς δεν το δεχθήκατε.
Ορίστε, λοιπόν, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας): Σας ευχαριστώ για την υπόδειξη, κύριε
Πρόεδρε.
Γνωρίζετε πολύ καλά ότι γινόταν συζητήσεις, προκειµένου να
ικανοποιηθούν αιτήµατα συναδέλφων. Οι θέσεις του Υπουργείου
είχαν γίνει γνωστές και ήταν σε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Δεν είπα γι’ αυτό,
κύριε Υπουργέ. Καλά κάνατε. Είπα, λοιπόν, ότι αυτά µπορούσαν
να συζητηθούν αύριο, ώστε να δούµε τα άρθρα µε ηρεµία και να
τα ψηφίσουµε αύριο. Δεν το δεχθήκατε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας): Κύριε Πρόεδρε, δεν αποφασίζω εγώ για
το πότε διεξάγεται η συνεδρίαση. Υπάρχει απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων και τροποποιείται κατά τη Διάσκεψη των
Προέδρων. Ας µη συνεχίσουµε την άχαρη συζήτηση που είχαµε
προηγουµένως.
Εν πάση περιπτώσει, κύριε Πρόεδρε, σε ένδειξη καλής θέλησης και για να τελειώσει το θέµα και επειδή επιµένει ο κ. Κασσής,
δεχόµαστε τη ρύθµιση κατά τον τρόπο που την προτείνει, προκειµένου να µην υπάρχει κενό νόµου. Παρά το γεγονός -και θέλω
να το πω σαφώς- ότι ούτε µε αυτή τη ρύθµιση είµαστε απολύτως
ικανοποιηµένοι, διότι στην πραγµατικότητα δεν κάνουµε την τοµή
την οποία θα ευχόµασταν. Όµως, εν πάση περιπτώσει, λέω ειλικρινά ότι περί αυτού πρόκειται. Διαφορετικά, θα υπήρχε ένα κενό
νόµου και θα ήταν όλα χωρίς καµµία ρύθµιση.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νέο άρθρο 33, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Συνεπώς το άρθρο
νέο 33 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, οµόφωνα.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νέο άρθρο 34 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΔΕΛΑΣ: Παρών.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Παρών.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Συνεπώς το νέο
άρθρο 34 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νέο άρθρο 35, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΔΕΛΑΣ: Παρών.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Παρών.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Συνεπώς το νέο
άρθρο 35 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νέο άρθρο 36 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΔΕΛΑΣ: Παρών.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Παρών.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Συνεπώς το νέο
άρθρο 36 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νέο άρθρο 37, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
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ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΔΕΛΑΣ: Παρών.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Παρών.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Συνεπώς το νέο
άρθρο 37 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Για τα άρθρα 38 και 39 έχει υποβληθεί αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας από Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νέο άρθρο 40, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΔΕΛΑΣ: Παρών.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Παρών.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Συνεπώς το νέο
άρθρο 40 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 41 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΔΕΛΑΣ: Παρών.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Παρών.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Συνεπώς το άρθρο
41 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 42, ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΔΕΛΑΣ: Παρών.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Παρών.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Συνεπώς το άρθρο
42 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 43, ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΔΕΛΑΣ: Παρών.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Παρών.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Συνεπώς το άρθρο
43 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 44, ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΔΕΛΑΣ: Παρών.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Παρών.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Συνεπώς το άρθρο
44 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 45, ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Συνεπώς το άρθρο
45 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 46, ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Συνεπώς το άρθρο
46 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 47, ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Συνεπώς το άρθρο
47 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Για την τροπολογία µε γενικό αριθµό 1418 και ειδικό 38 έχει
υποβληθεί αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας από Βουλευτές του
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΡΙΖΑ.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 1420 και ειδικό 39 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΔΕΛΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1420 και ειδικό 39 έγινε δεκτή ως έχει κατά
πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 1423 και ειδικό 40 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΔΕΛΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1423 και ειδικό 40 έγινε δεκτή ως έχει κατά
πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Για την τροπολογία µε γενικό αριθµό 1424 και ειδικό 41 έχει
υποβληθεί αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας από Βουλευτές του
ΣΥΡΙΖΑ.
Το ίδιο ισχύει και για την τροπολογία µε γενικό αριθµό 1433
και ειδικό 45.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 1426 και ειδικό 43 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΔΕΛΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1426 και ειδικό 43 έγινε δεκτή ως έχει κατά
πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 1434 και ειδικό 46 ως έχει;
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΔΕΛΑΣ: Παρών.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1434 και ειδικό 46 έγινε δεκτή ως έχει κατά
πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 1437 και ειδικό 49 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΔΕΛΑΣ: Παρών.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1437 και ειδικό 49 έγινε δεκτή ως έχει κατά
πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Για την τροπολογία µε γενικό αριθµό 1441 και ειδικό 51 έχει
υποβληθεί αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας από Βουλευτές του
ΣΥΡΙΖΑ.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 1443 και ειδικό 54 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΔΕΛΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1443 και ειδικό 54 έγινε δεκτή ως έχει κατά
πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Η ονοµαστική ψηφοφορία θα διεξαχθεί αύριο Τρίτη στις 19.30’
περίπου.
Κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη
συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 2.20’ λύεται η συνεδρίαση για σήµερα Τρίτη 6 Μαΐου 2014 και ώρα 18.00’ µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος: νοµοθετική εργασία, σύµφωνα
µε την ηµερήσια διάταξη, που έχει διανεµηθεί.

ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΛΑ’ - 5 ΜΑΪΟΥ 2014
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