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Αθήνα, σήµερα στις 25 Σεπτεµβρίου 2014, ηµέρα Πέµπτη και
ώρα 9.38’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου το Τµήµα Διακοπής Εργασιών της Βουλής (Γ’ σύνθεση) για
να συνεδριάσει υπό την προεδρία του Α’ Αντιπροέδρου αυτής κ.
ΙΩΑΝΝΗ ΤΡΑΓΑΚΗ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
Παρακαλείται ο κύριος Γραµµατέας να ανακοινώσει τις αναφορές προς το Τµήµα.
(Ανακοινώνονται προς το Τµήµα από τον κ. Αθανάσιο Δαβάκη,
Βουλευτή Λακωνίας, τα ακόλουθα:
Α. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
1516) Η Βουλευτής Λακωνίας κ. ΦΕΒΡΩΝΙΑ ΠΑΤΡΙΑΝΑΚΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Επιµελητήριο Νοµού Λακωνίας
εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για τον αναγκαστικό και άµεσο
τρόπο είσπραξης των ασφαλιστικών εισφορών και αιτείται ειδικών
ρυθµίσεων και την επιµήκυνση των δόσεων.
Παιδείας και Θρησκευµάτων
1517) Η Βουλευτής Μαγνησίας κ. ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεµόνων
του 3ου Δηµοτικού Σχολείου του ΔΔ Πουρίου του Δήµου Ζαγοράς-Μουρεσίου Νοµού Μαγνησίας εκφράζει τη διαµαρτυρία του
σχετικά µε την υποβάθµιση του εν λόγω δηµοτικού σχολείου από
διθέσιο σε µονοθέσιο.
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
1518) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται σε καταγγελίες πολιτών για τα προβλήµατα που µαστίζουν την ευρύτερη
περιοχή στις εργατικές κατοικίες της Λεύκας.
Πολιτισµού και Αθλητισµού
1519) Η Βουλευτής Μαγνησίας κ. ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Συνδικάτο Οικοδόµων και Συναφών Επαγγελµάτων Νοµού Μαγνησίας αιτείται την παράταση του
έργου συντήρησης και αποκατάστασης του Κάστρου των Παλαιών στο Βόλο, προκειµένου να διεξαχθούν συµπληρωµατικές
και αναγκαίες εργασίες.
Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Οικονοµικών,

Εθνικής Άµυνας
1520) Η Βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης κ. ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΞΟΥΛΙΔΟΥ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Οµοσπονδία Εργατοϋπαλλήλων Χηµικής Βιοµηχανίας Ελλάδος (ΟΕΧΒΕ) διαµαρτύρεται για τη
µη καταβολή του επιδόµατος ανθυγιεινής και επικίνδυνης εργασίας στα Ελληνικά Αµυντικά Συστήµατα (ΕΑΣ).
Οικονοµικών
1521) Οι Βουλευτές, Β’ Αθηνών κ. ΧΑΡΟΥΛΑ (ΧΑΡΑ) ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ, Επικρατείας κ. ΓΕΣΘΗΜΑΝΗ (ΜΑΝΙΑ) ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ,
Β’ Αθηνών κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ και Β’ Αθηνών κ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία ο Πανελλήνιος Σύλλογος Παραπληγικών παραθέτει τις προτάσεις του
σχετικά µε την ψήφιση της τροπολογίας που αφορά τον ΕΝΦΙΑ.
Οικονοµικών
1522) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται σε επενδυ
τικά σχέδια που εντάχθηκαν στον αναπτυξιακό νόµο στην περιοχή
αρµοδιότητας του Υπουργείου Μακεδονίας-Θράκης.
Επικρατείας, Πολιτισµού και Αθλητισµού
1523) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στο υπέρογκο κόστος των αρχαιολογικών ανασκαφών στην Αµφίπολη.
Παιδείας και Θρησκευµάτων
1524) Η Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΟΛΓΑ-ΝΑΝΤΙΑ ΒΑΛΑΒΑΝΗ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεµόνων Ηλιούπολης εκφράζει έντονα τα παράπονά της σχετικά
µε την υποβάθµιση της διδασκαλίας της δεύτερης ξένης γλώσσας.
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Οικονοµικών
1525) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αφορά τη διαφωνία για
την τοποθέτηση ατόµου στη θέση του επικεφαλής του τοµέα επικοινωνίας του ΟΠΑΠ.
Παιδείας και Θρησκευµάτων
1526) Ο Βουλευτής Μαγνησίας κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΕΪΚΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµαρχος Αλοννήσου του
Νοµού Μαγνησίας αιτείται την ένταξη του Γυµνασίου Αλοννήσου
στην κατηγορία των προς αναµοριοδότηση δυσπρόσιτων σχολείων.
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Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων
1527) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στην διακίνηση ακτινιδίων στην εγχώρια και διεθνή αγορά και τη µη τήρηση
των απαραίτητων προδιαγραφών του προϊόντος.
Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
1528) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας σύµφωνα µε το οποίο εκφράζεται
διαφωνία ως προς την τοποθέτηση ατόµου στη θέση του Γενικού
Γραµµατέα στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων
1529) Η Βουλευτής Λαρίσης κ. ΗΡΩ ΔΙΩΤΗ κατέθεσε αναφορά
µε την οποία ο Δήµαρχος Τεµπών του Νοµού Λάρισας περιγράφει
τη δυσµενή κατάσταση που βιώνουν οι κτηνοτρόφοι της περιοχής,
µετά την εµφάνιση κρουσµάτων του ιού του καταρροϊκού πυρετού
σε αιγοπρόβατα και αιτείται την εξεύρεση αποτελεσµατικής
λύσης.
Οικονοµικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας,
Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων
1530) Ο Βουλευτής Μαγνησίας κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΕΪΚΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύνδεσµος Ιδιοκτητών
Ταξί Βόλου και Ν. Ιωνίας «Ο ΑΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ» παραθέτει τις
προτάσεις του σωµατίου για τον ΟΑΕΕ και την εφορία λόγω αδυναµίας τους να ανταποκριθούν στην καταβολή των ληξιπρόθεσµων οφειλών τους.
Υγείας, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων
1531) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αφορά πόρισµα της ΕΔΕ
για στελέχη του Νοσοκοµείου «Άγιος Ανδρέας».
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων
1532) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται σε επιζήµια
προς το συµφέρον της ΔΕΠΑ καθυστέρηση, όσον αφορά το χειρισµό των διαδικασιών αποπληρωµής χρεών της προηγούµενης
εταιρείας προς την ως άνω εταιρεία/ΔΕΚΟ.
Τουρισµού, Οικονοµικών
1533) Οι Βουλευτές, Άρτης κ. ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ, Ιωαννίνων κ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ και Πρεβέζης κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ
κατέθεσαν αναφορά µε την οποία η Οµοσπονδία Τουριστικών Καταλυµάτων και Επιχειρήσεων Εναλλακτικών Μορφών Τουρισµού
Ηπείρου εκφράζει τη διαµαρτυρία της για τον άνισο τρόπο υπολογισµού του ΕΝΦΙΑ σε επιχειρήσεις του ίδιου κλάδου.
Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων
1534) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται σε ελέγχους
του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίµων.
Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων
1535) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στη δηµοπράτηση του έργου Πάτρα-Πύργος.
Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
1536) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στη συµµετοχή του Διοικητικού Συµβουλίου του Σωµατείου Εργαζοµένων
του Γενικού Νοσοκοµείου Πατρών στη συγκέντρωση έξω από το
Υπουργείο Υγείας ενάντια στις αξιολογήσεις.
Επικρατείας, Οικονοµικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας,
Πολιτισµού και Αθλητισµού
1537) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας αναφορικά µε το πως ο ΟΠΑΠ
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υποσκελίζει την «Intralot».
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων
1538) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Αγροτικός Συνεταιρισµός Μεσσαράς Ηρακλείου Κρήτης εκφράζει την αντίθεσή του στην
προσπάθεια να διοχετευτούν χρήµατα από την ΕΕ σε άλλες δράσεις άσχετες µε τη βελτίωση και την πιστοποίηση της ποιότητας
του ελαιολάδου.
Εξωτερικών
1539) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στο συλλαλητήριο υπέρ των Παλαιστινίων και της βοµβαρδιζόµενης Γάζας
που διοργανώθηκε στην περιοχή της Ξάνθης.
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων
1540) Ο Βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης κ. ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία η κ. Ελευθερία Συτµαλίδου εκφράζει τη διαµαρτυρία της για την άνιση µεταχείρισή της από τη
διοίκηση του «ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ».
Οικονοµικών
1541) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αφορά την παρέµβαση
του Επιµελητηρίου Αχαΐας προς τη Γενική Γραµµατεία Δηµοσίων
Εσόδων για τον συµψηφισµό των οφειλών.
Υγείας, Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
1542) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρει ότι θα αποσταλεί στο πειθαρχικό συµβούλιο του υπουργείου Υγείας το
πόρισµα της ένορκης διοικητικής εξέτασης που αφορά τις ευθύνες δύο υπαλλήλων του Νοσοκοµείου «Άγιος Ανδρέας» Πατρών.
Επικρατείας, Υφυπουργό στον πρωθυπουργό για την Δ.Ρ.Τ., Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων
1543) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αφορά παράνοµες απολύσεις στη Δηµόσια Τηλεόραση και εκκρεµότητες στα εργασιακά
θέµατα του προσωπικού.
Οικονοµικών
1544) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αφορά αναχρηµατοδότηση µεγάλου εκδοτικού οίκου της χώρας.
Τουρισµού
1545) Ο Βουλευτής Χανίων κ. ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΙΡΒΙΔΑΚΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία η Οµοσπονδία Ενοικιαζόµενων ΔωµατίωνΔιαµερισµάτων Νοµού Χανίων «Απτερα» διαµαρτύρεται για την καθυστέρηση αποπληρωµής των τουριστικών καταλυµάτων, που
όπως προβλέπεται δεν θα εξοφληθούν λόγω των αλλεπάλληλων
πτωχεύσεων των ρώσικων τουριστικών γραφείων.
Εσωτερικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, Τουρισµού
1546) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αφορά τη δήλωση του
νεοεκλεγέντα Δηµάρχου Δυτικής Αχαΐας κ. Χρήστο Νικολάου σχετικά µε την ασφάλεια στην πρόσβαση των ΙΧ επιβατικών αυτοκινήτων στην παραλία του Γιαννισκαρίου.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
1547) Ο Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Θεόδωρος Παναγιώτου εκφράζει τη διαµαρτυρία του για τις µειώσεις των επικουρικών συντάξεων σε συνταξιούχους του ΤΕΑΠΕΤΕ µε βάση το άρθρο 2 του
ν. 4042/2011.
Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, Διοικητικής Με-
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ταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
1548) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Σωµατείο Πανελλήνιας Ένωσης
Πτυχιούχων ΥΕΦΚΚ αιτείται τον έλεγχο της νοµιµότητας στην απόσπαση υπαλλήλων του κλάδου τους και την ακόλουθη επιστροφή
τους στην υπηρεσία τους και στα καθήκοντα που είχαν πριν την
απόσπασή τους.
Επικρατείας, Υγείας, Οικονοµικών
1549) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αφορά την απάντηση
του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών στις οµαδικές αγωγές για τις ληξιπρόθεσµες οφειλές του ΕΟΠΥΥ και τα χρέη των πρώην ταµείων.
Παιδείας και Θρησκευµάτων
1550) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Εθνική Οµοσπονδία για τα Δικαιώµατα του Αυτιστικού Φάσµατος εκφράζει την αντίθεση της ως
προς τη ψήφιση του νέου προτεινόµενου νόµου Ειδικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και αιτείται την ένταξη των προτάσεών της σ’αυτό.
Επικρατείας, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας,
Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό
1551) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αφορά στα λουκέτα που
πρόκειται να ακολουθήσουν στο χώρο της διαφήµισης.
Επικρατείας, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων
1552) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Πρόεδρος της Παγκαλαβρυτινής
Ένωσης, κ. Βαρβιτσιώτης Δηµήτριος αιτείται τη συµπερίληψη της
φράσης: «Ελληνικό Ολοκαύτωµα της περιόδου 1940-1944» στον
υπό ψήφιση αντιρατσιστικό νόµο δίπλα στην αναφορά «Εβραϊκό
Ολοκαύτωµα».
Υγείας, Εσωτερικών
1553) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αφορά δήλωση σε συνέντευξη του κ. Κατσίβελα, στην οποία φαίνεται να εκκρεµεί ΕΔΕ
εις βάρος ιατρού, ο οποίος κατά το δηµοσίευµα κατηγορήθηκε,
ενώ ήταν συνεπής στα καθήκοντά του.
Εθνικής Άµυνας, Οικονοµικών, Διοικητικής Μεταρρύθµισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
1554) Ο Βουλευτής Ευβοίας κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Σωµατείο Εργαζοµένων Αµυντικών Συστηµάτων ΑΒΕΕ Υµηττού εκφράζει τις αντιθέσεις του σχετικά µε τις περικοπές των µισθών των εργαζοµένων, που
ανέρχονται µέχρι και στο 60%, ιδιαίτερα στο εργατοτεχνικό προσωπικό.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
1555) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η κ. Ιωάννα Σακελλαρίου αιτείται
την αξιοποίηση όλων των διαθέσιµων χρηµατικών πόρων του προγράµµατος ΕΣΠΑ στην κάλυψη των κενών θέσεων των παιδικών
σταθµών.
Παιδείας και Θρησκευµάτων
1556) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Εθνική Συνοµοσπονδία Ατόµων
µε Αναπηρία και η Πανελλήνια Οµοσπονδία Γονέων και Κηδεµόνων Ατόµων µε Αναπηρία αιτούνται κάθε µορφής υποστήριξη και
επίλυση των προβληµάτων για την καλύτερη διαβίωση των ατόµων
και των παιδιών µε αναπηρία.
Εσωτερικών
1557) Ο Βουλευτής Λέσβου κ. ΠΑΥΛΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου αιτείται πρό-
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σθετη χρηµατοδότηση στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου για την
κάλυψη των αναγκών της ΠΕ Λέσβου.
Οικονοµικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
1558) Η Βουλευτής Α’ Πειραιώς κ. ΜΑΡΙΑ ΡΕΠΟΥΣΗ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο Εµπορικός Σύλλογος Πειραιά εκφράζει
έντονες αντιθέσεις µελών για ειδοποιήσεις ληξιπρόθεσµων οφειλών απλό το κέντρο είσπραξης ασφαλιστικών οφειλών.
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής
1559) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύνδεσµος Εταιρειών Φωτοβολταϊκών (HELAPCO) παραθέτει τις προτάσεις του για θεσµικές
ρυθµίσεις σχετικά µε την αυτοπαραγωγή ηλεκτρικού ρεύµατος.
Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό
1560) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αφορά στην δίωξη της
κόρης του Μανώλη Καψή για κατοχή και χρήση ναρκωτικών παρά
τα δεκάδες ευρήµατα που βρέθηκαν στο σπίτι της και στοιχειοθετούν την κατηγορία της εµπορίας ναρκωτικών.
Παιδείας και Θρησκευµάτων
1561) Ο Βουλευτής Μαγνησίας κ. ΠΑΡΙΣΗΣ (ΠΑΡΙΣ) ΜΟΥΤΣΙΝΑΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Δηµοτικό Συµβούλιο Σκοπέλου εκφράζει τη διαµαρτυρία του για την υποβάθµιση του
Δηµοτικού Σχολείου Γλώσσας Σκοπέλου από εξαθέσιο σε τετραθέσιο.
Πολιτισµού και Αθλητισµού
1562) Ο Βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης κ. ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Οµάδα Κλασικού Χορού Βορείου Ελλάδος αιτείται την εξεύρεση λύσεων που θα εξυπηρετήσουν τις καλλιτεχνικές τους δραστηριότητες, όπως την ίδρυση
λυρικού θεάτρου Θεσσαλονίκης.
Υγείας
1563) Ο Βουλευτής Χίου κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία οι κάτοικοι και οι φορείς της Ενότητας Καρδαµύλων Χίου εκφράζουν τη διαµαρτυρία τους για την
υποβάθµιση του πολυδύναµου ιατρείουΚαρδαµύλων Χίου.
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Εσωτερικών
1564) Ο Βουλευτής Μεσσηνίας κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύνδεσµος Εργολάβων Ηλεκτρολόγων Τεχνικών Ψυκτικών Εγκαταστάσεων, Εγκαταστατών
Συντηρητών Καυστήρων Μεσσηνίας αιτούνται την τροποποίηση
του π.δ. 108/2013, ούτως ώστε να διευκολυνθεί ο κλάδος των Ηλεκτρολόγων από τα γραφειοκρατικά εµπόδια.
Οικονοµικών
1565) Ο Βουλευτής Κυκλάδων κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας
Κυνίδαρου του Δήµου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων εκφράζει τη
διαµαρτυρία του για την υψηλή τιµή ζώνης της περιοχής και αιτείται την αναπροσαρµογή της.
Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό
1566) Ο Βουλευτής Α’ Αθηνών κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΟΥΣΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Γιώργος Μαρκάκης εκφράζει τη
δυσαρέσκεια του ως προς τον αποκλεισµό του από τη διαδικασία
προσλήψεων δηµοσιογράφων στη ΝΕΡΙΤ.
Οικονοµικών
1567) Ο Βουλευτής Κυκλάδων κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Παραθεριστικός Οικοδοµικός Συνεταιρισµός Οπλιτών και Πολιτικών Υπαλλήλων χωροφυλακής
ΣΠΕ αιτείται την απαλλαγή των νοµικών προσώπων των οικοδοµικών συνεταιρισµών από τον συµπληρωµατικό φόρο, ο οποίος επι-
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βάλλεται στις οικοπεδικές µερίδες που δεν έχουν ακόµα µεταβιβαστεί στα µέλη.
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων
1568) Ο Βουλευτής Κορινθίας κ. ΧΡΙΣΤΟΣ ΔΗΜΑΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία οι παραγωγοί νεκταρινιών του Δηµοτικού
Διαµερίσµατος Περιγιαλίου Κορινθίας αιτούνται την άµεση καταβολή εκκρεµών αποζηµιώσεων ΕΛΓΑ για την καταστροφή της συγκοµιδής των προϊόντων τους στο εν λόγω δηµοτικό διαµέρισµα.
Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων
1569) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία τα Σωµατεία και οι Σύνδεσµοι
Τουριστικών Λεωφορείων και Ξεναγών Κρήτης και Σαντορίνης καλούν τις αρµόδιες αρχές να συνεργαστούν έτσι ώστε να αντιµετωπιστούν τα προβλήµατα κυκλοφορίας και ασφάλειας στον
Βόρειο Οδικό Άξονα της Κρήτης.
Οικονοµικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
1570) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η «Εθνική Συνοµοσπονδία Ελληνικού Εµπορίου» προτείνει την αναθεώρηση του συνολικού πλαισίου
των νοµοθετικών κανόνων που διέπουν τη λειτουργία του εµπορίου στην Ελλάδα βάσει των πορισµάτων που προέκυψαν από τις
θερινές εκπτώσεις και την Κυριακάτικη λειτουργία των καταστηµάτων κατά το 2014.
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων
1571) Η Βουλευτής Ηλείας κ. ΕΥΣΤΑΘΙΑ( ΕΦΗ) ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΑΛΤΑΡΗ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δικηγορικός
Σύλλογος Αµαλιάδας του Νοµού Ηλείας επισηµαίνει ελλείψεις σε
δικαστές και γραµµατείς στο Πρωτοδικείο και το Ειρηνοδικείο
Αµαλιάδος, στο Ειρηνοδικείο Μυρτουντίων και στο Ειρηνοδικείο
Γαστούνης.
Οικονοµικών
1572) Ο Βουλευτής Λαρίσης κ. ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Ανώτατη Συνοµοσπονδία
Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ) αιτείται την προστασία των πολυτέκνων και την εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης τους σε
σχέση µε τους άγαµους, καθώς και την έγκαιρη διόρθωση των αδικιών.
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
1573) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Επαγγελµατικό Επιµελητήριο
Αθηνών παραθέτει προτάσεις επί θεµάτων φορολογίας, ΟΑΕΕ,
ρευστότητας των επιχειρήσεων και ρύθµισης των τραπεζικών δανείων.
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής
1574) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Στέλιος Ψωµάς, σύµβουλος σε
θέµατα ενέργειας και περιβάλλοντος παραθέτει προτάσεις σχετικά µε την ενίσχυση των νέων έργων φωτοβολταϊκών, προκειµένου να µην αποσυντονιστεί η εν λόγω αγορά.
Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων
1575) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία τα Σωµατεία Οδηγών και Ιδιοκτητών
Τουριστικών Λεωφορείων Κρήτης και Επαγγελµατιών Ξεναγών
Κρήτης και Σαντορίνης παραθέτουν τα προβλήµατα κυκλοφορίας
και ασφάλειας στο οδικό δίκτυο του Δήµου Χερσονήσου στην
Κρήτη προτείνοντας λύσεις και βελτιωτικές επεµβάσεις.
Οικονοµικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
1576) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Αθανάσιος Γιανναδάκης, Πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΔΕ αιτείται εξαίρεσης των σεισµόπληκτωνπυρόπληκτων ιδιοκτητών ακινήτων δυτικής Ελλάδας από την υπο-
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χρέωση καταβολής ΕΝΦΙΑ.
Οικονοµικών
1577) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η «Ανεξάρτητη Κίνηση Οικονοµολόγων Ελλάδος» εκφράζει την αντίθεσή της στην εκχώρηση του
δικαιώµατος συγγραφής της πρόσφατης φορολογικής νοµοθεσίας από το Υπουργείο Οικονοµικών σε ιδιώτες και νοµικά πρόσωπα κερδοσκοπικού χαρακτήρα µε το σύστηµα της αποκοπής
ανάθεσης (facon).
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
1578) Η Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΧΑΡΟΥΛΑ (ΧΑΡΑ) ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Συντεχνία Αρτοποιών
Αθηνών, Προαστίων και Περιχώρων καταγγέλλει την ερµηνεία εγκυκλίου που αφορά τη ζύγιση συσκευασµένων και φρέσκων προϊόντων αρτοποιίας και αιτείται την ανάκλησή της.
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων
1579) Η Βουλευτής Σερρών κ. ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ - ΤΣΑΡΟΥΧΑ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Οργάνωση Ενεργών Παραγωγών
Καπνού Ελλάδος αιτείται την πληρωµή των παραγωγών καπνού
έτσι ώστε να αποφευχθεί η απένταξή τους από το περιβαλλοντικό
πρόγραµµα που αφορά την ολοκληρωµένη διαχείριση στην παραγωγή καπνού.
Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
1580) Η Βουλευτής Σερρών κ. ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ - ΤΣΑΡΟΥΧΑ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Ένωση Αστυνοµικών Υπαλλήλων
Σερρών αιτείται την επίλυση θέµατος που αφορά τα αστυνοµικά
µέτρα φύλαξης-φρούρησης του ευρύτερου χώρου της ανασκαφής στο λόφο Κάστα Αµφίπολης.
Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
1581) Η Βουλευτής Σάµου κ. ΑΓΝΗ ΚΑΛΟΓΕΡΗ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Ένωση Αστυνοµικών Υπαλλήλων του Νοµού
Σάµου διαµαρτύρεται για την κατάσταση που επικρατεί στο Κέντρο Ταυτοποίησης και Υποδοχής Σάµου και αιτείται την αύξηση
της αστυνοµικής δύναµης και των υλικοτεχνικών µέσων για την
αντιµετώπιση της παράνοµηςµετανάστευσης.
Πολιτισµού και Αθλητισµού
1582) Ο Βουλευτής Μαγνησίας κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΕΪΚΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Συνδικάτο Οικοδοµών και
Συναφών Επαγγελµάτων του Νοµού Μαγνησίας αιτείται τη συνέχιση του έργου συντήρησης και αποκατάστασης του Κάστρου των
Παλαιών στο Βόλο, εφόσον υπάρχουν κονδύλια προς διάθεση από
το υπόλοιπο της αρχικής χρηµατοδότησης του έργου.
Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
1583) Ο Βουλευτής Ηλείας κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Ένωση Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώµατος Νοµού Ηλείας καταγράφει τα σοβαρά προβλήµατα
που παρουσιάζουν οι πυροσβεστικές υπηρεσίες και τα κλιµάκια
του νοµού.
Ναυτιλίας και Αιγαίου
1584) Ο Βουλευτής Κυκλάδων κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Πανελλήνιος Σύλλογος Υπαλλήλων του Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας (ΠΣΥΥΕΝ) καταγγέλλει
το νέο οργανισµό του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου ως παράνοµο, γραφειοκρατικό και αντιπαραγωγικό.
Οικονοµικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
1585) Ο Βουλευτής Α’ Πειραιώς κ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Εµπορικός Σύλλογος Πειραιώς αιτείται την άµεση αναστολή των αναγκαστικών µέτρων που
προκύπτουν από τις οφειλές ασφαλισµένων του ΟΑΕΕ.
Υγείας
1586) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ κα-
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τέθεσε αναφορά µε την οποία η Νοσηλευτική Μονάδα Νοσηµάτων
Θώρακος του Γενικού Νοσοκοµείου Πατρών αιτείται την επίλυση
των σοβαρών προβληµάτων λειτουργίας στη διοικητική υπηρεσία
της, που οφείλονται στις συνεχείς µετακινήσεις του προσωπικού
για την κάλυψη άλλων νοσηλευτικών µονάδων.
Ναυτιλίας και Αιγαίου
1587) Ο Βουλευτής Μαγνησίας κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΕΪΚΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµος Ζαγοράς-Μουρεσίου του Νοµού Μαγνησίας εκφράζει τη διαµαρτυρία του για την
υποβάθµιση του Λιµενικού Σταθµού του Αγίου Ιωάννη Πηλίου, σε
φυλάκιο και ζητά την συνέχιση της λειτουργίας του.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
1588) Η Βουλευτής Φθιώτιδας κ. ΕΛΕΝΗ ΜΑΚΡΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Επιµελητήριο Φθιώτιδας αιτείται την επίλυση του θέµατος αναφορικά µε την πολιτική διώξεων µέσω των ειδοποιητηρίων των ΚΕΑΟ από τον ΟΑΕΕ, µε
σκοπό την επίτευξη της βιωσιµότητας των µικροµεσαίων επιχειρήσεων.
Υγείας
1589) Ο Βουλευτής Λαρίσης κ. ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Εργαζοµένων
του Νοσοκοµείου Λιβαδειάς εκφράζει τη δυσαρέσκεια του για την
επικείµενη τοποθέτηση µηχανήµατος ωροµέτρησης της βάρδιας
των εργαζοµένων µε τη χρήση δακτυλικού αποτυπώµατος, η
οποία αποβλέπει στην πιστοποίηση της παρουσίας του προσωπικού στο νοσοκοµείο.
Εξωτερικών, Τουρισµού
1590) Ο Βουλευτής Ιωαννίνων κ. ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Ένωση Ξενοδόχων του Νοµού
Ιωαννίνων επισηµαίνει την αναγκαιότητα συµµετοχής της χώρας
µας στις συναντήσεις των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων, µε αντικείµενο την ανάπτυξή τους, τονίζοντας τη σηµασία της χώρας
µας σε θέµατα τουρισµού, αγωγών ενέργειας και συνδυαζόµενων
µεταφορών.
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων
1591) Ο Βουλευτής Πέλλης κ. ΙΟΡΔΑΝΗΣ (ΔΑΝΗΣ) ΤΖΑΜΤΖΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Αγροτικός Δασικός Συνεταιρισµός Λουτρακίου, ο Ελαιουργικός, Κτηνοτροφικός, Μελισσοκοµικός, Αµπελουργικός και Πόζαρ Αγροτικός Δασικός Συνεταιρισµός
αιτούνται τη µείωση του ποσοστού τεχνικής ξυλείας από τα προς
υλοτόµηση δέντρα, προκειµένου να µπορέσουν να ανταποκριθούν
στις ανάγκες ζήτησης καυσόξυλων στην αγορά από τους πολίτες
για τη θέρµανση των νοικοκυριών συνέπεια της συνεχιζόµενης οικονοµικής κρίσης.
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων
1592) Η Βουλευτής Λακωνίας κ. ΦΕΒΡΩΝΙΑ ΠΑΤΡΙΑΝΑΚΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Αγροτικός Συνεταιρισµός Εσπεριδοειδών Σκάλας Λακωνίας διαµαρτύρεται για την αυθαίρετη,
κατά τη γνώµη τους, απόφαση του ΕΛΓΑ να εγκρίνει µόνο συγκεκριµένα είδη εσπεριδοειδών ως ζηµιωθέντα εις βάρος των παραγωγών στο Δήµο Ευρώτα.
Εσωτερικών
1593) Ο Βουλευτής Πέλλης κ. ΙΟΡΔΑΝΗΣ (ΔΑΝΗΣ) ΤΖΑΜΤΖΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµος Σκύδρας αιτείται έκτακτη οικονοµική ενίσχυση για την επιδιόρθωση των βλαβών που
προκλήθηκαν από έντονα καιρικά φαινόµενα στα µέσα του Σεπτεµβρίου και είχαν ως αποτέλεσµα µεγάλες καταστροφές στο
οδικό και αγροτικό δίκτυο, στα δίκτυα αποχέτευσης και οµβρίων
υδάτων, στα αρδευτικά δίκτυα, σε σπίτια, αποθήκες µε ζωικά και
αγροτικά προϊόντα.
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής
1594) Οι Βουλευτές, Μεσσηνίας κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ και
Κοζάνης κ. ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ κατέθεσαν αναφορά µε την
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οποία ο Πανελλήνιος Σύνδεσµος Μελετητών- Εγκαταστατών Οικιακών και Κτηριακών Φωτοβολταϊκών «Ήλιος» εκφράζει την αντίθεσή του στις συγκεκριµένες προτεινόµενες τροποποιήσεις στην
αυτοπαραγωγή µε ενεργειακό συµψηφισµό, όπου επιβαρύνονται
άνευ κριτηρίων όλοι οι καταναλωτές και παραθέτει τις προτάσεις
του για την αυτοπαραγωγή.
Οικονοµικών
1595) Ο Βουλευτής Πέλλης κ. ΙΟΡΔΑΝΗΣ (ΔΑΝΗΣ) ΤΖΑΜΤΖΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύνδεσµος Ελληνικής Κτηνοτροφίας επισηµαίνει ότι η διαταγή Δ12 Α 1109216 έρχεται σε αντίθεση µε τις διατάξεις του ν. 4015/2012 και αιτείται την
τροποποίησή της.
Εθνικής Άµυνας
1596) Ο Βουλευτής Άρτης κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΚΑΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου
διαµαρτύρεται για τις καθυστερήσεις που σηµειώνονται στην καταβολή του εφάπαξ βοηθήµατος από το Μετοχικό Ταµείο Στρατού
και αιτείται τη διευθέτηση του ζητήµατος.
Παιδείας και Θρησκευµάτων
1597) Ο Βουλευτής Πέλλης κ. ΙΟΡΔΑΝΗΣ (ΔΑΝΗΣ) ΤΖΑΜΤΖΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Γονέων 2ου, 5ου και
11ου Νηπιαγωγείων Έδεσσας αιτείται τη µεταστέγαση του 5ου
νηπιαγωγείου στο κτήριο του πανεπιστηµίου δεδοµένου ότι οι αίθουσες που διαθέτει το εν λόγω κτήριο είναι κατάλληλοι για την
εύρυθµη και οµαλή λειτουργία του νηπιαγωγείου.
Παιδείας και Θρησκευµάτων
1598) Ο Βουλευτής Νοµού Αττικής κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στην εγκατάλειψη του κτηρίου που στεγάζεται το 13ο Γυµνάσιο Αυλίζας.
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων
1599) Ο Βουλευτής Λαρίσης κ. ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Παµποντιακός Σύλλογος
«η Αργώ» διαµαρτύρεται για την απουσία της γενοκτονίας του
ποντιακού ελληνισµού στον επονοµαζόµενο «αντιρατσιστικό»
νόµο.
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, Οικονοµικών
1600) Η Βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης κ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΙΤΣΑ) ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο
Αγροτικός Συνεταιρισµός Κυµίνων Θεσσαλονίκης εκφράζει τη διαµαρτυρία του για την καθυστέρηση επιστροφής του ΦΠΑ στους
αγρότες του Δήµου Δέλτα.
Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων
1601) Ο Βουλευτής Λαρίσης κ. ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Περιφερειακή Ένωση
Δήµων Θεσσαλίας αιτείται την ολοκλήρωση των εργασιών του οδικού άξονα Κεντρικής Ελλάδας (Ε-65) στο προβλεπόµενο χρονικό
διάστηµα µε χρηµατοδότηση από πόρους των ευρωπαϊκών προγραµµάτων της επόµενης προγραµµατικής περιόδου 2014-2020.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων
1602) Ο Βουλευτής Βοιωτίας κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΘΑΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Συµβασιούχων ΟΑΕΕ αιτείται
τον έλεγχο για το νοµότυπο της πρόσληψης της νοµικής συµβούλου στον Οργανισµό Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελµατιών
(ΟΑΕΕ).
Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων
1603) Ο Βουλευτής Κυκλάδων κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία οι κάτοικοι της Κεραµωτής Νάξου
εκφράζουν τη διαµαρτυρία τους για την κατάσταση του δικτύου
σταθερής τηλεφωνίας του ΟΤΕ στην περιοχή τους.
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

Ναυτιλίας και Αιγαίου
1604) Οι Βουλευτές, Επικρατείας κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ, Β’
Αθηνών κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ και Β’ Πειραιώς κ. ΔΙΑΜΑΝΤΩ
ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία ο Δήµος Ικαρίας
αιτείται τη λήψη µέτρων προκειµένου να εξασφαλιστεί η τακτική
σύνδεση του νησιού σε πάγια βάση µε τη βόρεια Ελλάδα και τον
Πειραιά ανεξάρτητα από τους σχεδιασµούς των ακτοπλοϊκών εταιρειών.

Εσωτερικών, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων
1613) Ο Βουλευτής Χανίων κ. ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΙΡΒΙΔΑΚΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία η Ένωση Υπαλλήλων Εξωτερικής Φρουράς
των Καταστηµάτων Κράτησης του Νοµού Χανίων διαπιστώνει ορισµένα προβλήµατα στη λειτουργία του Καταστήµατος Κράτησης
στην Αγυιά Χανίων και επισηµαίνει την ανάγκη κατασκευής της
εξωτερικής του περίφραξης.

Οικονοµικών
1605) Ο Βουλευτής Καρδίτσης κ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Αµβυκούχων - Αµπελουργών του Νοµού Καρδίτσας επισηµαίνει τα προβλήµατα που
προκύπτουν από το κλείσιµο των τελωνείων και αιτείται την έκδοση αδειών για τους παραγωγούς σε χώρο που παραχωρεί ο
Δήµος Καρδίτσας.

Παιδείας και Θρησκευµάτων
1614) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η κ. Άννα Κοκκαρά αιτείται εξ’ονόµατος της άτυπης ένωσης «Εκπαιδευτικοί σε Διαθεσιµότητα» την
επανατοποθέτηση όλων των εκπαιδευτικών που έχουν τεθεί σε
διαθεσιµότητα στις δοµές του υπουργείου Παιδείας και τη ρύθµιση των εργασιακών θεµάτων που αφορούν τους εκπαιδευτικούς.

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
1606) Ο Βουλευτής Πέλλης κ. ΙΟΡΔΑΝΗΣ (ΔΑΝΗΣ) ΤΖΑΜΤΖΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο
Γιαννιτσών διαµαρτύρεται για την κατάργηση-συγχώνευση Τεχνικού Τµήµατος Επιθεώρησης Εργασίας Πέλλας.

Επικρατείας, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων
1615) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία οι οµοσπονδίες, Παµποντιακή, Προσφυγικών Σωµατείων Ελλάδος και η Αρµενική Εθνική Επιτροπή
αιτούνται τη συµπερίληψη στην τροποποίηση του αντιρατσιστικού
νοµοσχεδίου του χαρακτηρισµού ως γενοκτονία µόνον στα εγκλήµατα που έχουν αναγνωριστεί ως τέτοια µε αµετάκλητη απόφαση
είτε ελληνικού, είτε διεθνούς δικαστηρίου είτε µε απόφαση της ελληνικής Βουλής και όχι όλων αδιακρίτως των εγκληµάτων των γενοκτονιών.

Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
1607) Ο Βουλευτής Ευβοίας κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Σωµατείο Πυροσβεστών και
Συµβασιούχων Πενταετούς Υποχρέωσης της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης παραθέτει πρόταση για την ένταξη των εποχικών
πυροσβεστών του 2009 στον πίνακα επιτυχόντων επιλαχόντων της
προκήρυξης του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώµατος για την
πρόσληψη των τεσσάρων χιλιάδων πυροσβεστών πενταετούς
υποχρέωσης.
Παιδείας και Θρησκευµάτων
1608) Ο Βουλευτής Μαγνησίας κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΕΪΚΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµος Σκοπέλου του
Νοµού Μαγνησίας καλεί τις αρµόδιες αρχές να αναστείλουν την
υποβάθµιση του 2ου Δηµοτικού Σχολείου Γλώσσας Σκοπέλου από
εξαθέσιο σε τετραθέσιο.
Παιδείας και Θρησκευµάτων
1609) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Ένωση πληροφοριών Ελλάδος
επισηµαίνει την υποβάθµιση της πληροφορικής παιδείας και παραθέτει προτάσεις για την αναβάθµισή της στα νέα ωρολόγια προγράµµατα των ηµερήσιων και εσπερινών γενικών και τεχνολογικών
λυκείων.
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
1610) Ο Βουλευτής Ευβοίας κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Συντεχνία Αρτοποιών Αθηνών,
Προαστίων και Περιχώρων αιτείται την ανάκληση της υπ’ αριθµόν
Α2-809/4-9-14 εγκυκλίου για τη διάθεση των προϊόντων αρτοποιίας, σύµφωνα µε την οποία εξαιρούνται από τη ζύγιση ενώπιον του
καταναλωτή τα συσκευασµένα προϊόντα αρτοποιίας.
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, Εσωτερικών
1611) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται σε υπουργική απόφαση που επιτρέπει αµµοληψίες προς ζηµία του
περιβαλλοντικού περίγυρου των ποταµών της βόρειας Πελοποννήσου.
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
1612) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρει ότι προϊσταµένη της ΔΕΗ σε υπηρεσία της δυτικής Ελλάδας εκτελεί τα
καθήκοντά της σε ισόγειο εµπορικού καταστήµατος για να µπορεί
να καπνίζει.

Ναυτιλίας και Αιγαίου
1616) Οι Βουλευτές, Επικρατείας κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ, Β’
Αθηνών κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ και Β’ Πειραιώς κ. ΔΙΑΜΑΝΤΩ
ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία το Εργατικό Κέντρο Νοµού Σάµου εκφράζει τη δυσαρέσκεια του για την υποβάθµιση της ακτοπλοϊκής σύνδεσης του Νοµού Σάµου µε τη βόρεια.
Ελλάδα και τον Πειραιά και αιτείται την κατάργηση των νόµων
4254/2014 και 3577/92.
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
1617) Η Βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης κ. ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης και το Σωµατείο Εργαζοµένων «Ο ΧΑΛΥΨ» επισηµαίνουν τη σπουδαιότητα της «Ανώνυµης Ελληνικής Εταιρείας
Χάλυβα» (ΑΕΕΧ) και αιτούνται τη διασφάλιση της απρόσκοπτης
λειτουργίας της.
Πολιτισµού και Αθλητισµού, Εσωτερικών
1618) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στη συνάντηση του κ. Παναγόπουλου µε τον Υφυπουργό Αθλητισµού Γ.
Ανδριανό για το ζήτηµα του κολυµβητηρίου Αιγίου, το οποίο βρίσκεται εγκαταλελειµµένο εδώ και χρόνια.
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων
1619) Οι Βουλευτές, Β’ Πειραιώς κ. ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ,
Β’ Θεσσαλονίκης κ. ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΑΣΙΜΙΔΟΥ και Νοµού Αττικής κ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία οι αγρότες
και κτηνοτρόφοι της Λέσβου επισηµαίνουν την ανάγκη για την ικανοποίηση των αιτηµάτων τους, προκειµένου να εξασφαλιστεί προστασία και ώθηση της παραγωγής και του εισοδήµατος τους.
Οικονοµικών
1620) Η Βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης κ. ΧΡΥΣΟΥΛΑ - ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΤΑΓΑΝΑ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η «Ένωση ΣµυρναίωνΜικρασιωτών Βορείου Ελλάδος» αιτείται την δίκαιη φορολόγηση
σε µη κερδοσκοπικό φορέα και την εξ ολοκλήρου απαλλαγή των
προσαυξήσεων.
Οικονοµικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
1621) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Πανελλήνια Οµοσπονδία Πρατη-
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ριούχων Εµπόρων Καυσίµου αιτείται την εγκατάσταση ηλεκτρονικού συστήµατος εισροών - εκροών σε όλα τα στάδια διακίνησης
και διάθεσης καυσίµων προκειµένου να παταχθεί η παράνοµη διακίνηση τους.
Εσωτερικών, Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
1622) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρει ότι οι κάτοικοι
της περιοχής ζητούν την παρέµβαση της δηµοτικής αρχής για την
αντιµετώπιση των προβληµάτων της πλατείας των Υψηλών Αλωνιών στην Πάτρα.
Υγείας
1623) Ο Βουλευτής Μαγνησίας κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΕΪΚΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Νεφροπαθών
του Νοµού Μαγνησίας «Οι Άγιοι Ανάργυροι» αιτείται την επίλυση
κρίσιµων θεµάτων που αφορούν διάφορα νοσοκοµεία της 5ης
ΥΠΕ, σχετικά µε ελλείψεις µηχανηµάτων και γιατρών όλων των ειδικοτήτων.
Πολιτισµού και Αθλητισµού
1624) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αφορά τη δέσµευση του
Υπουργού Αθλητισµού στο νέο Δήµαρχο Αιγιαλείας για τη λειτουργία του κολυµβητηρίου Αιγίου.
Οικονοµικών, Εσωτερικών
1625) Η Βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης κ. ΧΡΥΣΟΥΛΑ - ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΤΑΓΑΝΑ κατέθεσε αναφορά µε την οποία οι µητέρες των παιδιών
που τέθηκαν εκτός παιδικών σταθµών εκφράζουν τη διαµαρτυρία
τους διότι, ενώ πληρούσαν τα κριτήρια, που η ίδια η ΕΕΤΑΑ έθεσε,
παρέµειναν ως επιλαχούσες προκειµένου να εξασφαλίσουν µια
κενή θέση για τα τέκνα τους.
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Οικονοµικών
1626) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Επαγγελµατικό Επιµελητήριο
Αθηνών αιτείται την εφαρµογή ενός ολοκληρωµένου σχεδίου ανάπτυξης και πολιτικών που θα έχουν ως στόχο την ανακούφιση των
φορολογουµένων, την διάσωση και ανάπτυξη των επιχειρήσεων
και τη δηµιουργία θέσεων εργασίας.
Οικονοµικών, Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
1627) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στην έλλειψη πυρασφάλειας στο κτήριο του Υπουργείου Οικονοµικών.
Παιδείας και Θρησκευµάτων
1628) Οι Βουλευτές, Ηρακλείου κ. ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ και
κ. ΜΑΡΙΑ ΔΙΑΚΑΚΗ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος
Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών Ηρακλείου Κρήτης εκφράζει
την αντίθεση του για τη φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα, οι οποίες αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας του κέντρου ξένων γλωσσών.
Παιδείας και Θρησκευµάτων
1629) Ο Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Οµοσπονδία Πολυµελών Οικογενειών µε Τρία Τέκνα Ελλάδος αιτείται από το Υπουργείο Παιδείας το δικαίωµα της µετεγγραφής τωνεισαχθέντων µε το 10%.
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Οικονοµικών
1630) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αφορά το επενδυτικό
σχέδιο για το χώρο του «club Miditerranie» στα όρια Πάτρας - Αιγιάλειας.
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής
1631) Ο Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Πανελλήνιος Οµοσπονδία Ιδιο-
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κτητών Ακινήτων εκφράζει τη διαµαρτυρία του για την «ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου» θεωρώντας ότι σηµαίνει ένα νέο µόνιµο
χαράτσι, υπέρ ιδιωτών, που θα συναγωνίζεται τον ΕΝΦΙΑ.
Πολιτισµού και Αθλητισµού
1632) Ο Βουλευτής Ευβοίας κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Έκτακτων Αρχαιολόγων αιτείται την άρση του άρθρου που ορίζει το µεταπτυχιακό
τίτλο ως απαραίτητο προσόν διορισµού ή πρόσληψης στο δηµόσιο, καθώς επίσης τη διασφάλιση της συνταγµατικής ασυλίας του
βασικού τίτλου σπουδών στον κλάδο ΠΕ Αρχαιολόγοι.
Εσωτερικών, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων
1633) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρει ότι από το
ύψος της Κορίνθου και µέχρι τη θάλασσα διάφορα υλικά, µπάζα
και απορρίµµατα σχεδόν κλείνουν τις δυο κεντρικές αρτηρίες του
αγωγού επισηµαίνοντας τον κίνδυνος πληµµύρας στην περιοχή.
Οικονοµικών, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων
1634) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αφορά κυκλώµατα που
διοχέτευαν τεράστια κεφάλαια σε φορολογικούς παραδείσους
του εξωτερικού.
Παιδείας και Θρησκευµάτων
1635) Ο Βουλευτής Α’ Αθηνών κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΟΥΣΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Λουλούδης καταγγέλλει τις δυσµενείς και ασυνήθιστες συνθήκες εργασίας που υφίσταται στο
χώρο του Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου.
Επικρατείας, Οικονοµικών
1636) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρει ότι ογδόντα
πέντε αποφάσεις του Συµβουλίου της Επικρατείας απορρίπτουν
πρόστιµα και συστάσεις του ΕΣΡ σε µέσα µαζικής ενηµέρωσης.
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων
1637) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αφορά τα χρέη οµίλου
επιχειρήσεων προς τη Δηµόσια Επιχείρηση Αερίου (ΔΕΠΑ).
Παιδείας και Θρησκευµάτων
1638) Ο Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Πανελλήνια Ένωση Εκπαιδευτικών Τεχνολόγων αιτείται την ενοποίηση όλων των ειδικοτήτων
ΠΕ σε ένα κλάδο µε ένα διακριτό λεκτικό, ως ΠΕ Τεχνολόγοι Γεωπόνοι.
Υγείας
1639) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας σύµφωνα µε το οποίο γίνεται
λόγος για ανύπαρκτες υποδοµές, όσον αφορά τη φιλοξενία των
ψυχικά πασχόντων στα δηµόσια νοσοκοµεία.
Επικρατείας, Οικονοµικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Πρόνοιας
1640) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στα νέα
µέτρα εις βάρος των ανίκανων να αντιδράσουν συνταξιούχων µε
τις νέες µειώσεις των επικουρικών συντάξεων.
Β. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
1. Στην µε αριθµό 195/18-06-2014 ερώτηση της Βουλευτού κ.
Μακρή-Θεοδώρου Ελένης δόθηκε µε το υπ’ αριθµ.
Φ.90022/14938/14938/1000/11-8-2014 έγγραφο από τον Υπουργό
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας η ακόλουθη
απάντηση:
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2. Στην µε αριθµό 1191/17-07-2014 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Κόλλια Κωνσταντίνου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 128279/ΙΗ ΕΞ/11-
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08-2014 έγγραφο από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων
η ακόλουθη απάντηση:
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3. Στην µε αριθµό 1211/18-07-2014 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Παππά Χρήστου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 40643/11-08-2014 έγ-
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γραφο από τον Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας η
ακόλουθη απάντηση:

«

»
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4. Στην µε αριθµό 1560/31-07-2014 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Παναγιώταρου Ηλία δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 40640/11-08-2014

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

έγγραφο από τον Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
η ακόλουθη απάντηση:

«

»)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΑ’ - 25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στη συζήτηση των
ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Θα συζητηθεί η πρώτη µε αριθµό 87/22-9-2014 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Λακωνίας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Αθανασίου Δαβάκη προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων, σχετικά µε την εξάπλωση του ιού του καταρροϊκού
πυρετού σε όλη τη χώρα.
Κύριε Δαβάκη, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θεωρώ ότι το θέµα που φέρνω σήµερα στη Βουλή ως επίκαιρη
ερώτηση δεν είναι ξένο προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Έχει κατά κόρον διατυπωθεί τον τελευταίο καιρό το πρόβληµα που αφορά ένα τεράστιο κλάδο της
πρωτογενούς παραγωγής, όπως είναι ο κτηνοτροφικός κλάδος,
οι Έλληνες κτηνοτρόφοι.
Νοµίζω ότι επειδή υφίσταται το πρόβληµα –θα έλεγα ότι εντείνεται έτι περαιτέρω-, επανέρχοµαι υπό την µορφή αυτής της κοινοβουλευτικής διαδικασίας, για να υπάρξει άµεσα και εναργής
η παρουσία των κρατικών δοµών, προκειµένου να µπορέσουν οι
Έλληνες κτηνοτρόφοι να ξεφύγουν από µία ακόµη µέγγενη που
ταλαιπωρεί αυτούς και τις οικογένειές τους, µια ακόµη –θα
έλεγα- θηλιά στο λαιµό της ελληνικής κτηνοτροφίας, µετά από
τόσες άλλες που υπάρχουν, δεδοµένης και της οικονοµικής κρίσης.
Κύριε Υπουργέ, ο καταρροϊκός πυρετός είναι ένα νέο φαινόµενο στις µέρες που διερχόµαστε –παλαιό βέβαια µαζί µε το µελιταίο και άλλα- και έχω την αίσθηση ότι οι τοπικές κρατικές
δοµές –και εξηγούµαι, η Κτηνιατρική Υπηρεσία του Νοµού Λακωνίας- αδυνατούν πλέον να αντεπεξέλθουν σε τέτοιου είδους
µορφές ασθενειών –όπως είναι ο καταρροϊκός πυρετός-, µετά
και τις οικονοµικές περικοπές αλλά και τις περικοπές των υπερωριών, αλλά και των ζητηµάτων που αφορούν τις µετακινήσεις,
αφού έχουν µειωθεί οι παρεχόµενες από τη διεύθυνση µετακινήσεις στο µισό.
Πρέπει να υπάρξει άµεση επέµβαση των κεντρικών δοµών και
των περιφερειακών δοµών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, προκειµένου να αντιµετωπισθεί το πρόβληµα. Έχω την αίσθηση –και λυπούµαι που θα το πω- ότι δεν έχει υπάρξει άµεση
και –θα έλεγα- καταλυτική αντιµετώπιση εκ µέρους σας. Και νοµίζω ότι αυτή η ερώτηση θα συµβάλει ούτως ώστε να υπάρχουν
αυτές οι αναγκαίες πρωτοβουλίες, προκειµένου να δοθεί επιτέλους λύση σε αυτό το ζήτηµα.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε, κύριε
συνάδελφε.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θέλω να ευχαριστήσω τον συνάδελφο κ. Δαβάκη. Το λέω και
το εννοώ, γιατί δίνει τη ευκαιρία να κάνουµε ένα ήρεµο διάλογο
σήµερα στη Βουλή, ζωντανό και όχι δι’ αλληλογραφίας, για ένα
θέµα που είναι ιδιαίτερα σοβαρό αλλά που απαιτεί και προϋποθέτει ορθή αντιµετώπιση και σαφή όρια.
Συµφωνώ απόλυτα ότι έχοντας επεκταθεί σε τριάντα τρεις νόµους, πρακτικά έχει επεκταθεί σε όλη τη χώρα. Συµφωνώ επίσης
ότι µε αφορµή –όχι αιτία βέβαια- τον καταρροϊκό έχουν αναδειχθεί σειρά παθογένειες, όπως οι ελλείψεις στις κτηνιατρικές υπηρεσίες, σε αυτές τις δοµές του κράτους και αυτό βέβαια είναι
γεγονός και δεν είναι δυνατόν να διαφωνήσω. Πολύ δε περισσότερο συµφωνώ ότι όλο αυτό το γεγονός του καταρροϊκού πυρετού αφορά και αναφέρεται στο πιο ευαίσθητο ίσως κοµµάτι του
ζωικού µας κεφαλαίου.
Το όριο όµως, το οποίο εσείς φυσικά δεν ξεπεράσατε επ’ ουδενί, έχει ξεπεραστεί από πάρα πολλούς οι οποίοι καταλογίζουν
ευθύνες και µιλούν περί αδιαφορίας της πολιτείας γενικότερα,
της Κυβέρνησης ειδικότερα και ακόµα ειδικότερα του Υπουργείου.
Έτσι, λοιπόν, θέλω –γιατί το θεωρώ επιβεβληµένο- πρώτα απ’
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όλα να απαριθµήσω, χωρίς να κουράσω και να απεραντολογώ,
συγκεκριµένες πολιτικές, χειροπιαστές, χωρίς το γραµµατικό
µόριο «θα», που έτρεξαν ή τρέχουν και αφορούν αποκλειστικά
την ελληνική κτηνοτροφία και τον Έλληνα κτηνοτρόφο.
Πρώτον, η κτηνοτροφία και οι Έλληνες κτηνοτρόφοι είναι οι
µεγάλοι κερδισµένοι της ελληνικής πρότασης του εθνικού φακέλου της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής που θα ισχύσει από 11-2015. Το ξέρουν όλοι οι αγρότες, το ξέρουν και οι κτηνοτρόφοι.
Δεύτερον, το θέµα των βοσκοτόπων που ταλανίζει την ελληνική κτηνοτροφία από 1-1-2015 δεν θα έχει το παραµικρό πρόβληµα. Έχουν γίνει όλες οι ενέργειες, έτσι ώστε από 1-1-2015 να
µην υπάρχουν τα προβλήµατα που έχουµε τα τελευταία δύο χρόνια. Όπως έχω πει και θα το ξαναπώ, εάν χρειαστεί θα γίνει και
συµπληρωµατική νοµοθετική ρύθµιση.
Τρίτον, η στελέχωση των κτηνιατρικών υπηρεσιών –θα κάνω
αναφορά και στη δευτερολογία µου- είναι η πρώτη προτεραιότητα και έχουµε αποτελέσµατα, τα οποία θα τα πω µετά.
Τέταρτον, ο κτηνίατρος εκτροφής που µε το ν. 4235 έχουµε
θεσµοθετήσει, προχωράει κανονικά, έχει ολοκληρωθεί η διαβούλευση και 1-1-2015 ξεκινάει κανονικά όπως είναι προγραµµατισµένο.
Πέµπτον, τις επόµενες εβδοµάδες µπαίνει µπροστά το πρόγραµµα «ΑΡΤΕΜΙΣ» για να µπει φραγή στις ελληνοποιήσεις παράνοµου εισαγοµένου κρέατος.
Έκτο, τα σχέδια βελτίωσης των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων αποκεντρώνονται από το νέο έτος στις περιφέρειες, γιατί
κακοφορµίζουν τρία και τριάµισι χρόνια στις ειδικές υπηρεσίες,
µε αποτέλεσµα την καταστροφή των κτηνοτρόφων.
Έβδοµο, ολοκληρώνεται τέλη Οκτωβρίου ο οδικός χάρτης για
να κλείσουν όλες οι πόρτες και τα παράθυρα για καταλογισµούς
που κατά κύριο λόγο αφορούν παράνοµες κρατικές ενισχύσεις
και ελλείπεις κτηνιατρικούς ελέγχους και αναφέρονται βέβαια
γύρω από την κτηνοτροφία.
Όγδοο, διυπουργική επιτροπή εδώ και δέκα ηµέρες ασχολείται, µετά την οµιλία του Πρωθυπουργού στην έκθεση, µε το κρίσιµο ζήτηµα αυτό της απασχόλησης αλλοδαπών και των
παράλογων προστίµων που αφορούν κτηνοτρόφους, το ξέρετε
νοµίζω και από το νοµό σας.
Ένατο, για να έρθω σε αυτό που άµεσα ενδιαφέρει, φέτος δίνεται εξισωτική δύο ετών. Όχι απλά ξεπερνάµε το πρόβληµα που
παρουσιάστηκε µε την εξισωτική του 2013 αλλά δίνουµε µέχρι
το Δεκέµβρη εξισωτική του 2013 και του 2014.
Δέκατον, παρά τις δύσκολες δηµοσιονοµικές συνθήκες, ο κωδικός εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου είναι ιδιαίτερα ενισχυµένος το 2015 στον προϋπολογισµό και καταβάλλεται
προσπάθεια, που θα έχει αίσιο τέλος, να ενισχυθεί και φέτος.
Καθώς ολοκλήρωσα αυτά τα δέκα σηµεία, θέλω να πω ότι δεν
υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας για τους κτηνοτρόφους. Η
χρήση εντοµοαπωθητικών και η αποζηµίωση αφ’ ενός µεν θανόντων ζώων στο πλαίσιο του προγράµµατος της µεταδοτικής σπογγώδους εγκεφαλοπάθειας, καθώς επίσης και η αποζηµίωση εκεί
που µε ευθύνη της κτηνιατρικής υπηρεσίας έχουµε θανάτους
των ζώων, θα προχωρήσει κανονικά, όπως προβλέπουν όλες οι
σχετικές κοινές υπουργικές αποφάσεις σε εθνική και κοινοτική
νοµοθεσία. Δεν υπάρχει λόγος για καµµία ανησυχία. Όλα θα τρέξουν κανονικά και θα σταθούµε δίπλα στον κτηνοτρόφο, όπως
επιβάλλει το εθνικό συµφέρον.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε, κύριε
Υπουργέ.
Κύριε Δαβάκη, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ο κύριος Υπουργός
ανάλωσε την οµιλία του σε ένα πλέγµα ρυθµίσεων και επιλογών
που αφορούν την ελληνική κτηνοτροφία και καταλήγοντας απάντησε στο καίριο ερώτηµα, στην καρδιά του θέµατος, το οποίο
εγώ θίγω µε την επίκαιρη ερώτησή µου.
Παρ’ όλα αυτά, πρέπει να επαινέσω την πολιτική ηγεσία του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, διότι, πράγµατι,
προχωρεί σε αυτές τις πολιτικές πρωτοβουλίες και νοµοθετικές
επιλογές.
Βέβαια, τα πάντα κρίνονται, κύριε Υπουργέ, εκ του αποτελέσµατος. Πολλές φορές οι τοίχοι αυτής της Αιθούσης έχουν ακού-
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σει εξαγγελίες και ωραία χρονοδιαγράµµατα, αλλά, δυστυχώς,
εκ του αποτελέσµατος είναι –θα έλεγα- λίγα αυτά τα οποία απολαµβάνουν οι ενδιαφερόµενοι –και στην περίπτωση µας οι Έλληνες κτηνοτρόφοι.
Πριν µιλήσω για το ζήτηµα του καταρροϊκού πυρετού, θα
ήθελα να πω πως σε ένα εκ των µέτρων αναφέρατε τον κτηνίατρο εκτροφής. Έχω την αίσθηση, µε βάση πληροφορίες τις
οποίες έχουµε συλλέξει, πως ο κτηνίατρος εκτροφής δεν θα είναι
προς το συµφέρον του Έλληνα κτηνοτρόφου –και πρέπει να το
δείτε αυτό-, δεδοµένου ότι θα πληρώνεται από τον ίδιο τον κτηνοτρόφο.
Αντιλαµβάνεστε ότι ο ίδιος ο κτηνοτρόφος, όταν έχουµε αυτό
το πλέγµα των προβληµάτων, όπως ο καταρροϊκός πυρετός, αν
έχει να πληρώσει και τον κτηνίατρο εκτροφής, τι θα του µείνει;
Είναι σοβαρό το ζήτηµα. Πρέπει να το δείτε. Τουλάχιστον να επιδοτείται ή να πληρώνει ένα µικρό µέρος.
Για παράδειγµα, στην περίπτωση του καταρροϊκού, καλώ την
κτηνιατρική υπηρεσία να έρθει να πάρει αίµα από τα ζώα. Πρέπει
να πάει ένας κτηνίατρος και ένας βοηθός, για να πάρουν το αίµα.
Το αίµα το στέλνουν στην αρµόδια υπηρεσία στην Αγία Παρασκευή, νοµίζω. Από εκεί και εµπρός, µετά από µία χρονοβόρα
διαδικασία, παίρνει τα αποτελέσµατα. Μετά πρέπει να πάρει
φάρµακα και εντοµοαπωθητικά για τον ψεκασµό. Πρέπει να
υπάρξει όλη αυτή η διαδικασία. Πολλοί εκ των σαράντα τεσσάρων χιλιάδων που έχουν πάει στο Νοµό Λακωνίας δεν πάνε να
πάρουν τα χρήµατα.
Πρέπει άµεσα, κύριε Υπουργέ, να κοιτάξετε το ζήτηµα της ελλιπούς στελέχωσης της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας του Νοµού Λακωνίας. Έχουµε τέσσερις κτηνιάτρους για διακόσιες πενήντα
χιλιάδες αιγοπρόβατα. Αντιλαµβάνεστε ότι αν βγει και ένας καταρροϊκός ή ένας µελιταίος, δεν µπορούν αυτοί οι τέσσερις άνθρωποι να αντεπεξέλθουν. Πρέπει να δοθεί η δυνατότητα στην
προϊσταµένη να µπορεί να υπογράφει στο προσωπικό όχι µόνο
εξήντα ηµερών µετακινήσεις αλλά περισσότερες, δεδοµένης της
δύσκολης συγκυρίας που περνάει σήµερα ο κτηνοτροφικός κόσµος του Νοµού Λακωνίας.
Αυτά θα ήθελα να σηµειωθούν ή να τα δείτε από τα Πρακτικά.
Πρέπει να υπάρξει καθολική αιµοληψία σε όλα τα πρόβατα
διότι αυτήν τη στιγµή γίνεται αιµοληψία µόνο στα δηλωθέντα, δηλαδή σε αυτούς που δηλώνουν. Πρέπει να υπάρξει καθολική αιµοληψία και για να υπάρξει, πρέπει να υπάρξει προσωπικό. Ο
Γενικός Γραµµατέας σας κ. Κορασίδης ανέφερε προ διµήνου ότι
θα προσληφθούν εποχικοί. Δεν έχει γίνει τίποτα.
Επίσης, πέραν της καθολικής αιµοληψίας, πρέπει να υπάρξουν
και καθολικοί ψεκασµοί σε όλες τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, προκειµένου να έχουµε τα επιθυµητά αποτελέσµατα.
Επίσης, θα παρακαλούσα να δείτε άµεσα το ζήτηµα της επιδοτήσεως των βιταµινών των ζώων, διότι ειδικά τα ζώα που κυοφορούν έχουν κατεσταλµένο το ανοσοποιητικό τους σύστηµα,
µε αποτέλεσµα να είναι πιο ευάλωτα προς τον καταρροϊκό πυρετό.
Όσον αφορά τα ζητήµατα, τα οποία αφορούν τους βοσκότοπους, κ.λπ., συµφωνώ. Πρέπει να προχωρήσετε σύντοµα προς
αυτήν την κατεύθυνση. Αλλά αυτό που µεταφέρεται σε µένα από
όλες τις κτηνοτροφικές περιοχές του Νοµού Λακωνίας, είναι η
απόγνωση και το παράπονο των Λακώνων κτηνοτρόφων απέναντι
στο κεντρικό κράτος.
Νοµίζω πως κάνετε ό,τι µπορείτε. Το βλέπω. Από την άλλη
µεριά όµως, πρέπει να φανεί καθαρά η βούληση του κράτους, η
βούληση της πολιτείας για άµεση αντιµετώπιση του προβλήµατος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε, κύριε
συνάδελφε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ: Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Νοµίζω πως αυτά τα τρία τα οποία ανέφερα, είναι εύκολο να
γίνουν, αρκεί να υπάρξει η κατάλληλη οργάνωση. Δεν υπάρχει
αυτήν τη στιγµή, δεδοµένου, όπως είπατε κι εσείς στην οµιλία
σας, ότι έχουµε µία κτηνιατρική υπηρεσία, η οποία είναι κατισχυµένη. Έχουν κλείσει τα περιφερειακά κτηνιατρεία στις περισσότερες περιοχές του Νοµού Λακωνίας και τέσσερις κτηνίατροι
προσπαθούν να αντιµετωπίσουν αυτό το ζήτηµα.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

Επίσης, για τις αποζηµιώσεις έχετε πει σε επίκαιρη ερώτηση
ότι θα υπάρξουν. Πρέπει να προχωρήσει η διαδικασία των αποζηµιώσεων για τα ζώα, τα οποία έχουν νοσήσει και να προχωρήσουµε.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε, κύριε
συνάδελφε. Ωραία τα είπατε.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ευχαριστώ για µια ακόµα φορά τον κύριο συνάδελφο, γιατί,
πραγµατικά, µας δίνει την ευκαιρία να µείνουµε στην ουσία του
θέµατος και ο τρόπος που αναπτύχθηκε η ερώτηση.
Προσπάθησα, αγαπητέ συνάδελφε, στην πρώτη µου απάντηση
ουσιαστικά να απαντήσω σε κάτι που δεν είπατε εσείς. Έρχεται,
όµως, από πολλές πλευρές ο ισχυρισµός περί αδιαφορίας. Δεν
θέλησα να αλλάξω θέµα. Απαρίθµησα δέκα συγκεκριµένα θεσµικά, διαρθρωτικά και οικονοµικά και διοικητικά µέτρα, τα οποία
δείχνουν ακριβώς το αντίθετο. Δείχνουν ενδιαφέρον και µάλιστα
έµπρακτο και εντελώς συγκεκριµένο.
Δεύτερον, σε ό,τι έχει σχέση µε τον καταρροϊκό πυρετό: Από
την πρώτη µέρα της ανάληψης των καθηκόντων µου και έχοντας
αυτήν την αρµοδιότητα, αν ήθελα να συµπυκνώσω όλη την πολιτική του Υπουργείου, αυτή συµπυκνώνεται σε µία απλή φράση.
Στενή συνεργασία µε τις κτηνιατρικές υπηρεσίες. Σε µια χώρα
που έχει ταλαιπωρηθεί τόσο πολύ από καταλογισµούς για επιπολαιότητες και προχειρότητες, πολλά χρόνια στο παρελθόν, για
πολλούς λόγους, δεν υπάρχει λόγος να επαναλάβουµε κάτι τέτοιο.
Άρα, ως προς αυτό που ζητήσαµε, διαπιστώνω –και µε προβληµατίζει- ότι υπήρξε ελλιπής συνεργασία. Πολλές φορές και
οι κτηνοτρόφοι αδιαφόρησαν. Κι εδώ υπάρχει ένα ζήτηµα για το
πως θα απαντήσουµε σ’ αυτές τις περιπτώσεις, όπου υπάρχει
πραγµατικά πλήγµα στο ζωικό κεφάλαιο µιας εκτροφής χωρίς να
έχει δηλωθεί τίποτα. Εδώ λίγα ή ελάχιστα πράγµατα µπορούµε
να κάνουµε.
Από εκεί και πέρα, θέλω να σας πω το εξής:
Πρώτον, σε ό,τι αφορά την παραγωγή γάλακτος, είναι ένα
θέµα που δεν το θέσατε, αλλά είναι ιδιαίτερα κρίσιµο. Στην
πρώτη περίοδο τα στοιχεία του ΕΛΟΓΑΚ –γιατί γίνονται συστηµατικοί έλεγχοι- δεν δείχνουν ιδιαίτερο πρόβληµα. Δεν είµαστε,
όµως, σίγουροι. Πρέπει να συνεχίσουµε και την επόµενη περίοδο, µετά το θηλασµό, για να δούµε αν πραγµατικά έχουµε ή
όχι επιρροή, µείωση δηλαδή, στην παραγωγή γάλακτος, για να
ληφθούν τα ανάλογα µέτρα φυσικά.
Δεύτερον, σε ό,τι αφορά το κρίσιµο θέµα των αποζηµιώσεων,
το ανέφερα ήδη στην πρωτοµιλία µου. Εντοµοαπωθητικά, θανόντα και θανατωθέντα µετά από εντολή κτηνιατρικής υπηρεσίας
αποζηµιώνονται κανονικά, όπως προβλέπει η σχετική κοινή
υπουργική απόφαση. Υπάρχει το πλαίσιο. Είναι αναρτηµένο εδώ
και µήνες σε δύο ιστότοπους του ΥΠΑΤ και σε όλες τις ΔΑΟ..
Η κτηνιατρική υπηρεσία άµεσα…
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ: Για το εµβόλιο θα ήθελα να πούµε,
κύριε Υπουργέ.
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Με αυτό θα κλείσω.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ: Μια πειραµατική… (δεν ακούστηκε).
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Ναι, ναι.
Και ολοκληρώνω µε το πλέον κρίσιµο θέµα, που είναι το θέµα
του εµβολιασµού. Θα σας το πω όσο γίνεται πιο απλά. Ο εµβολιασµός, εφόσον ληφθεί απόφαση, σηµαίνει πρόγραµµα εµβολιασµού δέκα, έντεκα εκατοµµυρίων αιγοπροβάτων για πέντε
χρόνια συνεχώς.
Λένε πολλοί στην επιστηµονική κοινότητα να το συνδυάσουµε
µε το πρόγραµµα του µελιταίου που, εφόσον προχωρήσουν όλα
καλά µε τον κτηνίατρο εκτροφής, θα έχουµε κάθε χρόνο µαζικό
εµβολιασµό όλου του ζωικού κεφαλαίου, άρα γιατί να µη γίνεται
κι ένα εµβόλιο ακόµη.
Η απάντηση είναι ότι, ξεκινώντας από το νοµό σας προχθές –
και υπάρχει συγκεκριµένος λόγος που ξεκινήσαµε αυτήν την
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εβδοµάδα και όχι νωρίτερα- έχουµε ήδη δύο χιλιάδες δείγµατα
αίµατος, έχει γίνει η αιµοληψία και σε λίγες εβδοµάδες θα ξέρουµε την απάντηση στο κρισιµότερο ερώτηµα που έχει σχέση
µε τον εµβολιασµό. Αναπτύχθηκε ή όχι και, αν αναπτύχθηκε, σε
τι βαθµό φυσική ανοσία.
Είναι κρίσιµο το ερώτηµα, όχι µόνο γιατί λέει η επιστηµονική
κοινότητα ότι πρέπει να το θέσουµε και να έχουµε µία καθαρή
απάντηση αλλά και γιατί η ελληνική εµπειρία από την προηγούµενη επιδηµία καταρροϊκού πυρετού το 1999-2000 ξεπεράστηκε
ακριβώς γιατί ο ζωικός πληθυσµός της χώρας είχε αναπτύξει φυσική ανοσία. Δεν έχουµε απάντηση στο ερώτηµα, θα έχουµε σε
λίγες εβδοµάδες.
Έτσι κι αλλιώς, δεν υπάρχει εδώ θέµα καθυστέρησης και ανησυχίας. Αν τα στοιχεία οδηγούν προς τα εκεί, αυτό δεν µπορεί
να ξεκινήσει πριν την αρχή του έτους σε συνδυασµό µε άλλους
µαζικούς εµβολιασµούς, όπως είναι το πρόγραµµα ριζικής και
τελειωτικής εκρίζωσης του µελιταίου πυρετού, που πιστεύω ότι
µε τον κτηνίατρο εκτροφής συν την ενίσχυση των κτηνιατρικών
υπηρεσιών, θα µπορέσουµε επιτέλους να το κάνουµε πράξη.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε εµείς.
Η δεύτερη µε αριθµό 91/22-9-2014 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Α’ Πειραιά του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ.
Θεόδωρου Δρίτσα προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά µε τη µεταφορά των δικαστηρίων του Πειραιά εκτός πόλης, δεν συζητείται λόγω κωλύµατος του κυρίου Υπουργού και διαγράφεται.
Θα συζητηθεί η τρίτη µε αριθµό 89/22-9-2014 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Χίου του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Κωνσταντίνου Τριαντάφυλλου προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τον Οίκο Ναύτου της Χίου.
Κύριε Τριαντάφυλλε, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, όπως γνωρίζετε πολύ καλά, η Χίος είναι ένα
νησί το οποίο χαρακτηρίζεται στη φυσιογνωµία του, στην ιστορική διαδροµή και στην καθηµερινή του πραγµατικότητα από τη
στενή του σχέση µε τη θάλασσα. Χιλιάδες είναι οι ναυτικοί, οι
οποίοι εργάστηκαν ή εργάζονται στην θάλασσα, είναι ναυτικοί,
συνταξιούχοι ή εν ενεργεία. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα να έχουµε
δεκατέσσερις χιλιάδες ασφαλισµένους στο νησί, ναυτικούς, οικογένειες, εξαρτώµενα µέλη, συνταξιούχους και εν ενεργεία.
Τα τελευταία χρόνια, λόγω της µεγάλης µεταρρύθµισης στον
τοµέα της ασφάλισης της υγείας της υγειονοµικής περίθαλψης,
έχουµε παρατηρήσει το εξής φαινόµενο. Έχει αποδυναµωθεί ο
κλάδος της υγειονοµικής περίθαλψης στους ναυτικούς, που είναι
η πλειοψηφία των ασφαλισµένων του νησιού, ο Οίκος Ναύτου, ο
οποίος έχει κτήριο, το οποίο προέρχεται από δωρεά, αποκλειστικά για χρήση του Οίκου Ναύτου στο νησί, ουσιαστικά έχει
υποστελεχωθεί, έχει ερηµώσει και δεν εξυπηρετεί πλέον τους
ναυτικούς και τις οικογένειές τους. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα µια
απίστευτη ταλαιπωρία, όχι µόνο για τους εν ενεργεία αλλά και
για τους µεγάλους σε ηλικία ναυτικούς και τις οικογένειές τους,
που ουσιαστικά στερούνται τη στοιχειώδη υγειονοµική περίθαλψη.
Το ζητούµενο είναι το εξής: Εφόσον υπάρχει αυτή η ιδιαιτερότητα αυτού του τόπου, του πληθυσµού που έχει ένα µεγάλο ποσοστό σε επίπεδο ναυτικών, θα έπρεπε να ληφθεί µια µέριµνα.
Γνωρίζω ότι το θέµα αυτό το έχετε υπ’ όψιν σας. Εγώ έχω καταθέσει σειρά ερωτήσεων σε προηγούµενους Υπουργούς, όχι σε
σας, οι οποίες, όµως δεν έχουν απαντηθεί. Και προς τιµήν σας,
κύριε Υπουργέ, σήµερα έρχεστε να απαντήσετε σε επίκαιρη ερώτηση.
Ευελπιστώ ήδη ότι θα έχετε λάβει υπ’ όψιν τις σχετικές ερωτήσεις, οι οποίες έχουν κατατεθεί στο Υπουργείο σας κατά την
προηγούµενη περίοδο και θα µπορέσετε να δώσετε µια απάντηση σχετικά µε το υποβληθέν µέσω της επίκαιρης ερώτησής
µου αίτηµα, προκειµένου να στελεχωθεί ο Οίκος Ναύτου της
Χίου µε µικρό αριθµό ιατρών και να εξυπηρετήσει το µεγάλο ουσιαστικά αριθµό ασφαλισµένων στο νησί.
Είναι ασφαλισµένοι, επισηµαίνω ξανά, οι οποίοι πρέπει να

3709

έχουν τις ίδιες παροχές, όπως έχουν και οι υπόλοιποι ασφαλισµένοι, όχι µόνο λόγω της ιδιαιτερότητας του επαγγέλµατός
τους αλλά και για λόγους που έχουν να κάνουν µε τις ανάγκες
που υπάρχουν όσον αφορά τη συγκεκριµένη ποσόστωση, τη
συγκεκριµένη πλειοψηφία ασφαλισµένων στο συγκεκριµένο
µέρος της Ελλάδας.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Υπάρχει ενδιαφέρον και
από το Προεδρείο γι’ αυτήν την ερώτηση.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Ευχαριστώ,
κύριε Πρόεδρε.
Κύριε συνάδελφε, φέρνετε ένα σηµαντικό θέµα προς συζήτηση. Εκείνο το οποίο έχουµε πει ότι θα κάνουµε είναι το εξής:
Έχουµε ήδη εντάξει στη διοίκηση της δεύτερης ΥΠΕ τον σχεδιασµό για τη λειτουργία ΠΕΔΥ στον συγκεκριµένο χώρο. Επιτρέψτε
µου να αναφερθώ σε αυτό, γιατί το πρώτο σκέλος της ερώτησής
σας αναφέρεται στο αν υπάρχει ο σχεδιασµός να γίνει ο Οίκος
Ναύτου παράρτηµα του ΕΟΠΥΥ.
Ο ΕΟΠΥΥ, όπως ξέρετε, πλέον δεν παρέχει υπηρεσίες υγείας.
Ο ΕΟΠΥΥ είναι αγοραστής υπηρεσιών υγείας. Όλες οι υπηρεσίες
υγείας πλέον παρέχονται από το πρωτοβάθµιο και το δευτεροβάθµιο σύστηµα υγείας. Εποµένως, αυτήν την παλιά δοµή, δηλαδή ότι στην πραγµατικότητα οι ασφαλιστικοί οργανισµοί από
τη µια µεριά ήταν ασφαλιστικοί οργανισµοί αλλά ταυτόχρονα
ήταν και πάροχοι υπηρεσιών υγείας –και εδώ εµπίπτει και η πρωτοβάθµια περίθαλψη που παρείχε ο Οίκος Ναύτου- θα πρέπει να
τη βγάλουµε από το µυαλό µας και να πούµε το εξής.
Ο ΕΟΠΥΥ, όχι, δεν θα κάνει παράρτηµα στον Οίκο Ναύτου,
γιατί ο ΕΟΠΥΥ δεν παρέχει πια υπηρεσίες υγείας αλλά µόνο αγοράζει υπηρεσίες υγείας. Όµως ο συγκεκριµένος χώρος µελετάτε
να γίνει ΠΕΔΥ, δηλαδή να ενταχθεί στο πρωτοβάθµιο σύστηµα
υγείας.
Ως προς αυτό, λοιπόν, εκείνο το οποίο κάνουµε και για το
οποίο θα υπάρξουν προβλέψεις, είναι ότι ήδη προχωράµε µέσα
στο αµέσως επόµενο χρονικό διάστηµα στην πρόσληψη εννιακοσίων επικουρικών γιατρών κατ’ αρχάς προσωρινά και µέχρι να
ολοκληρωθούν οι διαδικασίες της µεταβάσεώς µας, σύµφωνα µε
τα όσα έχει ψηφίσει το Κοινοβούλιο στο ολοκληρωµένο πρωτοβάθµιο σύστηµα υγείας, το οποίο θα έχει τις τρεις χιλιάδες οικογενειακούς γιατρούς και πλήρως ανεπτυγµένα τα κέντρα υγείας.
Εποµένως, εκείνο το οποίο θα κάνουµε είναι να στελεχώσουµε
µε επικουρικούς γιατρούς τα κέντρα πρωτοβάθµιας υγείας και
µέσα στον σχεδιασµό αυτό να εντάξουµε και τον παλιό Οίκο Ναύτου, ο οποίος πια θα λειτουργεί ως ΠΕΔΥ εντεταγµένος στο σύστηµα υγείας.
Ως προς τις ειδικές πρόνοιες και για οποιαδήποτε ειδική
ανάγκη υπάρχει που αφορά στους ναυτικούς, οι ναυτικοί ούτως
ή άλλως έχουν τη δυνατότητα να εξυπηρετηθούν από την περιφερειακή διεύθυνση του ΕΟΠΥΥ Χίου, όπου µπορούν να προσφύγουν και να τακτοποιήσουν όποιο ζήτηµα αντιµετωπίζουν
άµεσα και τους απασχολεί. Στην εξέλιξη θα τακτοποιηθεί αυτό
µε τη στελέχωση εκεί που ήταν ο Οίκος Ναύτου του ΠΕΔΥ Χίου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε, κύριε
Υπουργέ.
Κύριε Τριαντάφυλλε, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ: Κύριε Υπουργέ, ευχαριστώ πολύ για την απάντηση.
Θα ήθελα εδώ να αναφέρω κάποια πραγµατικά περιστατικά.
Κατ’ αρχάς σας ανέφερα προηγουµένως την ιδιαίτερη πλειοψηφία των ασφαλισµένων στο Νοµό Χίου και αντιλαµβάνεστε ότι
αυτό είναι µια ιδιαίτερη περίπτωση η οποία χρήζει και µιας ιδιαίτερης αντιµετώπισης από την ελληνική πολιτεία. Δηλαδή, η αρχή
της ισότητας που έχουµε συνταγµατικά κατοχυρώσει προβλέπει
ότι οι διαφορετικές καταστάσεις πρέπει να αντιµετωπίζονται µε
διαφορετικό τρόπο.
Γι’ αυτόν το λόγο λέω ότι όταν έχουµε να κάνουµε µε έναν
τόπο ο οποίος έχει µια ιδιαίτερη ειδική κατηγορία ασφαλισµένων,
θα πρέπει να λάβουµε ειδική µέριµνα ως προς αυτούς και να µην
το υπάγουµε στο γενικό πλαίσιο ασφαλισµένων στον ΕΟΠΥΥ. Το
ένα είναι αυτό.
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Το δεύτερο είναι το εξής. Σήµερα τι υπάρχει; Σήµερα δυστυχώς αυτή η πολύ µεγάλη κατηγορία ασφαλισµένων του Νοµού
Χίου, ουσιαστικά αντιµετωπίζεται δυσµενώς, δυσµενέστερα δηλαδή από τους υπόλοιπους ασφαλισµένους στον ΕΟΠΥΥ.
Και το λέω αυτό γιατί; Γιατί ουσιαστικά οι άνθρωποι αυτοί µπορεί και σήµερα το πρωί ή τις πρώτες µέρες κάθε µήνα, προκειµένου να συνταγογραφήσουν τα φάρµακά τους, υποχρεούνται
να ξεκινούν στις 4.00’ και στις 5.00’, για να φτάσουν έξω από κάποιον ιατρό, ο οποίος έχει τη δυνατότητα να συνταγογραφήσει
αυτόν τον περιορισµένο αριθµό –διακόσιους νοµίζω είναι αυτό
που µπορεί κάθε γιατρός- και στη συνέχεια να πάνε να πάρουν
τα φάρµακά τους.
Ουσιαστικά, όπως αντιλαµβάνεστε, πρόκειται για µια πολύ δύσκολη κατάσταση την οποία αντιµετωπίζει ένας πολίτης, ο
οποίος, όπως γνωρίζετε, έχει υποστεί τις περικοπές που έχουν
υποστεί οι συνταξιούχοι ναυτικοί, έχει τις δυσκολίες του επαγγέλµατος όταν είναι εν ενεργεία, έχει τις δυσκολίες της οικογενειακής ζωής η οικογένεια του ναυτικού κ.ο.κ..
Εποµένως λέω ότι η λύση στην ιστορία αυτή, θα ήταν η στελέχωση, όπως πολύ σωστά είπατε, στο πλαίσιο του ΠΕΔΥ, µε γιατρό ή µε γιατρούς οι οποίοι προφανώς µπορεί να µην παρέχουν
την υπηρεσία αυτή καθ’ αυτή της ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης, αλλά να µπορούν να εξυπηρετούν αποτελεσµατικά και συστηµατικά την ανάγκη συνταγογράφησης των ασφαλισµένων του
Οίκου Ναύτου. Με αυτόν τον τρόπο θα επιλύσουµε ένα πρακτικό,
αλλά πολύ σοβαρό ζήτηµα το οποίο αντιµετωπίζουν χιλιάδες οικογένειες στο Νησί της Χίου.
Γνωρίζω ότι υπάρχει αυτή η διαδικασία µε τους εννιακόσιους
επικουρικούς γιατρούς.
Η προηγούµενη αναφορά σας, δηλαδή, ουσιαστικά σηµαίνει
ότι θα αποσταλούν επικουρικοί ιατροί στο συγκεκριµένο κτήριο
του Οίκου Ναύτου, ούτως ώστε να ξεκινήσει αυτή η διαδικασία
συνταγογράφησης;
Κλείνοντας, θα ήθελα να σας ζητήσω αν µπορείτε να κάνετε
µια αναφορά σχετικά µε τους αγροτικούς ιατρούς εν γένει. Δεν
είναι µέσα στην ερώτησή µου αλλά αντιµετωπίζουµε σοβαρότατο
πρόβληµα µε τους αγροτικούς ιατρούς σε όλο το Νησί της Χίου.
Είναι κάτι που έχει να κάνει µε το ΠΕΔΥ, υποθέτω όχι µόνο στο
Νησί της Χίου. Και είναι πάρα πολύ σηµαντικό να απαντηθεί το
πως θα επιλυθεί το συγκεκριµένο ζήτηµα.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε, κύριε
συνάδελφε.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Ευχαριστώ,
κύριε Πρόεδρε.
Κύριε συνάδελφε, θέλω να είµαι σαφής εδώ, επειδή υπάρχουν
διάφορες οµάδες πολιτών οι οποίες έρχονται στο Υπουργείο, παραδείγµατος χάριν οι δικηγόροι, οι οποίοι είχαν ένα δικό τους
κτήριο το οποίο ήταν τότε στο Ταµείο Προνοίας των δικηγόρων
αλλά και οι ηθοποιοί, οι οποίοι είχαν µια αντίστοιχη πρωτοβάθµια
δοµή. Αυτή, λοιπόν, η ειδική κατηγορία για την οποιαδήποτε
επαγγελµατική οµάδα που παλιά είχε το ταµείο της και πήγαινε
σε µια δοµή πρωτοβάθµια που ήταν µόνο για τη συγκεκριµένη
επαγγελµατική οµάδα, δεν θα υπάρχει.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ: Δεν έχουµε, όµως, σε
έναν τόπο πλειοψηφία από ηθοποιούς ή δικηγόρους.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Σας λέω απλά
τη θέση. Και στην πραγµατικότητα, όµως, η θέση αυτή έχει αποτυπωθεί στο νόµο που ψήφισε το Κοινοβούλιο, γιατί ακριβώς
αυτή είναι η µετάβαση. Άρα, λοιπόν, ειδική κατηγορία δεν θα
υπάρχει. Επισηµαίνεται, όµως, ένα έλλειµµα πραγµατικό από τη
µετάβαση από µια δοµή που λειτουργούσε σε ένα καθεστώς, το
οποίο αυτή τη στιγµή δεν είναι εν λειτουργία.
Τι µας ενδιαφέρει κι εσάς κι εµάς; Μας ενδιαφέρει ο ασφαλισµένος –ναυτικός ή όχι, αλλά εγώ λέω ναυτικός- να έχει πρόσβαση
σε µια επαρκή πρωτοβάθµια δοµή. Αυτό είναι το ζητούµενο. Φαντάζοµαι ότι δεν εννοείτε κι εσείς ότι το ζητούµενο είναι να υπάρχει
–ας πούµε- αποκλειστικό σέρβις για το ναυτικό, για το δικηγόρο ή
για τον ηθοποιό. Εκείνο το οποίο εννοείτε είναι να έχει ο ασφαλισµένος επαρκή πρόσβαση σε µια πρωτοβάθµια δοµή.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

Εκεί είναι που έρχεται η συζήτηση για τη στελέχωση. Οι συνταγογραφικές ανάγκες, εγώ θα πω, είναι ένα µικρό µέρος της
πρωτοβάθµιας. Εγώ µιλώ για µια πλήρη πρωτοβάθµια περίθαλψη
η οποία θα παρέχεται. Δεν είναι µόνο συνταγογραφική ανάγκη
αλλά µπορεί να υπάρχει πρωτοβάθµια ανάγκη κι έτσι θα πρέπει
να τις σκεφτούµε. Τι είναι η πρωτοβάθµια ανάγκη; Η πρωτοβάθµια ανάγκη, είναι να καλύψει όλα εκείνα τα περιστατικά που κανονικά δεν θα έπρεπε να φτάσουν στη δευτεροβάθµια αλλά να
σταµατήσουν στην πρωτοβάθµια. Αυτή είναι η πλήρης εξέλιξη.
Αυτό, λοιπόν, έρχεται να συνδεθεί –όταν θα ολοκληρωθεί- µε
το θεσµό του οικογενειακού ιατρού. Ο οικογενειακός ιατρός
στην πραγµατικότητα θα αποτελέσει ένα πρώτο κύτταρο. Ένα
δεύτερο κύτταρο είναι τα ανεπτυγµένα κέντρα υγείας στις διάφορες µορφές που θα πάρουν. Παράλληλη λειτουργία πρωτοβάθµιας είναι οι συµβεβληµένοι ιατροί του ΕΟΠΥΥ.
Εδώ επιτρέψτε µου να πω ότι υπάρχει µια σηµαντική αλλαγή
η οποία είναι σε εξέλιξη, καθώς θα υπάρξει κατάρτιση νέων συµβάσεων. Δηλαδή ο ΕΟΠΥΥ ανοίγει τις συµβάσεις του σε ιατρούς
και δεν περιορίζεται. Θα δώσει ουσιαστικά συγκεκριµένο αριθµό
επισκέψεων στον οποίο θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον οι ιατροί,
όσοι ιατροί ενδιαφέρονται να συµβληθούν µε τον ΕΟΠΥΥ. Άρα
αυτό είναι ένα διαφορετικό µοντέλο µε το οποίο θα συµβληθεί ο
ΕΟΠΥΥ µε τους ιατρούς.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Και στο σηµείο αυτό –και τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, γιατί παρήλθε και ο χρόνος οµιλίας- θα συνδεθεί το συγκεκριµένο µε
τους αγροτικούς ιατρούς. Τις ξέρω τις δυσκολίες και γι’ αυτό κάνουµε µια σειρά από νοµοθετικές παρεµβάσεις προκειµένου να
διευκολύνουµε τη λειτουργία του θεσµού των αγροτικών ιατρών
και των περιφερειακών ιατρείων. Νοµίζω ότι στην πλήρη ανάπτυξή του, αυτό το σύστηµα θα δώσει πλήρη κι επαρκή κάλυψη
στις πρωτοβάθµιες ανάγκες υγείας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε, κύριε
Υπουργέ.
Θα συζητηθεί τώρα η πέµπτη µε αριθµό 90/22-9-2014 επίκαιρη
ερώτηση της Βουλευτού Α’ Θεσσαλονίκης της Δηµοκρατικής
Αριστεράς κ. Ασηµίνας Ξηροτύρη - Αικατερινάρη προς τον
Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, σχετικά µε τα επιχειρησιακά προγράµµατα της περιόδου 2007-2013 και την υλοποίηση των νέων προγραµµάτων της περιόδου 2014-2020.
Έχετε τον λόγο, κυρία Ξηροτύρη.
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΞΟΥΛΙΔΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω τον
λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Σας είδα, κυρία Ξουλίδου.
Έχετε τον λόγο, κυρία Ξηροτύρη, για δύο λεπτά.
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΞΟΥΛΙΔΟΥ: Θα µου δώσετε για δύο λεπτά τον
λόγο πριν φύγει ο κ. Βορίδης, γιατί αφορά τον ίδιο τον Υπουργό
Υγείας; Μια παρατήρηση σας παρακαλώ πολύ. Είναι ερώτηση
στην οποία αρνήθηκαν οι άλλοι Υπουργοί να έρθουν να απαντήσουν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Είναι εκτός συζήτησης.
Κυρία Ξηροτύρη, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ – ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, την ώρα που η χώρα εξακολουθεί να είναι υπό
βαθιά ύφεση µε υψηλά ποσοστά ανεργίας, που δεν διαφαίνεται
καµµία αναπτυξιακή προοπτική, Κυβέρνηση και Αξιωµατική Αντιπολίτευση βρίσκονται τον τελευταίο καιρό σε συνεχή αντιπαράθεση για τους πόρους του ΕΣΠΑ και πως µπορούν να
αξιοποιηθούν. Ο ΣΥΡΙΖΑ επιµένει σε 1,5 δισεκατοµµύριο για τριακόσιες χιλιάδες θέσεις εργασίας. Η Κυβέρνηση υποστηρίζει ότι
πρέπει να υπάρξουν 3% επιπλέον πόροι και άλλα -στο ΕΤΕΑΝ,
στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις- για ρύθµιση νέων δανείων κ.λπ..
Είναι γεγονός ότι η απάντηση και από τους µεν και από τους δε,
στις διάφορες εξαγγελίες τους, όταν τίθεται το θέµα της χρηµατοδότησης, είναι πανοµοιότυπη: Από το ΕΣΠΑ.
Όντως, ένα από τα πιο σηµαντικά ζητήµατα για την επανεκκίνηση της αναπτυξιακής διαδικασίας, είναι η εξεύρεση πόρων για
τη χρηµατοδότηση των αναπτυξιακών πρωτοβουλιών είτε αυτοί
προέρχονται από το δηµόσιο είτε από τον ιδιωτικό τοµέα.
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Εµείς επιµένουµε στη σίγουρη συνταγή της ενίσχυσης του
προγράµµατος δηµοσίων επενδύσεων.
Μεγάλο µέρος, λοιπόν, αυτών των πόρων, προέρχεται από τα
διαρθρωτικά ταµεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και χρειάζεται
τώρα, περισσότερο από ποτέ, να αξιοποιηθούν και όχι απλά να
απορροφηθούν. Είναι απαραίτητη η σύνδεση ενός εθνικού, αναπτυξιακού σχεδιασµού µε τη βασική χρηµατοδότηση των πόρων
από τα διαρθρωτικά ταµεία.
Έτσι, λοιπόν, το βάρος πέφτει στη βέλτιστη αξιοποίηση των
πόρων.
Σε σχέση µε αυτά, η χώρα έχει να αντιµετωπίσει δύο προκλήσεις στο κρίσιµο χρονικό διάστηµα των δεκαπέντε επόµενων
µηνών.
Η πρώτη, αφορά την τελική απορρόφηση τουλάχιστον 5 δισεκατοµµυρίων ευρώ για την προγραµµατική περίοδο 2007-2013.
Είναι ιδιαίτερα κρίσιµο, οι πόροι να κατευθυνθούν σε έργα που
δεν αντιµετωπίζουν σηµαντικά προβλήµατα αλλά που θα βοηθήσουν στη βελτίωση της ρευστότητας και της κοινωνικής συνοχής.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Κύριε Πρόεδρε, µισό λεπτό, παρακαλώ.
Η δεύτερη, έχει να κάνει µε την επανεκκίνηση της νέας προγραµµατικής περιόδου. Είναι γνωστό ότι το νέο ΕΣΠΑ εγκρίθηκε
µε προϋπολογισµό 26 δισεκατοµµυρίων ευρώ δηµόσιας δαπάνης. Ακολουθεί µία πολύ δύσκολη περίοδος υλοποίησης, επειδή
φαίνεται ότι το µοτίβο, σε ό,τι αφορά τις διαδικασίες, θα είναι το
ίδιο µε την προηγούµενη περίοδο. Πρέπει, λοιπόν, να αξιοποιηθούν έγκαιρα και να αντιµετωπιστούν όλα τα ζητήµατα που προκάλεσαν καθυστερήσεις στην προηγούµενη περίοδο.
Τέλος, είναι ιδιαίτερη σηµαντική η διαπραγµάτευση που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την εµπροσθοβαρή χρηµατοδότηση της νέας προγραµµατικής περιόδου, ώστε
να υπεισέλθουν στη χώρα όσο το δυνατόν περισσότεροι πόροι.
Γι’ αυτό, λοιπόν, σας ρωτώ.
Σε ποιο στάδιο βρίσκεται σήµερα η υλοποίηση των επιχειρησιακών προγραµµάτων της περιόδου 2007-2013; Έχουν αντιµετωπιστεί όλα τα προβλήµατα, ώστε να προχωρήσουµε στην
απορρόφηση;
Δεύτερον, υπάρχουν αποτελέσµατα για την εµπροσθοβαρή
διαπραγµάτευση της χρηµατοδότησης; Έχουν εντοπιστεί οι παθογένειες για να ξεκινήσουµε σωστά µε τη νέα προγραµµατική
περίοδο;
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Εµείς ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ. Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Άκουσα τη συνάδελφο και θα ήθελα να ξεκινήσω την απάντησή µου, λέγοντας ότι η απορρόφηση, όπως γνωρίζετε πάρα
πολύ καλά, στο ΕΣΠΑ 2007-2013, βρίσκεται αυτήν τη στιγµή στο
75%. Μάλιστα, υπάρχει αναλυτικός κατάλογος για τα έργα σε
κάθε περιφερειακό πρόγραµµα και σε κάθε τοµεακό του Υπουργείου, για το που βρίσκεται το καθένα απ’ αυτά.
Είναι χαρακτηριστικό παράδειγµα -και θα ήθελα να το αναφέρω εδώ- ότι στο ΠΕΠ Αττικής –όπου ο κ. Σγουρός έκανε µία
εξαιρετική προσπάθεια- βρίσκεται στο 75,8% αυτήν τη στιγµή.
Υπάρχει αναλυτικός πίνακας, για να µην αδικήσω κάποιον άλλον
-είπα για το µεγαλύτερο ΠΕΠ- ο οποίος µπορεί να σας δοθεί αναλυτικά για το ποσοστό υλοποίησης.
Το προηγούµενο χρονικό διάστηµα, από τη στιγµή που αναλάβαµε, κάναµε µία µεγάλη προσπάθεια µαζί µε τις υπηρεσίες, έτσι
ώστε να δούµε που είναι τα προβλήµατα, που βρίσκονται τα προγράµµατα σε κάθε περιοχή και σε κάθε έργο.
Σήµερα κι εσείς οι ίδιοι, αλλά και όλοι οι πολίτες, µπορούν να
µπουν και να δουν στο ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα
του Υπουργείου Ανάπτυξης σε κάθε περιοχή, ποιο έργο πρέπει
να ολοκληρωθεί µέχρι 31-12-2015, ποιος είναι ο ανάδοχος και να
δείτε την υλοποίηση των έργων.
Άρα, υπάρχει απόλυτη διαφάνεια, πρωτόκολλα συνεργασίας
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τα οποία υπογράφηκαν µεταξύ του Υπουργείου Ανάπτυξης και
των αρµοδίων φορέων και υπάρχει πλήρης συνεννόηση, ώστε να
µη χαθεί ούτε 1 ευρώ, να µην επιστρέψει ούτε 1 ευρώ στις Βρυξέλλες.
Αυτά όπως ξέρετε, κυρία Ξηροτύρη, υπάρχουν στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», έχουν σταλεί στις Βρυξέλλες και µπορείτε να τα δείτε
οποιαδήποτε στιγµή.
Παράλληλα, επειδή το αναφέρατε και δεν θα µπορούσα να το
παραλείψω, µε βάση αυτά που σας είπα, εµείς απαντήσαµε όπως
οφείλαµε και στην Αξιωµατική Αντιπολίτευση για τα θέµατα του
1,5 δισεκατοµµυρίου ευρώ από το ΕΣΠΑ 2007-2013. Είµαστε στη
διάθεσή σας -και στο κόµµα και στο κόµµα της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης- µαζί µε τους υπηρεσιακούς παράγοντες, µε όλους
τους παράγοντες που ασχολούνται µε το ΕΣΠΑ, να σας αναλύσουµε και να σας δείξουµε τι γίνεται µε το παλιό ΕΣΠΑ 20072013, που βρίσκονται οι νοµικές δεσµεύσεις αυτήν τη στιγµή,
που βρίσκεται το κάθε έργο, έτσι ώστε να ξέρετε και εσείς και η
Αξιωµατική Αντιπολίτευση –αφού την αναφέρατε- πώς µπορεί ή
αν µπορεί να απορροφηθεί το 1,5 δισεκατοµµύριο ευρώ. Έχουµε
απαντήσει ότι αυτό δεν γίνεται. Μάλιστα, καλέσαµε την κ. Δούρου -την οποία καλούµε και πάλι- που συµµετέχει στο κόµµα της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, να µας πει αν θέλει να απεντάξει
κάποια έργα.
Ολοκληρώνω, λέγοντας ότι µέχρι τα µέσα Οκτωβρίου θα γίνει
πάλι µια προσπάθεια µε όλα τα τοµεακά και περιφερειακά προγράµµατα, για να δούµε που βρισκόµαστε µετά την εξυγίανση
των προγραµµάτων και έτσι να παρακολουθούµε κάθε µήνα τη
διαδικασία, να γνωρίζουµε που βρίσκονται τα προβλήµατα, ώστε,
όπως είπατε -εµείς αναδείξαµε αυτόν τον αριθµό των 5 δισεκατοµµυρίων ευρώ- να µη χαθεί και να µην επιστραφεί ούτε 1 ευρώ
στις Βρυξέλλες.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Σας ευχαριστούµε.
Κυρία Αικατερινάρη, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞHΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Είναι γεγονός ότι αυτούς τους δεκαπέντε µήνες υπάρχει µια
µεγάλη ανάγκη, θα συµπίπτουν και τα δύο. Από τη µία πλευρά η
απορρόφηση των 5 δισεκατοµµυρίων ευρώ και από την άλλη
πλευρά το πολύ µεγάλο θέµα να είµαστε έτοιµοι για τη νέα προγραµµατική περίοδο.
Στην τελευταία αξιολόγηση του ΕΣΠΑ από την Task Forse,
υπήρξε πάλι η προειδοποίηση ότι υπάρχει κίνδυνος να χαθούν
χρήµατα ή να επιβαρυνθεί ο κρατικός προϋπολογισµός. Εγώ από
την αρχή, για το πρώτο ΕΣΠΑ, έδινα κατευθύνσεις ότι έπρεπε να
υπάρχουν πιο ολοκληρωµένα προγράµµατα για την αντιµετώπιση της ανεργίας και όχι τα γνωστά, µε την εξάµηνη επιδότηση
κλπ.. Και είναι σωστή η ανησυχία του ΣΥΡΙΖΑ να µπορέσει να
υπάρξει ένα ουσιαστικό πρόγραµµα -και από το προηγούµενο
ΕΣΠΑ- για την ανεργία, όπως ήταν πολύ καλές και οι προσπάθειες της Κυβέρνησης για το ΕΤΕΑΝ και για τη χρηµατοδότηση
των µικροµεσαίων επιχειρήσεων. Ξέρετε, όµως, πολύ καλά ότι
καρκινοβατούν ορισµένα θέµατα -ιδιαίτερα αυτά των κόκκινων
δανείων- τα οποία δεν έχουν επιλυθεί.
Άρα, για τους δύο αυτούς τοµείς, ακόµα υπάρχει αντικείµενο
και ανάγκη από το προηγούµενο ΕΣΠΑ για να µη χάσουµε και
χρήµατα από έργα που δεν υλοποιούνται.
Θα πάω τώρα στη νέα προγραµµατική περίοδο.
Από το Μάιο, που εγκρίθηκε το νέο πρόγραµµα, έχουν συµπεριληφθεί σε αυτό βασικές αρχές για τη λειτουργία του. Και όµως,
έχουν περάσει τέσσερις µήνες και δεν υπάρχει ένα προσχέδιο
ενός νόµου που πρέπει να ενσωµατώσει αυτές τις αρχές. Τι να
κάνουµε; Κάθε φορά, για κάθε ΕΣΠΑ –και ενδιάµεσα κιόλας- κάνουµε πραγµατικά τροποποιήσεις, απλουστεύσεις κ.λπ. για να
µπορέσει να λειτουργήσει καλύτερα.
Αυτές οι δοµές τώρα βρίσκονται ακόµα στον αέρα. Και υπάρχουν πολλά Υπουργεία που εκµεταλλεύονται το κενό αυτό και
ανάλογα µε τη δύναµή τους, προσπαθούν -εκτός ενός ολοκληρωµένου προγραµµατισµού- να αποσπάσουν ένα µεγάλο κοµµάτι από την πίτα της διαχείρισης.
Την ίδια στιγµή δεν έχουν εγκριθεί ακόµα τα επιχειρησιακά
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προγράµµατα, τα οποία, σύµφωνα µε τις πιο αισιόδοξες προβλέψεις, το νωρίτερο που µπορεί να έχουµε τα προγράµµατα αυτά
θα είναι το 2015.
Όλα αυτά σηµαίνουν µεγάλη καθυστέρηση στην εκκίνηση της
υλοποίησης της νέας προγραµµατικής περιόδου, για την οποία,
µάλιστα, διαπραγµατευόµαστε –και έτσι πρέπει- µια εµπροσθοβαρή χρηµατοδότηση.
Είναι αδιανόητο, λοιπόν, στα εικοσιπέντε χρόνια που έχουµε
τέσσερις προγραµµατικές περιόδους, η χώρα να έχει ακόµα να
αντιµετωπίσει προβλήµατα στην αξιοποίηση των κονδυλίων.
Θέλω να πω ότι υπάρχουν προβλήµατα επάρκειας των φορέων
υλοποίησης.
Ε, τώρα θα έχετε και ένα κενό µε την παραίτηση του κ. Γιανούση και στις κεντρικές υπηρεσίες, πολύ περισσότερο στις περιφερειακές υπηρεσίες, για να µπορέσουν, πράγµατι, να
υλοποιήσουν και να απορροφήσουν τις ένα σωρό –τριάντα δύο
τον αριθµό- διαφορετικές νοµοθετικές ρυθµίσεις που εντόπισαν
σε τοµείς που εµφανίστηκε ένας µεγάλος όγκος επιπλοκών.
Σε ό,τι αφορά στην επάρκεια, λοιπόν, θέλω να επισηµάνω -και
πρέπει να το δείτε αυτό- ότι οι υπηρεσίες -και ιδιαίτερα της τοπικής αυτοδιοίκησης- δεν έχουν καταφέρει να αποκτήσουν την
απαραίτητη τεχνολογία και θα πρέπει να στρέψετε την προσοχή
σας εκεί, στην ενίσχυση αυτού του δυναµικού και όχι στις οριζόντιες ή οποιεσδήποτε άλλες απολύσεις.
Υπάρχουν στελέχη τα οποία πρέπει να αξιοποιηθούν και να
εξειδικευθούν σ’ αυτό το αντικείµενο.
Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγµα του «HORIZON» για το
2020. Ούτε µια πρόταση δεν έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή
Ένωση. Τι κάνατε; Τι έγινε; Γιατί τέτοια αδυναµία να συγκροτήσετε προτάσεις για πολύ σηµαντικά προγράµµατα;
Εποµένως, πρέπει πράγµατι να επιταχύνουµε πολύ περισσότερο. Υπάρχουν κενά και πρέπει να τα επιλύσουµε.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας): Θέλω να σας απαντήσω αµέσως
για το «HORIZON» για να είµαι απόλυτα σαφής. Το «HORIZON»
δεν έχει καµµία σχέση µε το ΕΣΠΑ.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Ένα παράδειγµα
είναι.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας): Τα παραδείγµατα πρέπει να είναι
συγκεκριµένα.
Το «HORIZON» δεν αφορά στην αρµοδιότητα και δεν έχει καµµία σχέση µε την ερώτησή µας.
Θέλω να σας πω, κυρία Ξηροτύρη, γιατί πιστεύω ότι θέλετε
πραγµατικά να υποστηρίξετε την προσπάθεια που κάνουµε.
Θα σας πω ότι έγινε µια πολύ καλή προσπάθεια το προηγούµενο χρονικό διάστηµα, πριν τον ανασχηµατισµό και τη νέα πολιτική ηγεσία στο Υπουργείο Ανάπτυξης, µε το νέο ΕΣΠΑ. Για
πρώτη φορά είχαν εµπλακεί όλοι οι φορείς της αγοράς και έδωσαν ουσιαστικές προτάσεις, που µαζί µε τα στελέχη του Υπουρ-
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γείου Ανάπτυξης -τα οποία θέλω να πω, βοήθησαν και των
οποίων η καθηµερινή προσπάθεια είναι εξαιρετική- φτάσαµε να
είµαστε η δεύτερη χώρα στην Ευρώπη η οποία κατέθεσε τον Ιούλιο τα προγράµµατά µας για το νέο ΕΣΠΑ. Αυτή, λοιπόν, είναι µια
εξαιρετική προσπάθεια.
Το δεύτερο είναι, ότι από τη στιγµή που είχαµε καταθέσει τα
προγράµµατα µέχρι σήµερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν µας
έχει απαντήσει. Όπως δεν έχει απαντήσει σε εµάς, δεν έχει απαντήσει και στις υπόλοιπες χώρες. Παρ’ όλα αυτά, όπως θα γνωρίζετε, η Κυβέρνηση έχει κάνει µια διαπραγµάτευση και έχει πάρει
εµπροσθοβαρή µέτρα στο θέµα της απασχόλησης της τάξεως
των επτακοσίων εκατοµµυρίων. Μεταξύ αυτών, θέλω να σας πω,
είναι και τα λεφτά από το ΕΣΠΑ τα οποία δόθηκαν στους παιδικούς σταθµούς και τα οποία είναι ύψους 120 εκατοµµύρια.
Παράλληλα, έχουµε στείλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή όλα τα
εµπροσθοβαρή µέτρα που χρειάζεται και περιµένουµε από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή να µας απαντήσει.
Άρα, από µέρους µας έχουµε κάνει όλες αυτές τις προσπάθειες για να συντµήσουµε το χρόνο και παράλληλα µε το ΕΣΠΑ
2007-2013, να αρχίσουν να πέφτουν στην αγορά χρήµατα και
δράσεις που έχουν να κάνουν µε το ΕΣΠΑ 2014-2020.
Οι µεγάλες αλλαγές που θα γίνουν µε το νέο νόµο του ΕΣΠΑ
δεν είναι µια εύκολη υπόθεση και θα ήταν πάρα πολύ σηµαντικό
και εσείς να µας στείλετε τις δικές σας προτάσεις. Θα γίνει και
διάλογος. Είναι µια πολύπλοκη διαδικασία και πρέπει να δούµε
τα λάθη και τις αδυναµίες του παρελθόντος για να µη συνεχιστούν. Και είµαι σίγουρος ότι το επόµενο χρονικό διάστηµα θα
είµαστε έτοιµοι για να το καταθέσουµε στη Βουλή.
Όµως, θέλω να σας κάνω την πρόταση του Υπουργείου Ανάπτυξης, τη δική µου, της πολιτικής ηγεσίας: Είµαστε στη διάθεσή
σας, στη διάθεση κοµµάτων, Βουλευτών, οποιαδήποτε στιγµή να
σας αναλύσουµε τόσο το ΕΣΠΑ 2007-2013 όσο και το νέο ΕΣΠΑ.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Εµείς σας ευχαριστούµε.
Η τέταρτη µε αριθµό 92/22-9-2014 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού Β’ Θεσσαλονίκης των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Σταυρούλας Ξουλίδου προς τους Υπουργούς Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής και Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων,
σχετικά µε τους ελέγχους της µεταφοράς συµπυκνώµατος αρσενοπυρίτη της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ» µέσα από κατοικηµένες περιοχές του Δήµου Βόλβης, δεν συζητείται λόγω
απουσίας του κυρίου Υπουργού στο εξωτερικό και διαγράφεται.
Η πέµπτη µε αριθµό 93/22-9-2014 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Β’ Αθηνών των Ανεξάρτητων Δηµοκρατικών Βουλευτών κ.
Δηµητρίου Ανδρουλάκη προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά
µε τις δηλώσεις του Υπουργού στη γερµανική εφηµερίδα «HANDELSBLAT» περί σχεδιαζόµενου προγράµµατος της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας για αγορά ενυπόθηκων τίτλων ABS, δεν συζητείται λόγω κωλύµατος του κυρίου Υπουργού και διαγράφεται.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε η διαδικασία
των επίκαιρων ερωτήσεων.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στην ηµερήσια διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Συνέχιση της συζήτησης επί των άρθρων και του συνόλου του
νοµοσχεδίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: «Ρυθµίσεις θεµάτων Εφοδιαστικής».
Στη χθεσινή συνεδρίαση, ως γνωστόν, συζητήθηκε και ψηφίστηκε το νοµοσχέδιο επί της αρχής. Στη σηµερινή συνεδρίαση
θα συζητηθούν τα άρθρα και οι τροπολογίες του νοµοσχεδίου.
Πάντως, θα υπάρξει άνεση χρόνου.
Τον λόγο έχει ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Γεώργιος
Κοντογιάννης.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, από τη συζήτηση που έγινε χθες αλλά και στην
επιτροπή, είναι κοινώς παραδεχτό ότι η εφοδιαστική συνιστά
έναν από τους κυριότερους οικονοµικούς -και όχι µόνο- παράγοντες που επηρεάζουν το σύνολο των συναλλαγών κάθε αγοράς, απασχολεί ένα σηµαντικό αριθµό εργαζοµένων και
επηρεάζει άµεσα και έµµεσα το κόστος λειτουργιών κάθε επιχειρηµατικής πρωτοβουλίας.
Η Ελλάδα διαθέτει όλους εκείνους τους παράγοντες και τα
συγκριτικά πλεονεκτήµατα, τα οποία αποτελούν προϋπόθεση για
την ανάπτυξη της εφοδιαστικής ως ενός εκ των βασικών κλάδων
που µπορούν να οδηγήσουν τη χώρα στην έξοδο από την κρίση
και τη δηµιουργία σταθερών βάσεων ανάπτυξης.
Το πρώτο µέρος του νοµοσχεδίου αφορά σε γενικές διατάξεις.
Στο άρθρο 1, γίνεται ο ορισµός της εφοδιαστικής των δραστηριοτήτων και των υπηρεσιών που παρέχει.
Στο άρθρο 2, ορίζεται το πεδίο εφαρµογής του νόµου και καθορίζεται ποιες δραστηριότητες εµπίπτουν ή όχι στις παρούσες
διατάξεις.
Στα άρθρα 4 και 5, θεσµοθετούνται κανόνες για την αστική µεταφορά και διανοµή προϊόντων µέσω ολοκληρωµένων σχεδίων
βιώσιµης αστικής κινητικότητας και την προώθηση της πράσινης
εφοδιαστικής.
Στο άρθρο 6, καθορίζονται οι κύριες δράσεις της αρµόδιας για
θέµατα εφοδιαστικής οργανικής µονάδας του Υπουργείου Υποδοµών, ενώ το άρθρο 7, ορίζει τη σύσταση Συµβουλίου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Εφοδιαστικής, το οποίο λειτουργεί
ως συµβουλευτικό και γνωµοδοτικό όργανο των Υπουργείων
Υποδοµών και Ανάπτυξης.
Το Κεφάλαιο Β’ του πρώτου µέρους, αφορά στην εγκατάσταση και λειτουργία κέντρων αποθήκευσης και διανοµής.
Στο άρθρο 8, ορίζεται ως κριτήριο για τη διαδικασία αδειοδότησης των κέντρων αποθήκευσης και διανοµής η περιβαλλοντική
κατάταξη µε βάση το ν. 4014/2011 και καταργείται επί της ουσίας
η διάκριση µεταξύ εµπορικών και βιοµηχανικών αποθηκών.
Στο άρθρο 9, ορίζονται οι προϋποθέσεις για την εγκατάσταση
των κέντρων αποθήκευσης και διανοµής εκτός ΒΙΠΕ και σε περιοχές εντός εκγεκριµένου σχεδίου πόλεως. Οι όροι δόµησης
για τα κέντρα αυτά, εξοµοιώνονται µε τους όρους δόµησης που
ισχύουν για τα βιοµηχανικά κριτήρια.
Στο άρθρο 10, ορίζονται τα σχετικά µε τις κυκλοφοριακές συνδέσεις των κέντρων µε επαρχιακές και εθνικές οδούς.
Σύµφωνα µε το άρθρο 13, οι υφιστάµενες εγκαταστάσεις που
αποτελούν κέντρα αποθήκευσης και διανοµής και έχουν αδειοδοτηθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του π.δ. 79/2004 ή του ν.
3982/2011, θεωρείται ότι συµµορφώνονται µε τον παρόντα νόµο.
Ως προς τις εγκαταστάσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις
του παρόντος νόµου για να λειτουργήσουν ως κέντρα αποθήκευσης και διανοµής και δεν έχουν σχετική άδεια, δίνεται προθεσµία
δύο ετών για να προβούν στις σχετικές ενέργειες για την απόκτηση της άδειας.
Το δεύτερο µέρος του νοµοσχεδίου, αφορά στα επιχειρηµατικά-εµπορευµατικά πάρκα. Στο άρθρο 14, προβλέπεται η δηµιουργία επιχειρηµατικών-εµπορευµατικών πάρκων εφοδιαστικής
εθνικής εµβέλειας, µε έκταση πεντακοσίων στρεµµάτων.
Κύριε Υπουργέ, έχουµε µια διαβεβαίωση για το άρθρο 14 ότι
θα υπάρξει κάποια διόρθωση προς τα κάτω, δηλαδή τα πεντα-
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κόσια στρέµµατα να περιοριστούν είτε στα διακόσια πενήντα,
όπως ήταν παράκληση των περισσότερων πλευρών, είτε στα
τριακόσια στρέµµατα. Αν έχετε την καλοσύνη, στη διάρκεια της
συζήτησης να µας πείτε τι ακριβώς αποφάσισε το Υπουργείο.
Με το άρθρο 15, δίνεται η δυνατότητα ανάπτυξης επιχειρηµατικών- εµπορευµατικών πάρκων εφοδιαστικής εθνικής εµβέλειας
στην περιοχή του Θριασίου και στο πρώην στρατόπεδο «Γκόνου».
Στο άρθρο 16, το Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου «Εθνικό
Σύστηµα Υποδοµών Ποιότητας Α.Ε.» ορίζεται ως αρµόδιο για την
τυποποίηση και προτυποποίηση δραστηριοτήτων.
Οι παραπάνω ρυθµίσεις, αποτελούν ένα πρώτο πλαίσιο για την
ανάπτυξη της εφοδιαστικής. Είναι βέβαιο πως η επιτυχία του παρόντος νοµοσχεδίου εξαρτάται και από τις υπουργικές αποφάσεις που θα εκδοθούν προς υλοποίησή του αλλά κυρίως από την
ταχύτητα µε την οποία θα εκδοθούν αυτές οι αποφάσεις.
Σε κάθε περίπτωση, ως Κυβέρνηση, οφείλουµε να διασφαλίσουµε ότι όλες οι απαιτούµενες ενέργειες θα γίνουν σε εύλογο
χρονικό διάστηµα, ώστε να διαµορφωθεί ένα ευνοϊκό περιβάλλον
για την ανάπτυξη της εφοδιαστικής, ως βασικού πυλώνα της ελληνικής οικονοµίας.
Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα σε ό,τι αφορά τις τροπολογίες, να
µιλήσω στη δευτερολογία. Φαντάζοµαι το ίδιο θα γίνει και µε
τους άλλους συναδέλφους.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΘΑΝΟΣ) ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Ναι, κύριε Πρόεδρε, γιατί
υπάρχουν εκκρεµότητες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Άρα να µειώσουµε το
χρόνο στο µισό τώρα στα άρθρα και µετά συνεχίζουµε στη δευτερολογία για τις τροπολογίες.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΘΑΝΟΣ) ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Ακριβώς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε τον κ.
Κοντογιάννη.
Τον λόγο έχει ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ, κ. Νικόλαος Συρµαλένιος.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Πριν µπω στην κατ’ άρθρο συζήτηση του νοµοσχεδίου, θα
ήθελα να κάνω κι εγώ µια τοποθέτηση, σε σχέση µε αυτά που
είπε χθες ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας, ο κ. Γεωργιάδης.
Θέλω να πω ότι ο κ. Γεωργιάδης, αφού περιφέρθηκε στα κανάλια επί µέρες, κινδυνολογώντας και προτρέποντας τους Έλληνες καταθέτες να αποσύρουν τις καταθέσεις τους εφόσον
έρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ και αφού πέρασε από την κινδυνολογία αυτή,
µετά θυµήθηκε ότι θα περάσουµε µεγάλη περιπέτεια αν έρθει ο
ΣΥΡΙΖΑ.
Και ρωτάµε. Υπάρχει µεγαλύτερη περιπέτεια για τη χώρα µας
και τον ελληνικό λαό από αυτήν που ζει τα τρία-τέσσερα τελευταία χρόνια, µε τις καταστροφικές πολιτικές των µνηµονίων, που
έχουν φέρει τη χώρα µας µε ενάµισι εκατοµµύριο ανέργους, µε
τρία εκατοµµύρια ανασφάλιστους, µε χιλιάδες άστεγους, µε χιλιάδες αυτοκτονίες, µε αυτήν την ανθρωπιστική κρίση την οποία
βιώνουν τριάµισι εκατοµµύρια Έλληνες κάτω από το όριο της
φτώχειας;
Αυτήν την περιπέτεια θέλει να συνεχίσει η Κυβέρνηση του κ.
Σαµαρά και του κ. Βενιζέλου; Αν θέλει να συνεχίσει αυτήν την περιπέτεια, στο χέρι του ελληνικού λαού είναι να αποφασίσει.
Αλλά, ας µην κινδυνολογεί και ας µη συνεχίζει αυτήν την τακτική ο κ. Γεωργιάδης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Από περιπέτεια σε περιπέτεια πάµε δηλαδή. Συµφωνεί και ο κ. Βούτσης.
Πηγαίνετε στο νοµοσχέδιο γιατί µετά θα ζητάτε χρόνο και δεν
θα τον έχετε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ: Θα έχω, κύριε Πρόεδρε. Στα τέσσερα λεπτά είµαστε τώρα; Νοµίζω ότι έχω δεκαπέντε σύνολο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Είπαµε οι τροπολογίες
θα συζητηθούν ξεχωριστά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ: Εντάξει.
Εν πάση περιπτώσει, ο λαός λέει «µια του κλέφτη, δυο του κλέφτη, τρεις και η κακή του µοίρα». Η συνέχιση αυτής της κινδυνολογίας από τον κ. Γεωργιάδη πρέπει επιτέλους να σταµατήσει.
Συνοπτικά, για το νοµοσχέδιο το οποίο συζητήσαµε χθες επί
της αρχής, εγώ θα επαναλάβω τους τέσσερεις άξονες σοβαρών
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αντιρρήσεων, για τους οποίους καταψηφίζουµε το νοµοσχέδιο.
Πρώτον, µε ποιο τρόπο αξιοποιούνται τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα της χώρας; Και λέµε ότι µε ιδιωτικοποιηµένα λιµάνια, σιδηρόδροµο, αεροδρόµια, τις νευραλγικές υποδοµές τις χώρας,
θα υπηρετηθούν µεγάλοι πολυεθνικοί όµιλοι και όχι η χώρα. Με
χρήση της χώρας µας ως απλό γεωγραφικό χώρο διέλευσης εµπορευµάτων και όχι χώρο προστιθέµενης αξίας σε επενδύσεις
υποδοµών επεξεργασίας, παραγωγής, ανασυσκευασίας κ.λπ.,
δεν ωφελείται η χώρα.
Δεύτερον, µιλάµε για την απελευθέρωση του κλάδου των µεταφορών, που θα πλήξει χιλιάδες µικροµεσαίες επιχειρήσεις.
Τρίτον, δεν υπάρχει καµµία µέριµνα, καµµία ρύθµιση, καµµία
εγγύηση για τις συνθήκες εργασίας, σε χώρους όπως είναι οι
χώροι εντάσεως εργασίας.
Τέταρτον, η αοριστία στη ρύθµιση χωροταξικών και πολεοδοµικών διατάξεων που παραπέµπουν µε υπουργικές αποφάσεις
και µε προεδρικά διατάγµατα, στο µέλλον την τακτοποίησή τους.
Με βάση, λοιπόν, αυτά εµείς καταψηφίζουµε τα βασικά έξι
άρθρα, που αποτελούν τον κορµό και την ουσία του νοµοσχεδίου. Συγκεκριµένα το άρθρο 3, για το καθεστώς άσκησης της
εφοδιαστικής, που απελευθερώνει τον κλάδο των µεταφορών.
Και µιλάµε πάλι για το τι θα γίνει µε τα ένα εκατοµµύριο φορτηγά
ιδιωτικής χρήσης. Τι θα γίνουν οι χιλιάδες χώροι που χρησιµοποιούν τα ιδιόκτητα logistics µε τους χιλιάδες εργαζόµενους οδηγούς, συσκευαστές, φορτωτές κ.λπ..
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Καταψηφίζουµε το άρθρο 7, διότι η σύνθεση του Συµβουλίου
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, είναι µια σύνθεση η οποία
δίνει τη δυνατότητα εκ των προτέρων και στον Υπουργό αλλά και
στις ιδιωτικές επιχειρήσεις, να αποφασίζουν για την στρατηγική
της εφοδιαστικής. Επιλέγονται πέντε εκπρόσωποι από τον
Υπουργό. Μιλάνε για έναν εκπρόσωπο σιδηροδροµικής επιχείρησης, που αυτό υπονοεί ότι θα έχει ιδιωτικοποιηθεί ο ΟΣΕ.
Καταψηφίζουµε τα άρθρα 8 και 9, που αφήνουν ανοιχτά πολλά
χωροταξικά πολεοδοµικά ζητήµατα και ζητήµατα αδειοδότησης
στους αστικούς χώρους, ενώ περιλαµβάνονται και δικαιώµατα
παρέκκλισης στους όρους δόµησης για τα κέντρα αποθήκευσης
και διανοµής, καθώς και η δυνατότητα εγκατάστασής τους σε
πολυώροφα κτήρια.
Καταψηφίζουµε το άρθρο 14 για τα επιχειρηµατικά εµπορευµατικά πάρκα, γιατί οι όροι δόµησης θα καθορίζονται πάλι µε
προεδρικά διατάγµατα. Κυρίως, όµως, δεν απαντά στο ερώτηµα
για το ποιος φορέας ιδρύει και διαχειρίζεται αυτά τα µεγάλα επιχειρηµατικά και εµπορευµατικά πάρκα. Και απ’ ό,τι είδαµε µε το
ενδιαφέρον της «COSCO» για το Θριάσιο, δεν αφήνει κανένα περιθώριο για την ανάθεση της διαχείρισής τους, παρά σε µεγάλους ιδιωτικούς επιχειρηµατικούς οµίλους.
Ψηφίζουµε παρών σε δέκα άρθρα που θα µπορούσαν να είναι
θετικά, αλλά παραπέµπουν την εφαρµογή τους στο µέλλον,
όπως είναι τα άρθρα 4 και 5 για τις ρυθµίσεις µεταφοράς στον
αστικό χώρο.
Επίσης, υπάρχουν κάποια άλλα άρθρα τα οποία είναι ουδέτερα αφού από µόνα τους δεν µπορούν να παράξουν συγκεκριµένο αποτέλεσµα χωρίς την εξάρτηση άλλων ουσιαστικών
άρθρων στα οποία έχουµε τοποθετηθεί αρνητικά.
Για τις τροπολογίες, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Θέλετε να µιλήσετε
τώρα εσείς;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ: Όχι, θα µιλήσουν οι συνάδελφοί
µου από το ΣΥΡΙΖΑ.
Εκείνο που θέλω να πω και να επαναλάβω µόνο είναι τους τίτλους των δύο τροπολογιών που έχει καταθέσει σύσσωµη η Κοινοβουλευτική Οµάδα για τη µείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης
στο πετρέλαιο θέρµανσης. Βεβαίως, έσπευσε και η Κυβέρνηση να
καταθέσει µία ανάλογη τροπολογία, η οποία όµως ήδη συναντά
τις αντιδράσεις ακόµα και της Οµοσπονδίας Βενζινοπωλών λέγοντας ότι δεν θα έχει κανένα ουσιαστικό αποτέλεσµα η µείωση του
30%. Εµείς µιλάµε για επαναφορά του ειδικού φόρου στα 21 ευρώ
το χιλιόλιτρο.
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Επίσης, θα µιλήσει κάποιος συνάδελφος για την παροχή δωρεάν ρεύµατος σε φτωχές και ευπαθείς οµάδες του πληθυσµού.
Αναφερόµαστε –όπως είπαµε- στις τετρακόσιες χιλιάδες οικογένειες από τα πιο ευπαθή στρώµατα που δεν έχουν τη δυνατότητα
να πληρώνουν το ηλεκτρικό ρεύµα, το οποίο για εµάς -όπως και
το πετρέλαιο- αποτελεί δηµόσιο κοινωνικό αγαθό πρώτιστης
ανάγκης για την επιβίωση των πολιτών και των οικογενειών αυτής
της χώρας.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Εµείς ευχαριστούµε.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, ζητώ τον λόγο επί της
διαδικασίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ορίστε, κύριε Δρίτσα,
έχετε τον λόγο για ένα λεπτό.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θέλω τον λόγο, κύριε Πρόεδρε, γιατί δεν ξέρω πότε εν πάση
περιπτώσει, θα τελειώσει αυτή η κυβερνητική αναίδεια απέναντι
στο Κοινοβούλιο. Χθες το βράδυ έξι η ώρα περίπου κατατέθηκε
µία τροπολογία από τον Υπουργό Οικονοµικών, η οποία είναι
εξαιρετικής σηµασίας για το τραπεζικό σύστηµα, για τις εξελίξεις
στο τραπεζικό σύστηµα, την οποία καλείται το Κοινοβούλιο, το
Τµήµα, αυτήν τη στιγµή να τη συζητήσει και να την επικυρώσει ή
να την απορρίψει χωρίς να έχει περάσει από καµµιά διαδικασία,
ενώ είναι καίριας σηµασίας.
Σήµερα το πρωί, στις 9.40’ ο κ. Μητσοτάκης καταθέτει άλλη
τροπολογία, ενώ το νοµοσχέδιο που συζητούµε έχει ήδη ψηφιστεί επί της αρχής και νοµίζω, κύριε Πρόεδρε, πως για αυτόν τον
πρόσθετο λόγο η υποβολή τέτοιων εκπρόθεσµων υπουργικών
τροπολογιών είναι αδιανόητη. Είναι απίστευτη η υποβάθµιση του
Κοινοβουλίου, είναι απίστευτη η κοινοβουλευτική αναίδεια, η θεσµική αναίδεια της Κυβέρνησης απέναντι στο Κοινοβούλιο!
Ζητάµε, λοιπόν, να αποσυρθούν αυτές οι δυο τροπολογίες.
Ήδη υπάρχει –δόξα τω Θεώ- πληθώρα υπουργικών τροπολογιών
που, αν και δεν ανήκουν στην αρµοδιότητα του Υπουργείου που
εισάγει το συγκεκριµένο σηµερινό νοµοσχέδιο, έχουν κατατεθεί
εµπρόθεσµα. Αυτές οι δυο τροπολογίες ζητάµε να αποσυρθούν,
κύριε Πρόεδρε. Δεν είναι δυνατόν! Είναι πολύ σοβαρό ζήτηµα.
Το Κοινοβούλιο πρέπει να γενικεύσει τη συζήτηση, ειδικά για
την τροπολογία για τους αναβαλλόµενους φόρους των τραπεζών
και επ’ αυτού ζητάµε και τη δική σας παρέµβαση, διότι είναι καίριας σηµασίας ζήτηµα. Ας µπει επειγόντως την άλλη βδοµάδα,
ας µπει όπως να είναι. Εν πάση περιπτώσει, ας µη συζητηθεί µ’
αυτήν την διαδικασία. Είναι απαράδεκτο, γιατί δηµιουργεί τεράστιες συνέπειες για πολλά χρόνια στον ελληνικό λαό και δεν µπορεί να δεσµεύσει κανείς τον ελληνικό λαό και το δηµόσιο βίο της
χώρας µας µε τέτοιου είδους αυθαιρεσίες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε.
Όπως γνωρίζετε, γιατί συµµετέχετε στη Διάσκεψη των Προέδρων, το Προεδρείο έχει πάρει θέση επ’ αυτού και έχει µεταφέρει την αγωνία της Αντιπολίτευσης γι’ αυτά τα θέµατα. Έχουµε
µεταφέρει και στην Κυβέρνηση και σε όλους τους Υπουργούς
ότι πρέπει να τηρούν επακριβώς τον Κανονισµό, όπως προβλέπεται, και να µη φέρνουν άσχετες τροπολογίες σε άσχετα νοµοσχέδια και να µη φέρνουν νοµοσχέδια και τροπολογίες της
τελευταίας στιγµής.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Άρα, έχουν αναίδεια και απέναντι στη
Διάσκεψη των Προέδρων!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Από εκεί και πέρα, η Κυβέρνηση αποφασίζει αν θα φέρει τις τροπολογίες και το Τµήµα
αποφασίζει αν τις ψηφίσει.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Το Προεδρείο διευθύνει τις εργασίες και όχι η Κυβέρνηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Τον λόγο έχει ο κ. Μωραΐτης.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΘΑΝΟΣ) ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πιστεύω ότι σε όλες τις συνεδριάσεις και της επιτροπής αλλά και στη χθεσινή του Τµήµατος
επιβεβαιώθηκε η ανάγκη να στηριχθεί ένας τοµέας, που υπό προϋποθέσεις µπορεί να συνεισφέρει πράγµατι στην ανάκαµψη της
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οικονοµίας αλλά και στη διαµόρφωση αυτού του νέου αναπτυξιακού µοντέλου για το οποίο όλοι µας συζητάµε το τελευταίο
διάστηµα. Ωστόσο, και χθες αναφέρθηκα στα ελλιπή αντανακλαστικά µιας χώρας που δεν έχει αξιοποιήσει ακόµα τη γεωγραφική
της θέση και τα πλεονεκτήµατα που αυτή συνεπάγεται. Αναφερθήκαµε, για παράδειγµα, στο συγκριτικό και στρατηγικό πλεονέκτηµα που έχει η Ελλάδα λόγω της µικρότερης απόστασης
µεταξύ Ευρώπης και διώρυγας του Σουέζ. Θεωρούµε, λοιπόν,
ότι η ανάπτυξη του κλάδου logistics µπορεί να διαδραµατίσει ένα
σηµαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας µε
στόχο την ανάδειξη της χώρας σε διαµετακοµιστικό κόµβο της
Νοτιοανατολικής Ευρώπης.
Έχουµε, πράγµατι, ένα νοµοσχέδιο µε διατάξεις σε θετική κατεύθυνση. Ωστόσο, και αυτό δεν εντάσσεται σε ένα συνολικό
σχεδιασµό. Είναι µια αποσπασµατική προσπάθεια, χωρίς ωστόσο
να υποστηρίζω ότι δεν ανοίγει κάποια σηµαντικά ζητήµατα. Δεν
είναι, όµως, µια τολµηρή και ολοκληρωµένη προσπάθεια. Γιατί
όλοι λένε ότι τα logistics είναι ένας τοµέας στον οποίο µπορεί να
στηριχθεί το νέο αναπτυξιακό µοντέλο, ότι η χώρα µπορεί να
γίνει διεθνές διαµετακοµιστικό κέντρο.
Το ερώτηµα, όµως, είναι συγκεκριµένο. Θέλουµε απλά την Ελλάδα, τη χώρα µας ένα πέρασµα; Πού είναι οι ευκαιρίες, οι ιδέες
για την τυποποίηση, την παραγωγική διαδικασία και πολλά άλλα;
Και πάλι, λοιπόν, βλέπουµε αυτήν την αποσπασµατικότητα για την
οποία µίλησα και χθες.
Και βέβαια, µια ακόµα γενική παρατήρηση είναι ότι δεν βλέπουµε στο νοµοσχέδιο να αποτυπώνεται ένας περιφερειακός σχεδιασµός που στο θέµα της εφοδιαστικής είναι πάρα πολύ
απαραίτητος. Η αλήθεια είναι ότι επικεντρώνεται κυρίως και µόνο
στην Περιφέρεια Αττικής.
Έρχοµαι τώρα στα άρθρα. Θα αναφέρω κάποιες παρατηρήσεις.
Στο άρθρο 1 δίνονται οι ορισµοί που ισχύουν για την εφαρµογή
του νοµοσχεδίου.
Στο άρθρο 2 οριοθετείται το πεδίο εφαρµογής. Εκτιµούµε ότι
θα ήταν καλό από το πεδίο εφαρµογής να εξαιρείται ρητώς και
ό,τι χαρακτηρίζεται ως επικίνδυνο φορτίο.
Στο άρθρο 4 θα ήθελα να επισηµάνω ότι η Γενική Γραµµατεία
Εµπορίου –και το είπα και στην επιτροπή, κύριε Υπουργέ- σε συνεργασία µε την ΕΣΕΕ υλοποίησε το Εθνικό Παρατηρητήριο Εµπορίου, στο οποίο εµπεριέχονται και στοιχεία που αφορούν τις
εµπορευµατικές ροές logistics.
Με δεδοµένο ότι το ΕΠΕ, λοιπόν, θα αποτελέσει µεταξύ άλλων
και τον πληροφοριακό κόµβο για την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων θα ήταν
πιθανώς σκόπιµη η αναδιατύπωση του άρθρου 4 του νοµοσχεδίου
που αναφέρει τη διανοµή αγαθών και εµπορευµάτων και η πρόβλεψη έκδοσης προεδρικού διατάγµατος µετά από πρόταση και
του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.
Για το άρθρο 5, επίσης δεν µπορούµε να πούµε ότι ικανοποιεί
το φιλόδοξο στόχο της πράσινης εφοδιαστικής. Υπάρχουν γενικότητες και δεν οριοθετούν το πώς θα προχωρήσει ο στόχος
αυτός. Επίσης, στο άρθρο 5 και σύµφωνα µε την ευρωπαϊκή οδηγία για τη δηµοσίευση µη χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών από
τις µεγάλες επιχειρήσεις οι τελευταίες θα πρέπει να δηµοσιοποιούν πληροφορίες σχετικά µε τις πολιτικές τους, τους κινδύνους
και τα αποτελέσµατα όσον αφορά περιβαλλοντικά, κοινωνικά και
εργασιακά ζητήµατα. Η βάση δεδοµένων στην οποία θα τηρούνται
τα παραπάνω δεδοµένα είναι το Γενικό Εµπορικό Μητρώο, δηλαδή
το ΓΕΜΗ. Αναφέρεται ότι η τήρηση µητρώου καταγραφής των περιβαλλοντικών επιδόσεων των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην εφοδιαστική θα γίνεται στο Υπουργείο Υποδοµών,
Μεταφορών και Δικτύων. Το µητρώο αυτό πιστεύουµε ότι θα µπορούσε να τηρείται µε ευθύνη του Υπουργείου Υποδοµών, αλλά να
αποτελεί υποµητρώο του ΓΕΜΗ και να διασυνδέεται µε το ΕΠΕ.
Αυτή είναι µια πρόταση την οποία κατέθεσα, κύριε Πρόεδρε, και
στην επιτροπή.
Τελειώνοντας, κατά τον ίδιο τρόπο και στο άρθρο 6 η τήρηση
του µητρώου επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην εφοδιαστική θα µπορούσε να γίνεται και αυτή µέσω του ΓΕΜΗ.
Κλείνοντας, όσον αφορά τα εµπορευµατικά πάρκα και το όριο
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των πεντακοσίων στρεµµάτων, ακούστηκαν αρκετές απόψεις και
στην επιτροπή αλλά και σήµερα.
Εµείς επιµένουµε στην πρότασή µας και βλέπουµε θετικά τη µείωση του ορίου από τα πεντακόσια στρέµµατα στα διακόσια πενήντα ή στα τριακόσια. Πιστεύω ότι θα είναι πιο ευέλικτη ως δοµή.
Βεβαίως, θα περιµένουµε την τελική άποψη του Υπουργείου.
Για τις τροπολογίες θα µιλήσω στη δευτερολογία µου. Θέλω,
µόνο να τονίσω, κύριε Πρόεδρε, αυτό στο οποίο δεσµεύτηκα και
χθες, ότι δηλαδή εµείς καταθέτουµε τροπολογία που πιστεύουµε
λύνει το θέµα των αγροτών το οποίο δεν λύνεται µε τη χθεσινή
τροπολογία η οποία κατατέθηκε.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα απ’ την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Και εµείς σας ευχαριστούµε, κύριε συνάδελφε.
Λάβαµε επιστολή από το Λαϊκό Σύνδεσµο Χρυσή Αυγή µε την
οποία ορίζεται ειδικός αγορητής στο παρόν νοµοσχέδιο ο Βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης κ. Αντώνης Γρέγος και Κοινοβουλευτικός
Εκπρόσωπος ο Βουλευτής Σερρών κ. Αρτέµιος Ματθαιόπουλος.
Επίσης, από τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, τον κ. Παφίλη, λάβαµε επιστολή µε την
οποία ορίζει ως ειδικό αγορητή στο παρόν νοµοσχέδιο τον κ. Χρήστο Κατσώτη.
Τον λόγο έχει ο κ. Αβραµίδης εκ µέρους των Ανεξάρτητων Ελλήνων.
ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το πλαίσιο που αφορά τις σχέσεις της χώρας µας µε τις άλλες χώρες, όσον αφορά τα logistics,
σχετίζεται και µε τις µεταφορικές µας δυνατότητες, υποδοµές
τη στιγµή που λιµάνια, αεροδρόµια, σιδηρόδροµοι, οδικό δίκτυο
βρίσκονται στο στόχαστρο των δανειστών µε πρόσχηµα τις µνηµονιακές υποχρεώσεις της χώρας µας. Υποδοµές στενά συνυφασµένες µε τα συµφέροντα του ελληνικού λαού και την εθνική
µας αυτοτέλεια. Θυµίζουµε τα σχέδια ιδιωτικοποίησης λιµανιών,
σιδηροδρόµων νευραλγικής σηµασίας για τη µεταφορική αναβάθµιση της χώρας, των περιφερειακών αεροδροµίων µε πρόσχηµα την αδυναµία συντήρησης και λειτουργίας, αλλά και την
παραχώρηση µεγάλων τµηµάτων της δηµόσιας περιουσίας και
απαραίτητων υποδοµών.
Η εισηγητική έκθεση του παρόντος σχεδίου νόµου αναφέρει
ότι επιχειρείται η θεσµοθέτηση του κανονιστικού πλαισίου για τη
δραστηριότητα των επιχειρήσεων εφοδιαστικής αλυσίδας, την
ανάπτυξη κατάλληλων διοικητικών δοµών για τη διαρκή παρακολούθηση της δραστηριότητας αυτής και την ανάπτυξη εθνικής
στρατηγικής στον τοµέα αυτόν ο οποίος µπορεί να αναδείξει τη
χώρα µας σε σηµαντικό διαµετακοµιστικό πόλο καθώς και την
προώθηση σύγχρονων δράσεων που συνδυάζουν την ανάπτυξη
της εφοδιαστικής µε την προστασία του περιβάλλοντος.
Η υφιστάµενη κατάσταση της λειτουργίας των logistics –τα είπαµε- στην Ελλάδα δεν είναι ενθαρρυντική. Η πλειοψηφία των
εταιρειών εδρεύει στην Αττική και περιµετρικά των µεγάλων πόλεων, δηλαδή Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Λάρισα, Κρήτη. Η κατανοµή
συνδέεται άρρηκτα µε τις υποδοµές των µεταφορών κυρίως µε
το σιδηροδροµικό δίκτυο της χώρας και τα λιµάνια της χώρας.
Θεωρούµε πως µπορεί να υπάρχουν ευκαιρίες στο νοµοσχέδιο
αυτό, αλλά ακόµα και ο ειδικός αγορητής του δεύτερου συγκυβερνώντος κόµµατος χαρακτήρισε τις ρυθµίσεις αποσπασµατικές.
Όσον αφορά τα συγκεκριµένα άρθρα, βεβαίως, η θέση µας θα
εκφραστεί και θα φανεί µε την ψήφιση. Δεν θα αναφερθούµε
αναλυτικά για την οικονοµία της συζήτησης.
Θέλω να πάω για λίγο στο άρθρο 9, όπου η εγκατάσταση των
κέντρων αποθήκευσης και διανοµής σε πολυώροφα κτήρια,
όπως θεσπίζει το άρθρο, είναι αντίθετο µε κάθε έννοια λογικής.
Το ενδεχόµενο και µόνο της στέγασης σε πυκνοκατοικηµένους
χώρους και περιοχές, µακριά από ειδικούς χώρους ή συναφείς
χρήσεις γης, θα προκαλέσει ιδιαίτερα προβλήµατα, δηλαδή
εκτός ΒΙΠΕ και σε περιοχές εντός εγκεκριµένου σχεδίου πόλεως,
ενώ παράλληλα οι όροι δόµησης των κέντρων εξοµοιώνονται µε
τους όρους δόµησης των βιοµηχανικών κτηρίων. Θεωρώ εδώ
πως το κοινωνικό κόστος θα είναι δυσανάλογο µε ό,τι οικονοµικά
επωφελές επιδιώκει η διάταξη.

3716

Με το άρθρο 15 προτείνεται η ανάπτυξη επιχειρηµατικών πάρκων εφοδιαστικής εθνικής εµβέλειας, στην περιοχή του Θριασίου
Αττικής και στο πρώην στρατόπεδο Γκόνου Θεσσαλονίκης. Οι
χώροι των στρατοπέδων είναι χώροι που µπορούν να αναπτυχθούν δράσεις επωφελείς για όλη την κοινωνία, τη στιγµή που
υπάρχουν άλλοι χώροι που µπορούν να αναπτυχθούν οι υπηρεσίες logistics.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι σηµαντικό να τονιστεί πως
οι φορείς που προσκλήθηκαν και ακούστηκαν στην ειδική συνεδρίαση της επιτροπής ανέφεραν τη σπουδαιότητα ενός τέτοιου
σχεδίου νόµου για την ελληνική οικονοµία και απαίτησαν την υλοποίηση ενός ρεαλιστικού σχεδίου εθνικής στρατηγικής για την
εφοδιαστική αλυσίδα και τις επιχειρήσεις του κλάδου, ενός κλάδου που µπορεί να δηµιουργήσει θέσεις εργασίας και να µετατραπεί, λόγω συγκριτικών πλεονεκτηµάτων της χώρας µας, σε
µια πραγµατική βιοµηχανία υπηρεσιών.
Εντούτοις, αποδεικνύεται ότι το νοµοσχέδιο στερείται βασικών
παραµέτρων, υποβαθµίζει περιβαλλοντικά ζητήµατα και αποστερεί τη χώρα µας από ουσιαστικά βήµατα προς την καθιέρωσή
της ως διαµετακοµιστικού κέντρου της ευρύτερης περιοχής της
Μεσογείου και της Βαλκανικής.
Κλείνοντας, σηµειώνω ότι η θέση µας θα φανεί στην ψήφιση
επί των άρθρων και επί των τροπολογιών.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Εµείς ευχαριστούµε,
κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο έχει ο ειδικός αγορητής της Χρυσής Αυγής κ. Γρέγος.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Όπως είπαµε και χθες, στην πρώτη συζήτηση, πολλοί είναι εκείνοι που θα ισχυριστούν ότι το παρόν νοµοσχέδιο λύνει ζητήµατα και έχει κάποια θετικά στοιχεία. Εµείς
σαφώς εκφράζουµε την αντίθεσή µας και θα τοποθετηθούµε και
επί των άρθρων, γιατί υπάρχουν σηµεία που δηµιουργούν προβληµατισµό.
Το άρθρο 3, σχετικά µε την άσκηση των δραστηριοτήτων, έτσι
όπως είναι διατυπωµένο, προκαλεί κάποιες ασάφειες και απορίες. Θα µπορούν δηλαδή κάποιοι που δεν ασχολούνται µε µεταφορές, στην πράξη να ανταγωνίζονται επιχειρήσεις του
κλάδου των µεταφορών, αφού µε τα αυτοκίνητά τους και στο
πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών εφοδιαστικής θα µπορούν να
ασκούν ένα ευρύ πλαίσιο δραστηριοτήτων, που θα αποβεί σε
βάρος επιχειρήσεων µεταφοράς. Με απλά λόγια, οι ιδιοκτήτες
φορτηγών που εκτελούν µεταφορές θα αντιµετωπίσουν σοβαρά
προβλήµατα και θα επωµιστούν έναν αθέµιτο ανταγωνισµό.
Στο άρθρο 7, στη σύσταση Συµβουλίου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Εφοδιαστικής, βάζετε µέσα ιδιωτικούς φορείς
ως εκπροσώπους, µε αµφίβολα κριτήρια. Βάζετε κι έναν εκπρόσωπο σιδηροδροµικής επιχείρησης. Γιατί, όπως είπα και χθες,
δεν αναφέρετε τον ΟΣΕ, την ΤΡΑΙΝΟΣΕ, τον Προαστιακό κ.λπ.;
Για ποιον λόγο γίνεται αυτό; Ειδικά στα θέµατα της εφοδιαστικής
που σχετίζονται µε τα τρένα βάζετε στη διατύπωση την έκφραση
αυτή, γιατί έχετε έναν σχεδιασµό που κατατείνει στην ιδιωτικοποίηση των τρένων, κάτι για το οποίο χρόνια προσπαθείτε. Απευθείας, λοιπόν, φτάνετε στα ιδιωτικά συµφέροντα.
Όσον αφορά τα άρθρα 8 και 9, θεωρούµε ότι θα δηµιουργηθούν προβλήµατα στο περιβάλλον, όπως και κυκλοφοριακά ζητήµατα. Μας προβληµατίζει η εγκατάσταση κέντρου αποθήκευσης
και διανοµής σε πολυώροφα κτήρια, όπως µας προβληµατίζει και
το πώς στην πράξη θα αποφευχθούν σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήµατα. Εδώ στην παρούσα φάση βλέπουµε να δηµιουργούνται
κυκλοφοριακά προβλήµατα και υπάρχουν επιπτώσεις στο περιβάλλον, πολλώ δε µάλλον όταν ανοιχθεί το πεδίο των δραστηριοτήτων της εφοδιαστικής.
Σχεδιασµός ιδιαίτερος για την αντιµετώπιση κυκλοφοριακών
και περιβαλλοντικών ζητηµάτων δεν βλέπουµε να υπάρχει και
όλα αυτά, σε συνδυασµό µε το νέο ρυθµιστικό πλαίσιο που ψηφίστηκε προσφάτως, µε το οποίο επανακαθορίστηκε ο νέος πολεοδοµικός και χωροταξικός σχεδιασµός της χώρας, και σε
συνδυασµό µε την κατάργηση περιορισµών στην προστασία του
περιβάλλοντος και στην αλλαγή χρήσης γης, µας δηµιουργούν
σοβαρούς προβληµατισµούς.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

Όσον αφορά την ίδρυση και τη διαχείριση επιχειρηµατικών
πάρκων εφοδιαστικής εµβέλειας, δεν καθίσταται σαφές ποιοι θα
είναι υπεύθυνοι γι’ αυτά. Δεν καθορίζεται αν θα τα λειτουργεί το
δηµόσιο ή ιδιώτες ή αν θα τα χειρίζονται άλλοι φορείς. Και επειδή
ξέρουµε πάρα πολύ καλά ότι διάφορες πολυεθνικές εταιρείες
και άλλα συµφέροντα θέλουν να πάρουν στην ουσία την περιουσία αυτής της πατρίδας, τέτοιες διατάξεις µε τέτοιου είδους διαπιστώσεις µας κάνουν αρκετά επιφυλακτικούς και καχύποπτους.
Γενικά, το παρόν σχέδιο νόµου, παρά τις όποιες διαπιστώσειςδιατυπώσεις του και κυρίως παρά το ότι µπορεί ίσως ακόµη και
να δηµιουργεί µία εικόνα ανάπτυξης και προόδου, στην πράξη
θα συντελέσει στο περαιτέρω ξεπούληµα της εθνικής περιουσίας
και φυσικά δεν πιστεύουµε σε κανένα success story. Θεωρούµε
ότι είναι ένα ακόµα ψέµα της Κυβέρνησης, όπως και το θέµα της
ανάπτυξης. Θα εµµείνουµε στο θέµα των χιλιάδων µικροµεσαίων
επιχειρήσεων, οι οποίες θα πληγούν. Θα µπορέσουν να αντέξουν
τον ανταγωνισµό, την πίεση την οποία θα υποστούν από τα ιδιωτικά συµφέροντα, πολλώ δε µάλλον όταν αυτά έχουν πίσω τις
πολυεθνικές και κάποιους ξένους οµίλους;
Ένας άλλος προβληµατισµός µας έχει να κάνει µε το ποιοι
ιδιώτες, µε ποιες προϋποθέσεις και ποια κριτήρια θα µπορούν
να εµπλακούν στην όλη διαδικασία. Όπως είπαµε και χθες, φαντάζεστε να υπάρχουν τουρκικά ιδιωτικά συµφέροντα και κάποια
στιγµή να βρεθούν να ελέγχουν αποθήκες, εκτελωνισµούς, ρυµουλκήσεις, εφοδιασµούς και όποιες άλλες δραστηριότητες; Δεν
θα έπρεπε να υπάρχει κάποια δικλίδα ασφαλείας, κάποιος περιορισµός που να µνηµονεύσει ρητά κάποιες τέτοιες περιπτώσεις;
Θα αφεθεί, δηλαδή, η εφοδιαστική µας αλυσίδα να περάσει
ακόµη και σε εχθρικά προς την πατρίδα µας συµφέροντα;
Γενικά, το παρόν σχέδιο νόµου, παρά τις όποιες διατυπώσεις
του και κυρίως παρά το ότι µπορεί ίσως ακόµη και να δηµιουργεί
µία εικόνα ανάπτυξης και προόδου, στην πράξη θα συντελέσει
στο περαιτέρω ξεπούληµα της εθνικής περιουσίας. Λέµε «όχι»
στην εκποίηση της εθνικής περιουσίας, στο ξεπούληµα λιµανιών,
σιδηροδρόµων και άλλων βασικών υποδοµών. Θέλουµε εθνική
οικονοµία και τα λιµάνια, τα τρένα και τα αεροδρόµια στην υπηρεσία της πατρίδας και του λαού µας.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Τον λόγο έχει η ειδική
αγορήτρια της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Ασηµίνα ΞηροτύρηΑικατερινάρη.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Καταλαβαίνετε και εσείς ότι έτσι όπως είναι αυτή η διαδικασία
δεν είναι σωστή. Τη «σπάσαµε» στη µέση αναγκαστικά, γιατί
ήρθε τροπολογία σήµερα στις 8.00’ το πρωί. Δεν γίνεται έτσι!
Επί τροχάδην έρχοµαι στα θέµατα των άρθρων του νοµοσχεδίου.
Τα άρθρα 1 και 2 του σχεδίου νόµου για την εφοδιαστική αναφέρονται στο πεδίο της εφαρµογής του νόµου και στους διάφορους ορισµούς. Εντοπίζονται κάποια προβλήµατα στους ορισµούς
σε σχέση µε το αν έχουν πλήρη ταύτιση µε ευρωπαϊκούς και διεθνείς ορισµούς και θα µπορούσαν να γίνουν κάποιες διορθώσεις
σε σχέση και µε το νέο κανονισµό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στο άρθρο 3 ρυθµίζεται η χωρίς προηγούµενη διοικητική άδεια
ή άλλο διοικητικό περιορισµό άσκηση µίας ή περισσοτέρων δραστηριοτήτων εφοδιαστικής, ανεξάρτητα του αν αυτές οι δραστηριότητες ασκούνται για την εξυπηρέτηση εµπορικών ή βιοτεχνικών
ή βιοµηχανικών δραστηριοτήτων µίας επιχείρησης ή για την παροχή υπηρεσιών προς τρίτους ή και για τους δύο σκοπούς. Παραδείγµατος χάριν, κάποιος που διαχειρίζεται µία αποθήκη µπορεί
να κάνει και µεταφορικό έργο.
Υπάρχει µία ασφαλιστική δικλίδα που αναφέρεται και στο νόµο
και στην αιτιολογική έκθεση, ότι η ελεύθερη άσκηση δραστηριοτήτων εφοδιαστικής τελεί υπό την επιφύλαξη των ειδικότερων
και ενωσιακής προέλευσης διατάξεων που αφορούν ιδίως την
αδειοδότηση των ταχυµεταφορών, των σιδηροδροµικών µεταφορών, των αεροπορικών µεταφορών, οι οποίες εξαιρούνται απ’
αυτές εδώ τις δραστηριότητες. Παρ’ όλα αυτά, η δυνατότητα
που δίνεται σε µία εταιρεία για ταυτόχρονη άσκηση όλων αυτών
των δραστηριοτήτων, από τη µία µεριά, όπως γράφει και η αιτιο-
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λογική έκθεση, θα µπορούσε κανείς να πει ότι συµβάλλει στην
εξυγίανση της όλης κατάστασης, αλλά από την άλλη είναι βάσιµες οι ανησυχίες µας για την επιβίωση των µικροµεσαίων επιχειρήσεων µεταφοράς της µιας κύριας δραστηριότητας που έχουν
οι περισσότερες µικροµεσαίες επιχειρήσεις και θα ανταγωνιστούν τελικά µε µεταφορικές επιχειρήσεις µε επενδύσεις και σε
µεταφορικά µέσα, αλλά και σε αποθήκες για την εξυπηρέτηση
εµπορικών και βιοµηχανικών δραστηριοτήτων.
Κινδυνεύουν δηλαδή τελικά µε τον ανταγωνισµό να χάσουν και
αυτήν τη µοναδική δραστηριότητα που έχουν στην εφοδιαστική
αλυσίδα. Και επειδή δεν υπάρχουν κάποια θέµατα, ενώ είχαµε
συζητήσει ότι θα βρεθούν κάποιες δικλίδες ασφαλείας, σε αυτό
το άρθρο θα ψηφίσουµε «παρών».
Στα άρθρα 4 και 5 προωθείται η έκδοση προεδρικών διαταγµάτων για τη ρύθµιση κανόνων που αφορούν τη µεταφορά και
τη διανοµή αγαθών και για τα θέµατα της καταγραφής των περιβαλλοντολογικών επιδόσεων των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην εφοδιαστική, η γνωστή πράσινη εφοδιαστική.
Αυτή η θεσµοθέτηση κανόνων για την αστική µεταφορά, τη διανοµή των προϊόντων εντός του αστικού ιστού κ.λπ., είναι πάρα
πολύ καλή, είναι πάρα πολύ σωστή και γίνεται και σε σχέση µε
τις οδηγίες και τις προτεραιότητες που δίνει η Ευρωπαϊκή
Ένωση.
Τα παραπάνω δηλαδή θεσµοθετούνται σε ένα ευρύ ευρωπαϊκό
πλαίσιο και είναι πολύ σηµαντικά. Γιατί, όµως, παραπέµπονται
στην έκδοση προεδρικών διαταγµάτων; Και µέχρι τότε τι; Θα λειτουργούν µεταβατικά σε ένα άναρχο για την πόλη και το περιβάλλον καθεστώς;
Θα ψηφίσουµε, όµως, τα άρθρα 4 και 5. Εγώ είµαι υπέρ των
προεδρικών διαταγµάτων και όχι των υπουργικών αποφάσεων,
αλλά καλύτερα θα ήταν αυτές οι διατάξεις να είναι στο νόµο,
ούτως ώστε να λειτουργήσει αυτός ο νόµος στα πολύ ουσιαστικά
αυτά θέµατα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Ένα λεπτό ακόµα, κύριε Πρόεδρε.
Με τις διατάξεις του άρθρου 7 µετονοµάζεται υφιστάµενη επιτροπή για τον καθορισµό της εθνικής στρατηγικής για την εφοδιαστική αλυσίδα που λειτουργεί στο Υπουργείο Περιβάλλοντος
και γίνεται ευρύτερη. Παρ’ όλα αυτά, θεωρούµε ότι η επιτροπή
αυτή είναι πολύ µεγάλη. Γενικά δεν πρέπει κάθε φορά να παραπέµπουµε όλα τα θέµατα σε επιτροπές και συµβούλια. Τις περισσότερες φορές στον ελληνικό χώρο δεν λειτουργούν.
Παρ’ όλα αυτά, η συµµετοχή των ιδιωτών -πέντε µέλη- είναι
πάρα πολύ µεγάλη και από την άλλη πλευρά –και αυτό σας το
τονίζει και η Επιστηµονική Υπηρεσία και εµείς σας το είπαµε στην
επιτροπή- δεν αναφέρονται τα προσόντα, δεν διευκρινίζονται τα
κριτήρια δηλαδή, µε τα οποία θα επιλέγονται οι εκπρόσωποι σε
αυτήν την Επιτροπή.
Έχουµε βασικές διαφωνίες στα άρθρα 8 και 9.
Στο άρθρο 8 έχουµε επιφυλάξεις, γιατί υπάρχει µια απλούστευση όλων αυτών των διατάξεων. Δηλαδή τα κέντρα αποθήκευσης και διανοµής µπορούν να συµπίπτουν µε τα βιοµηχανικά
κέντρα κ.ο.κ.. Από την άλλη πλευρά και για τις υποκατηγορίες Α2
και Α1 και για την υποκατηγορία Β όλες αυτές οι αδειοδοτήσεις
θα γίνονται µε βάση υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόµενου.
Ε, τώρα εντάξει, είναι δυνατόν να φθάσουµε σε αυτό το ιδανικό περιβάλλον στην Ελλάδα ότι επειδή θα κάνει υπεύθυνη δήλωση που θα τηρήσει όλα αυτά τα πράγµατα και χωρίς να έχετε
τη δυνατότητα εποπτικού και ουσιαστικού ελέγχου από τον κρατικό µηχανισµό –αυτό είναι δεδοµένο- να µπορούν να τηρούνται
όλα αυτά τα θέµατα; Δεν συµφωνούµε σε αυτό. Όχι υπεύθυνες
δηλώσεις, κανονικές διαδικασίες.
Στο άρθρο 9 έχουµε σηµαντικές διαφωνίες, κύριε Πρόεδρε, και
το επισηµαίνει και η Επιστηµονική Υπηρεσία αυτό το θέµα. Δεν
είναι δυνατόν να γίνονται τα κέντρα αυτά και εντός σχεδίου δόµησης και εκτός σχεδίου δόµησης. Η εντός σχεδίου δόµηση έχει
τους περιορισµούς της και τους κανόνες της. Η εκτός σχεδίου δόµηση δεν υπάρχει και αν υπάρχει εκτός σχεδίου δόµηση, είναι κάποιες εξαιρέσεις οι οποίες υπόκεινται σε άλλα πράγµατα, σε
κριτήρια περιβαλλοντολογικά, γεωγραφικά κ.λπ.. Δεν είναι δυνα-
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τόν να πάτε εκεί τέτοιες εγκαταστάσεις. Δεν γίνεται αυτό και εµείς
διαφωνούµε πάρα πολύ. Εκτός σχεδίου δόµησης τέτοιες δραστηριότητες δεν επιτρέπονται, δεν νοούνται και το Συµβούλιο της Επικρατείας πολλές φορές για τέτοιου τύπου δραστηριότητες έχει
βγάλει αρνητικές αποφάσεις, γιατί δεν συνάδουν και µε τις διατάξεις και µε το Σύνταγµα. Δεν θα συµφωνήσουµε, λοιπόν, µε αυτό.
Με το άρθρο 10 θα συµφωνήσουµε.
Με το άρθρο 11 δεν θα συµφωνήσουµε.
Άρθρο 13: Είναι πολλές οι επιχειρήσεις οι οποίες πράγµατι
αυτήν τη στιγµή λειτουργούν άναρχα µέχρι και παράνοµα.
Τα δύο χρόνια που τους δίνετε να λειτουργήσουν πάλι µε το
ίδιο καθεστώς και επεκτείνετε την αδειοδότηση δεν ξέρω εάν
µπορούν να τους βοηθήσουν ή αν θα βοηθήσουν γενικά το όλο
σύστηµα να εξυγιανθεί. Έχουµε πάρα πολλές επιφυλάξεις και σε
αυτό.
Τα άρθρα 14 και 15 για το επιχειρηµατικό πάρκο εφοδιαστικής
εθνικής εµβέλειας θα τα ψηφίσουµε. Δεν θα συµφωνούσαµε, βέβαια, να ενταχθούν στις στρατηγικές επενδύσεις µε fast track διαδικασίες. Να γίνουν κανονικά όλες αυτές οι διαδικασίες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ολοκληρώστε, σας παρακαλώ.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Τελείωσα, κύριε
Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Τον λόγο έχει ο ειδικός
αγορητής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Χρήστος
Κατσώτης.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Πολλά ειπώθηκαν, πολλά γράφτηκαν για τις διαπραγµατεύσεις, για τη συνάντηση Σαµαρά και Μέρκελ. Πολλοί είπαν -όπως
ο ΣΥΡΙΖΑ- ότι ο κύριος Πρωθυπουργός επέστρεψε µε άδεια
χέρια. Είναι πράγµατι έτσι; Τη δήλωση ότι δεν υπάρχει γυρισµός,
ότι στις µεταρρυθµίσεις που βοηθούν την Ελλάδα να γίνει ανταγωνιστική, πρέπει να τις συνεχίσουµε και να τις ολοκληρώσουµε
πέρα και πάνω από δεσµεύσεις, δεν την ακούσατε; Ή µήπως και
εσείς είσαστε στην ίδια γραµµή, ότι πρέπει να γίνουν οι µεταρρυθµίσεις, οι αναδιαρθρώσεις αυτές που ισοπεδώνουν συνολικά
την εργατική τάξη και το λαό;
Είναι γνωστό ότι µπροστά µπαίνουν σηµαντικά ζητήµατα για
τους εργαζόµενους, όπως οι οµαδικές απολύσεις, η παραπέρα
µείωση των εργοδοτικών εισφορών, οι παραπέρα αλλαγές στο
ασφαλιστικό. Και όµως εσείς είδατε ότι επιστρέφει µε άδεια
χέρια. Όχι, επιστρέφει µε δεσµεύσεις απέναντι στην πλουτοκρατία, µε δεσµεύσεις που και εσείς δίνετε σε όλα τα fora που παίρνετε µέρος σαν Αξιωµατική Αντιπολίτευση.
Στη χθεσινή συζήτηση αναφερθήκαµε εκτενώς στο σχέδιο
νόµου για την εφοδιαστική. Είναι σχέδιο νόµου που προβλέπει
συγκεκριµένες ρυθµίσεις, οι οποίες βοηθούν την ανάπτυξη της
επιχειρηµατικότητας στον τοµέα της εφοδιαστικής.
Επίσης, τονίσαµε χθες -και το λέµε ξανά σήµερα- ότι και η εφοδιαστική στα χέρια των µονοπωλιακών οµίλων είναι σε βάρος των
λαϊκών συµφερόντων, πόσω µάλλον που η ανάπτυξή της συνδέεται µε την παράδοση των λιµανιών, των αεροδροµίων, του σιδηροδροµικού δικτύου, του οδικού δικτύου, συνολικά των
µεταφορικών υποδοµών στο µεγάλο κεφάλαιο.
Στο ερώτηµα ανάπτυξη για ποιον δεν υπάρχουν πολλές απαντήσεις. Ή θα είναι για τα µονοπώλια ή θα είναι για το λαό. Το ΚΚΕ
δίνει καθηµερινά τη µάχη για τη συγκέντρωση λαϊκών δυνάµεων,
ώστε να απαλλαγεί από τη δικτατορία των µονοπωλίων και τα
δεινά που φέρνει στους εργαζόµενους, στους αυτοαπασχολούµενους, στη φτωχή αγροτιά, στους νέους και τις νέες. Και η συζήτηση αυτή του νοµοσχεδίου αναδεικνύει τους δύο δρόµους
ανάπτυξης και τις συνέπειες που έχει για τα λαϊκά στρώµατα. Αναδείξαµε και χθες ότι µέσα από τις ρυθµίσεις για τη στήριξη του
τοµέα της εφοδιαστικής θα έχουµε απολύσεις και καταστροφή
αυτοαπασχολουµένων. Θα έχουµε συγκέντρωση του τοµέα σε µεγάλες επιχειρηµατικές αλυσίδες και καταστροφή µικροµεσαίων
επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σήµερα στον κλάδο.
Τονίσαµε και χθες ότι η ποιότητα, οι τιµές των προϊόντων θα
καθορίζονται από την ανάγκη της κερδοφορίας των επιχειρηµατικών οµίλων. Η λεγόµενη «πράσινη εφοδιαστική», που και γι’
αυτή έγινε πολύς λόγος, είναι αυτό που λέει ο λαός µας «πράσινα
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άλογα». Τα µονοπώλια, η καπιταλιστική ανάπτυξη ευθύνεται για
την καταστροφή του περιβάλλοντος. Αυτός ο τρόπος ανάπτυξης
πάνω απ’ όλα διασφαλίζει την κερδοφορία και τίποτε παραπάνω.
Επικαλείστε την οδική κυκλοφορία και τη συµβολή της εφοδιαστικής στη µη συµφόρηση, στη µειωµένη ρύπανση. Αυτό και
εάν είναι υποκριτικό. Η πολιτική που στηρίζει την καπιταλιστική
ανάπτυξη, δεν µπορεί να στηρίξει τα µέσα µαζικής µεταφοράς.
Η µετατροπή της Ελλάδας σε διαµετακοµιστικό κέντρο στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και σε πύλη εισόδου ασιατικών προϊόντων
καθώς και σε πύλη εξόδου των ποιοτικών ελληνικών τροφίµων
και αγροτικών προϊόντων, θα έχει ως αποτέλεσµα την υπονόµευση και αποδυνάµωση της παραγωγικής βάσης της χώρας και
την υποβάθµιση της ποιότητας της διατροφής του ελληνικού
λαού.
Το ΚΚΕ επισηµαίνει -και µε αφορµή αυτό το νοµοσχέδιο- ότι
έχουν ωριµάσει οι συνθήκες για άλλη µορφή οργάνωσης της οικονοµίας και του κοινωνικού συστήµατος. Η εργατική τάξη µόνο
µε τη δική της εξουσία µπορεί να εντάξει την εφοδιαστική στον
κεντρικό σχεδιασµό και να διασφαλίσει την ποσότητα, την ποιότητα και την αδιάλειπτη διάθεση των αγαθών στο λαό.
Επειδή µε όλα τα άρθρα ρυθµίζονται οι ανάγκες των επιχειρηµατικών οµίλων που δραστηριοποιούνται ή θα δραστηριοποιηθούν στον κλάδο, δίνουµε αρνητική ψήφο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε, κύριε
συνάδελφε.
Τον λόγο έχει ο ειδικός αγορητής των Ανεξάρτητων Δηµοκρατικών Βουλευτών κ. Κασαπίδης.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να κάνω κάποιες επισηµάνσεις
σχετικά µε ορισµένα άρθρα, οι οποίες θεωρούµε ότι µπορούν να
ληφθούν υπ’ όψιν από εσάς για να συµπληρώσουν την προσπάθεια που καταβάλλετε µε αυτό το σχέδιο νόµου, ώστε να µπει µία
τάξη και κάποιοι κανόνες λειτουργίας σε αυτό το κοµµάτι της
εθνικής µας οικονοµίας, το οποίο οµολογουµένως δεν το έχει
αξιοποιήσει η χώρα, δεν το έχει εκµεταλλευτεί όπως µπορεί να το
κάνει.
Με αυτό το νοµοσχέδιο επιδιώκετε να αξιοποιήσετε τα
συγκριτικά πλεονεκτήµατα, είτε είναι γεωγραφικά, είτε είναι επιχειρηµατικά, είτε είναι σε όλους τους τοµείς που µπορούµε να
εκµεταλλευτούµε αυτήν την εµπορική δραστηριότητα, για να
επιτευχθούν οι οικονοµίες κλίµακας, προκειµένου η χώρα να µπει
πιο ενεργά στο διεθνές εµπόριο όχι µόνον σαν απλό διαµετακοµιστικό κέντρο, αλλά και σαν ένα κέντρο παροχής υπηρεσιών
εµπορίου που σχετίζονται µε τη συσκευασία-ανασυσκευασία και
κάποιες άλλες συµπληρωµατικές υπηρεσίες που αναφέρετε στο
συγκεκριµένο νοµοσχέδιο.
Θα ήθελα, λοιπόν, κύριε Υπουργέ, ακριβώς επειδή για πρώτη
φορά δίνεται η δυνατότητα σε αυτές τις εµπορικές δραστηριότητες να γίνονται συµπληρωµατικές, όπως αναφέρετε στο
νοµοσχέδιο, δραστηριότητες εφοδιαστικής, δηλαδή συσκευασίες,
ανασυσκευασίες, ετικετοποιήσεις, ελέγχου ποιότητας, συναρµολόγησης των προϊόντων, εδώ υπάρχει το εξής ενδεχόµενο.
Επειδή θα γίνεται διακίνηση προϊόντων –και θα αναφερθώ πιο
εξειδικευµένα, αγροτικών προϊόντων- από όλο τον κόσµο µέσω
των κέντρων εφοδιαστικής που θα δηµιουργηθούν στη χώρα µας
και θα έχουν πραγµατικά παγκόσµιο ενδιαφέρον, θα έρχονται
προϊόντα από τις τρίτες χώρες σε χύδην µορφή, θα αποθηκεύονται σε χώρους, όπως προβλέπεται, στη χώρα µας και
εκεί θα µπορούν να συσκευάζονται, να ανασυσκευάζονται και να
ετικετοποιούνται τα προϊόντα.
Εδώ, δεν αναφέρει µέσα το νοµοσχέδιο πώς θα γίνει αυτός ο
έλεγχος, ώστε πρώτον, να µην υπάρχει δυνατότητα –ούτε καν
στη σκέψη κανενός- να ελληνοποιήσει αυτά τα προϊόντα και να
τα κυκλοφορήσει και στην ευρωπαϊκή αγορά σαν ελληνικά
προϊόντα, δηλαδή σαν ευρωπαϊκά προϊόντα και, δεύτερον, δεν
αναφέρεται πάλι ο µηχανισµός ελέγχου και η υπηρεσία ελέγχου
για τα φαινόµενα νοθειών που µπορούν να συµβούν, διότι απλά
σε τρίτες χώρες οι όροι παραγωγής αγροτικών προϊόντων δεν
έχουν καµµία σχέση µε τους όρους παραγωγής στην Ευρωπαϊκή
Ένωση. Πολλά χηµικά φάρµακα που έχουν απαγορευτεί στην
Ευρωπαϊκή Ένωση επιτρέπονται σε τρίτες χώρες. Μπορεί να σας

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

το βεβαιώσει και ο αγαπητός κ. Βεργίνης που κάθεται πίσω σας,
ο οποίος γνωρίζει τα αγροτικά θέµατα.
Εδώ, λοιπόν, πώς θα ελέγξουµε αυτές τις υπηρεσίες –που
πράγµατι δίνουν προστιθέµενη αξία, δηµιουργούν θέσεις
εργασίας- ώστε να µην αδικηθούν και οι Έλληνες παραγωγοί και
οι Έλληνες καταναλωτές αλλά και οι Ευρωπαίοι παραγωγοί και
οι Ευρωπαίοι καταναλωτές; Αυτή είναι µία παρατήρηση. Θα
ήθελα δηλαδή να δούµε τον µηχανισµό ελέγχου να περιγράφεται
σε αυτό το σχέδιο νόµου.
Μία δεύτερη πρόταση-επισήµανση αφορά στο άρθρο 5 που
µιλάτε για την πράσινη εφοδιαστική. Εκεί πολύ σωστά λέτε ότι
είναι σηµαντικό για όλα τα προϊόντα να αναφέρεται, να καταγράφεται και το αποτύπωµα του διοξειδίου του άνθρακα και αυτό
να γνωστοποιείται στο καταναλωτικό κοινό. Θα µπορούσε, κι
επιβάλλεται µπορώ να σας πω, κύριε Υπουργέ, …
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Σε µισό λεπτάκι τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Είναι πολύ θετικό χαρακτηριστικό των προϊόντων, και ιδιαίτερα
των αγροτικών προϊόντων, να αποτυπώνεται και στην ετικέτα το
αποτύπωµα του διοξειδίου του άνθρακα καθ’ όλη τη διάρκεια της
παραγωγικής διαδικασίας. Αυτό δίνει ένα προβάδισµα και ένα
πλεονέκτηµα ανταγωνιστικότητας στα ελληνικά προϊόντα –να
µιλήσω για τα προϊόντα της χώρας µας- στις διεθνείς αγορές,
δεδοµένου µάλιστα ότι, όπως κυοφορείται, σύντοµα θα επιβληθεί
ένας φόρος διοξειδίου του άνθρακα στις διαδικασίες παραγωγής
διαφόρου τύπου προϊόντων. Εδώ, στα αγροτικά µπορείτε να συνδέσετε το κοµµάτι των µεταφορών µε το κοµµάτι της παραγωγής.
Θα θέλαµε να κάνουµε µια τελευταία παρατήρηση στο άρθρο
14. Όπως σας είπαµε και στην επιτροπή, θεωρούµε ότι όσον
αφορά τα επιχειρηµατικά πάρκα εφοδιαστικής εθνικής εµβέλειας
που ορίζετε ότι µπορούν να ιδρυθούν σε έκταση τουλάχιστον
πεντακοσίων στρεµµάτων, εµείς θεωρούµε ότι πρέπει να µειωθεί
η έκταση αυτή και να πέσει και κάτω από τα τριακόσια στρέµµατα, όπως κι εσείς αναφέρατε.
Με αυτές τις επισηµάνσεις, κύριε Υπουργέ, υπερψηφίζουµε και
τα άρθρα του σχεδίου νόµου. Πιστεύουµε σύντοµα να ολοκληρωθούν και οι κοινές υπουργικές αποφάσεις και τα προεδρικά διατάγµατα που προβλέπονται για να αρχίσει να λειτουργεί και να
ενεργοποιηθεί ο επιχειρηµατικός κόσµος της χώρας µας και να
εκµεταλλευθεί αυτήν την ευκαιρία που του παρουσιάζεται.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε, κύριε
συνάδελφε.
Τον λόγο έχει ο συνάδελφος κ. Αθανάσιος Πετράκος.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει
επανακαταθέσει για πέµπτη φορά δύο σηµαντικές τροπολογίες,
οι οποίες αφορούν τους πιο φτωχούς και τις πιο ευάλωτες κοινωνικές οµάδες του πληθυσµού, που έχουν περιέλθει σε άσχηµη
οικονοµική κατάσταση από τις ασκούµενες πολιτικές των διαδοχικών µνηµονιακών κυβερνήσεων τα τελευταία πέντε χρόνια.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ-ΤΣΑΡΟΥΧΑ)
Είναι γνωστό ότι η Κυβέρνηση ανέβασε τον ειδικό φόρο στο
πετρέλαιο θέρµανσης 1.471%. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα χιλιάδες συµπολίτες µας και χιλιάδες οικογένειες να µην έχουν τη δυνατότητα να ζεσταθούν. Συνάνθρωποί µας τα προηγούµενα
χρόνια πέθαναν γιατί προσπάθησαν να ζεσταθούν µε διάφορες
µεθόδους.
Όµως, πέρα από τις σοβαρές κοινωνικές επιπτώσεις που είχε
στον πληθυσµό, έρχεται το ίδιο το Υπουργείο Οικονοµικών, κύριε
Υπουργέ, και λέει «χάσαµε 400 εκατοµµύρια». Έχασε ο προϋπολογισµός 400 εκατοµµύρια από αυτήν τη ρύθµιση που κάνατε
για το πετρέλαιο θέρµανσης.
Ουσιαστικά, έρχεται ο ίδιος ο κ. Σταϊκούρας και από τα στοιχεία που υπάρχουν, επιβεβαιώνει αυτά που έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ και
ο κόσµος από την πρώτη στιγµή, ότι δηλαδή η τροµακτική αύξηση της τιµής του πετρελαίου θέρµανσης θα οδηγήσει τον
κόσµο να µην µπορεί να αγοράσει κι άρα θα χαθούν και έσοδα.
Έχουµε δηλαδή, δύο ζητήµατα: πρώτον, σοβαρές κοινωνικές συ-
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νέπειες και, δεύτερον, και µε τη δική σας λογική έχουµε σοβαρές
οικονοµικές συνέπειες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας παρακαλώ,
κύριοι Υπουργοί.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Ισχυρίζεστε ότι αυτό το κάνατε για
να αντιµετωπίσετε το λαθρεµπόριο. Και σε αυτό το ζήτηµα,
όµως, τα επιχειρήµατα που χρησιµοποιείτε είναι αίολα. Διότι για
να αντιµετωπιστεί το λαθρεµπόριο απαιτούνται τα εξής πράγµατα: πρώτον, πολιτική βούληση, η οποία δεν υπάρχει και, δεύτερον, συστήµατα ελέγχου σε όλο το κύκλωµα κι όχι µόνο στον
τελευταίο κρίκο που είναι τα βενζινάδικα. Απαιτούνται συστήµατα
στο ναυτιλιακό που γίνεται «το µεγάλο πανηγύρι», στις εξαγωγές
τις εικονικές κ.λπ., συστήµατα όµως που δεν εγκαταστήσατε.
Σας είπαµε πέρυσι ακόµα –και µε τη δική σας λογική- να κάνουµε µία υπόθεση εργασίας ότι ένα δευτερόλεπτο συµφωνούµε
να διακινείται το πετρέλαιο θέρµανσης µόνο από τα βενζινάδικα
που έχουν συστήµατα εισροών-εκροών, αφού λέτε ότι αυτό είναι
το επιχείρηµά σας. Ούτε αυτό κάνετε.
Κι ερχόσαστε τώρα, θυµίζοντας την ιστορία του Χότζα µε τον
πολύτεκνο χωρικό που δεν χωρούσαν τα παιδιά του µέσα στο
σπίτι και του είπε να βάλει και όλα τα ζώα που είχε και στη συνέχεια να βγάλει την κατσίκα από µέσα, και µας λέτε: «Ωραία, αύξησα τον ειδικό φόρο 1.471% και θα τον µειώσω 30%» και
καταθέσατε τέτοια τροπολογία χθες το βράδυ, επειδή ήταν σήµερα να συζητηθεί η τροπολογία που έχουµε. Τι λογική είναι
αυτή; Βγήκαν οι ίδιοι οι βενζινοπώλες και σας είπαν ότι αυτό δεν
πρόκειται να έχει κανένα όφελος ούτε για τον κόσµο ούτε δηµοσιονοµικό.
Σας λέµε λοιπόν: Δεχτείτε την τροπολογία που έχουµε καταθέσει, να επανέλθει ο ειδικός φόρος εκεί που ήταν το Μάρτη του
2011 τουλάχιστον. Κι αυτό είναι το ελάχιστο. Κανονικά έπρεπε
να σας πούµε «καθόλου φόρος», αλλά λέµε να επανέλθει στο
Μάρτη του 2011 στα 21 ευρώ στο χιλιόλιτρο, και όχι –επαναλαµβάνω- µε αυτές τις λογικές του Χότζα που χρησιµοποιεί η Κυβέρνηση.
Αυτή είναι η µία τροπολογία και σας καλούµε να την κάνετε
δεκτή και για το κοινωνικό σύνολο και για τους ανθρώπους, ώστε
επιτέλους να µπορέσουν να ζεσταθούν το φετινό χειµώνα, αλλά
και για τα έσοδα της χώρας.
Το δεύτερο που σας είπαµε είναι ότι επειδή το ρεύµα είναι το
δεύτερο κοινωνικό αγαθό µετά το νερό, πρέπει όλοι οι πολίτες,
ανεξαρτήτως εισοδήµατος, αυτοί οι πολίτες που είναι πάρα πολύ
φτωχοί, στο πλαίσιο της αντιµετώπισης της ανθρωπιστικής κρίσης, αφού είναι ενάµισι εκατοµµύριο οι άνεργοι, τουλάχιστον οι
πιο φτωχοί που µπορεί να είναι κατ’ ελάχιστον τριακόσιες ή τετρακόσιες χιλιάδες νοικοκυριά –θα το δούµε αυτό- και οι οποίοι
βρίσκονται κάτω από τα όρια της φτώχειας, να έχουν τη δυνατότητα να παίρνουν δωρεάν ρεύµα, την ελάχιστη ποσότητα για µία
τετραµελή οικογένεια που είναι 1.200 KWh το τετράµηνο, 3.600
KWh το χρόνο δωρεάν. Το υπόλοιπο µέχρι τις 2.000 KWh από τις
1.200, αν κάποιος καταναλώνει τις υπόλοιπες 800, να τις πληρώνει µε την τιµή του κοινωνικού οικιακού τιµολογίου.
Και η απάντησή σας σε αυτό ήταν ότι άλλα λέµε στην τροπολογία και άλλα είπαµε στη Θεσσαλονίκη. Εµείς σας λέµε ότι η
ουσία είναι να δοθεί δωρεάν ρεύµα το ελάχιστο σε τριακόσιες
χιλιάδες νοικοκυριά και το ανώτερο µέχρι το ποσοστό όλων των
οικογενειών που είναι στο κοινωνικό οικιακό τιµολόγιο.
Εδώ, βέβαια, είδαµε ότι πραγµατικά συµφωνείτε, γιατί κάνατε
και µια µελέτη του Υπουργείου Οικονοµικών –την έχω εδώ- που
µας λέγατε ότι λέµε παραπάνω. Μάλιστα είναι σηµαντικό πως
έχετε πει ότι υπολογίζετε ότι το κόστος αυτό είναι ίδιο σχεδόν
µε αυτό που έχουµε εµείς καθορίσει, δηλαδή 59 εκατοµµύρια.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Πετράκο,
παρακαλώ να συντοµεύετε, γιατί σας έδωσα περισσότερο χρόνο.
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ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Τελειώνω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Τέσσερα λεπτά
έπρεπε να σας δώσω. Κλείστε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Γιατί τέσσερα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Επειδή ο κ.
Τραγάκης…
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΓΑΚΗΣ (Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Είχαµε
κάνει µια συµφωνία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Εγώ θα τελείωνα ακριβώς στα
οκτώ. Το είχα προγραµµατίσει πάντως.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΓΑΚΗΣ (Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Αν µιλήσατε και για τις τροπολογίες, τότε είναι οκτώ λεπτά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ναι, µίλησε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Ναι, τελειώνω.
Όµως αυτά τα 59 εκατοµµύρια δεν προέρχονται από τον κρατικό προϋπολογισµό, αλλά µπορούν να προέλθουν από την αναµόρφωση του Κώδικα Ηλεκτρικής Ενέργειας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Δηλαδή, µπορούν να προέλθουν από την κατάργηση των επιδοτήσεων που συνεχίζετε και δίνετε στους ιδιώτες ηλεκτροπαραγωγούς ρεύµατος από φυσικό αέριο, οι οποίοι πέρυσι, το
2013, πήραν 470 εκατοµµύρια επιδοτήσεις µέσω του µηχανισµού
ανάκτησης µεταβλητού κόστους και των αποδεικτικών διαθεσιµότητας ισχύος. Ζητάµε να καταργηθούν τα αποδεικτικά διαθεσιµότητας ισχύος. Δεχθείτε και αυτήν την τροπολογία, γιατί είναι
τροπολογία που αφορά την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οποία δηµιουργήσατε µε τις πολιτικές σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κλείστε, σας
παρακαλώ, κύριε Πετράκο. Σας ευχαριστούµε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε. Όµως,
υπήρξε ένα κενό, όπως στο µπάσκετ.
Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
και συγγνώµη, κύριε Πετράκο, αλλά υπήρξε κακή συνεννόηση
στο Προεδρείο κατά την αντικατάσταση.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Εγώ, όµως, ήµουν συνεπής.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Υπήρξε συνεννόηση πριν µε τον κ. Τραγάκη. Όλοι οι συνάδελφοι θα µιλήσουν
από τέσσερα λεπτά µε πολύ µικρή ανοχή.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας): Κυρία Πρόεδρε, θα µπορούσα να
έχω τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ορίστε, κύριε
Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας): Κυρία Πρόεδρε, θα µου επιτρέψετε
να καταθέσω µια νοµοτεχνική βελτίωση ως προσθήκη στην τροπολογία που έχω καταθέσει, στην οποία θα τοποθετηθώ λίγο αργότερα και η οποία λέει το εξής:
«Στην παράγραφο 2 της υπό γενικό αριθµό 1821 και ειδικού
αριθµού 81 τροπολογίας επί του σχεδίου νόµου: «Ρυθµίσεις θεµάτων εφοδιαστικής» στο τέλος της διατάξεως, µετά τις λέξεις
«τον ΑΜΚΑ του» προστίθεται οι λέξεις: «ο οποίος δύναται να αποτελεί στοιχείο της ληξιαρχικής πράξης γέννησης».
Είναι καθαρά τυπικό και διευκολύνει περαιτέρω τη χορήγηση
του ΑΜΚΑ στα νεογέννητα.
Ευχαριστώ πολύ. Καταθέτω τη νοµοτεχνική βελτίωση.
(Στο σηµείο αυτό Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Πρόνοιας κ. Ιωάννης Βρούτσης καταθέτει για τα Πρακτικά
την προαναφερθείσα νοµοτεχνική βελτίωση, η οποία έχει ως
εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Παρακαλώ να
διανεµηθεί στους συναδέλφους.
Ο κ. Γεώργιος Γεωργαντάς έχει τον λόγο.
Καθώς ο χρόνος είναι τέσσερα λεπτά, ας µιλήσετε από τη
θέση σας.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Παρακαλώ, κύριοι συνάδελφοι, είναι τέσσερα λεπτά ο χρόνος.
Αυτό συνεννοηθήκαµε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Για όποιον διάβασε λίγο το σχέδιο νόµου, θα βρει και στοιχεία,
τα οποία είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα και νοµίζω είχαν διαφύγει της προσοχής των µελών του Κοινοβουλίου σε σχέση µε τη
σηµαντικότητα του νοµοσχεδίου. Οµολογώ ότι είµαι ένας από
αυτούς που εξεπλάγην όταν διαπίστωσα διαβάζοντας ότι ο κλάδος της εφοδιαστικής υπολογίζεται στο 10% του ΑΕΠ της Ελλάδος. Είναι ένα νούµερο πολύ υψηλό, εάν σκεφτούµε ότι
ουσιαστικά γίνεται απλά µία εκµετάλλευση της γεωγραφικής
θέσης της χώρας, χωρίς όµως µέχρι τώρα να έχουν λειτουργήσει
τα θεσµικά εκείνα πλαίσια, να έχουν αναληφθεί εκείνες οι πρωτοβουλίες από την πολιτεία, έτσι ώστε να υπάρξει ένας οργανωµένος τρόπος αντιµετώπισης και διευκόλυνσης του παγκοσµίου
εµπορίου.
Νοµίζω ότι µε το νοµοσχέδιο αυτό, το οποίο θέτει πλέον ένα
τέτοιο θεσµικό και νοµοθετικό πλαίσιο, θα µπορούµε να περιµένουµε πολύ µεγάλες και εντυπωσιακές αυξήσεις στην εισφορά
της συγκεκριµένης δραστηριότητας στο ΑΕΠ της Ελλάδας.
Πιστεύω ότι µέχρι τώρα, κινούµενα τα πράγµατα µε «αυτόµατο
πιλότο» –θα µου επιτραπεί η έκφραση- είχαµε αυτά τα αποτελέσµατα, ακριβώς επειδή η γεωγραφική θέση της χώρας δίνει
αυτήν τη δυνατότητα. Νοµίζω ότι πλέον µε το πλαίσιο, το οποίο
τίθεται σήµερα για τον εκσυγχρονισµό όλης αυτής της διαδικασίας, θα έχουµε στο άµεσο µέλλον πολύ εντυπωσιακά αποτελέσµατα.
Μέσα σ’ αυτά τα αποτελέσµατα και µέσα σ’ αυτόν τον σχεδιασµό, σήµερα είµαι υποχρεωµένος να αναφέρω ότι υπάρχει
έκταση επτακοσίων στρεµµάτων στο Κιλκίς, ανατολικά του Πολυκάστρου, η οποία ανήκει στο Δήµο του Κιλκίς, η οποία δίδεται
και προσφέρεται από την τοπική δηµοτική αρχή της Παιονίας,
προκειµένου να δηµιουργηθεί ένας εµπορευµατικός σταθµός,
καθώς υπάρχει σιδηροδροµικό δίκτυο πλησίον του χώρου αυτού.
Υπάρχει, επίσης, το λιµάνι της Θεσσαλονίκης πενήντα χιλιόµετρα
από το σηµείο αυτό, υπάρχει στρατιωτικό αεροδρόµιο, το οποίο
λειτουργεί σήµερα από την Αερολέσχη του Κιλκίς δύο χιλιόµετρα
από τον χώρο αυτόν και υπάρχει και η ΠΑΘΕ πλησίον αυτής της
εκτάσεως σε απόσταση πεντακοσίων µόνο µέτρων.
Πρέπει, βεβαίως, να γίνει µια ολοκληρωµένη πρόταση, την
οποία θα φροντίσουµε να κάνουµε προς το Υπουργείο, γιατί
πράγµατι το σηµείο αυτό του Πολυκάστρου, σηµείο εξόδου των
εµπορευµάτων από τη χώρα προς την κεντρική Ευρώπη και µε
τα χαρακτηριστικά, τα οποία ανέφερα για το συγκεκριµένο αυτό
σηµείο, νοµίζω ότι κάλλιστα θα µπορεί να εξυπηρετήσει τις προβλέψεις και τους στόχους, τους οποίους θέτει το παρόν νοµοσχέδιο.
Επίσης, κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να αναφερθώ σε µια τροπολογία την οποία κατέθεσα και η οποία έρχεται απλώς να εξοµοιώσει τον τρόπο υπολογισµού της φορολογητέας αξίας για
κάθε πράξη και υπόθεση ενώπιον των φορολογικών αρχών, έτσι
ώστε να µην υπάρχει άλλη εκτίµηση φορολογητέας αξίας µε
βάση τον ν. 4223/2013 –που ήρθε να τροποποιήσει τον νόµο του
2010-, καθώς θα πρέπει πλέον ο τρόπος αυτός του υπολογισµού
να επεκταθεί και σε υποθέσεις φορολογίας κληρονοµιών, δωρεών, γονικών παροχών και µεταβίβασης ακινήτων.
Μόνο µε αυτόν τον τρόπο θα υπάρχει οµοιόµορφη αντιµετώπιση του ζητήµατος αυτού, καθώς µε την προηγούµενη τροποποίηση του νόµου, που έγινε το 2013, είχαµε το αποτέλεσµα η
εφορία για άλλες πράξεις να βγάζει άλλες φορολογητέες αξίες
και για κάποιες άλλες διαφορετικές.
Νοµίζω ότι αυτή η τροπολογία κινείται µέσα στο πνεύµα της
οµοιόµορφης και ίσης αντιµετώπισης του κάθε φορολογούµενου
για τις φορολογικές πράξεις για τις οποίες πηγαίνει στην εφορία
και θα πρέπει να γίνει δεκτή από τον Υπουργό.
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Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Και εµείς ευχαριστούµε.
Κύριοι συνάδελφοι, επανέρχοµαι στο θέµα του χρόνου, για να
το θέσουµε σε καινούργια βάση. Συµφωνείτε να δοθούν οκτώ
λεπτά και να τοποθετηθείτε και επί των τροπολογιών, για να µην
επανερχόµαστε;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ: Σωστά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Γεωργαντά, θα θέλατε επιπλέον δύο τρία λεπτά για να ολοκληρώσετε;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ: Όχι, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Νοµίζω τα είπατε µια χαρά για το Κιλκίς.
Εποµένως, θα σας δοθούν οκτώ λεπτά µαζί µε τις τροπολογίες, κύριοι συνάδελφοι.
Ο κ. Δηµήτριος Στρατούλης έχει τον λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Θέλω να ξεκινήσω µε το εξής: ότι έχουν περάσει δύο µέρες,
κάναµε του κόσµου τις συζητήσεις στη Βουλή και δυστυχώς ο
Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας κ. Άδωνις Γεωργιάδης ακόµα, κυρία Πρόεδρε, δεν πήρε πίσω τη δήλωσή του ότι θα αποσύρει τις καταθέσεις του, εάν έχουµε
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και Αριστεράς.
Εάν επιµένει σε αυτήν την άποψη, το µόνο που έχω να πω είναι
ότι εκπροσωπεί το µαύρο χάλι που έχουν στη Νέα Δηµοκρατία,
τον πανικό και τη σύγχυσή τους, λόγω των οικονοµικών αδιεξόδων και των αντικοινωνικών πολιτικών τους.
Δυστυχώς, εάν επιµένει σε αυτήν την άποψή του, είναι σαφές
για εµάς ότι εκλαϊκεύει τα λόγια του Σαµαρά, ότι «δεν θα µείνει
ευρώ στις τράπεζες εάν κυβερνήσει ο ΣΥΡΙΖΑ». Τον κ. Σαµαρά
βεβαίως ο κ. Γεωργιάδης επανειληµµένα στο παρελθόν τον αποκαλούσε ως τον αχρηστότερο Υπουργό της διακυβέρνησης της
Νέας Δηµοκρατίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Με συγχωρείτε, κύριε Στρατούλη.
Παρακαλώ, να έλθει κάποιος Υπουργός στην Αίθουσα.
(Στο σηµείο αυτό εισέρχεται στην Αίθουσα ο Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ. Νικόλαος Δένδιας)
Συνεχίστε, κύριε Στρατούλη, θα σας δώσω επιπλέον χρόνο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ: Δυστυχώς, αυτή η λογική είναι η
λογική του «αποθανέτω η ψυχή µου µετά των αλλοφύλων», είναι
η λογική του η επόµενη κυβέρνηση του πολιτικού αντιπάλου να
βρει στάχτη και µπούµπερη. Είναι µια λογική και µια πρακτική,
εάν δεν ανακληθεί άµεσα, η οποία πρώτα από όλα είναι ενάντια
όχι µόνο στην οικονοµία της χώρας, αλλά κυρίως στον ίδιο το
λαό, στους ίδιους τους εργαζόµενους και στην ίδια την πατρίδα,
µε όποια έννοια αυτή έχει και το γνωρίζουµε πάρα πολύ καλά.
Εποµένως, το γρηγορότερο δυνατό, χθες, θα έπρεπε να ανακαλέσει. Η επιµονή τους αποδεικνύει όλα αυτά που είπα πριν.
Μια δεύτερη παρατήρηση, πάνω στην τροπολογία του Υπουργείου Εργασίας για τους συνταξιούχους του ΟΓΑ: Σήµερα δόθηκαν στοιχεία, συγκεκριµένα στην εφηµερίδα «ΤΑ ΝΕΑ», ότι µέχρι
το τέλος του χρόνου θα φύγουν τριάντα χιλιάδες µε συνταξιοδότηση από το δηµόσιο και εβδοµήντα χιλιάδες από τον ευρύτερο δηµόσιο και τον ιδιωτικό τοµέα. Μιλάµε για καταστροφή
των ασφαλιστικών ταµείων, µε την έννοια ότι δυσκολεύουν
ακόµα πιο πολύ τα ισχνά οικονοµικά τους, που οι µνηµονιακές
πολιτικές τα έκαναν ακόµα χειρότερα και πιο δύσκολα.
Δεν φεύγουν έτσι γενικώς οι εργαζόµενοι και ζητάνε συνταξιοδότηση. Φεύγουν τροµοκρατηµένοι, γιατί η Κυβέρνηση όχι µόνο
δεν αντιδρά, αλλά ουσιαστικά αποδέχεται να συζητά µε την
τρόικα –και το µόνο που κάνει είναι να κερδίσει χρόνο, ζητήµατα
τα οποία τροµάζουν τους εργαζόµενους.
Για παράδειγµα, ξέρουν οι εργαζόµενοι ότι από 1-1-2015 για
όποιον φύγει µε σύνταξη θα ισχύει ο νέος τρόπος υπολογισµού
του νόµου Λοβέρδου, από το 2011 που εργάζονταν, άρα θα έχει
µείωση της σύνταξης. Η Κυβέρνηση έχει πει ότι θα εφαρµόσει
απαρέγκλιτα αυτόν τον νόµο.
Δεύτερον, γνωρίζουν ότι γίνεται µια συζήτηση µε την τρόικα
για αύξηση του ορίου συνταξιοδότησης για την κατώτερη σύν-
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ταξη, από δέκα πέντε σε είκοσι χρόνια και από πέντε χιλιάδες ένσηµα σε εξίµισι.
Γνωρίζουν οι εργαζόµενοι που τρέχουν να συνταξιοδοτηθούν
ότι γίνεται µια συζήτηση µε την τρόικα για τη µείωση του προνοιακού µέρους της κατώτερης σύνταξης, ώστε να µειωθεί από
τα 386 ευρώ στα 330 ευρώ.
Γνωρίζουν επίσης ότι γίνεται συζήτηση Κυβέρνησης και τρόικας για κατάργηση πρόωρων συνταξιοδοτήσεων για τις γυναίκες
µε ανήλικα παιδιά, για τα ΑΜΕΑ, για τους εργαζόµενους στα
βαρέα και ανθυγιεινά και γνωρίζουν ότι γίνεται και µία κουβέντα
της Κυβέρνησης µε την Τρόικα για την ενοποίηση των ασφαλιστικών ταµείων µε αύξηση ορίων συνταξιοδότησης λόγω κατάργησης των πρόωρων συνταξιοδοτήσεων και µε ισοπέδωση των
συντάξεων προς τα κάτω.
Εποµένως, για να ανακοπεί αυτό το κύµα, για να υπάρξει κλίµα
και συνθήκες βεβαιότητας στους εργαζόµενους, θα πρέπει να
υπάρξει µία σαφής απάντηση ότι δεν υιοθετούνται από την Κυβέρνηση αυτές οι πολιτικές.
Δυστυχώς, όχι µόνο απάντηση δεν υπάρχει µέχρι τώρα, αλλά
είτε διά της σιωπής είτε διά της συζήτησης µε την Τρόικα είτε
διά της παραποµπής ότι θα βγει η έκθεση του ΚΕΠΕ στα τέλη
του Σεπτέµβρη ή µετά στα τέλη του Οκτώβρη ή οι αναλογιστικές
µελέτες, το µόνο που κάνει η Κυβέρνηση είναι να κερδίζει χρόνο.
Δυστυχώς, τα έχει βάλει στο τραπέζι.
Το τρίτο και το τελευταίο που αφορά τη διάταξη, την τροπολογία: στις παραγράφους της λύνονται µεν ορισµένα προβλήµατα –είτε των ανέργων για το πώς καταγράφονται στον ΟΑΕΔ
είτε της ΗΔΙΚΑ για το πώς διοικείται είτε διάφορα άλλου τύπου
προβλήµατα µε τα ιδρύµατα πρόνοιας- αλλά το βασικό είναι η
διάταξη για τη δυνατότητα των αγροτών να παίρνουν σύνταξη
µε σαράντα χρόνια ασφάλισης στα εξήντα δύο τους χρόνια.
Από ό,τι λέει η εισηγητική έκθεση –κατ’ αρχάς φαίνεται κιόλας,
αλλά έχει κι άλλες πλευρές αυτή η ρύθµιση- πάει να αποκατασταθεί µία αδικία, δηλαδή το ότι ενώ οι υπόλοιποι εργαζόµενοι
µε τις δυσµενείς αλλαγές που έγιναν τα τελευταία χρόνια είχαν
δυνατότητα µε σαράντα χρόνια ασφάλισης να φύγουν στα
εξήντα δύο, οι αγρότες δεν την έχουν αυτήν τη δυνατότητα.
Όµως, υπάρχουν προβλήµατα. Αν µείνει έτσι η διάταξη, κύριε
Υπουργέ, ελάχιστοι αγρότες θα επωφεληθούν από αυτή. Και λέω
ελάχιστοι αγρότες, πρώτον, γιατί η καταβολή κανονικών εισφορών των αγροτών προς τον ΟΓΑ, προς το ασφαλιστικό αυτό ταµείο, άρχισε το 1988. Όσοι το 1988, λοιπόν, ήταν από είκοσι επτά
χρονών και πάνω, τότε αυτοί θα φύγουν στα εξήντα επτά. Εάν
ήταν είκοσι επτά χρονών και έχουν και σαράντα χρόνια δουλειάς
πάνε στα εξήντα επτά. Άρα, αυτούς, όσους ήταν τότε πάνω από
εξήντα επτά χρονών –που είναι η συντριπτική πλειοψηφία των
αγροτών- δεν τους πιάνει αυτή η ρύθµιση.
Επίσης, µε σαράντα χρόνια –ακόµα και στην καλύτερη περίπτωση- ένας που µπήκε την 1-1-1988 θα πρέπει να συµπληρώσει
προϋποθέσεις για να φύγει στα εξήντα δύο του το 2028. Εποµένως, µέχρι τότε, µέχρι το 2028 αφορά ελάχιστους.
Το τρίτο είναι το εξής: το ότι πρέπει να έχει σαράντα δύο χρόνια ασφάλισης. Το είπε πολύ εύστοχα ο Βαγγέλης Αποστόλου
χθες. Αφού από 1-1-1988 άρχισε η επίσηµη, η κανονική ασφάλιση
και από 1-1-1997, κύριε Αποστόλου, έγινε κανονικό ταµείο κύριας
ασφάλισης. Αν ήταν αγρότες και το προηγούµενο διάστηµα και
υπάγονταν σε αυτό το προνοιακό των 360 ευρώ όταν έφευγαν –
και είναι αποδεδειγµένο ότι ήταν, διότι έπαιρναν επιδοτήσεις ή
έχουν αποδεδειγµένα και δήλωναν χωράφια και αγροτική περιουσία- αυτοί δεν θα πάνε στο σαράντα; Είναι και αυτό, λοιπόν,
ένα µεγάλο πρόβληµα που βγάζει και άλλες κατηγορίες αγροτών
έξω από τη ρύθµιση αυτή.
Η γνώµη µου είναι –και τελειώνω µε αυτό, κυρία Πρόεδρε- ότι
εµείς έχουµε όλη την καλή διάθεση ως ΣΥΡΙΖΑ να την ψηφίσουµε, να αρθεί αυτή η αδικία, αλλά πρέπει να µπουν µεταβατικές διατάξεις. Νοµίζω ότι και άλλοι Βουλευτές το είπαν.
Η πρώτη µεταβατική διάταξη που πρέπει να µπει –για να µπορέσουµε και εµείς να την ψηφίσουµε και να τη στηρίξουµε και
πραγµατικά να είναι άρση αδικίας- είναι ότι όσοι άρχισαν να πληρώνουν από 1-1-1988 να µπορούν να βγουν µε τριάντα πέντε
χρόνια ασφάλισης στον ΟΓΑ. Πρέπει να έχουν αυτήν τη δυνατό-
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τητα, για να αρθούν όσα είπα προηγουµένως.
Το δεύτερο είναι ότι πρέπει να δοθεί η δυνατότητα εξαγοράς
πλασµατικών χρόνων ασφάλισης είτε για στρατό είτε για σπουδές, όπως δίνεται σε αγρότες και άλλων ασφαλιστικών ταµείων.
Το τρίτο που πρέπει να µπει ως µεταβατική διάταξη είναι αυτό
που πρότεινε ο Βαγγέλης Αποστόλου, να είναι τα εξήντα δύο
χρόνια η ηλικία και σαράντα χρόνια η ασφάλιση και η απασχόληση στον αγροτικό τοµέα η αποδεδειγµένη, ώστε να λυθεί το
τρίτο πρόβληµα που ανέφερα πριν.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε.
Πραγµατικά πρέπει να δείτε αυτές τις µεταβατικές διατάξεις
και να δείτε και το δεύτερο σηµείο αυτής της ρύθµισης, το οποίο
λέει ότι όταν είσαι εξήντα δύο χρονών, έχεις σαράντα χρόνια
ασφάλισης σε πολλά ασφαλιστικά ταµεία και το τελευταίο σου
ασφαλιστικό ταµείο είναι ο ΟΓΑ, αν δεν έχεις δεκαπέντε χρόνια
ασφάλισης στον ΟΓΑ, δεν φεύγεις στα εξήντα δύο ούτε στέλνει
ο ΟΓΑ ένσηµα στο άλλο ταµείο, το προηγούµενο που ήσουν,
αλλά φεύγεις στα εξήντα επτά.
Εποµένως, στερείτε τη δυνατότητα διαδοχικής σύνταξης σε
χιλιάδες αγρότες, που δεν έχουν αυτήν την προϋπόθεση. Και
λέω, κύριε Υπουργέ, ότι και αυτό θα πρέπει να διορθωθεί, διότι
σε όλα τα άλλα ασφαλιστικά ταµεία ισχύει αυτό που σας είπα,
δηλαδή σαράντα χρόνια εργασίας και όριο ηλικίας τα εξήντα δύο
χρόνια. Αφού το έχει αυτό, το τελευταίο ταµείο ασφάλισής του
–εάν είναι σε αυτό τουλάχιστον πέντε χρόνια- να τακτοποιείται
το θέµα και να παίρνει τη διαδοχική σύνταξή του.
Νοµίζουµε, κύριε Υπουργέ, ότι µε αυτές τις προϋποθέσεις –
και δεν τα λέει µόνο ο ΣΥΡΙΖΑ αυτά, έχω ακούσει παρόµοια κριτική και από το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας, αλλά ακόµα και
από Βουλευτές και του κυβερνητικού κόµµατος- δίνεται µία
λύση, όχι η άριστη – γιατί δεν πρέπει οι ασφαλισµένοι να φεύγουν µε σαράντα χρόνια ασφάλισης και στα εξήντα δύο χρόνια,
η ρύθµιση που υπήρχε παλιά ήταν τριάντα πέντε χρόνια χωρίς
όριο ηλικίας και το δυσκολέψατε.
Αλλά εν πάση περιπτώσει, για να µην υπάρχει διάκριση από
άλλους ασφαλισµένους προτείνουµε να δείτε µε πολύ σοβαρό
τρόπο αυτές τις βελτιώσεις, τις οποίες κάνουµε στη συγκεκριµένη τροπολογία, ώστε να µην γίνονται µετά δεκάρικοι και πανηγυρισµοί και να κοροϊδεύουν την αγρότισσα µάνα, τον αγρότη
πατέρα κ.λπ. ότι λύθηκε οριστικά το πρόβληµα. Μόνο µε αυτές
τις βελτιώσεις µπορεί να λυθεί το πρόβληµα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ο κ. Γεώργιος
Πάντζας έχει τον λόγο.
Κύριε Πάντζα, που χειροκροτείτε, στη θέση σας! Ήρθε η σειρά
σας.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΖΑΣ: Είναι δυνατόν να µην χειροκροτήσω το
συνάδελφο; Είναι τόσο καλός οµιλητής!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Να χειροκροτήσετε, αλλά να περπατάτε κιόλας. Γρήγορα, ελάτε! Περπατάτε
χειροκροτώντας!
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΖΑΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, κύριοι Υπουργοί, θα µιλήσω µόνο
για τις τροπολογίες.
Ξεκινώ µε τον ΟΔΙΕ, που του δίνετε µία ακόµη παράταση µέχρι
τον ξαφνικό του θάνατο. Βεβαίως, τα ερωτήµατα είναι πολλά. Τα
χρέη ποιος θα τα φορτωθεί; Σε ποιον θα τα χαρίσετε; Τι θα γίνει
µε τους µόνιµους εργαζοµένους του ΟΔΙΕ, αλλά και τους εκατοντάδες συµβασιούχους, που είναι επί ξύλου κρεµάµενοι µε
συµβάσεις µίας ηµέρας; Θα τους δώσετε στην τρόικα, ακριβώς
όπως κάνατε µε τους σχολικούς φύλακες, τις καθαρίστριες και
τους εκπαιδευτικούς, που τους οδηγείτε σε καθεστώς ξαφνικού
θανάτου;
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, έχω πει και παλαιότερα από αυτό
εδώ το Βήµα ότι στην υπόθεση του ΟΔΙΕ ο στόχος της Κυβέρνησης είναι ένας: το άνοιγµα της αγοράς του ιπποδροµιακού στοιχήµατος στην Ελλάδα και η δηµιουργία νέων ιπποδρόµων.
Το πρώτο βήµα έγινε µε τις προσφορές που άνοιξαν προχθές
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για το ιπποδροµιακό στοίχηµα. Ακολουθούν και τα υπόλοιπα,
ώστε στο τέλος να έχουµε ένα µόρφωµα στο οποίο οι ιδιοκτήτες
των αλόγων, µαζί µε τον παραχωρησιούχο του ιπποδροµιακού
τζόγου να διοργανώνουν το στοίχηµα, να διενεργούν τους ελέγχους ντόπινγκ, να διαµορφώνουν τους κανονισµούς, να διαχειρίζονται τα κέρδη, δηλαδή να διαχειρίζονται το στοίχηµα χωρίς
περιορισµό.
Τι σηµαίνει αυτό; Ένας αδίστακτος νεοφιλελευθερισµός ή αλλιώς η διαπλοκή σε όλο της το µεγαλείο! Είµαστε αντίθετοι στην
εκποίηση του ΟΔΙΕ και του ιπποδροµιακού στοιχήµατος.
Έρχοµαι τώρα στις δύο τροπολογίες που καταθέσαµε, µία για
το πετρέλαιο θέρµανσης και µία για το ηλεκτρικό ρεύµα.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, µόλις προχτές είδαµε τον Πρωθυπουργό της χώρας σε τετ α τετ µε την κ. Μέρκελ. Πήγε να της
ζητήσει –λέει- φοροελαφρύνσεις και τα κατάφερε! Τι κατάφερε;
Κατάφερε 30% µείωση στον ειδικό φόρο κατανάλωσης! Καταπληκτικό! Από 1,30 στο 1,15 το λίτρο, κυρίες και κύριοι Βουλευτές! Σας πήρε δύο χρόνια για να µειώσετε, κύριοι και κυρίες της
συγκυβέρνησης, τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στο πετρέλαιο
κατά το «γενναιόδωρο» –κατ’ εσάς βέβαια- 30%, µέτρο που από
την πρώτη στιγµή είχατε διαπιστώσει ότι απέτυχε, γιατί σηµειώθηκαν απώλειες στα έσοδα από τη µειωµένη κατανάλωση και,
το κυριότερο, ένας ολόκληρος λαός ξεπάγιασε. Θρηνήσαµε θύµατα.
Την ώρα, λοιπόν, που εκατοντάδες χιλιάδες νέοι µαστίζονται
από την ανεργία, που ολοένα και περισσότερο οι συνάνθρωποί
µας µπαίνουν στο περιθώριο, βυθίζονται στην απόγνωση, χάνοντας τη δουλειά και τη στέγη τους, την ώρα που τα παιδιά λιποθυµούν στα σχολεία από την πείνα και οι ηλικιωµένοι
εγκαταλείπονται στη µοίρα τους µετά την καταλήστευση των
συντάξεών τους, την ώρα που η κοινωνία πάσχει από εθνική κατάθλιψη χωρίς προοπτική και ελπίδα, την ίδια ώρα έρχεστε µε
τροπολογία σε άλλο νοµοσχέδιο –σε αυτό για τα θρησκεύµατανα µειώσετε µέχρι 30% το φόρο στο πετρέλαιο θέρµανσης.
Λυπάµαι που το λέω, αλλά κοροϊδεύετε τον ελληνικό λαό!
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, αντιλαµβάνεσθε ότι η µείωση
αυτή δεν είναι σηµαντική, δεν είναι ουσιαστική, δεν είναι καθοριστική, δεν λύνει το πρόβληµα, σε αντίθεση µε την τροπολογία
µας που καταθέσαµε στο παρόν σχέδιο νόµου.
Ιδού, λοιπόν, η µεγάλη ευκαιρία σας. Δεχθείτε την τροπολογία
µας, ψηφίστε την και θα δώσετε λύση στην κοινωνία. Υιοθετήστε
την άµεση ακύρωση της εξίσωσης των ειδικών φόρων στα πετρέλαια θέρµανσης και κίνησης και την επιστροφή στο καθεστώς
που ίσχυε τον Μάρτη του 2011.
Το ίδιο ισχύει και για το ηλεκτρικό ρεύµα. Αποκαταστήστε
άµεσα την παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος στους δικαιούχους του
κοινωνικού οικιακού τιµολογίου. Εξασφαλίστε άµεσα την παροχή
δωρεάν ποσότητας ηλεκτρικού ρεύµατος στις ευπαθείς οµάδες
του πληθυσµού. Κάντε το αυτό, κύριοι της συγκυβέρνησης και
πιστεύω ότι δεν θα θρηνήσουµε άλλα θύµατα, τον χειµώνα που
µας έρχεται.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η ενέργεια αποτελεί αγαθό πρώτης ανάγκης. Η πρόσβαση και η χρήση της καθορίζει στους πολίτες την αξιοπρεπή τους διαβίωση. Ειλικρινά και µε καλή
διάθεση σάς λέω ότι έστω και τώρα, στον επίλογο της διακυβέρνησής σας, κάντε και κάτι σωστό. Νοµοθετείστε, µε κριτήριο κοινωνικό και όχι µνηµονιακό. Κάντε επιτέλους κάτι για να σας
θυµούνται.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Η κ. Καφαντάρη έχει τον λόγο.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ορίστε, κύριε
Δρίτσα, έχετε τον λόγο.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Στην αρχή της συνεδρίασης διαµαρτυρηθήκαµε έντονα γιατί
εισάγονται δύο εκπρόθεσµες υπουργικές τροπολογίες. Η µία εισήχθη χθες το βράδυ και η άλλη σήµερα το πρωί, στις δέκα παρά
είκοσι. Η πρώτη κατατέθηκε από τον κ. Χαρδούβαλη, η δεύτερη
από τον κ. Μητσοτάκη.
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Ειδικά για την πρώτη που αφορά τον αναβαλλόµενο φόρο των
τραπεζών, επειδή είναι κρίσιµο ζήτηµα, ζητήσαµε την απόσυρσή
της και την εισαγωγή της ως κανονικό σχέδιο νόµου σύντοµα,
έστω στις αρχές της επόµενης εβδοµάδας. Δεν φαίνεται να έχει
γίνει δεκτό το αίτηµά µας. Η διαδικασία συνεχίζεται. Παρ’ όλα
αυτά, εµείς επιµένουµε.
Αυτό που θέτω αυτήν τη στιγµή είναι ότι πρέπει να έρθει ο
Υπουργός των Οικονοµικών. Δεν γίνεται να συνεχιστεί η συζήτηση για ένα τόσο κρίσιµο ζήτηµα, χωρίς να έρθει. Διότι το νοµοσχέδιο: «Ρύθµιση θεµάτων Εφοδιαστικής» γίνεται «και άλλες
διατάξεις». Οι «άλλες διατάξεις» είναι πολύ κρίσιµες, χωρίς να
µειώνουν τη σηµασία του νοµοσχεδίου αυτού. Πολύ σύντοµα
πρέπει να έρθει ο κύριος Υπουργός, για να µπορέσει να συνεχιστεί η συζήτηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Δρίτσα,
απ’ ότι ενηµερώνοµαι, θα έρθει ο κύριος Υπουργός.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Αλλιώς θα προτείναµε να γίνει διακοπή
της συνεδρίασης για µισή ώρα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Δεν γίνεται να
διακοπεί η συνεδρίαση. Ο Υπουργός Οικονοµικών όµως θα έρθει.
Η κ. Χαρά Καφαντάρη έχει τον λόγο.
ΧΑΡΟΥΛΑ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ: Κυρία Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, θα αναφερθώ σε δύο ζητήµατα.
Το πρώτο έχει να κάνει µε την πρόταση που καταθέτουµε σήµερα για τη µείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και κατάργηση του εγκληµατικού αυτού µέτρου που εφάρµοσε η
Κυβέρνηση από τον Οκτώβρη του 2012. Εγκληµατική η πολιτική
σας ως συγκυβέρνηση σχετικά µε το θέµα του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
Οι συνέπειες είναι γνωστές και ξεκίνησαν από το γεγονός ότι
ξεπάγιασε κόσµος και υπήρχαν ακόµη και θύµατα. Χρησιµοποιήθηκαν ακατάλληλα µέσα καύσης για να ζεσταθεί ο κόσµος.
Υπήρξαν σοβαρές συνέπειες και για το περιβάλλον. Οι µεγάλες
πόλεις, µετά από πολλά χρόνια, πνίγηκαν στο νέφος της αιθαλοµίχλης. Είναι καίρια ζητήµατα, που φυσικά βλάπτουν σοβαρά την
υγεία, αλλά έχουν και θλιβερά αποτελέσµατα. Είναι ζητήµατα
που δεν πρέπει να τα ξεχνάµε.
Κυρίες και κύριοι της συγκυβέρνησης, είπατε «εφαρµόζουµε
αυτό το µέτρο και θα έχουµε πραγµατικά αύξηση των εσόδων».
Τα ίδια τα δικά σας στοιχεία είναι εκείνα που δείχνουν ακριβώς
το αντίθετο αποτέλεσµα, όσον αφορά το οικονοµικό σκέλος.
Η έκθεση του ΟΟΣΑ αναφέρει χαρακτηριστικά ότι ενώ είπατε
ότι θα αυξηθούν τα έσοδα και θα παταχθεί το λαθρεµπόριο καυσίµων, στην Ελλάδα το λαθρεµπόριο καυσίµων συνεχίζει να οργιάζει. Μάλιστα, ο ίδιος ο ΟΟΣΑ ανέφερε το λαθρεµπόριο που
γίνεται µε το ναυτιλιακό πετρέλαιο, το οποίο είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτηµα.
Κι εδώ πρέπει να πούµε για τα πρόσφατα στοιχεία που ήρθαν
στη δηµοσιότητα σχετικά µε το τι έγινε στα Μεσόγεια, για την
πίσσα η οποία βρέθηκε πρόσφατα σε αµπελώνες και είχε να
κάνει µε τη νόθευση του ναυτιλιακού πετρελαίου.
Εδώ θα ήθελα να πω ότι τις αρµόδιες υπηρεσίες του κράτους,
τους επιθεωρητές περιβάλλοντος, η πολιτεία, η Κυβέρνησή σας
τις υποβαθµίζει ακόµη περισσότερο.
Κυρίες και κύριοι της συγκυβέρνησης, εµείς προτείνουµε όπως αναφέρει και η τροπολογία την οποία καταθέσαµε- να επαναφέρετε τον φόρο και την τιµή του λίτρου στο επίπεδο του
2011.
Το δεύτερο θέµα στο οποίο θέλω να αναφερθώ είναι το εξής.
Κύριοι της συγκυβέρνησης, φέρνετε µε τη γνωστή, πάγια τακτική σας την τελευταία στιγµή µία σειρά τροπολογιών.
Θα αναφερθώ συγκεκριµένα στην τροπολογία την οποία έχετε
καταθέσει και αφορά ουσιαστικά έγκριση για ποσά τα οποία θα
δοθούν για εναέρια µέσα στο Πυροσβεστικό Σώµα, ενόψει της
αντιπυρικής περιόδου και για το έτος 2014 και για το έτος 2015.
Μιλάµε, ουσιαστικά, για συµβάσεις, συµφωνίες οι οποίες γίνονται µε τον διεθνή Οργανισµό NAMSA, όπου λίγο-πολύ η Κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια δείχνει µία ιδιαίτερη επιθυµία στη
µίσθωση πτητικών εναέριων µέσων για τη δασοπυρόσβεση, µέσω
αυτού του διεθνούς διαγωνισµού.
Έχουµε κάνει ως ΣΥΡΙΖΑ µία σειρά ερωτήσεων –κύριε Δένδια,
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ήσασταν τότε Υπουργός στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
- σε σχέση µε αυτές τις συγκεκριµένες συµβάσεις και για το κόστος αυτών των συµβάσεων. Σε απαντήσεις που µας δώσατε -κι
έχω κι εδώ απάντηση σε ερώτηση που είχαµε κάνει- µας παραθέτετε αναλυτικά το κόστος από το 2004 µέχρι το 2012.
Έρχεστε εσείς τώρα και ζητάτε, µε την τροπολογία την οποία
καταθέτετε, να εγκρίνει η Ελληνική Βουλή κόστος ύψους
21.700.000 ευρώ για το 2014 και προκαταβολικά 19.700.000
ευρώ για το 2015. Όµως, στις απαντήσεις που µας δώσατε για
τα συγκεκριµένα ποσά, αναφέρετε -κι έτσι είναι- ότι αυτά υπολογίζονται µε βάση τις πτητικές ώρες. Πώς εσείς αυτή τη στιγµή,
χωρίς να έχει τελειώσει η αντιπυρική περίοδος, υπολογίζετε αυτό
το ποσό για το 2014 και πολύ περισσότερο πώς προδιαγράφετε
το τι θα γίνει σε σχέση µε το 2015;
Εµείς, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, λέµε µε σαφήνεια ότι είµαστε υπέρ ενός εθνικού εναέριου στόλου δασοπυρόσβεσης.
Δεν αναγνωρίζουµε αυτές τις αµαρτωλές, θα λέγαµε, συµφωνίες
οι οποίες έχουν γίνει. Δεν αναγνωρίζουµε γιατί απαξιώνεται τελικά, συνειδητά, ο εθνικός εναέριος στόλος που αφορά τη δασοπυρόσβεση.
Έχουµε µία σειρά από καναντέρ και αεροπλάνα καθηλωµένα,
που η Κυβέρνηση, η πολιτική σας και τα µνηµόνια δεν επισκευάζουν. Και από την άλλη µεριά, συνεχίζετε αυτές τις αµαρτωλές,
θα έλεγα, συµβάσεις, από τις οποίες σαφώς κάποιοι κερδίζουν.
Και κερδίζουν είτε στο εσωτερικό της χώρας είτε διεθνώς.
Γι’ αυτόν το λόγο, την εν λόγω τροπολογία εµείς, βέβαια, δεν
πρόκειται να την ψηφίσουµε.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κυρία Καφαντάρη.
Τον λόγο έχει η κ. Μαρία Διακάκη.
ΜΑΡΙΑ ΔΙΑΚΑΚΗ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, να αρχίσω µε
το εξής: Πολλά έχουν ειπωθεί αυτές τις ηµέρες για τις δηλώσεις
του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου της Νέας Δηµοκρατίας. Εγώ
θέλω να σταθώ σε ένα σηµείο: Στη συνολική συµπεριφορά του,
που θεωρώ ότι προσβάλλει το Κοινοβούλιο και πρωτίστως προσβάλλει τους Έλληνες πολίτες, όλο τον ελληνικό λαό.
Όσοι βρισκόµαστε εδώ µέσα σαν αντιπρόσωποι του ελληνικού
λαού οφείλουµε να επιδεικνύουµε σοβαρότητα και κυρίως σεβασµό προς αυτό το λαό. Τελειώνοντας µ’ αυτό το θέµα, θα ήθελα
να πω ότι η αλαζονεία ποτέ δεν επιβραβεύτηκε από κανέναν.
Επί του προκειµένου, θα ήθελα να αναφερθώ στις δύο τροπολογίες που κατατέθηκαν από το σύνολο της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του ΣΥΡΙΖΑ, σχετικά µε την επαναφορά του ειδικού
φόρου κατανάλωσης πετρελαίου θέρµανσης στα επίπεδα της
φορολόγησης του 2011 –δηλαδή, στα 21 ευρώ ανά χίλια λίτρακαι στην εξασφάλιση της δωρεάν ελάχιστης ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας για ευπαθείς κοινωνικές οµάδες.
Οι συζητούµενες τροπολογίες δεν συνιστούν προσπάθεια ικανοποίησης κάποιων συντεχνιακών αιτηµάτων, όπως µε περισσή
ευκολία σε άλλες περιπτώσεις οι κατ’ εξοχήν γεννήτορες και
αµύντορες αυτού του συντεχνιακού κράτους µάς έχουν κατηγορήσει κατά το παρελθόν ούτε είναι προτάσεις ανέφικτες και ανεφάρµοστες. Αντίθετα, αποτελούν πλήρως κοστολογηµένες
προτάσεις, αναδεικνύουν τα αδιέξοδα της πολιτικής που έχετε
εφαρµόσει στον τοµέα της ενέργειας, επαναφέρουν τη νοµιµότητα, αναδεικνύοντας τις διεθνώς κατοχυρωµένες υποχρεώσεις
της πολιτείας, που στοιχειωδώς εφαρµόζει κανόνες Διεθνούς Δικαίου, ειδικά όσον αφορά ευπαθείς οµάδες και, εν τέλει, έχουν
δηµοσιονοµικό όφελος.
Αλήθεια, υπάρχει κανείς σήµερα στην Αίθουσα που µπορεί τεκµηριωµένα, µε αριθµούς να υποστηρίξει ότι η αλόγιστη και οριζόντια αύξηση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης κατά περίπου
1.500% προσέφερε έστω και ένα ευρώ στο δηµόσιο ταµείο;
Τα στοιχεία µιλούν από µόνα τους. Από την εφαρµογή του µέτρου και µετά µειώθηκε η κατανάλωση στο πετρέλαιο θέρµανσης
κατά 68%. Επιπλέον, έχουµε απώλεια εσόδων της τάξης των
237.000.000 ευρώ, χωρίς να υπολογίσουµε εδώ το ποσό που δόθηκε για το κουτσουρεµένο επίδοµα θέρµανσης.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

Από την άλλη µεριά, σε όλη τη χώρα αυξήθηκε η λαθροϋλοτοµία, όπως και οι περιβαλλοντικοί ρύποι από την καύση ακατάλληλων υλικών για τη θέρµανση των νοικοκυριών σε επίπεδα
επικίνδυνα για τη δηµόσια υγεία. Σας θυµίζω ότι µετά από πάρα
πολλά χρόνια στα µεγάλα αστικά κέντρα είδαµε εικόνες αιθαλοµίχλης. Αυξήθηκαν τα νοικοκυριά που δεν µπορούσαν στοιχειωδώς να ζεσταθούν µέσα στα ίδια τους τα σπίτια.
Τι δεν µειώθηκε, κύριοι της συγκυβέρνησης; Για την εισαγωγή
του µέτρου, ως µέγιστο επιχείρηµα µας παρουσιάστηκε από
τους αρχιερείς του µνηµονίου ότι µ’ αυτόν τον τρόπο θα µειωθεί
η λαθρεµπορία στο χώρο του καυσίµου, µε την εξίσωση των φορολογικών βαρών στο πετρέλαιο κίνησης και θέρµανσης.
Αλήθεια, πιστεύει κανείς ότι το λαθρεµπόριο στα πετρελαιοειδή έχει µειωθεί έστω και κατ’ ελάχιστον; Δεν έχει µειωθεί. Η
απάντηση είναι απλή. Η πάταξη του λαθρεµπορίου δεν απαιτεί
τεχνικές. Απαιτεί δυναµικές πολιτικές, τις οποίες ούτε τη βούληση ούτε τη διάθεση έχετε να εφαρµόσετε.
Αντίθετα, οι διακηρυγµένες αντιλήψεις σας για την επιλογή µε
κάθε τρόπο και εις βάρος των πιο αδυνάτων στρωµάτων της ελληνικής κοινωνίας των περίφηµων πρωτογενών πλεονασµάτων,
οδηγούν εσάς τους ίδιους σε κατάθεση τροπολογιών που, αν µη
τι άλλο, υποτιµούν την κοινή νοηµοσύνη, γιατί προφανώς εµπαίζετε τον ελληνικό λαό, όταν διακηρύσσετε µετά από έξι χρόνια
µνηµονίου ως µεγάλη επιτυχία τη µείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης κατά 30% όταν, όπως είπα και προηγουµένως, εσείς
οι ίδιοι τον αυξήσατε κατά 1.471%.
Θα αναφερθώ τώρα σύντοµα στη δεύτερη τροπολογία, γιατί
δεν µας φθάνει και ο χρόνος. Ζητάµε αυτή τη δεύτερη τροπολογία να την κάνει επίσης αποδεκτή το Τµήµα, διότι σήµερα στην
Ελλάδα, όσο και αν ορισµένοι κλείνουν τα µάτια τους, παριστάνοντας ότι δεν υπάρχει ανθρωπιστική κρίση αλλά µόνο ένα success story, υπάρχουν χιλιάδες νοικοκυριά που το 2014 δεν έχουν
πρόσβαση σε βασικά δηµόσια κοινωνικά αγαθά, όπως είναι το
ηλεκτρικό ρεύµα.
Πρόκειται για ανθρώπους που είναι θύµατα της ενεργειακής
φτώχειας, η οποία µαστίζει τα πιο αδύναµα κοµµάτια της κοινωνίας, τους µικροκαταναλωτές ηλεκτρικού ρεύµατος που αδυνατούν, λόγω της πολιτικής σας, να πληρώσουν ακόµα και τα
τιµολόγια της µικρής οικιακής κατανάλωσης.
Νοµίζω ότι σε ένα πράγµα πρέπει να συµφωνήσουµε όλοι: Η
παροχή δωρεάν ποσότητας ρεύµατος έως 3.600 KWh το χρόνο
δεν αποτελεί επίδειξη φιλανθρωπίας από την πολιτεία. Είναι υποχρέωση της πολιτείας!
Με την τροπολογία, λοιπόν, που καταθέτουµε, υπενθυµίζουµε
τις υποχρεώσεις της πολιτείας έναντι των πολιτών, γιατί ακόµα
πολίτες υπάρχουν σε αυτή τη χώρα και όχι δουλοπάροικοι του
µνηµονίου.
Είµαστε βέβαιοι ότι στις προτάσεις µας θα ακουστεί το πολυφορεµένο κλισέ: «Καλά αυτά που λέτε, αλλά που θα βρείτε τα
λεφτά για να χρηµατοδοτηθεί το πρόγραµµα;». Η απάντηση είναι
µπροστά σε όλους και τη δίνει η ίδια η πραγµατικότητα. Αλήθεια,
γιατί µέχρι σήµερα η ηγεσία του Υπουργείου Οικονοµικών δεν
έχει τολµήσει να φορολογήσει τα κέρδη των µεγάλων προµηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας; Γιατί µέχρι σήµερα δεν τολµήσατε να
καταργήσετε τις χαριστικές ρυθµίσεις και τις λεόντειες συµβάσεις που έχετε υπογράψει µε τους ιδιώτες µεγαλοπαραγωγούς
ενέργειας από εναλλακτικές πηγές;
Τα έσοδα που θα προκύψουν από δυο τέτοιες απλές, στην πολιτική τους σύλληψη, ιδέες, γνωρίζετε καλύτερα από εµάς ότι
επαρκούν για να εξασφαλιστεί η χρηµατοδότηση ενός µεγάλου
προγράµµατος πρόσβασης στην ηλεκτρική ενέργεια όλων εκείνων των τµηµάτων της ελληνικής κοινωνίας, που σήµερα ζουν
στο σκοτάδι και το χειµώνα που έρχεται θα ζήσουν στο κρύο.
Κυρίες και κύριοι, δεν τρέφουµε ψευδαισθήσεις. Καταλαβαίνουµε πολύ καλά ότι οι πολιτικές που εφαρµόζονται τόσο όσον
αφορά τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, όσο και το ηλεκτρικό
ρεύµα, έχουν ταξικό πρόσηµο. Αποτελούν ψηφίδες του µεγάλου
πειράµατος που συντελείται τα τελευταία χρόνια στη χώρα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε.
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Αυτό που δεν έχει γίνει κατανοητό, όµως, από τους υµνητές
του µνηµονίου, τους καταστροφολόγους που θα αποσύρουν τις
καταθέσεις τους από τις τράπεζες, στην ιδέα και µόνο ότι µπορεί
να υπάρξει για πρώτη φορά µια κυβέρνηση Αριστεράς στη χώρα,
είναι ότι σας κατάλαβε ο λαός. Τα σενάρια της καταστροφής και
της διάλυσης δεν τα πιστεύουν πια ούτε όσοι τα διασπείρουν από
τα παράθυρα και τα µικρόφωνα της τηλεόρασης.
Η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, µε όρους κοινωνικής ευαισθησίας και
δικαιοσύνης, δεσµεύεται για την αποκατάσταση των αδικιών και
την απρόσκοπτη πρόσβαση όλων των πολιτών της χώρας σε βασικά αγαθά, που τόσο άδικα και βίαια αποστερήσατε.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
και εµείς.
Ο Υπουργός Εργασίας έχει τον λόγο, για να υποστηρίξει τη
σχετική τροπολογία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το έχω
πει αρκετές φορές, αλλά θα το πω άλλη µία, ότι η χώρα µας για
πολλά, πολλά χρόνια ήταν παγιδευµένη σε αντιλήψεις και νοοτροπίες που αποτελούν την κύρια αιτία της δηµοσιονοµικής κατάστασης στην οποία βρεθήκαµε. Αυτή είναι µια αλήθεια.
Όπως, επίσης, αλήθεια είναι -και θα το καταγράψει ο ιστορικός
του µέλλοντος τη στιγµή που πρέπει- ότι αυτή η Κυβέρνηση, τα
κόµµατα και οι Βουλευτές που τη στηρίζουν, προχώρησαν σε τέτοιες διαρθρωτικές αλλαγές και µεταρρυθµίσεις, που η χώρα
µας απέκτησε πλέον κανονικότητα, µπήκε µέσα στο παγκόσµιο
περιβάλλον µε ίσους όρους.
Όµως, οι µεταρρυθµίσεις και οι διαρθρωτικές αλλαγές, όπως
ξέρετε, δεν είναι κάτι στατικό., δεν είναι κάτι το οποίο µπορείς
να του βάλεις χρονοδιάγραµµα λήξης. Είναι κάτι το οποίο θέλει
συνεχή προσπάθεια, θέλει επιµονή, θέλει όραµα θέλει δουλειά,
θέλει αίσθηση νοικοκυρέµατος, θέλει πολιτική βούληση, θέλει
ψυχή. Η Κυβέρνηση αυτή έδειξε ότι διαθέτει αυτά τα στοιχεία.
Στο πλαίσιο, λοιπόν, αυτό, σήµερα µε την τροπολογία από µέρους του Υπουργείου Εργασίας κάνουµε δύο πολύ µεγάλες σηµαντικές παρεµβάσεις.
Η πρώτη παρέµβαση αφορά µία µεγάλη διαρθρωτική αλλαγή
που φτάνει στα όρια του να την πει κάποιος «µεταρρύθµιση», υπό
την έννοια ότι πρωτοτυπούµε και σε επίπεδο Ευρώπης.
Αφορά, λοιπόν, τον ΟΑΕΔ. Ο ΟΑΕΔ εκσυγχρονίζεται και γίνεται ένας από τους καλύτερους οργανισµούς απασχόλησης σε
ολόκληρη την Ευρώπη.
Συγκεκριµένα, µετά την ψήφιση αυτής της τροπολογίας, από
τους ένα εκατοµµύριο τριάντα εννέα χιλιάδες διακόσιους σαράντα δύο εγγεγραµµένους ανέργους, οι οκτακόσιοι ενενήντα
εννέα χιλιάδες διακόσιοι σαράντα δύο, που είναι ο µέσος όρος
ανέργων του έτους, δεν θα ξαναπατήσει το κατώφλι του ΟΑΕΔ.
Και αν κάποιος κάνει τον υπολογισµό στην τετράµηνη παρουσία
της αναγκαιότητας των ανέργων για να βεβαιώσουν και να θεωρήσουν την κάρτα της ανεργίας, αυτό αποτυπώνεται σε τρία εκατοµµύρια πεντακόσιες ενενήντα έξι χιλιάδες εννιακόσιες εξήντα
οκτώ λιγότερες επαφές πολιτών µε τον ΟΑΕΔ.
Όµως, αυτό δεν γίνεται τυχαία. Δεν το κάνουµε γιατί ξυπνήσαµε µια µέρα και είπαµε ότι θα απαλλάξουµε τους ανέργους
από την υποχρέωση να επισκέπτονται τα γραφεία του ΟΑΕΔ. Το
κάναµε, γιατί η Ελλάδα προχωράει και έχουµε το καινοτόµο σύστηµα «ΕΡΓΑΝΗ», το οποίο αυτήν τη στιγµή βρίσκεται σε λειτουργικότητα µέσα στον ΟΑΕΔ και µπορεί να διατρέχει όλη τη
λίστα των ανέργων και ανά κάθε δευτερόλεπτο –σε πραγµατικό
χρόνο ενός δευτερολέπτου- να εντοπίζει την πιθανή απασχόληση
κάποιου στα επίσηµα στοιχεία πλέον.
Επίσης, διασυνδέσαµε τη Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών
Συστηµάτων και το ΙΚΑ. Η Ελλάδα, λοιπόν, πρωτοτυπεί.
Κάνουµε αυτή τη µεγάλη αλλαγή, αλλά µε µία προσθήκη την
οποία θεωρώ αναγκαία. Αυτό, βέβαια, θα ισχύει για τους εκατόν
σαράντα χιλιάδες περίπου επιδοτούµενους ανέργους. Για λόγους δηµόσιου συµφέροντος, αυτοί θα παραµένουν στη συγκεκριµένη υποχρέωση και την ίδια στιγµή απελευθερώνονται
πεντακόσιοι περίπου εργασιακοί σύµβουλοι από τον ΟΑΕΔ –χι-

3725

λιάδες ανθρωποώρες- οι οποίοι πραγµατικά θα ασχοληθούν µε
το αντικείµενο για το οποίο είναι προορισµένοι, για τα ατοµικά
σχέδια δράσης για τον κάθε άνεργο. Αυτές λέγονται «διαρθρωτικές αλλαγές», που δεν κοστίζουν, αλλά εξυπηρετούν τον πολίτη, εξυπηρετούν την καθηµερινότητα. Τέλος, αυτές οι ουρές
και η ταλαιπωρία που βλέπαµε για πολλά - πολλά χρόνια, δεκαετίες τώρα στον ΟΑΕΔ, τελειώνουν για πάντα µετά την ψήφιση
αυτής της τροπολογίας.
Η δεύτερη διάταξη που φέρνουµε είναι διάταξη που αφορά
τους αγρότες µας. Πριν από λίγο, άκουσα Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ
ο οποίος µίλησε γι’ αυτήν τη συγκεκριµένη διάταξη. Το µόνο που
έχω να πω είναι ότι λυπάµαι που δεν βρίσκετε κάποια στιγµή την
ευαισθησία να πείτε ότι αυτή τουλάχιστον είναι µια καλή διάταξη
και τη στηρίζετε. Σε όλα βάζετε αστερίσκους, υπονοούµενα και
νέες προσθήκες.
Κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, θα µου επιτρέψετε να πω ότι τουλάχιστον
σε µένα και ειδικά για το ασφαλιστικό, το οποίο θα έχουµε την
ευκαιρία να συζητήσουµε σε λίγες µέρες, δίνετε την εντύπωση
ότι εκπέµπετε το µήνυµα «περάστε, κόσµε, να πάρετε συντάξεις». Αυτό άκουσα λίγο πριν. Ο Θεός να φυλάξει τους Έλληνες
συνταξιούχους εάν πάτε να υλοποιήσετε αυτά τα οποία λέτε για
το ασφαλιστικό.
Και έρχοµαι στο τι κάνουµε εµείς. Εµείς, λοιπόν, δεν κάνουµε
τίποτα που να είναι παροχολογία. Με απόλυτα δηµοσιονοµικά
προσεγµένο τρόπο και στο πλαίσιο της ισότητας του ασφαλιστικού συστήµατος της χώρας, αποδίδουµε στους Έλληνες αγρότες αυτό το οποίο υπάρχει για όλο το άλλο ασφαλιστικό
σύστηµα, δηλαδή σαράντα χρόνια ασφάλισης και στα εξήντα
δύο χρόνια παίρνεις τη σύνταξή σου.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Αυτό ακουµπάει όλους τους Έλληνες αγρότες, που σήµερα
είναι σαράντα οκτώ χρονών και πριν, γιατί στο ασφαλιστικό δεν
ψηφίζεις µε όρους του σήµερα. Δεν καπηλεύεσαι το σήµερα,
όπως άκουσα λίγο πριν µε δηµαγωγικό τρόπο. Άρα, λοιπόν, το
σύστηµα και αυτή η διάταξη ακουµπάει όλους τους Έλληνες
αγρότες που σήµερα είναι µέχρι σαράντα οκτώ ετών. Δεύτερον,
ακουµπάει και τους µεταγενέστερους στο πλαίσιο της διαδοχικής ασφάλισης, υπό την έννοια ότι τελευταίος φορέας τους θα
είναι ο ΟΓΑ.
Τρίτον, κάνω αποδεκτή την τροπολογία Βουλευτών εκ µέρους
του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δηµοκρατίας, η οποία αφορά τη δυνατότητα να δοθούν πλασµατικά χρόνια στους αγρότες που θα
συνταξιοδοτηθούν µε τους συγκεκριµένους όρους, ώστε και εδώ
να υπάρχει ισότητα στο ζήτηµα των αγροτών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καλώ όλη τη Βουλή να ψηφίσει
αυτή την τροπολογία, η οποία εµπεριέχει µόνο θετικά στοιχεία,
χωρίς αστερίσκους και χωρίς προϋποθέσεις.
Επιτέλους, ας δούµε το κοινό συµφέρον και ας αφήσουµε το
λαϊκισµό και τη δηµαγωγία µακριά από αυτό το Βήµα.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
και εµείς.
Τον λόγο έχει ο κ. Βασίλειος Κυριακάκης.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Δεν ξέρω εάν, Υπουργέ, κύριε Βρούτση, για την τροπολογία
για τον ΟΑΕΔ η χώρα µας πρωτοτυπεί, όπως είπατε, αλλά σίγουρα για το ύψος της ανεργίας, αποδεδειγµένα και µε µαθηµατικά στοιχεία, πρωτοτυπούµε. Επίσης, πρωτοτυπεί η Κυβέρνησή
σας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και σε όλες τις πολιτισµένες
χώρες, όταν επίµονα, µε δογµατική προσκόλληση δεν δέχεται να
πάρει στοιχειώδη µέτρα, που µια πολιτισµένη χώρα έχει για να
εξασφαλίσει ότι κανένας κάτοικος της χώρας δεν θα είναι χωρίς
ρεύµα, δεν θα είναι χωρίς θέρµανση το χειµώνα. Και αναφέροµαι
στην επίµονη άρνησή σας να δεχθείτε τις τροπολογίες του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και άλλων κοµµάτων της Αντιπολίτευσης, που εδώ και
ενάµιση χρόνο έχουν κατατεθεί επανειληµµένα, παρ’ ότι και Βουλευτές σας, Βουλευτές των συγκυβερνώντων κοµµάτων, έχουν
πάρει κατά καιρούς θετική θέση.
Και δεν επαναφέρουµε αυτές τις δύο τροπολογίες, κύριοι
Υπουργοί, για να σας ευαισθητοποιήσουµε, διότι µια σύγχρονη
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κυβέρνηση δεν θα χρειαζόταν να ευαισθητοποιηθεί από τίποτε
άλλο, πέραν του ότι αυτά τα εξοντωτικά µέτρα που έχετε πάρει
έχουν ως συνέπεια το θάνατο συνανθρώπων µας. Τι άλλο να σας
πούµε για να σας ευαισθητοποιήσουµε;
Βέβαια, η αναλγησία σας έχει φτάσει στο σηµείο που να κατηγορείτε τα θύµατα για αµέλεια, για το ότι ενώ δεν είχαν να θερµανθούν χρησιµοποίησαν πηγές θέρµανσης, που δεν είναι
συµβατές µε τις σύγχρονες προδιαγραφές ή δεν ξέρω εγώ τι λέγατε την άλλη φορά. Εκεί έχετε φτάσει.
Όπως φυσικά πάντα αποδίδετε τις ευθύνες ατοµικά σε κάθε
πολίτη, γιατί δεν έχει υγεία, γιατί δεν φροντίζει τον εαυτό του,
ενώ µε την βάρβαρη πολιτική σας, την πολιτική λιτότητας και τη
πολιτική του µνηµονίου έχετε καταστρέψει οτιδήποτε υπήρχε
σαν κοινωνική παροχή, σαν κοινωνικό κράτος, σε µια σύγχρονη
κοινωνία.
Γι’ αυτό, λοιπόν, νοµίζουµε ότι το µόνο που µπορούµε να κάνουµε είναι να σας θέσουµε προ των ευθυνών σας, διότι στη
χώρα υπάρχει µια ανθρωπιστική κρίση, που δεν υπάρχει σε καµµία άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Και πρέπει σήµερα να δώσετε εντολή
να επανασυνδεθεί το ρεύµα σε όσα νοικοκυριά δεν µπορούν να
πληρώσουν τους λογαριασµούς τους. Κι από κει και πέρα, να
προχωρήσετε στη λήψη άµεσων µέτρων, πρακτικών όµως και
εφαρµόσιµων. Διότι εσείς αρνείστε να εφαρµόσετε πρακτικά και
εφαρµόσιµα µέτρα που έχουµε προτείνει. Εάν δεν θέλετε τη δική
µας τροπολογία, βρείτε µια δική σας, η οποία όµως να λύνει το
πρόβληµα και όσον αφορά την παροχή δωρεάν ρεύµατος σε ευπαθείς οµάδες και όσον αφορά τη δραστική µείωση του ειδικού
φόρου κατανάλωσης του πετρελαίου θέρµανσης και εποµένως
της τιµής του πετρελαίου που πάλι πεισµατικά αρνείστε να κάνετε. Και µην στέκεστε βέβαια στο 30%, γιατί έχει αυξηθεί πάνω
από 1.000% αυτά τα χρόνια ο ειδικός φόρος κατανάλωσης του
πετρελαίου θέρµανσης.
Θα αναφερθώ επίσης, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, στη µια
υπουργική τροπολογία µε γενικό αριθµό 1833 και ειδικό αριθµό
85, όπου υπάρχουν δύο άρθρα που έχουν σχέση µε ζητήµατα
υγείας:
Με το πρώτο άρθρο της τροπολογίας παρατείνεται η ρύθµιση
για µετακινήσεις προσωπικού εντός της ίδιας υγειονοµικής περιφέρειας.
Η ρύθµιση αυτή έχει γίνει µε το ν. 4272/2014, που πρόσθεσε
εδάφιο στο ν. 3599/2007, σύµφωνα µε τον οποίο µε απόφαση του
διοικητή της οικείας υγειονοµικής περιφέρειας δύναται να ανανεωθούν οι τρίµηνες µετακινήσεις πάσης φύσεως προσωπικού
έως την 31η Δεκεµβρίου 2014. Η ανανέωση αφορά σε νοσοκοµεία της ίδιας υγειονοµικής περιφέρειας.
Βέβαια, δεν είναι εδώ κάποιος αρµόδιος Υπουργός για την
υγεία, αλλά περιµένουµε να µας πείτε τουλάχιστον εάν µε αυτές
τις τρίµηνες ανανεώσεις για τις τρίµηνες µετακινήσεις νοµίζετε
ότι λύνεται κάτι σηµαντικό στο χώρο της υγείας.
Κατ’ αρχάς, να ξεκαθαρίσουµε ότι υπάρχουν δύο ειδών µετακινήσεις: Είναι οι µετακινήσεις που γίνονται µε βούληση ή µε αίτηση του ενδιαφερόµενου και αυτές που δεν γίνονται µε τη
βούληση του ενδιαφερόµενου νοσηλευτή ή γιατρού, αλλά γίνονται για να καλυφθούν ανάγκες της υπηρεσίας.
Για τη µεν πρώτη περίπτωση φθάνει να σας πω ότι αυτή τη
στιγµή υπάρχουν σε πολλά νοσοκοµεία στη χώρα και ιδιαίτερα
στην Αττική νοσηλευτές που θα ήθελαν να πάνε στον τόπο όπου
κατοικεί η οικογένειά τους και αναγκάζονται να µένουν µέσα στα
νοσοκοµεία, να τρώνε µέσα στα νοσοκοµεία, διότι δεν µπορούν
να πληρώσουν ενοίκιο και δεν τους δίνεται η δυνατότητα για
µήνες ή και για χρόνια να µετακινηθούν και να πάρουν νόµιµη
απόσπαση ή µετάταξη, διότι φυσικά είναι απαραίτητοι, αφού παντού λείπει προσωπικό.
Εσείς, όµως, αντί να καλύψετε τα κενά µε προσωπικό και να
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διευκολυνθούν αυτοί που αιτούνται µετακινήσεις, τι κάνετε; Καµµία ρύθµιση γι’ αυτό. Έρχεστε να καλύψετε κενά, µετακινώντας
εργαζόµενους, νοσηλευτές, γιατρούς και πάσης φύσεως προσωπικό από κέντρα υγείας σε νοσοκοµεία και από νοσοκοµεία
σε νοσοκοµεία µέσα στην ίδια υγειονοµική περιφέρεια.
Και όταν λέµε «υγειονοµική περιφέρεια», πρέπει να έχουµε υπ’
όψιν ότι µπορεί να αφορά πολλούς νοµούς, οι οποίοι να βρίσκονται σε µεγάλες αποστάσεις µεταξύ τους. Διαλύετε οικογένειες,
διαλύετε σταδιοδροµίες, γιατί πεισµατικά αρνείστε να καλύψετε
αυτά τα κενά. Μας έχετε πει εδώ και δυο χρόνια ότι θα «ξεπαγώσουν» θέσεις. Ανήγγειλε και προχθές ο αναπληρωτής Υπουργός
ότι θα «ξεπαγώσουν» εννιακόσιες θέσεις. Εδώ και δυο χρόνια
«ξεπαγώνουν»!
Αντίθετα, παίρνετε προσωρινά µέτρα, όπως το να παρατείνετε
τη θητεία των επιµελητών β’, ενώ πρέπει να τους µονιµοποιήσετε,
σύµφωνα µε το νόµο και δεν το κάνετε, για να τους κρατάτε σε
οµηρεία.
Αφήνετε σε πολλά νοσοκοµεία, ιδιαίτερα της επαρχίας, ακάλυπτες βασικές κλινικές. Για παράδειγµα, στην παιδιατρική κλινική του Νοσοκοµείου Λαµίας για πολλά χρόνια –και όχι µόνο
στις δικές σας κυβερνήσεις- τα κενά καλύπτονται µε µετακινήσεις παιδιάτρων από κέντρα υγείας. Κλινικές ζωτικής σηµασίας,
για παράδειγµα οι µονάδες τεχνητού νεφρού, λειτουργούν, όπως
και στη Λαµία, µε ένα µόνιµο γιατρό, ο οποίος πρόσφατα εξαναγκάστηκε σε παραίτηση, διότι µετακινήσατε από άλλη περιφέρεια γιατρό και του δώσατε την επιστηµονική ευθύνη, χωρίς να
υπάρξει καµµία συνεννόηση µε το µόνιµο γιατρό.
Και όλα αυτά συνεχίζετε να τα κάνετε. Δίνετε δηλαδή τρίµηνες
µετακινήσεις. Για πόσο καιρό άραγε; Ο νόµος λέει ότι µετακίνηση, παρά τη θέληση του εργαζόµενου, γίνεται για ένα τρίµηνο
το χρόνο. Ωραία, για ένα τρίµηνο. Άντε, να γίνει εξάµηνο. Από
εκεί και πέρα, όµως, τι γίνεται; Για χρόνια θα συνεχίζεται αυτή η
ιστορία; Νοµίζω πως είναι απαράδεκτο!
Κλείνω, λέγοντας ότι συµφωνούµε µε το δεύτερο άρθρο της
τροπολογίας για την παράταση συµβάσεων θεραπευτών ιατρών
του ΕΟΠΥΥ µέχρι 31-12-2014, µε την παρατήρηση και εδώ ότι το
πρόβληµα της πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας δεν λύνεται µε
παράταση συµβάσεων, αλλά µε ένα ολοκληρωµένο σχέδιο, το
οποίο µέχρι σήµερα δεν έχετε κάνει.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Τον λόγο έχει
ο Υφυπουργός Εθνικής Άµυνας κ. Ιωάννης Λαµπρόπουλος.
Ορίστε, κύριε Υφυπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εθνικής Άµυνας): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Θέλω να υποστηρίξω την τροπολογία µε γενικό αριθµό 1834
και ειδικό αριθµό 86 και αν µου επιτρέπετε, να κάνω και µία νοµοτεχνική βελτίωση.
Στην παράγραφο 2 του άρθρου 6 προστίθενται εδάφια ως
εξής: Στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Ρυθµίσεις θεµάτων Εφοδιαστικής» -αυτό που συζητείται σήµερα- στο πρώτο εδάφιο της τροπολογίας: «Οι
γυναίκες Επαγγελµατίες Οπλίτες, οι οποίες δεν έχουν µονιµοποιηθεί…», προσθέτουµε τις λέξεις: «…έχουν συµπληρώσει πέντε
έτη…» και συνεχίζουµε µε την αρχική διατύπωση. «Και επιστρέφουν από άδεια κυήσεως τοκετού…»
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Παρακαλώ, να
κατατεθεί στα Πρακτικά και να µοιραστεί.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εθνικής Άµυνας): Θα το καταθέσω στα Πρακτικά, κυρία Πρόεδρε.
(Στο σηµείο αυτό ο Υφυπουργός Εθνικής Άµυνας, κ. Ιωάννης
Λαµπρόπουλος, καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα
νοµοτεχνική βελτίωση, η οποία έχει ως εξής:
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ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ(Υφυπουργός Εθνικής Άµυνας): Η ρύθµιση αυτή –για να πω και δυο κουβέντες, κυρία Πρόεδρε- καθορίζει ότι οι γυναίκες ΕΠΟΠ, οι οποίες έχουν
συµπληρώσει πέντε χρόνια υπηρεσίας και έρχονται από άδεια
κυήσεως και τοκετού, θα δικαιούνται, εφόσον υπάρχει οργανική
θέση και οι υπηρεσιακές ανάγκες της κάθε περιοχής και της µονάδας το επιτρέπουν, να υπηρετούν στον τόπο που επιθυµούν,
στον τόπο καταγωγής τους ή στην πιο κοντινή µονάδα.
Είναι µία τροπολογία, για την οποία δεν µπορεί να έχει κανείς
αντίρρηση. Διευκολύνουµε τη µητρότητα και πρέπει να την ψηφίσουµε όλοι.
Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
κι εµείς, κύριε Υπουργέ.
Τον λόγο έχει ο κ. Ευάγγελος Αποστόλου.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, ευτελίζετε πραγµατικά τη νοµοθετική λειτουργία της Βουλής, για τον απλούστατο λόγο ότι φτάνετε µέχρι
το σηµείο την ύστατη ώρα να καταθέτετε εκπρόθεσµες τροπολογίες και µάλιστα για ζητήµατα, τα οποία δεν είναι επείγοντα.
Αυτή η διαδικασία µας προσβάλλει όλους µας.
Κύριε Δένδια, δεν περίµενα, ιδιαίτερα από σας, ότι θα φέρνατε
εκπρόθεσµη τροπολογία για συµβάσεις που αφορούσαν τη δασοπυρόσβεση και µάλιστα του προηγούµενου χρόνου και ιδιαίτερα του 2014. Και δεν έχει ακόµη ολοκληρωθεί, σύµφωνα
βεβαίως µε την Έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου, η συγκεκριµένη διαδικασία και ενδέχεται να αυξηθούν και τα ποσά. Εδώ τα
λέει. Σας τα διαβάζω. Έχω µπροστά µου την τροπολογία.
Οι συµβάσεις αυτές είναι ένα θέµα, για το οποίο έπρεπε να τύχουµε από εσάς τουλάχιστον κάποιας ενηµέρωσης, όσον αφορά
τις σχετικές χρηµατοδοτήσεις. Σας το έχουµε θέσει ξανά. Είναι
πάρα πολύ σοβαρό το ζήτηµα. Και βεβαίως έτσι, πολύ απλά, εκπρόθεσµα, την τελευταία στιγµή, γίνεται η διαδικασία αυτή σε
ένα λεπτό. Θέλουµε ενηµέρωση. Και αυτή πρέπει να υπάρξει.
Ανέβηκε πριν από λίγο στο Βήµα ο Υπουργός Εργασίας και µίλησε για πρωτότυπες, λέει, νοµοθετικές ρυθµίσεις που ούτε στην
Ευρώπη δεν υπάρχουν: Να µην στέκονται στην ουρά το ενάµισι
εκατοµµύριο άνεργοι της χώρας, λες και το πρόβληµα των ανέργων είναι το να µην στέκονται στην ουρά. Μήπως το πρόβληµά
τους είναι αν υπάρχει προοπτική για τη διασφάλιση κάποιας ελάχιστης απασχόλησης; Και όλοι γνωρίζουµε, ιδιαίτερα στις σηµερινές συνθήκες, τι συµβαίνει. Εκεί είναι το µεγάλο ερώτηµα. Όχι,
βεβαίως, το να καθόµαστε σήµερα και να θριαµβολογούµε ότι
ιδιαίτερα για τους αγρότες φέρνουµε µία ρύθµιση, που ουσιαστικά τι τους κάνει; Και τους αγρότες τους φέρνει στην ίδια θέση,
όπως και τους υπόλοιπους εργαζόµενους.
Δεν είπαµε εµείς ότι δεν συµφωνούµε µε τη συγκεκριµένη ρύθµιση. Αλλά µην την παρουσιάζουµε ότι είναι η µεγάλη παρέµβαση
στον αγροτικό χώρο, πόσο µάλλον όταν ο ίδιος ο Υπουργός προηγουµένως στην οµιλία του είπε: «Αυτές οι ρυθµίσεις αφορούν
τους αγρότες σαράντα ετών και πίσω». Δηλαδή, για να το καταλάβουν και οι αγρότες: Αφορά αυτούς που σε δεκατέσσερα χρόνια, το 2028, θα φτάσουν στα εξήντα δύο. Για τότε µιλάµε. Δεν
µιλάµε για τώρα. Και εµείς, όταν κάνουµε συγκεκριµένη παρέµβαση και λέµε ότι για να έχει κάποια ισχύ -όχι ότι κερδίζουµε και
τίποτα το ιδιαίτερο, αυτό που απολαµβάνουν οι υπόλοιποι εργαζόµενοι, πρέπει και οι αγρότες οπωσδήποτε να το απολαµβάνουν- πρέπει να γίνει µια απλή διόρθωση.
Είναι σαράντα χρόνια ενασχόλησης στον αγροτικό χώρο, για
τον απλούστατο λόγο ότι από το ’88 και µετά άρχισε η διαδικασία
της ασφάλισης στον αγροτικό χώρο. Βοήθηµα ήταν πρώτα η
αγροτική σύνταξη. Μην µας χρεώνετε ότι εµείς είµαστε αντίθετοι
στη ρύθµιση. Αυτά, για να ξεκαθαρίσουµε τη µεγάλη παρέµβαση
στον αγροτικό χώρο.
Θα σταθώ, όµως, πραγµατικά και στην τροπολογία που εµείς
έχουµε καταθέσει και ιδιαίτερα αφορά την αφαίρεση, την επιστροφή στο προ του ’11 καθεστώς, γιατί αποδείχθηκε ότι η εξίσωση της τιµής του πετρελαίου θέρµανσης µε το πετρέλαιο
κίνησης δεν σας έφερε δηµοσιονοµικό αποτέλεσµα. Αυτό το
έχετε και εσείς οι ίδιοι αποδεχτεί. Και τι έφερε στην ελληνική κοινωνία; Ξεπάγιασε ο κόσµος από το κρύο, διότι δεν µπορούσε να
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ανταποκριθεί και παρουσιάστηκε και για πρώτη φορά ένα καινούργιο φαινόµενο ρύπανσης των αστικών περιοχών, η αιθαλοµίχλη. Αυτά έφερε η ρύθµιση που κάνατε.
Και έρχεστε σήµερα και καταθέτετε –αύριο, µεθαύριο- µια τροπολογία που µιλάει για µείωση κατά 30% του ειδικού φόρου κατανάλωσης, που σηµαίνει γύρω στα 10 µε 12 λεπτά. Και πάλι
βεβαίως δεν θα µπορέσουν να ανταποκριθούν οι πολίτες στις
συγκεκριµένες τιµές και ούτε δηµοσιονοµικό αποτέλεσµα θα
έχετε. Τίποτα, χειρότερα θα είναι τα πράγµατα.
Γι’ αυτό, λοιπόν, ερχόµαστε εµείς και σας λέµε ότι καταθέτουµε την τροπολογία επαναφοράς στο προηγούµενο καθεστώς.
Όχι ότι θα λύσουµε όλα τα προβλήµατα µε τη συγκεκριµένη τροπολογία, γιατί ξέρουµε πόσο δεινή είναι η οικονοµική κατάσταση
σήµερα του ελληνικού λαού. Αλλά επιτέλους, κάποια ανάσα θα
υπάρξει και ίσως και καλύτερο δηµοσιονοµικό αποτέλεσµα απ’
αυτό που µέχρι σήµερα εσείς δεν έχετε αποκοµίσει. Άρα, έχουµε
κάθε λόγο να επιµείνουµε -και βεβαίως σε όλες µας τις παρεµβάσεις θα επιµένουµε- στην αναγκαιότητα να αποδεχτείτε τη
συγκεκριµένη πρόταση.
Αλλά µια και µιλάµε για εκπρόθεσµες τροπολογίες, θα µπω
στον πειρασµό να αναφερθώ σε µια από αυτές. Υπάρχει µια τροπολογία του συναδέλφου, του Αντιπροέδρου της Βουλής, του κ.
Δριβελέγκα. Εκπρόθεσµη είναι και αυτή, αλλά αφορά ξενοδοχοϋπαλλήλους που πραγµατικά δεν τους νοιάζει αν θα είναι στην
ουρά του ΟΑΕΔ. Τους νοιάζει ότι τους ζητάτε να έχουν πάνω από
διακόσια τριάντα ηµεροµίσθια για να έχουν δικαίωµα να εγγραφούν στον ΟΑΕΔ. Αντιλαµβάνεστε ότι σε αυτές τις συνθήκες
είναι πάρα πολύ δύσκολο. Γι’ αυτό, λοιπόν, υιοθετούµε από τη
δική µας πλευρά την πρόταση της τροπολογίας η οποία λέει
«τουλάχιστον να έχουν πραγµατοποιήσει εκατόν πενήντα ηµεροµίσθια». Είναι πάρα πολύ σοβαρό. Υπάρχει ένας κόσµος ο οποίος
απασχολείται στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, ιδιαίτερα το καλοκαίρι. Δεδοµένου ότι εκεί που έχουν φτάσει τα πράγµατα είναι
πάρα πολύ δύσκολα, δεν υπάρχει περίοδος, ιδιαίτερα στην επαρχία, πάνω από δύο µήνες. Καταλαβαίνετε, λοιπόν, ότι έστω και
µια προσπάθεια να συµπληρώσουν τα συγκεκριµένα ηµεροµίσθια θα είναι απαραίτητη, θα είναι θετική. Θα το επιβραβεύσουµε, εάν δεχτείτε τη συγκεκριµένη τροπολογία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Αποστόλου.
Κύριε Δρίτσα, έχετε το λόγο.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Κυρία Πρόεδρε, επειδή υποθέτω ότι o
κύριος Υπουργός, ο κ. Λαµπρόπουλος, θα αποχωρήσει, ήθελα,
σε σχέση µε τη νοµοτεχνική βελτίωση που κατέθεσε, να τον ρωτήσω: Επαγγελµατίες οπλίτες γυναίκες, µόνιµες, έχουν δικαίωµα
µετά την άδεια κυήσεως τοκετού να επιλέξουν τον τόπο διαµονής τους και να υπηρετήσουν εκεί, για να µεγαλώσουν τα παιδιά
τους. Οι µη µόνιµες δεν είχαν κανένα τέτοιο δικαίωµα. Τώρα τους
δίνεται για δύο έτη και µε την προϋπόθεση ότι εφόσον οι υπηρεσιακές ανάγκες το επιτρέπουν, ενώ στην άλλη περίπτωση ορθώς
δεν προβλέπεται. Γιατί για δύο και όχι για πέντε; Κι αυτές δεν θα
µεγαλώσουν παιδιά;
Τώρα έρχεστε και αντί για βελτίωση, κάνετε επιδείνωση, µε την
προϋπόθεση –λέτε- ότι θα έχουν ήδη υπηρετήσει πέντε χρόνια.
Γιατί το κάνετε αυτό; Μάνες είναι, οικογένεια στηρίζουν, έχει σηµασία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Δρίτσα.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εθνικής Άµυνας): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον κ. Δρίτσα,
γιατί µου δίνεται η ευκαιρία να διευκρινίσω και να γίνουµε πιο κατανοητοί.
Καµµία από τις γυναίκες που υπηρετούν σήµερα στο στρατό,
δεν έχει λιγότερο από τεσσεράµισι χρόνια. Άρα, είναι κοντά στα
πέντε, τους δίνουµε δύο χρόνια ακόµη, έρχονται στα επτά και
συµπεριλαµβάνονται στις γενικές διατάξεις. Θα ισχύει ότι ισχύει
για όλες µέχρι τώρα. Δεν θα υπάρχει κανένα πρόβληµα.
Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
κι εµείς.
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Τον λόγο έχει η κυρία Φωτεινή Αραµπατζή.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κύριοι Βουλευτές, παίρνω το λόγο σε ένα
αναπτυξιακό νοµοσχέδιο, αυτό της ρύθµισης των θεµάτων της
εφοδιαστικής αλυσίδας, που αφορά σήµερα περίπου το 10% του
ΑΕΠ της χώρας µας, µε πολλές δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης του κλάδου, καθώς δεν έχει αξιοποιηθεί ούτε η δυναµική της
χώρας, πλήρως βεβαίως, ούτε η ασύγκριτα πλεονεκτική γεωγραφική της θέση. Οι ρυθµίσεις του παρόντος νοµοσχεδίου, λοιπόν,
µόνο θετικά µπορούν να ειδωθούν για την ενίσχυση του αναπτυξιακού µοντέλου της χώρας.
Η παρέµβασή µου αφορά, κυρίως, την τροπολογία που δίνει
πλέον τη δυνατότητα συνταξιοδότησης των ασφαλισµένων του
ΟΓΑ, µε τη συµπλήρωση σαράντα ετών ασφάλισης και του εξηκοστού δευτέρου έτους της ηλικίας τους. Πράγµατι, εδώ πρόκειται για µία ρύθµιση που θα εφαρµοστεί ουσιαστικά και στην
πλήρη ανάπτυξή της από το 2028, όταν δηλαδή ο ασφαλισµένος
αγρότης και η ασφαλισµένη αγρότισσα θα έχουν συµπληρώσει
σαράντα χρόνια εργασίας, αρχής γενοµένης από το 1987, έτος
προαιρετικής ή πρόσθετης ασφάλισης.
Ωστόσο, θα πρέπει να αναγνωρίσουµε ότι πρόκειται, κατ’
αρχήν, για νοµοθέτηµα που αίρει επιτέλους µία µεγάλη και κατάφορη αδικία που υφίστανται χρόνια τώρα οι αγρότες και οι
αγρότισσες. Ποια είναι αυτή η αδικία; Ότι πρόκειται ουσιαστικά
για τη µόνη επαγγελµατική οµάδα που, µέχρι πριν τη συγκεκριµένη τροπολογία, πριν τη συγκεκριµένη ρύθµιση, συνταξιοδοτούνταν µόνο µε το ηλικιακό κριτήριο, δηλαδή, αν ήταν εξήντα
πέντε ετών ή εξήντα επτά σήµερα, ασχέτως των χρόνων εργασίας που είχαν συµπληρώσει.
Με άλλα λόγια, η αγρότισσα και ο αγρότης, µέχρι πριν τη συγκεκριµένη τροπολογία αν δεν πατούσαν τα εξήντα επτά τους
χρόνια και σαράντα και πενήντα χρόνια να δούλευαν τη γη και
τα χωράφια τους δεν µπορούσαν να συνταξιοδοτηθούν. Ας αναλογιστούµε, βεβαίως, πόσο προσαυξάνεται αυτή η αδικία, αν λάβουµε υπόψη τις σκληρές συνθήκες υπό τις οποίες οι αγρότες
και οι αγρότισσές µας δουλεύουν τη γη και τα χωράφια τους σε
µία βαριά και ανθυγιεινή εργασία, µε αντίξοες καιρικές συνθήκες,
µε τη χρήση των φυτοφαρµάκων, λιπασµάτων και των άλλων
ειδών.
Είναι, λοιπόν, η αποκατάσταση µίας αδικίας, η ηθική δικαίωση
επί της αρχής των αγροτών µας, που η παρούσα Κυβέρνηση και
ο Πρωθυπουργός είχε δεσµευτεί µάλιστα και στην προ ηµερησίας συζήτηση στη Βουλή, σε επίπεδο Αρχηγών κοµµάτων, µε
θέµα τα προβλήµατα του αγροτικού κόσµου στις 26 Φεβρουαρίου του 2013.
Θα πρέπει, επίσης, να σηµειωθεί ότι η συγκεκριµένη ρύθµιση,
έχει σε λίγες περιπτώσεις και άµεσο αποτέλεσµα συνταξιοδότησης, τόσο εντός του 2014, όσο και στα επόµενα χρόνια, γιατί επιτέλους καθιερώνει τη διαδοχική ασφάλιση του ΟΓΑ, όταν
βεβαίως ο ΟΓΑ είναι ο τελευταίος ασφαλιστικός φορέας.
Τι σηµαίνει αυτό πρακτικά; Αν σήµερα, δηλαδή, κάποιος αγρότης ασφαλισµένος από το 1987 στον ΟΓΑ, έχει συµπληρώσει είκοσι έξι χρόνια εργασίας και τυχαίνει να έχει άλλα δεκατέσσερα
χρόνια εργασίας σε άλλο ταµείο, για παράδειγµα ως εργάτης,
ως επαγγελµατίας, αυτός ο αγρότης αν σήµερα είναι εξήντα δύο
ετών, βγαίνει στη σύνταξη και δεν περιµένει να γίνει εξήντα επτά
ετών. Γι’ αυτό και σύµφωνα µε την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους υπάρχει πρόβλεψη συνταξιοδοτικής δαπάνης
από το 2014 και µετά και από το 2017 θα δίνονται κάθε χρόνο
10.500.000 ευρώ σε συνταξιούχους αγρότες.
Είναι, λοιπόν, κατ’ αρχάς µία θετική και ηθικά αναγκαία ρύθµιση, που µπορεί να παράγει την πλήρη αποτελεσµατικότητά της
από το 2028, ωστόσο σε κάποιες λίγες περιπτώσεις από το 2017
και µετά συνταξιοδοτεί µια µερίδα αγροτών για πρώτη φορά µε
τα προσόντα της διαδοχικής ασφάλισης.
Ωστόσο, ενώ η τροπολογία επί της αρχής είναι δίκαιη, αυτήν
τη στιγµή αφορά ένα µέρος των αγροτών ενός κλάδου µε βαριά
και ανθυγιεινή εργασία που αντιµετωπίζουν «στο πετσί τους» το
κενό της νοµοθετικής τάξης, αφού πρέπει να πούµε ότι ο ΟΓΑ
δεν ήταν το ταµείο κυρίας ασφάλισης µέχρι το 1997 και πριν το
1987, αν και οι αγρότες πλήρωναν ασφαλιστικές εισφορές υπέρ
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ΟΓΑ 5% σε κάθε αγοραπωλησία τους. Αυτά είναι χρήµατα που
ουδείς σήµερα αναγνωρίζει.
Είµαστε ικανοποιηµένοι από την αποδοχή της τροπολογίας
που µόλις πριν από λίγο έκανε δεκτή ο Υπουργός για την αναγνώριση πλασµατικών χρόνων σύνταξης στην πολύπαθη τάξη
των αγροτών, εφόσον οι αγρότες και οι αγρότισσές µας από το
1987 πληρώνουν κανονικά τις ασφαλιστικές τους εισφορές, πλασµατικά έτη που αφορούν την εκπλήρωση των στρατιωτικών
τους υποχρέωσεων σε ό,τι αφορά τους άντρες, την ύπαρξη παιδιών και την αναγνώριση σπουδών. Βεβαίως, δεν θα σταµατήσουµε να ζητάµε οι αγρότες µας που από το 1988 πληρώνουν
τις ασφαλιστικές τους εισφορές, να βγουν στη σύνταξη και µε
τριάντα πέντε χρόνια ασφάλισης.
Τέλος, επαναφέρουµε το δίκαιο αίτηµά µας για τη συνταξιοδότηση της Ελληνίδας αγρότισσας στο εξηκοστό έτος της ηλικίας, καθώς είναι η µόνη γυναίκα που συνταξιοδοτείται είτε στα
εξήντα δύο χρόνια µε σαράντα χρόνια εργασίας είτε στα εξήντα
επτά, αν δεν έχει συµπληρώσει σαράντα χρόνια. Ζητάµε, λοιπόν,
το όριο ηλικίας να µειωθεί στα εξήντα χρόνια για την Ελληνίδα
αγρότισσα, µε τριάντα επτά χρόνια ασφάλισης, όπως επανειληµµένα και διά του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου το έχουµε ζητήσει
πλειάδα Βουλευτών.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ο κ. Γελαλής
έχει τον λόγο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: Κυρία Πρόεδρε, κατατέθηκε τροπολογία τώρα, που την έκανε δεκτή ο κύριος Υπουργός;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ποια εννοείτε;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Υπουργική τροπολογία είναι.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: Μισό λεπτό, διότι τοποθετούµαστε και είµαστε εκτός πραγµατικότητας. Είναι πρωτοφανής αυτή
η διαδικασία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ: Έχει διανεµηθεί.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Στις 12.00’ κατατέθηκε.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: Είναι αδιανόητο να τοποθετούµαστε τώρα εδώ και να ακολουθεί τροπολογία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Είναι δύο τροπολογίες, µία για το φυσικό αέριο και µία για το παράκτιο µέτωπο. Αυτό είναι ανήκουστο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κοροϊδεύετε το σύµπαν.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ: Μίλησε ο Υπουργός και τοποθετήθηκε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ήταν κατατεθειµένη αυτή η τροπολογία, κύριε Αποστόλου.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Δύο υπουργικές τροπολογίες κατατέθηκαν τώρα, στις 12.00’.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: Είναι απαράδεκτη αυτή η διαδικασία.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ένα λεπτό, κύριοι συνάδελφοι. Αυτή η τροπολογία πάντως κατατέθηκε στις
11.45’, η µία από τις δύο και είναι βουλευτική και την υποστήριξε
ο κ. Βρούτσης.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Να πω κάτι, κυρία Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Να πείτε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, αυτό αφορά δύο
υπουργικές τροπολογίες που κατατέθηκαν στις 12.00’, η µία από
τον κ. Μανιάτη για το φυσικό αέριο και η άλλη για το παράκτιο
µέτωπο από τον κ. Χαρδούβελη. Δύο τροπολογίες, στις 12.00’.
Μα, είναι δυνατόν;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Αυτές ήλθαν
τώρα;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Υπουργικές τροπολογίες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Αυτή που λέτε
τώρα η οποία συζητήθηκε και έγινε δεκτή, είναι τροπολογία του
Υπουργείου –ας πούµε- για τους αγρότες, για τον ΟΓΑ. Αυτή
λέτε εσείς.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Αυτή είναι βουλευτική τροπολογία. Το
καταλάβαµε αυτό. Μιλώ για άλλες δύο υπουργικές τροπολογίες,
οι οποίες κατατέθηκαν στις 12.00’.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Έχουν έλθει,
το καταγγέλλετε και καταγράφεται, κύριε Κατσώτη.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κυρία Πρόεδρε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ναι, κύριε Λαφαζάνη.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Πρώτον, µιλάµε για τροπολογία
στις 25-9-2014 και ώρα δώδεκα, δηλαδή σήµερα στις 12.00’ κατατέθηκε τροπολογία υπουργική και τη συνυπογράφουν ο κ.
Χαρδούβελης και –να τον χαιρόµαστε- ο κ. Δένδιας. Δεύτερη
τροπολογία, υπουργική και αυτή: 25-9-2014, δηλαδή σήµερα και
ώρα 10.15’ και τη συνυπογράφουν ο Υπουργός Κλιµατικής Αλλαγής κ. Μανιάτης και –να τον χαιρόµαστε και πάλι- ο κ. Δένδιας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Εδώ είναι ο κ.
Δένδιας. Θα τις υποστηρίξει, φαντάζοµαι.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Γι’ αυτό ήρθε. Καταθέτουν τις
τροπολογίες στις 10.15’ και τις ψηφίζουν στις 14.00’. Καταθέτουν
τροπολογίες στις 12.00’ και τις ψηφίζουν στις 14.00’.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Εντάξει, κύριε
Λαφαζάνη. Καταγράφηκε. Ευχαριστώ. Θα πάρει τον λόγο ο κ.
Δένδιας και φαντάζοµαι θα τις υποστηρίξει.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Είναι Βουλή αυτή; Εδώ έχει ευθύνες και το Προεδρείο. Δεν µπορεί να αποδέχεται αυτήν τη διαδικασία. Να ψηφίζουµε στις 14.00’ και στις 12.00’ να κατατίθενται
υπουργικές εκπρόθεσµες τροπολογίες!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Αυτά δεν γίνονται. Είναι όλα παράνοµα. Είναι έκπτωτοι, παράνοµοι, αντισυνταγµατικοί. Έχουν
όλα τα κακά της µοίρας τους. Να σηκωθούν να φύγουν, αν δεν
µπορούν να διαχειριστούν ούτε τη Βουλή. Ούτε τη Βουλή δεν
µπορούν να διαχειριστούν!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει η κ. Ρεπούση για δύο λεπτά.
ΜΑΡΙΑ ΡΕΠΟΥΣΗ: Συµφωνώ µε τα σχόλια και τις αντιρρήσεις
των συναδέλφων σχετικά µε τις εκπρόθεσµες και συγκεκριµένα
τελευταίας ώρας τροπολογίες που έχουν κατατεθεί.
Θα ήθελα να παρακαλέσω τον κύριο Υπουργό να κάνει τώρα
µια παρέµβαση σχετικά µε τις τροπολογίες αυτές, που έχουν κατατεθεί στις 12.00’, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Τµήµατος της Βουλής.
Παρακαλώ, κύριε Δένδια, αν έχετε την καλοσύνη, να µας εξηγήσετε γιατί κάνετε δεκτή αυτήν τη διαδικασία.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστώ και
εγώ.
Ο κ. Δηµήτρης Γελαλής έχει τον λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΛΑΛΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Ζητήσαµε να είναι εδώ ο κύριος Υπουργός. Απαξίωσε και εκείνος τη Βουλή. Όχι µόνο ο Πρωθυπουργός της χώρας µας, αλλά
και ο Υπουργός των Οικονοµικών, µιας και µια τόσο σοβαρή τροπολογία δεν έρχεται να τη στηρίξει. Αναφέροµαι στην τροπολογία για τον αναβαλλόµενο φόρο, ο οποίος είναι µια
ουσιαστικότατη τροπολογία, η οποία κατατίθεται σήµερα.
Τι είναι ο αναβαλλόµενος φόρος; Είναι µια φορολογική, κεφαλαιακή βοήθεια, που δόθηκε παλιότερα στις τράπεζες ως αντιστάθµισµα για τη µεγάλη απώλεια που είχαν από το PSI. Είναι
ζηµίες που έφτασαν το ύψος των 37,7 δισεκατοµµυρίων ευρώ
για τις ελληνικές τράπεζες, που αργότερα αυξήθηκε λόγω των
οµολόγων που δόθηκαν ως αντάλλαγµα στις τράπεζες και επαναγοράστηκαν σε τιµή πολύ χαµηλότερη από την αρχική. Βέβαια,
όταν µιλάµε για PSI, µιλάµε –αν δεν κάνω λάθος- για 105 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Δεν παίρνουµε κανένα µέτρο όσον αφορά τους µικροοµολογιούχους, δεν παίρνουµε κανένα µέτρο όσον αφορά τη χασούρα
την οποία είχαν τα ασφαλιστικά ταµεία.
Σήµερα είναι η λογιστική αναγνώριση ως έσοδο, του φόρου
που θα πλήρωναν αν δεν είχαν ζηµιές από το PSI. Ως αντιστάθµισµα στις απώλειες αυτές, το ελληνικό δηµόσιο αποφάσισε την
αναγνώριση του αναβαλλόµενου φόρου, δηλαδή έδωσε στις
τράπεζες τη δυνατότητα να συµψηφίσουν µέρος των απωλειών
του PSI που θα έπρεπε να καταβάλουν από µελλοντικά κέρδη.
Τι λέει σήµερα η τροπολογία; Ότι το ελληνικό δηµόσιο θα εγ-
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γυηθεί, πως θα αποδώσει στις τράπεζες µε οµόλογα το µέρος
του αναβαλλόµενου φόρου, που δεν θα συµψηφιστεί µε κέρδη
εντός της επόµενης τριαντακονταετίας. Και βέβαια, όλα αυτά
είναι στη λογική -και περιµένουµε εάν το θέλετε- των stress test
τα οποία θα γίνουν.
Με αυτόν τον τρόπο δίνουµε ξανά χείρα βοηθείας στις τράπεζες να εµφανίσουν µε το ζόρι, καλύτερους δείκτες κεφαλαιακής
επάρκειας και να χρειαστούν τελικά λιγότερα χρήµατα.
Αν το πάρουµε λίγο ιστορικά, θα δούµε ότι από το 2008 µέχρι
σήµερα είχαµε χείρα βοηθείας -όπως είπα πριν- 320.000.000.000
ευρώ ρευστό και εγγυήσεις που δόθηκαν στις τράπεζες. Στην
ουσία, αυτό ήταν µια µεταφορά της τραπεζικής επιβάρυνσης, δηλαδή του χρέους των τραπεζών στο ελληνικό δηµόσιο.
Τι είχαν ακόµα όλο αυτό το χρονικό διάστηµα; Μια διαδικασία
να αναγνωρίσουν µε το ζόρι τέσσερις συστηµικές τράπεζες. Οι
υπόλοιπες τράπεζες; Στον κάλαθο των αχρήστων. Τα χρήµατα
τα οποία δόθηκαν όλο αυτό το χρονικό διάστηµα στις τράπεζες,
είχαν ως αποτέλεσµα η συµµετοχή του ελληνικού δηµοσίου να
είναι σε πολύ υψηλά επίπεδα όσον αφορά, για παράδειγµα, στη
συµµετοχή του δηµοσίου στις τράπεζες αυτές. Έφτανε και σε
ποσοστά της τάξης του 90%-95%.
Παρ’ όλα αυτά, τα τερτίπια της Κυβέρνησης ποια ήταν; Να
πουλήσουµε µε 0,30 ευρώ µετοχές που αγοράσαµε µε 1,5 ευρώ.
Αναφέροµαι στη Eurobank. Αυτό είχε σαν αποτέλεσµα να µειωθεί
πάρα πολύ η συµµετοχή του ελληνικού δηµοσίου και ο έλεγχος
στο τραπεζικό σύστηµα, χωρίς να σκεφτούµε όλο το χρονικό διάστηµα από την έναρξη της οικονοµικής κρίσης ότι κάποιος ευθύνεται.
Αυτός ο οποίος ευθύνεται είναι ο διοικητής της Τράπεζας της
Ελλάδος. Ο σηµερινός, ο χθεσινός, ο προχθεσινός. Είχε τον
έλεγχο της κεφαλαιακής επάρκειας του τραπεζικού συστήµατος.
Τίποτα απ’ όλα αυτά δεν έγινε.
Φτάνουµε στο σηµείο τώρα να µπαίνουµε, επειδή είµαστε τόσο
πολύ αφερέγγυοι, και στο µικροσκόπιο της ΕΛΣΤΑΤ και της Eurostat, η οποία αναφέρει ότι θα κάνει τους ελέγχους, θα παρακολουθεί όλες τις νοµικές εξελίξεις για τον αναβαλλόµενο φόρο
στα κράτη µέλη και θα προβαίνει σε διµερείς συζητήσεις, που θα
σχετίζονται µε την εγγραφή αυτών των ποσών στους εθνικούς
λογαριασµούς. Δεν µας εµπιστεύονται πλέον ούτε οι ίδιοι οι εταίροι µας.
Οι τέσσερις ελληνικές τράπεζες έχουν αναγνωρίσει εν τω µεταξύ 3,2 δισεκατοµµύρια ευρώ και 3,6 δισεκατοµµύρια ευρώ
αναβαλλόµενο φόρο στους ισολογισµούς τους το δεύτερο τρίµηνο του 2014 και µε τις ρυθµίσεις αυτές, δίνεται η δυνατότητα
στις τράπεζες να εγγράψουν ολόκληρο τον αναβαλλόµενο φόρο
στα εποπτικά κεφάλαια και να σταµατήσουν, όπως φαίνεται, κατά
10% σε βάθος δεκαετίας βέβαια. Το συνολικό κεφαλαιακό όφελος από την αναγνώριση αυτή είναι της τάξης των 3,7 δισεκατοµµύρια.
Με όλη αυτή τη διαδικασία, απαξιώνουµε πλήρως τα κεφάλαια
τα οποία έχουµε δώσει σαν Yπουργείο Οικονοµικών, απαξιώνουµε πλήρως τη διαδικασία µέσω του ΤΧΣ. Δόθηκαν αυτά τα
χρήµατα. Απαξιώνουµε και την ίδια τη συµµετοχή στα µετοχικά
κεφάλαια, αφού είναι πάρα πολύ χαµηλά.
Αυτά λέει η πρώτη παράγραφος, η οποία έρχεται για ψήφιση.
Ζητήσαµε αναβολή της συζήτησης αυτής. Δεν έγινε δεκτή. Αυτή
η διάταξη ήταν στο σχέδιο της φορολογίας του εισοδήµατος.
Ήταν το άρθρο 11. Διαγράφηκε τότε µε υπουργική τροπολογία.
Επανέρχεται τώρα, ενώ σε λίγο θα έχουµε σχέδιο για φορολογία
εισοδήµατος και θα µπορέσουµε να το συζητήσουµε διεξοδικά
και συνολικά.
Η δεύτερη παράγραφος αναφέρεται στην παράταση της προθεσµίας για λύση και εκκαθάριση του Οργανισµού Διεξαγωγής
Ιπποδροµιών Ελλάδος µέχρι 31-3-2015 αντί για 30-9-2014. Δηλαδή, δίνουµε µια µικρή παράταση για να φανούµε καλοί; Είναι
αυτή η παράταση τόσο αθώα; Μήπως έχουµε έναν πόλεµο συµφερόντων Κόκκαλη-Μελισσανίδη για την απόκτηση του ιπποδροµιακού συστήµατος µε διαιτητή την Κυβέρνηση, τον κύριο
Σαµαρά;
Ο ΟΔΙΕ οφείλει στην INTRALOT 25 εκατοµµύρια ευρώ. Αν πάει
σε διαδικασία εκκαθάρισης, υπάρχει ο κίνδυνος να χαθούν αυτά
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τα χρήµατα. Άρα, δίνουµε µια παράταση για να µπορέσουµε να
βοηθήσουµε κάποιους ηµετέρους και τίποτα άλλο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Σε µισό λεπτό τελειώνω, κυρία Πρόεδρε.
Με αφορµή αυτήν την κήρυξη ως άγονου του διαγωνισµού
από το ΤΑΙΠΕΔ για το ξεπούληµα του ΟΔΙΕ, επειδή υπήρχε κι
άλλη προσφορά από την πλευρά του κ. Μελισσανίδη –πιστεύουµε, δηλαδή, ότι αυτός κρύβεται από πίσω- η Κυβέρνηση
θα εξασφαλίσει νέα προθεσµία για την εκκαθάριση του ΟΔΙΕ. Με
αυτόν τον τρόπο η «INTRALOT» δεν θα χάσει τα 25 εκατοµµύρια
ευρώ που της οφείλει ο ΟΔΙΕ. Βέβαια από εδώ και πέρα θα πρέπει να δούµε σε αυτόν τον πόλεµο τι θα γίνει, την ώρα που η Κυβέρνηση κοιτάει το πώς θα εξυπηρετεί είτε τον έναν είτε τον
άλλον.
Η τρίτη παράγραφος, δεν γράφει τίποτα.
Γενικώς, όµως, είναι µια τροπολογία –και θα πω αυτό που είπα
και στην αρχή- η οποία θα έπρεπε να έχει έρθει και πρέπει να
έρθει σε επόµενο σχέδιο νόµου, το οποίο θα έχει σχέση µε τη
φορολογία εισοδήµατος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
πολύ.
Ο κ. Αθανάσιος Δαβάκης έχει τον λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, θέλω να αναφερθώ
σε δύο συγκεκριµένες τροπολογίες –που όλοι γνωρίζουµε- οι
οποίες κατετέθησαν από τον κύριο Υπουργό Εργασίας και
θεωρώ ότι αποτελούν µια σηµαντική τοµή στο γενικότερο ασφαλιστικό σύστηµα αλλά και σε όλα εκείνα που αφορούν τον οργανισµό του ΟΑΕΔ.
Πράγµατι, είναι µια διαρθρωτική αλλαγή αυτή που γίνεται στον
ΟΑΕΔ, γιατί, όπως προείπε και ο κύριος Υπουργός στην οµιλία
του, ο ΟΑΕΔ εκσυγχρονίζεται, εντάσσεται στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση και αυτό και µόνο που είπε ότι απαλλάσσονται περίπου πεντακόσιοι εργασιακοί σύµβουλοι από τα µέχρι τώρα
καθήκοντά τους για να ασχοληθούν σε ατοµικά σχέδια δράσης
ανέργων αλλά και το ότι περίπου οι µισοί από τους ανέργους της
χώρας –δηλαδή περίπου µισό εκατοµµύριο άνεργοι- δεν θα ξαναµπούν στις δοµές του ΟΑΕΔ –µε τον αναλογούντα φόρτο εργασίας για τα στελέχη- δείχνει ότι απλοποιούνται οι διαδικασίες.
Ο ΟΑΕΔ γίνεται πιο φιλικός σε µια κρίσιµη περίοδο για την ανεργία στη χώρα µας. Γίνεται πιο φιλικός στον Έλληνα πολίτη και
αυτό θεωρώ, όπως προείπα, ότι αποτελεί µια σηµαντική τοµή.
Θέλω να έρθω τώρα στην τροπολογία για τους αγρότες. Είναι
πράγµατι και αυτή µια σηµαντική νοµοθετική πρωτοβουλία, µια
βαθύτατη πολιτική επιλογή. Δεν θα έλεγα ότι πληροί και ολοκληρώνει αυτό για το οποίο η πλειοψηφία των συναδέλφων της Νέας
Δηµοκρατίας µιλάει, δηλαδή για το άδικο της µεταθέσεως των
χρόνων συνταξιοδότησης των Ελλήνων αγροτών από το εξηκοστό πέµπτο στο εξηκοστό έβδοµο έτος. Είναι σηµαντικό αυτό το
οποίο όλες οι πτέρυγες έχουµε πει σε αυτήν την Αίθουσα, αλλά
δίνει την τάση και τον τόνο της αναγνωρίσεως της αδικίας η
οποία τόσο καιρό έχει υπάρξει για τον Έλληνα αγρότη.
Η επαναφορά συντάξεως στα εξήντα δύο έτη, µε τη συµπλήρωση σαράντα χρόνων διαδοχικής ασφάλισης, δείχνει ότι αντιλαµβάνεται η Κυβέρνηση την αδικία που έχει υποστεί ο Έλληνας
αγρότης, επιβεβαιώνεται και υλοποιείται η πριν από καιρό εξαγγελία σε αυτήν την Αίθουσα του Πρωθυπουργού κ. Σαµαρά για
το εξηκοστό δεύτερο έτος στους αγρότες, αρκεί να υπάρξουν οι
συγκεκριµένες συνθήκες και όλα εκείνα τα οποία θα συνθέσουν
τη νοµιµοποίηση αυτής της απόφασης.
Είναι σωστή λοιπόν αυτή η τροπολογία. Είναι σωστή γιατί αναγνωρίζοντας παράλληλα, µε τη δεύτερη τροπολογία που ήρθε,
τα πλασµατικά χρόνια, πραγµατοποιείται κάτι πολύ σηµαντικό,
δεδοµένου ότι οι περισσότερες τάξεις των Ελλήνων εργαζοµένων µπορούν να τα αναγνωρίσουν και δεν µπορούσαν µέχρι
τώρα να τα αναγνωρίσουν οι αγρότες µας.
Προείπε συνάδελφος κάτι σχετικά µε την Ελληνίδα αγρότισσα.
Είναι και αυτό ένα θέµα, το οποίο πρέπει επιτέλους όλοι να αποδεχθούµε και κυρίως οι λαµβάνοντες τη νοµοθετική πρωτοβουλία. Η Ελληνίδα αγρότισσα είναι εκείνη που ακόµα αποστερείται
όλων εκείνων των συνθηκών ασφάλισης που έχει η εργαζόµενη
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στο ΙΚΑ, η εργαζόµενη µε παιδιά, η εργαζόµενη σε άλλους φορείς.
Θέλω επίσης να µιλήσω –και θα το δει από τα Πρακτικά ο κύριος Υπουργός- σχετικά µε τους ανασφάλιστους υπερηλίκους.
Είναι ζήτηµα µε το οποίο έχουµε απασχοληθεί πολλές φορές.
Έχουν διακοπεί συντάξεις Βορειοηπειρωτών –αυτές οι µικρές
συντάξεις, αλλά είναι πολύ σηµαντικό- και πρέπει µε κάποιον
τρόπο να αποκατασταθούν.
Επίσης θέλω να αναφερθώ στα ζητήµατα που αφορούν τη
συνταξιοδότηση των ασφαλισµένων του ΟΓΑ, που έχουν συστηµατική ενασχόληση επαγγέλµατος, που διαγράφεται ο ασφαλιστικός τους χρόνος και δεν µπορούν να πάρουν σύνταξη ή
λαµβάνουν µειωµένη σύνταξη.
Πρέπει να το δει και αυτό η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου,
για να υπάρξει επιτέλους αυτό το οποίο όλοι επαγγελλόµαστε.
Τι δηλαδή; Πρέπει να υπάρξει δικαιοσύνη στον εργαζόµενο της
ελληνικής υπαίθρου, µία δικαιοσύνη που αφορά το συνταξιοδοτικό του καθεστώς, κάτι για το οποίο, δυστυχώς, αναγκαζόµαστε
όλοι εµείς, που ανήκουµε στην ελληνική περιφέρεια και εκπροσωπούµε την ελληνική περιφέρεια, να απολογούµαστε. Είναι ζητήµατα τα οποία σήµερα φαντάζουν τελείως παράλογα. Πρέπει
να επανέλθει η µείωση της συντάξεως στον Έλληνα αγρότη στα
εξήντα πέντε έτη και κάτω των εξήντα πέντε ετών.
Όλοι µας γνωρίζουµε –και αυτοί που πολιτευόµαστε στην ελληνική περιφέρεια και αυτοί που δεν πολιτεύονται, αλλά προέρχονται εκ καταγωγής από την ελληνική περιφέρεια- τι σηµαίνει
σήµερα για έναν Έλληνα να ασκεί το αγροτικό επάγγελµα. Δεν
είναι οποιοδήποτε επάγγελµα το αγροτικό επάγγελµα και ο συνταξιοδοτικός επανακαθορισµός αυτής της άδικης µέχρι τώρα µεταχείρισης είναι επιβεβληµένος.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ο Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. Ιωάννης Δριβελέγκας έχει τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ (Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Δεν θα έπαιρνα τον λόγο, µε την έννοια ότι έχει γίνει ήδη δεκτή
από τον κύριο Υπουργό η τροπολογία που έχω καταθέσει και
αφορά κυρίως αυτούς που δουλεύουν στα επισιτικά επαγγέλµατα, δηλαδή τους ξενοδοχοϋπαλλήλους. Απλώς θέλω να εξηγήσω στο Τµήµα ότι αυτή η τροπολογία έχει διπλό όφελος, αφού
και η πολιτεία έχει όφελος –το ξέρει ο κ. Κεγκέρογλου- διότι θα
έχει ασφαλιστικές εισφορές µετά τον χρόνο εργασίας, λόγω της
επιµήκυνσης της τουριστικής περιόδου.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ)
Τι θα γινόταν, αν δεν περνούσε αυτή η τροπολογία; Θα αναγκάζονταν να παραιτηθούν και να δουλεύουν στα ξενοδοχεία πάλι
«µαύρα», έτσι θα έχανε πάλι το κράτος. Έτσι, λοιπόν, είναι µία
τροπολογία η οποία ρυθµίζει αυτό το θέµα και εξυπηρετεί χιλιάδες ξενοδοχοϋπαλλήλους, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου παρατηρείται επιµήκυνση της τουριστικής περιόδου.
Με την ευκαιρία, κύριε Υπουργέ, θέλω τώρα να σας πω για
έναν παραλογισµό δύο υπηρεσιών ή δύο Υπουργείων. Χθες
ήµουν στο γραφείο µου κι έρχεται ένας αλλοδαπός πολίτης που
µένει χρόνια εδώ, έχει άδεια παραµονής, τα παιδιά του γεννήθηκαν εδώ, σπουδάζουν κ.λπ.. Πήγε, λοιπόν, να βγάλει άδεια παραµονής και πάει στην αποκεντρωµένη περιφέρεια και του λένε
–προσέξτε τώρα εδώ το παράλογο- ότι πρέπει να φέρει και να
σφραγίσει το βιβλιάριο υγείας. Πάει ο άνθρωπος να σφραγίσει
το βιβλιάριο υγείας των παιδιών µε όλα τα δικαιολογητικά και
από το ΙΚΑ του λένε «πρέπει να µας φέρεις την άδεια παραµονής». Ήταν µεταξύ Πολυγύρου και Μουδανιών.
Γιατί πήρα την αφορµή να σας το πω; Διάβαζα χθες στις εφηµερίδες, κύριε Υπουργέ, ότι έχει αυξηθεί η ιδιωτική ασφάλιση.
Σας παρακαλώ προσέξτε µε λίγο. Τι του είπαν; «Αν ασφαλιστείτε
σε ιδιωτική εταιρεία, θα µπορούν να πάρουν άδεια παραµονής
τα παιδιά.». Αυτό σηµαίνει 500 ευρώ, διότι οι ασφαλιστικές εταιρείες το έχουν δει αυτό το κενό και είναι στηµένες έξω από τα
γραφεία της αποκεντρωµένης περιφέρειας.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
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Ακούστε µε λίγο είναι σηµαντικό, κύριε Υπουργέ. Ξέρω ότι
έχετε µεγαλύτερα και σηµαντικότερα θέµατα, αλλά τα απλά θέµατα, τα οποία αφορούν τους πολίτες, πρέπει κάποτε να λυθούν.
Οι ασφαλιστικές εταιρείες, λοιπόν, ζητούν 500 ευρώ για να λύσουν το πρόβληµα και δεν ασφαλίζονται οι πολίτες στο ΙΚΑ. Είναι
ή δεν είναι παραλογισµός, όταν µία υπηρεσία λέει στον πολίτη
«για να σου δώσουµε άδεια παραµονής, πρέπει να φέρεις σφραγισµένο βιβλιάριο υγείας»;
Το ΙΚΑ τού λέει «για να σου σφραγίσω το βιβλιάριο υγείας, να
µου φέρεις την άδεια παραµονής» και ο άνθρωπος δεν ξέρει τι
να κάνει. Μπορείτε να µου πείτε πώς θα λυθεί το πρόβληµα;
Εγώ το έψαξα πάρα πολύ. Επί δύο ηµέρες ασχολούµαι. Είπαν
από το Υπουργείο σας και µάλιστα από το Υπουργείο Διοικητικής
Μεταρρύθµισης, κύριε Υπουργέ, «θα σου δώσουν µία µπλε βεβαίωση». Εγώ ο ίδιος πήρα τηλέφωνο στην αποκεντρωµένη διοίκηση, ως µη όφειλα, και µου είπαν ότι και αυτό έχει καταργηθεί
στις 28 Αυγούστου. Έτσι, λοιπόν, και το ΙΚΑ χάνει, οι ασφαλιστικές τα οικονοµάνε και κυρίως ο πολίτης δεν εξυπηρετείται.
Αν µπορείτε, θα ήθελα να µου δώσετε µια απάντηση. Δεν θέλω
να σας καταθέσω επίκαιρη ερώτηση. Αν µπορείτε, καλώς, ή αλλιώς φροντίστε να λυθεί το θέµα.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο κ. Λαφαζάνης για οκτώ λεπτά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Λυπούµαι πάρα πολύ για τις µεθοδεύσεις που ακολουθεί η Κυβέρνηση και ειδικότερα το Υπουργείο Οικονοµικών, δυστυχώς µε
επικεφαλής εσάς, κύριε Χαρδούβελη.
Λυπάµαι πάρα πολύ, γιατί µε τροπολογίες τις οποίες φέρνετε
«αεροπλανικά» κατά παράβαση του Κανονισµού και του Συντάγµατος, µε εκπρόθεσµες τροπολογίες, προωθείτε ένα από τα µεγαλύτερα σκάνδαλα τα οποία έχουν συµβεί στην ελληνική
ιστορία.
Αναφέροµαι στο σκάνδαλο το οποίο προωθείτε και το προωθείτε συστηµατικά και συνολικά όλη η Κυβέρνηση, µε εσάς βεβαίως τώρα σε αυτήν τη θέση, το µέγα σκάνδαλο να απαξιώσετε
πλήρως τα λεφτά που έβαλε το δηµόσιο µέσω του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας στις τράπεζες και να περάσετε
σε µια νύχτα µε «µαρουλόφυλλα» τις τράπεζες σε ιδιωτικά χέρια
και συγκεκριµένα σε ξένα funds.
Αυτό επιχειρείτε µε µια τροπολογία χθεσινή, την οποία εισάγετε παράνοµα, αντισυνταγµατικά και παρά τον Κανονισµό, και
θέλετε να την ψηφίσετε σήµερα το µεσηµέρι, εν αγνοία του Τµήµατος σχεδόν και φυσικά εν αγνοία του ελληνικού λαού, πιστεύοντας ότι θα τύχετε ευεργεσίας βεβαίως λόγω έλλειψης
δηµοσιότητας, από το γεγονός ότι ευεργετείτε ιδιώτες τραπεζίτες, ευεργετείτε το τραπεζικό κεφάλαιο και, ευεργετώντας το
τραπεζικό κεφάλαιο, ξέρετε βεβαίως ότι η διαπλοκή θα σας επιφυλάσσει τη σιωπή για την τροπολογία σας, τη σκανδαλώδη
αυτή τροπολογία σας.
Τι κάνετε µε αυτήν τη σκανδαλώδη τροπολογία, κύριε Χαρδούβελη; Χρησιµοποιείτε τον χαριστικό αναβαλλόµενο φόρο. Τι είναι
ο αναβαλλόµενος φόρος; Είναι ένα µεγάλο δώρο το οποίο εδόθη
στους τραπεζίτες, προκειµένου να συµψηφίσουν τις απώλειες
που είχαν από το κούρεµα των οµολόγων τους. Δηλαδή, το δηµόσιο µε ορίζοντα τριάντα ετών χάριζε φόρους στις τράπεζες
για να συµψηφίσει τις απώλειές τους από το PSI.
Σας ρωτώ: Δεν είναι ντροπή αυτά τα πράγµατα; Δεν είναι όνειδος; Διότι λεφτά από το PSI, κύριε Χαρδούβελη, δεν έχουν απωλέσει µόνο οι τράπεζες, έχουν απωλέσει πρώτα απ’ όλα τα
ασφαλιστικά ταµεία. Κόβετε τις συντάξεις του ελληνικού λαού,
κόβετε τα επικουρικά, κόβετε συνταξιοδοτικές παροχές, γιατί κάνατε σκανδαλώδες κούρεµα και µάλιστα χωρίς να ρωτήσετε αυτούς που έχουν βάλει τα λεφτά στα ασφαλιστικά ταµεία. Διότι τα
λεφτά στα ασφαλιστικά ταµεία δεν είναι δικά σας, είναι των
ασφαλισµένων.
Κουρέψατε, λοιπόν, τα οµόλογά τους, που µε δικές σας αποφάσεις τα είχαν καταθέσει ως εγγύηση στην Τράπεζα της Ελλάδος. Κουρεύτηκαν, λοιπόν, αυτά και καµµία αναπλήρωση δεν
έγινε των απωλειών για τα ασφαλιστικά ταµεία.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

Καµµία αναπλήρωση απωλειών για νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού
δικαίου, νοσοκοµεία και άλλους οργανισµούς, οι οποίοι έχασαν
τα λεφτά τους µε το PSI. Καµµία αναπλήρωση για τα φυσικά πρόσωπα οµολογιούχους, οι οποίοι εµπιστεύτηκαν το ελληνικό κράτος και είδαν να εξαφανίζονται οι οικονοµίες τους από τη µια
µέρα στην άλλη. Στις τράπεζες σπεύσατε να κάνετε το δώρο του
αναβαλλόµενου φόρου.
Τώρα τι έρχεστε να κάνετε; Αναδροµικά τον αναβαλλόµενο
φόρο που είναι σε ορίζοντα τριακονταετίας τον µετατρέπετε σε
φορολογική απαίτηση και τη φορολογική αυτή απαίτηση, την καταγράφετε ως εποπτικά κεφάλαια των τραπεζών, προκειµένου
να πετύχετε τι; Αυτό που είναι ο στόχος σας είναι στα επόµενα
stress tests να µειωθούν ισόποσα οι κεφαλαιακές ανάγκες των
τραπεζών κατά την εγγραφή του αναβαλλόµενου φόρου στα
εποπτικά κεφάλαια των τραπεζών, έτσι ώστε µε πενταροδεκάρες
να µπουν οι ιδιώτες και να πάρουν το µετοχικό κεφάλαιο µε αυξήσεις µετοχικού κεφαλαίου των τραπεζών και εποµένως, µέσα
σε µια νύχτα, τα ιδιωτικά κεφάλαια –τα funds βέβαια βάζουν
τώρα τα λεφτά- να πάρουν τη συντριπτική πλειοψηφία του µετοχικού κεφαλαίου των τραπεζών από το ΤΧΣ, που σήµερα είναι
στις τρεις από τις τέσσερις τράπεζες πλειοψηφικό και στην τέταρτη, τη Eurobank, µετά το σκάνδαλο το οποίο έκανε ο κ.
Στουρνάρας, έχει πέσει στο 34%.
Αυτό επιχειρείτε και έχετε φέρει και νόµο ο οποίος στηρίζει
αυτά που λέω. Διότι ο νόµος που έχετε ψηφίσει σκανδαλωδώς –
και εδώ, κύριοι της Πλειοψηφίας, υπάρχουν τεράστιες ευθύνες
και δεν µπορείτε να κρύβεστε πίσω από το δάχτυλό σας- τι λέει;
Ότι στις αυξήσεις µετοχικού κεφαλαίου των τραπεζών µπορεί να
αποτρέπεται η συµµετοχή του ΤΧΣ. Δεν µπαίνει το ΤΧΣ στις αυξήσεις του µετοχικού κεφαλαίου, χάνει τα λεφτά του και µπορεί
η αγορά των µετοχών να γίνεται όχι µόνο κάτω από την τιµή κτήσης του ΤΧΣ των µετοχών αυτών των τραπεζών µε την ανακεφαλαιοποίηση, αλλά και κάτω από τη χρηµατιστηριακή τιµή.
Εποµένως το παιχνίδι είναι στηµένο, είναι δροµολογηµένο και
σπεύδετε εν όψει και πολιτικών εξελίξεων να παραδώσετε τις
τράπεζες στα ξένα funds συνολικά και να χρησιµοποιήσετε αυτήν
την τροπολογία, για να τις πάρουν τα ξένα funds και µάλιστα
πάµφθηνα. Αυτό το κάνατε στη Eurobank και η Eurobank σε µια
νύχτα είδε να απαξιώνεται η συµµετοχή του ΤΧΣ και να περνά
στα funds και σήµερα το ΤΧΣ να έχει το 34%. Σε µια νύχτα το δηµόσιο έχασε 13 δισεκατοµµύρια, που έβαλε για να στηρίξει τη
Eurobank! Με ποιο δικαίωµα τα κάνετε αυτά τα απερίγραπτα
σκάνδαλα;
Τα κατήγγειλα και ήσασταν παρών, όταν ο κ. Στουρνάρας διοριζόταν. Τα κατήγγειλα στη Βουλή από αυτό εδώ το Βήµα και ο
κ. Στουρνάρας ξέρετε τι µου είπε; Κοιτάξτε τα Πρακτικά, κύριε
Χαρδούβελης; «Βεβαίως είχαµε απώλειες, αλλά συµψηφίσαµε
έτσι τις απώλειες που είχαν οι τράπεζες µε το PSI». Δηλαδή, συµψηφίζουµε τις απώλειες των τραπεζών από τη µια µε τον αναβαλλόµενο φόρο και κατά τον Στουρνάρα –γραµµένα στα
Πρακτικά αυτά- συµψηφίζουµε για δεύτερη φορά τις απώλειες
των τραπεζών, εξυπηρετώντας τις απώλειες της συµµετοχής του
ΤΧΣ! Δεν µου λέτε, σε ποια χώρα γίνονται αυτά τα πράγµατα;
Πού ανακαλύψατε όλες αυτές τις µεθοδεύσεις και τις προωθείτε;
Και τότε εδώ συζητούσαµε. Ήταν τότε που ο κ. Στουρνάρας
διοριζόταν Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος. Ο κ. Στουρνάρας ήταν εδώ, εσείς ήσασταν δίπλα του και ανέφερα το σκάνδαλο αυτό και τα επικείµενα σκάνδαλα για την ιδιωτικοποίηση
των τραπεζών µπροστά σας. Δεν µίλησε ο κ. Στουρνάρας. Δείτε
την απάντηση την οποία έχει δώσει στην επιτροπή. Δείτε την
απάντηση και αν είναι απάντηση αυτή. Βεβαίως προήχθη ο κ.
Στουρνάρας για τα θαυµάσια έργα του σε Διοικητή της Τράπεζας
της Ελλάδος.
Δεν ξέρω αν πιστεύετε ότι έτσι θωρακίζεται κιόλας από οποιεσδήποτε συνέπειες των πράξεών του και των πολιτικών που
εφάρµοσε. Δυστυχώς, αυτή είναι η κατάσταση.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Εσείς τι έπρεπε να κάνετε –είναι λίγο κουραστικό, θα ανεχθείτε
να µε ακούσετε κιόλας- κύριε Χαρδούβελη; Γιατί εδώ µιλάµε για
λεφτά του ελληνικού λαού. Μιλάµε για τράπεζες οι οποίες έχουν
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περιέλθει σε δεινή θέση εξαιτίας της πολιτικής των κυβερνήσεων
αλλά και της πολιτικής την οποίαν άσκησαν οι διοικήσεις τους.
Μιλάµε για τραπεζίτες που αυτήν τη στιγµή έχουν αµοιβές οι
οποίες είναι τεράστιες, είναι µυθικές, για το κατάντηµα στο οποίο
έχει περιέλθει ο ελληνικός λαός. Μιλάµε για προνόµια και έσοδα
τα οποία και τώρα, µέσα στην κρίση συνεχίζουν να υπάρχουν.
Τι έπρεπε να κάνετε, λοιπόν;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Παρακαλώ, ολοκληρώνετε, κύριε Λαφαζάνη.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Τελειώνω µε την πρόταση αυτή,
κύριε Πρόεδρε.
Το πρώτο πράγµα που έπρεπε να κάνετε είναι να διαφυλάξετε
ως κόρη οφθαλµού το δηµόσιο χρήµα, τα δανεικά, τα οποία χρεώθηκε ο ελληνικός λαός για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Έπρεπε να τα διαφυλάξετε και τουλάχιστον –αν είναι
δυνατόν εντόκως- να τα πάρει πίσω. Δεν λέω τίποτε άλλο, τουλάχιστον να τα πάρει πίσω.
Εσείς τα σκορπίζετε και τα πετάτε αυτήν την ώρα. Δεν τα υπολογίζετε καθόλου. Τα χρησιµοποιείτε προκειµένου να εξυπηρετήσετε το ιδιωτικό κεφάλαιο, προκειµένου να εξυπηρετήσετε τα
δογµατικά σας σχέδια για τον οικονοµικό έλεγχο της χώρας.
Αυτό κάνετε.
Θα µου πείτε: τι θα µπορούσατε να κάνετε; Θέλετε τον αναβαλλόµενο φόρο που έχετε συµψηφίσει; Έχετε συµψηφίσει, λοιπόν, τις απώλειες των τραπεζών µε µελλοντικές φορολογικές
σας απαλλαγές; Αν θέλετε, λοιπόν, να βάλετε τον αναβαλλόµενο
φόρο στα εποπτικά κεφάλαια των τραπεζών, δεν πρέπει να το
χρησιµοποιήσετε ως άλλοθι για να αγοράσουν φθηνά οι ιδιώτες
και σε µια νύχτα να πάρουν τις τράπεζες στα χέρια τους.
Το ελάχιστο που πρέπει να κάνετε είναι να µετατρέψετε αυτά
τα χρήµατα –περίπου 3 δισεκατοµµύρια, δεν ξέρω πόσα είναιτου αναβαλλόµενου φόρου σε µετοχικό κεφάλαιο των τραπεζών,
στο όνοµα του δηµοσίου. Γιατί είναι και λεφτά του δηµοσίου.
Είναι φόροι που χάνει το δηµόσιο. Μπορεί διαρθρωτικά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε, κύριε
Λαφαζάνη. Ήταν σαφής η πρόταση.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Θα έπρεπε, λοιπόν, τουλάχιστον
αυτό να πράξετε, προκειµένου στοιχειωδώς το δηµόσιο να διασφαλίσει τα χρήµατά του στις τράπεζες.
Βεβαίως θα έπρεπε να καταργήσετε αυτόν τον νόµο για τη µη
συµµετοχή του ΤΧΣ σε τυχόν µελλοντικές αυξήσεις του µετοχικού κεφαλαίου και να βάλετε όριο τουλάχιστον στη διαφύλαξη
των χρηµάτων του ΤΧΣ στις αυξήσεις µετοχικού κεφαλαίου, που
δεν µπορεί να είναι κάτω από τις τιµές κτήσης. Δεν µπορεί να
είναι κάτω από την τιµή κτήσης των µετοχών του ΤΧΣ, δηλαδή
τζάµπα οι µετοχές στους ιδιώτες, προκειµένου να πάρουν την
πλειοψηφία.
Γιατί δεν τα κάνετε αυτά, για να στηρίξετε και το δηµόσιο
χρήµα και τον ρόλο του δηµοσίου στις τράπεζες;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Παρακαλώ, ολοκληρώστε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Τέλος -θα κάνω µία ερώτηση και
κατεβαίνω από το Βήµα, κύριε Πρόεδρε- θέλουµε να µας διευκρινίσετε, κύριε Χαρδούβελη, αν αυτή η τροπολογία την οποία
καταθέτετε έχει την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Θέλουµε να το ξέρουµε -νοµίζω ότι κι εσείς θα έχετε ενδιαφερθεί γι’ αυτό- και θέλουµε την
απάντησή σας.
Εν πάση περιπτώσει, σας καλούµε αυτήν την ώρα να αποσύρετε αυτήν τη σκανδαλώδη τροπολογία. Αν επιµένετε στο σκάνδαλο, τουλάχιστον να την εισαγάγετε κατά τον Κανονισµό και το
Σύνταγµα, όχι µε αυτήν τη διαδικασία. Αποσύρετέ την τώρα για
να γίνει ουσιαστική συζήτηση και µέσα στη Βουλή και ανάµεσα
στους φορείς και µέσα στην κοινωνία. Μην προσπαθείτε να περάσετε στα µουλωχτά αυτήν την τροπολογία σε µία µέρα, παράνοµα, µε την κάλυψη των µέσων µαζικής ενηµέρωσης, την οποία
εξασφαλίζει το τραπεζικό χρήµα.
Αυτά τα πράγµατα είναι ασυγχώρητα, έχουν συνέπειες. Και µη
νοµίζετε ότι αυτές οι συνέπειες θα παραγραφούν. Δεν παραγράφεται καµµία συνέπεια.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Παρακαλώ, µην κα-
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ταχράστε την ανοχή του Προεδρείου.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Οι τράπεζες µε λεφτά του δηµοσίου δεν µπορεί να χαρίζονται στα ιδιωτικά κεφάλαια.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κύριε Υπουργέ,
κύριε Χαρδούβελη, θέλετε να απαντήσετε τώρα ή να πάρει τον
λόγο ο κ. Μωραΐτης;
ΓΚΙΚΑΣ ΧΑΡΔΟΥΒΕΛΗΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Θα µιλήσω τώρα, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ορίστε, κύριε
Υπουργέ, έχετε τον λόγο για οκτώ λεπτά.
ΓΚΙΚΑΣ ΧΑΡΔΟΥΒΕΛΗΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Κυρίες
και κύριοι Βουλευτές, θα ήθελα να ενηµερώσω το Τµήµα για την
τροπολογία του Υπουργείου Οικονοµικών. Η τροπολογία έχει
τρεις παραγράφους, µε κυριότερη την πρώτη, στην οποία έγινε
αναφορά.
Σε ό,τι αφορά, λοιπόν, την πρώτη παράγραφο, πριν διευκρινίσω την τροποποίηση που εισάγει, θα ήθελα να εξηγήσω τι ακριβώς είναι ο αναβαλλόµενος φόρος και πώς εφαρµόζεται σήµερα,
κάνοντας µια σύντοµη ιστορική αναδροµή.
Ο αναβαλλόµενος φόρος ισχύει σε όλες τις χώρες του κόσµου, υπάρχει σε όλες τις οικονοµικές καταστάσεις των εταιρειών οι οποίες συντάσσονται βάσει των διεθνών λογιστικών
προτύπων. Το 2012, λόγω της αναδιάρθρωσης του ελληνικού
χρέους, το ποσό της αναβαλλόµενης φορολογίας που προέκυψε
από το κούρεµα των οµολόγων αποφασίστηκε τότε, µε νοµοθετική ρύθµιση, να αποσβεστεί σε τριάντα έτη.
Σήµερα, όπως έχει διαµορφωθεί το συνολικό ποσό της αναβαλλόµενης φορολογίας, που είναι περίπου 10 δισεκατοµµύρια,
προσµετράται κανονικά στον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας των
τραπεζών.
Αυτό, όµως, αλλάζει από την 1-1-2014 µε την εφαρµογή νέου
εποπτικού πλαισίου, του γνωστού ως Βασιλεία ΙΙΙ. Βάσει των νέων
κανόνων προβλέπεται σταδιακή µείωση στην εποπτική αξία της
αναβαλλόµενης φορολογίας κατά τα επόµενα δέκα έτη.
Το δεύτερο που συνέβη το 2014 είναι ότι εν όψει της ανάληψης
της εποπτείας από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα των εκατόν
είκοσι περίπου µεγαλύτερων ευρωπαϊκών τραπεζών διενεργείται
άσκηση προσοµοίωσης ακραίων καταστάσεων, τα λεγόµενα
stress tests, µε βάση νέους και αυστηρότερους κανόνες που υιοθέτησε πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η επίπτωση της Βασιλείας ΙΙΙ στην εποπτική αξία της αναβαλλόµενης φορολογίας απασχόλησε ιδιαίτερα τις χώρες του ευρωπαϊκού Νότου. Οι κυβερνήσεις των χωρών αυτών προέβησαν σε
αλλαγές του νοµικού τους πλαισίου, έτσι ώστε η αναβαλλόµενη
φορολογική απαίτηση να απεξαρτηθεί από τη µελλοντική κερδοφορία των πιστωτικών τους ιδρυµάτων, µε σκοπό να συνεχίσει
να προσµετράται στα ίδια κεφάλαια.
Αντίστοιχα, λοιπόν, και η Ελλάδα µε την παρούσα ρύθµιση θα
εξασφαλίσει ότι οι ελληνικές τράπεζες θα κριθούν ως προς την
κεφαλαιακή τους επάρκεια σε συνθήκες ανάλογες αυτών που
ισχύουν για τις άλλες χώρες του Νότου.
Ο συγκεκριµένος µηχανισµός προβλέπει ότι ο αναβαλλόµενος
φόρος από τις ζηµιές του PSI plus, αλλά και αυτός που θα προκύψει από την ενεργητική αναδιάρθρωση των δανείων θα αναγνωρίζεται στα εποπτικά κεφάλαια των τραπεζών, υπό την
προϋπόθεση ότι δεν θα εξαρτάται από τη µελλοντική κερδοφορία τους.
Έτσι στην ακραία περίπτωση που για τα επόµενα τριάντα χρόνια οι τράπεζες δεν εµφανίσουν κέρδη, το δηµόσιο θα καταβάλλει το ποσό που αντιστοιχεί στον αναβαλλόµενο φόρο. Η
δέσµευση αυτή δεν παρέχεται δωρεάν από το δηµόσιο. Οι τράπεζες θα υποχρεωθούν να αποδώσουν δωρεάν µετοχές αντίστοιχης αξίας προς το δηµόσιο.
Σε κάθε περίπτωση είναι δέσµευση καθαρά θεωρητικού περιεχοµένου, δεδοµένου ότι είναι πρακτικά αδύνατον να λειτουργεί
το τραπεζικό σύστηµα για τόσο µεγάλο χρονικό διάστηµα χωρίς
κέρδη.
Το όφελος από την εφαρµογή του συγκεκριµένου µηχανισµού
είναι, πρώτον, η ισχυροποίηση των εποπτικών κεφαλαίων των ελληνικών τραπεζών στο πλαίσιο της τρέχουσας αξιολόγησης της
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Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και, δεύτερον, η δυνατότητα
να συνεχίσουν να λειτουργούν ισότιµα σε σχέση µε τον ευρωπαϊκό ανταγωνισµό.
Η εξέλιξη αυτή βοηθάει στη διατήρηση της σταθερότητας του
τραπεζικού συστήµατος, µε πολλαπλά οφέλη για την ελληνική
οικονοµία. Πρώτον, καθιστά τις ελληνικές τράπεζες πιο ελκυστικούς επενδυτικούς στόχους, προσαυξάνοντας δυνητικά και το
ενδεχόµενο τίµηµα πώλησης για τα ποσοστά που διατηρεί το ελληνικό δηµόσιο, το οποίο, όπως είναι γνωστό, σήµερα είναι ο µεγαλύτερος µέτοχος στις τέσσερεις συστηµικές τράπεζες.
Δεύτερον και κυριότερο, µειώνει την πιθανότητα ενεργοποίησης των περίπου 11,4 δισεκατοµµυρίων ευρώ αποθεµατικών
του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας. Μέσω της αναγνώρισης του αναβαλλόµενου φόρου περιορίζονται οι κεφαλαιακές ανάγκες των ελληνικών τραπεζών µετά τις ασκήσεις
προσοµοίωσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Και, σε περίπτωση που χρειαστούν, τα αναγκαία κεφάλαια θα είναι λιγότερα και εποµένως θα µπορούν πιο εύκολα να αναζητηθούν από
τον ιδιωτικό τοµέα.
Αν όµως δεν αναγνωριστεί ο αναβαλλόµενος φόρος, αυτό
µπορεί να συνεπάγεται, ενδεχοµένως, µερική χρήση του αποθέµατος του ΤΧΣ και είναι κάτι που ασφαλώς δεν επιθυµούµε.
Συνοψίζοντας, η προτεινόµενη ρύθµιση εξασφαλίζει πλήρως
το δηµόσιο συµφέρον και τα χρήµατα των Ελλήνων φορολογουµένων, ενεργοποιώντας ένα εργαλείο που έχει στο θεσµικό της
οπλοστάσιο η χώρα και έχει ήδη αξιοποιηθεί αντίστοιχα από
κράτη που αντιµετωπίζουν παρόµοιες προκλήσεις. Σας λέω, λοιπόν, ότι µε τα stress tests θα έχουµε περισσότερες δυνατότητες
επίλυσης του προβλήµατος των κόκκινων δανείων και παροχής
ρευστότητας στην πραγµατική οικονοµία.
Επανερχόµενος στην τροπολογία σάς αναφέρω ότι στην παράγραφο 2 προβλέπεται η χορήγηση παράτασης του χρόνου
θέσης σε εκκαθάριση της «ΟΔΙΕ Α.Ε.» κατά έξι µήνες, προκειµένου να διασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρξει κενό ανάµεσα στη διακοπή της λειτουργίας της «ΟΔΙΕ Α.Ε.» και την έναρξη της
λειτουργίας του παραχωρησιούχου.
Τέλος, µε την παράγραφο 3 της ίδιας τροπολογίας µεταφέρονται στη Διεύθυνση Οικονοµικής Διαχείρισης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονοµικού του Υπουργείου Οικονοµικών από
1-10-2014 η διαχείριση και η διεκπεραίωση όλων των εκκρεµών
θεµάτων και υποθέσεων που αφορούν τα κρατικά λαχεία, ο µηχανογραφικός και λοιπός εξοπλισµός καθώς και οι διαθέσιµοι
πόροι, ο προϋπολογισµός και το υφιστάµενο προσωπικό, µε την
ίδια σχέση εργασίας, της Διεύθυνσης Κρατικών Λαχείων, µε
σκοπό την εύρυθµη και αδιάλειπτη λειτουργία της διοίκησης.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε τον
κύριο Υπουργό.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, ο κύριος Υπουργός
έχει καταθέσει και άλλη τροπολογία, την 1849/96.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ο κ. Χαρδούβελης;
ΓΚΙΚΑΣ ΧΑΡΔΟΥΒΕΛΗΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Όχι, µία.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Δεν τις ξέρει, έχει χάσει τον λογαριασµό.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Είναι για επενδυτικά σχέδια και πολλά
άλλα.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Για το παράκτιο µέτωπο.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Αυτά τα ξέρει και ο κ. Δένδιας;
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ωραία, αν χρειαστεί,
θα επανέλθουµε και αν ο Υπουργός θέλει τον λόγο, θα τον πάρει.
Ίσως είναι του Υπουργείου Ανάπτυξης.
Κύριε Υπουργέ, πόσο χρόνο θα χρειαστείτε;
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Δύο λεπτά,
κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Τον λόγο έχει ο κύριος Υπουργός για τρία λεπτά.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Ευχαριστώ,
κύριε Πρόεδρε.
Το Υπουργείο Υγείας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχει καταθέσει µία τροπολογία η οποία είναι εµπρόθεσµη. Κατ’ αρχάς,
θα ήθελα να σας εξηγήσω τον λόγο για τον οποίο κατατίθεται ως
τροπολογία, αν και ο λόγος είναι προφανής και µόνο από την
ανάγνωση της τροπολογίας. Αφορά ουσιαστικά δύο παρατάσεις
για δύο ζητήµατα τα οποία λήγουν στις 30 Σεπτεµβρίου. Άρα ο
λόγος είναι το κατεπείγον. Συνέχεται, λοιπόν, µε το συγκεκριµένο
νοµοσχέδιο, λόγω του κατεπείγοντος της ρυθµίσεως που πρέπει
να γίνει.
Τι είναι αυτό για το οποίο ζητάµε να εγκρίνετε την παράταση;
Αφ’ ενός οι συµβάσεις που έχουν οι γιατροί µε τον ΕΟΠΥΥ και
λήγουν στις 30 Σεπτεµβρίου. Ζητάµε, λοιπόν, να δεχθείτε την παράταση µέχρι 31 Δεκεµβρίου. Γιατί αυτή η παράταση; Διότι στην
πραγµατικότητα υπάρχει σε εξέλιξη ένας καινούργιος τρόπος,
ουσιαστικά, µε τον οποίο θα συµβληθούµε µε τους γιατρούς του
ΕΟΠΥΥ. Πηγαίνουµε σε ένα ελεύθερο σύστηµα συµβάσεων των
γιατρών µε τον ΕΟΠΥΥ, το οποίο θα παρουσιάσουµε στο αµέσως
επόµενο χρονικό διάστηµα.
Προκειµένου, όµως, να ετοιµαστεί αυτό, χρειαζόµαστε αυτήν
την πρόσθετη παράταση. Θα είναι ένα σύστηµα πιο ανοιχτό, θα
εξασφαλίζει πολύ πιο ανοιχτή πρόσβαση γιατρών µε τον ΕΟΠΥΥ.
Ουσιαστικά, θα συνδέει τους γιατρούς µε τον αριθµό των επισκέψεων και όχι µε την παράταση όποιων ήδη ήταν συµβεβληµένοι. Όµως αυτό θέλουµε να το επεξεργαστούµε στις
λεπτοµέρειές του και χρειαζόµαστε αυτήν τη µικρή παράταση,
ώστε να µην υπάρξει πρόβληµα.
Το δεύτερο είναι µία παράταση που αφορά µετακινήσεις προσωπικού που έχουν γίνει εντός της ιδίας υγειονοµικής περιφέρειας, στο πλαίσιο της µεταρρύθµισης. Έχουν καλυφθεί
ανάγκες. Συγκεκριµένα, όµως, µας ενδιαφέρει η κάλυψη προσωπικού στο Ογκολογικό Νοσοκοµείο «Οι ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ». Έχει
µετακινηθεί προσωπικό εκεί και υπάρχει ανάγκη να διατηρηθούν
αυτές οι τρίµηνες συµβάσεις για ένα τρίµηνο ακόµα, µέχρι να
δοθεί οριστική λύση στο ζήτηµα του προσωπικού στο Ογκολογικό.
Γι’ αυτά τα δύο θέµατα στην πραγµατικότητα ζητάµε από το
Τµήµα να εγκρίνει τις παρατάσεις.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε κι
εµείς, κύριε Υπουργέ.
Τον λόγο έχει ο Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
κ. Δένδιας.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ (Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Πρόεδρε, καταθέτω αµέσως για τα Πρακτικά ορισµένες
νοµοτεχνικές βελτιώσεις, για να διανεµηθούν.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ. Νικόλαος Δένδιας καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες νοµοτεχνικές βελτιώσεις, οι οποίες έχουν ως εξής:
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ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ (Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας): Θα σας αναγνώσω στη συνέχεια ποιες υπουργικές
και βουλευτικές τροπολογίες γίνονται αποδεκτές.
Κατ’ αρχάς, κύριοι συνάδελφοι, θα σας παρακαλέσω να µε
υποστείτε για δυο-τρία λεπτά, όσον αφορά το νοµοθέτηµα: «Ρύθµιση θεµάτων Εφοδιαστικής», το οποίο νοµίζω ότι έχει µια σηµασία.
Πριν, όµως, πω αυτό, θα ήθελα να σχολιάσω και να παρακαλέσω, ακριβώς λόγω και της κρισιµότητας των συνθηκών αλλά
και της ανάγκης ενός νοήµονος διαλόγου, να µην υπάρχουν στη
µεταξύ µας συζήτηση κορόνες του τύπου «σκάνδαλο» κ.λπ.. Είδατε µετά ότι δεν ήταν τροπολογία την οποία είχα συγγράψει
εγώ. Γνωρίζετε καλά, µιας και είστε όλοι έµπειροι, ότι ο Υπουργός ο οποίος εισάγει νοµοθέτηµα, προσυπογράφει τις τροπολογίες των άλλων Υπουργών. Ήταν του Υπουργείου Οικονοµικών.
Ήρθε, όµως, εδώ ο κ. Χαρδούβελης και νοµίζω ότι εξήγησε µέσα
σε επτά λεπτά ακριβώς περί τίνος επρόκειτο. Προς τι, λοιπόν,
όλη αυτή η προηγούµενη ένταση, η οποία εν πάση περιπτώσει
δεν βοηθάει και τον ουσιαστικό διάλογο µεταξύ µας σε µια σειρά
από θέµατα;
Περαιτέρω θέλω να σας πω ότι εγώ έχω κάνει δεκτή την
υπουργική τροπολογία 1821/81, των κυρίων Σταϊκούρα, Μητσοτάκη, Βορίδη και Βρούτση, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί µε τη
βουλευτική τροπολογία 1848/95.
Επίσης, έχω κάνει δεκτή την τροπολογία 1829/82 της κ. Όλγας
Κεφαλογιάννη. Δεν είναι εδώ η κ. Κεφαλογιάννη να την υποστηρίξει, γι’ αυτό θα σας πω περί τίνος πρόκειται. Αφορά µόνο την
έναρξη ισχύος προηγούµενου νοµοθετικού πλαισίου του ν.
4276/2014 που έχει ψηφίσει η Βουλή.
Επίσης δεκτή γίνεται η τροπολογία 1833/85, που µόλις ανέπτυξε ο συνάδελφος Υπουργός, κ. Βορίδης.
Επίσης 1834/86, την οποία ανέπτυξε προ ολίγου ο Υφυπουργός κ. Λαµπρόπουλος, και 1843/90, την οποία µόλις προηγουµένως ανέπτυξε ο Υπουργός Οικονοµικών κ. Χαρδούβελης.
Επίσης, δεν έχω λόγο, παρ’ ότι δεν βρίσκεται εδώ, να µην κάνω
αποδεκτή και την τροπολογία 1842/14 του κ. Κικίλια, που αναφέρεται στα ζητήµατα που αφορούν την αντιπυρική περίοδο. Απευθύνατε σε εµένα τα ερωτήµατα, αλλά δεν είµαι εγώ ο αρµόδιος
Υπουργός. Φαντάζοµαι ότι µέχρι το τέλος της συνεδριάσεως ο
κ. Κικίλιας θα έρθει εδώ και θα απαντήσει σε αυτά τα οποία εσείς
έχετε καταθέσει.
Επίσης, δεν έχω λόγο να µην κάνω αποδεκτή και την τροπολογία 1845/14 του κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, που αφορά θέµατα
σχετικά µε την πλήρωση θέσεων προϊσταµένων γενικών διευθύνσεων Υπουργείων. Μου εξήγησε το περιεχόµενό της και είµαι βέβαιος ότι θα έρθει και θα το εξηγήσει και στην Εθνική
Αντιπροσωπεία.
Επίσης, δεν έχω λόγο να µην κάνω δεκτή –την ανέπτυξε και
ενώπιόν σας- τη µε γενικό αριθµό 1844 και ειδικό 91, την οποία
κατέθεσε ο συνάδελφος κ. Γεωργαντάς και την ανέπτυξε προηγουµένως.
Νοµίζω ότι αυτό κλείνει τον τυπικό κύκλο ως προς τις τροπολογίες. Θα ήθελα τώρα να σας πω τις νοµοτεχνικές βελτιώσεις,
ευχαριστώντας σας για την υποµονή σας. Τις έχω καταθέσει ήδη
στον κύριο Πρόεδρο.
Κατ’ αρχάς, στο τέλος του τίτλου του σχεδίου νόµου προστίθενται οι λέξεις «και άλλες διατάξεις», που έχουν παραλειφθεί.
Υπάρχει αντικατάσταση του άρθρου 6, διότι υπήρχε ανάγκη
επαναδιατύπωσης για λόγους σαφηνείας.
Σηµαντική είναι η παράγραφος 1 του άρθρου 7, διότι εκ παραδροµής είχε γραφτεί «Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων». Στην επιτροπή ανεδείχθη ότι έπρεπε να γραφτεί
«Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας» και ευχαριστώ
τους συναδέλφους της επιτροπής για την υπόδειξη του σφάλµατος.
Η περίπτωση δ’ της παραγράφου 5 του άρθρου 7, επίσης, αναδιατυπώνεται.
Στο άρθρο 7, επίσης, γίνεται η προσθήκη «γραµµατειακής υποστήριξης του Συµβουλίου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
από το Υπουργείο Ανάπτυξης».
Στο άρθρο 13 παράγραφος 7, επίσης, γίνεται προσθήκη.
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Επίσης, αυτό το οποίο είναι σηµαντικό και παρακαλώ για την
προσοχή σας είναι στο άρθρο 14 στην παράγραφο 1, όπου η
λέξη «πεντακοσίων» αντικαθίσταται από τη λέξη «τριακοσίων».
Αυτό γίνεται καθ’ υπόδειξη των τοποθετήσεων που έγιναν στην
επιτροπή από τον εισηγητή της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κοντογιάννη, από τον εισηγητή του ΠΑΣΟΚ κ. Μωραΐτη και άλλους συναδέλφους. Πρέπει να πω ότι ζητήθηκε και η γνώµη της
επιτροπής για την εφοδιαστική. Για τη σοβαρότητα του πράγµατος, επειδή είχατε την καλοσύνη να το θίξετε, αγαπητή κυρία συνάδελφε, στην επιτροπή, ζήτησα από τον κ. Ζηλιασκόπουλο να
µου κάνει και έγγραφη εισήγηση επ’ αυτού, να αποτελεί τµήµα
του θεσµικού φακέλου του Υπουργείου, για να µη θεωρηθεί ότι
η Εθνική Αντιπροσωπεία νοµοθετεί κατά παραχώρηση συµφερόντων ιδιωτών ή οτιδήποτε άλλο.
Επίσης, αποδέχοµαι και τις παρατηρήσεις των συναδέλφων
ως προς το µέγιστο ύψος από δεκαοκτώ µέτρα στα είκοσι πέντε
στην ίδια περίπτωση.
Υπάρχουν άλλες τέσσερις περιπτώσεις που είναι µικρές µεταβολές εκ σφαλµάτων, όπως οι λέξεις «Δεύτερου Κεφαλαίου» που
έπρεπε να είναι «Τρίτου Μέρους» ή ο τίτλος του άρθρου 16.
Αυτό που ίσως έχει σηµασία και πρέπει να το παρατηρήσετε
είναι στο άρθρο 17. Αναγράφεται ότι σε «επιχειρήσεις εφοδιαστικής αλυσίδας, όπου οι δραστηριότητες αυτού του τύπου καταλαµβάνουν τουλάχιστον το 60% της συνολικής εκτάσεως, το
υπόλοιπο καταλαµβάνεται από δραστηριότητες που υπάγονται
στο Δεύτερο Μέρος».
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Αυτά ήθελα να πω ως προς το τυπικό µέρος. Εξάντλησα επτά
λεπτά από τον χρόνο µου για τα τυπικά και µε συγχωρείτε, κύριε
Πρόεδρε, αλλά θα είµαι συντοµότατος στα υπόλοιπα.
Κύριοι συνάδελφοι, αυτό το νοµοθέτηµα είναι ένα σηµαντικό
νοµοθέτηµα. Το µέγιστο τµήµα για την πατρότητα του νοµοθετήµατος δεν το έχω εγώ, το έχει ο παριστάµενος στην Αίθουσα
προκάτοχός µου, ο συνάδελφος Κωστής Χατζηδάκης, όπως σας
είπα και στην επιτροπή. Είναι σηµαντικό γιατί; Διότι εισάγει στην
ελληνική πραγµατικότητα µία νέα αντίληψη, εκτός από την κάλυψη µίας προφανούς ανάγκης.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όπως επανειληµµένως έχουµε
συζητήσει, απαιτείται συνολικά αλλαγή οικονοµικού µοντέλου.
Εάν δεν µπορέσουµε να οδηγηθούµε σε ένα νέο µοντέλο οικονοµικής δραστηριότητας στη χώρα, ανεξαρτήτως εξόδου από το
µνηµόνιο, η χώρα θα επανέλθει σε ορατό µέλλον στην κρίση. Για
να γίνει αυτό, χρειάζεται να προσαρµόσουµε την Ελλάδα στη νέα
ευρωπαϊκή και διεθνή πραγµατικότητα. Τα κέντρα logistics είναι
ένα τµήµα αυτής της νέας πραγµατικότητας, µπορούν να προσφέρουν µόνα τους µία αύξηση τριών, τεσσάρων µονάδων στο
ΑΕΠ -τεράστιο µέγεθος- αλλά αποτελούν και τµήµα µίας συνολικής τοποθέτησης απέναντι στη σύγχρονη πραγµατικότητα.
Γι’ αυτό και µε λύπησε, πρέπει να σας πω, σε πολλές τοποθετήσεις, µία αντίληψη φοβική απέναντι στο νέο, ότι θα χαθούν θέσεις εργασίας, ότι θα µείνουν άνθρωποι άνεργοι. Βεβαίως η
οικονοµία εξελίσσεται, αλλά τέτοιες παρεµβάσεις στην οικονοµία
είναι τεράστιο σφάλµα να τις αντιµετωπίζουµε µε τη φοβικότητα
του παρελθόντος. Πρέπει να τη δούµε, όπως και άλλα πράγµατα,
σαν ευκαιρίες για το µέλλον.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, για την ανοχή σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Και εµείς σας ευχαριστούµε, κύριε Υπουργέ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω το
δελτίο επίκαιρων ερωτήσεων της Τρίτης 30 Σεπτεµβρίου 2014.
ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (Άρθρα 29 παράγραφος 1 και 130 παράγραφος 8 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 95/25-9-2014 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Αρκαδίας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Ανδρέα Λυκουρέντζου προς
τoν Υπουργό Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε τη στελέχωση της Υπηρεσίας Φύλαξης Εγκαταστάσεων
Κράτησης Αλλοδαπών Κορίνθου µε µόνιµο προσωπικό.
2. Η µε αριθµό 98/25-9-2014 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού
Επικρατείας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Μά-
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νιας Παπαδηµητρίου προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε τη διενέργεια έρευνας για
απόδοση ευθυνών για την επίθεση των ΜΑΤ κατά εργαζοµένων
του νοσοκοµείου «Ευαγγελισµός» στα εγκαίνια της νέας πτέρυγας.
3. Η µε αριθµό 100/25-9-2014 επίκαιρη ερώτηση του πρώην
Προέδρου της Βουλής και Βουλευτή Β’ Αθηνών του Πανελλήνιου
Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Απόστολου Κακλαµάνη προς τον
Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την πρόταση νοµοθέτησης
τεκµηρίου (µαχητού) περί µη καταβολής των νοµίµων φόρων για
σηµαντικά ποσά που έχουν διαρρεύσει από 1-1-2009 µέχρι 17-62012 στο εξωτερικό και επιβολής φόρου 30-40% ανά ύψος
ποσού και µείωσής του στο ήµισυ για ποσά που «επαναπατρίζονται» για µια πενταετία, τουλάχιστον, στην Ελλάδα.
4. Η µε αριθµό 101/25-9-2014 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Έβρου των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Μαρίνου Ουζουνίδη προς
τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη µεταβίβαση του Δηµοτικού Κάµπινγκ Αλεξανδρούπολης στο ΤΑΙΠΕΔ.
5. Η µε αριθµό 99/25-9-2014 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Τρικάλων της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Γεωργίου Κυρίτση
προς τους Υπουργούς Εσωτερικών και Οικονοµικών, σχετικά µε
τα δάνεια που έχουν λάβει από τις ελληνικές τράπεζες τα πολιτικά κόµµατα της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ.
6. Η µε αριθµό 102/25-9-2014 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Νοµού Αττικής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Ιωάννη
Γκιόκα προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά
µε την αύξηση των ωρών Φυσικής Αγωγής στα σχολεία, σύµφωνα µε τις ανάγκες κάθε ηλικίας.
7. Η µε αριθµό 97/25-9-2014 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Β’ Αθηνών των Ανεξάρτητων Δηµοκρατικών Βουλευτών κ. Δηµητρίου Ανδρουλάκη προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε
τις δηλώσεις του Υπουργού στη γερµανική εφηµερίδα «HANDELSBLATT» περί σχεδιαζόµενου προγράµµατος της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας για αγορά ενυπόθηκων τίτλων ABS.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θέλω να ρωτήσω κάτι
τον κύριο Υπουργό. Δηλαδή, τις δύο υπουργικές τροπολογίες
για το παράκτιο µέτωπο του Υπουργείου Οικονοµικών και του κ.
Μανιάτη της Κλιµατικής Αλλαγής. Δεν τις κάνει αποδεκτές ο κύριος Υπουργός; Αυτό, δηλαδή, µας είπε τώρα εδώ;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Συγγνώµη, κύριε
Υπουργέ, θέτει ένα ερώτηµα ο κύριος συνάδελφος, µπορείτε να
του απαντήσετε;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ (Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας): Θα απαντήσω στον κύριο συνάδελφο, γιατί το
άκουσα και προηγουµένως.
Εάν έχετε την καλοσύνη να αναγνώσετε αυτό το θέµα του παρακτίου µετώπου, αυτό τι αφορά; Αφορά το εξής απλό. Διάφοροι
διαγωνισµοί ακινήτων είχαν ξεκινήσει από την ΕΤΑΔ. Αυτό το
οποίο λέει µέσα η τροπολογία είναι ότι συνεχίζονται από το παράκτιο µέτωπο. Αυτό λέει.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Άρα κάνετε αποδεκτή αυτήν την…
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ (Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας): Βεβαίως την κάνω αποδεκτή, όπως…
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Άρα κάνετε αποδεκτές και τις άλλες
δύο!
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ (Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας): Κύριε συνάδελφε, το Κοµµουνιστικό Κόµµα δεν µας
έχει συνηθίσει σε τέτοια εκρηκτικότητα.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κύριε Υπουργέ, δεν το αναφέρατε, γι’
αυτό το λέω.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ (Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας): Εάν προσέξατε, συνοµιλούσα πίσω µε τον συνάδελφο, ακριβώς για να δούµε εάν κάλυψα όλα τα θέµατα τα
οποία τέθηκαν από εσάς ή άφησα ένα κενό. Σας ευχαριστώ που
µου δίνετε την ευκαιρία προφανώς να καλύψω κάποιο κενό, διότι
φαίνεται ότι κάτι ξέχασα.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Και εµείς σας ευχαριστούµε.
Ο κ. Δρίτσας έχει τον λόγο.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Προσπαθώ να καταλάβω τι ακριβώς

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

κάνει αυτή η Κυβέρνηση. Δεν µπορώ να µη σκεφθώ πως πάνω
στον πανικό της ότι µπορεί πολύ γρήγορα να µη βρίσκεται στη
θέση της διακυβέρνησης της χώρας σπεύδει να τελειώνει µε ό,τι
υπάρχει. Διότι είναι γνωστό, κύριε Πρόεδρε, ότι αυτή η Βουλή
στην αρχή του καλοκαιριού έκλεισε πριν την ώρα της, µε το αιτιολογικό ότι δεν υπήρχε νοµοθετικό έργο. Έκτοτε, ακολούθησε
βοµβαρδισµός νοµοθετηµάτων, όχι απλώς πολύ σηµαντικών,
αλλά και πολύ κρίσιµων και πολύ ουσιωδών, αλλά και ορυµαγδός
τροπολογιών της τελευταίας στιγµής.
Αυτό που συνέβη σήµερα, όµως, δεν έχει ξανασυµβεί. Τροπολογία για τον αναβαλλόµενο φόρο στις 6.00’ η ώρα το απόγευµα,
αφού έχει ολοκληρωθεί και έχει ψηφισθεί επί της αρχής το νοµοσχέδιο και εκκρεµεί η συζήτηση επί των άρθρων και εν συνεχεία τροπολογία στις 10.00’ το πρωί ο κ. Μητσοτάκης και εν
συνεχεία τροπολογίες στις 12.00’ το µεσηµέρι ο κ. Μανιάτης, ο
κ. Χαρδούβελης και ο κ. Δένδιας. Τι βιάζονται; Τι τρέχουν να προλάβουν; Τι ακριβώς ανησυχία έχουν; Μήπως προαναγγέλλουν
την πτώση της Κυβέρνησης; Αυτό είναι η απλή σκέψη που µπορεί
να κάνει ο ελληνικός λαός.
Πανικός στα υπουργικά έδρανα! Πανικός στα υπουργικά
γραφεία! Εµείς µπορούµε να κατανοήσουµε αυτόν τον πανικό,
διότι τα κυβερνητικά αδιέξοδα είναι πλήρη. Βεβαίως! Τι σηµαίνει,
όµως, αυτό; Ότι πρέπει να εφεύρουµε µία Βουλή, η οποία θα
είναι ΚΕΠ; Δηλαδή κάθε Υπουργός θα πηγαίνει εκεί, θα παίρνει
µία σφραγίδα και θα εγκρίνεται το νοµοσχέδιό του ή η
τροπολογία του εν είδει κέντρου εξυπηρέτησης πολιτών στο
κυβερνητικό επίπεδο;
Κοινοβούλιο είναι, κύριε Υπουργέ, που σηµαίνει διαβούλευση,
που σηµαίνει έλεγχος, που σηµαίνει αναζήτηση συνθέσεων ή και
βελτιώσεων κάθε είδους, που σηµαίνει συγκρότηση δικαιωµάτων
της Αντιπολίτευσης, που σηµαίνει όλα αυτά τα πράγµατα.
Εάν νοµίζετε ότι έχετε ιδιοκτησιακή σχέση µε το Κοινοβούλιο
και σας ανήκει, απατάστε! Έχετε µία τυπική πλειοψηφία εδώ
µέσα. Στον λαό δεν την έχετε. Εν πάση περιπτώσει, όµως, ακόµα
και αυτή λειτουργεί µε κάποιους νόµους, µε ένα Σύνταγµα, µε
έναν Κανονισµό της Βουλής, µε µία αποδοχή στοιχειωδών
κανόνων. Είναι αυτό κοινοβουλευτική διαδικασία; Έχει καµµία
σχέση αυτό µε τη δηµοκρατία;
Το µέγα ερώτηµα είναι το εξής: Γιατί επείγεστε; Δεν είστε
επιµελείς, ώστε να τα ετοιµάζετε στην ώρα τους και να µπορείτε
να έχετε τον χρόνο κανονικής διαδικασίας; Σας πιέζουν κάποιες
δυνάµεις εκ του εξωτερικού ή και εκ του εσωτερικού; Λειτουργείτε
όπως τύχει ή ακριβώς θέλετε να µην αποδέχεστε τη διαδικασία
του κοινοβουλευτικού ελέγχου και της κοινοβουλευτικής
λειτουργίας; Κάτι από όλα ή και όλα µαζί! Ο πανικός, όµως, είναι
ολοφάνερος.
Ήταν αποκαλυπτικός ο κύριος Υπουργός Οικονοµικών κ.
Χαρδούβελης, στην παρουσίαση της τροπολογίας 1843/90 για
τον αναβαλλόµενο φόρο. Ήδη οι προηγούµενοι συνάδελφοι
εξήγησαν τι είναι, γιατί πρόκειται για ένα ζήτηµα για το οποίο ο
ελληνικός λαός και ευρύτερα η κοινωνία, προφανώς, δεν έχει
προσλαµβάνουσες παραστάσεις. Θα έλεγα ότι είναι µία
συζήτηση ειδικών. Όµως είναι ένα τόσο σοβαρό θέµα, το οποίο
αφορά την ελληνική κοινωνία, και θα έπρεπε πραγµατικά µέσα
από τη συζήτηση αυτή να έχει τη δυνατότητα να ενηµερωθεί ο
ελληνικός λαός περί τίνος πρόκειται.
Ο Υπουργός ήταν πραγµατικά αποκαλυπτικός. Μας εξήγησε
ο κύριος Υπουργός ότι η ρύθµιση αυτή εξυπηρετεί το δηµόσιο
συµφέρον, όταν ο αναβαλλόµενος φόρος είναι ο φόρος που θα
έπρεπε να είχαν καταβάλει οι τράπεζες στο ελληνικό δηµόσιο και
τους χαρίστηκε γιατί είχαν υπάρξει οι περικοπές του PSI.
Ωραία, όµως, την ίδια στιγµή, πέραν των περικοπών του PSI,
υπήρχε και η χρηµατοδότηση, η ανακεφαλαιοποίηση των
τραπεζών µε χρήµατα του ελληνικού λαού. Να πούµε, δηλαδή,
ότι από τη µία µεριά γίνεται κατανοητό ότι χρειάζεται µία ρύθµιση
για να επιβιώσουν, αλλά από την άλλη µεριά βλέπουµε ότι οι
ρυθµίσεις αυτές είναι µονόµπαντες, µονοδροµικές, υπέρ των
τραπεζών και χωρίς αντάλλαγµα για τον ελληνικό λαό.
Έρχεται τώρα, για να ισχυροποιηθούν τα εποπτικά κεφάλαια
των συστηµικών τραπεζών, η ρύθµιση αυτή, την οποία -όπως
πολύ εύστοχα εξήγησε ο κ. Υπουργός- η Βασιλεία ΙΙΙ δεν την
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αναγνωρίζει. Έρχεται τώρα να κατοχυρώσει η ελληνική
Κυβέρνηση τη δυνατότητα ισχυροποίησης αυτών των εποπτικών
κεφαλαίων εν όψει των stress tests και της διαδικασίας που
επίκειται για την αξιολόγηση του δυναµισµού των τραπεζών.
Αυτό, όµως, όχι για τα ασφαλιστικά ταµεία, όχι για τους
οµολογιούχους, όχι για οτιδήποτε έχει να κάνει µε άµεσο όφελος
του ελληνικού λαού, αλλά µόνο για τις τράπεζες και ειδικά τις
τράπεζες τις συστηµικές, που διαρκώς και περισσότερο η
ελληνική Κυβέρνηση αποποιείται των δικαιωµάτων του δηµοσίου
για τον έλεγχό τους και διαρκώς και περισσότερο τους δίνει τη
δυνατότητα να λειτουργούν στο πλαίσιο των ιδιοτελών, τους
δικών τους στοχεύσεων.
Πού είναι το δηµόσιο συµφέρον µε αυτήν την έννοια; Και πώς
θα διαφύγει την προσοχή µας η επισήµανση του κυρίου Υπουργού στην παρουσίασή του –ειλικρινής κατά τα άλλα και τον τιµάει
αυτό- ότι αυτή η διαδικασία αφορά και την αναδιάρθρωση των
κόκκινων δανείων; Πώς θα διαφύγει την προσοχή µας η ειλικρινής επισήµανση ότι αφορά και τη δυνατότητα να είναι ελκυστικότερες εν όψει ενδεχόµενης αγοράς µετοχών από ιδιώτες; Πού
βρισκόµαστε; Βρισκόµαστε σε µια πορεία περαιτέρω ιδιωτικοποίησης των τραπεζών, µείωσης του ρόλου του δηµοσίου και κατοχύρωσης όλων των δυνατοτήτων, για να παίξουν αυτόν τον
ρόλο οι ιδιωτικοποιηµένες τράπεζες, µε υποβαθµισµένο διαρκώς
έλεγχο του δηµοσίου;
Κατόπιν τούτου, πού είναι το δηµόσιο συµφέρον; Πού ακριβώς
εξυπηρετείται και κατοχυρώνεται το δηµόσιο συµφέρον; Εκτός
κι αν πούµε, ότι «τράπεζες» και «δηµόσιο συµφέρον» είναι ταυτόσηµες έννοιες. Εκεί να καταλάβω ότι αυτός ο άκρατος παραλογισµός γίνεται κρατούσα λογική.
Έχει µεγάλη σηµασία να τεθούν αυτά τα ζητήµατα. Πώς,
όµως, να τεθούν σε µια τέτοια fast track διαδικασία, όπως ανέφερε ο συνάδελφος και σύντροφος, Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και
Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος Παναγιώτης Λαφαζάνης; Γιατί
δεν µπορεί να αποτελέσει αυτό -έστω και αν προσχωρήσει κανείς
στη λογική της αναγκαιότητας να είναι δυνατές οι τράπεζες εν
όψει του stress test- ευκαιρία άµεσης ενίσχυσης του ρόλου του
δηµοσίου; Να είναι άµεση, τώρα, και όχι τριακονταετούς δυνατότητας που «ζήσε Μάη να φας τριφύλλι» κι αν ποτέ οι ισολογισµοί των τραπεζών αποδώσουν τέτοιου είδους δυνατότητες
ώστε να επιστραφούν οι φόροι και όλα αυτά.
Δεν υπάρχει, λοιπόν, δηµόσιο συµφέρον εδώ που να κατοχυρώνεται. Υπάρχει άκρατος νεοφιλελευθερισµός, που θεωρεί τον
ρόλο και την ελευθερία των τραπεζών ύψιστο αγαθό για τη λειτουργία του πολιτεύµατος, της οικονοµίας, της κοινωνίας, της
ανθρωπότητας. Είναι πραγµατικά πολύ σοβαρή αυτή η τροπολογία και πρέπει να αποσυρθεί αµέσως. Είναι όνειδος για το ελληνικό Κοινοβούλιο να αποδεχθεί µέσα από τέτοιες διαδικασίες να
δεσµεύσει τον ελληνικό λαό για τριάντα χρόνια.
Έχω υπερβεί τον χρόνο µου. Θα ήθελα να κάνω µερικές επισηµάνσεις. Στην άλλη τροπολογία που δεν την υπερασπίστηκε ο…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κύριε Δρίτσα, ό,τι
µπορείτε, αφήστε το για τη δευτερολογία σας.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Θα τα αφήσω για τη δευτερολογία
µου, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Τον λόγο έχει ζητήσει ο Υπουργός κ. Κεγκέρογλου.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ήθελα να πω ότι δεν πρέπει, πράγµατι, να προκαλείται πανικός σε κανέναν όταν λύνονται θέµατα και µάλιστα, πάρα πολύ
σηµαντικά, όπως ήταν το θέµα το οποίο σήµερα λύθηκε και
έφερε δικαιοσύνη στον κόσµο τον αγροτικό σε σχέση µε τη διαφοροποίηση που υπήρχε στον ΟΓΑ. Δεν χρειάζεται να υπάρχει
πανικός. Συναίνεση χρειάζεται σε τέτοιου είδους πρωτοβουλίες
και θέµατα και να µην επικαλούµαστε ούτε τον Κανονισµό ούτε
τα διαδικαστικά, όταν λύνονται θέµατα ουσίας. Αυτό νοµίζω ότι
ισχύει για όλους.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Κύριε Κεγκέρογλου, δεν αναφέρθηκα
σε αυτά. Κατατέθηκαν κανονικά. Παίζετε. Δεν αναφέρθηκα σε
αυτά.
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ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Λέµε, λοιπόν, ότι ένα από τα
θέµατα για τα οποία έχει ασκηθεί κοινοβουλευτικός έλεγχος, ένα
από τα θέµατα για τα οποία έχει γίνει πάρα πολλή συζήτηση,
είναι το πρόβληµα που υπάρχει µε το Ηλιακό Χωριό, όπου για είκοσι και πλέον χρόνια δεν µπορούν να δοθούν τα παραχωρητήρια, να λειτουργήσει το ενεργειακό κέντρο και να έχουν
θέρµανση τον χειµώνα οι άνθρωποι οι οποίοι κατοικούν εκεί.
Γι’ αυτό ζητάµε να γίνει αποδεκτή και από τον Υπουργό κ. Δένδια και από το Τµήµα η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1835 και ειδικό 87 και να µην επικαλεστεί κανένα κόµµα διαδικαστικό ή
τυπικό ζήτηµα. Και εµπρόθεσµη είναι η τροπολογία και πλήρη αιτιολόγηση έχει και θέµα λύνει.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε κι
εµείς.
Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας κ. Γεωργιάδης για οκτώ λεπτά.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι και κύριε Υπουργέ, νοµίζω ότι
ζούµε πραγµατικά το θέατρο του παραλόγου. Τις τελευταίες
µέρες λόγω της γνωστής δηλώσεώς µου έχει ζητήσει ο ΣΥΡΙΖΑ
-ο κ. Μιχελογιαννάκης- τη σύλληψή µου, µία συνάδελφος έχει ζητήσει να µε καλέσει ο εισαγγελέας και να επέµβει.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Ελεύθερος, ελεύθερος!
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Ελεύθερος; Ευχαριστώ
που µε αφήνετε ελεύθερο.
Τώρα είδα µια ανακοίνωση προ ολίγου ότι πήγατε στον κ.
Στουρνάρα χθες και ζητήσατε παρέµβαση της Τραπέζης της Ελλάδος. Μάλιστα. Γιατί υποτίθεται τα κάνατε όλα αυτά; Γιατί ανησυχείτε για την ευστάθεια του τραπεζικού συστήµατος και για το
αν, λόγω της δικής µου δηλώσεως, θα πάθει ζηµιά η τραπεζική
πίστη. Πολύ ωραία. Άρα δείχνετε ένα δικαιολογηµένο ενδιαφέρον, καλώς κάνετε ως Αντιπολίτευση, να πείτε τι στον ελληνικό
λαό; Πρέπει να διαφυλάξουµε την τραπεζική πίστη ως κόρην
οφθαλµού, γιατί πράγµατι, αν διασαλευτεί η τραπεζική πίστη, θα
έχουµε τροµακτικό πρόβληµα ως χώρα, ως οικονοµία, ως τα
πάντα. Αυτό λέτε όλη την ηµέρα στα κανάλια. Γι’ αυτό πήγατε
χθες στον Στουρνάρα. Γι’ αυτό βγάλατε τις ανακοινώσεις.
Προσέξτε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γιατί εγώ θα τρελαθώ. Την ίδια ώρα που λένε αυτό έξω, την ίδια ώρα έρχονται
µέσα και όχι απλώς καταψηφίζουν την τροπολογία για τον αναβαλλόµενο φόρο, αλλά τη χαρακτηρίζουν επαίσχυντη, απαίσια,
τροµερή και δεν ξέρω τι άλλο είπατε και ζητάνε την απόσυρσή
της. Δηλαδή, εάν ακολουθούσαµε ως Κυβέρνηση αυτά τα οποία
εσείς προτείνετε, δεν θα υπήρχε σήµερα καθόλου τραπεζικό σύστηµα.
Γιατί τραπεζικό σύστηµα, κύριε Δρίτσα, υφίσταται -αυτό για το
οποίο ανησυχείτε- γιατί εµείς οι κακοί, που µας έλεγαν κάποιοι
δωσίλογους και όλα τα υπόλοιπα, ψηφίσαµε την ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών, την οποία εσείς καταψηφίσατε
και αν δεν είχε γίνει ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, σήµερα
δεν θα υπήρχαν τράπεζες για να ανησυχείτε εσείς. Ψηφίσαµε τη
δηµιουργία του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας, το
οποίο, αν δεν το είχαµε ψηφίσει εµείς, δεν θα υπήρχαν τράπεζες
για να ανησυχείτε εσείς.
Ερχόµαστε σήµερα στον αναβαλλόµενο φόρο. Ακούστε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τι δεν ψηφίζει ο ΣΥΡΙΖΑ και θέλω την
κρίση σας για το αν αυτό βγάζει λογική. Ο κ. Τσίπρας στη ΔΕΘ
ανακοίνωσε ότι θέλει να πάρει δύο δισεκατοµµύρια από τα υπόλοιπα του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας, ως κυβερνητικό πρόγραµµα του ΣΥΡΙΖΑ, για να τα χρησιµοποιήσει, λέει,
για τα κόκκινα δάνεια. Ένα το κρατούµενο.
Άρα υποτίθεται ότι ο κ. Τσίπρας και το κόµµα του θέλει, έχει
συµφέρον, επιδιώκει να υπάρχουν υπόλοιπα στο Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας για να µπορέσει να εφαρµόσει το
πρόγραµµά του. Έρχεται ο κύριος Υπουργός των Οικονοµικών
και καταθέτει µία τροπολογία. Τι λέει αυτή η τροπολογία µε απλά
λόγια, για να το καταλάβει ο καθένας; Λέει ότι επειδή οι τράπεζές
µας τώρα περνάνε τη διαδικασία των stress tests, στα ακραία σε-
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νάρια αυτών των stress tests, δηλαδή στο σενάριο του να µην
έχουν κέρδος καµµία από συστηµικές τράπεζες τα επόµενα
τριάντα χρόνια, για κανένα χρόνο -αυτό είναι το σενάριο, γιατί
τα stress tests είναι σενάρια ακραία- θα τους λείπουν τρία δισεκατοµµύρια. Αν δεν ψηφιστεί η τροπολογία του κ. Χαρδούβελη,
την οποία εσείς ζητάτε να αποσυρθεί, θα πρέπει να αφαιρέσουµε
τρία εκατοµµύρια από το ΤΧΣ, από αυτά όµως που εσείς θέλετε
να πάρετε για να κάνετε το κυβερνητικό σας πρόγραµµα, για να
τα δώσουµε για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών.
Με την τροπολογία του κ. Χαρδούβελη περνάνε οι τράπεζές
µας ευκολότατα τα stress tests. Δηλαδή η ανησυχία σας και ο
λόγος για τον οποίο πήγατε χθες στον κ. Στουρνάρα παύει να
ισχύει. Διότι γιατί πήγατε στον κ. Στουρνάρα υποτίθεται; Γιατί
ανησυχείτε για την τραπεζική πίστη. Μάλιστα. Αλλά ψηφιζόµενη
αυτή η τροπολογία ενισχύεται η τραπεζική πίστη ή πέφτει η τραπεζική πίστη; Ενισχύεται η τραπεζική πίστη.
Γιατί ενισχύεται; Γιατί έχουν οι τράπεζες στο ακραίο σενάριο
των stress tests 3 δισεκατοµµύρια «µαξιλάρι», ώστε να µην ανησυχεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και κανένας επενδυτής ότι
έχουν το οποιοδήποτε πρόβληµα.
Αφού ενισχύεται η τραπεζική πίστη των τραπεζών, αυξάνονται
οι καταθέσεις, κύριε Στρατούλη. Ευχαριστώ που ήρθατε. Θα σας
περιλάβω στο δεύτερο ηµίχρονο!
Ακούστε, λοιπόν, τώρα, γιατί έχει ενδιαφέρον αυτό. Την ίδια
στιγµή, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, που ο ΣΥΡΙΖΑ σε όλη την
κοινωνία, στα κανάλια, κατηγορεί εµένα ότι πλήττω την τραπεζική
πίστη και την Κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό, έρχεται στη
Βουλή και καταψηφίζει µία τροπολογία, έναν νόµο, του οποίου ο
κεντρικός στόχος είναι η ενίσχυση αυτής της τραπεζικής πίστης
για την οποία δήθεν ανησυχεί.
Εάν ένας από εσάς µπορέσει όλη αυτήν τη στάση να την εξηγήσει µε βάση τη λογική, εγώ θα του δώσω βραβείο. Όµως, όλη
αυτή η συζήτηση που κάνουµε γίνεται για έναν λόγο, για να αναδείξουµε τα ψέµατα της Αξιωµατικής Αντιπολιτεύσεως. Έφτασε
προ ολίγου ο κ. Στρατούλης να µε εγκαλέσει για τη δήλωσή µου.
Δεν το περίµενα από εσάς, κύριε Στρατούλη. Γιατί ειδικά εσείς
δεν έπρεπε. Σας θυµίζω ότι προ δύο ετών δική σας δήλωση είχε
προκαλέσει τη µαζικότερη φυγή καταθέσεων από το ελληνικό
τραπεζικό σύστηµα στην ελληνική ιστορία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ: Μα, ελάτε τώρα!
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Ελάτε τώρα!
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Θέλετε να την καταθέσω
και στα Πρακτικά; Ήταν η δήλωση ότι θα πάρετε τις καταθέσεις
των ανθρώπων για να κάνετε ανάπτυξη, και δυο-τρεις ηµέρες,
θυµάµαι, προσπαθούσατε να µε καλέσετε. Άρα εσείς ειδικά επί
προσωπικού, θα έπρεπε να είστε πολύ προσεκτικός.
Εγώ, όµως, θα σας πω κάτι καλύτερο από το να ανακαλέσω
εγώ τη δήλωσή µου, αφού τόσο ανησυχείτε για την τραπεζική
πίστη. Ψηφίστε την τροπολογία για τον αναβαλλόµενο φόρο. Δεν
χρειάζεται να αντιδικούµε. Ψηφίζοντας την τροπολογία για τον
αναβαλλόµενο φόρο, που σας εξήγησα προηγουµένως, η δική
µου δήλωση πάει στον κάλαθο των αχρήστων, γιατί οι τράπεζες,
σωστά ανακεφαλαιοποιηµένες, που έχουν περάσει από stresstest, που έχουν Αξιωµατική Αντιπολίτευση να τις στηρίζει, προφανώς είναι τράπεζες ασφαλείς και δεν υπάρχει κανένας λόγος
να βγάλει κανείς από εκεί τα λεφτά του και άρα όλο το πρόβληµα
που δήθεν σας δηµιούργησα εγώ έχει πάει περίπατο. Αντί να
τσακωνόµαστε, λοιπόν, για τις δηλώσεις, δεν έρχεστε µε έργα
τώρα και µε ευθύνη να ενισχύσετε την τραπεζική πίστη;
Ακούσαµε εδώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και το ακόµα καλύτερο, τον κ. Λαφαζάνη να ρωτάει τον κ. Χαρδούβελη αν η τροπολογία του έχει την έγκριση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας. Με συγχωρείτε, αλλά οµολογώ ότι αυτό Πιραντέλο ή
Ιονέσκο να παρακολουθούσαµε, δεν θα το βλέπαµε. Ο κ. Λαφαζάνης –επαναλαµβάνω- της iskra.gr, του προγράµµατος Λαπαβίτσα, ο οποίος ισχυρίζεται ότι πρέπει να πάµε στη δραχµή και ο
οποίος ισχυρίζεται ότι πρέπει µονοµερώς να κουρέψουµε το
χρέος, ρωτάει τον Γκίκα Χαρδούβελη, που εκπροσωπεί µία Κυβέρνηση που έχει ψηφίσει όλα τα νοµοσχέδια για να κρατηθεί η
χώρα στο ευρώ και στην Ευρωζώνη, εάν εµείς έχουµε την έγκριση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, την οποία Ευρω-
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παϊκή Κεντρική Τράπεζα ο ίδιος δεν αναγνωρίζει.
Όποιος καταλάβει το τι συµβαίνει σε αυτήν τη χώρα, εγώ θα
του δώσω βραβείο. Είχε πει κάποτε ο αείµνηστος Κωνσταντίνος
Καραµανλής ότι «η Ελλάς είναι ένα απέραντο φρενοκοµείο». Είχε
προφανώς δίκιο. Είχε εµπειρία.
Οι δύο κύριοι εκπρόσωποι της δραχµής στην Αίθουσα εγκαλούν εµένα. Εγώ έχω ψηφίσει, όπως και η Νέα Δηµοκρατία, όλα
τα νοµοσχέδια για να έχουµε τράπεζες και καταθέσεις, αυτοί τα
έχουν καταψηφίσει όλα. Εάν τους ακολουθούσαµε, θα είχαµε
τώρα Μπολιβάρ. Καταψηφίζουν κάθε νοµοσχέδιο και έρχονται
και ασκούν και κριτική.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Να φύγουµε;
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Να ψηφίσετε την τροπολογία.
Όλο αυτό γιατί συµβαίνει; Γιατί θέλετε, κύριοι συνάδελφοι, και
την «πίτα ολόκληρη και τον σκύλο χορτάτο».
Κλείνω µε το εξής για να γίνει αντιληπτό σε όλους όσους µε
παρακολουθούν.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θέλω µισό λεπτό µόνο, κύριε Πρόεδρε.
Έξω διαµαρτύρονται για τις καταθέσεις που µπορούν να φύγουν εξαιτίας δηλώσεών µας και λέµε σε όλους τους τόνους ότι
η ευστάθεια του τραπεζικού συστήµατος είναι ζήτηµα εθνικής
σηµασίας και άρα ο Γεωργιάδης και οι υπόλοιποι παίζουν µε ένα
ζήτηµα εθνικής σηµασίας. Μέσα ο κ. Δρίτσας προηγουµένως
είπε τα γνωστά του παραµύθια, ότι «χαρίζουµε στους τραπεζίτες,
στις τράπεζες», ότι «κάνουµε χατίρια σε επιχειρηµατίες», ότι «είµαστε αναίσχυντοι γιατί κάνουµε µπίζνες». Όλα όσα λέγατε αυτά
τα τέσσερα χρόνια για να µας πάτε στη δραχµή µε το ζόρι, ακόµα
και τώρα, που υποτίθεται ότι θέλετε να γίνετε ένα σοβαρό και
υπεύθυνο κόµµα και πάτε και διαµαρτύρεστε στον Γιάννη Στουρνάρα για µένα –άλλη σκηνή τροµερού παραλογισµού, αλλά καλά
κάνατε- την ίδια στιγµή που κάνετε όλα αυτά, έρχεστε εδώ, καταγγέλλετε εµάς που ψηφίζουµε µία τροπολογία, η οποία εξασφαλίζει την τραπεζική πίστη, ενδυναµώνει τις ελληνικές
τράπεζες, τις βοηθάει να περάσουν τα stress tests και άρα να
έχουµε ρευστότητα για να δώσουµε στις επιχειρήσεις, για να
πέσει η ανεργία.
Κάποια στιγµή, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, θα
πρέπει να αποφασίσετε: Ή είµαστε µε τους τραπεζίτες –και άρα
οι καταθέσεις δεν σας αφορούν, γιατί εµείς τις σώσαµε- ή σώσαµε τις καταθέσεις, όπως λέτε τις τρεις τελευταίες µέρες, και
τότε θα πρέπει να έρθετε εδώ ως Αντιπολίτευση και να ψηφίζετε
τα νοµοσχέδια, όπως το σηµερινό, που σώζουν εν τοις πράγµασι
τις καταθέσεις. Και στις δύο βάρκες δεν µπορείτε να πατάτε για
πολύ ακόµα.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Και εµείς ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο κ. Κουτσούκος.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Για δέκα λεπτά µιλάτε, αλλά παραµένετε έκθετος.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω
τον λόγο επί προσωπικού;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Να ακούσουµε σε τι
συνίσταται το προσωπικό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κατά πρώτον
είναι γνωστό ότι το κύµα καταθέσεων ύψους 75 δισεκατοµµυρίων
ευρώ που έφυγαν από τις τράπεζες, έφυγαν ανάµεσα στο 20102012 εξαιτίας ακριβώς των µνηµονιακών πολιτικών τις οποίες και
τότε στήριζε η Νέα Δηµοκρατία, ειδικά µε τη συµµετοχή της στην
κυβέρνηση Παπαδήµου.
Κατά δεύτερον, η αντιπαράθεση, η οποία έγινε τότε δεν αφορούσε τη σχετική δήλωσή µου που είπε ο κ. Γεωργιάδης, αλλά
τον τρόπο που αντιµετώπισε δηλώσεις µου ότι «µια Κυβέρνηση
της Αριστεράς µε δηµόσιο έλεγχο των τραπεζών θα διασφαλίσει
κατά πρώτο λόγο τις καταθέσεις των λαϊκών νοικοκυριών» και
τον τρόπο που την αξιοποίησε η µονταζιέρα τότε της Νέας Δηµοκρατίας σε προεκλογική περίοδο.
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Από την πρώτη στιγµή και εγώ και το κόµµα µου είχαµε πει ότι
ουδέποτε έκανα τέτοια δήλωση, εν αντιθέσει µε τον κ. Γεωργιάδη,
που εδώ και τρεις µέρες τον καλούµε στη Βουλή να πει το ίδιο, ότι
δηλαδή δεν έκανε τέτοια δήλωση ή ότι ανακαλεί αυτό που είπε,
ότι θα πάρει τα λεφτά του από τις τράπεζες και θα τα διώξει όταν
φύγει και όταν πέσει η Κυβέρνηση Νέας Δηµοκρατίας-ΠΑΣΟΚ και
όχι µόνο δεν λέει ότι δεν την είπε, αλλά την υιοθετεί και η Νέα Δηµοκρατία και η Κυβερνητική Εκπρόσωπος, παρ’ ότι ένα µεγάλο
κοµµάτι Βουλευτών και πολιτικών στελεχών της Νέας Δηµοκρατίας διαφωνεί ριζικά µε όσα είπε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κύριε Στρατούλη,
γνωρίζετε ότι κατά τον Κανονισµό έχετε ένα λεπτό να πείτε ποιο
είναι το προσωπικό. Δεν υφίσταται προσωπικό θέµα.
Ολοκληρώστε το συλλογισµό σας για να προχωρήσουµε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Δεν είναι προσωπικό αυτό. Τοποθέτηση κάνει!
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ: Ολοκληρώνω το συλλογισµό µου
λέγοντας ότι εφόσον υπάρχει επιµονή σε αυτή τη δήλωση ότι εάν
πέσει η Κυβέρνηση θα πάρουµε τα λεφτά µας, αυτό αποδεικνύει
ότι σε ορισµένα στελέχη της Νέας Δηµοκρατίας ενδεχοµένως ο
πατριωτισµός τους φτάνει µέχρι εκεί που απειλείται η τσέπη τους!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Εποµένως δεν υφίσταται προσωπικό θέµα.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα πρέπει
να απαντήσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ζητάτε τον λόγο επί
προσωπικού τώρα; Για όνοµα του Θεού!
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Καλά, στη δευτερολογία
µου θα απαντήσω. Ας µην ξανατσακωθούµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Στη δευτερολογία
σας πείτε ό,τι θέλετε. Το Προεδρείο δίνει τη συµβουλή να µην µιλάτε για καταθέσεις, ούτε θετικά ούτε αρνητικά. Ξεχάστε αυτήν
τη λέξη. Άλλωστε, έχουν µείνει και λίγες.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Να ψηφίζει η Αντιπολίτευση, για να είναι σίγουρες οι καταθέσεις!
ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος,
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Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα
να τοποθετηθώ για µια τροπολογία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Έχετε τον λόγο, κύριε
Υπουργέ.
ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Θέλω να αναφερθώ στην τροπολογία που έχουµε καταθέσει µε
γενικό αριθµό 1846 και ειδικό αριθµό 93. Είναι πάρα πολύ σηµαντική η τοµή που γίνεται, εν όψει και της απελευθέρωσης της λιανικής αγοράς του φυσικού αερίου. Με αυτήν ακριβώς την
τροπολογία δίνουµε τη δυνατότητα στους βιοµηχανικούς πελάτες
εκτός των ορίων των Εταιρειών Παροχής Αερίου Αττικής, Θεσσαλίας και Θεσσαλονίκης να συµµετάσχουν στις δηµοπρασίες που
κάνει η ΔΕΠΑ κάθε χρόνο για να πάρουν ποσότητες αερίου σε
πολύ καλύτερες τιµές.
Αυτό γίνεται τώρα –και όχι µαζί µε το νοµοσχέδιο, το οποίο θα
έρθει τον επόµενο µήνα- για τον λόγο ότι έχει οριστεί από την Επιτροπή Ανταγωνισµού οι δηµοπρασίες αυτές να γίνουν στις 15
Οκτωβρίου.
Για να δώσουµε λοιπόν αυτήν τη δυνατότητα στις βιοµηχανίες
–ανεξαρτήτως µεγέθους, µικρές, µεσαίες, µεγάλες- που βρίσκονται για παράδειγµα στα Οινόφυτα, να συµµετάσχουν σε αυτές τις
δηµοπρασίες και να προµηθευτούν φθηνότερο καύσιµο.
Αυτή είναι η τροπολογία που καταθέσαµε. Νοµίζω ότι αξίζει τον
κόπο για να βοηθήσουµε τη βιοµηχανία.
Επίσης, επιτρέψτε µου να καταθέσω και µία νοµοτεχνική βελτίωση, διότι εκ παραδροµής εγράφη στην προτεινόµενη ρύθµιση
ότι η ισχύς της αρχίζει την 1η Νοεµβρίου. Είναι την 1η Οκτωβρίου.
Θα ήθελα να την καταθέσω.
Ευχαριστώ πολύ.
(Στο σηµείο αυτό ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής κ. Ασηµάκης Παπαγεωργίου καταθέτει για τα
Πρακτικά την προαναφερθείσα νοµοτεχνική βελτίωση, η οποία
έχει ως εξής:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

«

»)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΑ’ - 25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε και
εµείς.
Ο κ. Κουτσούκος έχει τον λόγο για οκτώ λεπτά.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Κρούω ανοιχτές θύρες τώρα, κύριε
Πρόεδρε, εσείς που είστε εκεί πάνω. Όµως, θέλω να πω για να
καταγραφεί, σχετικά µε τις τροπολογίες ότι δεν συνάδει ο τρόπος του νοµοθετείν όχι µε την κοινοβουλευτική τάξη -η οποία και
αυτή έχει τη σηµασία της, γιατί πίσω από τη διαδικασία υπάρχει
και ουσία πάρα πολλές φορές- αλλά µε ένα γενικό κλίµα που
οφείλει –και πιστεύω ότι αυτή είναι η κεντρική κυβερνητική
γραµµή- να εµπεδώνει καθηµερινά η Κυβέρνηση, δηλαδή ότι είµαστε σε ένα περιβάλλον όπου δίνουµε τη µάχη για να διασφαλίσουµε τη σταθερότητα, για να µην πάνε χαµένες οι θυσίες του
ελληνικού λαού, ότι προσδοκούµε την έξοδο από την κρίση και
το τέλος εποχής της τρόικα και ότι καλούµε τους συναδέλφους
όλων των πτερύγων να αναλάβουν τη θεσµική τους ευθύνη µεθαύριο που θα έχουµε εκλογή του Προέδρου της Δηµοκρατίας,
για να διασφαλιστεί η συνέχεια µιας πολιτικής και να µην πάµε
σε περιπέτειες, ακυβερνησίες και τα γκρεµίσουµε όλα σε µια
µέρα.
Σε αυτό το κλίµα είναι υποχρεωµένα τα Υπουργεία και η Κυβέρνηση συνολικά να οργανώσει πολύ καλύτερα τη νοµοθετική
της δουλειά. Και τα επιτελεία έχει, και Υπουργούς άξιους έχει,
και νοµοσχέδια των αρµόδιων Υπουργών την προηγούµενη βδοµάδα είχαµε, και την άλλη βδοµάδα θα έχουµε.
Αυτή είναι η πρώτη µου παρατήρηση και για λόγους –επαναλαµβάνω- κοινοβουλευτικής τάξης και πολιτικών συµβολισµών
σε σχέση µε το κεντρικό µήνυµα της Κυβέρνησης.
Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι αυτή η αντιπαράθεση –
δεν θέλω να τη χαρακτηρίσω µε όρους λαϊκούς και πεζοδροµίουγύρω από τις καταθέσεις δεν προσφέρει τίποτα.
Προσυπογράφω, κύριε Πρόεδρε, την παρατήρησή σας.
Δεν προσφέρει στο κλίµα που οφείλουµε να διαµορφώνουµε
στην κοινωνία, στον απλό καταθέτη που έχει µία οικονοµία ακόµα
από τη σύνταξή του, στον νέο άνθρωπο που ενδεχόµενα θέλει
να ανοίξει µια επιχείρηση και να κάνει µια µικρή επένδυση, στον
άνθρωπο της αγοράς που σκέπτεται και σχεδιάζει πώς θα αναπτύξει τη δουλειά του, εκµεταλλευόµενος όποια περιθώρια τού
αφήνει η κρίση. Πολύ περισσότερο δεν προσφέρει τίποτα γιατί
αποκρύβει και την πραγµατικότητα, σε σχέση δηλαδή µε τους
όρους και τις προϋποθέσεις που εγγυώνται αυτήν την πορεία και
βεβαίως αποκρύβει και τις µεγάλες αντιφάσεις που εµπεριέχει η
γραµµή του ΣΥΡΙΖΑ αυτήν την περίοδο.
Από τη µια µεριά, ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει να αξιοποιήσει τα θετικά της
µέχρι σήµερα πορείας για να κάνει ρυθµίσεις των δανείων από
τα χρήµατα του ΤΧΣ, τα οποία τα έχουµε «µαξιλάρι» για να αντιµετωπίσουµε τα stress tests των τραπεζών και την έλλειψη κεφαλαίων, θέλει να αξιοποιήσει τη δηµοσιονοµική ισορροπία που
πέτυχαµε –γιατί υπάρχουν καθαρές δηλώσεις ότι δεν θα πάµε
σε περιόδους ελλειµµάτων πάλι- για να λύσει λαϊκά προβλήµατα
-τα οποία όντως υπάρχουν, αλλά χρειάζεται µία άλλη µεθοδολογία για να τα αντιµετωπίσουµε- και από την άλλη µεριά, αυτή η
γραµµή είναι σε τεράστια αντίφαση µε αυτά που λέει για τις τράπεζες.
Αγαπητοί συνάδελφοι της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, δεν
θέλω να κάνω αναδροµή στο παρελθόν, στην περίοδο των παχιών αγελάδων και στον ρόλο των τραπεζών και των τραπεζιτών.
Μπορούµε να αναφερθούµε άλλη φορά. Από την ώρα που οι τράπεζες βίωσαν την κρίση της ελληνικής οικονοµίας, εξανεµίστηκαν
οι περιουσίες των µετόχων, επτακοσίων χιλιάδων απλών ανθρώπων, κινδύνευαν, αν δεν πηγαίναµε στη διαδικασία της ανακεφαλαιοποίησης, οι καταθέσεις των απλών πολιτών.
Τώρα οι τέσσερις µεγάλες συστηµικές τράπεζες ανήκουν κατά
πλειοψηφία άνω του 50% στο ελληνικό δηµόσιο. Έχουµε κάνει
µία παραδοχή ότι τη διοίκηση θα την ασκήσουν κάποιοι που γνωρίζουν καλύτερα από εµάς. Εάν θέλετε να διορίσετε ένα κοµµατικό στέλεχος να τις διοικήσει -εάν σας αξιώσει αύριο ο λαόςκάντε το.
Από την ώρα, λοιπόν, που αυτές ανήκουν κατά πλειοψηφία στο
δηµόσιο και έχουν αυτά τα προβλήµατα, δεν µπορεί να µην αξιοποιούµε αυτό που έχουν κάνει και άλλες χώρες και εν πάση πε-
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ριπτώσει να κάνουµε ορισµένες λογιστικές τακτοποιήσεις για να
τις βγάλουµε όσο το δυνατόν πιο ενισχυµένες στα µεθαυριανά
stress tests. Εξάλλου από αυτά τα 11 δισεκατοµµύρια του ΤΧΣ
δεν λέει ο ΣΥΡΙΖΑ ότι θα κάνει τη ρύθµιση των κόκκινων δανείων;
Τώρα κατά πόσον µε 2 δισεκατοµµύρια µπορείς να ρυθµίσεις δάνεια 80 δισεκατοµµυρίων και να τα κουρέψεις κατά 50%, εντάξει,
πρέπει να µας το εξηγήσετε. Εγώ τουλάχιστον δεν το κατανοώ.
Μακάρι να γίνεται µε 2 δισεκατοµµύρια να ρυθµίζεις 80 δισεκατοµµύρια. Σε τελική ανάλυση, αν ρυθµίζεις 80 δισεκατοµµύρια
κατά 50%, δηµιουργείς κεφαλαιακές ανάγκες στις τράπεζες 40
δισεκατοµµύρια. Δεν αντιµετωπίζεται αυτό µε 2 δισεκατοµµύρια.
Κάτι άλλο πρέπει να κάνεις, κάτι µαγικό. Άµα το έχετε, µε γεια
σας, µε χαρά σας!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Τον κ. Χαρδούβελη δεν τον
ακούσατε;
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Θέλω να ενηµερώνουµε τον ελληνικό λαό µε βάση την πραγµατικότητα, λέω, δηλαδή, ότι εάν δεν
κάνουµε αυτές τις τακτοποιήσεις, προφανώς ούτε αυτά που λέτε
εσείς επισήµως –δεν αναφέροµαι στις εσωτερικές γραµµές, δεν
µε απασχολούν -µε βάση, όµως, αυτά που ψηφίζετε, δεν µπορούν να γίνουν.
Υπάρχει µία αντίφαση. Λέτε ότι είσαστε καλύτεροι διαχειριστές
του συστήµατος διότι από τις καταγγελίες και τις µονοµερείς
ενέργειες πήγαµε στη διαπραγµάτευση, και αυτή η διαπραγµάτευση, εµπεριέχει και την επιµήκυνση, -δηλαδή λέτε αυτά που
λέγαµε εµείς το 2012- διαρθρωτικές πολιτικές και αλλαγές στο
πλαίσιο αυτής της διαχείρισης προτείνετε, γιατί η Κυβέρνηση
σας στέλνει πελατεία. Διότι καθυστερούµε τις εκατό δόσεις στα
ασφαλιστικά ταµεία, διότι καθυστερούµε τη ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων, που συσσωρεύονται µε µορφή 1 δισεκατοµµυρίου
το µήνα, διότι καθυστερούµε τα κόκκινα δάνεια. Εγώ άκουσα τον
κ. Χαρδούβελη και χαίροµαι που ενέταξε αυτήν τη ρύθµιση, στη
διασφάλιση αυτού του µαξιλαριού των 11 δισεκατοµµυρίων, για
να µας διευκολύνει µεθαύριο να αντιµετωπίσουµε τα κόκκινα δάνεια. Αυτό το κρατώ.
Αυτή, λοιπόν, είναι η πραγµατικότητα. Αυτά τα σχόλια ήθελα
να κάνω, κύριε Πρόεδρε, και να ευχαριστήσω και τον Υπουργό,
τον κ. Βρούτση, ο οποίος έκανε δεκτή µία τροπολογία που την
είχαµε από εχθές ανακοινώσει, διότι θεωρούµε ότι αυτή η ρύθµιση που έκανε για τους αγρότες είναι σηµαντική, αλλά ήταν ατελής. Για πρώτη φορά, λοιπόν, και οι αγρότες µας γίνονται
ισότιµοι µε τους υπόλοιπους ασφαλισµένους, έχοντας τη δυνατότητα να βγαίνουν στη σύνταξη στα εξήντα δύο και µε σαράντα
χρόνια εργασίας, το οποίον είναι δύσκολο αυτήν τη στιγµή γιατί
η ασφάλισή τους ξεκίνησε από το 1988. Τους δίνουµε µε την τροπολογία αυτήν τη δυνατότητα να αναγνωρίσουν πλασµατικά χρόνια όπως όλοι οι άλλοι ασφαλισµένοι.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε και
εµείς.
Τον λόγο έχει η κ. Ρεπούση.
ΜΑΡΙΑ ΡΕΠΟΥΣΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ο κ. Γεωργιάδης προσπάθησε να δικαιολογήσει τη δήλωση
που έχει κάνει σχετικά µε τις καταθέσεις και το ενδεχόµενο
φυγής κεφαλαίων στο εξωτερικό.
Κύριε Γεωργιάδη, όσο και να προσπαθήσετε, τη δήλωση αυτήν
δεν µπορείτε να τη δικαιολογήσετε. Γι’ αυτό ή πάρτε την πίσω ή
ξεχάστε την. Είναι µία πολιτικά ανεύθυνη δήλωση, η οποία, για
να χτυπήσει την Αξιωµατική Αντιπολίτευση, για να τις κόψει ψήφους, βάλλει ευθέως κατά της τραπεζικής σταθερότητας και λέει
εµµέσως στους Έλληνες πολίτες «πάρτε τα χρήµατά σας από
τις ελληνικές τράπεζες». Γι’ αυτό είναι πολιτικά ανεύθυνη δήλωση και ξεχάστε την για το καλό όλων µας.
Σε ό,τι αφορά αυτό που είπατε για το τι έχει ψηφίσει η Νέα Δηµοκρατία και τι έχει ψηφίσει η Αξιωµατική Αντιπολίτευση, θέλω
να σας θυµίσω πως όταν η Νέα Δηµοκρατία ήταν Αξιωµατική Αντιπολίτευση, φερόταν ανάλογα. Θα ήθελα να δω τι θα κάνει όταν
θα είναι και πάλι Αξιωµατική Αντιπολίτευση, διότι αυτό έχει πολύ
µεγάλη σηµασία.
Περνάω τώρα στο πολύ σηµαντικό σχέδιο νόµου γιατί δεν

3744

θέλω να το αδικήσω. Αφορά τη ρύθµιση θεµάτων της εφοδιαστικής αλυσίδας. Θα αναφερθώ και στις τροπολογίες στο χρόνο
που έχω.
Ως Δηµοκρατική Αριστερά θεωρούµε ότι ήταν απολύτως απαραίτητο ένα νοµικό πλαίσιο για την οργάνωση των logistics στη
χώρα µας. Μια σειρά από πολύ σηµαντικά γεγονότα, εθνικά και
παγκόσµια, επαναπροσδιορίζουν τη σηµασία των logistics και θέτουν επιτακτικά στα εθνικά κράτη το ζήτηµα της αναβάθµισής
τους.
Ποια είναι αυτά τα γεγονότα; Έχουν να κάνουν µε αυτό που
λέµε παγκοσµιοποίηση, που είναι µία παρεξηγηµένη και κατασυκοφαντηµένη έννοια, η οποία µε τη σειρά της σχετίζεται µε το
θέµα που συζητάµε, καθώς επιφέρει επέκταση των παγκοσµίων
ζωνών εµπορίου και των ελεύθερων αγορών.
Σε απλά ελληνικά, όλο και περισσότερα προϊόντα που παράγονται σε µία χώρα ταξιδεύουν ανά τον κόσµο, προκειµένου να
καταναλωθούν σε µία άλλη χώρα ή µια άλλη ήπειρο. Τα προϊόντα
αυτά πολλές φορές δεν ταξιδεύουν κατευθείαν, όπως γινόταν
παλιότερα, αλλά χρειάζεται να περάσουν διάφορους σταθµούς.
Η ποσότητα των προϊόντων αυτών και η αύξηση και άλλων διαδικασιών διάθεσής τους -το λεγόµενο outsourcing, της παραγωγής δηλαδή προϊόντων και υπηρεσιών σε εταιρείες που
εδρεύουν σε αναπτυσσόµενες χώρες και έχουν χαµηλότερο κόστος- επιφέρει πύκνωση και επέκταση της εφοδιαστικής αλυσίδας, µε επιπτώσεις –δεν θέλω να φάω τον χρόνο µου σε αυτόπου έχουν σχέση µε το περιβάλλον, καθώς το επιβαρύνουν,
έχουν σχέση µε την ασφάλεια, µε ατυχήµατα. Άρα η χώρα µας
χρειαζόταν επειγόντως την αναβάθµιση του νοµικού πλαισίου
που αφορά την εφοδιαστική αλυσίδα.
Έχουµε µία θαυµάσια στρατηγική θέση στο θαλάσσιο διάδροµο που ενώνει πάρα πολλές αγορές και δίνει εξαιρετικές δυνατότητες ανάπτυξης στα λιµάνια µας. Γι’ αυτό εµείς
υποδεχόµαστε πολύ θετικά αυτό το σχέδιο νόµου. Η εισηγήτριά
µας κ. Ξηροτύρη έχει εντοπίσει κάποιες αδυναµίες.
Ψηφίζουµε «ναι», µε εξαίρεση κάποια άρθρα. Στο άρθρο 3 ψηφίζουµε «παρών» και στο άρθρο 8 «όχι», κυρίως για χωροταξικούς και περιβαλλοντικούς λόγους που έχει εξηγήσει αναλυτικά
η εισηγήτριά µας. Ψηφίζουµε «όχι» στο άρθρο 9, γιατί ακριβώς
προβλέπει εγκατάσταση σε εκτός σχεδίου δόµησης περιοχές.
Ψηφίζουµε «παρών» στο άρθρο 11. Είχαµε εκφράσει µία επιφύλαξη για την ύπαρξη αντλιών καυσίµων και τη συνύπαρξή τους
στα κέντρα αποθήκευσης και διανοµής. Τέλος, ψηφίζουµε
«παρών» στο άρθρο 13, διότι θεωρούµε ότι η παράταση των δύο
χρόνων ίσως είναι µεγάλη. Σε όλα τα άλλα άρθρα υπερψηφίζουµε.
Θα περάσω τώρα στις υπουργικές τροπολογίες, τις οποίες
αποδεχόµαστε. Μιλάω για τις εµπρόθεσµες. Είµαστε θετικοί
στην τροπολογία µε αριθµό 1821/81.
Είµαστε όχι απλά θετικοί, αλλά υπερθεµατίζουµε την τροπολογία που αφορά τη συνταξιοδότηση των αγροτών. Θέλω εδώ
να υπενθυµίσω ότι ο Πρόεδρός µας κ. Κουβέλης είχε ζητήσει ήδη
στην οµιλία του εδώ, στη Βουλή, από το Φεβρουάριο του 2013
τη µείωση των χρόνων συνταξιοδότησης των αγροτών. Θεωρούµε ότι είναι πολύ σηµαντική και άρα την υπερψηφίζουµε.
Υπερψηφίζουµε επίσης την τροπολογία που αφορά τις τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές των τουριστικών καταλυµάτων, καθώς και αυτή που έχει να κάνει µε τη µετακίνηση
προσωπικού εντός της ίδιας υγειονοµικής περιφέρειας. Συµφωνούµε και µε την τροπολογία που αναφέρεται στις γυναίκες
επαγγελµατίες οπλίτες.
Διαφωνούµε µε την τροπολογία που ρυθµίζει θέµατα σχετικά
µε τις αντιπυρικές περιόδους. Δεν έχουµε να κάνουµε µε µία επικείµενη αντιπυρική περίοδο και έχουµε αµφιβολίες γιατί αυτή η
τροπολογία έρχεται τώρα.
Συµφωνούµε επίσης µε τις βουλευτικές τροπολογίες που
έχουν κατατεθεί από Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, σε ό,τι αφορά τη
µείωση του φόρου πετρελαίου θέρµανσης. Εµείς από τον Σεπτέµβριο του 2013 είχαµε ζητήσει το ίδιο ακριβώς. Συµφωνούµε
λοιπόν απολύτως.
Νοµίζουµε ότι η δεύτερη τροπολογία του ΣΥΡΙΖΑ, αυτή που
αφορά τη µείωση της δαπάνης του ηλεκτρικού ρεύµατος, χρει-
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άζεται επαναδιατύπωση, αγαπητοί συνάδελφοι, καθώς η δαπάνη
αυτή δεν µπορεί να αναληφθεί από τη ΔΕΗ. Συµφωνούµε στο περιεχόµενό της. Μπορεί και πρέπει να αναληφθεί από το δηµόσιο
ως κοινωνική παροχή. Δεν µπορεί να αναληφθεί από τη ΔΕΗ. Γι’
αυτό, λοιπόν, δεν θα την ψηφίσουµε µε τον τρόπο που είναι διατυπωµένη, γιατί πιστεύουµε ότι πρέπει να επαναδιατυπωθεί.
Κι έρχοµαι τώρα στις τροπολογίες οι οποίες έχουν προταθεί
σήµερα.
Η Δηµοκρατική Αριστερά δεν θα ψηφίσει καµµία από αυτές τις
τροπολογίες. Έχουν κατατεθεί όχι µόνο εκπρόθεσµα, αλλά και
κατά τη διάρκεια της σηµερινής συνεδρίασης του Τµήµατος της
Βουλής.
Θεωρούµε ότι αυτό δείχνει έλλειψη σεβασµού στην κοινοβουλευτική διαδικασία, να κατατίθενται δηλαδή τροπολογίες την
ώρα που οι Βουλευτές πρέπει να είναι µέσα στην Αίθουσα και να
ακούν τους συναδέλφους τους ή τους Υπουργούς, σε έναν διάλογο που θέλουµε να ελπίζουµε ότι είναι εποικοδοµητικός. Αν και
µερικές από αυτές έχουν πολύ θετικά στοιχεία, εµείς δεν θα τις
ψηφίσουµε.
Θέλω να κάνω και µία µνεία σε ό,τι αφορά την τροπολογία για
τον αναβαλλόµενο φόρο.
Κατάλαβα από τη συζήτηση που έγινε εδώ, κύριε Υπουργέ, ότι
η τροπολογία αυτή είναι πάρα πολύ σηµαντική και υπάρχουν διαφορετικές γνώµες και διαφορετικές τοποθετήσεις, ριζικά αντίθετες µεταξύ τους, και αυτός θα ήταν ένας πολύ σοβαρός λόγος
το θέµα να συζητηθεί, προκειµένου ο κάθε Βουλευτής, κι όχι
µόνο τα κόµµατα που έχουν τα συνεργεία τους και ετοιµάζουν
τα σηµειώµατα, να ξέρει τι ψηφίζει και αν ψηφίζει αυτήν την τροπολογία ή όχι.
Ειδικά, λοιπόν, αυτή η τροπολογία θα θέλαµε να περάσει µέσα
από την κανονική κοινοβουλευτική διαδικασία, αφού απ’ ό,τι κατάλαβα είναι τόσο σηµαντικό ζήτηµα.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε κι
εµείς.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, τον λόγο
θα ήθελα για δύο λεπτά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ο κ. Γεωργιάδης
ζητά τον λόγο για ποιον σκοπό;
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Για να απαντήσω στην κ.
Ρεπούση, η οποία αναφέρθηκε και σε εµένα και στο κόµµα µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Μάλιστα. Ζητάτε τον
λόγο ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος, για τη δευτερολογία
σας.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Ναι, ως Κοινοβουλευτικός
Εκπρόσωπος.
Κυρία Ρεπούση, θα σας µιλήσω µε µεγάλη ευθύτητα. Δεν είναι
σωστό αυτό που κάνετε, ειδικά εσείς που είστε και επιστήµων.
Ξέρετε γιατί; Προτάσσετε το έλασσον για να βοηθήσετε να κρύψουµε το µείζον.
Τι πλήττει την τραπεζική πίστη, που γι’ αυτήν σωστά ανησυχείτε περισσότερο, µία δική µου δήλωση ή αν βλέπουν οι αγορές
ότι το κόµµα της Αξιωµατικής Αντιπολιτεύσεως καταψηφίζει τον
αναβαλλόµενο φόρο, έναν φόρο και µία ρύθµιση που επιτρέπει
στο ελληνικό τραπεζικό σύστηµα να περάσει τα stress test; Ποια
από τα δύο νοµίζετε ότι αφορά περισσότερο τις αγορές και αυτό
που ονοµάζουµε τραπεζική πίστη;
Σε αυτό όµως δεν απαντήσατε. Δεν θα ξαναπώ αυτό που είπα
προχθές. Το αφήνω για λόγους ευγενείας. Προφανώς, κάτι έχετε
στο µυαλό σας.
Θα σας πω και κάτι ακόµη. Η σύγκριση της αντιπολιτευτικής
τακτικής, αγαπητή κυρία συνάδελφε της Νέας Δηµοκρατίας, µε
αυτό που ζούµε τώρα από τον ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι απλώς ατυχής,
είναι φρικαλέα.
Δεν ήσασταν Βουλευτής τότε. Εγώ ήµουν µε τον Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερµό κι έχω ζήσει τι έκανε η Νέα Δηµοκρατία εδώ. Η
Νέα Δηµοκρατία, για να ξέρει το Τµήµα, ως αντιπολίτευση στην
κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου, ψήφισε όλους τους νόµους µηδενός εξαιρουµένου, οι οποίοι αφορούσαν µεταρρυθµίσεις και όλους τους νόµους µηδενός εξαιρουµένου, οι οποίες
αφορούσαν τις τράπεζες.
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Αυτό που κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ ως Αντιπολίτευση τώρα είναι να καταψηφίζει δηλαδή σήµερα τη δυνατότητα των ελληνικών τραπεζών να περάσουν µε ευχέρεια τα stress test και να ενισχυθεί η
τραπεζική πίστη, για την οποία εσείς δήθεν κόπτεστε. Και λέω
δήθεν γιατί η µετέπειτα στάση σας δείχνει ότι στα αλήθεια δεν
κόπτεστε.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ)
Άρα για να το κλείσουµε, δεν υπάρχει κίνδυνος για τις καταθέσεις και καλό είναι να σταµατήσει αυτή η συζήτηση. Πράγµατι,
οι καταθέσεις στην Ελλάδα είναι ασφαλείς.
Είναι ασφαλείς γιατί εµείς εξασφαλίζουµε την ασφάλειά τους.
Είναι ασφαλείς γιατί εµείς ψηφίζουµε αυτούς τους νόµους που
επιτρέπουν στις τράπεζες να περνούν τα stress tests και να έχουν
κεφαλαιακή επάρκεια. Εµείς εγγυόµαστε τις καταθέσεις. Άρα ο
κόσµος πράγµατι µπορεί να µην ανησυχεί και να είναι σίγουρος
για τα λεφτά του.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ευχαριστούµε πολύ.
ΜΑΡΙΑ ΡΕΠΟΥΣΗ: Κύριε Πρόεδρε, θα µπορούσα να έχω τον
λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Θέλετε τον λόγο επί
προσωπικού;
ΜΑΡΙΑ ΡΕΠΟΥΣΗ: Πώς αλλιώς, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ναι, αλλά κάποια
στιγµή αυτό πρέπει να σταµατήσει. Θα έχετε τον λόγο, κυρία Ρεπούση, αλλά το θέµα είναι πολιτικό, δεν είναι προσωπικό. Κακώς,
µάλιστα, πήρε τον λόγο και ο κ. Γεωργιάδης.
ΜΑΡΙΑ ΡΕΠΟΥΣΗ: Θα είµαι πάρα πολύ σύντοµη, κύριε Πρόεδρε, γιατί µου τέθηκε ένα συγκεκριµένο ερώτηµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ορίστε, κυρία Ρεπούση, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά.
ΜΑΡΙΑ ΡΕΠΟΥΣΗ: Με την τοποθέτησή µου για την αντιπολιτευτική στάση της Νέας Δηµοκρατίας ήθελα να αναδείξω ένα παθογενές, κατά την άποψή µου, φαινόµενο που επικρατεί στην
ελληνική Βουλή εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Κάθε φορά η Αντιπολίτευση είναι σε όλα κάθετη απέναντι στην Κυβέρνηση.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Στον ΣΥΡΙΖΑ να το πείτε
αυτό.
ΜΑΡΙΑ ΡΕΠΟΥΣΗ: Όχι, ισχύει και για τη Νέα Δηµοκρατία.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Να το πείτε και στον ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί δεν το λέτε και στον ΣΥΡΙΖΑ;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Γεωργιάδη,
σας παρακαλώ.
ΜΑΡΙΑ ΡΕΠΟΥΣΗ: Θα ήθελα να δω όταν θα είστε στην Αντιπολίτευση αν θα κρατήσετε την ίδια στάση. Όπως βλέπετε, εµείς
στη Δηµοκρατική Αριστερά τοποθετηθήκαµε για την εφοδιαστική
αλυσίδα. Εξηγήσαµε γιατί είναι σηµαντικό αυτό το σχέδιο νόµου.
Είπαµε ποια άρθρα ψηφίζουµε και ποια καταψηφίζουµε και για
ποιους λόγους. Με τη στάση µας δείχνουµε ότι δεν είµαστε σε
αυτό το µοντέλο αντιπολιτευτικής ή κυβερνητικής πολιτικής.
Σε ό,τι δε αφορά τον αναβαλλόµενο φόρο, εξήγησα ότι κατά
την άποψή µου, µε βάση τη συζήτηση που έγινε εδώ –διότι ήρθε
δώδεκα η ώρα - είναι πολύ σηµαντικό θέµα για να περάσει εκπρόθεσµα και τελευταία ώρα ως τροπολογία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Τον λόγο έχει ο
πρώην Πρόεδρος της Βουλής κ. Απόστολος Κακλαµάνης.
Ορίστε, κύριε Πρόεδρε, έχετε τον λόγο.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, πρέπει να συµφωνήσουµε όλοι ότι το Σύνταγµα και ο Κανονισµός της Βουλής
παραβιάζεται ασυστόλως αυτά τα χρόνια της κρίσης. Όσοι θέλουν να απαξιώνεται ο ρόλος της Εθνικής Αντιπροσωπείας, προφανώς έχουν επιχειρήµατα γι’ αυτό τον σκοπό τους.
Πολλοί από εσάς που µε ακούτε συχνά να ψέγω τον κ. Σαµαρά
για τη στάση του απέναντι στο Κοινοβούλιο, δεν θα γνωρίζετε
ότι έχω αγαθότατες προσωπικές σχέσεις µαζί του από τα πρώτα
χρόνια της Μεταπολίτευσης. Όµως, φίλος ο Σαµαράς, φιλτάτη
η αλήθεια. Δεν µπορεί ο Πρωθυπουργός να έρχεται στη Βουλή
–όχι όταν οφείλει να έρθει κατά τον Κανονισµό και κατά το Σύνταγµα- να πηγαίνει στο καφενείο, να συγκεντρώνει Βουλευτές
του κόµµατός του και να διαρρέει αυτήν την ατυχέστατη, όπως
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είπα, δήλωση. Έρχεται δεύτερος, τρίτος και τέταρτος ο κ. Γεωργιάδης ή η κυρία εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δηµοκρατίας.
Ο Πρωθυπουργός έκανε το σφάλµα και όφειλε να το δει. Ουδείς είναι αλάθητος. Ούτε ο Θεός είναι αλάθητος. Αν ρωτήσετε
την Εκκλησία, θα σας πει ότι παραδέχεται ότι ο Θεός έκανε
λάθος, καθώς νόµιζε ότι έχει έναν άγγελο δίπλα του και ήταν ο
εν δυνάµει εωσφόρος που αποκαλύφθηκε όταν εξέπεσε. Αυτό
λέει η Εκκλησία µας.
Δεν υπάρχουν, λοιπόν, άνθρωποι αλάθητοι. Αντίθετα, όσοι νοµίζουν ότι είναι αλάθητοι, κάνουν το λάθος να ανέχονται κάποιους γύρω τους που κάνουν τα λάθη τα οποία χρεώνονται τελικά
εκείνοι.
Αυτή η υπόθεση, λοιπόν, της συζήτησης για τις καταθέσεις
στις τράπεζες, είτε γίνεται σκοπίµως –που δεν µπορώ να το αποδώσω σε κανέναν- είτε όµως αθελήτως, ήδη έχει κάνει κακό.
Το ίδιο, επίσης, συνέβη και µε τη φιλολογία περί του ταξιδιού
του Πρωθυπουργού στη Γερµανία. Αυτό που λέω αφορά την Αντιπολίτευση, η οποία κάνει ό,τι µπορεί για να πείσει ότι αυτό το
ταξίδι ήταν κακό και δεν έβγαλε τίποτα. Ε, τα spreads των ελληνικών οµολόγων πήραν πάλι την ανηφόρα.
Ό,τι δηλαδή γινόταν την άνοιξη του 2009 και το καλοκαίρι το
2010 –µπορεί να γίνοµαι κουραστικός, αλλά το επαναλαµβάνω,
γιατί µόνο αν µάθουµε από τα λάθη µας, τότε µόνο δεν θα τα
επαναλαµβάνουµε-, αυτό γίνεται και τώρα.
Άκουσα τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της Νέα Δηµοκρατίας να λέει για την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, για τον τότε πρωθυπουργό Παπανδρέου, ότι «εµείς τα νοµοσχέδια τα ψηφίζαµε, άµα
ήταν για τις τράπεζες». Ωραία! Όµως, τα «Ζάππεια» τι ήταν; Η
επιµονή και η προπαγάνδα στον ελληνικό λαό τόσο από τη Νέα
Δηµοκρατία όσο και από την τότε Αριστερά του 3% -ή όσο και
αν ήταν-, η καταστροφολογία δεν οδήγησαν τα spreads στην
ανηφόρα; Ο κόσµος δεν έπαιρνε τις µικροκαταθέσεις του, γιατί
νόµιζε –έτσι είχε παραπλανηθεί- ότι οι τράπεζες καταρρέουν;
Τι άλλο να πω; Πόσο δυνατά να φωνάξει κανείς εδώ µέσα για
να ακουστεί από αυτούς που έχουν καθήκον να εµπνέουν αισιοδοξία και όχι βαθιά κατάθλιψη στον ελληνικό λαό;
Κύριε Πρόεδρε, κακώς –έχει δίκιο η Αντιπολίτευση εδώ- έρχονται τροπολογίες είτε εκπρόθεσµες είτε πάρα πολύ σοβαρές.
Εγώ δεν θα τη ψήφιζα την τροπολογία του αναβαλλόµενου
φόρου, όπως νοµίζω και οι άλλοι συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ. Ας
λεχθεί ότι ζητήσαµε να συνδεθεί αυτή η κίνηση, µε την εκκρεµή
ακόµα ρύθµιση για τα κόκκινα δάνεια, διότι µπορεί αυτό να προϋποθέτει ότι οι τράπεζες θα κριθούν από τα stress tests ότι στέκονται καλά –εντάξει, το κάνουµε αυτό, προκειµένου να
προχωρήσουν και οι τράπεζες στη ρύθµιση των κόκκινων δανείων, διότι επικαλούµενες το πρόβληµά τους, όπως ξέρετε,
πήραν προχθές από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ακόµα 5
δισεκατοµµύρια, αλλά ούτε ένα ευρώ δεν πέφτει στην αγορά-,
αλλά πρέπει να είµαστε ρεαλιστές και υπεύθυνοι. Αυτό σηµαίνει
«ρεαλισµός», για να µην κοπανάµε το κεφάλι µας στον τοίχο,
όταν µάλιστα δεν είναι το κεφάλι µας, αλλά το κεφάλι του κοσµάκη!
Λοιπόν, προφανέστατα, εάν κριθεί ότι η κεφαλαιακή επάρκεια
των τραπεζών δεν αντέχει, ξέρουµε τι θα γίνει. Θα γίνει αυτό που
γινόταν το καλοκαίρι του 2010 –επαναλαµβάνω- που έπαιρνε ο
κόσµος τις καταθέσεις του.
Γι’ αυτό λέω ότι ήταν ατυχέστατη η δήλωση! Και λυπάµαι,
έπρεπε τουλάχιστον να δηλωθεί ότι ο Πρωθυπουργός δεν είπε
αυτά που κάποιοι Βουλευτές του είπαν. Όπως και όταν ο Καραµανλής είπε την έκφραση εκείνη για προαγωγούς –θα την πω,
γιατί όχι, είναι λαϊκή έκφραση- για «νταβατζήδες», ή διαψεύδεις
ότι το είπες ή δεν τους κάνεις οµοτράπεζούς σου.
Απλά πράγµατα είναι αυτά, είναι η αλφαβήτα της πολιτικής,
ότι πρέπει να είσαι ξεκάθαρος και να µην παίζεις παιχνίδια, τα
οποία στο τέλος γίνονται µπούµερανγκ σε εσένα, διότι η Κυβέρνηση έχει αυτό το πρόβληµα τώρα. Αφελώς η Αντιπολίτευση –
αφελέστατα δε, αν πραγµατικά πιστεύει ότι θα γίνει κυβέρνησηρίχνει νερό στο µύλο αυτής της ατυχέστατης δήλωσης.
Βέβαια, προηγήθηκε η εξίσου ανεύθυνη –παντελώς ανεύθυνηεξαγγελία του κ. Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη για πράγµατα που
γνωρίζει άριστα ότι δεν µπορούν να γίνουν. Δεν µπορεί να λες
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στον Έλληνα «ξέρεις, κι αν ένα στο εκατοµµυριοστό µπορεί να
γίνει;». Έτσι γίνεται η πολιτική;
Ορθώς είπε ο Κοινοβουλευτικός µας Εκπρόσωπος κ. Κουτσούκος ότι άκουσε κάποιους εκ του ΠΑΣΟΚ –τους οποίους υποδεχθήκατε και να τους χαίρεστε!- να λένε στα κανάλια –τα κανάλια
είναι για τέτοια- ότι εµείς θα κάνουµε ό,τι λέει η σεισάχθεια. Ποια
σεισάχθεια, κύριοι; Πώς µπορεί να περιοριστεί έστω και κατά 1
ευρώ αν δεν έχεις πώς θα το αντικαταστήσεις; Μην κοροϊδεύουµε τον ελληνικό λαό. Αντίθετα, αν από τότε είχαµε βάλει
όλοι πλάτη, αν συνειδητοποιούσαµε ότι η χώρα αντιµετωπίζει
έναν οικονοµικό πόλεµο, θα είχαµε βγει τάχιστα από αυτήν την
κρίση. Ο λαός θα έβαζε πλάτη. Όλοι θα έβαζαν πλάτη.
Κύριε Πρόεδρε, όσον αφορά τις τροπολογίες και ειδικά αυτή
που αφορά το ηλιακό χωριό, θέλω να παρακαλέσω και τον παριστάµενο Υπουργό να γίνει δεκτή. Ήµουν Υπουργός Εργασίας
όταν ξεκινήσαµε αυτό το πρόγραµµα αξιοποίησης της ηλιακής
ενέργειας. Σκεφθείτε ότι είναι τριάντα χρόνια τώρα και αυτός ο
κόσµος εκεί είναι ακόµα στο περίπου!
Η τροπολογία, λοιπόν, που κατέθεσε ο κ. Σαλτούρος και ανέπτυξε πολύ καλά ο κ. Κεγκέρογλου πρέπει, σας παρακαλώ, να
γίνει δεκτή, όπως και η τροπολογία του Υπουργού Εργασίας που
αφορά αγρότες και η οποία βελτιώθηκε µε την παρέµβαση του
κ. Κουτσούκου.
Και έρχοµαι τώρα στην τροπολογία για τον αναβαλλόµενο
φόρο και στην αναφορά «υπό τον όρο από την πρώτη χρονιά που
θα υπάρχουν κέρδη». Και εδώ πράγµατι είναι θέµα –και αυτό
πρέπει να βάζετε, κύριοι της Αντιπολιτεύσεως- του να υπάρξει
ουσιαστικός δηµόσιος έλεγχος στις τράπεζες.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Διότι και επί Αλογοσκούφη υποτίθεται ότι υπήρξαν επόπτες
του δηµοσίου στις τράπεζες, αλλά ήταν µερικά κοµµατικά στελέχη που δεν ξέρω τι έκαναν. Προφανώς «τάτσι µίτσι». Άρα, λοιπόν, η υπευθυνότητά µας ως αντιπροσώπων του λαού νοµίζω ότι
θα πρέπει να είναι ξεκάθαρη. Όπως το λένε, «οφελέειν και µη
βλάπτειν». Αν είναι σε κάτι να ωφελούµε, το κάνουµε, έστω και
µε υποχωρήσεις. Για ό,τι µπορεί να βλάψει, τουλάχιστον κλείνουµε το στόµα.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Και εµείς ευχαριστούµε τον κύριο Πρόεδρο.
Και τώρα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στη συζήτηση των τροπολογιών.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα
ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Τι θέλετε, κύριε Καραθανασόπουλε;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Θέλω να µιλήσω ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Μίλησε ο κ. Κατσώτης για εσάς για τέσσερα λεπτά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Πότε µίλησα, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Έτσι µε έχουν ενηµερώσει, κύριε Κατσώτη.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, ο κ. Κατσώτης µίλησε ως εισηγητής για τέσσερα λεπτά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Μίλησα τέσσερα λεπτά στην αρχή ως
εισηγητής, κύριε Πρόεδρε. Ο κ. Καραθανασόπουλος είναι Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ωραία, κύριε Κατσώτη.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µίλησα τέσσερα λεπτά
ως εισηγητής και έχω και άλλα οκτώ λεπτά για τις τροπολογίες
και για τα υπόλοιπα.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Εντάξει, δεν θα σας κλέψουµε τον χρόνο!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κατ’ αρχάς, κύριε
Καραθανασόπουλε, θα σας δώσω τον λόγο. Όµως, δεν θα πρέπει να απορείτε, κύριε Κατσώτη, γιατί αν θέλετε να πάµε µε το
γράµµα του Κανονισµού, έχω να σας πω ότι δεν έχει δηλωθεί κανένας Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Πώς δεν έχει δηλωθεί,
κύριε Πρόεδρε; Δεν µίλησαν οι άλλοι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι; Δεν είµαι Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Δεν έχει δηλωθεί κανένας Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Μα, είµαι Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Καραθανασόπουλε, ξέρω ότι είστε, αλλά εδώ δεν έχει δηλωθεί πουθενά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Πώς δεν έχει δηλωθεί;
Μα, είναι δυνατόν, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Αλλάζουν κάθε φορά
και εδώ υπάρχει κενό, όπως συµβαίνει και µε τους Ανεξάρτητους
Δηµοκρατικούς Βουλευτές.
Παρ’ όλα αυτά και για να µην τρώµε τον χρόνο, έχετε τον λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Και εγώ θέλω δευτερολογία,
κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Λαφαζάνη, δεν
αρχίσαµε τις δευτερολογίες. Θα µιλήσετε, όταν αρχίσουµε τις
δευτερολογίες.
Ορίστε, κύριε Καραθανασόπουλε, έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, µου
κάνει εντύπωση η συγκεκριµένη τακτική εκ µέρους του Προεδρείου, από τη στιγµή που είµαι Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος. Και χθες ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος µίλησα στο
συγκεκριµένο νοµοσχέδιο. Από αυτήν την άποψη, λοιπόν, δεν
µπορώ να το καταλάβω. Τέλος πάντων, δεν θα σταθώ σε αυτό
το ζήτηµα, γιατί είναι ήσσονος σηµασίας.
Και σήµερα, λοιπόν, επαναλήφθηκε η χθεσινή αντιπαράθεση,
αυτή η άσφαιρη αντιπαράθεση που δεν έχει καµµιά ουσία ανάµεσα στην Κυβέρνηση και την Αξιωµατική Αντιπολίτευση,. Και το
λέµε αυτό, γιατί ένα και µόνο περιστατικό αναδεικνύει το πόσο
αποπροσανατολιστική είναι η επίσηµη πρόσκληση που έλαβε ο
τοµεάρχης ανάπτυξης του ΣΥΡΙΖΑ να παρευρεθεί και να µιλήσει
στην κοινή Σύνοδο Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου και Παγκόσµιας Τράπεζας.
Καταλαβαίνετε, λοιπόν, πόσο φανερό είναι ότι εδώ πέρα υπάρχει µια συµφωνία ανάµεσα στην Κυβέρνηση και στην Αξιωµατική
Αντιπολίτευση στα βασικά σηµεία που στηρίζουν και εξυπηρετούν τα συµφέροντα του µεγάλου κεφαλαίου, αποδέχονται τις
στρατηγικές επιλογές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από αυτήν
την άποψη η αντιπαράθεση σε δευτερεύοντα ζητήµατα δεν έχει
κανέναν άλλο σκοπό, παρά να ενσωµατώσει και να εγκλωβίσει
τη λαϊκή δυσαρέσκεια σε ανέξοδες για το σύστηµα λύσεις. Αυτή
είναι η ουσία του ζητήµατος και γι’ αυτό ακριβώς τον λόγο γίνεται
και όλος ο τσακωµός, για το πώς δηλαδή θα καπηλευτούµε τη
λαϊκή δυσαρέσκεια.
Από αυτήν την άποψη, εµείς το λέµε πάρα πολύ καθαρά ότι
µέσα στο πλαίσιο αυτού του συστήµατος, µέσα στο πλαίσιο του
µονόδροµου, ανεξάρτητα εάν βαδίζεις στην αριστερή ή στη
δεξιά λωρίδα, δεν µπορεί να υπάρξει λύση προς όφελος του
λαού, διέξοδος προς όφελος του λαού, από τη στιγµή που τα
κλειδιά της οικονοµίας υπάρχουν στα χέρια του κεφαλαίου, που
οι µεγάλοι µονοπωλιακοί όµιλοι καθορίζουν το τι θα αναπτυχθεί
και πώς θα αναπτυχθεί, καθορίζουν πού θα κάνουν επενδύσεις
και για ποιον σκοπό θα κάνουν επενδύσεις και έχουν ως προϋπόθεση για να υπάρξουν αυτές οι επενδύσεις το πολύ φθηνό εργατικό δυναµικό, το οποίο το διαµορφώνει συνολικά το ίδιο το
αστικό κράτος µέσα από τους µηχανισµούς προώθησης των καπιταλιστικών αναδιαρθρώσεων.
Από αυτήν την άποψη, βεβαίως το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο
–το είπαµε και εχθές- εντάσσεται και υλοποιεί µία από τις βασικές
στρατηγικές επιλογές της αστικής τάξης της χώρας µας, τη διαµόρφωση της Ελλάδας σε κόµβο ενεργειακό και µεταφορικό, διευκολύνοντας ακριβώς την ελεύθερη δράση, την ελεύθερη
κίνηση των εµπορευµάτων από και προς την Ευρωπαϊκή Ένωση
στον υπόλοιπο κόσµο.
Είναι µία ιεράρχηση, µία προτεραιότητα, η οποία δεν συµβαδίζει και δεν θα έχει τίποτα επί της ουσίας να κάνει µε την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών, µε µία ανάπτυξη που θα ικανοποιεί
τις λαϊκές ανάγκες, πολύ δε περισσότερο που θα έχουµε ένα
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βίαιο και µαζικό εκτοπισµό των επαγγελµατιών και αυτοαπασχολούµενων στον κλάδο στο όνοµα της συγκέντρωσης της δραστηριότητας σε µία χούφτα επιχειρήσεων logistics.
Από αυτήν την άποψη η Κυβέρνηση και µε τις σηµερινές της
τροπολογίες, οι οποίες έρχονται µε µορφή χιονοστιβάδας, επιβεβαιώνει τον ρόλο της ως τον πολιτικό εκφραστή των συµφερόντων και των αγωνιών της αστικής τάξης γιατί δεν κάνει τίποτε
άλλο, όπως για παράδειγµα µε την τροπολογία για το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα, και τον αναβαλλόµενο φόρο, από το να θωρακίσει ακόµα περισσότερο το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα
µεταφέροντας τις απώλειες του κρατικού προϋπολογισµού, όσον
αφορά τα δηµόσια έσοδα, από τη φορολογία του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος στις πλάτες της λαϊκής οικογένειας.
Αντίστοιχη διαδικασία, αντίστοιχη λογική είναι και η πρόταση,
η τροπολογία η οποία έρχεται για το φυσικό αέριο που ουσιαστικά διευκολύνει –και το είπε ο αντίστοιχος Υφυπουργός µιλώντας πριν- τους µεγάλους αγοραστές φυσικού αερίου, δηλαδή τις
επιχειρήσεις, να αγοράσουν φυσικό αέριο από οποιονδήποτε
προµηθευτή, διασφαλίζοντας το µικρότερο χαµηλό κόστος στο
όνοµα της θωράκισης της ανταγωνιστικότητας.
Όµως, τις απώλειες των προµηθευτών στο πλαίσιο της απελευθερωµένης αγοράς ενέργειας θα κληθούν να τις πληρώσουν
τα λαϊκά νοικοκυριά, πληρώνοντας πιο ακριβό το φυσικό αέριο.
Άρα δηλαδή η θωράκιση της ανταγωνιστικότητας και της κερδοφορίας, για µία ακόµα φορά, συµβαδίζει µε την επιδείνωση της
θέσης της ελληνικής οικογένειας, µε τη δυσκολία δηλαδή στο να
ικανοποιεί βασικές ανάγκες και βασικές προτεραιότητες.
Από αυτήν την άποψη, το ζήτηµα δεν είναι εάν σήµερα θα προσπαθήσουµε να διαχειριστούµε τα ακραία φαινόµενα φτώχειας,
όπως αυτό το παιχνίδι που η Κυβέρνηση από τη µία µεριά, αλλά
και ο ΣΥΡΙΖΑ αντιπαρατίθεται µε τις συγκεκριµένες τροπολογίες
που εν τη ρύµη του λόγου επιβεβαίωσε ένας από τους οµιλητές
της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης µιλώντας για κοινωνική φιλανθρωπία. Γιατί ακριβώς είναι µία κοινωνική φιλανθρωπία και όχι
ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών για φθηνή ηλεκτρική ενέργεια στο πλαίσιο της απελευθερωµένης αγοράς. Γιατί η υλοποίηση αυτών των τροπολογιών, τις οποίες καταθέτει ο ΣΥΡΙΖΑ, αφ’
ενός µεν θα είναι σταγόνα στον ωκεανό που δεν θα αναπληρώνουν τις µεγάλες απώλειες που δέχθηκαν τα λαϊκά στρώµατα,
αλλά και αφ’ ετέρου θα κληθούν να τα πληρώσουν τα ίδια τα
λαϊκά νοικοκυριά µέσα από την αύξηση –για παράδειγµα- των τιµολογίων στο ηλεκτρικό ρεύµα στο όνοµα της θωράκισης, της
κερδοφορίας της ΔΕΗ, η οποία στο πλαίσιο της απελευθερωµένης αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και στην πορεία ιδιωτικοποίησής της θα πρέπει να έχει κέρδη.
Από αυτήν την άποψη, γίνεται φανερό γιατί η στάση και η συνολική θέση του ΚΚΕ στο συγκεκριµένο νοµοσχέδιο, αλλά και
στις τροπολογίες είναι συνεπής, δεν επιδέχεται καµµία αµφισβήτηση και η κριτική που κάνουµε απέναντι στην Κυβέρνηση είναι
µία κριτική από ταξική πλευρά. Από την πλευρά δηλαδή της
ανάγκης διαµόρφωσης ενός ισχυρού µετώπου των λαϊκών αυτών
δυνάµεων της εργατικής τάξης και των υπόλοιπων λαϊκών στρωµάτων, το οποίο θα αντιπαρατεθεί επί της ουσίας απέναντι στην
κυβερνητική πολιτική, απέναντι σε αυτούς που ευθύνονται για τα
ζητήµατα της φτώχειας και της εξαθλίωσης, µη έχοντας, όµως,
αυταπάτες ότι θα υπάρξει οποιαδήποτε ανακούφιση απλά και
µόνο από την εναλλαγή κάποιων κοµµάτων στην αστική διαχείριση της Κυβέρνησης, αλλά η όποια ανακούφιση θα προέλθει
µέσα από ισχυρούς αγώνες, από ταξικές συγκρούσεις που θα
ανοίγουν το έδαφος για ριζικές αλλαγές στην κοινωνία και στον
τόπο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ευχαριστούµε, κύριε
Καραθανασόπουλε.
Κύριε Κοντογιάννη, έχετε τον λόγο, για να δευτερολογήσετε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Πρόεδρε, απ’ όσα ακούσαµε εδώ προκύπτει ένα σηµαντικό συµπέρασµα. Ο ΣΥΡΙΖΑ ακολουθεί µία σταθερή τακτική η
οποία στηρίζεται σε δύο σκέλη. Πρώτον, την τακτική της στείρας
άρνησης σε ό,τι προτείνει η Κυβέρνηση, ακόµη και για εκείνα που
συµφωνεί. Δεύτερον, την τακτική του «πάρε κόσµε, τώρα που γυρίζει!» Λέει όχι σε ό,τι και αν προτείνει η Κυβέρνηση, ακόµη και
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καλό να είναι, και ναι σε ό,τι ζητάει ο κάθε ψηφοφόρος, ο κάθε
κοινωνικός ή συνδικαλιστικός φορέας.
Μέσα σε αυτά βάζουν και το ζήτηµα που έθεσε προηγουµένως
ο Πρόεδρος. Αναφέρθηκε στο ζήτηµα της σεισάχθειας. Και βέβαια, αυτό είναι που δηµιουργεί πρόβληµα στις εισπράξεις του
δηµοσίου, οδηγεί σε µια άτυπη στάση πληρωµών και κυρίως δηµιουργεί πλήγµα στην αξιοπιστία µας ως χώρα, που σηµαίνει
πλήγµα στην αξιοπιστία της οικονοµίας. Όλα αυτά, βέβαια, χωρίς
να υπολογίζει το δηµοσιονοµικό κόστος, χωρίς δηλαδή να υπολογίζονται οι θυσίες που έχει κάνει ο ελληνικός λαός.
Όσον αφορά τις τροπολογίες, έγινε ήδη αναλυτική παρουσίαση από τους αρµοδίους Υπουργούς. Θέλω µόνο να αναφερθώ στην τροπολογία του Υπουργείου Οικονοµικών, η οποία
είναι µεν λογιστικού περιεχοµένου, αλλά ουσιαστικά ενισχύει την
τραπεζική πίστη εν όψει των stress test και ταυτόχρονα κρατά
αλώβητα τα 11,5 δισεκατοµµύρια ευρώ του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας.
Και εδώ η Αξιωµατική Αντιπολίτευση φάσκει και αντιφάσκει.
Από τη µία λέει ότι τάσσεται υπέρ της σταθερότητας του τραπεζικού συστήµατος, γνωρίζοντας ότι χωρίς σταθερό τραπεζικό σύστηµα δεν µπορεί να λειτουργήσει η οικονοµία και από την άλλη
µιλάει για σκάνδαλο σχετικά µε την τροπολογία, όταν ο Υπουργός Οικονοµικών ενισχύει µε την τροπολογία αυτήν την ευστάθεια του τραπεζικού συστήµατος.
Κυρίες και κύριοι, η Κυβέρνηση µε πράξεις και όχι µε λόγια εγγυάται τη σταθερότητα του τραπεζικού συστήµατος και της οικονοµίας. Εκείνο που περιµένουµε, βέβαια, από τις τράπεζες
είναι µετά από τα stress test να ενισχύσουν τη ρευστότητα της
αγοράς και ιδιαίτερα να ενισχύσουν τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις, που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονοµίας.
Σε ό,τι αφορά τη σηµαντική τροπολογία του Υπουργείου Εργασίας για τους αγρότες, θέλω να πω πως είναι κάτι το οποίο
έπρεπε να το έχουµε ήδη κάνει. Γίνεται αυτήν τη στιγµή στα όρια
της αντοχής του οικονοµικού µας συστήµατος. Ξέρουµε ότι πρέπει να κάνουµε και άλλα για τους αγρότες, µε δεδοµένο ότι πρέπει να ενισχύσουµε τον πρωτογενή τοµέα που µπορεί να
προσφέρει πάρα πολλά στην ελληνική οικονοµία. Τουλάχιστον
εξισώνουµε τον ΟΓΑ µε τα υπόλοιπα ταµεία.
Είναι προς τιµή του Υπουργού Εργασίας που έκανε αποδεκτή
τη διόρθωση αυτή που φέραµε οι Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ µε τους
Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας για την αξιοποίηση των πλασµατικών ετών για τη συµπλήρωση των σαράντα ετών. Απλώς
θέλω να επισηµάνω ότι αυτό δηµιουργεί ένα κίνητρο ασφάλισης
για όλους τους αγρότες και κυρίως για τη νέα γενιά των αγροτών.
Κλείνοντας, κύριε Πρόεδρε, θέλω να κάνω µία αναφορά στη
«βροχή» τροπολογιών –διότι πρόκειται περί «βροχής» τροπολογιών- που είναι µεν απαραίτητο να ψηφιστούν, αλλά δεν είναι κατανοητό γιατί πρέπει να έρχονται στο «παρά ένα».
Η πρακτική αυτή στερεί πολιτικά επιχειρήµατα από την Κυβέρνηση, αφού δίνει το δικαίωµα –και το είδαµε στην πράξη, στην
Αντιπολίτευση- να ισχυρίζεται ότι δεν γίνεται εξαντλητική συζήτηση επί των διατάξεων που θα ψηφίσουµε, αφού το σύνολο των
τροπολογιών δεν πέρασε από την εξαντλητική συζήτηση που γίνεται στις επιτροπές.
Πρέπει, λοιπόν, να καταλάβουµε ότι δεν είναι µόνο ζήτηµα κοινοβουλευτικής τάξης, αλλά και ζήτηµα πολιτικής ουσίας που δεν
πρέπει να παραγνωρίζουµε, ιδιαίτερα τώρα όταν ζητούµε όλοι
να διαµορφωθεί ένα πολιτικό τοπίο τέτοιο που δεν θα µας οδηγήσει σε πολιτικές περιπέτειες.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ευχαριστούµε κι
εµείς.
Τον λόγο έχει ο κ. Συρµαλένιος για τέσσερα λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς θα ήθελα να πω ότι υπάρχει όχι απλώς ένα ζήτηµα
µικρό, αλλά ένα τεράστιο πρόβληµα λειτουργίας του Κοινοβουλίου. Όταν έχουµε ένα νοµοσχέδιο, το οποίο έχει δεκαοχτώ
άρθρα και έρχονται δεκατρείς ή δεκατέσσερις τροπολογίες –δεν
θυµάµαι καλά- από τις οποίες οι µισές έρχονται εκ των υστέρων,
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εκπρόθεσµες, για να συζητηθούν στη διαδικασία µισής µέρας,
αυτό όχι απλώς είναι εκφυλισµός του Κοινοβουλίου, είναι καταπάτηση Συντάγµατος, Κανονισµού και της ίδιας αυτής καθαυτής
της κοινοβουλευτικής δηµοκρατίας.
Εγώ είµαι Βουλευτής δύο χρόνια –δεν υπήρξα στο παρελθόνκαι σε καµµία περίπτωση δεν περίµενα να δούµε τέτοιες διαδικασίες. Όταν ο ελληνικός λαός στρέφει την πλάτη στο Κοινοβούλιο, ένας σοβαρός λόγος εκτός από τα άλλα –σκάνδαλα κ.λπ.,
τα οποία έχει ζήσει στο πετσί του και έχει φθάσει στην κατάσταση που έχει φθάσει- είναι ακριβώς αυτή η υποβάθµιση του
ελληνικού Κοινοβουλίου. Η υποβάθµιση γίνεται µε πρώτη ευθύνη
της Κυβέρνησης που παρά το γεγονός ότι τόσους µήνες µας
λένε ότι δεν είναι σωστή αυτή η διαδικασία, εξακολουθεί να φέρνει τροπολογίες σε κάθε νοµοσχέδιο.
Καταλαβαίνουµε, βέβαια –το είπε και ο Κοινοβουλευτικός µας
Εκπρόσωπος πριν- πως βιάζονται, διότι έρχονται εκλογές. Εν
πάση περιπτώσει πληροφορήθηκα ότι η Διάσκεψη των Προέδρων, στην οποία συµµετέχετε κι εσείς κύριε Πρόεδρε, συναντήθηκε σήµερα, συζήτησε γενικώς και αορίστως ότι
«απορρίπτουµε αυτές τις τακτικές και αυτές τις µεθοδολογίες».
Ας αναλάβει, όµως, τις ευθύνες του και ο Πρόεδρος της Βουλής, που κατά την άποψή µου θα έπρεπε να πει «κλείνω το Κοινοβούλιο». Δεν µπορεί να λειτουργεί το Κοινοβούλιο κατ’ αυτόν
τον τρόπο. Υποβαθµίζεται και το Προεδρείο της Βουλής και ο
ίδιος ο Πρόεδρος της Βουλής και το δηµοκρατικό κοινοβουλευτικό πολίτευµα της χώρας!
Δεν µπορεί να συνεχιστεί άλλο αυτή η διαδικασία. Πώς να συζητήσουµε για τράπεζες, για τον αναβαλλόµενο φόρο και για
τόσο σοβαρά ζητήµατα, τα οποία έχουν βάθος τριακονταετίας
µέσα σε µία ώρα; Είναι δυνατόν, όταν θα έπρεπε να τα συζητήσουµε µέσα σε επιτροπές, να έλθουν φορείς, εµπειρογνώµονες
και να γίνει σοβαρή συζήτηση; Πώς θα διαµορφώσει άποψη ο
κάθε Βουλευτής; Αυτά είναι απίστευτα πράγµατα!
Εν πάση περιπτώσει εγώ είπα το καταγγελτήριο µου. Δεν πιστεύω ότι θα εισακουστώ, διότι η Κυβέρνηση έχει αναλάβει
αυτόν τον ρόλο της να τον διεκπεραιώσει µέχρι τέλους, µέχρι
όπου την πάει και έτσι θα πάει η συνέχεια.
Οι συνάδελφοι εισηγητές µίλησαν σχετικά µε τις τροπολογίες
και θα σας τα καταθέσουµε. Βεβαίως, θα αναφερθεί και ο Κοινοβουλευτικός µας Εκπρόσωπος άλλη µία φορά στο θέµα των τραπεζών.
Θα ήθελα να πω γι’ αυτήν την τροπολογία του κ. Μητσοτάκη
ότι καταψηφίζουµε και τα δύο σκέλη. Στο ένα σκέλος βάζει το
ζήτηµα της οριζόντιας δυνατότητας υπαλλήλων να µπορούν να
γίνονται Γενικοί Διευθυντές. Κατά την εµπειρία και την άποψή
µας είναι τελείως αντιδεοντολογικό να µπορεί κάποιος να γίνεται
Γενικός Διευθυντής σε ένα Υπουργείο, όταν υπάρχει µια προϋπηρεσία µε συγκεκριµένο περιεχόµενο και συγκεκριµένη ευθύνη.
Δεν µπορεί ο καθένας να πάει στη θέση ενός Γενικού Διευθυντή
άλλου Υπουργείου. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγµατα.
Το δεύτερο σκέλος, σύµφωνα µε το οποίο οι αορίστου χρόνου
µπορεί να γίνουν Γενικοί Διευθυντές στη θέση των µονίµων, αφ’
ενός µεν καταργεί τη µονιµότητα στο δηµόσιο και αφ’ ετέρου οι
άνθρωποι οι οποίοι έχουν επιλέξει να είναι ιδιωτικού δικαίου, δεν
µπορούν να έχουν όλες εκείνες τις δυνατότητες που έχουν οι µόνιµοι υπάλληλοι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ολοκληρώστε παρακαλώ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ: Σε ό,τι αφορά την τροπολογία για
το φυσικό αέριο, εµείς ψηφίζουµε «παρών», διότι αφ’ ενός µεν
συµφωνούµε να δοθεί η δυνατότητα σε κάποιες βιοµηχανικές µονάδες που είναι σε συγκεκριµένες περιοχές της χώρας να µπορούν να µπουν στην αγορά του φυσικού αερίου –κεντρική
Μακεδονία κ.λπ. αν δεν κάνω λάθος- αλλά δεν συµφωνούµε προφανώς στην απελευθέρωση της αγοράς φυσικού αερίου και στην
κατάργηση της δηµόσιας επιχείρησης αερίου.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Κύριε Μωραΐτη, έχετε ζητήσει κι εσείς να δευτερολογήσετε.
Έχετε τον λόγο.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΘΑΝΟΣ) ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Έχω τρεις συγκεκριµένες παρατηρήσεις. Η πρώτη παρατήρηση –γιατί δεν ολοκλήρωσα στην πρώτη µου τοποθέτηση- είναι
για το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο.
Κλείνω λέγοντας ότι έχουµε στα χέρια µας πλέον άλλο ένα εργαλείο. Πράγµατι όλο αυτό το νοµοθετικό πλαίσιο το οποίο
αφορά τα logistics είναι εργαλείο. Αλλά αυτό το εργαλείο θα πρέπει να µπει σε έναν γενικότερο σχεδιασµό, σε ένα στρατηγικό
σχέδιο για τη χώρα, σε ένα σχέδιο το οποίο θα απαντά στα µεγάλα ερωτηµατικά και σε µια απαισιοδοξία, η οποία πλέον είναι
διάχυτη παντού στους πολίτες αυτής της χώρας. Γιατί η κρίση
έφερε µια σειρά από προβλήµατα µεγάλα και τεράστια, αλλά δυστυχώς το πολιτικό σύστηµα σήµερα αδυνατεί να µιλήσει καθαρά για την επόµενη µέρα. Άρα πιστεύω ότι εκεί ακριβώς είναι
το µεγαλύτερο χρέος µας.
Η δεύτερη παρατήρηση αφορά τις τροπολογίες, κύριε Πρόεδρε. Δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται αυτό και το είπαµε και
ο κ. Κουτσούκος, ο εισηγητής µας, ο Πρόεδρος κ. Κακλαµάνης,
εγώ σε άλλα νοµοσχέδια. Μιλάω για το θέατρο του παραλόγου,
κύριε Υπουργέ, από πλευράς Υπουργών που τελευταία στιγµή
καταθέτουν τροπολογίες.
Η θέση του ΠΑΣΟΚ είναι ότι όλες οι τροπολογίες που κατατέθηκαν σήµερα από Υπουργούς δεν θα γίνουν αποδεκτές από
εµάς. Θέλουµε να λάβετε σοβαρά η Κυβέρνηση την παράκληση
ότι αυτό δεν πρέπει να επαναληφθεί. Δεν θα πρέπει να επαναληφθεί.
Θέλω να κλείσω –και κλείνω µε αυτό, δεν θα σας κουράσω- µε
την τροπολογία του κ. Βρούτση, η οποία αφορά τους αγρότες.
Εγώ και χθες στην τοποθέτησή µου αλλά και άλλοι συνάδελφοι
µιλήσαµε ότι η τροπολογία όπως ήταν δεν έλυνε το πρόβληµα.
Πιστεύω ότι η διόρθωση η οποία έγινε είναι πράγµατι µια διόρθωση µε την οποία πλέον περισσότεροι αγρότες θα είναι κερδισµένοι αυτής της διάταξης.
Η αναγνώριση των πλασµατικών χρόνων πιστεύω ότι τους
λύνει τα χέρια και εκτιµώ ότι είναι ένα βασικό κίνητρο για τους
αγρότες µας σήµερα να ασφαλιστούν και να µπορέσουν µέσα
και από άλλες πολιτικές αλλαγές αλλά και αποφάσεις να συµβάλουν ουσιαστικά σε ένα καλύτερο µέλλον για τον πρωτογενή
τοµέα στη χώρα µας.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κι εµείς ευχαριστούµε τον κ. Μωραΐτη.
Κύριε Αβραµίδη, έχετε τον λόγο για τέσσερα λεπτά.
ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Τι χρείαν έχουµε πλέον µαρτύρων, όταν ο πρώην Αντιπρόεδρος της Βουλής µε το κύρος που έχει –και είναι εξαιρετικά σεβαστός- µας έχει πει εδώ ότι ασύστολα παραβιάζεται το
Σύνταγµα και ο Κανονισµός της Βουλής στα χρόνια της κρίσης.
Και ο συνάδελφος από το ΠΑΣΟΚ έχει διατυπώσει τις ενστάσεις
του, αλλά και όλες σχεδόν οι πτέρυγες της Βουλής για αυτό το
οποίο γίνεται µε τον καταιγισµό τροπολογιών που έρχονται τελευταία στιγµή, σήµερα στη διαδικασία, το πρωί, το µεσηµέρι.
Και διερωτώµαι: δούλευαν τα επιτελεία της Κυβέρνησης, µετά
τα µεσάνυχτα, ξηµερώµατα, για να ετοιµάσουν να φέρουν τις
τροπολογίες; Γιατί αυτός ο πανικός; Γιατί αυτή η παραβίαση του
Κανονισµού της Βουλής; Εν πάση περιπτώσει, να αλλάξουµε τον
Κανονισµό, να είµαστε νοµότυποι, να είµαστε νόµιµοι, να είµαστε
κανονικοί. Εκπρόθεσµες τροπολογίες και στα όρια της υπερβολής!
Μάλλον, λοιπόν, υπάρχει µια βιασύνη από µεριάς της Κυβέρνησης να περάσουν τροπολογίες και να κάνουν ρυθµίσεις, να τακτοποιήσουν θέµατα όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, εν όψει της
επικείµενης κατάρρευσης.
Όσον αφορά το θέµα των καταθέσεων, που ακούστηκε για τις
τράπεζες, θεωρώ ότι κανείς δεν µπορεί να επηρεάσει ή τουλάχιστον δεν µπορεί να έχει την δύναµη αυτή, την ισχύ του λόγου και
των επιχειρηµάτων να προκαλέσει τον λαό, ώστε να αποσύρει τις
καταθέσεις του.
Εν πάση περιπτώσει, αυτό δείχνει απλά έναν φόβο για την
επερχόµενη ανατροπή, για την επερχόµενη ήττα. Και όσον
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αφορά τους πολίτες, οι περισσότεροι λένε, «µα, εγώ δεν έχω
χρήµατα στην τράπεζα, έχω µόνο δάνεια».
Όσον αφορά τις τροπολογίες, υπερψηφίζουµε την τροπολογία
του Υπουργείου Εργασίας που αφορά στην τακτοποίηση και ρυθµίζει µε σωστό τρόπο τους συνταξιούχους του ΟΓΑ µε τα σαράντα έτη ασφάλισης, µε τη δυνατότητα να πάρουν σύνταξη στο
εξηκοστό δεύτερο έτος. Βεβαίως, είναι σωστό το ότι έγινε δεκτή
και η τροπολογία των Βουλευτών της συγκυβέρνησης η οποία
δίνει τη δυνατότητα πλασµατικών χρόνων.
Θέλω να πω στον κύριο Υφυπουργό ότι είδα το Διοικητή του
ΟΓΑ κ. Βεργίνη, ο οποίος δύο-τρεις µέρες πριν από τις ευρωεκλογές –νοµίζω ότι ήταν στις 22 ή 23 Μαΐου- ήταν στον «ΑΝΤΕΝΝΑ» και είχε δηλώσει ότι από την 1η Ιουνίου θα επανέλθουν
οι συντάξεις των ανασφάλιστων υπερηλίκων.
Γνωρίζω ότι δεν είναι επιλογή του κ. Κεγκέρογλου. Είναι προσωπική επιλογή του κ. Σαµαρά. Βεβαίως, ο κύριος Υφυπουργός
ουδέποτε επιβεβαίωσε αυτήν την προεκλογική δήλωση, η οποία
εξαπάτησε τους οµογενείς, µε αποτέλεσµα πολλοί εξ αυτών να
ψηφίσουν τότε τον αντίστοιχο υποψήφιο. Φάνηκε αυτό µε τον
υποψήφιο που είχαν οι Βορειοηπειρώτες από τη Νέα Δηµοκρατία.
Θα φέρει κάποια στιγµή η Κυβέρνηση ρύθµιση γι’ αυτό το
θέµα, γι’ αυτήν τη µεγάλη αδικία; Έρχεται χειµώνας και αυτοί οι
άνθρωποι, οι οποίοι δεν έχουν κανέναν πόρο, δεν θα µπορέσουν
να επιβιώσουν.
Καταψηφίζουµε τις τροπολογίες που έχουν έλθει σήµερα εκπρόθεσµα, έχουν έρθει σήµερα. Θα εκφράσουµε πάλι τη θέση
µας µε την ψήφιση.
Όσον αφορά την τροπολογία της κ. Κεφαλογιάννη από το
Υπουργείο Τουρισµού, βεβαίως την υπερψηφίζουµε. Την τροπολογία για τις συµβάσεις των θεραπευτών γιατρών του ΕΟΠΥΥ,
οι οποίες λήγουν και παρατείνονται, την υπερψηφίζουµε, καθώς
επίσης υπερψηφίζουµε και τη σχετική τροπολογία του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ευχαριστούµε κι
εµείς.
Τον λόγο έχει η κ. Ξηροτύρη-Αικατερινάρη για τέσσερα λεπτά.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Θα ξεκινήσω µε την πολύ σηµαντική τροπολογία, η οποία,
όµως, κατατέθηκε χθες στις έξι η ώρα και η οποία αφορά τον λεγόµενο αναβαλλόµενο φόρο. Η πρώτη παράγραφος αυτής της
τροπολογίας, η 1843, αποσκοπεί, όπως λέει η αιτιολογική έκθεση, στην αντιµετώπιση του ζητήµατος της επάρκειας των εποπτικών κεφαλαίων των εποπτευόµενων από την Τράπεζα της
Ελλάδος χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων.
Βέβαια, έρχεται να προσαρµόσει τα θέµατα αυτά, αν και ένα
µεγάλο µέρος του ζητήµατος αυτού το είχε επιλύσει µε προηγούµενο νόµο για τις ζηµιές από το κούρεµα µε το PSI. Έρχεται
να προσαρµοστεί στο νέο πλαίσιο που δηµιουργεί ο γνωστός ως
Βασιλεία ΙΙ κανονισµός περί κεφαλαιακών απαιτήσεων.
Τι κάνει, λοιπόν, αυτή η τροπολογία; Ξεκαθαρίζει πλέον ότι και
για τα θέµατα του PSI, αλλά και για άλλες ζηµιές και επισφάλειες
των τραπεζών, ο φόρος που θα προερχόταν στο ελληνικό δηµόσιο από κέρδη των τραπεζών, που θα είναι µέχρι τα τριάντα χρόνια, θα παραµένει ως µια κεφαλαιακή ενίσχυση, δηλαδή θα
µπορεί να συµπεριληφθεί ως ένα ποσό κεφαλαιακής ενίσχυσης
των τραπεζών.
Έτσι, θα µπορεί να δηµιουργήσει µια καλύτερη κατάσταση για
τα επικείµενα stress tests και από την άλλη πλευρά θα µπορέσει
να διασφαλίσει το να παραµείνει αυτό το «µαξιλάρι» των έντεκα
δισεκατοµµυρίων ευρώ για άλλες ανάγκες που υπάρχουν και να
µην προστεθούν και αυτά στην κεφαλαιακή ενίσχυση των τραπεζών.
Είναι, όµως, έτσι ακριβώς τα πράγµατα; Θα έλεγε κανείς ότι
επιβάλλεται µε µια πολιτική απόφαση και µάλιστα την τελευταία
στιγµή, που δεν µπορούµε να τη συζητήσουµε. Σαν τεχνική λύση
θα µπορούσε να πει κανείς ότι είναι εντάξει και ότι από τη µία
πλευρά δεν διαβλέπει κάποια επιβάρυνση στο δηµόσιο ή στους
πολίτες.
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Όµως, δεν διαβλέπει κανείς καµµιά διασφάλιση των συµφερόντων του δηµοσίου, όπως έγινε και µε άλλες τροποποιήσεις
πάνω σε αυτά τα θέµατα της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών, πολύ πιο σοβαρά, που έφτασαν οι τράπεζες πλέον στην ανακεφαλαιοποίησή τους µε ιδιωτικά κεφάλαια να µπορούν να
πουλάνε τις µετοχές τους πολύ φθηνότερα, άρα το δηµόσιο να
χάνει κ.ο.κ..
Δηλαδή, υπάρχει µια σειρά ευνοϊκών ρυθµίσεων απέναντι στις
τράπεζες και διευκολύνσεων, που πραγµατικά από την άλλη
πλευρά δεν υπάρχει καµµία ουσιαστική, στοιχειώδης εποπτεία
στο πώς αυτή η στήριξη που δίνει το δηµόσιο και κυρίως οι Έλληνες πολίτες –διότι είναι χρέος των Ελλήνων πολιτών αυτό προς
τις τράπεζες- διαχέεται στη στήριξη της πραγµατικής οικονοµίας,
στην επίλυση των προβληµάτων των επιχειρήσεων, των πολιτών,
στα κόκκινα δάνεια κ.ο.κ.;
Τελικά, βλέπουµε µια φιλοσοφία και µια πολιτική της Κυβέρνησης συνεχώς, µα συνεχώς, να διευκολύνει το τραπεζικό σύστηµα και να µην το εποπτεύει ως προς τη βασική υποχρέωση
–αφού έχει µια κρατική, τεράστια υποστήριξη- να υποστηρίξει
επιτέλους την ελληνική οικονοµία. Συνεχώς έχουµε ανακοινώσεις
ότι δεν υπάρχει αυτή η στήριξη.
Σε µια τροπολογία που έχετε φέρει σήµερα, κύριε Υπουργέ, η
πρώτη η αιτιολογία που λέτε για τα θέµατα των διαγωνισµών και
των προσερχόµενων στις αναπτυξιακές, είναι γιατί δεν έχουν
ρευστότητα οι επιχειρήσεις. Από πού να έχουν ρευστότητα;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα ένα λεπτό ακόµα.
Εδώ εµείς λέµε ότι είναι πάρα πολύ σηµαντικό θέµα. Η Κυβέρνηση για τα θέµατα από το PSI για τα ασφαλιστικά ταµεία και για
τους µικροοµολογιούχους δεν τα αντιµετώπισε καθόλου. Αντιµετωπίζει συνέχεια τη διευκόλυνση των τραπεζών. Η Κυβέρνηση
προχωράει χωρίς παράλληλα να διασφαλίζεται αυτό το δηµόσιο
συµφέρον. Σας είπε µια πρόταση ο κ. Λαφαζάνης, διαφωνώντας
βέβαια µε την όλη ρύθµιση. Το δηµόσιο συµφέρον είναι οι µετοχές εδώ και τώρα, ούτως ώστε να µπορέσει το δηµόσιο να κρατήσει αυτό το οποίο δικαιούται στις συστηµικές αυτές τράπεζες.
Γι’ αυτόν, λοιπόν, τον λόγο, επειδή όντως η φιλοσοφία της Κυβέρνησης για το δηµόσιο είναι προσανατολισµένη κατά προτεραιότητα στη στήριξη των τραπεζών, δεν ασκεί ούτε τη
στοιχειώδη εποπτεία ως προς τα ποσά που αποδίδονται στο δηµόσιο συµφέρον, στην πραγµατική οικονοµία, έναντι αυτών που
δίνει το δηµόσιο προς τις τράπεζες.
Εµείς, παρ’ όλο που τεχνικά βλέπουµε ότι η λύση θα µπορούσε
να έχει κάποια άλλα θετικά στοιχεία, θα καταψηφίσουµε αυτήν
την τροπολογία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ολοκληρώστε, κυρία
συνάδελφε. Ολοκληρώστε, σας παρακαλώ.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞHΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Όσον αφορά τις
άλλες τροπολογίες –ήδη αναφέρθηκε η κ. Ρεπούση- εκείνες που
ήρθαν εγκαίρως και αφορούν τα θέµατα της ασφάλισης των
αγροτών, άλλα θέµατα των ξενοδοχειακών καταλυµάτων κ.λπ.,
τις υπερψηφίζουµε.
Τονίσαµε όµως ότι έπρεπε να γίνει µια συζήτηση, στοιχειωδώς,
κύριε Υπουργέ. Έρχεται µια τροπολογία για το 30% µείωση του
φόρου πετρελαίου θέρµανσης. Έρχεται µια τροπολογία εδώ για
να επανέλθουµε στην παλιά κατάσταση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κυρία συνάδελφε,
σας παρακαλώ, κατά την ψήφιση θα το πείτε. Τελειώσαµε.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞHΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Μισό λεπτό. Κοιτάξτε, κύριε Πρόεδρε, δεν είναι δευτερολογία. Είναι τοποθέτηση.
Μιλήσαµε τέσσερα λεπτά πριν. Το κόψαµε στη µέση, για να τοποθετηθούµε και σε τροπολογίες, οι οποίες ήρθαν µετά από
αυτήν τη συζήτηση που κάναµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κυρία Ξηροτύρη, µε
συγχωρείτε, αλλά εγώ βλέπω εδώ οκτώ λεπτά, όσο είναι ακριβώς
ο χρόνος της πρωτολογίας. Άρα δεν έχετε αδικηθεί. Αν προσθέσουµε και τα επτά λεπτά τώρα, συνολικά πάµε στα δεκαπέντε.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞHΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Σηµείωσα, λοιπόν,
ότι για τις επόµενες τροπολογίες που ήρθαν -και έρχονται ακόµαµε αυτήν την απαράδεκτη διαδικασία, παρ’ όλο που ορισµένα θέ-
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µατα είναι επείγοντα και πρέπει να τα προσεγγίσουµε, δεν µπορούµε να τεθούµε υπέρ αυτών των τροπολογιών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Σας ευχαριστούµε.
Ο κ. Κατσώτης έχει δικαίωµα οκτώ λεπτών, γιατί είναι ο µόνος
που πράγµατι µίλησε τέσσερα λεπτά πριν.
Ορίστε, κύριε Κατσώτη, έχετε τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Το νοµοσχέδιο έχει τίτλο «Ρυθµίσεις εφοδιαστικής». Ταιριάζει,
λοιπόν, µε το πλήθος των τροπολογιών που έφερε σήµερα η Κυβέρνηση και εφοδιάζει τµήµατα του κεφαλαίου µε νέα κίνητρα,
διευκολύνσεις, παραχωρήσεις, προνόµια.
Από την άλλη, βέβαια, για τους εργαζόµενους, για τα λαϊκά
στρώµατα, καταργούνται ή περιορίζονται δικαιώµατα κι ελευθερίες. Όλα αυτά στο όνοµα της εξόδου από την καπιταλιστική
κρίση.
Είναι βέβαιο ότι ο λαός, όσο δεν οργανώνεται, δεν αγωνίζεται
και δεν συµπορεύεται µε το ΚΚΕ για την ανατροπή της βαρβαρότητας, για τη δική του εξουσία, όσο δεν διεκδικεί τις σύγχρονες ανάγκες του, θα καλείται να ζει µε ψίχουλα, µε τον πήχη πολύ
χαµηλά για να διασφαλίζεται πάνω απ’ όλα η κερδοφορία των
µονοπωλιακών οµίλων και µετά αν περισσεύει, θα δίδεται και κάποιο κόκαλο να γλείψει ο λαός µας.
Η κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών είναι στην προτεραιότητα της Κυβέρνησης και την επιδιώκει µε κάθε τρόπο. Την επιδιώκει και µε τη σηµερινή τροπολογία, η οποία φέρει τέτοιες
ρυθµίσεις ώστε να περάσουν οι τράπεζες τα stress test µε τον
υπολογισµό και των αναβαλλόµενων πόρων στην κεφαλαιακή
τους επάρκεια. Το συµφέρον των τραπεζών ανάγεται εδώ σαν
δηµόσιο συµφέρον. Έτσι ειπώθηκε προηγουµένως. Διασφαλίζετε για το κεφάλαιο την πίτα ολόκληρη και για τον λαό την πείνα
και µια ζωή γεµάτη αδιέξοδα.
Πράγµατι, συµφωνούµε ότι δεν µπορείς να πατάς σε δύο βάρκες. Θα είσαι ή µε το κεφάλαιο ή µε το λαό. Και καµµία αυταπάτη
δεν πρέπει να υπάρχει στο λαό ότι µπορεί να υπάρχει ολόκληρη
η πίτα και ο σκύλος χορτάτος. Σε αυτό συµφωνούµε απόλυτα.
Χθες, Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας -όπως και σήµεραπανηγύριζε για την απόφαση της Κυβέρνησης να φέρει την τροπολογία που προβλέπει όριο ηλικίας τα εξήντα δύο χρόνια και
όχι τα εξήντα επτά, µε σαράντα χρόνια ασφάλισης. Πρόβαλλε
τις ευαισθησίες της Κυβέρνησης για την αγροτιά!
Επειδή, όµως, οι περισσότεροι από µας έχουµε καταγωγή από
αγροτικές οικογένειες, γνωρίζουµε κι εµείς πολύ καλά ποια πολιτική ξεκλήρισε τη φτωχή αγροτιά, ποια πολιτική τους γέµισε
βάσανα και στερήσεις, ποια πολιτική τους οδήγησε στην ανεργία
και στην ανέχεια, ποια πολιτική κρατά στην ακραία ανισοτιµία την
αγρότισσα. Είναι η πολιτική σας, που στηρίζει την πολιτική της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Κοινή Αγροτική Πολιτική µε τα καταστροφικά αποτελέσµατα για τη φτωχή αγροτιά που εκτός όλων
αυτών υπόκειται και σε φοροληστεία αφού πληρώνει ΕΝΦΙΑ για
κάθε σπιθαµή γης.
Τα σαράντα χρόνια ασφάλισης που απαιτεί η τροπολογία,
αφορά το απώτερο µέλλον και όχι το παρόν ή τα επόµενα χρόνια.
Αφορά αυτούς που θα συµπληρώσουν σαράντα χρόνια ασφάλισης το 2028. Τα πλασµατικά χρόνια δεν απαντούν στα αιτήµατα
του αγροτικού κινήµατος τα οποία διεκδικούν σύνταξη στα
εξήντα για τους αγρότες και στα πενήντα πέντε για την αγρότισσα.
Στην ίδια τροπολογία µε αριθµό 1821, όπου συµπεριλαµβάνεται αυτή η ρύθµιση, υπάρχει και το θέµα του ΟΑΕΔ όπου ο
Υπουργός Εργασίας, ο οποίος είναι λάτρης του Πινοσέτ και του
ασφαλιστικού συστήµατος του Πινοσέτ, ήρθε εδώ να µας πει
πέρα από τα άλλα και για τον ΟΑΕΔ. Προκαλεί πάλι τους ανέργους, τους συνταξιούχους, τους εργαζόµενους. Ενώ µείωσε το
επίδοµα ανεργίας, περιόρισε τους δικαιούχους, άφησε εκατοµµύρια ανέργους χωρίς καµµία προστασία, σήµερα τους λέει:
«Δεν θα σας ταλαιπωρούµε. Θα µπορείτε από το διαδίκτυο να
ανανεώνετε την κάρτα ανεργίας». Ε και; «Χέστηκε η φοράδα στο
αλώνι», που λέει ο λαός µας.
Ο άνεργος έχει άπλετο χρόνο. Μόνο που δεν µπορεί να κινηθεί
γιατί δεν έχει να πληρώσει εισιτήριο στα µέσα µαζικής µεταφοράς. Και απαιτούν οι άνεργοι να κυκλοφορούν ελεύθερα µε την
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κάρτα ανεργίας.
Επίσης, απαιτούν να σταµατήσει η επιχορήγηση των επιχειρηµατικών οµίλων από τον ΟΑΕΔ και να επιχορηγηθούν όλοι οι
άνεργοι µε επίδοµα ανεργίας 600 ευρώ για όσο διαρκεί η ανεργία. Ακόµη, ζητούν να καταργηθεί ο περιορισµός και η ρύθµιση
που αφαίρεσε την επιδότηση από τους ξενοδοχοϋπάλληλους.
Συµφωνούµε µε την πρόταση να γίνουν έως διακόσια τριάντα,
αλλά δεν την έκανε αποδεκτή ο Υπουργός Εργασίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Έχετε δίκιο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Αυτό πρέπει οι ξενοδοχοϋπάλληλοι να
το δουν.
Εδώ πρέπει να προσθέσουµε ότι οι άνεργοι πρέπει να απαντήσουν σε αυτό που λέει ο λαός, «Και πού είναι οι άνεργοι;». Το
ΚΚΕ στηρίζει το συλλαλητήριο στις 4 Οκτώβρη και το πανελλαδικό συλλαλητήριο την 1η του Νοέµβρη µε αιχµή την ανεργία. Και
θα πρέπει οι εργαζόµενοι, οι συνταξιούχοι, οι άνεργοι, η λαϊκή
οικογένεια, όλοι να είναι στους δρόµους και να απαιτήσουν ουσιαστική προστασία των ανέργων.
Μιλάτε για τον ΟΔΙΕ, έχει όµως τετρακόσιους πενήντα συµβασιούχους µε σύµβαση µιας µέρας για δέκα έως τριάντα πέντε
χρόνια. Υπάλληλοι αορίστου χρόνου. Δυο χιλιάδες εργαζόµενοι
κι επαγγελµατίες εργάζονται γύρω από τον ιππόδροµο, όµως,
για την τύχη τους κανείς λόγος.
Στην τροπολογία µε γενικό αριθµό 1821 υπάρχουν ρυθµίσεις
του Υπουργείου Υγείας. Επαναφέρετε το θεραπευτήριο της Ευρυτανίας σε νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου. Γιατί άραγε;
Επειδή στην περιοχή υπάρχει συγκεκριµένος περιφερειάρχης;
Εµείς, δεν έχουµε αντίρρηση να είναι αυτοτελές νοµικό πρόσωπο
δηµοσίου δικαίου. Όµως, αυτό δεν µπορεί να αντιστρέψει την
πολιτική που σταδιακά µεταφέρει ένα µέρος των δαπανών µε
άµεσο ή έµµεσο τρόπο στις οικογένειες των περιθαλποµένων και
να χρησιµοποιηθεί η περιουσία του ιδρύµατος ως υποκατάστατο
των κρατικών περικοπών.
Γενικά, πίσω από την αυτοτέλεια και την αυτοτελή λειτουργία
κρύβεται η βασική πολιτική κατεύθυνση της αυτοχρηµατοδότησης, η οποία οδηγεί στην ακόµα µεγαλύτερη εµπορευµατοποίηση των παρεχόµενων υπηρεσιών. Εµείς, ψηφίζουµε «παρών» σε
αυτήν τη συγκεκριµένη ρύθµιση, στην τροπολογία µε γενικό
αριθµό 1821.
Όσον αφορά στην τροπολογία µε γενικό αριθµό 1829 του
Υπουργείου Τουρισµού: Ουσιαστικά καταργεί, µέσα από αυτή τη
ρύθµιση, τα προεδρικά διατάγµατα που προέβλεπαν συγκεκριµένες προδιαγραφές για τα τουριστικά καταλύµατα. Έρχεστε
εδώ και ουσιαστικά δίνετε τα πάντα στους µεγάλους επιχειρηµατικούς οµίλους στον τουρισµό. Εµείς ψηφίζουµε «κατά» σε
αυτήν την τροπολογία.
Με την τροπολογία 1833/85 του Υπουργείου Υγείας πάλι, ουσιαστικά από το ανεπαρκέστατο αριθµητικά προσωπικό όλων
των νοσοκοµείων µετακινεί εργαζόµενους προκειµένου να µπαλώσει τεράστια κενά και ταυτόχρονα δηµιουργεί άλλα στα νοσοκοµεία από τα οποία τους µετακινεί. Μοιράζει, δηλαδή, τη
φτώχεια σε αριθµό προσωπικού ανάµεσα στα νοσοκοµεία, µε
επίπτωση στο επίπεδο και την ασφάλεια των παρεχόµενων υπηρεσιών στους ασθενείς, αλλά και µε επιδείνωση των όρων και
συνθηκών δουλειάς των εργαζοµένων. Ψηφίζουµε «κατά» σε
αυτήν τη ρύθµιση του Υπουργείου Υγείας.
Βεβαίως, υπάρχει και η παράταση των συµβάσεων των θεραπευτών ιατρών. Συνολικά ψηφίζουµε «παρών» σε αυτήν την τροπολογία.
Έρχοµαι στην τροπολογία 1842/89 του Υπουργείου Δηµόσιας
Τάξης. Εµείς θα καταψηφίσουµε την τροπολογία για την επέκταση των συµβάσεων, συµφωνιών και αποφάσεων για τις αντιπυρικές περιόδους 2014 – 2015. Για ποιους λόγους; Η
Κυβέρνηση αναθέτει σε διεθνείς ή ευρωπαϊκούς οργανισµούς τη
διαδικασία εξεύρεσης εταιρείας που θα αναλάβει την παροχή
υπηρεσιών τεχνικής, πτητικής και εφοδιαστικής υποστήριξης
συντήρησης των εναέριων µέσων του Πυροσβεστικού Σώµατος.
Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα να µην έχει κανενός είδους πρόσβαση
στη διαγωνιστική διαδικασία, να µη γνωρίζει τον τρόπο επιλογής
της εταιρείας, αν τηρούνται διαφανείς διαδικασίες.
Πιο συγκεκριµένα, η Κυβέρνηση ειδικά είναι υποχρεωµένη να
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δεχτεί την εταιρεία που υποδεικνύει ο νατοϊκός Οργανισµός
NAMSA. Δεν έχει ληφθεί κανενός είδους µέτρο, παρά τις επανειληµµένες παρεµβάσεις µας, σχετικά µε την ανάπτυξη της επισκευαστικής βάσης της Ελληνικής Αεροπορικής Βιοµηχανίας µε
τις τεχνολογικές δυνατότητες που διαθέτει και το εξειδικευµένο
προσωπικό
Αυτό όσον αφορά τις τροπολογίες.
Καταψηφίζουµε συνολικά όλα τα άρθρα και ψηφίζουµε
«παρών» στις βουλευτικές τροπολογίες 1844/91…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Θα τοποθετηθείτε
στην ψήφιση.
Ευχαριστώ πολύ.
Έχει ζητήσει τον λόγο για να δευτερολογήσει ο κ. Λαφαζάνης.
Κύριε Λαφαζάνη, εσείς έχετε ξεπεράσει τη δευτερολογία και
την τριτολογία µε την τοποθέτησή σας. Παρ’ όλα αυτά, θα έχετε
τον λόγο για δύο λεπτά. Το ξέρετε ότι έχετε µιλήσει πάρα πολύ
και στην πρωτολογία σας.
Ορίστε, έχετε τον λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Εµένα µου έκανε εντύπωση η δήλωση του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου του ΠΑΣΟΚ, ότι δεν
θα ψηφίσουν τις τροπολογίες που κατέθεσαν οι Υπουργοί σήµερα. Πολύ σωστό. Δεν πρέπει να τις ψηφίσουν και είναι πάρα
πολύ θετικό αυτό που κάνουν.
Όµως, δεν καταλαβαίνω, αυτή η τροπολογία που κατατέθηκε
εχθές το βράδυ είναι νόµιµη; Δεν είναι εκπρόθεσµη; Δεν είναι
κατά του Κανονισµού; Δεν παραβιάζει το Σύνταγµα; Μήπως όταν
έχουµε τροπολογίες, οι οποίες κάνουν ένα σκανδαλώδες δώρο
στους τραπεζίτες, τότε δεν πειράζει; Και νύχτα να κατατεθούν,
τις ψηφίζουµε. Δεν έχει σηµασία τότε αν παραβιάζουν τον Κανονισµό και το Σύνταγµα. Άλλωστε, όπως θα ξέρετε, κύριοι συνάδελφοι, τη χώρα αυτή την κυβερνούν οι τραπεζίτες.
Η χώρα αυτή κυβερνάται από το τραπεζικό χρηµατιστικό κεφάλαιο. Αυτή είναι η ουσιαστική υπερκυρβέρνηση της χώρας. Το
τραπεζικό κεφάλαιο είναι που κατευθύνει την πορεία, το τραπεζικό κεφάλαιο είναι αυτό το οποίο τελικώς χαράζει τον δρόµο.
Γι’ αυτό χθες το βράδυ ήρθε αυτή η τροπολογία, µια τροπολογία αεροπλανική. Την έφερε ο κ. Χαρδούβελης, ο οποίος εξαφανίστηκε από τα έδρανα. Δεν παρακολουθεί τη συζήτηση. Δεν
κάθεται ούτε καν να ακούσει αυτούς που έχουν διαφορετική
γνώµη και να τοποθετηθεί.
Με τι ήρθε ο κ. Χαρδούβελης; Νοµίζω το προσέξατε το θλιβερό θέαµα εδώ. Ήρθε µε ένα προκατασκευασµένο χαρτί. Το
ανέγνωσε. Δεν απάντησε καν σε αυτά τα οποία λέχθηκαν επί της
ουσίας για την τροπολογία και σηκώθηκε κι έφυγε.
Έτσι κυβερνάτε αυτήν τη χώρα; Εξουσιοδοτούµεθα από τους
τραπεζίτες, φέρνουµε µια τροπολογία κοµµένη και ραµµένη στα
µέτρα τους, αναγιγνώσκουµε, υποτίθεται, το σκεπτικό της και
φεύγουµε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ευχαριστούµε, κύριε
Λαφαζάνη.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Εδώ έχουµε να κάνουµε µε καραµπινάτο σκάνδαλο, το οποίο
δεν έχει απλώς πολιτικές επιπτώσεις, αλλά επιπτώσεις πολύ
πέραν των πολιτικών ευθυνών.
Ερχόσαστε εδώ µε τον αναβαλλόµενο φόρο και τι κάνετε;
Όπως είπε και ο κ. Χαρδούβελης και το αναγνώρισε, κάνετε πιο
ευνοϊκούς όρους, µε λιγότερα λεφτά να περάσουν οι τράπεζες
στους «γύπες» και τα «αρπακτικά» των funds, όπως έγινε στη Eurobank.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Λαφαζάνη, σας
παρακαλώ κλείστε την οµιλία σας.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Και, βεβαίως, τα «αρπακτικά» και
οι «γύπες» των funds θα πάρουν τις τράπεζες µε αυτή τη µεθοδολογία τζάµπα, µπιρ παρά. Και, βεβαίως, σε πολύ σύντοµο χρονικό διάστηµα, αφού «εξυγιάνουν» τις τράπεζες, θα τις
πουλήσουν σε τιµές τέτοιες που θα βγάλουν τεράστια κέρδη. Και
θα τις πουλήσουν πού; Στο πολυεθνικό τραπεζικό κεφάλαιο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ευχαριστούµε πολύ
τον κ. Λαφαζάνη.
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ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Στο πολυεθνικό τραπεζικό κεφάλαιο….
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Λαφαζάνη,
ολοκληρώσατε. Μη µε φέρνετε σε δύσκολη θέση.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Μία κουβέντα µόνο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Λαφαζάνη,
σας παρακαλώ!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Με παρακαλείτε; Δεν κατάλαβα.
Γιατί µε παρακαλείτε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Σας παρακαλώ να
ολοκληρώσετε, διότι έχετε υπερβεί τον χρόνο κατά πολύ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κοιτάξτε, την ευαισθησία σας να
τη δείχνετε και στην πλευρά της…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Εσείς µιλάτε για
ευαισθησία;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: …για όλα αυτά τα οποία διαπράττει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Δεκαπέντε λεπτά είχατε πρωτολογία. Δεκαπέντε λεπτά! Ήταν ο κ. Δραγασάκης εδώ.
Σας εγκάλεσε ο κ. Δραγασάκης.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Μου έχετε φάει το ένα λεπτό µε
τις διακοπές και δεν αφήνετε να ολοκληρώσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Σας φιµώνουµε και
από πάνω!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Όλα αυτά, λοιπόν, γίνονται µε
χαριστικές πράξεις. Και τι λέει ο κ. Δένδιας; Όπως είπε και ο κ.
Χαρδούβελης -το ανακοίνωσε- λέει ότι τον αναβαλλόµενο φόρο
θα τον εφαρµόσει και για τις διαγραφές κόκκινων δανείων. Δηλαδή και άλλο χάρισµα και άλλες κεφαλαιακές ανάγκες κάλυψης
του αναβαλλόµενου φόρου…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ευχαριστούµε πολύ.
Δεν έχετε τον λόγο, κύριε Λαφαζάνη.
Μιλάτε για ευαισθησία σε εµένα, ενώ ο κ. Δραγασάκης σας εγκάλεσε τρεις φορές για κατάχρηση του χρόνου.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, αν θέλετε να συζητήσουµε για τον χρόνο, να συζητήσουµε. Να συζητήσουµε για
το ότι οι τροπολογίες συζητούνται στο τέλος, µία – µία χωριστά,
τα άρθρα ένα –ένα χωριστά. Διαβάστε τον Κανονισµό. Για ενάµισι
λεπτό κάνετε τόση φασαρία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Τον λόγο έχει η κυρία
Καφαντάρη για τέσσερα λεπτά.
ΧΑΡΟΥΛΑ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι της συγκυβέρνησης, δεν θα αναφερθώ εκτενώς
σε αυτό που ελέχθη, την τακτική και προσφιλή διαδικασία που
ακολουθεί η Κυβέρνηση µε το θέµα των τροπολογιών. Αναλύθηκε αρκετά εδώ µέσα. Θα ήθελα να πω δυο λόγια για την εικόνα
την οποία εµφανίζει το Κοινοβούλιο και κατά τη σηµερινή συζήτηση, γιατί µας παρακολουθεί ο ελληνικός λαός, ο οποίος βρίσκεται, όπως γνωρίζουµε, στα πρόθυρα της ανθρωπιστικής
κρίσης. Και η συγκυβέρνηση µε την πολιτική της και την τακτική
της και εντός του Κοινοβουλίου προσπαθεί να αποπροσανατολίσει από τα σοβαρά προβλήµατα που αντιµετωπίζει ο ελληνικός
λαός σήµερα.
Θα ήθελα να πω µια κουβέντα, αγαπητοί κύριοι της συγκυβέρνησης: Με την τακτική σας και την πολιτική σας -θα πω αυτό που
είπα και χθες- θα φέρετε ακόµα πιο γρήγορα τον ΣΥΡΙΖΑ στη διακυβέρνηση της χώρας!
Εγώ θα ήθελα να τοποθετηθώ, να συµπληρώσω κάποια πράγµατα και να επαναφέρω το θέµα σε σχέση µε την τροπολογία για
την εξίσωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης του πετρελαίου
θέρµανσης και κίνησης, την τροπολογία την οποία κατέθεσε ο
ΣΥΡΙΖΑ σήµερα. Το θέµα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Πρέπει να
αναλογιστεί η Κυβέρνηση τις ευθύνες τις οποίες φέρει. Και η
µικρή µείωση στον ειδικό φόρο κατανάλωσης δεν µπορεί να
λύσει το πρόβληµα.
Υπάρχει σοβαρό ζήτηµα µε το θέµα του λαθρεµπορίου καυσίµων. Αναφέρθηκα και στην πρωτολογία µου. Θα αναφέρω, όµως,
ειδικά για το ναυτιλιακό πετρέλαιο κάποια επιπλέον ζητήµατα.
Οργιάζει το λαθρεµπόριο ναυτιλιακού πετρελαίου -ακόµα και ο
ίδιος ο ΟΟΣΑ το παραδέχεται αυτό- πέραν των επιπτώσεων, οι
οποίες είναι περιβαλλοντικές καθαρά, διότι το ναυτιλιακό πετρέ-
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λαιο περιέχει και πάρα πολύ θείο.
Από την άλλη µεριά, όµως, τι κάνει η Κυβέρνηση, πέρα από το
σύστηµα εισροών-εκροών που δεν έχει ολοκληρωθεί; Τι κάνει µε
τις φορτηγίδες εφοδιασµού ναυτιλιακών καυσίµων; Τι κάνει µε
το σύστηµα X-Rays στα τελωνεία; Με το εξαγωγικό πετρέλαιο τι
κάνει; Διότι µέσω και αυτού γίνεται φοβερή λαθρεµπορία.
Επίσης, θα ήθελα να πω ότι επί δυο χρόνια η µνηµονιακή συγκυβέρνηση σχεδίασε και εκτέλεσε µε αποτυχία αυτά τα µέτρα.
Προσπάθησε να ξεγελάσει τον ελληνικό λαό δήθεν για έσοδα ή
πάταξη του λαθρεµπορίου και να ξεγελάσει –θα έλεγα- ακόµα
και τους Ευρωπαίους εταίρους. Εναλλακτικές λύσεις δεν υπάρχουν, αφού και η EUROSTAT επισηµαίνει ότι µόνο το δεύτερο
εξάµηνο του 2014 ακρίβυνε το ηλεκτρικό ρεύµα κατά 20% στην
Ελλάδα και ότι η τιµή του φυσικού αερίου είναι ιδιαίτερα υψηλή
και φορτωµένη µε φόρους.
Επί δύο χρόνια εσείς, η µνηµονιακή συγκυβέρνηση, αρνείστε
να εφαρµόσετε βασικές αρχές του Συντάγµατος, το άρθρο 5 που
κατοχυρώνει το δικαίωµα στην προστασία της υγείας και το
άρθρο 21 που ορίζει ότι το κράτος µεριµνά για την υγεία των πολιτών. Αντίθετα, το µόνο που έκανε η συγκυβέρνηση τον τελευταίο καιρό είναι µια σύσκεψη για το θέµα της αιθαλοµίχλης στο
ΥΠΕΚΑ -τέλη Αυγούστου µε αρχές Σεπτέµβρη, δεν θυµάµαι
καλά- όπου συζητήθηκε γενικότερα µια σύσταση που πρέπει να
γίνει για ελέγχους της ποιότητας της βιοµάζας. Είναι σοβαρό ζήτηµα αυτό.
Είναι επιτακτική ανάγκη, λοιπόν, να επανέλθει η τιµή του πετρελαίου θέρµανσης στην τιµή του επιπέδου του Μαρτίου του
2011, δηλαδή στα 90 λεπτά το λίτρο.
Σε δεύτερο στάδιο θα πρέπει να παρακολουθείται η διεθνής
τιµή του πετρελαίου, ώστε να ρυθµίζεται ανάλογα το ύψος του
φόρου του πετρελαίου θέρµανσης προς όφελος του καταναλωτή. Οµοίως, και η τιµή του φυσικού αερίου για την οικιακή κατανάλωση θα πρέπει να απαλλαγεί από µεγάλος µέρος φόρων
που το βαρύνουν, ώστε να φθηνύνει ουσιαστικά.
Αν η Κυβέρνησή σας, κύριοι της συγκυβέρνησης δεν µπορεί
να προστατέψει τα θεµελιώδη δικαιώµατα και να καλύψει τις
στοιχειώδεις ανάγκες του λαού µας για φθηνή θέρµανση και παροχή φθηνής ηλεκτρικής ενέργειας, τουλάχιστον το µόνο που
έχετε να κάνετε είναι να φύγετε, να βρει ο τόπος αυτός τα όνειρά
του και ο λαός µας την ελπίδα του!
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ευχαριστούµε και
εµείς.
Κύριε Δρίτσα, έχετε τον λόγο για να δευτερολογήσετε.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Πολύς λόγος έγινε, κύριε Πρόεδρε, σήµερα, κυρίως από την
πλευρά της Νέας Δηµοκρατίας αλλά και του ΠΑΣΟΚ και από
αλλού, για την περίφηµη συνέπεια του ΣΥΡΙΖΑ και για την τραπεζική πίστη, τη σταθερότητα του τραπεζικού συστήµατος και
όλες εκείνες τις αιτιάσεις για τις οποίες δήθεν ο ΣΥΡΙΖΑ εγκαλείται. Καταλαβαίνουµε ότι «µωραίνει Κύριος ον βούλεται απολέσαι». Είναι πράγµατι δύσκολη η θέση της πλειοψηφίας πλέον.
Όλη η Ευρώπη, όλος ο κόσµος, όλος ο πλανήτης ξέρει ότι η
κυριαρχία των τραπεζών, η ασυδοσία των τραπεζών παντού, έχει
φέρει δεινά στις κοινωνίες, στις οικονοµίες, στις παραγωγικές
διαδικασίες. Και πραγµατικά, αντί να είναι το τραπεζικό σύστηµα
πυλώνας της παραγωγικής διαδικασίας κάθε χώρας, είναι δυνάστης των κοινωνιών µε µονοπωλιοποιηµένες σε ολιγοπωλιακά
συµφέροντα επιλογές εµπορίας του χρήµατος χωρίς συµµετοχή
στην παραγωγική διαδικασία.
Αυτό το λέει ο ΣΥΡΙΖΑ; Αυτό το λέει όλος ο κόσµος, δεξιοί, αριστεροί, κεντρώοι, οι πάντες. Και ο ΣΥΡΙΖΑ στην Ελλάδα λέει:
«Χρειαζόµαστε ένα τραπεζικό σύστηµα και στην Ελλάδα και στην
Ευρώπη, που να υπηρετεί την παραγωγική βάση της οικονοµίας,
που να υπηρετεί την ελληνική κοινωνία και να µην την καταδυναστεύει επ’ ωφελεία των ολίγων».
Σε αυτήν την κατεύθυνση έχουµε πάρει θέση για όλα τα ζητήµατα και έχουµε κριτικάρει τις επιλογές των Κυβερνήσεων,
έχουµε πραγµατικά προτείνει εναλλακτικές λύσεις και έχουµε
σταθεί σταθεροί στην ενίσχυση του ρόλου του δηµοσίου στον
έλεγχο των τραπεζών.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

Είναι πολύ απλά τα πράγµατα. Έτσι εξασφαλίζεται και η τραπεζική πίστη και η σταθερότητα του τραπεζικού συστήµατος και
όλα τα άλλα. Τα υπόλοιπα είναι ψευδώνυµα, είναι παραπλανητικά
και είναι προϊόν πανικού και κατασκευασµένα.
Ακριβώς µε αυτήν τη συνεπή στάση κρίνουµε και τη σηµερινή
πρόταση για τη ρύθµιση της Κυβέρνησης για τους αναβαλλόµενους φόρους. Επιχειρηµατολογήσαµε και είπαµε ναι, πράγµατι,
είναι καθεστώς οι αναβαλλόµενοι φόροι. Δεν θέσαµε το ζήτηµα
της κατάργησης του καθεστώτος των αναβαλλόµενων φόρων
αυτή τη στιγµή, ούτε ζητήσαµε κάτι τέτοιο.
Είπαµε ότι αυτό εδώ που πάτε να κάνετε προωθεί ακόµα περισσότερο την ιδιωτικοποίηση των τραπεζών, προωθεί ακόµα περισσότερο την αποξένωση του δηµόσιου ελέγχου και εποµένως
είναι καταστροφικό. Ζητήσαµε από την Κυβέρνηση να το αποσύρει για να συζητηθεί σε κανονική διαδικασία και κάναµε και προτάσεις γι’ αυτό.
Ο κ. Χαρδούβελης –τα είπε ο κ. Λαφαζάνης πάρα πολύ καλάήρθε, διάβασε ένα κείµενο και απήλθε. Αυτό είναι η υπευθυνότητα για την υποστήριξη της τραπεζικής πίστης! Αν είναι δυνατόν.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, θέλω ενάµισι λεπτό µόνο και προχωρώ στα
υπόλοιπα.
Ο ΣΥΡΙΖΑ στη Θεσσαλονίκη εξήγγειλε και δεσµεύτηκε για ένα
συνολικό πακέτο άµεσης παρέµβασης σε κρίσιµα ζητήµατα και
για την κοινωνική στήριξη των πιο δοκιµαζόµενων τµηµάτων της
ελληνικής κοινωνίας, για την αποφυγή της ανθρωπιστικής κρίσης
και για τα πρώτα βήµατα µιας αναθέρµανσης της οικονοµίας.
Όποιος αποσπά ένα στοιχείο για να παίξει, δήθεν, µε την ασυνέπεια του ΣΥΡΙΖΑ, φτωχαίνει και τη συζήτηση και τον εαυτό του
τον ίδιο. Υπάρχει µία συνολική πρόταση και αν θέλετε µπορούµε
όλοι µαζί να τη συζητήσουµε.
Εκεί εντάσσεται και η ρύθµιση για τα 2 δισεκατοµµύρια του
Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας, που είναι πάρα πολύ
µελετηµένη και πάρα πολύ νόµιµη και πάρα πολύ έγκυρη, εκεί
εντάσσονται και όλες οι άλλες ρυθµίσεις.
Αυτή είναι πρόταση που την αγκαλιάζει κάθε µέρα ολοένα και
περισσότερο η ελληνική κοινωνία και την έχει αποδεχθεί µε την
πιο θερµή υποδοχή, µε ρεαλισµό και ξέροντας ότι αυτή είναι
µόνο η αρχή.
Προχωρώ στις τροπολογίες, κύριε Πρόεδρε, πολύ γρήγορα.
Θα ψηφίσουµε την τροπολογία µε αριθµό 1821, ειδικά τη ρύθµιση για τη συνταξιοδότηση των αγροτών. Αλλά ας µην το παρουσιάζουµε ως «η µεγάλη προσφορά στους αγρότες». Προς
θεού. Είναι ανοιχτό αυτό το ζήτηµα. Η ελληνική πολιτεία οφείλει
πάρα πολλά πράγµατα στους αγρότες και όχι απλά και µόνο
µετά από σαράντα χρόνια ασφάλισης να τους αναγνωρίζει το δικαίωµα να συνταξιοδοτούνται και µε χαµηλότατες συντάξεις µάλιστα στα εξήντα δύο χρόνια.
Εν πάση περιπτώσει, προτείναµε εµείς, υπήρχε η πρόταση των
Βουλευτών της Πλειοψηφίας και ρυθµίστηκε κάπως βελτιωµένα.
Πάλι έχει κενά, πάλι έχει προβλήµατα. Χρειάζεται να συνεχίσουµε, να το δούµε, να ρυθµιστεί, αλλά σε αυτήν τη φάση το ψηφίζουµε.
Όσον αφορά την τροπολογία του Υπουργείο Εθνικής Άµυνας,
έδωσε κάποιες εξηγήσεις ο κ. Λαµπρόπουλος και έφυγε. Δεν
ισχύουν έτσι όπως τις έθεσε εκείνη την ώρα.
Οι γυναίκες ΕΠΟΠ που δεν έχουν µονιµοποιηθεί αυτήν τη
στιγµή βρίσκονται µετέωρες στο να τους αναγνωριστεί υπό πολύ
δύσκολους όρους και προϋποθέσεις να υπηρετήσουν για δύο
µόνο χρόνια και όχι για πέντε όπως είναι για τις υπόλοιπες γυναίκες µητέρες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε συνάδελφε,
ολοκληρώστε.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Τελείωσα, κύριε Πρόεδρε. Άλλη µία
τροπολογία να πω.
Αυτό το µικρό βήµα θα το θεωρήσουµε θετικό, αλλά θα σταθούµε µε την ψήφο «παρών» σε αυτή την τροπολογία, γιατί αυτό
το ζήτηµα θα πρέπει να ρυθµιστεί. Στα ζητήµατα µητρότητας και
ανάπτυξης της προόδου των παιδιών και της σχέσης των γονέων
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µε τα παιδιά δεν µπορούν να υπάρχουν διακρίσεις εάν ένας είναι
µόνιµος ή µη µόνιµος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ευχαριστούµε πολύ.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Τελείωσα µε την τροπολογία του
Υπουργείου Δηµοσίας Τάξης. Ήρθε τελικά ο κ. Κικίλιας, αλλά δεν
την υπερασπίστηκε.
Δεν είναι έτσι. Είναι πολύ ανοιχτό το ζήτηµα. Η NAMSA δεν
είναι δωρεάν. Την τελευταία πενταετία έχει εισπράξει 5,3 εκατοµµύρια ευρώ. Και αντί ο έλεγχος, η συντήρηση να ανατεθεί
στην Ελληνική Αεροπορική Βιοµηχανία, στην ΕΑΒ, δίδονται
αλλού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε συνάδελφε,
ολοκληρώστε. Είναι οκτώ λεπτά!
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, είναι σηµαντικά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Θα τοποθετηθείτε
στην ψήφιση, µε «ναι» ή «όχι» ή «παρών».
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Μισό δευτερόλεπτο.
Είναι και αυτό ένα δείγµα γραφής πώς αντί να αξιοποιούνται
οι πόροι για τη χώρα µας και κάθε τι να εντάσσεται σε ένα σχέδιο
που να δίνει προστιθέµενη αξία, καταναλώνουµε χρήµατα για τα
συµφέροντα άλλων δυνάµεων και άλλων δραστηριοτήτων.
Τελείωσα, κύριε Πρόεδρε.
Ευχαριστώ για την ανοχή σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Γεωργιάδη,
µην κάνετε και εσείς κατάχρηση τόσο του χρόνου.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι –και θέλω πάρα πολύ να δω τι
θα απαντήσει µετά η κ. Ρεπούση- εγώ έχω την τάση να βάζω τα
πράγµατα σε µία σειρά για να συνεννοούµαστε στον λογικό
κόσµο. Περίµενα να ακούσω ποιο είναι το επιχείρηµα για το
οποίο καταψηφίζει τελικώς ο ΣΥΡΙΖΑ, το κόµµα της υπευθυνότητος και που νοιάζεται για την τραπεζική πίστη, τον αναβαλλόµενο
φόρο.
Τι είπε ο κ. Λαφαζάνης; Ποιο ήταν τελικά το επιχείρηµα; Για
ποιο λόγο καταψηφίζουν; Το λέω κατά λέξη, κύριε Λαφαζάνη.
Εάν κάνω λάθος, διορθώστε µε.
Γιατί –λέει- µε αυτόν τον φόρο θα περάσουν ευκολότερα τα
stress test οι ελληνικές τράπεζες για να µπορέσουν να τα αρπάξουν οι «γύπες» των διεθνών κεφαλαίων και funds. Σωστά; Αυτό
είπατε;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Το πρώτο όχι. Το δεύτερο.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Γιατί καταψηφίζετε, µε τα
stress test.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Όχι διαλογική συζήτηση!
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Είπατε «για να περάσουν
ευκολότερα τα stress test». Και πράγµατι, αλήθεια λέτε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Τα stress test δεν τα περνάς,
κύριε Γεωργιάδη. Τα stress test…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Είπα, κύριε Λαφαζάνη και κύριε Γεωργιάδη! Τι είναι αυτό;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: …(Δεν ακούστηκε)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ποιος σας έχει δώσει
τον λόγο; Να µην γράφονται στα Πρακτικά. Δεν έχετε τον λόγο.
Πώς παίρνετε τον λόγο;
Και να µην κάνετε προσωπικές αναφορές. Σας το έχω πει επανειληµµένα. Οι προσωπικές αναφορές δηµιουργούν θέµα.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Να το πάρουµε πάλι από
την αρχή, γιατί έχει ενδιαφέρον. Δεν πειράζει, ο διάλογος είναι
καλό πράγµα.
Ακούστε. Έχουµε ένα κουµπαρά 11 δισεκατοµµυρίων. Από
αυτόν τον κουµπαρά των 11 δισεκατοµµυρίων έχουν στηρίξει οι
του ΣΥΡΙΖΑ ένα τµήµα του προεκλογικού τους προγράµµατος,
κυρία Ρεπούση. Εάν ψηφιστεί ο αναβαλλόµενος φόρος, η τροπολογία η οποία τώρα έχει έρθει, θα χρειαστούν τρία δισεκατοµµύρια λιγότερα από αυτό το «µαξιλαράκι». Αυτό αλλάζει µόνο,
τίποτα άλλο.
Δηλαδή εάν ψηφίσουµε αυτήν την τροπολογία, θα χρειαστούν
από το µαξιλαράκι, το οποίο εσείς λέτε ότι θα χρησιµοποιήσετε
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για το κυβερνητικό σας πρόγραµµα –αυτό δεν γίνεται, αλλά δεν
πειράζει, εσείς το λέτε- τρία δισεκατοµµύρια περισσότερα. Ενώ
αν δεν περάσει αυτή η τροπολογία, θα ξοδευτούν από αυτό το
«µαξιλαράκι» τρία δισεκατοµµύρια περισσότερα. Δηλαδή εσείς
θα βρείτε –που λέτε ότι θα είστε η επόµενη κυβέρνηση- τρία δισεκατοµµύρια λιγότερα για να κάνετε το προεκλογικό σας πρόγραµµα.
Αντιλαµβάνεστε ότι η θέση σας αυτή αντιβαίνει τη λογική. Διότι
τι καλύτερο για όλους εµάς που νοιαζόµαστε για την τραπεζική
πίστη –και χαίροµαι γιατί τα τελευταία εικοσιτετράωρα φάνηκε
ότι δεν νοιαζόµαστε µόνο εµείς για την τραπεζική πίστη που ψηφίσαµε όλους αυτούς τους νόµους, αλλά λέει ότι ενδιαφέρεστε
και εσείς για την τραπεζική πίστη- από το να υπερψηφίσετε αυτόν
τον νόµο, ώστε να είναι αυτό το «µαξιλαράκι» περισσότερο και
οι τράπεζες πιο υγιείς και πιο ισχυρές, αφού ούτως ή άλλως, είτε
ψηφίσετε είτε δεν ψηφίσετε κατά τον κ. Λαφαζάνη θα πάνε στα
ξένα funds και στους «γύπες»;
Μου κάνει εντύπωση που ο κ. Λαφαζάνης προσπέρασε την
πρόκλησή µου. Θέλω να υπενθυµίσω στο Τµήµα ότι ο κ. Παναγιώτης Λαφαζάνης ερώτησε την Κυβέρνηση εάν έχουµε πάρει
την άδεια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Είναι η πρώτη
δηµόσια αναγνώριση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας από
τον Παναγιώτη Λαφαζάνη. Τον καλωσορίζω στην Ευρωπαϊκή
Ένωση, είναι ευχάριστο. Όµως έχει µια µεγάλη σηµασία όλο
αυτό για να καταλάβουµε τελικώς πού στέκεται ο ΣΥΡΙΖΑ.
Χαίροµαι που είναι ο κ. Λαφαζάνης εδώ, άσχετα αν σήµερα δεν
σηκώνει το γάντι, γιατί κάτι έχει στο µυαλό του. Θα πω, κύριε
Πρόεδρε, κάτι που έχει πολύ ενδιαφέρον γιατί –εγώ το ξαναλέω,
θα µας τρελάνουν. Ακούστε. Στο ένα κανάλι, σχεδόν ταυτόχρονα,
ο κ. Λαφαζάνης έλεγε για το ζήτηµα του χρέους «Δεχόµαστε
µόνο κούρεµα» και µάλιστα µε στεντόρεια φωνή, κάπως σαν τη
δική µου. Σε διαφορετικό κανάλι την ίδια ώρα ο κ. Σταθάκης
έλεγε «Μας κάνει και η επιµήκυνση».
Καθίστε, ρε παιδιά. Είστε κόµµα της Αξιωµατικής Αντιπολιτεύσεως και λέτε ότι θα έρθετε και στην εξουσία.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Τουλάχιστον κάντε αξιόπιστο ρεπορτάζ!
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κύριε Δρίτσα, είναι και τα
δύο αξιόπιστα.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Αποκλείεται.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Είναι και τα δύο αξιόπιστα.
Τα έχω ανεβάσει και τα δύο στο tweeter µου. Περιµένω να µου
απαντήσει η Αξιωµατική Αντιπολίτευση ποια είναι η θέση της:
Μόνο κούρεµα ή και επιµήκυνση; Μόνο αυτό που λέει ο Λαφαζάνης ή αυτό που λέει ο Σταθάκης;
Και γιατί το λέω αυτό, κύριε Πρόεδρε;
ΧΑΡΟΥΛΑ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ: Εσείς τι διαπραγµατεύεστε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Θέλετε και εσείς διάλογο από εκεί; Σας παρακαλώ.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Να σας το πω πιο απλά. Η
επιµήκυνση είναι θέση της Κυβερνήσεως, τη διαπραγµατευόµαστε όλο αυτό το διάστηµα. Το να προσχωρεί ο ΣΥΡΙΖΑ στη θέση
της Κυβερνήσεως είναι πρόοδος, είναι καλό.
Το ερώτηµα είναι: Εφόσον προσχωρείτε στη δική µας θέση για
το χρέος και εφόσον υποτίθεται το χρέος είναι το νούµερο ένα
θέµα της χώρας και γι’ αυτό θέλετε να πάτε τον τόπο σε εκλογές,
γιατί να τσακωθούµε και να µπούµε σε περιπέτεια; Ελάτε να πάµε
να ζητήσουµε την επιµήκυνση, που τη ζητάµε όλοι µαζί ούτως ή
άλλως.
Μέχρι τώρα δεν ερχόσασταν γιατί λέγατε «Όχι, δεν θέλουµε
επιµήκυνση, θέλουµε µόνο κούρεµα». Τώρα το αλλάξατε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ολοκληρώστε.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κλείνω, κύριε Πρόεδρε. Ο
κ. Δρίτσας έφτασε τα οκτώ-εννιά λεπτά.
Κλείνω, κύριε Πρόεδρε, απλώς µε µια φράση της κυρίας συναδέλφου που είχε πολύ ενδιαφέρον. Είπε κάτι σε κάποια στιγµή
η κυρία συνάδελφος σε έναν πολύ µεγάλο οίστρο.
Κατ’ αρχάς, είπατε ότι µε αυτά που κάνουµε θα φέρουµε τον
ΣΥΡΙΖΑ γρηγορότερα στην εξουσία. Εσείς τι στεναχωριέστε; Δεν
θέλετε να πάρετε γρηγορότερα την εξουσία; Δεν λέτε θα µας ρίξετε και τον Φεβρουάριο µε την προεδρική εκλογή; Άρα εσείς θα
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έπρεπε να µας χειροκροτάτε, αν κάνουµε πράγµατα που θα σας
φέρουν γρηγορότερα στην εξουσία. Σας διαβεβαιώ δεν θα δείτε
εξουσία και θα µείνετε µόνο µε την επιθυµία.
Ακούστε τώρα γιατί δεν θα δείτε εξουσία. Ποιος λογικός άνθρωπος, κύριε Πρόεδρε, στον πλανήτη εν έτει 2014 θα ακούσει
τη φράση «Να ρυθµίζεται διά νόµου η διεθνής τιµή του πετρελαίου και του φυσικού αερίου» -φράση της κ. Καφαντάρη- και θα
τους ψηφίσει; Όταν ζούµε στην εποχή που το πετρέλαιο και το
φυσικό αέριο διαπραγµατεύονται στις αγορές και αλλάζει η τιµή
τους όχι ανά ηµέρα αλλά ανά δευτερόλεπτο. Και έρχεται η κ. Καφαντάρη και προτείνει στη Βουλή εµείς, η Ελλάδα, να ψηφίσει
νόµο για να ρυθµίσει τη διεθνή τιµή του πετρελαίου.
ΧΑΡΟΥΛΑ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ: Έχουµε το πιο ακριβό φυσικό αέριο.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κύριε Λαφαζάνη, µην
εκνευρίζεστε. Είναι ο τρίτος που λέτε «Μην του απαντάτε». Σας
ακούω.
Επειδή εσείς δεν θέλετε να µας πείτε για την ιστοσελίδα
iskra.gr, πρέπει να πείτε και στους άλλους;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Θέλετε να σας διακόπτουν;
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Δεν µου θυµίζετε τον
παλιό Λαφαζάνη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Γεωργιάδη,
ολοκληρώστε.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Άρα και τις τραπεζικές καταθέσεις τις εγγυόµαστε εµείς µε νόµους σαν το σηµερινό. Γιατί
τι κάνει ο σηµερινός νόµος; Επιτρέπει να περάσουν οι ελληνικές
τράπεζες τα stress tests ευκολότερα και άρα να ενισχυθεί η τραπεζική πίστη και άρα να µεγαλώσουν οι καταθέσεις. Αυτό το κάνουµε εµείς που µας κατηγορούν όλη την ηµέρα για τα ανάποδα.
Και δεν υπάρχει καµµία περίπτωση, κύριε Πρόεδρε, να αφήσουµε τη χώρα µας να την πάνε στην περιπέτεια αυτή.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ευχαριστούµε πολύ.
Τον λόγο έχει η κ. Ρεπούση για τέσσερα λεπτά.
ΜΑΡΙΑ ΡΕΠΟΥΣΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Έχω µια απορία από την τοποθέτηση του κ. Γεωργιάδη και ένα
σχόλιο.
Αφού είναι τόσο σηµαντικός ο αναβαλλόµενος φόρος για τη
σταθερότητα και την τραπεζική πίστη, γιατί τον ανακαλύψατε
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στις δώδεκα παρά τέταρτο;
Αυτό είναι ένα ερώτηµα που µου έχει δηµιουργηθεί από τις τοποθετήσεις σας και δεν το απαντάτε.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Θα το απαντήσω µετά.
ΜΑΡΙΑ ΡΕΠΟΥΣΗ: Σε ό,τι µας αφορά -γιατί δεν θέλουµε να
υπεκφύγουµε- αναφέρεται µέσα στην αιτιολογική έκθεση για τον
αναβαλλόµενο φόρο ότι είναι µία ρύθµιση που έχει προκριθεί και
σε άλλες χώρες του Νότου, για παράδειγµα στην Ισπανία. Θέλουµε, λοιπόν, ως υπεύθυνο πολιτικό κόµµα να έχουµε τον χρόνο
να δούµε µέσα από ποιους όρους και ποιες διαδικασίες υιοθετήθηκαν ανάλογες ρυθµίσεις στην Ισπανία.
Γι’ αυτόν τον λόγο είπαµε ότι όχι µόνο αυτή, αλλά δεν θα δεχτούµε καµµία τροπολογία από αυτές που προτάθηκαν σήµερα,
ακόµα και αν κάποιες από αυτές θεωρούµε ότι είναι στη σωστή
κατεύθυνση και µέσα από µία πιο σωστή κοινοβουλευτική διαδικασία θα τις υποστηρίζαµε.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ. Δένδιας έχει τον λόγο και ολοκληρώνουµε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ (Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας): Κύριε Πρόεδρε, θα είµαι πάρα πολύ σύντοµος.
Όσον αφορά το επιχείρηµα της κατάθεσης σήµερα, είµαι υποχρεωµένος να το σεβαστώ. Αντιλαµβάνοµαι τη θέση των συναδέλφων επ’ αυτού και γι’ αυτό, καίτοι οι τροπολογίες δεν είναι
δικές µου τροπολογίες, θα ήθελα να µη θέσω προς ψήφιση τις
τροπολογίες 1845, 1846 και 1849. Θα τις επανακαταθέσουµε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, νοµίζω ότι αυτό το οποίο ελέχθη
στην Αίθουσα, ότι οι τροπολογίες δεν πρέπει να έρχονται τελευταία στιγµή, είναι προφανώς ορθό.
Αντιθέτως, θα ήθελα να πω ότι είναι πολύ σηµαντικό το ότι
στην πλειοψηφία η Εθνική Αντιπροσωπεία δέχεται την ψήφιση
των τροπολογιών των συναδέλφων τις οποίες δέχθηκα, τη 1848,
τη 1844 και τη 1835 του συναδέλφου κ. Σαλτούρου, η οποία έχει
και µία νοµοτεχνική µεταβολή που καταθέτω στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ. Νικόλαος Δένδιας καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα νοµοτεχνική βελτίωση, η οποία έχει ως εξής:
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ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ (Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας): Θα ήθελα, τελειώνοντας, να πω και δύο γενικές κουβέντες, αφού ευχαριστήσω για την αποδοχή του νοµοθετήµατος από
ένα µεγάλο µέρος της Εθνικής Αντιπροσωπείας, που υπερβαίνει
τα όρια της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Απευθύνοµαι κυρίως
στους συναδέλφους του ΣΥΡΙΖΑ, σε σχέση µάλιστα µε την τοποθέτηση για τον αναβαλλόµενο φόρο.
Κατ’ αρχάς εγώ ζήτησα, το Υπουργείο Ανάπτυξης ζήτησε, από
τον κ. Χαρδούβελη να αντιµετωπιστεί το θέµα, διότι το εργαλείο
αυτό είναι απαραίτητο για τη ρύθµιση των κόκκινων δανείων. Είναι
παντελώς ακατανόητο και -πρέπει να πω, αγαπητέ κύριε Δρίτσαστα όρια του στερούµενου σοβαρότητας αυτό το οποίο ελέχθη
από τον ΣΥΡΙΖΑ στη Θεσσαλονίκη, ότι µπορείτε, δηλαδή, µε ένα
δισεκατοµµύριο να αντιµετωπίσετε το τεράστιο πρόβληµα των
εκατό και πλέον δισεκατοµµυρίων, που είναι τα µη εξυπηρετούµενα δάνεια.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Σας συνιστώ να το διαβάσετε καλύτερα,
δεν είπα αυτό!
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ (Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας): Είτε µε ένα είτε µε δύο είτε µε τρία. Αυτά τα πράγµατα,
συνδυαζόµενα µε τη σηµερινή σας τοποθέτηση, όχι επί του χρόνου -διότι επί του χρόνου ορθώς τοποθετήθηκε η Εθνική Αντιπροσωπεία και γι’ αυτό τήρησα τη στάση την οποία τηρώ- αλλά επί
της ουσίας, αυτά τα οποία λέγονται από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ
στερούνται σοβαρότητας. Όλα αυτά περί ταµείων, περί «κορακιών», είναι µία οµιχλώδης καταγγελία, η οποία δεν έχει αρχή, δεν
έχει τέλος και συνοδεύεται από µία ατέλειωτη υποσχεσιολογία
προς πάντες, δεν έχει καµµία σοβαρότητα. Μακάρι να ήµασταν
µια εύπορη χώρα και να είχαµε περιθώριο να λέγονται τέτοια απίστευτα και να καθόµασταν να τα συζητάµε δίκην παραµυθίας.
Αυτή, όµως, η ανευθυνότητα συνιστά κοινωνικό έγκληµα. Διότι
υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι υποφέρουν αυτή τη στιγµή έξω στην
κοινωνία και απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους, τους οποίους
συνεχώς επικαλείστε, έχετε το καθήκον της ευθύνης, έχετε το καθήκον να λέτε την αλήθεια, να λέτε τι µπορεί να γίνει και τι δεν
µπορεί να γίνει, και όχι να τάζετε γενική σεισάχθεια έναντι ενός δισεκατοµµυρίου ευρώ.
Αυτά τα πράγµατα δεν είναι σοβαρά. Και σας παρακαλώ θερµά,
επειδή οι στιγµές είναι κρίσιµες, να επανέλθει ο ΣΥΡΙΖΑ στη σοβαρότητα. Δεν υπάρχει προηγούµενο Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης
η οποία να διαλέγεται µε την Κυβέρνηση επί παραµυθίας, και όχι
επί τουλάχιστον στοιχειώδους αντίληψης της πραγµατικότητας.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας):Ευχαριστούµε.
Κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί των άρθρων και των
τροπολογιών του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας: «Ρύθµιση θεµάτων Εφοδιαστικής και άλλες
διατάξεις» και η ψήφισή τους θα γίνει χωριστά.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 1 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Παρών.
ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ: Παρών.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Συνεπώς το άρθρο 1
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 2 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ: Παρών.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Συνεπώς το άρθρο 2
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 3 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ:Παρών.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Συνεπώς το άρθρο 3
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 4 ως έχει;
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ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ: Παρών.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Συνεπώς το άρθρο 4
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 5 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Παρών.
ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ: Παρών.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Συνεπώς το άρθρο 5
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 6 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Συνεπώς το άρθρο 6
έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 7 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Συνεπώς το άρθρο 7
έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 8 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ:Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Συνεπώς το άρθρο 8
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 9 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ:Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Συνεπώς το άρθρο 9
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 10 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Παρών.
ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ: Παρών.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Συνεπώς το άρθρο 10
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 11 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ:Παρών.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Συνεπώς το άρθρο 11
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 12 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Παρών.
ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ: Παρών.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Συνεπώς το άρθρο 12
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 13 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Παρών.
ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ: Παρών.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ:Παρών.
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ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Συνεπώς το άρθρο 13
έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 14 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Συνεπώς το άρθρο 14
έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 15 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Παρών.
ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ: Παρών.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Συνεπώς το άρθρο 15
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 16 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Παρών.
ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ: Παρών.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Συνεπώς το άρθρο 16
έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 17 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Παρών.
ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ: Παρών.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Συνεπώς το άρθρο 17
έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 1821 και ειδικό 81, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1821 και ειδικό 81 έγινε δεκτή, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία και εντάσσεται
στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 1829 και ειδικό 82 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Παρών.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1829 και ειδικό 82 έγινε δεκτή ως έχει κατά
πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 1833 και ειδικό 85 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Παρών.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1833 και ειδικό 85 έγινε δεκτή ως έχει κατά
πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 1834 και ειδικό 86, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Παρών.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

3757

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1834 και ειδικό 86 έγινε δεκτή κατά πλειοψηφία, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό και εντάσσεται
στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 1842 και ειδικό 89 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ: Παρών.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ:Παρών.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1842 και ειδικό 89 έγινε δεκτή ως έχει κατά
πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 1843 και ειδικό 90 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ:Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1843 και ειδικό 90 έγινε δεκτή ως έχει κατά
πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 1848 και ειδικό 95 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1848 και ειδικό 95 έγινε δεκτή ως έχει κατά
πλειοψηφία και εντάσσεται σε άρθρο του νοµοσχεδίου.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 1844 και ειδικό 91 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ: Παρών.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ:Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1844 και ειδικό 91 έγινε δεκτή ως έχει κατά
πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 1835 και ειδικό 87, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ:Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1835 και ειδικό 87 έγινε δεκτή κατά πλειοψηφία, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό και εντάσσεται
στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Εισερχόµαστε στην ψήφιση του ακροτελεύτιου άρθρου.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το ακροτελεύτιο άρθρο;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Το ακροτελεύτιο
άρθρο έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: «Ρύθµιση θεµάτων Εφοδιαστικής και άλλες διατάξεις» έγινε δεκτό επί των άρθρων και των τροπολογιών κατά
πλειοψηφία.
Η ψήφισή του στο σύνολο αναβάλλεται για άλλη συνεδρίαση.
Κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Με τη συναίνεση του Τµήµατος και ώρα 15.58’ λύεται η συνεδρίαση για την προσεχή Τρίτη 30 Σεπτεµβρίου 2014 και ώρα
18.00’, µε αντικείµενο εργασιών του Τµήµατος: α) κοινοβουλευτικό
έλεγχο, συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων και β) νοµοθετική εργασία σύµφωνα µε την ηµερήσια διάταξη που θα διανεµηθεί.
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

