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Αθήνα, σήµερα στις 7 Μαΐου 2014, ηµέρα Τετάρτη και ώρα
10.27’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία
του Β’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΛΑΝΤΖΗ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
(ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ: Σύµφωνα µε την από 6-5-2014
εξουσιοδότηση του Σώµατος, επικυρώθηκαν µε ευθύνη του Προεδρείου τα Πρακτικά της ΡΛΒ’ συνεδριάσεώς του, της Τρίτης 6
Μαΐου 2014, σε ό,τι αφορά στην ψήφιση στο σύνολο του σχεδίου
νόµου: «Άσκηση εµπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήµατος και άλλες διατάξεις», καθώς και τα Πρακτικά των συνεδριάσεων της Πέµπτης 20 Μαρτίου 2014, της Πέµπτης 27 Μαρτίου
2014 και της Παρασκευής 28 Μαρτίου 2014)
Εισερχόµαστε στην ηµερήσια διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Συνέχιση της συζήτησης επί των άρθρων, των τροπολογιών
και του συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Ανάπτυξης
και Ανταγωνιστικότητας «Απλούστευση της αδειοδότησης για
την άσκηση οικονοµικής δραστηριότητας».
Ως γνωστόν, στη χθεσινή συνεδρίαση συζητήθηκε και ψηφίστηκε το νοµοσχέδιο επί της αρχής.
Στη σηµερινή συνεδρίαση θα συζητηθούν τα άρθρα και οι τροπολογίες του νοµοσχεδίου σε µία ενότητα.
Πριν δώσω τον λόγο στον εισηγητή της Νέας Δηµοκρατίας κ.
Κοψαχείλη, θα ήθελα να σας ανακοινώσω ότι ο Πρόεδρος των
Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Καµµένος ορίζει ως ειδική αγορήτρια
τη Βουλευτή κ. Ραχήλ Μακρή και ως Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπο τη Βουλευτή κ. Έλενα Κουντουρά.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, µου επιτρέπετε για ένα
λεπτό; Υπάρχει ένα διαδικαστικό θέµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ορίστε, κυρία Φωτίου,
έχετε τον λόγο, επειδή είναι σίγουρο πως θα οµιλήσετε επί διαδικαστικού.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, υπάρχει ένα µεγάλο πρόβληµα που έχει δηµιουργηθεί µετά από αυθαίρετη απόφαση του
Προέδρου της Βουλής να µην επιτρέψει την είσοδο πολιτών σήµερα στο Μέγαρο της Βουλής. Λέω ότι είναι αυθαίρετο, διότι
προφανώς δεν έχει…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Δεν είναι διαδικαστικό
αυτό που λέτε τώρα.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Διαδικαστικότατο! Διότι εδώ δεν µπορούµε
να κάνουµε τη δουλειά µας!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Δεν µπορείτε να κά-

νετε τη δουλειά σας;
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Διότι, κύριε Πρόεδρε, εµείς είχαµε συγκεκριµένες επαφές µε πολίτες για το συγκεκριµένο υπό ψήφιση νοµοσχέδιο. Σε όλους αυτούς απαγορεύτηκε η είσοδος από χθες,
χωρίς να µας ειδοποιήσει κανείς και χωρίς να έχει προϋπάρξει
καµµία Διάσκεψη των Προέδρων που να έχει πάρει τέτοια απόφαση. Τι έχει συµβεί ακριβώς; Αποφασίζουµε και διατάζουµε;
Πώς παίρνει αυτήν την απόφαση ο Πρόεδρος της Βουλής;
Εµείς διαµαρτυρόµαστε, κύριε Πρόεδρε, πολύ περισσότερο,
διότι εµείς δεν πιστεύουµε ότι µπορεί να φοβηθεί το οτιδήποτε
η Βουλή των Ελλήνων αυτήν τη στιγµή και δεν πρέπει να εκπέµπουµε αυτό το αίσθηµα φόβου προς τα έξω. Εµείς πιστεύουµε
ότι η Βουλή είναι ακριβώς ο τόπος της δηµοκρατίας, που µπορεί
να αντιµετωπίσει οτιδήποτε. Άρα, θεωρούµε ότι αυτήν τη στιγµή
έχει γίνει ένα µεγάλο ατόπηµα και διαµαρτυρόµαστε, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Είναι παρών και ο
Γραµµατέας της Κοινοβουλευτικής σας Οµάδας, κ. Βούτσης.
Από ό,τι ενηµερώθηκα, θα µπορέσουν να εισέλθουν στη Βουλή
οι πολίτες και να συναντηθούν µε αυτούς που θέλουν, αλλά µετά
τις 13.00’.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Εννοείται, δηλαδή, πως ανακλήθηκε η απόφαση, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Μου είπαν ότι θα τους
δεχθούν µετά τις 13.00’.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Τι µετά τις 13.00’, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Σας µεταφέρω την
ενηµέρωση που έχω.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ποιος πήρε αυτήν την
απόφαση και γιατί;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Εσείς, ως Γραµµατέας Κοινοβουλευτικής Οµάδος, απευθυνθείτε στον κύριο Πρόεδρο. Έχετε τον τρόπο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Σήµερα το πρωί το µάθαµε. Ούτε ο κύριος Δραγασάκης ήξερε κάτι ούτε εσείς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ούτε εγώ ήξερα.
Επειδή ξέρω τον συγκεκριµένο Πρόεδρο, δεν θα έκανε κάτι, αν
δεν υπήρχε λόγος. Γι’ αυτό σας παρακαλώ πολύ και από τη
στιγµή που δίνεται η διευκρίνιση…
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Τον γνωρίζουµε τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κύριε Βούτση, µπορείτε να δείτε τον κύριο Πρόεδρο και να σας πει.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Εµείς τον γνωρίζουµε τον λόγο και δεν τον
δικαιολογούµε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κυρία Φωτίου, δεν
διαφωνούµε τώρα σε κάτι.
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ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ:…και εν πάση περιπτώσει είναι λόγος κατά
τον Πρόεδρο, όχι κατά τη Διάσκεψη όλων των Προέδρων. Με
συγχωρείτε, αλλά αυτό είναι αυθαιρεσία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ο κύριος Βούτσης
µπορεί να λύσει το θέµα µε τον κύριο Πρόεδρο.
Τον λόγο έχει ο Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου κ. Βαρβιτσιώτης.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ (Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ήθελα να ζητήσω προκαταβολικά συγνώµη από τους συναδέλφους, τους κυρίους εισηγητές αλλά και τους υπολοίπους,
διότι σήµερα συµπίπτει η συζήτηση µίας σοβαρής και κρίσιµης
τροπολογίας του Υπουργείου Ναυτιλίας παράλληλα µε τη διενέργεια του Άτυπου Συµβουλίου για τις θαλάσσιες µεταφορές
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εδώ στην Αθήνα, στο οποίο προεδρεύω και έτσι δεν θα είµαι εδώ. Δυστυχώς, το Υπουργείο Ναυτιλίας δεν έχει Υφυπουργό, προκειµένου να εκπροσωπηθεί.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ: Να την αποσύρετε τότε, κύριε
Υπουργέ, και να συζητηθεί σε άλλο νοµοσχέδιο.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Είναι πολύ σηµαντικό να την αποσύρετε.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ (Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου): Γιατί προτρέχετε και φωνασκείτε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Παρακαλώ, ας ακούσουµε τον Υπουργό.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ (Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου):…πριν προλάβω να εισηγηθώ στην Ολοµέλεια τη συγκεκριµένη τροπολογία; Αυτό προκαλεί εντύπωση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στον ν. 4254 που ψηφίσαµε πριν
από µερικές εβδοµάδες, υπήρχε µία ρύθµιση στην παράγραφο
ΙΣΤ, σύµφωνα µε την οποία καθιερώνονταν οι επιχειρησιακές
συµβάσεις στην ακτοπλοΐα. Η ρύθµιση αυτή ήταν αποτέλεσµα
της διαπραγµάτευσης που κάναµε στα πλαίσια του Μεσοπρόθεσµου Προγράµµατος Δηµοσιονοµικής Προσαρµογής µε τους
διεθνείς δανειστές και ήταν µία διάταξη που ήρθε σε µία στιγµή
κατά την οποία δεν υπήρχε εν ισχύι στην ακτοπλοΐα καµµία συλλογική σύµβαση εργασίας. Υπήρχε µία αναστάτωση στην ναυτεργασία, υπήρχαν οφειλόµενα από τις ναυτιλιακές εταιρείες για
δεδουλευµένα και εδηµιουργείτο ένα µεγάλο και εκρηκτικό
κλίµα.
Παράλληλα δε, τις ίδιες µέρες η Πανελλήνια Ναυτική Οµοσπονδία είχε κηρύξει επαναλαµβανόµενη απεργία µε σαρανταοχτάωρη διάρκεια.
Πέρασε η διάταξη και στη συνέχεια και µε την πίεση του
Υπουργείου, της πολιτικής ηγεσίας, καταρτίστηκε η συλλογική
σύµβαση εργασίας. Έχει µπει µία ρύθµιση στα θέµατα της ναυτεργασίας και της ακτοπλοΐας.
Παρ’ όλα αυτά, το πεδίο εφαρµογής της, έτσι όπως είχε διατυπωθεί, ήταν, θα έλεγα, ατελές. Αυτή ήταν και µια πρόβλεψη
που είχαµε, ακριβώς για να πιέσουµε στην κατάρτιση της συλλογικής σύµβασης εργασίας.
Αφού λοιπόν, καταρτίστηκε σήµερα, φέρνουµε δύο βασικές
τροποποιήσεις, οι οποίες εναρµονίζουν τις επιχειρησιακές συµβάσεις στην ακτοπλοΐα µε τις επιχειρησιακές συµβάσεις σε όλες
τις άλλες επιχειρήσεις της χώρας.
Και ποιες είναι αυτές οι τροποποιήσεις; Είναι το ότι οι συλλογικές συµβάσεις αφορούν τα µέλη που τις προσυπογράφουν. Οι
ρυθµίσεις των επιχειρησιακών συµβάσεων κατισχύουν των συλλογικών συµβάσεων.
Για τη συγκεκριµένη χρονική περίοδο δεν υπάρχει περιθώριο
κατάρτισης επιχειρησιακών συµβάσεων, αφού βρίσκεται εν ισχύι
µια συλλογική σύµβαση εργασίας. Συζητάµε για το µέλλον. Συζητάµε µόνο στα πλαίσια του Μεσοπροθέσµου Προγράµµατος
Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής.
Η διάταξη αυτή και η τροποποίηση της διάταξης, έτσι όπως
ψηφίστηκε πριν µερικές εβδοµάδες, είναι µια από τις διεθνείς
υποχρεώσεις που ανέλαβε η χώρα µας στα πλαίσια του MEFP,
της συµβάσεως που έχουµε καταρτίσει µε το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο µετά από τις συγκεκριµένες παρατηρήσεις τους και
µετά από πολύ µακρά διαβούλευση, ώστε να πετύχουµε ορισµένα πράγµατα.
Το πρώτο που πετύχαµε είναι να µην επεκτείνεται σε όλον τον

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

κλάδο της ναυτιλίας, γιατί θεωρούµε ότι σε όλη τη ναυτιλιακή οικονοµία µας, σ’ αυτό που πολλές φορές λέµε η «ισχυρή ελληνική
ποντοπόρος ναυτιλία», δεν µπορεί να ισχύσει.
Το δεύτερο το οποίο πετύχαµε είναι να υπάρχει ο χρονικός περιορισµός για το πεδίο εφαρµογής των συγκεκριµένων διατάξεων µόνο στα πλαίσια του µεσοπροθέσµου και να µην επεκτείνεται επ’ αόριστον.
Νοµίζω, λοιπόν, ότι όλα αυτά τα οποία από χθες έχω ακούσει
και έχω διαβάσει βρίσκονται στη σφαίρα της κινδυνολογίας και
όχι του ουσιαστικού. Σήµερα υπάρχει µια συλλογική σύµβαση
εργασίας στην ακτοπλοΐα ισχυρή, εν ισχύι και λειτουργούσα,
βάσει της οποίας το ΝΑΤ χρεώνει τις ασφαλιστικές εισφορές. Σήµερα ρυθµίζουµε τη µελλοντική δυνατότητα και τις προϋποθέσεις που θα τεθούν σε µια ευρύτερη συζήτηση, όσον αφορά τα
θέµατα της ναυτεργασίας, για το πώς θα συγκροτούνται τα επιχειρησιακά σωµατεία, ποια αντιπροσωπευτικότητα θα έχουν,
ποια δυνατότητα θα έχουν για την κατάρτιση τέτοιου είδους επιχειρησιακών συµβάσεων. Είναι πολύπλοκο και δύσκολο το επάγγελµα του ναυτικού. Είναι δύσκολη η εκπροσώπησή του σε συλλογικά όργανα. Είναι διαφορετική από ό,τι είναι στην ξηρά. Δεν
υπάρχει η σταθερότητα της εργασίας και της σύµβασης εργασίας, όπως υπάρχει στην ξηρά. Θέλουµε, λοιπόν, να υπάρχει το
πεδίο εφαρµογής, ώστε να είναι λειτουργούσα και να είναι επ’
ωφελεία και των εργαζοµένων και των επιχειρήσεων.
Ζητάµε τη στήριξη αυτής της συγκεκριµένης πρότασης, γιατί
είναι στα προαπαιτούµενα για την εκταµίευση της επόµενης
δόσης από το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, που έχει ορίζοντα
ολοκλήρωσης την 9η Μαΐου. Γι’ αυτό τον λόγο σήµερα έρχεται
σε ένα νοµοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης. Νοµίζω τουλάχιστον ότι ο στόχος του Υπουργείου Ανάπτυξης είναι η απλούστευση της οικονοµικής δραστηριότητας. Κι εδώ συζητάµε για
µια απλούστευση της οικονοµικής δραστηριότητας.
Ξέρετε δε ότι το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου δεν έχει
τόσο µεγάλο νοµοθετικό έργο και βάρος, ώστε να έχουµε την
ευκαιρία να συζητήσουµε συλλογικά όλα τα θέµατα που έχουν
να κάνουν µε την επάνδρωση, τη λειτουργία των πλοίων, τη ναυτεργασία κ.λπ..
Τέλος, στο δεύτερο κοµµάτι της τροπολογίας αυτής, στο δεύτερο άρθρο, προτείνεται η τροποποίηση, µετά από σύµφωνη
γνώµη του ΣΑΣ και µετά από την έκφραση της βούλησης του
πλοιοκτήτη, του προγράµµατος ακινησιών των πλοίων.
Σήµερα µια εταιρεία, έστω και αν εκµεταλλεύεται περισσότερα
του ενός πλοία στο Αιγαίο και έχει δηλώσει ότι κάνει και θα ασκεί
τακτική δροµολόγηση αυτών των πλοίων, έχει δικαίωµα για την
ακινησία της, µόνο ανά πλοίο και όσο ο νόµος ορίζει. Σήµερα
µπορεί να ζητάει από το Συµβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών,
το οποίο µπορεί να εισηγηθεί προς τον Υπουργό, ώστε ανάλογα
και αυτός να ανακοινώσει τα δροµολόγια, να κατανείµει τις µέρες
ακινησίας σε όλα της τα πλοία.
Τι συµβαίνει και γιατί φέρνουµε αυτή τη διάταξη; Πολλές ακτοπλοϊκές εταιρείες έχουν µεγαλύτερα και µικρότερα πλοία. Τα µεγαλύτερα πλοία, όπως ξέρετε, ιδιαίτερα τους χειµερινούς µήνες,
έχουν ιδιαίτερα µεγάλο κόστος σε καύσιµα και προσωπικό, ενώ
πραγµατοποιούν πολύ µικρότερο µεταφορικό έργο.
Χωρίς να διαταράξουµε το πλέγµα των εξυπηρετούµενων
γραµµών και τη συχνότητα των δροµολογίων, δίνουµε τη δυνατότητα, αν το κρίνει πρόσφορο κάποιος, κάποια από τις εταιρείες, να µεταφέρει περισσότερες ηµέρες ακινησίας σε ένα
µεγαλύτερο κοστοβόρο πλοίο για τη χειµερινή περίοδο και να
εξυπηρετεί τις ίδιες συγκοινωνιακές ανάγκες µε κάποιο µικρότερο. Δεν γίνεται για κανέναν άλλο λόγο, παρά µόνον για την τόνωση της ανταγωνιστικότητας του συγκεκριµένου κλάδου.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Κύριε Πρόεδρε, θα µου επιτρέψετε, γιατί δεν θα έχω την ευκαιρία να µιλήσω στη συνέχεια, να ολοκληρώσω και να πω ότι
βάλαµε και τη ρύθµιση –αυτό αποτελεί µια από τις προτάσεις του
ΟΟΣΑ- η οποία έπρεπε να έχει ήδη ενσωµατωθεί στα προηγούµενα νοµοθετήµατα, δεν είχαµε, όµως, καταλήξει οριστικά µε την
τρόικα στην ακριβή διατύπωση, γιατί εµείς επιµέναµε ότι δεν
µπορεί να γίνει αυτή η αλλαγή και η κατανοµή των ηµερών ακι-
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νησίας χωρίς τη σύµφωνη γνώµη του ΣΑΣ και χωρίς την αρµόδια
ανακοίνωση από τον Υπουργό Ναυτιλίας ότι δεν θα µπορεί ο
εφοπλιστής από µόνος του να κάνει ό,τι θέλει. Η διατύπωση την
οποία πετύχαµε, νοµίζω ότι διασφαλίζει το δηµόσιο συµφέρον,
σε καµµία περίπτωση δεν δηµιουργεί πρόβληµα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες και συµβάλλει στον επιµερισµό του κόστους
λειτουργίας των καραβιών. Ιδιαίτερα οι νησιώτες αντιλαµβάνεστε
πόσο προβληµατικό είναι αυτό το καθεστώς, όταν όλο το χειµώνα οι µέρες ακινησίας πολλές φορές συνεπάγονταν και τη µη
εξυπηρέτηση ορισµένων συγκοινωνιακών αναγκών.
Με αυτόν τον τρόπο νοµίζω ότι το καλύπτουµε αυτό το πρόβληµα, δίνουµε τα περιθώρια ευελιξίας στις εταιρείες και δίνουµε
και τη διασφάλιση της δηµόσιας συγκοινωνίας.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, για την ανοχή και τους συναδέλφους που δέχτηκαν την τροπολογία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Για τα εκατό εκατοµµύρια που
χρωστάνε οι εφοπλιστές στο ΝΑΤ δεν θα φέρετε καµµία ρύθµιση;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Παρακαλώ, κυρία Μανωλάκου.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Μα, δεν µπορεί να φέρνει µια τροπολογία της ντροπής και να µας λέει ότι θα φύγει κιόλας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Σας παρακαλώ! Δεν
συνηθίζετε να εκφράζεστε έτσι. Μπορείτε να ζητήσετε τον λόγο.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Όχι, δεν είναι κατάσταση αυτή. Με
συγχωρείτε δηλαδή.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Σας παρακαλώ!
Κυρία Μακρή, έχετε τον λόγο για ένα λεπτό.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Σας ευχαριστώ.
Κύριε Υπουργέ, µε αυτήν την τροπολογία -παίρνω τον λόγο
τώρα, ενώ θα τοποθετούµουν στην εισήγησή µου, αλλά το κάνω
επειδή είπατε ότι έχετε δουλειά και δεν θα είστε εδώ- θα ήθελα
να σας πω ότι, όπως ενηµερωνόµαστε από την αρµόδια τοµεάρχη κ. Μίκα Ιατρίδη, Βουλευτή Δωδεκανήσου, στην ουσία έρχεστε λίγες µέρες αφού έχει υπογραφεί η συλλογική σύµβαση
µεταξύ του Συνδέσµου Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας και
Πανελλήνιας Ναυτικής Οµοσπονδίας -στην ουσία, όπως η κ. Ιατρίδη µας έχει ενηµερώσει- να καταργήσετε αυτές τις συλλογικές συµβάσεις.
Θα θέλαµε, επειδή είπατε ότι είναι και προαπαιτούµενο της
δόσης, να µας πείτε για ποιο λόγο υπογράψατε τις συλλογικές
συµβάσεις εργασίας, αφού γνωρίζατε ότι υπάρχει προαπαιτούµενο από την τρόικα, στην ουσία να καταργήσει τις συλλογικές
συµβάσεις εργασίας.
Επίσης, θα ήθελα να σας πω ότι είχατε κάνει µια αντίστοιχη
προσπάθεια να γίνει αυτό µε την ψήφιση του ν. 4150, αλλά τότε
είχε συναντήσει τη σφοδρή αντίδραση των κοµµάτων της Αντιπολίτευσης και δεν είχε περάσει.
Εµείς, λοιπόν, σας ρωτούµε αν µε αυτήν την τροπολογία, στην
ουσία, καταργούνται -όπως µας είπε η κ. Μίκα Ιατρίδη- οι συλλογικές συµβάσεις εργασίας…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ολοκληρώστε και
όταν πάρετε τον λόγο τοποθετηθείτε ξανά. Τώρα κατά παρέκκλιση σας έδωσα τον λόγο.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Συγγνώµη, κύριε Πρόεδρε, θέλω τριάντα
δευτερόλεπτα.
Και για ποιο λόγο –όπως σας είπα- ενώ γνωρίζετε ότι είναι προαπαιτούµενο για την εκταµίευση της δόσης υπογράψατε τις συλλογικές συµβάσεις; Γιατί αυτό αποτελεί κοροϊδία.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κι εµείς.
Κυρία Μανωλάκου, θα πάρετε τον λόγο. Έχει κατατεθεί η τροπολογία, θα µοιραστεί. Κατ’ αρχήν, δεν την έχετε στα χέρια σας.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Πώς δεν την έχουµε, κύριε Πρόεδρε; Από χθες είναι µοιρασµένη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Επιτρέψτε µου. Έχετε
τον λόγο, αλλά καταλαβαίνετε ότι αν µπούµε τώρα επί της ουσίας, θα αλλάξει η ροή της συζήτησης. Άρα λοιπόν…
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Ποια ροή θα αλλάξει; Αφού θα
φύγει ο Υπουργός.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Δεν θα φύγει. Πώς θα
φύγει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Αφού είπε ότι θα φύγει. Θα
γίνει όπως χθες, µε τον κ. Τσαυτάρη, που µας πέταξε µια τροπολογία για τους βοσκότοπους κι έφυγε. Πώς θα συζητήσουµε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Έχετε τον λόγο για
ένα λεπτό, κυρία Μανωλάκου.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Εγώ θέλω να σας ρωτήσω: Ποια
ευελιξία υπάρχει, όταν εσείς απαρνιέστε τις ευθύνες που έχετε,
όταν τα δροµολόγια έβγαιναν µε υπουργική απόφαση και σήµερα δίνεται η αρµοδιότητα σε µια δήλωση στον εργοδότη, στον
εφοπλιστή; Μας δουλεύετε.
Δεύτερον, ουσιαστικά καταργείτε τις συλλογικές συµβάσεις
και τα Ναυτεργατικά Σωµατεία και στη θέση τους µε το έτσι θέλω
µέσα από µια τροπολογία φτιάχνετε τις επιχειρηµατικές συµβάσεις, δηλαδή ο εφοπλιστής δίνει όσα θέλει, όποτε θέλει, µε όποιο
δροµολόγιο θέλει. Πετάτε από τα πόδια σας ουσιαστικά τα Ναυτεργατικά Συνδικαλιστικά Σωµατεία και στη θέση τους φτιάχνετε
επιχειρηµατικά. Είναι µια τροπολογία της ντροπής.
Εχθές, οµόφωνα όλα τα Σωµατεία και η Πανελλήνια Ναυτική
Οµοσπονδία ζήτησαν την απόσυρσή της ως επαίσχυντη. Ζητάµε,
εδώ και τώρα, να την αποσύρετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Τον λόγο έχει ο κ.
Σταθάκης.
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Θα σας τον δώσω,
µόλις τελειώσει ο κ. Σταθάκης.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Ένα λεπτό θέλω µόνο, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Πρόεδρε, καταλαβαίνετε ότι φέρνετε ένα θέµα, το οποίο
δεν µπορεί να συζητηθεί υπό τις παρούσες συνθήκες, για έναν
πάρα πολύ απλό λόγο. Η µνηµονιακή σας δέσµευση λέει να µην
υπάρχουν συλλογικές συµβάσεις στην ακτοπλοΐα, για τα κρουαζιερόπλοια και τα φορτηγά πλοία που ασκούν έργο στην περιοχή,
την οποία µας ενδιαφέρει.
Για διάφορους λόγους, που δεν είναι της στιγµής να τους αναλύσουµε, τα Ναυτιλιακά Σωµατεία και οι Ενώσεις των Ακτοπλόων
και των άλλων υπέγραψαν συλλογική σύµβαση. Δεν ρώτησαν την
τρόικα, δεν ξέρω τι έκαναν, υπέγραψαν και είπαν: «Εµείς θα
έχουµε συλλογική σύµβαση και συµφωνούµε».
Έρχεστε, λοιπόν, σήµερα και λέτε ότι αφού έγινε αυτό το τροµερό κακό και έχουµε την τρόικα πάνω από το κεφάλι µας, πρέπει να εισάγουµε τη δυνατότητα να ακυρώσουµε τη συλλογική
σύµβαση ή να την αντικαταστήσουµε µε επιχειρησιακές συµβάσεις στο µέλλον.
Καταλαβαίνετε ότι δεν γίνεται. Εδώ έχουµε έναν κλάδο, ο
οποίος κατάφερε να βρει έναν τρόπο συνεννόησης και συµφωνίας, µε συλλογική σύµβαση -τι να κάνουµε- και επαπειλείται
αυτό το δεδοµένο καθεστώς, φέρνοντας µια τροπολογία που
λέει «αυτού του κακού δοθέντος ανοίγω ένα παράθυρο στο µέλλον να φτιάξουµε επιχειρησιακές συµβάσεις, προκειµένου να
διαλύσουµε τη συλλογική».
Όπως καταλαβαίνετε, δεν µπορεί το ελληνικό Κοινοβούλιο -το
λέω πέρα από κόµµατα- να αποδεχτεί µια τέτοια ρύθµιση. Δεν
γίνεται, πρέπει να την αποσύρετε. Το τι θα κάνετε στις 9 Μαΐου
και µε τις δεσµεύσεις µε την τρόικα είναι άλλο πρόβληµα, δικό
σας, δεν µπορεί να απασχολήσει το Κοινοβούλιο αυτό.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ (Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Έχει ζητήσει τον λόγο
ο κ. Κασιδιάρης και µετά θα σας δώσω τον λόγο να απαντήσετε
συνολικά, κύριε Υπουργέ.
Ορίστε, κύριε Κασιδιάρη, έχετε τον λόγο.
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Θέλω να καταγγείλω το Προεδρείο της
Βουλής, διότι εδώ βλέπουµε όλοι µια άθλια εικόνα. Κλειδώθηκε
η Βουλή και απαγορεύτηκε η είσοδος σε πολίτες. Αυτά είναι
πρωτοφανή φαινόµενα.
Εάν θεωρείτε ότι είστε χούντα, να το πείτε και όχι να κρύβεστε.
Απαγορεύσατε την είσοδο σε Έλληνες πολίτες, κλειδώσατε το
Κοινοβούλιο. Αυτή είναι µια παράνοµη διαδικασία. Την καταγγέλλω. Περιµένω απ’ όλες τις πολιτικές δυνάµεις να τοποθετη-
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θούν.
Εξηγήστε µας, επιτέλους, τι φοβάστε. Εξηγήστε µας τι φοβάστε και βλέπουµε όλη αυτήν την άθλια εικόνα. Πρωτοφανής εικόνα στα κοινοβουλευτικά χρονικά έξω στην είσοδο να απαγορεύεται να εισέρχονται στο Κοινοβούλιο πολίτες, οι οποίοι έχουν
άδεια. Ποιος έλαβε αυτήν την απόφαση θέλω να το δω εγγράφως και να αποφασίσει επιτέλους η Νέα Δηµοκρατία αν νοµίζει
ότι µπορεί να το παίζει χούντα σε αυτή τη χώρα.
Τι φοβάται; Έχει έρθει εδώ πέρα ένας έγκλειστος, ένας παράνοµα προφυλακισµένος Βουλευτής και δεν έχουν το δικαίωµα
ούτε οι γονείς του να παρακολουθήσουν την οµιλία του. Κλείστε
το κανάλι της Βουλής. Κλείστε το Κοινοβούλιο. Πείτε ότι έχουµε
χούντα, να τελειώνουµε, να λάβουµε και εµείς τα µέτρα µας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Χούντα δεν υπάρχει
και είναι βέβαιο αυτό. Από εκεί και πέρα, µε ενηµέρωσαν ότι για
λόγους ασφαλείας, που δεν νοµίζω ότι αναφέρονται συγκεκριµένα σε εσάς…
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΟΣ: Για ποιους λόγους ασφαλείας; Δεν είναι
ικανή η αστυνοµία να προστατεύσει;
ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ: Δεν υπάρχουν λόγοι ασφαλείας. Είναι
παράνοµο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Έτσι µε ενηµέρωσαν,
κύριοι συνάδελφοι.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ (Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου): Κύριε Πρόεδρε, καταλαβαίνω όλο τον προβληµατισµό
που ετέθη και από την κ. Μακρή και από τον κ. Σταθάκη. Γιατί
τώρα; Ακριβώς γι’ αυτόν τον λόγο, γιατί υπάρχει εν ισχύ συλλογική σύµβαση εργασίας, η οποία µε αυτές τις διατάξεις δεν καταργείται.
Διότι η συλλογική σύµβαση εργασίας έχει κυρωθεί αρµοδίως,
ισχύει, λειτουργεί και γι’ αυτό µεθύστερα από την κατάρτισή της
φέρνουµε αυτές τις ρυθµίσεις. Δεν περάσαµε έτσι την ρύθµιση
-και αυτό ήταν ένα µέρος της στρατηγικής µας- πριν την κατάρτιση της συλλογικής σύµβασης εργασίας, ακριβώς για να στείλουµε ένα µήνυµα ότι την πιέζουµε προς αυτήν την κατεύθυνση.
Αυτό που περάσαµε πριν από µερικές εβδοµάδες, πριν από
την κατάρτιση της συλλογικής σύµβασης εργασίας, ήταν το
άνοιγµα των επιχειρησιακών συµβάσεων, δεν ήταν η εξειδίκευση
που φέρνουµε σήµερα. Αυτό το κάναµε πολύ συνειδητά, γιατί πιστεύουµε στις συλλογικές συµβάσεις εργασίας.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Ισχύουν;
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ (Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου): Θέλουµε να δώσουµε τη δυνατότητα και σε καµµία περίπτωση δεν ανοίγει αυτή η συγκεκριµένη ρύθµιση, εφόσον ισχύει
η συλλογική σύµβαση εργασίας, κανένα παράθυρο κατάργησής
της. Όταν λήξει η συλλογική σύµβαση εργασίας και αφού έχουν
δηµιουργηθεί οι προϋποθέσεις που σας ανέφερα πριν, τότε µπορεί να ανοίξει το πεδίο του διαλόγου.
Θεωρώ και εκτιµώ ότι είναι πολύ µακρύς ο χρόνος και θέλει
πάρα πολλές ρυθµίσεις, γιατί ακριβώς η ναυτιλία και η ναυτεργασία είναι πολύ διαφορετικές από την εργασία στην ξηρά και
υπάρχουν πολλά θέµατα που πρέπει να συζητηθούν σχετικά µε
ποιον τρόπο θα καταρτίζονται οι επιχειρησιακές συµβάσεις. Παρ’
όλα αυτά, παραµένει η δέσµευση, την οποία έχουµε αναλάβει,
σε σχέση µε τη διαπραγµάτευση που είχαµε µε την τρόικα το
προηγούµενο διάστηµα και ιδιαίτερα µε το Διεθνές Νοµισµατικό
Ταµείο στα πλαίσια της κατάρτισης του ΜEFP, δηλαδή η τροποποίηση της διατάξεως του ν. 4254/2014, που ψηφίσαµε πριν από
µερικές εβδοµάδες.
Πάντως, θέλω να διαβεβαιώσω όλους ότι στους στόχους µας
δεν είναι να µην υπάρχει συλλογική σύµβαση εργασίας. Αντιθέτως, στους στόχους µας είναι να υπάρχουν ρυθµισµένες σχέσεις
στην ακτοπλοΐα και πάνω απ’ όλα ικανοποίηση των οφειλοµένων
και των δεδουλευµένων προς τους Έλληνες ναυτικούς. Είναι κάθετη θέση και εντολή του Υπουργείου προς τα λιµεναρχεία ότι
οποτεδήποτε υπάρχουν µη δεδουλευµένες καταβολές και υπάρχει διεκδίκηση, µέσα στα πλαίσια της νοµιµότητας από τους ναυτικούς, τότε το Υπουργείο Ναυτιλίας θα στηρίζει πάντοτε τον
Έλληνα ναυτικό για να πάρει τα χρήµατα που του χρωστάνε.
Θέλω να πω µια τελευταία λέξη, επειδή στην αρχή η κ. Μανω-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

λάκου αναφέρθηκε στα οφειλούµενα στο ΝΑΤ. Υπάρχουν 110
εκατοµµύρια οφειλούµενα στο ΝΑΤ, εκ των οποίων στην πλειοψηφία τους είναι από χρεοκοπηµένες ακτοπλοϊκές εταιρείες,
που ήδη το ΝΑΤ διεκδικεί την περιουσία τους και έχει βγάλει πολλές φορές σε πλειστηριασµό πλοία, τα οποία έχει κατάσχει και
για τα οποία δεν υπάρχει ενδιαφέρον.
Δεν υπάρχει καµµία οφειλή από την ποντοπόρο ναυτιλία και
υπάρχει µια δικαστική διεκδίκηση από τον κλάδο της κρουαζιέρας, η οποία βρίσκεται και δεν έχει τελεσιδικήσει ακόµα στα αρµόδια δικαστήρια. Αυτές είναι οι οφειλές της ναυτιλίας προς το
ΝΑΤ. Γι’ αυτό είναι πολύ βασικό να ξέρουµε κάτι και για την
ασφάλεια του ΝΑΤ, ότι δεν συµφέρει σε καµµία περίπτωση να
πηγαίνουµε στη χρεοκοπία εταιρειών, γιατί τελικά και το ΝΑΤ δεν
µπορεί να εισπράξει τα οφειλούµενα, έχουν απαξιωθεί οι περιουσίες, υπάρχουν δεδουλευµένα τα οποία µπαίνουν στη µέση,
υπάρχουν δανειστές πάνω στα καράβια, είναι πάρα πολύ δύσκολη η εκποίηση αυτής της περιουσίας και τελικά ανοίγει η
τρύπα του ΝΑΤ. Εµείς θέλουµε οι εταιρείες να λειτουργούν, ώστε
να πληρώνουν τις εισφορές τους προς το ΝΑΤ και γι’ αυτόν τον
λόγο έχουµε κάνει πάρα πολλές ρυθµίσεις προς την κάλυψη
αυτών.
Παράλληλα, κάναµε πολύ πρόσφατα και ρύθµιση, ώστε οι ναυτικοί να µπορούν να παίρνουν τα δεδουλευµένα τους. Εφόσον η
ακτοπλοϊκή εταιρεία έχει σύµβαση δηµόσιας υπηρεσίας από το
ελληνικό δηµόσιο και πληρώνεται από το ελληνικό δηµόσιο, όταν
δεν βρίσκει τραπεζικό δανεισµό -γιατί κανένας δεν την δανείζειθα µπορεί να εκχωρεί µέρος της προς τον Οίκο του Ναύτη και ο
Οίκος του Ναύτη θα καταβάλλει αυτά τα χρήµατα. Τη ρύθµιση
αυτή την κάναµε ακριβώς για να διευκολύνουµε. Επειδή δεν
υπάρχει η δυνατότητα σε πολλές ακτοπλοϊκές εταιρείες πρόσβασης στον τραπεζικό δανεισµό και δεν έχουν να φέρουν ούτε
ασφαλιστική ούτε φορολογική ενηµερότητα για να εισπράξουν
τα δεδουλευµένα, αυτά που τους χρωστάµε, έχουµε κάνει αυτή
τη ρύθµιση και αξιοποιήσαµε τον Οίκο του Ναύτου, για να καλύψουµε τέτοιου είδους οφειλές.
Δεν είµαστε υπέρ της λογικής που κάποιοι λένε ότι είµαστε,
ότι θέλουµε τον Έλληνα ναυτικό ανασφάλιστο και χωρίς τις σωστές αµοιβές να δουλεύει στα βαπόρια.
Εµείς θέλουµε να δουλεύει στα βαπόρια, θέλουµε να δουλεύει
µέσα σε ένα καθεστώς ασφάλειας, θέλουµε να δουλεύει σε ένα
καθεστώς που να γνωρίζει ποια είναι τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις του και να διασφαλίζουµε ότι θα παίρνει και τα λεφτά
του έγκαιρα.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Τιµολέων
Κοψαχείλης.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ τον
λόγο.
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ: Έχει ξεκινήσει η διαδικασία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Για τη διαδικασία µιλάω, κύριε
Πρόεδρε. Δεν µπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγµα. Εχθές το
βράδυ διαµαρτυρόµασταν για τις τροπολογίες και την ίδια
στιγµή έβαζαν κι άλλες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Έχω δώσει τον λόγο
όµως.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Δεν γίνεται αυτό όµως.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Τον λόγο έχει ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Τιµολέων Κοψαχείλης.
ΤΙΜΟΛΕΩΝ ΚΟΨΑΧΕΙΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στις προηγούµενες εισηγήσεις µου αναπτύχθηκαν οι βασικές αρχές, η φιλοσοφία και τα σηµεία τοµής του νοµοσχεδίου του Υπουργείου
Ανάπτυξης. Μεταξύ άλλων, ειπώθηκε πως το κεντρικό σηµείο του
νοµοσχεδίου είναι ότι επιτρέπει την επιχειρηµατική δραστηριότητα, χωρίς ιδιαίτερη παρέµβαση της δηµόσιας διοίκησης, πλην
συγκεκριµένων εξαιρέσεων, µεταξύ των οποίων επιχειρηµατικές
δράσεις που απαιτούν ειδικά καθεστώτα αδειοδότησης, όπως οι
Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας, οι τηλεπικοινωνιακές υποδοµές
και άλλα.
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(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Παρακαλώ, λίγη ησυχία να ακούσουµε τον κύριο συνάδελφο.
ΤΙΜΟΛΕΩΝ ΚΟΨΑΧΕΙΛΗΣ: Σήµερα θα αναφερθούν τα σηµαντικότερα σηµεία και οι πιο σηµαντικές ρυθµίσεις, όπως αναφέρονται στα άρθρα του νοµοσχεδίου.
Κεφάλαιο πρώτο. Αρχές και πεδίο εφαρµογής. Άρθρο 1 έως
3. Στο άρθρο 1 ορίζεται η γενική αρχή της ελευθερίας της οικονοµικής δραστηριότητας, περιγράφοντας τους λόγους που επιτρέπουν τη ρυθµιστική κρατική παρέµβαση για την προστασία
του δηµοσίου συµφέροντος.
Η προστασία του δηµοσίου συµφέροντος προτάσσεται, αλλά
ο περιορισµός του ατοµικού δικαιώµατος δικαιολογείται, στο
µέτρο ακριβώς που επιβάλλεται για την αποτροπή του κινδύνου
του δηµοσίου συµφέροντος.
Επάνω σε αυτές τις αρχές εδράζεται η εισαγωγή του συστήµατος της απλής αδειοδότησης µε υπεύθυνη δήλωση των επιχειρήσεων για τη συµµόρφωσή τους µε τους ισχύοντες κανόνες.
Οι αρχές αυτές ενσωµατώνουν τη λογική και το λεκτικό της νοµολογίας του Συµβουλίου της Επικρατείας.
Στο άρθρο 2 ορίζεται το πεδίο εφαρµογής του νόµου, καλύπτοντας σχεδόν το σύνολο των δραστηριοτήτων που αφορά
δραστηριότητες που εµπίπτουν στην περιβαλλοντική νοµοθεσία,
δηλαδή υποδοµές, µεταφορές, δίκτυα κοινής ωφέλειας κ.λπ., παραγωγικές µονάδες, βιοµηχανικές εγκαταστάσεις από µεταποίηση τροφίµων και ποτών, αγροκτηνοτροφικές µονάδες, τουριστικές εγκαταστάσεις, πολυκαταστήµατα, αλλά και καταστήµατα
υγειονοµικού ενδιαφέροντος. Για την επίτευξη των παραπάνω θα
γίνει εκµετάλλευση όλων των δυνατοτήτων, που δίνονται από την
αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας, όπως ορίζεται στο
άρθρο 3 του παρόντος.
Στο Κεφάλαιο Β αναφέρονται οι προϋποθέσεις άσκησης των
οικονοµικών δραστηριοτήτων. Άρθρο 4 έως 6. Στο άρθρο 4 ορίζεται ο γενικός κανόνας, που επιτρέπει στον κάθε πολίτη να ασκεί
επιχειρηµατική δραστηριότητα µε την υποχρέωση τήρησης των
όρων που αναφέρονται στα επόµενα άρθρα και µέρη του νοµοσχεδίου.
Στο άρθρο 5 καθορίζονται οι όροι λειτουργίας και ξεκάθαροι
κανόνες που καταργούν την περιπτωσιολογική αντιµετώπιση των
αιτηµάτων των επενδυτών και εισάγουν γενικούς όρους λειτουργίας, πρότυπα και προδιαγραφές για κάθε δραστηριότητα. Στα
πρότυπα αυτά θα πρέπει να προσαρµοστεί όποιος ενδιαφέρεται
να ασκήσει οποιαδήποτε δραστηριότητα, χωρίς παρεκκλίσεις,
αλλά και χωρίς δυνατότητα παρερµηνειών από τη διοίκηση. Επιλέγεται δηλαδή η προσέγγιση που εφαρµόζεται ευρέως στην Ευρωπαϊκή Ένωση της υπαγωγής του διοικούµενου σε συγκεκριµένο και καθολικά εφαρµόσιµο πλαίσιο υποχρεώσεων για όλα τα
πρόσωπα που ασκούν µία δραστηριότητα.
Η χρήση των προτύπων βελτιώνει την ταχύτητα, βοηθάει τους
ελέγχους και τη διαφάνεια, ενώ λαµβάνονται µέτρα προστασίας,
ώστε να µην καταστούν τα πρότυπα εµπόδια στην καινοτοµία και
εξασφάλιση πλεονεκτηµάτων σε κάποιους από τους εµπλεκόµενους.
Άρθρα 7 έως 14. Σε αυτά γίνεται ο προσδιορισµός των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων για τις οποίες επιβάλλεται έλεγχος
και προηγούµενη έγκριση λειτουργίας για την έναρξή τους. Οι
έλεγχοι µετατίθενται από το στάδιο έκδοσης της αδείας σε
εκείνο της λειτουργίας της επιχείρησης και διεξάγεται µε βάση
συγκεκριµένα πρότυπα.
Έτσι οι έλεγχοι θα είναι ουσιαστικοί, στην πράξη και όχι στα
χαρτιά, θα γίνονται µε αντικειµενικά κριτήρια που περιορίζουν το
περιθώριο ερµηνείας από την πλευρά των ελεγκτών, έχοντας ως
συνέπεια οι επιχειρήσεις και η κρατική µηχανή να απαλλαγούν
από γραφειοκρατικό βάρος.
Με προεδρικό διάταγµα που θα εκδοθεί θα καθορίζονται εκείνες οι οικονοµικές δραστηριότητες που προϋποθέτουν έγκριση
λειτουργίας. Ο επιδιωκόµενος σκοπός είναι να καταστεί αυτό το
προεδρικό διάταγµα λεπτοµερές και µε την παράγραφο 10 του
άρθρου 7 να έχει ρυθµιστική σταθερότητα, καθώς απαγορεύεται
η τροποποίησή του, αν δεν έχει παρέλθει πενταετία.
Ιδιαίτερης σηµασίας είναι η παράγραφος 3 του άρθρου 9,
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όπου προβλέπεται ότι, αν η αίτηση για έγκριση λειτουργίας δεν
απαντηθεί εντός της νόµιµα προβλεπόµενης προθεσµίας, τότε η
αίτηση θεωρείται ότι έχει γίνει δεκτή. Σε άλλα σηµεία αυτού του
άρθρου ορίζονται οι προϋποθέσεις µέσα στις οποίες θα πρέπει
να εγκριθούν οι αιτήσεις των ενδιαφεροµένων. Στόχος είναι η
αδειοδότηση σε πολλές δραστηριότητες να ολοκληρώνεται ηλεκτρονικά και αυθηµερόν.
Στο άρθρο 11 τίθενται ειδικοί κανόνες και διαγνωστικές διαδικασίες για δραστηριότητες που αφορούν περιορισµένο αριθµό
επιχειρήσεων.
Στο άρθρο 12 προβλέπεται η δυνατότητα άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής για απαιτήσεις των διοικούµενων.
Στο άρθρο 13 προβλέπεται η χρηµατοδότηση των ελεγκτικών
δραστηριοτήτων από τέλη που καταβάλλονται από την καταβολή
παραβόλου από τους ενδιαφερόµενους επιχειρηµατίες, ώστε ο
έλεγχος να είναι εξασφαλισµένος, συνεχής και ουσιώδης.
Στο άρθρο 14 δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στη συνεργασία του
δηµοσίου µε τον ιδιωτικό τοµέα για την επίτευξη µεγαλύτερης
ευελιξίας, κόστους και διαφάνειας. Για το σκοπό αυτό τίθεται
συγκεκριµένο πλαίσιο κανόνων αυτής της συνεργασίας.
Κεφάλαιο Γ’: «Πιστοποίηση των οργανισµών αξιολόγησης συµµόρφωσης µε πρότυπα», άρθρα 15-17.
Στο άρθρο 15 ορίζεται ο ρόλος του Εθνικού Συµβουλίου Υποδοµών Ποιότητας. Αυτό εποπτεύει και διαπιστεύει τους φορείς
ελέγχου. Φορέας ελέγχου µπορεί να είναι κάθε φυσικό ή νοµικό
πρόσωπο του δηµοσίου ή ιδιωτικού τοµέα.
Στο άρθρο 16 ορίζονται τα πρότυπα λειτουργίας των επιχειρήσεων και το πλαίσιο λειτουργίας των φορέων που αξιολογούν και
ελέγχουν τη συµµόρφωση των επιχειρήσεων µε τα πρότυπα που
έχουν οριστεί.
Στο άρθρο 17 περιγράφεται η διαδικασία επιλογής των αξιολογητών για τη διασφάλιση της αντικειµενικότητας των αξιολογήσεών τους.
Στα άρθρα αυτά λαµβάνεται µέριµνα για την προστασία του
ανταγωνισµού από την εισαγωγή και διατήρηση προτύπων που
δύνανται να εξυπηρετήσουν ολιγοπωλιακές ή µονοπωλιακές καταστάσεις.
Κεφάλαιο Δ’: Οργανωµένοι Υποδοχείς Δραστηριοτήτων.
Στο άρθρο 18 εισάγεται η έννοια των οργανωµένων υποδοχέων δραστηριοτήτων, ΟΥΔ, για τη δηµιουργία και λειτουργία
των επιχειρηµατικών πάρκων. Με τις ρυθµίσεις αυτές βελτιώνεται περαιτέρω το πλαίσιο για τα επιχειρηµατικά πάρκα, απλοποιώντας, τόσο τη διαδικασία ίδρυσης νέων πάρκων, όσο και την
εγκατάσταση επιχειρήσεων στα υφιστάµενα. Στην πραγµατικότητα οι επιχειρήσεις που εγκαθίστανται σε πάρκα θα καλύπτονται
από τη γενική αδειοδότηση των πάρκων, παρέχοντας έτσι στις
επιχειρήσεις ισχυρά κίνητρα για εγκατάσταση σε οργανωµένους
υποδοχείς δραστηριοτήτων.
Συγκεκριµένα προβλέπεται ότι, εφόσον δοθεί έγκριση λειτουργίας σε οργανωµένο υποδοχέα δραστηριότητας, αυτή περιλαµβάνει και έγκριση λειτουργίας για κάθε επιχείρηση, που θα
εγκατασταθεί σε αυτό. Παράλληλα, ορίζεται αποκλειστική προθεσµία έγκρισης της λειτουργίας του πάρκου εκατό ηµερών µετά
την πάροδο του οποίου θεωρείται ότι η αίτηση έχει εγκριθεί.
Στην παράγραφο 17 δίνεται η δυνατότητα υπαγωγής στον παρόντα νόµο µορφωµάτων, που έχουν σχηµατιστεί µέχρι σήµερα.
Στο άρθρο 19 τίθεται το πλαίσιο συλλογής πληροφοριών για
τον έλεγχο και την εποπτεία της αγοράς.
Στο άρθρο 20 ορίζεται η διαδικασία ελέγχου των στοιχείων. Η
διαδικασία παροχής πληροφοριών και συγκέντρωσης στοιχείων
γίνεται και µε πρωτοβουλία των αρµοδίων αρχών, για λόγους
εποπτείας και ελέγχου.
Στο άρθρο 21 προβλέπεται η διενέργεια ερευνών και η συνδροµή στη διαδικασία των ελέγχων και των ιδιωτικών φορέων.
Στο άρθρο 22 προσδιορίζονται οι υποχρεώσεις εχεµύθειας
όσων λαµβάνουν έγκριση των πληροφοριών που αφορούν τους
ασκούντες οικονοµική δραστηριότητα.
Στα άρθρα 23, 24 και 25 καθορίζονται διατάξεις για την προστασία των διοικούµενων, καθορίζονται τα πλαίσια λειτουργίας
για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, καθώς και ο κανόνας της διαφάνειας και της δηµοσιότητας που επιβάλλεται µε τη
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χρήση των τεχνολογιών της πληροφορικής.
Στα άρθρα 26 έως 33 καθορίζονται οι διοικητικές, αστικές και
ποινικές συνέπειες για τη µη τήρηση του παρόντος νόµου από
τη διοίκηση ή τους διοικούµενους. Επίσης, καθορίζονται τα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για τις πράξεις και τις παραλήψεις των
επιχειρήσεων, ώστε να τιµωρούνται υποδειγµατικά οι υπεύθυνοι.
Ιδιαιτέρως σηµαντική είναι η διάταξη του άρθρου 30, παράγραφος 2, µε την οποία καθορίζεται ότι η µη τήρηση των διατάξεων του παρόντος συνιστά αθέµιτο ανταγωνισµό, δίνοντας έτσι
τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις, αλλά και σε επιµελητήρια να παρεµβαίνουν, σε περίπτωση που κάποιες άλλες επιχειρήσεις επιλέξουν να µην τηρήσουν το νόµο.
Στο άρθρο 34, στις µεταβατικές διατάξεις, ορίζεται συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα οκτώ µηνών, µέσα στο οποίο πρέπει να
εκδοθούν τα απαιτούµενα προεδρικά διατάγµατα και αποφάσεις,
ώστε το κράτος και οι υπηρεσίες του να εφαρµόσουν τα οριζόµενα στο νόµο.
Επιπροσθέτως και σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της
ανωτέρω προθεσµίας, δίνει τη δυνατότητα στον Υπουργό Ανάπτυξης για παρέµβασή του, ώστε να εξασφαλίσει την εφαρµογή
αυτού του νόµου.
Αγαπητοί κύριοι Βουλευτές, από τις ως σήµερα αντιδράσεις
των παραγωγικών τάξεων και της υποδοχής που τυγχάνει αυτό
το νοµοσχέδιο από τον επιχειρηµατικό κόσµο, διαπιστώνεται πως
ανταποκρίνεται στις προσδοκίες τους, γιατί δίνει λύσεις στα χρόνια προβλήµατα του κλάδου τους.
Για τους λόγους αυτούς θεωρούµε ότι µε αυτό το νοµοσχέδιο
θα καταστεί δυνατή η διευκόλυνση της επιχειρηµατικής δράσης,
αφαιρώντας πολλούς παράγοντες που εµπόδιζαν µέχρι σήµερα
την επιχειρηµατικότητα, δηµιουργώντας προσκόµµατα στους
δραστήριους και ικανούς πολίτες κατά την επιχειρηµατική τους
προσπάθεια.
Ο Πρωθυπουργός µας, ο Αντώνης Σαµαράς, η Κυβέρνηση και
οι πολιτικές δυνάµεις που τη στηρίζουν, δεσµεύτηκαν να οδηγήσουν τη χώρα στο δρόµο της ανάπτυξης. Αυτό θα το κάνουµε
πράξη µε τον µόνο πραγµατικό τρόπο που µπορεί να γίνει αυτό.
Αυτός ο τρόπος δεν είναι άλλος από την αξιοποίηση του επιχειρηµατικού ταλέντου και των ικανοτήτων των Ελλήνων, τους οποίους πιστεύουµε και εµπιστευόµαστε.
Για τους παραπάνω λόγους η Νέα Δηµοκρατία υποστηρίζει το
παρόν νοµοσχέδιο και σας προσκαλεί για την υπερψήφισή του.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Τον λόγο έχει ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ, συνάδελφος κ. Γεώργιος Σταθάκης.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,
από τη συζήτηση χθες φάνηκε ότι υπάρχει ένα µείζον πρόβληµα
διαφωνίας από τη δική µας πλευρά στην ίδια τη φιλοσοφία που
εισάγει ο νόµος πλαίσιο για τις αδειοδοτήσεις, η κεντρική ιδέα
του οποίου είναι η µεταφορά της διαδικασίας αδειοδότησης της
λειτουργίας των επιχειρήσεων από τη δηµόσια διοίκηση σε µια
νέα κατηγορία θεσµικών φορέων, κατά κανόνα ιδιωτικού συµφέροντος, οι οποίοι θα αναλάβουν τη διαδικασία αυτή.
Με τον τρόπο αυτό ο ρόλος της δηµόσιας διοίκησης περιορίζεται στο ρόλο του ελεγκτή, να ελέγχει δηλαδή τους ενδιάµεσους αυτούς θεσµούς, οι οποίοι θα αναλάβουν, κατ’ αποκλειστικότητα, την αδειοδότηση των επιχειρήσεων.
Επαναλαµβάνω, η διαφωνία µας είναι επί της δοµής και της φιλοσοφίας του νόµου –νόµου-πλαίσιο, όπως είναι στην πραγµατικότητα- και συνεπώς η συζήτηση στα επί µέρους άρθρα δεν έχει
και πολύ µεγάλο νόηµα. Διότι ακόµα και σε σηµεία απλούστευσης της διαδικασίας που εισάγει ο νόµος-πλαίσιο –είναι επιθυµητή φαντάζοµαι από όλες τις πτέρυγες της Βουλής η ιδέα του
να απλοποιηθεί σηµαντικά η διαδικασία αδειοδοτήσεων- δεν µπορούµε να µπούµε στην ουσία της συζήτησης για το πώς θα µπορούσε να γίνει αυτή η απλοποίηση, διατηρώντας την έννοια του
δηµόσιου συµφέροντος και την αρµοδιότητα της δηµόσιας διοίκησης, που οφείλει να έχει αυτή την αρµοδιότητα.
Θα σταθώ, λοιπόν, στην κατ’ άρθρο συζήτηση µόνο σε ένα από
τα επίµαχα θέµατα των διαφόρων κατηγοριών επιχειρήσεων και
αδειοδοτήσεων, το οποίο έχει προκαλέσει σηµαντική συζήτηση
από χθες.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Το άρθρο αυτό, είναι το άρθρο 18 που αναφέρεται στους οργανωµένους υποδοχείς δραστηριοτήτων. Οι οργανωµένοι υποδοχείς δραστηριοτήτων είναι ένας νέος θεσµός που, όπως
επισηµάναµε και χθες επί της αρχής, εφόσον ενθαρρύνει και ενισχύει την οργανωµένη εγκατάσταση επιχειρήσεων σε οργανωµένες µορφές υποδοχής, δηλαδή, βιοτεχνικά, βιοµηχανικά πάρκα
κ.λπ., είναι θετικός. Έχει επί της αρχής µια θετική διάσταση.
Από την άλλη, όµως, επισηµάναµε ότι έχει δύο τεράστια προβλήµατα η συγκεκριµένη διαδικασία. Πρώτον, η ιδέα ότι οριοθετεί, προσδιορίζει ότι αυτοί οι οργανωµένοι υποδοχείς θα είναι
–το υπογραµµίζω- αποκλειστικά ιδιωτικού συµφέροντος. Και το
δεύτερο θέµα είναι η διαδικασία προσδιορισµού του τι εµπίπτει
σε αυτούς τους οργανισµούς. Εδώ έχει µια σειρά από στοιχεία,
τα οποία είναι άκρως προβληµατικά. Υπενθυµίζω ότι στη διαδικασία των ΟΥΔ µπορεί να εντάσσεται ένα πλήρες σύστηµα που
να περιλαµβάνει αιγιαλούς, παραλίες, υποδοµές, δρόµους κ.ο.κ.,
προκειµένου να διαµορφωθεί αυτή η διαδικασία της παραχώρησης.
Να σκεφτούµε τώρα επί της ουσίας ποια είναι η µεγαλύτερη
δυνατότητα που ανοίγει ο νόµος-πλαίσιο στους ΟΥΔ, προκειµένου να ιδρυθούν και ταυτόχρονα να απαλλαγούν από οποιαδήποτε δηµόσια επιτήρηση και συγχρόνως να αδειοδοτούν οι ίδιοι
οι ΟΥΔ τις επιχειρήσεις που θα εγκατασταθούν στο χώρο, τον
οποίο θα διαχειρίζονται οι ΟΥΔ.
Πού πάει το µυαλό µας; Φανταζόµαστε και εσείς και εµείς ότι
το µυαλό µας πάει σε νέα µεγάλα πρότζεκτ αναφορικά µε logistics, µε χώρους υποδοχής, µε χώρους ελαφράς µεταποίησης εισαγοµένων και προώθησή τους.
Άρα, µιλάµε για δηµιουργία ενός θεσµικού πλαισίου γύρω από
αυτή τη συζήτηση που γίνεται για το Θριάσιο Πεδίο, για µια σειρά
από τέτοιου τύπου πρότζεκτ για τα οποία αυτή τη στιγµή ο
νόµος-πλαίσιο έρχεται και λέει το εξής: «Θα δώσω τη δυνατότητα
να διαµορφωθεί ένας οργανωµένος ιδιωτικού συµφέροντος υποδοχέας δραστηριοτήτων, ο οποίος στη συνέχεια θα απελευθερωθεί στο εσωτερικό του και θα αδειοδοτεί από µόνος του όλο
το σύµπλεγµα των εγκαταστάσεων και των δραστηριοτήτων που
θα υπάρξουν εντός του χώρου αυτού». Αυτή είναι η κεντρική
ιδέα.
Και λέω ότι υπάρχουν µια σειρά από προβλήµατα. Ακριβώς
επειδή είναι η φύση των προγραµµάτων, των συµπλεγµάτων το
οποίο έχει κατά νου ο νοµοθέτης, ακριβώς επειδή είναι αυτός ο
τύπος των δραστηριοτήτων, θα έπρεπε αυστηρά να παραµείνουν
υπό τη διαδικασία της δηµόσιας αδειοδότησης, διαχείρισης και
υπεράσπισης του δηµόσιου συµφέροντος.
Ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγµα στο πλαίσιο αυτό, είναι
η σαφήνεια του νοµοθέτη στο νόµο-πλαίσιο στο συγκεκριµένο
σηµείο. Λέει ότι τηρουµένης της κοινοτικής νοµοθεσίας, εντός
αυτών των ΟΥΔ µπορεί να καθίστανται ελεύθερες ζώνες. Επαναλαµβάνω, ελεύθερες ζώνες! Όπως ξέρετε, το κοινοτικό πλαίσιο
δεν επιτρέπει την ίδρυση ελεύθερων ζωνών όπου δεν τηρούνται
τα εργασιακά και πολλά άλλα πράγµατα.
Κατ’ εξαίρεση έχει η Πολωνία ορισµένες ελεύθερες ζώνες µε
νοµοθετική ρύθµιση για ορισµένα χρόνια ακόµα. Αλλά, ταυτόχρονα εντός οργανωµένων εγκαταστάσεων, λιµενικών εγκαταστάσεων, βιοµηχανικών περιοχών και πολλών άλλων επιτρέπει
αυτήν τη δραστηριότητα µε κάποιες προϋποθέσεις. Άρα, το
άρθρο 18 στο οποίο στάθηκα τόσο πολύ, είναι το πιο επίµαχο
θέµα αυτής της ρύθµισης.
Επιτρέψτε µου να τοποθετηθώ σε ένα λεπτό για τις τροπολογίες.
Για το Μέγαρο Μουσικής τοποθετήθηκαν ήδη οι δύο εισηγήτριες χθες από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ και θα ψηφίσουµε
«παρών».
Το επίµαχο θέµα το οποίο έφερε ο Υπουργός Εµπορικής Ναυτιλίας είναι µείζον θέµα, τεράστιας σηµασίας. Επαναλαµβάνω ότι
ο στόχος είναι να διαβληθεί το σύστηµα των συλλογικών συµβάσεων και στην ακτοπλοΐα και στη ναυτιλία. Για να συµβεί αυτό,
πρέπει να θεσµοθετηθούν επιχειρησιακές συµβάσεις, δηλαδή
αυτή η διαδικασία η οποία θα οδηγήσει στη διάλυση της συλλογικής σύµβασης. Επισηµαίνω ότι για διάφορους λόγους έχουν
καταλήξει σε συλλογική σύµβαση και αυτό πρέπει να ακυρωθεί.
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Και αυτός ο νόµος ουσιαστικά τι κάνει; Ανοίγει τη δυνατότητα
να αρχίσουν να υπογράφονται επιχειρησιακές συµβάσεις από
δύο κατηγορίες επιχειρήσεων. Η πρώτη κατηγορία είναι αυτοί οι
οποίοι για διάφορους λόγους δεν συµµετέχουν στη συλλογική
σύµβαση και αυτό αφορά και τις δύο πλευρές, δηλαδή επιχειρήσεις που για διάφορους λόγους είναι εκτός συλλογικής σύµβασης να µπουν σε αυτή τη διαδικασία και δεύτερον, σε επιχειρήσεις που είναι εντός της συλλογικής σύµβασης, τους δίνει τη δυνατότητα σταδιακά να καταγγείλουν αυτή τη σύµβαση και να
µπουν σε απευθείας επιχειρησιακή σύµβαση. Είναι η πιο σηµαντική από τις τροπολογίες που κατατέθηκαν και φυσικά την καταψηφίζουµε, αν και το αίτηµά µας είναι να αποσυρθεί και να έρθει
µε µια κανονική διαδικασία, στην οποία θα µπορέσουµε να καλέσουµε και τους φορείς και να γίνει διεξοδική συζήτηση.
Υπάρχει, επίσης, µια τροπολογία την οποία αποδεχθήκαµε να
µπει στη συζήτηση. Είµαστε θετικοί, υπό ορισµένους όρους στο
να διευκολυνθεί η χρηµατοδότηση των εργαζοµένων στα κέντρα
πρόληψης των εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής
υγείας. Υπάρχουν κάποιες συγκεκριµένες πλευρές της συγκεκριµένης τροπολογίας που ζητάµε κάποιες επιµέρους αλλαγές,
προκειµένου να είµαστε θετικοί στη συγκεκριµένη τροπολογία.
Υπάρχουν, επίσης, τέσσερις επιπρόσθετες τροπολογίες για τις
οποίες θα µας δοθεί η δυνατότητα στη δευτερολογία να τοποθετηθούµε διεξοδικά.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Τον λόγο έχει ο ειδικός αγορητής του ΠΑΣΟΚ, κ. Αθανάσιος Μωραΐτης.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΘΑΝΟΣ) ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µετά από τις συνεδριάσεις και
της επιτροπής, αλλά και της Ολοµέλειας µπορούµε πλέον να κάνουµε δύο επισηµάνσεις.
Αν και δεν ορίζεται ως τέτοιος, πρόκειται για ένα νόµο-πλαίσιο
µε αρκετή δόση αοριστίας. Και επειδή έχουµε δει αρκετούς νόµους στο παρελθόν πρέπει να πούµε ότι δεν έχει σε καµµία περίπτωση την εµβέλεια ενός τέτοιου νοµοθετήµατος. Δεύτερη
επισήµανση είναι ότι υπάρχει µια αγωνία απ’ όλους –και εκφράστηκε πιστεύω- για τη δεύτερη και ουσιαστική φάση, δηλαδή
αυτήν που αφορά στην υλοποίηση του νοµοσχεδίου.
Εµείς, από την πλευρά µας θα εκφράσουµε και σε αυτήν την
τελευταία συνεδρίαση, για µια ακόµη φορά, τον προβληµατισµό
µας για το πώς προγραµµατίζει το Υπουργείο να οργανώσει όλη
αυτήν τη διαβούλευση και να φέρει ένα αποτέλεσµα, το οποίο
θα δώσει λύσεις.
Εγώ δέχοµαι, κύριε Υπουργέ, ότι έχετε όλη τη βούληση να
προχωρήσετε µε ταχύτητα σε όλη αυτήν τη διαδικασία. Όµως,
δεν πρέπει να δούµε φαινόµενα που είδαµε στο πρόσφατο παρελθόν –δεν θέλω να µπω σε αυτά τώρα- τα οποία δηµιούργησαν
σοβαρά προβλήµατα και προβλήµατα ακόµα και στην κυβερνητική συνεργασία.
Ως προς τα άρθρα του νοµοσχεδίου, τώρα, υπάρχουν αρκετά
σηµεία παρατηρήσεων που, αναφέρθηκαν στην επιτροπή από
συναδέλφους, ελήφθησαν υπόψη από τον κύριο Υπουργό και έγιναν πράγµατι σηµαντικές βελτιώσεις.
Στο άρθρο 4, ως προς τους περιορισµούς τώρα της οικονοµικής δραστηριότητας, υπάρχει αναφορά στις φορολογικές υποχρεώσεις και στις υποχρεώσεις ασφάλισης και βέβαια στην
εγγραφή στο Γενικό Εµπορικό Μητρώο. Είχα πει, και το επαναλαµβάνω, ότι πρέπει να υπάρξουν αναφορές και σε θέµατα όπως
είναι η δηµόσια υγεία και όπως είναι βεβαίως η προστασία του
περιβάλλοντος.
Στο άρθρο 5 εξέφρασα στην επιτροπή τις αµφιβολίες µας για
όλη αυτή τη διαδικασία διαβούλευσης που προστίθεται.
Στο άρθρο 7 θα περιµένουµε να δούµε πώς θα εξειδικευτεί η
περιγραφή για τον όρο «δηµόσιο συµφέρον» και η έκφραση «αντικειµενικά δικαιολογηµένο». Οι περιγραφές είναι γενικές και αόριστες. Μάλιστα, θέλω να σηµειώσω ότι η ΟΚΕ επισηµαίνει χαρακτηριστικά πως η συγκεκριµένη διάταξη δηµιουργεί προϋποθέσεις για αδιαφανείς διευθετήσεις και συναλλαγές.
Ένα σηµείο στο άρθρο 11, το οποίο είχα επισηµάνει, είναι το

11415

θέµα του περιορισµού σε συγκεκριµένες οικονοµικές δραστηριότητες. Είχα ζητήσει µια πρόβλεψη, ώστε να αποφευχθεί η δηµιουργία µονοπωλιακών και ολιγοπωλιακών καταστάσεων. Πιστεύω ότι η γνωµοδότηση της Επιτροπής Ανταγωνισµού, που
µπήκε, είναι ένα βήµα προς αυτή την κατεύθυνση.
Ως προς το θέµα του παραβόλου του άρθρου 13, είχα εκφράσει την ανησυχία µου για την επιβάρυνση στις επιχειρήσεις.
Άκουσα τις διευκρινίσεις του κυρίου Υπουργού και θα δούµε -κι
αυτό περιµένουµε όλοι- πώς όλα αυτά, και σε άλλα ζητήµατα, θα
διατυπωθούν στις κοινές υπουργικές αποφάσεις οι οποίες θα
ακολουθήσουν.
Στο άρθρο 15 για τους ελέγχους που θα µπορούν να γίνονται
κι από πιστοποιηµένους φορείς εκτός δηµοσίου, έχω πει σε όλες
τις συνεδριάσεις ότι θα χρειαστούν, ακριβώς σε αυτό το σηµείο,
ασφαλιστικές δικλείδες, ώστε να διασφαλίζεται η νοµιµότητα και
πάνω απ’ όλα το δηµόσιο συµφέρον.
Στο άρθρο 18, κύριε Υπουργέ, θα θέλαµε να αναφερθεί ότι
στους οργανωµένους υποδοχείς δραστηριοτήτων περιλαµβάνονται και οι περιοχές οργανωµένης ανάπτυξης υδατοκαλλιεργειών, οι ΠΟΑΥ. Αυτό όµως πιστεύω ότι ίσως πρέπει να ξεκαθαριστεί, για να µη δηµιουργούµε διάφορες συγχύσεις, ειδικά
σε έναν δυναµικό κλάδο της ελληνικής οικονοµίας, όπως είναι οι
υδατοκαλλιέργειες.
Στο άρθρο 19, αναφορικά µε την υποχρέωση να τηρείται για
στατιστικούς σκοπούς ένα ελάχιστο σύνολο πληροφοριών, πιστεύω ότι προκαλείται αδικαιολόγητη επιβάρυνση διοικητικού
κόστους στις επιχειρήσεις για στοιχεία που µπορούν ήδη να αντληθούν µέσα από τα λογιστικά βιβλία των επιχειρήσεων.
Στο άρθρο 20, ως προς τα πρόστιµα σε περίπτωση άρνησης,
δυστροπίας ή καθυστέρησης παροχής πληροφοριών, είχα πει
και στην επιτροπή ότι σε περιπτώσεις όπου αποδεικνύεται πρόθεση ή δόλος από την επιχείρηση, το πρόστιµο έως και 150 χιλιάδες ευρώ, ειδικά αν πρόκειται για πάρα πολύ µεγάλη επιχείρηση, είναι πάρα πολύ µικρό. Σκεφτείτε -και δεν χρειάζεται να
αναφέρω εγώ τώρα παραδείγµατα στην Ολοµέλεια, το συζητήσαµε στην επιτροπή- πόσες οικονοµικές και επιχειρηµατικές δραστηριότητες υπάρχουν όπου συµφέρει έναν επιχειρηµατία να
επωµιστεί το κόστος ενός προστίµου της τάξης των 150 χιλιάδων
ευρώ και βεβαίως, να παρακάµψει µια σειρά από διαδικασίες.
Στο άρθρο 22, ως προς την υποχρέωση εχεµύθειας των αρµόδιων υπαλλήλων, η εκτίµησή µας είναι ότι η πρόβλεψη της δυνατότητας περιορισµού του δικαιώµατος πρόσβασης στα έγγραφα
αποτελεί σηµαντική υποχώρηση ως προς τις αρχές της διαφάνειας.
Στο άρθρο 24, τέλος, αναφορικά µε τα επιµελητήρια και τον
ρόλο τους, δεν είµαστε αρνητικοί, απλώς θα πρέπει να υπάρχουν
δικλίδες ασφαλείας για να διασφαλίζεται η αξιοπιστία της διαδικασίας.
Κλείνω µε το νοµοσχέδιο, διατυπώνοντας έναν προβληµατισµό
που έχει µπει από πάρα πολλούς συναδέλφους. Η διαδικασία της
αυτοσυµµόρφωσης, αλλά και της µετάβασης των ελέγχων στο
στάδιο της λειτουργίας φαντάζει ως λύση, αλλά, κύριε Υπουργέ,
θα πρέπει να είµαστε πολύ προσεκτικοί στο πώς θα γίνει όλη
αυτή η διαδικασία. Δεν νοµίζω ότι έχει δοθεί ουσιαστική απάντηση στο τι γίνεται επί της ουσίας, αν µετά, αφού έχουν επενδυθεί χρήµατα από έναν ιδιώτη, διαπιστωθούν προβλήµατα ή
παραδείγµατος χάριν υπάρξουν προσφυγές πολιτών. Γι’ αυτό και
εγώ µίλησα χθες για µια νέα νοοτροπία που απαιτείται και από
πλευράς της αγοράς, µπροστά σε µία νέα διαδικασία που τίθεται
από την Κυβέρνηση. Και ειλικρινά, δεν ξέρω αν η πολιτεία πρέπει
απλώς να περιµένει αυτή την αλλαγή κουλτούρας.
Εµείς στεκόµαστε µε καλή διάθεση να δούµε πώς όλο αυτό το
σύστηµα θα προχωρήσει. Πώς θα µπουν συγκεκριµένες κατευθύνσεις στις κοινές υπουργικές αποφάσεις και βέβαια, επισηµαίνουµε την ανάγκη να υπάρξουν άµεσες βελτιώσεις και αλλαγές,
αν παρουσιαστούν προβλήµατα και στρεβλώσεις.
Έρχοµαι τώρα στο θέµα των τροπολογιών και θέλω να επαναλάβω κάτι το οποίο το έχω ξαναπεί, ότι για µία ακόµη φορά ερχόµαστε προ τετελεσµένου γεγονότος µε ένα πλήθος
τροπολογιών, για τις οποίες δεν ήµασταν ενήµεροι. Πιστεύω ότι
όλη αυτή η διαδικασία προσβάλλει το Κοινοβούλιό µας και είναι
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µία διαδικασία, κύριε Υπουργέ, που πρέπει να το µεταφέρετε και
εσείς –δεν είναι δική σας ευθύνη βέβαια- που ούτε περήφανους
µας κάνει ούτε νοµίζω ότι προσφέρουν πραγµατικά στη δηµοκρατία µας.
Υπάρχουν τροπολογίες, που πράγµατι είναι θετικές και µπορούν να περάσουν. Υπάρχουν τροπολογίες, όµως, που έχουν τα
προβλήµατα, εγώ στη δευτερολογία µου θα αναφερθώ αναλυτικά.
Θέλω µόνο να επισηµάνω και να πω για την υπ’ αριθµ. 1449
τροπολογία του Υπουργείου Ναυτιλίας ότι εµείς εκφράζουµε τον
προβληµατισµό µας και θα κάνουµε τις επόµενες ώρες µία συγκεκριµένη πρόταση, όπου αν δεν την δεχθεί ο Υπουργός, δεν
µπορούµε να ψηφίσουµε τη συγκεκριµένη τροπολογία, όπως επίσης και την τροπολογία υπ’ αριθµ. 1455 που ζητάµε να αποσυρθεί, γιατί δεν συµφωνούµε.
Όλα τα υπόλοιπα που αφορούν τις τροπολογίες θα τα πω στη
δευτερολογία µου.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Τον λόγο έχει η ειδική
αγορήτρια των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Ραχήλ Μακρή.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ακούσαµε χθες τον κύριο Υπουργό να αναφέρεται σε δογµατισµούς για το δηµόσιο, για τοµές που διενεργεί η Κυβέρνηση
υπό τον συντονισµό του εκπροσώπου του Γραφείου του Πρωθυπουργού και υπό τις οδηγίες της Παγκόσµιας Τράπεζας. Ακούσαµε, βέβαια, για ζουρλοµανδύες, αλλά δεν ακούσαµε τίποτα για
όλα όσα ρωτάµε και στις επιτροπές, αλλά και χθες περί προτύπων, περί απαιτήσεων, περί διαδικασιών και περί κριτηρίων αδειοδότησης. Ίσως βέβαια, οι ζουρλοµανδύες θα ήταν χρήσιµοι σε
όσους θεωρούν αφορισµό τα συγχαρητήρια στο Λιµενικό Σώµα,
για παράδειγµα, το οποίο ενώ αντιµετωπίζει ελλείψεις στελέχωσης και υλικοτεχνικής υποδοµής κάνει τη δουλειά του, όσο καλύτερα µπορεί.
Πιθανότατα θα ήταν χρήσιµοι σε όσους, ενώ συνεργάστηκαν
στην αποδόµηση της χώρας, προσφέροντας το άλλοθι της υποτιθέµενης ευθύνης, ύστερα τους ξεπερνάει η αναφορά στις λέξεις των υπηρεσιών που συνέβαλαν να αποδιοργανωθούν,
ψηφίζοντας τα µνηµονιακά µέτρα και υπογράφοντας και στους
τοίχους! Περαστικά σας!
Σας θυµίζουµε ότι το Δουβλίνο II ψηφίστηκε από τα κόµµατα
που αποτέλεσαν εταίρους σας και τώρα εκβιάζουν τους Έλληνες
ότι εάν δεν τους δώσουν την ψήφο τους, θα ρίξουν την Κυβέρνηση. Εµείς τους καλούµε να ρίξουν την Κυβέρνηση, γιατί δεν
θα βλάψουν σε καµµία περίπτωση τη χώρα. Καλό θα κάνουν
στους Έλληνες πολίτες.
Ας επιστρέψουµε, όµως, στο θέατρο του παραλόγου που γράψατε µε τη συνεργασία της Παγκόσµιας Τράπεζας, αυτής που
πέρα από το βαρύγδουπο τίτλο και τις ιδεολογικές αγκυλώσεις
ιδιωτικοποίησης των πάντων –που η παγκόσµια εµπειρία βέβαια
έχει αποδείξει ως πλήρως αποτυχηµένες- αποτελεί έναν πολύ
καλό φορέα για να βολεύετε όσους αποτυγχάνουν να εκλεγούν
Βουλευτές.
Θυµόµαστε ότι πρόσφατα διορίσατε τον κ. Παπουτσή ως εκπρόσωπο της χώρας στην Παγκόσµια αυτή Τράπεζα, παρ’ όλες
τις σφοδρές αντιδράσεις, τόσο του δηµοσιογραφικού, όσο και
του πολιτικού κόσµου και έχουµε και την εντύπωση ότι και µέλος
της οικογενείας του έχει διοριστεί στην Παγκόσµια Τράπεζα. Να
θυµηθούµε ότι το 1995 η Παγκόσµια Τράπεζα έγραφε στο «World
Development Report»: «Οι αυστηροί κανονισµοί στην εργασιακή
ασφάλεια απειλούν εκείνους τους µισθωτούς που εργάζονται σε
αποκλεισµένους τοµείς της οικονοµίας, απειλούν τους άνεργους».
Υπάρχει λόγος να φοβόµαστε ότι αυτοί που ωφελούνται από
την κοινωνική ασφάλιση, συνήθως δηλαδή οι καλοπληρωµένοι
εργαζόµενοι, το κάνουν σε βάρος των υπόλοιπων εργαζοµένων.
Δεν υπάρχει αµφιβολία ότι τα συνδικάτα αυτά είναι µονοπώλια
για να εξασφαλίσουν καλύτερους µισθούς και εργασιακές συνθήκες σε βάρος των κεφαλαιούχων, των καταναλωτών και των
ασυνδικάλιστων εργαζοµένων.
Μετά τη συνεργασία σας µαζί τους δεν απορούµε καθόλου για
τις αναφορές σας σε ζουρλοµανδύες. Αυτό που οφείλουµε να
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ξεκαθαρίσουµε για µια ακόµη φορά είναι ότι δεν αποτελεί δογµατισµό η αντίληψη άσκησης της ρυθµιστικής αρµοδιότητας του
κράτους από τη δηµόσια διοίκηση και όχι από τους ιδιώτες.
Εξάλλου, ως Υπουργός, σας έχουµε πει επανειληµµένως ότι δεν
εξυπηρετείτε το ιδιωτικό συµφέρον, αλλά το δηµόσιο συµφέρον
και για να το επιτελέσετε αυτό αξιοποιείτε τους δηµόσιους λειτουργούς και όχι τους ιδιώτες υπαλλήλους.
Όσο για τα επιµελητήρια, δεν βοηθάει η ανάθεση αρµοδιοτήτων, τη στιγµή που τους στερείτε τους αναγκαίους πόρους για
τη λειτουργία τους. Η πολιτική σας γενικά φάσκει και αντιφάσκει,
κύριε Υπουργέ, γιατί εάν αναγνωρίζατε τη σπουδαιότητα των επιµελητηρίων και του θεσµού αυτών, δεν θα κάνατε προαιρετική
τη συνδροµή σε αυτά.
Σας υπενθυµίζω ότι µε την από 12-12-2012 πράξη νοµοθετικού
περιεχοµένου και συγκεκριµένα µε το άρθρο 6 παράγραφος 1
αυτής που κυρώθηκε µε το άρθρο 48 του ν. 4111/2013 είχε προβλεφθεί ότι από 1-1-2015 θα καταργηθεί η υποχρεωτική εγγραφή
των επιχειρήσεων στα κατά τόπους επιµελητήρια, η οποία πλέον
θα είναι υποχρεωτική.
Εµείς, λοιπόν, τη φέραµε για δεύτερη φορά. Την προηγούµενη
φορά το Προεδρείο αρνήθηκε να δώσετε εξηγήσεις για ποιο
λόγο δεν είχατε κάνει αποδεκτή την τροπολογία, που είχαµε καταθέσει οι Ανεξάρτητοι Έλληνες. Ωστόσο, ερχόµαστε σήµερα
και µε την υπογραφή του κ. Μουτσινά από τους Ανεξάρτητους
Δηµοκρατικούς Βουλευτές ξανακαταθέτουµε την ίδια τροπολογία, που σας υπενθυµίζουµε πως όταν κατατέθηκε την πρώτη
φορά είχε υπογραφές εκατόν ογδόντα πέντε Βουλευτών όλων
των κοµµάτων και όλων των παρατάξεων.
Σας ζητούµε, λοιπόν, να καταργηθεί η ρύθµιση αυτής της προαιρετικής εγγραφής των επιχειρήσεων στα κατά τόπους επιµελητήρια, η οποία δεν εξυπηρετεί το αληθές συµφέρον του επιχειρηµατία και να επανέλθει το προηγούµενο καθεστώς της υποχρεωτικής εγγραφής κάθε επιχειρηµατικού φορέα και καταβολής του υφιστάµενου χαµηλού τέλους προσφοράς υπηρεσιών
στο αρµόδιο κατά τόπους επιµελητήριο, δεδοµένου µάλιστα του
ότι η οικονοµική επιβάρυνση του κάθε µέλους είναι αντικειµενικά
µηδαµινή έναντι των προσφερόµενων εν δυνάµει σηµαντικών
υπηρεσιών προς τα µέλη.
Κύριε Υπουργέ, σας υπενθυµίζουµε ότι τα επιµελητήρια έχουν
οικονοµική αυτοτέλεια και τα έσοδά τους προέρχονται αποκλειστικά και µόνο από τα αντίστοιχα τέλη παροχής υπηρεσιών που
καταβάλλονται από τα µέλη, τους επιχειρηµατίες και επιχειρηµατικούς φορείς κατά ρητή διάταξη του ν. 2081/1992. Χωρίς να
υπάρχουν προσφορές σε αυτές, τα επιµελητήρια θα κλείσουν
και δεν θα µπορούν να επιτελέσουν το ρόλο, τον οποίο τους αναθέτετε µε αυτό ακριβώς το νοµοσχέδιο.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Πρόεδρος της Βουλής κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ)
Εξαιτίας των αντιφάσεων στο νοµοτεχνικό σχεδιασµό σας, παραγάγατε, όχι ένα λειτουργικό νόµο πλαίσιο που θα αποτελούσε
τη βάση για την κωδικοποίηση της νοµοθεσίας αδειοδότησης
των επιχειρήσεων, αλλά γενικά ένα ευχολόγιο. Θέλετε να βάλετε
τα κριτήρια, θέλετε να πατάξετε τη γραφειοκρατία, θέλετε να
βοηθήσετε την επιχειρηµατικότητα. Το θέµα είναι ότι δεν µας
λέτε πώς ακριβώς θα πετύχετε όλα αυτά. Μας λέτε, βέβαια, ότι
θα γίνει µε αποφάσεις που θα εκδώσετε στο µέλλον και εύχεστε
να τις εκδώσετε –υπό την πίεση του Γραφείου του Πρωθυπουργού σας- εντός του επόµενου οκταµήνου.
Όµως, δεν γίνονται έτσι οι τοµές, κύριε Χατζηδάκη ούτε υπό
την πίεση ανούσιων προθεσµιών ούτε από τη λανθασµένη στόχευση παράκαµψης της δηµόσιας διοίκησης, που σας έχει αναχθεί σε αυτοσκοπό και ελλοχεύει τους κινδύνους, που σας έχουµε
αναλύσει πολλάκις.
Για τις τροπολογίες τι να σχολιάσουµε; Θα αναφερθούµε µόνο
στην υπ’ αριθµ. 1438/50, την οποία θα στηρίξουµε, όχι για να επιβραβεύσουµε την ανικανότητα της Κυβέρνησής σας στην έγκαιρη επίλυση καίριων προβληµάτων, αλλά γιατί δεν µπορούµε
βάσει αυτής της ανικανότητας να στερήσουµε τη χρηµατοδότηση των Κέντρων Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής
της Ψυχοκοινωνικής Υγείας, όπως ακριβώς σας είχαµε πει και
στην τέταρτη συνεδρίαση της Επιτροπής Παραγωγής και Εµπο-
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ρίου, όταν εξετάσαµε το παρόν νοµοθέτηµα και όπως είπαµε και
στον ίδιο τον Υπουργό χθες, όταν ανέλυσε την τροπολογία.
Για την τροπολογία υπ’ αριθµ. 1449/60 η αρµόδια τοµεάρχης,
όπως σας είπα και στην αρχή της συνεδρίασης των Ανεξαρτήτων
Ελλήνων, Βουλευτής Δωδεκανήσου κ. Μίκα Ιατρίδη µάς ενηµερώνει ότι µε τη συγκεκριµένη ρύθµιση η συγκυβέρνηση προσπαθεί να καταργήσει τις συλλογικές συµβάσεις στην ακτοπλοΐα,
λίγες µέρες µετά την υπογραφή της συλλογικής σύµβασης µεταξύ του Συνδέσµου Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας και
της Πανελλήνιας Ναυτικής Οµοσπονδίας.
Αντίστοιχη προσπάθεια είχε γίνει και κατά την ψήφιση του ν.
4150, αλλά συνάντησε την αντίδραση όλων σχεδόν των κοµµάτων.
Ύστερα από αυτά, δεν ξέρουµε αν θα µπορούσαµε να συναινέσουµε στην παρούσα τροπολογία. Ωστόσο, µετά από ενηµέρωση που θα έχουµε µε την κ. Ιατρίδου, θα σας απαντήσουµε
στο τέλος της συνεδρίασης.
Δυστυχώς, δεν έχουµε χρόνο να εκφράσουµε τις αντιρρήσεις
µας –και κλείνω µε αυτό, κύριε Πρόεδρε- και για τις υπόλοιπες
τροπολογίες λόγω του αυξηµένου αριθµού τους.
Πάντως, συνεχίζει να µας κάνει εντύπωση η προχειρότητα, µε
την οποία αντιµετωπίζετε το νοµοθετικό έργο. Ήρθατε χθες µε
δεκατρείς τροπολογίες και αποσύρατε τις πέντε ως µη επείγουσες –χωρίς να εξηγήσετε γιατί τις καταθέσατε, αφού δεν είναι
επείγουσες- και σήµερα βρισκόµαστε πάλι µε δώδεκα τροπολογίες.
Αποτελεί πραγµατικά ντροπή η ρουσφετολογική αντιµετώπιση
του Κοινοβουλίου από οποιονδήποτε Υπουργό. Δεν περιµέναµε,
ειλικρινά, να φτάσετε σε τέτοιο επίπεδο νοµοθετικού «παζαριού»
για λίγα ψηφαλάκια.
Οι Ανεξάρτητοι Έλληνες θα καταψηφίσουµε το φαντασιακό
νοµοσχέδιο απλούστευσης αδειοδότησης των επιχειρήσεων και
τις τροπολογίες πελατειακής εξυπηρέτησης, εκτός όπως είπαµε
από την τροπολογία υπ’ αριθµ. 1438/50, που την αποδεχόµαστε,
για να διευκολυνθεί η χρηµατοδότηση των εργαζοµένων και την
τροπολογία υπ’ αριθµ. 4150, για την οποία επιφυλασσόµαστε να
τοποθετηθούµε, µετά από συνεννόηση που σας είπα ότι θα
έχουµε µε την αρµόδια Τοµεάρχη Ναυτιλίας των Ανεξάρτητων
Ελλήνων, την κ. Μίκα Ιατρίδου.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Τον λόγο
έχει ο συνάδελφος κ. Δηµήτρης Κουκούτσης.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Η σηµερινή µέρα µου αφήνει µία πικρή γεύση. Προς τι αυτή η
αστυνοµοκρατία; Προς τι αυτός ο φόβος; Τι στο καλό; Και δεµένους µας φοβόσαστε; Επανάσταση θα κάνουµε σε αυτό το Κοινοβούλιο; Τι θα κάνουµε; Θα έρθει εδώ ένας άνθρωπος, ένας
Βουλευτής, να καταθέσει δεµένος. Ποιος ο φόβος; Δεν µπορώ
να το καταλάβω. Εντάξει, λίγες µέρες έµειναν. «Κάθε κατεργάρης στον πάγκο του».
Κύριε Πρόεδρε, αν και θα έπρεπε να αφιερώσω το χρόνο που
έχω στη διάθεσή µου, για να σχολιάσω κάποια άρθρα του νοµοσχεδίου, θα ήθελα να κάνω µια αναφορά στις τροπολογίες. Απ’
ό,τι ξέρετε κι εσείς, η Κυβέρνηση έχει καταθέσει δώδεκα τροπολογίες στο νοµοσχέδιο, οι τέσσερις εκ των οποίων κατατέθηκαν
εκπρόθεσµα µόλις χθες. Αν συνυπολογίσουµε και τις υπόλοιπες
πέντε που αποσύρθηκαν, φτάνουµε στις δεκαεπτά.
Να, ποια είναι η σηµασία που δίνει στο κοινοβουλευτικό έργο
και στο Κοινοβούλιο η Κυβέρνηση. Την τελευταία εβδοµάδα, πριν
αδρανοποιηθεί η Βουλή για τις διπλές εκλογές, προσπαθείτε να
περάσετε δεκάδες άσχετες τροπολογίες µε όχηµα κάποιο νοµοσχέδιο της τελευταίας στιγµής.
Εµείς καλούµε την Κυβέρνηση να αποσύρει όλες αυτές τις
τροπολογίες και να τις καταθέσει στα σχετικά νοµοσχέδια των
αρµόδιων Υπουργείων. Κάποιες από αυτές τις τροπολογίες µπορούν να σταθούν ως αυτόνοµα νοµοσχέδια. Καλούµε την Κυβέρνηση να τις καταθέσει στις αρµόδιες επιτροπές για συζήτηση.
Παρ’ όλα αυτά, είµαι υποχρεωµένος να κάνω κάποια σχόλια
για κάποιες από αυτές τουλάχιστον, για όσες προλάβω. Θα
σταθώ αρχικά στην τροπολογία υπ’ αριθµ. 1438, που είναι και η
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µοναδική στην οποία θα ψηφίσουµε «παρών», αφού όλες τις
υπόλοιπες τις καταψηφίζουµε.
Με τη συγκεκριµένη τροπολογία επιδιώκεται να εξασφαλιστεί
η µη διακοπή στη χρηµατοδότηση για τα κέντρα πρόληψης των
εξαρτήσεων για την υπόλοιπη πενταετία. Όπως αναφέρεται, είναι
ενέργεια, η οποία όφειλε να έχει ήδη προχωρήσει από το τέλος
του 2013, όταν δηλαδή έληξε η προηγούµενη σύµβαση µεταξύ
του Υπουργείου Υγείας, του Υπουργείου Εσωτερικών και του
ΟΚΑΝΑ.
Και το ερώτηµα που τίθεται είναι το εξής: Τι σας εµπόδισε να
φέρετε προς ψήφιση την ανανέωση της σύµβασης τόσους
µήνες, κάτι το οποίο θα έλυνε και τυπικά το θέµα;
Πάµε σε µία άσχετη -όπως πάντα- µε το περιεχόµενο του
νοµοσχεδίου τροπολογία, την υπ’ αριθµ. 1448. Η προχειρότητα
που χαρακτηρίζει όλο το νοµοσχέδιο που συζητάµε σήµερα παρουσιάζεται και στις τροπολογίες. Δεν είδαν οι αρµόδιοι
Υπουργοί για παράδειγµα ότι στην παράγραφο 5 του άρθρου 61
του ν.4155/2013, µε την οποία τροποποιήθηκε η διαχειριστική
χρήση για το Εθνικό Θέατρο δεν συµπεριέλαβαν και τη διαχειριστική χρήση από τη Λυρική Σκηνή; Πού βρίσκονταν όταν την
υπέγραφαν;
Είναι κατανοητό ότι η σπουδή της εκτέλεσης των εντολών για
γρήγορη διεκπεραίωση των µνηµονιακών υποχρεώσεων έχει
οδηγήσει σε απέραντο κοµφούζιο, όχι µόνο ολόκληρη την Κυβέρνηση, αλλά κι όλες τις υπηρεσίες, οι οποίες δεν µπορούν να
ανταποκριθούν στο φόρτο της εργασίας, που συνεπάγεται η συνεχής νοµοθετική αλλαγή που επιβάλλεται από τους ξένους.
Επί της ουσίας, δεδοµένου ότι µε την εν λόγω τροποποίηση
της διαχειριστικής περιόδου δεν υφίσταται κανένα κόστος το δηµόσιο και δεν αλλάζει τον τρόπο λειτουργίας της Λυρικής, δεν
θα είχαµε πρόβληµα να τη στηρίξουµε. Όµως, επειδή µια τέτοια
στήριξη θα εκληφθεί ως ψήφος εµπιστοσύνης στην απαράδεκτη
προχειρότητα µε την οποία νοµοθετείτε, καθώς και στον τρόπο
µε τον οποίο εισάγετε την τροπολογία, είµαστε υποχρεωµένοι
για τους ανωτέρω λόγους να δηλώσουµε ότι την καταψηφίζουµε.
Με την επίσης άσχετη τροπολογία υπ’ αριθµ. 1449 στο παρόν
νοµοσχέδιο επικυρώνετε στην πράξη, κάτι που αρνιόσασταν
µέχρι χθες. Εισάγετε ρυθµίσεις, κατά παρέκκλιση της ισχύουσας
νοµοθεσίας για τις συµβάσεις στις πλόες µεταξύ λιµένων της
ηµεδαπής, που θα ισχύουν όσο ισχύει το Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο
Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής.
Τι σηµαίνει αυτό σε απλά ελληνικά; Σηµαίνει ότι τα µνηµονιακά
µέτρα καλά κρατούν και θα συνεχίσουν να κρατούν, όσο συνεχίζουν και ψηφίζονται διατάξεις, που έχουν ως προϋπόθεση την
ύπαρξη του µνηµονίου.
Στη συγκεκριµένη περίπτωση της τροπολογίας, µε πρόσχηµα
τον δήθεν εξορθολογισµό των ρυθµίσεων, που αφορούν τις συλλογικές διαπραγµατεύσεις στη ναυτική εργασία, καθορίζεται ότι
οι επιχειρησιακές συµβάσεις, δηλαδή οι συµβάσεις που συνάπτει
ο κάθε εργοδότης χωριστά µε τους εργαζοµένους του –οι ναυτικοί, δηλαδή, µε τους πλοιοκτήτες- υπερισχύουν των συλλογικών συµβάσεων.
Δεν θέλει και πολλή σκέψη για να αντιληφθεί εύκολα κανείς τι
σηµαίνει αυτό. Αυτό σηµαίνει πως µε πρόσχηµα την ελευθερία
της σύναψης των συµβάσεων, οι εργαζόµενοι στο δύσκολο από
την άποψη αυτή χώρο της ναυτιλίας βρίσκονται αντιµέτωποι, όχι
µόνο µε τη µισθολογική αυθαιρεσία του εκάστοτε εργοδότη,
αλλά και µιας ανάλγητης κυβέρνησης, η οποία έχει εκχωρήσει
κάθε δικαίωµά τους στο µεσοπρόθεσµο πρόγραµµα, το οποίο
επιτάσσει συνθήκες εργασίας γαλέρας, για όσο το δυνατό µεγαλύτερο αριθµό εργαζοµένων. Έτσι, η κοινωνική ευαισθησία κι η
εργασιακή ειρήνη καθίστανται, όχι υποχρέωση της Κυβέρνησης,
αλλά ζητούµενο από κάθε ιδιώτη εργοδότη.
Η Κυβέρνηση του µεσοπρόθεσµου, όταν δεν µαζεύει φόρους
για να τους αποδώσει στους δανειστές, νίπτει τας χείρας της για
τις εργασιακές σχέσεις ελέω µεσοπρόθεσµου «για το καλό της
πατρίδας» κ.λπ..
Ακόµα νοµοθετείτε ως προς το αντίθετο µε την παρούσα τροπολογία και µε την αυτονόητη ισχύ στο παλιό εργατικό δίκαιο,
που το έχετε καταργήσει ολοσχερώς –δεν υπάρχει τίποτα!- των
συλλογικών συµβάσεων, πέρα των ορίων των συµβαλλοµένων
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οργανώσεων.
Έτσι, στην παράγραφο 1 του άρθρου 5 του ν. 3276/44 προστίθεται εδάφιο, σύµφωνα µε το οποίο, κατά τη διάρκεια εφαρµογής του µεσοπρόθεσµου, συλλογικές συµβάσεις θεωρούνται
ισχυρές και δεσµεύουν µόνο τους πλοιοκτήτες και τους ναυτικούς, που είναι µέλη των συµβαλλοµένων οργανώσεων.
Σε κάθε περίπτωση, η σταθερή και συνεχής απαξίωση των εργασιακών σχέσεων, µε πρόσχηµα το µνηµόνιο που υποτίθεται ότι
παύει να υφίσταται τον επόµενο χρόνο σύµφωνα µε τις εξαγγελίες πάντα της Κυβέρνησης είναι ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους η Χρυσή Αυγή ήταν εξ αρχής κάθετα
αντίθετη µε την ψήφισή του.
Θεωρούµε ότι µέρα µε τη µέρα η δοτή Κυβέρνηση, όπως είχαµε προβλέψει, θα συνεχίσει να ψηφίζει µέτρα που έχουν ως
αφετηρία το µνηµόνιο, βαφτίζοντας το κατά περίπτωση µε εύσχηµες ονοµασίες, κρατώντας όµως αναλλοίωτη την ουσία του,
την εξαθλίωση δηλαδή του ελληνικού λαού, τη διάρρηξη της κοινωνικής συνοχής, την απαξίωση των εργασιακών σχέσεων. Αυτός είναι και ο λόγος που φυσικά καταψηφίζουµε κι αυτήν την
τροπολογία.
Όσον αφορά την τροπολογία υπ’ αριθµ. 1435 που αφορά ρυθµίσεις για τον Οργανισµό Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, τι να
πούµε; Η συγκεκριµένη τροπολογία έρχεται µε το πρόσχηµα της
δήθεν βοήθειας στο Μέγαρο Μουσικής.
Με τη συγκεκριµένη τροπολογία, ο Οργανισµός Μεγάρου
Μουσικής Αθηνών από την προσεχή εβδοµάδα και µέχρι τις 31
Αυγούστου 2014, πρώτον, απαλλάσσεται από την υποχρέωση
προσκόµισης αποδεικτικού ενηµερότητας, καθώς και αποδεικτικού ασφαλιστικής ενηµερότητας για τα χρέη προς το δηµόσιο,
το ΙΚΑ ή άλλους ασφαλιστικούς οργανισµούς.
Δεύτερον, δεν επιτρέπεται σε βάρος του η διενέργεια πάσης
φύσης συµψηφισµού, που αφορά βεβαιωµένες χρηµατικές απαιτήσεις του δηµοσίου ή των ασφαλιστικών οργανισµών.
Τρίτον, αναστέλλονται η κατά το ΟΜΜΑ αναγκαστικές εκτελέσεις, καθώς και η λήψη οποιουδήποτε ασφαλιστικού ή διασφαλιστικού µέτρου.
Τέταρτον, δεν υπολογίζονται τόκοι και πρόστιµα εκπρόθεσµης
καταβολής για τα χρέη του ΟΜΜΑ από καταπτώσεις εγγυήσεων
του ελληνικού δηµοσίου.
Η τροπολογία αυτή είναι, το λιγότερο, σκανδαλώδης. Την ίδια
στιγµή που ο ελληνικός λαός πένεται, έχει φτάσει στα όρια της
εξαθλίωσης, τη στιγµή που συνεχώς µπαίνουν φοροεισπρακτικοί
µηχανισµοί σε όλα, προκλητικά χαρίζονται χρέη στο Μέγαρο
Μουσικής Αθηνών. Δεν είναι κανείς που να αντιτίθεται στον πολιτισµό και να µη θέλει τη λειτουργία του Μεγάρου, όχι, όµως,
µε τέτοιο τρόπο που και κοινωνική αδικία προκαλεί και απώλεια
εσόδων για τον προϋπολογισµό.
Τώρα, βέβαια, ας είµαστε και ειλικρινείς. Το Μέγαρο Μουσικής
είναι ένας κλειστός χώρος για λίγους, για να φορέσουν την τουαλέτα τους, να δείξουν οι κυρίες τα καινούρια µπότοξ, τα καινούρια τους αυτοκίνητα και να κάνουν περαντζάδα µε τις τουαλέτες
τους. Αυτά δεν έχουν σχέση µε τον λαό. Η Χρυσή Αυγή µιλάει
ξεκάθαρα για λαϊκό πολιτισµό.
Με την τροπολογία υπ’ αριθµ. 1456 η µνηµονιακή συγκυβέρνηση συνεχίζει τους λανθασµένους χειρισµούς της στο θέµα της
κρατικής τηλεοράσεως, αρχής γενοµένης από τον Ιούνιο του
2013, όπου µε πραξικοπηµατικό τρόπο έκλεισε την ΕΡΤ. Αυτή η
τροπολογία έρχεται κυριολεκτικά την τελευταία στιγµή, όπως
όλες οι τροπολογίες. Η δηµόσια τηλεόραση πλέον λέγεται
ΝΕΡΙΤ.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα ήθελα ένα λεπτό µόνο, κύριε Πρόεδρε. Συγχωρέστε µε.
Η υπηρεσία της Ειδικής Διαχείρισης Περιουσίας της ΕΡΤ στο
Υπουργείο Οικονοµικών διατηρείται για δύο χρόνια, µε δυνατότητα παράτασης άλλα δύο χρόνια. Η ΝΕΡΙΤ υποτίθεται ότι δεν
θα προχωρήσει σε προσλήψεις προσωπικού, µε αιτιολογία τις
επικείµενες εκλογές και θα υπογράψει σύµβαση εργασίας διάρκειας οχτώ µηνών µε τους συµβασιούχους της Δηµόσιας Τηλεόρασης, που ήδη έχουν πάρει ανανέωση της σύµβασης ως τον
Δεκέµβριο του 2014.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Πρακτικά, δηλαδή, ως το καλοκαίρι του 2015 η ΝΕΡΙΤ θα εκπέµπει µε το προσωπικό της Δηµόσιας Τηλεόρασης, οι ειδικοί
διαχειριστές θα καταγράφουν ως το 2016 την περιουσία της ΕΡΤ
και η διοίκηση της ΝΕΡΙΤ θα αναθέσει εκποµπές, προγράµµατα,
αλλά και τις βασικές λειτουργίες της εταιρείας σε εξωτερικούς
συνεργάτες και ιδιωτικές εταιρείες.
Είχαµε πάρει στο παρελθόν για την κρατική τηλεόραση θέση,
µια τηλεόραση που συστηµατικά µας συκοφαντούσε ως κόµµα
και δεν µας έδινε βήµα όπως έπρεπε. Είχε φτάσει όντως ένα κατάντηµα µε χειρισµούς των κοµµάτων του πολιτικού κατεστηµένου. Παρ’ όλα αυτά, η µεθόδευση της τότε τρικοµµατικής µνηµονιακής συγκυβέρνησης δεν έδωσε καµµία λύση.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Για την τροπολογία υπ’ αριθµ. 1455 θα πούµε και πάλι ότι χρειάζονται πολλές αναγνώσεις, για να καταλάβει κανείς πού αποσκοπεί η τροπολογία. Κινδυνεύω να χαρακτηριστώ κουραστικός,
αλλά θα θέλαµε να ξέραµε ποιος είναι ο πολιτικός σχεδιασµός.
Αυξηµένες αρµοδιότητες δίνονται και πάλι σε πρόσωπα, που δεν
είναι καν αιρετά, δεν είναι καν εκπρόσωποι του ελληνικού λαού,
αλλά συνήθως είναι κοµµατική προέκταση των αντίστοιχων Κυβερνήσεων και των Υπουργών. Αυτός είναι ο εξορθολογισµός διοίκησης που οραµατίζεται και ευαγγελίζεται ο κ. Μητσοτάκης;
Οι τροπολογίες είναι πάρα πολλές. Θα ήθελα να σχολιάσω και
τις τέσσερις τροπολογίες που κατατέθηκαν µόλις χτες. Είναι
πραγµατικά απαράδεκτο αυτό που γίνεται. Μάλιστα, κάποιες από
αυτές έχουν και προεκλογικό χαρακτήρα. Επαναλαµβάνουµε το
αίτηµά µας να αποσυρθούν όλες οι τροπολογίες.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Ο συνάδελφος, ο κ. Θωµάς Ψύρρας, ειδικός αγορητής της ΔΗΜΑΡ, έχει
τον λόγο.
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Συζητάµε για την απλούστευση της αδειοδότησης για την
άσκηση της οικονοµικής δραστηριότητας. Ήδη έχουν ακουστεί
πάρα πολλά και στις επιτροπές και στις συνεδριάσεις και στην
ακρόαση των φορέων.
Εµείς, ως ΔΗΜΑΡ, επιφυλαχθήκαµε κυρίως για το άρθρο 18,
όχι µε την έννοια ότι δεν το θεωρούµε µια καλή ιδέα. Εκφράσαµε,
όµως, επιφυλάξεις για το αν είναι δυνατόν και το συγκεκριµένο
άρθρο, αλλά και συνολικά ο νόµος να αναφέρεται σ’ αυτήν τη
χώρα. Αν η Ελλάδα ήταν Φινλανδία, θα µπορούσε να υπάρχει
ένας τέτοιος νόµος και να είναι άµεσα εκτελέσιµος. Δηλαδή, θα
ήταν µια χώρα που θα είχε ένα κτηµατολόγιο, που θα είχε φροντίσει να κάνει έγκαιρα το γενικό χωροταξικό –πρώτα αυτό και
µετά τα ειδικά χωροταξικά– ώστε να υπάρχει για τον επιχειρηµατία µια συγκεκριµένη βάση, η οποία θα του δίνει τη δυνατότητα
και τη βεβαιότητα ότι η δραστηριότητά του δεν θα πάει στον
βρόντο.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ)
Αντί, κύριε Υπουργέ, να επιµείνω και να επισηµάνω συγκεκριµένα σηµεία του νοµοσχεδίου -πράγµα που το κάνουµε πάρα
πολλοί όλες αυτές τις µέρες- θα σας πω ένα σενάριο.
Έστω, λοιπόν, ότι ήµουν νέος –µακάρι να γινόταν αυτό!- και
ήθελα να ασκήσω µία επιχειρηµατική δραστηριότητα, ας πούµε
να επενδύσω τα χρήµατά µου σε υδατοκαλλιέργειες, και είχα το
συγκεκριµένο νόµο µπροστά µου. Το πρώτο πράγµα το οποίο θα
µε έσκιαζε είναι ακριβώς τα πρόστιµα και οι διοικητικές κυρώσεις, τα οποία θα µπορούσαν να δηµιουργήσουν για εµένα µια
διάθεση αρνητισµού: «τι πάω να κάνω µε αυτά;». Αν υποθέσουµε,
λοιπόν, ότι πραγµατικά αυτό θα µπορούσα να το ξεπεράσω στη
λογική πως, από την ώρα που µου δίνονται διάφορες δυνατότητες για µια εύκολη αδειοδότηση, εγώ θα προχωρήσω, γιατί θέλω
να είµαι σύννοµος, να υπηρετήσω όλα αυτά που λέει το νοµοσχέδιο και να προχωρήσω.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας): Δείτε τώρα και τη δική µου θέση. Στον κ.
Μωραΐτη τα πρόστιµα φαίνονται χαµηλά, σε εσάς υψηλά.
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Ναι, το καταλαβαίνω, είναι διαφορετική λογική. Ο επιχειρηµατίας δεν θα σας έλεγε το ίδιο πράγµα. Λογικό
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είναι.
Εφ’ όσον, λοιπόν, θα κάνω µiα επιχείρηση υδατοκαλλιέργειας,
θα µπλοκαριστώ στο εξής: Η υδατοκαλλιέργεια είναι µια δραστηριότητα, που ασκείται σε υδάτινες εκτάσεις προφανώς, οι οποίες
στη συντριπτική τους πλειονότητα είναι δηµόσιο αγαθό, ανήκουν
στην κυριότητα του δηµοσίου, είναι τα ποτάµια και η θάλασσα.
Πώς θα γινόταν αυτή η µίσθωση ή παραχώρηση των αναγκαίων
αυτών εκτάσεων που έχω; Στο παρελθόν γινόταν µέσα από το
δηµόσιο, καθαρά κεντρικά είτε µέσω των αποκεντρωµένων διοικήσεων. Εδώ πέρα µε ποιο τρόπο θα γινόταν;
Το δεύτερο πράγµα που πιθανώς θα µε µπλόκαρε είναι ότι σε
αυτήν τη συγκεκριµένη δραστηριότητα, επειδή ανήκει στα τρόφιµα, έχει ως τελικό προϊόν το τρόφιµο, πρέπει υποχρεωτικά να
τηρηθεί το HACCP, που αφορά την προστασία της δηµόσιας
υγείας. Αυτό εγκρίνεται από την Κτηνιατρική Υπηρεσία. Κατά συνέπεια, γιατί να αναζητήσω το ελάχιστο πρότυπο, αφού έχω ένα
άλλο πρότυπο πολύ πιο ισχυρό;
Τρίτο σηµείο, που επίσης θα µε µπλόκαρε, είναι ότι για την
άσκηση της συγκεκριµένης δραστηριότητας, επειδή τα κατάλληλα ύδατα είναι λίγα –και θαλάσσια και γλυκά- θα χρειαζόµουν
µια σειρά από περαιτέρω εγκρίσεις λειτουργίας, που αφορούν
τέτοιες επιχειρήσεις. Πάλι πώς θα γινόταν αυτό;
Σήµερα, η έγκριση λειτουργίας των επιχειρήσεων υδατοκαλλιέργειας γίνεται από αρµόδιες υπηρεσίες αλιείας του δηµοσίου
µέσω των αποκεντρωµένων διοικήσεων, µε έκδοση σχετικής
άδειας λειτουργίας, που εµπεριέχει και περιβαλλοντική αδειοδότηση, αλλά και άδεια χρήσης νερών, ενώ υπάρχει και κτηνιατρική
αδειοδότηση, η οποία είναι σύµφωνη µε την κοινοτική νοµοθεσία.
Με την ΚΥΑ 31722/2011 έχει εγκριθεί ήδη ειδικό χωροταξικό
πλαίσιο σχεδιασµού και αειφόρου ανάπτυξης για τις υδατοκαλλιέργειες, στο οποίο θεσπίζονται περιοχές ανάπτυξης υδατοκαλλιεργειών, εντός των οποίων θα χωροθετηθούν περιοχές οργανωµένης ανάπτυξης υδατοκαλλιέργειας.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΘΑΝΟΣ) ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Είναι οι ΠΟΑΥ.
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Οι ΠΟΑΥ. Με βάση αυτό, λοιπόν, θα προχωρούσα.
Συνεπώς, οι διατάξεις του σχεδίου νόµου για τον περιορισµό
του αριθµού των εγκρίσεων και τη σχετική διαγωνιστική διαδικασία, που υπάρχει στο άρθρο 11, ή για τη δυνητικότητα υποβολής
µελετών για υποστήριξη του αιτήµατος έγκρισης λειτουργίας,
που υπάρχει στο άρθρο 14, για τη δηµιουργία των οργανωµένων
υποδοχέων, που υπάρχει στο άρθρο 18, που αφορά τη χορήγηση
έγκρισης λειτουργίας για µια συγκεκριµένη εδαφική περιοχή, δεν
είναι δυνατόν να εφαρµοστούν από τις περιφέρειες ή από τα επιµελητήρια, παρά µόνο από µια δηµόσια αρχή.
Συγχρόνως, µε όλα αυτά που θα σκεφτόµουν και που θα ήταν
δυνατόν να µε µπλοκάρουν και να µου δηµιουργήσουν προβληµατισµό για το πώς θα επενδύσω, θα είχα και το εξής: ότι την
ώρα που θα αποφάσιζα να κάνω την επένδυσή µου, θα είχα
µπροστά µου και την Ελληνική Βουλή, η οποία συντόµως θα συζητήσει την ανάπτυξη των υδατοκαλλιεργειών και όπως λέγεται,
µέσα από αυτήν τη συζήτηση θα εκσυγχρονιστεί η αδειοδότηση
των µονάδων υδατοκαλλιέργειας κ.λπ. µέσω της ανάπτυξης ενός
ειδικού χωροταξικού.
Κύριε Υπουργέ, µετά από όλα αυτά ξέρετε τι θα έκανα; Μάλλον θα σταµατούσα και θα έλεγα «πού πάω να επενδύσω;» και
κατά πάσα πιθανότητα θα άνοιγα µπαρ.
Είναι ένα πρόβληµα. Δυστυχώς, είναι ένα πρόβληµα. Καταλαβαίνω την προσπάθειά σας, για να διευκολυνθούν οι αδειοδοτήσεις, αλλά πρέπει τα πράγµατα να είναι ξεκαθαρισµένα: Κανένας
δεν είναι δυνατόν να επενδύει στην ασάφεια. Σταµατώ εδώ και
έρχοµαι σε δύο τροπολογίες, οι οποίες αφορούν την ΕΡΤ.
Η πρώτη είναι η υπ’ αριθµόν 1440, η οποία αναφέρεται στη γεωγραφική εµβέλεια εκποµπής ψηφιακού σήµατος. Είναι χαρακτηριστικό, κύριοι συνάδελφοι, ότι ήδη στην εισηγητική έκθεση
διαβάζουµε για το υφιστάµενο πλαίσιο εµβέλειας «των θεωρούµενων σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία ως νοµίµως λειτουργούντων». «Θεωρούµενων», λοιπόν. Ουσιαστικά η χρησιµοποίηση της λέξης «θεωρούµενων» περιγράφει και την ασυδοσία που
υπάρχει γύρω από αυτό το ζήτηµα.
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Υπάρχει ένας κατάλογος εκατό τηλεοπτικών σταθµών. Πάνω
από εκατό κανάλια εκπέµπουν και θα ενταχθούν στο νέο ψηφιακό
σήµα. Ουσιαστικά η τροπολογία έρχεται να αντιµετωπίσει την
αποχή των περιφερειακών καναλιών από την ψηφιακή µετάβαση.
Υποχρεώνει όλους να εκπέµψουν µέσω της «DIGEA». Υπάρχει
ένα ουσιαστικό πρόβληµα και για την προσωρινή νοµιµότητα
αλλά και ένα πρόβληµα µε την Επιτροπή Ανταγωνισµού.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Γρήγορα-γρήγορα να αναφερθώ στο ζήτηµα της ΕΡΤ. Η τροπολογία µε τον αριθµό 1456 αφορά την ειδική διαχείριση της ΕΡΤ
για την εκκαθάρισή της, χωρίς να µεταβιβάζει τα στοιχεία της
ΕΡΤ στο νέο διάδοχο σχήµα της ΝΕΡΙΤ. Με αυτόν τον τρόπο επιχειρείται να νοµιµοποιηθεί η λειτουργία της ΝΕΡΙΤ ως δηµόσιου
φορέα παροχής ραδιοτηλεοπτικού υλικού.
Η σηµαντικότερη διαφωνία µας µε την τροπολογία είναι η επαναλαµβανόµενη θέληση της Κυβέρνησης να επιβάλει ανταποδοτικό τέλος, το οποίο χρεώνεται από την 1-1-2014, χωρίς ωστόσο
να έχει ανταποκριθεί η Κυβέρνηση σε έναν ραδιοτηλεοπτικό
φορέα που θα φιλοξενεί δύο τηλεοπτικούς σταθµούς, τρεις ραδιοφωνικές συχνότητες και ένα δορυφορικό κανάλι.
Στην πρώτη παράγραφο της τροπολογίας παρατηρούµε µια
αδικία προς τους πρώην εργαζοµένους της ΕΡΤ. Ενώ το κλείσιµο
της ΕΡΤ έγινε στις 23.15’, στις 11-6-2013, ο υπολογισµός των
αποζηµιώσεων λόγω λύσης της σύµβασης θα υπολογιστεί από
11-5-2013, καθώς για ένα τέταρτο δεν θεωρείται ολοκληρωµένος
µήνας και εποµένως ουσιαστικά τους κόβεται ένα µηνιάτικο.
Η παράγραφος 4 επιµηκύνει για άγνωστο χρόνο την εκκαθάριση της ΕΡΤ, καθώς η φράση «µέχρι τη σύσταση και τη λειτουργία του νέου φορέα» αντικαθίσταται από τη φράση «µέχρι την
ολοκλήρωση του έργου της ειδικής εκκαθάρισης».
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ.)
Η παράγραφος 5 αναφέρει ότι ο ειδικός εκκαθαριστής θα µπορεί να διαχειρίζεται προγράµµατα που ήταν συγχρηµατοδοτούµενα ή χρηµατοδοτούµενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, για να
µη χαθούν οι πόροι της χρηµατοδότησης, αλλά δεν αφήνει να
εννοηθεί πώς µια εταιρεία που τελεί σε εκκαθάριση θα εκµεταλλευθεί τα έργα αυτά, χωρίς να έχει αντικείµενο εργασιών και
χωρίς να παραχωρούνται στη διάδοχη κατάσταση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συντοµεύετε,
κύριε συνάδελφε.
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Γι’ αυτό και αυτές τις δύο τροπολογίες θα
τις καταψηφίσουµε.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε
πολύ.
Τον λόγο έχει η κ. Μανωλάκου από το Κοµµουνιστικό Κόµµα
Ελλάδας.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Πρόκειται για ένα αντιδραστικό
και εχθρικό για τον λαό νοµοσχέδιο. Οι τροπολογίες, οι οποίες
στην κυριολεξία πέφτουν βροχή, το κάνουν χείριστο.
Θωρακίζει ακόµα περισσότερο την εκµετάλλευση από τους
επιχειρηµατικούς οµίλους, µε στόχο την κερδοφορία τους, σε
όλες τις οικονοµικές τους δραστηριότητες. Δεν έχουν τελειωµό
τα προνόµιά τους.
Υπονοµεύει το νοµοσχέδιο αυτό την ασφάλεια των εργαζοµένων, τη δουλειά και το εισόδηµα των ναυτεργατών, την προστασία του περιβάλλοντος, την ασφάλεια και την υγεία των καταναλωτών, αφού οι έλεγχοι θα γίνονται εκ των υστέρων.
Εξ άλλου, «ανάπτυξη και λιτότητα πάνε µαζί στον δρόµο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και των µονοπωλίων», όπως λέει ο σηµερινός τίτλος του «ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗ» και έχει δίκιο.
Είναι και αυτός ένας νόµος-πλαίσιο που εξειδικεύεται ανά οικονοµική δραστηριότητα, λαµβάνοντας υπ’ όψιν απαιτήσεις µεγάλων οικονοµικών συµφερόντων. Εκχωρείτε αιγιαλό και
παραλίες, στα οποία σίγουρα υπάρχει κερδοφορία και γι’ αυτό
υπήρξε διαµαρτυρία. Είναι προσαρµοσµένο στην ευρωκοινοτική
νοµοθεσία από το πρώτο του άρθρο, το οποίο, αν και γενικό και
περιγραφής, έχει σεβασµό στους περιορισµούς του Ευρωκοινο-
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τικού Δικαίου, όχι βέβαια στο συµφέρον του λαού.
Το Κεφάλαιο Β’ ασχολείται µε τις οικονοµικές δραστηριότητες.
Το άρθρο 4, ο πυρήνας του νόµου, υπερασπίζεται την οικονοµική
ελευθερία, δηλαδή την ίδια δραστηριότητα που είχε και ο ιδιοκτήτης του λούνα παρκ µε το τραγικό δυστύχηµα.
Στο άρθρο 5 βάζετε περιορισµούς στην ελεύθερη άσκηση οικονοµικής δραστηριότητας για λόγους δηµοσίου συµφέροντος,
όπως αναφέρεται, ταυτίζοντάς το µε το συµφέρον της άρχουσας
τάξης, ενώ καταργούνται έλεγχοι πριν από την άσκηση των δραστηριοτήτων.
Σε ό,τι αφορά τις τροπολογίες, η στάση σας είναι απαράδεκτη
και προκλητική. Καταθέσατε και άλλες, την ώρα που διαµαρτυρόµασταν για τις ήδη υπάρχουσες και δεν ξέρω µέχρι το βράδυ
πόσες θα κατατεθούν ακόµα.
Μέχρι και νέο νόµο περί αγροτικών συνεταιρισµών φέρατε.
Δεν ξέρω πού είναι ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Ο νόµος
που υπήρχε εδώ και τρία χρόνια δεν δούλεψε, ενώ οι αγροτικές
εταιρικές συµπράξεις είναι ανώνυµες εταιρείες µεγαλοπαραγωγών µε µετόχους. Ο κάθε µέτοχος µέχρι 20% µπορεί να έχει σε
ό,τι αφορά τον αριθµό των µετοχών, δηλαδή είναι συµπράξεις
κεφαλαίων και όχι κεφαλών.
Βεβαίως, τη µικροµεσαία αγροτιά την έχετε ξεγραµµένη. Ας
το συνειδητοποιήσουν, για να σας ξεγράψουν και αυτοί. Δίνετε
µία ακόµα παράταση –εγώ έχω χάσει τον λογαριασµό, δεν ξέρω
αν είναι η τέταρτη ή η πέµπτη- µέχρι τον Ιούλιο του 2014. Εµείς
το λέµε καθαρά. Καταψηφίζουµε την τροπολογία. Έχετε προνόµια και ενισχύσεις µόνο για τους µεγάλους.
Η τροπολογία για τους εφοπλιστές είναι στην κυριολεξία πειρατική. Προκλητικότατη ήταν και η οµιλία του Υπουργού Ναυτιλίας επιβεβαιώνοντας ότι είναι Υπουργός των εφοπλιστών και όχι
των ναυτεργατών.
Ενώνουµε τη φωνή µας µε το ναυτεργατικό συνδικαλιστικό κίνηµα. Απαιτούµε την απόσυρση της επαίσχυντης αυτής τροπολογίας, όπου οι επιχειρησιακές συλλογικές συµβάσεις υπερισχύουν των συλλογικών συµβάσεων και ο πλοιοκτήτης καθορίζει
πού και πότε θα σταµατήσει δροµολόγια πλοίων στην ακτοπλοΐα,
ανεξάρτητα σε ποια γραµµή είναι δροµολογηµένα. Είναι ωµή,
προκλητική η επίθεση ενάντια στους νησιώτες και τους ναυτικούς, καταδικάζοντας σε φτώχεια, µαρασµό και αποµόνωση ολόκληρες νησιωτικές περιοχές.
Για το Μέγαρο Μουσικής: Ναι, αδυνατεί να καλύψει τις λειτουργικές του δαπάνες. Οι εργαζόµενοι έχουν στείλει επιστολή,
λέγοντας ότι έχουν πέντε µήνες να πληρωθούν. Συζητιέται νέα
ρύθµιση, να υπάγεται στο κράτος. Όµως, µε χρήµατα του κράτους φτιάχτηκε, σκανδαλωδώς.
Είχε την επιχειρηµατική δράση, µε ακριβά εισιτήρια για το
κοινό και θα συνεχίσει πάλι στην ίδια βάση τη λειτουργία του,
όποια µορφή και να πάρει. Εδώ ενοικιάζονται οι αίθουσες ακόµα
και στην Κρατική Ορχήστρα Αθηνών.
Εµείς ζητάµε την άµεση πληρωµή των εργαζοµένων και την
κατοχύρωση της εργασίας τους. Αυτό δεν το εξασφαλίζει η τροπολογία, γι’ αυτό εκφραζόµαστε µε το «λευκό».
Απαράδεκτη και κατάπτυστη είναι η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 1455 για την επιλογή διευθυντών. Είναι το νέο µοντέλο
δηµόσιας διοίκησης, µε ιδιώτες αξιολογητές. Αυτούς που έχουν
µέχρι δεκατρία χρόνια, τους βγάζετε σε κινητικότητα, δηλαδή
απολύονται, τους πετάτε σαν στηµένες λεµονόκουπες. Δεν θα
παίρνουν ούτε αποζηµίωση. Αφορά σχολικούς φύλακες, καθαρίστριες και όσους ακολουθήσουν. Απαράδεκτο!
Σε ό,τι αφορά τους γεωτεχνικούς, µε το συγκεκριµένο προεδρικό διάταγµα προωθείται άνοιγµα του επαγγέλµατος σε απόφοιτους µη αξιόπιστων σχολών, που προσφέρουν πτυχία τα
οποία οδηγούν στη δυνατότητα άσκησης του επαγγέλµατος του
γεωτεχνικού χωρίς απαραίτητη επάρκεια και εγκυρότητα επιστηµονικής υποδοµής. Είναι οι προσαρµογές στις ευρωκοινοτικές
οδηγίες.
Καταψηφίζουµε επίσης την τροπολογία που ετοιµάζει την πώληση του φυσικού αερίου, κάτι που θέλει καθαρό νοµικό πλαίσιο
και, βέβαια, έχουµε ταχθεί ενάντια στα έργα για τη δεξαµενή στη
Ρεβυθούσα.
Σε ό,τι αφορά την τροπολογία µε γενικό αριθµό 1457, την κα-
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ταψηφίζουµε. Ευνοεί την κατηγορία όχλησης διάφορων δραστηριοτήτων. Οδηγεί σε επιβάρυνση του περιβάλλοντος και του βιοτικού επιπέδου. Είναι απαράδεκτη, φωτογραφική ρύθµιση. Κατά
τα άλλα, µας προπαγανδίζετε στην οµιλία σας, κύριε Υπουργέ,
ότι δεν αλλάζει τίποτε στον περιβαλλοντικό νόµο. Ταυτόχρονα,
καταργείτε την υποχρεωτική εγχώρια αξιοποίηση των εξορυσσόµενων µεταλλευτικών ορυκτών, που ίσχυε µέχρι πρότινος.
Ουσιαστικά, αυτό το νοµοσχέδιο το εντάσσετε στο νέο αναπτυξιακό πρότυπο για απλοποίηση διαδικασίας αδειοδότησης –
και είναι βραχνάς η γραφειοκρατία- µε µείωση εγγράφων κι
ελέγχων, για την επιχειρηµατικότητα όµως κι όχι για τις λαϊκές
ανάγκες.
Με αυτήν την έννοια, δεν αµφιβάλλουµε καθόλου ότι οι εκπρόσωποι του Πρωθυπουργού, όπως µας ενηµερώσατε, θα ενδιαφερθούν για τη γρήγορη έκδοση κάθε προεδρικού διατάγµατος
και υπουργικής απόφασης για να εξασφαλίσουν συγκέντρωση
και κερδοφορία του κεφαλαίου.
Βέβαια η διευκόλυνση αδειοδότησης αφορά σχεδόν το σύνολο της οικονοµικής δραστηριότητας, δηλαδή και µικροεπαγγελµατίες. Όµως αυτοί δέχονται την πίεση της συντριβής τους
µε την άγρια πολιτική σας, για να συγκεντρωθεί το αντικείµενο
δραστηριότητάς τους στους επιχειρηµατικούς οµίλους τους
οποίους στηρίζετε µε επιµονή και συνέπεια.
Σε ό,τι αφορά, τέλος, τις τροπολογίες για τη ΝΕΡΙΤ και τις τηλεοπτικές συχνότητες εµείς τις καταψηφίζουµε. Ευνοούν τη συγκέντρωση τηλεοπτικών συχνοτήτων σε λίγους.
Δεν ξέρω αν µέχρι το τέλος του νοµοσχεδίου θα φέρετε κάτι
άλλο. Θα τα πούµε και στη δευτερολογία µας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τον λόγο έχει ο
κ. Κασαπίδης. Είναι εδώ;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Δεν είναι εδώ, κύριε Πρόεδρε. Μπορώ
να τον αντικαταστήσω; Θα ήθελα τον λόγο όµως µετά τον επόµενο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Εισερχόµεθα,
λοιπόν, τώρα στον κατάλογο των οµιλητών επί των άρθρων και
των τροπολογιών.
Τον λόγο έχει πρώτος ο κ. Δηµήτριος Κοδέλας.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΔΕΛΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Δεν θα µιλήσω για το σχέδιο νόµου, εκτός αν µου µείνει χρόνος, παρά µόνο για τον καταιγισµό των τροπολογιών στα νοµοσχέδια του τελευταίου χρονικού διαστήµατος και ειδικά στο
σηµερινό. Έχουµε το φαινόµενο Υπουργοί να τις εισηγούνται στο
µέσον ή στο τέλος της διαδικασίας της συζήτησης του εκάστοτε
νοµοσχεδίου και να φεύγουν.
Εδώ θα ήθελα να ρωτήσω το εξής: Ο κ. Τσαυτάρης, ο οποίος
για δεύτερη φορά, σε δεύτερο νοµοσχέδιο αυτήν την εβδοµάδα,
φέρνει µία τροπολογία, αυτήν τη φορά για τους συνεταιρισµούς,
θα περάσει κατ’ αρχάς να µας εισηγηθεί την τροπολογία του;
Δεν µπορεί όπου βρει νοµοσχέδιο να µπαίνει σαν σφήνα µία τροπολογία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και
ο Υπουργός να αποχωρεί. Ας µας εξηγήσει γιατί φοβάται τη δηµόσια συζήτηση, γιατί φοβάται και αποφεύγει τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες και γιατί κρύβεται.
Θα αναφερθώ σε τρία ζητήµατα αυτής της εβδοµάδας που
είχαν σχέση µε τον αγροτικό τοµέα. Το ένα ζήτηµα είναι οι βοσκότοποι. Πρόκειται για µία τροπολογία που ψηφίστηκε χθες και
για την οποία εκφράσαµε τις επιφυλάξεις µας. Εκτιµούµε ότι έχει
διατάξεις που είναι πολύ πιθανόν να κριθούν ως αντισυνταγµατικές, καθώς καθορίζουν τον χαρακτήρα εκτάσεων και όχι τις χρήσεις.
Επίσης, έχει διατάξεις πρόχειρες και µε µεγάλες ασάφειες και
αν τις διαβάσει κάποιος άνθρωπος που έχει µία στοιχειώδη επιστηµονική γνώση, µπορεί να καταλάβει την προχειρότητα. Για
παράδειγµα, µπορεί να διαβάσει κάποιος τη διάταξη που λέει ότι
εντός περιοχής βόσκησης είναι επιτρεπτό να οικοδοµούνται κατασκευές και κτήρια και να καταλάβει ότι δεν υπάρχει καµµία
προδιαγραφή, κανένας προσδιορισµός, τίποτα.
Αυτά τα λέµε για να γνωρίζει ο κόσµος και κυρίως οι κτηνοτρόφοι ότι αυτά που ψηφίστηκαν ενδεχοµένως να είναι φρούδες
ελπίδες και να δηµιουργήσουν ένα µεγάλο πρόβληµα στο θέµα
των επιδοτήσεων για την περίοδο 2014-2020. Είναι ένα πρόβληµα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΛΓ’ - 7 ΜΑΪΟΥ 2014

το οποίο υποτίθεται ότι έρχεται να λύσει αυτή η τροπολογία.
Ας µη βιαστούν οι Βουλευτές της συγκυβέρνησης να µας κατηγορήσουν ότι εµείς είµαστε αυτοί που δεν θέλουµε να πάρουν
ενισχύσεις οι κτηνοτρόφοι –αυτό προφανώς δεν ισχύει- γιατί
πρώτα θα πρέπει να εξηγήσουν ποιος ευθύνεται που για την προηγούµενη περίοδο είχαµε τεράστια πρόστιµα, τα οποία πλήρωσαν οι κτηνοτρόφοι και οι Έλληνες φορολογούµενοι, σε σχέση
ακριβώς µε τους βοσκοτόπους και, δεύτερον, ποιος θα πληρώσει
αν η συγκεκριµένη τροπολογία κριθεί τελικά αναποτελεσµατική
για τον στόχο που έρχεται να εξυπηρετήσει.
Ζητάµε από τον Υπουργό να έρθει στην Επιτροπή Παραγωγής
και Εµπορίου, για να συζητήσουµε αναλυτικά την τροπολογία
αυτή και πραγµατικά να φτιάξουµε ένα πλαίσιο τέτοιο, το οποίο
να λύνει το πρόβληµα των βοσκοτόπων που κρατά πολύ καιρό
στη χώρα µας.
Το δεύτερο ζήτηµα έχει να κάνει µε τη σηµερινή τροπολογία
που αφορά τους γεωτεχνικούς. Οι γεωτεχνικοί είναι στο στόχαστρο για πάνω από έναν χρόνο, µε διαρκείς και αποσπασµατικές
νοµοθετικές ρυθµίσεις, πάντα σε άσχετα νοµοσχέδια. Με τον ν.
4254/2014 καταργήθηκε η διάταξη που προέβλεπε ότι το επάγγελµα του γεωτεχνικού εξασκείται κατά αποκλειστικότητα από
γεωτεχνικούς. Με την τροπολογία που φέρνετε, καθώς και µε την
τροπολογία που ψηφίσατε χθες, όπου οι τίτλοι των πανεπιστηµίων εξισώνονται µε τους τίτλους των κολλεγίων, επιχειρείτε ένα
τελειωτικό χτύπηµα γενικά στον γεωτεχνικό κλάδο.
Ας µας πει, όµως, ο κ. Τσαυτάρης, ο οποίος είναι και καθηγητής, τι θα λέει στους φοιτητές του καθώς και στους συναδέλφους του καθηγητές, σε σχέση µ’ αυτήν τη διάταξη που συνυπογράφει.
Επίσης, θα ήθελα να ρωτήσω µήπως υπάρχουν κάποια πολύ
συγκεκριµένα συµφέροντα που έχουν σχέση µε τη «GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ» και µε συγκεκριµένη σχολή στη χώρα µας, οι οποίοι
κρύβονται πίσω από την αγωνιώδη προσπάθεια να περάσει αυτή
η διάταξη στην ελληνική Βουλή.
Επειδή, µάλιστα, αναφέρθηκα στη «GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ», θα
ήθελα να πω και απ’ αυτό το Βήµα, αφού ο Υπουργός δεν έρθει
στις κανονικές διαδικασίες να τα συζητήσουµε, ότι το ΟΣΔΕ του
2014 µετατρέπεται σε ένα νέο χαράτσι για τους αγρότες, µέσα
από την ανάθεσή του στη «GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ», το οποίο αποτελείται από την Τράπεζα Πειραιώς, την ΠΑΣΕΓΕΣ και από µία ιδιωτική εταιρεία, τη «NEUROPUBLIC».
Η Τράπεζα Πειραιώς έχει αναλάβει εργολαβικά όλον τον αγροτικό χώρο και κατ’ ανάθεση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης της ελληνικής Κυβέρνησης. Το αποτέλεσµα θα το δουν
άµεσα οι παραγωγοί, όταν θα πάνε να κάνουν τις δηλώσεις τους,
καθώς θα υπάρχουν πολύ αυξηµένες τιµές για να κάνουν το αυτονόητο, δηλαδή να δηλώσουν τις εκτάσεις τους, καθώς το on
line σύστηµα εξυπηρετεί ελάχιστους απ’ αυτούς.
Τέλος, ήρθε χθες το βράδυ µία τροπολογία –είναι βραδινές
αυτές- που έχει να κάνει µε τους συνεταιρισµούς. Επί δύο χρόνια, το µόνο που έκανε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και
επικύρωνε η ελληνική Βουλή ήταν οι παρατάσεις σε σχέση µε
τον ν. 4015. Αντί να καταλήξουµε σε µία πραγµατική διαδικασία
µέσα από την Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου και σε ένα
σχέδιο νόµου σε σχέση µε τους συνεταιρισµούς, έρχεται τελευταία στιγµή µία βραδινή τροπολογία, για να νοµοθετήσει γι’ αυτό
το πολύ σηµαντικό ζήτηµα που αφορά την οργάνωση των παραγωγών και τον συνεταιριστικό χώρο στη χώρα µας.
Μ’ αυτήν την τροπολογία µετατρέπονται ακόµα περισσότερο
οι συνεταιρισµοί σε επιχειρήσεις και ανοίγει το παράθυρο για την
πλήρη εκποίηση παραγωγικών εγκαταστάσεων.
Αναφέροµαι στο σηµείο όπου πλέον οι ανενεργοί συνεταιρισµοί µπορούν όχι απλά να µισθώνουν παραγωγικές εγκαταστάσεις τους που είναι εν λειτουργία, αλλά και να τις µεταβιβάζουν.
Αν σε έναν χρόνο δεν έχουν προχωρήσει σε αυτές τις διαδικασίες, τότε αυτές τις αναλαµβάνει ο εκκαθαριστής, για να εκποιηθούν σε κάθε λογής συµφέροντα που βρίσκονται και θέλουν να
βρίσκονται στον χώρο -και µιλάµε για ιδιωτικά µεγάλα συµφέροντα.
Επίσης, προφανώς, ρυθµιστής της όποιας εξυγίανσης είναι και
πάλι η Τράπεζα Πειραιώς. Τα σχέδια τα οποία θα συντάσσονται
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θα ελέγχονται, θα εγκρίνονται από την τράπεζα όπου έχουν χρέη
οι συνεταιρισµοί. Γνωρίζετε όλοι ότι µετά την εκποίηση της ΑΤΕ
και µετά το χάρισµα στην Τράπεζα Πειραιώς, αυτή είναι πλέον
που θα ελέγχει τα πάντα γύρω από αυτήν τη διαδικασία. Καταλαβαίνετε λίγο πολύ πού οδηγούµαστε.
Για εµάς χρειάζεται ένα πλαίσιο απόλυτης διαφάνειας για τη
λειτουργία των συνεταιρισµών, ένα πλαίσιο που θα είναι παραγωγικό και θα στηρίζει τους παραγωγούς και την οργάνωσή
τους, ένα πλαίσιο που θα προστατεύσει µε κάθε τρόπο την περιουσία των συνεταιρισµών, θα τη θέσει στην υπηρεσία ενός σχεδίου παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας και δεν θα την
εκποιήσει σε ιδιωτικά συµφέροντα.
Καλούµε τον Υπουργό, λοιπόν, να πάρει πίσω την τροπολογία
αυτή και να τη φέρει µε την κανονική διαδικασία, ώστε να ακουστούν όλες οι απόψεις, όλες οι πτυχές, και ύστερα µε κανονικό
τρόπο να νοµοθετήσει η ελληνική Βουλή.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Δώστε µου µισό λεπτό ακόµη, κύριε Πρόεδρε.
Τελειώνοντας θα ήθελα να πω, κύριε Χατζηδάκη, ότι κάποιος
θα αναρωτιόταν αν είστε ο ίδιος άνθρωπος που ήταν ο υπεύθυνος του νοµοσχεδίου για τις λαϊκές αγορές. Ήσασταν πολύ σκληρός σε σχέση µε τη φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα
των λαϊκατζήδων. Όµως, σας βλέπω πολύ µαλακούς σήµερα µε
την τροπολογία που φέρνετε για το Μέγαρο Μουσικής.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας): Δεν την καταψηφίζετε όµως. Αφού είστε
τόσο επικριτικοί, γιατί δεν την καταψηφίζετε;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΔΕΛΑΣ: Δεν την καταψηφίζουµε µόνο και
µόνο για να πληρωθούν οι εργαζόµενοι, κύριε Χατζηδάκη.
Όµως, πείτε µου λίγο ποια είναι η λογική η δικιά σας, που είστε
πολύ αυστηροί µε τους λαϊκατζήδες, που είστε πολύ φθηνοί στα
πίτουρα και πολύ ακριβοί στο αλεύρι. Γιατί εδώ πέρα µε το Μέγαρο Μουσικής αυτό που αναφέρετε…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας): Ας την καταψηφίσετε τότε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ, αν
έχετε την καλοσύνη, µην κάνετε διάλογο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΔΕΛΑΣ: Δεν είναι δυνατόν να εξαιρείτε µε τέτοια άνεση…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Κοδέλα,
έχετε ζητήσει παράταση του χρόνου σας. Σας παρακαλώ, όµως,
να µην ανοίγετε διαλόγους.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΔΕΛΑΣ: Δεν είναι δυνατόν να υιοθετείτε άλλη
λογική για τους µικρούς επαγγελµατίες των λαϊκών αγορών και
άλλη λογική και άλλα κριτήρια για τους µεγάλους. Αυτό το είχα
επισηµάνει και αναδείξει στην τοποθέτησή µου, ότι ακριβώς είστε
ακριβοί στα πίτουρα και φθηνοί στο αλεύρι -αυτή είναι η ακριβής
έκφραση- και µόλις την επόµενη ηµέρα της ψήφισης του νοµοσχεδίου αυτό περίτρανα αποδεικνύεται.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ, συντοµεύετε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΔΕΛΑΣ: Τελειώνοντας, θα αναφερθώ πάλι σε
σχέση µε εσάς, κύριε Χατζηδάκη. Ένας παραγωγός για να πάει
στη λαϊκή χρειάζεται επτά µε οκτώ εγκρίσεις, δηλώσεις, χαρτιά
κ.λπ. Εδώ βλέπω ότι ένας επιχειρηµατίας θα µπορεί να κάνει την
οποιαδήποτε µεγάλη επένδυση µε µια υπεύθυνη δήλωση.
Καλά δεν συζητάµε για τη ρύθµιση κατά την οποία εάν οι υπηρεσίες καθυστερήσουν πέραν των πενήντα ηµερών, τότε θεωρείται ότι έχουν κάνει αποδεκτό το αίτηµα του εκάστοτε
επιχειρηµατία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε συνάδελφε, τελειώνετε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΔΕΛΑΣ: Τελείωσα, κύριε Πρόεδρε.
Νοµίζω ότι όλα αυτά αναδεικνύουν µε ποιους είστε. Αναδεικνύουν, επίσης, και µέσα από τις δικές µας τοποθετήσεις µε ποιους είµαστε εµείς. Επίσης, αποδεικνύουν ποιος είναι µε το
συµφέρον της χώρας, που χώρα σηµαίνει κοινωνία, σηµαίνει κοινωνική πλειοψηφία, και ποιοι είναι µια µικρή µειοψηφία, µια εγ-
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χώρια ολιγαρχία, που διαρκώς εξυπηρετεί κι από αυτήν εδώ την
Αίθουσα.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τον λόγο έχει
ζητήσει για λίγο ο Υφυπουργός Εργασίας κ. Κεγκέρογλου.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα µπορούσα βέβαια να πω, ακούγοντας τα προηγούµενα, ότι
εµείς ψηφίζουµε την τροπολογία για να πληρωθούν οι εργαζόµενοι. Αν κάναµε το άλλο, είτε να την καταψηφίσουµε είτε να
αδιαφορούµε, τότε δεν θα πληρώνονταν οι εργαζόµενοι. Άρα τα
διλλήµατα είναι για όλους, δεν είναι προς µια πλευρά.
Πήρα, όµως, τον λόγο για την τροπολογία που έχουν καταθέσει τέσσερις συνάδελφοι. Είναι η µε γενικό αριθµό 1467 και ειδικό αριθµό 77, που έχουν καταθέσει οι συνάδελφοι κύριοι
Γεώργιος Κωνσταντόπουλος, Χρήστος Κέλλας, Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος και Μιχάλης Κασσής.
Η τροπολογία αφορά την εξυγίανση προνοιακών φορέων, νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Έχουµε γίνει όλοι µάρτυρες συζητήσεων –και εδώ στη
Βουλή- για τα προβλήµατα που έχουν ανακύψει σε γηροκοµεία,
όπως είναι το Γηροκοµείο Αθηνών και Βόλου, σε ιδρύµατα που
παρέχουν δευτεροβάθµια κοινωνική φροντίδα, όπως είναι το
Άσυλο Ανιάτων, και σε µια πλειάδα άλλων φορέων και ιδρυµάτων, που παρέχουν δευτεροβάθµια κλειστή φροντίδα.
Με την τροπολογία αυτή, µε τις διατάξεις που εισηγούνται οι
συνάδελφοι προς ψήφιση στη Βουλή, κατ’ αρχάς, δηµιουργείται
ένας φορέας -όχι νέος, όχι καινούργια δοµή- από υπάρχουσες
υπηρεσίες και υπάρχουσες δοµές της Γενικής Γραµµατείας
Πρόνοιας για την εποπτεία αυτών των φορέων.
Προβλέπεται η δυνατότητα να καταθέσουν ένα σχέδιο εξυγίανσης, µε βάση το οποίο θα προβλέπεται συγκεκριµένη χρονική διάρκεια στην οποία θα πρέπει οι φορείς αυτοί, µε συγκεκριµένους κανόνες, να υπαχθούν σε ρυθµίσεις όσον αφορά και
τις ληξιπρόθεσµες οφειλές τους για κοινωνικές εισφορές, αλλά
και για χρέη προς το Υπουργείο Οικονοµικών. Παραδείγµατος
χάριν, είναι οι οφειλές προς το ΙΚΑ, οι οφειλές για Φόρο Ακίνητης
Περιουσίας.
Δίνουµε τη δυνατότητα µε το σχέδιο εξυγίανσης και τις προϋποθέσεις που αυτό βάζει, εφόσον κάνουµε αποδεκτή αυτήν την
τροπολογία, ο φορέας να εξυγιανθεί και να έχουµε ρύθµιση που
να ανταποκρίνεται στις δυνατότητες του φορέα να την ικανοποιήσει. Παραδείγµατος χάριν, για το ΙΚΑ είναι από εβδοµήντα δύο
έως εκατόν εξήντα δόσεις, ανάλογη ρύθµιση µε αυτήν που γίνεται για τους φορείς που µπαίνουν στο άρθρο 99 ή στο άρθρο
106β.
Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα της αξιοποίησης της ακίνητης
περιουσίας µε την επίβλεψη της εταιρείας του δηµοσίου. Η
«Εταιρεία Αξιοποίησης Ακινήτων του Δηµοσίου» αυτόµατα επιβλέπει αυτή τη διαδικασία, εφόσον υποβληθεί ένα σχέδιο εξυγίανσης και ενταχθεί το ίδρυµα σε αυτό.
Με δυο λόγια, µετά την υποβολή του σχεδίου εξυγίανσης από
τον φορέα, από το ίδρυµα, υπογράφεται ένα σύµφωνο εξυγίανσης ανάµεσα στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Πρόνοιας, που είναι το αρµόδιο εποπτεύον, το Υπουργείο Οικονοµικών και τον φορέα, προκειµένου να έχουµε ευνοϊκές ρυθµίσεις για τις οφειλές και, βεβαίως, να έχουµε παρακολούθηση
της λειτουργίας του σε σχέση ακόµη και µε τις αµοιβές οι οποίες
δίδονται, αλλά και τις δαπάνες και τις δηµοπρασίες, που πρέπει
να γίνονται για την προµήθεια πρώτων υλών.
Αυτή η διάταξη, λοιπόν, κρίνεται από εµάς ως απολύτως απαραίτητη, αλλά και ικανή να δώσει λύση στο µεγάλο ζήτηµα το
οποίο έχει προκύψει µε πάρα πολλά ιδρύµατα αυτήν την περίοδο.
Θα ήθελα, όµως, να ζητήσω από τον κύριο Υπουργό, εκτός
από το να κάνει δεκτή αυτήν την τροπολογία –γιατί πρέπει να την
κάνει δεκτή ο κ. Χατζηδάκης- να έχουµε και τη διαγραφή µίας
λέξης που είναι στο τέλος του δεύτερου άρθρου της τροπολογίας, στην παράγραφο 6, όπου αναφέρεται ότι «οι φορείς υποχρεούνται...» Η λέξη «υποχρεούνται» πρέπει να σβηστεί στην

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

παράγραφο αυτή, δεν χρειάζεται, είναι εκ του περισσού.
Στην παράγραφο 7 όµως, απ’ ό,τι βλέπω, έχει διορθωθεί και
λέει: «Οι φορείς που υπάγονται στο Παρατηρητήριο υποχρεούνται σε δηµόσια ετήσια λογοδοσία, µε ανάρτηση στο διαδίκτυο»
κ.λπ..
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Αλλάζετε κάτι,
κύριε Υπουργέ, ή δεν αλλάζετε; Γιατί δεν κατάλαβα.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Η τροπολογία, όπως έχει κατατεθεί, έχει απαλείψει τη φράση, οπότε το µόνο που ζητάµε
είναι ο αρµόδιος Υπουργός κ. Χατζηδάκης να κάνει δεκτή την
τροπολογία στο νοµοσχέδιο το οποίο συζητάµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε
πολύ.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, µου επιτρέπετε να κάνω µια
ερώτηση στον Υπουργό;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΗΔΟΝΗΣ: Καινούργια διαδικασία είναι τώρα
αυτή;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κοιτάξτε, θα
µπορούσε τώρα κάθε συνάδελφος να κάνει ερωτήσεις, εκτός Κανονισµού.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπος
είναι, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ορίστε, κυρία
Φωτίου, έχετε τον λόγο, αλλά, παρακαλώ, να είστε σύντοµη.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Ναι, κύριε Πρόεδρε.
Πολύ απλά, κύριε Υπουργέ, όσον αφορά το άρθρο 6 στο οποίο
αναφερθήκατε, δηλαδή «αναστέλλεται η ποινική δίωξη και η εκδίκαση ποινικών υποθέσεων» κ.λπ. για το αδίκηµα της µη καταβολής χρεών προς το δηµόσιο κ.ο.κ., σας ερωτώ: Γνωρίζετε εάν
υπάρχει ανοικτή ποινική δικογραφία επί του θέµατος το οποίο
µας εισηγείστε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε.
Θα απαντήσει ο Υπουργός, όταν θελήσει.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Τώρα να απαντήσει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ, πάρα πολύ! Εσείς θα πείτε στον Υπουργό πότε θα απαντήσει; Θα
απαντήσει όταν θα είναι έτοιµος να απαντήσει ο άνθρωπος.
Θα δώσω τον λόγο στον κ. Λοβέρδο, ο οποίος θα µιλήσει στη
θέση του κ. Κασαπίδη, για οκτώ λεπτά και εν συνεχεία θα ξεκινήσει η ειδική διαδικασία της άρσης ασυλίας.
Ορίστε, έχετε τον λόγο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θέλω ξεκινώντας την εισήγησή µου, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, να παρακαλέσω τον Υπουργό για µία συµπλήρωση σε µία
τροπολογία. Η Κυβέρνηση έχει καταθέσει και εσείς συνυπογράφετε ως δεύτερος µία τροπολογία για τον Οργανισµό Μεγάρου
Μουσικής, µε την οποία συµφωνώ απολύτως.
Επ’ ευκαιρία της ψήφισης αυτής της τροπολογίας, που δίνει
λύσεις άµεσες για θέµατα ηµερών, εβδοµάδων, µε εργαζοµένους απλήρωτους πέντε µήνες, µε υποχρεώσεις που απειλούν
τη διοίκηση του Μεγάρου, γιατί αφορούν την εφορία και τα
ασφαλιστικά ταµεία, ψηφίζω αυτήν την εµβαλωµατική λύση για
άµεση δράση, αναµένοντας την οριστική ρύθµιση του προβλήµατος, όπως και άλλοι συνάδελφοι από άλλα κόµµατα, άλλες
Κοινοβουλευτικές Οµάδες είπαν χθες. Ταυτίζοµαι µαζί τους και
περιµένουµε από την Κυβέρνηση, µε το που θα ανοίξει η Βουλή,
έναν σχεδιασµό που θα δώσει τέλος στην εκκρεµότητα.
Ωστόσο, θεωρώ, κύριε Υπουργέ -και σας παρακαλώ να το
δείτε ως συναρµόδιος- ότι, εάν όλοι έχουµε δεχθεί -όσοι θα στηρίξουµε, οι συντριπτικά περισσότεροι- ότι το βασικό µας κίνητρο
για τούτη εδώ την τροπολογία είναι να πληρωθούν οι εργαζόµενοι, η µη πληρωµή τους µέχρι τώρα έχει οδηγήσει στην αταξία,
στην ακαταστασία, που έχει νοµικές συνέπειες, όµως: τη διοίκηση να µην εξοφλεί και το ΙΚΑ. Και επειδή έχουµε δεχθεί ότι από
τη δυνατότητα που δίνει η τροπολογία πρώτα θα εξοφληθούν οι
εργαζόµενοι, για να γίνει αυτό και να κυριολεκτούµε, να µη λέµε
µόνο λόγια, πρέπει να ρυθµιστεί η οφειλή τους στο ΙΚΑ που γεννήθηκε αυτούς τους µήνες της καθυστέρησης, από τον Δεκέµβριο µέχρι σήµερα, µε έναν τρόπο που σχετίζεται µε τη ρύθµιση
των σαράντα οκτώ δόσεων, που η πρώτη θα εκκινεί τον επόµενο
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µήνα, δηλαδή αµέσως.
Νοµίζω ότι αυτή η µία ή οι δύο σειρές πρέπει να µπουν στην
τροπολογία 1435, για να την κάνουν άρτια και να γίνει στην
πράξη αυτό που θέλουµε, πρώτοι στις υποχρεώσεις του Μεγάρου που θα εκπληρώσει η διοίκησή του να είναι πράγµατι οι εργαζόµενοι.
Τώρα σε σχέση µε τη νοµοθετική σας πρωτοβουλία…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας): Έχετε κάποιο κείµενο γι’ αυτό;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Έχω, ναι. Έχω ένα κείµενο ενδεικτικό.
Μπορείτε εσείς να το κάνετε καλύτερο. Το καταθέτω αµέσως,
κύριε Υπουργέ. Έχω και το σκεπτικό δίπλα.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ανδρέας Λοβέρδος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Τώρα σε σχέση µε το σχέδιο νόµου, έχουµε συζητήσει µαζί την
ανάγκη µιας µεγάλης νοµοθετικής παρέµβασης, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, µε σκοπό να καταργηθούν οι αποκλεισµοί στην
ένταξη στην οικονοµική και κοινωνική ζωή του τόπου.
Τι είναι αποκλεισµός; Στην ελληνική διοικητική γραφειοκρατική
µηχανή αποκλεισµός είναι το να ζητάς µία άδεια για µία επιχειρηµατική δραστηριότητα και οι φορείς του δηµοσίου τελικώς να
σου απαντούν µετά από οκτώ µήνες, ένα χρόνο, δύο χρόνια, τρία
χρόνια, ποτέ. Είναι εν τοις πράγµασι αποκλεισµός.
Δεν µιλώ για νοµοθετικό, τυπικό αποκλεισµό. Μιλώ για ουσιαστικό αποκλεισµό, όπως είναι να έχεις δύο ευρώ στην άκρη, να
είσαι άνεργος και να ξέρεις ότι αν ζητήσεις αδειοδότηση για να
ασκήσεις µία µικρή, µεσαία ή και µεγάλη -αν µπορείς- επιχειρηµατική δραστηριότητα, να χρειάζεται τόσος χρόνος, ώστε να
απογοητευτείς, να χάσεις τα χρήµατά σου, κάποια να στα πάρει
ατελέσφορα η διαφθορά, να χαθείς κι εσύ µέσα στο πέλαγος της
γραφειοκρατίας. Πότε; Τώρα που η Ελλάδα ευηµερεί; Όχι. Τώρα
που η Ελλάδα έχει ένα εκατοµµύριο τριακόσιες πενήντα χιλιάδες
ανέργους. Τώρα που ακόµα και µία θέση εργασίας χρειάζεται.
Κανένας αριθµός δεν είναι περιττός, όλοι είναι χρήσιµοι. Τώρα,
κυρίες και κύριοι Βουλευτές, οµιλούµε εν µέσω µίας κατάστασης
κατά την οποία η γραφειοκρατία επιµένει.
Απευθύνοµαι σε όλους σας, κυρίες και κύριοι Βουλευτές.
Τώρα που ακόµα και µία θέση εργασίας είναι κρίσιµη, το µικρότερο κράτος γίνεται χειρότερο κράτος, για να διαψευσθούν όλοι
εκείνοι που έλεγαν ότι «το µέγεθος κρίνει την αποτελεσµατικότητα». Είναι µικρό, είναι όµως χειρότερο σε ό,τι αφορά την καθηµερινή του λειτουργία και πολύ χειρότερο ειδικά όταν αφορά
τις αδειοδοτήσεις.
Εµείς µε τον συνάδελφο κ. Αηδόνη πριν από έναν χρόνο και
τέσσερις µήνες καταθέσαµε πρόταση νόµου στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου, η οποία ασχολείται µε το έργο
που εποπτεύει ο κ. Χατζηδάκης. Μία πρόταση νόµου, όχι από τις
προτάσεις νόµου που συνηθίζονται, οι οποίες εµπεριέχουν ευχολόγια διατυπωµένα µε έναν «νοµικούτσικο» τρόπο, δηλαδή «κατώτατος µισθός 2.000 ευρώ, δια τούτο λέγω» κ.ο.κ., αλλά µε
γνώση του τι ακριβώς συµβαίνει, τι πρέπει να γίνει και πώς νοµικά
αυτό µπορεί να προκύψει.
Κάναµε µία συζήτηση µε τον κύριο Υπουργό και συµφώνησε
ότι πρέπει να υπάρξει γρήγορη λύση στο θέµα. Το «γρήγορα»
όµως είναι ελλαδίτικο. Πέρασε ένας χρόνος και τέσσερις µήνες
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για να υλοποιηθεί. Αγαπητέ Υπουργέ, δεν µπορώ να εγκρίνω –
παρ’ ότι έχω καλή διάθεση, γιατί στα θεωρητικά µπορεί και να
συµφωνούµε- µία νοµοθετική πρωτοβουλία παρ’ όλο που έχει
σωστές ρυθµίσεις. Είναι σωστή, λόγου χάριν, συνάδελφοι, η ρύθµιση η οποία προβλέπει ότι, για παράδειγµα, σε µία βιοµηχανική
περιοχή, που έχει άδεια δηλαδή για εγκατάσταση βιοµηχανιών,
δεν µπορείς να ζητάς και συγκεκριµένη νέα άδεια για την άλφα
επιχείρηση που θέλει εκεί να εγκατασταθεί. Αυτό είναι πάρα
πολύ σωστό.
Παρ’ ότι υπάρχουν αυτές οι θετικές ρυθµίσεις, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, παρ’ όλα τα προβλήµατα που έχει το νέο καθεστώς σε ό,τι αφορά τον δικαστικό έλεγχο, ο οποίος θα είναι ο
σηµερινός -δεν υπάρχει χέρι Υπουργού Δικαιοσύνης εδώ να ρυθµίζει ταχύτατες διαδικασίες- το πρόβληµα στην επιχειρηµατικότητα και τη δικαιοσύνη είναι οι αργοπορίες. Εδώ υπάρχει, κύριε
Υπουργέ, τροµερό κενό, που θα ακυρώσει στην πράξη την προσπάθεια. Όλα κάπου θα γίνονται γρηγορότερα, κάπου και µία ένσταση θα τα πηγαίνει τρία χρόνια πίσω.
Η δική µας νοµοθετική πρωτοβουλία είχε πάρα πολύ συγκεκριµένη πρόταση επ’ αυτού και είχα δεχτεί ότι αυτό αποτελεί
θέµα που προϋποθέτει τη συνέργια του Υπουργού Δικαιοσύνης.
Άνευ αυτής δεν προχωράει κάτι επί του προκειµένου. Έχω, κύριε
Υπουργέ, πέραν αυτών µία βασική ένσταση, η οποία µε οδηγεί
στη µη ψήφιση της πρωτοβουλίας σας, παρ’ ότι θέλω να κάνω
το αντίθετο.
Για την εφαρµογή του νόµου αυτού, προβλέπονται τρία προεδρικά διατάγµατα. Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, δεν ξέρω αν το
προσέξατε, εδώ προβλέπει ότι ενεργοποιείται η αρµοδιότητα του
Υπουργού Ανάπτυξης, αν περάσει άπρακτο ένα εξάµηνο, των αρµοδίων Υπουργών, που δεν θα κάνουν τίποτα. Φυσικά δεν θα κάνουν τίποτα. Έτσι γίνεται στην Ελλάδα. Τότε αναβιώνει η δική
του αρµοδιότητα να τα κάνει µόνος του µε διατάγµατα συναρµοδίων Υπουργών. Δεν υπάρχει περίπτωση να τα ξεµπερδέψετε
αυτά, έξι µήνες ή διάταγµα, τυπικά σε λιγότερο από δύο χρόνια.
Σε έναν Έλληνα πολίτη, δηλαδή, που τώρα ασφυκτιά, του
λέτε: «Κάτσε, περίµενε δύο χρόνια. Σε δύο χρόνια θα έχεις δυνατότητες.». Κύριε Υπουργέ, συζητάµε άλλα πράγµατα στην Αίθουσα και άλλα πράγµατα λέει ο κόσµος έξω. Νοήσατε την
εσωστρέφεια ως δηµιουργία νέου κρατικού µηχανισµού, νέας
κρατικής δοµής.
Νοείτε τώρα την ταχύτητα στην ένταξη στην οικονοµική και
κοινωνική ζωή του τόπου ως µία διαδικασία που θέλει κατ’ ελάχιστον δύο χρόνια από τώρα που µιλάµε.
Αυτό εγώ δεν µπορώ να το ψηφίσω. Θέλω όταν µιλάω στους
πολίτες και δέχοµαι την κριτική τους για χίλιους λόγους να είµαι
σε ορισµένα βασικά πράγµατα καθαρός. Με αυτήν τη νοµοθετική
πρωτοβουλία δεν νοµίζω ότι µας δίνεται η δυνατότητα να βγούµε
έξω και να πούµε ότι, βρε αδερφέ, καθυστερήσαµε ίσως, αλλά
το κάνουµε σωστά.
Νοµίζω ότι δεν θα περπατήσει η νοµοθετική σας πρωτοβουλία.
Αν κάτι µπορείτε να κάνετε, εγώ θα είµαι πολύ θετικός.
Γεια σας.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο σηµείο αυτό θα διακόψουµε τη συζήτηση
επί του νοµοσχεδίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµεθα στην
ΕΙΔΙΚΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΡΣΗΣ ΑΣΥΛΙΑΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
Συζήτηση και λήψη απόφασης, σύµφωνα µε το άρθρο 62 του
Συντάγµατος και 83 του Κανονισµού της Βουλής, για τις αιτήσεις
άρσης της ασυλίας των Βουλευτών κυρίων:
Χρυσοβαλάντη Αλεξόπουλου
Νικολάου Μίχου
Γεωργίου Γερµενή
Ευσταθίου Μπούκουρα
Θυµίζω ότι η συζήτηση διεξάγεται µε τη διαδικασία του άρθρου 108 παράγραφος 1 εδάφιο β’ και εποµένως τον λόγο δικαιούται να πάρει ο Βουλευτής που έχει αντίρρηση στην αίτηση
του εισαγγελέα για άρση της ασυλίας. Ο λόγος δίδεται πάντα,
εφόσον ζητηθεί, στον Βουλευτή στον οποίο αφορά η αίτηση και
στους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους, οι οποίοι οµιλούν µετά
τους τυχόν οµιλητές της κάθε υπόθεσης.
Σύµφωνα µε το άρθρο 83 του Κανονισµού, η Βουλή δεν εισέρχεται στην ουσία των υποθέσεων, αλλά ερευνάται µόνο εάν η
πράξη για την οποία ζητείται η άρση της ασυλίας συνδέεται µε
την πολιτική ή κοινοβουλευτική δραστηριότητα του Βουλευτή ή
η δίωξη ή η µήνυση ή η έγκληση υποκρύπτει πολιτική σκοπιµότητα.
Τέλος, υπενθυµίζω ότι έχουµε δεχθεί επί των αιτήσεων άρσης
ασυλίας η Βουλή να αποφασίζει µε ονοµαστική ψηφοφορία και
για να αποφεύγεται η οποιαδήποτε σύγχυση στην καταµέτρηση
των ψήφων και στην εξαγωγή του αποτελέσµατος, η οποία θα
µπορούσε να οδηγήσει σε αµφισβητήσεις των αποτελεσµάτων,
και για τη διευκόλυνση και µόνο της ονοµαστικής ψηφοφορίας,
να καταρτίζεται ψηφοδέλτιο.
Το ψηφοδέλτιο, στο οποίο ο κάθε συνάδελφος θα αναγράφει
το όνοµά του, την εκλογική του περιφέρεια και την Κοινοβουλευτική Οµάδα που ανήκει, θα καταχωρίζεται στα αντίστοιχα Πρακτικά. Ανταποκρινόµεθα έτσι στις διατάξεις του άρθρου 83, που
απαιτεί φανερή ψηφοφορία.
Αφού, λοιπόν, ολοκληρωθεί η συζήτηση επί των περιπτώσεων
της σηµερινής ειδικής ηµερήσιας διάταξης, θα προχωρήσουµε
σε ονοµαστική µυστική ψηφοφορία, όπως σας περιέγραψα.
Η πρώτη υπόθεση αφορά στον συνάδελφο κ. Χρυσοβαλάντη
Αλεξόπουλο. Η δεύτερη υπόθεση αφορά στον συνάδελφο κ. Νικόλαο Μίχο. Η τρίτη υπόθεση αφορά στον συνάδελφο κ. Γεώργιο
Γερµενή. Η τέταρτη υπόθεση αφορά στον συνάδελφο κ. Ευστάθιο Μπούκουρα. Οι λεπτοµέρειες και των τεσσάρων υποθέσεων
αναφέρονται στο σχετικό ενηµερωτικό σηµείωµα που διενεµήθη
µαζί µε την ειδική ηµερήσια διάταξη.
Επί της αιτήσεως που αφορά στην υπόθεση του κ. Χρυσοβαλάντη Αλεξόπουλου υπάρχει κάποιος συνάδελφος που ζητά τον
λόγο, κατά το άρθρο 108 του Κανονισµού της Βουλής;
ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα
ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τον λόγο έχει ο
κ. Αλεξόπουλος για πέντε λεπτά.
ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Συνάδελφοι Βουλευτές, κατ’ αρχάς θέλω να σας ευχαριστήσω
για την αναβολή της σηµερινής συζητήσεως από 30-4-2014, καθόσον είχα κληθεί ως κατηγορούµενος για το αδίκηµα της παράνοµης χρήσης ραδιοσυχνοτήτων από το Μονοµελές Πληµµελειοδικείο Λάρισας, κατηγορία για την οποία κηρύχτηκα αθώος
και επισυνάπτω για τα Πρακτικά τη σχετική απόφαση.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Χρυσοβαλάντης Αλεξόπουλος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το
οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Ως προς το αδίκηµα της ένταξης και διεύθυνσης εγκληµατικής
οργάνωσης Χρυσή Αυγή που µου αποδίδεται στη σελίδα 188 του
πορίσµατος που διαβιβάστηκε στη Βουλή, έχω να σηµειώσω τα
εξής:

Οι αναφορικά µε το πρόσωπό µου αποχρώσες ενδείξεις, που
ανευρίσκουν οι εφέτες ανακρίτριες αποδίδοντάς µου την άνω κατηγορία και ζητώντας την άρση της ασυλίας µου, δεν προκύπτουν από πουθενά, καθόσον δεν αναφέρεται ούτε µία πράξη ή
οµιλία µου σε ολόκληρο το πόρισµα η οποία να µε συνδέει µε τα
αδικήµατα που µου προσάπτουν.
Αντιθέτως, µε µόνο το γεγονός το ότι ήµουν µέλος της Κοινοβουλευτικής Οµάδος Λαϊκός Σύνδεσµος-Χρυσή Αυγή µού αποδίδουν κατηγορία µε πράξεις και οµιλίες, όχι δικές µου, αλλά
άλλων Βουλευτών, τις οποίες αναφέρουν και αναλυτικά.
Χωρίς να αποτελώ ούτε µέλος του πολιτικού συµβουλίου ούτε
της κεντρικής επιτροπής του κόµµατος που λαµβάνουν τις αποφάσεις για την πολιτική γραµµή και τα πειθαρχικά µέτρα που
πρέπει να επιβληθούν σε παρεκτρέποντες από το καταστατικό
του, φθάνουν στο αυθαίρετο συµπέρασµα ότι όχι απλώς συµµετέχω, αλλά διευθύνω κιόλας εγκληµατική οργάνωση. Εγκληµατική οργάνωση στο πλαίσιο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας που
αποτελούσα µέλος ουδέποτε υπήρξε, διότι οι βουλευτές που δεν
συµµετείχαµε στα όργανα του κόµµατος είχαµε µόνο επιρροή
ως προς τις ψηφοφορίες επί των νόµων και ουδέν άλλον. Δεν
είµαι σε θέση να γνωρίζω αν υπήρχε στο πλαίσιο του κόµµατος
του οποίου ήµουν εγγεγραµµένος υποστηρικτικής, χωρίς να διαθέτω την ιδιότητα µέλους και πόσω µάλλον να συµµετέχω στα
όργανά του.
Επισυνάπτω για τα Πρακτικά αντίγραφο του δελτίου υποστηρικτή της τοπικής οργάνωσης Λάρισας, µε αριθµό 172, µε έτος
εγγραφής το 2013.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Χρυσοβαλάντης Αλεξόπουλος καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, το
οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Χωρίς να έχω την παραµικρή συµµετοχή παρατηρούσα µε
τους υπόλοιπους πολίτες µια σειρά παράνοµες ενέργειες στις
οποίες συµµετείχαν και Βουλευτές της Χρυσής Αυγής, αυτές που
λίγο-πολύ βλέπαµε όλοι. Δεν είχα τη δυνατότητα ούτε να τις σταµατήσω ούτε, πολύ περισσότερο, καθ’ οιονδήποτε τρόπο να τις
ελέγξω. Ωστόσο, ήδη εσωτερικά είχα διαµορφώσει τους µάχιµους όρους της αποστασιοποίησής µου από µια πρακτική που
θεωρώ ότι αµαυρώνει τις αξίες του πατριωτισµού, η οποία οδήγησε κατ’ αποτέλεσµα τη µετατροπή της Χρυσής Αυγής από ένα
κίνηµα κατήγορο του πολιτικού συστήµατος σε κατηγορούµενη
και απολογούµενη για εγκληµατικές ενέργειες.
Θα µπορούσε ίσως να πει κάποιος ότι θα έπρεπε να είχα αποδοκιµάσει τις ενέργειες αυτές νωρίτερα και να είχα διαφοροποιηθεί. Αποδέχοµαι την κριτική αυτή, αν και ευλόγως νοµίζω ότι
αντιλαµβάνεται κανείς τις δυσκολίες που υπάρχουν στη λήψη
µιας απόφασης.
Ως προς το ερώτηµα γιατί δεν ανεξαρτητοποιήθηκα πριν από
τον Μάρτιο, σηµειώνω ότι ήδη από τον Σεπτέµβριο του 2013,
µετά τον φόνο του Παύλου Φύσσα και την αποκάλυψη ότι ο φονιάς είχε σχέσεις µε στελέχη του κόµµατος, είχα ήδη αρχίσει να
σκέφτοµαι σοβαρά το ενδεχόµενο ανεξαρτητοποίησής µου.
Όπως αναφέρω και στην επιστολή µου, δεν µου επιτρέπει η συνείδησή µου να συνδέω τις πατριωτικές µου ιδέες µε τέτοιου είδους ενέργειες και πρακτικές.
Εντούτοις η καταγγελία αρχικώς, η οποία στη συνέχεια µετετράπη σε µήνυση, του προέδρου του Πατριωτικού Συνδέσµου
Λάρισας τον Σεπτέµβριο του ιδίου έτους ότι υπέστη αναίτιο ξυλοδαρµό από Βουλευτές της Χρυσής Αυγής µε ώθησε σε δεύτερες σκέψεις. Όντας επί χρόνια στο παρελθόν µέλος του Πατριωτικού Συνδέσµου και γνωρίζοντας ότι ο πρόεδρος δεν είναι άνθρωπος που δεν χαίρει εµπιστοσύνης ως προς την αξιοπιστία
της µαρτυρίας του, φοβήθηκα ότι ανάλογες ενέργειες θα στρέφονταν εναντίον εµού και της οικογένειάς µου σε περίπτωση που
ολοκλήρωνα την πρόθεσή µου να ανεξαρτητοποιηθώ.
Άλλωστε, όπως όλοι ξέρετε, το πρόσχηµα του βίντεο που η
νυν Κοινοβουλευτική Οµάδα δηµοσιοποίησε µε τον Ηλία Κασιδιάρη και τον Γενικό Γραµµατέα της Κυβερνήσεως, το οποίο εγώ
αγνοούσα, αποδεικνύει ότι υπήρχε κρυφή ατζέντα της κοµµατικής ηγεσίας της Χρυσής Αυγής, την οποία απέκρυπτε επιµελώς
από τους υποστηρικτές ή απλά µέλη του κόµµατος και Βουλευ-
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τές της, όπως εγώ, χωρίς συµµετοχή στα κοµµατικά όργανα.
Επαφίεµαι στην κρίση του Σώµατος, τονίζοντας για µια ακόµα
φορά ότι ουδέποτε είχα σχέση µε εγκληµατικές ενέργειες που
συνδέθηκαν µε τη δράση της Χρυσής Αυγής.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Πάρε λεφτά, Αλεξόπουλε!
(Κωδωνοκρουσίες)
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗΣ: Πάρε λεφτά!
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Πάρε λεφτά, Αλεξόπουλε!
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Πάρε λεφτά, Αλεξόπουλε!
(Κωδωνοκρουσίες)
ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Να ανοιχτούν οι λογαριασµοί µας. Δεν έχω πρόβληµα.
(Κωδωνοκρουσίες)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Επί της αιτήσεως που αφορά στην υπόθεση του κ. Νικολάου Μίχου υπάρχει
συνάδελφος που ζητά τον λόγο, κατά το άρθρο 108 του Κανονισµού;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ορίστε, έχετε
τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Πριν ξεκινήσω, να συγχαρώ τον Αρχηγό της ΕΛΑΣ για την ανάληψη των καθηκόντων του –που κατ’ εµέ θα συνεχίσει το ίδιο
έργο µε τον προκάτοχό του- και τον νέο αστυνοµικό διευθυντή
της Εύβοιας, που, πριν καλά-καλά αναλάβει, τη Μεγάλη Πέµπτη
έστειλε ένοπλους και πάνοπλους αστυνοµικούς στο σπίτι µου,
στην Αµάρυνθο Ευβοίας, για να τροµοκρατήσει τον οικογενειακό
µου περίγυρο και τους γείτονες και όλον τον κόσµο που βρισκόταν εκεί.
Συγχαρητήρια και εσάς, κύριε Αθανασίου. Συνεχίζετε καλά το
έργο σας.
Είναι προφανές από τη µέχρι τώρα εξέλιξη ότι η δίωξή µου
είναι αµιγώς πολιτική. Καταπατώντας κάθε έννοια νοµιµότητας,
χωρίς να άρετε τις βουλευτικές ασυλίες, κάνετε ένα χολιγουντιανό σόου διασυρµού µας, ξεκινώντας από τον Αρχηγό µας, τον
Νίκο Μιχαλολιάκο, και φτάνοντας σε µένα. Έχοντας διαρρεύσει
το σύνολο της δικογραφίας στον εξαρτηµένο κι εξαγορασµένο
από εσάς ηλεκτρονικό κι έντυπο Τύπο, διαφηµίζετε ότι καταζητούµαι ως µέλος εγκληµατικής οργάνωσης -όλες οι τηλεοράσεις
µε είχαν καταζητούµενο και τους βιαστές και όλους τους αλήτες
τους έχετε έξω-, διοργανώνοντας νέο σόου αναζήτησής µου µε
αστυνοµικούς της ασφάλειας στην πατρική µου οικία και στην
επιχείρησή µου και γύρω-γύρω από το χωριό µου, στην Ερέτρια
και στα άλλα µέρη. Πολύ καλό το στήσιµο, αλλά δεν ήµουν εκεί
και πήγα και παραδόθηκα µόνος µου.
Η έλλειψη κάθε στοιχείου φάνηκε από την πρώτη στιγµή της
ανάκρισης, όταν οι πρωτοδίκες που ανέλαβαν, χωρίς ακόµα να
έχουν επηρεαστεί από τα τηλεφωνήµατα του κ. Αθανασίου, του
µεγάλου αυτού Υπουργού που έχουµε µπροστά µας κι έχουµε
την τιµή να είναι µαζί µας σήµερα…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ!
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΟΣ: …οµόφωνα έκριναν ότι επαρκούν οι περιοριστικοί όροι για τη διερεύνηση της δήθεν εγκληµατικής οργάνωσης µέχρι τη δίκη. Ήταν η περίοδος που τα κανάλια σας
αναφέρονταν σε οργανωµένα τάγµατα εφόδου, σε εκδοροσφαγεία, στα οποία συµµετείχα δείχνοντας την τεχνική του αποκεφαλισµού. Όποιος εγκέφαλος το σκέφτηκε αυτό, ήταν µεγάλος
εγκέφαλος!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Σας παρακαλώ!
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΟΣ: Σας παρακαλώ εγώ! Σήµερα εγώ απολογούµαι! Και στον κύριο Υπουργό, γιατί όχι;
Αναφέρονταν σε εµπόριο όπλων και σε επιθέσεις σε αλλοδαπούς αριστερούς αναρχικούς και σε κάθε άλλη πιθανή οµάδα.
Βέβαια, η ανάκριση όχι µόνο δεν κατέληξε σε ανεύρεση στοιχείων που να µε εµπλέκουν, αλλά αντίθετα η Αστυνοµία του γνωστού Δένδια, προσπάθησε να δηµιουργήσει στοιχεία προσεγγίζοντας µάρτυρες. Η αρχή έγινε ενδιάµεσα από τις 6 Μαΐου µε 17
Ιουνίου, όταν προσέγγισαν τρεις ανθρώπους της νύχτας και τους
είπαν να τους δώσουν τριάντα ως τριάντα πέντε χιλιάρικα για να
πουν ότι εγώ βρίσκοµαι πίσω από κακούργηµα. Το ίδιο βράδυ
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είχαν κανονίσει µε µεγάλο κανάλι να βγει µε γυρισµένη την πλάτη
και µε αλλοιωµένη τη φωνή. Μήπως δεν ξέρετε τίποτα και γι’
αυτό; Το ανέβαλε τελευταία στιγµή, φοβούµενος τις συνέπειες
της πράξης του, µετά την αποκάλυψη της σκευωρίας. Και να
είστε σίγουροι ότι δεν θα τα άφηνα έτσι. Ό,τι θέλω να µάθω, το
µαθαίνω.
Η αδυναµία συγκέντρωσης των απαραίτητων στοιχείων που
θα µε οδηγούσαν στη φυλακή έφερε το δεύτερο κύµα διώξεων,
για το οποίο βρίσκοµαι ενώπιόν σας. Προσπαθώντας και πάλι να
συλλέξουν ψεύτικα στοιχεία, πήγαν σε καταστηµατάρχες, σχεδόν δύο µε τρεις µήνες πριν, µε το ίδιο ποσό, για να πουν ότι εγώ
βρισκόµουν πάλι µε εγκληµατικά στοιχεία και ότι πήγαινα κι εκβίαζα καταστηµατάρχες για να τους πάρω προστασία κι έτσι να
δέσετε πάνω µου την εγκληµατική οργάνωση.
Δεν το κατάφεραν ούτε αυτήν τη φορά κι έτσι ανακάλυψαν τη
γελοία κατηγορία της προµήθειας οργάνωσης για ένα πιστόλι
που κατείχα χρόνια -το λέω, δεν ντρέποµαι να πω ότι το είχα χρόνια το πιστόλι και για τη δουλειά µου, γιατί κουβαλούσα λεφτά
και γιατί µένω σε µια περιοχή όπου γίνονται πάρα πολλά εγκλήµατα- και για τα 2,1 γραµµάρια ινδικής κάνναβης που βρέθηκαν
στο σπίτι, τα οποία τα είχε κάποιος από τους προηγούµενους µισθωτές. Αν ήταν δικά µου, κύριοι, δεν θα ντρεπόµουν να το πω.
Να είστε σίγουροι γι’ αυτό. Δεν έχω κανένα θέµα και ούτε κρύβοµαι.
Σε σχέση µε το πιστόλι που µου πήραν, το νόµιµο, έκανα πολλές αιτήσεις στον πρώην Αρχηγό της Αστυνοµίας, ξέροντας ότι
και εγώ και κάποιοι από τους συναδέλφους µου είµαστε στόχοι
της τροµοκρατίας. Δεν πήραµε, όµως, καµµία απάντηση από τον
πρώην Αρχηγό. Παρ’ όλο που το όνοµά µου αναφέρθηκε πάρα
πολλές φορές και στην προκήρυξη των τροµοκρατών που σκότωσαν τα δύο αθώα παιδιά, πάλι δεν πήραµε καµµία απάντηση,
τη στιγµή, µάλιστα, κύριε Αθανασίου, που µεγάλος έµπορος ναρκωτικών –ηρωίνης, συγκεκριµένα- έχει αποφυλακιστεί γιατί είναι
ρουφιάνος της Αστυνοµίας και του έχετε νόµιµη άδεια οπλοφορίας. Σε λίγο καιρό θα µάθετε και το όνοµά του.
Ο κόντε Δένδιας από την άλλη έχει αφήσει ελεύθερους όλους
τους ψευτοεπαναστάτες, τους τροµοκράτες, όλα τα λαµόγια,
όλο το αληταριό, που βγαίνουν και σκοτώνουν για το τίποτα, και
κυνηγάει εµάς. Εµείς θα κάνουµε τη ζηµιά. Κι εγώ µε ένα πιστόλι
που θα πουλούσα στην εγκληµατική οργάνωση. Θα µπαίναµε στη
Βουλή, θα «παίρναµε» το Κοινοβούλιο και µετά θα πηγαίναµε να
«πάρουµε» και την Πόλη. Να το έχετε υπ’ όψιν σας, σας το λέω
εγώ, γιατί αυτό δεν το ξέρετε.
Το πρόβληµα ξέρετε ποιο είναι; Ότι εµείς δεν προσκυνήσαµε
κανέναν, δεν µπήκαµε σε καµµία συναγωγή να πάρουµε εντολές
ούτε σε καµµία στοά. Θέλετε µια νέα Ελλάδα, µια νέα τάξη
πραγµάτων στη χώρα µας, κατά την οποία θα διοικείται η χώρα
µας από τον Ρότσιλντ, τον Ροκφέλερ, τον Σόρος, τη Μέρκελ.
Η κ. Μέρκελ, που µιλάει για δηµοκρατία και τα έχει βάλει µε
τη Χρυσή Αυγή, ας κοιτάξει τους οίκους ανοχής που έχει δώσει
το δικαίωµα να ανοίξουν στη Γερµανία για κτηνοβάτες και όχι τη
Χρυσή Αυγή. Όσο για τον κ. Ντάισελµπλουµ, που κοιτάζει κι
αυτός τη Χρυσή Αυγή, ας κοιτάξει τι γίνεται µε το κόµµα των παιδεραστών και ας αφήσει ήσυχη τη Χρυσή Αυγή και τη χώρα µας.
Δεν προσκυνήσαµε κανέναν για θεό εµείς. Προσκυνάµε µόνο
την ελληνική σηµαία και παίρνουµε εντολές µόνο από τον λαό
µας. Αυτό να το έχετε καλά υπ’ όψιν σας.
Η ηθική κατάπτωση συνοδεύει την πολιτική διαφθορά, όλα
πάνε πακετάκι. Είµαι απόλυτα σίγουρος για τη µεγάλη πλειοψηφία από σας ότι οτιδήποτε εθνικό ή πατριωτικό επιχείρηµα δεν
µπορεί να αντιστρέψει την εντολή που έχετε λάβει, για την παραποµπή και την καταδίκη των Βουλευτών της Χρυσής Αυγής,
µαζί κι εµένα. Κάποιοι ξεχωρίζουν. Οι περισσότεροι ξέρουµε τι
γίνεται. Να κάνετε κι άλλη αύξηση στους µισθούς των Βουλευτών, να φέρνουν λιγότερες αντιρρήσεις αυτοί που έχουν µείνει.
Τα ηθικά επιχειρήµατα µπορούν να λειτουργήσουν µόνο σε
ακέραιες και ηθικές πολιτικά προσωπικότητες, που δεν έχουν
αλωθεί από ξένα συµφέροντα, εγωισµούς και µικροπολιτικές
σκοπιµότητες.
Βαδίζω µε ψηλά το κεφάλι, έχοντας ακέραιη τη συνείδησή µου
και είµαι περήφανος για όλες τις επιλογές που έχω κάνει µέχρι
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σήµερα, ειδικά που ανδρώθηκα µέσα στη Χρυσή Αυγή από µικρό
παιδί, πλάι σε αγνούς πατριώτες και µεγάλους αγωνιστές, όπως
τον Αρχηγό µου τον Νίκο τον Μιχαλολιάκο, που είναι ο µοναδικός
Αρχηγός κόµµατος που δεν πουλήθηκε ποτέ.
Βαδίζω µε αυταπάρνηση και περηφάνια µέχρι την τελευταία
πράξη του δράµατος, που θα είναι αυτή που έχει προδιαγράψει
για όλους τους αγωνιστές ο ελληνικός λαός. Μετά την ταλαιπωρία, η δικαίωση. Μετά το διεφθαρµένο σας σύστηµα, η Χρυσή
Αυγή. Εµείς γνωρίζαµε εξαρχής µε ποιους τα βάλαµε κι όχι µόνο
µε σας και µε το παγκόσµιο κατεστηµένο που σας δίνει εντολές.
Εσείς δεν γνωρίζατε µε ποιους τα έχετε βάλει. Αυτό να το έχετε
υπ’ όψιν σας.
Θα συνεχίσω τον αγώνα µου µέχρι τέλους. Πίσω δεν πρόκειται
να κάνω ποτέ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να υπενθυµίσω, και γι’ αυτό έκανα την παρέµβασή
µου κατά τη διάρκεια της τοποθέτησης του συναδέλφου, ότι οι
οµιλητές αποτείνονται αποκλειστικά προς τη Βουλή και ποτέ
προς Βουλευτή ή Βουλευτές και απευθύνονται από τη θέση τους
µεν προς τον Πρόεδρο και από το Βήµα προς τη Βουλή. Ο οµιλητής, όταν οµιλεί από εδώ, απευθύνεται προς τη Βουλή. Ούτε
προς Υπουργούς ούτε προς τον Πρόεδρο.
Τώρα, επί της αιτήσεως που αφορά στην υπόθεση του κ. Γεωργίου Γερµενή υπάρχει συνάδελφος που ζητά τον λόγο, κατά
το άρθρο 108 του Κανονισµού;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΜΕΝΗΣ: Εγώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ο ίδιος.
Ελάτε, παρακαλώ, κύριε Γερµενή.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΜΕΝΗΣ: Εβδόµη Μαΐου σήµερα, ηµέρα σηµαντική για την ελληνική Βουλή, που σίγουρα θα γραφτεί στην
ιστορία ως ηµέρα που ήρθε εκλεγµένος Βουλευτής στα έδρανα
της Βουλής, µε χειροπέδες από τον Κορυδαλλό. Ηµέρα σηµαντική για την Ελλάδα, για την Ευρώπη…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Γερµενή,
η πληροφόρηση είναι ότι ουδέποτε µπήκαν χειροπέδες. Παρακαλώ, λοιπόν…
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΜΕΝΗΣ: Πριν από λίγο βγήκαν οι χειροπέδες,
εδώ, πριν από την Αίθουσα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ, παρακαλώ!
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΜΕΝΗΣ: Αφήστε τα, λοιπόν, αυτά και µη µε
διακόπτετε. Θα καθίσω πέντε λεπτά και θα γυρίσω πάλι πίσω
στον Κορυδαλλό, να σας αφήσω ήσυχους.
Ηµέρα σηµαντική για την Ελλάδα, για την Ευρώπη, που στο
έτος 2014 υπάρχουν ακόµα πολιτικοί κρατούµενοι που δεν διέπραξαν οι ίδιοι κάποιο έγκληµα, όπως µου απάντησε τελείως κυνικά η ανακρίτριά µου, έπειτα από επτά ώρες ανάκρισης και ούτε
µια λέξη για το γιατί πραγµατικά διώκοµαι, γιατί µε έχει καλέσει
στο σκαµνί. Δεν χρειάζεται –λέει-, κύριε Γερµενή, να έχετε κάνει
κάποιο αδίκηµα εσείς ο ίδιος, αρκεί που είστε Βουλευτής της
Χρυσής Αυγής. Αυτό µού είπε η κ. Κλάπα. «Αρκεί που είστε Βουλευτής της Χρυσής Αυγής.»! Δηλαδή όποιος είναι Βουλευτής της
Χρυσής Αυγής ή θα γίνει µεθαύριο Ευρωβουλευτής, θα είναι
µέλος εγκληµατικής οργάνωσης;
Λίγο καιρό αργότερα έκανα αίτηση αποφυλάκισης και µου την
απέρριψαν.
Το αιτιολογικό της απόρριψης βάζει πραγµατικά σε σκέψεις
για το πώς αντιλαµβάνονται κάποιοι τη δηµοκρατία, κάποιοι
επίορκοι δικαστές που θα πρέπει το Δικαστικό Σώµα να τους
αποµονώσει, κάποιοι παναθηναϊκάκηδες, κάποιες ανακρίτριες
που χοροπηδούσαν στους διαδρόµους των δικαστηρίων λέγοντας: «Ο Υπουργός θα µου δώσει την υπόθεση της Χρυσής Αυγής
και θα τους κλείσω όλους φυλακή.».
Ακούστε και δώστε σηµασία σε αυτό που σας λέω. Ακούστε
επί λέξει την απόρριψη αίτησης αποφυλάκισης. Ο κατηγορούµενος, ως Βουλευτής της Χρυσής Αυγής, γνώριζε τι επιδιώκουν να
πράξουν τα µέλη, τα στελέχη και -προσέξτε- οι οπαδοί του κόµµατος. Να σας το επαναλάβω; Ακούσατε καλά; Οι οπαδοί του
κόµµατος! Δηλαδή, έχουµε οκτώ χιλιάδες Έλληνες φυλακισµένους στην Ελλάδα, που κάποιοι από αυτούς ψηφίζουν, κάποιοι
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από αυτούς είναι και ψηφοφόροι σας. Είστε εσείς υπεύθυνοι όλοι
εδώ για τις πράξεις τους; Είστε υπεύθυνοι για τις εγκληµατικές
τους δραστηριότητες; Είστε υπεύθυνοι για το ότι βρίσκονται
αυτοί στη φυλακή;
Αν είναι δυνατόν! Μπορεί να ισχυριστεί κανείς κάτι τέτοιο; Και
όµως στην περίπτωση της Χρυσής Αυγής µπορεί. Μας τιµωρεί
το σύστηµα, µας τιµωρεί η Κυβέρνηση, µας τιµωρεί η Νέα Δηµοκρατία. Γιατί; Μας πρόσφεραν το βάζο µε το µέλι, µας πρόσφεραν κοµµάτι από την πίτα της διαφθοράς και τους την πετάξαµε
στα µούτρα. Αυτό δεν µας το συγχωρούν.
Αποφασίσαµε να τιµήσουµε τις πεντακόσιες χιλιάδες ψηφοφόρους µας, που τώρα έχουν τριπλασιαστεί. Κάποιες δηµοσκοπήσεις µάς βγάζουν και δεύτερο κόµµα, κατά άλλους και πρώτο.
Αποφασίσαµε να τιµήσουµε τους ψηφοφόρους µας. Αποφασίσαµε να τιµήσουµε την πατρίδα µας. Αποφασίσαµε να υποστηρίξουµε την Ελλάδα, τον Ελληνισµό, που είναι και η µοναδική
ιδεολογία της Χρυσής Αυγής.
Θυµάµαι πριν από ενάµιση, δύο χρόνια περίπου, µια εκποµπή
που ήταν η Αλέκα Παπαρήγα και είπε: «Μην ανησυχείτε για τη
Χρυσή Αυγή. Θα µπούνε στη Βουλή, θα βάλουν γραβάτα και κουστούµι και θα γίνουν άνθρωποι του συστήµατος και αυτοί.».
Όχι, κυρία Παπαρήγα, όχι επαναστάτες Αριστεροί, όχι! Εµείς
θα παραµείνουµε επαναστάτες. Θα παραµείνουµε πιστοί στα ιδεώδη του Ελληνισµού και δεν πρόκειται να κάνουµε πίσω ούτε µε
φυλακίσεις ούτε µε τις δολοφονίες των δύο συναγωνιστών µας.
Πάµε στο περιβόητο βίντεο Μπαλτάκου. Εσείς εδώ στην Αντιπολίτευση -και ειδικά η Αξιωµατική- δεν έχετε τον θεό σας. Πραγµατικά, σας πετάξαµε το γάντι να βγείτε µπροστά -όχι πέντε,
δέκα µονάδες να βγείτε µπροστά- να κάνετε σηµαία σας αυτά
που ειπώθηκαν από τον Γενικό Γραµµατέα της Κυβέρνησης. Σε
οποιαδήποτε άλλη χώρα της γης να είχαν ειπωθεί αυτά τα πράγµατα διά στόµατος Γενικού Γραµµατέα της Κυβέρνησης, θα είχε
καταρρεύσει το σύµπαν.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ: Τι εννοείτε;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΜΕΝΗΣ: Θα είχαν καταρρεύσει τα πάντα.
(Θόρυβος στην Αίθουσα – Κωδωνοκρουσίες)
Και εσείς ασχοληθήκατε µε το αν την κάµερα την κράταγε ο
Κασιδιάρης, αν την είχε στο πέτο, αν την είχε στη γραβάτα, αν ο
Μπαλτάκος είναι Ακροδεξιός, αν είναι Δεξιός, τι είδους κυνισµός,
τι είδους οικειότητες είναι αυτές που έχουν οι δύο συνοµιλητές,
αν, αν, αν, λες και ο Μπαλτάκος είναι κανένας τυχαίος.
Αυτός δεν είναι τριάντα χρόνια φίλος του Σαµαρά, φίλος του
Πρωθυπουργού, Γενικός Γραµµατέας της Κυβέρνησης; Αυτά
που έλεγε και έκανε, φυσικά και είναι εν γνώσει του Πρωθυπουργού. Φυσικά και δεν έκανε τίποτα µόνος του χωρίς να πάρει τον
κολλητό του τηλέφωνο.
Εσείς που κόπτεστε για τα ανθρώπινα δικαιώµατα, εσείς που
νοιάζεστε για µία δικαιοσύνη δίκαιη, γιατί το θάψατε; Γιατί; Γιατί
δεν απαιτήσατε να µην φύγετε από τα έδρανα, αν δεν ερχόταν ο
ίδιος ο Σαµαράς εδώ να σας δώσει εξηγήσεις γι’ αυτά που είπε
ο Μπαλτάκος; Δεν θέλετε να γίνεται Κυβέρνηση; Θέλετε να επιβεβαιώσετε αυτά που είπε ο Μανώλης Γλέζος ότι δεν είστε
ακόµα έτοιµοι για να γίνετε Κυβέρνηση;
Σαν να µην έφτανε αυτό, όλα τα κόµµατα της Αντιπολίτευσης,
στείλατε ως µάρτυρα κατηγορίας στον Βουρλιώτη, τον Κοινοβουλευτικό σας Εκπρόσωπο, πράγµα που δείχνει ότι συµφωνείτε
µε τα παιχνίδια χούντα Σαµαρά – Βενιζέλου. Συµφωνείτε η Αντιπολίτευση, αφού στείλατε τον εκπρόσωπό σας να καταθέσει
εναντίον µας. Και τι να πει;
Θέλετε να σας πω ένας τι κατέθεσε; Ακούστε. «Κατεβαίνουν
από τα γραφεία τους προς την Αίθουσα του Κοινοβουλίου συντεταγµένα και πάλι συντεταγµένα», λέει, «αποχωρούν, θυµίζοντας ναζιστές.». Μα, είµαστε µε τα καλά µας; Θα µας πείτε εσείς
πώς θα περπατάµε; Πού θα πηγαίνουµε;
Ακούστε, αν θέλετε να λέτε ότι κάνετε αντιµνηµονιακή πολιτική εναντίον Σαµαρά και Βενιζέλου, σας έχουµε στείλει στις θυρίδες αίτηση για τη σύσταση προανακριτικής για το βίντεο
Μπαλτάκου. Κάντε το χρέος σας, βάλτε την υπογραφή, να στηθεί
η επιτροπή και να λάµψει η αλήθεια επιτέλους.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
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Σε εσάς, εδώ στο ΠΑΣΟΚ, σας είχα πει σε µία Επιτροπή Οικονοµικών ότι διαλύεστε και δεν µε πιστέψατε. Μόλις χθες ακούσαµε από τον Πρόεδρό σας ότι µετά τις εκλογές, µε αυτά τα
ποσοστά που θα πάρει η Ελιά, σαν καλός καπετάνιος που είναι,
θα πηδήξει και πρώτος από το πλοίο.
Και κάτι άλλο. Επειδή έγραφαν στις εφηµερίδες διάφορα µυστήρια, όσον αφορά τη διαδικασία ελέγχου νοµιµότητας της
Χρυσής Αυγής και αν θα περάσει από τον Άρειο Πάγο για να κατέβει στις ευρωεκλογές, γιατί έχει καταθέσει ο εδώ και είκοσι
χρόνια υβριστής της Χρυσής Αυγής, ο δηµοσιογράφος της
«ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑΣ», ο «Ιός», ο Ψαρράς µια φωτοτυπία δακτυλογραφηµένη και µας την παρουσιάζει ως το αληθινό καταστατικό της Χρυσής Αυγής, να σας πω ότι η Χρυσή Αυγή έχει και είχε
αληθινό καταστατικό, το οποίο έχει υπογράψει η κ. Γκουτζαµάνη.
Λοιπόν, αφήστε τα φτηνά κόλπα. Έχει µπουκάρει η Αστυνοµία
σε όλα τα γραφεία µας σε όλη την Ελλάδα, έχει µπουκάρει σε
πάνω από πενήντα σπίτια στελεχών µας και δεν έχει βρει πουθενά τέτοιο καταστατικό Ψαρρά. Μόνο στα σκοτεινά συρτάρια
του δηµοσιογράφου της «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑΣ» έχουν βρεθεί τέτοιες φωτοτυπίες.
Δηλαδή, εάν εγώ αύριο το πρωί πάρω µία φωτοτυπία και την
παρουσιάσω ως το αληθινό καταστατικό της Νέας Δηµοκρατίας,
θα το λάβετε ως γνήσιο; Για σοβαρευτείτε, γιατί αλλιώς δεν σώνεστε και σας βλέπω µετά τις εκλογές να φεύγετε µε αεροπλάνα
και βαπόρια.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συντοµεύετε
παρακαλώ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΜΕΝΗΣ: Σας είπα, θα τελειώσω όταν θέλω
εγώ.
Να θυµάστε καλά, όταν κάποιοι από εσάς έχετε αυτές τις σκοτεινές σκέψεις στο µυαλό σας, το άρθρο 134, που λέει ότι όποιος
επιχειρεί να καταλύσει τη διάκριση των εξουσιών, όποιος επιχειρεί να παρακωλύσει τη λειτουργία της Βουλής µέσω της θέσης
που κατέχει στον κρατικό µηχανισµό, τιµωρείται µε ισόβια. Να το
βάλουν καλά στο µυαλό τους. Όταν θα καταρρέετε εσείς, ποιος
θα τους προστατεύσει;
Τώρα, όσον αφορά την άρση της ασυλίας µου και τα είκοσι
πέντε φυσίγγια οχτάρια που βρήκαν στο σπίτι µου, τα έχω για να
κυνηγώ τσίχλες. Υπάρχει άδεια κυνηγίου.
Όποιος από εσάς σε αυτήν την Αίθουσα είναι κυνηγός –κύριε
Τζαµτζή, είστε εδώ; Δεν σας βλέπω-, αν κάνουν έλεγχο στο σπίτι
σας, σίγουρα θα βρεθούν παραπάνω από είκοσι πέντε φυσίγγια
κυνηγίου.
Όσον αφορά τα εκατόν εβδοµήντα πέντε φυσίγγια πυροβόλου
όπλου, εξίσου έχω άδεια, όχι για εκατόν εβδοµήντα πέντε φυσίγγια, αλλά για διακόσια φυσίγγια, νόµιµα. Τώρα, πώς, µε νόµιµα
φυσίγγια µπορώ να τροφοδοτήσω εγκληµατική οργάνωση, µόνο
το µυαλό της Κλάππα, της Δηµητρόπουλου και του Ντογιάκου
το γνωρίζει.
Κύριε Αθανασίου –δεν σας είχα δει, τώρα σας πρόσεξα-, κοιµάστε ήσυχος τα βράδια; Δεν έχετε τύψεις για τόσες οικογένειες
που έχετε καταστρέψει; Θέλω να σου θυµίσω κάποια στιγµή που
είχαµε βρεθεί στο Υπουργείο Εσωτερικών και µιλάγαµε για τους
βρεφονηπιακούς σταθµούς και για την ιθαγένεια που είχες πει –
ήταν Υπουργός ο Στυλιανίδης- «Ευριπίδη, τούτος εδώ είναι καλό
παιδί και έξυπνος. Πρέπει να τον κάνουµε δικό µας.».
Τι άλλαξε, κύριε Υπουργέ, δύο µήνες αργότερα, όταν πήρατε
το Υπουργείο Δικαιοσύνης, όταν αλλάξατε τον Υπουργό, τον
Ρουπακιώτη, τον τίµιο στον λόγο του; Τι έγινε το καλό παιδί και
έπειτα από δύο µήνες το κλείσατε στη φυλακή;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Το έγραψες αυτό;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΜΕΝΗΣ: Θέλω να σας πω ότι τον Ιούλιο που
κλείνω το εξάµηνό µου θα παραµείνω καλό παιδί και θα σας θυµάµαι καλά, όπως θα σας θυµούνται και οι οικογένειες των άδικα
προφυλακισµένων, που έχετε ταλαιπωρήσει, όπως θα σας θυµάται και ένας ολόκληρος ελληνικός λαός, που εµένα µετά τις εκλογές θα µε έχει πάνω εδώ σε αυτά τα έδρανα ξανά και εσάς θα
σας έχει στον κάδο των αχρήστων!
ΗΛΙΑΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ: Εντάξει, εντάξει! Μην είσαι τόσο σίγουρος.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΜΕΝΗΣ: Είναι χαρούµενη η Αστυνοµία που την
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εκπροσωπείτε, πολύ χαρούµενη που της έχετε κόψει όλους τους
µισθούς! Πολύ χαρούµενη!
(Όρθιοι οι Βουλευτές της Χρυσής Αυγής χειροκροτούν ζωηρά
και παρατεταµένα)
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε συνάδελφοι, σας παρακαλώ.
Επί της αιτήσεως που αφορά στην υπόθεση του κ. Ευσταθίου
Μπούκουρα υπάρχει συνάδελφος που ζητά τον λόγο, κατά το
άρθρο 108 του Κανονισµού;
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΜΠΟΥΚΟΥΡΑΣ: Μάλιστα, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Μπούκουρα, έχετε τον λόγο.
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΜΠΟΥΚΟΥΡΑΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
πολλές φορές στη ζωή µου είχα ακούσει την έκφραση ότι η ζωή
γράφει καλύτερα σενάρια και από τη γόνιµη φαντασία, αλλά ποτέ
µου δεν πίστεψα ότι αυτή η ρήση θα επιβεβαιωνόταν στη δική
µου πορεία ζωής µε τον πλέον τραγικό τρόπο, µε αποτέλεσµα
να βρίσκοµαι σήµερα για πρώτη φορά στην κοινοβουλευτική
ιστορία της χώρας µας, στην Ολοµέλεια, κατόπιν µεταγωγής µου
από τις φυλακές Ναυπλίου, όπου βρίσκοµαι ήδη προφυλακισµένος από τον Ιανουάριο.
Δεν θα µακρηγορήσω αναλύοντας τη νοµική αβασιµότητα της
κατηγορίας που αντιµετωπίζω σε βαθµό κακουργήµατος, διότι
είµαι σίγουρος ότι όλοι έχετε αναγνώσει τόσο το πόρισµα των
δύο εφετών ανακριτών, βάσει του οποίου η εισαγγελική αρχή αιτείται την άρση ασυλίας µου, όσο και το αναλυτικό υπόµνηµα
που έχω καταθέσει στην Επιτροπή Δεοντολογίας, που εισηγήθηκε για την άρση ασυλίας µου στην Ολοµέλεια.
Από την ανάγνωση αυτών των δύο εγγράφων αποδεικνύεται
αδιαµφισβήτητα ότι ο λόγος που η εισαγγελική αρχή αιτείται να
αποφανθείτε σήµερα για την άρση της βουλευτικής µου ασυλίας,
προκειµένου να ασκηθεί δίωξη και να µου απαγγελθεί κατηγορία
για το κακούργηµα της κατοχής πυροβόλων όπλων και πυροµαχικών, µε σκοπό τον παράνοµο εφοδιασµό εγκληµατικής οργάνωσης, είναι ότι κατά τη νοµότυπη έρευνα που έγινε από τις
αστυνοµικές αρχές στην οικία µου τον περασµένο Δεκέµβριο
βρήκαν µια κυνηγετική καραµπίνα, για την οποία διέθετα άδεια
κατοχής κυνηγετικού όπλου από την αρµόδια αρχή, την οποία
καταθέτω στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ευστάθιος Μπούκουρας καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Η δική µου καραµπίνα, αντί να δέχεται συνολικά µέχρι τρία φυσίγγια, όπως ορίζει το άρθρο 1 του νόµου περί όπλων, όταν τη
βρήκαν οι αστυνοµικοί εντός της οικίας µου όπου ήταν αποθηκευµένη χωρούσε πέντε φυσίγγια, διότι κατά την αποθήκευσή
της είχα αφαιρέσει τον µειωτήρα φυσιγγιών, που είναι προσθαφαιρούµενο εξάρτηµα και το οποίο επανατοποθετείται.
Το αποτέλεσµα ήταν, λόγω του ότι η καραµπίνα µου είχε χωρητικότητα δύο παραπάνω φυσιγγίων από τα προβλεπόµενα
στον νόµο και ενώ είχα για το εν λόγω όπλο άδεια κυνηγετικού
όπλου και παρ’ ότι οι αρχές γνώριζαν τη χωρητικότητα πέντε φυσιγγίων, η Διεύθυνση Εγκληµατολογικών Ερευνών να χαρακτηρίσει αυτήν την καραµπίνα που είχα στο σπίτι µου στην Κυρά
Βρύση Κορινθίας πυροβόλο όπλο και πολεµικό τυφέκιο. Αν είναι
ποτέ δυνατόν!
Όταν κάνουµε λόγο για µετασκευή ενός όπλου, ώστε να χάνει
αυτό τον κυνηγετικό του χαρακτήρα, µιλάµε για µία µόνιµη, µη
αναστρέψιµη επέµβαση και όχι για µία πράξη, όπως είναι η προσθαφαίρεση του µειωτήρα της καραµπίνας. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά και ο πρώην προϊστάµενος της Διεύθυνσης Εγκληµατολογικών Ερευνών –στον οποίο απευθύνθηκα, προκειµένου
να µου γνωµοδοτήσει σχετικά µε το πότε ένα όπλο χάνει τον κυνηγετικό του χαρακτήρα, αφού εγώ στερούµαι ειδικών γνώσεων
για τα όπλα-, ένα κυνηγετικό όπλο από το οποίο απουσιάζει ο
µειωτήρας του µπορεί να φέρει περισσότερα φυσίγγια από τρία,
σε καµµία όµως περίπτωση αυτό δεν σηµαίνει ότι το κυνηγετικό
αυτό όπλο µετατρέπεται σε πολεµικό τυφέκιο ή πυροβόλο όπλο,
όπως απαιτεί το άρθρο 15 του νόµου περί όπλων για το οποίο
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αιτείται η εισαγγελική αρχή την άρση ασυλίας µου, αφού τα πυροβόλα όπλα και τα πολεµικά τυφέκια φέρουν εντελώς διαφορετικά τεχνικά και βλητικά χαρακτηριστικά, και σε καµµία περίπτωση δεν αποτελεί το κυνηγετικό αυτό όπλο πολεµικό υλικό, για να
έχω διαπράξει το κακούργηµα της κατοχής πυροβόλων όπλων.
Καταθέτω για τα Πρακτικά τη γνωµάτευση του κ. Ραυτόγιαννη.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ευστάθιος Μπούκουρας καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα γνωµάτευση, η
οποία βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Εξ άλλου, σε καµµία σελίδα από κανένα στοιχείο του πορίσµατος των κυρίων ανακριτριών προς τον Άρειο Πάγο, βάσει του
οποίου η εισαγγελική αρχή αιτείται την άρση ασυλίας µου για το
ως άνω αδίκηµα, δεν αποδεικνύεται έστω και ένα πραγµατικό περιστατικό, παραδείγµατος χάριν, µία οµιλία µου ή η αποστολή
κάποιου µηνύµατος ή ύπαρξη κάποιας µαρτυρικής κατάθεσης,
που να φανερώνει τον δικό µου σκοπό να διαθέσω αυτήν την
απλή και µοναδική καραµπίνα που είχα στο σπίτι µου σε µία εγκληµατική οργάνωση, προκειµένου αυτή να διαπράξει εγκλήµατα.
Σε κάθε δε περίπτωση είναι πάγια η νοµολογία του Αρείου
Πάγου ότι για τη στοιχειοθέτηση του ως άνω κακουργήµατος,
για το οποίο σήµερα καλείσθε να αποφανθείτε την άρση ασυλίας
µου, απαιτείται να αναγράφονται ρητά τα πραγµατικά εκείνα περιστατικά που αποδεικνύουν τον σκοπό διάθεσης του όπλου σε
τρίτους µε σκοπό τη διάπραξη εγκληµάτων και τέτοιο πραγµατικό περιστατικό που να µε αφορά δεν αναγράφεται πουθενά στο
πολυσέλιδο πόρισµα.
Γνωρίζω, βέβαια, συνάδελφοι ότι το Σώµα δεν εξετάζει τη νοµική βασιµότητα της κατηγορίας που αντιµετωπίζει ο Βουλευτής
για τον οποίο έχει γίνει η αίτηση για άρση ασυλίας του και ότι το
µόνο το οποίο διερευνά σύµφωνα µε τον Κανονισµό είναι εάν η
πράξη, για την οποία ζητείται αυτή, συνδέεται µε την πολιτική ή
κοινοβουλευτική δραστηριότητα του Βουλευτή ή εάν η δίωξη

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

αποκρύπτει πολιτική σκοπιµότητα και, σε αντίθετη περίπτωση,
αποφαίνεται την άρση της ασυλίας.
Νοµίζω ότι παρέλκει να επιχειρηµατολογήσω περί του ότι η κατηγορία που αντιµετωπίζω συνδέεται µε την πολιτική ή κοινοβουλευτική µου δραστηριότητα, αφού είναι σαφές ότι η κατοχή
όπλου σε κάθε περίπτωση είναι µία πράξη η οποία συνδέεται µε
τη ζωή µου ως πολίτη αυτής της χώρας.
Το θέµα, όµως, συνάδελφοι είναι κάτι άλλο, που θα πρέπει να
σας προβληµατίσει σχετικά µε το αν υποκρύπτεται πολιτική σκοπιµότητα πίσω από αυτήν τη δίωξή µου και είναι το εξής ερώτηµα: Θα βρισκόµουν σήµερα στη θέση αυτή να ζητείται η δίωξή
µου, διότι κατείχα µία καραµπίνα µε νόµιµη άδεια, η οποία, αντί
για τρία, έχει χωρητικότητα πέντε φυσιγγίων, και µάλιστα στην
κακουργηµατική της µορφή, αν δεν ήµουν κατά τον χρόνο άσκησης της αίτησης αυτής για την άρση ασυλίας µου Βουλευτής της
Χρυσής Αυγής; Η απάντηση είναι σαφέστατα όχι.
Σε κάθε περίπτωση θα µπορούσε πράγµατι η δικαιοσύνη, ίσως,
να µε ψέξει για την πληµµεληµατική µορφή του αδικήµατος
οπλοκατοχής, εάν θεωρούσε ότι η καραµπίνα µου, λόγω της χωρητικότητας πλέον δύο φυσιγγίων από τα προβλεπόµενα στον
νόµο …
Προσπαθώ να σας πείσω για την αθωότητά µου. Προσπαθώ
να σας δώσω να καταλάβετε πόσο άδικο είναι που βρίσκοµαι έγκλειστος εδώ και τέσσερις µήνες στις φυλακές Ναυπλίου…
Επιτρέψτε µου και µε συγχωρείτε για την ψυχολογική φόρτιση.
Είχα πει στις κυρίες ανακρίτριες ότι είµαι περήφανος που εκπροσωπώ τον κορινθιακό λαό µέσα στο ελληνικό Κοινοβούλιο.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Κάποιοι γελάνε! Κάποιοι µε χλευάζουν!
Δεν θα σας διαβάσω τίποτα από αυτά που έχω γράψει. Θα τα
καταθέσω για τα Πρακτικά, όπως λέει ο κύριος Πρόεδρος.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ευστάθιος Μπούκουρας καταθέτει για τα Πρακτικά την οµιλία του, η οποία έχει ως εξής:
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ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΜΠΟΥΚΟΥΡΑΣ: Θα σας απευθύνω ένα ερώτηµα:
Είχα πει στην κυρία ανακρίτρια, όταν µε κάλεσε την πρώτη φορά
για την κατηγορία της διεύθυνσης και ένταξης σε εγκληµατική
οργάνωση, ότι είµαι πολύ περήφανος που εκπροσωπώ τον ελληνικό λαό µέσα στο ελληνικό Κοινοβούλιο. Της είπα συγκεκριµένα
ότι κοιµήθηκα φούρναρης και ξύπνησα Βουλευτής και είµαι πολύ
περήφανος. Είµαι ένα λαϊκό παιδί, το οποίο εργάζεται από δεκαπέντε χρόνων, επειδή ο πατέρας µου…
Δεν τα λέω για να µε λυπηθείτε! Τα λέω επειδή έτσι νιώθω!
Από δεκαπέντε χρόνων εργάζοµαι. Ο πατέρας µου έπαθε καρκίνο. Αναγκάστηκα να αναλάβω την επιχείρηση της οικογένειάς
µου. Είµαι παντρεµένος εδώ και είκοσι πέντε χρόνια µε την ίδια
σύζυγο, από τις 11-11-1989. Με την ίδια γυναίκα από δεκαπέντε
χρόνων παιδάκι. Μικρά παιδιά, αγαπηθήκαµε, ερωτευτήκαµε, κάναµε µια οικογένεια.
Είµαι περήφανος για τον γιο µου, ο οποίος είναι δεκαοκτώ
χρόνων, τη κόρη µου που είναι δεκαπέντε και το τρίτο µου παιδάκι, το µικρό, είναι τριών χρόνων. Έρχονται στη φυλακή. Τα
βλέπω µία ώρα την εβδοµάδα. Μία ώρα την εβδοµάδα τα βλέπω!
Και µε ρωτάνε: «Γιατί, πατέρα, είσαι στη φυλακή;». Δεν έχω να
τους απαντήσω τίποτα! Τα κοιτάω στα µάτια και κλαίω και δεν
ξέρω τι να τους πω!
Γιατί είµαι φυλακή; Τι έχω κάνει; Πείτε µου! Γιατί µου στερείτε
την οικογένεια, τα παιδιά µου, την ελευθερία µου; Ποιο είναι το
κακούργηµα που έχω κάνει, το έγκληµα που διέπραξα;
Είµαι περήφανος που ήρθα εδώ µέσα! Δεν έδωσα ποτέ δικαίωµα εδώ µέσα για τίποτα! Δεν πρόσβαλα ποτέ κανέναν σας!
Έτυχε κι έγινα Βουλευτής της Χρυσής Αυγής. Δεν είµαι φασίστας! Δεν είµαι ναζιστής! Έλληνας πατριώτης είµαι! Αγαπώ
αυτόν τον τόπο! Παλεύω, αγωνίζοµαι γι’ αυτόν τον τόπο! Θέλω
ένα καλύτερο µέλλον για τα παιδιά µου, για τα παιδιά σας, για
όλα τα ελληνόπουλα! Ποιο είναι το έγκληµα; Τι έχω κάνει; Πείτε
µου!
Φεύγω τώρα πάλι και πάω στις φυλακές Ναυπλίου. Ναι, θα το
πω πρώτη φορά από εδώ πέρα –δεν το λέω για να µε λυπηθείτε!, θα το µάθει και η γυναίκα µου και τα παιδιά µου. Στέκοµαι όρθιος µε ψυχοφάρµακα! Με Lexotanil και Ladose! Τα ξέρετε; Τα
γνωρίζετε;
Δεν έχω να δώσω µια απάντηση στα παιδιά µου! Γιατί είµαι εκεί
µέσα; Τι να τους πω;
Οι Βουλευτές της Κορινθίας µε γνωρίζουν πάρα πολύ καλά.
Ρωτήστε, µάθετε. Ήρθαν άνθρωποι από διαφορετικές πολιτικές
τάξεις, από κοινωνικά στρώµατα, κατέθεσαν στις κυρίες ανακρίτριες. Δεν προκύπτουν στοιχεία για εµένα να είµαι προφυλακισµένος, να είµαι φυλακή. Ο πατέρας µου ήταν περήφανος, ναι!
Προέρχοµαι από άλλον ιδεολογικό χώρο, από το ΠΑΣΟΚ! Ναι,
κύριε Πρόεδρε, από το ΠΑΣΟΚ και εγώ και η οικογένειά µου.
Μπορείτε να ρωτήσετε στην Κορινθία. Ποτέ δεν είχα ακραίες
συµπεριφορές, τάσεις. Ο Ανδρέας Παπανδρέου µε έκανε εθνικιστή, ναι! Είναι κακό; «Η Ελλάδα στους Έλληνες», έλεγε, Πρόεδρε. Μικρό παιδάκι στις Αρχαίες Κλεωνές Κορινθίας, τι αγώνα
έκανα για το ΠΑΣΟΚ! Ανέβαινα στις κολόνες πάνω και κρέµαγα
σηµαίες, τότε για την αλλαγή του ΠΑΣΟΚ, τότε που όλοι ελπίζαµε
στην αλλαγή! Όλοι πιστεύαµε σε µία αλλαγή.
Η αλλαγή έγινε, αλλά έγινε προς το χειρότερο. Πιστεύοντας
σε ένα καλύτερο µέλλον για τα παιδιά µας, µου ζητήθηκε να βοηθήσω…
Λυπάµαι πάρα πολύ που, ενώ στη Χρυσή Αυγή έδωσα έναν δηµοκρατικό, τίµιο και καθαρό αγώνα, διεκδικώντας την ψήφο του
ελληνικού λαού, αυτήν τη στιγµή κάποιοι πρώην συναγωνιστές,
όπως τους αρέσκεται να ονοµάζονται, γελάνε και µε χλευάζουν.
Δεν έχω να πω κάτι άλλο.
Θα ήθελα, σας παρακαλώ πολύ, να ψηφίσετε κατά συνείδηση
και, αν κάποιος από εσάς µπορεί, να µου δώσει µια απάντηση,
για να δώσω και εγώ στα παιδιά µου, γιατί είµαι στη φυλακή Ναυπλίου.
Σας ευχαριστώ και συγγνώµη πάρα πολύ για την ψυχολογική
φόρτιση.
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Να είστε καλά.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των ΑΝΕΛ)
ΜΑΡΙΝΟΣ ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ: Να κρατάς το κεφάλι σου ψηλά!
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Και οι κλέφτες δεν είναι στη φυλακή!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο σηµείο αυτό θα διεξαχθεί ονοµαστική ψηφοφορία.
Έχει καταρτιστεί ψηφοδέλτιο µε τα ονόµατα των συναδέλφων
για τους οποίους ζητείται η άρση ασυλίας και στο οποίο έχει καταγραφεί και σχετική πρόταση της Επιτροπής Κοινοβουλευτικής
Δεοντολογίας.
Κάθε συνάδελφος θα σηµειώνει την ψήφο του δίπλα στο
όνοµα του συναδέλφου για τον οποίο ζητείται η άρση ασυλίας.
Εκείνος που ψηφίζει υπέρ της άρσης ασυλίας σηµειώνει την
εκτίµησή του δίπλα στο όνοµα του Βουλευτή και στη στήλη
«ΝΑΙ», δηλαδή λέει «ΝΑΙ» στην αίτηση του εισαγγελέως που ζητεί
την άρση ασυλίας.
Εκείνος που ψηφίζει κατά της άρσης ασυλίας σηµειώνει την
εκτίµησή του δίπλα στο όνοµα του Βουλευτή και στη στήλη
«ΟΧΙ», δηλαδή λέει «ΟΧΙ» στην αίτηση του εισαγγελέως που ζητεί
την άρση ασυλίας.
Εκείνος που ψηφίζει «ΠΑΡΩΝ», θα το σηµειώνει στην αντίστοιχη στήλη «ΠΑΡΩΝ» του ψηφοδελτίου.
Στο ψηφοδέλτιο θα αναγράφει κάθε συνάδελφος το όνοµά
του, την εκλογική του περιφέρεια και την Κοινοβουλευτική
Οµάδα στην οποία ανήκει και θα το υπογράφει, διότι η ψηφοφορία είναι ονοµαστική. Στη συνέχεια και µε την εκφώνηση του ονόµατός του από τους επί του καταλόγου συναδέλφους θα παραδίδει το ψηφοδέλτιό του στους συναδέλφους κυρίους Ιωάννη
Πασχαλίδη από τη Νέα Δηµοκρατία και Δηµήτριο Γάκη από τον
ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι θα µονογράφουν και θα ανακοινώνουν ότι ο
Βουλευτής ψήφισε.
(Θόρυβος στην Αίθουσα - Κωδωνοκρουσίες)
Μετά το τέλος της ψηφοφορίας θα γίνει καταµέτρηση –από
τους συναδέλφους που προανέφερα- των ψήφων, όπως θα προκύψουν από τα ψηφοδέλτια, τα οποία θα καταχωριστούν µαζί µε
το πρωτόκολλο ψηφοφορίας στα Πρακτικά της σηµερινής συνεδρίασης.
Συµφωνεί το Σώµα;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Το Σώµα συνεφώνησε οµοφώνως.
Σας ενηµερώνω ότι έχουν έρθει στο Προεδρείο τηλεοµοιοτυπίες (φαξ) συναδέλφων σύµφωνα µε το άρθρο 70Α του Κανονισµού της Βουλής, µε τις οποίες γνωστοποιούν την ψήφο τους.
Οι ψήφοι αυτές θα ανακοινωθούν και θα συνυπολογιστούν στην
καταµέτρηση, η οποία θα ακολουθήσει.
Καλούνται επί του καταλόγου οι Βουλευτές κύριοι Ιορδάνης
Τζαµτζής από τη Νέα Δηµοκρατία και Απόστολος Αλεξόπουλος
από τον ΣΥΡΙΖΑ.
Παρακαλώ να αρχίσει η ανάγνωση του καταλόγου.
(ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ)
(Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ)
(ΜΕΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Υπάρχει συνάδελφος
ο οποίος δεν άκουσε το όνοµά του; Κανείς.
Οι επιστολές, οι οποίες απεστάλησαν στο Προεδρείο για συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία σχετικά µε τη συζήτηση και
λήψη απόφασης, σύµφωνα µε το άρθρο 62 του Συντάγµατος και
τα άρθρα 43Α και 83 του Κανονισµού της Βουλής, για τις αιτήσεις άρσης της ασυλίας των Βουλευτών κυρίων Χρυσοβαλάντη
Αλεξόπουλου, Νικολάου Μίχου, Γεωργίου Γερµενή και Ευσταθίου Μπούκουρα, σύµφωνα µε το άρθρο 70Α του Κανονισµού
της Βουλής, καταχωρίζονται στα Πρακτικά.
(Οι προαναφερθείσες επιστολές έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κηρύσσεται περαιωµένη η ψηφοφορία και παρακαλώ τους κυρίους ψηφολέκτες να
προβούν στην καταµέτρηση των ψηφοδελτίων και την εξαγωγή
του αποτελέσµατος.
(ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
(ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ)
Μέχρι να ολοκληρωθεί η καταµέτρηση, συνεχίζουµε τη συζήτηση επί του νοµοσχεδίου.
Θα παρακαλέσω τον συνάδελφο κ. Συρµαλένιο να πάρει τον
λόγο για οκτώ λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εγώ δεν θα πάρω τον λόγο επί
της ουσίας του νοµοσχεδίου, θα πάρω τον λόγο για µία από τις
τροπολογίες που έχουν κατατεθεί, ως συνήθως άσχετες τροπολογίες σε άσχετα νοµοσχέδια, του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου που αφορά ουσιαστικά την κατάργηση των συλλογικών
συµβάσεων εργασίας στους ναυτεργάτες.
Η Κυβέρνηση εδώ και δύο χρόνια προσπαθεί µε λυσσαλέο
τρόπο να µειώσει το ναυτεργατικό κόστος. Έκανε προσπάθειες
ξεκινώντας από τον ν. 4150 του τότε Υπουργού κ. Μουσουρούλη,
που αναφερόταν στη θεσµοθέτηση ατοµικών συµβάσεων εργασίας για τα κατώτερα πληρώµατα των ποντοπόρων πλοίων και
ουσιαστικά θα άνοιγε τον δρόµο για την κατάργηση και των συλλογικών συµβάσεων και τη θεσµοθέτηση ατοµικών συµβάσεων
και στην ακτοπλοΐα.
Τότε, περίπου ενάµιση χρόνο πριν, αυτό δεν έγινε κατορθωτό,
διότι όλα τα κόµµατα, ακόµα και το ΠΑΣΟΚ της συγκυβέρνησης,
καταψήφισαν τη διάταξη αυτή και έτσι η διάταξη για τη θεσµοθέτηση ατοµικών συµβάσεων εργασίας στα κατώτερα πληρώµατα δεν πέρασε.
Η προσπάθεια όµως από την πλευρά της συγκυβέρνησης δεν
σταµάτησε. Οι άοκνες προσπάθειες τις οποίες έκανε η συγκυβέρνηση, ήταν για να φέρει το νοµοθέτηµα-έκτρωµα της νύχτας,
που κατατέθηκε στη 1.50’, λίγες µέρες πριν το Πάσχα – αν δεν
κάνω λάθος ο ν. 4254/2014. Εκεί, σε µία από τις διατάξεις, στη
ιστ’ παράγραφο, σε ένα άρθρο µε πάρα πολλές παραγράφους –
θυµόµαστε όλοι πολύ καλά αυτήν τη γελοιοποίηση της εµφάνισης των νοµοσχεδίων– πέρασε η διάταξη περί θεσµοθέτησης
επιχειρησιακών συµβάσεων εργασίας.
Χθες µας έφερε ο Υπουργός ξανά το θέµα των επιχειρησιακών
συµβάσεων εργασίας, λίγες µέρες αφότου έχει ψηφιστεί η κλαδική σύµβαση εργασίας µεταξύ ναυτεργατών και της Ένωσης
των Ακτοπλόων.
Το πρόβληµα για την Κυβέρνηση δεν είναι αυτή καθαυτή η κατάργηση της συλλογικής σύµβασης. Το πρόβληµα για την Κυβέρνηση είναι η µείωση του εργατικού κόστους, του ναυτεργατικού κόστους. Αυτό είναι το ζήτηµα. Και επειδή στην ακτοπλοΐα
οι ναυτεργάτες έχουν µέχρι σήµερα µια αξιοπρεπή, θα λέγαµε,
σύµβαση –βεβαίως η φετινή σύµβαση έχει µηδενικές αυξήσεις–
, θέλουν να την καταργήσουν και αυτή, θεωρώντας ότι αυτή είναι
το µέγα εµπόδιο για την ανάπτυξη της ακτοπλοΐας.
Πρέπει, όµως, να ξέρουµε ότι η ακτοπλοΐα πάει απ’ το κακό
στο χειρότερο, διότι οι συµβάσεις δηµόσιας υπηρεσίας, όπως
ξέρει ο ελληνικός λαός, οι επιδοτήσεις, το κονδύλι, λόγω µνηµονίων, έχει µειωθεί στα 77 µε 80 εκατοµµύρια ευρώ, τη στιγµή που
στις στεριανές µεταφορές δίνουν 260 εκατοµµύρια ευρώ και στις
αεροπορικές µεταφορές 40 εκατοµµύρια ευρώ. Αυτά τα στοιχεία
µάς τα είπε επίσηµα ο Γενικός Γραµµατέας του Υπουργείου Ναυτιλίας πριν από δέκα ηµέρες σε µια ηµερίδα στη Νάξο. Δηλαδή
η στεριά, που έχει λιγότερες ανάγκες, επιδοτείται µε πολύ µεγαλύτερα κονδύλια, απ’ ό,τι επιδοτείται η θάλασσα.
Εν πάση περιπτώσει, η ακτοπλοΐα πάει από το κακό στο χειρότερο και καταργούνται δροµολόγια, αποδροµολογούνται πλοία,
µικρά και µεσαία νησιά το χειµώνα µένουν για µία εβδοµάδα,
δέκα µέρες χωρίς πλοίο. Αυτή, λοιπόν, η ακτοπλοΐα ζητά τώρα ο
Υπουργός και η συγκυβέρνηση να θεσµοθετήσει επιχειρησιακές
συµβάσεις, όταν µάλιστα δεν υπάρχουν και επιχειρησιακά σωµατεία. Δεν υπάρχουν σωµατεία στις επιχειρήσεις.
Τι σηµαίνει αυτό; Ότι θα φτιάξει η εργοδοσία κάποια σωµατεία, τα οποία σωµατεία θα αποδεχθούν, µε τον φόβο της απόλυσης και της χειροτέρευσης των εργασιακών σχέσεων, πολύ
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χαµηλότερες αµοιβές από αυτές που υπάρχουν σήµερα και άρα
αυτές τις συµβάσεις θα υποχρεωθούν να υπογράψουν, όταν θα
φτιαχτούν αυτά τα επιχειρησιακά σωµατεία. Το ξέρει και ο κύριος
Βαρβιτσιώτης, γιατί σε µια συζήτηση που είχαµε, έλεγε ότι δεν
µπορούν να εφαρµοστούν οι επιχειρησιακές συµβάσεις, διότι δεν
υπάρχουν επιχειρησιακά σωµατεία. Ουσιαστικά, το αποδεχόταν
ο Υπουργός.
Παρ’ όλα αυτά είναι –λέει– επιταγή της τρόικας και του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου να περάσουν οι επιχειρησιακές
συµβάσεις, δηλαδή να µειωθεί το ναυτεργατικό κόστος. Περί
αυτού πρόκειται και αυτή είναι η γενική φιλοσοφία της Κυβέρνησης, η υποτίµηση του εργασιακού κόστους για να έλθουν –υποτίθεται– οι µεγάλοι επενδυτές, οι οποίοι θα έχουν κερδοφορία
από αυτήν την υποτίµηση και άρα θα δώσουν επενδύσεις και
ανάπτυξη στη χώρα, έτσι ώστε να περάσουµε –υποτίθεται– από
την ύφεση και τη στασιµότητα, στην ανάκαµψη και στην ανάπτυξη.
Το δεύτερο ζήτηµα που θέτει η τροπολογία είναι το θέµα της
διακοπής των δροµολογίων, η οποία είναι θεσµοθετηµένη ούτως
ή άλλως. Η διακοπή των δροµολογίων για επιθεώρηση εργασίας
το χειµώνα στα πλοία της ακτοπλοΐας ήταν για δύο µήνες και µε
το ν. 4150 του κ. Μουσουρούλη δόθηκε η δυνατότητα επέκτασης
για άλλους δύο µήνες, δηλαδή µπορούµε να πάµε στους τέσσερις µήνες.
Τώρα τι κάνει; Με απλή δήλωση του πλοιοκτήτη –και όχι µε
υπουργική απόφαση– κατόπιν βεβαίως εισήγησης και του Συµβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών, το οποίο είναι ελεγχόµενο
από την εκάστοτε Κυβέρνηση, όπως είναι µέχρι σήµερα θεσµοθετηµένο, µπορεί ο πλοιοκτήτης να επεκτείνει τη διακοπή δροµολογίων ενός πλοίου ή να µεταφέρει τη διακοπή την οποία
δικαιούται και σε άλλα πλοία.
Επίσης, µας αποκάλυψε ο κύριος Υπουργός ότι το χειµώνα δεν
συµφέρει να έχεις κάποια µεγαλύτερα πλοία, συµφέρει να έχεις
µικρότερα πλοία. Άρα αφού θα έχεις µικρότερα πλοία, µπορείς
να µεταφέρεις από πλοίο σε πλοίο τη διακοπή των δροµολογίων.
Πρακτικά πού στοχεύει αυτή η διάταξη; Πρώτον, στοχεύει στο
να κάνει ό,τι θέλει ο πλοιοκτήτης µε απλή δήλωση και δεύτερον,
να συµβάλει περαιτέρω στη µείωση των οργανικών συνθέσεων
των πληρωµάτων, διότι όταν υπάρχει ένα πλοίο σε µια γραµµή
και βάλεις µικρότερο πλοίο στην ίδια γραµµή, θα µειώσεις και τις
θέσεις εργασίας. Όταν έχεις µικρότερο πλοίο, θα έχεις και λιγότερο προσωπικό.
Αυτό έρχεται πάνω από τις θεσµοθετηµένες διατάξεις του
ν.4150 –πάλι του κ. Μουσουρούλη– που έβαζε για την ακτοπλοΐα
ότι το πεντάµηνο της χειµερινής περιόδου µειώνονται κατά 40%
µε 50% οι θέσεις και οι οργανικές συνθέσεις των ναυτικών σε
αυτά τα πλοία.
Περί αυτού πρόκειται, δηλαδή είναι δύο διατάξεις της ίδιας
τροπολογίας οι οποίες στοχεύουν στη µείωση του ναυτεργατικού
κόστους, στη µείωση της απασχόλησης, στη µείωση, προφανώς,
και των εισφορών στο ΝΑΤ, µε ό,τι αυτό συνεπάγεται.
Εµείς ζητάµε να αποσυρθεί εδώ και τώρα αυτή η τροπολογία
και να συζητηθεί –εφόσον θέλει ο κύριος Υπουργός– µε τις κανονικές διαδικασίες σε ένα νοµοσχέδιο της αρµοδιότητάς του.
Όµως, σε καµµία περίπτωση δεν δεχόµαστε να περάσουµε στη
λογική της µείωσης των αµοιβών των ναυτεργατών, οι οποίοι
δουλεύουν υπό άνισες συνθήκες, υπό δύσκολες συνθήκες στις
θάλασσες είκοσι τέσσερις ώρες το εικοσιτετράωρο πάρα πολλές
µέρες και εποχές.
Και ξέρουν και οι πολιτικές ηγεσίες και οι πλοιοκτήτες και οι
πάντες ότι η ναυτεργασία δεν µπορεί να συγκρίνεται σε καµµία
περίπτωση µε το εργασιακό κόστος οποιασδήποτε άλλης εργασίας.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κι εµείς ευχαριστούµε.
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών): Μπορώ να έχω τον λόγο, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Βεβαίως, κύριε
Υπουργέ. Έχετε τον λόγο για δύο λεπτά.
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ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να πω δύο κουβέντες για την τροπολογία 1461 του Υπουργείου Εσωτερικών,
σχετικά µε τη διενέργεια των εκλογών.
Αυτό που ζητάω είναι η ειδική αποζηµίωση της Δικαστικής
Αρχής, των αντιπροσώπων της Δικαστικής Αρχής και των γραµµατέων των Εφορευτικών Επιτροπών. Με την τροπολογία αυτή
καθορίζονται η ειδική αποζηµίωση και βέβαια πάνω από όλα,
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η ταχύτατη καταβολή των αποζηµιώσεων. Γιατί, όπως καταλαβαίνετε, οι στιγµές είναι δύσκολες,
όλοι οι εκλογικοί αντιπρόσωποι που θα πάνε στις εκλογές, θα
χρειαστούν πραγµατικά ένα σηµαντικό ποσό και για τις δύο Κυριακές και αυτό ρυθµίζει η τροπολογία.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Εµείς σας ευχαριστούµε, κύριε Υπουργέ.
Τον λόγο έχει ο συνάδελφος κ. Τζαµτζής για οκτώ λεπτά.
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, δεν νοµίζω να υπάρχει άνθρωπος σε αυτήν την Αίθουσα που να διαφωνεί µε αυτό το νοµοσχέδιο, το οποίο δίνει
λύσεις απλούστευσης των διαδικασιών.
Εγώ, κύριε Υπουργέ, θα πάω ένα βήµα παραπάνω και θα σας
πω την προσωπική µου εµπειρία µετά από σχεδόν δέκα χρόνια
δηµαρχίας αλλά και από όλα αυτά τα χρόνια που µπαίνω µέσα
σε Υπουργεία και υπηρεσίες.
Η εµπειρία µου, ιδιαίτερα τα χρόνια της δηµαρχίας µου, λέει
το εξής: Δοµήθηκε όλα αυτά τα χρόνια –µε την ευθύνη και της
δικής µας παράταξης αλλά και της παράταξης του ΠΑΣΟΚ ακόµη
περισσότερο– µία δηµόσια κρατική µηχανή, η οποία εµένα µου
θυµίζει την κρατική µηχανή της αρχαίας Κίνας µε τους Μανδαρίνους, οι οποίοι εγνώριζαν τη γραφή και ερύθµιζαν όλα τα θέµατα.
Και το λέω αυτό, διότι σε πάρα πολλές περιπτώσεις οι γενικοί
διευθυντάδες Υπουργείων δεν θέλουν ουσιαστικά να απλοποιηθεί το σύστηµα. Θέλουν να έχει ανάγκη ο Υπουργός από αυτούς, να µπορεί να τους δώσει τις λύσεις στο αυτί. Πιστέψτε µε,
το έχω συναντήσει πάρα πολλές φορές να µην θέλουν και να αντιστέκονται σε αυτήν τη διαδικασία της απλοποίησης και της ουσιαστικής µείωσης της γραφειοκρατίας.
Εγώ θα σας καλέσω να συνεχίσετε σε αυτήν την κατεύθυνση,
απλοποιώντας διαδικασίες, µειώνοντας ουσιαστικά τη γραφειοκρατία, η οποία πραγµατικά ταλανίζει τον δηµόσιο βίο και ταλαιπωρεί ουσιαστικά τους πολίτες.
Και θα σας πω κι ένα παράδειγµα. Δεν αφορά το Υπουργείο
σας, αφορά άλλο Υπουργείο, το οποίο έχει σχέση µε τους δήµους. Δηµοτικός υπάλληλος, ενώ του δόθηκε απάντηση από το
Υπουργείο για τρεις περιπτώσεις εργαζοµένων, που αφορούσε
µια αλλαγή κλιµακίου- και του έγραψε το Υπουργείο ποιος είναι
ο νόµος που πρέπει να εφαρµόσει και τον εφάρµοσε για τους
τρεις αυτούς εργαζόµενους- όταν εµφανίζονται άλλες τρεις κυρίες, οι οποίες ζητούν κι αυτές την αλλαγή του κλιµακίου λέει:
«Α, δεν µπορώ να το κάνω. Πρέπει να µου το πει το Υπουργείο.».
Αυτό είναι ένα πρόβληµα τεράστιο, είναι πολύ µεγάλο. Και
πρέπει στη δηµόσια διοίκηση και στην αυτοδιοίκηση να δούµε
πώς οι υπάλληλοι θα απλοποιήσουν τις διαδικασίες, θα συµβουλεύονται και θα ενηµερώνονται. Γιατί υπάρχουν δυστυχώς και
υπάλληλοι που δεν ενηµερώνονται. Και εκεί πλέον είναι πραγµατικά κατάντια για τον πολίτη να τον ταλαιπωρείς και να µην του
δίνεις τη δυνατότητα να βρει λύση στο πρόβληµά του.
Κύριε Υπουργέ, θέλω να σταθώ και σε κάποιες τροπολογίες.
Κατατέθηκε από πλευράς του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
τροπολογία για τους συνεταιρισµούς, η οποία είναι σε θετική κατεύθυνση. Πρέπει να ξεκαθαρίσουµε πλέον την ήρα από το
στάρι. Συνεταιρισµοί οι οποίοι δεν λειτουργούν πρέπει να πάψουν πλέον να λειτουργούν και να µπουν σε εκκαθάριση. Εάν
υπάρχουν κλοπές πρέπει να αποδοθούν τα του Καίσαρος τω Καίσαρι. Τονίζω, όµως, ότι και άνθρωποι οι οποίοι δεν ευθύνονται
δεν µπορεί να λασπώνονται και να µένουν µε τη ρετσινιά.
Ακόµη, συνεταιρισµοί οι οποίοι δεν λειτουργούν δεν µπορεί να
προσπαθούν µε κάθε τρόπο να πουλήσουν τα περιουσιακά στοιχεία του συνεταιρισµού, απλά για να ζουν οι ίδιοι και να παίρνουν
κάποια χρήµατα, είτε ένας-δύο εργαζόµενοι µέσα, είτε κάποιοι
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του διοικητικού συµβουλίου, χωρίς να έχουν καµµία απολύτως
παραγωγική διαδικασία.
Αυτό το οποίο, όµως, ζητώ και προτείνω, είναι να µειωθούν τα
κριτήρια στη σύσταση των οµάδων παραγωγών. Η Ευρωπαϊκή
Ένωση δεν βάζει όρια 3 εκατοµµυρίων.
Εµείς, δέκα άνθρωποι σήµερα –σας το δίνω πολύ παραστατικά- θέλουµε να φτιάξουµε µια οµάδα παραγωγών και να τυποποιήσουµε µε έναν ιδιαίτερο τρόπο ένα προϊόν. Επειδή αυτό το
προϊόν, για παράδειγµα, είναι ροδάκινο ή µήλο ή βερίκοκο και
χαρακτηρίζεται ως «πυρηνόκαρπο» δεν είναι δυνατόν να βάζουµε
ως όρο ότι «ξέρεις κάτι; Η οµάδα θα γίνει µόνον εάν έχεις τη δυνατότητα να πουλήσεις και να έχεις τζίρο 3 εκατοµµύρια». Αυτοί
οι όροι δεν µπαίνουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μην τους βάζουµε εµείς εδώ.
Πρέπει να δοθεί η δυνατότητα. Πιστέψτε µε ότι προσπαθώ εδώ
και τόσα χρόνια για κάποια πολύ ορεινά χωριά της Πέλλας. Είναι
δύο χωριουδάκια, τα οποία παράγουν ένα κεράσι πάρα πολύ
καλό και θέλουν να κάνουν µια οµάδα παραγωγών. Δεν πιάνουν
τα 3 εκατοµµύρια. Δεν έχουν τόσο µεγάλο τονάζ. Γιατί να τους
το αποκλείουµε αυτό;
Παράγουν πατάτα και µάλιστα συγκεκριµένη, µε όνοµα. Παράγουν «πατάτα Αρχαγγέλου». Γιατί τους εµποδίζουµε; Είναι
τρία χωριά: Η Νότια, η Περίκλεια και ο Αρχάγγελος. Γιατί τους
εµποδίζουµε να µπορούν να φτιάξουν οµάδες παραγωγών; Πρέπει δηλαδή να µειωθούν τα όρια για τη σύσταση των οµάδων παραγωγών. Από εκεί και πέρα, θέλω να τονίσω για άλλη µία φορά
ότι είναι σε θετική κατεύθυνση το νοµοσχέδιο.
Χαίροµαι επίσης ιδιαίτερα που µία πρότασή µου, για την οποία
φωνάζω από το 2000 σε αυτήν την Αίθουσα, για τη σύσταση δηµοπρατηρίων -πρέπει να πάµε πλέον σε µια άλλη εποχή στο εµπόριο και στην πώληση των αγροτικών προϊόντων- επιτέλους
µπαίνει πλέον µέσα και γίνεται θεσµός στον αγροτικό τοµέα.
Αυτό το οποίο, όµως, θέλω να τονίσω ιδιαίτερα είναι ότι βλέπω
µε λύπη µου τη λέξη «δηµοπρατήριο» να είναι µια συµβατικά ή
ψηφιακά οργανωµένη αγορά αγροτικών προϊόντων. Δεν µπορεί
να είναι συµβατικά. Πρέπει να είναι ψηφιακά οργανωµένη. Διαφορετικά, δεν θα έχει καµµία διαφορά από ένα µαγαζί που πουλάει. Πρέπει να είναι ψηφιακά οργανωµένη αγορά αγροτικών
προϊόντων, για να µπορέσουµε να µπούµε στο ηλεκτρονικό εµπόριο, για να µπορέσουµε να κάνουµε χρήση των µέσων τηλεπικοινωνίας, για να µπορέσουµε να κάνουµε χρήση της συνεννόησης µε αγορές σε άλλες περιοχές του πλανήτη, ώστε να µπορέσουµε να προωθήσουµε δυναµικά τα αγροτικά µας προϊόντα.
Δράττοµαι της ευκαιρίας και στέκοµαι στην τροπολογία του
Υπουργείου Υγείας.
Κύριε Υπουργέ, πρώτα απ’ όλα θα ήθελα να πω ότι η τροπολογία η οποία κατατέθηκε είναι σε θετική κατεύθυνση. Τη στηρίζω πραγµατικά, γιατί τα Κέντρα Πρόληψης των Εξαρτήσεων
και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας είναι πολύ σηµαντικό
να έχουν τη δυνατότητα της χρηµατοδότησης σε αυτούς τους
δύσκολους καιρούς, γιατί επιτελούν πραγµατικά ένα τροµακτικά
µεγάλο έργο.
Εγώ, όµως, θέλω ακόµη από του Βήµατος να σας ευχαριστήσω για άλλη µία φορά για την άµεση και θετική αντιµετώπισή
σας στη µετακίνηση της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού της Έδεσσας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε. Δώστε µου µόνο µισό λεπτό.
Επειδή µπορεί να πει κάποιος ότι δεν είναι µεγάλη υπόθεση,
θα ήθελα να επισηµάνω ότι η Μονάδα Τεχνητού Νεφρού στην
Έδεσσα θεωρείται -και αξίζουν συγχαρητήρια και στους γιατρούς και στους εργαζόµενους- η καλύτερη Μονάδα Τεχνητού
Νεφρού στη βόρεια Ελλάδα. Η µεταφορά της στο νέο κτήριο θα
δώσει νέες προοπτικές και, πάνω απ’ όλα, θα δώσει ακόµη καλύτερες υπηρεσίες στους πάσχοντες, οι οποίοι συνεχώς αυξάνουν, γιατί πραγµατικά υπάρχει η δυνατότητα να τους προσφερθεί καλύτερο επίπεδο υγείας.
Θέλω ακόµη, κύριε Πρόεδρε, µία κουβέντα να πω για τη µε
αριθµό 1664 τροπολογία, η οποία αφορά την παράταση της θητείας της Ένωσης Νοσηλευτών και Νοσηλευτριών. Θα πρέπει

11448

αυτή να δοθεί.
Από εκεί και πέρα, έχει κατατεθεί µία τροπολογία από τον κ.
Μαρκόπουλο και αφορά την παράταση κατά δύο χρόνια, όπως
ισχύει και για τους υπόλοιπους αγρότες, και για τους αλιείς,
ώστε η πρόωρη συνταξιοδότηση να συνεχίζεται από το εξηκοστό
πέµπτο στο εξηκοστό έβδοµο έτος της ηλικίας.
Τέλος, όσον αφορά τη µε αριθµό 1450/61 τροπολογία των συναδέλφων κ.κ. Κυριαζίδη και Πασχαλίδη, τη στηρίζω γιατί ζητούν
κάτι πολύ σωστό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ολοκληρώστε, παρακαλώ.
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ: Ολοκληρώνω µε αυτό, κύριε Πρόεδρε.
Ζητούν την παράταση λειτουργίας των ΕΠΑΣ Μαθητείας του
ΟΑΕΔ µέχρι την 15η Σεπτεµβρίου 2016, ούτως ώστε να µην υπάρξει κανένα απολύτως πρόβληµα.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Εµείς ευχαριστούµε
τον κ. Τζαµτζή.
Έχει ζητήσει τον λόγο ο Υφυπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων κ. Παπαδόπουλος, για δύο λεπτά.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ήθελα να αναφερθώ στη µε αριθµό 1440/51 τροπολογία του
Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και να πω ότι εν
όψει της επικείµενης έναρξης της σταδιακής -ανά περιοχή, δηλαδή- οριστικής διακοπής της εκποµπής τηλεοπτικού προγράµµατος µε αναλογική τεχνολογία και της πλήρους µετάβασης
στην ψηφιακή εκποµπή είναι αναγκαίο να ευθυγραµµιστεί το υφιστάµενο πλαίσιο της εµβέλειας, που θεωρούµε ότι ισχύει βάσει
της ισχύουσας νοµοθεσίας, για τους νόµιµα λειτουργούντες περιφερειακούς τηλεοπτικούς σταθµούς µε τη νέα γεωγραφική διαίρεση της επικράτειας, µε βάση την ανάπτυξη του δικτύου της
επίγειας ψηφιακής ευρυεκποµπής. Ο χωρισµός αυτός επιβάλλεται και για τεχνικούς λόγους, αλλά και για λόγους βιωσιµότητας
των καναλιών της περιφέρειας.
Έτσι, λοιπόν, θεωρώ, αγαπητοί συνάδελφοι, ότι είναι πολύ σηµαντικό να προχωρήσει αυτή η τροπολογία. Θα έλεγα ότι είναι
επείγουσα και αναγκαία για την οµαλή έναρξη της ψηφιακής µετάβασης της Πελοποννήσου, που είναι πρώτη, τον τρέχοντα
Μάιο και παρακαλώ πάρα πολύ όλους σας να υπερψηφίσετε
αυτήν την τροπολογία.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Εµείς ευχαριστούµε
τον κ. Παπαδόπουλο.
Τον λόγο έχει ο συνάδελφος κ. Αλεξόπουλος.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Όχι, κυρία συνάδελφε, όταν θα έλθει η σειρά σας. Έχω δώσει τον λόγο στον κ.
Αλεξόπουλο.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Ποια σειρά µου; Έχω δικαίωµα να κάνω
ερώτηση στον κύριο Υπουργό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Όταν θα έλθει η
σειρά σας.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Μα, ποια σειρά µου; Είµαι Κοινοβουλευτική
Εκπρόσωπος. Έχω το δικαίωµα εκ του Κανονισµού να υποβάλλω
ερωτήσεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Έχω δώσει τον λόγο.
Θέλετε να υποβάλετε την ερώτηση µετά από τον κύριο συνάδελφο;
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Ωραία, θα την κάνω µετά. Θα έχει φύγει,
όµως, ο κύριος Υπουργός.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Πράγµατι ως Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπος δικαιούστε τον λόγο. Μετά τον κ. Αλεξόπουλο θα σας δώσω τον λόγο.
Ορίστε, κύριε Αλεξόπουλε, έχετε τον λόγο.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συγχωρήστε µε που θα ασχοληθώ ελάχιστα µε
το συζητούµενο νοµοσχέδιο. Θα αναφερθώ σε θέµατα που εξαι-
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τίας βεβαίως αυτού του νοµοσχεδίου µε έχουν ενοχλήσει ιδιαίτερα και νιώθω την ανάγκη να τα πω εδώ, στην Αίθουσα του Κοινοβουλίου.
Μόλις την περασµένη Παρασκευή κατήγγειλα για άλλη µία
φορά την προχειρότητα µε την οποία νοµοθετεί το Υπουργείο
Παιδείας, αλλά και την αντικανονική και αντισυνταγµατική διαδικασία που ακολουθεί στο νοµοθετικό της έργο και η Κυβέρνηση,
που µάλιστα, εν όψει των αυτοδιοικητικών εκλογών και των ευρωεκλογών, έχει ενταθεί και έχει ξεπεράσει κάθε όριο.
Δεκατρείς τροπολογίες είχαν κατατεθεί στο συζητούµενο νοµοσχέδιο. Πολλές κατετέθησαν νύχτα και κανείς δεν τις αντελήφθη. Τελικά, θα πρέπει να ευγνωµονούµε τον Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας που απέσυρε τις πέντε από αυτές;
Εκεί που τον ευγνωµονούσαµε, ξαφνικά, στην έναρξη της σηµερινής συνεδριάσεως, µάθαµε ότι προσετέθησαν τέσσερις άλλες
καινούριες τροπολογίες.
Θέλω να επισηµάνω και να καταστήσω γνωστό σε όσους από
τους συµπολίτες µας παρακολουθούν το Κανάλι της Βουλής ή
διαβάζουν τα Πρακτικά των συνεδριάσεων της Βουλής, ότι οι
τροπολογίες που εισάγονται σε διάφορα σχετικά ή άσχετα µε
αυτές νοµοσχέδια και που πολλές φορές είναι νοµοσχέδια µέσα
στα συζητούµενα νοµοσχέδια, δεν συζητούνται στις αρµόδιες
επιτροπές της Βουλής.
Έρχονται κατευθείαν εδώ στην Ολοµέλεια και χωρίς να υπάρχει η παραµικρή ουσιαστική συζήτηση, αφού γίνουν δεκτές από
τον Υπουργό -και τις περισσότερες φορές αυτός ο Υπουργός δεν
έχει καµµία σχέση µε τις αποδεχόµενες τροπολογίες- υπερψηφίζονται από τη σηµερινή πλασµατική κυβερνητική πλειοψηφία,
αφήνοντάς µας όλους µε την απορία και το ερωτηµατικό «µα,
καλά, κύριοι Βουλευτές της συγκυβέρνησης, είστε εδώ για να
λέτε ναι σε όλα; Δεν σας ενδιαφέρει να µάθετε το περιεχόµενο
των τροπολογιών που σας καλούν να ψηφίσετε και που εσείς πειθήνια ψηφίζετε;».
Τι είπα; Είστε εδώ; Μα, ας κοιτάξουµε γύρω µας. Ας δούµε τα
κυβερνητικά έδρανα. Η Αίθουσα της Βουλής είναι άδεια. Αυτό µε
κάνει να αναρωτηθώ πώς διαµορφώνουν άποψη και γνώµη οι συνάδελφοι της κυβερνητικής πλειοψηφίας.
Και µη µου πει ο σεβαστός κ. Απόστολος Κακλαµάνης ότι µε
αυτά που λέω δυσφηµίζω το Κοινοβούλιο ή ότι βάζω βούτυρο
στο ψωµί της Χρυσής Αυγής. Θα συµφωνήσει µαζί µου ότι η διαδικασία που ακολουθείται υποτιµά τη νοηµοσύνη µας και νοµίζω
ότι και αυτός το έχει επισηµάνει αρκετές φορές.
Μα και εδώ να ήταν οι συνάδελφοι της συγκυβέρνησης, πάλι
τυπική θα ήταν η παρουσία τους. Δεν γίνεται, όπως είπα, ουσιαστική συζήτηση των τροπολογιών. Άρα κανείς µας δεν µπορεί να
διαµορφώσει άποψη και να αποφασίσει τι θα πρέπει να ψηφίσει.
Προσωπικά προσπάθησα να µελετήσω κάποιες από τις τροπολογίες που κατέθεσε ο Υπουργός Ανάπτυξης σε τούτο το νοµοσχέδιο και σας οµολογώ πως χάθηκα µέσα στην ποικιλία των
θεµάτων µε τα οποία καταπιάνονται. Είναι θέµατα υγείας, θέµατα
παιδείας, θέµατα βιοµηχανίας, εργασίας, πολιτισµού, αγροτικής
ανάπτυξης. Χάθηκα, µέσα στις τροποποιούµενες και καταργούµενες διατάξεις άλλων νοµοσχεδίων. Χάθηκα προσπαθώντας να
καταλάβω γιατί εισήχθησαν αυτές οι τροπολογίες, εάν προσπαθούν να εξυπηρετήσουν συγκεκριµένα συµφέροντα, εάν προσπαθούν να περάσουν στη ζούλα –µε συγχωρείτε για την
έκφραση- ρυθµίσεις που κάτω από άλλες συνθήκες θα προκαλούσαν έντονες αντιδράσεις σε κοινωνικές οµάδες, αλλά θα έδιναν δείγµα καλής γραφής στους τροϊκανούς ότι εφαρµόζονται
πιστά οι εντολές και οι επιταγές τους.
Επαναλαµβάνω, λοιπόν, ότι δεν συζητούνται εδώ οι τροπολογίες, άρα κανείς µας δεν µπορεί να διαµορφώσει άποψη και να
αποφασίσει τι θα πρέπει να ψηφίσει. Γι’ αυτό ανέφερα όλα τα
προηγούµενα και ας µε συγχωρήσουν κάποιοι συνάδελφοι ή το
Προεδρείο, αν νοµίζουν ότι τους έθιξα ή τους υποτίµησα, σχολιάζοντας την παγιωµένη πια παράτυπη κοινοβουλευτική διαδικασία.
Ας έρθω, όµως, στο προκείµενο. Θα ασχοληθώ µε µία υπουργική τροπολογία µε γενικό αριθµό 1455 και ειδικό 66. Είναι χαοτική και δαιδαλώδης. Δεν περιορίζεται στη ρύθµιση ενός
συγκεκριµένου προβλήµατος, δεν έρχεται να συµπληρώσει κά-
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ποιο κενό που ενδεχοµένως απαιτεί συµπλήρωση ή διόρθωση.
Καταπιάνεται µε πέντε διαφορετικά, άσχετα µεταξύ τους θέµατα.
Το ένα αφορά ρυθµίσεις που στοχεύουν στη βελτιστοποίηση
του µηχανισµού εσόδων του κράτους και περιορισµού της φοροδιαφυγής, προτείνοντας την εφαρµογή ενός αξιοκρατικού και
αποτελεσµατικού –ο θεός να το κάνει αποτελεσµατικό και αξιοκρατικό!- συστήµατος επιλογής προϊσταµένων οργανικών µονάδων επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης και Τµήµατος.
Το δεύτερο τροποποιεί τον πρόσφατα ψηφισθέντα ν. 4254/
2014 στα σηµεία που αφορούν την αποζηµίωση λόγω απόλυσης
των υπαλλήλων που είχαν τεθεί σε διαθεσιµότητα.
Το τρίτο παρατείνει την ηµεροµηνία υλοποίησης της κατάργησης της Διεύθυνσης ΔΕΚΟ, που και αυτή είχε οριστεί µε τον προαναφερθέντα πρόσφατο νόµο.
Τα δύο αυτά παραδείγµατα, τα δύο αυτά θέµατα είναι ενδεικτικά της προχειρότητας µε την οποία νοµοθετεί η Βουλή.
Το τέταρτο θέµα θα σας το διαβάσω, για να καταλάβετε όλοι
πόσο δύσκολο είναι να καταλάβουν και τι προσπάθειες θα πρέπει
να καταβάλλουν οι Βουλευτές για να αντιληφθούν τι θέλει ο
Υπουργός να πετύχει µε αυτό το θέµα. Ακούστε: «Κατά την πρώτη εφαρµογή της διαδικασίας της διάταξης του τελευταίου εδαφίου της περίπτωσης α’ της παραγράφου 6 του άρθρου 23 του
ν. 4141/2013, η έγκριση της ΠΥΣ 33/2006 της περίπτωσης α’ της
παραγράφου 20 του άρθρου 1 του ν. 4057 µπορεί να χορηγηθεί
και µετά την έκδοση της προβλεπόµενης δηµόσιας ανακοίνωσης,
αλλά πριν την ολοκλήρωση της απόφασης επιλογής».
Σταµατάω εδώ για να καταλάβετε τις δυσκολίες και τα προβλήµατα που έχουµε να είµαστε διαβασµένοι εδώ και να µπορούµε να κρίνουµε και να αποφασίσουµε αν θα ψηφίσουµε υπέρ
ή κατά σε µία τροπολογία.
Το πέµπτο θέµα τροποποιεί διατάξεις του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγµατος 344/2000 για την άρση –προσέξτε!- συγκεκριµένων περιορισµών στην άσκηση του γεωτεχνικού επαγγέλµατος από γεωτεχνικούς.
Βλέπετε, λοιπόν, πόσο «σχετικά» είναι τα θέµατα µόνο µίας
τροπολογίας. Φανταστείτε ότι εδώ έχουµε να συζητήσουµε τουλάχιστον δώδεκα τροπολογίες!
Θα µου επιτρέψετε, όµως, να πω δύο λόγια για το πέµπτο θέµα
της τροπολογίας που προανέφερα.
Για εµάς δεν υπάρχει καµµία αµφιβολία ότι µε το θέµα αυτό
απαξιώνονται και άλλα πτυχία πενταετούς και τετραετούς διάρκειας σπουδών των ελληνικών ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων, για να αποκτήσουν εργασιακά δικαιώµατα απόφοιτοι κολεγίων και ΙΕΚ τριετούς φοίτησης, των οποίων την ισοδυναµία τίτλων σπουδών φροντίσατε να εξασφαλίσατε µόλις χθες µε τροπολογία του Υπουργείου Παιδείας, που κάνατε δεκτή στο
νοµοσχέδιο που ρύθµιζε θέµατα των λαϊκών αγορών. Αφού µε τη
µεθοδολογία της σαλαµοποίησης «τακτοποιήσατε» τα επαγγέλµατα του ταξιτζή, του µηχανικού, των κοµµωτριών, των ξεναγών
και τόσων άλλων, έρχεστε τώρα στο κοµµάτι του «σαλαµιού» που
λέγεται «γεωτεχνικοί».
Ποιος θα είναι ο επόµενος επιστηµονικός ή επαγγελµατικός
κλάδος που θα πρέπει να «τακτοποιήσετε» για να συµµορφωθούµε, τάχατες, µε όσα επιτάσσει η οδηγία 2005/36 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αδιαφορώντας για το κακό που γίνεται στους
κλάδους αυτούς και στην ελληνική κοινωνία;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Έκκληση, κύριε Υπουργέ: Αποσύρατε τουλάχιστον τις άσχετες
προς το συζητούµενο νοµοσχέδιο τροπολογίες.
Κύριοι της Κυβέρνησης, µέρα µε τη µέρα γίνεστε όλο και πιο
επικίνδυνοι.
Εύχοµαι και ελπίζω στις 25 Μαΐου ο λαός να σας δείξει ότι δεν
σας χρειάζεται πια.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κυρία Φωτίου, έχετε
ζητήσει τον λόγο;
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Ναι, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να κάνω µία
ερώτηση προς τον Υπουργό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Έχετε τον λόγο για
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ένα λεπτό.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα χρειαστώ
λιγότερο από ένα λεπτό.
Κατενόησα όσον αφορά τις υφιστάµενες συχνότητες σε σχέση
µε τη «DIGEA» και µε το τι συµβαίνει µε τις ψηφιακές συχνότητες
ότι τους δίνετε µε αυτήν την τροπολογία τον απαιτούµενο τρόπο
να ενταχθούν. Για τις νέες συχνότητες τι γίνεται στη DIGEA, σε
περιφερειακό δίκτυο;
Κύριε Υπουργέ, εσάς ρωτώ. Μήπως δεν διατύπωσα σωστά την
ερώτηση; Μιας και φέρνετε αυτήν την τροπολογία σας ρωτώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Χωρίς να υποτιµώ καθόλου την ερώτησή
σας θα σας θυµίσω ότι κατ’ επανάληψη σάς έχω πει, απευθυνόµενος στην Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί πάρα πολλές φορές παραπληροφορεί τον ελληνικό λαό, ότι είναι πάρα
πολύ χρήσιµο να κάνετε δύο πράγµατα και το λέω αυτό µε πολύ
µεγάλη ειλικρίνεια και απλότητα.
Το πρώτο που µπορείτε να κάνετε είναι να µας επισκεφθείτε
στο Υπουργείο να σας ενηµερώσουµε γιατί τα συγκεκριµένα θέµατα πράγµατι είναι τεχνικά.
Το δεύτερο –το έχω πει κατ’ επανάληψη- που µπορείτε να κάνετε είναι µία επίκαιρη ερώτηση για να σας εξηγήσουµε όλο το
πεδίο, γιατί πραγµατικά είναι εξειδικευµένα θέµατα. Το λέω αυτό
γιατί ακούω πάρα πολλές φορές δηλώσεις που γίνονται από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ –και κάποιες φορές και από τον Πρόεδρό σαςστις οποίες ακούγονται πράγµατα που δεν ισχύουν και που παραπληροφορούν τον ελληνικό λαό.
Θα ήθελα, λοιπόν, να σας πω ότι το κοµµάτι που αφορά την
τροπολογία δεν έχει καµµία σχέση µε τις νέες συχνότητες και µε
τη «DIGEA». Μιλάµε για µία παράταση, για αλλαγή των πεδίων
τα οποία υπήρχαν και αν διαβάσετε την τροπολογία θα δείτε ότι
εναρµονίζονται τα ειδικά πεδία µε τις περιοχές ζωνών…
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Πότε να προλάβω;
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Μα, είναι πανεύκολο. Περιλαµβάνεται
στην τροπολογία ο σχετικός πίνακας, ο οποίος δείχνει πώς εναρµονίζονται…
Την είδατε την τροπολογία;
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Δεν πρόλαβα.
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Δεν την είδατε. Εφόσον όµως δεν την
είδατε γιατί µε ρωτάτε;
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Έχουµε καταιγισµό τροπολογιών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κυρία Φωτίου, σας
παρακαλώ.
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Στον πίνακα φαίνεται πώς εναρµονίζονται οι ειδικές περιοχές συχνοτήτων µε τα πεδία ζωνών. Η
τροπολογία αυτή –για να σας βοηθήσω το λέω, γιατί όπως είπατε
δεν την έχετε δει- στην ουσία το µόνο που κάνει είναι να βοηθά
τα περιφερειακά κανάλια και όχι τη «DIGEA». Απλώς καθορίζουµε
τη γεωγραφική εµβέλεια των περιφερειακών σταθµών, κάτι το
οποίο είναι πάρα πολύ θετικό και για τους περιφερειακούς σταθµούς –δεν µιλάω για τους κεντρικούς σταθµούς- και για τους πολίτες, διότι µεγαλώνει το πεδίο που οι περιφερειακοί σταθµοί θα
έχουν σε όλη την Ελλάδα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ολοκληρώστε, κύριε
Υπουργέ.
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Άρα αυτό που ρωτάτε είναι τελείως διαφορετικό. Το µόνο που
γίνεται είναι να ενισχύουµε τα περιφερειακά κανάλια που έχουν
πολύ φθηνότερο κόστος στη λειτουργία τους µε τον τρόπο που
λειτουργεί το σύστηµα.
Νοµίζω, όµως, ότι είναι πάρα πολύ χρήσιµο για όλους να κάνετε µια επίκαιρη επερώτηση για να σας αναλύσουµε όλα αυτά,
αφού έρθετε πρώτα στο Υπουργείο και σας εξηγήσουµε τα τεχνικά ζητήµατα, που δεν είναι λίγα, για να γίνει απόλυτα κατανοητό τι είναι αυτό που κάνει σήµερα η Κυβέρνηση.
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Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Με συγχωρείτε,
κύριε Σταθάκη.
Πρώτα απ’ όλα θέλω να πω πως επειδή είναι καινούργια Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπος η κ. Φωτίου, αλλά και για όλους…
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Δεν είναι θέµα απειρίας, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Μα περιµένετε, σας
παρακαλώ. Ξέρετε τι θέλω να πω; Γιατί αντιδράτε έτσι;
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Είναι προφανές.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ο ή η Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος έχει το δικαίωµα να πάρει τον λόγο τρεις
φορές.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Ναι, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ωραία. Ήδη τον
έχετε εξαντλήσει. Το λέω για να σας βοηθήσω. Δεν κάνω τίποτα
άλλο.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, τον Κανονισµό τον έχω διαβάσει και είµαι πολύ ενήµερη. Δεν χρησιµοποιώ τον χρόνο στον
οποίο αναφέρεστε. Εκτός διαδικασίας ζητώ τον λόγο για περαιτέρω εξηγήσεις από τους Υπουργούς. Άρα γνωρίζω καλώς τι
κάνω αυτήν τη στιγµή. Και είδατε ότι βοηθάω τη διαδικασία. Δεν
νοµίζω ότι οι συνάδελφοι έχουν διαβάσει τις τροπολογίες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Εγώ λέω απλά ότι οι
Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι έχουν δικαίωµα να παίρνουν τον
λόγο τρεις φορές.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Το ξέρω, σας ευχαριστώ πολύ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, δώστε µου για ένα
λεπτό τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Νοµίζω ότι έχει τελειώσει το θέµα. Δεν υπάρχει τέτοια διαδικασία, κύριε Σταθάκη.
Υπάρχει η διαδικασία της επίκαιρης επερώτησης για τα θέµατα
που σας απασχολούν, όπως ανέφερε και ο κύριος Υπουργός.
(ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Πριν σας δώσω τον
λόγο, θέλω να κάνω µία ανακοίνωση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

στο Σώµα το αποτέλεσµα της διεξαχθείσης ονοµαστικής ψηφοφορίας επί των αιτήσεων άρσης ασυλίας των συναδέλφων Βουλευτών.
Ψήφισαν συνολικά 220 Βουλευτές.
Για την υπόθεση του συναδέλφου κ. Χρυσοβαλάντη Αλεξόπουλου:
Υπέρ της άρσεως ασυλίας, δηλαδή «ΝΑΙ», ψήφισαν 183 Βουλευτές.
Κατά της άρσεως ασυλίας, δηλαδή «ΟΧΙ», ψήφισαν 25 Βουλευτές.
Ψήφισαν «ΠΑΡΩΝ» 12 Βουλευτές.
Συνεπώς η αίτηση της εισαγγελικής αρχής γίνεται δεκτή.
Για την υπόθεση του συναδέλφου κ. Νικολάου Μίχου:
Υπέρ της άρσεως ασυλίας ψήφισαν, δηλαδή «ΝΑΙ», 197 Βουλευτές.
Κατά της άρσεως ασυλίας ψήφισαν, δηλαδή «ΟΧΙ», 16 Βουλευτές.
Ψήφισαν «ΠΑΡΩΝ» 7 Βουλευτές.
Συνεπώς η αίτηση της εισαγγελικής αρχής γίνεται δεκτή.
Για την υπόθεση του συναδέλφου κ. Γεωργίου Γερµενή:
Υπέρ της άρσεως ασυλίας, δηλαδή «ΝΑΙ», ψήφισαν 197 Βουλευτές.
Κατά της άρσεως ασυλίας, δηλαδή «ΟΧΙ», ψήφισαν 16 Βουλευτές.
Ψήφισαν «ΠΑΡΩΝ» 7 Βουλευτές.
Συνεπώς η αίτηση της εισαγγελικής αρχής γίνεται δεκτή.
Για την υπόθεση του συναδέλφου κ. Ευστάθιου Μπούκουρα:
Υπέρ της άρσεως ασυλίας, δηλαδή «ΝΑΙ», ψήφισαν 182 Βουλευτές.
Κατά της άρσεως ασυλίας, δηλαδή «ΟΧΙ», ψήφισαν 26 Βουλευτές.
Ψήφισαν «ΠΑΡΩΝ» 12 Βουλευτές.
Συνεπώς η αίτηση της εισαγγελικής αρχής γίνεται δεκτή.
(Το πρωτόκολλο και τα ψηφοδέλτια της διεξαχθείσης ονοµαστικής ψηφοφορίας καταχωρίζονται στα Πρακτικά και έχουν ως
εξής:

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΛΓ’ - 7 ΜΑΪΟΥ 2014

11451

11452

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΛΓ’ - 7 ΜΑΪΟΥ 2014

11453

11454

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΛΓ’ - 7 ΜΑΪΟΥ 2014

11455

11456

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΛΓ’ - 7 ΜΑΪΟΥ 2014

11457

11458

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΛΓ’ - 7 ΜΑΪΟΥ 2014

11459

11460

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΛΓ’ - 7 ΜΑΪΟΥ 2014

11461

11462

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΛΓ’ - 7 ΜΑΪΟΥ 2014

11463

11464

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΛΓ’ - 7 ΜΑΪΟΥ 2014

11465

11466

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΛΓ’ - 7 ΜΑΪΟΥ 2014

11467

11468

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΛΓ’ - 7 ΜΑΪΟΥ 2014

11469

11470

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΛΓ’ - 7 ΜΑΪΟΥ 2014

11471

11472

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΛΓ’ - 7 ΜΑΪΟΥ 2014

11473

11474

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΛΓ’ - 7 ΜΑΪΟΥ 2014

11475

11476

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΛΓ’ - 7 ΜΑΪΟΥ 2014

11477

11478

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΛΓ’ - 7 ΜΑΪΟΥ 2014

11479

11480

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΛΓ’ - 7 ΜΑΪΟΥ 2014

11481

11482

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΛΓ’ - 7 ΜΑΪΟΥ 2014

11483

11484

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΛΓ’ - 7 ΜΑΪΟΥ 2014

11485

11486

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΛΓ’ - 7 ΜΑΪΟΥ 2014

11487

11488

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΛΓ’ - 7 ΜΑΪΟΥ 2014

11489

11490

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΛΓ’ - 7 ΜΑΪΟΥ 2014

11491

11492

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΛΓ’ - 7 ΜΑΪΟΥ 2014

11493

11494

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΛΓ’ - 7 ΜΑΪΟΥ 2014

11495

11496

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΛΓ’ - 7 ΜΑΪΟΥ 2014

11497

11498

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΛΓ’ - 7 ΜΑΪΟΥ 2014

11499

11500

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΛΓ’ - 7 ΜΑΪΟΥ 2014

11501

11502

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΛΓ’ - 7 ΜΑΪΟΥ 2014

11503

11504

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΛΓ’ - 7 ΜΑΪΟΥ 2014

11505

11506

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΛΓ’ - 7 ΜΑΪΟΥ 2014

11507

11508

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΛΓ’ - 7 ΜΑΪΟΥ 2014

11509

11510

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΛΓ’ - 7 ΜΑΪΟΥ 2014

11511

11512

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΛΓ’ - 7 ΜΑΪΟΥ 2014

11513

11514

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΛΓ’ - 7 ΜΑΪΟΥ 2014

11515

11516

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΛΓ’ - 7 ΜΑΪΟΥ 2014

11517

11518

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΛΓ’ - 7 ΜΑΪΟΥ 2014

11519

11520

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΛΓ’ - 7 ΜΑΪΟΥ 2014

11521

11522

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΛΓ’ - 7 ΜΑΪΟΥ 2014

11523

11524

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΛΓ’ - 7 ΜΑΪΟΥ 2014

11525

11526

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΛΓ’ - 7 ΜΑΪΟΥ 2014

11527

11528

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΛΓ’ - 7 ΜΑΪΟΥ 2014

11529

11530

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΛΓ’ - 7 ΜΑΪΟΥ 2014

11531

11532

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΛΓ’ - 7 ΜΑΪΟΥ 2014

11533

11534

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΛΓ’ - 7 ΜΑΪΟΥ 2014

11535

11536

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΛΓ’ - 7 ΜΑΪΟΥ 2014

11537

11538

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΛΓ’ - 7 ΜΑΪΟΥ 2014

11539

11540

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΛΓ’ - 7 ΜΑΪΟΥ 2014

11541

11542

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΛΓ’ - 7 ΜΑΪΟΥ 2014

11543

11544

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΛΓ’ - 7 ΜΑΪΟΥ 2014

11545

11546

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΛΓ’ - 7 ΜΑΪΟΥ 2014

11547

11548

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΛΓ’ - 7 ΜΑΪΟΥ 2014

11549

11550

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΛΓ’ - 7 ΜΑΪΟΥ 2014

11551

11552

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΛΓ’ - 7 ΜΑΪΟΥ 2014

11553

11554

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΛΓ’ - 7 ΜΑΪΟΥ 2014

11555

11556

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΛΓ’ - 7 ΜΑΪΟΥ 2014

11557

11558

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΛΓ’ - 7 ΜΑΪΟΥ 2014

11559

11560

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΛΓ’ - 7 ΜΑΪΟΥ 2014

11561

11562

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΛΓ’ - 7 ΜΑΪΟΥ 2014

11563

11564

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΛΓ’ - 7 ΜΑΪΟΥ 2014

11565

11566

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΛΓ’ - 7 ΜΑΪΟΥ 2014

11567

11568

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΛΓ’ - 7 ΜΑΪΟΥ 2014

11569

11570

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΛΓ’ - 7 ΜΑΪΟΥ 2014

11571

11572

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΛΓ’ - 7 ΜΑΪΟΥ 2014

11573

11574

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΛΓ’ - 7 ΜΑΪΟΥ 2014

11575

11576

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΛΓ’ - 7 ΜΑΪΟΥ 2014

11577

11578

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΛΓ’ - 7 ΜΑΪΟΥ 2014

11579

11580

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΛΓ’ - 7 ΜΑΪΟΥ 2014

11581

11582

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΛΓ’ - 7 ΜΑΪΟΥ 2014

11583

11584

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΛΓ’ - 7 ΜΑΪΟΥ 2014

11585

11586

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΛΓ’ - 7 ΜΑΪΟΥ 2014

11587

11588

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΛΓ’ - 7 ΜΑΪΟΥ 2014
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Σταθάκη, έχετε
τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, συγγνώµη που
παίρνω τον λόγο εκτός διαδικασίας, αλλά είναι πρωτόγνωρο από
Υπουργό της Κυβέρνησης να εγκαλεί το σύνολο ενός κόµµατος
και τον Πρόεδρό του –και αναφέροµαι στο ΣΥΡΙΖΑ και στον κ.
Τσίπρα- ότι διατηρούµε άγνοια στα θέµατα του Υπουργείου του,
επειδή δεν επισκεπτόµαστε το Υπουργείο του για να ενηµερωθούµε.
Φαντάζοµαι ότι είναι πρωτόγνωρη αυτή η κοινοβουλευτική διαδικασία. Είµαστε στο Κοινοβούλιο. Τα κόµµατα ενηµερώνονται
εντός του Κοινοβουλίου, υποθέτω. Είναι αρµοδιότητά σας και
υποχρέωσή σας να έρχεστε στο Κοινοβούλιο να ενηµερώνετε.
Δεν είναι υποχρέωση δική µας να ερχόµαστε στο Υπουργείο.
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Το είπα.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Δεύτερον, σ’ έναν τοµέα τόσο ευαίσθητο, γύρω από τον οποίο υπάρχει µια µεγάλη και δικαιολογηµένη πολιτική σύγκρουση, που αφορά τον τρόπο µε τον οποίο
ρυθµίζεται µε θεσµικό ή µη θεσµικό τρόπο το σύστηµα των
µέσων µαζικής επικοινωνίας, είναι προκλητικό Υπουργός της Κυβέρνησης, µε τόσο τεράστια θεσµικά κενά, να έρχεται και να εγκαλεί την Αντιπολίτευση ότι δεν ξέρει τι λέει γύρω από τα θέµατα
αυτά.
Ξέρουµε πολύ καλά τι λέµε και καλό θα ήταν το Υπουργείο για
πρώτη και µοναδική φορά να φέρει σε συζήτηση την ουσία του
θεσµικού πλαισίου που καλύπτει τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης
της χώρας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Υπουργέ,
έχετε τον λόγο.
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Είπατε παραπάνω πράγµατα απ’ ό,τι είπα. Ούτε εγκάλεσα την
Κοινοβουλευτική Οµάδα ούτε τον Πρόεδρό σας. Είπα απλώς
αυτό το οποίο έχω πει κατ’ επανάληψη, ότι υπάρχουν δύο διαδικασίες.
Το λέω αυτό γιατί προφανώς είστε τόσο πολύ σε σύγχυση που
µπερδεύετε τα πάντα πλέον. Οι διαδικασίες είναι οι ίδιες. Υπάρχει συνεννόηση και ενηµέρωση γιατί αναφερόµαστε, κύριε Σταθάκη -και το ξέρετε πολύ καλά εσείς αυτό- σε καθαρά τεχνικά
ζητήµατα. Άρα…
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Άντε πάλι. Κύριε Πρόεδρε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κυρία Φωτίου, σας
παρακαλώ.
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Είπα και σε πολιτικές αποφάσεις. Άρα
από εκεί µπορείτε να έχετε µία ενηµέρωση από το Υπουργείο ή
-σας το είπα ότι είναι πάρα πολύ σηµαντικό και χρήσιµο- να γίνει
µία επίκαιρη ερώτηση και θα σας απαντήσω σε όλες τις απορίες
τις οποίες έχετε.
Το να βγαίνετε και να λέτε πράγµατα τα οποία δεν ισχύουν,
γιατί αυτό γίνεται συνήθως σε διάφορες συνεντεύξεις που έχω
διαβάσει, είναι κρίµα και για εσάς ως Αντιπολίτευση. Δηλαδή σας
πειράζει που η Κυβέρνηση σας λέει «ελάτε να σας ενηµερώσουµε» είτε στη Βουλή µέσα είτε στο Υπουργείο; Αυτό σας ενοχλεί; Αν έχει φτάσει να µας ενοχλεί κι αυτό που είναι αυτονόητο
για τη σηµερινή Κυβέρνηση τότε λυπάµαι πάρα πολύ.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Όχι, κύριε Σταθάκη.
Κάντε µία επίκαιρη ερώτηση. Με συγχωρείτε πάρα πολύ.
Τον λόγο έχει η κ. Ουζουνίδου για οκτώ λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας): Κύριε Πρόεδρε, διαδικαστικά…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Τι θέλετε, κύριε
Υπουργέ; Επί του ζητήµατος όχι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας): Όχι, διαδικαστικά θα ήθελα να µιλήσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Με συγχωρείτε,
κυρία Ουζουνίδου.
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Έχετε τον λόγο, κύριε Υπουργέ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας): Κυρία Ουζουνίδου, θα είµαι σύντοµος.
Διαδικαστικά παίρνω τον λόγο για να κάνω ένα σύντοµο σχόλιο
για τις τροπολογίες και να παρουσιάσω κάποιες νοµοτεχνικές
βελτιώσεις.
Κύριε Αλεξόπουλε, έχετε πράγµατι δίκιο ότι οι τροπολογίες οι
οποίες συζητούνται είναι αριθµητικά πολλές. Γι’ αυτόν τον λόγο
κι εγώ είχα ζητήσει να αποσυρθούν αυτές οι οποίες δεν είχαν
επείγοντα χαρακτήρα.
Πράγµατι, λοιπόν, εχθές αποσύρθηκαν πέντε τροπολογίες και
έχουν µείνει τροπολογίες που είτε έχουν µνηµονιακό χαρακτήρα
-παραδείγµατος χάριν, µέρος της δικής µας τροπολογίας και η
τροπολογία του Υπουργείου Ναυτιλίας σχετίζονται µε τις εκλογές, όπως η τροπολογία του Υπουργείου Εσωτερικών- είτε εξυπηρετούν επείγουσες ανάγκες, όπως οι τροπολογίες του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης και του Υπουργείου Οικονοµικών.
Επίσης, θέλω να σηµειώσω ότι από τις τροπολογίες που συζητούνται στις περισσότερες, αν κατάλαβα καλά, υπάρχει σύγκλιση απόψεων. Λίγες είναι οι εκείνες οι τροπολογίες οι οποίες
δέχονται κριτική από την Αντιπολίτευση.
Εν πάση περιπτώσει, για να συµβάλουµε περαιτέρω προς
αυτήν την κατεύθυνση, θέλω να σας πω ότι αποσύρεται η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1462 και ειδικό 72 του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης.
Έχει κατατεθεί –για να υπάρχει πλήρης ενηµέρωσή σας, δεν
έχω να αποκρύψω κάτι- βουλευτική τροπολογία από τον κ. Κόλλια, το συνάδελφο της Νέας Δηµοκρατίας, που αναφέρεται απλώς στο θέµα της παράτασης κάποιων ρυθµίσεων για τους συνεταιρισµούς -αυστηρά και µόνο γι’ αυτό το θέµα- για το οποίο
αντιλαµβάνοµαι –µπορεί να αντιλαµβάνοµαι λάθος- ότι υπάρχει
σύγκλιση απόψεων. Άρα κινούµαστε προς αυτήν την κατεύθυνση.
Δεύτερον, κύριε Πρόεδρε, καταθέτω τώρα µία δέσµη ακόµη
νοµοτεχνικών βελτιώσεων για το κυρίως σώµα του νοµοσχεδίου
σε σχέση µε την απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση
οικονοµικής δραστηριότητας.
Πρόκειται για νοµοτεχνικές βελτιώσεις που λαµβάνουν υπ’
όψιν τους παρατηρήσεις των συναδέλφων. Μεταξύ των οποίων
συγκαταλέγεται και µία νοµοτεχνική βελτίωση η οποία, όχι µε πολιτική δέσµευση, αλλά µε ρητή πρόβλεψη µέσα στο νόµο, ορίζει
ότι θα υπάρξει µία διαδικασία προκειµένου να µην έχουµε καθυστέρηση για την έκδοση των προεδρικών διαταγµάτων και των
υπουργικών αποφάσεων που προβλέπονται µε βάση αυτόν τον
νόµο-πλαίσιο που σήµερα συζητάµε.
Αυτή η νοµοτεχνική βελτίωση προβλέπει συγκεκριµένα τα
εξής: «Στο άρθρο 34 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής: «Με
πράξη του Υπουργικού Συµβουλίου συστήνεται Οµάδα Διαχείρισης Έργου, στην οποία µετέχουν ο Γενικός Γραµµατέας Βιοµηχανίας, εκπρόσωπος του Γραφείου του Πρωθυπουργού,
εκπρόσωπος του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και, κατά περίπτωση, εκπρόσωποι των συναρµόδιων Υπουργείων. Η Οµάδα Διαχείρισης Έργου προγραµµατίζει, παρακολουθεί, συντονίζει και προωθεί τις απαραίτητες δράσεις για την
εφαρµογή του παρόντος νόµου.».
Έτσι µέσα σε οκτώ µήνες θα έχουν εκδοθεί τα προεδρικά διατάγµατα και οι υπουργικές αποφάσεις. Είναι ένα φιλόδοξο σχέδιο, αλλά αν υπάρξει συντονισµένη δουλειά, µπορεί να γίνει
κατορθωτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Υπουργέ, αν
θέλετε, να κατατεθούν οι νοµοτεχνικές βελτιώσεις και να διανεµηθούν στους συναδέλφους Βουλευτές.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας): Τις καταθέτω για τα Πρακτικά, κύριε Πρόεδρε.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ. Κωνσταντίνος Χατζηδάκης καταθέτει για τα Πρακτικά
τις προαναφερθείσες νοµοτεχνικές βελτιώσεις, οι οποίες έχουν
ως εξής:

11676

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΛΓ’ - 7 ΜΑΪΟΥ 2014

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κυρία Ουζουνίδου,
έχετε τον λόγο για οκτώ λεπτά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΘΑΝΟΣ) ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα µπορούσα να έχω τον λόγο για µία διευκρίνιση;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Όχι, κύριε συνάδελφε, γιατί έχω δώσει ήδη τον λόγο.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Κύριε Υπουργέ, είναι νοµοτεχνική βελτίωση
αυτή;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας): Γιατί, τι είναι;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΘΑΝΟΣ) ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Αυτό που φέρνετε τώρα,
δηλαδή, είναι όλες οι αλλαγές;
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Για πείτε µας. Καινούργιο άρθρο…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κυρία Φωτίου, σας
παρακαλώ πολύ. Έχω δώσει τον λόγο στην κ. Ουζουνίδου. Σεβαστείτε τη συνάδελφο.
Ορίστε, κ. Ουζουνίδου, έχετε τον λόγο.
ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι συνάδελφοι, εχθές στην Αίθουσα ο κύριος Υπουργός
µάς έκανε µία ανάλυση εννέα σηµείων, για τα οποία θα έπρεπε
να υπερψηφίσουµε αυτό το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο. Δεν θα
σταθώ σε πολλά. Είναι ολοφάνερο ότι έχουµε διαφορετική αντίληψη περί ανάπτυξης αυτού του τόπου. Άλλωστε, εσείς την ανάπτυξη την αντιλαµβάνεστε µέσα από κάποιους δείκτες, τους
οποίους πολλές φορές µας τους αναφέρετε εδώ µέσα. Όµως,
εµείς έχουµε δει αυτούς τους δείκτες ανάπτυξης σε πάρα πολλές χώρες. Μπορώ ενδεικτικά να αναφέρω την Ινδία, το Πακιστάν, όπου έχουν µεγάλους δείκτες ανάπτυξης, αλλά ο λαός
τους χειµάζεται.
Μιλήσατε για προσέλκυση επενδύσεων και είπατε ότι αυτό το
συγκεκριµένο πλαίσιο νόµου θα προσελκύσει επενδυτές. Εσείς,
όµως –απ’ όσο γνωρίζω τουλάχιστον αυτά τα δύο χρόνια- το
µόνο πράγµα που κάνετε για την προσέλκυση επενδύσεων είναι
να ξεπουλάτε τη δηµόσια περιουσία και ιδιαιτέρα στρατηγικές
επιχειρήσεις του δηµοσίου. Αυτή θεωρείτε εσείς επένδυση και
προσέλκυση επενδύσεων.
Επίσης, µας είπατε ότι θα απλοποιήσετε τις αδειοδοτήσεις και
θα χρησιµοποιηθούν πιστοποιηµένοι φορείς, παρακάµπτοντας
το δηµόσιο και µαζεύοντας το δηµόσιο ως ελεγκτής των ελεγκτών. Οι ελεγκτές θα είναι οι πιστοποιηµένοι φορείς, για τους
οποίους όλοι γνωρίζουµε ότι και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο είναι
σήµερα ολιγοπώλιο.
Θα µπορούσε να πει κανείς πάρα πολλά πράγµατα αναφορικά
µε αυτό, αλλά εγώ θα ήθελα να µιλήσω για κάποιες τροπολογίες
που έχουν κατατεθεί σε αυτό το σχέδιο νόµου που έχει καταλήξει
µε τις τόσες τροπολογίες να είναι πολυνοµοσχέδιο.
Μας είπατε ότι οι τροπολογίες οι οποίες ισχύουν και τις δεχθήκατε είναι µνηµονιακού χαρακτήρα. Δηλαδή, είναι µνηµονιακού χαρακτήρα οι ρυθµίσεις που αφορούν τη νήσο Ρεβυθούσα;
Βεβαίως, αυτή η τροπολογία θέτει θέµα αντιµετώπισης εκκρεµότητας για τον επανακαθορισµό της οριογραµµής του αιγιαλού
και της παραλίας στη Ρεβυθούσα. Αυτά τα έργα που έγιναν, όταν
ξεκινούσε το έργο της Ρεβυθούσας, ήταν κάποιες προσχώσεις.
Μεγάλωσε το νησί και θα έπρεπε να γίνει επαναχάραξη του αιγιαλού.
Επίσης, πρέπει να γίνουν κάποια έργα για να έρχονται και µεγαλύτερα πλοία στο νησί.
Αυτήν την αναγκαιότητα αντιµετωπίζει αυτή η τροπολογία και
εµείς δεν έχουµε αντίθεση στα έργα της Ρεβυθούσας. Άλλωστε,
έχουµε τοποθετηθεί υπέρ του συγκεκριµένου έργου. Το θεωρήσαµε, µάλιστα, πάρα πολύ αναγκαίο να γίνει.
Επίσης, προχωρείτε στην επέκταση χωρίς πρόβλεψη ανταλλάγµατος χρηµάτων, ενώ στην περίπτωση αλλαγής της µετοχικής σύνθεσης, προβλέπεται ένα αντάλλαγµα για χρήση. Είναι
λογικό και δεν µπορούµε φυσικά να έχουµε αντίρρηση σε αυτό.
Όµως, για µας δεν είναι κάτι άλλο λογικό. Με αφορµή αυτήν
την τροπολογία θα ήθελα να τονίσω ξανά πως ο ΔΕΣΦΑ µε τις
σηµαντικές εγκαταστάσεις του, όπως και η ΔΕΠΑ, είναι σηµαντικότατοι ενεργειακοί φορείς τελείως απαραίτητοι για την άσκηση
ενεργειακής πολιτικής προς όφελος του λαού µας και της ανάπτυξης του τόπου µας.
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Εµείς το έχουµε τονίσει και στο παρελθόν, διότι δώσατε την
ΔΕΣΦΑ, την ιδιωτικοποιήσατε.
Εµείς και ο Πρόεδρός µας έχουµε τονίσει και στο παρελθόν
ότι δεν νοµιµοποιούµε αυτές τις ιδιωτικοποιήσεις που αφορούν
το στρατηγικό ενεργειακό τοµέα. Δεν µπορούµε να καταλάβουµε
πώς µπορεί µια κυβέρνηση, οποιαδήποτε κυβέρνηση, να ασκήσει
ενεργειακή πολιτική, κοινωνική πολιτική χωρίς να έχει στα χέρια
της τέτοιες ενεργειακές στρατηγικές επιχειρήσεις.
Η τροπολογία 1457/68 είναι µία τροπολογία όχι µόνο µε περισσότερα του ενός άρθρα, αλλά µε παραγράφους ανά άρθρο
άσχετες µεταξύ τους. Το έχουµε πει πολλές φορές πως µε αυτήν
την τακτική ουσιαστικά δεν ανταποκρίνεται στην πραγµατικότητα
–για να µην πω φαλκιδεύεται πολλές φορές- το αποτέλεσµα της
ψηφοφορίας του Σώµατος, αφού δεν του δίνεται η δυνατότητα
να ψηφίσει διακριτά, όπως έγινε και πρόσφατα στο προηγούµενο
νοµοσχέδιο στην τροπολογία που θέσαµε σε ονοµαστική ψηφοφορία, που είχε µια διάταξη στην οποία είµασταν υπέρ.
Επίσης, για την τροπολογία αυτή, στην παράγραφο 2 υιοθετείτε κάτι εντελώς οξύµωρο. Πώς είναι δυνατόν, όταν κάποιος
επιχειρηµατίας ή βιοτέχνης εγκαθιστά νέα τεχνολογία φιλική
προς το περιβάλλον –όπου «φιλική προς το περιβάλλον» ορίζεται
η τεχνολογία του εξοπλισµού κατασκευής του έτους 2014 και εντεύθεν»- να επιτρέπεται η επαύξηση των ορίων όχλησης; Εκεί
συµπεριλαµβάνεται δηλαδή ο θόρυβος, η θερµοκρασία, οι ρύποι,
η σκόνη, όλα αυτά. Πώς είναι δυνατόν να επαυξάνονται κατά
30%; Δηλαδή καινούργιες τεχνολογίες φιλικές προς το περιβάλλον έχουν µεγαλύτερους ρύπους από την παλαιότερη; Είναι απορίας άξιο.
Επίσης, γίνεται αναφορά στην αιτιολογική έκθεση για τη αντιστοίχισή τους µε προσαυξηµένα όρια, έτσι ώστε να επιτευχθεί η
ίση µεταχείρισή τους ως προς τις χρήσεις γης. Τώρα πού κολλάνε οι χρήσεις γης µε την όχληση και πώς θα έχουν ευνοϊκότερη
επίπτωση στο περιβάλλον µε επαύξηση ορίων όχλησης κατά
30%, εδώ πρέπει να µας λύσετε την απορία.
Στην ίδια τροπολογία στην παράγραφο 3 η λογική της παραγράφου 3 α’ για τον καθορισµό του πάγιου και αναλογικού µισθώµατος που πρέπει να καταβάλλουν στο οικείο ΟΤΑ τα λατοµεία βιοµηχανικών ορυκτών και µαρµάρων που παράγουν
αδρανή σαν παραπροϊόντα, όχι σαν κύρια παραγωγική δραστηριότητα, είναι µεν σωστή, γιατί από τη στιγµή που παράγεται κάτι
σαν παραπροϊόν και ταυτόχρονα είναι εµπορεύσιµο θα πρέπει
να καταβάλλεται σαν φόρος στην πολιτεία ότι καταβάλλεται από
παρεµφερείς δραστηριότητες. Όµως ορίζετε το αναλογικό σαν
το µέσο όρο των αναλογικών που καταβάλλουν τα λατοµεία
αδρανών του νοµού και της περιφέρειας. Αυτό δηµιουργεί στρεβλώσεις στην αγορά. Αντί αυτού, θα έπρεπε να παίρνει υπ’ όψιν
το µέσο όρο των αναλογικών µισθωµάτων των δύο-τριών πλησιέστερων λατοµείων αδρανών, αφού τα αδρανή δεν συµφέρει να
τα ταξιδέψεις πάνω από πενήντα χιλιόµετρα. Εποµένως µπορεί
να βγάλεις λανθασµένα συµπεράσµατα.
Στην παράγραφο 3 β’ προσπαθείτε να τεκµηριώσετε τρόπο
ελέγχου απόδειξης ότι η δραστηριότητα του βιοµηχανικού ορυκτού ή µαρµάρου είναι η κύρια δραστηριότητα. Σαν πρόταση
είναι σωστή µεν, αλλά µέσα από το περίφηµο πολυνοµοσχέδιο
που ψηφίστηκε προβλέφθηκε η κατάργηση υποχρέωσης υποβολής ετήσιων στοιχείων από τον παραγωγό.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Δώστε ένα λεπτό ακόµη, κύριε Πρόεδρε.
Μόνο µέσα από αυτά τα στοιχεία, τα οποία υποβάλλονται εµπιστευτικά στο Υπουργείο και τις Επιθεωρήσεις Μεταλλείων, είχε
το δηµόσιο εικόνα -και κατ’ επέκταση βεβαίως ο δήµος, η νοµαρχία και η περιφέρεια- αλλά και τη δυνατότητα ελέγχου της συνολικής πραγµατικής παραγωγής και πώλησης.
Επειδή, όµως, µε την παραπάνω πρόβλεψη δεν µπορεί πλέον
η πολιτεία να διασταυρώσει το εάν η εκµετάλλευση λειτουργεί
για τον λόγο που αδειοδοτήθηκε, επιχειρείται να το τεκµηριώσει
µέσα από την τεχνική µελέτη, πράγµα που είναι αδύνατον –πιστέψτε µε- και υποκριτικό, διότι γνωρίζω από τέτοιες τεχνικές µελέτες. Απαιτείται, εποµένως, να επανέλθει άµεσα η υποχρέωση
υποβολής στοιχείων παραγωγής και πωλήσεων και µόνο τότε
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µπορεί να εφαρµοστεί αυτή η παράγραφος.
Για την παράγραφο 4, τα καταργούµενα άρθρα 85α, 85β και
85γ του Μεταλλευτικού Κώδικα σκόπευαν στο να διασφαλίσουν
επάρκεια πρώτων υλών σε ντόπιες µεταλλουργίες, µε σκοπό την
ενίσχυση της καθετοποίησης και την παραγωγή συµπυκνωµάτων
µετάλλου µέσα στη χώρα. Αυτό είναι το 85α. Επίσης, στο να διασφαλίσουν επάρκεια πρώτων υλών και να µην υπάρχει περίπτωση εκβιασµών, δηλαδή προµήθειας πρώτων υλών και τιµών,
από διάφορους µεταλλειοκτήτες, που µπορούσαν να δεσµεύουν
µέσω δηλώσεων παραχώρησης µεταλλειοφόρες εκτάσεις και
µετά να εκβιάζουν παραγωγικές µονάδες για την τροφοδοσία
τους µε απαραίτητες πρώτες ύλες.
Τα εν λόγω άρθρα δεν είχαν απόλυτη ισχύ, υπό την έννοια ότι
δεν γνωρίζουµε εάν ποτέ εφαρµόστηκαν σε κάποια περίπτωση.
Όµως, έτσι και αλλιώς απαιτούσαν µια σειρά από προϋποθέσεις
και µια τέτοια κίνηση γινόταν µόνο µε απόφαση Υπουργού και
εφόσον αποδεικνύονταν ότι συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις ανάγκης ή κινδύνου συνέχισης λειτουργίας µιας µεταλλουργίας.
Σηµειώνουµε ότι…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κυρία Ουζουνίδου,
σας παρακαλώ! Δείτε το χρονόµετρο. Έχουµε ξεπεράσει τα δέκα
λεπτά.
ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ: Συγγνώµη.
Σηµειώνουµε, όµως, ότι ρητά το άρθρο 85γ ερµηνεύει τα
άρθρα 85α και 85β. Είχαν εφαρµογή αυστηρά και µόνο σε περιπτώσεις µονάδων µεταλλουργίας και όχι σε µονάδες εµπλουτισµού, άρα µεταλλουργιών. Παραδείγµατος χάριν, αλουµινίου,
σιδήρου, µαγνησίου, που στο τελικό προϊόν είχαν συµπύκνωµα
οξειδίων και µετάλλων.
Όµως, εδώ θέλω να θέσω ένα ερώτηµα…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Όχι, σας παρακαλώ!
Ολοκληρώστε µε αυτό. Ολοκληρώστε, κυρία Ουζουνίδου, γιατί
µιλάτε για έντεκα λεπτά.
ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ: Ολοκληρώνω.
Σε σχέση µε τη «ΛΑΡΚΟ», υπάρχει ένα θέµα σοβαρό. Θέλετε
τµηµατικά να την πουλήσετε. Εάν πουληθεί η µεταλλουργία, εάν
ισχύσει αυτός ο νόµος, σηµαίνει ότι αυτή καθεαυτή η µονάδα θα
είναι ένα scrap. Δεν θα έχει καµµία αξία. Ουσιαστικά, καταργώντας αυτά τα συγκεκριµένα άρθρα, …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Σας ευχαριστώ πολύ,
κυρία Ουζουνίδου.
ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ: …παραγωγικές µονάδες στη µεταλλουργία.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ας µην κάνουµε τόση
κατάχρηση του χρόνου.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Αφού στην ουσία έχετε φέρει τρία νοµοσχέδια!
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Μου επιτρέπετε, κύριε
Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ορίστε, κύριε Αθανασίου.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Κύριοι συνάδελφοι,
αναφέροµαι στην τροπολογία µε γενικό αριθµό 1463 και ειδικό
73. Πρόκειται για µία προσθήκη στο άρθρο 263α’ του Ποινικού
Κώδικα, όπου αναφέρονται ποιοι θεωρούνται υπάλληλοι.
Υπάρχουν τέσσερις περιπτώσεις και προστίθεται ότι και αυτοί
που ασχολούνται µε οποιαδήποτε ιδιότητα σε νοµικά πρόσωπα
ιδιωτικού δικαίου, στα οποία κατά τις κείµενες διατάξεις µπορούν
να διατεθούν από το δηµόσιο επιχορηγήσεις ή χρηµατοδοτήσεις.
Αυτή υπήρχε στον Ποινικό Κώδικα και επανέρχεται πάλι, για να
υπάρχει ευρεία γκάµα της ιδιότητας του υπαλλήλου. Εάν οι εξ
υµών νοµικοί δείτε τον Ποινικό Κώδικα, θα διαπιστώσετε ότι
υπήρχε παλιά και επανέρχεται.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Και εµείς σας ευχαριστούµε.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ–ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Θα
ήθελα και εγώ τον λόγο, κύριε Πρόεδρε.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Και εσείς, κύριε
Υπουργέ;
Ορίστε, έχετε τον λόγο.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ–ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Όπως είπα χθες στο Σώµα, το Υπουργείο Υγείας µαζί µε συναρµόδιους Υπουργούς έχει καταθέσει µία τροπολογία υπουργική για το θέµα της πληρωµής των κέντρων ουσιοεξάρτησης.
Ως προς τα ερωτήµατα που ετέθησαν από συναδέλφους, να εξηγήσω τι ακριβώς κάνει αυτή η τροπολογία.
Αυτή η τροπολογία δίνει αναδροµική ισχύ στην επταετή προγραµµατική συµφωνία που έχει γίνει µεταξύ του ελληνικού δηµοσίου, των δήµων και του ΟΚΑΝΑ για τα κέντρα της ουσιοεξαρτήσεως από 1-1-2014.
Επειδή, όπως σας εξήγησα χθες, οι διαδικασίες ολοκληρώθηκαν στο τέλος Απριλίου, εάν υπογράψουµε τη σύµβαση ως έχει
τώρα, την πραγµατική συµφωνία για να είµαι ακριβής, θα ξεκινήσουν οι άνθρωποι να πληρώνονται από σήµερα και προς τα εµπρός. Έχουν πληρωθεί µέχρι 31 Δεκεµβρίου, όταν έληξε η προηγούµενη προγραµµατική συµφωνία και µένει στον αέρα το διάστηµα από την 1η Ιανουαρίου µέχρι σήµερα.
Αυτό που κάνει αυτή η τροπολογία είναι να µας επιτρέπει να
πληρώσουµε και τους τέσσερις πρώτους µήνες του 2014. Ειρήσθω εν παρόδω, τα χρήµατα είναι προϋπολογισθέντα, δεν αυξάνουν τον προϋπολογισµό της συγκεκριµένης συµφωνίας, γιατί η
συµφωνία έπρεπε κανονικά να ισχύσει από 1-1-2014.
Άρα ως προς τις ανησυχίες που έχουν εκφράσει κάποιοι συνάδελφοι για το αν πηγαίνουν αναδροµικότερα, δηλαδή πιο πίσω
από την 1-1-2014, θα τους απαντήσω όχι. Ρητώς ορίζεται ότι
ισχύει από την 1-1-2014.
Επίσης κάνει και κάτι άλλο. Λήγει και για το µέλλον την περίπτωση που θα γινόταν ξανά µία παρόµοια καθυστέρηση σε µία
επόµενη προγραµµατική συµφωνία και ορίζει ότι πάντα, από
τώρα και στο εξής, µέχρι να υπογραφεί η νέα προγραµµατική
συµφωνία, αυτοδικαίως ισχύει η προηγούµενη έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία. Υπενθυµίζω ότι υπήρχε µία διαδικασία αρκετά δύσκολη γραφειοκρατικά και διοικητικά, µέσω Ελεγκτικού
Συνεδρίου, δήµων, Υπουργείου Εσωτερικών, Υπουργείου Υγείας,
ΟΚΑΝΑ. Σε αυτό οφείλεται η καθυστέρηση.
Άρα αυτή η τροπολογία, που είναι υπουργική, ρυθµίζει αυτά
τα δύο πράγµατα τα οποία σας είπα και θα την κάνουµε δεκτή.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Να νοµιµοποιήσετε και τους υπαλλήλους όµως.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Αυτή η
τροπολογία δεν κάνει αυτό. Ξεκαθαρίζω τι κάνει.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Για να έχουµε µόνιµες λύσεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κυρία Μανωλάκου,
σας παρακαλώ.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Δεύτερον, υπάρχει µία βουλευτική τροπολογία µε αριθµό 1464. Έχει
κατατεθεί από το συνάδελφο τον κ. Βορίδη. Την κάνουµε δεκτή.
Η τροπολογία αυτή αναφέρεται στο εξής πράγµα: Η ΕΝΕ, η
Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος, µας έχει ζητήσει και έχουµε συµφωνήσει να παραταθεί το διάστηµα των εκλογών τους. Έπρεπε
να γίνουν το Μάιο. Κάνουµε δεκτό το αίτηµά τους και κάνουµε
τις εκλογές για Σεπτέµβριο, διότι τώρα βγαίνουν όλοι οι καινούργιοι οργανισµοί οι οποίοι αφορούν τους νοσηλευτές. Το ίδιο
πράγµα έχει γίνει µε τους ιατρικούς και φαρµακευτικούς συλλόγους. Μας το ζήτησε και η Ένωση Νοσηλευτών. Κάνουµε δεκτό
αυτό το αίτηµα.
Άρα το µόνο που αλλάζει είναι ότι από τα τέλη Μαΐου, γίνεται
στα τέλη Σεπτεµβρίου, ώστε να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Τι νούµερο έχει αυτή η τροπολογία;
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Αυτή
είναι η τροπολογία 1464.
Επίσης, έχουµε την τροπολογία 1466. Αυτή η τροπολογία έχει
κατατεθεί από το συνάδελφο κ. Χρήστο Κέλλα, για λόγους όµως
διαδικαστικούς και τον ευχαριστώ. Είναι η τροπολογία για την
οποία συζητήσαµε χθες το απόγευµα στην Επιτροπή Κοινωνικών
Υποθέσεων περίπου επί δυόµισι ώρες για το θέµα της νοµοθετικής εξουσιοδοτήσεως στον Υπουργό Υγείας να θεσπίζει διαδι-
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κασίες ελέγχου της συνταγογραφήσεως και των διαγνωστικών
εξετάσεων στα φάρµακα και στις διαγνωστικές εξετάσεις. Είναι
το περίφηµο πλαφόν. Φυσικά την κάνουµε δεκτή.
Θέλω να πω δυο λόγια εδώ, γιατί είναι ένα ζήτηµα που αφορά
πολύ την κοινή γνώµη και έχει δηµιουργήσει εύλογο ενδιαφέρον.
Όπως εξηγήσαµε και χθες στην επιτροπή, αυτή η τροπολογία
δεν επαναφέρει το πλαφόν κατά τον τρόπο που το είχαµε θεσπίσει στην αρχή του χρόνου, για το οποίο έχει βγει προσωρινή διαταγή αναστολής από το Συµβούλιο της Επικρατείας.
Όµως, σεβόµενοι το Συµβούλιο της Επικρατείας έχουµε βάλει
σε αυτήν τη νοµοθετική πρωτοβουλία το σκεπτικό της αποφάσεως ως προς το να µην είναι το µέτρο οριζόντιο και καθολικό.
Γι’ αυτό θεσπίζουµε γεωγραφικά κριτήρια, κριτήρια ειδικοτήτων,
παθήσεων κ.λπ..
Δεύτερη ουσιώδη µεταβολή είναι ότι εδώ θα συνυπολογίζουµε
τον αριθµό των ασθενών ενός γιατρού και της παθήσεως την
οποία έχει ο κάθε ασθενής, ώστε να µεταβάλλεται το πλαφόν,
αναλόγως του αριθµού των ασθενών και της παθήσεως την
οποία έχει ο κάθε ασθενής, ώστε να µην είναι δηλαδή κλειδωµένο, αλλά να είναι ανάλογο της κίνησης. Από την άλλη, θεσπίζεται η δυνατότητα στον ΕΟΠΥΥ να εκδίδει αποφάσεις και να
µπορεί να ελέγχει τη ροή της συνταγογράφησης. Η τροπολογία
αυτή στο δεύτερο εδάφιο αφορά περίπου την ίδια δυνατότητα
ως προς τα διαγνωστικά.
Θέλω εδώ να κάνω µία παρένθεση, επειδή ήταν εύλογη απορία
και ορισµένων συναδέλφων και να πω το εξής:
Δυστυχώς ενώ στο κοµµάτι της φαρµακευτικής δαπάνης µέχρι
στιγµής τα πράγµατα είναι εντός ελέγχου -δεν λέω εντός στόχων, λέω εντός ελέγχου- στο κοµµάτι των διαγνωστικών εξετάσεων, ο προϋπολογισµός του ΕΟΠΥΥ για τους πρώτους τέσσερις µήνες του 2014 είναι εντελώς εκτός ελέγχου. Είµαστε σε
υπέρβαση του ετήσιου στόχου ανά µήνα της τάξεως του 70%.
Αν, λοιπόν, δεν θεσπίσουµε τώρα µέτρα, ει δυνατόν την επόµενη εβδοµάδα, που θα µας δώσουν τη δυνατότητα να ελέγχουµε τη ροή της συνταγογραφήσεως, εφαρµόζοντας τα λεγόµενα «guidelines», θα φθάσουµε σε ένα «clawback» που θα είναι
πραγµατικά θηριώδες και θα οδηγήσει πολλούς ανθρώπους στην
οικονοµική καταστροφή. Για να το αποφύγουµε αιτούµεθα τη δυνατότητα αυτής της νοµοθετικής εξουσιοδοτήσεως, για να µπορεί ο ΕΟΠΥΥ να λάβει προληπτικά µέτρα και να ελέγξει αυτό το
κοµµάτι της δαπάνης.
Το τρίτο εδάφιο αυτής της τροπολογίας έχει να κάνει µε την
αποδοχή εκ µέρους µας του αιτήµατος ταυτοχρόνως των δύο
µεγάλων ενώσεων φαρµακοβιοµηχανιών. Οι δύο ενώσεις είναι ο
ΣΦΕ, ο Σύνδεσµος Φαρµακοβιοµηχανιών Ελλάδος, εις τον οποίο
συµµετέχουν όλοι και οι πολυεθνικές εταιρείες και η ΠΕΦ, η Πανελλήνια Ένωση Φαρµακοβιοµηχανίας. Αναφέρεται στη διαφοροποίηση του τρόπου υπολογισµού του «clawback» ως προς τη
µεταξύ τους διανοµή κι όχι ως προς τον στόχο, του τι, δηλαδή,
θα εισπράξει ο ΕΟΠΥΥ, αλλά πώς αυτός ο στόχος θα κατανεµηθεί µεταξύ τους.
Ο παλαιός τρόπος που έβαζε µέσα στον υπολογισµό και τη
συµµετοχή του ασθενούς, ευνοούσε τέσσερις µεγάλες πολυεθνικές εταιρείες που έχουν τα εξαιρετικά ακριβά φάρµακα και
µοίραζε ένα κοµµάτι της δαπάνης που αλλάζει µε τον παρόντα
τρόπο στις υπόλοιπες βιοµηχανίες. Με τον τρόπο που τώρα εισηγούµεθα -και επαναλαµβάνω είναι αποδοχή εκ µέρους µας
δικού τους αιτήµατος και των δύο ταυτοχρόνως, οι οποίοι κατάφεραν να συµφωνήσουν- υπολογίζουµε στο «clawback» µόνο το
κοµµάτι που αφορά τον ΕΟΠΥΥ. Τη δαπάνη, δηλαδή, που αφορά
το τι πληρώνει το κράτος.
Με αυτόν τον τρόπο µεταφέρονται περίπου στα περσινά νούµερα τριάντα εκατοµµύρια από τους υπολοίπους προς τις µεγάλες φαρµακοβιοµηχανίες, οι οποίες φτιάχνουν τα πολύ ακριβά
φάρµακα και µε τον παλαιότερο τρόπο ευνοούντο. Κάνουµε
δεκτό το αίτηµα και θεωρούµε ότι είναι δικαιότερος αυτός ο τρόπος µεταξύ τους καταβολής. Επαναλαµβάνω πως δεν έχει καµµία διαφορά ως προς το ποσό το οποίο εισπράττει ο ΕΟΠΥΥ.
Είναι διαφορά στην µεταξύ τους σχέση και να πω ότι είναι ευτυχές για εµάς το ότι συµφώνησαν τελικά όλοι ότι αυτός είναι ο δικαιότερος τρόπος και από έτσι θα πάµε από εδώ και µπρος.
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Είµαι στη διάθεση των συναδέλφων για κάθε απορία, κύριε
Πρόεδρε.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Ποιοι όλοι συµφώνησαν, κύριε Υπουργέ;
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Είναι
δύο οι φορείς. Ο ΣΦΕ, Σύνδεσµος Φαρµακοβιοµηχανιών Ελλάδος και η ΠΕΦ, η Πανελλήνια Ένωση Φαρµακοβιοµηχανίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Τον λόγο έχει η κ.
Ασηµακοπούλου.
ΑΝΝΑ-ΜΙΣΕΛ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Ελλάδα στέκεται στα πόδια
της. Μετά από µία µακροχρόνια υφεσιακή καταβύθιση, µπαίνει
σε αναπτυξιακό βηµατισµό.
Το 2014 η ύφεση τελειώνει και αρχίζει η ανάπτυξη. Το πραγµατικό ΑΕΠ αναµένεται ότι το 2014 θα αυξηθεί κατά 0,6%, ενώ
από το 2015 και µετά αναµένεται µία αύξηση κατά µέσο όρο
3,3%. Η Ελλάδα προσελκύει επενδύσεις. Ήδη, στο τελευταίο δωδεκάµηνο οι νέες στρατηγικές επενδύσεις που εντάχθηκαν στην
αδειοδοτική διαδικασία, ξεπερνούν τα 30,5 δισεκατοµµύρια
ευρώ, είναι 70% περισσότερες από ό,τι ήταν ανά έτος προ της
κρίσης και αναµένεται να δηµιουργήσουν συνολικά δεκαπέντε χιλιάδες θέσεις εργασίας.
Η Ελλάδα βελτιώνει το επιχειρηµατικό της περιβάλλον. Αυτό
αποδεικνύεται και από τα στοιχεία του αναπτυξιακού νόµου. Το
2013 υποβλήθηκαν τρακόσια εβδοµήντα εννέα αναπτυξιακά σχέδια, συνολικού προϋπολογισµού 1,4 δισεκατοµµύρια ευρώ, σηµειώνοντας αύξηση µεγαλύτερη του 40% από το 2012. Επίσης,
για τον πρώτο κύκλο του 2014 έχουµε µία περαιτέρω αύξηση της
τάξεως του 372% σε σχέση µε το δεύτερο κύκλο του 2013.
Το γεγονός ότι το επιχειρηµατικό περιβάλλον στην Ελλάδα
από το 2012 και µετά βελτιώνεται, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
τεκµηριώνεται, επίσης, από την ετήσια έκθεση της Παγκόσµιας
Τράπεζας από την οποία φαίνεται ότι η κατάταξη για τη χώρα
µας βελτιώθηκε κατά έξι θέσεις σε σχέση µε το 2013 και είκοσι
οκτώ θέσεις σε σχέση µε το 2012. Η χώρα µας πλέον κατατάσσεται στη θέση εβδοµήντα δύο µεταξύ εκατόν ογδόντα εννιά
χωρών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρά τα θετικά βήµατα που έγιναν υπάρχουν ακόµα πολλά ζητήµατα που επιβάλλεται να αντιµετωπιστούν χωρίς καµµία περαιτέρω καθυστέρηση και ένα από
αυτά είναι η αδειοδότηση των επιχειρήσεων. Στην Ελλάδα η αδειοδότηση των επιχειρήσεων –δεν χρειάζεται να σας το πω εγώδεν είναι ούτε εύκολη ούτε ξεκάθαρη υπόθεση. Κοστίζει χρήµατα, κοστίζει χρόνο, κοστίζει ταλαιπωρία. Και δεν είναι λίγες οι
φορές που ο επιχειρηµατίας βρίσκεται αντιµέτωπος µε διαφορετικές ερµηνείες του πλαισίου αδειοδότησης.
Η αδειοδότηση των επιχειρήσεων σύµφωνα µε την ετήσια έκθεση 2014 του ΣΕΒ για την κατάσταση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα, ιεραρχείται ως το πλέον σηµαντικό
εµπόδιο στην ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας, ενώ τα εµπροσθοβαρή και αναποτελεσµατικά συστήµατα ελέγχων επιβαρύνουν σηµαντικά τις επιχειρήσεις και δηµιουργούν περιθώρια για
συναλλαγή.
Απαιτούνται, λοιπόν, διαθρωτικές αλλαγές για να αναστρέψουν την κατάσταση, για να διασφαλίσουν τον υγιή και χωρίς
στρεβλώσεις ανταγωνισµό στην Ελλάδα. Και αυτό ακριβώς είναι
που επιχειρείται µε το υπό συζήτηση νοµοσχέδιο.
Κεντρική ιδέα και ταυτόχρονα βασική τοµή του νοµοσχεδίου
είναι ότι το κράτος απενοχοποιεί το επιχειρείν, το κράτος βοηθά,
το κράτος αίρει εµπόδια για τις επιχειρήσεις, διασφαλίζοντας
ταυτόχρονα το εθνικό συµφέρον.
Το νοµοσχέδιο δηµιουργεί ένα νέο καθεστώς. Συγκεκριµένα,
οι διατάξεις του νοµοσχεδίου θέτουν την υπεύθυνη δήλωση ως
το βασικό έγγραφο για την απλή αδειοδότηση των επιχειρήσεων.
Θεσπίζονται ξεκάθαροι κανόνες και εισάγονται πρότυπα για κάθε
δραστηριότητα δίχως παρεκκλίσεις και χωρίς δυνατότητα παρερµηνειών από τη διοίκηση. Ο έλεγχος πλέον µετατίθεται στο
στάδιο της λειτουργίας της επιχείρησης και µάλιστα παρέχοντας
τη δυνατότητα διεξαγωγής ελέγχων από πιστοποιηµένους φορείς. Δίνονται κίνητρα στις επιχειρήσεις για την εγκατάστασή
τους στα επιχειρηµατικά πάρκα. Επιπλέον, δηµιουργείται ένα

11680

κεντρικό ηλεκτρονικό σύστηµα διαχείρισης των αδειοδοτήσεων
αλλά και των ελέγχων.
Τα στοιχεία αυτά συνθέτουν τον κεντρικό στόχο που είναι ξεκάθαρος: να επιτυγχάνεται η ολοκλήρωση της αδειοδότησης για
όλες τις επαγγελµατικές δραστηριότητες γρήγορα, αποτελεσµατικά, ηλεκτρονικά. Και αυτό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αποτελεί βασική προϋπόθεση για νέες επενδύσεις, για νέες επιχειρήσεις, για νέες θέσεις εργασίας.
Η Κυβέρνηση του Αντώνη Σαµαρά προς αυτήν την κατεύθυνση
δουλεύει σταθερά, µεθοδικά, στοχευµένα και αποτελεσµατικά.
Και η προσπάθεια αυτή εντάσσεται στον αναπτυξιακό χάρτη που
σχεδιάζεται όλο αυτό το διάστηµα, ώστε η οικονοµία να βγει από
το φαύλο υφεσιακό κύκλο και να αλλάξει ριζικά πρόσωπο, πορευόµενη προς τη δεκαετία του 2020.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Ελλάδα το 2013 κατέκτησε
την πρώτη θέση στην πρόοδο υλοποίησης µεταρρυθµίσεων στο
Europlus Monitor 2013 του Συµβουλίου της Λισαβόνας, µε βαθµολογία 8,6 όταν η µέση βαθµολογία στην Ευρωζώνη των δεκαεπτά είναι µόλις 4,2.
Στη συνεχή και καθηµερινή προσπάθεια της Κυβέρνησης για
να αλλάξει όσα δεν επιτρέπουν στη χώρα να ξεφύγει από τα
κακώς κείµενα, να αλλάξει τις νοοτροπίες του παρελθόντος, να
διορθώσει χρόνιες στρεβλώσεις, να δώσει ώθηση στην επιχειρηµατικότητα και την ανάπτυξη, αυτό το οποίο χρειάζεται είναι σθένος, είναι µεθοδικότητα και είναι και συνεργασία. Αυτό το οποίο
δεν χρειάζεται είναι στείρα άρνηση, λαϊκισµός, ψεύτικες υποσχέσεις, επικίνδυνες παλινωδίες που θα µας γυρίσουν πίσω στο
χθες.
Η στήριξη, λοιπόν, της επιχειρηµατικότητας που επιτυγχάνεται
στο παρόν νοµοσχέδιο, είναι ένα ακόµα σηµαντικό βήµα µπροστά σε µία σταθερή πορεία για την ανάπτυξη, τη στιγµή που βρισκόµαστε προ των πυλών της νέας Ελλάδας.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από τη Νέα Δηµοκρατία)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Και εµείς σας ευχαριστούµε, κυρία Ασηµακοπούλου.
Τον λόγο έχει ο συνάδελφος κ. Στρατούλης για οκτώ λεπτά.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, είδα προσεκτικά την τροπολογία
που κατέθεσε ο κ. Χατζηδάκης µε τον Υπουργό Ναυτιλίας κ. Βαρβιτσιώτη µε αριθµό 1449/60, που αφορά τις συλλογικές συµβάσεις εργασίας των ναυτικών της ακτοπλοΐας.
Είναι µία παντελώς άσχετη τροπολογία σε σχέση µε το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο. Είναι µία τροπολογία που κατατέθηκε την
τελευταία στιγµή, χωρίς να έχει γίνει επεξεργασία της στην αρµόδια Διαρκή Κοινοβουλευτική Επιτροπή. Τυπικά απαράδεκτη,
αλλά και ουσιαστικά µε αυτήν την τροπολογία καταργείται η κλαδική συλλογική σύµβαση εργασίας στην ακτοπλοΐα.
Ψάχνοντας να δω ποιον ακριβώς νόµο τροποποιεί αυτή η τροπολογία έφτασα, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, στον αναγκαστικό
ν. 3276/1944 που ρύθµιζε τα περί συλλογικών συµβάσεων εργασίας των ναυτικών και θέσπιζε τη δυνατότητα κλαδικής συλλογικής σύµβασης εργασίας. Δηλαδή, τροποποιεί και χειροτερεύει
ακόµα και νόµο της κατοχικής κυβέρνησης της χώρας. Αν είναι
δυνατόν!
Κατά τη γνώµη µας, αυτή η τροπολογία πρέπει να αποσυρθεί
το ταχύτερο δυνατό. Είναι ένα προκλητικό µεγάλο δώρο στους
εφοπλιστές και οδηγεί σε ακόµα µεγαλύτερη φτωχοποίηση των
ναυτικών, οι οποίοι έχουν υποστεί όλες αυτές τις µνηµονιακές
πολιτικές µείωσης των µισθών τους όλο αυτό το διάστηµα.
Γιατί το λέω αυτό, κυρίες και κύριοι Βουλευτές; Το πρώτο που
αναφέρει αυτή η τροπολογία είναι ότι η συλλογική σύµβαση εργασίας για ναυτικούς ακτοπλοΐας, δηλαδή η ισχύουσα κλαδική
συλλογική σύµβαση εργασίας, δεσµεύει µόνο τους πλοιοκτήτες
και ναυτικούς που είναι µέλη των συµβαλλόµενων οργανώσεων,
δηλαδή τους ναυτικούς που είναι µέλη της συνδικαλιστικής οµοσπονδίας ή τους πλοιοκτήτες και εφοπλιστές που είναι µέλη της
αντίστοιχης εργοδοτικής εφοπλιστικής ή πλοιοκτητικής οργάνωσης.
Έτσι καταργείται ουσιαστικά η αρχή της επεκτασιµότητας που
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είναι βασική αρχή των συλλογικών συµβάσεων. Είναι η αρχή που
λέει ότι όταν το πιο αντιπροσωπευτικό συνδικάτο του κλάδου, το
µεγαλύτερο σε µέλη, υπογράφει συλλογική σύµβαση εργασίας
µε την πιο αντιπροσωπευτική εργοδοτική ένωση του κλάδου, δηλαδή µε αυτήν την ένωση που έχει τους περισσότερους εργοδότες, τότε η ισχύς της συλλογικής σύµβασης εργασίας επεκτείνεται σε όλους τους συµβαλλόµενους. Αυτή η βασική αρχή που
είναι η ψυχή, ο πυρήνας της κλαδικής συλλογικής σύµβασης εργασίας, καταργείται.
Τι σηµαίνει αυτό; Ξέρετε τι σηµαίνει αυτό, κυρίες και κύριοι
Βουλευτές. Σηµαίνει ότι αν ένας πλοιοκτήτης ή πολλοί πλοιοκτήτες αποχωρήσουν από την ένωσή τους αύριο που θα περάσει
στο ΦΕΚ αυτή η τροπολογία σαν νοµική ρύθµιση του κράτους, η
κλαδική συλλογική σύµβαση εργασίας δεν τους δεσµεύει γιατί
δεν είναι µέλη της συµβαλλόµενης οργάνωσης των εργοδοτών.
Αυτό ξέρετε τι σηµαίνει; Ας λάβουµε υπ’ όψιν µόνο τον ανταγωνισµό που υπάρχει µεταξύ των πλοιοκτητών αλλά και την καπιταλιστική µορφή που έχει η οικονοµία µας. Σηµαίνει ότι οι
περισσότεροι πλοιοκτήτες µπορούν να φύγουν µε βάση αυτή τη
διάταξη από τις ενώσεις τους για να µην εφαρµόζουν την κλαδική συλλογική σύµβαση εργασίας. Αυτό δηµιουργεί και αθέµιτο
ανταγωνισµό µε όποιους µπαίνουν στην ένωσή τους και την
εφαρµόζουν, µε όποιους φεύγουν και δεν την εφαρµόζουν. Συνθήκες ζούγκλας! Το κύριο δεν είναι αυτό, αλλά οι µισθοί των εργαζοµένων, των ναυτικών, που κυριολεκτικά σφαγιάζονται.
Δεύτερον, θεσπίζει τη δυνατότητα οι επιχειρησιακές συλλογικές συµβάσεις εργασίας να περιέχουν όρους διαφορετικούς από
τους αντίστοιχους της κλαδικής συλλογικής σύµβασης εργασίας. Δηλαδή µπορούν, κύριε Υπουργέ Ναυτιλίας και κύριε
Υπουργέ Ανάπτυξης, οι επιχειρησιακές συµβάσεις να περιέχουν
και όρους χειρότερους από την κλαδική συλλογική σύµβαση εργασίας; Μπορούν να έχουν ακόµα όρους χειρότερους και από
την εθνική γενική συλλογική σύµβαση εργασίας, δηλαδή τα µειωµένα 586 ευρώ µεικτά µηνιαία; Ούτε καν αυτό δεν λέτε ούτε για
την εθνική γενική συλλογική σύµβαση εργασίας.
Κάτι ειπώθηκε ότι µπορεί να αλλάξει η τροπολογία αυτή και να
µπει ως όριο το όριο που βάζει µια διεθνής σύµβαση εργασίας
για τους ναυτικούς που όµως είναι πολύ χαµηλό όριο και κυρίως
κοιτάζει να προστατεύσει ναυτικούς από τρίτες χώρες. Δεν είναι
κάτι που µπορεί να έχει ισχύ στη χώρα µας.
Και να σας πω και κάτι, κυρίες και κύριοι Βουλευτές; Ξέρετε τι
έχει προηγηθεί από αυτήν τη ρύθµιση; Δηλαδή, ότι µπορεί η επιχειρησιακή συλλογική σύµβαση να έχει χειρότερους όρους από
την ισχύουσα κλαδική συλλογική σύµβαση; Προηγήθηκε αλλαγή
νοµοθετική πριν από δύο µήνες µε το ν. 4254/2014 η οποία αλλαγή, η θεσµική που έγινε, έδωσε τη δυνατότητα στη ναυτιλία –
και συγκεκριµένα στην ακτοπλοΐα- και στις διεθνείς γραµµές αντί
της κλαδικής συλλογικής σύµβασης εργασίας που υπέγραφαν
µέχρι τότε, να υπογράφονται επιχειρηµατικές συλλογικές συµβάσεις εργασίας, παραδείγµατος χάριν σε ένα ναυτιλιακό γραφείο που ελέγχει κάποια πλοία να σχηµατίζεται σωµατείο µόνο
γι’ αυτήν τη ναυτιλιακή εταιρεία. Καταλαβαίνετε τι θα είναι αυτό
το σωµατείο. Συνήθως οι εργοδότες θα παίρνουν την πρωτοβουλία να το συγκροτήσουν, για να µπορούν να το ελέγχουν, να το
πιέζουν, µε το πιστόλι της απόλυσης στον κρόταφο, να τους
αναγκάζουν να υπογράφουν συµφωνίες σε βάρος των συµφερόντων τους.
Έδωσαν τη δυνατότητα, λοιπόν, µε την πίεση των εργοδοτών
–γιατί είναι εκεί στην ίδια επιχείρηση το µικρό συνδικάτο χωρίς
δύναµη- να µπορούν να υπογράφουν αυτά τα επιχειρησιακά σωµατεία χειρότερες, µε χαµηλότερους µισθούς και χειρότερες
συνθήκες εργασίας, επιχειρησιακές συλλογικές συµβάσεις. Για
ποιο λόγο; Για να έρθει σήµερα µε τη νέα τροπολογία και να πει:
«Α, αν υπογράφηκε για τη συγκεκριµένη ναυτιλιακή επιχείρηση
χειρότερη επιχειρησιακή συλλογική σύµβαση εργασίας, αυτή θα
ισχύει και όχι η άλλη, η κλαδική εάν η τελευταία τυχαίνει να είναι
ευνοϊκότερη».
Κι έρχεται βεβαίως µε το τρίτο σηµείο της κυβερνητικής τροπολογίας και το λέει πολύ ευθαρσώς: Σε περίπτωση συρροής
µιας επιχειρησιακής συλλογικής σύµβασης εργασίας µε µια κλαδική συλλογική σύµβαση εργασίας στον χώρο της ναυτιλίας, της
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ακτοπλοΐας συγκεκριµένα, θα ισχύει πάντα –ό,τι και να λένε οι
όροι της- η επιχειρησιακή συλλογική σύµβαση εργασίας που,
όπως είπα πριν, κατά τεκµήριο θα είναι χειρότερη από την άλλη.
Πολύ µεγάλο δώρο. Προκλητικό δώρο στους εφοπλιστές. Θανάσιµο πλήγµα στο συνδικαλιστικό δικαίωµα των εργαζοµένων στη
ναυτιλία και κυρίως στην ακτοπλοΐα και στο δικαίωµά τους για
συλλογικές συµβάσεις εργασίας.
Είναι συνέχεια του πλοίου ασφαλείας, που θεσπίστηκε, πριν
από λίγο καιρό, να δροµολογείται υποχρεωτικά σε περίπτωση
απεργιακών κινητοποιήσεων και µε αυτόν τον τρόπο να συρρικνώνεται το απεργιακό δικαίωµα των ναυτικών. Είναι συνέχεια
της πολιτικής επιστράτευσης –άρθηκε βέβαια πριν από λίγο
καιρό- που είχε γίνει από την Κυβέρνηση πριν από δύο χρόνια σε
βάρος των απεργούντων ναυτικών για να καταστείλει την απεργία τους.
Κύριοι της Κυβέρνησης καταργείτε στην ουσία το δικαίωµα
του συνδικαλισµού στην ακτοπλοΐα. Και το κάνει αυτό η Κυβέρνηση –και τελειώνω, κύριε Πρόεδρε- και ο Υπουργός Ναυτιλίας
για να δώσει ένα τέτοιο προκλητικό δώρο στους εφοπλιστές, τη
στιγµή που δεν έχει κάνει τίποτα, µα τίποτα, ο Υπουργός Ναυτιλίας για να πληρώσουν οι πλοιοκτήτες κι εφοπλιστικές εταιρείες
τα δεδουλευµένα σε χιλιάδες ναυτικούς που σε πολλές περιπτώσεις πλοιοκτητών φτάνουν ακόµα και τους έντεκα µήνες.
Δεν έκανε τίποτα, µα τίποτα, ο Υπουργός Ναυτιλίας, την ίδια
στιγµή που καταθέτει αυτήν την τροπολογία, για τα 110 εκατοµµύρια ευρώ που χρωστάνε οι πλοιοκτήτες και οι εφοπλιστές στο
Ναυτικό Αποµαχικό Ταµείο, στο ΝΑΤ, στο ταµείο των ναυτικών.
Και δεν έκανε τίποτα, µα τίποτα, ούτε ο Υπουργός ούτε η Κυβέρνηση, ώστε να εισπραχθούν τα 400 εκατοµµύρια ευρώ που λένε
ότι θα είναι εθελοντική έκτακτη παροχή των εφοπλιστών στο δηµόσιο. Η τροπολογία αυτή είναι απαράδεκτη αντεργατική αντιδηµοκρατική και αντισυνταγµατική. Πάρτε την πίσω το
γρηγορότερο δυνατό!
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, σαράντα τρεις µαθητές και µαθήτριες και
πέντε εκπαιδευτικοί-συνοδοί τους από το Δηµοτικό Σχολείο
Ιτέας, Μαραθέας και Φύλλου Καρδίτσας.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Έχει ζητήσει τον λόγο ο Υφυπουργός Οικονοµικών ο κ. Μαυραγάνης.
Παρακαλώ, κύριε Μαυραγάνη, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, θα ήθελα να αναφερθώ στην τροπολογία µε γενικό αριθµό 1435 και ειδικό
αριθµό 47 που αναφέρεται σε ρύθµιση µεταβατικού χαρακτήρα,
µε την οποία επιχειρείται η προσωρινή διευκόλυνση της λειτουργίας του Οργανισµού Μεγάρου Μουσικής Αθηνών. Ο σκοπός
είναι προσωρινά να δοθεί η δυνατότητα ασφαλιστικής και φορολογικής ενηµερότητας, να µην υπάρχει δηλαδή αυτή η υποχρέωση, προκειµένου να εισπραχθεί η επιχορήγηση, η οποία θα
χρησιµοποιηθεί για την πληρωµή των µισθών που έχουν καθυστερήσει, των άλλων υποχρεώσεων όπως και των µηνιαίων φορολογικών κι ασφαλιστικών υποχρεώσεων του οργανισµού,
προκειµένου να µην υπάρξει πρόβληµα λειτουργίας αυτούς
τους µήνες.
Επίσης, θα ήθελα να πω ότι µελετάται οριστική λύση για το
θέµα αυτό µε γνώµονα το δηµόσιο συµφέρον.
Τέλος, να συµπληρώσω ότι κάποιες προσθήκες και αναδιατυπώσεις που θα καταθέσει ο κύριος Υπουργός και αναφέρονται
στη διευκρίνιση έναρξης της ισχύος του ν. 4254/2014 είναι καθαρά διαδικαστικού χαρακτήρα, προκειµένου να µην υπάρχει
καµµία παρερµηνεία και να είναι σαφές ότι αυτές οι διατάξεις
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έχουν συγκεκριµένη έναρξη εφαρµογής.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ευχαριστούµε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Το δεύτερο δεν το καταλάβαµε.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Για ποιο θέµα;
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Γι’ αυτό που µας ενηµέρωσε τώρα
ο κύριος Υπουργός.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Να σας δώσω τον
λόγο. Εσείς τουλάχιστον ξέρετε ότι οι τοποθετήσεις και οι ερωτήσεις γίνονται όταν θα πάρουν τον λόγο οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι. Αν σε κάθε Υπουργό εξαντλούµε τον χρόνο…
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Είµαι Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Το ξέρω.
ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα και εγώ τον
λόγο για ένα λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ωραία, θα σας τον
δώσω αµέσως µετά.
Ορίστε, κυρία Μανωλάκου, έχετε τον λόγο για ένα λεπτό.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κύριε Υπουργέ, είπατε ότι προχωράτε σε µια µόνιµη λύση. Το ερώτηµα που θέλουµε να σας κάνουµε είναι το εξής: κατοχυρώνονται σε αυτήν τη µόνιµη λύση οι
θέσεις των εργαζοµένων;
Και ένα δεύτερο ερώτηµα: Σε αυτές τις βελτιώσεις που θα
υπάρξουν στη συγκεκριµένη τροπολογία εξασφαλίζεται ότι τα
πρώτα χρήµατα που θα πάρουν θα πάνε στις αµοιβές των εργαζοµένων, δεδοµένου ότι τους οφείλουν πέντε µήνες δεδουλευµένων µισθών;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Να µιλήσει και η κ.
Κουντουρά και να απαντήσετε συνολικά, κύριε Υπουργέ.
Ορίστε, κυρία Κουντουρά, έχετε τον λόγο.
ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Εδώ κάνετε µια εξαίρεση, γιατί στις λαϊκές αγορές ζητάτε την
ασφαλιστική και τη φορολογική ενηµερότητα, αλλιώς δεν µπορείτε να χορηγήσετε ή να ανανεώσετε τις άδειες. Αυτό το θίγουµε γιατί η εισηγήτρια µας το έχει αναφέρει πάρα πολλές
φορές για να φαίνεται ότι υπάρχουν δύο µέτρα και δύο σταθµά.
Η ερώτησή µας, λοιπόν, είναι η ίδια: εξασφαλίζεται ότι η πρώτη
κρατική επιχορήγηση που θα πάρουν θα είναι για να πληρωθούν
οι εργαζόµενοι;
Επίσης, γράφεται εδώ ότι θα γίνει και µεταβίβαση ακίνητης περιουσίας του Μεγάρου Μουσικής. Ποια είναι η ακίνητη περιουσία
του Μεγάρου Μουσικής, η οποία θα περιέλθει σε εσάς και τι τίµηµα έχει;
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ορίστε, κύριε
Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Ο
σκοπός ακριβώς αυτής της τροπολογίας είναι να µπορέσει το
Μέγαρο Μουσικής να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που έχει
προς τους εργαζόµενους. Αυτός είναι ο κύριος σκοπός της απόκλισης, έτσι ώστε ακριβώς να λυθεί αυτό το κοινωνικό θέµα.
Για το άλλο θέµα που ρωτήσατε, όταν θα έρθει η σχετική ρύθµιση στη Βουλή θα υπάρχει δυνατότητα για να συζητηθεί και να
σας δοθεί πλήρης εικόνα και πλήρης εξήγηση για τη λύση που
προωθείται.
Νοµίζω ότι ακριβώς η τροπολογία αυτή δεν έχει κανέναν άλλο
σκοπό παρά µόνο να διευκολύνει την πληρωµή κυρίως των εργαζοµένων και των άλλων µηνιαίων φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων που υπάρχουν για το Μέγαρο, προκειµένου
να συνεχίσει αυτούς τους κρίσιµους µήνες. Γνωρίζετε ότι είναι
και χώρος εκδηλώσεων για την Προεδρία και υπάρχει σηµαντικό
θέµα. Πρωτίστως, όµως, είναι για να µπορέσουν να πληρωθούν
οι εργαζόµενοι.
Ευχαριστώ.
ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ: Δεν απαντήσατε, κύριε Υπουργέ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Εντάξει, κυρία Κουντουρά.
ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ: Εδώ λέει ότι η προτεινόµενη ρύθµιση
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κρίνεται αναγκαία!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Μα, κυρία Κουντουρά, ...
ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ: Δεν απάντησε ο Υπουργός.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Το ξέρω. Κάνατε
την ερώτηση.
ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ: Κύριε Πρόεδρε, …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κυρία Κουντουρά, µε
συγχωρείτε πολύ. Μπορώ να µιλήσω; Και θα σας δώσω τον λόγο.
Κάνατε την ερώτηση. Είναι δικαίωµα του Υπουργού να απαντήσει
αυτό που θέλει ή να µην απαντήσει.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Και «γράφει» την Αντιπολίτευση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Επαναλαµβάνω, ή να
µην απαντήσει, κυρία Μακρή.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κύριε Δριβελέγκα, αυτό το κάνετε συνέχεια
στα νοµοσχέδια και οι Υπουργοί µονίµως αρνούνται να απαντήσουν στους Ανεξάρτητους Έλληνες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Δηλαδή τι να κάνουµε τώρα; Με το ζόρι; Ο Κανονισµός….
ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ: Είναι µια τροπολογία που πρέπει να την
ψηφίσουµε. Για να την ψηφίσουµε, ζητάµε µια διευκρίνιση αναγκαία.
Ο Υπουργός αποφασίζει ότι δεν θα απαντήσει. Άρα εµείς πώς
θα αποφασίσουµε αν θα την ψηφίσουµε ή όχι. Κοινοβούλιο είναι,
δεν είναι καφενείο!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ακριβώς. Το είπατε
πολύ σωστά. Δεν επαναλαµβάνω τη λέξη.
Λέω, λοιπόν: Κάνατε την ερώτηση. Οποιοσδήποτε συνάδελφος
κάνει ερώτηση στον Υπουργό, ο Υπουργός απαντάει µε τον
τρόπο που αυτός νοµίζει και υπάρχουν και άλλες διαδικασίες. Να
καταθέσετε επίκαιρη ερώτηση για να πάρετε συγκεκριµένες
απαντήσεις.
ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ: Θα ψηφίσουµε σήµερα, κύριε Πρόεδρε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Εδόθησαν οι εξηγήσεις. Εσείς δεν έχετε τον λόγο. Συνεχίζουµε.
Ο κ. Δηµήτριος Κυριαζίδης έχει τον λόγο για οκτώ λεπτά.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριοι Υπουργοί,
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήµερα βιώσαµε µία ιδιαίτερη κοινοβουλευτική στιγµή που αφορούσε τις άρσεις ασυλίας Βουλευτών ενός συγκεκριµένου «πολιτικού κόµµατος».
Οι δύο εξ αυτών προσπάθησαν µε έναν ιδιαίτερο τρόπο –πατριδοκάπηλο, θα έλεγα- να εκµεταλλευτούν αυτήν την ιδιαίτερη
στιγµή µε τις άναρθρες, ως συνήθως, κραυγές τους. Βεβαίως,
είδαµε και δύο εταίρους, πρώην «συναγωνιστές» τους, να αναφέρονται µε έναν ιδιαίτερο τρόπο και είδαµε πώς αντιµετωπίστηκαν. Το είδαµε και στη φάση της δολοφονίας του Φύσσα από τον
Ρουπακιά, όπου «έδωσαν» τον Ρουπακιά µε µεγάλη ευκολία µε
αναφορές ότι δεν είναι µέλος τους και ότι δεν έχει καµµία σχέση
µε αυτούς, ως εγκληµατική οργάνωση εννοώ.
Το ίδιο συνέβη και µε τον φερόµενο ως φέρελπιν «Πρόεδρο
της Χρυσής Αυγής», σε σχέση µε τις αναφορές του και τη σχέση
του µε αυτόν τον απαράδεκτο, εγκληµατικό τρόπο, θα έλεγα, της
µαγνητοφώνησης ή της εγγραφής των όποιων συνοµιλιών. Στα
κοινοβουλευτικά ήθη επικρατεί πλέον ένας φόβος στο να συνοµιλήσουµε µε συναδέλφους όχι µόνο των ετέρων εταίρων κοµµατικών παρατάξεων, αλλά ακόµα και µεταξύ µας. Αυτά είναι νέα
ήθη που εισήγαγε η συγκεκριµένη εγκληµατική οργάνωση.
Είδαµε µε τι εύκολο τρόπο διαπόµπευσαν σήµερα πρώην συναγωνιστές τους και κυρίως τον δεύτερο, ο οποίος µε µία ιδιαίτερη συγκινησιακή φόρτιση αναφέρθηκε από του Βήµατος.
Είδαµε πώς λοιδορήθηκε, πώς χλευάστηκε µε έναν ιδιαίτερο
τρόπο και τόνο και αυτό µαρτυρά την παρουσία αυτών των ανθρώπων εδώ στο ιερό Βήµα, αλλά και στο ελληνικό Κοινοβούλιο.
Βεβαίως έκαναν µία ιδιαίτερη αναφορά –εµένα µε ξένισε το
γεγονός- στη µη βουλευτική αποζηµίωση των αστυνοµικών Βουλευτών. Μάλιστα είχαν µία ιδιαίτερη κατεύθυνση ότι οι Βουλευτές πρέπει να είτε είναι υποκατάστατα άλλων καταστάσεων,
παραδείγµατος χάριν, βιοµηχάνων, είτε να είναι λαµόγια είτε -αν
θέλετε-να είναι νταβατζήδες.
Αυτή είναι η δική τους παρουσία εδώ και αυτό θα ήθελα να το-
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νίσω σήµερα µπροστά στην ελληνική κοινωνία για να αντιληφθεί
περί τίνος πρόκειται και πώς συµπεριφέρονται και εντός και
εκτός Κοινοβουλίου.
Σε ό,τι αφορά το νοµοσχέδιο, κατά τη διήµερη συζήτηση αναπτύχθηκαν διάφορες απόψεις και θέσεις απ’ όλες τις πλευρές.
Όµως, κοινά, κανείς µπορεί να καταλήξει ότι είναι ένα νοµοσχέδιο, το οποίο εισάγει ένα νέο στοιχείο στις αδειοδοτήσεις επιχειρήσεων. Αυτό το καινούργιο καθεστώς είναι πολύ σηµαντικό.
Αυτό που συνέβαινε µε τις επιχειρήσεις, ειδικότερα στην περιφέρεια, ήταν ότι πάρα πολλοί επιχειρηµατίες ήταν υποχρεωµένοι
να προστρέχουν προς στο κέντρο, προκειµένου ύστερα από µεγάλη ταλαιπωρία να καταστούν κάτοχοι µίας άδειας, ώστε µία
επιχείρηση επιτέλους να λειτουργήσει.
Κοινός τόπος όλων είναι πως πρόκειται για ένα θετικό νοµοσχέδιο.
Είναι ένα καινούργιο καθεστώς. Εναρµονίζεται µε τα ευρωπαϊκά δεδοµένα, πρότυπα και πράγµατα. Άρα αντιµετωπίζεται
θετικά από όλους µας και από όλες τις παρατάξεις. Αυτό έχω αντιληφθεί.
Βεβαίως, υπήρξαν και ενστάσεις, αλλά υπήρξαν και από πλευράς του Υπουργού βελτιώσεις και κατά τη διάρκεια της συζήτησης στην επιτροπή, αλλά και χθες και σήµερα κατά τη συζήτηση
στην Ολοµέλεια.
Κύριε Υπουργέ, από πλευράς Βουλευτών υπάρχουν συγκεκριµένες τροπολογίες, που βεβαίως συνυπογράφονται και από
εµένα, οι οποίες έχουν ιδιαίτερη σχέση ειδικότερα µε τις Σχολές
Επαγγελµατικής Κατάρτισης, οι οποίες ιδρύθηκαν σύµφωνα µε
το ν. 4186/2013 και οι οποίες προβλέπεται να εφαρµόσουν την
τάξη µαθητείας κατά το τρίτο έτος φοίτησης, δηλαδή κατά το
σχολικό έτος 2016-2017. Το ίδιο ισχύει και για την τάξη µαθητείας των ΕΠΑΛ, η οποία επίσης θα λειτουργήσει για πρώτη
φορά το σχολικό έτος 2016-2017.
Ο ΟΑΕΔ λειτουργεί κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά, 20132014, τις ΕΠΑΣ µαθητείας Α’ και Β’ έτους. Την επόµενη σχολική
χρονιά, όµως, δηλαδή το 2014-2015, ο ΟΑΕΔ θα λειτουργήσει
µόνο την Β’ τάξη ΕΠΑΣ µαθητείας και την Α’ τάξη στα ΣΕΚ, που
έχουν ιδρυθεί µε τον προηγούµενο νόµο που ανέφερα.
Στο πρώτο και στο δεύτερο έτος ΣΕΚ δεν προβλέπεται από
τον προαναφερθέντα νόµο η υλοποίηση προγραµµάτων µαθητείας στις επιχειρήσεις. Ως εκ τούτου, τα σχολικά έτη 2014-2015
και 2015-2016 ο ΟΑΕΔ θα λειτουργεί µόνο ΕΠΑΣ µαθητείας Β’
τάξης και ΣΕΚ Α’ και Β’ τάξης. Το σχολικό έτος 2016-2017 ο
ΟΑΕΔ, βάσει των οριζόµενων στο ν. 4186/2013, πρόκειται να υλοποιήσει οριζόντια την τάξη µαθητείας τόσο για την τρίτη τάξη µαθητείας των ΣΕΚ όσο και για το τέταρτο έτος µαθητείας των
ΕΠΑΛ τόσο του ΟΑΕΔ όσο και άλλων φορέων.
Προκειµένου, λοιπόν, να διατηρήσει ο ΟΑΕΔ την επαφή µε τις
τοπικές αγορές εργασίας και τις επιχειρήσεις πρέπει να επεκταθεί η λειτουργία των ΕΠΑΣ µαθητείας διετούς φοίτησης για τα
σχολικά έτη 2014-2015 και 2015-2016. Ειδικότερα, κρίνεται απαραίτητη η εισαγωγή των µαθητών στις ΕΠΑΣ µαθητείας του
ΟΑΕΔ για ένα ακόµη σχολικό έτος, δηλαδή το έτος 2014-2015.
Η λειτουργία των σχολών αυτών παύει στις 15 Σεπτεµβρίου 2016.
Με την παρέµβαση αυτή ζητείται από πλευράς µας να επιτευχθεί, εκτός από τον στόχο της διατήρησης της επαφής του ΟΑΕΔ
µε τις επιχειρήσεις, και η προώθηση του θεσµού του δυϊκού συστήµατος µαθητείας και τα επόµενα δύο έτη, προκειµένου να αυξηθούν οι προσφερόµενες θέσεις µαθητείας για τις επιχειρήσεις
για το σχολικό έτος 2016, που αρχίζει η καθολική εφαρµογή του
θεσµού της µαθητείας, καθώς και για τα επόµενα σχολικά έτη.
Υπάρχει και µια δεύτερη τροπολογία από πλευράς συναδέλφων. Πρόκειται γι’ αυτή που είχε αναφερθεί κατά την συζήτηση
του νοµοσχεδίου και η οποία αφορούσε την αναδιάρθρωση της
Αστυνοµίας σχετικά µε την έκδοση προεδρικών διαταγµάτων και
τυχόν ζητήµατα που θα προέκυπταν στην πράξη.
Πράγµατι, κατά την εφαρµογή διαπιστώθηκε ότι στη Διεύθυνση Διαχείρισης και Ανάλυσης Πληροφοριών της Ελληνικής
Αστυνοµίας είναι απαραίτητη η ύπαρξη εισαγγελικού λειτουργού, έτσι ώστε να εποπτεύει αυτήν τη διεύθυνση, όπως συµβαίνει
και σε άλλες διευθύνσεις που έχουν να κάνουν µε τη δηµόσια
τάξη και ασφάλεια της χώρας. Άρα είναι απαραίτητη η ψήφιση
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και η αποδοχή της, έτσι ώστε να είναι δυνατή η εφαρµογή της.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Βεβαίως, υπάρχει και µια άλλη τροπολογία από πλευράς των
συναδέλφων, που αφορά τα ιδρύµατα που υπάγονται σε νοµικά
πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Χρειάζεστε και άλλον
χρόνο, κύριε Κυριαζίδη;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Μάλιστα, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Τότε, ζητήστε τον.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Δίνετε απλόχερα σε πολλούς συναδέλφους, ειδικότερα της Αντιπολίτευσης, τον λόγο. Έχω ζητήσει ένα λεπτό επιπλέον.
Η αποδοχή της συγκεκριµένης τροπολογίας είναι αναγκαία,
γιατί τα ιδρύµατα αυτά παρέχουν δευτεροβάθµια κοινωνική
φροντίδα και έχουν έναν αποκλειστικό και συγκεκριµένο σκοπό.
Είναι αναγκαία η εξυγίανσή τους και γι’ αυτό πρέπει να τους
δοθεί χρόνος και πιστεύω ότι θα υιοθετηθεί και από πλευράς του
Υπουργού.
Ευχαριστώ πολύ για την ανοχή σας, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κι εµείς ευχαριστούµε.
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, τριάντα µαθητές και µαθήτριες και τρεις εκπαιδευτικοί - συνοδοί από το 42ο Δηµοτικό Σχολείο Πάτρας.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει ο συνάδελφος κ. Κουτσογιαννακόπουλος για
οκτώ λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ,
κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρακολουθώντας κατ’ αρχάς
τις εισηγήσεις των συναδέλφων χθες, διαπίστωσα την αρτιότητα
και τη σεµνότητα της εισηγήσεως του εισηγητή της Πλειοψηφίας
και την εξαιρετική αρτιότητα της παρουσιάσεως του θέµατος
τους σε όλα τα σηµεία από την πλευρά του εισηγητή της Αξιωµατικής Αντιπολιτεύσεως, του αγαπητού κ. Σταθάκη.
Περίµενα δε, ακούγοντας την εισήγηση αυτή, ότι θα έπρεπε
να καταλήξει ότι ίσως για πρώτη φορά στα δύο χρόνια θα είχαµε
σύµπτωση της Αντιπολιτεύσεως και της Συµπολιτεύσεως σε αυτό
το νοµοθέτηµα. Ατυχώς, όµως, για λόγους δικαιοκρατικού υποστρώµατος αυτό δεν επετεύχθη, επειδή για πρώτη φορά στη
χώρα µας αυτός ο Υπουργός εισάγει αγγλοσαξονικό δίκαιο.
Κύριε Υπουργέ, δεν έχετε ίσως και εσείς ακόµη συνειδητοποιήσει τι σηµαίνει αυτό το νοµοσχέδιο. Αλλά και αν το έχετε συνειδητοποιήσει, η σεµνότητά σας δεν το επιτρέπει να το αναδείξετε.
Η αναγωγή η δική µου σε σχέση µε αυτό το νοµοσχέδιο είναι
η εξής. Θεωρώ ότι πιο ριζοσπαστικά φιλελεύθερο και µεγαλύτερης σπουδαιότητας νοµοσχέδιο από όλα όσα έχουµε ψηφίσει
αυτά τα δύο χρόνια, δεν υπάρχει. Εάν αυτό το νοµοσχέδιο τηρήσει τις δύο προϋποθέσεις που απαιτούνται, θα λύσει τα προβλήµατα της χώρας σε ένα τεράστιο ποσοστό, το οποίο αναλογικά
και αναγωγικά –και θα εξηγήσω πιο κάτω τι εννοώ- θα αλλάξει
τη χώρα ολόκληρη.
Θέλει δύο προϋποθέσεις. Η πρώτη εξαρτάται αποκλειστικά
από εσάς. Να τηρήσετε το οκτάµηνο, οι αποφάσεις και τα διατάγµατα να έχουν την αναγκαία και επιβεβληµένη αρτιότητα, να
είναι σαφή, ειδικά, ορισµένα και συγκεκριµένα, ούτως ώστε να
περιορίζουν έως εξαλείψεως τα περιθώρια της δευτέρας προϋποθέσεως, η οποία είναι παντού και καραδοκεί, της γραφειοκρατίας.
Το εγχείρηµα αυτό, το οποίο θα αλλάξει το παραγωγικό µοντέλο της χώρας, που θα σηµατοδοτήσει πολύστροφα την ανάπτυξη, θα απαλλάξει τις ενεργές δυνάµεις από τα δεινά και τα
δεσµά της γραφειοκρατίας και ό,τι αυτό συνεπάγεται. Σε άλλες
χώρες η έννοια «γραφειοκρατία» δεν έχει αρνητικό πρόσηµο,
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έχει θετικό. Σε εµάς έχει αρνητικό για τους γνωστούς λόγους
που δεν χρειάζεται να αναλύσουµε.
Αν, λοιπόν, ελεγχθεί ο παράγοντας «γραφειοκρατία», µέχρι και
τα διοικητικά δικαστήρια θα ανακουφιστούν τουλάχιστον κατά
50%. Θα γλιτώσουν από τον φόρτο των προσφυγών και των αιτήσεων ακυρώσεων, που αυτήν τη στιγµή κάθε απελπισµένος
επενδυτής, µικρός, µικρούλης, µεσαίος και µεγάλος, υφίσταται.
Εδώ θα πρέπει να υπάρξει συνέργεια, κύριε Υπουργέ. Και η
συνέργεια αυτή πρέπει να έρθει οπωσδήποτε από το ΥΔΜΗΔ,
τον κ. Μητσοτάκη, και ενδεχοµένως από το Υπουργείο Εσωτερικών.
Οι περιπτώσεις τις οποίες θα µπορούσα να αναφέρω στη
Βουλή είναι πολλές, αλλά ο χρόνος ελάχιστος. Θα σας πω µόνο
το εξής παράδειγµα. Κατ’ απαίτηση µάλλον περιφερειακής υπηρεσίας, αποκεντρωµένης µάλιστα τότε, ετέθη ερώτηµα προς το
Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους. Το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους γνωµοδότησε, αλλά δυστυχώς υπέρ του αιτούντος, του
ιδιώτου επενδυτού.
Ο περιφερειάρχης –και σωστά πράττοντας, αφού έχει υποβάλει το ερώτηµα και η γνωµοδότηση ήταν αυτή που ήταν– έκανε
δεκτή τη γνωµοδότηση και έβγαλε απόφαση µε την οποία έδινε
εντολή στο δασαρχείο να χορηγήσει τη σχετική άδεια.
Η άδεια αυτή µέχρι και τώρα που µιλάµε, µετά από οκτώ χρόνια, δεν έχει χορηγηθεί. Και ξέρετε γιατί; Διότι η γραφειοκρατία,
όταν δεν θέλει να κάνει τη δουλειά της, έχει τα εξής δύο χαρακτηριστικά: να γεννάει διαρκώς ερωτήµατα, όσο απίθανα κι αν
σας φαίνονται, και να ανοίγει ένα παιχνίδι πινγκ-πονγκ µε την κεντρική διοίκηση, να στέλνει ερωτήµατα για οτιδήποτε.
Η κεντρική διοίκηση, που έχει περίπου τα ίδια χαρακτηριστικά,
άλλοτε δεν απαντά, άλλοτε καθυστερεί να απαντήσει, όταν
απαντά, απαντά τηλεγραφικά, κάτι µεταξύ Σίβυλλας και Πυθίας
και οι επενδύσεις τινάζονται στον αέρα. Οι συνέπειες είναι ανυπολόγιστες.
Εδώ, λοιπόν, πρέπει να ελεγχθεί αυτό, κύριε Χατζηδάκη. Πρέπει να ελεγχθεί αυτός ο παράγοντας. Το πώς, πρέπει να το
βρούµε. Διαφορετικά, το σηµαντικότερο και σπουδαιότερο που
ετοιµάζεται σήµερα µε αυτό το νοµοσχέδιο, µπορεί να µείνει ένα
απλό νοµοσχέδιο.
Εγώ οφείλω να σας συγχαρώ. Να ξέρετε ότι θα στηρίξω µε
κάθε δύναµη που µπορεί να έχει η µικρότητα και η ταπεινότητά
µου. Καλώ το ίδιο να κάνουν όλοι οι Βουλευτές και όλοι οι παράγοντες που θα χρειαστεί να συµµετέχουν και να κλείσουµε τις
διόδους στους κινδύνους που επεσήµανα.
Κλείνοντας αυτό το κεφάλαιο, µέτρησα πάλι δεκαεπτά τροπολογίες. Είναι το γνωστό πρόβληµα των τροπολογιών. Αγόµεθα
αυτοβούλως –τις περισσότερες των περιπτώσεων– στην καταστρατήγηση της συνταγµατικής διατάξεως του άρθρου 75. Βεβαίως, µπορεί να καµφθεί η αρχή αυτή, υπό την κατάσταση και
το κράτος ανάγκης.
Άλλες φορές η ανάγκη γεννιέται από τα ίδια τα γεγονότα, από
τις ίδιες τις συνθήκες και πρέπει να αντιµετωπιστεί άµεσα. Άλλες
φορές, όµως –και αυτό δεν αφορά εσάς, κύριε Υπουργέ- γεννιέται είτε από την αβελτηρία της γραφειοκρατίας, είτε –σε ελάχιστες περιπτώσεις– από την αβελτηρία Υπουργών. Και εδώ θα
πρέπει και το Προεδρείο της Βουλής και εµείς όλοι να συνεννοηθούµε για να συµµαζευτεί αυτό το πράγµα και αυτή η κατάσταση.
Βεβαίως, να µην επιχαίρει η Αντιπολίτευση και οιµώζει, διότι κι
αυτή φέρνει τροπολογίες άσχετες, σε άσχετα νοµοσχέδια. Έτσι,
για να είµαστε τακτοποιηµένοι και καθαροί µεταξύ µας.
Σε ό,τι αφορά τις τροπολογίες, δεν έχω βρει κάποια που να
είναι µεµπτή. Είναι σωστές, στη σωστή κατεύθυνση, τόσο του
Υπουργείου Υγείας όσο και του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Εξαιρετικά σηµαντική είναι αυτή που αφορά τις διαθήκες. Εδώ έχει
τεράστιο αντίκτυπο. Δεν έχω τον χρόνο να το πω. Δείτε την όµως.
Θέλω να κάνω µόνο µια-δυο παρατηρήσεις στην τροπολογία
του ΥΠΑΑΤ. Εδώ περίµενα ότι θα ακουστεί κάποια στιγµή ένα συνολικό νοµοσχέδιο για να αντιµετωπίσουµε όπως θα έπρεπε το
θέµα των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων. Κατ’ αρχάς,
επειδή έχω και τις ιδεοκαταληψίες µου εγώ…
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Απεσύρθη.
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Πείτε το µου
ότι απεσύρθη.
ΜΑΞΙΜΟΣ ΣΕΝΕΤΑΚΗΣ: Απλά δίνει την παράταση.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Α, είναι µόνο
η παράταση; Έτσι µπράβο. Γιατί έχει θέµατα.
Τότε, το µόνο που µου µένει είναι να πω το εξής: Η γραφειοκρατία –και αυτό είναι σηµειολογικό- θα πρέπει να µάθει –και
αυτό δεν αφορά πάλι το Υπουργείο σας, κύριε Υπουργέ, αλλού
έχει γραφτεί- ότι η λέξη ανταγωνιστικότητα γράφεται µε δύο ι
και όχι µε ι και η. Μας έβγαλαν τα «δοκάρια» τα µάτια. Καλό θα
είναι ο κύριος ή η κυριούλα αυτή να πάψουν να γράφουν έγγραφα που έρχονται στη Βουλή.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο κ. Κακλαµάνης.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, εγώ θέλω να
συγχαρώ την Κυβέρνηση και τον Υπουργό γι’ αυτό το νοµοσχέδιο, εάν εφαρµοστεί. Διότι πολλοί νόµοι…
(Θόρυβος από τα υπουργικά έδρανα)
Υποθέτω ότι από το δεξί του αυτί ο Υπουργός ακούει. Διότι,
εάν δεν ακούει από το δεξί αυτί, τότε κινδυνεύει η Νέα Δηµοκρατία. Με έχετε ακούσει πολλές φορές να λέω ότι είστε Δεξιά. Το
να λέτε ότι είµαστε κεντροδεξιά, είναι σαν να λες ότι έχω µια καρδάρα γάλα και ρίχνω λίγο ξινό µέσα και είµαι εντάξει, είναι ξινόγαλο. Όχι, θα κόψει.
Άρα, ο συνάδελφος που του µιλάει από το αριστερό αυτί, κάνει
λάθος! Μιλάει σε ώτα µη ακουόντος, διότι ο κ. Χατζηδάκης ακούει µόνο από το δεξί του αυτί. Γι’ αυτό τον ψηφίζουν. Στην περιφέρειά µας ψηφίζεται και του αξίζει από αυτή την άποψη.
Κύριε Υπουργέ, λοιπόν, εγώ σας είπα ότι σας συγχαίρω για το
νοµοσχέδιο, αρκεί να µην έχει την τύχη εκατοντάδων νοµοθετικών παρεµβάσεων, νόµων, διατάξεων που περνούν από το Κοινοβούλιο.
Την περίφηµη γραφειοκρατία όλοι την καταπολεµούµε, αλλά
µε τα λόγια. Εάν το χθεσινό νοµοσχέδιο, που αφορά τις λαϊκές
αγορές, το πάρει ο δικηγόρος, ο δικαστής, ο ενδιαφερόµενος, ο
εκπαιδευτικός –γιατί θα µάθει ότι εκεί είναι και για την παιδεία
κάποια πράγµατα- θα δει ότι υπάρχουν διατάξεις που αφορούν
τα δηµόσια έργα µε το περίφηµο σύστηµα «µελέτη-κατασκευή».
Δηλαδή, κοροϊδεύουµε το δηµόσιο. Γι’ αυτό είπαµε ότι σταµατάµε το σύστηµα «µελέτη-κατασκευή».
Κανείς δεν πήρε εδώ χαµπάρι ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης µε
µία διάταξή του κατάργησε τη Βουλή. Η Βουλή είχε την αρµοδιότητα, κύριε Πρόεδρε, διά της Διασκέψεως των Προέδρων να
διατυπώνει γνώµη, πριν αποφασίσει το Υπουργικό Συµβούλιο,
όπως ορίζει το Σύνταγµα, για την επιλογή της ηγεσίας των ανωτάτων δικαστηρίων. Ακούσατε –γιατί προεδρεύσατε και πολλές
ώρες- κάποιον Βουλευτή να πει κάτι γι’ αυτό; Ούτε ο Υπουργός
Δικαιοσύνης ήρθε να πει. Δηλαδή, οι νόµοι…
(Θόρυβος από τα υπουργικά έδρανα)
Να διακόψω και να επανέλθω; Διότι, θέλω να µε ακούσετε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας): Σας ακούω, κύριε Πρόεδρε.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Η γραφειοκρατία ενδυναµώνεται –το έχω πει οκτακόσιες φορές, χίλιες φορές µέχρι τώρα, είναι
η αλήθεια- µε τον τρόπο που νοµοθετούµε τουλάχιστον αυτά τα
τέσσερα τελευταία χρόνια στο Κοινοβούλιο.
Πρέπει να το κατανοήσει αυτό η Κυβέρνηση, που δεν το κατανοεί. Και πρέπει να το αντιµετωπίσει η Αντιπολίτευση, που δεν το
αντιµετωπίζει. Διότι, σήµερα άκουσα µύδρους κατά των τροπολογιών. Αλλά, αυτό που εκ του Κανονισµού δικαιούται να κάνει η
Αντιπολίτευση, που θα υποχρεώσει και εµάς που διαφωνούµε µε
αυτήν την τακτική της Κυβέρνησης να πούµε, «ναι, είναι άσχετη
αυτή η τροπολογία, πάρτε τη πίσω», δεν το κάνει.
Κάνει κάτι άλλο. Αύριο –όπως έκανε προχθές- θα καταθέσει
µια πρόταση ονοµαστικής ψηφοφορίας. Για ποιον λόγο; Για να
βρεθούν δύο, τρεις Βουλευτές από τη κυβερνητική πλειοψηφία,
που είναι σύµφωνοι µε την άποψη που διατυπώνω και εγώ επί
της διαδικασίας –διότι δεν ξέρουµε επί της ουσίας, εάν ερχόταν
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ένα κανονικό νοµοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας, του Υπουργείου Υγείας, τι θα ψηφίζαµε- και να πούµε την άλλη µέρα ότι
έπεσε η Κυβέρνηση από τους εκατόν πενήντα δύο.
Γι’ αυτό, λοιπόν, απαξιώνουν το Κοινοβούλιο, κύριε Πρόεδρε.
Διότι, δίδονται από εδώ τα µέσα σε εκείνα τα ισχυρότατα συµφέροντα, τα οποία εγώ καταγγέλλω. Και προχθές πάλι πέρασε
από εδώ η διάταξη για τα παιχνίδια που εξαπατούν τον κοσµάκη.
Και εκεί δεν ελέχθη ούτε καν λέξη. Γιατί πώς θα τα βάλουµε µε
τα «MEGA», «ΣΚΑΪ», «ANT1»;
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Παρακαλώ, κύριοι συνάδελφοι, λίγο ησυχία, γιατί σας αφορούν αυτά που λέω.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ: Συγγνώµη, κύριε Πρόεδρε.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Ως Αντιπολίτευση τώρα φοβούνται κάποιοι µήπως στεναχωρηθεί το «MEGA», ο «ΣΚΑΙ», ο
«ANT1», όλα αυτά τα κανάλια που, όπως βλέπετε, βάζουν παιχνίδια τα οποία απαγόρευε το Ραδιοτηλεοπτικό Συµβούλιο και τους
επέβαλε πρόστιµα, και ήρθε η Επιτροπή Παιγνίων, έβαλε µια διάταξη στο νοµοσχέδιο του Υπουργείου Οικονοµικών και το «πέρασε», χωρίς να πει κανείς λέξη. Γι’ αυτό, λοιπόν, η γραφειοκρατία ενδυναµώνεται.
Τώρα, επ’ αυτού ακριβώς, κύριε Υπουργέ, διάβασα µε προσοχή και την έκθεση της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής.
Εγώ πιστεύω ότι αυτός ο θεσµός είναι πολύ σηµαντικός, διότι
εκεί, τόσο κοινωνικοί φορείς όσο και φορείς της παραγωγής, της
οικονοµίας, της ανάπτυξης, που θέλουµε, συζητούν και καταλήγουν κάπου. Δεν ξέρω αν τα λαµβάνετε υπ’ όψιν. Και επειδή εγώ
παρακολουθώ όλα τα µέσα και εκτιµώ ιδιαίτερα τις εφηµερίδες
γνώµης, έστω και αν δεν εκφράζουν τη δική µου άποψη, θα
ήθελα να σας πω ότι όταν ανακοινώσατε ότι θα καταθέσετε αυτό
το νοµοσχέδιο διάβασα ένα άρθρο στην «ΕΣΤΙΑ» που έλεγε ο αρθρογράφος γι’ αυτά που θέτετε για το µέλλον, µάλιστα χωρίς να
προσδιορίζετε κατά είδος δραστηριότητας και πόσο καιρό θα
πάρει. Ο έλεγχος µπορεί να δηµιουργήσει πολύ «ψωµί», αν το
πούµε έτσι, για τη γραφειοκρατία ή και πολύ «ψωµί» άλλης φύσεως για όσους µέσα στη γραφειοκρατία θα έχουν τον κάθε
αδειούχο υπό την πίεση τού αν θα εγκρίνουν εκείνο ή το άλλο.
Γι’ αυτό και όσον αφορά τη διάταξη που έχετε για τις ενστάσεις
και τις προσφυγές -και κάνετε χρήση- ότι είναι ενδικοφανής η
προσφυγή αν δεν απορρίπτεται, νοµίζω ότι πρέπει να βάλετε µία
προθεσµία, ώστε να υποχρεωθεί η διοίκηση να απαντήσει στην
ένσταση, στην ενδικοφανή αυτή προσφυγή του ενδιαφεροµένου.
Θα ήθελα να αναφερθώ και σε κάτι άλλο το οποίο µε αφορά,
λόγω ηλικίας: Όπως ξέρετε, προσπαθούµε όλοι -δεν τα καταφέρνουµε όλοι- να µάθουµε πέντε πράγµατα για τις τεχνολογίες, τα
ψηφιακά, τις επικοινωνίες. Είναι πολύ δύσκολο πράγµα. Ο εγγονός µου, που είναι επτά χρόνων, όταν είδε ένα τηλέφωνο -εκείνο
που είχε το τσιγκελωτό επάνω το ακουστικό, το καντράν- δεν
µπορούσε να πάρει τηλέφωνο. Χρειάστηκε προσπάθεια για να
το µάθει. Εδώ λέτε ότι τα πάντα που αφορούν αυτή τη νοµοθεσία
υποχρεωτικώς θα πρέπει να έχουν εφαρµογή αυτών των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας. Πρέπει να υπάρξει κάποιο πρόγραµµα για εκείνους που το έχουν ανάγκη -µπορεί να
είναι ένας καλός µικρός ή µπορεί να είναι και ένας µεγάλος. Εγώ
γνώρισα και µεγάλους, ισχυρούς επιχειρηµατίες στο παρελθόν
που πραγµατικά δεν ήξεραν να βάλουν ούτε την υπογραφή τους.
Να µην πω γι’ αυτά που άκουγα για τον µακαρίτη τον Μποδοσάκη-Αθανασιάδη. Δεν είναι όλοι πανεπιστήµονες. Άρα, πρέπει
να υπάρξει κάποιο πρόγραµµα που θα εκπαιδεύει.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ-ΤΣΑΡΟΥΧΑ)
Γι’ αυτό και η δηµιουργία προτύπων που θα µπορούν να είναι
κι ένα είδος καθοδήγησης του καθενός είναι κάτι που πρέπει να
δείτε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω αµέσως, κυρία Πρόεδρε.
Το άλλο που πρέπει να θέσω υπ’ όψιν σας αφορά τους οργανωµένους υποδοχείς δραστηριοτήτων. Εκεί, κύριε Υπουργέ, εγώ
θέλω να σας πω ξεκάθαρα ότι υπάρχει ένα πρόβληµα, διότι δί-
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νεται η δυνατότητα να δηµιουργούνται αυτοί οι υποδοχείς δραστηριοτήτων. Εκεί όµως ή αλλού θα έχουµε και τις ελεύθερες
ζώνες, όπου δεν ξέρουµε τι κανόνες εργασιακοί, φορολογικής
µεταχείρισης κ.λπ. θα ισχύουν. Αυτό θέλει προσοχή και εγώ δεν
συµφωνώ µε αυτό.
Κλείνοντας θέλω να σας πω επίσης το εξής. Παίρνει ο άλλος
απλώς µε τη δήλωσή του την άδεια και ασκεί µια δραστηριότητα.
Εκεί όπου το δηµόσιο συµφέρον επιβάλλει να υπάρξουν κάποιοι
όροι, κάποιες προϋποθέσεις που θα τεθούν -και δεν θέλω να τεθούν στο αόριστο µέλλον, πρέπει να το δείτε- δεν µπορεί ο έλεγχος να γίνεται από έναν ιδιωτικό φορέα. Εκπαιδεύστε δηµόσιους
λειτουργούς για να µπορεί να υπάρχει ο έλεγχος, γιατί ο ιδιωτικός φορέας, όπως µία εταιρεία διαπίστωσης, πιστοποίησης κ.λπ.,
δεν ξέρω τι θα κάνει.
Για να µη θεωρητικολογήσω, θα πω απλώς ότι η δηµοκρατία
είναι η πολιτική, η κοινωνική και η οικονοµική δηµοκρατία. Αυτό
είναι ο φιλελευθερισµός. Διαστροφή του φιλελευθερισµού είναι
ο νεοφιλελευθερισµός. Εδώ, η οικονοµική δηµοκρατία, δηλαδή
η δυνατότητα καθενός, όπως ορίζει και το Σύνταγµα, να αναπτύξει και την οικονοµική προσωπικότητά του, κατοχυρώνεται. Από
εκεί και πέρα, εάν αφήνουµε αυτήν την ελευθερία να την κανονίζει η αγορά, όπως γουστάρει, τότε γινόµαστε νεοφιλελευθερισµός.
Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Πρόεδρε.
Τον λόγο έχει η κ. Μαρίνα Χρυσοβελώνη.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, θεωρώ ότι ο σηµερινός διασυρµός της Βουλής αποτελεί σηµείο καµπής για τον κοινοβουλευτισµό στη χώρα µας.
Από µόνο του το συζητούµενο νοµοσχέδιο επιβεβαιώνει δύο
πράγµατα: Πρώτον, ότι η συγκυβέρνηση µε τις δεκαεπτά τροπολογίες, που αρχικά κατέθεσε στην κυριολεξία την τελευταία
στιγµή, αριθµός-ρεκόρ στα πολιτικά χρονικά, έχει χάσει πλέον
κάθε έλεγχο. Πήγε, βεβαίως, να µαζέψει κάποια πράγµατα ο
Υπουργός κ. Χατζηδάκης από αυτόν τον κατακλυσµό των ασυνάρτητων και άσχετων προσθηκών στο νοµοσχέδιό του, αλλά
θεωρώ ότι η ζηµιά είχε ήδη γίνει.
Δυστυχώς, όµως, η ζηµιά αυτή δεν περιορίζεται στην εικόνα
της Κυβέρνησης. Αν ήταν µόνο γι’ αυτή, µικρό το κακό θα µπορούσε να πει κανείς, αφού είναι δεδοµένο εδώ και καιρό πως
έχουµε να κάνουµε µε µία απολύτως αντικοινοβουλευτική Κυβέρνηση, µε µια Κυβέρνηση η οποία στηρίζεται σε πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου και αλλοπρόσαλλες τροπολογίες, που καταθέτει κυριολεκτικά νύχτα, για να µην µπορέσει να τις εξετάσει
σοβαρά η Βουλή. Είναι γνωστό το κόλπο, η κυβερνητική πρακτική
τού να έρχονται εκπρόθεσµες τροπολογίες εκατοντάδων σελίδων µε περίεργες και θα έλεγα επιλήψιµες ρυθµίσεις.
Η συγκυβέρνηση βέβαια δεν φοβάται πια τον εξευτελισµό γιατί
γνωρίζει πως έχει κλείσει τον κύκλο της. Το πρόβληµα πλέον δεν
είναι η συγκυβέρνηση, καθώς µέχρι και ο ίδιος ο Αντιπρόεδρός
σας, ο κ. Βενιζέλος, προαναγγέλλει το τέλος της.
Το πρόβληµα µε τον εξευτελισµό της νοµοθετικής διαδικασίας
δεν το έχει η συγκυβέρνηση, αλλά θεωρώ ότι το έχει η ίδια η
Βουλή και -πιο σωστά- ο Πρόεδρος της Βουλής που αποδέχεται
αυτή τη γελοιοποίηση του κοινοβουλευτικού θεσµού για να κάνει
στην κυριολεξία πλάτες στον Πρωθυπουργό κ. Σαµαρά.
Θεωρώ ότι έχει βαρύτατη ευθύνη ο κ. Μεϊµαράκης γι’ αυτό το
κατάντηµα. Έχει προσωπική και θεσµική ευθύνη -θα έλεγα- ως ο
τρίτος τη τάξει πολιτειακός παράγων της χώρας. Δεν επιχαίρω
για τη διαπίστωση αυτή. Το λέω µε πολύ µεγάλη λύπη και απογοήτευση, γιατί είναι ένας συµπαθής άνθρωπος. Δυστυχώς όµως
αποδεικνύεται ότι είναι απολύτως κατώτερος των περιστάσεων.
Γι’ αυτό, λοιπόν, φθάσαµε σήµερα ως Σώµα στο έσχατο σηµείο
εξευτελισµού –το λέω και πάλι- τού να συζητάµε δεκάδες τροπολογίες µέσα σε λίγα µόλις λεπτά και κάποιοι µάλιστα από το
Σώµα να τις εγκρίνουν.
Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι προφανές
ότι δεν υπάρχει ο χρόνος, αλλά δεν µπορώ κιόλας να αναλύσω
στο σύνολό της την κοινοβουλευτική αυτή αθλιότητα. Θα µείνω
µόνο σε µερικά χαρακτηριστικά σηµεία κάποιων από τις τροπο-
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λογίες, αφού η προσέγγιση ενός τόσο µεγάλου όγκου άσχετων
διατάξεων είναι πρακτικά απολύτως αδύνατη.
Σχετικά µε την τροπολογία του κ. Τσαυτάρη για τους συνεταιρισµούς, θεωρώ πως είναι θετικό το γεγονός ότι η συγκεκριµένη
τροπολογία αποσύρθηκε, καθώς στις δεκάδες σελίδες της ουσιαστικά περιείχε ένα ξεχωριστό νοµοσχέδιο για τους αγροτικούς συνεταιρισµούς, ένα νοµοσχέδιο, δηλαδή, το οποίο ουδέποτε εξέτασε η αρµόδια επιτροπή.
Προχωρώ στην τροπολογία του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθµισης κ. Μητσοτάκη, µία διάταξη η οποία θεωρώ ότι είναι
τόσο άδικη όσο και αλλοπρόσαλλη θα έλεγα.
Ο κύριος Υπουργός µάς λέει πως όσοι είναι σε διαθεσιµότητα
και έκαναν αιτήσεις για θέσεις διαφορετικών ανακοινώσεων, δεν
θα έχουν πλέον το δικαίωµα της επιλογής φορέα, αν κριθούν επιτυχόντες σε δύο ή περισσότερες περιπτώσεις. Ο Υπουργός ή
όποιος, τέλος πάντων, έγραψε αυτήν την τροπολογία µιλά και
για παραίτηση του υπαλλήλου από το δικαίωµα συµµετοχής που
έχει ήδη ασκήσει.
Πραγµατικά µερικές φορές δεν µπορώ να καταλάβω τι συµβαίνει µέσα στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθµισης. Ποιος
εισηγείται στον κύριο Υπουργό τέτοιες νοµικές ασυναρτησίες;
Πιστεύω ότι δεν τα κατασκευάζει ο ίδιος, καθώς ο ίδιος δεν είναι
νοµικός. Αν, όµως, ισχύει κάτι τέτοιο, θεωρώ ότι θα πρέπει ο κύριος Υπουργός να αλλάξει νοµικούς συµβούλους. Θα µπορούσε
να στηριχθεί, αν ήθελε, σε πλήθος άξιων υπαλλήλων του ιδίου
του Υπουργείου του, αντί να καταφεύγει σε συγγενείς και φίλους. Σίγουρα τότε δεν θα ερχόταν στη Βουλή να µας πει πως ο
δηµόσιος υπάλληλος –δήθεν- παραιτείται ενός νοµίµου δικαιώµατός του που άσκησε ελεύθερα, απλά επειδή ο κ. Μητσοτάκης
δηλώνει αντ’ αυτού παραίτηση από το σχετικό δικαίωµα. Αν θέλει
ο κ. Μητσοτάκης να δηλώσει παραίτηση, έχει κάθε δικαίωµα να
το πράξει, πλην όµως µόνο για τον ίδιο του τον εαυτό και για κανέναν άλλον.
Προχωρώ λέγοντας δύο λόγια για την τροπολογία του κ. Χατζηδάκη σχετικά µε το Ελληνικό Επενδυτικό Ταµείο. Όλοι θυµόµαστε τι απαντούσε η συγκυβέρνηση στην κριτική για το ποιος
θα ελέγχει το νέο αυτό ταµείο. Έλεγε, λοιπόν, η Νέα Δηµοκρατία
σε όλους όσους προβλέπαµε ότι τα υποκεφάλαια του Ταµείου
θα µπουν στο αγγλικό, στο λουξεµβουργιανό δίκαιο κ.λπ. –και σε
εµάς τους Ανεξάρτητους Έλληνες- ότι είµαστε συνωµοσιολόγοι.
Να, λοιπόν, που σήµερα η συνωµοσία ολοκληρώνεται και δεν
είναι οι Ανεξάρτητοι Έλληνες που µιλούν για υπαγωγή όλων των
δραστηριοτήτων του ταµείου σε ξένο δίκαιο. Είναι πλέον ο ίδιος
ο Υπουργός ο κ. Χατζηδάκης, ο οποίος το νοµοθετεί.
Συνεχίζω µε την τροπολογία για τη ΝΕΡΙΤ. Εδώ οι εµπλεκόµενοι πανικόβλητοι εγκαταλείπουν το πλοίο. Πρώτος ο κ. Καψής,
µάλλον οικειοθελώς. Ακολούθησε προχθές ο κ. Προκοπάκης, ο
οποίος εκδιώχθηκε κακήν κακώς. Τον ακολούθησε χθες µία κυρία
–λυπάµαι, λησµονώ το όνοµά της- που µόλις διορίστηκε αµέσως
παραιτήθηκε από την προεδρία της ΝΕΡΙΤ. Εχθές ακολούθησε
ο διορισµός του κ. Μακρυδηµήτρη, που ούτε κι αυτόν τον βλέπω
να µακροηµερεύει στην εν λόγω θέση, µιας και θεωρώ ότι είναι
σοβαρός άνθρωπος.
Εποµένως πρόκειται για ένα «µπάχαλο» κατά το κοινώς λεγόµενο. Όµως, γι’ αυτό έρχεστε να ζητήσετε από κάθε νοικοκυριό
να πληρώνει 3 ευρώ σε κάθε λογαριασµό της ΔΕΗ, να πληρώνουµε ένα δήθεν ανταποδοτικό τέλος, για να ακούµε σε ανταπόδοση τι; Την προπαγάνδα του στενού κύκλου γύρω από τον κ.
Σαµαρά και όσων έχουν αποµείνει από το ΠΑΣΟΚ. Να πληρώνουµε για ένα προϊόν που οι ίδιοι οι δηµοσιογράφοι της ΝΕΡΙΤ
παραδέχονται κατ’ ιδίαν ότι είναι ασήµαντο και ανάξιο λόγου.
Εµείς, βεβαίως, ως Ανεξάρτητοι Έλληνες δεν είµαστε υπέρ
αυτής της άποψης.
Εµείς πιστεύουµε πως είναι πολύ σηµαντικό και σοβαρότατο
θέµα η διάχυση προπαγάνδας µέσα από το δηµόσιο ραδιόφωνο
και την τηλεόραση. Πιστεύουµε πως υπάρχουν ευθύνες και οι ευθύνες αυτές δεν είναι διάχυτες. Θα τις προσωποποιήσουµε και
ενώπιον των αρµόδιων δικαστηρίων. Όσο κι αν κάποιοι επιχειρούν να κρυφτούν πίσω από το ακαταδίωκτο που νοµίζουν ότι
τους παρέχει η σηµερινή κατάσταση στη ΝΕΡΙΤ, δεν θα το καταφέρουν. Αυτό αποτελεί απόλυτη δέσµευση από τους Ανεξάρτη-
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τους Έλληνες.
Σε ό,τι αφορά τώρα τον κ. Μάναλη, ο οποίος δεν έχει αναρτήσει ακόµα στο διαδίκτυο τις συµβάσεις που υπογράφει ως ειδικός διαχειριστής, θα πρέπει να γνωρίζει ότι η ασυλία µέσω
τροπολογιών έχει και τα όριά της. Και τα όρια νοµιµότητας στην
Ελλάδα τα θέτουν αποκλειστικά και µόνο τα δικαστήρια, όχι τα
εκ των υστέρων «µπαλώµατα», όπως είναι η παρούσα τροπολογία.
Το ίδιο ισχύει και για την τροπολογία του κ. Κεδίκογλου για
τους περιφερειακούς τηλεοπτικούς σταθµούς. Όλοι γνωρίζουµε
ποιο είναι το καθεστώς λειτουργίας των περισσοτέρων εξ αυτών.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Θα ήθελα λίγο χρόνο ακόµη, κυρία Πρόεδρε.
Το να προσπαθεί να µας πείσει ο κ. Κεδίκογλου για το νόµιµο
του πράγµατος, επαναλαµβάνοντας µέσα στην ίδια τροπολογία
τη λέξη «νοµίµως» δέκα φορές δείχνει την εσωτερική ανάγκη του
Υφυπουργού φεύγοντας να τακτοποιήσει κάποιες εκκρεµότητες.
Προδίδει το άγχος και την προσωπική του αγωνία. Σίγουρα,
όµως, η επανάληψη της λέξης «νοµίµως» τόσες φορές δεν µεταπείθει κανέναν -ούτε καν τον ίδιο, απ’ ό,τι φαίνεται από αυτά
που πραγµατικά βλέπουµε στις τηλεοπτικές συχνότητες.
Κλείνω, κυρία Πρόεδρε, µε την «τροπολογία-ρουσφέτι» -θα
έλεγα- του κ. Παναγιωτόπουλου για το Μέγαρο Μουσικής. Ρωτώ,
λοιπόν, ευθέως –αν και ρωτήθηκε και ο παριστάµενος κύριος
Υπουργός, απάντηση δεν πήραµε- ποιο ακίνητο αξίας 250 εκατοµµυρίων ευρώ θα δώσει στο δηµόσιο το Μέγαρο Μουσικής
Αθηνών.
Δυστυχώς και η τελευταία αυτή τροπολογία της Νέας
Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ βασίζεται σε ένα ψέµα υπέρ του
Οργανισµού Μεγάρου Μουσικής. Προσφέρει αδιανόητες για
οποιονδήποτε άλλο ιδιώτη οικονοµικές διευκολύνσεις, υποτίθεται προκειµένου να ωφεληθούν και οι εργαζόµενοι, οι οποίοι απ’
ό,τι αποδεικνύεται εµπαίζονται, για να επιτευχθεί -λέει- µέχρι τον
Αύγουστο η µεταβίβαση στο δηµόσιο ακινήτου ιδιοκτησίας του
οργανισµού, που θα καλύψει τις οφειλές του.
Υπενθυµίζεται πως η Νέα Δηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ έχουν
εγγυηθεί δάνεια του Μεγάρου Μουσικής ύψους 245 εκατοµµυρίων ευρώ. Μάλιστα, σύµφωνα µε πρόσφατη απάντηση του κ.
Σταϊκούρα σε σχετική ερώτησή µου, ο οργανισµός αυτός χρωστά µόνο σε τράπεζες 224 εκατοµµύρια ευρώ, ενώ το ελληνικό
δηµόσιο έσπευσε να καλύψει φέσια ύψους δεκάδων εκατοµµυρίων ευρώ.
Η συγκυβέρνηση θεωρώ ότι µιλά απολύτως αόριστα περί µίας
επικείµενης συνολικής λύσης κατ’ εξαίρεση για τα χρέη του
ιδιωτικού αυτού φορέα. Το ερώτηµα, όµως, είναι και πάλι ποιο
ακίνητο του εν λόγω οργανισµού θα καλύψει τη «µαύρη τρύπα»
των 250 εκατοµµυρίων ευρώ. Απάντηση για ακόµη µία φορά δεν
πήραµε από τους αρµόδιους Υπουργούς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ολοκληρώστε,
παρακαλώ.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Στο ερώτηµα για πόσο ακόµα θα
αντιµετωπίζετε τους Έλληνες ως αφελείς ιθαγενείς, θεωρώ ότι
θα πάρετε σύντοµα απάντηση. Θα σας τη δώσουν σε δέκα µέρες
στις κάλπες οι πολίτες που θα έρθουν να ψηφίσουν!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Θα µου επιτρέψετε, κυρία Χρυσοβελώνη -δεν ήθελα να σας διακόψω πριν- να
σας πω το εξής. Το Προεδρείο είναι ενιαίο. Έχουµε τοποθετηθεί
επανειληµµένως, ως Προεδρείο, -και ο παριστάµενος πρώην
Πρόεδρος- µέσα στη Διάσκεψη των Προέδρων για την πλειάδα
των τροπολογιών που έρχεται χωρίς καλά-καλά να προλάβουµε
να τις µελετήσουµε όλοι οι συνάδελφοι Βουλευτές.
Θα ήθελα, αν θέλετε, να διαγραφούν από τα Πρακτικά τα πολύ
βαριά σχόλια για τον κ. Μεϊµαράκη. Δεν βοηθάει το να κάνουµε
προσωπικές αναφορές.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Όχι, κυρία Πρόεδρε. Έχει βαρύτατη ευθύνη ο κ. Μεϊµαράκης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Προφανώς έχει
ευθύνες, ως Πρόεδρος της Βουλής. Όµως, και η Κυβέρνηση έχει
πολύ µεγάλη ευθύνη για το ότι φέρνει σε πάρα πολύ δύσκολη

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

θέση το Προεδρείο.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, επιτρέψτε
µου...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Μισό λεπτό,
κύριε Πρόεδρε. Θα σας δώσω τον λόγο. Να ολοκληρώσω πρώτα
τη σκέψη µου.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Να µιλήσω εγώ µιας και αναφέρθηκε σε µένα;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Αυτό που πρέπει να καταστεί
σαφές -το ξέρουν και οι νεότεροι συνάδελφοι- είναι ότι, κατά τον
Κανονισµό, ο Πρόεδρος της Βουλής δεν µπορεί να αποκλείσει
την κατάθεση από την Κυβέρνηση οποιασδήποτε τροπολογίας,
ακόµα κι αν είναι αντισυνταγµατική ή άσχετη. Η Βουλή µπορεί να
την αποκρούσει και αυτό δυστυχώς δεν γίνεται -τουλάχιστον
µέχρι τώρα.
Ως προς αυτό, αδικείται ο κ. Μεϊµαράκης. Άλλες ευθύνες προφανώς και εκείνος και όλοι µας έχουµε.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Ο Πρόεδρος της Βουλής έχει πολύ
µεγάλη ευθύνη γι’ αυτήν την κατάντια και για τον τρόπο µε τον
οποίο νοµοθετούµε. Είναι µεγάλη η ευθύνη του.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Μα, δεν έχει τέτοια αρµοδιότητα ο Πρόεδρος της Βουλής.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Εντάξει, κυρία
Χρυσοβελώνη. Δεν διαγράφεται τίποτα.
Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ για την επισήµανση.
Τον λόγο έχει ο κ. Βασίλειος Κυριακάκης.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, θα αναφερθώ στην τροπολογία
µε γενικό αριθµό 1466 του Βουλευτή κ. Κέλλα, την οποία έκανε
δεκτή ο Υπουργός Υγείας και τοποθετήθηκε επ’ αυτής, καθώς
και στην τροπολογία µε γενικό αριθµό 1438 του Υπουργείου
Υγείας, που αφορά στα κέντρα πρόληψης.
Όσον αφορά την πρώτη τροπολογία, που αφορά στην εφαρµογή του πλαφόν συνταγογράφησης και άλλων περιοριστικών
µέτρων για τον έλεγχο της φαρµακευτικής δαπάνης, πιστεύουµε
ότι η ανάγκη της τροπολογίας αυτής για εφαρµογή τέτοιου είδους γραφειοκρατικών και αστυνοµικού τύπου µέτρων –θα λέγαµε- τα οποία είδαµε στο πρόσφατο παρελθόν -δεν θα αναφερθώ, βέβαια, σε όλη την ιστορία του πλαφόν που τελικά αναγκάστηκε την υπουργική απόφαση του Γενάρη να την πάρει πίσω
το Υπουργείο µετά από τη γνωµοδότηση του Συµβουλίου της
Επικρατείας, αφού επέφερε, βέβαια, µεγάλο χάος στο χώρο της
υγείας µε αδυναµία των ασθενών να βρουν τα φάρµακά τους και
να κινδυνεύει, εποµένως, η υγεία τους, µε αδυναµία των ιατρών
να ασκήσουν την ιατρική στο στοιχειωδέστερο µέρος της, δηλαδή στο να συνταγογραφήσουν στοιχειώδη φάρµακα στον
ασθενή- έρχεται τώρα να εξειδικεύσει δήθεν αυτά τα µέτρα για
να µειώσει –λέει- παραπέρα τη φαρµακευτική δαπάνη.
Θεωρούµε ότι, κατ’ αρχάς, βασίζεται σε λάθος δεδοµένα και
λάθος στόχους αυτή η τροπολογία.
Πρώτον, δεν παίρνετε υπ’ όψιν, κύριε Υπουργέ, αυτό που όλοι
οι ειδικοί µελετητές, διεθνείς και ελληνικές µελέτες πανεπιστηµιακών διεθνών και ελληνικών οργανισµών, όπως και η Εθνική
Σχολή Δηµόσιας Υγείας, λένε, δηλαδή ότι η αύξηση της νοσηρότητας και της θνησιµότητας ως αποτέλεσµα της κρίσης και των
µνηµονίων αυξάνει τις υγειονοµικές ανάγκες και, εποµένως, αυξάνει τις ανάγκες για φάρµακα. Ταυτόχρονα, η µείωση της φαρµακευτικής δαπάνης, που εσείς επιχειρείτε, επιδεινώνει την υγεία
των ασθενών, αυξάνοντας παραπέρα τη νοσηρότητα και τη θνησιµότητα, µε αποτέλεσµα να αυξηθεί τελικά σε µεσοπρόθεσµο ή
µακροπρόθεσµο πλαίσιο το κόστος υγείας.
Άρα, ουσιαστικά, δεν επιτυγχάνετε τον στόχο που θέλετε, που
έχετε διακηρύξει, µε τον οποίο, φυσικά, εµείς διαφωνούµε, δηλαδή τον µνηµονιακό στόχο περικοπής δαπανών υγείας, αλλά σε
µία πορεία, σε ένα βάθος λίγων χρόνων, θα αυξήσετε το κόστος
για την υγεία.
Δεύτερο λάθος δεδοµένο είναι ότι µιλάτε στο µνηµόνιο για µείωση της φαρµακευτικής δαπάνης στο 1% του ΑΕΠ στο τέλος του
2014, χωρίς να παίρνετε υπ’ όψιν τη µείωση του ΑΕΠ κατά 25%
από το 2009, τη στιγµή που ο µνηµονιακός στόχος για µείωση
των δηµόσιων δαπανών υγείας κάτω του 6% έχει ήδη επιτευχθεί

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΛΓ’ - 7 ΜΑΪΟΥ 2014

από το 2011.
Σύµφωνα µε την έκθεση Σουλιώτη -στην οποία επιτροπή Σουλιώτη εσείς είχατε αναθέσει να κάνει ένα σχέδιο για τον νέο
ΕΟΠΥΥ και την οποία τελικά έκθεση απορρίψατε, δεν λάβατε καν
υπ’ όψιν, παρ’ ότι την έκαναν χωρίς να πληρωθούν- οποιαδήποτε
παραπέρα απόκλιση απ’ αυτόν τον στόχο θα πρέπει µάλλον να
αποδοθεί στην ύφεση και συρρίκνωση του ΑΕΠ, παρά σε υπέρβαση της δαπάνης υγείας. Στην ίδια έκθεση λέγεται ρητά ότι
«πρέπει να γίνει κατανοητό ότι ο δείκτης που συνδέει τη δαπάνη
υγείας µε το ΑΕΠ δεν είναι αξιόπιστος λόγω της διαρκούς ύφεσης, που είχε ως αποτέλεσµα τη µείωση του ΑΕΠ κατά 25%. Περαιτέρω µείωση δεν θεωρείται ούτε εφικτή, ούτε ωφέλιµη, καθώς
η κατά κεφαλήν δηµόσια δαπάνη για την υγεία και, εποµένως, η
µείωση για τη φαρµακευτική δαπάνη εκτιµάται ότι προσεγγίζει
τα επίπεδα του 2004, έχοντας πλέον µία από τις χαµηλότερες
τιµές στην Ευρωπαϊκή Ένωση».
Κύριε Υπουργέ, ακόµα, όµως, και αν συµφωνούσε κάποιος
µαζί σας ότι τα δεδοµένα και οι στόχοι που έχετε βάλει από το
µνηµόνιο είναι σε σωστή κατεύθυνση, θα ρωτούσε: Εξαντλήσατε,
άραγε, όλα τα µέτρα και τις δυνατότητες, που σας έχουν δοθεί,
για να µειώσετε τη φαρµακευτική δαπάνη, όπως, για παράδειγµα, την εισαγωγή θεραπευτικών πρωτοκόλλων, τα µέτρα για
να αυξηθούν τα γενόσηµα σε βάρος των πρωτοτύπων, για να
φτάσετε σε µέτρα τέτοιoυ τύπoυ, που τελικά και βλάβη στην
υγεία θα κάνουν;
Αυτό είναι το σκεπτικό. Έτσι τελειώνει η απόφαση µε αριθµό
59/14 του Συµβουλίου της Επικρατείας, ότι λήφθηκε υπ’ όψιν η
αποτροπή της πιθανολογούµενης βλάβης στην υγεία των πολιτών και γι’ αυτό ανέστειλε την εφαρµογή του µέτρου. Έτσι, λοιπόν, ούτε αυτό θα πετύχετε, το να εξασφαλίσετε την υγεία των
πολιτών, αλλά ούτε επίσης και τους διακηρυγµένους δικούς σας
στόχους που απέτυχαν. Και θα αποτύχουν τέτοιου είδους µέτρα
που τελικά και την ιατρική προσβάλλουν και στους γιατρούς απαγορεύουν ουσιαστικά το επάγγελµα. Κυρίως, όµως, θα αποτύχετε ως προς τον στόχο της καθολικής κάλυψης των υγειονοµικών αναγκών των πολιτών που δεν είναι µόνο δικός µας στόχος, αλλά είναι στόχος που περιλαµβάνεται µέσα στο µνηµόνιο
που λέει ότι οποιαδήποτε περικοπή δαπανών θα πρέπει να διατηρεί την καθολική πρόσβαση και να βελτιώνει την ποιότητα της
παρεχόµενης περίθαλψης. Άρα, λοιπόν, και η εφαρµογή αυτής
της τροπολογίας θα θίξει την υγεία των πολιτών ανεπανόρθωτα.
Μην ψάχνετε, κύριε Υπουργέ, πολύπλοκα µέτρα, όλα αυτά που
λέτε εδώ, την εισαγωγή µάλιστα συµβολαίων καλής απόδοσης
µεταξύ του ΕΟΠΥΥ και των γιατρών που θα περιλαµβάνουν µπόνους σε περίπτωση που ο γιατρός εφαρµόζει αυτές τις περικοπές ή ποινές σε περίπτωση που δεν θα τις εφαρµόζει ή πλαφόν
συνταγογράφησης κατά ασθενή.
Μην ψάχνετε, λοιπόν, για πολύπλοκα µέτρα. Πείτε «καταργούµε τελείως τη δυνατότητα συνταγογράφησης» να τα πληρώνει ο ασθενής από την τσέπη του. Διότι και ο κ. Σαλµάς χθες στην
Επιτροπή οµολόγησε ότι η µόνη συνέπεια που έχουν αυτά τα
µέτρα είναι να επιβαρύνεται η τσέπη των πολιτών. Όλα όµως
έχουν όρια, κύριε Υπουργέ. Εδώ, το όριο είναι η ανθρώπινη ζωή.
Το όριο της Κυβέρνησης σας όµως είναι πολύ, πολύ κοντά.
Έρχοµαι στην τροπολογία για τα Κέντρα Πρόληψης µε αριθµό
1438 όπου διασφαλίζετε –λέτε- τη χρηµατοδότησή τους από 1η
Ιανουαρίου 2014. Πρώτον, µεγάλη καθυστέρηση υπήρξε δεδοµένου ότι ο Υπουργός στις 13 Ιανουαρίου 2014 σε επίκαιρη ερώτησή µου είπε ότι ήταν θέµα ηµερών να υπογραφεί η προγραµµατική σύµβαση. Η κυρία Υφυπουργός, η κ. Μακρή. στις 3 Απριλίου µας είπε ότι πριν το Πάσχα θα υπογραφεί η σύµβαση.
Η σύµβαση ακόµη δεν έχει υπογραφεί. Οι εργαζόµενοι είναι
πέντε µήνες απλήρωτοι. Άρα είναι ένα ερώτηµα το πότε θα υπογραφεί η σύµβαση. Πρέπει να µας δώσετε ένα χρονοδιάγραµµα
µετά από αυτήν την τροπολογία που φέρνετε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Μισό λεπτό, κυρία Πρόεδρε.
Δεύτερον, υπάρχει στη διάταξη µια αντίφαση, αφού µιλάτε για
τακτική, διαρκή, σταθερή και µόνιµη χρηµατοδότηση, χωρίς
όµως αυτό να έχει εξασφαλιστεί στην πράξη µέχρι σήµερα και
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χωρίς να το εξασφαλίζει και η τροπολογία σας, καθ’ ότι δεν αναφέρονται ποσά εγγεγραµµένα στον κρατικό προϋπολογισµό της
επιχορήγησης του Υπουργείου Εσωτερικών. Επίσης, λέτε ότι
οποιαδήποτε χρηµατοδότηση θα είναι εντός του εκάστοτε
ισχύοντος Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής και όχι των πραγµατικών αναγκών των κέντρων πρόληψης.
Τρίτον, πλέον οι εργαζόµενοι θα υπάγονται στο ενιαίο µισθολόγιο µε τη νέα προγραµµατική σύµβαση, πράγµα οξύµωρο κατά
τη γνώµη µας, διότι είναι εργαζόµενοι σε εταιρείες αστικές µη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα µε σύµβαση. Ωστόσο, κρατάµε τη
ρητή δέσµευση του Υπουργού ότι θα διασφαλιστεί ότι δεν θα
τους ζητηθούν αναδροµικά να καταβάλουν χρήµατα. Σε αυτό
έχουµε καταθέσει τροπολογία µε αριθµό 1465 ως ΣΥΡΙΖΑ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια- Τσαρουχά): Κλείστε, σας
παρακαλώ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ: Τέλος, τέταρτον, η ριζική λύση της
χρηµατοδότησης και η βιωσιµότητα των κέντρων πρόληψης γίνεται δυνατή µόνο µε την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, µε τη µετατροπή
τους σε δεκατρία νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου ανά υγειονοµική περιφέρεια.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια- Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
πολύ, κύριε Κυριακάκη.
Τον λόγο έχει ο κ. Παπαγεωργίου.
Έχετε να υποστηρίξετε…
ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Θα ήθελα τον λόγο για δύο
λεπτά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια- Τσαρουχά): Έχετε τον
λόγο, κύριε Υφυπουργέ.
ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Ευχαριστώ πολύ, κυρία
Πρόεδρε.
Θα ήθελα µόνο για δύο λεπτά να πω δυο λόγια για την προτεινόµενη τροπολογία µε γενικό αριθµό 1454 και ειδικό 65 που
αφορά το ΔΕΣΦΑ, την απλούστευση αδειοδότησης για την
άσκηση οικονοµικής δραστηριότητας.
Είναι ουσιαστικά µία τροπολογία, η οποία διευκολύνει το έργο
της τρίτης δεξαµενής στη Ρεβυθούσα, το οποίο πρόκειται να ξεκινήσει τις επόµενες ηµέρες. Όπως γνωρίζετε, αυτό είναι ένα
µικρό νησί έξω από την Πάχη Μεγάρων µεταξύ Μεγάρων και Σαλαµίνας. Είναι ο σταθµός υγροποιηµένου φυσικού αερίου της Ελλάδας και είναι ένας από τους καλύτερους σταθµούς αυτού του
είδους πανευρωπαϊκά.
Προχωρεί πλέον το έργο δηµιουργίας τρίτης δεξαµενής, η
οποία µάλιστα θα είναι διπλής χωρητικότητας σε σχέση µε τις
υπάρχουσες δεξαµενές. Αυτό το έργο θα αυξήσει σε φοβερό
βαθµό, όπως αντιλαµβάνεστε, τη λειτουργία του ανταγωνισµού.
Ταυτόχρονα, πολύ κυριότερο και σηµαντικότερο είναι το θέµα
της ενεργειακής ασφάλειας.
Με αυτήν, λοιπόν, την τροπολογία ουσιαστικά ορίζουµε το σηµείο που θα γίνει η τρίτη δεξαµενή, ακριβώς σε αυτό το πλαίσιο,
ποια είναι η χωρογραφηµένη έκταση. Στην παράγραφο 2 ορίζεται ο σκοπός της παραχώρησης, γιατί είναι µέχρι τον αιγιαλό του
νησιού, για να γίνουν όλα τα έργα και οι ανάλογες προσβάσεις
προς τη δεξαµενή µετά. Βεβαίως, µε την παράγραφο 3 δίνεται
µία παρέκκλιση στο θέµα της άδειας δόµησης για το έργο της
δεξαµενής, επειδή θα είναι κατά το ήµισυ εντός εδάφους και
κατά το υπόλοιπο ήµισυ εκτός, ενώ για όλες τις υπόλοιπες άδειες
που απαιτούνται ακολουθείται η κανονική διαδικασία.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Υπουργέ.
Η κ. Ειρήνη Αγαθοπούλου έχει τον λόγο.
ΕΙΡΗΝΗ-ΕΛΕΝΗ ΑΓΑΘΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ.
Κυρία Πρόεδρε, ο κ. Γεωργιάδης χθες έφερε µία τροπολογία
µε την οποία επαναφέρει το πλαφόν στη συνταγογράφηση φαρµάκων –παρ’ ότι το αρνείται- και το επεκτείνει κιόλας στις διαγνωστικές και εργαστηριακές εξετάσεις. Η εφαρµογή αυτού του
πλαφόν είχε ανασταλεί εδώ και λίγο καιρό µε απόφαση του Συµ-
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βουλίου της Επικρατείας.
Επίσης, είχε την ευγενή καλοσύνη ο κύριος Υπουργός να µας
τη φέρει και προς συζήτηση για υποτιθέµενο διάλογο σε άσχετη
επιτροπή χθες παρά το έκτακτο της περιστάσεως. Και ποιο ήταν
το έκτακτο; Το έκτακτο ήταν ότι τον προηγούµενο µήνα ξέφυγε
η φαρµακευτική δαπάνη κατά 20 εκατοµµύρια ευρώ.
Μέχρι τώρα, όµως, δεν έχουµε δει ποτέ τον κ. Γεωργιάδη να
αντιδρά τόσο άµεσα και στα έκτακτα προβλήµατα που προκύπτουν στα νοσοκοµεία από ελλείψεις γιατρών, φαρµάκων, αντιδραστηρίων και πολλών άλλων. Και αυτό αξίζει να σηµειωθεί.
Κυρία Πρόεδρε, οι Υπουργοί αυτής της Κυβέρνησης έχουν παρανοήσει πραγµατικά τις αρµοδιότητές τους. Όλοι –µηδενός
εξαιρουµένου- το παίζουν λογιστές και θεµατοφύλακες των οικονοµικών της χώρας και παραµελούν εντελώς τις αρµοδιότητες
του αντικειµένου τους.
Έτσι και ο κ. Γεωργιάδης πολύ συχνά ξεχνά ότι είναι Υπουργός
Υγείας, αλλά εµείς οφείλουµε να του το θυµίζουµε µε κάθε ευκαιρία. Επίσης, οφείλουµε να θυµόµαστε και όλα αυτά που έχει
κάνει κατά τη διάρκεια της θητείας του, όλα αυτά που έχουν συµβεί στο σύστηµα υγείας.
Κατά τη διάρκεια της θητείας, λοιπόν, του σηµερινού Υπουργού Υγείας η συµµετοχή των ασθενών στα φάρµακα εκτοξεύθηκε
στα ύψη, παρ’ όλη τη µείωση που καυχιόταν ο κύριος Υπουργός
ότι πραγµατοποίησε.
Παρεµπιπτόντως, οι ασθενείς έχουν καταλάβει από πρώτο χέρι
ποιος πληρώνει αυτήν τη µείωση τιµών, αφού η συµµετοχή τους
έχει αυξηθεί µέχρι και 70%-80% σε σχέση µε αυτό που πλήρωναν
πριν.
Καθιερώθηκαν νοσήλια στα νοσοκοµεία. Η νοσηλεία έπαψε να
είναι δωρεάν. Άλλα νοσοκοµεία έκλεισαν. Όσα έµειναν ανοιχτά
έχουν τόσο χαµηλούς προϋπολογισµούς για υλικά οι οποίοι φθάνουν οριακά για το πρώτο εξάµηνο του έτους και ελάχιστους γιατρούς που οι ασθενείς τους ψάχνουν µε το κυάλι.
Μπήκε επιπλέον 1 ευρώ χαράτσι ανά συνταγή στους ασθενείς,
για να µπορούν να προµηθευτούν τα φάρµακά τους.
Και έρχεται ο κύριος Υπουργός και το Υπουργείο συνολικά και
έχει το θράσος να στέλνει περιπτώσεις ασθενών στα κοινωνικά
ιατρεία και φαρµακεία, λες και αυτοί είναι αρµόδιοι για να τους
εξυπηρετήσουν και για να τους προµηθεύσουν τα φάρµακά
τους, αντί να προσπαθήσει το Υπουργείο να λύσει το πρόβληµα
συνολικά και αρµοδίως, όπως θα όφειλε.
Φυσικά όσον αφορά τη δηµόσια φαρµακευτική δαπάνη οι στόχοι έχουν πέσει πολύ χαµηλά, έχουν στην κυριολεξία ισοπεδωθεί
και βρίσκονται κάτω από τα χαµηλότερα ευρωπαϊκά όρια.
Εδώ να σηµειώσω ότι ο µέσος όρος της Ευρώπης είναι στα
320 ευρώ κατά κεφαλήν τον χρόνο και στην Ελλάδα έχει πέσει
κάτω από 200 ευρώ. Πόσο ακόµη, κύριοι της Κυβέρνησης, θέλετε να τη µειώσετε τη δηµόσια φαρµακευτική δαπάνη; Δεν πάει
πιο κάτω!
Εµείς θεωρούµε ότι αυτή η τροπολογία είναι άλλη µία βεβιασµένη κίνηση, όπως ήταν βέβαια και η καθιέρωση για πρώτη
φορά του πλαφόν, που δηµιούργησε ένα απέραντο µπάχαλο,
που ανάγκασε το Υπουργείο µετέπειτα να βγάλει ένα σωρό
υπουργικές αποφάσεις µε διορθωτικά µέτρα.
Άλλο ένα ίδιο και µεγαλύτερο µπάχαλο θα δηµιουργηθεί και
µε τη συγκεκριµένη τροπολογία, αφού είναι µία τροπολογία γενικόλογη που το µόνο το οποίο ορίζει είναι ότι δίνει δικαίωµα
στον Υπουργό να θέτει αυθαίρετα κριτήρια, ίσως διαφορετικά
κάθε µήνα και για κάθε περιοχή και φυσικά και για κάθε γιατρό
µεµονωµένα. Ανάλογα µε τι θα τεθούν αυτά τα κριτήρια; Με τις
ανάγκες των ασθενών; Δυσκολευόµαστε να το πιστέψουµε. Θα
τεθούν ανάλογα µε τα προαπαιτούµενα της τρόικας για το ύψος
της φαρµακευτικής δαπάνης. Το µόνο που ενδιαφέρει την Κυβέρνηση –έχει αποδειχθεί περίτρανα- είναι να είµαστε εντός δηµοσιονοµικών στόχων ανεξαρτήτως κοινωνικού κόστους.
Έχουµε πει πολλές φορές ότι µε οριζόντια και αιφνιδιαστικά
µέτρα -όπως είναι και το πλαφόν- δεν µπορεί να νοµοθετεί κατ’
επανάληψη µία Κυβέρνηση και να φέρνει µε µορφή τροπολογίας
σε άσχετα νοµοσχέδια θέµατα τα οποία είναι πάρα πολύ σοβαρά
και θέλουν πάρα πολλή συζήτηση, ειδικά αν αυτά τα νοµοθετήµατα αφορούν την υγεία των πολιτών.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Γι’ αυτό καλούµε τον κύριο Υπουργό να την αποσύρει. Και λέω
«να την αποσύρει» γιατί παρ’ όλο που κατατίθεται ως βουλευτική,
έρχεται από το Υπουργείο Υγείας.
Επίσης, εχθές ο κύριος Υπουργός µίλησε και για το ύψος κατανάλωσης γενοσήµων στην Ελλάδα και είπε ότι είναι κατά πολύ
µικρότερο από άλλες χώρες, όπως η Αγγλία -εγώ θα προσθέσω
και τη Σουηδία- και άλλες πολλές. Στην Ελλάδα βρισκόµαστε
στην κατανάλωση γενοσήµων στο 20%, ενώ στην Αγγλία είναι περίπου 80%.
Αυτό που παρέλειψε, όµως, να πει ο κύριος Υπουργός είναι
πόσων ετών στοχευµένης φαρµακευτικής πολιτικής αποτέλεσµα
είναι αυτό το 80% στην Αγγλία, γιατί στην Ελλάδα –και είναι και
αυτό µνηµονιακός στόχος- µέσα σε έναν χρόνο ο στόχος είναι
να ανέβει από το 20% στο 60%, πράγµα ακατόρθωτο, αδιανόητο,
που δεν έχει συµβεί ποτέ. Ο πιο εφικτός στόχος είναι να πραγµατοποιηθεί αυτό στα επόµενα δέκα µε δεκαπέντε χρόνια τουλάχιστον.
Κυρία Πρόεδρε, πιστεύω ότι πραγµατικά χρειάζεται από τη µια
µεγάλο θράσος και από την άλλη βαθύ αίσθηµα υποτέλειας για
να επιµένει κανείς στην επιβολή µέτρων που είναι κατά κοινή οµολογία λανθασµένα, που απειλούν την υγεία των πολιτών και µάλιστα έρχονται µε απειλητικό τρόπο. Μιλάω για το πλαφόν. Χθες
ο Υπουργός –κύριε Μπέζα, θα το θυµάστε πολύ καλά- είπε ότι
είτε θα εφαρµοστεί το πλαφόν είτε η µείωση του ποσοστού κέρδους των φαρµακοποιών. Διαλέξτε και πάρτε!
Τελευταία, εκτός από τον κ. Γεωργιάδη, είναι πολλά τα στελέχη της Κυβέρνησης αλλά και της κυβερνητικής πλειοψηφίας
που θέτουν τέτοια διλήµµατα «διαλέξτε και πάρτε». Οι απειλές
όµως αυτές από πάσα κατεύθυνση και προς πάσα κατεύθυνση –
και αυτές τις ηµέρες είδαµε πολλές- όπως θα διαπιστώσατε δεν
πιάνουν και θα το δείτε καθαρά και το επόµενο διάστηµα στις
κάλπες που έρχονται.
Το µόνο που καταφέρνετε είναι να κάνετε εµφανέστατη την
αγωνία σας, την απόγνωσή σας, τον πανικό σας και την ανικανότητα να νοµοθετήσετε σωστά.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστώ και
εγώ, κυρία συνάδελφε, που είστε µέσα στον χρόνο σας.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ (Υφυπουργός Υγείας): Κυρία Πρόεδρε,
θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ορίστε, έχετε
τον λόγο για ένα λεπτό.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ (Υφυπουργός Υγείας): Θα ήθελα να
κάνω µια πολύ σύντοµη παρέµβαση, κυρία Πρόεδρε, µε αφορµή
την τοποθέτηση,προηγουµένως των δύο συναδέλφων αναφορικά µε τις τροπολογίες του Υπουργείου Υγείας.
Πρώτον, πρέπει να σας πω ότι δεν έχουµε θράσος που φέρνουµε αυτές τις συγκεκριµένες τροπολογίες, θράσος θα είχαµε
αν δεν τις φέρναµε αυτές τις τροπολογίες στη Βουλή. Γιατί το
λέω αυτό; Διότι εµείς οφείλουµε να διασφαλίσουµε τη δηµόσια
υγεία και να διασφαλίσουµε την απρόσκοπτη λειτουργία του
ΕΟΠΥΥ ως ασφαλιστικού οργανισµού υγείας. Διότι εάν ο ΕΟΠΥΥ
δεν καταφέρει να τηρήσει τον προϋπολογισµό του, τότε αυτό θα
δηµιουργήσει τεράστια προβλήµατα και στη δηµόσια υγεία και
στην εξυπηρέτηση των ασφαλισµένων του.
Εποµένως, προφανώς, και δεν πρόκειται να αποσύρουµε αυτήν την τροπολογία, αλλά την υπερασπιζόµαστε µε κάθε τρόπο
γιατί –επαναλαµβάνω- είναι απαραίτητη και για τη διασφάλιση
της δηµόσιας υγείας και για την οµαλή λειτουργία του ΕΟΠΥΥ.
Το δεύτερο που θέλω να πω είναι, κύριοι συνάδελφοι, ότι δεν
θα µπω στη συζήτηση αν οι πόροι που προβλέπονται για τη λειτουργία του ΕΟΠΥΥ -και για τη φαρµακευτική δαπάνη και για
τους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας του ΕΟΠΥΥ- ανταποκρίνονται ή όχι στις πραγµατικές ανάγκες του πληθυσµού. Εγώ
πιστεύω ότι ανταποκρίνονται στις πραγµατικές ανάγκες φαρµακευτικής απαίτησης και υγειονοµικής κάλυψης του πληθυσµού,
µε βάση τη λειτουργία του ΕΟΠΥΥ ως ασφαλιστικού οργανισµού
υπηρεσιών υγείας, µε βάση τη λειτουργία του ΕΟΠΥΥ στο να
αγοράζει από τον ιδιωτικό τοµέα υπηρεσίες υγείας, γιατί έχουµε
και το δηµόσιο σύστηµα υγείας.
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Αυτό το οποίο κάνει η συγκεκριµένη τροπολογία –αναφέροµαι
στην τροπολογία για το πλαφόν στη συνταγογράφηση φαρµάκων και στα διαγνωστικά- τι είναι; Δεν έχει να κάνει µε τους πόρους του ΕΟΠΥΥ. Με αυτούς τους πόρους προσπαθεί να κάνει
µια ορθολογική και δίκαιη κατανοµή των συγκεκριµένων πόρων
του ΕΟΠΥΥ για τη φαρµακευτική δαπάνη και για τη δαπάνη για
διαγνωστικές εξετάσεις. Αυτοί είναι οι πόροι και πρέπει να τους
κατανείµουµε µε όσο το δυνατό πιο δίκαιο και ορθολογικό τρόπο.
Λαµβάνει υπ’ όψιν την προηγούµενη απόφαση του Συµβουλίου
της Επικρατείας και τις ενστάσεις που είχε θέσει η απόφαση του
Συµβουλίου της Επικρατείας σε σχέση µε το πλαφόν στο φάρµακο. Δεν είναι ο ίδιος µηχανισµός πλαφόν ο «οριζόντιος», ο
οποίος είχε εισαχθεί µε την προηγούµενη ρύθµιση, είναι -εντελώς αντίθετα- ένας µηχανισµός ο οποίος λαµβάνει υπ’ όψιν και
γεωγραφικά κριτήρια και πληθυσµιακά κριτήρια και κριτήρια νοσηρότητας του πληθυσµού.
Επίσης, προβλέπεται σαφώς –και δεν το λέτε αυτό- µέσα στην
τροπολογία και τη δηµιουργία µηχανισµού διαγνωστικών πρωτοκόλλων και κατευθυντήριων οδηγιών, ώστε να µπορέσουµε να
ελέγξουµε και την παραποµπή, δηλαδή και την παραγωγή παραπεµπτικών για διαγνωστικές εξετάσεις και όχι µόνο την εκτέλεση
των διαγνωστικών εξετάσεων.
Όσον αφορά τα θεραπευτικά πρωτόκολλα, να ξέρετε ότι
έχουν εγκριθεί κι έχουν ανέβει στο σύστηµα µια σειρά από θεραπευτικά πρωτόκολλα και ότι είµαστε σε µια διαδικασία να
υπάρξουν κι άλλα θεραπευτικά πρωτόκολλα που να εισαχθούν
στο ηλεκτρονικό σύστηµα συνταγογράφησης.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Υπουργέ.
Τον λόγο έχει ο κ. Μάξιµος Σενετάκης.
ΜΑΞΙΜΟΣ ΣΕΝΕΤΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο µεγαλύτερος και ο σηµαντικότερος αγώνας που δίνει αυτή η Κυβέρνηση, που δίνουµε όλοι
εµείς που τη στηρίζουµε, είναι να πείσουµε τους πολίτες να αλλάξουν την εδραιωµένη αντίληψη για ένα κράτος- «πατερούλη»,
για ένα κράτος-εργοδότη.
Επί χρόνια, οι πολίτες πιστεύουν πως το κράτος µπορεί και
πρέπει να φροντίζει για τα πάντα, πως το κράτος πρέπει να φτιάχνει και να δίνει δουλειές. Πάνω σε αυτήν την αντίληψη χτίστηκαν
πολιτικές καριέρες, µε το κράτος να γίνεται λάφυρο εξουσίας σε
όσους πρέσβευαν αυτήν την αντίληψη και ήταν πρόθυµοι να κάνουν συναλλαγές µε πολίτες-πελάτες, που µε τη σειρά τους πρόσφεραν ψήφο και πολιτική στήριξη ως αντίτιµο της όποιας
µικρής ή µεγάλης προσωπικής εξυπηρέτησης.
Καλώς ή κακώς το πλήρωµα του χρόνου έφτασε. Λάφυρα
εξουσίας δεν υπάρχουν πια. Το κράτος ούτε τον ρόλο του «πατερούλη» µπορεί να παίξει ούτε το ρόλο του εργοδότη. Το κράτος χρεοκόπησε και µαζί µε αυτό χρεοκόπησε και η αντίληψη του
πελατειακού κράτους.
Τώρα πια καλούµαστε να κάνουµε ένα νέο ξεκίνηµα, να πούµε
στις επόµενες γενιές πως µε δανεικά δεν µπορούµε πια να ζούµε,
πως τα δανεικά δεσµεύουν το µέλλον των παιδιών µας, πως η
νέα Ελλάδα, που ο Αντώνης Σαµαράς και όλοι εµείς οραµατιζόµαστε, πρέπει να απελευθερωθεί από τα δεσµά της και να σταθεί
µόνη στα πόδια της. Και για να γίνει αυτό ένας µόνο δρόµος
υπάρχει, της αυτοδύναµης ανάπτυξης και της οικονοµικής αυτοτέλειας.
Γι’ αυτό όλοι εµείς που υπηρετούµε το κράτος και το δηµόσιο
συµφέρον θα πρέπει να φτιάξουµε µια νέα κρατική δοµή που θα
επιτρέψει στους άξιους Έλληνες να ξεδιπλώσουν τη δηµιουργικότητά τους, να ενισχύσουν την επιχειρηµατικότητά τους, να αλλάξουν την αντίληψη που θέλει το κράτος να φροντίζει για όλα
και να πάρουν στα χέρια τους τις τύχες της ελληνικής οικονοµίας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το νοµοσχέδιο που συζητάµε
και θα κληθούµε να ψηφίσουµε αποτελεί άλλη µια µεγάλη τοµή
που επιχειρούµε τα δυο χρόνια της µεγάλης κρίσης. Και αυτό
γιατί στην ουσία του υπερασπίζεται το ατοµικό και συνταγµατικά
προστατευµένο δικαίωµα της οικονοµικής δραστηριότητας, ένα
δικαίωµα που πολλές φορές καταστρατηγείται από τον ίδιο που
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θα έπρεπε να το διαφυλάσσει, το κράτος.
Στο όνοµα της υπεράσπισης του καλώς εννοούµενου δηµόσιου συµφέροντος διαπράττονται οι µεγαλύτερες παραβιάσεις
σε βάρος του ατοµικού δικαιώµατος της οικονοµικής δραστηριότητας. Επιτέλους, το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο έρχεται να προσφέρει σε όλους τους Έλληνες πολίτες το αυτονόητο, ένα
νοµοθετικό πλαίσιο όπου το δηµόσιο συµφέρον θα προστατεύεται χωρίς να περιορίζεται το ατοµικό δικαίωµα της οικονοµικής
δραστηριότητας.
Αυτή είναι η φιλοσοφία του συγκεκριµένου νοµοσχεδίου και
υπάρχει µια σειρά άρθρων που την υπηρετούν. Επιτρέψτε µου
να σταχυολογήσω ενδεικτικά ορισµένα εξ αυτών.
Στο άρθρο 5, όπου η διοίκηση θέτει τους κανόνες ανά οικονοµική δραστηριότητα και ο πολίτης µε µια απλή υπεύθυνη δήλωση
εκκινεί την δραστηριότητά του, δεν απαιτείται ούτε εκδίδεται
ατοµική διοικητική πράξη. Με αυτόν τον τόσο απλό τρόπο ο
νόµος επιβεβαιώνει τον αναπτυξιακό του χαρακτήρα, καθώς περιορίζει την παρέµβαση της διοίκησης εκεί που είναι µόνο απαραίτητη.
Στο άρθρο 9 και συγκεκριµένα στην παράγραφο 3 µια αίτηση
έναρξης οικονοµικής δραστηριότητας γίνεται δεκτή, εάν δεν
απαντηθεί εντός της νόµιµα προβλεπόµενης προθεσµίας από τη
διοίκηση. Πρέπει οι υπηρεσίες να «ξυπνήσουν». Γι’ αυτό, κύριε
Υπουργέ, ο χρόνος απόκρισης των υπηρεσιών να είναι κατά το
δυνατόν συντοµότερος και να αποτελέσει κριτήριο αξιολόγησης
της αποδοτικότητας και αποτελεσµατικότητας των υπηρεσιών.
Στο ίδιο άρθρο καταργείται η διαδικασία της έγκρισης και της
προέγκρισης για να µην αφήνουµε παραθυράκια ανοµίας και να
προσφέρουµε άλλοθι στις αδυναµίες της διοίκησης.
Στο Κεφάλαιο Δ’ µια σειρά άρθρων ρυθµίζει το πλαίσιο λειτουργίας της πιστοποίησης. Δεν έχουµε, δηλαδή, µόνο τα πρότυπα λειτουργίας που κάνουν ξεκάθαρους τους κανόνες του
παιχνιδιού, έχουµε και τον καθορισµό του ποιοι µπορούν να
ασκούν την αξιολόγηση συµµόρφωσης και του πώς αυτοί αξιολογούνται και εποπτεύονται.
Με απλά λόγια, έχουµε ένα νοµοσχέδιο που ενισχύει τον εποπτικό και ελεγκτικό ρόλο του κράτους. Είναι αυτό που θέλουµε
και αυτό που πρέπει να γίνει, το κράτος να παρεµβαίνει εποπτικά
και ελεγκτικά έως του σηµείου που δεν θα εµποδίζει την ιδιωτική
πρωτοβουλία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στη νέα Ελλάδα που χτίζουµε
πρέπει να αλλάξουν πολλά. Τα έχουµε δροµολογήσει εδώ και
δυο χρόνια και τα υλοποιούµε βήµα-βήµα, µέρα µε τη µέρα.
Με σταθερά βήµατα µπροστά η Κυβέρνηση του Αντώνη Σαµαρά διεκδικεί µια αυτοδύναµη ανάπτυξη. Για να χτυπήσουµε την
ανεργία, για να απελευθερωθούµε από τα δεσµά των δανεικών,
πρέπει να αλλάξουµε ριζικά τον τρόπο που σκεφτόµαστε στη δηµόσια σφαίρα και το κυριότερο τον τρόπο που επιχειρούµε.
Για να γίνουν επενδύσεις, για να παραχθεί νέος πλούτος, πρέπει να υπάρχει η πολιτική σταθερότητα και σταθερό κανονιστικό
πλαίσιο, να µπουν εξαρχής οι κανόνες του παιχνιδιού και να µην
αλλάζουν κατά τη βούληση κάθε εκτελεστικής εξουσίας. Οι επιχειρηµατίες, οι επίδοξοι επενδυτές δεν θέλουν εκπλήξεις. Θέλουν να ξέρουν εκ των προτέρων πού θα επιχειρήσουν, ώστε να
κάνουν τον προγραµµατισµό τους.
Από εδώ και πέρα χρειαζόµαστε ένα εντελώς νέο σκεπτικό, το
οποίο δυστυχώς δεν συναντούµε στους συναδέλφους της Αντιπολίτευσης και αυτό είναι το πιο λυπηρό σήµερα. Εύχοµαι πολύ
σύντοµα να αντιληφθούν το λάθος τους και να αλλάξουν το σκεπτικό τους. Θα κάνει καλό στους ίδιους και πρωτίστως στη χώρα.
Όπως και να έχει, εµείς που στηρίζουµε την Κυβέρνηση του
Αντώνη Σαµαρά θα προωθήσουµε µια νέα νοοτροπία για την απενεχοποίηση της επιχειρηµατικότητας, για να δηµιουργήσουµε τη
νέα Ελλάδα που στηρίζεται στο επιχειρηµατικό δαιµόνιο και τη
δυνατότητα των Ελλήνων να δηµιουργούν.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο έχει τώρα ο Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, ο κ. Κωνσταντίνος Χατζηδάκης.
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, νοµίζω
έγινε σαφές και από τη συζήτηση σήµερα επί των άρθρων ότι το
νοµοσχέδιο για τη διευκόλυνση της αδειοδότησης των επιχειρήσεων, της οικονοµικής δραστηριότητας αποτελεί πράγµατι µία
µεγάλη µεταρρύθµιση στον συγκεκριµένο τοµέα.
Αποτελεί ένα σηµαντικό µήνυµα προς την επιχειρηµατικότητα,
προς τους επενδυτές, Έλληνες και ξένους, ότι τα πράγµατα γίνονται απλούστερα, ότι προσπαθούµε να απαλλάξουµε την επιχειρηµατικότητα στην Ελλάδα από τον «ζουρλοµανδύα» της
γραφειοκρατίας.
Αυτό είναι µία σταθερή κατεύθυνση της Κυβέρνησης συνεργασίας, του Πρωθυπουργού και του Υπουργείου Ανάπτυξης,
διότι είναι ένα από τα βασικά προαπαιτούµενα προκειµένου η Ελλάδα να µπει σε µία καινούργια τροχιά. Δεν µπορεί να γίνει ανάπτυξη χωρίς η χώρα να είναι φιλική στην επιχειρηµατικότητα.
Δεν θα σταθώ άλλο σε γενικές διαπιστώσεις και αρχές. Θα
µπω σε συγκεκριµένες παρατηρήσεις που έγιναν από συναδέλφους για επιµέρους θέµατα και για την τροπολογία που έχει καταθέσει επίσης το Υπουργείο Ανάπτυξης.
Έγινε µία παρατήρηση ότι βεβαίως συντοµεύονται οι διαδικασίες, αλλά καθώς θα υπάρχουν προσφυγές θα χρειαστεί µία διετία στον επενδυτή και ως εκ τούτου –λέει αυτή η γνώµη- είναι
δώρον άδωρον.
Είναι εσφαλµένη αυτή η εκτίµηση για το νοµοσχέδιο διότι κατ’
αρχας προσφυγές δεν µπορούν να γίνουν για όλες τις υποθέσεις. Για τις περιπτώσεις όπου δεν µιλάµε για επιχειρήσεις που
δηµιουργούν κάποια περιβαλλοντική και κοινωνική όχληση,
έχουµε αυτορρύθµιση και αυτοσυµµόρφωση, έχουµε –να το πω
απλούστερα- την υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόµενου κι εκεί
δεν χωράει προσφυγή. Αυτό είναι το πρώτο.
Δεύτερον, ακόµη και στις περιπτώσεις που έχουµε έγκριση λειτουργίας, έχουµε συγκεκριµένες προθεσµίες εντός πενήντα ηµερών απάντηση και εντός τριάντα ηµερών απάντηση σε προσφυγή. Πού είναι η διετία;
Θα παρακαλούσα, λοιπόν, όταν τοποθετούµεθα µε τόσο µεγάλη ευκολία, να έχουµε γνώση του κειµένου. Κανείς δεν είναι
υποχρεωµένος να συµφωνεί ούτε διεκδικούµε το αλάθητο, αλλά
να µην αγνοούµε τόσο πολύ το νοµοσχέδιο προκειµένου να οδηγηθούµε σε συµπεράσµατα, τα οποία τελικώς δεν ανταποκρίνονται στην πραγµατικότητα.
Άλλη µία ένστασή µου αφορά τις ελεύθερες ζώνες. Τι σηµαίνουν οι ελεύθερες ζώνες; Τίποτα το καινούργιο. Είναι οι ελεύθερες ζώνες του τελωνειακού κώδικα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Δεν µιλάµε για κάτι καινοφανές. Μιλάµε για κάτι το οποίο ήδη
ισχύει στο Ελληνικό Δίκαιο. Έχουµε ενσωµάτωση αυτών των διατάξεων στο Ελληνικό Δίκαιο. Χαρακτηριστική περίπτωση είναι ο
ν.3982/2011. Δεν µιλάµε για κάποιες διατάξεις που θίγουν εργασιακά δικαιώµατα. Μιλάµε για κάποια δυνατότητα που υπάρχει
σε όλα τα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διευκόλυνση της επιχειρηµατικότητας. Αυτό είναι όλο.
Όσον αφορά την ενδικοφανή προσφυγή, δεν κάνουµε τίποτε
άλλο από το να υιοθετούµε διατάξεις που ήδη ισχύουν στον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας. Το σηµείωσα και στην επιτροπή.
Είναι µία προσέγγιση η οποία έχει υιοθετηθεί και σε άλλα νοµοθετικά κείµενα στη χώρα, προκειµένου να προχωρούν οι διαδικασίες πιο γρήγορα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Περί αυτού
πρόκειται.
Κύριε Μωραΐτη, όσον αφορά τους «οργανωµένους υποδοχείς
δραστηριοτήτων», αυτό που µέχρι σήµερα ξέραµε ως «πάρκα»,
η κατεύθυνση είναι να επιτρέπεται κάθε δραστηριότητα µε συγκεκριµένους κανόνες, δηλαδή να µην εξαιρείται κάποια δραστηριότητα, συνεπώς και οι ιχθυοκαλλιέργειες. Βεβαίως, θα πρέπει
να υπάρχει συνεννόηση και µε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης σ’ αυτό. Το άρθρο είναι επίτηδες γενικά διατυπωµένο, έτσι
ώστε να µην υπάρχει κάποιος αποκλεισµός. Όµως, στο πεδίο του
νόµου συµπεριλαµβάνονται οι ιχθυοκαλλιέργειες. Ως εκ τούτου,
υπάρχει αναφορά και εποµένως η θέση σας καλύπτεται.
Όµως, κάνω µία ειδικότερη αναφορά και σήµερα στο θέµα του
αιγιαλού. Χαµογελώ, διότι δεν ξέρω τι άλλο να κάνω. Στο βαθµό
που κάποιοι ασχολήθηκαν µε το θέµα, νοµίζω ότι τα σχόλια –όχι
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όλων, αλλά αρκετών- προδίδουν σύγχυση. Κατ’ αρχάς, σηµείωσα
ότι εδώ έχουµε ξεκάθαρη εφαρµογή της ευρωπαϊκής νοµοθεσίας, ξεκάθαρη εφαρµογή του ν. 2971. Έχουµε διατύπωση που
ουσιαστικά επαναλαµβάνει τις διατάξεις για τα επιχειρηµατικά
πάρκα του ισχύοντος σήµερα ν. 3982. Δεν είναι κάτι καινοφανές.
Όµως, σαν να µην έφταναν όλα αυτά, βλέπω και εκτός Αιθούσης κάποια σχόλια, από τα οποία καταλαβαίνω ότι υπάρχει µία
σύγχυση µεταξύ αυτής της διατάξεως που σήµερα συζητάµε για
τα επιχειρηµατικά πάρκα και των διατάξεων του Υπουργείου Οικονοµικών που είναι σε διαβούλευση σε σχέση µε τον αιγιαλό.
Επιτίθενται, λοιπόν, σ’ αυτό το νοµοσχέδιο, νοµίζοντας ότι αυτό
το νοµοσχέδιο ρυθµίζει θέµατα που επιχειρεί να ρυθµίσει –θα
δούµε τελικά πώς- το Υπουργείο Οικονοµικών. Όταν αποφασίζουµε κάποιοι να κάνουµε τους εισαγγελείς, ας γνωρίζουµε τουλάχιστον τη δικογραφία, διότι αυτοί οι οποίοι επιτίθενται κατ’
αυτόν τον τρόπο, δεν κάνουν τίποτα άλλα παρά να εκθέτουν τους
εαυτούς τους.
Όµως, πέρα απ’ αυτά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κοντά
στο νου είναι και η γνώση. Μιλάµε για επιχειρηµατικά πάρκα και
βλέπω σε κάποιους ανησυχία. Γιατί; Ανησυχούν ότι δήθεν θα
πάνε να γίνουν επιχειρηµατικά πάρκα στις παραλίες της Μυκόνου και της Κέρκυρας; Για όνοµα του Θεού! Ας βάλουµε κι ένα
φρένο σ’ αυτήν την κριτική. Λέω ξανά ότι δεν βλάπτει την Κυβέρνηση, αλλά αυτούς που την ασκούν.
Θα αναφερθώ τώρα σε ρυθµίσεις της τροπολογίας που έχει
καταθέσει το Υπουργείο Ανάπτυξης.
Πρώτον, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, υπάρχει ένα κεφάλαιο
µε τις ρυθµίσεις του οποίου επιδιώκουµε να ενισχυθεί η κατάταξη της χώρας στους πίνακες ανταγωνιστικότητας, ιδιαίτερα
στο «Doing Business Import» της Παγκόσµιας Τράπεζας. Γι’ αυτό
και προτείνουµε η εφάπαξ εισφορά για την απογραφή των υπό
ασφάλιση προσώπων στον ΟΑΕΕ να µην εισπράττεται κατά την
εγγραφή στο Ταµείο, δηλαδή κατά τη διαδικασία ίδρυσης επιχείρησης, αλλά να συνεισπράττεται µε τις τρέχουσες εισφορές.
Αυτό είναι µία διευκόλυνση στην ίδρυση µίας επιχείρησης.
Επίσης, προτείνουµε να καταργηθεί η υποχρέωση των ιδιοκτητών ακινήτων να προσκοµίζουν βεβαίωση µη οφειλής τέλους ακίνητης περιουσίας, προκειµένου να προχωρήσουν σε µεταβίβαση
ακινήτων. Κάνουµε πιο εύκολη τη µεταβίβαση των ακινήτων.
Αυτό –σε συνδυασµό µε τις παρεµβάσεις που έχουν γίνει από το
Υπουργείο Οικονοµικών για το φόρο µεταβίβασης ακινήτων- θεωρούµε ότι θα ενισχύσει την εικόνα της χώρας για την κατάταξή
της στους πίνακες ανταγωνιστικότητας.
Σε σχέση µε την επιχειρηµατική δραστηριότητα γενικότερα,
υπάρχουν επίσης κάποιες προβλέψεις. Δίνονται κίνητρα για τον
εκσυγχρονισµό των παραγωγικών εγκαταστάσεων των επιχειρήσεων µε εξοπλισµό φιλικό στο περιβάλλον. Γι’ αυτόν τον λόγο δίνεται η δυνατότητα σε εγκαταστάσεις, οι οποίες χαρακτηρίζονται
χαµηλής, µέσης ή υψηλής όχλησης, να προσαυξάνουν τον εξοπλισµό τους κατά 30%, όταν χρησιµοποιούν καινούργια καθαρή
τεχνολογία. Γι’ αυτόν τον λόγο γίνεται. Δεν ξέρω αν πρέπει
επειδή ασκήθηκε κριτική και σ’ αυτό, να µείνουµε σε παλαιά τεχνολογία.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Κυρία Πρόεδρε, φοβούµαι ότι έχω τον λιγότερο χρόνο από
όλους τους οµιλητές.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Όχι, κύριε
Υπουργέ, δεν είχα βάλει τον χρόνο. Έχετε την ανοχή του Προεδρείου, έτσι και αλλιώς, κύριε Υπουργέ. Δεν σας έκοψα χρόνο.
Αλίµονο! Απλά, εκ παραδροµής δεν έβαλα σε λειτουργία τον
χρόνο. Συνεχίστε κανονικά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας): Επίσης, σε σχέση µε τις λατοµικές δραστηριότητες, εκείνο το οποίο επιχειρούµε να κάνουµε είναι να
εξοµοιώνεται ο τρόπος υπολογισµού των µισθωµάτων που καταβάλλουν λατοµικές επιχειρήσεις προς το δηµόσιο σε όλο το
πεδίο, γιατί σήµερα υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι υπολογισµού,
µε αποτέλεσµα να υπάρχει αθέµητος ανταγωνισµός µεταξύ
τους. Κάνουν παρόµοιες δραστηριότητες και καταβάλλουν διαφορετικού ύψους µισθώµατα.
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Πέραν αυτού, προτείνουµε κάποιες ρυθµίσεις για το Ελληνικό
Επενδυτικό Ταµείο. Άκουσα προηγουµένως µια ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσα –πρέπει να πω- τοποθέτηση, ότι µε αυτή τη ρύθµιση
ολοκληρώνουµε τη συνωµοσία που είναι σε εξέλιξη για το Ελληνικό Επενδυτικό Ταµείο. Είµαι χαρούµενος γι’ αυτό, γιατί θα
µπούµε στο βιβλίο Γκίνες ως Κυβέρνηση, διότι θα είναι η µόνη
Κυβέρνηση που κάνει συνωµοσία διά νόµου. Είναι, όµως, µια
«χρήσιµη συνωµοσία», διότι…
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Κύριε Υπουργέ, …
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας): Δεν το είπατε εσείς.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Και ξέπλυµα διά νόµου.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας): Τώρα αν θέλετε να σας συµπεριλάβουµε
και εσάς σε αυτό, ευχαρίστως.
Είναι µια ευχάριστη και «χρήσιµη συνωµοσία» για τον τόπο,
γιατί προσπαθούµε να απαντήσουµε όσο περισσότερο γίνεται
στο πρόβληµα της ρευστότητας των µικροµεσαίων επιχειρήσεων. Έχουµε συµφωνήσει µετά από πολλές διαπραγµατεύσεις
και δυσκολίες µε τη γερµανική επενδυτική τράπεζα KFW, έχουµε
συµφωνήσει µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να στηρίξουν αυτό το εγχείρηµα. Πιστεύω ότι θα ακολουθήσουν και άλλοι
χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί και επενδυτές.
Αυτήν την προσπάθεια θα τη συνεχίσουµε, ανεξάρτητα από
αυτήν την πλήρως ατεκµηρίωτη κριτική, διότι µας ενδιαφέρει να
σταθούµε δίπλα στο πρόβληµα των µικροµεσαίων επιχειρήσεων.
Αναγνωρίζουµε ότι υπάρχει πρόβληµα ρευστότητας και επιχειρούµε να το αντιµετωπίσουµε µε πολύ πρακτικό και συγκεκριµένο τρόπο.
Οι ρυθµίσεις, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, που φέρνουµε σήµερα επιδιώκουν να αντιµετωπίσουν κάποια θέµατα που έχουν
προκύψει. Είναι ρυθµίσεις, για τις οποίες έχουµε συµφωνήσει και
µε τους υπόλοιπους επενδυτές του Ελληνικού Επενδυτικού Ταµείου, προκειµένου το εγχείρηµα αυτό να πάρει σάρκα και οστά
πολύ-πολύ σύντοµα, τις αµέσως επόµενες ηµέρες. Περί αυτού
πρόκειται.
Σε λίγη ώρα θα σας παρουσιάσω τον κατάλογο µε τις βουλευτικές τροπολογίες που δέχεται η Κυβέρνηση, καθώς επίσης…
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Και άλλες;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας): Αν δεν θέλετε να σας τον παρουσιάσω,
να ψηφίσετε χωρίς να ξέρετε.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Νοµίζετε ότι µπορείτε να µην τις
παρουσιάσετε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κυρία Κωνσταντοπούλου, πρέπει να απαντάτε σε κάθε αιτίαση; Εντάξει! Στο
κάτω-κάτω έχετε και εισηγήτρια. Πρέπει να µιλάτε εσείς; Σας παρακαλώ! Ο Υπουργός είπε κάτι, ακούστε το.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας): Δεύτερον, θα σας παρουσιάσω και τον τελικό κατάλογο µε τις τροπολογίες…
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Πείτε του ότι οφείλει, δεν είναι
στην ευχέρειά του.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Εντάξει, κυρία
Κωνσταντοπούλου τώρα!
Κύριε Υπουργέ, συνεχίστε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας): Τέλος πάντων, µε ξεπερνάει αυτό και δεν
θα κάνω κάποιο σχόλιο.
Εκείνο το οποίο θέλω να πω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
είναι ότι, πρώτον, θα σας παρουσιάσω τον κατάλογο µε τις βουλευτικές τροπολογίες που δέχεται η Κυβέρνηση και, δεύτερον,
θα σας παρουσιάσω πώς διαµορφώνεται το πράγµα σε σχέση
µε τις υπουργικές τροπολογίες, ποιες προχωρούν αυτούσιες και
σε ποιες έχουµε αλλαγές, νοµοτεχνικές βελτιώσεις. Περιµένω το
Σώµα να αποφασίσει.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Υπουργέ,
όµως, πρέπει να το κάνετε, γιατί οι εισηγητές διερωτώνται για να
τοποθετηθούν.
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Μπαίνουµε τώρα στον κύκλο των Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων.
Με κοινή συνεννόηση, πρώτη τον λόγο έχει η κ. Έλενα Κουντουρά, Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπος των Ανεξάρτητων Ελλήνων.
ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, µας µιλήσατε για τη µεγάλη αυτή µεταρρύθµιση, η οποία έρχεται µε αυτό το νοµοσχέδιο. Μας είπατε πόσο
νοιάζεστε πραγµατικά για τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις και ότι
προσπαθείτε να τις στηρίξετε µε όλες αυτές τις ρυθµίσεις που
κάνετε.
Μας είπατε ότι δέχεστε συνέχεια επίθεση και κριτική και ότι θα
θέλατε από την Αξιωµατική Αντιπολίτευση και γενικά απ’ όλη την
Aντιπολίτευση να είµαστε πιο διαβασµένοι, για να δούµε αυτά
που προφανώς βλέπετε µόνο εσείς και όλοι οι υπόλοιποι δεν αντιλαµβανόµαστε.
Αυτό το λέω, γιατί δεν έχετε πείσει καν ούτε τους συγκυβερνώντες. Το ΠΑΣΟΚ ήρθε εδώ και εξέφρασε µε τον εισηγητή του
όλες τις αµφιβολίες τις οποίες έχει. Στους διαδρόµους –οφείλω
να πω- οι περισσότεροι ακόµη και εκ των Βουλευτών της Νέας
Δηµοκρατίας δείχνουν ότι έχουν τεράστιες απορίες και µεγάλες
αµφιβολίες για το πόσο πραγµατικά αυτό το νοµοσχέδιο έρχεται
µε τόσες ασάφειες να λύσει προβλήµατα.
Διάβασα πάρα πολύ καλά και µε µεγάλη προσοχή το νοµοσχέδιο και πίστεψα ότι πραγµατικά, έτσι όπως το παρουσιάσατε, θα
υπήρχαν ουσιαστικές ρυθµίσεις που θα έκαναν τη ζωή όλων
όσων ασχολούνται µε την αγορά πιο εύκολη, απλοποιώντας κάποιες χρονοβόρες διαδικασίες. Το µόνο που είδαµε, όπως είπα
και πριν, είναι ότι δεν ξεκαθαρίζετε τίποτα. Δεν προβλέπετε µε
σαφήνεια σχεδόν τίποτα, παρά µόνο τις ποινές. Αυτό, ναι.
Είναι ένας νόµος-πλαίσιο –θα χρησιµοποιήσω ακριβώς τα
λόγια του εισηγητή του ΠΑΣΟΚ, που συγκυβερνάτε- µε αοριστίες. Δεν αναρτήσατε τα παραρτήµατα του νοµοθετήµατος στη
δηµόσια διαβούλευσή του, παρά τη σαφή αναφορά των προς
διαβούλευση άρθρων και αυτό το γεγονός επικρίθηκε µε καυστικό τρόπο στα σχόλια των συµµετεχόντων, όπως επίσης απουσιάζει και ο πίνακας τροποποιηµένων και καταργούµενων διατάξεων.
Δεν περίµενα, βέβαια, να υπάρχουν όλες οι τεχνικές λεπτοµέρειες αδειοδότησης κάθε είδους επιχείρησης στον νόµο, αλλά
όπως είπε και η δική µας αγορήτρια, η αγορήτρια των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Ραχήλ Μακρή, περίµενα να βρούµε συγκεκριµένες τουλάχιστον κατηγορίες. Στη συνέχεια, τα καθαρά τεχνικά
θέµατα θα µπορούσαν να αποσαφηνιστούν µε υπουργικές αποφάσεις και προεδρικά διατάγµατα. Όµως, αν διαβάσει κάποιος
τον νόµο, βλέπει ότι αυτό θα το ρυθµίσετε στο µέλλον, ενώ για
το άλλο θέµα θα βγει κοινή υπουργική απόφαση και συνεχίζει
ένας µακρύς κατάλογος από περίπου είκοσι µία εξουσιοδοτικές
διατάξεις.
Ύστερα απ’ αυτό µας ζητάτε να ψηφίσουµε το νοµοσχέδιο.
Ποιο νοµοσχέδιο; Τι ακριβώς να ψηφίσουµε; Αυτό που δεν γνωρίζουµε; Δηλαδή να βάλουµε την υπογραφή µας σε ένα άγραφο
χαρτί; Κύριε Υπουργέ, αυτά τα πράγµατα δεν γίνονται!
Όσον αφορά τις τροπολογίες, θα µου επιτρέψετε να σας πω
ότι πραγµατικά είναι πολύ προσβλητικό για τον κοινοβουλευτικό
έλεγχο, αλλά και γενικά για τη Βουλή, όταν, πρώτον, φέρνετε
άσχετες υπουργικές τροπολογίες, πολλές φορές µε δεκάδες σελίδες, όπως φέρατε την τροπολογία-ολόκληρο νοµοσχέδιο του
Υπουργείου Παιδείας στο χθεσινό σας νοµοσχέδιο που αφορούσε τις λαϊκές, και κάνετε επίσης δεκτές βουλευτικές τροπολογίες αλλά συγχρόνως µας κοροϊδεύετε. Γιατί αυτές οι
βουλευτικές τροπολογίες είναι µόνο της συγκυβέρνησης. Δεν
έχετε κάνει δεκτή ούτε µία τροπολογία της Αντιπολίτευσης. Η
µισή Βουλή είµαστε αντιπολίτευση και µία τροπολογία δεν την
έχετε κάνει δεκτή!
Λέτε ότι νοιάζεστε για τα επιµελητήρια. Καταθέσαµε στο σχέδιο νόµου µια τροπολογία που αφορά τα επιµελητήρια και λέµε
να καταργήσετε την προαιρετική εγγραφή των επιχειρήσεων.
Εάν θέλετε, πραγµατικά, να επιβιώσουν τα επιµελητήρια, πρέπει
οι επιχειρήσεις να εγγράφονται. Κάναµε, λοιπόν, µια τροπολογία
που είναι δίκαιη και τη θέλουν και τα επιµελητήρια και δεν τη δέ-
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χεστε. Πρέπει δηλαδή να τη φέρει ένας δικός σας Βουλευτής;
Έχουµε χωριστεί στην Κυβέρνηση και στους άλλους;
Όσο και να εµπιστευόµαστε τις καλές σας προθέσεις, δεν λαµβάνουµε κανένα εχέγγυο ότι θα δηµιουργήσετε διαδικασίες που
θα είναι καλύτερες από τις υπάρχουσες. Έχουµε παρατηρήσει,
όπως είπα πριν, ότι στο ένα σχέδιο νόµου που καταθέτετε είτε
λείπει η διαβούλευση είτε στο άλλο υπάρχουν άσχετες διατάξεις
και πάντα κάτι πάει στραβά.
Φέρατε δεκατρείς τροπολογίες. Πήρατε πίσω τις πέντε. Προσθέσατε άλλες τέσσερις. Θα ψηφιστεί σήµερα το νοµοσχέδιο,
γιατί αύριο Πέµπτη εισάγεται προς συζήτηση το µεσοπρόθεσµο,
και δεν ξέρουµε ποιες είναι οι τροπολογίες που κάνετε δεκτές.
Δεν µας έχετε ενηµερώσει. Οι εισηγητές µας µίλησαν. Έχουν
δύο λεπτά για τη δευτερολογία τους και ψάχνουµε να δούµε τι
γίνεται.
Εµείς στην τροπολογία για τον Οργανισµό του Μεγάρου Μουσικής αλλά και στην τροπολογία που φέρατε για τα κέντρα της
πρόληψης των εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχοκινητικής
υγείας θα δηλώσουµε «παρών», όπως είπε η εισηγήτριά µας,
γιατί έχουµε λάβει τις επιστολές των εργαζοµένων, οι οποίοι είναι
απλήρωτοι πάρα πολλούς µήνες.
Ο µόνος λόγος που, πραγµατικά, θα είµαστε, κατά κάποιο
τρόπο, όχι αρνητικοί είναι γιατί αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να πληρωθούν, αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να πάρουν τα δεδουλευµένα
τους.
Το άρθρο 5 έχει γενικές αοριστίες.
Στο άρθρο 7, που µιλάει για τις ιδιωτικοποιήσεις, τι ακριβώς
κάνετε; Επιθυµία σας είναι να καταλύσετε το κράτος, να δώσετε
τα πάντα σε ιδιώτες και ακόµα τον έλεγχο των ιδιωτών αυτών θα
τον κάνουν άλλοι ιδιώτες. Και δεν το λέµε εµείς. Το προβλέπετε
εσείς στο άρθρο 7 στην παράγραφο 21. Χωρίς κριτήρια, χωρίς
προϋποθέσεις που να ορίζονται µε σαφήνεια, χωρίς ξεκάθαρες
δικλίδες ασφαλείας δηµιουργείτε προϋποθέσεις ανοµίας και εκβιασµών από φυσικά ή νοµικά πρόσωπα προς άλλα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, χωρίς να δεσµεύονται από τον όρκο και το ειδικό
νοµικό πλαίσιο που ισχύει για τους δηµόσιους υπαλλήλους και
τους δηµόσιους λειτουργούς.
Στα άρθρα 18, 19, 20, 22, βλέπουµε πραγµατικά ότι θα ακολουθήσουν κοινές υπουργικές αποφάσεις για να αποσαφηνίσουν
όλα αυτά που δεν είναι ξεκάθαρα τώρα. Το µόνο που είναι ξεκάθαρο, είναι τα πρόστιµα που τσακίζουν τους µικρούς επιχειρηµατίες και γίνονται δωράκια στους µεγάλους.
Κλείνοντας, θέλω να πω οι Έλληνες οικογενειάρχες περιµένουν από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας την
ανάληψη πρωτοβουλιών, όπως πολύ σωστά είπατε, ουσιαστικών
για την τόνωση της αγοράς. Αυτές οι πρωτοβουλίες, όµως, δεν
έρχονται, γιατί αυτό είναι πάλι ένα πρόχειρο και αποσπασµατικό
και ασαφές νοµοσχέδιο.
Ένας οικογενειάρχης, όταν θέλει να ανοίξει µία επιχείρηση για
να µπορέσει να συντηρήσει την οικογένειά του, βλέπει ότι αντί
να ξεκαθαρίζετε κάποια πράγµατα, αφήνετε στο µέλλον το ξεκαθάρισµά τους, µέσα από δικές σας παρεµβάσεις. Τι θα πείτε σε
αυτούς τους ανθρώπους; «Περιµένετε να βγάλει ο Υπουργός τις
αποφάσεις και να δούµε εάν υπήρξε η επιφοίτηση του Αγίου
Πνεύµατος»; Κριτήρια που βγαίνουν χωρίς διάλογο, που δεν είναι
ούτε δηµοκρατικά ούτε σωστά; Οι άνθρωποι αυτοί θέλουν να
δουλέψουν µε εξασφαλισµένες τις συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας, προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.
Ζητάµε, λοιπόν, να καταθέσετε ένα πραγµατικά απλό νοµοσχέδιο αδειοδότησης, το οποίο και την κοινωνία θα εξασφαλίζει και
την επιχειρηµατικότητα θα βοηθάει.
Τα υπόλοιπα, κύριε Υπουργέ, είναι απλά νοµοθετικά βεγγαλικά
της προεκλογικής περιόδου. Γι’ αυτό κι εµείς το καταψηφίζουµε.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
κι εµείς.
Η κ. Θεανώ Φωτίου, Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς, έχει τον λόγο.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Αργότερα, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κυρία Φούντα,
µήπως θέλετε να πάρετε τον λόγο;

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΝΙΚΗ ΦΟΥΝΤΑ: Όχι, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Εσείς, κύριε
Παρίση;
ΠΑΡΙΣΗΣ ΜΟΥΤΣΙΝΑΣ: Μετά, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κυρία Μανωλάκου, µήπως εσείς;
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Έχω δικαίωµα για τη δευτερολογία µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ναι, έχετε τη
δευτερολογία σας. Αν δεν είστε έτοιµη, εντάξει.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Αργότερα, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Η κ. Βασιλική
Κατριβάνου διαγράφηκε.
Τον λόγο έχει η κ. Ελένη Αυλωνίτου.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Αν µπορεί, όµως, να µας πει ο κύριος Υπουργός ποιες τροπολογίες κάνει δεκτές.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Δεν µπορεί
ακόµα. Τώρα κατέβηκε από το Βήµα. Θα µας έλεγε, αν ήταν,
κυρία Μανωλάκου.
Ορίστε, κυρία Αυλωνίτου.
ΕΛΕΝΗ ΑΥΛΩΝΙΤΟΥ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχουµε
όλοι µας υποστεί αυτήν την καταιγίδα των τροπολογιών που φέρνει η Κυβέρνηση, όχι µόνο σήµερα. Αυτό γίνεται συνέχεια τον τελευταίο καιρό σε κάθε υπό συζήτηση νοµοσχέδιο.
Με το πλήθος και τον όγκο των τροπολογιών αλλά και µε το
ρυθµό που τις φέρνει η Κυβέρνηση, µε την καθυστερηµένη τους
κατάθεση, δεν προλαβαίνουν ούτε οι ίδιοι τους οι Βουλευτές που
τις εγκρίνουν να διαβάζουν τι ψηφίζουν. Κάποιες απ’ αυτές τις
τροπολογίες είναι άσχετες µε το υπό συζήτηση νοµοσχέδιο. Παρ’
όλα αυτά, οι αρµόδιοι Υπουργοί δεν είναι εδώ για να δώσουν τις
διευκρινιστικές εξηγήσεις κι όταν είναι εδώ, δεν απαντούν πολλές φορές. Αυτό γίνεται επίτηδες.
Κατανοώ το άγχος της Κυβέρνησης, κατανοώ τον πανικό της,
κατανοώ την αγωνία της να προλάβει να κλείσει εκκρεµότητες,
να διεκπεραιώσει δεσµεύσεις, υποχρεώσεις σε συγκεκριµένα
επιχειρηµατικά συµφέροντα, γιατί γνωρίζει ότι λίγος χρόνος
έµεινε προτού χάσει την εξουσία.
Θα αρχίσω καλά-καλά να υποψιάζοµαι ότι και ο σηµερινός
νόµος για τον οποίο συζητάµε σήµερα «Απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση οικονοµικής δραστηριότητας» έχει
έρθει στη Βουλή µόνο και µόνο για να κολλήσουν όλες αυτές οι
τροπολογίες.
Εν πάση περιπτώσει, µιλώντας για ένα νόµο που εκτείνεται σε
ογδόντα τέσσερις σελίδες αλλά που µπορεί να συνοψιστεί σε µία
µόνο φράση «ο Υπουργός κάνει ό,τι θέλει», είναι φυσικό να προκαλεί καχυποψία. Στη χθεσινή µου οµιλία αναφέρθηκα σε κάποια
σχετικά στοιχεία.
Υποτίθεται ότι ο νόµος αυτός αποβλέπει στην απλούστευση
των αδειοδοτικών διαδικασιών, στοχεύοντας στη διευκόλυνση
της οικονοµικής δραστηριότητας. Γίνοµαι, λοιπόν, ιδιαίτερα καχύποπτη µε διατάξεις, που χωρίς να απλουστεύσουν τίποτα, βάζουν µη αιτιολογηµένους περιορισµούς στην οικονοµική δραστηριότητα ιδιωτών, συνεταιρισµών και κρατικών επιχειρήσεων.
Αναφέροµαι στο άρθρο 11: «Περιορισµός αριθµού εγκρίσεων,
λειτουργίας και χορήγηση αυτών». Εδώ δίνεται το δικαίωµα στον
Υπουργό να περιορίσει τον αριθµό των επιχειρήσεων που επιτρέπεται να ασκήσουν ορισµένη οικονοµική δραστηριότητα είτε στο
σύνολο της επικράτειας είτε σε συγκεκριµένα γεωγραφικά διαµερίσµατα. Επιτρέπεται, δηλαδή, στον Υπουργό να δηµιουργεί
µε απλό προεδρικό διάταγµα ιδιωτικά µονοπώλια και ολιγοπώλια.
Φυσικά για µένα είναι αυτονόητο ότι ορισµένες οχλούσες δραστηριότητες βαριάς βιοµηχανίας δεν πρέπει να απλώνονται απεριόριστα σε όλη τη χώρα, ιδίως όταν επιβαρύνουν το περιβάλλον,
υποβαθµίζουν την αξία της περιοχής στην οποία χωροθετούνται
και παρεµποδίζουν άλλες οικονοµικές δραστηριότητες σε µεγάλη ακτίνα γύρω τους. Αυτές οι οχλούσες δραστηριότητες,
όµως, αποτελούν ζήτηµα χωροθέτησης και όρων λειτουργίας.
Δεν αποτελούν ζήτηµα περιορισµού του συνολικού αριθµού των
επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο. Αυτό είναι
θέµα χωροταξικό.
Με εντυπωσιάζει ιδιαίτερα η αιτιολόγηση του περιορισµού που
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διατυπώνεται στο νοµοσχέδιο περί «σπανίων πόρων», γιατί στην
εποχή µας είναι τεχνικά άτοπο. Στην εποχή µας, οι πρώτες ύλες
της βιοµηχανίας είναι συχνά σε σηµαντικό ποσοστό εισαγόµενες,
όχι µόνο στην Ελλάδα αλλά παντού. Έτσι, δεν υπάρχουν τοπικά
σπάνιοι πόροι. Οι πόροι είτε σπανίζουν παντού είτε δεν σπανίζουν πουθενά. Αν πάλι η διατύπωση «σπάνιοι πόροι» αναφέρεται
στο φυσικό περιβάλλον και τους υδάτινους πόρους, τότε πρόκειται πάλι για θέµα χωροθέτησης. Το θέµα, δηλαδή, είναι χωροταξικό.
Διαπιστώνω ακόµα ότι το άρθρο 11, είναι αντίθετο µε την προβαλλόµενη φιλοσοφία του νόµου. Εµείς δεν συµφωνούµε µε τη
φιλοσοφία του νόµου. Υποτίθεται, όµως, ότι ο Υπουργός συµφωνεί. Γιατί, λοιπόν, µας ζητά να τον εξουσιοδοτήσουµε να παραβιάζει τις υποτιθέµενες αρχές του;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, φοβάµαι ότι η απάντηση βρίσκεται σε µερικές από τις τροπολογίες που συνοδεύουν το νόµο
αυτό αλλά και άλλους πρόσφατους νόµους. Κάθε φορά που νοµοθετεί το Σώµα, η συγκυβέρνηση φέρνει διατάξεις που χαρίζουν φόρους σε τράπεζες, χαρίζουν πρόστιµα σε διυλιστήρια,
απαλλάσσουν από τις προβλεπόµενες φορολογικές και ασφαλιστικές ενηµερότητες το Μέγαρο Μουσικής. Ε, να µην εξουσιοδοτηθεί ο κύριος Υπουργός να χαρίσει και κανένα-δυο ολιγοµονοπωλιακές εκµεταλλεύσεις σε κολλητούς επιχειρηµατίες της
συγκυβέρνησης; Μόνο ο πρότερος ανέντιµος βίος της σηµερινής
συγκυβέρνησης µπορεί να εξηγήσει το άρθρο 11 του νοµοσχεδίου που συζητάµε.
Το πρόβληµα, όµως, κύριε Υπουργέ, είναι ότι δεν θα προλάβετε. Μέχρι να δηµοσιευθεί ο νόµος, να βγάλετε το προεδρικό
διάταγµα και µετά να µοιράσετε τα µονοπωλιακά «λάφυρα»
στους επιχειρηµατίες της επιλογής σας, η Κυβέρνησή σας θα
έχει πέσει.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει η κ. Μαρία Ρεπούση.
ΜΑΡΙΑ ΡΕΠΟΥΣΗ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Παίρνω τον λόγο για να εκφράσω την αντίθεσή µας, της Δηµοκρατικής Αριστεράς, στην προσθήκη-τροπολογία στο σχέδιο
νόµου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας που
έρχεται από την πλευρά του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου.
Δεν είναι εδώ ο Υπουργός, βλέπω όµως εκπρόσωπο της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου.
Είχαµε φθάσει σε µία ρύθµιση που αφορούσε τις συλλογικές
συµβάσεις εργασίας και τις επιχειρησιακές συµβάσεις. Βλέπουµε τώρα µε έκπληξη ότι ανατρέπεται αυτή η ρύθµιση, διότι
µε την τροπολογία δίνετε τη δυνατότητα όχι µόνο αυτής που
υπήρχε, δηλαδή της σύναψης επιχειρησιακών συµβάσεων εργασίας αλλά αυτές οι συµβάσεις εργασίας να υπερισχύσουν των
συλλογικών, κατά τη διάρκεια εφαρµογής του Μεσοπρόθεσµου
Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής.
Ξέρουµε ότι ο κλάδος των ναυτικών όχι µόνο µαστίζεται από
ανεργία αλλά υποφέρει και από υποβάθµιση των µισθολογικών
συνθηκών και νοµίζουµε ότι αυτή η ρύθµιση που φέρνετε, επιδεινώνει ακόµα περισσότερο τις εργασιακές σχέσεις των ναυτικών, που βρίσκονται σε πολύ χαµηλό επίπεδο.
Έως τώρα µε τη ρύθµιση που είχαµε, ο νόµος έδινε τη δυνατότητα οι εργασιακές σχέσεις των ναυτικών να καθορίζονται είτε
µε συλλογικές είτε µε επιχειρησιακές συµβάσεις. Μάλιστα οι εκπρόσωποι του ΣΕΕΝ είχαν εκφράσει και την αντίθεσή τους για
το θέµα των επιχειρησιακών συµβάσεων στην ακτοπλοΐα που είχε
θέσει, όπως θυµάστε, η τρόικα ως προαπαιτούµενο και πέρασε
στο πολυνοµοσχέδιο «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας», τώρα ν.4055/2014.
Με την εν λόγω νέα ρύθµιση θεσπίζεται, πρώτον, οι επιχειρησιακές συµβάσεις εργασίας να έχουν διαφορετικούς όρους από
τις συλλογικές και δεύτερον στην περίπτωση συρροής των δύο
τύπων συµβάσεων –εργασιακών και συλλογικών- να υπερισχύουν
οι επιχειρησιακές. Δηλαδή, έχουµε µια ανατροπή των συλλογικών συµβάσεων εργασίας, ενδεχοµένως ακόµα και αυτών που
έχουν µε πολύ κόπο πρόσφατα υπογραφεί.
Είναι φανερό ότι υποβαθµίζονται οι συλλογικές συµβάσεις,
ακυρώνεται ο ουσιαστικός ρόλος των κοινωνικών εταίρων και οι
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ναυτικοί όλων των κλάδων οδηγούνται σε περαιτέρω µειώσεις.
Κάνουµε υποθέσεις αλλά δεν κατανοούµε τον λόγο για τον οποίο
φέρνετε τώρα –νοµίζω και ο Υπουργός το πρωί δεν απάντησε σε
αυτό το ερώτηµα- αυτήν τη συγκεκριµένη ρύθµιση, ενώ πριν από
λίγο είχαµε φτάσει σε µια άλλη ρύθµιση, που εξισορροπούσε τα
πράγµατα.
Όπως έχει σχολιάσει ο κόσµος της ναυτικής εργασίας –περνάω τώρα στο θέµα των συλλογικών συµβάσεων- αν µια επιχείρηση δεν ανήκει στο Σύνδεσµο Επιχειρήσεων Επιβατικού Ναυτιλίας, που έχει ήδη προχωρήσει στη σύναψη συλλογικής σύµβασης εργασίας, µε µηδενικές –υπογραµµίζω– αυξήσεις για το
2014, δεν είναι υποχρεωµένη να τηρεί σε καµµία περίπτωση τις
συλλογικές συµβάσεις εργασίας. Αυτό νοµίζουµε ότι θα φέρει
περαιτέρω ανατροπή και το θέτουµε υπ’ όψιν σας. Έχουµε εκφράσει τη διαφωνία µας.
Σε ό,τι αφορά άλλες ρυθµίσεις που φέρνετε µε την τροπολογία αυτή και που θέλουµε να τις καταλάβουµε, φέρνετε µια ρύθµιση που αφορά τη διαδικασία κατανοµής των συνολικών ηµερών
διακοπής δροµολογίων που προκύπτουν από δροµολογηµένα
πλοία.
Συγκεκριµένα, απλουστεύετε την εν λόγω διαδικασία, την
οποία προτείνετε να πραγµατοποιείται µε δήλωση του πλοιοκτήτη, η οποία ανακοινώνεται από το αρµόδιο όργανο και που
αφορά το σύνολο των δροµολογίων που έχει αναλάβει µια πλοιοκτήτρια εταιρεία.
Αν το αλλάξατε, πρέπει να µας δώσετε µια διευκρίνιση, διότι
σε αυτήν την περίπτωση, οι ανάγκες δεν καθορίζονται µε βάση
τον προορισµό αλλά µπορεί να γίνεται ένα πακέτο συνολικό όλων
των προορισµών που αναλαµβάνει µια ακτοπλοϊκή εταιρεία.
Φυσικά λέει ότι γίνεται ανεξάρτητα σε ποια γραµµή είναι δροµολογηµένα µε την προϋπόθεση κάλυψης των συγκοινωνιακών
αναγκών των γραµµών. Αυτό θα µπορούσε να γίνει πιο συγκεκριµένο, για να µην αφήνει περιθώρια παρερµηνείας από τη µεριά
των εταιρειών που αναλαµβάνουν τα δροµολόγια αυτά. Ελπίζουµε σε µια διευκρίνιση που θα άρει τις ανησυχίες που έχουµε
σχετικά µε αυτήν τη δυνατότητα που έχουν οι πλοιοκτήτριες εταιρείες.
Θέλω να αναφερθώ και σε µια άλλη τροπολογία που προτείνεται για να ρυθµίσει θέµατα που αφορούν την έκταση στη θέση
Νήσος Ρεβυθούσα του Δήµου Σαλαµίνας. Είναι σίγουρο ότι οι
συνθήκες κρίσης που διαµορφώθηκαν ξανά στον ευρωπαϊκό
ενεργειακό χάρτη, θέτουν για την Ελλάδα νέα ζητήµατα αλλά και
νέες δυνατότητες.
Υπάρχει δυνατότητα αποθήκευσης του υγροποιηµένου φυσικού αερίου στη Νήσο Ρεβυθούσα εκεί όπου βρίσκεται εγκατεστηµένος ο τερµατικός σταθµός ΥΦΑ, που επιτρέπει στη χώρα
να έχει µια σηµαντική εναλλακτική πηγή προµήθειας αερίου πέρα
από τους αγωγούς.
Η Δηµοκρατική Αριστερά, συµφωνεί µε την ρύθµιση που φέρνετε. Υπερψηφίζουµε, λοιπόν. Μας είπατε διευκρινιστικά ότι η κατασκευή απαραίτητων έργων αφορά αποκλειστικά την κατασκευή µιας τρίτης δεξαµενής. Το κρατάµε αυτό, κύριε Υπουργέ.
Κατά τα άλλα συµφωνούµε µε την τροπολογία που έχετε φέρει
σχετικά µε την αναβάθµιση αυτή.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κυρία Ρεπούση.
Ο κ. Κωνσταντόπουλος έχει τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Θα ήθελα την προσοχή του κύριου Υπουργού και των συναδέλφων, ιδιαίτερα των Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων και των
εισηγητών, για την τροπολογία που καταθέσαµε µε γενικό αριθµό 1467 και ειδικό 77. Αφορά τη ρύθµιση για τον εξορθολογισµό
και την εξυγίανση των προνοιακών ιδρυµάτων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να µελετήσετε αυτήν
την τροπολογία. Πρόκειται ουσιαστικά για την επιβίωση των προνοιακών ιδρυµάτων νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, όπως για παράδειγµα το Άσυλο Ανιάτων
στην Κυψέλη.
Πρόκειται για ιδρύµατα που έχουν ξεπεράσει τα όριά τους.
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Οφείλουν σε ασφαλιστικούς οργανισµούς, οφείλουν σε τρίτους.
Δεν έχουν τη δυνατότητα υπαγωγής στο άρθρο 99 του Πτωχευτικού Κώδικα. Είναι εξαιρετικά δύσκολη η επιβίωσή τους. Πολλά
µέλη διοικητικών συµβουλίων και πρόεδροι, διώκονται ποινικά
λόγω ασφαλιστικών εισφορών.
Έκανε µια παρατήρηση ήδη µια συνάδελφος από το ΣΥΡΙΖΑ
και πολύ ορθά την έκανε. Θέλω να σας επισηµάνω όµως ότι αυτά
τα µέλη των διοικητικών συµβουλίων έχουν αφήσει τις οικογένειές τους, έχουν αφήσει άλλες οικονοµικές δραστηριότητες, δεν
έχουν µισθό, ασχολούνται αποκλειστικά µ’ αυτά τα ιδρύµατα.
Έχουν δώσει τη ζωή τους ουσιαστικά εκεί µέσα και από πάνω
διώκονται.
Φανταστείτε το Άσυλο Ανιάτων να κλείσει αύριο. Εκεί βρίσκονται ηλικιωµένοι µε πολλαπλές αναπηρίες, εγκαταλειµµένοι από
τους πάντες, από τις ίδιες τις οικογένειές τους εδώ και δεκαετίες. Δεν έχουν κανέναν ουσιαστικά.
Πολλά από τα ιδρύµατα αυτά έχουν περιουσιακά στοιχεία, τα
οποία όµως δεν αξιοποιήθηκαν σωστά, δεν τα διαχειρίστηκαν
σωστά. Δεν είναι η στιγµή αυτή η κατάλληλη να αποδώσουµε ευθύνες γιατί δεν αξιοποιήθηκαν σωστά.
Με την προτεινόµενη τροπολογία, δίνουµε τη δυνατότητα να
υποβάλουµε ένα σχέδιο εξυγίανσης στο Υπουργείο Εργασίας και
Πρόνοιας και µετά να γίνει ένα σύµφωνο εξυγίανσης, το οποίο
θα παρακολουθείται από το Παρατηρητήριο το οποίο θεσπίζεται
µε αυτήν την τροπολογία. Σ’ αυτό θα συµµετέχουν εκτός από φορείς του Υπουργείου, η ΕΣΑΜΕΑ, η Εθνική Συνοµοσπονδία Ατόµων µε Αναπηρία, µέλη ΔΕΠ που έχουν το αντικείµενο αυτό,
εκπρόσωπος της ΚΕΔΕ, εκπρόσωπος των περιφερειών, εκπρόσωπος, δηλαδή, της κοινωνίας αλλά και επιστηµονικοί φορείς,
ώστε το Παρατηρητήριο αυτό να συµφωνήσει, αν αυτό το σύµφωνο εξυγίανσης λειτουργεί κανονικά.
Θέλω να πιστεύω ότι ο καθένας από εσάς γνωρίζει ένα νοµικό
πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου στην περιοχή του είτε είναι αυτό γηροκοµείο είτε είναι ίδρυµα για ανάπηρα παιδιά είτε είναι ίδρυµα
για πολλαπλές αναπηρίες είτε για κινητικούς αναπήρους είτε για
νοητική στέρηση είτε είναι µια στέγη αυτόνοµης υποστηριζόµενης διαβίωσης, τα οποία βρίσκονται πραγµατικά στα πρόθυρα
του να κλείσουν.
Πρέπει να τα κρατήσουµε όρθια. Πρέπει να γίνει µια ρύθµιση
µε τα ασφαλιστικά ταµεία, να µπορούν να πάρουν ασφαλιστική
ενηµερότητα. Πολλά από τα ιδρύµατα αυτά, έχουν συµβάσεις µε
ασφαλιστικά ταµεία και µε τον ΕΟΠΥΥ αλλά δεν µπορούν να εισπράξουν τα νοσήλιά τους, επειδή δεν έχουν ενηµερότητα. Με
τη ρύθµιση αυτή, θα τους δώσουµε τη δυνατότητα να πάρουν
ενηµερότητα, άρα να πάρουν και τα χρήµατα που τους οφείλει
ο ΕΟΠΥΥ. Παράδειγµα πάλι το Άσυλο Ανιάτων, το οποίο έχει νοσοκοµείο στις τάξεις του. Του χρωστάνε τα ασφαλιστικά ταµεία
νοσήλια, τα οποία δεν µπορεί να εισπράξει, εξαιτίας του ότι δεν
έχει ασφαλιστική ενηµερότητα.
Θέλω την κατανόησή σας. Θέλω να µελετήσετε την τροπολογία. Πραγµατικά, θα ήταν ευχής έργο αυτή η τροπολογία να περάσει οµόφωνα από τη Βουλή των Ελλήνων. Κανένας µας δεν
έχει κάνει συµβόλαιο µε το θεό για το τι θα γίνει αύριο. Ξέρετε
πολύ καλά ότι υπάρχει ένας ολόκληρος κόσµος ο οποίος ζει από
την άλλη πλευρά του λόφου, ο οποίος δεν έχει κανέναν συνήγορο να τους υπερασπιστεί και οι µόνοι συνήγοροί τους είµαστε
εµείς εδώ, όλοι οι Βουλευτές, όλες οι πτέρυγες του Κοινοβουλίου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Κωνσταντόπουλε.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να παρουσιάσω όσο πιο αναλυτικά γίνεται τη θέση της Κυβέρνησης για τις
βουλευτικές τροπολογίες και τις υπουργικές τροπολογίες, νοµοτεχνικές βελτιώσεις ή αποσύρσεις κάποιων παραγράφων, για να
είναι καθαρή η εικόνα στο Σώµα.
Ποιες γίνονται δεκτές από τις βουλευτικές τροπολογίες. Όπως
µου είπε ο κ. Τραγάκης, προχθές, θα πρέπει να αναφέροµαι µόνο
σε αυτές που γίνονται δεκτές βάσει του Κανονισµού. Εποµένως,
ακολουθώ αυτά που λέει το Προεδρείο. Γίνονται δεκτές, λοιπόν,
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οι εξής:
Η βουλευτική τροπολογία µε γενικό αριθµό 1450 και ειδικό 61
για τις επαγγελµατικές σχολές µαθητείας του ΟΑΕΔ. Είναι µια
τροπολογία, την οποία έχουν καταθέσει οι συνάδελφοι κ. Κυριαζίδης και Πασχαλίδης.
Δεύτερον, γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1451
και ειδικό 62 για τους αλιείς µε νοµοτεχνική βελτίωση, που θα
σας παρουσιάσω αµέσως. Είναι η τροπολογία που κατέθεσε ο
συνάδελφος ο κ. Μαρκόπουλος.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Για ποιο θέµα;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας): Για τους αλιείς.
Σας διαβάζω αµέσως πώς διαµορφώνεται το κείµενο: «Η πρόωρη συνταξιοδότηση των αλιέων που εντάχθηκαν στη Δράση 1
«Πρόωρη Συνταξιοδότηση Αλιέων» του Μέτρου 4.2 «Κοινωνικοοικονοµικά µέτρα» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας περιόδου 2000-2006, για το διάστηµα από το εξηκοστό τέταρτο και
εξηκοστό πέµπτο έτος της ηλικίας τους, κατά περίπτωση, µέχρι
τη συµπλήρωση της αυξηµένης ηλικίας συνταξιοδότησής τους,
που προβλέπεται από το ν.4093/12, δύναται να καλυφθεί από πόρους του εθνικού σκέλους του Προγράµµατος Δηµοσιών Επενδύσεων, µε τους ίδιους πόρους που προέβλεπε η ως άνω δράση». Αυτή είναι η ρύθµιση, σε σχέση µε την τροπολογία που κατέθεσε ο κ. Μαρκόπουλος.
Στη συνέχεια γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό αριθµό
1458 και ειδικό 69 για θέµατα του Υπουργείου Δηµοσίας Τάξεως,
που έχει κατατεθεί από τους συναδέλφους κ. Βλαχογιάννη, Νταβλούρο και Κυριαζίδη.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Ήταν υπουργική και αποσύρθηκε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας): Είναι µια τροπολογία που οι συνάδελφοι
θεωρούν κρίσιµη για το πώς λειτουργεί το Υπουργείο Δηµοσίας
Τάξεως. Προέρχονται και οι τρεις από το Υπουργείο Δηµοσίας
Τάξεως. Η τροπολογία, αφορά σε θέµατα ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Είναι διαθέσιµη, µπορείτε να την δείτε. Έχουµε το χρόνο να
την σχολιάσουµε.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ο Υπουργός Δηµόσιας Τάξης θα
έρθει;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας): Ο Υπουργός Δηµοσίας Τάξεως συµφωνεί
µε αυτήν την τροπολογία.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Σας εξουσιοδότησε να µας ανακοινώσετε την συµφωνία του;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας): Έχουµε την τροπολογία µε γενικό αριθµό
1464 και ειδικό 74 του κ. Βορίδη, για τη διοίκηση της Ένωσης
Νοσηλευτών. Είναι µια τροπολογία για την οποία ήταν εδώ προηγουµένως ο κ. Γεωργιάδης και εξήγησε τους λόγους για τους
οποίους το Υπουργείο Υγείας είναι σύµφωνο µε αυτήν την τροπολογία.
Στη συνέχεια γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό αριθµό
1466 και ειδικό 76 του κ. Κέλλα, για τη συνταγογράφηση φαρµάκων. Είναι µια τροπολογία για την οποία, επίσης, ήταν εδώ ο
κ. Γεωργιάδης και εξήγησε τους λόγους για τους οποίους την
κάνει δεκτή. Αν δεν κάνω λάθος, είναι µια τροπολογία για την
οποία είχε γίνει και συζήτηση στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής.
Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1467 και ειδικό
77 γα τους προνοιακούς φορείς, που έχει κατατεθεί από τον κ.
Κωνσταντόπουλο και άλλους συναδέλφους.
Αναφέρθηκε µόλις προηγουµένως ο κ. Κωνσταντόπουλος στο
περιεχόµενό της. Γίνεται δεκτή µε νοµοτεχνική βελτίωση, βάσει
όσων είχε πει ο κ. Κεγκέρογλου το µεσηµέρι.
Ποια είναι η νοµοτεχνική βελτίωση;
2.1. Στην παράγραφο 6 του άρθρου 1 η φράση «και για όσο
διάστηµα ισχύει η ρύθµιση» αντικαθίσταται από τη φράση «και
για όσο διάστηµα ισχύει και τηρείται η ρύθµιση», πράγµα το
οποίο υιοθέτησε ο κ. Κεγκέρογλου, λαµβάνοντας υπ’ όψιν, απ’
ό,τι κατάλαβα, προηγούµενη τοποθέτηση της κ. Φωτίου.
2.2. Στην παράγραφο 6 του άρθρου 2, διαγράφεται η λέξη
«υποχρεούνται», διότι κακώς παρεισέφρησε. Αν το διαβάσετε, θα
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καταλάβετε.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Το ξαναλέτε αυτό το τελευταίο;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας): Το τελευταίο σας το ξαναλέω, ευχαρίστως.
2.2. Στην παράγραφο 6 του άρθρου 2, διαγράφεται η λέξη
«υποχρεούνται». Είχε παρεισφρήσει κατά λάθος. Αλλοίωνε το
κείµενο.
Αυτά σε σχέση µε τις βουλευτικές τροπολογίες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Την τροπολογία του κ. Κόλλια θα την κάνετε δεκτή;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας): Συγγνώµη. Καλά κάνετε και µου το λέτε,
κυρία Πρόεδρε. Δεν ξέρω γιατί το ξέχασα.
Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1468 και ειδικό
78, που έχει κατατεθεί από τον κ. Κόλλια και αφορά σε ρύθµιση
για τα θέµατα των αγροτικών συνεταιρισµών. Υπάρχει µια παράταση.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Τέταρτη παράταση.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας): Ακούστε. Μπορώ να γίνω αναλυτικότερος, αν θέλετε και να µιλήσω και για τα θέµατα του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης.
Είχε κατατεθεί µια υπουργική τροπολογία γενικώς περί των θεµάτων των συνεταιρισµών, η οποία απεσύρθη. Στη συνέχεια έγινε
σαφές ότι πολλοί συνεταιρισµοί στην Ελλάδα δεν είχαν συµµορφωθεί µε πρόνοιες προγενέστερου νόµου, οι οποίες έληγαν στις
30/4. Δίνεται, λοιπόν, µια παράταση δι’ αυτής της βουλευτικής
τροπολογίας µερικών µηνών, προκειµένου οι συνεταιριστικές
αυτές οργανώσεις, να προλάβουν να συµµορφωθούν προς τις
προβλέψεις του συγκεκριµένου νόµου.
ΝΙΚΗ ΦΟΥΝΤΑ: Είναι η τέταρτη στη σειρά.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Είναι η τέταρτη παράταση και την
προηγούµενη φορά…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας): Κοιτάξτε, εγώ δεν είµαι συνεταιριστής.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Είναι και κακογραµµένη, κύριε
Υπουργέ. Δεν παίρνει υπ’ όψιν τις προηγούµενες παρατάσεις.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας): Δεν ξέρω αν έχουν καθυστερήσει. Εκείνο,
το οποίο µπορώ να σας πω είναι ότι υπήρχε τέτοια βούληση από
το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Καταλαβαίνω ότι υπάρχουν
πολλοί συνάδελφοι στην Αίθουσα, οι οποίοι τάσσονται υπέρ
αυτής της τροπολογίας. Άλλωστε, περί βουλευτικής τροπολογίας πρόκειται.
Ξέρω ότι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης είναι υπέρ και
αντιλαµβάνοµαι ότι θα υπάρξουν δυσµενείς συνέπειες στους συνεταιρισµούς, αν δεν γίνει δεκτή αυτή η πρόνοια. Από κει και
πέρα, κάθε συνάδελφος δικαιούται να τοποθετηθεί επί του θέµατος.
Προχωρώ, κυρία Πρόεδρε, στις υπουργικές τροπολογίες, αν
δεν µπερδέψω τα χαρτιά µου.
Έχουµε κατ’ αρχάς την τροπολογία µε γενικό αριθµό 1435 και
ειδικό 47, όπου η Κυβέρνηση κάνει δεκτή µια διατύπωση, για την
οποία µίλησε προηγουµένως ο κ. Λοβέρδος, µε νοµοτεχνική βελτίωση. Επίσης, προστίθενται σε αυτήν τη διάταξη οι ρυθµίσεις
για τις οποίες µίλησε µόλις προηγουµένως από του Βήµατος της
Βουλής ο κ. Μαυραγάνης.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Για πείτε µας ξανά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας): Θα κατατεθούν όλα αυτά.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Πότε; Γιατί είναι πολλές και δεν προλαβαίνουµε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας): Σας είπα ότι είναι η διατύπωση του κ. Λοβέρδου και αυτά που είπε ο κ. Μαυραγάνης.
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Δεύτερον, έχουµε την τροπολογία του Υπουργείου Υγείας µε
γενικό αριθµό 1438 και ειδικό 50. Έχουµε την τροπολογία του
Υπουργείου Υποδοµών µε γενικό αριθµό 1440 και ειδικό 51.
Έχουµε την τροπολογία του Υπουργείου Ναυτιλίας, για την οποία έχουµε νοµοτεχνική βελτίωση.
Θα σας την διαβάσω για να µην υπάρχουν συγχύσεις: «Στο
τέλος της περίπτωσης β της εσωτερικής παραγράφου 4 της παραγράφου 1 του άρθρου πρώτου της τροπολογίας µε γενικό
αριθµό 1449 και ειδικό αριθµό 60/05-05-2014 προστίθεται φράση
ως εξής: «, µε την επιφύλαξη των διεθνών συµβάσεων, που έχουν
κυρωθεί»». Δηλαδή, µετά από τη συζήτηση που έγινε στην Ολοµέλεια και τις αντιρρήσεις που εκφράστηκαν από διάφορες πλευρές, το Υπουργείο Ναυτιλίας προσθέτει τη φράση «µε την
επιφύλαξη των διεθνών συµβάσεων που έχουν κυρωθεί».
Αυτό συµβαίνει και στο τέλος του εσωτερικού εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου πρώτου της τροπολογίας µε γενικό
αριθµό 1449 και ειδικό αριθµό 60/05-05-2014, όπου πάλι προστίθεται η φράση: «, µε την επιφύλαξη των διεθνών συµβάσεων, που
έχουν κυρωθεί».
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Ποιων συµβάσεων;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας): Των διεθνών συµβάσεων. Προφανώς, µιλάµε για θέµατα ναυτιλίας, δεν µιλάµε για θέµατα διεθνών συµβάσεων για την κτηνοτροφία. Είναι προφανές ότι µιλάµε για
θέµατα ναυτιλίας.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Μα οι διεθνείς συµβάσεις…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας): Πρέπει να σεβαστούµε και µερικά πράγµατα.
Τρίτον, στο άρθρο δεύτερο της τροπολογίας µε γενικό αριθµό
1449 και ειδικό αριθµό 60/05-05-2014 η φράση «µετά από γνώµη
του ΣΑΣ» αντικαθίσταται από τη φράση «µετά από σύµφωνη
γνώµη του ΣΑΣ». Αυτή είναι η νοµοτεχνική βελτίωση γι’ αυτήν την
τροπολογία, την οποία σας διάβασα.
Στη συνέχεια, έχουµε την τροπολογία µε γενικό αριθµό κατάθεσης 1455 και ειδικό αριθµό 66, όπου έχουµε την απόσυρση
των παραγράφων 1 και 2, που αφορούν στους γενικούς διευθυντές, και οι υπόλοιπες αναριθµούνται. Πρόκειται για θέµατα που
εθίγησαν στη συζήτηση.
Επίσης, έχουµε και τις νοµοτεχνικές βελτιώσεις που θα σας
καταθέσω. Είναι τεχνικού χαρακτήρα. Τις παρουσίασε προηγουµένως ο κ. Μαυραγάνης. Δεν θα τις αναγνώσω τώρα. Παρέλκει
νοµίζω.
Στη συνέχεια, έχουµε την τροπολογία του Υπουργείου Οικονοµικών, µε γενικό αριθµό κατάθεσης 1456 και ειδικό αριθµό 67,
την τροπολογία του Υπουργείου Ανάπτυξης µε γενικό αριθµό
1457 και ειδικό αριθµό 68, την τροπολογία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης µε γενικό αριθµό κατάθεσης 1460 και
ειδικό αριθµό 70, την τροπολογία του Υπουργείου Περιβάλλοντος µε γενικό αριθµό 1454 και ειδικό αριθµό 65.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Η προηγούµενη τροπολογία ήταν του Υπουργείου Περιβάλλοντος;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας): Η προηγούµενη ήταν του Υπουργείου Περιβάλλοντος, µε γενικό αριθµό κατάθεσης 1454 και ειδικό αριθµό
65.
Επίσης, έχουµε την τροπολογία του Υπουργείου Εσωτερικών,
µε γενικό αριθµό κατάθεσης 1461 και ειδικό αριθµό 71. Τέλος,
έχουµε την τροπολογία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, µε γενικό
αριθµό 1463 και ειδικό αριθµό 73. Αυτή είναι όλη η εικόνα. Δεν
έχω να προσθέσω κάτι άλλο. Καταθέτω τις 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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ΝΙΚΗ ΦΟΥΝΤΑ: Οι υπόλοιπες υπουργικές τροπολογίες που
ακούστηκαν αποσύρονται;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας): Ασφαλώς θα έχετε το χρόνο να τα δείτε.
Από χτες σηµείωσα ότι αποσύρθηκαν πέντε τροπολογίες. Δεν
θυµάµαι τους αριθµούς τους απέξω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Θα διανεµηθούν, κύριοι συνάδελφοι. Παρακαλώ να έχουµε τις νοµοτεχνικές
βελτιώσεις γρήγορα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας): Σήµερα αποσύρθηκε άλλη µια υπουργική
τροπολογία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για τους συνεταιρισµούς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Να διανεµηθούν οι νοµοτεχνικές βελτιώσεις.
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, σαράντα οκτώ µαθητές και µαθήτριες και τρεις εκπαιδευτικοί από το «Λαµπράκειο» Γυµνάσιο Βάµµου Χανίων.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κυρία Φωτίου,
θέλετε να µιλήσετε για κάτι συγκεκριµένο ή θέλετε τον λόγο ως
Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπος;
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Θέλω να µιλήσω για κάτι διαδικαστικό προς
τον Υπουργό, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, φαντάζοµαι ότι γνωρίζετε ότι αυτό δεν είναι
κοινοβουλευτική διαδικασία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Μην το επαναλαµβάνετε. Επί της ουσίας, παρακαλώ.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Μια ερώτηση επί της ουσίας θα του κάνω,
κυρία Πρόεδρε.
Αυτό που σας ερωτώ, πράγµατι, εντίµως, κύριε Υπουργέ, είναι
ποιος είναι ο συνολικός αριθµός των τροπολογιών που έχετε
κάνει αποδεκτές. Αναφέροµαι και στις υπουργικές και στις βουλευτικές τροπολογίες. Απαντήστε µου, το νούµερο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Να µετρήσει
τώρα;
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Βέβαια, διότι, κυρία Πρόεδρε, αυτό ακριβώς
δείχνει…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Δεκαοκτώ
είναι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας): Να σας απαντήσω, κυρία συνάδελφε;
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Ναι, για πείτε µου, λοιπόν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Εντάξει, κυρία
Φωτίου. Καθίστε.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας): Έχω δεχθεί έντεκα υπουργικές τροπολογίες που, πράγµατι, είναι µεγαλύτερος αριθµός του συνήθους.
Εξήγησα ότι το κάνουµε είτε διότι είναι µνηµονιακές υποχρεώσεις είτε διότι έχουµε εκλογές και πρέπει οι εκλογές να διεξαχθούν οµαλά είτε διότι υπάρχουν επείγουσες ανάγκες, εργαζόµενοι που πρέπει να πληρωθούν κι αν δεν υπάρξουν κάποιες ρυθµίσεις, κινδυνεύουν να µείνουν απλήρωτοι.
Και καταλαβαίνω, επίσης, ότι εσείς που διαµαρτύρεστε για
όλες αυτές τις τροπολογίες, µε τις περισσότερες συµφωνείτε.
Παραδείγµατος χάριν, επειδή τρίβεστε στην γκλίτσα του τσοπάνη, δεν µπορώ να καταλάβω γιατί έχετε αυτήν τη ρητορική για
το Μέγαρο Μουσικής…
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Τώρα δεν θα βγείτε κι από πάνω! Έχετε ευτελίσει όλη τη διαδικασία! Και δεν µας αρέσουν αυτοί οι χαρακτηρισµοί «τρίβεστε στη γκλίτσα του τσοπάνη».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Αφήστε να µιλήσει ο Υπουργός. Θα σας δώσω τον λόγο να το πείτε και δεν
πρέπει να διακόπτετε.
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ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Να ανακαλέσει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας παρακαλώ,
κυρία Φωτίου. Διακόπτετε τώρα.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Να ανακαλέσει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ποιο πράγµα
να ανακαλέσει;
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Την έκφραση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας παρακαλώ! Καθίστε κάτω. Αφού λέµε τόσα πράγµατα εδώ…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας): Γιατί ενώ έχετε αυτήν την αρνητική ρητορική για την τροπολογία για το Μέγαρο Μουσικής και καταγγέλλετε συνεχώς, δεν την καταψηφίζετε και δηλώνετε «παρών»; Δεν
µπορώ να καταλάβω γιατί έχετε αυτήν την προσέγγιση.
Δεχόµαστε, επίσης, επτά βουλευτικές τροπολογίες. Δεν καταλαβαίνω, κυρία Φωτίου, εάν θεωρείτε ότι είναι έγκληµα να δεχόµαστε πια και τροπολογίες συναδέλφων. Αυτό δεν θα ήταν απαξίωση του Κοινοβουλίου; Δεν καταλαβαίνω.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Όλες είναι της Νέας Δηµοκρατίας και του
ΠΑΣΟΚ αυτές που δέχεστε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας): Τι νοµίζετε δηλαδή; Το δόγµα του ΣΥΡΙΖΑ
είναι ότι δεν πρέπει να δεχόµαστε τροπολογίες συναδέλφων,
γιατί είναι της Νέας Δηµοκρατίας ή του ΠΑΣΟΚ, δεν πρέπει να
καταθέτουµε υπουργικές τροπολογίες γιατί οι εκλογές µπορεί
να διεξαχθούν οµαλά και χωρίς αυτήν την τροπολογία, διότι η
χώρα µπορεί να είναι εντάξει στις µνηµονιακές της υποχρεώσεις
ακόµα κι αν δεν περάσουν κάποιες τροπολογίες.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Δεν τέλειωσε το µνηµόνιο, κύριε
Υπουργέ;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας): Και προφανώς, αρνείστε στην Κυβέρνηση
ακόµα και το να καταθέτει νοµοσχέδια. Ε, λοιπόν, κοιτάξτε, αυτή
η λογική σας είναι πραγµατικά πρωτόγνωρη.
Εγώ δέχοµαι ότι όντως έχει κατατεθεί από την Κυβέρνηση, για
τους λόγους που εξήγησα, ένας αριθµός τροπολογιών που,
πράγµατι, είναι µεγαλύτερος του συνήθους. Με δική µας πρωτοβουλία αποσύρθηκαν έξι υπουργικές τροπολογίες που δεν
ήταν κατεπείγοντος χαρακτήρα.
Από την άλλη πλευρά, όµως, πράγµατι δεν µπορώ να σας παρακολουθήσω. Συµφωνείτε µε τις περισσότερες απ’ αυτές τις
τροπολογίες και στη συνέχεια διαρρηγνύετε και τα ιµάτιά σας.
Τι θέλετε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ορίστε, κυρία
Φωτίου, έχετε τον λόγο.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Κύριε Υπουργέ, δεν σας ωφελούν αυτές οι
παραποιήσεις, γιατί ο ελληνικός λαός δεν είναι χαζός. Μας παρακολουθεί και καταλαβαίνει.
Συµφωνούµε µε τις περισσότερες από τις τροπολογίες; Μερικές, κύριε Υπουργέ, είναι ανώδυνες και δεν χρειαζόταν καν να
συζητιούνται. Μπορούσαν να είχαν έρθει εγκαίρως αλλά είστε
µια Κυβέρνηση-αλαλούµ, που δεν φέρνει τα προφανή εγκαίρως,
δεν φέρνει τροπολογίες που έχουν να κάνουν µε τις επικείµενες
εκλογές, εγκαίρως, και τις φέρνει τελευταία στιγµή στη διαδικασία τώρα.
Μερικές, λοιπόν, είναι προφανείς και δεν χρειάζεται να συζητάµε, ενώ µερικές, πραγµατικά, είναι εξοργιστικές, είναι πέρα
από κάθε διαδικασία. Και σας αρέσει να παραποιείτε και τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ.
Πολύ απλά έχω να πω, σε σχέση µε την τροπολογία του Μεγάρου Μουσικής, στην οποία θα δηλώσουµε «παρών», ότι δηλώνουµε «παρών», όχι γιατί δεν θεωρούµε ότι όλο το πλαίσιο της
τροπολογίας είναι σκανδαλώδες –είναι- αλλά γιατί έχουµε µια ελπίδα στο ένα εκατοµµύριο ότι θα πληρωθούν οι εργαζόµενοι. Και
λέω «στο ένα εκατοµµύριο», γιατί πιστεύω ότι δεν θα πληρωθούν.
Και σας ρώτησαν το πρωί. Γιατί δεν τροποποιείτε αυτήν τη
συγκεκριµένη τροπολογία, ώστε να ορίζεται ρητά ότι οι πρώτοι
που θα πληρωθούν θα είναι οι εργαζόµενοι; Δεν το κάνατε δεκτό
βέβαια.
Όσον αφορά τους «τσοπάνους», να σας θυµίσω τα βοσκοτόπια, για τα οποία φέρατε τροπολογία στις 12:00’ το βράδυ, η
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οποία είναι αντισυνταγµατική και η οποία µιλάει για φυσικά πράγµατα, δηλαδή για χώρους, σε θέση ζωνών χρήσης. Όταν κάνετε
αυτά, λοιπόν, µη µιλάτε για τσοπάνους και για γκλίτσες και όλα
τα άλλα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Τον λόγο έχει
η κ. Μακρή και µετά ο κ. Μαρκόπουλος.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Εγώ θα σας θυµίσω, κύριε Υπουργέ, τι έγινε
χθες, όταν ήρθε ο κύριος Υπουργός Υγείας εδώ και ήταν δίπλα
σας και ανέλυε την τροπολογία που αφορά τους εργαζοµένους
του ΟΚΑΝΑ. Θυµάστε τι είχε πει; Είχε πει επακριβώς ότι «η Κυβέρνηση έχει πει ότι δεν θα φέρει και δεν θα κάνει αποδεκτές
τροπολογίες οι οποίες είναι άσχετες µε το νοµοσχέδιο».
Ωστόσο, είπε ότι αν συµφωνήσει –και µάλιστα απευθυνόµενος
στην Αξιωµατική Αντιπολίτευση- η Αξιωµατική Αντιπολίτευση και
την κάνει δεκτή, µόνο τότε θα την κατέθετε. Αλλιώς δεν θα την
κατέθετε. Όµως µας είπε ότι επειδή είναι µείζονος σηµασίας
θέµα και επειδή κλείνει η Βουλή και θα µείνουν απλήρωτοι οι εργαζόµενοι του ΟΚΑΝΑ, γι’ αυτό, λοιπόν, τον λόγο ήθελε την αποδοχή από την Αντιπολίτευση προκειµένου να την περάσει.
Και έτσι συµφωνήσαµε και του είπαµε ότι θα στηρίξουµε την
τροπολογία, για λόγους κοινωνικής ευαισθησίας, παρ’ όλο που
διαφωνούµε µε όλη αυτήν τη διαδικασία, µόνο και µόνο για να
µη µείνουν απλήρωτοι οι εργαζόµενοι του ΟΚΑΝΑ, οι οποίοι
έχουν πραγµατικό πρόβληµα και, όπως διαφάνηκε, ήταν πρόβληµα καθυστέρησης από το Ελεγκτικό Συνέδριο.
Η Αντιπολίτευση, λοιπόν, είπε «ναι» στη στήριξη αυτής της τροπολογίας. Έρχεστε, λοιπόν, ενώ έχει πει όλα αυτά ο κ. Άδωνις
Γεωργιάδης, σήµερα και κάνετε εσείς αποδεκτές άλλες δύο τροπολογίες τις οποίες έχουν καταθέσει Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας και αφορούν η µία στην Ένωση Νοσηλευτών-Νοσηλευτριών Ελλάδος και η άλλη στις φαρµακευτικές δαπάνες. Μόνο αυτή για τις φαρµακευτικές δαπάνες είναι ολόκληρο νοµοσχέδιο.
Και έρχεστε και µας λέτε ότι πρέπει να τις κάνουµε εµείς αποδεκτές και ότι ξυνόµαστε όλοι στην γκλίτσα του τσοπάνη; Έχετε
καταθέσει δεκατρείς τροπολογίες. Από χθες έρχεστε και τη µία
φέρνετε τροπολογίες, την άλλη παίρνετε πίσω τροπολογίες, την
άλλη µας ξαναφέρνετε τροπολογίες. Δεκατρείς τροπολογίες σε
ένα νοµοσχέδιο! Πότε ακριβώς θα τις µελετήσουµε; Και κάνετε
και νοµοτεχνικές παρεµβάσεις πάνω στις τροπολογίες κι έρχεστε
την τελευταία στιγµή και κάνετε δεκτές όλες τις τροπολογίες που
κατέθεσαν οι Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας.
Και εντάξει για το Άσυλο Ανιάτων, να το καταλάβουµε και να
το στηρίξουµε, παρ’ όλο που υπάρχει πρόβληµα µε την κακοδιαχείριση. Και πάλι να το στηρίξουµε αυτό το θέµα, γιατί, πραγµατικά, υπάρχει εκεί ένα άλλο ευαίσθητο κοινωνικό ζήτηµα.
Εδώ πέρα, όµως, υπάρχει σοβαρό πρόβληµα. Ποιος φέρνει τις
τροπολογίες καθαρά για προεκλογικούς λόγους και για ρουσφέτια, για να στηρίζει τους Βουλευτές της συγκυβέρνησης; Πώς
είναι δυνατόν να ασχολείστε και να κάνετε αποδεκτές τροπολογίες µόνον από τους Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας και από
τους Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κυρία Μακρή.
Ο κ. Μαρκόπουλος έχει τον λόγο για τέσσερα λεπτά και µετά
ο κ. Ζερδελής.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Θέλω να µιλήσω για µία από τις τροπολογίες και να ευχαριστήσω τον Υπουργό που την έκανε δεκτή και τους συναρµόδιους
Υπουργούς, για να καταφανεί ότι τουλάχιστον οι βουλευτικές
τροπολογίες, όταν έρχονται στη Βουλή, έρχονται για να συµπληρώσουν κενά της διακυβέρνησης ή αδικίες.
Θέλω να εξηγήσω στους συναδέλφους ότι η τροπολογία
αφορά εκατόν σαράντα οκτώ αλιείς σε όλη την Ελλάδα, οι οποίοι
κατέθεσαν την επαγγελµατική τους ιδιότητα πριν από µία δεκαετία περίπου –ίσως κάτι λιγότερο- στα προγράµµατα της πρόωρης συνταξιοδότησης. Έναντι αυτού, η Ευρωπαϊκή Ένωση από
συγκεκριµένα προγράµµατα τούς έδινε πρόωρη συνταξιοδότηση
µέχρι το εξηκοστό πέµπτο έτος, οπότε έµπαιναν στην κανονική
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συνταξιοδότηση.
Η αύξηση του ορίου συνταξιοδότησης, όµως, από τα εξήντα
πέντε στα εξήντα επτά έτη δηµιούργησε ένα κενό. Αυτό το κενό
η Κυβέρνηση το διόρθωσε σε ό,τι αφορά τους αγρότες, χιλιάδες
αγρότες ανά την Ελλάδα. Ξέχασε, όµως, τους αλιείς.
Έτσι, λοιπόν, εκατόν σαράντα οκτώ οικογένειες είναι χωρίς
επάγγελµα, χωρίς περιουσία, διότι κατεστράφησαν τα σκάφη
τους –αυτή ήταν η συµφωνία µε την Ευρωπαϊκή Ένωση- χωρίς
σύνταξη από το εξηκοστό πέµπτο µέχρι το εξηκοστό έβδοµο
έτος της ηλικίας και τον ΟΓΑ να τους ζητάει και εισφορά.
Αυτό είναι το µεγάλο «ρουσφέτι», για όσους συναδέλφους µιλούν για ρουσφέτια Βουλευτών της συγκυβέρνησης. Δεν αποτελεί ρουσφέτι το να κάνουµε τη δουλειά µας σε αυτήν την Αίθουσα, να µας ακούει η Κυβέρνηση και να διασώζουµε ανθρώπους
οι οποίοι βρίσκονται στο όριο της φτώχειας, όσους µπορούµε,
όποιους ανακαλύπτουµε, όποτε τα καταφέρνουµε, µετά από
προσπάθεια µηνών.
Υπό αυτήν την έννοια, θέλω να ευχαριστήσω την Κυβέρνηση
στο πρόσωπο του Υπουργού Ανάπτυξης, του κ. Χατζηδάκη, γι’
αυτήν την τροπολογία και για τις άλλες.
Να πω και κάτι γενικό, κυρία Πρόεδρε, και να κλείσω. Οι τροπολογίες έρχονται στη Βουλή σε όλα τα κοινοβούλια και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και σε όσους έχουν παρακολουθήσει
διεργασίες των ευρωπαϊκών κοινοβουλίων και του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, θα πρέπει να συνειδητοποιήσουν κάποια στιγµή
ότι πάντοτε την ύστατη ώρα υπάρχουν δυνάµεις στα κοινοβούλια
αυτά και στην κυβέρνηση που προσπαθούν πάντα να συµπληρώσουν τα κενά.
Εγώ αντιλαµβάνοµαι τη δυσκολία που υπάρχει αλλά στη συγκεκριµένη µέρα η πλειάδα –να µην πω το σύνολο- των τροπολογιών έρχεται να καλύψει κενά της διακυβέρνησης, συµπληρουµένης από την τροπολογία του Υπουργείου Υγείας, η οποία είναι
µεν µεγάλη, είναι ουσιαστική αλλά συζητήθηκε χθες ενδελεχώς
στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων παρουσία όλων των κοµµάτων, των εκπροσώπων τους και των µελών που βρίσκονται
στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων.
Άρα, δεν υπάρχει λόγος τώρα σε αυτήν την Αίθουσα να κάνουµε µεγάλη κουβέντα. Όποιος διαφωνεί, να καταθέσει τις απόψεις του. Όποιος δεν διαφωνεί, να τις ψηφίσει. Τελειώσαµε,
προχωράµε.
Και δεν καταλαβαίνω αυτήν τη σπουδή. Η µόνη σπουδή που
υπάρχει, είναι το γεγονός ότι η Βουλή κλείνει και πρέπει να διορθώσουµε ό,τι µπορούµε να διορθώσουµε. Ορθώς είπε ο Υπουργός να γίνουν σωστά οι εκλογές. Θα συνεχίσουµε µετά τις
εκλογές σε αυτήν τη Βουλή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Αυτό θα έλεγα
και εγώ. Φαντάζοµαι να κλείσουµε για δεκαπέντε µέρες.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Όσοι ανησυχούν ότι δεν
θα συνεχίσουµε, νοµίζω ότι θα διαψευστούν.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Πρέπει, όµως,
να πούµε για το δίκιο του πράγµατος, κύριε Μαρκόπουλε –και
θα συµφωνήσετε- ότι πολλές φορές και Βουλευτές και άλλων
κοµµάτων έχουν την αγωνία να µεταφέρουν στο Κοινοβούλιο
τροπολογίες που προτείνουν και που πολλές φορές δεν γίνονται
δεκτές.
Τον λόγο έχει ο κ. Ζερδελής για οκτώ λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΕΡΔΕΛΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, θα
ασχοληθώ µόνο µε την τροπολογία του Υπουργείου Υγείας µε
γενικό αριθµό 1466 και ειδικό 76.
Η τροπολογία αυτή στην ουσία, αφορά την προσπάθεια να µειωθεί η φαρµακευτική δαπάνη στα 2 δισεκατοµµύρια το έτος
2014. Παρ’ όλο που επανειληµµένα ζητήθηκε στη διάρκεια αυτής
της λειψής συνεδρίασης -η οποία δεν ολοκληρώθηκε στη Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων- ποιο είναι το επιστηµονικό έρεισµα αυτού του ορίου, αυτό δεν απαντήθηκε. Αντίθετα, φάνηκε
ότι αυτή ακολουθεί ένα µοντέλο µείωσης των δαπανών στα 2 δισεκατοµµύρια, το οποίο αφορά την Πορτογαλία, διότι είναι µια
χώρα η οποία έχει περίπου τον ίδιο πληθυσµό µε την Ελλάδα.
Θα ήθελα, λοιπόν, να πω ότι αν αυτό το µοντέλο είναι θετικό
και είναι άξιο προς µίµηση, θα πρέπει να δούµε ποια είναι τα απο-
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τελέσµατα αυτής της φαρµακευτικής µείωσης στην Πορτογαλία.
Αυτή η ελάττωση της φαρµακευτικής δαπάνης -χωρίς έκπληξη
φυσικά- ελάττωσε ταυτόχρονα και τους δείκτες υγείας.
Νοµίζω ότι και στην Ελλάδα έχουν µειωθεί οι δείκτες υγείας
και θα προσπαθήσω να σας πω πώς ακριβώς γίνεται αυτό το
πράγµα, εάν από τη συνολική φαρµακευτική δαπάνη προσεγγίσουµε τη φαρµακευτική δαπάνη για τους εµβολιασµούς της γρίπης φέτος.
Ο πληθυσµός ο οποίος εµβολιάστηκε ήταν ανεπαρκής. Άρα, η
δαπάνη σε εµβολιασµούς η οποία έγινε το 2013, ήταν µικρότερη
από αυτήν η οποία θα εµβολίαζε επαρκώς τον πληθυσµό. Ποιο
ήταν, λοιπόν, το αποτέλεσµα αυτού του ανεπαρκούς ποσοτικά
εµβολιασµού; Ήταν το ότι είχαµε περισσότερους θανάτους σε
αναλογία πληθυσµού από κάθε ευρωπαϊκή χώρα.
Τι πετύχαµε, λοιπόν, αν το δούµε αυτό συνολικά σαν ένα ολιστικό θέµα που αφορά το σύνολο της ιατροφαρµακευτικής δαπάνης και όσον αφορά την αποτελεσµατικότητα; Είχαµε περισσότερους θανάτους σε αναλογία πληθυσµού από κάθε άλλη
χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι’ αυτό το πράγµα, λοιπόν, δεν
πρέπει να είµαστε περήφανοι.
Θα πρέπει να εξετάσουµε, εάν αυτή η φαρµακευτική δαπάνη
ικανοποιεί τις ανάγκες του πληθυσµού και όχι αυτός ο κλειστός
προϋπολογισµός ο οποίος χρησιµοποιείται ως φετίχ από αυτούς
που νοµοθετούν.
Μια άλλη παρατήρηση που έχω να κάνω, είναι ότι ουσιαστικά
η τροπολογία αυτή αναθέτει στον Υπουργό µε επτά συνολικά
υπουργικές αποφάσεις, να ρυθµίσει τα της φαρµακευτικής δαπάνης και της δαπάνης των εργαστηριακών εξετάσεων.
Θέλω να σας πω και ένα άλλο που αφορά τις εργαστηριακές
εξετάσεις, δηλαδή ότι ο προγεννητικός έλεγχος στην Ελλάδα
έχει µειωθεί. Το αποτέλεσµα της ελάττωσης αυτής του προγεννητικού ελέγχου, που είναι εργαστηριακή εξέταση και είναι και
εργαστηριακή δαπάνη, έχει οδηγήσει, µε τελευταία ανακοίνωση
στο έγκυρο περιοδικό «ΛΑΝΣΕΤ», στις γεννήσεις λιποβαρών παιδιών και σε αυξηµένη θνησιµότητα. Έτσι, λοιπόν, στην Ελλάδα
του 2013, είχαµε ένα άλλο θλιβερό φαινόµενο, ότι οι θάνατοι
είναι περισσότεροι από τις γεννήσεις. Είναι ένα πραγµατικό δηµογραφικό πρόβληµα, είναι ένα ιατρικό πρόβληµα, είναι ένα κοινωνικό πρόβληµα και γι’ αυτό καµµιά κυβέρνηση δεν πρέπει να
χαίρεται. Δηλαδή διαπιστώνουµε εδώ ότι είχαµε ένα πρωτογενές
πλεόνασµα το οποίο η Κυβέρνηση το περιφέρει ως χρυσόµαλλο
δέρας, από την άλλη τη µεριά, όµως, είχαµε και ένα πλεόνασµα
στους θανάτους το οποίο αποκρύβεται.
Θέλω να σας πω και κάτι άλλο. Η δαπάνη στις εξετάσεις σίγουρα είναι µεγάλη, δεν είναι, όµως, ένα τωρινό φαινόµενο. Είναι
ένα φαινόµενο το οποίο είχε ξεκινήσει από παλιά. Πρέπει να σας
πω ότι εγώ κατέθεσα στο ΙΚΑ µελέτη για την ελάττωση των µαγνητικών τοµογραφιών που πρέπει να γίνονται λελογισµένα, να
µη στερούµε τον ασθενή από την εξέταση αλλά να µη γίνεται και
υπερβολική κατάχρηση αυτής της εξέτασης. Περιέργως, η απάντηση την οποία έλαβα εγγράφως ήταν να µην ταλαιπωρώ το
ίδρυµα µε έγγραφα τα οποία θέλουν µελέτη και απαντήσεις.
Όσον αφορά δε τις τροπολογίες, θέλω να πω ότι στα δύο χρόνια αυτά στα οποία είµαι Βουλευτής έχω δει ότι η Βουλή νοµοθετεί µε πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου, µε νοµοσχέδια τα
οποία κατατίθενται µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος και µε
τροπολογίες της ύστατης στιγµής οι οποίες είναι πολλές στον
αριθµό, δεν µπορούν να µελετηθούν, αποτελούν η κάθε µία µερικές φορές ξεχωριστό νοµοσχέδιο. Έτσι, λοιπόν, µπήκα µε την
εντύπωση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι εδώ είναι ο ναός
της δηµοκρατίας και δυστυχώς, αν συνεχιστεί αυτό, θα φύγω µε
τη βεβαιότητα ότι εδώ µέσα είναι η λειψανοθήκη του Συντάγµατος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο κ. Πασχαλίδης για δύο λεπτά, για να µας εξηγήσει λίγο για την τροπολογία που έγινε δεκτή.
Σύντοµα, παρακαλώ, κύριε Πασχαλίδη.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ: Θα ήθελα να εξηγήσω στους συναδέλφους σχετικά µε τις σχολές µαθητείας του ΟΑΕΔ και να ευχαριστήσω τον Υπουργό που έκανε δεκτή αυτήν την τροπολογία.
Σύµφωνα µε το νέο νόµο οι σχολές µαθητείας που λειτουρ-
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γούν θα λειτουργούν ως ΣΕΚ, δηλαδή και στο τρίτο έτος θα έκαναν πρακτική άσκηση. Υπάρχει µια διαφορά: Οι σχολές µαθητείας αυτήν τη στιγµή λειτουργούν ως ΕΠΑΣ. Του χρόνου,
δηλαδή την επόµενη σχολική χρονιά, θα λειτουργούσαν στο δεύτερο έτος. Άρα, θα υπήρχε ένα κενό δύο ετών όπου οι µαθητές
δεν θα µπορούσαν να κάνουν πρακτική άσκηση µεταξύ του ΕΠΑΣ
και των ΣΕΚ. Γι’ αυτό, λοιπόν, ζητήσαµε να παραταθούν για δύο
χρόνια οι σχολές του ΕΠΑΣ ώστε να µπορούν να λειτουργούν,
να µην χάσουν τους εργοδότες, να µπορούν να δουλεύουν τα
παιδιά και να µην χαθούν οι επαφές µε τους εργοδότες.
Ευχαριστώ τον κύριο Υπουργό.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε.
Κλείνουµε µε την κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου.
Έχετε τον λόγο, κυρία συνάδελφε.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Υπουργέ, στα αλήθεια δεν
έχετε εσωτερική σύγκρουση όταν επιχειρείτε να εξαπατάτε ξανά
και ξανά το Κοινοβούλιο; Είπατε πριν από λίγο ότι δέχεστε ή εισάγετε συνολικά δεκαοκτώ τροπολογίες, υπουργικές και βουλευτικές. Θα µιλήσω µόνο γι’ αυτές, διότι σε οκτώ λεπτά θα ήταν
αδύνατο να µιλήσω για οτιδήποτε άλλο και κυρίως για το νοµοσχέδιο.
Είστε όχι απλώς συνήθης ύποπτος στις τροπολογίες-ντροπολογίες, είστε δυστυχώς καθ’ έξιν και κατ’ επάγγελµα καταλαµβανόµενος να εισάγετε ντροπιαστικές ρυθµίσεις αµνήστευσης
και ασυλίας, χαριστικής και διακριτικής µεταχείρισης ηµετέρων,
εαυτών και αλλήλων. Και όταν χρησιµοποιώ αυτές τις εκφράσεις
µιλώ για την «παρεοκρατία» την οποία έχετε εγκαταστήσει ως
καθεστωτική διακυβέρνηση αυτού εδώ του τόπου.
Κύριε Υπουργέ, είπατε «Όποιος διαφωνεί µπορεί να µιλήσει».
Στα αλήθεια, πότε; Είµαι η τελευταία οµιλήτρια και ανακοινώσατε
τι δέχεστε και τι εισάγετε δύο οµιλητές νωρίτερα.
Πότε θα διαφωνήσουν αυτοί που διαφωνούν; Πότε θα εµφανιστούν εκείνοι οι Βουλευτές που υποτίθεται ότι εισάγουν βουλευτικές τροπολογίες, ενώ στην πραγµατικότητα υπογράφουν καθ’
υπόδειξή σας υπουργικές τροπολογίες που δεν θέλετε να αναλάβετε ή αυτές που δεν προλάβατε να καταθέσετε;
Κύριε Χατζηδάκη, κύριε Υπουργέ, είστε ο υπεύθυνος Υπουργός για την τροπολογία-ντροπολογία µε την οποία αµνηστεύθηκαν οι τραπεζίτες για δάνεια στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα. Το
θυµάστε, Απρίλιος του 2013, τότε που σας ζητούσε ο κ. Παπαδηµούλης, Κοινοβουλευτικός µας Εκπρόσωπος, να εξηγήσετε
ποιες βουλευτικές τροπολογίες δέχεστε, εσείς εξηγήσατε τις
τρεις, είπατε ότι ο κ. Μηταράκης θα εξηγήσει τις υπόλοιπες έξι
και ξεχάσατε µία, αυτήν τη δέκατη, που υπέγραφαν τρεις Βουλευτές του κόµµατός σας, της Νέας Δηµοκρατίας, Τσουµάνης,
Σταµενίτης, Χριστογιάννης, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι δεν είναι;
Άρα µην απευθύνεστε στη Βουλή και µάλιστα µε απαξιωτικές
και ιταµές εκφράσεις, προκαλώντας τους Βουλευτές της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και της Αντιπολίτευσης εν γένει και κυρίως µην αστειεύεστε µε τη λέξη «συνωµοσία». Διότι µετά τη
δηµοσιοποίηση του βίντεο Μπαλτάκου οφείλετε και εσείς και η
Κυβέρνησή σας να δώσετε εξηγήσεις σ’ αυτήν εδώ την Αίθουσα.
Οφείλει ο κ. Σαµαράς να δώσει εξηγήσεις σ’ αυτήν εδώ την Αίθουσα. Οφείλει ο κ. Αθανασίου, που κρύβεται, να ζητήσει ο ίδιος
-του το είπα- να πραγµατοποιηθεί η προ ηµερησίας διατάξεως
συζήτηση που έχει ζητήσει ο Αλέξης Τσίπρας εδώ και πάνω από
ένα µήνα και την οποία αποφεύγετε.
Μιας και µίλησα για τον κ. Αθανασίου, να πω ότι ήρθε περίπου
ακροβατώντας και ακροπατώντας για να πει ότι εκ παραδροµής
παραλείφθηκε µια φράση στις διατάξεις περί διαφθοράς που εκ
προθέσεως εισήγαγε στο πολυνοµοσχέδιο των µέτρων, µε την
παράλειψη της οποίας αµνηστεύονται, απαλλάσσονται, αποποινικοποιούνται συµπεριφορές διαφθορέων και µιζαδόρων, οι
οποίες σχετίζονται µε υποθέσεις-σκάνδαλα, όπως τα εξοπλιστικά
και η υπόθεση της «SIEMENS».
Εκ παραδροµής, κύριε Αθανασίου; Εκ παραδροµής παρεισέφρησαν; Εκ παραδροµής παρέλειψε ο κ. Αθανασίου; Όχι, βέβαια.
Ήταν ηθεληµένη η εξυπηρέτηση κατηγορουµένων για αυτά τα
σκάνδαλα και αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι µε δήλωσή
µου την οποία δηµοσιοποίησα πριν την εισαγωγή του πολυνοµο-
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σχεδίου, στις 28-3-2014, µε τίτλο «Πόση διαφθορά χωράει στο
πολυνοµοσχέδιο της Κυβέρνησης, κύριε Σαµαρά και κύριε Αθανασίου;», προειδοποιούσα ότι οι διατάξεις περί διαφθοράς -διαβάζω επί λέξει- «θα οδηγήσουν σε παραγραφή σωρεία ποινικών
υποθέσεων διαφθοράς µεγάλης κλίµακας στη χώρα µας, ακυρώνοντας την προσδοκία λογοδοσίας και απόδοσης ευθυνών που
τρέφουν οι πολίτες». Έλεγα ακόµη -και έχει δηµοσιοποιηθεί- «Σε
ποινικές υποθέσεις, όπως οι εξοπλιστικές συµβάσεις και η
«SIEMENS», που ακόµη εκκρεµούν, αλλά και σε άλλες που έχουν
τελεσιδικήσει, θα αρκούν οι διατάξεις αυτού του νόµου-εκτρώµατος, προκειµένου να απαλλαγούν οι συνήθεις µιζαδόροι και
διαφθορείς».
Το καταθέτω στα Πρακτικά, διότι κανείς δεν µπορεί να προσποιείται ότι συνέτρεξε παραδροµή αλλά αντίθετα εγκαίρως είχα
προειδοποιήσει και µε τη δήλωσή µου αυτή ότι κάποιοι µετά θα
προσποιούνται ότι δεν κατάλαβαν τι ψήφισαν και κάποιοι άλλοι
ότι δεν διάβασαν αυτά που υπέγραψαν και αυτά που ψήφισαν.
Είναι άλλωστε «ένδοξο και λαµπρό» το παράδειγµα του κ. Χρυσοχοΐδη, κύριε Χατζηδάκη.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Είναι ηθεληµένη η εξυπηρέτηση «ηµετέρων», όπως ηθεληµένο
ήταν το γεγονός ότι αυτή η δήλωση που εστάλη σε όλα τα µέσα
ενηµέρωσης στις 28 Μαρτίου 2014 δεν δηµοσιοποιήθηκε από κάποια µέσα που διατυµπανίζουν ότι κόπτονται για τη διαφθορά και
τη διαφάνεια. Αυτά για να εξηγούµαστε και για να είµαι και εγώ
πολύ σαφής για το ποιοι είναι εκείνοι οι καθεστωτικοί πυλώνες
του επονείδιστου καθεστώτος σας.
Βλέπω ότι η «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» προχθές, στις 4 Μαΐου δηµοσιεύει το εξής: «Με «χαριστικές» διατάξεις σβήνουν ποινικές ευθύνες. Οξύτατες αντιδράσεις στο δικαστικό σώµα». Επίσης, γράφει
και ποιους αφορούν, τα Ελληνικά Ναυπηγεία, τον Οργανισµό
Σχολικών Κτηρίων, τον Οργανισµό Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελµατιών, τα Ελληνικά Αµυντικά Συστήµατα, τους Οργανισµούς
Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Το καταθέτω στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Θα ήταν ευτύχηµα βέβαια αν αντί να ανακαλύπτονται αυτά κατόπιν εορτής και ενώ ο επονείδιστος νόµος σας έχει δηµοσιευθεί,
είχαν προληφθεί. Διότι µεσολάβησαν δέκα ηµέρες από την ψήφιση µέχρι τη δηµοσίευση σε ΦΕΚ του πολυνοµοσχεδίου.
Στις 8 Απριλίου 2014, προειδοποίησα τον κ. Αθανασίου στη συνεδρίαση της αρµόδιας επιτροπής γι’ αυτά τα οποία είχε ήδη διαπράξει. Τα καταθέτω στα Πρακτικά προκειµένου και αυτά να
συµπεριληφθούν και κανείς να µην παριστάνει εδώ τον ανήξερο,
τον ανίδεο και τον καταληφθέντα εξ απίνης από τα νοµοσχέδια
του ιδίου.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Πάρα πολύ σύντοµα αναφέροµαι στις υπόλοιπες τροπολογίες
τις οποίες είτε δέχεστε είτε εισάγετε. Σας ρώτησε η κ. Φωτίου
και δεν απαντήσατε. Για το Γηροκοµείο Αθηνών υπάρχει ανοιχτή
ποινική δικογραφία; Ξέρετε;
Όταν λέτε ότι αναστέλλεται η ποινική δίωξη και η εκδίκαση των
ποινικών υποθέσεων για το αδίκηµα της µη καταβολής χρεών
προς το δηµόσιο και µη καταβολής ασφαλιστικών εισφορών, παρεµβαίνετε σε εκκρεµείς δικαστικές υποθέσεις ή όχι; Για να συνεννοηθούµε.
Επίσης, όταν µε την τροπολογία του κ. Κόλλια την οποία δέχεστε, παρατείνονται προθεσµίες που επηρεάζουν υποθέσεις και
ποινικές των αγροτικών συνεταιρισµών και των µελών των διοικήσεων που φέρατε στα τέλη Δεκεµβρίου 2013, επηρεάζονται
εκκρεµείς ποινικές υποθέσεις ή δεν επηρεάζονται;
Όταν µε την τροπολογία για την ΝΕΡΙΤ, εισηγείστε οι απευθείας αναθέσεις του ειδικού διαχειριστή της «ΕΡΤ Α.Ε.» να πα-
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ράγουν αποτελέσµατα ακόµη και αν δηµοσιευθούν τώρα, ενώ
έχει παραιτηθεί ο κ. Μάναλης και είναι ήδη ενδόξως υπηρετών
στην Αttika Bank, εξυπηρετείτε «ηµετέρα» πρόσωπα ή δεν εξυπηρετείτε; Όταν για την ντροπιαστική εξυπηρέτηση, τη φωτογραφική που κάνατε στην «DIGEA» και στους καναλάρχες
φέρνετε άλλη τροπολογία µε την οποία και πάλι διευκολύνετε,
τροφοδοτείτε τη διαφθορά και συντηρείτε την παρεοκρατία στη
χώρα αυτή ή όχι;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ολοκληρώστε,
κυρία Κωνσταντοπούλου.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ολοκληρώνω, κυρία Πρόεδρε.
Επειδή είχατε το θράσος, κύριε Υπουργέ, να απευθυνθείτε
στην Αξιωµατική Αντιπολίτευση και στην Κοινοβουλευτική µας
Εκπρόσωπο και να πείτε ότι η Αξιωµατική Αντιπολίτευση «ξύνεται στη γκλίτσα του τσοπάνη», έχω να σας πω ότι και οι προβλέψεις σας για το µέγαρο -επειδή εσείς µάλλον προκαλείτε- είναι
σκανδαλώδεις. Και είναι και ανήθικο το γεγονός ότι παίζετε
επαγγελµατικά µε το πολύ ευαίσθητο ζήτηµα της αποπληρωµής
οφειλών προς εργαζοµένους, κάτι για το οποίο ξέρετε ότι εµείς
είµαστε πάντοτε ευαίσθητοι.
Μην έχετε, όµως, την αίσθηση -και σας το λέω υπεύθυνα- ότι
θα συντηρήσετε αυτό το επονείδιστο, ντροπιαστικό καθεστώς
για πολύ, διότι πολύ σύντοµα θα αποφανθεί ο λαός.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κυρία Κωνσταντοπούλου.
Τον λόγο έχει η κ. Μανωλάκου, ως ειδική αγορήτρια και
Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπος του Κοµουνιστικού Κόµµατος
Ελλάδας.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Το κράτος απενοχοποιεί την επιχειρηµατικότητα. Έτσι µας
είπε µία συναδέλφισσα από την πλειοψηφία. Κοιτάξτε να δείτε,
και εσείς και η πολιτική σας και το κράτος που οικοδοµείτε θα
έπρεπε να έχετε ενοχές, γιατί και τη σκληρότερη εκµετάλλευση
της ανθρώπινης εργασίας προωθείτε και την ιδιωτικοποίηση της
δηµόσιας περιουσίας. Και όλα αυτά τα κάνετε για τους επιχειρηµατικούς οµίλους, για να έχουν κερδοφορία. Και για το λαό
υπάρχουν µόνο βάσανα και λιτότητα.
Σε ό,τι αφορά τις τροπολογίες και τις αλλαγές που κάνατε και
συγκεκριµένα για την εφοπλιστική τροπολογία, τα προνόµια των
εφοπλιστών παραµένουν. Ο εφοπλιστής αποφασίζει πια µόνος
του -όχι µε υπουργική απόφαση- τι δροµολόγια θα βάλει και ποια
θα αφαιρέσει. Άρα, αποφασίζει για το κέρδος του και όχι για τις
ανάγκες των νησιωτών.
Ο Αγούδηµος έχει απλήρωτους υπαλλήλους και χρωστάει
δεδουλευµένα και αποζηµιώσεις σε υπαλλήλους της στεριάς.
Έχουµε ζητήσει επανειληµµένα να δοθούν τα «χρωστουµέικα».
Απάντηση δεν έχουµε, γιατί δεν υπάρχει νοµικό πλαίσιο. Εκεί δεν
υπάρχει κάποια τροπολογία. Εργαζόµενους αφορά άλλωστε.
Έτσι δεν είναι; Δύο µέτρα και δύο σταθµά!
Θα έρθω στην τροπολογία 1468 του κ. Κόλλια που κάνατε
δεκτή. Ο ν.4015/2011 ισχύει από το 2011. Όµως δεν προσαρµοστήκαν µερικοί συνεταιρισµοί και έρχεται στις 8-6-2012 και δίνει
νέα προθεσµία. Έχουν δοθεί πολλαπλές προθεσµίες και η
τελευταία δόθηκε στις 31-12-2013. Την υπογράψατε εσείς, κύριε
Υπουργέ, µαζί µε τον κ. Τσαυτάρη. Εγώ θα την αφήσω για τα
Πρακτικά να τη θυµηθείτε.
(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)
Αυτή η προθεσµία έληξε τον Απρίλιο. Και ερχόσαστε τώρα για
να ξαναδώσετε µία νέα προθεσµία τεσσάρων µηνών. Γιατί; Όσοι
συνεταιρισµοί ήθελαν να προσαρµοστούν, προσαρµόστηκαν.
Όσοι δεν ήθελαν, δεν το έκαναν. Τραβάει ο νόµος; Δεν τραβάει.
Η τροπολογία, ακόµα κι έτσι όπως είναι γραµµένη, είναι ανεπαρκής. Αυτές τις παρατάσεις δεν τις λαµβάνει υπ’ όψιν. Είναι και
τσαπατσουλιά, γραµµένη στο πόδι.
Εµείς θα την καταψηφίσουµε -το λέµε. Δεν λύνεται έτσι το
πρόβληµα των συνεταιρισµών. Αν δεν µπορούν να φτιαχτούν, ας
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διαλυθούν. Αν ο ίδιος ο νόµος τους διαλύει, οι ίδιοι οι αγρότες
να πάνε να φτιάξουν δικούς τους συνεταιρισµούς.
Έρχοµαι τώρα στην τροπολογία 1466 που βάζει πλαφόν,
δηλαδή περιορισµούς, στα φάρµακα και στις εξετάσεις. Είναι ένα
ακόµα αντιλαϊκό µέτρο, συνέχεια της πλειάδας των αντίστοιχου
χαρακτήρα µέτρων που είχαµε τα τελευταία χρόνια στον τοµέα
της υγείας.
Έχουν εκτιναχθεί οι δαπάνες των ασθενών στην αγορά των
φαρµάκων από 9% στο 32%. Άρα, έρχεται ένα ακόµη εργαλείο
να µειώσει την κρατική ασφαλιστική φαρµακευτική δαπάνη και
θα οδηγήσει σε ακόµη µεγαλύτερη αύξηση πληρωµών από τους
ασθενείς για φάρµακα, εξετάσεις και θεραπείες. Είναι καλό για
το λαό; Τέτοιες τροπολογίες φέρνετε, όπου ο λαός δεν µπορεί
να φροντίσει ακόµη και την υγεία του.
Έρχοµαι στην τροπολογία µε αριθµό 1467. Πρόκειται για µια
τροπολογία βουλευτική που την κάνατε αποδεκτή. Με αυτήν την
εξυγίανση που θέλουν να προωθήσουν, ουσιαστικά τι θα προωθήσουν; Θα προωθήσουν απολύσεις υπαλλήλων, µειώσεις µισθών. Το πρόβληµα δεν λύνεται. Είναι πρόνοια.
Εµείς ζητάµε να χρηµατοδοτηθούν τώρα όλα τα ιδρύµατα
απευθείας από τον κρατικό προϋπολογισµό, µε βάση τις ανάγκες
λειτουργίας και ανάπτυξης τους στην προοπτική ένταξής τους
στο δηµόσιο και να καταβληθούν όλα τα δεδουλευµένα στους
εργαζόµενους. Ζητάµε να µη γίνει καµµιά απόλυση ή µείωση µισθού, να σταµατήσουν οι πληρωµές από πλευράς των περιθαλποµένων και οι κρατήσεις συντάξεων.
Τέλος, θα ήθελα να πω ότι θα δώσουµε αναλυτικά τι θα ψηφίσουµε και τι όχι. Την τροπολογία για τους ψαράδες θα την ψηφίσουµε. Θα ήθελα, όµως, να πω ότι αυτό το πρόβληµα είναι γενικό
και σε όλους τους αγρότες, όταν από τα εξήντα πέντε έτη πηγαίνει ξαφνικά στα εξήντα επτά έτη το όριο συνταξιοδότησης.
Αυτοί οι άνθρωποι, πρώτον, ενοικίασαν τα χωράφια τους και
δεν έχουν εισόδηµα. Για δύο χρόνια θα πληρώνουν και εισφορά
στον ΟΓΑ. Δεν είναι δηλαδή µόνο η πρόωρη αλλά και η κανονική.
Εδώ, πρέπει να γενικευθεί για όλους τους αγρότες.
Σε ό,τι αφορά τα κέντρα πρόληψης κι εξάρτησης, εµείς θα το
ψηφίσουµε. Είναι να πληρωθούν άνθρωποι που έχουν µήνες να
πληρωθούν. Χρειάζεται, όµως, µόνιµη λύση. Πρέπει µε µόνιµο
τρόπο αυτό να ενταχθεί στον κρατικό προϋπολογισµό και να µονιµοποιηθούν οι εργαζόµενοι και να διαµορφωθεί ένα ενιαίο σύστηµα πρόληψης και ενηµέρωσης εξαρτήσεως σε όλους τους
δήµους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια- Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κυρία Μανωλάκου.
Τον λόγο έχει η κ. Θεανώ Φωτίου, Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Κυρία Πρόεδρε, τι έγινε σήµερα; Τι συνέβη;
Οι Βουλευτές όλων των κοµµάτων παράτησαν τα άρθρα του νοµοσχεδίου, την κατ’ άρθρον δηλαδή ανάλυση, κρίση και το σχολιασµό και επέπεσαν πάνω στη λαίλαπα, στο τσουνάµι των τροπολογιών.
Μιας και µας παίρνει το κανάλι της Βουλής, αυτές είναι οι τροπολογίες. Αυτές! Αυτό είναι το νοµοσχέδιο. Αυτό! Αυτό συζητιόταν τέσσερις φορές σε τέσσερις Επιτροπές. Αυτό! Αυτές είναι οι
τροπολογίες, οι οποίες ήρθαν από χθες το βράδυ. Κι αν κάτι µας
ξεφύγει αυτήν τη στιγµή, φαντάζοµαι αµέσως µετά θα µας καταγγέλλετε για λαϊκισµό.
Εφ’ όλου του επιστητού οι τροπολογίες, κύριε Υπουργέ. Πανικός. Εκτελούνται συµβόλαια προ του τέλους; Πώς αλλιώς να ερµηνεύσω το τσουνάµι αυτό; Τι συµβαίνει; Υπάρχει πανικός προ
του τέλους;
Πριν ξεκινήσω µε τις τροπολογίες, θέλω να επαναλάβω και να
θυµίσω ορισµένα πράγµατα επί των άρθρων. Κυρίως θα ήθελα
να σταθώ στο άρθρο 18, γιατί –δεν θέλω να πω ότι είχατε το θράσος, κύριε Υπουργέ, δεν θέλω να χρησιµοποιώ αυτές τις εκφράσεις- µας ειρωνευθήκατε από πάνω ότι δεν έχουµε διαβάσει.
Για να δούµε, τι κάνει αυτός ο νόµος; Αυτός ο νόµος απελευθερώνει την επιχειρηµατική δραστηριότητα εν όψει του ερχόµενου απελευθερωτή, επενδυτή –ωσαννά- από κάθε έλεγχο του
δηµοσίου.
Οι επενδυτές, όµως, έρχονται -και τώρα και στο παρελθόν-
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µόνο όταν τους δίνουµε ζεστό κρατικό χρήµα. Ή µήπως όχι; Δεν
µου λέτε, έχετε ζεστό κρατικό χρήµα τώρα ή δεν έχετε, για να
µας ρωτάτε εµάς εάν θα βρούµε ή δεν θα βρούµε εάν θα έχουµε
ή δεν θα έχουµε κρατικό χρήµα; Έχουµε, λοιπόν, ζεστό χρήµα
για να έρθουν όλοι αυτοί οι «απελευθερωτές» επενδυτές; Ένα
θέµα αυτό. Και εάν έχουµε, δεν θα τους ελέγχει το δηµόσιο;
Ξανά -µανά τα ίδια των τραπεζών; Εµείς πληρώνουµε, λεφτά κρατικά θα δίνουµε αλλά οι ιδιωτικές επιχειρήσεις θα ελέγχουν, θα
καθορίζουν τα πάντα και όλες τις νοµοτέλειες;
Σε τελευταία ανάλυση -και το ξαναείπα και στην επί της αρχής
συζήτηση του νοµοσχεδίου- τι περιµένετε; Ποιους επενδυτές περιµένετε; Περιµένετε τους επενδυτές στα «φιλέτα» του ΤΑΙΠΕΔ.
Περιµένετε τον επενδυτή -και ξέρουµε ποιος είναι. Ένας µόνος
κατάφερε να είναι για το Ελληνικό. Αυτά κάνετε. Περιµένετε τους
επενδυτές για τα logistics, για τα λιµάνια, για τις αεροµεταφορές.
Προφανώς! Ποιους να περιµένετε; Εκεί που θα βγάλουν το µεγάλο χρήµα, από τα δηµόσια αγαθά που δεν πρέπει µε τίποτα να
ξεπουληθούν.
Λέτε. Δεν είσαστε διαβασµένοι για το άρθρο 18, για τους οργανωµένους υποδοχείς δραστηριοτήτων. Τι είναι οι οργανωµένοι
υποδοχείς δραστηριοτήτων; Είναι αφηρηµένη έννοια; Όχι. Είναι
πολεοδοµικός χώρος, µέσα στις πόλεις, στα όριά τους, έξω από
τις πόλεις. Σε αυτόν το χώρο ποιες περιοχές µπορούν να ανήκουν; Μπορούν να ανήκουν αιγιαλοί. Μπορούν να ανήκουν λιµάνια. Μπορούν να ανήκουν περιοχές logistics και ούτω καθεξής.
Αυτές οι περιοχές µέσα και παρά τις πόλεις θα λειτουργούν αποκλειστικά µε ιδιωτικά κριτήρια. Στήνονται και καθορίζονται από
ιδιωτικές εταιρείες, ιδιωτικού συµφέροντος.
Υπάρχει πιθανότητα να παρέµβει το δηµόσιο; «Βεβαίως -λέτε
υποκριτικά- ως οι κοινοτικές οδηγίες ορίζουν». Μα έλα που τις
εξαιρούν οι κοινοτικές οδηγίες από αυτά εδώ που λέτε! Δεν είναι
το ίδιο αυτό που έχετε κάνει και για τον αιγιαλό; Δεν ξέρετε ότι
τα τρία υπό διαβούλευση νοµοσχέδια θίγουν βασικές κοινοτικές
οδηγίες και ότι έχετε πρόβληµα µε αυτό το θέµα; Δεν το ξέρετε;
Μήπως, λοιπόν, οι αδιάβαστοι είστε εσείς;
Ας έρθουµε όµως στις δεκαοκτώ, δεκαεννέα –εγώ έχω χάσει
το λογαριασµό- µέχρι στιγµής τροπολογίες.
Θα έλεγα ότι υπάρχουν τροπολογίες προφανείς, κοινής λογικής, που δεν υπάρχει κανείς που δεν θα ήθελε να τις ψηφίσει και
όπως είπα προηγουµένως µόνο η ανοργανωσιά σας φταίει που
δεν τις φέρνετε εγκαίρως και τις φέρνετε την τελευταία στιγµή.
Υπάρχουν, όµως, και οι ναυαρχίδες εδώ µέσα µνηµονιακών υποχρεώσεων, συµβολαίων προ των εκλογών.
Ποιες είναι οι ναυαρχίδες; Είναι προφανώς η τροπολογία του
Υπουργείου Ναυτιλίας. Είναι προφανώς η τροπολογία για το
εφοπλιστικό κεφάλαιο. Τελευταία στιγµή ήρθε. Θα έλεγα, όµως,
ότι εδώ υπάρχουν και άλλες τροπολογίες, οι οποίες είναι πολύ
χαρακτηριστικές, εµπάθειας συγκεκριµένων Υπουργών.
Ο κ. Μητσοτάκης δηλαδή -που δεν µας τίµησε καθόλου µε την
παρουσία του αυτές τις µέρες, γιατί είναι υπεραπασχοληµένοςέχει δύο τροπολογίες, την µε αριθµό 1460 και την µε αριθµό
1455.
Στην µεν 1460, όσον αναφορά τους υπαλλήλους που βρίσκονται σε κινητικότητα, υπάρχει η εξής αναλγησία. Όποια επιτροπή
αναρτήσει πρώτη τον κατάλογο για του πού θα πάει ο υπάλληλος, τότε ο υπάλληλος είναι υποχρεωµένος να πάει εκεί, αλλιώς
να φύγει. Είναι δυνατόν;
Στην 1455 λέει ότι θα γίνει συµψηφισµός των αποζηµιώσεων
απόλυσης µε τις αποδοχές που έπαιρνε ο υπάλληλος κατά την
περίοδο της διαθεσιµότητας. Ακούστε εξοικονόµηση των χρηµάτων του κράτους! Δηλαδή αν ο υπάλληλος την περίοδο της διαθεσιµότητας έβρισκε µια δουλειά, τότε διώκεται ποινικά.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Κυρία Πρόεδρε, θα χρησιµοποιήσω και τα τέσσερα λεπτά της
δευτερολογίας µου.
Από τον άνθρωπο, λοιπόν, που βρισκόταν εκείνη τη στιγµή σε
διαθεσιµότητα -µε την έννοια ότι ήταν διαθέσιµος στο κράτος,
όπου του πει να πάει και να δουλέψει και όποια ώρα- θα αφαιρέσετε τώρα τους µισθούς; Αν δεν είναι αυτό αναλγησία του νεαρότατου Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθµισης, που δεν µας

11706

τίµησε µε την παρουσία του καθόλου, τότε δεν ξέρω τι είναι.
Εκείνος εξοικονοµεί, εξυγιαίνει, διαλύει όλον τον κρατικό µηχανισµό παντού, έτσι ώστε να µην µπορεί πια ο κρατικός µηχανισµός να κάνει απολύτως τίποτα και εσείς να χρειάζεστε να
δώσετε σε εταιρείες τον έλεγχο όλων των επιχειρηµατικών δράσεων, των οικονοµικών δραστηριοτήτων κ.λπ.. Μπράβο σας!
Η άλλη µεγάλη κατηγορία είναι η γνωστή κατηγορία όπου όλοι
οι πτυχιούχοι ανωτάτων σχολών του κράτους ισοτιµούνται ως
προς τα επαγγελµατικά τους δικαιώµατα µε τους αποφοίτους
των κολλεγίων. Η χαρά της ιδιωτικής εκπαίδευσης, του ιδιωτικού
κεφαλαίου!
Η τροπολογία για την ΕΡΤ αναφέρεται και στο ψηφιακό σήµα
και σε όσα έχουν σχέση µε τις ραδιοσυχνότητες κ.λπ.. Αυτό είναι
όλο το πακέτο που έχετε στήσει εδώ και καιρό. Τι είπατε στον
ελληνικό λαό; Ότι πλήρωνε πολύ ακριβά την ΕΡΤ και έπρεπε να
την κλείσετε. Τι περνάτε τώρα; Να δίνονται τρία ευρώ για τη
ΝΕΡΙΤ µέσα από αυτήν την τροπολογία;
Όσον αφορά το δηµόσιο αγαθό της υγείας, δεν έχω να πω
παρά τη λέξη «ντροπή». Κανείς πια δεν πιστεύει αυτά που λέει ο
περιώνυµος Υπουργός Υγείας, ο οποίος είναι λαλίστατος από το
πρωί µέχρι το βράδυ στα κανάλια. Προλαβαίνει πάντα να έρχεται
και εδώ γιατί και εδώ υπάρχει τηλεόραση. Επιχειρηµατολογεί για
πράγµατα που όλοι ξέρουµε, όπως για την επαναφορά του πλαφόν στο 80%.
Τι δεν ξέρουµε; Το ότι πέσατε έξω στον αριθµό των εξετάσεων, όπως µας είπε ο Υπουργός, δηλαδή στις τοµογραφίες,
στις αξονικές τοµογραφίες κ.ο.κ.. Όταν αχρηστεύατε και κλείνατε όλες αυτές τις υπηρεσίες που υπήρχαν µέσα στα νοσοκοµεία τόσα χρόνια, τότε ως παλαιά Δεξιά και παλαιό ΠΑΣΟΚ
–τώρα εδώ είστε πιο καθαροί, το ξεκάνετε και τελειώνετε- όταν
τις ακυρώνατε για να τις δίνετε στα χέρια ιδιωτικών εταιρειών,
ήταν καλά;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ολοκληρώστε,
κυρία συνάδελφε.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε, στα δώδεκα
λεπτά. Είναι οκτώ λεπτά της πρωτολογίας και τέσσερα της δευτερολογίας µου. Δεν έχω υπερβεί το χρόνο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Έχετε µιλήσει
όλοι πολλές φορές.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Προσπαθώ, κυρία Πρόεδρε.
Ο εισηγητής µας, λοιπόν, θα σας πει αναλυτικά τι ψηφίζουµε
υπέρ και τι κατά µέσα σε αυτόν τον κυκεώνα των τροπολογιών.
Για τα άρθρα βεβαίως ξέρετε ότι ψηφίζουµε κατά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
πολύ, κυρία Φωτίου.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Σας ευχαριστώ κι εγώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Η κ. Φούντα
Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπος της Δηµοκρατικής Αριστεράς έχει
τον λόγο.
ΝΙΚΗ ΦΟΥΝΤΑ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Τα του νοµοσχεδίου και να θέλαµε, όπως είπαν οι περισσότεροι, δεν υπάρχει χρόνος να τα αναπτύξουµε. Είµαστε υπέρ οποιασδήποτε απλούστευσης της διαδικασίας αδειοδότησης.
Υπερψηφίζουµε άρα όλα τα άρθρα του νοµοσχεδίου πλην του
άρθρου 18, κύριε Υπουργέ. Δεν κάνατε κάτι, ούτε µία νοµοτεχνική βελτίωση. Μία µικρή νοµοτεχνική βελτίωση που φέρατε για
το άρθρο 18 αφορούσε µία µικρή λεπτοµέρεια.
Σας ζητήσαµε να βάλετε όρους και προϋποθέσεις έτσι ώστε
αυτό το άρθρο να µπορεί να λειτουργήσει. Μας τάξατε και κάποιες χρήσεις γης από το ΥΠΕΚΑ οι οποίες δεν ήρθαν ποτέ. Σας
είπαµε ότι αυτό το άρθρο θα µπορούσε να λειτουργήσει σε µια
άλλη χώρα όπου θα υπήρχαν τα αντίστοιχα εργαλεία και οι αντίστοιχες δοµές, αλλά δυστυχώς υποτίθεται ότι µέσα σε όλη αυτήν
την ασάφεια δεν θέλατε να το καταλάβετε.
Επίσης, έχουµε επισηµάνει σε όλα τα νοµοσχέδια και της συγκυβέρνησης και τώρα από την πλευρά της αντιπολίτευσης ότι
δεν µπορούµε να λειτουργούµε στον χωροταξικό σχεδιασµό µε
πρωθύστερα σχήµατα.
Δεν γίνεται αυτήν τη στιγµή -σας το είπα κι εχθές- να υπάρχει
σε υποκείµενο επίπεδο σχεδιασµού σε όλες τις περιφέρειες χωροταξικός σχεδιασµός ανοιχτός και εσείς να φέρνετε αυτό το
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άρθρο. Λοιπόν σας ζητήσαµε να το αποσύρετε και να το φέρετε
όταν όλα αυτά τα πράγµατα καθοριστούν και τότε να το υποστηρίξουµε, αλλά δεν το θελήσατε.
Να διαβάσω µόνο γιατί µόνο αυτό το άρθρο καταψηφίζουµε,
κύριε Πρόεδρε, τι λέει το Επιστηµονικό Συµβούλιο της Βουλής
µόνο γι’ αυτήν την πρώτη παράγραφο ότι µε βάση αυτό το άρθρο
δεν είναι σαφές ποιο νοµοθετικό πλαίσιο θα εφαρµόζεται κάθε
φορά στην περίπτωση ιδίως κατά την οποία ήδη ισχύει ειδικό καθεστώς χωροταξικού σχεδιασµού κι αυτό λέτε µέσα στο άρθρο.
Δεν είναι σαφές εξάλλου αν καταργούνται υφιστάµενες δοµές,
όπως οι οργανωµένοι υποδοχείς και λοιπά ΕΣΧΑΔΑ, ΕΣΧΑΣΕ κλπ.
Δεν ακούτε ούτε το Επιστηµονικό Συµβούλιο της Βουλής. Εντάξει, τη ΔΗΜΑΡ δεν την ακούτε.
Καταψηφίζουµε, λοιπόν, το άρθρο 18 και υπερψηφίζουµε όλα
τα υπόλοιπα άρθρα. Πηγαίνουµε στις πάρα πολλές τροπολογίες.
Ειπώθηκε από τους πάντες να µην επαναληφθώ.
Δεν είναι διαδικασία αυτή, κύριε Υπουργέ. Παρ’ όλα αυτά οι
περισσότερες τροπολογίες όντως είναι έκτακτης ανάγκης και τις
υπερψηφίζουµε. Θα αναφέρει ο εισηγητής µας και θα καταθέσουµε και αντίστοιχο πίνακα γιατί δεν µπορούµε να αναφερθούµε από τα Πρακτικά εδώ πέρα τι ψηφίζουµε και τι δεν ψηφίζουµε. Εγώ θα προσπαθήσω να µιλήσω για τις πιο σηµαντικές
από αυτές, όσες προλάβω.
Θεωρούµε πολύ σηµαντική την τροπολογία µε γενικό αριθµό
1450. Εµείς κάνουµε µία άλλη ουσιαστικά ερµηνεία αυτής της
τροπολογίας για την πρακτική που µπορούν να έχουν νέοι άνθρωποι και αναφερόµαστε στο πρόγραµµα «Εγγύηση για τη νεολαία».
Πολύ έγκαιρα από τον προηγούµενο Οκτώβριο κι εγώ προσωπικά είχα κάνει επίκαιρη ερώτηση στον κ. Κεγκέρογλου και του
είχα πει ότι υπάρχει δέσµευση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
και την Ευρώπη γενικά µέχρι το τέλος του χρόνου να καταθέσουν
ουσιαστικά µία ολοκληρωµένη πρόταση ώστε να απορροφήσουµε χρήµατα από το «Εγγύηση για τη νεολαία», ώστε νέοι άνθρωποι οι οποίοι είτε τελειώνουν τα πανεπιστήµιά τους είτε
κάποια άλλη ειδίκευση να µπορούν µε µέγιστο όριο τεσσάρων
µηνών µετά την αποφοίτησή τους να βρουν δουλειά.
Αυτό είναι το ζητούµενο σε καιρούς ανεργίας που αγγίζει το
63% για τους νέους ανθρώπους και καλούµε όλες τις πτέρυγες
της Βουλής να υπερψηφίσουν αυτήν την τροπολογία.
Όσον αφορά την τροπολογία που αφορά τους συνεταιρισµούς, έχουµε ψηφίσει και τις τρεις προηγούµενες παρατάσεις.
Κύριε Υπουργέ, αυτή δεν θα την ψηφίσουµε. Υποτιµά πλέον όχι
µόνο το κοινοβουλευτικό έργο και τη νοηµοσύνη µας, αλλά είναι
µία πρόδηλη δήλωση –να το πω έτσι- της ανικανότητας να χειριστείτε αυτό το θέµα. Στις πλάτες µας άλλη παράταση δεν θα
δοθεί για τους συνεταιρισµούς.
Μέχρι και η ίδια η ΠΑΣΕΓΕΣ και αυτό θέλω να καταγραφεί στα
Πρακτικά, ζητάει επίµονα τον τελευταίο ένα χρόνο να λυθεί το
θέµα των συνεταιρισµών κι εσείς κωφεύετε. Κωφεύετε γιατί κάποια πράγµατα που θα βγουν στην επιφάνεια δεν συµφέρουν τα
κόµµατα της συγκυβέρνησης.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ)
Πρέπει, λοιπόν, να πάρετε γενναίες αποφάσεις και πρέπει να
τις πάρετε τώρα. Μη βάζετε Βουλευτές να υπογράφουν τροπολογίες που θέλει να περάσει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.
Αυτό είναι απαράδεκτο.
Συνεχίζω µε την τροπολογία που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ για τον
ΟΚΑΝΑ. Εχθές µιλήσαµε και εµείς µε τον κ. Γεωργιάδη. Η αντίστοιχη υπουργική τροπολογία θα γινόταν και από εµάς δεκτή
µόνο µε τη συµπλήρωση και την προσθήκη που κατέθεσε και ο
ΣΥΡΙΖΑ. Το ίδιο είπαµε και στον Υπουργό εχθές. Δεν κάνατε κάποια νοµοτεχνική βελτίωση στην τροπολογία που κατέθεσε ο
Υπουργός, οπότε είµαστε υποχρεωµένοι να την καταψηφίσουµε.
Θα αναφερθώ στην τροπολογία µε γενικό αριθµό 1466 του κ.
Κέλλα που αφορά τον ΕΟΠΥΥ και το φάρµακο. Είναι πραγµατικά
απίστευτο το ότι φέρνει Βουλευτής αυτήν την τροπολογία. Να
πούµε ότι ουσιαστικά έγινε και στην επιτροπή συζήτηση γι’ αυτό
το θέµα. Εµείς είπαµε ότι αναγνωρίζουµε την αναγκαιότητα να
ελεγχθούν οι δαπάνες υγείας στο βαθµό που οφείλονται σε
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υπερκατανάλωση φαρµάκων και εξετάσεων, αλλά προς όφελος
των ασθενών η συγκεκριµένη διάταξη είναι αόριστη, δηµιουργεί
ανασφάλεια δικαίου σε γιατρούς και ασθενείς, καθώς δεν γνωρίζουν κάθε µήνα τι τους ξηµερώνει και δεν προσφέρει ουσιαστική λύση στο πρόβληµα της υπερβολικής κατανάλωσης. Γι’
αυτό και την καταψηφίζουµε.
Ήµουν και το πρωί σε µία δηµόσια παρουσία του κυρίου
Υπουργού στην Πανελλήνια Ένωση Φαρµακοβιοµηχάνων που
ανέφερε το δίληµµά του αυτό και είπε ότι ο µοναδικός τρόπος
που µπορεί να λυθεί είναι αυτός που προκρίνει η τροπολογία. Ε,
λοιπόν, δεν είναι ο µοναδικός τρόπος αυτός.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Σεβόµενη το χρόνο, θα σταµατήσω και θα συνεχίσει ο ειδικός
αγορητής µας.
Θα ήθελα να πω µόνο ότι υποστηρίζουµε την τροπολογία για
το Μέγαρο Μουσικής, γιατί δεν έχουµε και πάρα πολλούς τέτοιου είδους φορείς πολιτισµού. Νοµίζω ότι όλες οι τοποθετήσεις που έγιναν πάνω σ’ αυτό ήταν λίγο άδικες –για να το πω
έτσι- λες και δεν µπορούµε να αναγνωρίσουµε τα προβλήµατα
και τις ελληνικές παθογένειες που υπάρχουν σε όλη τη δηµόσια
διαχείριση.
Θα ήθελα να ολοκληρώσω λέγοντας ότι φυσικά καταψηφίζουµε τις τροπολογίες για την ψηφιακή εκποµπή που αφορούν
τη «DIGEA» και όλα αυτά τα σκανδαλώδη συµβόλαια που έχουν
γίνει χωρίς σεβασµό προς τους διεθνείς και ευρωπαϊκούς διαγωνισµούς, καθώς και την τροπολογία για την ΕΡΤ.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τον λόγο έχει ο
κ. Μουτσινάς.
ΠΑΡΙΣΗΣ ΜΟΥΤΣΙΝΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, έχει ιδιαίτερη σηµασία –πάντα το τονίζαµε- η
απλοποίηση και η κωδικοποίηση των νόµων. Θεωρώ ότι σήµερα
υπάρχει σε πρώτη φάση µία κωδικοποίηση, µία συστηµατοποίηση ενός νόµου, προσιτού και κατανοητού στον πολίτη, αλλά καθόλου εφαρµοστικού, όπως αναφέραµε προηγουµένως. Είναι
ένας νόµος ο οποίος περιγράφει γενικά το πρόβληµα και παραπέµπει τα σοβαρά θέµατα στο µέλλον µε υπουργικές αποφάσεις
και προεδρικά διατάγµατα. Το ένα θέµα είναι αυτό.
Απ’ ό,τι αντιλαµβανόµαστε, πρόκειται να υπογράψετε τριάντα
έξι υπουργικές αποφάσεις και τρία προεδρικά διατάγµατα. Αυτά
είστε υποχρεωµένος να τα υπογράψετε εντός οκτώ µηνών και
εφ’ όσον σ’ αυτό το διάστηµα δεν ανταποκριθείτε, σας δίνουν
ακόµα έξι µήνες, δηλαδή ξεπερνούµε τον ένα χρόνο. Άρα, γιατί
κακιώσατε σήµερα τον ειδικό αγορητή των Ανεξάρτητων Δηµοκρατικών Βουλευτών κ. Λοβέρδο που είπε ότι αυτή η ιστορία είναι
περίπου δύο χρόνια µε βάση την ελληνική εµπειρία; Εποµένως,
αυτό είναι πραγµατικό και σίγουρα δεν βοηθά στην επίλυση ενός
σοβαρού προβλήµατος που είναι η προσέλκυση επενδύσεων και
κυρίως η στήριξη της ελληνικής επιχείρησης.
Θα αναφερθώ στα άρθρα επί τροχάδην.
Το άρθρο 1 σχετικά µε το δηµόσιο συµφέρον έχει πολλές ασάφειες. Είναι πολύ γενικό αυτό περί δηµοσίου συµφέροντος.
Στην τελευταία παράγραφο του άρθρου 2 αφήνεται ο Υπουργός να προσθέτει στο Παράρτηµα Οικονοµικών Δραστηριοτήτων
νέες τέτοιες οικονοµικές δραστηριότητες, αλλά δεν µας λέει µε
ποια κριτήρια. Είναι ένα γενικό άρθρο, χωρίς να µας δίνεται το
κατευθυντήριο πλαίσιο.
Στο άρθρο 5, ενώ αναφέρεστε στους γενικούς όρους λειτουργίας, δεν αναφέρονται πουθενά οι συγκεκριµένοι όροι, ώστε οι
ενδιαφερόµενοι να γνωρίζουν τους όρους κατά τµήµα των οικονοµικών δραστηριοτήτων.
Στο άρθρο 6, για την υποχρέωση τήρησης ελάχιστων προτύπων στις οικονοµικές δραστηριότητες, δεν αναφέρονται και εκεί
σαφώς τα ελάχιστα πρότυπα. Επίσης, δεν προκύπτει ότι η επιχείρηση θα πρέπει να µπορεί να συλλέγει τα πιστοποιητικά αυτά
που χρειάζονται εντός του χρονικού διαστήµατος ή λιγότερα πιστοποιητικά κ.λπ.. Επίσης, δεν φαίνονται σαφώς οι ελεγκτικοί µηχανισµοί, καθώς και ποιες υπηρεσίες τους υποκαθιστούν ή
συνυπάρχουν. Αυτό έχει αναφερθεί από πάρα πολλούς. Είναι σίγουρο ότι θα δηµιουργηθούν πάρα πολλά και σοβαρά προβλή-
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µατα στο µέλλον, τα οποία εκ προοιµίου είναι σαφή.
Στο άρθρο 7 δηµιουργούνται οι προϋποθέσεις για αδιαφανείς
διευθετήσεις. Αυτό αναφέρεται και από την οικονοµική και κοινωνική επιτροπή.
Στο άρθρο 9 για την χορήγηση έγκρισης λειτουργίας δεν
υπάρχει ένα βασικό περίγραµµα ενεργειών για να γνωρίζει ο επιχειρηµατίας, αλλά και ο υπάλληλος.
Το άρθρο 11 είναι εντελώς ασαφές. Αναφέρεται στη χρήση
σπάνιων πόρων και άλλες τέτοιες περιπτώσεις.
Οι ασάφειες σε αυτό το νοµοσχέδιο είναι πάρα πολλές γιατί
έγινε βιαστικά, όπως αναφέραµε, και δεν ήρθε στη φάση αυτή
να αντιµετωπίσει τα πραγµατικά προβλήµατα που υπάρχουν. Παραπέµπετε στο µέλλον τα πιο σοβαρά θέµατα. Όµως, ξέρουµε
πολύ καλά ότι αν θέλουµε ένας νόµος να λειτουργήσει, πρέπει
να έχει λύσει τα βασικά, τα κοµβικά ζητήµατα και να αφήσουµε
τεχνικές διευθετήσεις και τεχνικές περιγραφές για το µέλλον.
Το άρθρο 12, για τη διαδικασία υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής, είναι άδικο γιατί αν εντός µηνός δεν γίνει αυτή δεκτή,
απορρίπτεται το αίτηµα, ενώ οι ευθύνες είναι αλλού.
Το άρθρο 13 αναφέρεται σε ένα παράβολο, χωρίς αναλογικά
ή προοδευτικά χαρακτηριστικά ανάλογα µε το µέγεθος της επιχείρησης. Είναι ενιαίο για κάθε δραστηριότητα.
Από το άρθρο 15 έως το άρθρο 17 δεν προσδιορίζονται
σαφώς οι οργανισµοί πιστοποίησης, συµµόρφωσης, η επιλογή
προτύπων και οι γενικές αρχές πιστοποίησης, γεγονός που δηµιουργεί τεράστιο πρόβληµα. Όλα αυτά αφήνονται για το µέλλον.
Το άρθρο 18 είναι αυτό που πολλοί επισήµαναν και το οποίο
πρέπει να αποσυρθεί. Ιδιαίτερα στην παράγραφο 6 αναφέρεστε
στη δηµιουργία ελεύθερων ζωνών. Εσείς δεν το βλέπετε σαν
πρόβληµα. Όµως, ξέρουµε πολύ καλά, κύριε Υπουργέ, ότι στις
ελεύθερες ζώνες είναι πολύ υποβαθµισµένα τα εργατικά δικαιώµατα, δεν εφαρµόζεται η εργατική νοµοθεσία. Κι αυτό τελικά
στην Ελλάδα δεν πάει άλλο, γιατί έχουµε υποβαθµίσει πάρα πολύ
τα εργατικά δικαιώµατα, έχουν υποβαθµιστεί οι µισθοί ιδιαίτερα
στους νέους ανθρώπους. Υπάρχει πραγµατικά η κατάργηση του
ευρωπαϊκού κεκτηµένου. Όποτε µας βολεύει και θέλουµε να
εφαρµόσουµε πράγµατα, τα οποία είναι δύσκολα για την ελληνική πολιτεία –στα θέµατα αυτά κωφεύετε- αναφερόµαστε στην
Ευρωπαϊκή Ένωση.
Στο άρθρο 23 εκεί πραγµατικά υπάρχει η καθιέρωση των οργανισµών, των φορέων ελέγχου. Όµως, για τους ελεγκτικούς αυτούς µηχανισµούς δεν γίνεται σαφές ποιες υπηρεσίες αντικαθίστανται και ποιες συνυπάρχουν. Αυτό είναι κάτι που το αφήνετε
ασαφές. Εκείνο που φαίνεται είναι ότι µάλλον µεταφέρονται στον
ιδιωτικό τοµέα. Αυτό πρέπει να αποσυρθεί. Πρέπει να γίνει
σαφές. Ο ελεγκτικός µηχανισµός πρέπει να είναι δηµόσιος και
να ασκείται από υπαλλήλους, οι οποίοι θα είναι ενηµερωµένοι,
θα εκπαιδεύονται. Αυτό είναι βασικό. Εφόσον η πιστοποίηση,
ακόµη και η υπεύθυνη δήλωση, η αδειοδότηση επαφίεται και
στους ιδιώτες, στα επιµελητήρια, νοµίζω ότι τελικά οι ελεγκτικοί
µηχανισµοί πρέπει να ανήκουν στο δηµόσιο. Αυτόν τον ρόλο θα
τον παίξει το δηµόσιο και πρέπει να τον παίξει µε σοβαρότητα
και µε υπαλλήλους ειδικευµένους, επιστήµονες µε προσόντα,
αλλά και µε συγκεκριµένη επιµόρφωση.
Το άρθρο 25 είναι σωστό. Εδώ γίνεται το Ηλεκτρονικό Μητρώο
Επιχειρήσεων, όπου είναι σωστό. Πρόκειται για διαδικτυακή
πύλη, η οποία θα πρέπει να λειτουργήσει µοναδικά. Πρέπει να
µπουν όλα τα στοιχεία των επιχειρήσεων εκεί µέσα, να µην υπάρχουν διάσπαρτα εδώ και εκεί.
Το άρθρο 27 αναφέρεται στα πρόστιµα και τις ποινές. Πιστεύω
ότι τα πρόστιµα πρέπει να εκλογικευτούν. Νοµίζω ότι οι ποινές
είναι πολύ αυστηρές, µπορούν να εκλογικευτούν.
Τώρα, επειδή έγινε πολλή κουβέντα σήµερα, κύριε Υπουργέ,
για τις τροπολογίες, καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά και εσείς
ότι δεν πάει άλλο αυτή η κατάσταση, µας έχει φέρει εκτός εαυτού. Νοµίζω ότι οι τροπολογίες έχουν επισκιάσει το νοµοσχέδιο.
Κάθε φορά οι τροπολογίες επισκιάζουν τα νοµοσχέδια. Οι περισσότερες τροπολογίες είναι εκτός του θέµατος του νοµοσχέδιου.
Πρέπει αυτό να σταµατήσει! Υποτιµάει και την Κυβέρνηση,
αλλά κυρίως υποτιµάει τη λειτουργία του Κοινοβουλίου.
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Θα σας πω µόνο ότι τελικά δεν κάνετε δεκτή µόνο, κύριε
Υπουργέ, µια τροπολογία για τα επιµελητήρια και την λειτουργία
τους, όταν ήταν η µόνη τροπολογία που αναφέρεται ακριβώς στο
θέµα του νοµοσχεδίου. Ήταν η µόνη τροπολογία! Την καταθέσαµε µε την κ. Μακρή. Δεν την κάνατε δεκτή, ενώ ξέρετε ότι
υπάρχουν 185 –αν δεν κάνω λάθος- Βουλευτές όλων των κοµµάτων, οι οποίοι συµφωνούν σε αυτήν την κατεύθυνση.
Άρα, οι τροπολογίες είναι στηµένες. Εξυπηρετούν κάποια συµφέροντα. Θα σας αποδείξω, κύριε Υπουργέ, την τροπολογία για
το θέµα του Μεγάρου Μουσικής. Θα θέλαµε να την ψηφίσουµε
πραγµατικά. Όµως, τώρα αποκαλύπτεται ότι τελικά είπατε ότι το
κάνουµε, για να δώσουµε τη δυνατότητα να πληρώσει το ΙΚΑ και
να πάρει ασφαλιστική ενηµερότητα, για να µπορέσει να λειτουργήσει. Πολύ ωραία! Γι’ αυτό είπαµε και εµείς ότι θα την ψηφίσουµε.
Τώρα αποκαλύπτεται ότι κάνετε µία νοµοτεχνική βελτίωση και
λέτε ότι τελικά στη συγκεκριµένη τροπολογία θα υπάρξει ρύθµιση των οφειλών του ΙΚΑ. Παρά το ότι θα πάρουν τα τρία εκατοµµύρια, θα ρυθµίσουν σε σαράντα οκτώ δόσεις τις οφειλές του
ΙΚΑ. Εποµένως, εδώ αυτήν τη στιγµή αµφιβάλλουµε αν θα πληρωθούν οι εργαζόµενοι, επειδή ξέρουµε πολύ καλά πώς λειτουργεί το ελληνικό δηµόσιο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ.
Νοµίζω ότι τελικά δεν πάει άλλο. Εµείς θα συµφωνήσουµε σε
κάποιες τροπολογίες. Ειλικρινά άκουσα την κυρία Φούντα να µιλάει για το πρόγραµµα µαθητείας. Είναι ιδιαίτερα σηµαντικό. Αδικούµε τελικά κάποιες τροπολογίες συναδέλφων που έρχονται.
Εγώ συµφωνώ µε την τροπολογία του κ. Μαρκόπουλου, γιατί
πρόκειται για εκατόν σαράντα οκτώ αλιείς που πρέπει να ικανοποιηθούν. Δεν διαφωνούµε. Όµως, όπως έρχονται στις δώδεκα
η ώρα τα µεσάνυχτα, δηλαδή την τελευταία στιγµή, στο παρά
πέντε, είναι αδύνατον να τις ψάξουµε και να δούµε αν πραγµατικά συντρέχουν λόγοι, ώστε να ψηφιστούν ή όχι, αν δηλαδή
έχουν σχέση µε το θέµα ή όχι. Δεν µπορεί να έρχονται τροπολογίες για τους αγροτικούς συνεταιρισµούς. Πρέπει να σταµατήσει
αυτό, κύριε Υπουργέ. Μας προσβάλλει όλους. Ο κ. Τσαυτάρης
όφειλε να το κάνει.
Εγώ είχα πάει στο Υπουργείο, ως τοµεάρχης της ΔΗΜΑΡ, στις
αρχές Σεπτεµβρίου και το πρώτο θέµα που έβαλα ήταν η επικαιροποίηση, συµπλήρωση και τροποποίηση του νόµου περί συνεταιρισµών, για να µπορέσουν να λειτουργήσουν. Δυστυχώς, ενώ
είπε «θα το φέρω άµεσα τον Οκτώβριο, Νοέµβριο κ.λπ.», δεν έχει
φέρει ένα σοβαρό νοµοσχέδιο µέχρι τώρα και συζητάµε µε τροπολογίες, παρατάσεις επί παρατάσεων και τέτοια.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συντοµεύετε,
κύριε συνάδελφε.
ΠΑΡΙΣΗΣ ΜΟΥΤΣΙΝΑΣ: Σε αυτήν τη λογική, λοιπόν, ψηφίζουµε
κάποιες τροπολογίες τις οποίες θα ήθελα να αναφέρω και να
κλείσω. Είναι η τροπολογία για τα κοινωνικά ιδρύµατα, γηροκοµεία κ.λπ.. Πρέπει, όµως, να απαλειφθεί ένας όρος που αφορά
ιδρύµατα που έχουν ποινικές ευθύνες. Είναι σε δικαστική διαδικασία. Αυτά δεν µπορούν να µπουν στη λογική αυτή. Να αφαιρεθεί, λοιπόν, αυτή η παράγραφος, γιατί πιστεύω ότι πρέπει να
ικανοποιηθούν.
Η τροπολογία που αφορά το θέµα του ΟΚΑΝΑ πιστεύω ότι
πρέπει να ψηφιστεί, για να πληρωθούν οι εργαζόµενοι. Όµως, ο
κ. Γεωργιάδης είδε «πόρτα και µπήκε» και έβαλε και άλλες δυο
τροπολογίες. Δεν πάει έτσι η κοινοβουλευτική διαδικασία!
Η τροπολογία που αφορά το θέµα του ΚΕΚ κι εγώ συµφωνώ
να ψηφιστεί. Δεν συµφωνώ µε την τροπολογία που αφορά στο
Μέγαρο Μουσικής, όπως εξελίχθηκε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ,
συντοµεύετε, κύριε συνάδελφε.
ΠΑΡΙΣΗΣ ΜΟΥΤΣΙΝΑΣ: Επίσης, ήθελα να πω ότι ψηφίζω
«παρών» στην τροπολογία του ΥΠΕΚΑ για το θέµα της Ρεβυθούσας, γιατί ενώ ξεκίνησαν τα έργα αυτά µε κρατική υποστήριξη,
τώρα ιδιωτικοποιείται µε έναν τρόπο που είναι περίεργος. Εποµένως, δεν έχει νόηµα να δώσουµε και ένα κοµµάτι της…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε,
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κύριε συνάδελφε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γίνεται γνωστό στο Σώµα ότι
από τα άνω δυτικά θεωρεία παρακολουθούν τη συνεδρίασή µας,
αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας
«ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία
του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, τριάντα οκτώ µαθήτριες και µαθητές και δύο εκπαιδευτικοί
από το Γυµνάσιο Νέας Κυδωνίας Χανίων.
Η Βουλή σάς καλωσορίζει και σας εύχεται «καλή πρόοδο».
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ορίστε, κύριε
Σταθάκη, έχετε τον λόγο για δευτερολογία. Έχετε τέσσερα
λεπτά και παρακαλώ να τηρείται ο χρόνος.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Κύριε Υπουργέ, κοιτάξτε, είναι ένα
φαινόµενο αυτό που ζούµε εδώ και µερικές µέρες. Όµως, φαντάζοµαι ότι επαναλαµβάνεται σε όλα τα νοµοσχέδια. Το φαινόµενο είναι πως έχουµε ένα νοµοσχέδιο, που, όπως χαρακτηριστικά είπε η Κοινοβουλευτική µας Εκπρόσωπος, έχει τριάντα έξι
άρθρα και έχουµε τροπολογίες, οι οποίες –δόξα τω Θεώ- ξεπέρασαν κάθε φαντασία.
Για να δούµε, όµως, τι είναι αυτές οι τροπολογίες. Υπονοήσατε
ότι είναι τριών κατηγοριών.
Σεβόµαστε την πρώτη: Διαδικαστικά που αφορούν τις εκλογές.
Βεβαίως.
Πάµε στη δεύτερη. Η δεύτερη κατηγορία –για την οποία µας
εγκαλέσατε µάλιστα γιατί δεν ψηφίζουµε- αφορά στις πληρωµές
των εργαζοµένων σε διάφορους οργανισµούς. Βεβαίως.
Και η τρίτη κατηγορία είναι θέµατα τα οποία εκκρεµούν και
απειλούν µε διάφορους τρόπους διάφορους θεσµούς να κλείσουν, να διαλυθούν ή οτιδήποτε άλλο.
Επιτρέψτε µου για ένα λεπτό να σας θυµίσω αυτήν τη στιγµή
τι αµαρτίες παρελθόντων χρόνων ήρθαν ως τροπολογίες. Οι
αµαρτίες στους γεωργικούς συνεταιρισµούς, οι αµαρτίες στο θεσµικό πλαίσιο για τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης, οι αµαρτίες για
τα θέµατα του Μεγάρου Μουσικής και άλλων, οι αµαρτίες για τα
κοινωνικά ιδρύµατα που ασχολούνται µε την κοινωνική φροντίδα
και πολλά άλλα.
Και λέω ότι είναι αµαρτίες, διότι διαπιστώνουµε εκ των πραγµάτων ότι φέρνετε ρυθµίσεις οι οποίες προσπαθούν να απαντήσουν σε ένα οξύ πρόβληµα αυτών όλων των θεσµών. Δεν έχετε
φέρει ούτε ένα θεσµικό σύστηµα το οποίο να λύνει τις αµαρτίες
του παρελθόντος. Διότι προφανώς αυτοί και άλλοι φορείς έζησαν µία µακρά περίοδο κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ εναλλάξ µε τη Νέα
Δηµοκρατία, στην οποία συσσωρεύτηκαν όλα αυτά τα προβλήµατα. Και έρχεστε τώρα χωρίς να φέρνετε καµµία ρύθµιση, για
κανένα από αυτά τα θέµατα που να δίνει µία µόνιµη λύση και µας
λέτε «ελάτε να ψηφίσουµε αυτό το κοµµατάκι». Μετά θα έρθετε
να µας πείτε «και το άλλο, υπάρχει πρόβληµα».
Φαντάζοµαι ότι θα συµφωνήσετε µαζί µας ότι για να συζητάµε
για αυτά τα θέµατα θα ήταν πολύ καλύτερο εάν είχαµε µία ρύθµιση συνολική για το Μέγαρο Μουσικής, στην οποία θα εντασσόταν αυτό και άλλα προβλήµατα.
Θα συµφωνήσετε µαζί µου ότι θα ήταν πολύ καλύτερο εάν είχαµε µία συνολική ρύθµιση για τα κοινωνικά ιδρύµατα της
χώρας, η οποία θα ξεχώριζε τους αγγέλους από τους δαίµονες
–γιατί υπάρχουν και οι δύο στα κοινωνικά ιδρύµατα της χώραςκαι η οποία θα διευκόλυνε όλο αυτό το σύστηµα να µπορέσει να
σταθεί στα πόδια του και µε την κρατική αρωγή να συνεχίσουν
αυτοί που πρέπει να συνεχίσουν και να σταµατήσουν αυτοί που
δεν πρέπει να συνεχίσουν.
Θα είχαµε πολύ καλύτερη ευκαιρία εάν είχαµε ένα νόµο λειτουργικό για τους γεωργικούς συνεταιρισµούς µε τις συσσωρευµένες αµαρτίες.
Αντ’ αυτού έρχονται αυτές οι ρυθµίσεις που περιλαµβάνουν
κατά κανόνα δύο στοιχεία, τα οποία είναι προβληµατικά. Το ένα
στοιχείο είναι «ελάτε να βρούµε έναν τρόπο να πληρώσουµε τους
εργαζόµενους» παραβιάζοντας την κείµενη νοµοθεσία περί φορολογίας ασφαλιστικών εισφορών και άλλων τινών και το δεύτερο, ακόµα όµως πιο προβληµατική έως οξύ, είναι «ελάτε να
ξεκαθαρίσουµε και τα ποινικά που έχουν συσσωρευτεί από την
αµαρτωλή περίοδο των προηγούµενων δεκαπέντε-είκοσι χρό-
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νων». Δεν γίνονται και τα δύο µαζί για όλο αυτό το σύστηµα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Επαναλαµβάνω ότι µέσα σε ένα νοµοσχέδιο µας ήρθαν θέµατα
για πέντε τεράστιους τοµείς εν ριπή οφθαλµού και καλούµαστε
εµείς να απαντήσουµε εάν συµφωνούµε ή διαφωνούµε. Διαφωνούµε µε τον τρόπο νοµοθεσίας. Προηγείται η ρύθµιση η θεσµική.
Το παράδειγµα µε τις ψηφιακές είναι πολύ χαρακτηριστικό.
Και σας θέτω το ερώτηµα: Το ΕΣΡ δεν έχει ρυθµίσει το σύστηµα
για τα περιφερειακά κανάλια. Η «DIGEA» δεν έχει ρυθµίσει το ζήτηµα, γιατί σκέφτεται µε πολύ στενά οικονοµικά συµφέροντα. Και
φέρνουµε µία ρύθµιση µετάβασης από τον έναν κόσµο στον
άλλο πρώτον, χωρίς κάποια σκέψη από το ΕΣΡ, χωρίς κάποια
σκέψη από το «DIGEA» και χωρίς κάποια σκέψη από τις τεχνικές
υπηρεσίες του Υπουργείου.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ
κύριε συνάδελφε, συντοµεύετε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Κλείνω. Ένα λεπτό θα χρειαστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Όχι, ένα λεπτό.
Είναι πολύ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Δεύτερον, µας κατηγορήσατε ότι είµαστε πολύ καχύποπτοι για πολλές ρυθµίσεις. Ανάµεσα στους
άλλους, δώσαµε µεγάλη έµφαση στους αιγιαλούς. Θα επιµείνουµε γι’ αυτό, διότι τα δεδοµένα είναι µε το µέρος µας.
Η Κυβέρνησή σας πήρε χρήµατα από την Ευρωπαϊκή Ένωση
για να καθαρίσει τους αιγιαλούς από τις αυθαίρετες καταπατήσεις των ξενοδοχείων. Το πρόγραµµα ξεκίνησε, αν θυµάµαι, στην
προηγούµενη κυβέρνηση. Προχωράει; Εφαρµόζεται; Ή ανεστάλη;
Η αναστολή ενός τέτοιου προγράµµατος, που είναι πλήρως
χρηµατοδοτούµενο, σηµαίνει ότι υπάρχει κυβερνητική επιλογή
να αφήσετε τις αυθαιρεσίες στους αιγιαλούς ως έχει.
Δεύτερον, η εµµονή του Υπουργείου Οικονοµικών στο να φέρνει νοµοθεσία για τους αιγιαλούς, εγείρει ερωτήµατα, αν κάποιος
συνυπολογίσει το γεγονός ότι το ίδιο το Υπουργείο Οικονοµικών
φορολογεί µε το δικό του τρόπο 20%, αν ο αιγιαλός έχει παραδοθεί για εκµετάλλευση σε µια ιδιωτική εταιρεία ή σε έναν ιδιώτη,
και φορολογεί µε 40%, αν τον χειρίζεται ο δήµος ή µια διαδηµοτική επιχείρηση. Είναι το ίδιο το Υπουργείο Οικονοµικών, το
οποίο, επαναλαµβάνω, µεροληπτεί υπέρ ενός συγκεκριµένου
τύπου αξιοποίησης µιας παραλίας.
Δοθέντων αυτών και µαζί µε την όλη συζήτηση που έχει ανοίξει
µε το ΤΑΙΠΕΔ, για την τουριστική «αξιοποίηση» της χώρας κοκ,
είµαστε και παραµένουµε εξαιρετικά επιφυλακτικοί, όταν ακούµε
τη λέξη «αιγιαλός» και µάλλον έχουµε δίκιο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε.
Παρακαλώ πολύ, να τηρείται ο χρόνος. Δεν µπορούµε να πηγαίνουµε σε διπλάσιο χρόνο.
Τον λόγο έχει ο κ. Μωραΐτης.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΘΑΝΟΣ) ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Εγώ θα προσπαθήσω να µην εξαντλήσω ούτε τα τέσσερα
λεπτά.
Θα επαναλάβω αυτό που είπα και το πρωί, κλείνοντας την τοποθέτησή µου, ότι έχουµε ένα νόµο-πλαίσιο, τον οποίο ψηφίζει
η Βουλή σήµερα, αλλά θα µου επιτρέψετε να πω ότι η δουλειά,
κύριε Υπουργέ, που υπάρχει µπροστά σας και µπροστά σε όλους
µας είναι πάρα πολύ µεγάλη. Δεν είναι καθόλου εύκολο οι δευτερογενείς αποφάσεις, οι οποίες θα ακολουθήσουν, και η συνεργασία µε τα άλλα Υπουργεία.
Το µόνο που θέλω να υπογραµµίσω και να πω πάλι είναι ότι
δεν θα ήθελα να δούµε το Υπουργείο Ανάπτυξης να αναλαµβάνει
και να µπαίνει σε έναν ρόλο άλλων Υπουργείων, κάτι το οποίο θα
µπερδέψει τα πράγµατα και θα δηµιουργήσει συγχύσεις.
Έρχοµαι τώρα σε δύο συγκεκριµένες τροπολογίες, στις οποίες αναφέρθηκα το πρωί. Η πρώτη είναι η τροπολογία 1449
του Υπουργείου Ναυτιλίας. Χαιρόµαστε, γιατί κάναµε τρεις συγκεκριµένες προτάσεις προς τον Υπουργό κ. Βαρβιτσιώτη και
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πράγµατι έκανε αποδεκτές τις προτάσεις αυτές.
Στην τροπολογία του Υπουργείου Οικονοµικών 1455 αφαιρέθηκε όλο το πρώτο µέρος, µε το οποίο διαφωνούσαµε, και θα
ψηφίσουµε και αυτήν την τροπολογία.
Δεν θα ψηφίσουµε την τροπολογία 1458 των τριών συναδέλφων Βλαχογιάννη, Νταβλούρου και Κυριαζίδη, όχι γιατί διαφωνούµε µε το πλαίσιο το οποίο θέτει, αλλά µε τον τρόπο, κύριε
Πρόεδρε. Αυτή η τροπολογία κατατέθηκε από τον κ. Δένδια, απεσύρθη, κατατέθηκε από τρεις συναδέλφους και αγγίζει πάρα
πολύ σηµαντικά θέµατα. Θέλουµε αυτά να έλθουν και να συζητηθούν στις επιτροπές µας, στην Ολοµέλεια και όχι µε αυτόν τον
τρόπο, που πιστεύω δηµιουργεί προβλήµατα και δεν δίνει λύσεις.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Σας ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει η κ. Μακρή.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Τελικά η µόνη
τροπολογία, η οποία ήταν σχετική µε το νοµοσχέδιο ήταν η τροπολογία που καταθέσαµε µε τον κ. Παρίση Μουτσινά, από τους
Ανεξάρτητους Δηµοκρατικούς Βουλευτές, για το θέµα των επιµελητηρίων.
Ωστόσο, παρ’ όλο που είναι η πολλοστή φορά –είχε έλθει και
από τη Δηµοκρατική Αριστερά στο νοµοσχέδιο για την εποπτεία
των τραπεζών, ήλθε και από τον ΣΥΡΙΖΑ στο νοµοσχέδιο για τις
λαϊκές αγορές– καταθέσαµε µε τον κ. Μουτσινά τρίτη φορά στο
σχετικό νοµοσχέδιο, που είναι ακόµη πιο σχετικό, γιατί δίνετε αρµοδιότητες και µεγάλο βάρος, κύριε Υπουργέ, στα επιµελητήρια
σχετικά µε τη διαδικασία απλούστευσης της αδειοδότησης των
επιχειρήσεων. Βέβαια, πώς θα υπάρξουν αυτά τα επιµελητήρια;
Δεν περιµέναµε να την κάνετε αποδεκτή, διότι καταλαβαίνουµε
ότι θα πρέπει να έχει την υπογραφή της Νέας Δηµοκρατίας και
του ΠΑΣΟΚ, αν και τις είχε, γιατί όταν ήλθε πρώτη φορά είχε τις
υπογραφές όλων των Βουλευτών του ΠΑΣΟΚ και συνολικά τις
υπογραφές εκατόν ογδόντα πέντε Βουλευτών.
Ωστόσο, δεν µπήκατε στον κόπο να µας εξηγήσετε για ποιο
λόγο δεν γίνεται αποδεκτή και στερείτε από τα επιµελητήρια τον
µοναδικό τρόπο που έχουν για να µπορέσουν να διαβιώσουν,
γιατί δεν θα υπάρχουν στο µέλλον.
Προχωρώντας στις τροπολογίες, είχαµε πει ότι τελικά θα στηρίξουµε την τροπολογία για το θέµα της πληρωµής των εργαζοµένων στο Μέγαρο Μουσικής, όπως είπε η Κοινοβουλευτική µας
Εκπρόσωπος κ. Κουντουρά, συγκεκριµένα για λόγους κοινωνικής
ευαισθησίας, για να πληρωθούν επιτέλους οι απλήρωτοι εργαζόµενοι. Στις επανειληµµένες µας, όµως, τοποθετήσεις και ερωτήσεις, µας είχατε εξηγήσει ότι για να εισπράξει το Μέγαρο
Μουσικής τα 3 εκατοµµύρια ευρώ της κρατικής επιχορήγησης,
θα πρέπει να ανασταλεί η υποχρέωση της κατάθεσης ασφαλιστικής και φορολογικής ενηµερότητας µέχρι τις 31 Αυγούστου του
2014.
Και είπαµε εντάξει, να γίνει αυτό, µόνο µε τη διασφάλιση ότι
θα πληρωθούν οι εργαζόµενοι.
Είπατε ότι θα πληρωθούν οι εργαζόµενοι, ωστόσο έρχεστε την
τελευταία στιγµή και βάζετε µια νοµοτεχνική παρέµβαση, όπου
προσθέτετε κι άλλα στο τελευταίο εδάφιο. Δεν φτάνει µόνο δηλαδή το ότι αναστέλλεται η υποχρέωση να καταθέσουν ασφαλιστική και φορολογική ενηµερότητα για τις οφειλές που έχουν
προς το ΙΚΑ, αλλά έρχεστε και τους κάνετε ένα «δώρο» και λέτε
ότι όλες οι οφειλές που έχουν προς το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ τις περιόδους
απασχόλησης µέχρι τον Απρίλιο του 2014, ρυθµίζονται και εξοφλούνται σε σαράντα οκτώ µηνιαίες ισόποσες δόσεις.
Εσείς επιµένατε ότι αν δεν µας αρέσει, να µην τη στηρίξουµε
την τροπολογία. Έτσι µας είπατε προηγουµένως. Σας είχαµε πει
όµως ότι το πρόβληµά µας ήταν ότι υπήρχαν δύο µέτρα και δύο
σταθµά ενάντια στους λαϊκατζήδες, οι οποίοι σας ζητούσαν να
µην τους αφαιρείτε την άδεια, όταν δεν έχουν να προσκοµίσουν
ασφαλιστική και φορολογική ενηµερότητα. Και εκεί µε διθυράµβους διαρρηγνύατε τα ιµάτιά σας µέσα στις Επιτροπές Παραγωγής και Εµπορίου όταν συζητούταν το συγκεκριµένο νοµοθέτηµα
για τις λαϊκές αγορές και λέγατε ότι δεν γίνεται αυτό, γιατί δεν
υπάρχουν πολίτες οι οποίοι είναι άνισοι απέναντι στο νόµο και
θα πρέπει όλοι να πληρώνουν τις υποχρεώσεις τους. Αυτό είχατε
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πει.
Τώρα έρχεστε και κάνετε δώρο όλες τις υποχρεώσεις που
έχουν για τις ασφαλιστικές εισφορές στο ΙΚΑ και αναρωτιόµαστε
αν θα κάνετε το ίδιο για την περίπτωση των λαϊκατζήδων και των
εµπόρων, που δεν έχουν αυτήν τη στιγµή ασφάλιση, γιατί δεν
µπορούν να πληρώσουν ασφαλιστικές εισφορές στον ΟΑΕΕ; Και
είναι εκατοµµύρια κόσµος ανασφάλιστος αυτήν τη στιγµή και παρακαλάει να δώσετε και εκεί µια αναστολή ενός µήνα στους εµπόρους που δεν µπορούν να πληρώσουν.
Είναι ανασφάλιστες ακόµα και οι εγκυµονούσες γυναίκες.
Είναι ανασφάλιστοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ανίατα νοσήµατα.
Είναι ανασφάλιστοι άνθρωποι στον ΟΑΕΕ οι οποίοι πάσχουν από
καρκίνο. Και έρχεστε και δίνετε σαράντα οκτώ ισόποσες δόσεις
στο Μέγαρο Μουσικής; Μα δεν θα εισπράξει τα 3 εκατοµµύρια
ευρώ;
Συγγνώµη, δηλαδή, αλλά µετά από αυτό καταλαβαίνετε ότι δεν
µπορούµε να στηρίξουµε ούτε αυτήν την τροπολογία, που είχαµε
όλη την καλή διάθεση για λόγους κοινωνικής ευαισθησίας να
στηρίξουµε.
Όσον αφορά τώρα –επειδή δεν έχω το χρόνο– το θέµα της
τροπολογίας που έφερε ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος ο κ. Ασηµάκης Παπαγεωργίου, παραχωρείτε ολόκληρη έκταση που ανήκει στη νήσο Ρεβυθούσα στη ΔΕΣΦΑ.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Μα, τη ΔΕΣΦΑ εσείς δεν την πουλήσατε και αυτήν τη στιγµή
είναι σε διαπραγµάτευση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα ενηµερωθεί και η Βουλή; Έχει 1 δισεκατοµµύριο ευρώ πάγια περιουσιακά στοιχεία, 262 εκατοµµύρια ευρώ κρατικές επιχορηγήσεις
µε εγγύηση του ελληνικού δηµοσίου και την πουλήσατε για 300
εκατοµµύρια ευρώ στις ΟΚΑ; Και τότε λέγατε ότι πρέπει να τη
θυσιάσουµε ως Ιφιγένεια, προκειµένου να επιλέξει το Saint Denis
και το Αζερµπαϊτζάν να περάσει ο αγωγός ΤΑΠ και όχι ο αγωγός
Ναµπούκο; Κοροϊδευόµαστε; Και θα τους κάνουµε τώρα δώρο
και τη Ρεβυθούσα;
Και λέτε ότι αν αλλάξει η µετοχική σύνθεση της εταιρείας –που
θα αλλάξει το ξέρετε- θα έρθει ο Υπουργός Οικονοµικών να ορίσει το αντάλλαγµα; Ποιος σας εµπιστεύεται για αυτό το αντάλλαγµα; Εδώ δώσατε το Ελληνικό αντί πινακίου φακής και δεν
είχατε υπολογίσει –λέει- τα Ολυµπιακά Ακίνητα και την περιουσία
την οποία είχε και τη δώσατε ούτε µε 70 ευρώ το τετραγωνικό
µέτρο! Γιατί δεν απαντάτε ούτε στις ερωτήσεις για το πόσο είναι
το τίµηµα µε το οποίο δώσατε το Ελληνικό, αντί πινακίου φακής,
που είναι τσάµπα, στον κ. Λάτση;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συντοµεύετε,
κυρία συνάδελφε.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κλείνω, κύριε Πρόεδρε.
Αυτό, λοιπόν, κάνατε. Θα σας εµπιστευτούµε εµείς να δώσουµε περιουσία και µετά να κρίνει ο Υπουργός Οικονοµικών το
αντίτιµο; Όχι. Τέτοια δωράκια δεν θα γίνουν. Δεν θα πουλήσουµε
τη δηµόσια περιουσία αντί πινακίου φακής. Μας συγχωρείτε
πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τον λόγο έχει ο
κ. Ψύρρας.
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα υπερψηφίσουµε την
τροπολογία για τον εξορθολογισµό και την εξυγίανση των προνοιακών φορέων, γνωρίζοντας βεβαίως ότι δεν λύνεται µε αυτόν
τον τρόπο το πρόβληµα και ότι θα πρέπει να έρθει ένας µεγάλος
πραγµατικά νόµος, που να ξεχωρίσει και να τακτοποιήσει αυτούς
τους συγκεκριµένους φορείς.
Όσον αφορά την τροπολογία 1450, αυτή που αναφέρεται επί
µακρόν για κάποιες τάξεις στα ΕΠΑΣ και στο ΣΕΠ, υπάρχει πίσω
από την προσπάθεια να απαλειφθεί ένα δηµιουργηµένο κενό στις
σχολές του ΑΕΠ, µια άλλη ιστορία τσαπατσουλιάς.
Από τον Απρίλιο του 2013 είχε αρχίσει το πρόγραµµα «Εγγύηση για την νεολαία», το ευρωπαϊκό πρόγραµµα το οποίο εξασφαλίζει ότι όλοι οι νέοι κάτω των είκοσι πέντε ετών, αν εγγραφούν σε υπηρεσίες απασχόλησης µέσα σε τέσσερις µήνες από
την αποφοίτησή τους, παίρνουν µια θέση εργασίας, µαθητείας ή
άσκησης. Στη Φινλανδία, για παράδειγµα, 83% των νέων έχουν
λάβει σε ένα τέτοιο τρίµηνο τέτοιες θέσεις. Αντιλαµβάνεστε ότι
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είναι πάρα πολύ σηµαντικό.
Στην περίπτωση της Ελλάδας ας πάµε. Η Ελλάδα υπέβαλε το
σχέδιό της για την ανεργία των νέων -πράγµα που µας καίει- στις
31 Δεκεµβρίου 2013, δηλαδή, την τελευταία µέρα της προθεσµίας. Τώρα µε την διαδικασία της τροπολογίας ερχόµαστε να
κλείσουµε αυτό το συγκεκριµένο κενό, για να µπορέσουµε να
µπούµε ουσιαστικά και να ξεκινήσει αυτό το πρόγραµµα.
Τέλος πάντων, κάλλιο αργά παρά ποτέ, θα το υπερψηφίσουµε.
Εκεί πέρα όµως που κάποιος µπορεί κυριολεκτικά να αγανακτεί, γιατί µόνο η λέξη «αγανάκτηση» είναι δυνατόν να περιγράψει αυτό το συναίσθηµα, είναι η περίπτωση της τροπολογίας του
κ. Κόλλια –«λέγε µε Τσαυτάρη»- για τους συνεταιρισµούς.
Ξανά και ξανά και ξανά παρατάσεις. Είναι η τέταρτη παράταση
µέχρι τώρα. Όσο και αν φωνάζουµε εµείς, «στου κουφού την
πόρτα». Το ΥΠΑΑΤ ακολουθεί τους δικούς του ρυθµούς, τους
ρυθµούς της αδράνειας και της απραξίας. Και µάλιστα αυτήν την
αδράνεια την ονοµάζει αγροτική πολιτική.
Ο κ. Τσαυτάρης µόνο διαπιστώσεις κάνει και εξαντληµένες ρητορείες, ότι δήθεν ο αγροτικός τοµέας είναι ο πυλώνας της οικονοµίας µας. Και στην πράξη αυτόν τον πυλώνα δεν µπορούµε
να τον ενεργοποιήσουµε. Ήδη από τον προηγούµενο Ιούνιο είχε
υποσχεθεί ότι θα ερχόταν στη Βουλή νέος νόµος για τους συνεταιρισµούς. Και αυτός ο νόµος ακόµα έρχεται. Δηλαδή, αν αυτήν
τη στιγµή –να το πω χαριτολογώντας– µας έφερνε το νόµο Παπαναστασίου για τους συνεταιρισµούς, τουλάχιστον θα είχαµε
µια σοβαρή βάση για να συζητάµε, να ξεκινήσουµε ένα απλό
πράγµα.
Φυσικά εµείς δε θα ψηφίσουµε αυτήν την τέταρτη παράταση,
γιατί δεν µπορούµε να µετατρεπόµαστε σε συνενόχους της
αδράνειας. Ψηφίστηκε τελευταία φορά στις 31 Δεκεµβρίου, τελευταία µέρα του χρόνου ήταν η παράταση. Στις 30 Απριλίου εξέπνευσε η επόµενη παράταση. Τώρα ξανά τέσσερις µήνες ζητάτε.
Γιατί; Για να προσαρµοστούν, λέει, οι συνεταιρισµοί που δεν προσαρµόστηκαν.
Οι συνεταιρισµοί που δεν προσαρµόστηκαν και δεν έχουν τακτοποιηθεί, κύριε Υπουργέ, δε θα τακτοποιηθούν. Κοροϊδεύουν.
Και να πω και κάτι χειρότερο; Πιθανώς όχι απλώς κοροϊδεύουν,
αλλά έχουν λάβει από κάποιους πονηρές διαβεβαιώσεις, ότι
«Αφήστε το να πάει έτσι το πράγµα και εν συνεχεία βλέπουµε.
Περνώντας ο καιρός όλο και θα γίνονται λογής-λογής τακτοποιήσεις».
Εµείς δε θα ψηφίσουµε ούτε αυτή ούτε καµµία άλλη παράταση.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τον λόγο έχει η
κ. Σταµπουλή, για προτασσόµενη δευτερολογία.
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αναγκάζοµαι τελευταία στιγµή
να τοποθετηθώ στην τροπολογία µε γενικό αριθµό 1458 και ειδικό 69 των συναδέλφων κ. Βλαχογιάννη, Νταβλούρου και Κυριαζίδη, διότι πρόκειται για µια τροπολογία και για ένα φαινόµενο, το οποίο προσπαθώ να βρω ποιο κινηµατογραφικό έργο
µου θυµίζει. «Το κορίτσι µε τις δυο µητέρες»; Έχουµε εδώ την
τροπολογία µε τους δυο πατέρες. Έναν τον κ. Δένδια που την
έφερε χθες και µια τριάδα πατέρων που την ξαναφέρνει σήµερα.
Μου θυµίζει κανένα έργο µε ζόµπι; Η τροπολογία αυτή υποτίθεται ότι αποσύρθηκε, πέθανε χθες και σήµερα ξανάρθε ως ζόµπι.
Αλλά τα ζόµπι δεν είναι χορτοφάγα.
Τι λέει, λοιπόν, αυτή η τροπολογία; Έχει ένα άρθρο, πρώτο,
το οποίο αφορά στην τοποθέτηση εισαγγελικού λειτουργού στην
έδρα της Διεύθυνσης Διαχείρισης και Ανάλυσης Πληροφοριών
της Ελληνικής Αστυνοµίας.
Βέβαια η συλλογή και διαχείριση πληροφοριών είναι πάντα µια
αµφιλεγόµενη ιστορία. Σε µια τέτοια ιστορία η εµπλοκή εισαγγελικού λειτουργού, που θα ελέγχει τη νοµιµότητα, είναι µια εγγύηση για το σεβασµό των νόµιµων δικαιωµάτων των πολιτών,
για τους οποίους συλλέγονται και σε βάρος των οποίων χρησιµοποιούνται αυτές οι πληροφορίες. Άρα µια τέτοια εγγύηση δύσκολα θα την απέρριπτε κανείς.
Όµως, το άρθρο 1 είναι το τυρί. Διότι υπάρχει και η φάκα η
οποία βρίσκεται στο άρθρο 2. Σε αυτό το άρθρο 2, λοιπόν, που

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΛΓ’ - 7 ΜΑΪΟΥ 2014

τροποποιεί το ν.4249/14, δηλαδή νόµο ψηφισµένο πριν από δύοδυόµισι µήνες, τι λέει η παράγραφος 4, που προστίθεται;
Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µετά από πρόταση του
Υπουργού Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη µπορούν
κατά παρέκκλιση των διατάξεων του παρόντος νόµου –είπαµε
δύο µήνες δεν έχει που τον ψηφίσατε, το µελάνι δεν στέγνωσε–
να τίθενται υπό ενιαία διοίκηση, να µετονοµάζονται, να αναπτύσσουν κοινές δράσεις και προγράµµατα ή να συγχωνεύονται υπηρεσίες ή νοµικά πρόσωπα του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη που εποπτεύονται απευθείας από τον
Υπουργό ή από άλλα Όργανα του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης
και Προστασίας του Πολίτη και ανήκουν είτε στον ίδιο φορέα είτε
σε διαφορετικούς φορείς του Υπουργείου, να µεταβάλλονται η
έδρα, οι αρµοδιότητες, η οργάνωση, η λειτουργία και η αποστολή τους και να ρυθµίζεται κάθε άλλο σχετικό ζήτηµα.
Κατ’ αρχάς, ποια είναι τα νοµικά πρόσωπα του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη που εµπλέκονται σε
αυτήν τη ρύθµιση; Μπορούµε να το µάθουµε; Τι θα πει να µετονοµάζονται υπηρεσίες και νοµικά πρόσωπα; Για παράδειγµα, τα
κέντρα κράτησης ή στρατόπεδα συγκέντρωσης που σε λίγο θα
γίνουν στρατόπεδα εξόντωσης, διότι αποσύρονται και οι ΜΚΟ
που παρέχουν ιατρικές υπηρεσίες, διότι δεν καλύπτονται καν οι
δαπάνες τους – όχι οι αµοιβές τους…
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Σας παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα πάρουν κανένα άλλο όνοµα και θα λέγονται, ας πούµε, κέντρα παράτασης διαµονής, για να τηρηθεί το γράµµα αυτής της
γνωµοδότησης Νοµικού Συµβουλίου του κράτους;
Μήπως θα συγχωνεύονται και θα έχουν κοινή διοίκηση τα
στρατόπεδα συγκέντρωσης µε τις φερόµενες ως δοµές ανοιχτής
φιλοξενίας, ώστε κανένας να µην ξέρει ποιος είναι πού, πού είναι
οι ανήλικοι, πού είναι οι ενήλικες, πού είναι οι γυναίκες, πού είναι
τα παιδιά; Δηλαδή και οι ελάχιστες εγγυήσεις που ακόµη ελέγχονται και εφαρµόζονται πληµµελώς αυτήν τη στιγµή, και αυτές
να εξαφανιστούν;
Τι σηµαίνει ότι µεταβάλλεται η έδρα; Δηλαδή το κέντρο πρώτης υποδοχής φεύγει από τον Έβρο και πάει πού; Γιατί δεν
ιδρύεται άλλο κέντρο υποδοχής στα νησιά, που υπάρχει ανάγκη;
Τι σηµαίνει ότι µεταβάλλονται οι αρµοδιότητες, η οργάνωση, η
λειτουργία, η αποστολή και κάθε άλλο σχετικό ζήτηµα, τουτέστιν
και η απορρόφηση ευρωπαϊκών κονδυλίων;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Δόθηκαν 14 εκατοµµύρια ευρώ για security και 180.000 ευρώ
για ελαιοχρωµατισµούς και ηλεκτρικές συσκευές σε Πέτρου
Ράλλη και κέντρο κράτησης ανηλίκων –που λέγεται «Φιλοξενίας»
και θα αλλάξει και όνοµα– Αµυγδαλέζας;
Η κ. Μπρασέρ, η Εκπρόσωπος του Συµβουλίου της Ευρώπης,
που ήρθε σήµερα, τα ξέρει αυτά; Ενηµερώθηκε γι’ αυτά; Ενηµερώθηκε για το πώς εφαρµόζονται οι ευρωπαϊκές οδηγίες και πώς
χρησιµοποιούνται τα ευρωπαϊκά κονδύλια;
Προφανώς, δεν περιµένετε να ψηφίσουµε ένα τέτοιο ανοσιούργηµα που προστίθεται στο ήδη ανόσιο καθεστώς.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Επιτρέψτε µου να ολοκληρώσω, κύριε Πρόεδρε.
Επίσης, µια άλλη υπηρεσία που τίθεται σε κίνδυνο µε το ανοσιούργηµα σας είναι η Υπηρεσία Ασύλου και η Επιτροπή Προσφυγών. Μπορείτε να τις συγχωνεύσετε λοιπόν, µπορείτε να
τους αλλάξετε όνοµα, µπορείτε να τους αλλάξετε αποστολή,
µπορείτε να τις καταργήσετε; Γι’ αυτό ζητάτε εν λευκώ εξουσιοδότηση από τη Βουλή; Άλλο ένα ανοσιούργηµα που περιλαµβάνεται µέσα σε µια µόνο παράγραφο, σε λίγες αράδες και
προστίθεται στις επονείδιστες πρακτικές του συγκεκριµένου
Υπουργείου και του συγκεκριµένου Υπουργού.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ορίστε, κυρία
Μανωλάκου, έχετε τον λόγο.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Δευτερολόγησα, κύριε Πρόεδρε.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Με συγχωρείτε,
δεν το ήξερα.
Ορίστε, κυρία Κωνσταντοπούλου, έχετε τον λόγο.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ.
Κύριε Υπουργέ, βλέπω σιωπάτε. Περιµένετε µάλλον να µιλήσετε στο τέλος, που κανείς δεν θα έχει δευτερολογία, για να
πείτε µετά ότι όποιος θέλει µπορεί να αντιλέξει σε αυτά που λέτε.
Τώρα εν σχέσει µε όσα πολύ εύστοχα επεσήµανε η συνάδελφος κ. Σταµπουλή, φαίνεται ότι το πάθηµα δεν σας έγινε µάθηµα.
Γι’ αυτά ακριβώς τα θέµατα, τη µεταφορά έδρας υπηρεσιών του
Υπουργείου Δηµοσίας Τάξεως, δεν ήταν που έγινε µέσα σε αυτό
εδώ το Κοινοβούλιο νοθεία αποτελέσµατος από τον και τώρα
Προεδρεύοντα τον κ. Μαρκογιαννάκη, ο οποίος ισχυριζόταν ότι
πέρασε διάταξη, την οποία εψήφισε µόνο η Νέα Δηµοκρατία, και
αναγκαστήκατε να αποσύρετε στο τέλος τη διάταξη;
Τώρα, τη φέρνετε ως τροπολογία υπουργική, την αποσύρει ο
κ. Δένδιας, έρχεται ως τροπολογία βουλευτική των τριών συνήθως υπόπτων, λέτε ότι την αποδέχεστε και σας λέει ο εισηγητής
του ΠΑΣΟΚ «δεν την ψηφίζουµε». Ελπίζω -και προειδοποιώ- ότι
δεν θα ζήσουµε τις ένδοξες ηµέρες που ζήσαµε µε τη ζωντανή
νοθεία, την οποία βιώσαµε και για την οποία, ενώ διαµαρτυρόµουν εντονότατα, αγνοήθηκα.
Κάποιοι τα έριξαν στις υπηρεσίες και στους υπαλλήλους της
Βουλής. Κι εσείς, κύριε Πρόεδρε, κάνατε ότι δεν καταλάβατε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κάντε τη δουλειά σας τώρα και αφήστε ήσυχο τον Πρόεδρο.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Τη δουλειά µου κάνω και όχι τη
δουλίτσα µου και άλλες δουλίτσες, οι οποίες γίνονται µε αυτό το
κοινοβουλευτικό ξέπλυµα, το οποίο έχετε επιβάλει εσείς που µετατρέπετε το Κοινοβούλιο σε «πλυντήριο».
Τώρα, σας είπε ο κ. Σταθάκης για τα ευρωπαϊκά κονδύλια, τα
οποία έχετε πάρει, οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δηµοκρατίας, για να άρετε τις αυθαιρεσίες στους αιγιαλούς. Επειδή
ήρθε πριν από λίγο καιρό ο Γενικός Διευθυντής της ΟLAF, της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά της απάτης στον οποίο ανακοινώσατε εσείς, κύριε Χατζηδάκη, ότι θα φτιάξετε τώρα ένα νέο συντονιστικό όργανο κατά της απάτης της σχετικής µε τα ευρωπαϊκά
κονδύλια, πείτε µου σας παρακαλώ: είπατε στον κ. Κέσλερ τι κάνετε µε τους αιγιαλούς και µε αυτά τα κονδύλια;
Βέβαια, υποχρεώνοµαι να αναφερθώ για πολλοστή φορά στο
σκάνδαλο της «DIGIA», του «φωτογραφικού» διαγωνισµού που
µεθοδεύσατε, εξυπηρετώντας εκείνους που σας στηρίζουν και
στηρίζουν τη µνηµονιακή πολιτική, τους πυλώνες της κλεπτοκρατίας και της παρεοκρατίας σας.
Βέβαια αναφέροµαι ακόµα στην τροπολογία-«σκάνδαλο», τη
µε αριθµό 1456, µε την οποία –ακούστε, για να µην λέει κανείς
ότι δεν ήξερε τι ψήφισε- προβλέπεται ότι: «Τυχόν περιλήψεις διακηρύξεων, αποφάσεις και πράξεις κατακύρωσης και ανάθεσης
δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών και µελετών, καθώς και πράξεις της ανάληψης υποχρέωσης δαπάνης,
της απόφασης έγκρισης δαπάνης και της οριστικοποίησης της
πληρωµής που περιέχει το ακριβές καταβλητέο για κάθε επιµέρους δαπάνη ποσό, που έχουν υπογραφεί µέχρι τη δηµοσίευση
του παρόντος από τον Ειδικό Διαχειριστή της «ΕΡΤ ΑΕ», δεσµεύουν και παράγουν τα αποτελέσµατά τους από την ηµεροµηνία υπογραφής τους, υπό την προϋπόθεση της ανάρτησης στο
διαδίκτυο εντός µηνός από τη δηµοσίευση αυτού εδώ του
νόµου», δηλαδή της «ντροπολογίας».
Έχω καταθέσει στον κ. Καψή, ο οποίος παραιτήθηκε και έχει
το θράσος να διεκδικεί να γίνει και Ευρωβουλευτής -τι να πω!στις 14-2-2014 ερώτηση και αίτηση κατάθεσης εγγράφων, στην
οποία αναφέρω σωρεία σκανδαλωδών απευθείας αναθέσεων µε
εκταµιεύσεις υψηλότατων ποσών από τον κ. Γκίκα Μάναλη που
εσείς, η Κυβέρνησή σας, διόρισε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Σε µισό λεπτό ολοκληρώνω. Μην αγωνιάτε.
Ο κ. Καψής λείπει. Θα µου απαντήσετε εσείς γι’ αυτά τα ποσά
µε τα οποία εκ των υστέρων και µε προχρονολόγηση ή µεταχρονολόγηση εκταµιεύετε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ για τις τηλεοπτικές επιχειρήσεις που συνδέονται µε τους ίδιους, καναλάρ-
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χες, εργολάβους του δηµοσίου, τους οποίους µονίµως «χαϊδεύετε»; Θα µου απαντήσετε αν ελέγχθηκε ο Ειδικός Διαχειριστής; Η απάντησή σας είναι η «ντροπολογία» που φέρατε για να
καλύψετε και τον κ. Καψή;
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): 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, σαράντα µαθητές και µαθήτριες και δύο εκπαιδευτικοί από το Γυµνάσιο Νέας
Κυδωνίας Χανίων.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τα Χανιά έχουν σήµερα την τιµητική τους απ’ ό,τι βλέπετε,
κύριε Σταθάκη!
Αργήσατε λίγο να έρθετε. Τώρα θα προχωρήσουµε στην ψηφοφορία των άρθρων και σε λίγο τελειώνουµε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί των άρθρων και επί των τροπολογιών του σχεδίου
νόµου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας:
«Απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση οικονοµικής
δραστηριότητας και άλλες διατάξεις» και θα γίνει η ψήφισή τους
χωριστά.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 1 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): 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.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 2 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 3 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 3 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 4 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 4 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 5 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 5 έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 6 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 6 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
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Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 7 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 7 έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 8 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 8 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 9 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 9 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 10 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 10 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 11 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 11 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 12 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 12 έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 13 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 13 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 14 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 14 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 15 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 15 έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό κατά πλειοψηφία.
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Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 16 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 16 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 17 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 17 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 18 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 18 έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 19 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΑΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 19 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 20 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 20 έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 21 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 21 έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 22 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 22 έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 23 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 23 έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 24 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
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ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 24 έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 25 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 25 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 26 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 26 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 27 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 27 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 28 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 28 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 29 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 29 έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 30 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 30 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 31 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 31 έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 32 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 32 έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 33 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
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ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 33 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 34 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 34 έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 1435 και ειδικό αριθµό 47 όπως τροποποιήθηκε από τον
κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Παρών.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1435 και ειδικό αριθµό 47 έγινε δεκτή
όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό κατά πλειοψηφία
και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιον άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 1438 και ειδικό αριθµό 50 ως έχει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1438 και ειδικό αριθµό 50 έγινε δεκτή
ως έχει οµοφώνως και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιον
άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 1440 και ειδικό αριθµό 51 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1440 και ειδικό αριθµό 51 έγινε δεκτή
ως έχει κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιον
άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 1449 και ειδικό αριθµό 60 όπως τροποποιήθηκε από τον
κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Παρών.
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1449 και ειδικό αριθµό 60 έγινε δεκτή
όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό κατά πλειοψηφία
και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιον άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 1450 και ειδικό αριθµό 61 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1450 και ειδικό αριθµό 61 έγινε δεκτή
ως έχει κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιον
άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 1451 και ειδικό αριθµό 62 όπως τροποποιήθηκε από τον
κύριο Υπουργό;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1451 και ειδικό αριθµό 62 έγινε δεκτή
όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό οµοφώνως και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιον άρθρο.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 1454 και ειδικό αριθµό 65 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1454 και ειδικό αριθµό 65 έγινε δεκτή
ως έχει κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιον
άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 1455 και ειδικό αριθµό 66 όπως τροποποιήθηκε από τον
κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1455 και ειδικό αριθµό 66 έγινε δεκτή
όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό κατά πλειοψηφία
και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιον άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 1456 και ειδικό αριθµό 67 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1456 και ειδικό αριθµό 67 έγινε δεκτή
ως έχει κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιον
άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 1457 και ειδικό αριθµό 68 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1457 και ειδικό αριθµό 68 έγινε δεκτή
ως έχει κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιον
άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 1458 και ειδικό αριθµό 69 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΘΑΝΟΣ) ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1458 και ειδικό αριθµό 69 απορρίπτεται.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 1460 και ειδικό αριθµό 70 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1460 και ειδικό αριθµό 70 έγινε δεκτή
ως έχει κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιον
άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 1461 και ειδικό αριθµό 71 ως έχει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1461 και ειδικό αριθµό 71 έγινε δεκτή
οµοφώνως και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιον άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
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αριθµό 1463 και ειδικό αριθµό 73 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1463 και ειδικό αριθµό 73 έγινε δεκτή
ως έχει κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιον
άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 1464 και ειδικό αριθµό 74 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Παρών.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1464 και ειδικό αριθµό 74 έγινε δεκτή
ως έχει κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιον
άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 1466 και ειδικό αριθµό 76 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1466 και ειδικό αριθµό 76 έγινε δεκτή
ως έχει κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιον
άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 1467 και ειδικό αριθµό 77, όπως τροποποιήθηκε από τον
κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1467 και ειδικό αριθµό 77 έγινε δεκτή,
όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό κατά πλειοψηφία
και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιον άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 1468 και ειδικό αριθµό 78 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Παρών.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1468 και ειδικό αριθµό 78 έγινε δεκτή
ως έχει κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιον
άρθρο.
Εισερχόµαστε στην ψήφιση του ακροτελεύτιου άρθρου.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το ακροτελεύτιο άρθρο ως
έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Το ακροτελεύτιο άρθρο έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: «Απλούστευση της αδειοδότησης για την
άσκηση οικονοµικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις» έγινε
δεκτό κατά πλειοψηφία επί της αρχής και επί των άρθρων.
Η ψήφισή του στο σύνολο αναβάλλεται για άλλη συνεδρίαση.
Κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη
συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 19.53’ λύεται η συνεδρίαση για αύριο ηµέρα Πέµπτη 8 Μαΐου 2014 και ώρα 10.00’,
µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος: νοµοθετική εργασία, σύµφωνα µε την ηµερήσια διάταξη που έχει διανεµηθεί.
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

