ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Η’
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6. Επί διαδικαστικού θέµατος, σελ. 338, 340, 354, 357, 360,
361, 365, 367, 368, 372, 374, 383, 384, 386, 387, 389
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
ΙΕ’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ Γ’
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Η’
Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2014
Αθήνα, σήµερα στις 15 Οκτωβρίου 2014, ηµέρα Τετάρτη και
ώρα 10.18’ συνήλθε στην αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την
προεδρία της ΣΤ’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΜΑΡΙΑΣ ΚΟΛΛΙΑ-ΤΣΑΡΟΥΧΑ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, σαράντα τέσσερις µαθητές και µαθήτριες και
τρεις εκπαιδευτικοί-συνοδοί τους από το 2ο Γενικό Λύκειο Μοσχάτου.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα το δελτίο των επικαίρων ερωτήσεων της Πέµπτης 16
Οκτωβρίου 2014.
Α. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Πρώτου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 123/13-10-2014 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού Καρδίτσας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Ασηµίνας Σκόνδρα
προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά
µε την κλιµάκωση υφισταµένων προβληµάτων ύδρευσης και άρδευσης στο Νοµό Καρδίτσας.
2. Η µε αριθµό 128/13-10-2014 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Φθιώτιδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ.
Βασιλείου Κυριακάκη προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά µε τις
παρεµβάσεις της διοίκησης του ΟΚΑΝΑ εις βάρος των Κέντρων
Πρόληψης και των εργαζοµένων τους.
3. Η µε αριθµό 125/13-10-2014 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 µείωσης του στο ήµισυ για ποσά που «επαναπατρίζονται» για µια πενταετία, τουλάχιστον, στην Ελλάδα.
4. Η µε αριθµό 131/13-10-2014 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Έβρου των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Μαρίνου Ουζουνίδη
προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την µεταβίβαση του
Δηµοτικού Κάµπινγκ Αλεξανδρούπολης στο ΤΑΙΠΕΔ.
5. Η µε αριθµό 126/13-10-2014 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευ-

τού Αιτωλοακαρνανίας της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Νίκης
Φούντας προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά µε τις ελλείψεις ιατρών και τα προβλήµατα λειτουργίας στο νέο Νοσοκοµείο Αγρινίου.
6. Η µε αριθµό 132/13-10-2014 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Αχαΐας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Νικολάου Καραθανασόπουλου προς τους Υπουργούς Εσωτερικών
και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε
τη λήψη µέτρων για την ανασφάλιστη εργασία των Σχολικών Τροχονόµων.
7. Η µε αριθµό 130/13-10-2014 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Β’ Αθηνών των Ανεξαρτήτων Δηµοκρατικών Βουλευτών κ.
Δηµητρίου Ανδρουλάκη προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά
µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης για την ανάγκη του βέλτιστου
συµβιβασµού µε την επέκταση του πεδίου παρέµβασης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στην αγορά αναπτυξιακών οµολόγων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.
Β. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Δεύτερου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 124/13-10-2014 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού Σερρών της Νέας Δηµοκρατίας κ. Φωτεινής Αραµπατζή προς
τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτης, σχετικά µε την ενίσχυση της Αστυνοµικής Διεύθυνσης Σερρών µε
αστυνοµικό προσωπικό για τις ανάγκες φρούρησης της ανασκαφής στην Αµφίπολη.
2. Η µε αριθµό 129/13-10-2014 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Μαγνησίας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ.
Αλέξανδρου Μεϊκόπουλου προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την παρακράτηση από
το Ενιαίο Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης των συντάξεων που
λαµβάνουν σε υποκατάσταση της κύριας ασφάλισης οι µητέρες
µε ανήλικο παιδί της Εµπορικής Τράπεζας, οι οποίες εµπίπτουν
στις διατάξεις του ν. 3863/15-7-2010.
3. Η µε αριθµό 127/13-10-2014 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Αχαΐας της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Νικόλαου Τσούκαλη προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας, σχετικά µε την εύρεση ισοδύναµων µέτρων για την
άρση περικοπών των οικογενειακών επιδοµάτων.
Εισερχόµαστε στην ηµερήσια διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Συνέχιση της συζήτησης του σχεδίου νόµου του Υπουργείου
Εσωτερικών: «Έλεγχος των οικονοµικών των πολιτικών κοµµάτων και των αιρετών αντιπροσώπων της Βουλής και Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου».
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Στη χθεσινή συνεδρίαση το νοµοσχέδιο συζητήθηκε και ψηφίστηκε επί της αρχής. Στη σηµερινή συνεδρίαση θα συζητηθούν
τα άρθρα και οι τροπολογίες του νοµοσχεδίου ως µία ενότητα.
Πριν δώσω τον λόγο στον εισηγητή της Νέας Δηµοκρατίας, θα
ήθελα να σας γνωρίσω ότι ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος
των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κατά τη Γ’ Σύνοδο της ΙΕ’ Κοινοβουλευτικής Περιόδου ορίζεται η Βουλευτής Μαγνησίας κ. Μαρίνα
Χρυσοβελώνη.
Επίσης, από την Κοινοβουλευτική Οµάδα των Ανεξάρτητων
Δηµοκρατικών Βουλευτών ορίζεται ως ειδικός αγορητής για τη
συζήτηση του σηµερινού νοµοσχεδίου ο Βουλευτής Β’ Αθηνών
κ. Οδυσσέας Βουδούρης.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο επί
της διαδικασίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ορίστε, κύριε
Δρίτσα, έχετε τον λόγο.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Το νοµοσχέδιο έχει αρκετά άρθρα και
µε πολλές λεπτοµέρειες το καθένα. Έχουν κατατεθεί υπουργικές
και βουλευτικές τροπολογίες οι οποίες είναι σηµαντικές. Προτείνουµε να υπάρχει διαχωρισµός, να ολοκληρωθεί η συζήτηση επί
των άρθρων και να γίνει χωριστά η συζήτηση επί των τροπολογιών για να υπάρξει ο χρόνος και η δυνατότητα να τοποθετηθούν
τα κόµµατα και οι Βουλευτές επ’ αυτών.
Επίσης, επαναφέρω το αίτηµα ο κύριος Υπουργός όσο γίνεται
νωρίτερα –τώρα, αν είναι δυνατόν- να ανακοινώσει ποιες από τις
κατατεθείσες βουλευτικές τροπολογίες κάνει δεκτές. Αυτό είναι
το αίτηµά µας, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστώ, κύριε Δρίτσα.
Η αντιπρόταση από το Προεδρείο είναι να υπάρχει µία άνεση
χρόνου στην υποστήριξη και στην ανάλυση των τροπολογιών. Θα
δούµε στην πορεία. Φαντάζοµαι ότι δεν θα χρειαστεί…
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Δεν αρκεί ο χρόνος, κυρία Πρόεδρε.
Με βάση τη χθεσινή εµπειρία, δεν θα είναι πάρα πολλοί οι Βουλευτές που θα εγγραφούν. Θα έχουµε τον χρόνο και δεν πρέπει
να αδικήσουµε ούτε τα άρθρα του νοµοσχεδίου, ούτε τις τροπολογίες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Εποµένως νοµίζω ότι η άνεση χρόνου που θα δίνεται από τον εκάστοτε Προεδρεύοντα θα ικανοποιήσει το αίτηµά σας.
Τον λόγο έχει ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κεδίκογλου.
ΣΙΜΟΣ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Πριν µπούµε σε ένα-ένα τα άρθρα και εξετάσουµε τι προβλέπει το νοµοσχέδιο, θα ήθελα να κάνω ένα γενικό σχόλιο και για
τη χθεσινή συζήτηση.
Πρώτα από όλα, παρ’ όλη την κριτική που υπήρξε, επί της ουσίας δεν ειπώθηκε τίποτα. Σε αυτό το νοµοσχέδιο για πρώτη
φορά γίνεται µια ξεκάθαρη, διάφανη παρακολούθηση του δρόµου του χρήµατος. Οι Αµερικανοί λένε “follow the money”. Ξέρω
ότι είπατε πολλά για τους Αµερικανούς, αλλά σε ό,τι αφορά τα
θέµατα ελέγχου οικονοµικών νοµίζω ότι είναι αρκετά µπροστά
από εµάς.
Εδώ πέρα έχουµε ένα νοµοσχέδιο το οποίο διαµορφώνει έναν
µηχανισµό που παρακολουθεί και από πού έρχονται τα χρήµατα
και πού πηγαίνουν. Άκουσα πάρα πολλά για το πώς και εάν µπορεί ένα ποσό να µην είναι εκεί πέρα µέσα, για βαλιτσάκια, για
ιστορίες.
Υπάρχουν οι δαπάνες των κοµµάτων και σε αυτές τις δαπάνες
θα πρέπει να υπάρχει καταλογισµός. Δεν θα µπορεί να δικαιολογήσει ένα κόµµα δαπάνες εάν δεν έχει και τα αντίστοιχα έσοδα
τα οποία θα πρέπει να δικαιολογούνται από πού ήρθαν. Είναι ένα
εξορθολογισµός των οικονοµικών των κοµµάτων. Είναι µια απαίτηση της εποχής.
Επί του µηχανισµού, έχετε τίποτα να προσθέσετε; Έχετε κάποιες ιδέες, κάποιες προτάσεις που να κάνουν αποτελεσµατικότερο τον έλεγχο; Γιατί το να απορρίπτεις συλλήβδην, χωρίς να
µπαίνεις σε συγκεκριµένες λεπτοµέρειες και µε αντιπροτάσεις,
δεν είναι εποικοδοµητικό.
Και βέβαια υπήρξαν και εξαιρετικά δυσάρεστες στιγµές χθες.
Παρακολούθησα τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

να µαθαίνει έκπληκτος ότι εδώ και µήνες έχει κατατεθεί µήνυση
εναντίον του από Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Καλό είναι να µαθαίνει
κάποιος όταν του υποβάλλεται µήνυση. Δεν νοµίζω να έχετε αντίρρηση επί τούτου.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Αλίµονο!
ΣΙΜΟΣ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ: Όµως, αυτή η µισαλλοδοξία –σας το
ξαναλέω για άλλη µια φορά- είναι κακός σύµβουλος, παραπέµπει
σε άλλες εποχές. Προσωπικά δεν µε εκπλήττει.
Σας υπενθυµίζω ότι οι συνδικαλιστές σας µου έκοψαν τη σύνταξη και την περίθαλψη για όσα έλεγα ως κυβερνητικός εκπρόσωπος. Και να υπενθυµίσω και στη γνωστή Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ
ότι καλό είναι να λέει αλήθειες. Τα όσα µου καταλόγισε χθες,
αφορούσαν άλλον Υπουργό. Να ενηµερώνεται καλύτερα.
Επαναλαµβάνω, όµως, η µισαλλοδοξία, η αλαζονεία είναι πολύ
κακοί σύµβουλοι και θα πρέπει επιτέλους να αρχίσουµε να λειτουργούµε διαφορετικά. Αυτό το νοµοσχέδιο είναι µια καλή ευκαιρία. Και δεν είναι ότι µας το επιβάλλει η τρόικα, γιατί το ακούσαµε και αυτό. Επιβάλλει η τρόικα διαφάνεια στα οικονοµικά των
κοµµάτων! Μόνοι µας πρέπει να θέλουµε και να απαιτούµε πλήρη
διαφάνεια.
Και επειδή ακούστηκαν πολλά για τους εκατόν ογδόντα Βουλευτές, να πω ότι ο κάθε Βουλευτής έχει την ευθύνη του, κρίνεται, θα πάρει µόνος του τις αποφάσεις του και θα συνεκτιµήσει
όλους τους παράγοντες, γιατί η σταθερότητα είναι πολύ σηµαντική για τη χώρα µας, ειδικά σε αυτήν τη φάση. Γιατί το Σύνταγµα
προβλέπει τετραετείς κύκλους των κυβερνήσεων. Γιατί η προεδρική αφορµή δεν είναι ως αφορµή εκλογών, αλλά ως ευκαιρία
συναίνεσης. Η διαδικασία που έχει επιλεγεί δεν είναι ως αφορµή
εκλογών, αλλά ως ευκαιρία συναίνεσης και έτσι πρέπει να τη βλέπουµε.
Σε ό,τι αφορά τη σηµασία της σταθερότητας, νοµίζω ότι οι οικονοµικές εξελίξεις των τελευταίων ηµερών είναι αρκετά αποκαλυπτικές. Ας το δούµε όλοι λίγο πιο σοβαρά και να συνηγορήσω
σε αυτά που είπε χθες ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Δηµοκρατικής Αριστεράς ότι είµαστε σε ένα διεθνές σκηνικό πολύ
δύσκολο. Υπάρχει κρίση στην Ουκρανία, κρίση στη Συρία. Πρέπει
να φροντίσουµε να κρατήσουµε τη χώρα µας σταθερή.
Όσον αφορά τα άρθρα, συνοπτικά –θα διατηρήσω τις επιφυλάξεις µου και για τη δευτερολογία µου- το άρθρο 1 έχει όλους
τους ορισµούς, τις διακρίσεις, το ύψος, τους δικαιούχους της
κρατικής χρηµατοδότησης. Μια πολύ σηµαντική αλλαγή είναι ο
ορισµός της περιόδου ελέγχου. Νοµίζω ότι δεν έχει κανένας αντίρρηση ότι το να είναι επί έξι µήνες ο έλεγχος και όχι επί σαράντα πέντε ηµέρες, σίγουρα βελτιώνει τα πράγµατα.
Επίσης, ορίζονται οι δικαιούχοι χρηµατοδότησης και είναι δύο
οι κατηγορίες: Τα κόµµατα που εκπροσωπούνται στη Βουλή και
στην Ευρωβουλή και τα κόµµατα τα οποία παρουσίαζαν συνδυασµούς στο 70% των εκλογικών περιφερειών της χώρας και συγκέντρωσαν τουλάχιστον 1,5% του συνόλου των εγκύρων ψηφοδελτίων.
Τα ελεγχόµενα πρόσωπα ορίζονται. Θεωρώ πολύ σηµαντικό
ότι περιλαµβάνονται και οι διαφηµιστικές εταιρείες, οι εταιρείες
δηµοσκοπήσεων και οι εταιρείες µέσων µαζικής ενηµέρωσης.
Επίσης, ορίζεται στο πλαίσιο των δηµοσιονοµικών αλλαγών που
πρέπει να κάνει η χώρα, µια αντίστοιχη µείωση, περιστολή της
τακτικής κρατικής χρηµατοδότησης και αντίστοιχα της εκλογικής.
Όπως είπαµε και χθες, η τακτική κρατική χρηµατοδότηση από
1,02‰ που ήταν επί των προγραµµατισθέντων εσόδων γίνεται
0,5‰ επί των πραγµατοποιηθέντων εσόδων του ετήσιου κρατικού προϋπολογισµού. Αντίστοιχη µείωση έχουµε και στην εκλογική κρατική χρηµατοδότηση η οποία θα είναι 0,8‰ και επί των
πραγµατοποιηθέντων καθαρών εσόδων.
Απ’ ό,τι είδα και χθες στη συνεδρίαση δεν υπάρχουν αντιρρήσεις σε ό,τι αφορά στη µείωση αυτή. Είναι αντίστοιχη µε όλα τα
δεδοµένα της χώρας µας. Το πώς κατανέµεται αυτό το ποσοστό
καθορίζεται στο άρθρο 2.
Στο άρθρο 3 έχουµε µια σηµαντική αλλαγή στη διακίνηση εσόδων και δαπανών. Είναι πάρα πολύ σηµαντικό ότι όλα γίνονται
µέσω συγκεκριµένων τραπεζικών λογαριασµών, µέσω µιας συγκεκριµένης διαδικασίας.
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Επαναλαµβάνω ότι αν έχετε κάποια ιδέα να γίνει πιο σφιχτή
αυτή η διαδικασία, εδώ είµαστε να την ακούσουµε.
Αντίστοιχοι περιορισµοί στις δαπάνες των υποψηφίων υπάρχουν και στο άρθρο 4.
Στο άρθρο 5 έχουµε τους τρόπους και τους περιορισµούς της
ιδιωτικής χρηµατοδότησης πολιτικών κοµµάτων, συνασπισµών
κοµµάτων. Η χρηµατοδότηση γίνεται µε ονοµαστικές καταθέσεις,
όπως είπαµε.
Θα ήθελα να πω δυο λόγια για το θέµα των κουπονιών. Επιφυλάσσοµαι για την δευτερολογία µου. Συµφωνώ, αν και µε εντυπωσίασε το εύρος της διαµαρτυρίας για τα κουπόνια. Εννοώ το
εύρος µέσα στη Βουλή, του πολιτικού φάσµατος. Θέλω να σας
πω ότι σίγουρα δεν είναι σωστό να ζητάµε αριθµό φορολογικού
µητρώου για ποσά της τάξης των 10 και των 20 ευρώ.
Ακούστηκαν πάρα πολλά για φακελώµατα. Είµαστε µια δηµοκρατία, ένα κράτος δικαίου. Αυτά τα πράγµατα ας τα βγάλουµε
λίγο από το µυαλό µας. Ας σταµατήσουµε να σκεφτόµαστε µε
το παραµικρό ότι πάµε για φακελώµατα ότι πάµε για άλλες εποχές. Αυτές ήταν εποχές µισαλλοδοξίας και πρέπει να βάλουµε
τέλος όλοι µαζί.
ΟΙ απαγορεύσεις χρηµατοδότησης είναι σαφείς. Έχουν προστεθεί και οι ιδιοκτήτες µέσων ενηµέρωσης.
Στο άρθρο 6 έχουµε τους τρόπους και περιορισµούς της χρηµατοδότησης υποψηφίων και αιρετών αντιπροσώπων.
Στο άρθρο 7 έχουµε την αλλαγή των ορίων χρηµατοδότησης
που πάει από τις 15.000 ευρώ στις 20.000 ευρώ για τα κόµµατα
και αντίστοιχα από τις 3.000 στις 5.000 ευρώ για τους υποψηφίους. Είναι µια αλλαγή που θεωρώ ότι ανταποκρίνεται στις σηµερινές συνθήκες.
Θα διατηρήσω τις επιφυλάξεις µου κυρία Πρόεδρε, στη δευτερολογία µου για τα υπόλοιπα άρθρα.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
κι εµείς.
Η κ. Όλγα Γεροβασίλη, εισηγήτρια του ΣΥΡΙΖΑ έχει τον λόγο.
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ: Σας ευχαριστώ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είπε ο κ. Κεδίκογλου µόλις τώρα
ότι επί της ουσίας του νοµοσχεδίου δεν ειπώθηκε τίποτα. Νοµίζω, κύριε Κεδίκολγου –το είπα και στην εισήγησή µου- ότι επί
της ουσίας του νοµοσχεδίου αντίθετα οι οµιλητές και από τη Νέα
Δηµοκρατία και από το ΠΑΣΟΚ οι οµιλητές περιορίστηκαν στην
Αντιπολίτευση του ΣΥΡΙΖΑ για άλλη µια φορά και δεν µίλησαν επί
της ουσίας.
ΣΙΜΟΣ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ: Ποιος το άρχισε;
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ: Αυτό δεν θα το σχολιάσω, διότι πραγµατικά νοµίζω ότι ήταν πολύ έντονη η έναρξη και από πλευράς σας.
Δεν το λέω για εσάς προσωπικά.
Για τον ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όπως πιστεύω ότι αναδείξαµε και χθες στην συζήτηση επί της αρχής η
χρηµατοδότηση των πολιτικών κοµµάτων συνδέεται µε τη θεσµική ποιότητα του δηµοκρατικού µας πολιτεύµατος και την
ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών στην πολιτική ζωή.
Μόνο µια επαρκής δηµόσια χρηµατοδότηση µε όρους αναλογικής ισότητας, καθώς και η προσωπική χρηµατοδότηση από Έλληνες πολίτες διασφαλίζουν την οικονοµική αυτοτέλεια των κοµµάτων. Γι’ αυτόν τον λόγο διαφωνούµε µε τη δυνατότητα των νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου να χρηµατοδοτούν πολιτικά
κόµµατα, έστω και µε το όριο των 20.000 ευρώ ανά έτος.
Προχωράω στη συζήτηση επί των άρθρων. Το άρθρο 1 του
υπό ψήφιση νοµοσχεδίου εισάγει µια σειρά από ορισµούς που
αντιστοιχούν σε πρόνοιες των επιµέρους διατάξεων. Στην παράγραφο 3 µειώνεται η ετήσια κρατική επιχορήγηση στο 0,05‰ επί
των καθαρών εσόδων του κρατικού απολογισµού του προηγούµενου έτους, παράλληλα µειώνονται αναλογικά και η εκλογική
και η χρηµατοδότηση για ερευνητικούς και µορφωτικούς λόγους.
Εννοείται -το διατυπώσαµε και χθες- πως δεχόµαστε τη συνεπαγόµενη µείωση του ποσού εν µέσω οικονοµικής κρίσης, σεβόµενοι όλες τις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας και την κατά
προτεραιότητα κάλυψή τους. Θα επαναλάβω άλλη µια φορά,
όµως, πως από το 2009 µέχρι σήµερα έχει µειωθεί η κρατική επιχορήγηση περίπου κατά 75% αυθαίρετα χωρίς καµµία νοµοθε-
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τική µεταβολή. Υπερψηφίζουµε, λοιπόν, το άρθρο 1.
Επίσης, θα υπερψηφίσουµε και τα άρθρα 2, 3 και 4. Ειδικότερα
µε το άρθρο 2, καθορίζεται η κατανοµή της επιχορήγησης στα
πολιτικά κόµµατα. Επαναλαµβάνω και σήµερα ότι αλληλένδετο
µε το ύψος της χρηµατοδότησης είναι και το θέµα της απόδοσης
των χρηµάτων αυτών εγκαίρως προς τα κόµµατα ώστε να µπορούν στοιχειωδώς να προγραµµατίσουν τις υποχρεώσεις τους.
Ο προγραµµατισµός αποβαίνει προς όφελος της εξοικονόµησης
πόρων και της ακώλυτης πολιτικής δράσης.
Εδώ βάλαµε και µια πρόταση -γιατί ειπώθηκε ότι δεν βάλαµε
και προτάσεις, βάλαµε όµως προτάσεις- η οποία λέει να νοµοθετηθεί ότι πρέπει να δίνεται στα κόµµατα στην αρχή του έτους
ένα ποσοστό της κρατικής χρηµατοδότησης και µετά µε απολογιστικά στοιχεία να κλείνει το υπόλοιπο. Βέβαια, η εισαγωγή µιας
ρύθµισης δεν λύνει από µόνη της το πρόβληµα. Προϋποτίθεται
και η τήρησή της.
Στο άρθρο 3, καθορίζονται οι όροι για την είσπραξη και διακίνηση των εσόδων και τον έλεγχο των εξόδων. Συµφωνούµε.
Στο άρθρο 4, επέρχεται η αντιστοίχιση των διατάξεων που ισχύουν για πολιτικά κόµµατα και συνασπισµούς κοµµάτων µε σχετικές ρυθµίσεις που αφορούν υποψήφιους Βουλευτές και Ευρωβουλευτές και συµφωνούµε και σε αυτό.
Στο άρθρο 5, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, διαφωνούµε. Θα
µπορούσαµε να συµφωνήσουµε σε κάποιες πρόνοιες των παραγράφων 1, 2, 3, 4, 5 και 6. Θεωρούµε, όµως, απαράδεκτη τη ρύθµιση της παραγράφου 4. Θεωρούµε ότι οδηγεί στη φαλκίδευση
του θεµελιώδους δικαιώµατος των πολιτικών κοµµάτων να διατηρούν την ανωνυµία των µελών τους και το προσωπικό δικαίωµα
των πολιτών στη ανώνυµη συνεισφορά µε τη µορφή συνδροµής
µέλους. Ξέρετε ότι ο πολίτης που προσφέρει 5, 10, 20, 50 ευρώ,
δεν θέλει να γίνουν γνωστά τα πολιτικά του φρονήµατα.
Επίσης, αυτό δεν γίνεται για να συναλλαχθεί ο πολίτης µε το
κόµµα. Διότι δεν προσδοκά ανταπόδοση από αυτό, στήριξη προσφέρει να συνεχίσει τον πολιτικό και ιδεολογικό του αγώνα. Και
επειδή έχουµε ζήσει µαύρες εποχές πρόσφατα στην ιστορία µας,
σας προτείνουµε αυτό το άρθρο να αφαιρεθεί. Δεν θέλουµε ούτε
το όριο των 150.000 ευρώ, το οποίο δεν αλλάζει την ουσία του
άρθρου, όχι επειδή πιστεύουµε ότι το ποσό των 150.000 είναι µικρό ή ανεφάρµοστο ή ισοπεδωτικό, που εν πάση περιπτώσει είναι
όλα τα παραπάνω, αλλά επειδή διαφωνούµε µε κάθε µέτρο που
νοµιµοποιεί την καταγραφή αριθµού µελών και πολύ περισσότερο τα προσωπικά του στοιχεία.
Συµφωνούµε µε τους περιορισµούς που εισάγονται στη χρηµατοδότηση πολιτικών προσώπων, συνεπώς υπερψηφίζουµε το
άρθρο 6, που αναφέρεται στη χρηµατοδότηση υποψηφίων στις
εθνικές εκλογές και για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Στο άρθρο 7 έχουµε σοβαρές διαφωνίες, θα το καταψηφίσουµε. Διαφωνούµε µε τη θεσµοθέτηση της ιδιωτικής χρηµατοδότησης κοµµάτων από τα νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και
ιδιωτικές εταιρείες.
Διότι ό,τι συνέβαινε µέχρι σήµερα κάτω από το τραπέζι, τώρα
θα συµβαίνει νόµιµα πάνω από το τραπέζι και ηθικά, ενδεχοµένως.
Αντίστοιχα φαινόµενα διαφθοράς που σχετίζονται µε τη διακίνηση πολιτικού χρήµατος από επιχειρηµατικά συµφέροντα έχουν
εκδηλωθεί και από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Εµείς δεν
θέλουµε να αντιµετωπίζονται τα κόµµατα σαν ανώνυµες εταιρείες µε πρακτικές αγοράς. Την ώρα που ισχυροί οικονοµικοί παράγοντες και λόµπι θα επιδιώκουν τον έλεγχο της πολιτικής
ζωής, το µέλος και ο ψηφοφόρος θα υπόκειται σε έναν ασφυκτικό οικονοµικό έλεγχο για τη συνδροµή του. Και διαφωνούµε
και καταψηφίζουµε.
Το άρθρο 8 εισάγει κάποιες νοµοτεχνικές διορθώσεις. Δεν
έχουµε καµµία διαφωνία.
Στο άρθρο 9 διατηρούµε τις επιφυλάξεις µας. Θα ψηφίσουµε
«παρών», διότι δεν αρκεί η απαγόρευση της οργανωµένης µετακίνησης από τα αστικά κέντρα προς τις εκλογικές περιφέρειες,
αν δεν συνοδεύεται από τη διεύρυνση του δικαιώµατος των ετεροδηµοτών να ψηφίζουν στον τόπο κατοικίας τους σε όλες τις
εκλογικές αναµετρήσεις. Διότι δεν µπορούµε να βλέπουµε τα
φαινόµενα που είδαµε στις φετινές εκλογές. Αν επιβάλλουµε
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µόνο το πρώτο, τότε απλά συµβάλλουµε στην αύξηση της αποχής στις εκλογές, γιατί πολλοί συµπολίτες µας προφανώς δεν
µπορούν πια να ανταποκριθούν στο αυξηµένο κόστος µετακίνησης.
Υπερψηφίζουµε τα άρθρα 10 έως και 13, που εισάγουν τεχνικές ρυθµίσεις σχετικά µε τον έλεγχο βιβλίων εσόδων – εξόδων
των κοµµάτων και των υποψηφίων.
Είµαστε αντίθετοι στο άρθρο 14, γιατί θεωρούµε πως η κύρωση της στέρησης της κρατικής επιχορήγησης για απλές παραβάσεις είναι προφανώς δυσανάλογη και προσβάλλει την αρχή
της αναλογικότητας.
Υπερψηφίζουµε τα άρθρα 15 και 16 για τις κυρώσεις υποψηφίων και τις σχετικές ποινικές κυρώσεις που θωρακίζουν το
παρόν σχέδιο νόµου.
Υπερψηφίζουµε το άρθρο 18, όπως αυτό τροποποιήθηκε και
µετά την παρέµβασή µας. Αναφέροµαι στην απόσυρση της παραγράφου 2, η οποία συνιστούσε µία ακραία µορφή λογοκρισίας
και δεν έγινε δεκτή ούτε από τη Νέα Δηµοκρατία ούτε από το
ΠΑΣΟΚ.
Καταψηφίζουµε τη διάταξη του άρθρου 19 που αναθέτει τον
έλεγχο της συµµόρφωσης προς τις διατάξεις του παρόντος στην
επιτροπή του άρθρου 3α του ν.3213/2003. Έχουµε διαφωνήσει
στη συγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου και θεωρούµε ότι µε
αυτήν τη σύνθεση, η επιτροπή δεν µπορεί να ανταποκριθεί στα
καθήκοντά της. Δεν έχουµε αντίρρηση να είναι πλειοψηφία οι δικαστικοί λειτουργοί. Αρνούµαστε σε αυτήν την επιτροπή τη συµµετοχή του διορισµένου εκάστοτε υποδιοικητή της Τράπεζας της
Ελλάδος. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να συγκροτηθεί µία επιτροπή
σαν αµερόληπτο και αντικειµενικό σώµα, ώστε ο ελεγχόµενος να
µην είναι και ελεγκτής. Θα θέλαµε και αναλογική εκπροσώπηση
των κοµµάτων, επαναλαµβάνω, χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι θα
έπρεπε να είναι πλειοψηφία οι Βουλευτές και τα κόµµατα.
Τέλος, θέλω να επισηµάνω και την έκθεση της Επιστηµονικής
Υπηρεσίας της Βουλής, που εκφράζει αµφιβολίες για την πιθανή
σύγχυση που δηµιουργεί η διάσπαση αρµοδιότητας µεταξύ του
αρµοδίου οργάνου για την ποινική παραποµπή ελεγχοµένων,
διότι ο νοµοθέτης δεν επιθυµεί τροποποίηση της αποκλειστικής
αρµοδιότητας του Δικαστικού Συµβουλίου να παραπέµπει Υπουργούς ή Υφυπουργούς που τυγχάνουν να είναι Βουλευτές.
Έτσι το Δικαστικό Συµβούλιο δεν θα µπορεί να ελέγχει Υπουργούς αν αυτοί είναι και Βουλευτές. Αυτό θεωρούµε ότι είναι ή
«στο πόδι» ή από ιδιοτέλεια.
Επίσης, η εξουσιοδότηση του άρθρου 21 στην παράγραφο 1
είναι γενική και αόριστη και συνεπώς η κωδικοποίηση που θα
γίνει µε προεδρικό διάταγµα δεν µπορεί να θεσπίσει νέους κανόνες δικαίου.
Τελειώνοντας, θέλω να αναφερθώ και να στηλιτεύσω άλλη µία
φορά τον τρόπο µε τον οποίο εισάγονται οι τροπολογίες. Δεν
µιλάω µόνο για το χρόνο στον οποίο εισάγονται, που και αυτός
είναι σηµαντικός, δηλαδή έχουµε ήδη ξεκινήσει την κατ’ άρθρον
συζήτηση και δεν έχουµε ακόµα γνώση για το ποιες τροπολογίες
γίνονται αποδεκτές ή για το ποιες πρέπει να συζητήσουµε. Σήµερα το πρωί ήρθε και καινούργια.
Όµως, δεν µπορώ να µην πω ότι φέρνει η Κυβέρνηση τροπολογίες, οι οποίες σε πολλές περιπτώσεις θα µπορούσαν να αποτελούν αυτοτελή νοµοσχέδια και µε το εξής τρικ: Χρησιµοποιεί
για διαφορετικά θέµατα άρθρα µέσα στην ίδια τροπολογία, προσπαθώντας να µας εγκλωβίσει ή να µας εκθέσει, όταν καταψηφίζοντας ένα άρθρο µίας τροπολογίας, καταψηφίζουµε υποχρεωτικά και τα άλλα.
Με αυτόν τον τρόπο απαξιώνεται η κοινοβουλευτική διαδικασία και βεβαίως εµείς θα θέσουµε άλλη µια φορά το θέµα εδώ,
ότι τα άρθρα των τροπολογιών πρέπει να έχουµε δικαίωµα να τα
ψηφίζουµε ένα-ένα, για να είµαστε σαφείς. Είναι εξαιρετικά κακό
αυτό που κάνετε.
Εν πάση περιπτώσει, για τις τροπολογίες πιστεύω ότι θα
έχουµε το χρόνο να αναφερθούµε µετά.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Θα παρακαλούσα να αναφέρεστε στις τροπολογίες, για όσες µπορείτε, για
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να µην επανερχόµαστε για τις τροπολογίες.
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ: Δεν ξέρουµε ακόµα ποιες είναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Εντάξει. Τότε
να τοποθετηθείτε στη δευτερολογία σας.
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ: Να µας πει ποιες τροπολογίες θα συζητηθούν. Αν το κάνει ο κύριος Υπουργός τώρα, θα συνεχίσω αµέσως.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Όχι, αφού τελειώσατε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι η Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας καταθέτει τις εκθέσεις της στις αιτήσεις της εισαγγελικής αρχής για τη χορήγηση άδειας άσκησης ποινικής δίωξης
κατά Βουλευτών.
Τον λόγο έχει ο κ. Γιάννης Κουτσούκος ειδικός αγορητής του
ΠΑΣΟΚ.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ενώ ξεκίνησε χτες µια συζήτηση
για µια σηµαντική θεσµική παρέµβαση για τα οικονοµικά των κοµµάτων, που κατά την άποψή µου -το είπα και στην εισήγησή µουεµπεριέχει στοιχεία για συνεννόηση, αξιοποιήθηκε δυστυχώς για
την όξυνση του κλίµατος πόλωσης, ακραίας και καταστροφικής
πόλωσης, που τινάζει την οικονοµία στον αέρα.
Βλέπετε πού πάνε το χρηµατιστήριο, τα spreads και τα επιτόκια. Και τι δεν ακούστηκε: «Κουµπαράδες», «αργυρώνητοι», ΑΤΜ,
καταθέσεις, ό,τι θέλετε σε αυτόν τον πόλεµο των ασύµµετρων
απειλών µεταξύ Νέας Δηµοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ.
Θέλω να στείλω ένα µήνυµα και να γίνει σαφές: Μαζέψτε τους,
κύριε Τσίπρα και κύριε Σαµαρά. Καταστρέφουν την οικονοµία,
δυναµιτίζουν τα πάντα, καταστρέφουν ό,τι πέτυχε ο λαός µε τις
θυσίες του. Αν συνεχίσουν έτσι, σας προειδοποιώ ότι οι εξελίξεις
θα είναι χείριστες, όποιος και αν κυβερνήσει. Γιατί γυρίζουµε
πίσω. Και το λέω ως ΠΑΣΟΚ, που πληρώσαµε το κόστος των αποφάσεων για να φτάσει η χώρα µέχρι εδώ και να είναι στα πόδια
της.
Άρα, λοιπόν, δεν πρέπει να υποτιµάει κανένας εµάς και να θεωρεί ότι θα παρακολουθήσουµε άπραγοι τις εξελίξεις. Πορεία
ακραίας πόλωσης και σύγκρουσης, που τελικά νοµίζουν ότι στρέφεται κατά του ΠΑΣΟΚ, αλλά επί της ουσίας στρέφεται κατά της
χώρας, εµάς δεν θα µας βρει σύµφωνους.
Έρχοµαι τώρα στο νοµοσχέδιο. Είπα, λοιπόν, ότι έχουµε ένα
νοµοθέτηµα το οποίο επιχειρεί να λύσει προβλήµατα που έχουµε
εντοπίσει από το παρελθόν και να βελτιώσει τη µεγάλη, κατά την
άποψή µου, θεσµική παρέµβαση του Συντάγµατος, το άρθρο 29,
όπως την υλοποίησε ο ν. 3023/2002, ο λεγόµενος «νόµος Σκανδαλίδη». Δηλαδή, επιχειρεί να οριοθετήσει ακόµα περισσότερο
τη χρηµατοδότηση µε διαφάνεια, τους ελέγχους και τους απολογισµούς και όλα αυτά να τα εντάξει κάτω και από το κλίµα της
εποχής, που απαιτεί και διαφάνεια και λιγότερους πόρους από
τα κόµµατα, και να θεσµοθετήσει εντέλει τον περιορισµό της
χρηµατοδότησης που, όπως είπα, έγινε πράξη µε τις περικοπές
τα έτη που προηγήθηκαν. Ας αναλογιστούµε ότι η κρατική χρηµατοδότηση το 2010 ήταν γύρω στα 55 εκατοµµύρια και έφτασε
στα 10 εκατοµµύρια. Αυτή η συζήτηση, δυστυχώς, δεν αξιοποιήθηκε για να βρούµε διορθωτικές παρεµβάσεις πάνω στο νοµοσχέδιο, να βρούµε τα σηµεία που µας ενώνουν και που µας
χωρίζουν, αλλά χρησιµοποιήθηκε µε έναν τέτοιο τρόπο, που τελικά στρεφόταν κατά κύριο λόγο κατά του ΠΑΣΟΚ.
Άκουσα ακραίες απόψεις, από το παρελθόν, από περιπλανώµενους, από ιδρυτές κοµµάτων, που δεν έχουµε δει τον απολογισµό τους, που δεν ξέρουµε πού βρήκαν τα λεφτά, πού τα
χάλασαν, πώς βρίσκονται σήµερα στην πολιτική. Δεν θέλω να
επανέλθω σ’ αυτό το κλίµα.
Άκουσα, όµως και σοβαρές τοποθετήσεις, µεταξύ των οποίων
ήταν του Γραµµατέα της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΣΥΡΙΖΑ
του κ. Βούτση, που µας κάλεσε µε τον πολιτικό του τρόπο να µιλήσουµε για τα δάνειά µας. Και αναφέρθηκε και ο ίδιος στις δυσκολίες που αντιµετωπίζει το κόµµα του.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν το ξέρετε όλοι ότι τα κόµµατα αντιµετωπίζουν οικονοµικές δυσκολίες γιατί βρίσκονταν σε
µια λογική, η οποία τα οδηγούσε συνεχώς σε παραπέρα αύξηση
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των δαπανών τους σε ένα προηγούµενο κλίµα, το οποίο επιχειρούµε τώρα να το αλλάξουµε µε περιορισµό των δαπανών;
Εµείς έχουµε δηλώσει ότι από την άποψη την οικονοµική είµαστε χρεοκοπηµένοι ως κόµµα. Άρα, άµα δεν έχεις να δώσεις, δεν
µπορείς να διαπραγµατευθείς µε τις τράπεζες. Ο ΣΥΡΙΖΑ µας
είπε ότι διαπραγµατεύθηκε. Η ΝΔ µας λέει ότι έχει διαπραγµατευθεί.
Εµείς αυτήν τη στιγµή δεν απολαµβάνουµε της κρατικής χρηµατοδότησης, διότι την παρακρατούν οι τράπεζες. Πρέπει, λοιπόν, να λύσουµε το θέµα της λειτουργίας του κόµµατός µας από
τη µια µεριά. Έτσι, µόνο ό,τι δίνουν οι Βουλευτές µας δηµιουργεί
κάποιο ταµείο στο ΠΑΣΟΚ για να αντιµετωπίζει τα έξοδά του.
Αυτή είναι η πραγµατικότητα. Την οµολογούµε. Την ξέρει ο ελληνικός λαός. Από κει και πέρα, µας κρίνει όλους, µας κατατάσσει και καλό είναι όσοι ασχολούνται µε τα οικονοµικά των άλλων,
να λύνουν πρώτα και να αντιµετωπίζουν και τα του οίκου τους.
Γιατί είµαστε σε µία περίοδο που µπορεί κανείς να αντλήσει επιχειρήµατα για να αντιστρέψει αυτήν την αντιπαράθεση. Εγώ δεν
θέλω να το κάνω.
Έτσι, λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, εµείς θα ψηφίσουµε το
νοµοσχέδιο και τα άρθρα του, που προβλέπουν την περικοπή της
κρατικής χρηµατοδότησης από το 1,2‰ του προϋπολογισµού
στο µισό τοις χιλίοις επί του απολογισµού, όµως, όχι επί του προϋπολογισµού, που περιορίζουν την εκλογική αποζηµίωση από το
0,22‰ στο 0,08‰.
Θα ψηφίσουµε τις διατάξεις που λένε ότι η διακίνηση εσόδων
και εξόδων πρέπει να γίνεται από τραπεζικούς λογαριασµούς. Το
έλεγε και η προηγούµενη διάταξη, αλλά άφηνε ένα κενό για ένα
µικρό ποσό.
Θα ψηφίσουµε τη διάταξη που λέει ότι όποιος καταθέτει µέχρι
είκοσι χιλιάδες ευρώ πρέπει να είναι ονοµαστική η κατάθεσή του.
Και δεν θεωρούµε ότι µέσα από αυτή νοµιµοποιείται η διαπλοκή,
όπως ακούστηκε, γιατί η διαπλοκή έχει να κάνει µε άλλη τάξη µεγέθους και όχι µε αυτά τα νούµερα.
Θέλω, βεβαίως, να επαναλάβω αυτό που είπα στην επιτροπή,
ότι µε τη διάταξη του άρθρου που επιβάλλει όλες οι εισφορές
στις οικονοµικές εξορµήσεις µε κουπόνια να είναι ονοµαστικές
εµείς δεν συµφωνούµε. Γιατί πιστεύουµε στη δηµοκρατική λειτουργία των κοµµάτων και στη µαζική συµµετοχή των πολιτών.
Άρα, όπως είπα χαρακτηριστικά στην Επιτροπή, την ώρα που του
λες του άλλου «δώσε µου πέντε ευρώ», δεν µπορείς να του ζητάς
το ΑΦΜ του και τα υπόλοιπα στοιχεία του.
Αυτό οδήγησε στην τροποποίηση που έκανε το Υπουργείο για
τις εξορµήσεις µέχρι εκατόν πενήντα χιλιάδες ευρώ. Και αν,
όπως άκουσα τον εισηγητή του ΚΚΕ, αυτό δηµιουργεί παρανόηση σε σχέση µε τη νοµοτεχνική του διατύπωση, θέλω να είναι
σαφές: Τα κόµµατα πρέπει, πέραν από την κρατική χρηµατοδότηση, τις εισφορές των επωνύµων, να έχουν και ένα ποσό, το
οποίο να µπορούν να το αναζητούν τα µέλη τους, οι νεολαίοι
τους, µέσα από οικονοµικές εξορµήσεις.
Εµείς ως ΠΑΣΟΚ αυτό το έχουµε κάνει στο παρελθόν και το
κάνουµε και τώρα. Κάθε µαζική διαδικασία αξιοποιείται για να εισπράξουµε ορισµένα χρήµατα. Και έχουµε κάνει πολλές µαζικές
διαδικασίες. Η τελευταία που ήταν για την εκλογή Προέδρου του
ΠΑΣΟΚ είχε χιλιάδες ανθρώπους που ήρθαν και ψήφισαν και κατέβαλαν τον οβολόν τους.
Άρα, λοιπόν, αυτό θέλω να το θεραπεύσουµε. Έχω στείλει σαφέστατο µήνυµα στην Κυβέρνηση. Και επαναλαµβάνω, αν υπάρχει αµφιβολία σε σχέση µε τη διατύπωση της ρύθµισης, εµείς
προτείνουµε αυτή να βελτιωθεί.
Μ’ αυτά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι -για να µην καταχρώµαι
τον χρόνο- θέλω να καλέσω όλους σε ένα άλλο διαφορετικό
κλίµα να αναδείξουν τα θετικά του νοµοσχεδίου, να κρατήσουν
τις επιφυλάξεις τους για τα σηµεία τα οποία κατά την άποψή
τους µπορούµε να διορθώσουµε και δεν τα διορθώσαµε, αλλά
να µην δηλητηριάζουν άλλο το πολιτικό κλίµα. Όπως είπα και
χθες, το Κοινοβούλιο µε τα νοµοθετήµατά του έχει οδηγήσει σε
µία διάφανη και κρυστάλλινη αποτύπωση της θέσης του πολιτικού προσωπικού µε το «πόθεν έσχες», µε το διαχρονικό του
έλεγχο -ενώ άλλες εξουσίες δεν το έχουν κάνει- και τώρα το κάνουµε και για τα κόµµατα.
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Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Και εµείς, κύριε
Κουτσούκο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου, πενήντα τρεις µαθητές και µαθήτριες
και τρεις εκπαιδευτικοί από το Γενικό Λύκειο Μελισσίων.
Καλώς µας ήρθατε.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει ο ειδικός αγορητής της Χρυσής Αυγής κ. Αντώνιος Γρέγος.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Το κοινοβουλευτικό έργο της Χρυσής Αυγής το οποίο σκοπίµως αποσιωπάται από τα µέσα της διαπλοκής, περιλαµβάνει
εκτός από την κατάθεση χιλιάδων ερωτήσεων, επίκαιρων ερωτήσεων και αναφορών -ακόµη και από τους πολιτικούς κρατούµενους- και προτάσεις νόµου.
Μία τέτοια πρόταση νόµου είχαµε καταθέσει στις 16-7-2012.
Στην αιτιολογική έκθεση και επί της αρχής είχαµε πει σ’ αυτήν
την πρόταση νόµου: Τα κόµµατα υπάρχουν, για να υπηρετούν το
λαό και όχι για να υπηρετούνται από αυτόν. Συνεπώς, είναι
εσφαλµένο να επιβαρύνεται υπέρµετρα ο φορολογούµενος προκειµένου να χρηµατοδοτηθεί η λειτουργία γιγαντιαίων κοµµατικών µηχανισµών. Ο Λαϊκός Σύνδεσµος-Χρυσή Αυγή, πρεσβεύει
την πλήρη κατάργηση της οικονοµικής ενίσχυσης των κοµµάτων
από το κράτος. Όµως, η παράγραφος 2 του άρθρου 29 του Συντάγµατος, όπως ισχύει σήµερα, δεν επιτρέπει κάτι τέτοιο. Θα
πρέπει να γίνει µία αναθεώρηση του Συντάγµατος.
Επί των άρθρων είχαµε επισηµάνει, στο άρθρο 1: Ειδικότερα,
προτείνεται η µείωση αυτής από ποσοστό έως 0,22‰ σε ποσοστό ως 0,044‰ των τακτικών εσόδων του κρατικού προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους κατά τη διάρκεια του οποίου διεξάγονται οι εκλογές.
Στο άρθρο 2 λέγαµε ότι προτείνεται η κατάργηση των διατάξεων του άρθρου 4 του ν. 3023/2002, που αφορούν την οικονοµική ενίσχυση των κοµµάτων για ερευνητικούς και επιµορφωτικούς σκοπούς.
Σας το καταθέτω για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Αντώνιος Γρέγος καταθέτει
για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται
στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Μας κόψατε τη χρηµατοδότηση την οποία επιστρέψαµε στο
λαό, στους Έλληνες. Ναι, την επιστρέψαµε στους Έλληνες, γιατί
από τους Έλληνες πήραµε τη χρηµατοδότηση και στους Έλληνες θέλουµε να την αποδώσουµε.
Σχετικά µε τα κουπόνια, έγινε ένα πάρα πολύ µεγάλο θέµα για
το αν θα πρέπει να είναι ονοµαστικά. Φανταστείτε να βγει κάποιος να πουλήσει κουπόνια του ΠΑΣΟΚ ή της Νέας Δηµοκρατίας. Καλά, αυτό είναι κάπως απίθανο, γιατί αν τολµήσει κάποιος
κάτι τέτοιο, θα βρεθούν κάποιοι να τον κυνηγάνε, µέχρι να πατήσει µαύρο χιόνι που λένε. Φανταστείτε, όµως, στην περίπτωση
κάποιων κοµµάτων, όπως η Χρυσή Αυγή, που στηρίζονται σ’
αυτήν την οικονοµική ενίσχυση, να πάει κάποιος και να δώσει
κουπόνια και να του πει ο άλλος «Πρέπει να δώσω ταυτότητα;
Πρέπει να δώσω ΑΦΜ;», τη στιγµή που διωκόµαστε ακόµα και
για τις ιδέες µας.
Εµείς, βέβαια, µπορούµε να στείλουµε το ΣΔΟΕ και στα κόµµατα και στις φυλλάδες και στα κανάλια της διαπλοκής, γιατί κανείς για µας δεν πρέπει να είναι υπεράνω του νόµου. Επίσης,
θέλουµε να µάθουµε πόσα χρωστάει το «MEGA», πόσα χρωστάει
το «ΕΘΝΟΣ», ποια είναι η οικονοµική κατάσταση των Πρετεντέρηδων και των λοιπών µεγαλοδηµοσιογράφων.
Μιλήσατε για παθογενέσεις και λάθος διαχειρίσεις. Πολύ
πλούσια η ελληνική γλώσσα. Δεν είναι ούτε το ένα, ούτε το άλλο.
Κλεψιά και σκάνδαλα είναι, δαπάνες κοµµάτων, «θαλασσοδάνεια», απαλλαγές τραπεζιτών, µε κορυφαία τις πολιτικές διώξεις
και την ποινικοποίηση των ιδεών.
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Ακούσαµε ότι η Νέα Δηµοκρατία εξυπηρετεί τα δάνειά της.
Πώς; Παίρνοντας άλλα δάνεια.
Αυτό ισχύει και για τους πολίτες; Και αφού είστε τέτοιοι οικονοµικοί εγκέφαλοι και θέλετε να φέρετε την ανάπτυξη, εδώ φαίνεται ξεκάθαρα ότι ούτε τα του οίκου σας δεν µπορείτε να τακτοποιήσετε. Αν δεν τα καταφέρνετε εκεί στο κτήριο της Συγγρού,
µπορείτε να το βγάλετε στο σφυρί.
Χθες µιλήσαµε για εγκληµατικές οργανώσεις και οικονοµικό
προσπορισµό. Αναφέροµαι στο ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δηµοκρατία.
Εµείς δεσµευόµαστε και από του Βήµατος της Βουλής ότι θα σύρουµε την ελληνική Κυβέρνηση στα ευρωπαϊκά δικαστήρια, για
να λογοδοτήσει.
Σχετικά µε την επιτροπή που θα αναλάβει τον έλεγχο, θα ήθελα να πω ότι συµµετείχαν εκπρόσωποι όλων των κοµµάτων, συµµετείχαν και δικαστικοί, συµµετείχαν και πανεπιστηµιακοί. Τώρα,
εάν υπάρχει κάποιος δικαστικός, όπως εκείνος που δεν έδωσε
άδεια στους πολιτικούς κρατούµενους να έρθουν να ψηφίσουν
προχθές στη ψήφο εµπιστοσύνης, τι θα γίνει µε αυτήν την επιτροπή; Υπάρχει περίπτωση να συµµετέχουν τέτοιοι δικαστικοί;
Λέµε «ναι» στη µείωση της κρατικής χρηµατοδότησης. Λέµε
«ναι» στη διακοπή της χορήγησης εισιτηρίων σε ετεροδηµότες.
Η κάθαρση φυσικά θα έρθει, αλλά δεν µπορεί να γίνει αυτό από
εσάς.
Ποιον κοροϊδεύετε, όταν προβλέπεται στο άρθρο 1, εδάφιο
ββ, κρατική χρηµατοδότηση για τα παραρτήµατά σας, δηλαδή
τα διάφορα ιδρύµατα που ίδρυσαν οι διαπλεκόµενοι και υπεύθυνοι για τη σηµερινή καταστροφή, όπως Πρωθυπουργοί και διάφοροι Υπουργοί, παλιοί και νέοι; Ποιες είναι οι έρευνες και οι
µελέτες που έχουν κάνει για να αξίζουν τα χρήµατα του λαού
που πένεται, τα ιδρύµατα όπως το Ίδρυµα Καραµανλή, το Ίδρυµα Παπανδρέου κ.λπ., εκτός από το βόλεµα των «δικών σας παιδιών» και κάποιων αποτυχηµένων δηµοσιογράφων που κάνουν
πληρωµένη προπαγάνδα από τα µέσα ενηµέρωσης που σας χρηµατοδοτούν;
Ποιος είναι ο λόγος που διατηρούνται στη ζωή µε κρατικά
λεφτά αυτά τα ιδρύµατα και δεν καταργούνται; Ποιος είναι ο
λόγος που δεν έχουν δεχθεί ποτέ οικονοµικό έλεγχο, ώστε να
µάθουµε πόσα χρωστάνε, όπως ακριβώς και τα κόµµατά σας;
Αυτό το απαράδεκτο νοµικά και πολιτικά νοµοσχέδιο εκτός
των υπολοίπων, δίνει και συγχωροχάρτι στις µέχρι τώρα παράνοµες και εγκληµατικές χρηµατοδοτήσεις, που είναι υπεύθυνες,
όπως και εσείς, για την κατάρρευση της ελληνικής οικονοµίας,
επειδή δεν προβλέπει καµµία κύρωση ή κανέναν έλεγχο για απόδοση λογαριασµού στη Βουλή ή σε οποιαδήποτε επιτροπή για
τα χρήµατα που ελήφθησαν, που χρωστούνται και που δεν πρόκειται ποτέ να αποδοθούν στον ελληνικό λαό από τον οποίο ληστεύτηκαν.
Γιατί, εφόσον θέλετε να καταργήσετε τη διαπλοκή και τη συναλλαγή, δεν βάζετε µεταβατική διάταξη που να λέει «αν µέσα
σε εύλογο χρονικό διάστηµα δεν παρασχεθούν πλήρη οικονοµικά στοιχεία από τα ταµεία των κοµµάτων στην αρµόδια επιτροπή της Βουλής, παραπέµπονται αυτεπαγγέλτως οι υποθέσεις
στην εισαγγελία, µε το αδίκηµα της κακουργηµατικής υπεξαίρεσης και απιστίας»; Ποιος σας εµποδίζει να το κάνετε αυτό, αν όχι
το διεφθαρµένο πολιτικό σύστηµα που αποτελείτε µέρος του;
Το νοµοσχέδιο αποτελεί δηµιούργηµα του ίδιου συστήµατος
που υποτίθεται ότι πάει να βελτιώσει, αλλά, όπως είναι γνωστό,
κανείς δεν µπορεί να καταργήσει τον εαυτό του και τις συνήθειές
του, εκτός αν µετανοήσει ή αυτοκτονήσει. Είµαστε σίγουροι ότι
δεν έχετε µετανοήσει και το αποδεικνύετε καθηµερινά.
Όπως δηλώσαµε και στην επιτροπή, όλο το νοµοσχέδιο είναι
προσχηµατικό, έχει όµως κάποιες θετικές διατάξεις. Έχουµε τοποθετηθεί, πραγµατικά, σε σχέση µε την πλήρη κατάργηση της
κρατικής χρηµατοδότησης. Αν’ αυτού, όµως, φέρνετε ένα νοµοσχέδιο που το µόνο που κάνει είναι να διανέµει λιγότερα κονδύλια, µε τον ίδιο παράλογο και πολιτικά άδικο τρόπο, χωρίς να
εξασφαλίζει ούτε καν την ουσία της ύπαρξής του, δηλαδή ότι το
χρήµα που διανέµεται δεν θα είναι πολιτικό.
Αυτό που λέµε αποδεικνύεται κυρίως από τις συγκεκριµένες
διατάξεις. Στο άρθρο 4 προβλέπεται η ενίσχυση για ερευνητικούς και επιµορφωτικούς σκοπούς γι’ αυτά τα ιδρύµατα που σας
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έλεγα πριν, τα οποία έχουν δηµιουργήσει τα κόµµατά σας.
Ο τρόπος διαχείρισης της χρηµατοδότησης µέσω δύο τραπεζικών λογαριασµών, στο άρθρο 3, δεν εξασφαλίζει καµµία απολύτως διαφάνεια. Το µέσο, δηλαδή ο λογαριασµός, δεν καθορίζει
την προέλευση του χρήµατος.
Εν ολίγοις, όπως είπα και πριν, θεωρούµε προσχηµατικό το
σύνολο των διατάξεων. Περιµέναµε µετά την επιτροπή να φέρετε
διατάξεις µε τις οποίες θα περιορίζεται το πλαίσιο εκείνων των
ρυθµίσεων που αποτελούν άλλοθι στο διεφθαρµένο σύστηµα της
Μεταπολίτευσης.
Στο άρθρο 5, στην παράγραφο 7, η αιτιολογική έκθεση -που
είναι για γέλια θα λέγαµε, αν δεν είναι για κλάµατα- µιλάει για
την καταπολέµηση του φαινοµένου του σηµερινού άκρατου δανεισµού των κοµµάτων. Μιλήσαµε εκτενώς και γι’ αυτό το θέµα
χθες. Περιγράφετε εδώ, µε ωραία λόγια, τη διαφθορά και την
πολιτική συναλλαγή σαράντα ετών, αυτή που οδήγησε στην καταστροφή τη χώρα και στην πενία ένα µεγάλο κοµµάτι του ελληνικού πληθυσµού.
Αντί να συµπεριλάβετε τη διάταξη που ορίζει τακτική προθεσµία για την επιστροφή των θαλασσοδανείων των κοµµάτων στο
δηµόσιο, µε ποινικές ρήτρες για την καθυστέρηση και άσκηση
ποινικών διώξεων σε περίπτωση άρνησης, αναφέρεστε, όπως
σας βολεύει, µόνο για το µέλλον και καθόλου για το παρελθόν.
Κάνετε ότι δεν καταλαβαίνετε πως το µέλλον της χώρας δεν
το ορίζετε πλέον εσείς και γι’ αυτό οι όποιες ρυθµίσεις θα καταργηθούν εν µία νυκτί, από µία εθνική κυβέρνηση. Τότε θα επιστραφούν όλα τα χρήµατα στον ελληνικό λαό.
Ίσως έχουν µια µικρή σηµασία κάποια πράγµατα, αλλά κάποια
πράγµατα πρέπει να τονιστούν και εντός της Βουλής. Και αναφερόµαστε εδώ στο ΚΚΕ το οποίο πολλές φορές µας χαρακτήρισε σαν µαντρόσκυλα του συστήµατος. Μεγάλο λάθος φυσικά
και λασπολογία. Κάποιοι άλλοι είναι µαντρόσκυλα του συστήµατος και αυτοί που µας χαρακτηρίζουν έτσι είναι αυτοί που δεν
δέχονται κανέναν έλεγχο, είναι αυτοί που είπαν ότι «αν τολµήσει
κάποιος εισαγγελέας, ας έρθει στα γραφεία του ΚΚΕ».
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε.
Με την αναλυτική τοποθέτηση τόσο στην επιτροπή όσο και
εδώ καθίσταται φανερό ότι ο µοναδικός λόγος που καταψηφίζουµε το νοµοσχέδιο δεν είναι επειδή δεν θέλουµε τη µείωση της
χρηµατοδότησης και τον έλεγχο της διαφάνειας -που είµαστε και
οι µόνοι που έχουµε υποστεί- αλλά επειδή δεν τον εµπιστευόµαστε σε εσάς και δεν εµπιστευόµαστε το υποκριτικό πολιτικό σύστηµα της διεφθαρµένης δηµοκρατίας που ενώ τηρεί σιγή
ιχθύος σε δικά του πολιτικά κακουργήµατα, κάνει βούκινο τα
πταίσµατα των ιδεολογικών αντιπάλων.
Όταν αποκατασταθεί η δηµοκρατία, τότε και ο έλεγχος θα
είναι εξονυχιστικός και τα χρήµατα του ελληνικού λαού δεν θα
σπαταλώνται σε κόµµατα και ιδρύµατα.
Το πιο ενδιαφέρον άρθρο, το άρθρο 22 που ορίζει ως έναρξη
ισχύος του νοµοσχεδίου την 1-1-2015, είναι εκείνο το οποίο αποδεικνύει και το µέτρο της υποκρισίας σας. Φέρνετε ένα νοµοσχέδιο το οποίο ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι δεν θα µπορέσετε να το
υλοποιήσετε, διότι πάρα πολύ απλά δεν θα είστε στην Κυβέρνηση.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
και εµείς.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού συµµετείχαν στο εκπαιδευτικό πρόγραµµα
«Εργαστήρι Δηµοκρατίας» που οργανώνει το Ίδρυµα της Βουλής, είκοσι δύο µαθητές και µαθήτριες και δύο εκπαιδευτικοί από
το 10ο Δηµοτικό Σχολείο Χαϊδαρίου.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει ο ειδικός αγορητής της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Γεώργιος Κυρίτσης.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Νοµίζω ότι µιλάµε για ένα νοµοσχέδιο για τη διαφάνεια του
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πολιτικού χρήµατος. Δεν θέλω να σχολιάσω τον χθεσινό λόγο
του Υπουργού. Δεν θέλω καν να τον σχολιάσω!
Θέλω, όµως, να σταθώ σε ένα σηµείο. Όταν εγώ έκανα την επίκαιρη ερώτηση για τα δάνεια των κοµµάτων, το Υπουργείο σας
µου απάντησε ότι είναι αναρµόδιο. Χθες ο Υπουργός έγινε αρµόδιος. Και ήρθε εδώ και µας είπε τι; Ότι εξυπηρετούνται και να
πάτε να τα δείτε.
Να πάµε να τα δούµε; Από πού πηγάζει αυτή η αλαζονεία της
εξουσίας; Να σας πάρουµε και ένα τηλέφωνο και να σας πούµε,
«µας συγχωρείτε, σας ενοχλούµε, µπορούµε να δούµε τι κάνετε
µε τα δάνειά σας;». Θα τα φέρετε εδώ. Και την ερχόµενη Δευτέρα θα µας πείτε πάλι, είστε αρµόδιοι ή δεν είστε να απαντήσετε
στην επίκαιρη που ξαναφέρνω;
Επειδή δεν µιλήσαµε, λοιπόν, καθόλου και δεν µίλησε χθες και
ο Υπουργός, εµείς στη χθεσινή συζήτηση αναφερθήκαµε στην
ανάγκη εκσυγχρονισµού του νοµοθετικού πλαισίου για τη λειτουργία των πολιτικών κοµµάτων. Η έλλειψη εποπτείας και ελέγχου, η απουσία διαφάνειας και λογοδοσίας οδήγησε µεταξύ
άλλων στην απαξίωση των θεσµών και της πολιτικής. Τα οικονοµικοπολιτικά σκάνδαλα, η µεγάλη σπατάλη, ο υπερδανεισµός
των κοµµάτων, η έλλειψη πλαισίου εσωτερικής διακυβέρνησης,
είναι ζητήµατα που πρέπει να αντιµετωπιστούν. Δεν έχουµε την
πολυτέλεια να διατηρούµε προνόµια του παρελθόντος.
Αντίθετα, χρειάζεται να προχωρήσουµε σε ριζικές τοµές για
την αναδιαµόρφωση του πολιτικού συστήµατος µε στόχο να ξαναγίνουν τα κόµµατα φορείς εκπροσώπησης των κοινωνικών
συµφερόντων. Επαναλαµβάνω ότι αυτό δεν µπορεί να γίνει εάν
δεν προχωρήσουµε πρώτον, στην αλλαγή της σύνθεσης της Επιτροπής Ελέγχου, ώστε τουλάχιστον να µην έχει το πολιτικό προσωπικό την πλειοψηφία. Είναι µια επιτροπή στην οποία δεν
πρέπει να κυριαρχούν τα πολιτικά πρόσωπα. Ο ελεγχόµενος δεν
µπορεί να κρατάει και το ρόλο του ελεγκτή. Οπότε η νοµιµοποίηση της επιτροπής, αν γίνει το αντίθετο, θα έχει χαθεί αµέσως.
Εµείς προτείνουµε να µετέχουν στην επιτροπή χωρίς πλειοψηφία τα πολιτικά πρόσωπα και εδώ να συµφωνήσουµε. Οι εκπρόσωποι των κοµµάτων θα µπορούν να µετέχουν και σαν παρατηρητές. Δηλαδή, µπορούµε να βρούµε µια λύση εκεί.
Να αναφερθώ, λοιπόν, στα άρθρα του νοµοσχεδίου και συγκεκριµένα στο άρθρο 1. Στους δικαιούχους κρατικής επιχορήγησης προστίθενται και οι συνασπισµοί κοµµάτων. Είναι µια ρύθµιση θετική. Διατηρείται, όµως, η κρατική χρηµατοδότηση για τα
κέντρα ερευνών και µελετών. Σε αυτά έχουµε ένα πρόβληµα. Βεβαίως, εγώ καταλαβαίνω ότι είναι µια άλλη ιστορία. Όµως, κάθε
Πρωθυπουργός δεν µπορεί να φτιάχνει και ένα ίδρυµα και να το
πληρώνουµε εµείς. Σε αυτό είµαστε αντίθετοι. Είναι άλλο ένα
ίδρυµα, όπως λέµε, ενός φιλοσόφου κ.λπ.. Σε λίγο θα γεµίσουµε
ιδρύµατα. Έκανε –δεν ξέρω- ο κ. Σηµίτης; Θα κάνει µετά και ο
Γιωργάκης. Δεν γίνονται αυτά τα πράγµατα.
Σύµφωνα µε την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου, η ρύθµιση
θα οδηγήσει σε µείωση της επιχορήγησης κατά 46%. Τα είπα και
χθες. Ωστόσο, η διεύρυνση της βάσης υπολογισµού της κρατικής χρηµατοδότησης -τακτικά έσοδα, έσοδα από πρόσωπα δηµοσίου δικαίου- ενδέχεται να προκαλέσει στο µέλλον αύξηση του
ποσού χρηµατοδότησης ακόµα και έναντι της υφισταµένης.
Εµείς έχουµε προτείνει τη σύνδεση του ποσοστού της κρατικής χρηµατοδότησης µε το έλλειµµα. Μια άλλη λύση θα ήταν να
υπολογίζεται το ποσοστό βάσει των τακτικών εσόδων του κρατικού προϋπολογισµού, όπως ίσχυε και όχι µε βάση τα πραγµατοποιηθέντα καθαρά έσοδα του ετήσιου κρατικού προϋπολογισµού, όπως προβλέπει η ρύθµιση. Το γιατί το εξηγήσαµε.
Στο άρθρο 2 προβλέπεται ο τρόπος κατανοµής της κρατικής
χρηµατοδότησης δικαιούχοι της οποίας είναι και συνασπισµοί
κοµµάτων. Όµως, η διατήρηση των ποσοστών έχουν ως αποτέλεσµα να διατηρούν τα υφιστάµενα κόµµατα τη µερίδα του λέοντος, αυτό είναι ξεκάθαρο. Έχουµε καταθέσει σχετική τροπολογία µε την οποία ζητάµε την ανακατανοµή των ποσοστών χρηµατοδότησης µε στόχο την ενίσχυση των νεοπαγών σχηµατισµών.
Επίσης, προτείνουµε παρακράτηση του 25% της τακτικής χρηµατοδότησης µέχρι το κόµµα να προσκοµίσει παραστατικά ότι
συγκέντρωσε το ποσό που αντιστοιχεί στο ποσοστό αυτό από
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ιδιώτες.
Στα άρθρα 5 και 6 εισάγονται περιορισµοί για την ιδιωτική χρηµατοδότηση που θα πρέπει να γίνεται µε ονοµαστικές καταθέσεις. Σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 5 χορηγίες από
1500 ευρώ και πάνω προς τα κόµµατα και 500 ευρώ και πάνω
προς τους υποψηφίους πρέπει να γίνονται υποχρεωτικά µέσω
τραπεζικών λογαριασµών. Όµως, και αυτά τα ποσοστά είναι
υψηλά. Θα πρέπει, λοιπόν, το σύνολο των ιδιωτικών εσόδων να
διακινείται µέσω τραπεζικών λογαριασµών.
Όσον αφορά τώρα τα κουπόνια, εκεί έχουµε το πρόβληµα. Για
εµάς θα πρέπει η αρίθµηση και η θεώρησή τους να γίνεται από
τις ΔΟΥ και όχι από την Επιτροπή Ελέγχου, όπως προβλέπει στην
παράγραφο 4. Δεν αντιλαµβάνοµαι γιατί στα κόµµατα επιφυλάσσουµε µια διαφορετική τύχη απ’ ό,τι στους φορολογούµενους;
Ένα άλλο ζήτηµα αφορά στους περιορισµούς της παραγράφου 7 για τη χρηµατοδότηση των πολιτικών κοµµάτων. Εισάγεται, δηλαδή, απαγόρευση για τα φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν
ελληνική ιθαγένεια και για νοµικά πρόσωπα που δεν έχουν την
έδρα τους στην επικράτεια. Καλά τώρα!
Επίσης, απαγορεύονται οι χορηγίες από νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου και από νοµικά πρόσωπα που ανήκουν στο στενό
ή στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, τους ΟΤΑ και τους ιδιοκτήτες
µέσων µαζικής ενηµέρωσης. Αναφέρθηκα στο ζήτηµα αυτό χθες.
Εξακολουθώ να θεωρώ ότι ο περιορισµός της απαγόρευσης
µόνο στους ιδιοκτήτες µέσων µαζικής ενηµέρωσης είναι ανεπαρκής. Γιατί δεν επιβάλλουµε περιορισµό και στους ιδιοκτήτες εταιρειών που αναλαµβάνουν να εκτελούν δηµόσια έργα; Αυτό είναι
ένα ερώτηµα. Ή γιατί µόνο στο πρόσωπο του ιδιοκτήτη και όχι
του υψηλόβαθµου διευθυντικού στελέχους; Την ίδια επιφύλαξη
διατύπωσε και η Επιστηµονική Υπηρεσία της Βουλής. Δεν είναι
µόνο δική µου.
Στην παράγραφο 7 απαγορεύεται η χορήγηση των τραπεζικών
δανείων µε εγγύηση την κρατική χρηµατοδότηση πέραν του τρέχοντος έτους.
Εµείς ζητάµε πλήρη απαγόρευση χορήγησης τραπεζικών δανείων σε πολιτικά κόµµατα. Επίσης, θεωρώ επιβεβληµένο να
υπάρξει πλήρης λογοδοσία και διαφάνεια από τα κόµµατα για τα
δάνεια που πήραν µέχρι σήµερα. Το αποφεύγετε, αλλά δεν ξέρω
για πόσο καιρό θα µπορέσετε να το αποφύγετε.
Με το άρθρο 9 απαγορεύεται στα κόµµατα η χορήγηση εισιτηρίων σε ετεροδηµότες καθώς και η ναύλωση µεταφορικών
µέσων. Σωστή η ρύθµιση, όµως θα πρέπει να µεριµνήσει η πολιτεία ώστε να διευκολύνει τους ετεροδηµότες στη µετάβασή τους
στον τόπο που έχουν τα εκλογικά τους δικαιώµατα.
Στο άρθρο 11 προβλέπεται ότι η διαχείριση των οικονοµικών
των κοµµάτων ανήκει στα όργανα που προβλέπονται από το καταστατικό. Σε αυτό ακριβώς το σηµείο διατυπώνω τη διαφωνία
µας. Θα πρέπει τα κόµµατα να ορίζουν συγκεκριµένο οικονοµικό
υπεύθυνο που θα ευθύνεται για τη σύννοµη διαχείριση των οικονοµικών των κοµµάτων καθώς και την τήρηση των βιβλίων και
στοιχείων.
Στο άρθρο 14 προβλέπεται ότι θα επιβάλλεται πρόστιµο στα
κόµµατα 10% επί της χρηµατοδότησης για τη µη εµπρόθεσµη
δηµοσίευση του ισολογισµού και της ειδικής έκθεσης εκλογικών
εσόδων.
Εµείς προτείνουµε, πέραν αυτού, ένα πρόστιµο 50% για ελλιπή, για αντικανονική τήρηση των βιβλίων και φυλάκιση µέχρι
δύο έτη για τον οικονοµικό υπεύθυνο. Έτσι θα βρίσκαµε πώς ο
Τσουκάτος πήγε ένα εκατοµµύριο και ο άλλος έλεγε «δεν πήρα
τίποτα», αν ήξεραν ότι αυτοί θα έπρεπε να τιµωρηθούν.
Στο άρθρο 19 αναφέρονται οι αρµοδιότητες της Επιτροπής
Ελέγχου. Θα επαναλάβω αυτό που είπα στην αρχή, ότι αυτό που
θα πρέπει να αλλάξει είναι η σύνθεση της επιτροπής και η αφαίρεση αποφασιστικής αρµοδιότητας για τα πολιτικά πρόσωπα.
Έχουµε καταθέσει τροπολογία η οποία υπακούει σε αυτήν τη λογική. Επίσης, θα πρέπει να δοθεί στην επιτροπή το δικαίωµα
πρόσβασης και συλλογής κάθε πληροφορίας χωρίς να µπορεί
να της αντιταχθεί οτιδήποτε, όπως χρηµατιστηριακό, φορολογικό ή τραπεζικό απόρρητο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
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Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε.
Επίσης, προτείνουµε να ζητά, στο πλαίσιο των ελέγχων και των
ερευνών που διεξάγει, τη συνεργασία κάθε είδους και την παροχή στοιχείων από φυσικά πρόσωπα, δικαστικές, προανακριτικές, ανακριτικές αρχές, δηµόσιες υπηρεσίες, νοµικά πρόσωπα
δηµόσιου και ιδιωτικού δικαίου και οργανισµούς οποιασδήποτε
µορφής.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είπα χθες και το επαναλαµβάνω
και σήµερα για να τελειώσουµε: Οι καλές προθέσεις δεν αρκούν.
Χρειάζονται ρυθµίσεις τέτοιες που θα αντιµετωπίσουν αποφασιστικά τη διαφθορά. Χρειάζεται να πέσει φως στις υποθέσεις και
τις σκιές του παρελθόντος. Δεν θα το αποφύγετε αυτό. Η αποκατάσταση της εµπιστοσύνης των πολιτών προς το πολιτικό σύστηµα δεν αφορά µόνο τους πολιτικούς, εξυπηρετεί την εύρυθµη
λειτουργία του δηµοκρατικού πολιτεύµατος και εµείς θα παλέψουµε γι’ αυτό.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Κυρίτση.
Τον λόγο έχει ο ειδικός αγορητής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Γκιόκας.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, και στη συζήτηση στην επιτροπή
και στη χθεσινή συζήτηση στην Ολοµέλεια νοµίζω ότι αποδείξαµε
για ποιον λόγο το σηµερινό νοµοσχέδιο, επί της ουσίας, νοµιµοποιεί τις συναλλαγές κοµµάτων και Βουλευτών µε µεγάλα επιχειρηµατικά συµφέροντα από τη µία και από την άλλη οδηγεί σε ένα
άνευ προηγουµένου γενικευµένο, πλήρες φακέλωµα πολιτών, οι
οποίοι ακόµη και µε ένα ευρώ συνδράµουν, στηρίζουν οικονοµικά
ένα κόµµα. Το νοµοσχέδιο, µε αυτόν τον τρόπο, υλοποιεί µια ολόκληρη προσπάθεια, ένα ολόκληρο νοµοθετικό πλαίσιο που υπάρχει στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Συµβουλίου
της Ευρώπης. Επαναλαµβάνω ότι γι’ αυτό το νοµοθετικό πλαίσιο
µόνο το ΚΚΕ κάνει λόγο σε αυτήν εδώ την Αίθουσα. Αυτές οι κατευθύνσεις και το νοµοθετικό πλαίσιο δεν µένουν µόνο στο ζήτηµα των οικονοµικών των κοµµάτων, αλλά επεκτείνονται ακόµη
και σε ζητήµατα λειτουργίας, οργάνωσης και καταστατικού των
κοµµάτων.
Ήδη σε µια σειρά χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχουν
δίκες σε βάρος κοµµάτων, εν προκειµένω κοµµουνιστικών κοµµάτων, επειδή έχουν στο καταστατικό τους, στις αρχές λειτουργίας τους, εκείνη ή την άλλη διάταξη. Επίσης, υπάρχουν σε
χώρες, σε κράτη, προβλέψεις ότι πρέπει σε συνέδρια κοµµάτων
να παρευρίσκεται εκπρόσωπος της κρατικής αρχής, στο όνοµα
δήθεν της διαφάνειας των κοµµάτων.
Άρα, λοιπόν, εδώ µιλάµε για µια συνολικότερη προσπάθεια χειραγώγησης, συνολικότερη προσπάθεια παρεµπόδισης της πολιτικής δράσης κοµµάτων και οικονοµικού στραγγαλισµού, που
προωθείται µέσα από το γενικευµένο φακέλωµα όσων ανθρώπων
στηρίζουν ακόµη και µε ένα µικρό ποσό, ακόµη και µε ένα ευρώ,
ένα κόµµα.
Συνεπώς µε το νοµοσχέδιο, όχι µόνο δεν αντιµετωπίζεται η διαφθορά και η διαπλοκή -φαινόµενα κάτω απ’ το τραπέζι θα συνεχίσουν να υπάρχουν και είναι αφελής όποιος πιστεύει το αντίθετο- αλλά µε το νοµοσχέδιο επί της ουσίας θεσµοθετούνται µε
την κρατική βούλα και σφραγίδα τέτοιες συναλλαγές, µε βάση
τις διατάξεις εκείνες που νοµιµοποιούν την ιδιωτική χρηµατοδότηση των κοµµάτων από νοµικά πρόσωπα, δηλαδή επιχειρήσεις.
Επί της ουσίας -το ξαναλέµε- οδεύουµε στο αµερικανικό σύστηµα, στο αµερικανικό µοντέλο, όπου βγαίνουν τα κόµµατα,
βγαίνουν οι δηµοκρατικοί, βγαίνουν οι ρεπουµπλικανοί, δίνουν
µια λίστα από επιχειρηµατίες και λένε «Ο τάδε µε χρηµατοδότησε µε τόσα χρήµατα, ο άλλος µε τόσα» και πάει λέγοντας.
Και αυτό κάνετε προσπάθεια να το εµφανίσετε ως έντιµο και
ηθικό, ως αξιόπιστο, επειδή τάχα είναι διαφανές. Εµείς λέµε ότι
είναι νοµιµοποίηση της συναλλαγής και κυρίως είναι προσπάθεια
να νοµιµοποιηθεί στη συνείδηση του λαού κάτι το οποίο ήταν καταδικασµένο, άσχετα αν γινόταν -που όλοι γνωρίζουµε ότι γινόταν. Ήταν, όµως, καταδικασµένες οι συναλλαγές κοµµάτων,
Βουλευτών µε µεγάλα επιχειρηµατικά συµφέροντα. Το πιο επι-
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κίνδυνο, όµως, σε αυτό το νοµοσχέδιο, πέρα από το φακέλωµα,
είναι αυτή ακριβώς η προσπάθεια να εξοικειωθεί ο λαός µε τέτοιου είδους πρακτικές, στο όνοµα δήθεν της διαφάνειας.
Και από ό,τι κατάλαβα, κυρία Γεροβασίλη, τα επίµαχα άρθρα,
τα άρθρα 1 και 6, τα οποία προβλέπουν την ιδιωτική χρηµατοδότηση από νοµικά πρόσωπα εσείς τα ψηφίζετε.
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ: Ορισµό κάνουν.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Ναι, στο άρθρο 1 προβλέπεται η ιδιωτική
χρηµατοδότηση από νοµικά πρόσωπα.
Στο άρθρο 6…
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ: Το άρθρο 1 αναλύει τη λέξη, τι σηµαίνει.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Αυτό είναι το θέµα;
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ: Το άλλο άρθρο εισάγει.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Μα, επί της ουσίας το άρθρο 1 και το
άρθρο 6 που αναφέρονται στους υποψηφίους, είναι τα δυο επίµαχα άρθρα τα οποία θεσµοθετούν τη χρηµατοδότηση από νοµικά πρόσωπα. Τι πάει να πει ορισµός; Αν δεν υπήρχαν αυτά τα
άρθρα, δεν θα προβλεπόταν η χρηµατοδότηση από νοµικά πρόσωπα.
Άρα, εδώ καλοί είναι οι λόγοι ενάντια στα κόµµατα-ανώνυµες
εταιρείες, αλλά πρέπει να πάρετε θέση στα συγκεκριµένα άρθρα
που καθιστούν τα κόµµατα ανώνυµες εταιρείες. Είναι τα άρθρα
1 και 6. Έτσι είναι, κύριε Δρίτσα, ξαναδιαβάστε το και ξεκαθαρίστε και τη θέση σας.
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ: Το άρθρο 7 είναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Δεύτερο ζήτηµα. Το ξεκαθαρίζουµε για
άλλη µια φορά. Το ΚΚΕ, όπως όλα τα κόµµατα, ελέγχεται εξονυχιστικά και περισσότερο από άλλα κόµµατα από ορκωτούς λογιστές και µε συνέπεια δηµοσιεύει ισολογισµούς για όλα τα ποσά
που αφορούν και την κρατική χρηµατοδότηση και την οικονοµική
στήριξη από µέλη και φίλους και βέβαια και τις βουλευτικές αποζηµιώσεις Βουλευτών και Ευρωβουλευτών, που πάνε εξ ολοκλήρου στο κοµµατικό ταµείο.
Αυτό που δεν πρόκειται να δεχθούµε -το επαναλαµβάνουµε
για άλλη µια φορά, αλλά είναι γνωστό στον ελληνικό λαό- είναι
να δίνουµε λίστες µε ονόµατα, µε στοιχεία µελών και φίλων του
κόµµατος και να συµβάλλουµε µε αυτόν τον τρόπο στο γενικευµένο φακέλωµα που επιχειρείται µε το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο.
Έρχοµαι τώρα στα άρθρα.
Το άρθρο 1 εννοείται ότι το καταψηφίζουµε, γιατί επί της ουσίας θεσµοθετεί τις συναλλαγές και την ιδιωτική χρηµατοδότηση.
Επίσης, στο άρθρο 1 υπάρχει και η παράγραφος 7 που λέει
ότι ποσά τα οποία πηγαίνουν από ιδιώτες, από επιχειρηµατίες
για τη χρηµατοδότηση κοµµάτων εκπίπτουν από το φορολογητέο εισόδηµα του χρηµατοδότη. Άρα, λοιπόν, µε το άρθρο 1, όχι
µόνο θεσµοθετείται η χρηµατοδότηση από νοµικά πρόσωπα, από
επιχειρήσεις σε κόµµατα, αλλά επί της ουσίας µε την παράγραφο
7 θεσπίζονται και κίνητρα για να γίνεται αυτό, µέσα από την έκπτωση στο φορολογητέο εισόδηµα του χρηµατοδότη για όσα
ποσά δίνονται στα κόµµατα.
Ακόµη, θέλω να πω ότι στο άρθρο 1 υπάρχει και η πρόβλεψη
για την κρατική χρηµατοδότηση. Εµείς δεν έχουµε κανένα θέµα
να µειωθούν η κρατική χρηµατοδότηση και η εκλογική επιχορήγηση προς τα κόµµατα και το έχουµε πει πολλές φορές, αν και
για εµάς είναι µια βοήθεια, γιατί ενώ σε προηγούµενες εποχές
κάποιος σου έδινε 20 ή 30 ευρώ, σήµερα σε συνθήκες κρίσης
σου δίνει 2 ή 5 ευρώ. Όµως, εν πάση περιπτώσει, ακόµη και για
λόγους συµβολικούς, για την κατάσταση που βιώνει σήµερα ο
λαός, δεν έχουµε κανένα ζήτηµα να µειωθεί η κρατική επιχορήγηση. Αυτό, όµως, που δεν δεχόµαστε -και το είπαµε και χθεςείναι όλη αυτήν την προπαγάνδα ότι η κρίση, τα αδιέξοδα και τα
δεινά που αντιµετωπίζει σήµερα ο ελληνικός λαός οφείλονται
στις κρατικές επιχορηγήσεις προς τα κόµµατα, όταν όλες οι
χώρες, ακόµη και εκείνες που έχουν ψηφίσει αντίστοιχα µέτρα,
δεν απέφυγαν την κρίση ούτε ανέστειλαν ή µαταίωσαν αντιλαϊκά
µέτρα που ψήφισαν.
Το άρθρο 3 το καταψηφίζουµε, όπως και το άρθρο 4 και φυσικά και το άρθρο 5 που αναφέρεται στην ονοµαστικοποίηση των
κουπονιών. Εδώ θέλω να πω κάτι και σας παρακαλώ, κύριε Υ-
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πουργέ, να το δείτε µε τους νοµικούς σας. Οι 150.000 ευρώ, παρ’
όλο που εµάς δεν µας ικανοποιεί και δεν συµφωνούµε, έτσι όπως
είναι διατυπωµένο δεν αναφέρεται στην ονοµαστικοποίηση των
κουπονιών. Γιατί; Η εξαίρεση προβλέπεται για τις παραγράφους
1, 2 και 3, όπου εκεί υπάρχουν άλλες αναφορές, στις τράπεζες,
στα 1.500 ευρώ κ.λπ.. Η παράγραφος, η οποία πρέπει να εξαιρεθεί για τις 150.000 ευρώ, είναι η παράγραφος 4. Εκεί αναφέρεται
η ονοµαστικοποίηση των κουπονιών.
Άρα, έτσι όπως είναι γραµµένο σήµερα το νοµοσχέδιο είναι
ακριβώς το ίδιο όπως ήταν στην αρχική του εκδοχή στην επιτροπή. Δηλαδή, έχει ονοµαστικοποίηση των κουπονιών από το
πρώτο ευρώ, πέρα από το γεγονός ότι εµάς δεν µας ικανοποιεί
και δεν συµφωνούµε ούτε και µε αυτό το όριο των 150.000 ευρώ.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Όµως, παραµένει το πρόβληµα στις σηµερινές ιδιαίτερα συνθήκες της γενικευµένης φτώχειας και ανέχειας της µετακίνησης
των ψηφοφόρων ετεροδηµοτών. Και όταν βάζουµε ως κόµµα στη
διακοµµατική επιτροπή που συστήνεται στο πλαίσιο του Υπουργείου Εσωτερικών, πριν από τις εκλογές, αιτήµατα για απαλλαγή
από διόδια, να είναι δύο µέρες πριν και µετά τις εκλογές ελεύθεροι οι δρόµοι ή να υπάρχουν εκπτώσεις σε εισιτήρια ακόµα και
δωρεάν εισιτήρια για κατηγορίες ανέργων, φτωχών ανθρώπων
κ.λπ., η µόνιµη απάντηση που παίρνουµε από τον εκάστοτε
Υπουργό Εσωτερικών είναι «αυτά είναι ιδιωτικά, υπάρχουν συµβάσεις, δεν µπορούµε να παρέµβουµε». Άρα, εδώ το ουσιαστικό
πρόβληµα για τη µετακίνηση και τη συµµετοχή των ψηφοφόρων
στην εκλογική διαδικασία παραµένει.
Διαφωνούµε µε τα επόµενα άρθρα του νοµοσχεδίου και φυσικά για τη σύνθεση και τη σύσταση της Επιτροπής Ελέγχου.
Να τελειώσω µόνο µε δύο κουβέντες για τις τροπολογίες. Είναι
τροπολογίες-νοµοσχέδια. Θα ήθελα να πω µία κουβέντα σε σχέση µε την τροπολογία όσον αφορά τις ληξιπρόθεσµες οφειλές
προς τους δήµους. Βεβαίως γίνεται µία προσπάθεια ρύθµισης,
αλλά εδώ πρέπει να γίνει ένας διαχωρισµός όσων χρωστούν σε
δήµους. Οι κοινωνικές υπηρεσίες των δήµων έχουν στοιχεία
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ποιες είναι εκείνες οι οικογένειες οι οποίες διαβιούν σε συνθήκες
φτώχειας και απόλυτης φτώχειας και για ορισµένες κατηγορίες
πρέπει να υπάρχει πλήρης απαλλαγή -όχι ρύθµιση- από υποχρεώσεις προς δήµους και άλλα σχετικά νοµικά πρόσωπα.
Επίσης, όσον αφορά το άρθρο 5 που αφορά το πρόγραµµα
«Βοήθεια στο Σπίτι», επί της ουσίας, αυτοί οι άνθρωποι εξακολουθούν να παραµένουν στον αέρα. Ενώ είναι αναγκαία η µονιµοποίησή τους, αυτοί οι άνθρωποι εξακολουθούν να είναι όµηροι, να είναι στον αέρα µε συµβάσεις ορισµένου χρόνου.
Τέλος, παραµένει το πρόβληµα µε τη µεταφορά των µαθητών.
Είναι η πέµπτη ή η έκτη τροπολογία τα τελευταία τρία χρόνια που
έρχεται µε τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Μια ολιγόµηνη παράταση
όσον αφορά τις συµβάσεις µεταφοράς των µαθητών. Και το πρόβληµα παραµένει και οξύνεται µε ευθύνη της Κυβέρνησης και
των περιφερειών.
Αυτό που λέµε εµείς είναι ότι θα πρέπει να δοθεί άµεσα λύση
στο πρόβληµα και µάλιστα, εµείς έχουµε καταθέσει προτάσεις
ότι το πρόβληµα της µεταφοράς των µαθητών πρέπει να λύνεται
µε άλλο τρόπο. Ακόµη και µε κρατικό στόλο λεωφορείων και µε
συνοδούς που πρέπει να υπάρχουν, προκειµένου να λυθεί το
οξυµένο πρόβληµα της µεταφοράς των µαθητών στα σχολεία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Γκιόκα.
Ο Υπουργός Εσωτερικών έχει τον λόγο για να κάνει µία νοµοτεχνική βελτίωση.
ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Ναι,
κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ.
Θα ήθελα να κάνω µία νοµοτεχνική βελτίωση στο εδάφιο ιστ’
της παραγράφου 2 του άρθρου 19.
Η υπουργική τροπολογία 1902 αποσύρεται και γίνονται δεκτές
οι βουλευτικές τροπολογίες 1909 και 1910.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ωραία, να κατατεθεί στα Πρακτικά και να διανεµηθεί.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Αργύρης Ντινόπουλος καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα νοµοτεχνική βελτίωση, η οποία έχει ως εξής:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Η’ - 15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Τον λόγο έχει
ο ειδικός αγορητής των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Ιωάννης Δηµαράς.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΡΑΣ: Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κατά τη διάρκεια της συζήτησης στην επιτροπή που
προηγήθηκε, ως είθισται της Ολοµέλειας, διατυπώθηκαν πολλές
απόψεις, σκέψεις, προτάσεις, προβληµατισµοί που έχουν σχέση
µε το εάν και κατά πόσο, αυτό που ονοµάζουµε κρατική επιχορήγηση στα κόµµατα, είναι δυνατόν να αποτελέσει ένα φράγµα,
µία αντιµετώπιση της διασπάθισης του δηµοσίου χρήµατος, σε
σχέση µε εκείνες τις περιπτώσεις που καταστρατηγούνται οι σκοποί για τους οποίους δόθηκαν αυτές οι κρατικές επιχορηγήσεις
στα κόµµατα.
Κοινή εκτίµηση όλων όσων πήραν τον λόγο και εκφράστηκαν
εκεί, ήταν ότι, ναι, θετική είναι η προσπάθεια της Κυβέρνησης
σήµερα και της όποιας κυβέρνησης να αντιµετωπιστεί µε τον πιο
δυνατό διαφανή τρόπο η διαχείριση των χρηµάτων που δίνονται
στα κόµµατα.
Το µεγάλο πρόβληµα, όµως, και η µεγάλη απορία που είναι και
αναπάντητη, είναι το γεγονός ότι εκείνο το οποίο δεν µπορεί ποτέ
και µε οποιονδήποτε τρόπο και εάν µπορέσει το θεσµικό πλαίσιο
να οχυρώσει την πολιτεία απέναντι σε αυτήν τη διαχείριση της
κρατικής επιχορήγησης, είναι το περίφηµο µαύρο χρήµα. Το
µαύρο χρήµα που υπάρχει παντού και γύρω µας.
Καλά κάνουµε και καλά κάνει και η Κυβέρνηση σήµερα και
προσπαθεί να οχυρώσει τον τρόπο µε τον οποίο διανέµονται
αυτά τα χρήµατα. Ωστόσο, η απορία παραµένει και επίσης, η
εγρήγορση της πολιτείας και του πολιτειακού συστήµατος θα
πρέπει να είναι τέτοια ώστε φαινόµενα τα οποία δεν µπορούµε
να αντιµετωπίσουµε µε τα θεσµικά πλαίσια διότι υπάρχουν παράθυρα, διότι υπάρχουν επιτήδειοι, θα πρέπει να µας καθιστούν
συνεχώς υπεύθυνους, εν εγρηγόρσει και µε τον τρόπο που ο καθένας διαθέτει και µπορεί µέσα από τις συνταγµατικές διατάξεις
και τους νόµους να ελέγχει αυτό το µεγάλο θέµα που έχει να
κάνει µε την κρατική επιχορήγηση των κοµµάτων.
Διατυπώσαµε και κάποιες σκέψεις και απόψεις -και ο κύριος
Υπουργός το γνωρίζει- αλλά δεν είδαµε κάποια βελτίωση επ’
αυτού, για το εάν και κατά πόσο θα έπρεπε -και σύµφωνα µε το
Σύνταγµα- να επιχορηγούνται οι παρατάξεις οι οποίες συµµετέχουν στον Α’ και στον Β’ βαθµό τοπικής αυτοδιοίκησης, ώστε να
µπορούν να διεκπεραιώνουν τα καθήκοντά τους µε τον καλύτερο
δυνατό τρόπο. Όλα µπορούν να ελεγχθούν. Επ’ αυτού δεν είχαµε
κάποια απάντηση.
Θέλω, λοιπόν, να σας πω απλά ότι αναφερόµενος ειδικά στα
άρθρα που συζητούµε, στο άρθρο 1 του νοµοσχεδίου χρησιµοποιείται η λέξη «χρηµατοδότηση» αντί «οικονοµική ενίσχυση».
Μπορεί να είναι τυπικό, αλλά και σύµφωνα µε την Επιστηµονική
Υπηρεσία της Βουλής νοµοτεχνικά πρέπει να αντικατασταθεί.
Εξάλλου και µε την εισαγωγή της έννοιας «ιδιωτική χρηµατοδότη» άµεσα δηµιουργούνται στους πολίτες οι συνειρµοί που υποδηλώνουν εξάρτηση και περιβάλλον διαπλοκής.
Ποιος αλήθεια από µας δεν θα ήθελε µε τον πιο αποτελεσµατικό τρόπο να σταµατήσει έστω και ως υπόνοια αυτή η σκέψη
διαπλοκής µεταξύ του πολιτικού συστήµατος και των οικονοµικά
ισχυρών, που ενίοτε –ναι- ελέγχουν και το πολιτικό σύστηµα της
χώρας.
Έχοντας υπ’ όψιν όλα αυτά που είπα και για να µην µακρηγορώ, σας λέω ότι υπερψηφίζουµε τα άρθρα 1, 2, 3, όπως και το
4. Δεν συµφωνούµε και δεν θα ψηφίσουµε το άρθρο 5, όπως επίσης και το άρθρο 7. Επίσης, λέµε «όχι» στο άρθρο 14, άρθρο 9
και άρθρο 21. Με την κατακλείδα αυτής της µικρής παρέµβασής
µου, σας λέω ότι στα υπόλοιπα άρθρα συµφωνούµε. Μακάρι κιόλας να υπάρχουν οι ελεγκτικοί µηχανισµοί τέτοιοι και αποφασισµένοι για να τα υλοποιήσουν.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Δηµαρά.
Τέλος, ο ειδικός αγορητής της Οµάδας των Ανεξάρτητων Δηµοκρατικών Βουλευτών κ. Οδυσσέας Βουδούρης έχει τον λόγο.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ: Αγαπητοί συνάδελφοι, κύριοι Υπουργοί, το παρόν νοµοσχέδιο νοµίζω ότι έχει πέντε βασικά ση-
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µεία. Το πρώτο αφορά την ιδιωτική χρηµατοδότηση των κοµµάτων από ιδιωτικές επιχειρήσεις. Είναι κατά την άποψή µας -κατά
την άποψη της πολιτικής κίνησης «Κοινωνία Πρώτα»- µια διάταξη,
εντελώς απαράδεκτη διότι στην ουσία νοµιµοποιεί τη συναλλαγή
µεταξύ του επιχειρηµατικού κόσµου και των κοµµάτων, εφόσον
εάν εφαρµοστεί αυτή η διάταξη, αυτό σηµαίνει ότι θα διολισθήσουµε προς ένα αµερικάνικο σύστηµα όπου τα κόµµατα λίγοπολύ είναι τα επίσηµα λόµπι των διαφόρων συµφερόντων. Πιστεύω ότι το αντίστροφο πρέπει να κάνουµε. Πρέπει να καταπολεµήσουµε τη µαύρη χρηµατοδότηση των κοµµάτων και όχι να
την επισηµοποιήσουµε.
Το δεύτερο σηµείο αφορά την απαγόρευση της δανειοδότησης µε εγγύηση την κρατική χρηµατοδότηση. Είναι κάτι το οποίο
είναι απόλυτα σωστό -επιτέλους πρέπει να γίνει αυτό- αλλά βέβαια κι αυτή η διάταξη αφήνει ένα παράθυρο, εφόσον αποκλείει
τη χρηµατοδότηση, τη δανειοδότηση για τη χρηµατοδότηση του
τρέχοντος έτους. Αυτό αφήνει ένα τεράστιο παράθυρο, γιατί
όπως ξέρουµε στο πολιτικό µας σύστηµα οι πρόωρες εκλογές
δεν είναι καθόλου η εξαίρεση, είναι σχεδόν ο κανόνας και προφανώς, πρόωρες εκλογές µπορούν να κηρυχθούν ανά πάσα
στιγµή. Άρα, εδώ υπάρχει ένα παράθυρο το οποίο κατά την
άποψή µας θα έπρεπε να το κλείσουµε και να απαγορεύσουµε
οποιαδήποτε χρηµατοδότηση, δανειοδότηση, βάσει κρατικών
επιχορηγήσεων.
Τρίτο σηµείο είναι το θέµα της Επιτροπής Ελέγχου. Εδώ
υπάρχει ένα παράδοξο. Η Επιτροπή Ελέγχου πρέπει εξ ορισµού
να ελέγχει και εξ ορισµού αυτός ο οποίος είναι ελεγχόµενος δεν
πρέπει να είναι και ελεγκτής. Άρα, η παρουσία Βουλευτών, εκπροσώπων κοµµάτων, δεν µπορεί και δεν θα έπρεπε να υπάρχει
σε αυτές τις επιτροπές.
Τέταρτο σηµείο είναι η κατάργηση της ανωνυµίας της πηγής
χρηµατοδότησης. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ ευαίσθητο θέµα.
Κατ’ αρχάς πρέπει να πω ότι είναι θετικό. Είναι καλό να µην υπάρχει ανωνυµία, τουλάχιστον για τις µεγάλες χρηµατοδοτήσεις,
αλλά θέτει ένα θέµα για τις µικρές χρηµατοδοτήσεις, για τον
κάθε πολίτη, ο οποίος θέλει να δώσει 20, 50, 100 ευρώ και δεν
θέλει αυτή η χρηµατοδότηση, αυτή η ενίσχυση που θα δώσει στο
κόµµα του, να έχει ένα δηµόσιο χαρακτήρα.
Εδώ υπάρχουν δύο αντιφατικά πράγµατα, διότι αν πράγµατι
πούµε ότι η ανωνυµία διατηρείται κάτω από ένα ποσό, αυτό
αφήνει ένα παράθυρο, το οποίο δεν είναι καθόλου ελεγχόµενο.
Το κάθε κόµµα, όπως έχει κάνει η Νέα Δηµοκρατία, µπορεί να
δηλώσει ότι έχει 3 εκατοµµύρια ευρώ από µικρές χρηµατοδοτήσεις, κάτι το οποίο είναι απίθανο, αλλά προφανώς δεν µπορεί να
αποδειχτεί. Υπάρχει µία πρόταση για αυτό. Θα σας την πω µετά.
Πέµπτο σηµείο είναι η µείωση της κρατικής επιχορήγησης.
Εδώ θα πάρω µία θέση η οποία είναι αντίθετη στο υπάρχον
ρεύµα. Και θέλω, πριν σας την πω, να υπενθυµίσω ότι δεν ανήκω
σε κανένα κόµµα το οποίο παίρνει κρατική επιχορήγηση. Αυτό
το λέω, διότι εγώ πιστεύω ότι το µείζον θέµα δεν είναι να µειωθεί
η κρατική επιχορήγηση στα κόµµατα. Όσο µειώνουµε την
κρατική επιχορήγηση στα κόµµατα, τόσο ευνοούµε τα κόµµατα
τα οποία διαπλέκονται µε τα µεγάλα συµφέροντα και τα οποία
έχουν τη δυνατότητα µιας µαύρης χρηµατοδότησης και τόσο
επιβαρύνουµε τα κόµµατα που δεν θέλουν ή δεν µπορούν να
έχουν µία τέτοια διαπλοκή.
Εγώ πιστεύω ότι η κρατική χρηµατοδότηση πρέπει να υπολογίζεται βάσει των αναγκαίων λειτουργιών ενός κόµµατος και
προφανώς βάσει µίας λογοδοσίας σχετικά µε το τι κάνουν αυτά
τα κόµµατα -κάτι το οποίο δεν υπάρχει αυτήν την στιγµή. Το θέµα
δεν είναι τόσο πολύ τι χρήµατα δίνουµε. Το θέµα είναι αυτά τα
χρήµατα τα οποία δίνουµε, πραγµατικά, να αντιστοιχούν σε
νόµιµες και σε θεµιτές λειτουργίες ενός κόµµατος. Δεν είναι
θεµιτό, παραδείγµατος χάριν, στελέχη ενός κόµµατος να ταξιδεύον σε πρώτη θέση. Πρέπει, λοιπόν, να υπάρχει ένα σύστηµα
επιλέξιµων δαπανών. Θα επανέλθω στις προτάσεις µας πάνω σε
αυτό το θέµα.
Εν κατακλείδι, νοµίζω ότι αυτό το νοµοσχέδιο, βέβαια, είναι
αναγκαίο. Είναι αναγκαίο να υπάρχει µία ρύθµιση για τη χρηµατοδότηση των κοµµάτων, αλλά διαπιστώνουµε ότι στην ουσία
αυτό το νοµοσχέδιο ποντάρει περισσότερο στη διάχυτη δυσα-
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ρέσκεια της κοινωνίας απέναντι στα κόµµατα και δεν απαντά στα
ουσιαστικά θέµατα, ούτε δίνει απαντήσεις στα πάρα πολύ σηµαντικά σκάνδαλα, τα οποία έχουµε ζήσει την προηγούµενη
περίοδο.
Όπως έχει ειπωθεί και από προηγούµενους οµιλητές, υπάρχει
το θέµα της υπόθεσης «SIEMENS». Άκουσα τον κ. Κυρίτση
προηγουµένως, ο οποίος το έχει αναφέρει εκτενώς. Δεν θα ήθελα να καταχραστώ το χρόνο.
Υπάρχει, επίσης, το θέµα της δανειοδότησης των 300 εκατοµµυρίων ευρώ στη Νέα Δηµοκρατία και στο ΠΑΣΟΚ, το οποίο είναι
ένα µείζον θέµα και για το οποίο δεν ακούω τοποθετήσεις εκ
µέρους της Κυβέρνησης.
Τι είναι για εµάς προφανές ότι θα έπρεπε και πρέπει να συµπεριληφθεί σε ένα τέτοιο νοµοσχέδιο; Πρώτον, πρέπει να
υπάρχει µία ρητή απαγόρευση της χρηµατοδότησης από µεγάλα
οικονοµικά συµφέροντα, δηλαδή από πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου. Δεύτερον –και πάρα πολύ σηµαντικό- όσο σηµαντικό είναι
να ελέγχουµε τη χρηµατοδότηση, άλλο τόσο σηµαντικό είναι να
ελέγχουµε τις δαπάνες των κοµµάτων. Διότι αν βάλουµε ένα επίσηµο σύστηµα ελέγχου των εσόδων, προφανώς, αυτό δεν εµποδίζει να υπάρχει µαύρη χρηµατοδότηση. Και τη µαύρη χρηµατοδότηση πώς µπορούµε να την πιάσουµε; Μπορούµε να την
πιάσουµε από τον έλεγχο των δαπανών των κοµµάτων. Διότι αν
έχεις στην επίσηµη χρηµατοδότηση 100 ευρώ και ξοδεύεις 200,
προφανώς, είναι ένα θέµα. Αυτό, λοιπόν, το θέµα δεν το θίγει το
νοµοσχέδιο και θεωρώ ότι είναι το πιο κρίσιµο θέµα.
Όσον αφορά το θέµα του ύψους της χρηµατοδότης, εγώ
πιστεύω ότι αυτό το οποίο θα ήταν σηµαντικό είναι να γίνει ένας
ουσιαστικός διάλογος και να πούµε ποια είναι η θεµιτή νόµιµη
λειτουργία ενός κόµµατος, ποια είναι τα έξοδα τα οποία είναι
αναγκαία γι’ αυτήν τη λειτουργία, να γίνει ένας κατάλογος επιλέξιµων δαπανών και η χρηµατοδότηση να µην πηγαίνει –αν
θέλετε- «µε το κουτάλι», δηλαδή πόσα έχω τώρα, πόσα θα βάλω,
αλλά να ακολουθεί µία λογική.
Αυτή η λογική –επαναλαµβάνω- δεν είναι υποχρεωτικά προς
τη µείωση της επιχορήγησης, αλλά είναι προς τη σωστή αξιοποίηση αυτής της χρηµατοδότησης, διότι η δηµοκρατία έχει ένα κόστος. Επαναλαµβάνω για να µην κατηγορηθώ ότι αυτό το λέω
εγώ, ο οποίος δεν έχω καµµία σχέση µε κρατικές επιχορηγήσεις.
Όσον αφορά το θέµα της ανωνυµίας, νοµίζω ότι θα πρέπει να
διαχωρίσουµε τις µικρές δωρεές -τα 50, 100 ευρώ- µε τις µεγάλες δωρεές. Για τις µεγάλες δωρεές πρέπει να υπάρχει µια πλήρης διαφάνεια. Για τις µικρές δωρεές ίσως µπορεί να υπάρξει
ένα σύστηµα, όπου κατακρατείται το όνοµα αυτού που έχει δωρίσει, αλλά δεν δηµοσιοποιείται. Ίσως µπορεί να υπάρξει ένα κωδικοποιηµένο σύστηµα, έτσι ώστε εάν και όταν η δικαιοσύνη
θελήσει να κάνει έναν έλεγχο, να έχει τη δυνατότητα να βρει
ποιος έχει χρηµατοδοτήσει αυτό το κόµµα -για παράδειγµα, δηλαδή, να ελέγξουµε εάν τα τρία εκατοµµύρια της Νέας Δηµοκρατίας έρχονται πράγµατι από µικρούς δωρητές- αλλά να διασφαλίζει την ανωνυµία των µικρών δωρητών.
Πρέπει να υπάρχει δανειοδότηση χωρίς καµµία ιδιαιτερότητα.
Θεωρώ ότι πρέπει να αποκοπεί τελείως η δανειοδότηση από την
εγγύηση της κρατικής χρηµατοδότησης.
Πρέπει επίσης κάποια στιγµή ρητά να απαγορεύσουµε την επιχειρηµατική δραστηριότητα των κοµµάτων.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα µου επιτρέψετε, κυρία Πρόεδρε, να µιλήσω ένα λεπτό για
ένα θέµα, το οποίο κανένας δεν έχει θίξει και νοµίζω ότι είναι
πάρα πολύ σηµαντικό.
Πρόκειται για το θέµα της απόσπασης των δηµοσίων υπαλλήλων στα κόµµατα. Θεωρώ ότι είναι ένα τελείως παράλογο σύστηµα. Αυτό το σύστηµα όπου κάποια κόµµατα παίρνουν αποσπασµένους δηµόσιους υπαλλήλους είναι στην ουσία, αν το σκεφθούµε καλά, σαν ο δηµόσιος τοµέας να έχει -αν θέλετε- ένα τεράστιο απόθεµα δηµοσίων υπαλλήλων που δεν ξέρουµε τι να
τους κάνουµε και λέµε «άντε, πάρτε τους εσείς στα κόµµατα,
γιατί µας περισσεύουν». Αυτή είναι λάθος αντίληψη.
Οι άνθρωποι, οι οποίοι δουλεύουν τα κόµµατα δεν πρέπει να
έχουν καµµία σχέση µε την ιδιότητα του δηµοσίου υπαλλήλου,

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

διότι αυτό είναι µια πηγή διαπλοκής.
Αυτό, το οποίο θα έπρεπε να κάνουµε –και πρέπει να κάνουµε
και είναι απλό να το κάνουµε- είναι να υπολογίσουµε αυτήν τη
στιγµή πόσοι δηµόσιοι υπάλληλοι βρίσκονται είτε σε βουλευτικά
γραφεία είτε σε κόµµατα. Αυτό σηµαίνει για το κράτος ότι υπάρχει ένα κόστος. Αυτοί οι δηµόσιοι υπάλληλοι αντιστοιχούν σε
έναν προϋπολογισµό. Ας πούµε ότι ο προϋπολογισµός είναι εκατό ευρώ. Πρέπει σταδιακά –βέβαια- να µειωθεί ο αριθµός των δηµοσίων υπαλλήλων κατά τον αντίστοιχο αυτό αριθµό και το ποσό,
το οποίο αντιστοιχεί στη µισθοδοσία αυτών των ανθρώπων να
διατεθεί στα κόµµατα, έτσι ώστε τα κόµµατα να έχουν την πλήρη
ελευθερία να διαλέγουν τα στελέχη, τα οποία θα δουλέψουν για
το κόµµα αυτό είτε αυτοί ανήκουν στον ιδιωτικό τοµέα είτε ανήκουν στο δηµόσιο τοµέα.
Κι όταν έρχεται ένας άνθρωπος, ένας εργαζόµενος από το δηµόσιο τοµέα θα πρέπει να παίρνει άδεια άνευ αποδοχών από την
υπηρεσία του -αν η υπηρεσία του του τη δίνει και να πληρώνεται
από το κόµµα. Αυτή η πρόταση δεν αντιστοιχεί σε ένα πρόσθετο
έξοδο από την πλευρά του δηµοσίου. Νοµίζω ότι είναι ένας απαραίτητος εξορθολογισµός, έτσι ώστε να αποκοπεί αυτός ο νοσηρός οµφάλιος λώρος µεταξύ των κοµµάτων και της διαπλοκής
που υπάρχει πολύ συχνά στο δηµόσιο.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια- Τσαρουχά): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Εισερχόµαστε στον κατάλογο των οµιλητών επί των άρθρων
και των τροπολογιών.
Τον λόγο έχει ο κ. Μάξιµος Χαρακόπουλος.
ΜΑΞΙΜΟΣ ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η συζήτηση του νοµοσχεδίου
για τον έλεγχο των οικονοµικών κοµµάτων και πολιτικών διεξάγεται εν µέσω µιας αρρωστηµένης ατµόσφαιρας µε δηλητηριώδεις φήµες για χρηµατισµό Βουλευτών, για κουµπαράδες για την
εκλογή Προέδρου της Δηµοκρατίας. Πρόκειται για αναπόδεικτές
κατηγορίες που εκτοξεύονται µε µεγάλη ευκολία µόνο και µόνο
για τη δηµιουργία εντυπώσεων, οι οποίες υπονοµεύουν απειλητικά το πολιτικό σύστηµα.
Ο φθηνός λαϊκισµός έχει ενεργοποιήσει σενάρια παραπολιτικής συνωµοσιολογίας που εξάπτουν τη φαντασία και δηλητηριάζουν το κοινωνικό σώµα. Περισσεύει η ανευθυνότητα και η
ελαφρότητα στο δηµόσιο λόγο.
Η συµπεριφορά της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης ανώριµη πολιτικά, ανερµάτιστη ιδεολογικά, εθνικά επικίνδυνη -θα έλεγα- θυµίζει ταύρο σε υαλοπωλείο.
Όλα επιτρέπονται για την κατάκτηση της εξουσίας και η λάσπη
και ο βόρβορος και οι συκοφαντίες. Λησµονείτε, βέβαια και εσείς
και όσοι τροφοδοτούν αυτήν τη νοσηρή κατάσταση, όχι µόνο παλιότερες εποχές πολιτικής ανωµαλίας που προκάλεσε ο διχασµός και η ακραία πόλωση, αλλά και την οδυνηρή εµπειρία που
βιώσαµε στα χρόνια της κρίσης. Λησµονείτε ότι αυτά τα χρόνια
συρρικνώθηκε η αξιοπιστία του πολιτικού συστήµατος στο σύνολό του και αυτό το φαινόµενο απειλεί όλους, γιατί απειλεί την
ίδια τη δηµοκρατία.
Αν θέλουµε, λοιπόν, να δούµε την ίδια τη χώρα µας να στέκεται
και πάλι όρθια χωρίς κλυδωνισµούς, χωρίς δεσµευτικές συµφωνίες, απαιτείται αποκατάσταση του κύρους και της αξιοπιστίας
του πολιτικού συστήµατος. Κι αυτό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι έργο µακράς διάρκειας, έργο οικοδόµησης. Κατακτιέται όσο η χώρα βγαίνει από την οικονοµική κρίση, όσο εµπεδώνεται η αίσθηση της σταθερότητας, όσο η ανάπτυξη δηµιουργεί
νέες θέσεις εργασίας.
Αυτά, δυστυχώς, δεν φαίνεται να τα αντιλαµβάνονται οι µονίµως φωνασκούντες και µηδενίζοντες συνάδελφοι της Αντιπολίτευσης, οι οποίοι προφανώς βρίσκονται εν µέσω µέγιστης ευδαιµονίας από τις δηµοσκοπικές καταγραφές. Όµως, δεν αντιλαµβάνονται ότι καλός ο λαϊκισµός και η δηµαγωγία για την άγρα
ψήφων, αλλά οι ακρότητες και η ισοπεδωτική κριτική εν τέλει
γυρνούν µπούµερανγκ εναντίον όλων. Γιατί όταν σε µία κοινωνία
κυριαρχεί η απαξία απέναντι στους θεσµούς, αλλά και στα δηµόσια πρόσωπα, τότε καθίσταται έρµαιο όσων πλειοδοτούν στην
εξαλλοσύνη.
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Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παιχνίδια µε τη φωτιά τούτη την
ώρα, που µετά από τόσες οδυνηρές θυσίες του ελληνικού λαού,
µπορούµε να χαράξουµε µια νέα πορεία δύσκολη αλλά ελπιδοφόρα, δεν επιτρέπονται από κανέναν. Την ώρα που φλέγεται η
γειτονιά µας και η Ελλάδα µπορεί να κερδίσει σαν δύναµη σταθερότητας, τέτοια παιχνίδια είναι ιδιαίτερα επικίνδυνα.
Όσον αφορά το ίδιο το νοµοσχέδιο, δεν υπάρχει αµφιβολία ότι
αλλαγές –βαθιές, θα έλεγα- πρέπει να υπάρξουν και στο πολιτικό
σύστηµα και το ζήτηµα της χρηµατοδότησης των κοµµάτων και
υποψηφίων Βουλευτών, όπως και η διαχείριση των οικονοµικών
των κοµµάτων, είναι καίριο για την αποκατάσταση της αξιοπιστίας τους.
Ένας πολιτικός οργανισµός σήµερα µε τις πολλαπλές λειτουργίες του, για να ανταποκριθεί στα καθήκοντά του χρειάζεται οικονοµικούς πόρους καθόλου ευκαταφρόνητους. Για την κάλυψή
τους, αν δεν έχει κρατική ενίσχυση, ελλοχεύει ο κίνδυνος να
στραφεί προς άλλες πηγές χρηµατοδότησης και κυρίως προς
ιδιώτες. Ισχυροί επιχειρηµατικοί κύκλοι µπορούν να επιλέγουν
υποψηφίους, οι οποίοι βεβαίως µέσα και από µια συνεχή υπερπροβολή από φιλικά ή και ιδιόκτητα µέσα µαζικής ενηµέρωσης
θα έχουν προνοµιακή µεταχείριση. Και βεβαίως πρώτη στο καθήκον του ευνοηθέντος θα είναι η εξασφάλιση των οικονοµικών
συµφερόντων του χορηγού του.
Τα φαινόµενα αυτά που παρατηρούνται σε όλον τον κόσµο
έχουν, δυστυχώς, χτυπήσει και τη δική µας πόρτα προ πολλού
και έχουν συµβάλει στην καταρράκωση του κύρους των θεσµών
και των κοµµάτων. Η απειλή, όµως, ριζικής αλλοίωσης της λειτουργίας και του σκοπού του δηµοκρατικού πολιτεύµατος είναι
έτσι ανυπολόγιστη. Αν αφήσουµε τα πράγµατα ανεξέλεγκτα, θα
διολισθήσουµε σε ένα είδος ολιγαρχικής πολιτείας µε δηµοκρατικό προκάλυµµα, πολλώ δε µάλλον που η πλειοψηφία των Βουλευτών θα προέρχεται από τα εύπορα κοινωνικά στρώµατα,
καθώς για τους υπολοίπους η οικονοµική τους κατάσταση δεν
θα τους επιτρέπει την ενασχόληση µε τα κοινά.
Ασφαλώς το όλο ζήτηµα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι
σύνθετο και κανείς δεν φιλοδοξεί να το επιλύσει ως γόρδιο
δεσµό. Το ζητούµενο, όµως, είναι να εξασφαλίζονται πρώτα απ’
όλα τα ψηφισθέντα. Θυµούµαι ως πρωτοεκλεγείς Βουλευτής το
2004 ότι ήταν κοινό µυστικό πως υπήρξαν Βουλευτές που άνοιξαν τραπεζικό λογαριασµό µετά τις εκλογές, χωρίς να υποστούν
καµµία κύρωση. Είναι θετικό, λοιπόν, ότι στην Επιτροπή Ελέγχου
την πλειοψηφία δεν έχουν πια οι Βουλευτές, για να µην δηµιουργείται η εντύπωση «Γιάννης κερνάει, Γιάννης πίνει» και ότι οι
ελεγχόµενοι είναι και ελεγκτές.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι αλλαγές που εισηγείται το
παρόν νοµοσχέδιο πρέπει να εντάσσονται σε µία δέσµη γενναίων
και ριζοσπαστικών πρωτοβουλιών εκ µέρους της πολιτείας, που
θα στοχεύουν στη διαφάνεια της λειτουργίας του πολιτικού συστήµατος και την αποκατάσταση του κύρους και της αξιοπιστίας
του.
Αναφέρω, για παράδειγµα, τις πολυαναµενόµενες αλλαγές
στον νόµο περί ευθύνης Υπουργών και στην ασυλία των Βουλευτών, στην κατάτµηση των µεγάλων εκλογικών περιφερειών, που
χρόνια ακούµε ότι σχεδιάζεται το σπάσιµο των µεγάλων εκλογικών περιφερειών και δεν το βλέπουµε, αλλά και τη µείωση του
αριθµού των Βουλευτών και του ασυµβίβαστου Υπουργού και
Βουλευτή.
Τέλος, αναµένουµε τα αποτελέσµατα του αναδροµικού ελέγχου του «πόθεν έσχες» για όσους διετέλεσαν Υπουργοί, Υφυπουργοί, Αρχηγοί κοµµάτων από το 1974 έως και σήµερα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχουµε χρέος να φωτίσουµε τις
σκιές που µολύνουν την πολιτική ζωή, να δώσουµε και πάλι τη
δυνατότητα στον πολίτη να πιστέψει, να ελπίσει, να µην παρασύρεται από τις φωνές της αστάθειας και του λαϊκισµού. Ευελπιστώ
ότι, έστω και αργά, θα βρούµε τον δρόµο µας. Η διαφάνεια και
η δηµοκρατία θα είναι οι τελικοί νικητές, παρά την προσπάθεια
που γίνεται από κάποιους να µείνουµε προσκολληµένοι στο
παλιό, κακό µας παρελθόν.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,

349

κύριε Χαρακόπουλε.
Τον λόγο έχει η κ. Χαρά Καφαντάρη.
ΧΑΡΟΥΛΑ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ: Κυρία Πρόεδρε, κύριοι Υπουργοί,
κυρίες και κύριοι Βουλευτές, µία αναφορά θα κάνω µόνο στον εν
λόγω νοµοσχέδιο που συζητάµε, γιατί µετά θα τοποθετηθώ στη
σχετική τροπολογία που αφορά το φυσικό αέριο.
Το νοµοσχέδιο αυτό έχει βασικό σκοπό τη ρύθµιση των οικονοµικών των κοµµάτων και των υποψηφίων Βουλευτών και των
Ευρωβουλευτών. Θεωρητικά, βασικό στόχο έχει να αποκαταστήσει την προ πολλού βαριά τραυµατισµένη εµπιστοσύνη των πολιτών στο πολιτικό µας σύστηµα, µόνο που κάτι τέτοιο δεν
πρόκειται να συµβεί µε αποσπασµατικά νοµοθετήµατα, όπως
αυτό, τα οποία αφήνουν µια σειρά από σηµαντικά θέµατα ανοιχτά. Κυρίως, όµως, δεν πρόκειται να αποκατασταθεί όσο τα δύο
κόµµατα που κυβέρνησαν εναλλάξ και τελευταία κυβερνούν
παρέα, εµφανίζονται απρόθυµα να δώσουν οποιαδήποτε εξήγηση για µια σειρά από χαριστικές τροπολογίες προς τα µεγάλα
επιχειρηµατικά συµφέροντα της χώρας.
Ξέρετε, κύριοι της συγκυβέρνησης, η γυναίκα του Καίσαρα
δεν αρκεί να είναι τίµια, πρέπει να φαίνεται και τέτοια και η µόνιµη διάθεση της συγκυβέρνησης να µη συζητά µία σειρά από
σοβαρά ζητήµατα, να προσπαθεί να κρύψει τέτοιου είδους θέµατα και να µη δίνει στοιχειωδώς απαντήσεις δεν βοηθάει. Η κοινωνία µας υποφέρει, δεν εντυπωσιάζεται από νοµοθετήµατα. Δεν
σας πιστεύει, όσο επιµένετε να µη δίνετε εξηγήσεις για πολλά.
Όσον αφορά την εν λόγω τροπολογία του ΥΠΕΚΑ, που έχει να
κάνει µε το φυσικό αέριο, ακόµη µια φορά η συγκυβέρνησή σας
φέρνει µία τροπολογία σε άσχετο νοµοσχέδιο. Συζητάµε για τη
χρηµατοδότηση κοµµάτων και ο Υπουργός ΥΠΕΚΑ καταθέτει
τροπολογία για το φυσικό αέριο.
Σύµφωνα µε δηλώσεις του Υπουργείου, η τροπολογία έχει
σκοπό να επιδοτήσει οικιακούς καταναλωτές να συνδεθούν στο
δίκτυο φυσικού αερίου. Στο πλαίσιο αυτό η ΕΠΑ Αττικής, µε σχετικό δελτίο Τύπου που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της λέει
ότι πρόκειται να επιδοτηθούν συνολικά µε 15 εκατοµµύρια ευρώ
οικιακοί καταναλωτές, για να στραφούν σε αλλαγή καυστήρα για
την κατανάλωση φυσικού αερίου.
Σύµφωνα µε τα στοιχεία που δίνει η ΕΠΑ Αττικής στην ανακοίνωσή της, η επιδότηση αφορά µηχανολογικό εξοπλισµό, λέβητες, σωληνώσεις κ.λπ., κυµαίνεται από 1.000 έως 5.500 ευρώ,
ανάλογα µε την εγκατεστηµένη ισχύ του λέβητα.
Η τροπολογία αυτή σκοπό έχει να ενισχύσει τις ΕΠΑ για να
προσελκύσουν νέους πελάτες από τον οικιακό τοµέα.
Ας δούµε, όµως, τα πράγµατα πως έχουν ακριβώς. Η τροπολογία αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο προσέγγισης νέων πελατών
για τις ΕΠΑ και είναι µια ακόµη παροχή στους µετόχους της ΕΠΑ,
εταιρείες παροχής αερίου. Όµως, ποιες είναι αυτές οι ΕΠΑ;
Αυτές, που µε το αναµενόµενο νοµοσχέδιο του ΥΠΕΚΑ –το έχει
δηλώσει ο κύριος Υπουργός, ο αντίστοιχος- για την απελευθέρωση αγοράς φυσικού αερίου, τελικά θα καταργηθούν για να δηµιουργηθούν άλλες, έτσι χωρίς µελέτη. Βέβαια, ακόµα µια φορά
δεν γνωρίζουµε τη νέα µετοχική σύνθεση.
Είναι µια ακόµη νοµοθετική παρέµβαση που γίνεται στο πόδι.
Χαράξτε, επιτέλους, κύριοι της συγκυβέρνησης, µια συγκεκριµένη ενεργειακή πολιτική!
Αυτά τα εκατοµµύρια των επιδοτήσεων τελικά θα δοθούν για
προσέλκυση νέων πελατών. Τελικά όµως, όλα γίνονται προς όφελος των ιδιωτών επενδυτών, που είναι µέτοχοι στις ΕΠΑ, όπως
για παράδειγµα η «SHELL», η «ΕΝΙ» κ.λπ., αφού το ελληνικό δηµόσιο, που ναι µεν είναι µέτοχος κατά 51%, δεν συµµετέχει ούτε
στη διοίκηση ούτε στα κέρδη, αφού σαν µέτοχος έχει συµµετοχή
µόνο στα πάγια.
Η αύξηση των εργασιών, λόγω των νέων πελατών που µπορεί
να προσελκυθούν από αυτές τις πενιχρές επιδοτήσεις, θα έλεγα,
µαζί µε την πιθανή γεωγραφική τους επέκταση, τελικά µόνο σαν
αντισταθµιστικά οφέλη µπορούν να χαρακτηρισθούν, λόγω και
της επικείµενης κατάργησης του µονοπωλίου τους ή και της οριστικής τους κατάργησης.
Ποιους χρήστες, όµως, αφορά ουσιαστικά η επιδότηση; Μόνο
εκείνους που βρίσκονται παραδείγµατος χάριν στην Περιφέρεια
Αττικής σε σηµείο µε δίκτυο χαµηλής πίεσης φυσικού αερίου,
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όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η ΕΠΑ Αττικής. Δηλαδή, δεν µπορούν να ωφεληθούν χρήστες, που βρίσκονται έστω και ελάχιστα
µακρύτερα από το υπάρχον δίκτυο. Γιατί άραγε; Πρέπει, να προστεθεί η υποχρέωση σύνδεσης του κάθε µελλοντικού χρήστη
που θα κάνει αίτηση τελικά, για να µπορούµε να έχουµε τα προσδοκώµενα αποτελέσµατα.
Τελικά, βέβαια, το συνολικό ποσό της επιδότησης θα εξαντληθεί στις πληρωµές του εξοπλισµού, δηλαδή για λέβητες, καυστήρες κ.λπ.. Το γεγονός αυτό ουσιαστικά αποτελεί µια επιδότηση
θέσεων εργασίας στο εξωτερικό, εκτός Ελλάδας, στους γνωστούς οίκους της αλλοδαπής, και µόνο ένα πολύ µικρό µέρος θα
κατευθυνθεί στο εργατικό κόστος εντός της πατρίδας µας.
Φοβάµαι πολύ ότι ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής υπερβάλλει για άλλη µια φορά, µιλώντας για
µεγάλα περιβαλλοντικά οφέλη και για τεράστιες µειώσεις στις
εκποµπές των αερίων ρύπων. Συνεχίζει να δηλώνει για τριάντα
χιλιάδες νοικοκυριά στην Αττική, δέκα επτά χιλιάδες νοικοκυριά
στη Θεσσαλονίκη και στη Θεσσαλία. Όµως, µε τριάµισι χιλιάδες
ευρώ κατά µέσο όρο επιδότηση, µιλάµε για τα 15 εκατοµµύρια
που ανέφερα στην αρχή, µόνο τεσσεράµισι µε πέντε χιλιάδες νοικοκυριά µπορούν ουσιαστικά να ωφεληθούν.
Ποιο είναι τελικά το περιβαλλοντικό όφελος που αναφέρει το
Υπουργείο; Μάλλον ασήµαντο, όταν γνωρίζουµε ότι στην Ελλάδα
υπάρχουν πάνω από πεντέµισι εκατοµµύρια νοικοκυριά. Το περιβαλλοντικό όφελος είναι ελάχιστο, αφού, όπως υποστήριξε η
ΕΠΑ, από το 2000 εξοικονοµήθηκαν µόνο 1.800 εκατοµµύρια
τόνοι διοξειδίου του άνθρακα, ενώ η δράση της επιδότησης θα
οδηγήσει σε περαιτέρω εξοικονόµηση περίπου δεκαοκτώ χιλιάδων τόνων ανά έτος, όπως εκτιµά πάλι η ΕΠΑ σε σχετική της ανακοίνωση. Δηλαδή, µιλάµε για ένα όφελος της τάξης του 0,001%!
Ακόµα µια φορά όµως, πρέπει να υπενθυµίσουµε ότι η µείωση
της ατµοσφαιρικής ρύπανσης, η µείωση των αερίων του θερµοκηπίου δεν γίνεται µε ευχολόγια, όπως µας έχουν συνηθίσει
µέχρι σήµερα. Χρειάζεται µια εφαρµογή γενναίων πολιτικών αποφάσεων, η εκπόνηση εθνικού σχεδίου µείωσης των αερίων του
θερµοκηπίου, η εκπόνηση ενικού σχεδίου πρόληψης συνεπειών
της κλιµατικής αλλαγής, κάτι το οποίο δεν υπάρχει στην πατρίδα
µας.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ)
Επίσης, χρειάζεται κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρµανσης, έτσι ώστε η τιµή του να φτάσει
τουλάχιστον στο επίπεδο του Μαρτίου του 2011. Επίσης, πάταξη
του λαθρεµπορίου καυσίµων, ειδικά του ναυτιλιακού, µείωση
φόρων που επιβάλλονται στην οικιακή κατανάλωση του φυσικού
αερίου. Και φυσικά, χρειάζεται πολιτική βούληση, που εσείς της
συγκυβέρνησης δεν έχετε, τυφλωµένοι ουσιαστικά από τις µνηµονιακές υποχρεώσεις σας που έχετε υπογράψει.
Εδώ θα ήθελα να αναφερθώ σε κάτι άλλο: Έχουµε το πρόγραµµα που έχει ήδη τρέξει από χρόνια, το «Εξοικονοµώ κατ’
Οίκον». Πώς ξεκίνησε αυτό το πρόγραµµα; Με τι φιλόδοξους
στόχους; Ας µην λειτουργήσει, λοιπόν, έτσι αυτή η ρύθµιση-τροπολογία για το φυσικό αέριο και να µην γίνει ό,τι έγινε µε το «Εξοικονοµώ κατ’ Οίκον».
Θέλω να αναφέρω συγκεκριµένα ότι αυτή τη στιγµή στη Θεσσαλία υπάρχουν γύρω στις τρεισήµισι χιλιάδες οικογένειες που
έχουν ξεκινήσει από τον περασµένο Δεκέµβριο τις διαδικασίες
ένταξης σε αυτό το πρόγραµµα, έχουν υποβάλει σχετικούς φακέλους, έχουν εγκριθεί από το ΕΤΕΑΜ και ενώ βρίσκονται στη
φάση εξεύρεσης διαθέσιµων υπολοίπων, αυτό δεν έχει προχωρήσει, για να µπορέσουν πέρα από τις προκαταβολές να συνεχίσουν τις εργασίες τους στο σπίτι.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Κύριοι της συγκυβέρνησης, πολύ φοβάµαι ότι έχετε συνηθίσει
να φέρνετε αποσπασµατικές ρυθµίσεις µέσω τροπολογιών.
Αυτές είναι πάντα πρόχειρες χωρίς ιδιαίτερη µελέτη, παρά τα
παχιά λόγια που λέτε.
Αφήστε, επιτέλους, τη νοµοθέτηση στο πόδι! Ασχοληθείτε σοβαρά, φέρνοντας ολοκληρωµένα νοµοθετήµατα, όχι µόνο προσωρινές ρυθµίσεις. Νοµοθετήστε σοβαρά για την πλήρη επέ-
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κταση του δικτύου φυσικού αερίου για την οικιακή κατανάλωση,
πρώτα από όλα για την επέκτασή του στις πλησιέστερες περιοχές προς το υπάρχον δίκτυο και µετά για την ολοκληρωµένη επέκτασή του στις περιοχές, που δεν υπάρχει καν δίκτυο φυσικού
αερίου.
Η κριτική στάση που έχουµε όσον αφορά τη συγκεκριµένη
ρύθµιση-τροπολογία που κατατέθηκε δεν έχει, βέβαια –να το διευκρινίσω- τον χαρακτήρα άρνησης αντικατάστασης στον οικιακό τοµέα των συστηµάτων θέρµανσης από πετρέλαιο σε
φυσικό αέριο. Η κριτική µας στάση έχει να κάνει µε τη διαδικασία
ιδιωτικοποίησης της αγοράς φυσικού αερίου και βέβαια, τη µεγιστοποίηση οφέλους των ιδιωτών.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Και εµείς ευχαριστούµε, κυρία Καφαντάρη.
Τον λόγο έχει η συνάδελφος κ. Ζαρούλια για οκτώ λεπτά.
ΕΛΕΝΗ ΖΑΡΟΥΛΙΑ: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε και
σας ευχαριστώ, επίσης, που ήσασταν ευγενής χθες και δεν µε
διακόψατε. Το ίδιο επιθυµώ και σήµερα.
Απευθυνόµενη και σήµερα σε µια παράνοµη Βουλή, δράττοµαι
της ευκαιρίας να υπενθυµίσω προς πάσα κατεύθυνση τι προβλέπει το άρθρο 134 παράγραφος 2. Με ισόβια ή πρόσκαιρη κάθειρξη τιµωρείται όποιος: α) επιχειρεί µε σφετερισµό της ιδιότητάς
του ως οργάνου του κράτους να αλλοιώσει ή να καταστήσει ανενεργό διαρκώς ή προσκαίρως το δηµοκρατικό πολίτευµα, που
στηρίζεται στη λαϊκή κυριαρχία, β) επιχειρεί, µε τα µέσα που αναφέρονται στο προηγούµενο εδάφιο και µε τρόπο πρόσφορο να
διαταράξει την οµαλή λειτουργία του πολιτεύµατος, να αποστερήσει ή να παρακωλύσει τη Βουλή από την ενάσκηση της εξουσίας που της παρέχει το Σύνταγµα.
Ακούτε, κύριε Αθανασίου και οι υπάλληλοί σας; Οι Βουλευτές
της Χρυσής Αυγής, που έχουν εκλεγεί από τον ελληνικό λαό και
δεν είναι σήµερα στα έδρανά τους για να εκπροσωπήσουν τη
λαϊκή βούληση, δεν είναι υπάλληλοι ούτε δικοί σας ούτε του κ.
Σαµαρά ούτε του κ. Βενιζέλου, για να τους απολύσετε – εκτός
και αν δεν έχουµε δηµοκρατία και το παραπάνω άρθρο δεν
ισχύει.
Καλούµαι, λοιπόν, σήµερα να αναφερθώ στο σχέδιο νόµου για
τον έλεγχο των οικονοµικών των πολιτικών κοµµάτων. Μόνο και
ως τίτλος φαντάζει σαν να έχει παρθεί από θεατρική επιθεώρηση.
Για εµάς στη Χρυσή Αυγή το παρόν νοµοσχέδιο έχει ιδιαίτερη
σηµασία, διότι καλούµαστε να συζητήσουµε και να ψηφίσουµε
ένα νοµοσχέδιο που µας αφορά από τη µία ως νόµιµο κοινοβουλευτικό πολιτικό κόµµα στα πλαίσια της κοινοβουλευτικής δηµοκρατίας. Από την άλλη, όµως, αυτή η κοινοβουλευτική δηµοκρατία είναι η ίδια η οποία έχει αναστείλει τη χρηµατοδότηση του
τρίτου πολιτικού κόµµατος της χώρας.
Ήµασταν οι πρώτοι που έχουµε ταχθεί υπέρ της κατάργησης
οποιασδήποτε µορφής κρατικής χρηµατοδότησης. Η θέση µας
είναι κρυστάλλινη και ξεκάθαρη. Δεν πρέπει να δίνεται καµµία
χρηµατοδότηση στα κόµµατα από χρήµατα του ελληνικού λαού.
Εποµένως και αυτή ακόµα η µείωση που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 3 από 1,02% στο 0,05%, αν και είναι πρόοδος, που όµως επιβλήθηκε από τους δανειστές λόγω οικονοµικής δυσπραγίας και εξορθολογισµού µε όσα ισχύουν στην
Ευρωπαϊκή Ένωση, απέχει πολύ από την πλήρη κατάργηση που
έχουµε προτείνει.
Αφού, λοιπόν, δεν θέλατε να καταργήσετε τη χρηµατοδότηση
στα φαύλα και καταχρεωµένα κόµµατά σας, εφαρµόσατε την κατάργηση στο δικό µας, που είναι το µοναδικό κόµµα που δεν διαπλέκεται και το µοναδικό που δεν χρωστάει σε κανέναν, όπως
απέδειξαν εγγράφως και οι εξαντλητικοί έλεγχοι από το ΣΔΟΕ,
που εσείς στείλατε να µας ελέγξει.
Εξίσου υποκριτική είναι και η προσπάθειά σας στο άρθρο 1
παράγραφο 5 να χρηµατοδοτήσετε τα «µαγαζάκια» των κοµµάτων σας, στα οποία προΐστανται εξίσου διεφθαρµένοι µε το πολιτικό σύστηµα κοµµατάρχες σας, αλλά και η µείωση της χρηµατοδότησης για ερευνητικούς και επιµορφωτικούς λόγους, που
γίνεται στα κάθε λογής ιδρύµατα και κέντρα που έχετε ιδρύσει,
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ώστε να σπαταλάτε το χρήµα του ελληνικού λαού.
Πείτε µας µία και µοναδική καινοτοµία ή αξιόλογη µελέτη που
έχουν εκπονήσει αυτά τα ιδρύµατα της διαφθοράς την τελευταία
εικοσαετία. Όσο και να ψάξετε δεν θα βρείτε, γιατί ο µόνος τους
σκοπός είναι η απασχόληση, µε τα λεφτά του κόσµου, των απόµαχων και παροπλισµένων πολιτικών σας στελεχών.
Βεβαίως, δεν πείθει και η προσχηµατική υποχρέωση στο άρθρο 5, παράγραφος 6, τα νοµικά πρόσωπα που χρηµατοδοτούν
να έχουν την έδρα τους στην ελληνική επικράτεια, γιατί όλοι γνωρίζουν πλέον πως η διακίνηση πολιτικού χρήµατος διαφθοράς
στα κόµµατά σας δεν γινόταν ούτε µέσω ελληνικών τραπεζικών
λογαριασµών ούτε µέσω ελληνικών εταιρειών, αλλά µε τραπεζικούς λογαριασµούς σε φορολογικούς παραδείσους και µε δαιδαλώδεις διαδικασίες µέσω offshore εταιρειών.
Θυµάστε ή όχι τον Βενιζέλο που υποστήριζε, χωρίς να κοκκινίζει, ότι οι αριθµοί που είχαν ανακαλυφθεί από τις ανακριτικές
αρχές στις µίζες των εξοπλιστικών ήταν δήθεν αριθµοί κινητών
τηλεφώνων;
Στο άρθρο 5, παράγραφος 7, η αιτιολογική έκθεση µιλάει για
την καταπολέµηση του φαινοµένου του σηµερινού άκρατου δανεισµού των κοµµάτων, µε εγγύηση την κρατική χρηµατοδότηση.
Εδώ περιγράφετε µε ωραία λόγια τη διαφθορά και την πολιτική
συναλλαγή σαράντα ετών, αυτή που οδήγησε στην καταστροφή
τη χώρα, στις αυτοκτονίες των συµπατριωτών µας και στην ανέχεια ενός µεγάλου κοµµατιού του ελληνικού λαού.
Αντί, όµως, να συµπεριλάβετε διάταξη που να ορίζει τακτή
προθεσµία για την επιστροφή των θαλασσοδανείων των κοµµάτων σας στο δηµόσιο, µε ποινικές ρήτρες για την καθυστέρηση
και άσκηση ποινικών διώξεων σε περίπτωση άρνησης, αναφέρεστε όπως σας βολεύει: µόνο για το µέλλον και καθόλου για το
παρελθόν.
Οι δήθεν ποινικές διατάξεις που προβλέπετε στο σχέδιο νόµου, στο άρθρο 7, στις παραγράφους 3 και 4, είναι για εµάς εντελώς άνευ σηµασίας γι’ αυτό τις αφήνουµε ασχολίαστες. Έχουν
ίσως µόνο µία µικρή σηµασία, για να δούµε εάν πρόκειται να
εφαρµοστούν στο δεκανίκι του συστήµατος, το αγαπηµένο σας
ΚΚΕ.
Το ότι δηµοσιεύει ισολογισµούς αυτό το κόµµα, δεν µας λέει
απολύτως τίποτα. Δέχεται έλεγχο από εισαγγελέα και από το
ΣΔΟΕ; Αναφερόµαστε στη διάταξη του άρθρου 5, στην παράγραφο 4, σύµφωνα µε την οποία είναι απαραίτητη η αναγραφή
του ΑΦΜ και του ονοµατεπωνύµου στα κουπόνια ενίσχυσης και
στη διάταξη του άρθρου 12, παράγραφος 4, που υποχρεώνει τα
κόµµατα στην τήρηση ονοµαστικού αρχείου, µε τους χρηµατοδότες.
Επειδή, όµως, εκεί µιλάµε για «δηµοκράτες» και όχι για «εγκληµατική οργάνωση», κανένας από τους «καµπόσους» εισαγγελείς ούτε από το πολιτικό σύστηµα που τους στηρίζει δεν θα
κάνει ούτε το ένα χιλιοστό από αυτά που υπέστη η Χρυσή Αυγή.
Εκεί θα δείτε, όπως γίνεται όλα τα χρόνια πως, ενώ το ΚΚΕ δεν
θα υποβληθεί σε καµµία από τις παραπάνω διαδικασίες και διατυπώσεις, εσείς δεν θα κάνετε απολύτως τίποτα, όπως τίποτα
δεν κάνατε εναντίον τους σαράντα ολόκληρα χρόνια, γιατί είναι
µέρος του δικού σας συστήµατος, ό,τι και να λέει.
Για να δούµε, λοιπόν, θα εφαρµόσετε και σε άλλους -όπως κάνατε σε εµάς παράνοµα, για άλλους λόγους- τη διακοπή χρηµατοδότησης που αναφέρεται στο άρθρο 14, παράγραφος 3, όταν
αρνείται να υπαχθεί στον έλεγχο τήρησης των υποχρεώσεων
αυτών;
Επίσης, πολύ ενδιαφέρον παρουσιάζει το άρθρο 18, παράγραφος 2, όπου αναφέρεται: «Απαγορεύεται η παρουσίαση διά των
ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθµών του περιεχοµένου των
καταγγελιών που δεν αφορούν την προεκλογική δραστηριότητα
κοµµάτων και συνασπισµών κοµµάτων κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου, επισύροντας κυρώσεις για τους παραβάτες.
Η απαγόρευση αυτή επιδιώκει να προφυλάξει το εκλογικό σώµα
από κακόβουλες προθέσεις διά αποκαλύψεως πληροφοριών που
νοθεύουν τον προεκλογικό ανταγωνισµό µεταξύ των υποψήφιων
κοµµάτων, συνασπισµών κοµµάτων και προσώπων και δύναται
να επηρεάσουν την πρόθεση ψήφου µε τρόπο αθέµιτο».
Αυτό θα το εφαρµόσετε για όλα τα πολιτικά κόµµατα; Ή µή-
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πως και αυτό το άρθρο του νόµου θα το παραβλέψετε όσον
αφορά τη Χρυσή Αυγή και θα συνεχίσετε να τη διαβάλετε, να τη
συκοφαντείτε και να την υβρίζετε µέσω των τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σταθµών;
Α, και επιπλέον: Αυτό που κάνετε, δηλαδή να διαρρέετε στη
δηµοσιότητα µέρος της δικογραφίας γνωρίζετε πολύ καλά ότι
είναι παράνοµο, αλλά δεν ιδρώνει κανενός αρµοδίου το αυτί, αυτόκλητου ή µη υπερασπιστή του δικαίου. Αλλά είπαµε: Το ζητούµενο είναι ποιος θα εφαρµόσει το νόµο.
Εν κατακλείδι, καταψηφίζουµε το εν λόγω νοµοσχέδιο, διότι
δεν σας θεωρούµε φερέγγυους να το διεκπεραιώσετε στο ακέραιο.
Θα ήθελα να κάνω και µία τελευταία παρατήρηση: Τα έδρανα
είναι άδεια, ενώ για άλλα νοµοσχέδια, όπως, επί παραδείγµατι,
όταν είναι να επιβάλετε επιπρόσθετους φόρους στον ήδη καταρρακωµένο Έλληνα ή να του αφαιρέσετε κεκτηµένα δικαιώµατα,
τα έδρανα είναι γεµάτα. Φαίνεται πως δεν υπάρχει ούτε ενδιαφέρον, αλλά ούτε ευαισθησία όταν πρόκειται για τη µείωση των
απολαβών σας.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι προ ολίγου
εισήλθε στην Αίθουσα της Ολοµέλειας της Βουλής η Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Εξωτερικών και Ευρωπαϊκής Ολοκληρώσεως της Δηµοκρατίας της Μολδαβίας κ. Ναταλία
Τσέρµαν, συνοδευόµενη από τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Μεϊµαράκη, στο πλαίσιο επίσκεψής της στη Βουλή.
Επίσης, γίνεται γνωστό στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως
ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον
τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, σαράντα ένας
µαθητές και µαθήτριες και τρεις εκπαιδευτικοί από το 2ο Γενικό
Λύκειο Μοσχάτου. (Β’ Τµήµα)
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει ο κ. Θεόδωρος Καράογλου για οκτώ λεπτά.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ: Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, βρισκόµαστε εδώ, λίγες µόνο ηµέρες µετά την παροχή ψήφου εµπιστοσύνης προς την Κυβέρνηση, για να συζητήσουµε το θέµα της χρηµατοδότησης των πολιτικών κοµµάτων,
αλλά και των αιρετών εκπροσώπων της Βουλής και της Ευρωβουλής, ένα ζήτηµα το οποίο στις δύσκολες εποχές που βιώνει
η πολιτική στην πατρίδα µας θίγει τον πολιτικό κόσµο, εκθέτει
όσους αποτελούµε µέρος του και πολλές φορές –είναι αλήθεια
αυτό- δίνει αφορµές για µειωτικά σχόλια. Ως εκ τούτου, η ανάληψη της συγκεκριµένης νοµοθετικής πρωτοβουλίας από την
πλευρά της Κυβέρνησης, πέρα από το ότι είναι λαϊκή απαίτηση,
έρχεται να αποκαταστήσει την τάξη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το παρόν σχέδιο νόµου αποτελεί µια πραγµατική τοµή για την πολιτική ζωή της χώρας, καθώς
ενισχύει τους κανόνες της διαφάνειας, στοιχείο απαραίτητο για
να επανέλθει στην πολιτική η χαµένη αξιοπιστία.
Τι εννοώ µε αυτό; Ότι δεν νοείται από τη µία πλευρά να καλούµε τους Έλληνες πολίτες να υποµένουν δυσβάσταχτες θυσίες και από την άλλη πλευρά να αφήνουµε να διαιωνίζεται µια
κατάσταση, η οποία, τολµώ να πω, ότι σε πολλές περιπτώσεις
υποκρύπτει σκοτεινά δροµολόγια µαύρου χρήµατος. Άρα, είναι
επιτακτική ανάγκη να αλλάξουµε το τοπίο και σε αυτό το ζήτηµα,
νοικοκυρεύοντας τα οικονοµικά των κοµµάτων και βάζοντας ρόλους και κανόνες στην αντιµετώπιση της οικονοµικής και κατ’
επέκταση της πολιτικής διαφθοράς.
Αυτή είναι η µεγαλύτερη πρόκληση που έχουµε µπροστά µας
και οφείλουµε να την κερδίσουµε, προκειµένου να µπορέσουµε
και πάλι να αναζωογονήσουµε το πολιτικό µας σύστηµα. Αν, λοιπόν, υπάρχει µία κατάλληλη στιγµή για να ανοίξει αυτό το θέµα,
νοµίζω πως αυτή η στιγµή είναι τώρα, σήµερα. Δεν απαιτούν
µόνο οι πολίτες διαφάνεια σε όλα τα ζητήµατα. Την ικανοποίηση
αυτού του αιτήµατος την ευνοούν και οι πολιτικές συνθήκες, που
έχουν διαµορφωθεί µετά την παροχή ψήφου εµπιστοσύνης προς
την ελληνική Κυβέρνηση.
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Η αρχή για να κινηθούµε προς αυτή την κατεύθυνση γίνεται
µε τη βελτίωση του παρόντος νοµοθετικού πλαισίου, το οποίο σε
πολλές περιπτώσεις αποδείχθηκε διάτρητο, καθώς τροφοδοτούσε ύποπτες συναλλαγές και οικονοµικές εξαρτήσεις µεταξύ
υποψηφίων και εκλογικού Σώµατος.
Αναµφισβήτητα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο αποτελεσµατικός έλεγχος που επέρχεται µε το παρόν σχέδιο νόµου αποτελεί
ένα σηµαντικό εργαλείο αποτροπής, αλλά και καταστολής της
διαφθοράς, αφενός υπηρετώντας το δηµοσιονοµικό συµφέρον
του κράτους και αφετέρου ενισχύοντας την εµπιστοσύνη της οικονοµίας στην κρατική και γενικότερα τη δηµόσια διοίκηση.
Εξίσου σηµαντικό όµως είναι και το γεγονός ότι στοχεύει στην
αποµείωση του συνόλου της κρατικής επιχορήγησης, απογαλακτίζοντας µε τον τρόπο αυτό τα κόµµατα από τον κρατικό προϋπολογισµό. Αυτή είναι µια εξέλιξη που θα επιφέρει πολύ σηµαντικά αποτελέσµατα και οφέλη στα δηµόσια οικονοµικά της πατρίδας µας, κάτι που έχει ανάγκη ο τόπος µας.
Επίσης, κυρίες και κύριοι, µε τη σηµερινή συζήτηση οριοθετούµε και τους στόχους που θα εγγυώνται την ουσιαστική λειτουργία της δηµοκρατίας µας, µιας δηµοκρατίας που έχει ανάγκη ο τόπος, ισχυρότερης, ποιοτικότερης, χωρίς διακρίσεις, εξαιρέσεις και χωρίς προνόµια για λίγους.
Η καθιέρωση πλήρους και διαρκούς ελέγχου επί των οικονοµικών των δικαιούχων χρηµατοδότησης, η καταπολέµηση της
ανωνυµίας των πηγών χρηµατοδότησης και των άγνωστων, παράνοµων συναλλαγών, η καταγραφή του συνόλου των εισφορών
που δίνουν και δέχονται οι δικαιούχοι χρηµατοδότησης, η καταπολέµηση του φαινοµένου κατάχρησης και κατασπατάλησης του
δηµοσίου χρήµατος που προέρχεται από τον κρατικό προϋπολογισµό και η ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών στην ενηµέρωση
για τα δηµόσια δρώµενα είναι µερικοί µόνο από τους άξονες που
θέτει το νοµοθέτηµα που συζητούµε σήµερα.
Οι ρυθµίσεις που περιλαµβάνονται σε αυτό δυναµώνουν τους
δεσµούς εµπιστοσύνης µεταξύ πολίτη και κράτους, αίρουν τη
βαριά σκιά που έχει απλωθεί τα τελευταία χρόνια πάνω από την
πολιτική ζωή στον τόπο µας, θωρακίζουν τους έντιµους και αξιοπρεπείς λειτουργούς της δηµόσιας διοίκησης και αναµφισβήτητα
ενισχύουν τη θωράκιση της λειτουργίας των δηµοκρατικών θεσµών.
Επιτρέψτε µου σε αυτό το σηµείο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να σας αναφέρω ένα µικρό, αλλά χαρακτηριστικό παράδειγµα. Η δηµοσιοποίηση των ονοµάτων των χρηµατοδοτών
εφαρµόζεται σήµερα σε χώρες όπως είναι οι Ηνωµένες Πολιτείες
Αµερικής, η Βρετανία, η γειτονική µας Ιταλία, ενώ σχετικό νοµοθετικό πλαίσιο υπάρχει και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τα
έσοδα, αλλά και τις δαπάνες των ευρωπαϊκών πολιτικών κοµµάτων.
Είναι απαράδεκτο να αποχωρεί κάποιος από την πολιτική
πλουσιότερος απ’ ότι µπήκε σε αυτήν, χωρίς να µπορεί τουλάχιστον να κάνει το αυτονόητο, δηλαδή να αποδείξει τις πηγές
πλουτισµού του. Όλα αυτά τα θλιβερά φαινόµενα προσπαθούµε
να αντιµετωπίσουµε και να καταπολεµήσουµε σήµερα, µε το
παρόν νοµοθέτηµα.
Είναι ανεπίτρεπτο για ορισµένες ελάχιστες περιπτώσεις να
σπιλώνονται ονόµατα, υπολήψεις, συνειδήσεις, οικογένειες. Διαφάνεια, κυρίες και κύριοι, απαιτεί ο λαός µας σε όλες τις εκφράσεις και όλες τις εκφάνσεις της καθηµερινότητας και οι πρώτοι
που οφείλουν να δώσουν το καλό παράδειγµα είµαστε εµείς.
Είναι καιρός να επιστρέψει στην κοινωνία η αξιοπιστία των πολιτικών και της πολιτικής, που δυστυχώς έχει τρωθεί τα τελευταία
χρόνια.
Κυρίες και κύριοι, δεν είµαστε ούτε λαµόγια ούτε απατεώνες
ούτε ζούµε σε βάρος του ελληνικού λαού. Χρησιµοποίησα φράσεις της καθηµερινότητας, που ακούµε όλοι µας έξω στην κοινωνία. Η πλειοψηφία των συναδέλφων εδώ µέσα έχει κολλήσει
χιλιάδες ένσηµα στη ζωή και δεν θα επιτρέψουµε σε κανέναν να
ποινικοποιήσει την προσφορά στα κοινά.
Διαφάνεια, άµεση πληροφόρηση του πολίτη, ενίσχυση των
ελεγκτικών µηχανισµών µέσα από τη θεσµική τους θωράκιση, λογοδοσία και χρηστή διαχείριση στην πολιτική και στο δηµόσιο βίο
είναι τα συστατικά που θα διασφαλίσουν την αξιοπρέπεια και την
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αξιοπιστία της πολιτικής στην πατρίδα µας. Ο λαϊκισµός και η
ισοπέδωση των πάντων στην πατρίδα της δηµοκρατίας, την Ελλάδα, δεν θα περάσει.
Δεν είµαστε όλοι ίδιοι. Απέναντί µου, στα έδρανα του Κοινοβουλίου, βλέπω δεκάδες συναδέλφους, ανθρώπους έντιµους, τίµιους, εργατικούς, µε διάθεση για προσφορά στην πατρίδα και
στον πολίτη. Και το γεγονός ότι συζητούµε σήµερα αυτό το σχέδιο νόµου το οποίο βάζει τελεία και παύλα στα κακώς κείµενα,
νοµίζω ότι το αποδεικνύει περίτρανα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κι εµείς ευχαριστούµε τον κ. Καράογλου.
Τον λόγο έχει η συνάδελφος κ. Ελένη Αυλωνίτου για οκτώ
λεπτά.
ΕΛΕΝΗ ΑΥΛΩΝΙΤΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, κατανοώ ότι µε την πάροδο του
χρόνου όλα αλλάζουν, όλα εκσυγχρονίζονται, κατά την προσφιλή
ορολογία του ελάσσονος σήµερα κυβερνητικού εταίρου.
Ειλικρινά όµως, δεν παύω να εκπλήσσοµαι από τον βαθµό στον
οποίο οι αλλαγές αυτές και στα δύο κυβερνητικά κόµµατα οδηγούν πάντοτε σε πρακτική και αξιακή υποβάθµιση.
Θέλω να θυµίσω, ειδικά σε εσάς, τους συναδέλφους από τη
Νέα Δηµοκρατία το εξής: Πριν από τριάντα χρόνια είχατε έναν
Αρχηγό ευπατρίδη, τον αείµνηστο Ευάγγελο Αβέρωφ. Όταν
επρόκειτο να παραιτηθεί από την αρχηγία του κόµµατός σας,
διαπιστώνοντας ότι είχε παραλάβει ένα κοµµατικό ταµείο µε πλεόνασµα και το άφηνε µε έλλειµµα 7.000.000 δραχµών, πούλησε
ιδιωτικό του ακίνητο και κάλυψε το έλλειµµα αυτό από την τσέπη
του.
Για να δούµε τι θα πάθαινε σήµερα ο Ευάγγελος Αβέρωφ αν
έκανε το ίδιο πράγµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του νοµοσχεδίου
που µας φέρατε. Υπολογίζοντας τον πληθωρισµό, τα 7.000.000
δραχµές του 1984 είναι 200.010 ευρώ σήµερα. Σύµφωνα µε το
άρθρο 7 του νοµοσχεδίου, θα είχε υπερβεί το ποσόν που µπορεί
να δώσει ένα πρόσωπο σε ένα κόµµα µέσα στο ίδιο έτος κατά
190.000 ευρώ, οπότε θα ετιµωρείτο µε ποινή φυλάκισης έως ενός
έτους και χρηµατική ποινή.
Βέβαια, ο κ. Σαµαράς δεν κινδυνεύει να πάθει κάτι τέτοιο. Τότε
οι αρχηγοί σας θεωρούσαν τα ελλείµµατα του κοµµατικού ταµείου ως προσωπική προσβολή. Σήµερα τα θεωρούν µαγκιά.
Όµως δεν σας αρκεί ότι απεµπολήσατε τις παλιές σας παραδόσεις. Θέλετε να θέσετε και εκτός νόµου το παραδοσιακό ήθος
της Αριστεράς.
Εµείς πάντα µαζεύαµε τα χρήµατα λίγα-λίγα µε κουπόνι από
το υστέρηµα µελών και φίλων.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, τι δεν θα έδινε η Ασφάλεια παλιά
για να µάθει ποιος δίνει τι σε αριστερό κόµµα! Ούτε ο ξακουστός
Μανιαδάκης, σούπερ στο κυνήγι των Αριστερών, δεν είχε σκεφτεί
αυτό που θέλετε να θεσµοθετήσετε εσείς: ΑΦΜ ή αριθµό ταυτότητας στα κουπόνια. Στηρίζεις την Αριστερά; Δήλωσέ το. Μη µας
κουράζεις να σε φακελώσουµε εµείς. Συµπλήρωσε το φάκελο
µόνο σου.
Για να δούµε, όµως, πώς θα χρηµατοδοτούνται τα πολιτικά
κόµµατα την εποχή του µνηµονίου, αφού βεβαίως η κρατική χρηµατοδότηση περιορίζεται και αυτή δραστικά, για τον περιορισµό,
βέβαια, της οποίας και εµείς συµφωνούµε. Εδώ µπαίνουµε στο
ψητό: Χρηµατοδότηση από ιδιωτικές εταιρείες. Βέβαια, ο καθένας κρίνει εξ ιδίων τα αλλότρια. Πολιτικά κόµµατα, που µόνο από
εταιρείες χρηµατοδοτούνται, αφού στερούνται πλέον µελών και
σε λίγο δεν θα βρίσκουν ούτε ψηφοφόρους, λογικά νοµίζουν ότι
µόνο εταιρείες χρηµατοδοτούν πολιτικά κόµµατα.
Δείτε, όµως, την παγίδα που κρύβει αυτή η ρύθµιση. Σύµφωνα
µε το άρθρο 7, υπάρχει ανώτατο όριο χρηµατοδότησης 20.000
ευρώ ανά έτος για κάθε πρόσωπο. Αν ένα πρόσωπο µετέχει σε
πενήντα δύο εταιρείες, όπως συµβαίνει µε πολλούς µεγαλοεπιχειρηµατίες, σκάει νόµιµα, σε όποιο κόµµα εξυπηρετεί τα συµφέροντά του καλύτερα, ένα εκατοµµύριο σπασµένο σε πενήντα
δύο εικοσαχίλιαρα από κάθε εταιρεία και είναι νόµιµος. Μονάχα
τα κουπόνια σάς ενοχλούν!
Κύριε Υπουργέ, προσδιορίσατε χθες πόσα πληρώνει ο Έλλη-
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νας φορολογούµενος µε βάση την κρατική χρηµατοδότηση και
διαπιστώσατε από την έρευνά σας ότι ο Έλληνας φορολογούµενος δαπανούσε 9-10 ευρώ ανά ψήφο. Για να δούµε, λοιπόν, πόσο
στοιχίζει η χρηµατοδότηση των πολιτικών κοµµάτων από ιδιωτικές εταιρείες. Στοιχίζει λιγότερα ή περισσότερα χρήµατα στον
Έλληνα φορολογούµενο;
Είναι προφανές ότι, ενώ ένα φυσικό πρόσωπο µπορεί να ξοδεύει τα λεφτά του όπως θέλει, µια ιδιωτική εταιρεία έχει υποχρέωση προς τους µετόχους της να µην κάνει έξοδα, που δεν
φέρνουν έσοδα. Όταν, λοιπόν, µια ιδιωτική εταιρεία χρηµατοδοτεί ένα κόµµα, προφανώς αγοράζει κάτι από το κόµµα. Τι άραγε;
Τι έχει να πουλήσει ένα κόµµα που θα ενδιέφερε µια ιδιωτική
εταιρεία;
Το µόνο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, που µου έρχεται στο
µυαλό είναι ότι το κόµµα µπορεί να πουλήσει κάποιες ευνοϊκές
νοµοθετικές ρυθµίσεις, από τις οποίες η εταιρεία θα βγάλει
λεφτά. Ας υποθέσουµε ότι αν ένα-δύο συγκυβερνώντα κόµµατα
χαρίσουν σε επιχειρηµατικό κλάδο ένα δισεκατοµµύριο σε βεβαιωµένα πρόστιµα και χαρίσουν σε µια τράπεζα φοροαπαλλαγή
700 εκατοµµυρίων, τότε πολύ ευχαρίστως οι ωφελούµενες επιχειρήσεις θα καλύψουν τα προεκλογικά έξοδα αυτών των τόσο
χρήσιµων κοµµάτων.
Βέβαια, κύριε Υπουργέ, η συνολική δαπάνη για τον Έλληνα
ψηφοφόρο από ιδιωτική χρηµατοδότηση θα ανέλθει µε τον
τρόπο αυτό σε 274 ευρώ ανά ψήφο, αντί 9-10 ευρώ, όπως µας
είπατε χθες, σε σχέση µε την κρατική χρηµατοδότηση. Όµως,
αυτά τα λεφτά, τα 274 ευρώ από ιδιωτική επιχείρηση, επιχειρηµατία, δεν φαίνονται στον Έλληνα φορολογούµενο, οπότε προφανώς δεν είναι πρόβληµα.
Κύριε Υπουργέ, µας φέρνετε ένα νοµοσχέδιο για το ξεπούληµα των πολιτικών κοµµάτων σε επιχειρηµατικά συµφέροντα.
Νοµίζω ότι το επόµενο βήµα θα είναι να µας πάτε στο ΤΑΙΠΕΔ.
Ειλικρινά, εκπλήσσοµαι που εκπλήσσεστε για το ότι δεν θα ψηφίσουµε τις επίµαχες διατάξεις, τις οποίες προανάφερε η εισηγήτριά µας κ. Όλγα Γεροβασίλη.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Και εµείς ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο συνάδελφος κ. Αλεξόπουλος. Από ό,τι βλέπω,
όµως, δεν είναι εδώ. Κύριε Υφυπουργέ, θέλετε τον λόγο;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών): Μάλιστα,
κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ορίστε, έχετε τον
λόγο για οκτώ λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών): Κύριοι συνάδελφοι, θα µιλήσω για τις τροπολογίες ή µάλλον για τις διατάξεις µιας τροπολογίας, η οποία περιλαµβάνει αρκετά θέµατα του
Υπουργείου Εσωτερικών.
Επιτρέψτε µου, όµως, έναν µικρό πρόλογο, γιατί δεν θέλησα
να ταλαιπωρήσω τη Βουλή και τους συναδέλφους και να πάρω
τον λόγο χθες. Θέλω να κάνω µια άλλη προσέγγιση, µε έναν άλλο
τρόπο, για ζητήµατα που αφορούν το σηµερινό µας νοµοσχέδιο,
αλλά έχουν σχέση και µε ένα κλίµα το οποίο δυναµιτίζουµε -και
χρησιµοποιώ το πρώτο πληθυντικό πρόσωπο, όπως βλέπετε- µε
έναν τρόπο, θα έλεγα, ανεύθυνο.
Θα έλεγα ότι υπάρχουν δυο κατηγορίες πολιτικών. Πρώτον,
αυτοί που νοιάζονται για τον εαυτό τους. Όλοι νοιάζονται για τον
εαυτό τους -ας µην είµαστε του κατηχητικού όµως, υπάρχουν
και αυτοί που νοιάζονται και για τη χώρα, για την πατρίδα. Έχω
τη γνώµη ότι σκάβουν αβασάνιστα τον λάκκο, στον οποίο κινδυνεύουν να πέσουν οι ίδιοι µέσα.
Θα έρθω στο σηµερινό σχέδιο νόµου, για να δείξω του λόγου
το αληθές. Εγώ διεπίστωσα ότι κατά το µεγαλύτερο µέρος υπάρχει µια συναντίληψη. Και για να γίνω συγκεκριµένος, θα αναφέρω
τη συγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου. Όλοι συµφωνήσαµε ότι
είναι µια επιτροπή, η οποία είναι εντελώς διαφορετική από ό,τι
στο παρελθόν, είναι µια επιτροπή η οποία είναι, κατά το µάλλον
ή ήττον, αντικειµενική. Αναγνωρίστηκε ως θετική αυτή η πρωτοβουλία από την πλευρά της Κυβέρνησης. Θα έλεγα ότι αν υπάρχει µια επισήµανση για να τροποποιηθεί, θα έπρεπε να ήταν πολύ
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συγκεκριµένη επισήµανση.
Είναι το µόνο πράγµα στο οποίο συµφωνήσαµε; Συµφωνούµε
όλοι ως προς το ότι τα κόµµατα πρέπει να βασίζουν τη λειτουργία τους κυρίως στην κρατική χρηµατοδότηση. Όλοι συµφωνούµε σε αυτό. Είναι µείζον ζήτηµα, το οποίο αποτελεί ένα µέρος
του κοινού τόπου. Συµφωνούµε όλοι στη µείωσή της, όχι γιατί
θεωρούµε αρκετά τα χρήµατα, τα οποία παίρνουν τα κόµµατα,
αλλά γιατί θεωρούµε ότι αυτήν την εποχή, εάν δεν γινόταν µία
τόσο δραµατική µείωση, πραγµατικά θα ήταν µια πρόκληση. Συµφωνήσαµε, λοιπόν, και σε αυτό.
Συµφωνούµε όλοι στον τρόπο µε τον οποίο γίνονται οι δαπάνες, µέσω συγκεκριµένων τραπεζικών λογαριασµών.
Συµφωνούµε όλοι ότι η ιδιωτική χρηµατοδότηση θα πρέπει να
εκπίπτει από το φορολογητέο εισόδηµα. Κι αυτό είναι κάτι το
οποίο δεν είναι ασήµαντο. Ήταν πρωτοβουλία της Κυβέρνησης
και επιτρέψτε µου να πω ότι ήταν και µια µονοµερής, θα έλεγα,
ενέργεια.
Συµφωνούµε όλοι ότι δεν θα πρέπει να γίνεται αυτή η κολοσσιαία µετακίνηση των ετεροδηµοτών.
Συµφωνούµε όλοι επίσης ότι τα κόµµατα µπορούν να δανείζονται από τις τράπεζες, αλλά εκχωρώντας µόνο την κρατική
χρηµατοδότηση εκείνης της χρονιάς.
Μετά από όλα αυτά τα ζητήµατα στα οποία συµφωνούµε, πείτε
µου εάν τα ζητήµατα της διαφωνίας είναι τα µείζονα ή τα ελάσσονα. Συγκρίνετε αυτή σας την εκτίµηση µε το κλίµα που βγαίνει
από αυτήν την Αίθουσα και το οποίο προσλαµβάνουν οι πολίτες.
Γιατί τα είπα όλα αυτά; Αυτήν την εποχή, αυτήν την περίοδο
δεν προσφέρουµε υπηρεσία ούτε στην πατρίδα ούτε στην πολιτική τάξη της χώρας µε το να αναδεικνύουµε δευτερεύοντα ζητήµατα ως κυρίαρχα και να µην αναδεικνύουµε τα ζητήµατα της
µεγάλης συµφωνίας.
Θέλω να αναφερθώ στα ζητήµατα των διαφωνιών, όπως είναι
αυτό που άκουσα για φακέλωµα, για ονοµαστικοποίηση κ.λπ..
Δεν πιστεύω ότι υπάρχει κάποιος Έλληνας σήµερα που να πιστεύει ότι επιχειρεί η Κυβέρνηση αυτή ή η οποιαδήποτε κυβέρνηση να επαναφέρει το θέµα του φακελώµατος. Είναι αστείος ο
ισχυρισµός.
Τι θα γίνει µε αυτά τα παιδιά που µας δίνουν τα 5 ευρώ, το 1
ευρώ, τον νεολαίο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κνίτη, το νεολαίο του ΠΑΣΟΚ
και οποιουδήποτε άλλου κόµµατος; Πώς θα τους ζητήσουµε το
όνοµά τους; Μα, υπάρχει η δυνατότητα! Ο κνίτης που παίρνει τα
κουπόνια, έχει τη δυνατότητα να γράψει κουπόνια αξίας µέχρι
299 ευρώ στο όνοµά του. Δεν σας το προτείνω, αλλά στην πράξη
υποθέτω ότι θα γίνει σε πολύ µεγάλο βαθµό.
Γιατί, λοιπόν, µένουµε σε αυτά τα ζητήµατα µε έναν τρόπο
τόσο απόλυτο, µέσω του οποίου πραγµατικά επιχειρούµε να αποδώσουµε ανύπαρκτες προθέσεις; Δεν υπάρχουν τέτοια ζητήµατα
για να διαφωνήσουµε. Αυτά τα είπα ως πρόλογο.
Έρχοµαι τώρα στην τροπολογία του Υπουργείου Εσωτερικών.
Μέσα από ένα νέο παράδειγµα, εκείνο, που εγώ προσωπικά τουλάχιστον –και συµφωνήσαµε µε τον Υπουργό και τον Αναπληρωτή Υπουργό του Υπουργείου Εσωτερικών- σκέφτηκα είναι να
κάνουµε και κάποια δουλειά, η οποία θα µείνει. Αυτό που διαπιστώσαµε είναι ότι σήµερα υπάρχει µια νοµοθεσία που αφορά την
τοπική αυτοδιοίκηση που διέπεται από τον προηγούµενο Κώδικα
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, από τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ», από µια
σειρά σχεδίων νόµων που ψηφίστηκαν εδώ στη Βουλή και από
εκατοντάδες διάσπαρτες διατάξεις σε διάφορα νοµοσχέδια. Έχω διαπιστώσει ότι πολλές φορές είναι δύσκολη και η ερµηνεία
της νοµοθεσίας, γιατί υπάρχουν και διατάξεις που, εν πολλοίς,
είναι αντιφατικές µεταξύ τους.
Θεωρώ, λοιπόν, ότι µια πολύτιµη δουλειά για τη χώρα, για το
Υπουργείο Εσωτερικών και για την τοπική αυτοδιοίκηση θα ήταν
η κωδικοποίηση αυτής της νοµοθεσίας µε ό,τι αυτό περιλαµβάνει, δηλαδή την απλούστευσή της και βεβαίως την κωδικοποίησή
της.
Αυτή η κωδικοποίηση θέλει µια δουλειά αρκετών µηνών. Υπολογίζω πέντε, έξι µηνών. Θα πρέπει να υπάρξει µια επιτροπή, η
οποία θα είναι νοµοθετηµένη, θα γίνεται αποδεκτή από τα κόµµατα και η οποία θα συνεχίζει τη δουλειά της, ακόµα κι αν αλλάξει η σηµερινή ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών.
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Έτσι, λοιπόν, επειδή άλλαξε και ο Οργανισµός του Υπουργείου και η προηγούµενη νοµοθεσία δεν ανταποκρίνεται στο σηµερινό Οργανισµό, φέραµε αυτή τη διάταξη, η οποία προβλέπει
τη σύνθεση της επιτροπής, µε βάση τη θεσµική ιδιότητα µιας σειράς προσώπων –δεν µπορεί να διαφωνήσει κανείς σ’ αυτό- και
προσθέτουµε εκπροσώπηση εµπείρων στελεχών από τα κόµµατα, τα οποία στο βαθµό που µπορούν να προσφέρουν και την
τεχνική τους υποστήριξη σ’ αυτή την επιτροπή, θα µπορούν να
συµµετάσχουν, έτσι ώστε να ολοκληρωθεί αυτό το έργο. Θα είναι
πραγµατικά µεγάλη προσφορά στην τοπική αυτοδιοίκηση, γιατί
ουσιαστικά ο κώδικας θα περιλαµβάνει τρεις κώδικες: τον Κώδικα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τον Κώδικα Εσόδων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τον Κώδικα Κατάστασης Δηµοτικών και
Κοινοτικών Υπαλλήλων, λέγαµε κάποτε, ενώ τώρα θα λέµε «Κώδικα Κατάστασης Υπαλλήλων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης», εννοώντας και τους δύο βαθµούς.
Πραγµατικά, λοιπόν, θα ήθελα να παρακαλέσω να στηριχθεί
αυτή η διάταξη, ώστε να είναι ένα ζήτηµα στο οποίο θα συµφωνούµε. Πάντως, πιστεύω ότι πρόκειται για διάταξη, στην οποία
δύσκολα µπορεί να υπάρξει διαφωνία.
Τώρα, λοιπόν, θα έρθω στις άλλες διατάξεις της τροπολογίας.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Γιατί όλες µαζί; Κάντε τες χωριστά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών): Έχει υποεπιτροπές.
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ: Για τα άρθρα της τροπολογίας λέµε…
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Έξι άρθρα, έξι χωριστές τροπολογίες,
κύριε Υπουργέ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών): Πάντως,
κύριε Δρίτσα, είναι κάτι που κατατέθηκε πολύ έγκαιρα και είχατε
ενηµερωθεί.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Συνεχίστε, κύριε Υπουργέ, σας παρακαλώ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών): Όσον
αφορά στο άρθρο 2, θα ήθελα να πω ότι υπήρχε µια διάταξη,
στην παράγραφο 4 του άρθρου 178 του ν. 4261, η οποία προέβλεπε ότι µπορεί να παραταθεί η θητεία των γενικών διευθυντών
των Υπουργείων του κράτους. Υπήρχε παράλειψη και δεν προέβλεπε το ίδιο για τους γενικούς διευθυντές των ΟΤΑ, κυρίως
του Β’ βαθµού. Εκτός από το Δήµο της Αθήνας, δεν έχουµε γενικούς διευθυντές στους ΟΤΑ σε άλλους δήµους της χώρας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
Το τρίτο άρθρο αφορά τη ρύθµιση η οποία είχε ψηφιστεί σε
προηγούµενο νόµο και αφορά τη δυνατότητα ρύθµισης των
χρεών προς τους δήµους. Ήταν καλοκαίρι, δεν έσπευσαν οι πολίτες, δεν ενδιαφέρθηκαν και οι δήµαρχοι, λόγω της προεκλογικής περιόδου και πραγµατικά πάρα πολλοί δήµαρχοι µας ζήτησαν να µπορέσουµε να παρατείνουµε αυτή τη δυνατότητα ρύθµισης. Αυτό κάνουµε, λοιπόν. Προσθέτουµε και επεκτείνουµε
αυτήν τη δυνατότητα και στα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου
των δήµων. Η ρύθµιση αφορά κυρίως τις ΔΕΥΑ, το άρθρο 4 δηλαδή.
Υπολογίζαµε να ψηφιστεί νωρίτερα όλη η τροπολογία και γι’
αυτό και είχαµε ορίσει ως ακροτελεύτια ηµεροµηνία για τη δυνατότητα της ρύθµισης τη 14η Νοεµβρίου. Προτείνω να το κάνουµε 30 Νοεµβρίου –είναι αίτηµα όλων των δηµάρχων- έτσι
ώστε να υπάρξει δυνατότητα να αξιοποιήσουν αυτήν τη ρύθµιση
όσο το δυνατόν περισσότεροι πολίτες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Υπουργέ, σας
παρακαλώ να συντοµεύετε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών): Τελειώνω,
κύριε Πρόεδρε.
Το άρθρο 5 αφορά το εξής ζήτηµα: Υπάρχουν τα ΚΗΦΗ, τα
οποία φαντάζοµαι ότι θα έχετε ακουστά. Στα ΚΗΦΗ, λοιπόν, δούλευαν µέσω του ΕΣΠΑ συµβασιούχοι ορισµένου χρόνου και οι
συµβάσεις αυτές έληξαν, διότι σταµάτησε και η χρηµατοδότηση
από το ΕΣΠΑ.
Πάρα πολλοί δήµοι, πάνω από είκοσι οκτώ, κράτησαν τους ανθρώπους αυτούς, οι οποίοι δούλεψαν για τρεις µήνες, µέχρι να
υπογράψουν νέα σύµβαση, για να µπορέσει να συνεχιστεί η λειτουργία των ΚΗΦΗ.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Εκείνο το οποίο ζητάµε µε τη διάταξη είναι να έχουµε τη δυνατότητα αυτό το δίµηνο-τρίµηνο που παρεµβάλλεται µεταξύ
των δύο χρηµατοδοτήσεων, δηλαδή του παλιού και του νέου
ΕΣΠΑ, να µπορεί να καλυφθεί από πόρους των ΚΑΠ. Είναι πρόταση, βεβαίως, και της ΚΕΔ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ολοκληρώστε, κύριε
Υπουργέ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών): Στο άρθρο
6 υπάρχει ένα ζήτηµα, το οποίο αφορά τους γιατρούς εργασίας
και τους τεχνικούς ασφαλείας. Υπάρχει µια αδυναµία να καλύψουµε όλες τις ανάγκες του δήµου από περιορισµούς που υπάρχουν στα µεσοπρόθεσµα. Δεν µπορούµε να παίρνουµε όσους
συµβασιούχους θέλουµε. Θα εξαντλήσουµε –έχουµε ένα υπόλοιπο από συµβασιούχους- όλες τις δυνατότητες για τους συµβασιούχους.
Όµως, προτείνουµε µε τη διάταξη αυτή, να έχουν τη δυνατότητα οι δήµοι να παίρνουν και εξωτερικούς συνεργάτες ως γιατρούς εργασίας ή ως τεχνικούς ασφαλείας, µε βάση, βέβαια, τα
προσόντα τα οποία προβλέπει η νοµοθεσία, έτσι ώστε να µην
υπάρξουν κενά, τα οποία µάλλον θα παρουσιαστούν κυρίως
στους µεγάλους δήµους και ιδιαίτερα εδώ, στο Δήµο Αθηναίων.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Και εµείς σας ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Ντινόπουλος για
οκτώ λεπτά.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Και µετά;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Δεν υπάρχει «µετά».
Τελειώσαµε µε τους εισηγητές.
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ: Δεν τελειώσαµε.
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ: Υπάρχει κατάλογος, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Με συγχωρείτε. Τελείωσαν οι αγορητές. Μιλούν οι Υπουργοί, οι Κοινοβουλευτικοί
Εκπρόσωποι και µετά οι προτασσόµενοι. Δεν έχουµε άλλους.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ: Αφού έχει µοιραστεί κατάλογος,
κύριε Πρόεδρε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ο κατάλογος –αυτό
σας λέω, αλλά δεν ακούσατε, κύριε Παναγούλη- έχει εξαντληθεί.
Περιλαµβάνει τους προτασσόµενους, οι οποίοι εκ του Κανονισµού µιλούν µετά τους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους. Εντάξει;
Είδα ότι είστε εδώ και θα µιλήσετε, και η κ. Γιαννακάκη και
εσείς. Ο κατάλογος λέει: «Βλαχογιάννης, Φούντα, Αναγνωστόπουλος, Κωνσταντοπούλου.»
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο, για να µην αναλώνουµε το χρόνο σας.
(Θόρυβος-διαµαρτυρίες)
Σας παρακαλώ, κύριοι συνάδελφοι! Δεν θα µιλήσουν τώρα οι
προτασσόµενοι. Θα µιλήσουν µετά τους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους.
ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, είναι αλήθεια ότι σε σχέση µε τη χθεσινή
εν πολλοίς θυελλώδη συνεδρίαση, η σηµερινή µέρα φαίνεται ότι
έχει καταλαγιάσει τα πάθη και, όπως επισηµάνθηκε και προηγουµένως, τελικά αποδεικνύεται ότι είναι ένα νοµοσχέδιο στο οποίο,
σχεδόν όλες οι πτέρυγες του Κοινοβουλίου, σε πολλά µείζονα
ζητήµατά του είµαστε σύµφωνοι.
Άρα, φαίνεται ότι καµµιά φορά –και µιλάω σε πρώτο πληθυντικό- µπορεί στη συζήτηση ενός νοµοσχεδίου να κυριαρχούν
υψηλοί τόνοι, οι οποίοι –επιτρέψτε µου να πω- ήταν και µια συνέχεια της έντασης, η οποία δηµιουργήθηκε τις τελευταίες ηµέρες, ύστερα από τα γνωστά γεγονότα περί κουµπαράδων. Τελικά, ο κουµπαράς έσπασε και αποδείχθηκε ότι ήταν άδειος.
Σε κάθε περίπτωση, θέλω να πω πως είναι ένα νοµοσχέδιο που
πράγµατι αποτελεί τοµή για τα πολιτικά πράγµατα της χώρας.
Και µόνο το γεγονός ότι η κρατική χρηµατοδότηση περιορίζεται
στο µισό, είναι ένα ζήτηµα, το οποίο η κοινωνία το βλέπει θετικά.
Από την άλλη µεριά, όµως, πρέπει να έχουµε κατά νου αυτό το
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οποίο ειπώθηκε χθες από διάφορες πτέρυγες αυτής της Αιθούσης, ότι δηλαδή και τα κόµµατα, ως οι βασικοί φορείς του δηµοκρατικού µας πολιτεύµατος και στη συγκεκριµένη οικονοµία στην
οποία ζούµε, έχουν ανάγκη χρηµάτων. Άρα, τι πιο λογικό από το
να καταθέσει η Κυβέρνηση το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο και να
πει πως από τη στιγµή που περιορίζουµε την κρατική χρηµατοδότηση, κάτι το οποίο είναι και πάνδηµο αίτηµα, πρέπει να θεσπίσουµε από την άλλη µεριά κανόνες διαφάνειας, έτσι ώστε
αυτοί οι οποίοι θέλουν να συνεισφέρουν στα κόµµατα να µπορούν να το κάνουν µέσα από κάποιες συγκεκριµένες διαδικασίες,
οι οποίες –επαναλαµβάνω- εξασφαλίζουν ένα καθεστώς διαφάνειας.
Δεν µπορώ να καταλάβω γιατί σε ένα τέτοιο νοµοσχέδιο ακούσαµε χθες διάφορες αιτιάσεις. Και τι δεν ειπώθηκε: από τη «SIEMENS» µέχρι την αποστασία. Άκουσα σήµερα κάποιους συναδέλφους που φτάσανε µέχρι τον Μανιαδάκη, δηλαδή µέχρι τη
δεκαετία του 1930.
Εδώ τα πράγµατα, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι πάρα πολύ
συγκεκριµένα. Θέλουµε να λειτουργούµε ως πολιτικό σύστηµα
µε όρους, οι οποίοι να δίνουν προς τα έξω, στην κοινωνία, την
πεποίθηση ότι όχι µόνον είµεθα έντιµοι, αλλά και φαινόµεθα ως
τέτοιοι; Αυτό, λοιπόν, κάνουµε. Δεν χρειάζεται να µπω στις λεπτοµέρειες. Εξετέθησαν από πάρα πολλούς συναδέλφους. Και
δεν νοµίζω ότι υπάρχει κανείς, ο οποίος να αµφισβητεί πως µέσα
από τις συγκεκριµένες διατάξεις µπαίνει ένα τέτοιο νοµικό πλαίσιο γι’ αυτόν, ο οποίος είναι ένας ιδιώτης είτε φυσικό πρόσωπο
είτε νοµικό πρόσωπο. Δεν µπορώ να καταλάβω γιατί ένα νοµικό
πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, εάν το επιθυµεί, δεν µπορεί να χρηµατοδοτήσει ένα πολιτικό κόµµα, βεβαίως µε ένα συγκεκριµένο
πλαφόν, βεβαίως κάτω από όρους, οι οποίοι εξασφαλίζουν ότι
θα είναι γνωστό και το όνοµα και το ποσό που εδόθη στο κόµµα
αυτό.
Ειπώθηκε, επίσης, ότι πάµε να αµερικανοποιήσουµε, λέει, τον
τρόπο λειτουργίας των κοµµάτων. Μα, αυτό το σύστηµα της ιδιωτικής χρηµατοδότησης δεν υπάρχει µόνο στην Αµερική. Υπάρχει
σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Πείτε µας µια ευρωπαϊκή χώρα,
πείτε µας µια χώρα τέλος πάντων, στην οποία λειτουργεί ο κοινοβουλευτισµός, στην οποία λειτουργούν τα πολιτικά κόµµατα,
όπου δεν υπάρχουν κανόνες και όροι, µέσα από τους οποίους
οιοσδήποτε το επιθυµεί, είτε –επαναλαµβάνω- αυτός είναι φυσικό είτε νοµικό πρόσωπο, µπορεί να το πράξει.
Θέλω να πω µια κουβέντα γι’ αυτή την Επιτροπή Ελέγχου, η
οποία θεσµοθετείται. Άκουσα διάφορα να λέγονται και εδώ πέρα.
Μα, είναι πολύ συγκεκριµένοι οι όροι, κάτω από τους οποίους η
επιτροπή αυτή λειτουργεί. Τι είπαµε; Δεν µπορούµε πλέον εµείς,
ως ελεγχόµενοι, να είµαστε εν ταυτώ και ελεγκτές των εαυτών
µας. Και πώς θα µπορέσει να διασφαλιστεί κάτι τέτοιο; Όταν συγκροτηθεί µία επιτροπή, στην οποία την πλειοψηφία δεν θα την
έχουν τα πολιτικά πρόσωπα. Από την άλλη µεριά, βεβαίως, δεν
µπορεί στην επιτροπή αυτή να µην µετέχουν καθόλου και πολιτικά πρόσωπα. Νοµίζω, λοιπόν, ότι είναι θέµα πλέον κοινής λογικής.
Είχε γίνει µία τοποθέτηση και κατά τη συζήτηση στις αρµόδιες
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επιτροπές. Στην επιτροπή αυτή, λέει, η οποία ελέγχει, τέλος πάντων, τα οικονοµικά των κοµµάτων, να υπάρχει αντιπροσώπευση
όλων των κοµµάτων. Μα, από τη στιγµή που θέλουµε την πλειοψηφία να µην την έχουµε εµείς, σε µια τέτοια περίπτωση και µε
δεδοµένο ότι τώρα στη Βουλή υπάρχουν επτά κόµµατα, θα
έπρεπε η επιτροπή αυτή να έχει τουλάχιστον δεκαπέντε µέλη.
Αντιλαµβάνεστε ότι κάτι τέτοιο δεν θα µπορούσε να είναι λειτουργικό.
Εν πάση περιπτώσει, νοµίζω ότι και από τις σηµερινές τοποθετήσεις των συναδέλφων δηµιουργήθηκε ένα κλίµα γενικότερης
συναίνεσης. Βεβαίως, θα ήταν καλύτερα αν υπήρχε από όλες τις
πτέρυγες της Βουλής µια οµόφωνη τοποθέτηση και ψήφιση του
συγκεκριµένου νοµοσχεδίου. Αλλά και πάλι το γεγονός ότι σε
πολλά από αυτά φαίνεται ότι συµφωνούµε, νοµίζω ότι δίνει ένα
κλίµα προς τα έξω, προς την κοινωνία, η οποία µας ακούει, ότι
τουλάχιστον σε µερικά µείζονα ζητήµατα µπορούµε να συµφωνούµε.
Θέλω να πω και κάτι τελευταίο, κύριε Πρόεδρε, γιατί ακούστηκε πάρα πολλές φορές σ’ αυτήν την Αίθουσα, εάν µε αυτό το
νοµοσχέδιο θα µπορέσουµε να πετύχουµε την κατάργηση –χρησιµοποιώ έναν όρο ίσως όχι και τόσο δόκιµο- της διακίνησης του
µαύρου χρήµατος.
Μα, είναι αυτονόητο, αγαπητοί συνάδελφοι, ότι οποιοδήποτε
νοµοθέτηµα, όσο δρακόντειο και αν είναι, οποιουδήποτε σοφού
νοµοθέτη πόνηµα και αν αποτελεί, δεν µπορεί να εµποδίσει εκ
των πραγµάτων αυτούς εξ ηµών, οι οποίοι θα επιχειρούσαν –λέω,
εάν- κάποιες άνοµες συνδιαλλαγές µε οιουσδήποτε. Πάνω απ’
όλα, νοµίζω ότι πρέπει να επισηµάνουµε πως µετά από αυτά, τα
οποία όλοι έχουµε βιώσει, µετά από όλα όσα βίωσε η ελληνική
κοινωνία τα τελευταία χρόνια και διαχρονικά, έχουµε γίνει όλοι
σοφότεροι.
Ξέρουµε ότι η τιµή, η υπόληψη –να το πω έτσι και λίγο λαϊκάτο πρόσωπο του πολιτικού κόσµου απέναντι στην κοινωνία, βεβαίως χρειάζεται και νοµοθετήµατα σαν το συγκεκριµένο, αλλά
πάνω από όλα χρειάζεται τη δική µας πολιτική απόφαση, τη δική
µας πολιτική συµπεριφορά, τις δικές µας πολιτικές ενέργειες.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ευχαριστούµε τον
κύριο Υπουργό.
Έχω την τιµή να σας ανακοινώσω την επιστολή του Πρωθυπουργού κ. Αντώνη Σαµαρά προς τον Πρόεδρο της Βουλής, η οποία έχει ως εξής:
«Σας γνωρίζω ότι, σύµφωνα µε το άρθρο 17 του Κανονισµού
της Βουλής, Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι της Νέας Δηµοκρατίας κατά αλφαβητική σειρά ορίζονται οι Βουλευτές: κ.κ. Σπυρίδων-Άδωνις Γεωργιάδης Βουλευτής Β’ Αθηνών, Κωνσταντίνος
Καραγκούνης Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας και Αναστάσιος Νεράντζης Βουλευτής Β’ Πειραιά.
Με τιµή Αντώνης Κ. Σαµάρας»
(Η προαναφερθείσα επιστολή καταχωρίζεται στα Πρακτικά και
έχει ως εξής):

356

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Έχει ζητήσει τον
λόγο ο Υφυπουργός κ. Παπαγεωργίου για µια τροπολογία.
Θέλετε τον λόγο για τρία λεπτά, κύριε Υπουργέ;
ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Δύο λεπτά, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ορίστε, έχετε τον
λόγο.
ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Αναφέροµαι στην τροπολογία µε γενικό αριθµό κατάθεσης
1894 και ειδικό 97. Αφορά τις δράσεις για αντικατάσταση οικιακών συστηµάτων θέρµανσης πετρελαίου µε συστήµατα φυσικού
αερίου.
Ουσιαστικά αυτή η τροπολογία είναι µια πρωτοβουλία του
Υπουργείου σε σχέση µε τη διευκόλυνση αρκετών συνανθρώπων
µας, ειδικά σε περιοχές που υπάρχει δίκτυο φυσικού αερίου –δηλαδή Αττική, Θεσσαλία και Θεσσαλονίκη- ώστε να βοηθήσουµε
επιδοτώντας την αντικατάσταση του καυστήρα πετρελαίου µε
καυστήρα πλέον φυσικού αερίου, διότι όπως γνωρίζετε, είναι το
φθηνότερο καύσιµο αυτήν τη στιγµή και από ότι φαίνεται θα παραµείνει για πολύ καιρό ακόµη.
Με αυτήν την τροπολογία δίνεται η δυνατότητα στον Υπουργό
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής να καθορίζει
αυτές τις προδιαγραφές. Η χρηµατοδότηση θα γίνει µέσω του
Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων και κάθε φορά ανάλογα
µε το ποσό το οποίο θα διατίθεται. Θα διατίθεται προς τις ΕΠΑ,
οι οποίες και αναλαµβάνουν να κάνουν αυτήν τη δράση, βλέποντας τις αιτήσεις, αντικαθιστώντας τους καυστήρες και υλοποιώντας όλο αυτό το πρόγραµµα.
Με συγκεκριµένη δε ΚΥΑ των Υπουργών Οικονοµικών, Ανάπτυξης και Τροφίµων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής θα µπορεί να δίνεται και αποζηµίωση στις ΕΠΑ για τις
προεκτάσεις και όλες αυτές τις δράσεις τις οποίες θα κάνει η
κάθε ΕΠΑ, µέχρι 2% του συνολικού προϋπολογισµού.
Κατ’ ουσίαν, αυτό το οποίο θέλουµε να πετύχουµε είναι να αυξηθεί η διείσδυση του φυσικού αερίου στις πόλεις που υπάρχει
το δίκτυο. Υπάρχουν ήδη πάρα πολλές αιτήσεις και µόνο µε την
ανακοίνωση αυτού του µέτρου.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ κ. Δρίτσας για οκτώ
λεπτά.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Επί της διαδικασίας θέλω να µιλήσω,
κύριε Πρόεδρε.
Επειδή συνεννοηθήκαµε µε την Προεδρεύουσα νωρίτερα ότι
θα ολοκληρωθεί η διαδικασία στις δευτερολογίες επί των τροπολογιών και περιµένουµε τους Υπουργούς να έρθουν -αναµένεται ελπίζω και ο κ. Μητσοτάκης-εγώ τουλάχιστον επιφυλάσσοµαι και θα τοποθετηθώ µετά την…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Όχι, µε συγχωρείτε,
κύριε Δρίτσα. Απ’ ό,τι µε ενηµερώνουν, δεν υπάρχει καµµία δέσµευση. Ο Κανονισµός είναι σαφής. Μιλάει ο Υπουργός, µιλάνε
οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι και οι προτασσόµενοι είναι
µετά.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Ποιος Υπουργός, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Σας παρακαλώ, λοιπόν, να πάρετε τον λόγο, για να τηρηθεί η διαδικασία.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, επιλέγω εγώ πότε θα
πάρω τον λόγο. Είναι δικαίωµα του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Είναι ο λέγων και ο
αντιλέγων, αλλά θα πάρετε τον λόγο, κύριε Δρίτσα, εντός της
διαδικασίας της οµιλίας των Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Γιατί, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Σας είπα τον Κανονισµό. Τώρα εσείς αν δεν θέλετε να πάρετε τον λόγο, µην τον
παίρνετε.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, ζητήσαµε από την
αρχή να χωριστεί η συζήτηση επί των άρθρων και η συζήτηση
επί των τροπολογιών. Δεν έγινε δεκτό, µε την έννοια ότι θα διευ-
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κολυνθεί η διαδικασία ώστε να είµαστε µέσα στην ουσία των
πραγµάτων. Όταν, λοιπόν, η ουσία των πραγµάτων εξελίσσεται
µε άλλους ρυθµούς, ανάλογα µε το πότε έρχονται οι Υπουργοί,
θα πρέπει να µας δίνεται η δυνατότητα να επιλέξουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Με συγχωρείτε. Είστε παλιός κοινοβουλευτικός και το ξέρετε. Βεβαίως και έχετε
τον λόγο και έχετε και δευτερολογία. Μετά τους προτασσόµενους είτε πάρει τον λόγο ο Υπουργός είτε δεν τον πάρει, έχετε
το δικαίωµα να χρησιµοποιήσετε τη δευτερολογία. Δεν καταλαβαίνω ποιο είναι το πρόβληµα.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Γιατί δεν µε διευκολύνετε, κύριε Πρόεδρε; Στη διακριτική ευχέρεια τη δική σας και του Σώµατος είναι
να προηγηθούν οι προτασσόµενοι, να έλθουν όλοι οι Υπουργοί
και µετά να µιλήσουν οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι, οι αγορητές και οι εισηγητές ώστε να είναι πλήρης η…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Δεν είναι στη διακριτική ευχέρεια. Ο Κανονισµός είναι σαφής.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Εγώ θα παραιτηθώ και από τη δευτερολογία µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ο Κανονισµός είναι
σαφής. Μιλάνε οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι και µετά είναι
οι προτασσόµενες δευτερολογίες. Άµα το κλείσουµε όλο…
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Είναι πολύ απλό και πολύ λογικό αυτό
που ζητώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Σας είπα ότι εσείς
έχετε τη δυνατότητα να κάνετε χρήση και της δευτερολογίας
σας. Σας παρακαλώ.
Έχετε το λόγο για οκτώ λεπτά.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Νοµίζω ότι και οι άλλοι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι θα συµφωνήσουν ότι αυτή είναι πολύ πιο λογική διαδικασία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Δρίτσα, έχετε
τον λόγο για οκτώ λεπτά. Δεν θα τον πάρετε;
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Όχι τώρα.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θέλω κι εγώ
τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ορίστε, κύριε Πρόεδρε, έχετε το λόγο.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Θέλω να µε ακούσει ο κ. Δρίτσας, διότι προσβλέπω στη βοήθεια του σε κάτι.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, αυτό το νοµοσχέδιο είναι το τέταρτο στη σειρά από την Μεταπολίτευση και µετά. Τρία νοµοσχέδια που είχαν προταθεί µόνο από τις κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ
έγιναν νόµοι. Τι δηλοί αυτό; Ότι οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ τουλάχιστον είχαν την πρόθεση τα θέµατα του «πολιτικού χρήµατος»
των δαπανών των κοµµάτων και των υποψηφίων να µπουν σε κάποιο πλαίσιο νόµιµης και δηµοκρατικής αντιµετώπισης. Όµως
διαπιστώνουµε ότι παρά τους νόµους εκείνους δεν έχει αντιµετωπιστεί στην πράξη το θέµα, και µάλιστα το ΠΑΣΟΚ ως κόµµα
κατηγορείται συλλογικά για τη διαφθορά µε αφορµή κάποια ονόµατα.
Εγώ λοιπόν είπα και το επαναλαµβάνω απευθυνόµενος σ’ όλες
τις πλευρές. Για τον Τσουκάτο µιλάτε; Για το Χριστοφοράκο γιατί
δεν µιλάτε; Καθαρά πράγµατα. Μήπως θέλουµε κάτι για να γενικεύουµε και να σπιλώνουµε εκατοµµύρια οπαδών και µελών του
ΠΑΣΟΚ; Θα εξηγήσω πως λειτουργούν δυστυχώς στην Ελλάδα
τα κόµµατα διότι ο λαός νοµίζει ότι όλοι όσοι ανήκουν σε κόµµατα συµµετέχουν σε κάποιες συµµορίες. Επιστρέφω στον Χριστοφοράκο. Για ποιο λόγο πέταξε; Δεν θέλω να πω ποιοι και γιατί
τον βοήθησαν διότι δεν είµαι σε θέση να τεκµηριώσω ως νοµικός
ένα παραπεµπτικό βούλευµα. Ο νοών νοείτω.
Άρα, εάν όλοι αυτοί ήθελαν την κάθαρση, ο όποιος Τσουκάτος
αλλά και ο Χριστοφοράκος θα είχαν οδηγηθεί στο σκαµνί για να
πάνε στον Κορυδαλλό ή όχι, όπως και κάποιοι άλλοι.
Στην ίδια τακτική λένε ότι δήθεν ο Ανδρέας Παπανδρέου είχε
βάλει µία «ταρίφα» πεντακόσια εκατοµµύρια ως όριο διαφθοράς
κάποιου Ο άνθρωπος για τον οποίο άρχισε και αυτή η λασπολογία κατά του ΠΑΣΟΚ έχει αθωωθεί δικαστικώς και µάλιστα επί
κυβερνήσεων Νέας Δηµοκρατίας. Το λέω αυτό γι’ αυτούς που
πιστεύουν -και εν µέρει καµµιά φορά δεν έχουν άδικο- ότι επηρεάζεται και η δικαιοσύνη. Αθωώθηκε πρωτοδίκως, σε δεύτερο
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βαθµό και στον Άρειο Πάγο, προεδρεύοντος αν δεν κάνω λάθος
του κ. Κόκκινου. Αθωώθηκε, λοιπόν, όµως κάθε µέρα ακούµε εδώ
γι’ αυτόν τον άνθρωπο.
Πιστεύω ότι υπάρχει πολύ µεγάλη υποκρισία. Ο λαός δυστυχώς δεν µπορεί να καταλάβει, διότι εν µέσω τόσων πυρών που
δέχεται από τα ΜΜΕ-µε παραπληροφόρηση ή αποπληροφόρηση- πού να σταθεί;
Είµαι περήφανος γιατί ως Πρόεδρος της Βουλής ίδρυσα το
τηλεοπτικό κανάλι της Βουλής. Και πάνω από δεκαπέντε χρόνια
δεν πηγαίνω ούτε στα µεγάλα ούτε στα µικρά «τσοντοκάναλα».
Όµως, από εδώ µέσα ελάχιστοι από τους τριακόσιους Βουλευτές, χωρίς αίσθηση αυτοσεβασµού και σεβασµού των άλλων συναδέλφων τους γυροφέρνουν εκεί, στο «γυαλί», στα «παράθυρα», κάτω από τα πόδια των παρουσιαστών. Γιατί; Αυτό είναι δηµοκρατική συµπεριφορά; Ακούει ή µάλλον βλέπει ο απλός πολίτης τον κύριο τάδε Βουλευτή ή την κυρία δείνα και να συµπεραίνει ότι αυτοί είναι οι πολιτικοί;
Απευθύνοµαι, λοιπόν, στους πολίτες: «Γιατί στήνεστε στους
καναπέδες; Τους Βουλευτές τους στέλνετε εκεί ή εδώ στο ιερό
Βήµα της δηµοκρατίας; Γιατί δεν παρακολουθείτε από το κανάλι
της Βουλής τις συνεδριάσεις να ξέρετε τι ψηφίζεται, τι δεν ψηφίζεται, τι απόψεις διατυπώνονται;».
Πολλοί λένε: «Μα, άµα δούµε το κανάλι της Βουλής, εκεί πέρα
αλληλοβρίζονται.» Μπορεί κάποιοι έτσι να συµπεριφέρονται γιατί
εσείς τους χειροκροτείτε. Αδιαφορούν, λοιπόν και κάποιοι από
την άκρα Δεξιά είτε από άλλους χώρους και τους βλέπουµε µετά
έξω από την Αίθουσα, στο Περιστύλιο και αστειεύονται. Οι πολίτες, όµως που βλέπουν αυτές τις ψεύτικες διαµάχες, µέχρι το τελευταίο χωριό κάποια στιγµή µπορεί να «σφαγούν» αναµεταξύ
τους.
Μιλώ για υποκρισία. Γι’ αυτό θέλω να κάνω µια µεγάλη, συγκλονιστική κατά τη γνώµη µου, καταγγελία. Είχα, όπως ξέρετε,
την πρωτοβουλία και άλλοι εβδοµήντα πέντε Βουλευτές -ο κ. Χαρακόπουλος που ήταν πριν στο Βήµα είναι ένας εξ αυτών- να καταθέσουµε στην προηγούµενη Βουλή µια πρόταση νόµου. Και
έγινε ο ν.4065/2012, που ψηφίστηκε οµοφώνως. Είπαµε αυτό που
έλεγε και ο κ. Σαµαράς, πριν γίνει όµως, Πρωθυπουργός! Να
ελέγξουµε αναδροµικά την περιουσιακή κατάσταση όσων έγιναν
Πρωθυπουργοί, Υπουργοί, Αρχηγοί κοµµάτων από το 1974 µέχρι
το 2012. Να γίνει έλεγχος και στον κ. Μιχαλολιάκο και στον κ.
Καµµένο και στον κ. Κουβέλη –οι τελευταίοι που έγιναν αρχηγοί
µέχρι το 2012- και στους παλιότερους, το Μητσοτάκη το Σηµίτη,
τον Παπανδρέου, τον Κώστα Καραµανλή και όλους τους Υπουργούς.
Δεν έχω τίποτα προσωπικό µε τον άνθρωπο, αλλά πολλοί πολίτες µε ρωτούν: «Καλά για τον Καραµανλή δεν λέτε τίποτα, για
τα πεντέµισι χρόνια που κυβερνούσε;» Λέω: «Δυστυχώς δεν λέει
ούτε ο ίδιος λέξη». Και κάποιοι µπορεί να νοµίζουν ότι θα φτάσει
η χώρα σε τέτοια καταστροφή, ώστε να επανέλθει όπως ο θείος
του το 1974 για να σώσει την Ελλάδα, πάλι κάποιος Καραµανλής.
Κυρίες και κύριοι, ποια είναι η καταγγελία µου; Έπειτα από
δυόµισι χρόνια η επιτροπή που οφείλει να κάνει αυτόν τον αναδροµικό έλεγχο, όπως διάβασα χθες σε µια ηλεκτρονική εφηµερίδα, θα καλέσει να δώσουν διευκρινήσεις µόνο δύο και κανέναν
άλλο από όσους ελέγχονται. Νοµίζετε ότι θα πιστέψει ο ελληνικός λαός ότι έπειτα από δυόµισι χρόνια µια επιτροπή της Βουλής, βγάζει αυτό το πόρισµα, όταν από δω µέσα είτε ως λάσπη
είτε ως αναπόδεικτες κατηγορίες ή πραγµατικές λέγονται για
τους πάντες τα πάντα;
Και δεν είναι µόνο Βουλευτές τα µέλη της επιτροπής. Είναι και
τρεις ανώτατοι δικαστές του Αρείου Πάγου, του Συµβουλίου της
Επικρατείας, του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ένας νοµικός καθηγητής
ο Πρύτανης του Πανεπιστηµίου και ένας καθηγητής των Οικονοµικών από το Οικονοµικό Πανεπιστήµιο.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Απόστολος Κακλαµάνης καταθέτει για τα Πρακτικά τα σχετικά έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Οι άνθρωποι αυτοί αµφιβάλλω αν έχουν συµµετοχή ουσιαστική
στον υποτιθέµενο έλεγχο. Γιατί τα στοιχεία δόθηκαν από τον
Πρόεδρο της Επιτροπής µόνο στους ορκωτούς λογιστές. Οι ορ-
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κωτοί λογιστές θα πουν για τον καθένα ελεγχόµενο, αν και τι
βγαίνει και τι δεν βγαίνει από τον έλεγχο. Μα είναι γνωστό ότι ο
ορκωτός λογιστής δεν ψάχνει για «δεύτερο ταµείο», ούτε για
«διπλά βιβλία» σε µια επιχείρηση. Ο ορκωτός λογιστής εξετάζει
ό,τι επίσηµα στοιχεία του παρουσιάζονται και από εκεί βγάζει ό,τι
είναι να πει.
Προφανώς κάποιοι παραπάνω δεν ήθελαν να γίνει ο έλεγχος,
διότι αν ήθελαν στην επιτροπή ως Πρόεδρος θα ήταν κάποιος
νοµικός παραδείγµατος χάριν ο Αντιπρόεδρος και πρώην Εισαγγελέας, ο κ. Μαρκογιαννάκης, ή κάποιος που να έχει ειδική εµπειρία παραδείγµατος χάριν από οικονοµικά Υπουργεία και να
ξέρει απ’ αυτά. Τι φταίει και τι ξέρει ο κ. Γιώργος Καλαντζής ως
φαρµακοποιός, τον οποίον τιµώ ή ο µακαρίτης ο Αθανάσιος Νάκος ως πολιτικός µηχανικός; Δεν δόθηκαν καν στα µέλη της επιτροπής ένας, δυο, τρεις φάκελοι σε καθένα. Δεν δόθηκε εντολή
να ανοίξουν όλοι οι λογαριασµοί στις τράπεζες.
Εγώ το ζήτησα από την Εθνική Τράπεζα για λογαριασµό µου
και µου είπαν «ξέρετε, πριν από το 2000 δεν έχουµε ψηφιακά
στοιχεία». Χρειάστηκε να επιµείνω, να κάνω δεύτερη αίτηση, για
να µου δώσουν για το 1979 και το 1980, τη διετία πριν γίνω
Υπουργός, την κίνηση των λογαριασµών µου, που έπρεπε να
προσκοµίσω.
Έρχεται όµως ο κ. Αθανασίου Υπουργός Δικαιοσύνης και σε
άσχετο νοµοσχέδιο του κ. Γρηγοράκου περνάει τροπολογία στο
νόµο 4065/12 ότι τα δυο χρόνια πριν γίνει κανείς Υπουργός δεν
ελέγχεται τι είχε και τι δεν είχε. Όλα αυτά εγώ τα καταγγέλλω.
Είναι σκανδαλώδη.
Γι’ αυτό είπα για υποκρισία. Υποκρισία είναι επίσης, να µιλάµε
για κόµµατα, όταν ξέρουµε ότι µετά το 1974 στα κοινά είτε την
κεντρική πολιτική σκηνή είτε την τοπική αυτοδιοίκηση είτε τον
συνδικαλισµό, κανένας δεν έχει κόστος όταν ανακατεύεται όπως
πρώτα είτε στη δικτατορία είτε πιο πριν. Κάτι διακινδύνευε καθένας είτε από εκεί ανήκε είτε στην άλλη άκρη. Μετά το 1974 χρόνο
µε το χρόνο η πολιτική γίνεται καριέρα. Κάποιοι νοµίζουν ότι είναι
µόνο για ιδιοτέλεια.
Τα κόµµατά µας όπως ξέρετε όλοι -και ας µε διαψεύσει όποιος
θέλει- δεν είναι όπως τα κόµµατα όλης της Ευρώπης. Η Μέρκελ
παραδείγµατος χάριν µε έξι εκατοµµύρια µέλη του κόµµατός της
επανεκλέχθηκε σε συνέδριο εξακοσίων πενήντα ατόµων-στελεχών. Δεν ήταν µερικές χιλιάδες οπαδών, όπως εδώ που χειροκροτούν τον Αρχηγό και φεύγουν...
Δυστυχώς, στα κόµµατα στην Ελλάδα ισχύει η «ενός ανδρός
αρχή» από το 1974 και στη συνέχεια. Υπάρχει, ακόµη, µια «ηγετική οµάδα», όπως λένε. Κόσµος µπαίνει-βγαίνει χωρίς να ξέρει
ή να ξέρουν καθένα.
Θα θυµάστε, έναν συνεργάτη Υπουργού που πήγε στο Ταµείο
Παρακαταθηκών να κάνει διορισµούς εν αγνοία του. Εγώ το κατήγγειλα, αλλά είπα, δε θα χρεώσω όλους τους νεοδηµοκράτες
µ’ αυτό το όνοµα. Πρώτα απ’ όλα να αποδειχθεί αν όντως έκανε
κάτι. Όµως, απ’ αυτό το Βήµα, συχνά, δίνουµε στον απλό άνθρωπο την εντύπωση ότι όποιοι ανήκουν σε κόµµατα κάτι ζητάνε
από εκεί. Είναι, έτσι, φυσικό να θεωρεί συνενόχους, παραδείγµατος χάριν, όλους τους κοµµουνιστές αν κάποιος κάνει κάτι από
το ΚΚΕ, όλους τους συριζαίους αν κάνει κάποιος κάτι από τον
ΣΥΡΙΖΑ, όλο το ΠΑΣΟΚ αν κάνει κάτι κάποιος από το ΠΑΣΟΚ. Δεν
είναι υποκρισία, λοιπόν, αν όλα αυτά τα λέµε εδώ;
Η οικονοµική διαχείριση, λοιπόν, και ό,τι έσοδα ή έξοδα γίνονται από τα κόµµατα, δεν είναι σε γνώση ούτε των Βουλευτών
ούτε των µελών, ούτε των οπαδών του. Οι διαδικασίες είναι συγκεντρωτικές. Είτε του δηµοκρατικού συγκεντρωτισµού είτε όχι,
αυτή είναι η πραγµατικότητα. Γι’ αυτό µόνο ο όποιος είναι σήµερα µέλος σε ένα κόµµα πρέπει να εισφέρει τη συνδροµή του.
Πιστεύω ότι θα έπρεπε να υπάρχει µόνο κρατική χρηµατοδότηση και, καθόλου ιδιωτική εκτός από τη συνδροµή κάθε µέλους.
Τίποτε άλλο. Εγώ ξέρω τους παλαιούς κοµµουνιστές.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Παλιοί είµαστε κι εµείς.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κανένας δεν φοβάται να πει ότι
είναι κοµµουνιστής, ότι δίνει συνδροµή. Αλλά αν θέλουµε –όπως
άκουσα την κ. Παπαρήγα να λέει «όποιος µας δώσει, εντάξει ας
δώσει, δεν σηµαίνει ότι µας ελέγχει»- να έχουµε ανοικτό αυτό το
µικρό παράθυρο, για το κόµµα µας βοηθάµε να ανοίγει η «µπου-
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καπόρτα» όχι για το κόµµα µας αλλά παραδείγµατος χάριν για
τους Υπουργούς, κυρίως παραγωγικών Υπουργείων, που θα κάνουν δουλειές κι ας νοµίζει ο λαός ότι οι Βουλευτές µπορούν να
κάνουν κι εγώ δεν ξέρω τι…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ολοκληρώστε, κύριε
Πρόεδρε.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Τίποτα δεν κάνει ένας απλός
Βουλευτής. Αυτός που µπορεί να κάνει κάτι, αυτός που µπορεί
να συναλλαγεί, αυτός που µπορεί «να τα πάρει» ή «να τα δώσει»
είναι το λεγόµενο ηγετικό στέλεχος, αυτός που πέρασε ή πρόκειται να περάσει από παραγωγικά Υπουργεία. Αυτήν τη στρέβλωση, αυτήν την υποκρισία, ας αρχίσουµε να ξεκαθαρίζουµε
στους, πολίτες.
Εγώ, έτσι, µπορώ να γυρίζω στη Β’ Περιφέρειά µου και να
απαντώ στο λαό, να του λέω την πραγµατικότητα όπως είναι. Να
µην κάθονται όλη τη µέρα και ν’ ακούνε ό,τι τους σερβίρουν
αυτοί που έχουν αποστολή να χειραγωγούν το λαό..
Όπως βλέπετε καίγεται ο τόπος στα ανατολικά µας. Καίγεται
ο τόπος! Ο Ερντογάν προτιµάει, αντί να τα βάλει µε τους τζιχαντιστές, να τα βάλει µε τους Κούρδους, την ώρα που πήγαιναν να
λύσουν το εσωτερικό τους πρόβληµα.
Λοιπόν, από τη µια µέρα στην άλλη µπορεί να βρεθούµε µπλεγµένοι, όπως βρεθήκαµε µε τον πόλεµο του 1995 της Γιουγκοσλαβίας. Καθόµαστε πάνω σε ηφαίστειο και δεν το καταλαβαίνουµε.
Ξεκινάµε µια πορεία για το χρέος χωρίς να έχουµε «µαξιλάρι»
δικό µας -έσοδα δικά µας- να «κάτσουµε» πάνω. Για να µην παίζει
ο κάθε κατεργάρης στο Χρηµατιστήριο που είχε χθες πτώση
5,7%. Ούτε να ανεβάζουν τα spread τα οµόλογα -έφτασαν 7%.
Αν κάνουµε αυτά που γίνονταν το καλοκαίρι του ’10, τότε θα βουλιάξουµε την Ελλάδα και θα είναι υπεύθυνοι αυτοί που δεν βρίσκουν την ψυχική δύναµη να σταθούν όρθιοι αυτή τη στιγµή.
Αυτή είναι η έκκληση που µπορώ εγώ να κάνω. Σαράντα χρόνια
εδώ µέσα ο λαός της Β’ Περιφέρειας δεν βαρέθηκε να µε στέλνει. Αυτό σηµαίνει ότι, τουλάχιστον, αυτά που λέω ή αυτά που
κάνω -και µε τα λάθη µου- ανταποκρίνονται σε αυτό που είναι ο
ρόλος ενός εκπροσώπου του Έθνους, ο οποίος πρέπει να έρχεται µόνο σε αυτό το Βήµα. Γι’ αυτό ο πολίτης όταν τον βλέπει στα
διάφορα κανάλια, να τον ρωτάει: Φίλε, εγώ σε στέλνω στη Βουλή.
Τι ζητάς τον κύριο τάδε, δείνα, να «γλείφεις» για να σε βγάλει
στο γυαλί, για να σε ψηφίζω εγώ;
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία, αφού
προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής,
σαράντα έξι µαθητές και µαθήτριες και τρεις εκπαιδευτικοί από
το Γενικό Λύκειο Μελισσίων. (Β’ Τµήµα)
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Κύριε Δρίτσα, έχετε τον λόγο για οκτώ λεπτά, µε µια σχετική
ανοχή.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Δεν ξέρω πότε θα έρθει ο κ. Μητσοτάκης, για να υπερασπιστεί
τις τροπολογίες που έχει φέρει και αν θα έρθει. Εν πάση περιπτώσει, αυτές τις ηµέρες είναι σε εξέλιξη µια διαδικασία κατάργησης γενικών διευθυντών, µετάπτωσής τους σε απλούς υπαλλήλους µετά από πολύχρονη υπηρεσία σε θέσεις διευθυντικές
και επιλογής µε παράκαµψη υπηρεσιακών συµβουλίων και όλα
τα άλλα µε απόφαση Υπουργού ορισµού γενικών διευθυντών.
Ένα νέου τύπου κοµµατικό κράτος αρχίζει να οικοδοµείται και
ως µοντέλο το προτείνει ο κ. Μητσοτάκης, για να το µιµηθούν
σιγά-σιγά. Ήδη, είναι σε εξέλιξη αντίστοιχα στο Υπουργείο Πολιτισµού και σε άλλα Υπουργεία.
Οι τροπολογίες δεν είναι ο τρόπος για να ρυθµίζονται αυτά τα
πράγµατα. Επιτέλους! Έχουν συµβεί τόσα και τόσα. Διαλύεται ο
κρατικός µηχανισµός, διαλύονται οι υπηρεσίες, διαλύονται τα
πάντα. Οι εργαζόµενοι µπαίνουν σε µια διαδικασία που δεν ξέρουν τι τους ξηµερώνει την επόµενη µέρα. Τώρα έχουµε και την

359

απόλυτη κυριαρχία του Υπουργού µέσα από διάφορες δαιδαλώδεις ρυθµίσεις και καθ’ υπέρβαση όλων των κανόνων της χρηστής διοίκησης και της απολύτου διαφάνειας.
Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, χθες µίλησα για
το ίδιο θέµα που αναφέρθηκε πριν ο σεβαστός πρώην Πρόεδρος
της Βουλής, ο κ. Κακλαµάνης. Η αλλαγή που συντελέστηκε από
τον περασµένο Αύγουστο και η µετατροπή µε αυτόν τον τρόπο
του τρόπου ελέγχου και της οικονοµικής ενίσχυσης των κοµµάτων και του «πόθεν έσχες» δεν είναι απλώς και µόνο µια αλλαγή
ως προς τη σύνθεση, συµπαρασύρει και καταργεί τη διαδικασία
της οµόφωνης απόφασης του ελληνικού Κοινοβουλίου για τον
έλεγχο των δηλώσεων «πόθεν έσχες» όλων των πολιτικών προσώπων που διετέλεσαν Πρωθυπουργοί και Υπουργοί από τη Μεταπολίτευση µέχρι σήµερα, µια ιστορική και οµόφωνη απόφαση
του ελληνικού Κοινοβουλίου µε πρόταση...
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Και οι Αρχηγοί κοµµάτων.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Και οι αρχηγοί κοµµάτων, σωστά µε
διορθώνετε.
Μια διαδικασία η οποία έχει ελάχιστα προχωρήσει στην πραγµατικότητα, έχει να διανύσει µεγάλο δρόµο, καταργείται. Οριοθετείτε ως καταληκτική ηµεροµηνία αυτής της διαδικασίας την
31-12-2014. Δηλαδή µια ευκαιρία της Βουλής να στηρίξει και το
πολιτικό σύστηµα, αλλά και να βάλει τα πράγµατα στη θέση τους
σε όσους δεν ήταν συνεπείς στην υποχρέωσή τους απέναντι
στον ελληνικό λαό ακυρώνεται.
Και αυτό το περνάµε τόσο εύκολα. Και µέσα σε αυτό το φόντο,
η συζήτηση για τα οικονοµικά των κοµµάτων ή για κάθε άλλο παρεµφερές θέµα δεν µπορεί να είναι τόσο µεγάθυµη. Και δεν είναι
µισαλλοδοξία, γιατί ακούσαµε πάρα πολλά. Η εισηγήτρια µας, η
κ. Γεροβασίλη, αλλά και οι περισσότεροι από εµάς εν συνεχεία
που µιλήσαµε και χθες και σήµερα σταθήκαµε µε πολύ συγκεκριµένο τρόπο απέναντι στο νοµοσχέδιο. Είπαµε «ναι» στη µείωση της οικονοµικής ενίσχυσης των κοµµάτων, είπαµε «ναι» στον
αυστηρό έλεγχο και είπαµε «όχι» σε ρυθµίσεις που δηµιουργούν
άλλου είδους δεδοµένα.
Μην µου πείτε ότι η ιστορία µε τα κουπόνια είναι αθώα. Και δεν
είναι ένας φόβος των αριστερών κοµµάτων. Είναι θέµα αρχής. Η
οικονοµική ενίσχυση των κοµµάτων από τα απλά µέλη, από τους
φίλους, µε δύο ευρώ, µε πέντε ευρώ, µε εκατό ευρώ ή µε διακόσια ευρώ, είναι µία πολιτική πράξη, είναι µία πολιτική σχέση.
Όταν αυτήν την εµποδίζεις µε το ΑΦΜ, µε την ταυτότητα, τη διεύθυνση, το µε το ένα ή το άλλο, εξ ορισµού εµποδίζεις µία πολιτική σχέση.
Από την άλλη, ο όγκος των υποχρεώσεων που αναλαµβάνει να
διεκπεραιώσει αυτή η περίφηµη επιτροπή των δύο δικαστών είναι
τόσο µεγάλος, που θα χρειαστεί ένας µηχανισµός µε πάρα πολλούς υπαλλήλους για να διεκπεραιωθεί όλη αυτή η εργασία που
αναλαµβάνει αυτή η επιτροπή. Ποιος εγγυάται…
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Έγινε, για να µην γίνει ο έλεγχος.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, έτσι είναι. Τα είπαµε
και χθες, ότι όλα αυτά, τα βαρύγδουπα και τα πολύ καλά, σηµαίνουν στρίβειν διά του αρραβώνος. Εχθές Βουλευτής της Πλειοψηφίας είπε: «Τα λίγα τα βρίσκεις, τα πολλά είναι το δύσκολο.
Με τα πολλά τι γίνεται;».
Εµείς, λοιπόν, ρυθµίζουµε εδώ -και εκεί διαφωνούµε- µε τέτοιο
τρόπο που να εµποδίσουµε την πολιτική σχέση απλών ανθρώπων
µε τα κόµµατα – λέµε της Αριστεράς, αλλά και για όλους και για
εσάς και για όλους. Κανένα πρόβληµα.
Λέµε στη συνέχεια ότι δεν είναι δυνατόν να καθιερώνεται η οικονοµική ενίσχυση από νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου. Από
πολίτες, ναι. Ας είναι και πλούσιοι, ας είναι και εφοπλιστές, ας
είναι και βιοµήχανοι. Όµως, η εταιρεία προς τι; Τι είδους πολιτική
σχέση είναι η οικονοµική ενίσχυση από µία εταιρεία, έστω και για
το ποσό µέχρι 20.000 ευρώ. Τι είδους δικαιολόγηση έχει; Ότι
θέλει µία εταιρεία; Τι είναι η εταιρεία και θα ενισχύσει πολιτικά
κόµµατα; Τι είναι; Είναι, λοιπόν, πραγµατικά εισαγωγή του αµερικάνικου µοντέλου, έστω σε χαµηλή εκδοχή αυτήν τη στιγµή κι
ανοίγει ο δρόµος για τα υπόλοιπα.
Προς αυτήν την κατεύθυνση, λοιπόν, οι όροι πρέπει να είναι
καθαροί. Η τροπολογία που έρχεται, ώστε το ποσοστό 40% της
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συνολικής κρατικής χρηµατοδότησης να είναι ακατάσχετο και
ανεκχώρητο, θα µπορούσε να έχει τη λογική της. Γιατί πράγµατι,
κι εµείς είπαµε -αλλά φωνή βοώντος εν τη ερήµω- να ρυθµιστεί,
εφόσον όλα αυτά εξασφαλίζονται, όπως το νοµοσχέδιο αυτό
προτείνει, η προκαταβολή του 60% της ετήσιας δόσης, ώστε
κάθε κόµµα να κάνει τα κουµάντα του και να µην βρίσκεται στην
ανάγκη να αναζητά δανεισµούς ή άλλους τρόπους.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θέλω δύο λεπτά ακόµα, κύριε Πρόεδρε.
Αυτό είναι ένας ορθολογισµός διαφάνειας και δηµοκρατίας.
Αντί γι’ αυτό έρχεται η κατοχύρωση να είναι ακατάσχετη και
ανεκχώρητη. Θα µπορούσαµε να το δεχθούµε, γιατί πράγµατι
κάθε κόµµα και τα αντίπαλα κόµµατα -δεν είναι εκεί το θέµα- δεν
πρέπει να είναι υποχείριο της πίεσης των όποιων οικονοµικών
αδυναµιών κάθε φορά. Όµως, µε όρους.
Εµείς ζητάµε, για να ισχύσει αυτή η ρύθµιση του ακατάσχετου,
να έχει προηγηθεί η ρύθµιση των χρεών και των δανείων. Ζητάµε,
επίσης, να είναι απαγορευµένη η δυνατότητα -αλλά κανείς από
τους αρµόδιους Υπουργούς δεν είναι εδώ- αλλαγής αριθµού φορολογικού µητρώου των κοµµάτων.
Δεν µπορεί, όταν ένα κόµµα που έχει δηµιουργήσει χρέη και
όλα αυτά, να αλλάξει τίτλο ή να αλλάξει οτιδήποτε και τα χρέη
να παραγραφούν, γιατί τα πρόσωπα µετά τι θα αναζητήσουν; Τον
πρόεδρό του ως υπεύθυνο; Την τέως κοινοβουλευτική οµάδα;
Τον γραµµατέα; Ποιον; Θα πάνε υπέρ πατρίδος;
Η ιστορική συνέχεια, λοιπόν, αυτής της πολιτικής ευθύνης,
που εκφράζεται στο επίπεδο της οικονοµικής συναλλαγής, πρέπει να είναι κατοχυρωµένη. Τότε ναι, να υπάρχει ακατάσχετο.
Όντως! Αυτές είναι λογικές δηµοκρατικές. Δεν είναι, όµως, λογικές ψιλορυθµίσεων, ανάλογα µε τη συγκυρία και το τι ο καθένας περιµένει.
Κύριε Πρόεδρε, θα σταµατήσω εδώ και θα δευτερολογήσω,
ενώ δεν σκόπευα, για ζητήµατα τροπολογιών.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Θα ήθελα να ανακοινώσω στο Σώµα ότι ο Υπουργός κ. Μητσοτάκης ενηµέρωσε το Προεδρείο ότι θα έρθει να στηρίξει την τροπολογία του.
Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας, ο κ. Κωνσταντίνος Καραγκούνης, για οκτώ λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Χθες, επανέλαβα σε όλους τους τόνους, διότι το θεωρώ πολύ
σηµαντικό - βεβαίως δεν θα προχωρήσω περαιτέρω, γιατί πρέπει
να µιλήσουµε για το νοµοσχέδιο- και θα το τονίσω για ακόµη µια
φορά, ότι η χώρα αυτή τη στιγµή έχει ως ζητούµενο την πολιτική
σταθερότητα, γιατί αυτό συνεπάγεται και οικονοµική, αλλά και
κοινωνική σταθερότητα.
Εµείς λέµε ότι είναι πολύ σηµαντικό να υπάρχει αυτή η σταθερότητα, ειδικά αυτή τη στιγµή, γιατί η χώρα αφήνει οριστικά πίσω
τα µνηµόνια. Αυτή είναι η δική µας στόχευση. Αυτή είχαµε από
το 2012 και αυτό θα κάνουµε πράξη. Θα το κάνουµε πράξη δυο
χρόνια νωρίτερα από την καταληκτική ηµεροµηνία, που ήταν το
2016.
Θεωρούµε ότι το χειρότερο που µπορεί να κάνει η Αντιπολίτευση αυτή τη στιγµή είναι να δηµιουργεί αστάθεια, µε όπλο την
επίθεση στην ίδια τη δηµοκρατία και στον ίδιο τον κοινοβουλευτισµό. Αυτό είναι το χειρότερο που µπορεί να κάνει, να δηλητηριάζει, δηλαδή, την πολιτική ζωή.
Εµείς δεν πρόκειται να µείνουµε σε αυτά που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ.
Δεν πρόκειται να ακολουθήσουµε αυτή τη λογική, που δυστυχώς
παρατηρήθηκε τον τελευταίο καιρό. Έγινε επίθεση στους Βουλευτές, έγινε επίθεση στον ίδιο τον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας,
χθες έγινε επίθεση και στον Πρωθυπουργό της χώρας.
Δεν θα σας ακολουθήσουµε σε αυτόν τον δρόµο. Έχουµε
µπροστά µας άλλα σοβαρότερα να κάνουµε και το είπα και πριν.
Η στόχευσή µας είναι η οριστική έξοδος της χώρας από τις δεσµεύσεις. Αυτό θα δώσει τη δυνατότητα στον κόσµο να ανασάνει, στις επιχειρήσεις να ανασάνουν, αυτό που θέλει η κοινωνία,
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δηλαδή να σταθεροποιηθεί η οικονοµία και να τελειώσουµε επιτέλους µε τις δεσµεύσεις.
Όσον αφορά το νοµοσχέδιο, το οποίο είναι πραγµατικά µια πολύ σηµαντική νοµοθετική πρωτοβουλία, σε γενικές γραµµές, σε
σχέση µε τη χρηµατοδότηση των κοµµάτων και των υποψηφίων,
η Ελλάδα έχει κάνει ουσιαστικά τις επιλογές της πάνω στη βάση
ενός συστήµατος κρατικής χρηµατοδότησης από τη µία, χωρίς
ωστόσο αποκλεισµό της ιδιωτικής χρηµατοδότησης, που είναι
συµβατή µε τον εθελοντικό και συµµετοχικό χαρακτήρα των
ίδιων των πολιτικών κοµµάτων.
Στην Ελλάδα δεν πιστεύουµε ούτε σε µια ανεξέλεγκτη ιδιωτική
χρηµατοδότηση της πολιτικής, η οποία βεβαίως θα καθιστούσε
τα κόµµατα όµηρο πολύ συγκεκριµένων συµφερόντων, ούτε
όµως από την άλλη σε µια µονοσήµαντη κρατική χρηµατοδότηση, η οποία στην ουσία αφαιρεί από την πολιτική το δυναµισµό
της συµµετοχής, που είναι απαραίτητος σε µια δηµοκρατία, και
δηµιουργεί άλλου είδους εξαρτήσεις.
Πάνω σε αυτήν τη βάση η πρόκληση για το νοµοθέτη είναι να
προσαρµόζει και να βελτιώνει αυτό το µικτό σύστηµα, που είπα
νωρίτερα, και το οποίο έχουµε επιλέξει. Κατά την άποψή µου, το
ελληνικό πολιτικό σύστηµα ορθώς έχει επιλέξει αυτό το δρόµο
και είναι και πολιτικά και νοµικά και συνταγµατικά στη σωστή κατεύθυνση.
Δηλαδή, µε απλά λόγια –επειδή ο διάβολος βρίσκεται πάντα
στις λεπτοµέρειες και όχι µόνο αυτό- η πολιτική ζωή είναι κάτι το
δυναµικό, εξελίσσεται, µαθαίνει πάνω από τα λάθη και την εµπειρία των όσων έχουν προηγηθεί. Και ακριβώς επειδή µαθαίνουµε
από αυτά τα λάθη, ερχόµαστε και διορθώνουµε ή ενισχύουµε το
νοµοθετικό πλαίσιο και πολύ σωστά, λοιπόν, κάνει αυτό το νοµοσχέδιο.
Σ’ αυτήν τη λογική, βεβαίως, αντιλαµβάνοµαι και το νοµοσχέδιο. Προβαίνουµε σε σηµαντικές βελτιώσεις σε ένα υφιστάµενο
σύστηµα που κινείται στη σωστή κατεύθυνση. Με τρεις λέξεις,
οι άξονες αυτών των βελτιώσεων είναι: διαφάνεια παντού, κρατική χρηµατοδότηση η οποία δεν πνίγει, ιδιωτική χρηµατοδότηση
η οποία δεν προβληµατίζει.
Και πάνω σ’ αυτήν την κατεύθυνση, επισηµαίνω αυτό που για
µένα είναι το πολύ σηµαντικό µε βάση αυτά που σας είπα και βεβαίως, εκεί θα γίνει και γίνεται η αντιπαράθεση µε το ΣΥΡΙΖΑ:
Τέρµα τα ανώνυµα κουπόνια. Τέρµα τα τραπεζικά δάνεια µε εγγύηση την κρατική χρηµατοδότηση. Διαφάνεια ακόµα µεγαλύτερη στις χρηµατορροές –που είναι πολύ σηµαντικό- της χρηµατοδότησης. Μείωση του ποσοστού της κρατικής χρηµατοδότησης από τον προϋπολογισµό, κάτι το οποίο ζητούσε ο ελληνικός
λαός τα τελευταία χρόνια. Επίσης, για πρώτη φορά επιτρέπεται
η χρηµατοδότηση των νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου.
Βεβαίως, έχω ακούσει την κριτική όλων των κοµµάτων αλλά
και την κριτική της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, και θα έλεγα ότι
επικεντρώνεται, όπως ανέφερε και ο αξιότιµος συνάδελφος κ.
Δρίτσας, σε δύο βασικά ζητήµατα.
Πρώτα από όλα, διαφωνείτε µε την ονοµαστικοποίηση των
κουπονιών. Όχι βεβαίως µόνο εσείς, αλλά και άλλα πολιτικά κόµµατα. Και οφείλω να πω ότι εδώ δεν µπορώ να σας καταλάβω.
Δηλαδή, από τη µια µεριά λέµε ότι κοπτόµεθα για τη διαφάνεια
και από την άλλη, αντιδρούµε στο πιο προφανές µέτρο διαφάνειας, το οποίο είναι η ονοµαστικοποίηση των οικονοµικών προσφορών, των κουπονιών, ώστε να ξέρουµε ποιος δίνει τα κουπόνια.
Εγώ θεωρώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι η δηµοκρατία
είναι µια ανοικτή διαδικασία και δεν καταλαβαίνω τον όρο «φακέλωµα», στον οποίο έγινε αναφορά. Τι σηµαίνει «φακέλωµα»;
Εκτός αν φοβόµαστε και εννοείτε ότι ορισµένοι εξ αυτών οι οποίοι θα ονοµαστικοποιηθούν µε τα όποια κουπόνια του οποιουδήποτε κόµµατος είναι άνθρωποι που απασχολούν τη δηµόσια
τάξη. Μόνο έτσι µπορώ να το καταλάβω. Ένας άνθρωπος ο
οποίος δεν έχει κανένα πρόβληµα µε τη δηµόσια τάξη –δεν θέλω
να χρησιµοποιήσω τη λέξη, αλλά γι’ αυτούς που καταλαβαίνουν,
ένας νοικοκύρης- τι πρόβληµα έχει, αν θα ονοµαστικοποιηθεί το
κουπόνι; Δεν καταλαβαίνω. Γιατί φοβόµαστε;
Από την άλλη, κύριε Γκιόκα, έχουµε να κρύψουµε κάτι; Δεν νοµίζω.
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ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Να ανοίξουµε τότε το παραβάν να ψηφίζουµε φανερά!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ: Εγώ να σας πω την αλήθεια, κύριε Γκιόκα, δεν το θεωρώ αυτό «φακέλωµα». Εγώ το θεωρώ ως αποκαλυπτήρια και δεν νοµίζω ότι πρέπει να φοβόµαστε
σ’ αυτήν τη λογική. Δεν θέλουµε να κρύψουµε πάλι γνωστούς
άγνωστους.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Αριστοκρατική αντίληψη...
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ: Σ’ αυτό θα συµφωνήσω,
κύριε Δρίτσα. Αυτή είναι η δική µου άποψη.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Να καταργήσετε και το παραβάν!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Παφίλη, σας
παρακαλώ, µη διακόπτετε. Θα έχετε τον λόγο µετά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ: Θα τα πείτε, κύριε Παφίλη
µετά.
Εδώ υπάρχει χρήµα στη µέση. Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν θα
πρέπει να είναι ονοµαστικοποιηµένα. Τέλος πάντων, είναι η δική
σας άποψη. Όµως, δεν θα συµφωνήσουµε.
Τώρα να έρθω στο δεύτερο ζήτηµα της κριτικής που επισηµαίνετε και επισηµάνθηκε και από όλα τα κόµµατα. Το άκουσα,
όµως, και από τον κ. Δρίτσα νωρίτερα. Αφορά τη διαφωνία που
έχετε για τη χρηµατοδότηση των κοµµάτων από νοµικά πρόσωπα
ιδιωτικού δικαίου.
Και σε αυτό το ζήτηµα δεν µπορώ να σας καταλάβω. Βέβαια,
αντιλαµβάνοµαι –ως γενική παρατήρηση θα το πω- ότι επιβεβαιώνετε για ακόµη µια φορά τη λογική που έχετε απέναντι στην
επιχειρηµατικότητα. Θέλετε από τη µια να αναταχθεί η οικονοµία
και από την άλλη, σε κάθε έκφανση ποινικοποιείτε σε όλα τα
µήκη και τα πλάτη την επιχειρηµατικότητα και τα κέρδη. Αυτή
είναι η ουσία και νοµίζω ότι….
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Μιλάµε για πολιτική σχέση. Μπορεί µια
εταιρεία να έχει πολιτική σχέση µε κόµµα;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ: Θα σας πω κάτι, κύριε Δρίτσα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Σε ένα λεπτό τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Οι εταιρείες στις οποίες αναφέρεστε, κύριε Δρίτσα –και δεν
είναι ακριβώς εταιρείες, είναι νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου,
γιατί αυτός είναι ο όρος- κατά την άποψη µας αποτελούν πρωταγωνιστές και της οικονοµικής και της κοινωνικής ζωής και εσείς
θέλετε αυτοί οι οποίοι είναι πρωταγωνιστές να µην έχουν καµµία
σχέση µε την πολιτική και τη συµµετοχή στην πολιτική. Περί
αυτού πρόκειται.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Αυτό θέλουµε ακριβώς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Μη διακόπτετε, σας
παρακαλώ κύριε Βούτση. Αφήστε να ολοκληρώσει. Έχετε δευτερολογίες.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ: Δηλαδή, να ρωτήσω κάτι.
Να κρύβουµε τα πράγµατα κάτω από το χαλί; Δεν καταλαβαίνω.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Αυτό θέλουµε, να µην έχουν σχέση µε
την πολιτική ζωή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Βούτση, Γιατί
το κάνετε αυτό; Θα τα πείτε στη δευτερολογία σας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ: Κύριε Βούτση, να σας πω
κάτι; Είναι κακό το κέρδος, είναι κακές οι εταιρείες, είναι κακός
ο καπιταλισµός. Άκουσα να λέτε για κακή Αµερική.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Είναι κακό, αλλά αλλού είναι το θέµα,
δεν είναι αυτό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ: Δηλαδή, τι θέλουµε; Υπάρχει -λέει- ζήτηµα «αµερικανοποίησης». Τι θα κάνουµε, δηλαδή,
«κουβανοποίηση» και «κορεοποίηση» της πολιτικής ζωής;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Είναι δηµοκρατία… (δεν ακούστηκε)
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ: Εγώ, κύριε Βούτση και
κύριε Δρίτσα, είµαι στη λογική «όλα να είναι στο φως». Και δεν
έχουµε να φοβόµαστε τίποτα από τις κακές εταιρείες που λέτε
εσείς.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Κρεµαστινέ,
έχετε τον λόγο για οκτώ λεπτά, µε την ίδια γνωστή ανοχή.
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ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, κάθε νοµοσχέδιο –είναι το τέταρτο στη σειρά επί
του θέµατος της διαφάνειας, που έρχεται στη Βουλή- που προσθέτει έστω και ένα λιθάρι στη διαφάνεια θα πρέπει να το δεχόµαστε θετικά, χωρίς να πιστεύουµε, βέβαια, ότι νοµοτελειακά θα
είναι το τελευταίο. Διότι, αφού έχουν έρθει τέσσερα, λογικά θα
πρέπει να περιµένει κανένας και το πέµπτο, κάποια στιγµή.
Γιατί, προφανώς, τίποτα δεν είναι τέλειο σε καµµία χώρα του
κόσµου -και γιατί να είναι τέλειο στη δική µας- σε όλα τα καθεστώτα, δηµοκρατικά και µη δηµοκρατικά. Μαύρα πρόβατα υπάρχουν παντού και άσπρα πρόβατα υπάρχουν παντού. Το να γενικεύει, όµως, κάποιος βλέποντας ένα µαύρο πρόβατο και να αποκαλεί όλους µαύρα πρόβατα είναι λάθος, κάνει κακό σε όλους
και κυρίως κάνει κακό στο δηµοκρατικό πολίτευµα.
Επειδή ακούγονται πολλά, καλό είναι οι καταγγελίες να γίνονται, αλλά να είναι ακριβείς και επώνυµες. Διότι, όταν γίνονται καταγγελίες αόριστες, αυτό που ο κόσµος λέει «λάσπη που πετιέται
διάχυτα, στον ανεµιστήρα», η λάσπη πλήττει ακόµα και αυτόν
που καταγγέλλει.
Εάν, λοιπόν, υπάρχει καταγγελία ή οποιοδήποτε θέµα, ακόµα
και για τους Βουλευτές, πρέπει να είναι συγκεκριµένη. Διότι όταν
είναι συγκεκριµένη, έχει και αποτέλεσµα. Εάν δεν είναι συγκεκριµένη, το αποτέλεσµα είναι να διαπληκτίζονται οι Βουλευτές στα
διάφορα κανάλια και πραγµατικά, όπως είπε ο κ. Κακλαµάνης,
µε το σύστηµα αυτό πλήττεται το δηµοκρατικό πολίτευµα. Και
τότε ο κόσµος λέει «να ποια είναι η ποιότητα των Βουλευτών,
ανεξαρτήτως κόµµατος».
Όσον αφορά τα θετικά σηµεία του χώρου τουλάχιστον όπου
εγώ βρίσκοµαι, πρέπει να αναφέρω ότι το ΑΣΕΠ δεν ήταν µικρό
βήµα για την ελληνική πραγµατικότητα. Διότι µέχρι τότε ξέρουν
όλοι πώς γινόντουσαν οι διορισµοί. Ολόκληρα Υπουργεία καταλαµβάνοντο από την περιοχή που κατήγετο ο Υπουργός. Αν ήταν
από τη Μεσσηνία ήταν της Μεσσηνίας το Υπουργείο. Αν ήταν
από την Ηλεία, ήταν της Ηλείας το Υπουργείο.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Από την Αιτωλοακαρνανία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ: Από την Αιτωλοακαρνανία.
Αυτή ήταν η κατάσταση.
Όταν, λοιπόν –και αυτό το καταθέτω, γιατί υπάρχει στα Πρακτικά της Βουλής- ο Αναστάσιος Πεπονής εισηγήθηκε τον περίφηµο «νόµο Πεπονή», αν θυµόσαστε, το έκανε µόλις είχαν κερδηθεί οι εκλογές του 1993. Όλοι οι κοµµατικοί παράγοντες έλεγαν ότι θα έπρεπε ο νόµος να περάσει στο τέλος της τετραετίας,
για να γίνουν και οι σχετικοί διορισµοί κατά τη διάρκεια της τετραετίας.
Ο Αναστάσης Πεπονής, σε πλήρη αντίθεση, είπε στον Ανδρέα
Παπανδρέου, «ή τώρα ο νόµος ή εγώ παραιτούµαι». Και το πλήρωσε, γιατί δεν εξελέγη Βουλευτής στις εκλογές µετά τη ψήφιση
του «νόµου Πεπονή» και αυτός ήταν ένας λόγος που τον οδήγησε µε την πικρία, µέχρι τέλος στην κατάθλιψη, από την οποία
και κατέληξε. Αυτά για την ιστορία.
Και ο Ανδρέας Παπανδρέου, παρουσία µου, του απήντησε –
για να τον καθησυχάσει προφανώς- «γι’ αυτό σε διόρισα Υπουργό, για να περάσεις τον νόµο». Οπότε ηρέµησε ο Πεπονής. Γιατί
νόµιζε ότι ο Παπανδρέου θα υποχωρούσε στις κοµµατικές πιέσεις και θα έκανε αθρόα διορισµούς στην τριετία, τετραετία –
όσο ήταν- και µετά θα ψηφιζόταν κάποια στιγµή ο νόµος.
Υπάρχουν, δηλαδή, και παραδείγµατα τα οποία πρέπει να τα
επικαλούµαστε για να τα θυµόµαστε. Διότι διαφορετικά δεν θα
µείνει τίποτα όρθιο εδώ µέσα.
Μεγάλη συζήτηση γίνεται για διάφορα θέµατα. Λέµε για την
πλουτοκρατία. Ποια είναι η πλουτοκρατία; Από ποιο εισόδηµα
και πάνω είναι η πλουτοκρατία; Και πώς αυτή η πλουτοκρατία
παρεµποδίζει τον κοινοβουλευτισµό ή φέρνει νοµοσχέδια που
την βολεύουν κατά κάποιο τρόπο; Πρέπει να λεχθούν ονοµατεπώνυµα, δεν γίνεται διαφορετικά. Αλλιώς είµαστε όλοι συνυπεύθυνοι.
Και το πιο απλό πράγµα, τα κουπόνια -όπου γίνεται µεγάλη συζήτηση για το αν θα είναι επώνυµα, αν θα είναι ανώνυµα κ.λπ.ας είναι τουλάχιστον αριθµηµένα από την εφορία, να υπάρχει
διαφάνεια µέσα στο ίδιο το κόµµα. Μπορείτε να µου πείτε όταν
εκδίδονται κουπόνια πού αποδίδει λογαριασµό αυτός που τα
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παίρνει σε ποιους, σε ποιο κόµµα, ποιος τα ελέγχει; Αυτή είναι η
διαφάνεια. Διαφάνεια δεν είναι µόνο το να συζητάµε και να λέµε
αν έχει ονοµατεπώνυµο το κουπόνι.
Όσον αφορά τώρα τις εταιρείες, οι εταιρείες ακόµα και οι ανώνυµες έχουν µετόχους. Εάν, λοιπόν, ο νόµος των εταιρειών προβλέπει να χρηµατοδοτούν κόµµατα, υποχρεωτικά πρέπει να
ξέρουµε και ποιοι είναι οι µέτοχοι της εταιρείας. Δηλαδή, θα πρέπει να µην δέχεται χρηµατοδότηση από εταιρείες ένα κόµµα,
όταν δεν γνωρίζει εάν είναι offshore εταιρεία, εάν είναι εταιρεία
εντός της χώρας και ποιοι ακριβώς βρίσκονται µέσα σε αυτήν.
Το ιδεώδες θα ήταν να υπήρχε τέτοια οικονοµία η οποία να
µπορεί να χρηµατοδοτεί τα κόµµατα και να απαγορεύεται ρητώς
οτιδήποτε άλλο. Αυτό θα ήταν το ιδεώδες. Όµως, εφόσον το ιδεώδες δεν επιτυγχάνεται, ας γίνει τουλάχιστον το εφικτό.
Ποιο είναι το εφικτό; Το εφικτό είναι τουλάχιστον τα κουπόνια
των κοµµάτων να είναι καθαρά. Ακόµα και αν δεν έχουν ονόµατα,
που λέει ο λόγος. Δεν είναι εκεί το θέµα. Το θέµα είναι πόσα εισπράττει το κόµµα, από ποιους τα εισπράττει, ποιοι πραγµατικά
τα παίρνουν και πού πάνε τα λεφτά του κόµµατος. Αυτό δεν πρέπει να προβλέπει ένας νόµος για διαφάνεια;
Βλέπουµε, λοιπόν, ότι υπάρχουν πολλά που πρέπει να γίνουν.
Όµως οπωσδήποτε το νοµοσχέδιο αυτό είναι ένα βήµα προς τη
σωστή κατεύθυνση.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Και εµείς ευχαριστούµε τον κ. Κρεµαστινό.
Τον λόγο έχει η Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Κουντουρά, για οκτώ λεπτά.
ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Όπως τοποθετήθηκε ο εισηγητής µας ο κ. Δηµαράς -και χθες
και σήµερα- για το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο για τα οικονοµικά
των κοµµάτων, είµαστε επιφυλακτικοί στα άρθρα 5 και 7 και καταψηφίζουµε τα άρθρα 14, 19 και 21.
Επίσης, θα αναφερθώ στις τροπολογίες οι οποίες έχουν γίνει
δεκτές. Αποδεχόµαστε την τροπολογία 1874. Αφορά µια νέα επιτροπή στο Υπουργείο Εσωτερικών για τη σύνταξη κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, ενώ καταργούνται οι παλαιότερες σχετικές
επιτροπές που είχαν συσταθεί πρόσφατα, το 2010 και το 2011.
Το σηµαντικό, όµως, είναι ότι µε το άρθρο 3 επεκτείνεται η δυνατότητα ρύθµισης ληξιπρόθεσµων οφειλών προς τους δήµους
και τα νοµικά πρόσωπα και φορείς. Αν και αυτό θα προκαλέσει
απώλεια εσόδων από την απαλλαγή ή µείωση των προσαυξήσεων από την εκπρόθεσµη καταβολή των ληξιπρόθεσµων οφειλών δεδοµένης της οικονοµικής κατάστασης που βρίσκονται οι
πολίτες, την κάνουµε δεκτή αρκεί η απώλεια να µην αναπληρωθεί
από µείωση µισθολογικού κόστους, µειώσεις µισθών ή απολύσεις στους εργαζόµενους στους δήµους.
Με την τροπολογία 1894 διευκολύνονται οι δράσεις που χρηµατοδοτούνται από το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων και
αφορούν την αντικατάσταση των συστηµάτων θέρµανσης από
συστήµατα θέρµανσης µε φυσικό αέριο. Συγκεκριµένα ορίζονται
οι Εταιρείες Παροχής Αερίου ως φορείς υποδοχής των αιτήσεων
ένταξης, ως φορείς πιστοποίησης της αντικατάστασης και ως
φορείς κατανοµής της χρηµατοδότησης. Είναι επίσης µία διάταξη που αποδεχόµαστε.
Την τροπολογία 1895 που καταθέσατε δεν έχουµε λόγο να µην
τη δεχθούµε. Όµως εδώ έχω µία απορία, κύριε Υπουργέ. Ρυθµίζετε τα χρέη του 2013-2014, προκειµένου να γίνουν οι µεταφορές των µαθητών. Τι γίνεται µε τα χρέη των προηγούµενων ετών;
Χρωστάτε χρήµατα σε αυτούς τους ανθρώπους γι’ αυτό είναι και
δυσαρεστηµένοι. Αυτή η τροπολογία ρυθµίζει µόνο συγκεκριµένο χρέος, δεν ρυθµίζει και το παλιό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών): Θα σας
δώσει µια απάντηση ο Αναπληρωτής Υπουργός µετά.
ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ: Περιµένω µια απάντηση.
Την τροπολογία 1896 αφού αφορά µετακίνηση αρµοδιοτήτων
εσωτερικών δοµών του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης
δεν έχουµε λόγους να µην τη δεχθούµε.
Με τις παραγράφους 1 και 2 της τροπολογίας 1819 συµφωνούµε.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Αποσύρατε την τροπολογία µε αριθµό 1902.
Θέλω να µιλήσω για την τροπολογία που έχει καταθέσει η κ.
Χρυσοβελώνη, δηλαδή την µε αριθµό 1904 τροπολογία. Αυτή η
τροπολογία αφορά το θέµα των διοδίων. Έχει καταγγείλει η κ.
Χρυσοβελώνη ότι ενώ υπάρχει ρύθµιση στη σύµβαση για αναλογική χρέωση των χρηστών, αυτό δεν τηρείται. Είναι πολύ σοβαρό
γιατί έτσι µπαίνουν εξωφρενικά διόδια στο Μοσχοχώρι και ο Μαλιακός-Κλειδί έχει µεγάλο πρόβληµα. Το λέω γιατί δεν έγινε
δεκτή και θέλω να ακουστεί.
Από εκεί και πέρα, η θέση µας είναι ότι το καταψηφίζουµε επί
της αρχής. Συµφωνούµε µε τα άρθρα που σας ανέφερα και καταψηφίζουµε τα συγκεκριµένα πάλι άρθρα που σας ανέφερα.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Και εµείς ευχαριστούµε την κ. Κουντουρά.
Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Λαϊκού
Συνδέσµου Χρυσή Αυγή, κ. Μιχαήλ Αρβανίτης, για οκτώ λεπτά.
ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ-ΑΒΡΑΜΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ο χρόνος είναι ελάχιστος βέβαια.
Θα αναφερθώ στις τροπολογίες, αλλά πρωτίστως ήθελα να
ενηµερώσω το Σώµα της Βουλής των Ελλήνων γι’ αυτά τα οποία
συνέβησαν χθες στη Σερβία και στην Αλβανία. Δηλαδή, κατά τη
διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνος µεταξύ Σερβίας και Αλβανίας ο
αδελφός του Αλβανού Πρωθυπουργού εξαπέλυσε ένα τηλεκατευθυνόµενο ελικοπτεράκι µε µια τεράστια σηµαία της µεγάλης
Αλβανίας όπου συµπεριλαµβάνονταν εκτός από το Κόσοβο και
η Ήπειρός µας, η ελεύθερη Ήπειρος και η Κέρκυρα. Αυτό είναι
το ευχαριστώ των Αλβανών γιατί ήρθαν εδώ ψειριασµένοι, πεινασµένοι και φοβισµένοι και τους κάναµε ανθρώπους.
Επίσης, το ίδιο βράδυ από το Αργυρόκαστρο ξεκίνησαν χίλιοι
περίπου Αλβανοί και πήγαν στο χωριό Δερβιτσάνη µε αυτοκίνητα,
τροµοκράτησαν τη νύκτα τους κατοίκους και έσπασαν την πινακίδα που δείχνει Δερβιτσάνη, περαιτέρω τραυµάτισαν έναν και
κατέστρεψαν αυτοκίνητα. Αυτοί είναι οι φίλοι µας οι Αλβανοί που
βοηθάµε τώρα τα τελευταία χρόνια! Να το έχει υπ’ όψιν η Βουλή
των Ελλήνων.
Καταθέτω και τα δύο στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Μιχαήλ Αρβανίτης-Αβράµης
καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα
οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Θα αναφερθώ εν τάχει, όσο µου επιτραπεί από το χρόνο, στις
σηµειώσεις που έχω κρατήσει για τις τροπολογίες.
Άκουσα και τον κ. Κρεµαστινό και εξεπλάγην προηγουµένως
γιατί επέµενε στο θέµα των κουπονιών. Χθες όταν έκανα γενικές
επισηµάνσεις επί του νοµοσχεδίου αναφέρθηκα σε γενικά θέµατα, αλλά τέλος πάντων στην ουσία. Δεν φαντάζοµαι η Κυβέρνηση να δεχθεί την πρότασή µου για το άρθρο 5 που είναι λογικότατη. Λέτε εδώ ότι «κατ’ εξαίρεση των διατάξεων των παραγράφων 1,2 και 3 του παρόντος άρθρου τα πολιτικά κόµµατα και
οι συνασπισµοί κοµµάτων δύνανται να διοργανώνουν εξορµήσεις
µε σκοπό την οικονοµική τους ενίσχυση» κ.λπ.. «Το σύνολο των
εσόδων κάθε πολιτικού κόµµατος και συνασπισµού κοµµάτων
από τη διοργάνωση των εξορµήσεων µε σκοπό την οικονοµική
τους ενίσχυση δεν µπορεί να υπερβαίνει κατ’ έτος το ποσόν των
150.000 ευρώ».
Αν θέλετε, ακούστε µε, κύριε Υπουργέ.
Δεν το συζητώ αυτό, το είπα και χθες. Αυτό εδώ, όµως, είναι
ένα φακέλωµα. Γιατί δεν καταργείτε και τη δεύτερη περίοδο της
παραγράφου 4, που λέει «σε αυτά είναι υποχρεωτική η αναγραφή του ονοµατεπωνύµου και του αριθµού φορολογικού µητρώου» -µόνο το ποινικό µητρώο δεν ζητάτε, το είπα και χθες- «ή
του δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας του αγοραστή-χρηµατοδότη»;
Δηλαδή, τι γίνεται εδώ; Οι υπάλληλοι του ευρυτέρου δηµοσίου
τοµέως θέλουν να ενισχύσουν τη Χρυσή Αυγή, τον ΣΥΡΙΖΑ, το
ΚΚΕ, τη Νέα Δηµοκρατία, τον οποιονδήποτε. Θα πρέπει να φακελωθούν αυτοί; Γιατί θα περάσουν από την Επιτροπή Ελέγχου
τα ονόµατα και θα δουν ότι υπάλληλοι του ευρυτέρου δηµοσίου
τοµέως έχουν χρηµατοδοτήσει µε 20, 40, 100 ευρώ τη Χρυσή
Αυγή. Α, αυτοί είναι χρυσαυγίτες, κάτσε να δούµε πού θα πάνε
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και τι τύχη θα έχουν!
Όχι, δεν λέω απλώς ότι είναι αντιδηµοκρατικό, είναι ανήθικο
και στρέφεται ευθέως κατά της Χρυσής Αυγής, η οποία ξέρετε
ότι δεν έχει πόρους άλλους παρ’ εκτός εκείνων των αποζηµιώσεων των Βουλευτών της. Πώς είναι δυνατόν ποτέ εγώ να ζητήσω από κάποιον που θα έρθει 10 ευρώ και να του πω «δώσε
µου τον αριθµό ταυτότητός σου»; Ο άνθρωπος, δηµόσιος υπάλληλος κ.λπ., θα κουµπωθεί και µε το δίκιο του. Γιατί αυτό είναι
πογκρόµ και πρόθεση φακελώµατος! Στοιχειώδεις κανόνες αξιοπρεπείας και ηθικής τάξεως επιβάλλουν να εξαλειφθεί αυτή η
δεύτερη περίοδος της παραγράφου 4 και να συµπεριληφθεί εδώ
το εξής: «κατ’ εξαίρεση των διατάξεων των παραγράφων 1, 2, 3
και 4 του παρόντος». Δεν πιστεύω ότι θα το κάνετε, δεν το πιστεύω.
Στη Μαριούπολη, χθες, οι φίλοι του κ. Βενιζέλου σκότωσαν
επτά Έλληνες. Επτά Έλληνες! Εµάς ειδικά µάς πονάει όταν χάνεται, χύνεται ελληνικό αίµα, µάς πονάει. Τους σκότωσαν οι φίλοι
του κ. Βενιζέλου, ο οποίος είναι και αντιναζί -λέει- και χαρακτηρίζει εµάς ναζί, τους Έλληνες πατριώτες! Τι να πω! Πού έχουµε
φτάσει!
Έχω τέσσερα ακόµα λεπτά, θα προσπαθήσω εν τάχει να αναφερθώ στις τροπολογίες που έχω σηµειώσει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Για το νοµοσχέδιο να
πείτε, κύριε συνάδελφε.
ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ-ΑΒΡΑΜΗΣ: Ναι, κύριε Πρόεδρε, και πιστεύω να µου δώσετε και κανένα λεπτό παραπάνω.
Αρχικά θα αναφερθώ στην τροπολογία 1895, η οποία αφορά
τις σχετικές δαπάνες για τη µεταφορά µαθητών των δηµοσίων
σχολείων. Το ζήτηµα της µεταφοράς µαθητών δηµοσίων σχολείων είναι κάτι που έχει απασχολήσει στο παρελθόν. Δυστυχώς
δεν θα µπορούσε να φανταστεί κανείς ότι εν έτει 2014 στα ελληνικά σχολεία υπάρχει πρόβληµα µεταφοράς µαθητών. Διαλύονται στην κυριολεξία οι µαθητές και οι οικογένειές τους, όχι µόνο
στην επαρχία, αλλά ακόµη και σε περιοχές της Αττικής. Παιδιά
αναγκάζονται να περπατούν χιλιόµετρα για να µπορέσουν να
φτάσουν στο σχολείο τους και αυτό γιατί, δυστυχώς, η ανάλγητη
ελληνική πολιτεία δεν είναι σε θέση να παρέχει ούτε αυτή τη βασική υποστήριξη στους µαθητές.
Η διακηρυγµένη θέση µας είναι υπέρ του δηµοσίου χαρακτήρα
όλων των βασικών και κρισίµων κρατικών υποδοµών, των µέσων
µαζικής µετακίνησης των µαθητών εν προκειµένω και υπέρ του
δηµοσίου χαρακτήρος της παιδείας. Ως εκ τούτου, αντικρούουµε
σθεναρά το µνηµονιακό πνεύµα και γράµµα της αντίληψης το
οποίο εκφράστηκε µε κάποιες απαράδεκτες υπουργικές αποφάσεις και επιδιώκει τη βίαιη περικοπή των προσφεροµένων µαθητικών δροµολογίων, µειώνοντας τον αριθµό των µεταφεροµένων
µαθητών.
Αυτή η κατάσταση θα έχει ως συνέπεια την επιβάρυνση του
ελληνικού οικογενειακού βαλαντίου και τη µειωµένη προσέλευση
µαθητών στα, ήδη, υποβαθµισµένα, υπερπληθυσµένα και ανεπαρκή εξαιτίας της λαθροµετανάστευσης δηµόσια σχολεία, γεγονός που θα επιτρέψει την πλήρη ανάδυση και επικράτηση της
ιδιωτικής παιδείας.
Τώρα έρχεστε να δώσετε µία λύση, υποτίθεται, στο πρόβληµα
της δωρεάν µεταφοράς µαθητών µε µία τροπολογία µε την οποία
ουσιαστικά µετακινείτε το θέµα στους περιφερειάρχες. Το ζήτηµα είναι να καλυφθούν οι δαπάνες για τις µεταφορές όλων των
µαθητών και όχι να µείνουν απ’ έξω µαθητές, όπως έχει γίνει στο
παρελθόν.
Ο Λαϊκός Σύνδεσµος Χρυσή Αυγή, µε ερωτήσεις του στη
Βουλή, µε παρεµβάσεις του στα περιφερειακά και δηµοτικά συµβούλια, έδωσε µάχες για το σοβαρότατο αυτό ζήτηµα. Με αυτό
το σκεπτικό και µόνο θα ψηφίσουµε «ναι» στην τροπολογία, µε
γνώµονα το καλό των Ελλήνων µαθητών και της ελληνικής οικογένειας.
Σε σχέση, τώρα, µε την τροπολογία 1896/99, που αφορά το
ζήτηµα της συγκρότησης και λειτουργίας του Δευτεροβάθµιου
Πειθαρχικού Συµβουλίου, µε µια πρώτη ανάγνωση, δείχνει ότι
είναι κάτι µε το οποίο δεν πρέπει να υπάρχει κανείς που να διαφωνεί στην ουσία. Όµως σε καθετί που φέρνετε µε πλάγιο τρόπο, στην ουσία περνάτε απαιτήσεις της τρόικας για απολύσεις
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και αποµακρύνσεις υπαλλήλων.
Έχουµε γενικά κρίνει το ζήτηµα της αξιολόγησης ως αντιπαραγωγικό, µε τιµωρητικό χαρακτήρα για τους δηµοσίους υπαλλήλους, χωρίς ταυτόχρονα να τους δίνει κάποιο κίνητρο για να
αυξήσουν την παραγωγικότητά τους και την εν γένει απόδοσή
τους. Καταψηφίζουµε την ως άνω τροπολογία.
Επίσης, καταψηφίζουµε την τροπολογία 1898/100.
Όσον αφορά την τροπολογία 1874/96 που αφορά διάφορα ζητήµατα αρµοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών, θέλω να πω
ότι οι ρυθµίσεις είναι άσχετες µεταξύ τους και δεν µπορούµε να
ψηφίσουµε ξεχωριστά καθεµία.
Επίσης, η τροπολογία 1894/97 αφορά τη χρηµατοδότηση από
το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων για αντικατάσταση συστηµάτων θέρµανσης πετρελαίου κ.λπ.. Το όλο κακό έχει ξεκινήσει
από το γεγονός ότι είµαστε ίσως µεταξύ των τριών ή τεσσάρων
χωρών που πληρώνουµε πιο ακριβά το φυσικό αέριο από όλες
τις άλλες. Και όλα αυτά τα κακά έχουν προέλθει από πού; Από
τις κακές ρυθµίσεις, τις οποίες έκαναν εξαναγκαζόµενοι κάποιοι
πρωθυπουργοί. Έχει παγώσει πλέον το ζήτηµα για τον αγωγό
Πύργος-Αλεξανδρούπολη, ενώ επίσης έχουµε υπαχθεί στους
Αζέρους, οι οποίοι είναι σύµµαχοι των Τούρκων. Αυτά τα ευκόλως εννοούµενα παραλείπονται, δεν υπάρχει ζήτηµα. Τι άλλο να
πω, για τη ΔΕΣΦΑ, για όρους κ.λπ.; Καταψηφίζουµε και αυτήν
την τροπολογία.
Τέλος, είναι η τροπολογία 1902/101 για τους ΟΤΑ. Συµπροσθέτως, η χώρα µας είναι σε αυτόν τον τοµέα είκοσι µε είκοσι
πέντε χρόνια πίσω από τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Χιλιάδες είναι οι παράνοµες χωµατερές ανά την επικράτεια, ενώ
ακόµη και οι λεγόµενες νόµιµες είναι στις περισσότερες των περιπτώσεων ΧΥΤΑ και όχι ΧΥΤΥ, όπως επιβάλλεται. Αυτά ήθελα να
πω σε γενικές γραµµές. Καταψηφίζουµε την τροπολογία, γιατί
αποτελεί έναν εµπαιγµό και τίποτε άλλο πέραν αυτού.
Τη γενική θεώρηση την έκανα χθες εις ώτα βεβαίως µη
ακουόντων, αλλά σήµερα ζητώ τουλάχιστον να είναι ανεωγµένα
τα ώτα όσον αφορά την παράγραφο που σας είπα για τα κουπόνια. Μην φακελώνετε, µην τροµοκρατείτε τον κόσµο. Αρκετά τον
τροµοκρατήσατε µε δύο δολοφονίες των δύο παιδιών µας στο
Νέο Ηράκλειο. Όχι άλλες πιστολιές στον κόσµο, όχι φακελώµατα, όχι πογκρόµ!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Τον λόγο έχει ο συνάδελφος και Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Δηµοκρατικής
Αριστεράς κ. Τσούκαλης για οκτώ λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Τοποθετηθήκαµε θετικά επί της αρχής του νοµοσχεδίου και
θα ήθελα να αιτιολογήσω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τη συγκεκριµένη τοποθέτηση και την αντιδιαστείλω µε την τοποθέτηση
όσων κοµµάτων ψήφισαν κατά.
Στις 8 Ιουλίου 2010, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι τέσσερις τότε Βουλευτές της Δηµοκρατικής Αριστεράς καταθέσαµε µία ερώτηση, την οποία θα καταθέσω και στα
Πρακτικά. Τίτλος: «Αναθεώρηση του ν.3202/2003 για τη χρηµατοδότηση των πολιτικών κοµµάτων». Τον Ιούλιο του 2010 αναφέραµε στην ερώτηση: «Σύµφωνα µε την πρόσφατη έκθεση της
Επιτροπής GRECO του Συµβουλίου της Ευρώπης σχετικά µε τη
διαφάνεια στην Ελλάδα, η χρηµατοδότηση των πολιτικών κοµµάτων και ιδιαίτερα ο ν.3202 για τις δηµοτικές και τοπικές εκλογές απέχει πολύ από τις κατευθυντήριες γραµµές του Συµβουλίου της Ευρώπης». Συνεχίζει πιο κάτω, περιγράφοντας το περιεχόµενο της συγκεκριµένης έκθεσης: «Συγκεκριµένα, περιλαµβάνει δεκαέξι προτάσεις, µεταξύ των οποίων την επιµήκυνση»
κ.λπ.. Και καταλήγει η ερώτηση: «Ερωτώνται οι κύριοι Υπουργοί
Εσωτερικών και Δικαιοσύνης: Προτίθεστε να προβείτε σε άµεση
υποβολή νοµοθετικής πρότασης για την αναθεώρηση του
ν.3202/2003, ώστε να ενσωµατωθούν οι προτάσεις της Επιτροπής GRECO στην εθνική µας νοµοθεσία; Και αν ναι, πότε; Πότε
θα ολοκληρωθεί η µετάφραση των εκθέσεων;» κ.ο.κ..
Η απάντηση που λάβαµε τότε µόνο από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, του κ. Καστανίδη, έλεγε: «Τέλος, όσον αφορά την ολοκλήρωση της µετάφρασης των εκθέσεων της Επιτροπής GRECO,
σας γνωρίζουµε ότι αυτή µόλις ολοκληρώθηκε από τη µεταφραστική υπηρεσία και προτιθέµεθα να προβούµε στην ανάλογη νο-
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µοθετική ρύθµιση.».
Η συγκεκριµένη πρόταση περιελήφθη και στη συµφωνία της
τρικοµµατικής προς την κατεύθυνση της αλλαγής του θεσµικού
πλαισίου.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η συγκεκριµένη
υποχρέωση της χώρας έχει εισαχθεί ως προαπαιτούµενο για την
εκταµίευση των δόσεων. Το έχω πει και άλλες φορές από αυτό
το Βήµα, είναι ντροπή για το πολιτικό σύστηµα, ντροπή για τη
χώρα, η αυτονόητη υποχρέωση να έρχεται ως προαπαιτούµενο.
Έχω την υποχρέωση, όµως, να επισηµάνω κάποια πράγµατα.
Ακούστηκε, κατά κόρον από την πλευρά της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, ότι ουσιαστικά εισάγεται αµερικανοποίηση του πολιτικού συστήµατος όσον αφορά τη χρηµατοδότησή του. Ουδέν
αναληθέστερο αυτού, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Ίσως δεν
γνωρίζετε το πλαίσιο του αµερικανικού συστήµατος, γι’ αυτό
ακριβώς το λέτε. Εδώ αναφερόµαστε στην εισαγωγή ενός πλαισίου το οποίο ισχύει σε όλες τις χώρες της Ευρώπης και µάλιστα
έχει…
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Σε είκοσι από τις είκοσι επτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Μπράβο, σχεδόν σε όλες.
Και µάλιστα αναφερόµαστε σε απόφαση του Συµβουλίου της
Ευρώπης, τη σύσταση 4(2003). Το ίδιο σύστηµα ισχύει σε όλες
τις σκανδιναβικές χώρες, στη Γερµανία, στη Γαλλία, στη Μεγάλη
Βρετανία και επειδή θα πρέπει κάποια στιγµή να συζητούµε µε
ευρωπαϊκούς όρους, καλό θα είναι να συζητούµε επί της ουσίας.
Καταθέτω την ερώτηση στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Νικόλαος Τσούκαλης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το πλαίσιο που ρυθµίζει το πολιτικό χρήµα, κυρίως στη χώρα µας, είναι το πλαίσιο αυτό που
έχει υποστεί την πιο βάναυση, την πιο απροκάλυπτη παραβίαση.
Για ποιο λόγο συµβαίνει αυτό; Είναι απολύτως κατανοητό. Σε µία
χώρα όπου είχε επικρατήσει από άκρο εις άκρο το πελατειακό
σύστηµα, σύστηµα το οποίο ήταν πολύ ακριβό, απαιτούσε χρηµατοδότηση προκειµένου να επιβιώσει, γι’ αυτό ακριβώς παραβιαζόταν. Όταν εισήλθαµε στην περίοδο της κρίσης και στέρευσε
το χρήµα, το σύστηµα αυτό άρχισε να κλονίζεται και αρχίζει να
καταρρέει, ακριβώς λόγω έλλειψης λιπαντικών ή, αν θέλετε, καυσίµου, που είναι το χρήµα. Ας συζητήσουµε, λοιπόν, αυτή την
κρίσιµη στιγµή το τι πρέπει να γίνει στη χώρα.
Επίσης, είναι λάθος να αξιολογούµε ένα νοµοθετικό πλαίσιο,
µόνο και µόνο επειδή προβλέπουµε ότι δεν θα τηρηθεί ή επειδή
στο παρελθόν είχε κατακρεουργηθεί. Η δουλειά της Αίθουσας
αυτής και των Βουλευτών είναι να οριοθετεί µε τη µεγαλύτερη
σαφήνεια το πλαίσιο ως στοιχείο άµυνας, αν θέλετε, αξιολόγησης και περιορισµού των αυθαιρεσιών της εκτελεστικής εξουσίας.
Με αυτήν, λοιπόν, την έννοια η Δηµοκρατική Αριστερά ψηφίζει
το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο, εντοπίζοντας τις αδυναµίες, ζητώντας βελτιώσεις από τον κύριο Υπουργό και ευελπιστούµε ότι
µέχρι την τελευταία στιγµή θα κάνετε αυτές τις βελτιώσεις,
ούτως ώστε να µπορούµε και στη συνέχεια να αξιολογούµε και
τη συµπεριφορά της εκτελεστικής εξουσίας ή των αρµόδιων επιτροπών στην υλοποίηση του συγκεκριµένου πλαισίου.
Κατόπιν τούτου, πραγµατικά παραξενεύοµαι για το «όχι» της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης στον συγκεκριµένο νόµο, τη στιγµή
µάλιστα που το βασικό αίτηµα ήταν η ενσωµάτωση δεκαέξι συστάσεων της Επιτροπής GRECO. Αυτό συµβαίνει. Δεν είναι πλήρες.
Είπε χθες ο εισηγητής µας, ο κ. Κυρίτσης, ότι η πρόταση νόµου την οποία έχουµε καταθέσει, η οποία αποτελείται από σαράντα δύο άρθρα, είναι πληρέστερη του συγκεκριµένου πλαισίου.
Όµως, επειδή εµείς έχουµε καταθέσει εκείνη την πρόταση δεν
σηµαίνει ότι θα καταψηφίσουµε αυτή. Θα προσπαθήσουµε να τη
βελτιώσουµε και στη συνέχεια να την τροποποιήσουµε. Αυτή
είναι η σωστή αντιµετώπιση του συγκεκριµένου πλαισίου.
Να σταθώ σε επιµέρους ρυθµίσεις. Το άρθρο 7 δέχθηκε κριτική, γιατί προβλέπεται η χρηµατοδότηση εκ µέρους των νοµικών

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

προσώπων ιδιωτικού δικαίου, επειδή –λέει- υπάρχουν συναλλαγές και πάνω από το τραπέζι και κάτω από το τραπέζι.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τι πρέπει να κάνουµε; Αν είναι
δυνατόν αυτές που γίνονται κάτω από το τραπέζι να τις βάλουµε
πάνω στο τραπέζι. Θα φέρω ένα παράδειγµα: απαγορεύεται η
χρηµατοδότηση ενός κόµµατος από τη «SIEMENS» αλλά επιτρέπεται η χρηµατοδότηση από τον κ. Χριστοφοράκο, από τα µέλη
ή από τους µετόχους της συγκεκριµένης εταιρείας. Σε τελευταία
ανάλυση, δεν θα ήταν καλό να ξέρουµε ποια κόµµατα εξυπηρετούν ή συναλλάσσονται µε συγκεκριµένα νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου;
Εµείς σαν Δηµοκρατική Αριστερά στα τέσσερα χρόνια λειτουργίας µας δεν έχουµε πάρει ούτε ένα ευρώ από καµµία εταιρεία, από κανένα νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου. Είµαι βέβαιος ότι και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει πάρει. Έχουν πάρει πιθανόν τα
άλλα κόµµατα. Δεν µας ενδιαφέρει να γνωρίζουµε ποια νοµικά
πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου χρηµατοδοτούν συγκεκριµένα κόµµατα; Εµάς µας ενδιαφέρει το αν η Νέα Δηµοκρατία χρηµατοδοτείται.
Είναι άκρως υποκριτική η συγκεκριµένη αιτίαση απέναντι στη
συγκεκριµένη διάταξη. Και σηµειωτέον, σε καµµία χώρα εκ των
είκοσι χωρών που αναφέρθηκε προηγουµένως, κύριε Παφίλη,
δεν υπάρχει περιορισµός στη χρηµατοδότηση εκ µέρους των νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου.
Θέλω να τελειώσω µε το εξής. Η διαφθορά στη διαχείριση του
πολιτικού χρήµατος είναι γενικευµένη. Αφορά όλες τις χώρες
του κόσµου, ακόµα και τις ευρωπαϊκές χώρες. Η διαφορά µας
ξέρετε ποια είναι; Η διαφορά µας είναι ότι -παραδείγµατος χάρινστη Γερµανία ένας Πρόεδρος Δηµοκρατίας αναγκάζεται σε παραίτηση λόγω τέτοιων συναλλαγών ή σε άλλες χώρες έχουµε αυτοκτονίες από τέτοιες αποκαλύψεις ή δε διστάζει κανένας ακόµα
και τους Πρωθυπουργούς των χωρών να τους στέλνει στα δικαστήρια για συγκεκριµένες παραβάσεις. Που σηµαίνει τι; Ότι
υπάρχει κατά κανόνα –δεν θέλω να είµαι απόλυτος- ελεγκτική
διαδικασία και υπάρχει και εφαρµογή του νόµου. Στη χώρα µας
ποιο είναι το ζητούµενο; Η εφαρµογή του νόµου.
Τελειώνω µε το εξής, προκειµένου να τελειώσει µια και καλή ο
λαϊκισµός σε σχέση µε το κόστος της δηµοκρατίας σε αυτήν εδώ
την χώρα. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο προϋπολογισµός της
Βουλής για το 2013 ήταν 149 εκατοµµύρια ευρώ, ήτοι το 0,23
του κρατικού προϋπολογισµού. Δηλαδή, το κόστος λειτουργίας
του κορυφαίου πολιτειακού θεσµού που είναι το Κοινοβούλιο,
αντιστοιχεί στο 0,23 του προϋπολογισµού.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όποιος εξακολουθεί να λαϊκίζει
σε σχέση µε το κόστος της δηµοκρατίας στη χώρα δεν προσφέρει υπηρεσίες στη χώρα, δεν προσφέρει υπηρεσίες στον τόπο.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ευχαριστούµε τον κ.
Τσούκαλη.
Τον λόγο για τρία λεπτά ο Υπουργός κ. Μητσοτάκης.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Θα ήθελα να κάνω µία σύντοµη αναφορά στις δύο τροπολογίες τις οποίες προτείνει το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθµισης να ενσωµατωθούν στο σχετικό νοµοσχέδιο. Και οι δύο είναι
διαδικαστικού χαρακτήρα.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ)
Η τροπολογία 1896 δίνει µια λύση στο πρόβληµα της γραµµατειακής υποστήριξης του δευτεροβάθµιου πειθαρχικού, ένα πρόβληµα το οποίο προέκυψε από το γεγονός ότι το Υπουργείο
Διοικητικής Μεταρρύθµισης ήταν το πρώτο το οποίο εφάρµοσε
στην πράξη τον νέο οργανισµό του Υπουργείου και κατά συνέπεια κατήργησε στην πράξη την γραµµατεία ως αυτοτελές τµήµα.
Λύνεται, λοιπόν, ένα πρακτικό ζήτηµα που αφορούσε την ίδια
τη λειτουργία του δευτεροβάθµιου πειθαρχικού και γι’ αυτό και
την εισηγούµαστε ως υπουργική τροπολογία και δεν την ενσωµατώνουµε στο σχέδιο νόµου το οποίο θα συζητηθεί την επόµενη
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εβδοµάδα.
Η δε τροπολογία 1898 έρχεται και κάνει µια ρύθµιση πάλι µεταβατικού χαρακτήρα στη διάταξη του ν. 4111/2013, η οποία
προέβλεπε την παράταση της θητείας προϊσταµένων µέχρι και
το εξηκοστό έβδοµο έτος της ηλικίας. Αποσαφηνίζεται µε την
τροπολογία αυτή ότι είναι στη δυνατότητα του Υπουργού πια
µόνο στο πλαίσιο των µεταβατικών διατάξεων να κάνει χρήση
αυτής της σχετικής διάταξης και µόνο στην περίπτωση στην
οποία προκύπτει συρρίκνωση των δοµών, η οποία είναι και η περίπτωση σε όλα τα Υπουργεία ως αποτέλεσµα εφαρµογής των
νέων οργανισµών.
Θα ήθελα να πω µε την ευκαιρία αυτή, κύριε Πρόεδρε, ότι ενδεχοµένως και στις αρχές της επόµενης εβδοµάδας θα προκηρυχθούν και επίσηµα οι πρώτες οριζόντιες θέσεις γενικών διευθυντών µε βάση τις πάγιες διατάξεις του ν. 4275 που ψηφίσαµε
πριν από λίγους µήνες στη Βουλή.
Αυτό έρχεται ως απάντηση στην κριτική η οποία µας ασκήθηκε, ότι τελικά σκοπός του Υπουργείου ήταν να παραµείνουµε
µόνο στις µεταβατικές διατάξεις και να µην εφαρµόσουµε τις
πάγιες διατάξεις του νόµου. Αυτό µπορεί να ίσχυε για τον
προηγούµενο νόµο αλλά σίγουρα δεν ισχύει για αυτόν.
Γι’ αυτό και επαναλαµβάνω τη δέσµευση του Υπουργείου, ότι
θα κινηθούµε µε τη µέγιστη δυνατή ταχύτητα, κύριε Πρόεδρε,
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στην εφαρµογή των πάγιων διατάξεων για την επιλογή των προϊσταµένων, γενικών διευθυντών,
διευθυντών και τµηµαταρχών.
Και πάλι ευχαριστώ, κύριε Παφίλη, για την κατανόηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ο κ. Παφίλης έχει
τον λόγο.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Μπορώ να κάνω µία ερώτηση, κύριε
Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Μισό λεπτό, κύριε
Παφίλη, αν έχετε την καλοσύνη.
Κύριε Υπουργέ, δέχεστε να σας κάνει µία ερώτηση ο κ. Δρίτσας;
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Παρακαλώ.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Κύριε Υπουργέ, καταλάβαµε τα επιχειρήµατα σας για τις δύο τροπολογίες. Πριν έρθετε, εγώ στο Βήµα
κατήγγειλα ότι ήδη έχετε πάρει αποφάσεις, καθαιρώντας από
θέση γενικών διευθυντών, προϊσταµένων διευθύνσεων, υπαλλήλους µε πολυετή θητεία και µε υψηλά προσόντα, υποβιβάζοντάς τους σε απλούς υπαλλήλους και ορίζοντας άλλους στη
θέση τους καθ’ υπέρβασιν και µέσα από τη νοµοθεσία που έχετε
δηµιουργήσει, καλύπτοντας τις θέσεις των γενικών διευθυντών
µε υπουργικές αποφάσεις -δικές σας αποφάσεις.
Θα µιλήσετε για αυτό αναφορικά και µε τις τροπολογίες; Διότι
αυτό είναι µοντέλο και για τα άλλα Υπουργεία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Παρακαλώ, κύριε
Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Για το ζήτηµα
αυτό, κύριε συνάδελφε, είχα µιλήσει εκτεταµένα και στο πλαίσιο
της συζήτησης η οποία έγινε όταν εισαγάγαµε στο Σώµα τις
ρυθµίσεις σχετικά µε την επιλογή των προϊσταµένων.
Είχα πει µε σαφήνεια ότι πράγµατι υπάρχει ένα ζήτηµα στις
µεταβατικές διατάξεις και η ίδια η φύση της οριζόντιας εφαρµογής προεδρικών διαταγµάτων για όλα τα Υπουργεία καθιστά
αναγκαία τη λήψη υπουργικής απόφασης για την τοποθέτηση
των νέων προϊσταµένων, µόνο –τονίζω- ως προς το µεταβατικό
στάδιο. Μπορεί να υπάρχει απόκλιση σε υπαλλήλους οι οποίοι
έχουν κριθεί µε τις µεταβατικές διατάξεις του νόµου Ραγκούση
µόνο µε αιτιολογηµένη γνώµη. Και αυτό συνέβη και στο δικό µας
το Υπουργείο.
Τονίζω ότι οι διατάξεις αυτές είναι µεταβατικού χαρακτήρα κι
ότι και οι υπάλληλοι, γενικοί διευθυντές, οι οποίοι δεν τοποθετήθηκαν ή δεν θα τοποθετηθούν µε τις κρίσεις των Υπουργών
στο πλαίσιο των µεταβατικών διατάξεων, θα έχουν τη δυνατότητα µέσα σε λίγους µήνες από τώρα να διεκδικήσουν µε το
πάγιο σύστηµα να κριθούν, µε βάση όµως µία διαφορετική λογική.
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Διότι επαναλαµβάνω και πάλι ότι η βασική κριτική την οποία
ασκήσαµε, κύριε συνάδελφε, στις προηγούµενες νοµοθετικές
ρυθµίσεις, ειδικά στις µεταβατικές διατάξεις του νόµου Ραγκούση, ήταν ότι χρησιµοποιούσε ως αποκλειστικό κριτήριο επιλογής
το άθροισµα µορίων. Και αυτό ακριβώς σκοπεύει να αλλάξει το
νοµικό πλαίσιο το οποίο εµείς έχουµε εισάγει.
Ο νόµος Ραγκούση προέβλεπε, ως προς τις πάγιες διατάξεις
του, χρήση και εξετάσεων και συνέντευξης. Δεν εφαρµόστηκε
όµως, ποτέ στην πράξη. Και αναρωτιέµαι, όλοι αυτοί που ασκούν
σήµερα κριτική στο Υπουργείο εκ του ασφαλούς, γιατί δεν εφάρµοσαν ποτέ το νόµο ως προς τις πάγιες διατάξεις;
Εµείς το ζήτηµα της στείρας µοριοδότησης θέλουµε να το
διορθώσουµε. Και αυτός ακριβώς είναι ο σκοπός που αλλάξαµε
τον ίδιο τον τρόπο επιλογής των προϊσταµένων και βελτιώσαµε
τις πάγιες διατάξεις του νόµου Ραγκούση -και αυτό θα κάνουµε.
Όµως, η δέσµευση του Υπουργείου παραµένει -και για αυτό και
µίλησα για την επιτάχυνση της διαδικασίας- ότι εδώ πέρα µιλάµε
µόνο για µεταβατικές διατάξεις και καµµία πρόθεση δεν έχει το
Υπουργείο να παγιοποιήσει µία κατάσταση, η οποία πραγµατικά
θα ρυθµίζεται µε µία υπουργική απόφαση.
Σας διαβεβαιώνω, όµως, ότι άλλος τρόπος εφαρµογής των
νέων οργανισµών στην πράξη δεν υπήρχε. Άρα το θέµα αυτό δεν
είναι καινούριο. Δεν εγείρεται για πρώτη φορά. Είχαµε κάνει
εκτεταµένη συζήτηση στην Εθνική Αντιπροσωπεία, όταν συζητήσαµε το ζήτηµα αυτό. Απλά τώρα έρχεται να εφαρµοστεί στην
πράξη.
Και θεωρώ κατάκτηση για τη δηµόσια διοίκηση το γεγονός ότι
καλούµαστε, ακριβώς, να αντιµετωπίσουµε αυτό το πρόβληµα.
Και ποιο είναι το πρόβληµα; Ότι για πρώτη φορά εφαρµόζουµε
οριζόντια καινούργια προεδρικά διατάγµατα για όλα τα Υπουργεία, τα οποία συρρικνώνουν ουσιαστικά τις δοµές και δηµιουργείται, πράγµατι, ένα πρακτικό πρόβληµα, ότι πρέπει να
γίνει επιλογή από ένα µεγαλύτερο αριθµό προϊσταµένων οι
οποίοι κατελάµβαναν αυτήν τη θέση, ενός µικρότερου αριθµού.
Και αυτή η επιλογή δεν είναι πάντα η ευκολότερη.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Ναι, αλλά να επισηµάνω µόνο αυτό,
κύριε Πρόεδρε…
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Όχι, δεν το δέχοµαι τώρα, κύριε Πρόεδρε. Μία φορά το δέχτηκα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Αν έχετε την καλοσύνη, να επιστρέψουµε στην κανονική ροή, διότι έχω δώσει τον
λόγο στον κ. Παφίλη.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Καταγγέλλεστε δηµοσίως και µε έγγραφες ανακοινώσεις από τις ενώσεις εργαζοµένων ότι επιλέγετε υµετέρους…
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Δεν επιλέγω ηµετέρους.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: …κι ότι τους βάζετε στις θέσεις αυτές…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Μισό λεπτό. Δεν
µπορούµε να συνεχίσουµε έτσι.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: … και τους υπαλλήλους καριέρας,
τους κάνετε απλούς υπαλλήλους.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Δεν έχω δυστοκία να απαντήσω σε αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Στις δευτερολογίες
µπορεί να τεθεί ξανά το θέµα.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Κύριε Πρόεδρε,
θα ήθελα να πω µία µόνο φράση: Δεν επιλέγω ηµετέρους. Εφαρµόζω ψηφισµένο νόµο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Τον λόγο έχει ο κ.
Παφίλης.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Δεν το σχολιάζω για να µη φάω
χρόνο. Αυτό το βιολί, όµως, δεν µπορεί να συνεχίζεται. Έχουµε
έναν ειρµό. Μιλούν οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι κι έρχεται
οποιοσδήποτε Υπουργός, µπαίνει µέσα στην Αίθουσα και σε
πέντε λεπτά διακόπτει κι αρχίζει ο διάλογος ανάµεσα στους δύο
και συνεχίζουµε.
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Θα συνεχίζω εγώ το νήµα που κόπηκε από αυτή τη συζήτηση,
εκεί που σταµάτησε ο κ. Τσούκαλης, για το τι γίνεται στις ευρωπαϊκές και πολιτισµένες χώρες.
Εδώ –λέει- πρόεδροι παύονται επειδή συνδέονται µε τη διαφθορά ή άλλοι αυτοκτονούν. Για ξεκάρφωµα είναι αυτά όλα.
Είναι για να συνεχιστεί ακριβώς αυτό που γίνεται και που είναι
νοµιµοποιηµένο. Η διαπλοκή και η διαφθορά είναι στοιχείο του
ίδιου του συστήµατος.
Θα ήθελα να πω –και να συνεχίσω κιόλας- δύο παραδείγµατα:
Ο κ. Σρέντερ όταν τελείωσε τη θητεία του στη Γερµανία, έγινε
πρόεδρος µιας γιγάντιας θυγατρικής εταιρείας της «GAZPROM».
ΣΙΜΟΣ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ: Σύµβουλος.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Ναι, σύµβουλος. Φαντάζοµαι δωρεάν.
ΣΙΜΟΣ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ: Δεν γνωρίζω.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Παραδείγµατος χάριν, µε τον κ.
Μπλερ, τον περιβόητο, έναν από τους σφαγείς των Βαλκανίων,
έγινε το ίδιο. Έτσι δεν είναι ή κάνουµε λάθος;
Ο κ. Χριστοφοράκος, ο κ. Κουτσενρόιτερ και ο κ. Σίκατσεκ, οι
τρεις υπεύθυνοι των µαύρων ταµείων της «SIEMENS», κυρίες και
κύριοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλων των αναπτυγµένων
χωρών της Ευρώπης που χτυπούν τη διαφθορά, πήγαν στη Γερµανία, έκαναν µήνυση στον εαυτό τους κι έφαγαν δύο χρόνια µε
αναστολή, για ποιον λόγο; Για το ότι εξαπάτησαν την εταιρεία
και ζουν πάµφτωχα σε κάτι βίλες των είκοσι, τριάντα και σαράντα
στρεµµάτων και µε κάτι µισθούς πείνας των 50.000 ευρώ και
100.000 ευρώ το µήνα. Αυτή είναι κάθαρση. Αυτά είναι που συµβαίνουν σε ό,τι αφορά τη διαφθορά στο σύστηµα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Να συνεχίσω και για την Ευρωπαϊκή Ένωση: Όταν έρχεται η
οδηγία Reach στο Ευρωκοινοβούλιο –είναι αυτή η οποία αλλάζει
τις προδιαγραφές για τα χηµικά και που γίνεται σφαγή αντιτιθέµενων συµφερόντων- ο καθένας µέσα σε αυτό, αν έχει λίγο
µυαλό και δεν είναι αγκυλωµένος, µπορεί να αντιληφθεί ποιος τα
παίρνει από ποιον.
Στο Ευρωκοινοβούλιο έχουν θεσµοθετηθεί τα λόµπι, που σηµαίνει οµάδα οικονοµικών ή άλλων συµφερόντων. Διότι λόµπι
είναι και οι κυνηγοί –λέω ένα παράδειγµα- όµως, λόµπι είναι και
κάτι άλλοι. Αυτά ακριβώς συµβαίνουν.
Στην Αµερική συµβαίνουν αυτά τα οποία είπατε. Το κριτήριο
για το ποιος Πρόεδρος θα βγει είναι πόσες εταιρείες τον υποστηρίζουν. Μάλλον, είναι τυχαίο το ότι ο Ρήγκαν –ας πούµε- ήταν
διαφηµιστής της «GENERAL ELECTRIC» τη δεκαετία του ’50.
Αυτές είναι οι αλλαγές που θέλει το ίδιο το σύστηµα -δεν είναι
τίποτα παράξενα- ώστε οι εταιρείες να είναι άµεσα µέσα στην
Κυβέρνηση κι όχι έµµεσα. Αυτά είναι ορισµένα σχόλια.
Δεύτερον, σε ό,τι αφορά την αξιοπιστία του πολιτικού συστήµατος που όλοι έχουν βγει και λένε, εξαρτάται από την πολιτική
η οποία ακολουθεί. Εδώ, υπάρχει ένας πλήρης αποπροσανατολισµός, στον οποίο συµβάλλουν σχεδόν όλα –για να µην πω «όλα
τα υπόλοιπα»- τα κόµµατα σε αυτήν την Αίθουσα.
Η Ελλάδα δεν έφτασε εδώ επειδή είναι η πιο διεφθαρµένη
χώρα της Ευρώπης. Μην τρελαθούµε, τώρα. Πόσες ήταν οι µίζες
όλο αυτό το διάστηµα; Ήταν εκατό, διακόσια, τριακόσια; Από
εκεί ήρθε η οικονοµική καπιταλιστική κρίση και φτάσαµε ως εδώ;
Για να αθωώσετε, λοιπόν, το σύστηµα «φταίει ο γάιδαρος, βαράτε το σαµάρι». Προβάλλετε αυτό. Το χειρότερο από όλα είναι
ότι έρχεστε εδώ και λέτε «κάνουµε µια τοµή». Μα, συµφωνούµε
ότι είναι τοµή ο νόµος. Πράγµατι, ο νόµος είναι τοµή. Είναι όµως,
αντιδραστική τοµή. Είναι κατ’ επιταγή της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και του Συµβουλίου της Ευρώπης που ορισµένοι το επικαλούνται.
Ποιους επικαλούνται αλήθεια; Επικαλούνται αυτούς που φτάνουν την ανθρωπότητα στη βαρβαρότητα; Αυτή δεν είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση; Το Συµβούλιο της Ευρώπης τι είναι; Μήπως
είναι κανένας προοδευτικός δηµοκρατικός, µηχανισµός; Ποιος
είναι ο συσχετισµός των δυνάµεων; Ποιες είναι οι πλειοψηφίες
εκεί µέσα;
Αυτοί, λοιπόν, έρχονται τώρα -κι εµείς θα το ξαναπούµε έστω
κι αν ορισµένοι δεν ακούνε σήµερα- και προσπαθούν να αλλοιώσουν το χαρακτήρα των κοµµάτων, προσπαθούν να κατασκευάσουν ή να υποχρεώσουν όλα τα κόµµατα -εµείς δεν σκύβουµε
κεφάλι, το λέµε προκαταβολικά- να γίνουν κόµµατα του συστή-
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µατος, κόµµατα που θα υποστηρίζουν αυτό το σύστηµα και που
δεν θα τολµούν να βγουν έξω από αυτό. Και µε αυτά τα µέτρα
τα οποία παίρνουν χτυπούν ακριβώς τα κόµµατα και τα κινήµατα
και τις λαϊκές οργανώσεις, γιατί πάει µακριά, δεν είναι ότι σταµατάει σήµερα αυτό, έχει και συνέχεια και η συνέχεια είναι η λειτουργία των ίδιων των κοµµάτων.
Θα καθορίσει ο νόµος πώς θα λειτουργεί το δικό µου το κόµµα, σε αυτό που εντάσσοµαι; Για οποιοδήποτε κόµµα λέω. Κάθε
κόµµα έχει αρχές, έχει αξίες, ιδεολογία και έχει και τρόπους λειτουργίας. Ποιος θα το καθορίσει αυτό; Το αστικό δικαστήριο,
όπως έγινε στην Ουγγαρία; Διαγράψατε, λέει, τον τάδε και υποχρεώνεστε να τον ξαναβάλετε στην κεντρική επιτροπή; Σοβαρολογούµε; Θέλετε να καταργήσετε αυτό που λέγεται «κόµµα».
Αυτό θέλουν να καταργήσουν είτε το καταλαβαίνει κανένας
είτε όχι, είτε έχει προθέσεις είτε δεν έχει. Αυτή είναι η ιστορία.
Πρώτα-πρώτα, χτυπώντας το οικονοµικά, δεύτερον, βάζοντας
πολιτικά εµπόδια, γιατί πολιτικό χτύπηµα σηµαίνει ότι και πολιτικά σε εµποδίζω να έχεις δράση, γιατί άµα δεν έχεις λεφτά είναι
πολύ δύσκολο και -αν θέλετε- και το οικονοµικό θέµα είναι πολιτικός δεσµός µε τον κόσµο. Δεν είναι ένα δούναι και λαβείν αυστηρά οικονοµικά, τουλάχιστον για εµάς.
Και έρχεστε, λοιπόν, και από πάνω και λέτε «θέλουµε να ξέρουµε πού πάνε τα χρήµατα του κόσµου». Το πού πάνε τα χρήµατα του κόσµου, δηλαδή η κρατική επιχορήγηση, φαίνεται.
Υπάρχει αυστηρός έλεγχος από ορκωτούς λογιστές, από τους
πάντες. Εµάς µας ήλεγχαν τουλάχιστον για µια βδοµάδα και
δέκα µέρες όλα τα προηγούµενα χρόνια.
Όµως, εσείς τι θέλετε τώρα να ελέγξετε; Ποιος δίνει σε ποιον.
Τι σχέση έχει αυτό µε τη διαφάνεια; Από κι ως πού έχετε δικαίωµα και πού το βρίσκετε το δικαίωµα αυτό να ψάχνετε και να
βρείτε τι πιστεύει ο καθένας και τι ενισχύει; Από πού; Καλά σας
είπε ο Γκιόκας πριν. Καταργήστε και τις κάλπες για να ψηφίζει
ανοιχτά ο κόσµος. Τι το θέλετε το παραβάν, άµα είναι έτσι; Αυτή
είναι η προέκταση. Με ποιο δικαίωµα εσείς έναν άνθρωπο που
θέλει να ενισχύσει το Κοµµουνιστικό Κόµµα, δηλαδή ένα άλλο
κόµµα, θα πρέπει να τον καταγράψετε ότι είναι ο τάδε που δουλεύει εκεί, που έχει αυτό το ΑΦΜ, τα πάντα; Πού το βρήκατε αυτό
το δικαίωµα; Ποιο είναι νόµιµο, λοιπόν; Το δικό σας ή το δικαίωµα
του καθενός να επιλέγει όποιο κόµµα θέλει και να το ενισχύει;
Σε τελευταία ανάλυση τι θα είστε εσείς; Ελεγκτές στην τσέπη
του καθενός και στην ιδεολογία του; Γιατί αυτό κάνετε τώρα. Και
µας λέτε και για διαφάνεια από πάνω. «Μα, λέει, θέλουµε να
βρούµε τα µαύρα». Σε ποιον τα λέτε αυτά; Εδώ ζούµε όλοι, ένας
λαός. Όσοι µας βλέπουν καταλαβαίνουν. Έχετε δει να δίνονται
µαύρα πουθενά µε διαδικασίες διαφάνειας; Ακόµα και στην Αµερική µαζεύει τόσα και θα παίρνει οκταπλάσια κάτω από το τραπέζι ο οποιοσδήποτε υποψήφιος, γιατί δεν είναι ντε και καλά ότι
εξαγοράζεται, αλλά υπηρετεί τα συµφέροντα του κεφαλαίου και
συµφέρουν τις εταιρείες να βγαίνουν κάποια κόµµατα. Δεν είναι
ντε και καλά ότι πληρώνονται ορισµένοι Βουλευτές.
Άρα, λοιπόν, έχει πολύ επικίνδυνη λογική αυτό το νοµοσχέδιο.
Εµείς λέµε ότι νόµιµο είναι ο καθένας ό,τι πιστεύει να µπορεί να
το εκφράσει και µε οικονοµικό τρόπο και να µην δίνει λογαριασµό
και στην ίδια την Κυβέρνηση.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, δώστε µου ενάµισι λεπτό για να ολοκληρώσω.
Η τρίτη πλευρά η οποία ειπώθηκε είναι ότι πλέον εισάγοντας
µέσα στο νοµοσχέδιο το ότι µπορεί νοµικά πρόσωπα να ενισχύουν κόµµατα, αυτό είναι µια τακτική που την έχουµε ζήσει σε
όλους τους τοµείς. Προσπαθείτε να εξοικειώσετε τον κόσµο ότι
αυτό είναι καλό, είναι θετικό, θα έρθει κι αργότερα που θα αρθούν τα όρια, θα έρθουν αργότερα κι άλλα πράγµατα, όπως
έχουν γίνει στις περισσότερες χώρες.
Και µάλιστα στο θέµα των κουπονιών, δεν θυµάµαι ποιος το
είπε, µάλλον ο κ. Κακλαµάνης είπε ότι έπρεπε το ΚΚΕ να βοηθήσει. Ακούστε γιατί είµαστε σε άλλους κόσµους µερικές φορές.
Εσείς δεν µπορείτε να διανοηθείτε ότι βγαίνουν νέοι άνθρωποι
δεκαοκτώ, είκοσι, είκοσι ενός χρόνων και ζητάνε ένα ευρώ. Βγαίνουν στο δρόµο και ζητάνε από τον κόσµο θαρραλέα. Δεν έχετε
συνηθίσει να ακούτε τέτοια πράγµατα, ούτε έχετε καµµία σχέση
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µε τέτοια πράγµατα. Εµείς, όµως, έτσι λειτουργούµε όλα µας τα
χρόνια, µε ένα, δύο και πέντε ευρώ.
ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Αφήστε
τώρα!
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Κύριε Ντινόπουλε, µην µε «γαργαλάτε».
Λέω, λοιπόν, ότι δεν µπορείτε να αντιληφθείτε ότι ένας εργαζόµενος, ο οποίος σήµερα δεν έχει να φάει, µερικές φορές θα
δώσει 2 ευρώ στο ΚΚΕ, γιατί του ζητάει 2, δεν του ζητάει παραπάνω. Η µεγάλη χρηµατοδότηση που γίνεται στο ΚΚΕ είναι από
τον ίδιο τον λαό και όχι από τους φίλους και τα µέλη µόνο, ακόµα
και από αντιπάλους, οι οποίοι εκτιµούν τον ρόλο του –αντιπάλους
δεν εννοώ σε κορυφαίο επίπεδο- καθώς πάρα πολλοί άνθρωποι
εκτιµούν τον ρόλο του, τη στάση του, τη σοβαρότητά του απέναντι στα προβλήµατα και το ενισχύουν γιατί θέλουν να είναι δυνατό. Άλλοι εργαζόµενοι βλέπουν ότι παλεύει για τα συµφέροντά
τους.
Τι θα κάνουµε, λοιπόν, σε αυτόν τον κόσµο; Θα τον βγάλουµε
στα µανταλάκια; Θα τον κρεµάσουµε στα περίπτερα; Ένας άνθρωπος µπορεί να µη θέλει να δηµοσιευθεί το όνοµά του -δεν
είναι δικαίωµά του;- όταν ενισχύει ένα κόµµα. Δεν συζητάµε τώρα
για ποσά εκατοµµυρίων.
Εποµένως, λοιπόν, λέµε ότι πρακτικά αυτό θα είναι γελοίο
θέµα. Δηλαδή, θα σταµατάς τον άλλον και θα του λες: «δώσε µου
2 ευρώ οικονοµική ενίσχυση για το ΚΚΕ». Θα σου πει: «Βεβαίως,
θα σου δώσω πέντε». «Περίµενε, δώσε µου αριθµό ταυτότητας,
ΑΦΜ». Ας υποθέσουµε ότι λέει ψέµατα σε όλα και τα δίνει όλα
ψεύτικα. Θα τον ελέγξω; Τι είµαστε; Αστυνοµία;
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ: Και µία φωτογραφία µε γραβάτα!
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Ας υποθέσουµε ότι λέει ψέµατα. Τι θα
του πούµε; «Φέρε µας να διασταυρώσουµε τα στοιχεία»; Δώστε
µας τα µηχανήµατα που έχει η Τροχαία για να δούµε αν ισχύουν
κιόλας, αυτά που έχει για τις πινακίδες και τις ταυτότητες. Σοβαρολογούµε τώρα; Αυτά είναι γελοία πράγµατα πέρα από τα σοβαρά. Αν δεν ήταν τόσο σοβαρά, θα ήταν γελοία.
Άρα πρακτικά -γιατί τα λέω αυτά, όχι για χιούµορ- θέλετε να
το εµποδίσετε. Αυτό θέλετε να κάνετε. Θέλετε να εµποδίσετε
έναν κόσµο και να δηµιουργήσετε και τεράστια προβλήµατα. Έρχεται µετά ο έλεγχος. Τι θα γίνει, δηλαδή; Θα βάλουµε διακόσιες-τριακόσιες χιλιάδες ονόµατα και θα κάνετε επιτροπή και θα
ψάχνετε αν τα έδωσαν; Καλά, σοβαρολογείτε;
Τι θα κάνει, δηλαδή, η επιτροπή; Ας πούµε ότι εµείς δηλώνουµε ότι µας τα έδωσαν µισό εκατοµµύριο κόσµος µε ονόµατα,
διευθύνσεις κ.λπ.. Θα τα εξακριβώσετε; Θα τους πάρετε τηλέφωνο και θα τους ρωτήσετε αν τα έδωσαν ή αν λέει ψέµατα το
ΚΚΕ ή το τάδε κόµµα; Δεν λέω µόνο για εµάς. Αυτά είναι γελοιότητες -κατά τη γνώµη µας- κι αποσκοπούν εκεί που αποσκοπούν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Παρακαλώ ολοκληρώνετε, κύριε Παφίλη.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Τελείωσα, κύριε Πρόεδρε.
Τελειώνω, λοιπόν και λέω το εξής: Εµείς δεν έχουµε τη δυνατότητα να κάνουµε ονοµαστική ψηφοφορία. Όµως, απευθύνοµαι
σε αυτούς που διαφωνούν –ΣΥΡΙΖΑ, δεν ξέρω αν υπάρχουν και
άλλοι- να καταθέσουν αίτηµα ονοµαστικής ψηφοφορίας για το
θέµα των κουπονιών για να πάρει ο καθένας και τις πολιτικές του
ευθύνες απέναντι στον κόσµο και αύριο να µπορέσει να απολογηθεί. Εµείς δεν µπορούµε. Περιµένουµε να το κάνουν.
Τέλος, θέλω να πω για τη Χρυσή Αυγή. Εµείς καταλαβαίνουµε
το αντικοµµουνιστικό µένος. Ξέρετε ότι η εικόνα στην οποία µπήγεται η σηµαία η κόκκινη µε το σφυροδρέπανο στην καρδιά του
Χίτλερ τους κυνηγάει τους ανθρώπους. Τι να κάνουµε; Δεν πρόκειται να ξεφύγουν ποτέ γιατί εκεί την έπαθαν τη συντριβή.
Το αντιλαµβανόµαστε πάρα πολύ καλά, αλλά πάει πολύ να µας
λένε ότι εµείς δεν δεχόµαστε έλεγχο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Και στην Ελλάδα πάντα.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Ναι, και στην Ελλάδα πάντα. Πλαγιές
και κάµποι αντιλαλούν «Ελλάς, Ελλάς, Ελλάς». Εντάξει, αν θέλετε
και για την Ελλάδα, θα την πω.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Και όχι µόνο, πολέµησαν κι άλλοι!
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Εντάξει, τώρα δεν θα κάνουµε διαγω-
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νισµό. Εδώ γνωριζόµαστε. Στον τόπο γνωριζόµαστε ποιοι ήταν
οι ταγµατασφαλίτες και ποιοι πολέµησαν τους Γερµανούς και
ποιοι λένε «δόξα και τιµή στους χίτες και τους ταγµατασφαλίτες». Αυτοί τα λένε.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΨΑΡΙΑΝΟΣ: Μην πεις ονόµατα!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κύριε Παφίλη, παρακαλώ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Μα, µε διακόπτουν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Εντάξει. Όµως, έχετε
υπερβεί τον χρόνο σας.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Τελείωσα, κύριε Πρόεδρε.
Για θέµατα ελέγχου δεν έχουµε καµµιά διάθεση να απολογηθούµε για το ποιος είναι µε ποιον και ποιος υπηρετεί το σύστηµα.
Αυτά είναι γνωστά πια.
Όµως, φαίνεται ότι εκείνοι δεν έχουν πρόβληµα µε τον έλεγχο,
γιατί υπάρχουν πολλές πηγές χρηµατοδότησης. Έχουν βγει
πολλά στο φως της δηµοσιότητας, όπως «µπραβιλίκια», νύχτες
και πολλά άλλα πράγµατα και ο κόσµος πια τους γνωρίζει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ο κ. Καπερνάρος
έχει τον λόγο, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος των Δηµοκρατικών Ανεξάρτητων Ελλήνων.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Επιχαίρω διότι, κύριε Υπουργέ, πήρατε πίσω αυτό το αντισυνταγµατικότατο άρθρο και την περίπτωση αυτήν του δικαστικού
συµβουλίου και το αντικαταστήσατε µε το γνωµοδοτικό. Όµως,
ήθελα να σας παρακαλέσω να µου πείτε ποιος την έβαλε αυτήν
την παράγραφο.
Αυτός ο άνθρωπος που έβαλε µέσα αυτή την παράγραφο δεν
ελέγχθηκε; Δεν τον είδε κάποιος; Εν πάση περιπτώσει, ευτυχώς
που το είπε ο κ. Παυλόπουλος εχθές, συµφωνήσαµε και εµείς,
και το αντικαταστήσατε. Καλό είναι αυτό.
Επίσης, ο κ. Παυλόπουλος σας είχε πει ότι και ο ΕΝΦΙΑ είναι
αντισυνταγµατικός φόρος, αλλά σε εκείνο δεν εισακούσθηκε.
Ίσως διότι άλλοι είχανε άλλη γνώµη και όχι εσείς. Ξέρω ότι συµφωνούσατε και εσείς, αλλά άλλοι δυστυχώς σε αυτήν την πατρίδα, στους καιρούς που περνάµε, έχουν ισχυρότερη άποψη
από εσάς!
Ένα άλλο που θέλω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να σας καταστήσω γνωστό -µια και µιλάµε για αντισυνταγµατικότητα- είναι
ότι µπήκε µια καινούργια τροπολογία - την οποία υπογράφουν
δύο καλοί Βουλευτές, ο κ. Καραγκούνης και ο κ. Κουτσούκος που προτείνει την εξής διάταξη: «Ποσοστό 40% της συνολικής
κρατικής χρηµατοδότησης που λαµβάνει κάθε κόµµα και συνασπισµός κοµµάτων είναι ακατάσχετο και ανεκχώρητο».
Έχετε κάποιο άλλο ιστορικό προηγούµενο για να το συγκρίνουµε -γιατί καλύτερη κρίση είναι η σύγκριση- ότι εφαρµόζεται
δηλαδή και σε κάποιον άλλο τοµέα, ότι έγινε µια τέτοια παραχώρηση σε κάποιες κοινωνικές οµάδες που το έχουν ανάγκη πραγµατικά; Για παράδειγµα, κάποιες πολύτεκνες οικογένειες λένε
«κοιτάξτε να δείτε, εάν δεν πρόκειται να µας κουρέψετε αυτό που
οφείλουµε, το δάνειο για αγορά πρώτης κατοικίας το οποίο πήραµε τότε, σας παρακαλούµε ας έχουµε ένα ποσοστό ακατάσχετου»!
Καταργείτε -και µε «αι» και µε «ε»- το άρθρο 4 του Συντάγµατος, ναι ή όχι; Υπό ευρεία έννοια, εάν θέλετε. Ερευνήστε το!
Θα ήθελα τώρα να προχωρήσω σε ένα άλλο σηµείο. Και
επειδή, κύριε Πρόεδρε, εχθές και λόγω χρόνου και για λόγους
υγείας δεν µπόρεσα να µιλήσω ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος, σας παρακαλώ πολύ να δείξετε µια ανοχή λίγων λεπτών επιπλέον.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Θα την έχετε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Σας ευχαριστώ πολύ!
Κύριε Υπουργέ, δεν αµφισβητώ την ατοµική σας εντιµότητα.
Όµως, θέλω να σας ρωτήσω, είναι δυνατόν ποτέ να δεχόµαστε
ότι αυτά τα κόµµατα, το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δηµοκρατία, που στάζουν διαφθορά, θα διαφοροποιηθούν τώρα µε αυτό το νοµοσχέδιο; Εγώ θα σας κάνω µία πρόταση και θα αποδεχθώ και παραδεχθώ τη γενναιότητά σας, εάν την κάνετε δεκτή!
Θέλετε να πείτε ότι ψηφίζουµε ένα νοµοσχέδιο που εξασφαλίζει την καθαρότητα σε επίπεδο ατοµικό, βουλευτικό, υπουργικό
και κοµµατικό; Να κάνουµε µια υπεύθυνη δήλωση όλοι µας, µε
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αναδροµικότητα σε βάθος εικοσαετίας, όσον αφορά την αποσβεστική προθεσµία της κατηγορίας, έτσι ώστε να δηλώσουµε όλοι
µας ότι δεν έχουµε καµµία συµµετοχή σε οποιαδήποτε offshore,
καµµία συµµετοχή σε οποιαδήποτε άλλη εµπορική εταιρεία, καµµία συµµετοχή σε ΜΚΟ και κυρίως ούτε ένα ευρώ κατάθεση σε
οποιαδήποτε τράπεζα του εξωτερικού!
Μπορείτε να φέρετε τώρα αυτήν την τροπολογία; Να σας πω
ναι, ψηφίζουµε έναν νόµο ο οποίος είναι καθρέφτης, ο οποίος θα
ελέγχει πραγµατικά τα πολιτικά πρόσωπα, θα διασφαλίζει την καθαρότητα, τη διαύγεια, την αξιοπρέπεια σε ατοµικό και πολιτικό
επίπεδο και την υπερηφάνεια του Έλληνα Βουλευτή! Να αποκαταστήσουµε έτσι τη διαλυµένη του υπερηφάνεια, να πούµε «ξέρετε, η Ελλάδα δεν είναι µια διεφθαρµένη χώρα, όπως έλεγε ο
Γιωργάκης Παπανδρέου. Δεν είµαστε όλοι το ίδιο, δεν είναι όλοι
οι Βουλευτές και όλοι οι Υπουργοί το ίδιο!». Γιατί δεν δέχεστε
και δεν εισάγετε µια τέτοια τροπολογία; Εάν την φέρουµε εµείς
θα χάσουµε χρόνο διότι βεβαίως δεν θα τη δεχθείτε!
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Κύριε Στρατούλη, τώρα βρήκατε την ώρα να απασχολήσετε
τον κ. Υπουργό;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ: Συγγνώµη!
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Τι θα πει «συγγνώµη», ο χρόνος
για µας κυλάει! Αποσπάτε την προσοχή του κ. Υπουργού!
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ: Θα σας δώσει και άλλο χρόνο ο
κύριος Πρόεδρος.
ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Σας
ακούω µετ’ επιτάσεως!
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Πείτε µου σας παρακαλώ, υπάρχει τέτοια σκέψη στην Κυβέρνησή σας; Σε ατοµικό επίπεδο,
χωρίς υποκρισία, χωρίς φαρισαϊσµούς και χωρίς δήθεν. Εδώ θα
δούµε ποιος θέλει πραγµατικά την καθαρότητα!
Να κάνουµε τις υπεύθυνες δηλώσεις µας και όποιος εκ των
υστέρων, σε βάθος χρόνου είκοσι ετών, διακριβωθεί ότι δήλωσε
ψευδώς, τότε αυτό θα διώκεται σε βαθµό κακουργήµατος. Κάντε
το αυτό, σας προκαλούµε!
Επίσης, λέτε στο άρθρο 8 «και ιδιωτική χρηµατοδότηση υποψηφίου ή και αιρετού αντιπροσώπου της Βουλής των Ελλήνων
και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου». Είναι ποτέ δυνατό να γίνει
αυτό στην Ελλάδα; Είναι ποτέ δυνατό να προχωράτε στον δρόµο
και κάποιος επιχειρηµατίας να σας δείχνει και να λέει στην παρέα
του «εγώ αυτόν τον Υπουργό τον έχω χρηµατοδοτήσει»; Είναι
δυνατόν κάποιος να δεχθεί να χρηµατοδοτήσει ως επιχειρηµατίας φανερά έναν Βουλευτή που θα γίνει Υπουργός; Γιατί έχουµε
και αυτό!
Ποιος θα χρηµατοδοτηθεί πρώτος περισσότερο, γρηγορότερα
και πρωταρχικά; Ο οιοσδήποτε άγνωστος Βουλευτής της επαρχίας ή ο γνωστός γόνος ο οποίος θα είναι Βουλευτής «υπουργήσιµος»; Είναι ή δεν είναι αυτή ελληνική αλήθεια; Είναι ή δεν είναι
αυτό πολιτική πραγµατικότητα; Οπωσδήποτε θα χρηµατοδοτήσει
τον γόνο που πρόκειται να υπουργοποιηθεί. Γιατί να το δώσει σε
κάποιον άγνωστο Βουλευτή της επαρχίας -όσο ικανός και αν
είναι- ο οποίος δεν θα υπουργοποιηθεί;
Λέµε, λοιπόν, ότι θα είναι προσβλητικό αυτό και µόνο στο
άκουσµα, δηλαδή το «ξέρετε, εγώ είµαι χρηµατοδότης αυτού»,
τον οποίο θα δείχνει και µε το δάχτυλο. Θα κυκλοφορεί κάποιος
στον δρόµο και θα πρέπει να απολογείται για το εάν χρηµατοδοτήθηκε ή όχι, αν είναι ψέµα ή όχι, από κάποιον που του δίνει 5.000
ευρώ.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ο χρόνος είναι αµείλικτος.
Λέτε στο άρθρο 4 «η ιδιωτική χρηµατοδότηση που υπερβαίνει
ανά έτος τα όρια χρηµατοδότησης της παραγράφου 1 και 2 του
παρόντος άρθρου πρέπει να επιστραφεί στο χρηµατοδότη το
συντοµότερο δυνατόν». Πώς είναι δυνατόν να υπερβεί τις 5.000
ευρώ; Είναι 5.000. Θα πάει να βάλει 6.000 ευρώ στην τράπεζα;
Θα δώσει παραπάνω ή παρακάτω κάτω από το τραπέζι; Πώς διακριβώνεται ότι αυτές οι 5.000 δεν θα είναι κάτω από το τραπέζι;
Αυτά, κύριε Πρόεδρε, δι’ υµών για τον κύριο Υπουργό.
Έχουµε τη χρηµατοδότηση των κοµµάτων. Όσον αφορά τη
χρηµατοδότηση των κοµµάτων, δεν µπορούν να µιλήσουν αυτά
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τα δύο κόµµατα διότι είναι άµεσα υπεύθυνα. Βεβαίως, µε την
αρχή της αναλογικότητας δεν συγκρίνω τη Νέα Δηµοκρατία µε
το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ διέλυσε τα πάντα. Είναι γνωστό το τι έκανε, έκανε πλιάτσικο στον κρατικό πλούτο, έκανε πλιάτσικο στα
δηµόσια ταµεία.
Άµεσα εσείς είστε περισσότερο συµπληρωµατικοί, συµπληρώσατε ή ολοκληρώσατε –αν θέλετε- όχι, βεβαίως, στην κλίµακα
του ΠΑΣΟΚ.
Το θέµα είναι το έξης. Πώς µπορούµε να πείσουµε τους ξένους ότι εδώ στην Ελλάδα θα είναι αδιάβλητα αυτά τα πράγµατα,
όταν οι Γερµανοί έχουν payroll του Χριστοφοράκου µε ονόµατα
Υπουργών; Αυτό πώς θα διαγραφεί και από το payroll του Χριστοφοράκου το οποίο κρατάει η Μέρκελ και από τη συνείδηση
των Ελλήνων που θα την κρατούµε εσαεί; Είναι γνωστά, δηµοσιεύτηκαν τα ονόµατα αυτών των Υπουργών.
Αν ήθελε ο κ. Χριστοφοράκος, έκανε χρήση. Δεν έκανε χρήση,
γι’ αυτό και τον οδηγήσαµε στο αεροδρόµιο και του είπαµε «άντε
στην ευχή της Παναγίας και πήγαινε να δικαστείς, να πάρεις ένα
έτος µε αναστολή στο γερµανικό δικαστήριο του Μονάχου, διότι
εδώ έχουµε 1608 και έχεις ισόβια». Και σιγά να µην τον εξέδιδε
στην Ελλάδα η Γερµανία! Όµως, ο κ. Χριστοφοράκος αποκάλυψε
και είπε «για κάθε σύµβαση µε τη «SIEMENS» 2% έπαιρνε το
ΠΑΣΟΚ και το εισέπραττε ο κ. Κώστας Γείτονας».
Και ερωτάµε: Αυτό το δείγµα διαφθοράς πώς θα βγει από τη
συνείδηση του Έλληνα;
Βεβαίως, δεν µπήκε στη δικογραφία. Και ξέρετε γιατί δεν
µπήκε στη δικογραφία; Είχα κάνει και επίκαιρη ερώτηση. Διότι –
λέει- είναι η περίπτωση Τσουκάτου. Ο Τσουκάτος είπε «το 1999
πήρα 1 εκατοµµύριο µάρκα». Ο άλλος, όµως, έλεγε ποσοστό σε
ευρώ. Και ξέρετε ότι δεν ασκήθηκε ποινική δίωξη ποτέ, γιατί η
δωροδοκία κόµµατος στην Ελλάδα είναι σε βαθµό πληµµελήµατος. Έβαλαν ένα αόριστο χρόνο «2004 και µετά». Ήδη έχει παραγραφεί ως πληµµέληµα.
Εάν δεν βγουν αυτά από την ελληνική πραγµατικότητα και αν
φέρνετε τέτοια νοµοσχεδιάκια της πλάκας, για να νοµίζουν οι
Έλληνες ότι εµείς ψηφίζουµε εδώ καθαρότητα, διαύγεια και ειλικρίνεια, νοµίζω ότι είστε στην επήρεια της ηθεληµένης κοινοβουλευτικής αυταπάτης.
Τελειώνοντας, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να καταθέσω και στα
Πρακτικά, κατ’ αρχήν, πώς είναι δυνατόν να µην έχουµε έλεγχο
µέχρι σήµερα στις offshore.
Γιατί δεν περνάτε ένα νοµοσχέδιο όχι για το µέλλον, αλλά για
τις υπάρχουσες offshore; Πρέπει να δούµε αν υπάρχουν µέσα σε
offshore συµµετέχοντες πρώην Υπουργοί, πρώην Υφυπουργοί,
πρώην Βουλευτές. Γιατί δεν το φέρνετε, εάν θέλετε να πούµε ότι
πράγµατι ψηφίζουµε καθαρούς νόµους;
Θα καταθέσω για τα Πρακτικά ένα δηµοσίευµα, το οποίο λέει
«αιχµές Ντόρας κατά Σαµαρά για τα δάνεια της Πολιτικής Άνοιξης» και το υπογράφουν η κ. Μπακογιάννη, ο κ. Αυγενάκης, ο κ.
Μαρκογιαννάκης, ο κ. Κοντογιάννης. Μιλάει για λεφτά κόµµατος
το οποίο δεν υπάρχει και χρωστάει.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής Βασίλειος Καπερνάρος καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα δηµοσίευση, η οποία
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Στενογραφίας και Πρακτικών
της Βουλής)
Εσείς, η Νέα Δηµοκρατία, δεν είναι µόνο ότι κεφαλαιοποιήσατε
µε το ΠΑΣΟΚ τα θαλασσοδάνεια –ήρθε και ο κ. Κουτσούκοςαλλά έγινε και αµνήστευση, για να µη φθάσουν ούτε στα δικαστήρια οι διευθυντές των τραπεζών. Έγινε και αυτό. Και αυτό
έγινε, βεβαίως, διότι αφού αµνηστεύθηκαν οι διευθυντές των
τραπεζών και τα στελέχη των τραπεζών για τα θαλασσοδάνεια,
φυσικά, αθορύβως αµνηστεύθηκαν και οι διευθυντές των κοµµάτων ΠΑΣΟΚ, Νέας Δηµοκρατίας και οι τότε πρόεδροι που πήραν
τα θαλασσοδάνεια.
Και λέµε τώρα ότι, αφού αυτοί οι άνθρωποι πήραν όλη αυτήν
τη χρηµατοδότηση από το κράτος, πήραν και δάνεια και αυτά τα
δάνεια ποιος ξέρει τι τα έκαναν που δεν µπόρεσαν να τα επιστρέψουν, έχοντας υποθήκη µέχρι το 2020 αυτά που θα έπαιρναν εάν
ήταν πρώτα κόµµατα;
Το πιο σπουδαίο ποιο είναι; Υπάρχει µηνυτήρια αναφορά που
είναι στα χέρια εισαγγελέως. Την είχαµε καταθέσει στην κ. Ντα-
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γιάντα. Χρειάστηκε να γίνει Αντιεισαγγελέας Εφετών για να το
δώσει επιτέλους στην προκαταρκτική εξέταση, διότι αυτήν τη µηνυτήρια αναφορά την είχαµε καταθέσει το Νοέµβριο του 2013.
Στη µηνυτήρια αυτή αναφορά µάς λέγαµε για το κόµµα σας,
κύριε Υπουργέ, ότι είχε δώσει και ενεγράφη υποθήκη από την
Αγροτική Τράπεζα και πήρατε δάνειο –όχι εσείς, τα είπαµε, να
µην λέµε τα ίδια, η Νέα Δηµοκρατία, πήρε δάνειο- µέχρι το 2020,
δεσµεύοντας ως εγγύηση τις κρατικές επιχορηγήσεις. Και ενώ
δεσµεύεται ότι έβαλε όλα τα περιουσιακά στοιχεία αυτά, µελλοντικά και ενδεχόµενα, στην Αγροτική Τράπεζα, δεσµεύτηκε και ότι
δεν θα ξαναβάλει τα ίδια σε άλλη τράπεζα και κάνει και βάζει τα
ίδια ενυπόθηκα, τις ίδιες υποθήκες γι’ αυτές τις µελλοντικές και
ενδεχόµενες προσόδους που θα έπαιρνε έως το 2020 στην
Εθνική Τράπεζα. Και ξαναπαίρνει δάνεια µε ψεύτικα στοιχεία. Δηλαδή, απάτη! Θα τα δούµε αυτά.
Κύριε Πρόεδρε, τελειώνοντας –και σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για την ανοχή σας- να πω το εξής προς τον κύριο Υπουργό. Εάν θέλετε να µείνετε -γιατί είστε έντιµος- ως Υπουργός που
θα αφήσει εποχή σε αυτό το κράτος, που το έχει ανάγκη τόσο
πολύ ο λαός, να αποκτήσετε τη γενναιότητα, να βρείτε τη γενναιοψυχία και να φέρετε τροπολογία µε αυτά που σας είπα.
Να δεσµευτούν τα πολιτικά πρόσωπα, οι Βουλευτές, οι µελλοντικοί Υπουργοί, οι µελλοντικοί Υφυπουργοί, διότι ο χρηµατοδοτούµενος Βουλευτής θα είναι πολλαπλά χρηµατοδοτούµενος
αν εξακολουθήσει να γίνεται ο Βουλευτής Υπουργός. Φέρτε
αυτές τις τροπολογίες. Διαφοροποιηθείτε από το µέχρι σήµερα
ιταµό παρελθόν και παρόν.
Βάλτε µέσα δεσµεύσεις και πραγµατικούς ελέγχους, έτσι ώστε
πραγµατικά να ελέγχονται οι Βουλευτές και όχι να δηλώνει τυπικά στο «πόθεν έσχες» «έχω αυτά» και να µην τον ρωτάει κανείς
«πού τα βρήκες αυτά;».
Κάθε χρόνο στο «πόθεν έσχες» κουβαλάµε κάθε φορά τα ίδια
χαρτιά. Κανείς δεν ρωτάει: Έλα εδώ, κύριε, ήσουν πολιτικός,
ήσουν Υπουργός, ήσουν το ένα, ήσουν το άλλο, πού τα βρήκες
αυτά, διότι βρίσκουµε µία διαφορά; Έλα να µας πεις στην επιτροπή η οποία ασχολείται µε το «πόθεν έσχες»: Έχεις offshore;
Έχεις λεφτά σε ξένη τράπεζα; Είσαι σε ΜΚΟ, η οποία έχει χρηµατοδοτηθεί; Τι τα κάνατε τα λεφτά;
Κατ’ αυτόν τον τρόπο νοµίζω ότι θα διορθώσετε πολλά. Φυσικά
και δεν υπερψηφίζουµε το νοµοσχέδιο -ο εισηγητής µας θα το
επαναλάβει στο τέλος- εκτός από µία δύο τροπολογίες για τις
οποίες επιφυλασσόµαστε για την ώρα εκείνη.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, για την ανοχή σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε τον κ.
Καπερνάρο.
Υπήρξε µία ανοχή, γιατί δεν είχε µιλήσει επί της αρχής, απ’ ό,τι
πληροφορήθηκα.
Προχωρούµε στις προτασσόµενες δευτερολογίες.
Τον λόγο έχει η κ. Γιαννακάκη, για τέσσερα λεπτά.
ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, το θέµα του ελέγχου του πολιτικού χρήµατος και της κρατικής επιχορήγησης –και όχι «κρατικής
χρηµατοδότησης», είναι εντελώς αδόκιµος ο όρος- είναι στην
καρδιά της πολιτικής σκέψης της Δηµοκρατικής Αριστεράς. Αµέσως µόλις δηµιουργήθηκε το θέµα µε την ερώτηση την οποία κατέθεσαν οι τέσσερις τότε Βουλευτές µας, την οποία ανέπτυξε ο
Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπός µας, ο κ. Τσούκαλης, θέσαµε και
το θέµα της ανάγκης άµεσης εφαρµογής των δεκαέξι προτάσεων της Επιτροπής GRECO, της επιτροπής των κρατών κατά
της διαφθοράς του Συµβουλίου της Ευρώπης.
Σε επίκαιρη ερώτηση που είχα κάνει εγώ τον Ιούλιο του 2013
και σε µία πολύ καλή συζήτηση που είχαµε µε τον τότε Υπουργό
Εσωτερικών, τον κ. Μιχελάκη, είχαµε συµφωνήσει ότι το ισχύον
νοµοθετικό πλαίσιο χρειάζεται πολύ δραστικές αλλαγές.
Μάλιστα τότε ο κ. Μιχελάκης είχε παρουσιάσει ένα πολύ φιλόδοξο σχέδιο, µία σειρά από τροποποιήσεις οι οποίες θα πήγαιναν
και πέρα από τις δεκαέξι συστάσεις στην έκθεση συµµόρφωσης
της Ελλάδας, τις οποίες είχε παρουσιάσει η Επιτροπή GRECO
και οι οποίες δεν απαιτούσαν αναθεώρηση του Συντάγµατος.
Γιατί όταν θα έλθει εκείνη η ώρα θα καταθέσουµε και άλλες προτάσεις. Είχε πει µάλιστα ότι το «πόθεν έσχες» των Βουλευτών
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είναι απαράδεκτο να ελέγχεται από Επιτροπή της Βουλής και
πρέπει να δηµιουργηθεί ανεξάρτητη αρχή.
Πού βρισκόµαστε σήµερα, λοιπόν, και ποιοι είναι οι δικοί µας
προβληµατισµοί παρ’ όλο που, όπως έχουµε δηλώσει επί της
αρχής, είµαστε σύµφωνοι µε το νοµοσχέδιο;
Το δικό µας πρόβληµα δεν είναι, όπως ειπώθηκε, το γεγονός
ότι όλα αυτά γίνονται γιατί υπάρχει ο έλεγχος 3 µε 6 Νοέµβρη.
Θα µπορούσαµε να πούµε «κάλλιο αργά παρά ποτέ». Το θέµα
είναι ότι αυτό το νοµοσχέδιο έρχεται µε τα ελάχιστα.
Θα αναφέρω εδώ ότι η Δηµοκρατική Αριστερά έχει καταθέσει
µία πολύ πιο ολοκληρωµένη πρόταση νόµου, η οποία κατατέθηκε
πριν από ένα χρόνο και παρ’ όλο που ο Κανονισµός της Βουλής
είναι πολύ σαφής και λέει ότι οι προτάσεις νόµων των κοµµάτων
συζητούνται την τελευταία Πέµπτη εκάστου µηνός, δεν έγινε εφικτό να συζητηθεί ακόµα, όπως βέβαια και άλλες προτάσεις
νόµου της Δηµοκρατικής Αριστεράς.
Αυτή η πρόταση νόµου περιέχει και ρύθµιση των βουλευτικών
αποζηµιώσεων, οι οποίες θα πρέπει να είναι σύµφωνες µε την οικονοµική κατάσταση που επικρατεί σε κάθε χώρα. Γιατί; Σε όλες
τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακόµα και στην Τουρκία, οι
βουλευτικές αποζηµιώσεις είναι πολλαπλάσιες του κατώτατου
µισθού. Μπορεί να είναι είκοσι, τριάντα, πενήντα ή εξήντα φορές
πολλαπλάσιες, για να το πω στην υπερβολή. Συνδέονται όµως
άµεσα µε τον κατώτατο µισθό.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Θα χρειαστώ λίγο την ανοχή σας, κύριε Πρόεδρε.
Τώρα θα αναφερθώ σε άλλα πολύ συγκεκριµένα σηµεία. Στο
άρθρο 9 για τους ετεροδηµότες συµφωνούµε ότι πρέπει να καταργηθεί η παροχή διευκολύνσεων. Πρέπει όµως να υπάρξει µια
γενικότερη νοµοθετική ρύθµιση για τους ετεροδηµότες, γιατί δεν
πρέπει να φτάσουµε στο σηµείο να αδυνατούν ουσιαστικά οι άνθρωποι αυτοί να ασκήσουν το δηµοκρατικό και συνταγµατικό
τους δικαίωµα.
Η αρίθµηση και η θεώρηση των κουπονιών πρέπει να γίνεται
από την αρµόδια ΔΟΥ και όχι από την Επιτροπή Ελέγχου, αλλά
πρέπει σαφώς να γνωρίζουµε, µε πολύ µεγάλη λεπτοµέρεια,
πόσα κουπόνια βρίσκονται στα χέρια των κοµµάτων.
Πρέπει επίσης να συµφωνήσουµε και να βάλουµε ένα φρένο
στον λαϊκισµό της φράσης ότι η δηµοκρατία κοστίζει, αν µου επιτρέπετε την έκφραση. Δεν είναι τυχαίο ότι µόνο µία πτέρυγα της
Βουλής µιλάει για κατάργηση της κρατικής επιχορήγησης στα
κόµµατα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Όσον αφορά την τροπολογία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης που αφορά τις επιλογές προϊσταµένων, θέλω να
πω ότι πρόκειται ουσιαστικά για µια τροπολογία που έχει να κάνει
µε ένα νόµο και µια πολύ συγκεκριµένη διάταξη, την οποία ο
Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης πριν από δύο µόλις µήνες
υποστήριζε θερµά από αυτό εδώ το Βήµα.
Εγώ να δεχθώ ότι στην εφαρµογή της είδε προβλήµατα και
θέλει να την αλλάξει. Η συγκεκριµένη όµως τροπολογία είναι
πραγµατικά φωτογραφική. Δεν θα σταθώ σε διάφορα που ακούγονται ότι αφορά συγκεκριµένη γενική διευθύντρια πολύ συγκεκριµένου Υπουργείου. Θα πω όµως πως το γεγονός ότι είναι
φωτογραφική φαίνεται από το ότι η αιτιολογική έκθεση ουσιαστικά δεν µπορεί να υποστηρίξει το σώµα του κειµένου. Ενώ δηλαδή µέσα στην τροπολογία γράφει «εν γένει αναδιάρθρωση»,
βλέπουµε ότι η αιτιολογική έκθεση δεν µπορεί αυτό να το υποστηρίξει και µιλάει για τις περιπτώσεις κατά τις οποίες γενικές
διευθύνσεις συγχωνεύονται ή καταργούνται.
Πρέπει εδώ να τονίσουµε το εξής. Αν παύσουν τους γενικούς
διευθυντές πριν τοποθετηθούν οι νέοι, µπορεί να ξεπεραστεί και
αυτό που προνοεί ο ν.4275, δηλαδή την ανάγκη να υπάρξει ειδική
αιτιολόγηση. Και φυσικά δεν µπορούµε να δεχθούµε ότι ένας γενικός διευθυντής, που έχει κριθεί από τον ΕΙΣΕΠ και µπορεί να
πάρει παράταση, βάσει του ν.4111, µπορεί να καταργηθεί από
έναν Υπουργό χωρίς να υπάρξει προηγούµενη αιτιολόγηση.
Όσον αφορά τη µεταφορά µαθητών, δεν θα κουραστώ να λέω
ότι η υποχρεωτική εκπαίδευση δεν είναι µόνο υποχρέωση των
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γονέων, είναι πρωτίστως υποχρέωση του κράτους. Στη µικρή εµπειρία που έχω από την Περιφέρεια Αττικής, το θέµα αυτό δεν
αφορά µόνο –όπως ειπώθηκε εδώ- µαθητές της υπόλοιπης περιφέρειας, αλλά αφορά και µαθητές της Περιφέρειας Αττικής.
Η θέση µας είναι η ίδια µε αυτή που είχε εκφραστεί κι όταν η
Εισαγγελέας Πληµµελειοδικών Αθηνών διέταξε προκαταρκτική
εξέταση αναφορικά µε τις συνθήκες που έγινε η ανάθεση στην
ανατολική Αττική.
Οι µαθητές δεν µπορούν να εξακολουθούν να γίνονται µπαλάκι
µεταξύ συναρµόδιων Υπουργείων, περιφέρειας και δήµων. Πρέπει να βρεθεί µία οριστική και βιώσιµη λύση, ειδικά σε ό,τι έχει
να κάνει µε τους µαθητές της ειδικής αγωγής, που γνωρίζουµε
πάρα πολύ καλά ότι περισσότερο από τους άλλους έχουν
ανάγκη και ενός σταθερού περιβάλλοντος, αλλά και σταθερών
ανθρώπων οι οποίοι ασχολούνται µαζί τους. Διότι για τους µαθητές της ειδικής εκπαίδευσης, δεν είναι µόνο ζήτηµα φοίτησης,
αλλά είναι θέµα που έχει να κάνει µε τη σταθερότητα του περιβάλλοντος και την ανάγκη ανάπτυξης πολύ συγκεκριµένων δεξιοτήτων.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε κι
εµείς.
Τον λόγο έχει ο κ. Παναγούλης.
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, δεν θα έπαιρνα
τον λόγο, γιατί µίλησα εχθές. Ο κ. Ντινόπουλος, όµως, είπε ότι
«έβαλα τον ανεµιστήρα µε τη λάσπη» και γι’ αυτό κάθισα να του
απαντήσω σήµερα.
Εγώ δεν έκανα τίποτε άλλο εχθές, κύριε Υφυπουργέ, από το
να αναφερθώ στα πρακτικά της Εξεταστικής Επιτροπής για τη
«SIEMENS», η οποία έγινε κατά την περασµένη Σύνοδο της Βουλής. Εκπροσώπησε τότε τον ΣΥΡΙΖΑ ο κ. Παπαδηµούλης, ο οποίος δεν είναι σήµερα εδώ Βουλευτής, αλλά Ευρωβουλευτής.
Και από το ΚΚΕ ήταν ο κ. Παφίλης.
Ξέρετε πόσες ώρες συνεδρίασε αυτή η επιτροπή; Εννιακόσιες
και πλέον ώρες! Και µέσα στα πρακτικά αυτά που υπάρχουν –
απόσπασµα των πρακτικών έχω- αναφέρεται ότι ο κ. Χριστοφοράκος είχε κάνει εξακόσιες είκοσι συναντήσεις και επαφές, κύριε
Πρόεδρε, µε το κόµµα της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ.
Δεν υπάρχει ούτε µία επαφή µε εκπροσώπους του ΣΥΡΙΖΑ ή του
ΚΚΕ. Και τι είπα εγώ;
Γιατί έρχεται ο κ. Ντινόπουλος και µας λέει ότι δεν µπορούµε
να ελέγξουµε το µαύρο χρήµα. Μπορείτε όµως να ελέγξετε τα
έξοδα που κάνουν οι Βουλευτές, όταν το 1980 σηµερινός Υπουργός, που απολύει καθαρίστριες, επειδή έπιασαν ανάποδα τη
σκούπα, δίνει 160.000 ευρώ για το τηλεφωνικό του κέντρο. Τον
ρώτησε ποτέ κανένας, κύριε Πρόεδρε, «πού βρήκες αυτά τα
λεφτά; Φέρε µας το «πόθεν έσχες» σου»; Τον ρώτησε κανένας;
Μας κοροϊδεύουν; Οι προηγµένες χώρες και θα αναφερθώ σε
ένα παράδειγµα της Γαλλίας. Πριν τέσσερα χρόνια τρεις Βουλευτές του γαλλικού Κοινοβουλίου έχασαν την έδρα τους, γιατί
χάλασαν –ακούστε το, κύριοι συνάδελφοι- από 1.000 έως 3.000
ευρώ παραπάνω. Τρεις Βουλευτές έχασαν την έδρα τους! Εδώ
γίνεται πάρτι στις εκλογές από τους υποψηφίους Βουλευτές! Δεν
µπορούν να υπάρξουν ασφαλιστικές δικλίδες για το πόσο χαλάει
ο καθένας; Μπορούν, κύριε Πρόεδρε.
Ένα εκατοµµύριο γράµµατα στέλνουν οι περισσότεροι υποψήφιοι των κοµµάτων της συγκυβέρνησης οι οποίοι πολιτεύονται
εδώ στο Λεκανοπέδιο. Ένα εκατοµµύριο ο καθένας τους -οι περισσότεροι από δαύτους. Αν λάβουµε υπ’ όψιν ότι το γραµµατόσηµο, ο φάκελος και το έντυπο που υπάρχει µέσα έχουν 1 ευρώ,
µιλάµε για εκατοµµύρια ευρώ που χαλάνε.
Το µαύρο χρήµα, πράγµατι, θα συµφωνήσω, θα υπάρχει. Στα
έξοδα, όµως, των κοµµάτων και των Βουλευτών µπορεί να ελεγχθεί. Ελέγχθηκε ποτέ κανένας Βουλευτής για το τι χάλασε; Εδώ
σπαταλήθηκαν εκατοµµύρια.
Και δεν µας απάντησε ο κ. Ντινόπουλος. Είπε ο Γραµµατέας
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΣΥΡΙΖΑ, ο Νίκος Βούτσης, ότι
εµείς χρωστάµε 8.500.000 ευρώ κι ότι τα πληρώνουµε. Πόσα
χρωστάει η Νέα Δηµοκρατία; Χρωστάει 160.000.000 ευρώ; Πώς
τα πληρώνετε και πώς θα συνεχίσετε να τα πληρώνετε; Πόσα
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χρωστάει το ΠΑΣΟΚ; Το ΠΑΣΟΚ έχει δηλώσει πτώχευση. Από
πού θα παρθούν αυτά τα χρήµατα, κύριε Πρόεδρε;
Θα ήθελα να τελειώσω και να πω στον κ. Ντινόπουλο –ο οποίος δεν είναι εδώ και καλά κάνει και δεν είναι εδώ- ότι, όταν
µιλάω προσωπικά, έχω πάντοτε στοιχεία. Ας πάρει να διαβάσει
τα Πρακτικά της Εξεταστικής Επιτροπής για τη «SIEMENS» πριν
τέσσερα χρόνια.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε και
εµείς.
Τον λόγο έχει η κ. Φούντα για τέσσερα λεπτά.
ΝΙΚΗ ΦΟΥΝΤΑ: Στους καιρούς που ζούµε, κατανοώ ότι η επισήµανση πως η δηµοκρατία κινδυνεύει από την απαξίωση των
θεσµών καθηµερινά δεν πουλάει. Αλήθεια, όµως, τι είναι αυτό
ακριβώς αυτό που πουλάει και τι πείθει τους πολλούς; Ότι ο Βουλευτής πρέπει να είναι κοµµατικός σωλήνας είτε προδότης και
πουληµένος; Ότι ο Βουλευτής πρέπει να φοβάται; Ότι ο φόβος
φυλά τα έρµα, κατά τον κ. Σκουρλέτη; Η ποιµενική αυτή ρήσηπαροιµία αναφέρεται σε ποίµνιο και ο Βουλευτής δεν µπορεί, δεν
πρέπει να νοείται έτσι.
Από την άλλη, η σταθερότητα του κ. Σαµαρά. Ποια σταθερότητα; Υπάρχει σταθερότητα έξω στην κοινωνία;
Είµαι αναγκασµένη στον λιγοστό χρόνο που έχω να αναφερθώ
στο νοµοσχέδιο µε έναν άλλο τρόπο, λέγοντας ότι η µεταρρύθµιση του ισχύοντος νοµικού πλαισίου που αφορά τη χρηµατοδότηση και τον έλεγχο ουσιαστικά των πολιτικών κοµµάτων, έχει
µια διπλή ανάγνωση. Πρώτον, είναι απαραίτητη και υποδεικνύεται αφ’ ενός από το εξαιρετικά περιορισµένο πλέον δηµοσιονοµικό πλαίσιο της περιόδου -έχουµε ένα πολύ ακριβό κοµµατικό
σύστηµα- και αφ’ ετέρου από την ανάγκη αποκατάστασης της
αξιοπιστίας του πολιτικού συστήµατος.
Βλέπετε τον τελευταίο καιρό κάποια προσπάθεια γι’ αυτήν την
αποκατάσταση; Αυτή, λοιπόν, η αξιοπιστία είναι ορθώς κλονισµένη και εξαιτίας των συνεχών σκανδάλων και υπονοιών σκανδάλων, χρηµατισµού πολιτικών, αλλά και κοµµατικών στελεχών.
Στο πλαίσιο αυτής της αναγκαιότητας, το Νοέµβριο του 2013
η ΔΗΜΑΡ είχε καταθέσει πρόταση νόµου για τη χρηµατοδότηση,
διαφάνεια και ισότητα ευκαιριών στην πολιτική δράση. Η κυβερνητική πλειοψηφία δεν φαίνεται, βέβαια, να ιεραρχεί ψηλά την
αναγκαιότητα αυτή. Το πόρισµα, αντιθέτως, της οµάδας κρατών
κατά της διαφθοράς, που είχε πραγµατοποιήσει έρευνα στα οικονοµικά των πολιτικών κοµµάτων, προϊόν του οποίου είναι και
το νοµοσχέδιο που σήµερα συζητάται, έγινε µετά από πενταετή
καθυστέρηση -η έρευνα είχε γίνει το 2009- και αυτό, επειδή το
σηµερινό νοµοσχέδιο είναι προαπαιτούµενο της τρόικας για την
εκταµίευση της επόµενης δόσης. Είναι ενδεικτικό και αυτό µιας
κατάστασης.
Τι έχετε να πείτε για όλα αυτά; Ποια είναι η θέληση που θέλει
να δείξει αυτή η Κυβέρνηση ουσιαστικά για να αναδείξει αυτό το
µείζον πρόβληµα, πρόβληµα που αφορά την κοινωνική δικαιοσύνη και που τόσο απρόθυµοι τελικά αποδεικνύεστε εσείς και
όλοι οι άλλοι, κατά περιπτώσεις, καλοθελητές να θεσπίσετε ένα
ελάχιστα πιο αυστηρό πλαίσιο ελέγχου για ζητήµατα που αφορούν τα κόµµατα.
Από τη µία πλευρά, λοιπόν, στη χώρα του σκανδάλου
«SIEMENS» µια επανεξέταση του πλαισίου για την κοµµατική
χρηµατοδότηση είναι αναγκαία. Υπάρχει πάντα αυτή η αίσθηση,
όµως, ότι δεν µπορεί να είναι συνολικά λειτουργική, εάν περιορίζεται στο σκέλος του περιορισµού της κρατικής ενίσχυσης.
Καλό πράγµα, λοιπόν, η µείωση στη χρηµατοδότηση των κοµµάτων, αρκεί να µη διαµορφώνει τις προϋποθέσεις για µια τέτοια
ιδιωτική χρηµατοδότησή τους, που να εµπεδώνει ουσιαστικά τις
σχέσεις εξάρτησης των κοµµάτων από ποικίλες οµάδες συµφερόντων. Κάτι τέτοιο δεν εξασφαλίζεται ούτε µε αυτό το νοµοσχέδιο. Δεν είναι τυχαίο ότι στις αµερικανικές εκλογές, παραδείγµατος χάριν, Πρόεδρος κατά κανόνα αναδεικνύεται όποιος
έχει µαζέψει τους περισσότερους πόρους από δωρεές.
Πρόκειται, λοιπόν, για µία εφ’ όλης της ύλης επανεξέταση του
πλαισίου; Όχι. Το νοµοσχέδιο της Κυβέρνησης ασχολείται κυρίως µε τη χρηµατοδότηση και τις αρµοδιότητες της Επιτροπής
Ελέγχου, η οποία κακώς διατηρείται ως τέτοια και δεν αναβαθ-
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µίζεται ο ρόλος της, ενώ οι διατάξεις περιορίζονται στην τροποποίηση των σχετικών άρθρων του προηγούµενου νόµου για την
κοµµατική χρηµατοδότηση, εκείνων του 2002, δώδεκα χρόνια
µετά.
Δεν πρόκειται, δηλαδή, ουσιαστικά για καινούργιο νόµο, µε εµβέλεια και αξιώσεις. Δεν προβλέπεται καν η αποτελεσµατικότερη
σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου ούτε διεύρυνση των δυνατοτήτων ελέγχου και πρόσβασης.
Η πλειονότητα δε των µελών της επιτροπής είναι πολιτικά πρόσωπα και συνεχίζει να είναι έτσι. Η ταύτιση ελεγκτή και ελεγχόµενου συνιστά µία εκκωφαντική αυτοπροστασία των κοµµάτων
από µια αποτελεσµατικότερη και ουσιαστικότερη διεύρυνση των
οικονοµικών τους και ακυρώνει κάθε πρόθεση στην πράξη, ακόµη και εάν αυτή η πρόθεση είναι σωστή.
Η σύνθεση της επιτροπής πρέπει σαφώς να αλλάξει -καταθέσαµε τροπολογία, την οποία δεν άκουσα να την κάνετε αποδεκτή- σε µία προσπάθεια αποκατάστασης της αξιοπιστίας του
πολιτικού συστήµατος.
Θα χρειαστώ µισό λεπτό ακόµη, κύριε Πρόεδρε.
Να ολοκληρώσω, λέγοντας ότι υπάρχει µια τροπολογία από
το ΥΠΕΚΑ η οποία µιλάει για το φυσικό αέριο. Το φυσικό αέριο
πρέπει όντως να µπει σε όσα περισσότερα ελληνικά σπίτια γίνεται ως οικολογικά και οικονοµικά συµφέρον.
Θα ήθελα, όµως, να µιλήσω και να αναφερθώ µόνο στην οµιλία
του Υφυπουργού που ήρθε να παρουσιάσει την τροπολογία, λέγοντας. «τουλάχιστον σε όσα σπίτια υπάρχουν και µπορούν να
έχουν αυτήν τη δυνατότητα», αναφερόµενος στην Αττική, τη
Θεσσαλία και τη Θεσσαλονίκη.
Να επισηµάνω ότι αυτή η τροπολογία, όπως και κάθε άλλη
τροπολογία, δεν έχει κανένα νόηµα, αν δεν µιλήσουµε ταυτόχρονα για υποδοµές στην Ελλάδα και για το δυτικό κόµβο του
αγωγού φυσικού αερίου TAP, ο οποίος θα διοχετεύσει µε φυσικό
αέριο ολόκληρο το δυτικό άξονα της Ελλάδας, αλλά και την Πελοπόννησο.
Όχι άλλες αποσπασµατικές ρυθµίσεις και όχι άλλες τροπολογίες οι οποίες δεν βλέπουν το µεγάλο πρόβληµα και απλά δηµιουργούν µπαλώµατα στην ελληνική πραγµατικότητα.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε και
εµείς.
Τον λόγο έχει ο κ. Αλεξόπουλος.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ασχοληθώ
µόνο µε την υπ’ αριθµόν 1894 τροπολογία, η οποία είναι µία από
τις πολλές τροπολογίες που έχουν κατατεθεί σε άσχετο νοµοσχέδιο, όπως συµβαίνει συστηµατικά τον τελευταίο καιρό εδώ
στη Βουλή.
Η αντικατάσταση συστηµάτων θέρµανσης που καίνε πετρέλαιο
από συστήµατα θέρµανσης που καίνε φυσικό αέριο, δεν υπάρχει
καµµία αµφιβολία ότι συµβάλλει σηµαντικά στον περιορισµό των
εκποµπών αερίων ρύπων. Με δεδοµένο, δε, ότι η τιµή του φυσικού αερίου είναι µικρότερη της τιµής του πετρελαίου θέρµανσης,
υπάρχει, πέραν του θετικού περιβαλλοντολογικού αποτελέσµατος και οικονοµικό όφελος για τους καταναλωτές, το οποίο θα
είναι τόσο µεγαλύτερο όσο µεγαλύτερη θα είναι και η επιδότηση
της αλλαγής των συστηµάτων θέρµανσης.
Βεβαίως, επιτυγχάνεται και η µείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και ιδιαίτερα της κατανάλωσης του πετρελαίου. Αυτά τα
τρία, δηλαδή ο περιορισµός της εκποµπής αερίων ρύπων που σίγουρα συµβάλλει στον περιορισµό της έξαρσης του φαινοµένου
του θερµοκηπίου, το οικονοµικό όφελος των καταναλωτών και
τρίτον, η µείωση της ενεργειακής κατανάλωσης, θα µπορούσαν
να ήταν στοιχεία που θα προέτρεπαν κάθε καλόπιστο Βουλευτή
να υπερψηφίσει αυτήν την τροπολογία.
Εάν παραβλέψουµε την καταστρατήγηση µίας τυπικής, αλλά
ουσιαστικής για εµάς διαδικασίας, η οποία έχει να κάνει µε την
συστηµατική κατάθεση άσχετων τροπολογιών σε άσχετα νοµοσχέδια, που η επίκλησή της οποίας από µόνη της θα ήταν αρκετή
για να µας κάνει να καταψηφίσουµε την προαναφερθείσα τροπολογία, µε όσα θα αναφέρω στη συνέχεια θα γίνει κατανοητό
γιατί εµείς δεν είµαστε υπέρ αυτής της τροπολογίας.
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Τον τελευταίο καιρό βλέπουµε να κατατίθενται συστηµατικά
από το ΥΠΕΚΑ και να υπερψηφίζονται τροπολογίες οι οποίες
αφορούν περιβαλλοντολογικά και ενεργειακά θέµατα διά της µεθόδου της «σαλαµοποίησης». Βλέπουµε να κατατίθενται και να
υπερψηφίζονται διατάξεις οι οποίες αφορούν το φυσικό αέριο.
Εάν δει κανείς τις διατάξεις αυτές στο σύνολό τους, τότε θα διαπιστώσει ότι όλες αυτές οι φαινοµενικά αθώες ή φιλολαϊκές διατάξεις -για τις οποίες µάλιστα δεχθήκαµε κριτική ότι δεν τις
υπερψηφίζουµε- ουσιαστικά αποδυναµώνουν τον ρόλο και το
έργο της Δηµόσιας Επιχείρησης Παροχής Αερίου, της γνωστής
µας ΔΕΠΑ, την απαξιώνουν και λειαίνουν το έδαφος της ιδιωτικοποιήσεώς της.
Εάν, λοιπόν, δούµε τη συγκεκριµένη τροπολογία κάτω από αυτό το πρίσµα, είναι προφανές ότι δεν πρέπει να υπερψηφίσουµε
αυτήν την τροπολογία. Όµως, αν το παραβλέψουµε και αυτό, εάν
δεχθούµε ότι η συγκεκριµένη τροπολογία δεν διακυβεύει τα συµφέροντα της ΔΕΠΑ και κατά συνέπεια τα συµφέροντα του δηµοσίου και αν εστιάσουµε την προσοχή µας στο περιεχόµενο της
συγκεκριµένης τροπολογίας, ποιος και πότε θα µας απαντήσει
στα όσα θα αναφέρω παρακάτω, που είναι καθοριστικά στο να
κρατήσει κανείς θετική ή αρνητική στάση απέναντι σε αυτήν την
τροπολογία;
Ο προλαλήσας Υφυπουργός Ενέργειας κ. Παπαγεωργίου, βλέπω ότι δεν είναι πλέον στην Αίθουσα.
Στην πρώτη παράγραφο του άρθρου 1 διαβάζουµε: «Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, δύναται
µε απόφασή του να προκηρύσσει δράσεις χρηµατοδοτούµενες
από το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων, που αφορούν στην
αντικατάσταση συστηµάτων θέρµανσης.». Επιπλέον, το άρθρο 1
λέει: «Στην απόφαση αυτή καθορίζεται το αντικείµενο δράσεων,
οι ωφελούµενοι, οι διαδικασίες υλοποίησης και πιστοποίησης,
καθώς και άλλο ειδικότερο τεχνικό ή λεπτοµερειακό ζήτηµα σχετικό µε την εφαρµογή».
Ζητά, δηλαδή, ο κύριος Υπουργός από εµάς να τον εξουσιοδοτήσουµε εν λευκώ να βγάλει σηµαντικές αποφάσεις, χωρίς να
µας γνωρίζει κατ’ ελάχιστο το πλαίσιο στο οποίο σκοπεύει να κινηθεί για την υλοποίηση µιας τόσο πολύτιµης για το περιβάλλον
δράσης αλλά και για τους καταναλωτές.
Εµείς, λοιπόν, εδώ στο Κοινοβούλιο δεν γνωρίζουµε τίποτα
σχετικά µε τους ωφελούµενους, τους δικαιούχους, τις διαδικασίες υλοποίησης και πιστοποίησης, το ύψος της επιδότησης και
το τι αφορούν αυτές οι διαδικασίες. Τα ξέρουν, όµως, πολύ καλά
οι εταιρείες παροχής φυσικού αερίου, οι ΕΠΑ, οι οποίες στις
ιστοσελίδες τους, για να προσελκύσουν πελάτες διαφηµίζουν
ήδη µία ρύθµιση που δεν έχει ακόµα ψηφιστεί και που, σύµφωνα
µε την τροπολογία, δεν είναι σίγουρο ότι θα αναλάβουν αυτές
την υλοποίηση της συγκεκριµένης δράσης.
Στις ιστοσελίδες των ΕΠΑ, βλέπουµε όλα αυτά τα οποία θα
έπρεπε να αναγράφονται µε σαφήνεια στην παρούσα τροπολογία. Είναι σωστό αυτά να τα γνωρίζουν οι ΕΠΑ, να έχει ανακοινώσει ο Υπουργός στις ΕΠΑ τι θα κάνει και να µη γνωρίζουν οι
Βουλευτές τι θα κάνουν;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, ζητώ την ανοχή σας, διότι ήµουν από τους κανονικούς οµιλητές αλλά έπρεπε την ίδια στιγµή να είµαι και στην
Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων, µε αποτέλεσµα να χάσω τη
σειρά µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Εντάξει, κύριε Αλεξόπουλε, συνεχίστε.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Διαβάζουµε στην έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους ότι η συνολική δαπάνη ανέρχεται, σύµφωνα µε τα στοιχεία
του ΥΠΕΚΑ, σε 15 εκατοµµύρια ευρώ. Δεν κρίνω αν είναι µικρό
ή µεγάλο αυτό το ποσό. Όµως, ερωτώ να µας πείτε ποια είναι
αυτά τα στοιχεία. Δεν θα έπρεπε να τα είχε θέσει στη διάθεσή
µας το Υπουργείο; Και µε βάση αυτά τα στοιχεία, πόσοι καταναλωτές θα επωφεληθούν;
Εάν είναι σωστό αυτό που βλέπω στον ιστότοπο της ΕΠΑ Αττικής, δηλαδή ότι το ύψος της επιδότησης για κάθε νέα σύνδεση
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κυµαίνεται µεταξύ 2.000 και 5.500 ευρώ, πόσοι τελικά θα επωφεληθούν; Βάσει µιας δικής µας πρώτης εκτίµησης, η ρύθµιση
αφορά κάτι λιγότερο από τεσσερισήµισι χιλιάδες συνδέσεις. Δεν
είναι, βέβαια, ασήµαντος αριθµός. Όµως, τα τριάντα χιλιάδες
νοικοκυριά στην Αθήνα, τα οκτώ χιλιάδες νοικοκυριά στη Θεσσαλονίκη και τα εννέα χιλιάδες νοικοκυριά στη Θεσσαλία κάνουν
πάλι πολύ µεγαλόστοµες τις εξαγγελίες του Υπουργού.
Θα ήθελα, όµως, να ρωτήσω και το εξής: Μήπως αυτή η δράση µε τη χρησιµοποίηση χρηµάτων που προέρχονται από το
ΕΣΠΑ 2007-2013 θεωρηθεί ότι είναι έµµεση κρατική ενίσχυση
που απαιτεί την κοινοποίηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση; Εάν συµβαίνει αυτό, ποιος θα προφυλάξει όσους θα σπεύσουν να αξιοποιήσουν την ευκαιρία που τους προσφέρετε; Πολύ φοβούµαι
ότι θα προστεθούν και αυτοί στα θύµατα µιας άλλης ενέργειας
του ΥΠΕΚΑ, της «Εξοικονόµησης κατ’ οίκον», που ενώ είναι µια
σωστή δράση, έχει οδηγήσει σε απόγνωση πολλούς ιδιοκτήτες
κατοικιών αλλά και κατασκευαστές που πίστεψαν και έδωσαν
βάση στις εξαγγελίες της Κυβέρνησης.
Στην παράγραφο 2 της συγκεκριµένης ρύθµισης, βλέπω ότι
χρησιµοποιείται η λέξη «δύνανται». Η συγκεκριµένη παράγραφος
λέει τα εξής: «Δύνανται για την εφαρµογή των άνω δράσεων να
ορίζονται ως φορείς πιστοποίησης και αντικατάστασης του συστήµατος θέρµανσης οι εταιρείες παροχής αερίου. Και στην περίπτωση αυτή, στην ίδια απόφαση προβλέπεται και ο φορέας
ελέγχου». Γιατί λέει «δύνανται»;
Προηγουµένως, µε ξάφνιασε ο Υπουργός ο οποίος απάλειψε
τη λέξη «δύνανται» και µας διαβεβαίωσε ότι αυτήν τη δράση θα
την κάνουν οι ΕΠΑ. Νοµίζω ότι τα πράγµατα είναι απλά. Σίγουρα
την υλοποίηση αυτής της δράσης θα την αναλάβουν οι νυν και
ίσως και οι µελλοντικές ΕΠΑ. Εξάλλου, γι’ αυτό πολυδιαφηµίζουν
στις ιστοσελίδες τους αυτήν τη δράση.
Μήπως, λοιπόν, πρόκειται για µια στηµένη υπόθεση; Μήπως η
λέξη «δύνανται» µπήκε για να ρίξει ενδεχοµένως στάχτη στα
µάτια εκείνων που θα εγείρουν αντιρρήσεις, επικαλούµενοι αθέµιτο ανταγωνισµό και καταγγέλλοντας ταυτόχρονα την προνοµιακή αντιµετώπιση των ΕΠΑ; Και τι είναι αυτός ο φορέας
ελέγχου που προβλέπεται ότι θα συµπεριλάβει στην απόφασή
του το ΥΠΕΚΑ;
Εάν την υλοποίηση της δράσης την αναλάβουν τελικά οι ΕΠΑ,
ποιος µας διαβεβαιώνει ότι οι ΕΠΑ έχουν τη δυνατότητα, την τεχνική επάρκεια και την τεχνογνωσία να προβαίνουν σε πιστοποίηση της αντικατάστασης αυτού του µηχανισµού θέρµανσης;
Ποιο θα είναι το κόστος αυτής της πιστοποίησης; Ποιος θα το
επιβαρύνεται;
Στην παράγραφο 3 -πάω λίγο πιο κάτω-…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Παρακαλώ, κύριε συνάδελφε, εάν µπορείτε ολοκληρώστε.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Είναι κάποια θέµατα, κύριε
Πρόεδρε, τα οποία εάν δεν τα θίξουµε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Δεν έχω επ’ αυτού
αµφιβολία, απλώς υπάρχει ένα θέµα.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Συµφωνώ. Όµως µε αυτόν τον
τρόπο ήθελα να αναλύσω το γεγονός ότι έρχονται να ψηφισθούν
εδώ τροπολογίες που περιέχουν διατάξεις τις οποίες δεν συζητούµε καθόλου,
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Είναι γνωστό το πρόβληµα.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ:…στην αντίστοιχη επιτροπή,
δεν υπάρχει η δυνατότητα να συζητήσουµε αυτά τα πράγµατα
και εδώ θα κληθούµε µετά να πούµε εάν ψηφίζουµε υπέρ ή κατά
αυτής της τροπολογίας. Και τελικά φαίνεται ότι εκείνο το οποίο
καθορίζει την κοινοβουλευτική διαδικασία είναι η θετική ή αρνητική απόφαση του Υπουργού, εάν αποδέχεται ή όχι την τροπολογία, αγνοώντας το περιεχόµενο της τροπολογίας.
Παρά ταύτα δεν θα προχωρήσω σε άλλα σηµεία της τροπολογίας, τα οποία για εµένα ήταν τα στοιχεία εκείνα τα οποία καταδεικνύουν µε σαφήνεια ότι εµείς κάτω απ’ αυτές τις συνθήκες,
δεν είναι δυνατόν να δεχθούµε τη συγκεκριµένη τροπολογία.
Δεν υπάρχει, λοιπόν, καµµία αµφιβολία ότι η επιδότηση αλλαγής αυτών των συστηµάτων θέρµανσης είναι θετική. Είναι θετική!
Θα ήθελα, όµως, να επιστήσω την προσοχή στον Υπουργό και

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

σε κάθε Υπουργό της Κυβέρνησης, όταν εξαγγέλλουν τέτοιες
ευνοϊκές –υποτίθεται- ρυθµίσεις υπέρ των καταναλωτών, ταυτόχρονα, να τους υπενθυµίζουν και κάτι άλλο. Τι θα έπρεπε να τους
υπενθυµίσουν για τη συγκεκριµένη περίπτωση; Ότι µε πρόσφατα
ψηφισθέντα νόµο, προκειµένου να εξασφαλιστεί ο εφοδιασµός
φυσικού αερίου σε περιόδους κρίσης, οι καταναλωτές καλούνται
να καταβάλλουν από φέτος ένα ειδικό τέλος. Είναι το λεγόµενο
µοναδιαίο τέλος ασφάλειας και στόχος είναι να συγκεντρωθεί
ένα ποσό 9,8 εκατοµµυρίων ευρώ. Επιδοτεί µε 15 εκατοµµύρια
και τους τα παίρνει µε άλλο τρόπο µέσα από την καθιέρωση του
µοναδιαίου τέλους ασφαλείας.
Ύστερα απ’ όλα αυτά, κύριε Πρόεδρε, είναι προφανές ότι είχαµε στη διάθεσή µας όλα εκείνα τα στοιχεία µε τα οποία θα
έπρεπε να καταψηφίσουµε τη συγκεκριµένη διάταξη. Παρά ταύτα, αναγνωρίζοντας ότι έστω κατ’ ελάχιστον αυτή η τροπολογία
συµβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος κι έχουν οικονοµικά οφέλη οι καταναλωτές, είµαστε αναγκασµένοι να πούµε
«παρών». Βεβαίως, αυτό δεν σηµαίνει ότι αποδεχόµαστε την
αρχή ότι «ο σκοπός αγιάζει τα µέσα».
Σας ευχαριστώ για την ανοχή σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Σας ευχαριστώ κι
εγώ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία πενήντα τέσσερις µαθητές και µαθήτριες και
πέντε εκπαιδευτικοί από το 14ο και το 20ο Δηµοτικό Σχολείο Λαµίας.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Κύριε Παυλόπουλε, θέλετε να µιλήσετε τώρα;
ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Μάλιστα, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ορίστε, έχετε τον
λόγο.
ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι, πρώτα
πρέπει να πω ότι η αλλαγή που έγινε στο άρθρο 19 είναι απολύτως ικανοποιητική και είναι σωστότερη. Γιατί παραπέµπει σε διάταξη που ήδη υπάρχει στον Κανονισµό της Βουλής, δηλαδή στη
σύσταση του Γνωµοδοτικού Συµβουλίου, το οποίο ούτως ή
άλλως προβλέπεται από τον Κανονισµό, για να παρεµβαίνει. Και
να παρεµβαίνει πού; Στις περιπτώσεις που µιλάµε για µέλη της
κυβέρνησης και όχι για Βουλευτές βεβαίως. Γι’ αυτό και ξεκαθαρίζει η ρύθµιση αυτή ότι µιλάµε µόνο για πρόσωπα που υπάγονται στο πλαίσιο του άρθρου 86 του Συντάγµατος.
Απλώς και µόνο θεωρώ ότι είναι αυτονόητη αυτή η µικρή αλλαγή στο ακροτελεύτιο άρθρο που έρχεται και λέει, για την εξουσιοδότηση εκεί, ότι δεν µιλάµε για ειδικά θέµατα, αλλά για ειδικότερα θέµατα ή θέµατα τεχνικού ή λεπτοµερειακού χαρακτήρα.
Κι αυτό φαντάζοµαι ότι στην τελική διατύπωση θα φανεί. Δεν
χρειάζεται καν να θεωρήσει κανείς ότι είναι κάποια τροποποίηση,
είναι καθαρά βελτίωση φραστική.
Θα µου επιτρέψετε, λοιπόν, ύστερα από τις ευχαριστίες για
τις αλλαγές που έγιναν χθες και που βαίνουν προς την κατεύθυνση του σεβασµού του Συντάγµατος, να αναφερθώ σε δύο ζητήµατα που αφορούν µια τροπολογία και µια διατύπωση, η οποία
θα µπορούσε να γίνει. Έστω όµως και τώρα µπορεί να έρθει µε
τη µορφή της τροπολογίας και µε τη συναίνεση των συναδέλφων.
Αφορούν τα εξής θέµατα: Πρώτον, µία τροπολογία την οποία
έχουν καταθέσει οι συνάδελφοι κ.κ. Σενετάκης και Σαλτούρος.
Τι έχει συµβεί; Και το λέω και σε ανθρώπους που γνωρίζουν- και
οι τρεις σας- πολύ καλά την τοπική αυτοδιοίκηση. Στο παρελθόν
ιδίως έχουν υπάρξει φαινόµενα, µε συµπαιγνία υπαλλήλων των
Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, µη βεβαίωσης φόρων και
τελών. Δεν τα βεβαίωναν. Ήρθαν στη δικαιοσύνη οι υποθέσεις
αυτές και εκτός από τους κατηγορούµενους, πάνε και τους δηµάρχους για έλλειψη εποπτείας. Διότι βεβαίως αφού έχει περάσει ο χρόνος, η βεβαίωση δεν µπορεί να γίνει.
Το θέµα είναι ανεξάρτητο από την τύχη των αιρετών. Εύχοµαι
και ελπίζω η ποινική δικαιοσύνη να καταλάβει τι προκαλεί η έλλειψη εποπτείας. Σκεφθείτε, κύριοι συνάδελφοι της Αριστεράς ιδίως όσοι έχετε διατελέσει στην τοπική αυτοδιοίκηση- να είναι
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υπεύθυνος ο δήµαρχος και να πηγαίνει κατηγορούµενος -ιδίως
στους µεγάλους δήµους- διότι ένας υπάλληλος από κάτω συναλλάσσεται και δίνει ψευδή στοιχεία. Όµως, αυτό είναι το λιγότερο
αν και είναι πολύ ανθρώπινο. Το θέµα είναι ότι µέχρι σήµερα
αυτά τα πράγµατα δεν µπορούν να βεβαιωθούν αναδροµικά. Και
έτσι οι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης χάνουν πόρους.
Η ρύθµιση αυτή την οποία φέρνουν οι συνάδελφοι είναι πολύ
σωστή. Μάλιστα, τονίζω ότι εφόσον γίνει αποδεκτή η ερµηνεία,
πρέπει να αφορά και βεβαιωµένες ή µη βεβαιωµένες οφειλές που
ήδη υπάρχουν. Ζητούν δηλαδή οι συνάδελφοι να λέει ότι µπορεί
πάντοτε να γίνεται η βεβαίωση αναδροµικά στο πλαίσιο της εικοσαετίας που υπάρχει η σχετική παραγραφή για τις λοιπές απαιτήσεις του δηµοσίου. Άρα, να ισχύει για τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Δεν είναι δηλαδή δυνατόν να µην ισχύει.
Γιατί αυτοί είναι ένα είδος φοροφυγάδων, που δεν πληρώνουν
φόρους, τέλη κ.λπ.. Όταν µιλάµε για φόρους που τους εισπράττει η τοπική αυτοδιοίκηση, πρέπει αυτή η διάταξη να περάσει και
να γίνει δεκτή. Όχι µόνο δεν δηµιουργεί έξοδα αλλά αντίθετα
είναι αυτονόητο ότι φέρνει έσοδα.
Δεύτερον, κάτι που θυµίζω είναι πως πρέπει πάντοτε οι Υπουργοί, την ώρα που ψηφίζουµε κάτι εδώ, όταν την τελευταία στιγµή
κάνουν µια διατύπωση, να προσέχουν πως διατυπώνεται από τις
υπηρεσίες.
Τι είχε συµβεί δηλαδή, κύριοι συνάδελφοι, και φαντάζοµαι πως
θα το θυµάστε. Όταν ψηφίζαµε εδώ την άνοιξη του τρέχοντος
έτους το ν. 4257/2014, υπήρχε στο νόµο αυτό και η διάταξη του
άρθρου 51, η οποία ρύθµιζε –καλή ώρα όπως τώρα που πάµε να
κάνουµε περισσότερες δόσεις και µακάρι να γίνουν- τις δόσεις
των οφειλών προς την τοπική αυτοδιοίκηση. Αύξανε αυτές τις
δόσεις, για να µπορούν να πληρώσουν αυτοί οι άνθρωποι και να
εισπράξουν οι υπηρεσίες, από είκοσι πέντε που ήταν στις εβδοµήντα δύο.
Υπήρχε εκεί µια διάταξη –δεν ξέρω ποιος την είχε φτιάξει- που
έλεγε ειδικά για ορισµένες οφειλές οι οποίες ανήκαν στο ν.
3801/2009, δηλαδή ήταν µε το παλαιότερο καθεστώς. Συζητήσαµε εδώ και είπαµε ότι αυτό δεν γίνεται, αφού µε βάση την αρχή
της ισότητας είναι αντισυνταγµατικό. Γιατί αυτή η οφειλή; Τι
ρόλο παίζει; Συµφωνήσαµε, λοιπόν, όλες οι πτέρυγες, πως τέτοιες εξαιρέσεις συγχωρούνται –το λέει µέσα ο νόµος, όταν δηλαδή δεν ισχύουν οι τρέχουσες ρυθµίσεις του νόµου αυτού µε
τις εβδοµήντα δόσεις- µόνο εάν το προηγούµενο καθεστώς είναι
ευνοϊκότερο. Είναι λογικό πως εάν είναι ευνοϊκότερο, γιατί να
ισχύουν οι νέες ρυθµίσεις; Όχι, όµως, να είναι δυσµενέστερο,
γιατί έχουµε παραβίαση της αρχής της ισότητας.
Μπαίνει, λοιπόν, η διάταξη. Συµφωνούµε όλοι εδώ να µπει η
διάταξη. Όµως, η διάταξη παρεισφρέει σε άλλη παράγραφο και
η ερµηνεία που δίνουν –όχι η πολιτική ηγεσία, οφείλω να το πωοι υπάλληλοι του Υπουργείου, είναι πως αφού είναι στην παράγραφο 3, αυτό ισχύει µόνο για εκείνη την παράγραφο. Άλλα ψηφίσαµε, άλλα είδαµε!
Παρατηρείται µάλιστα σήµερα αυτό το φαινόµενο, ενώ θα
µπορούσε, κύριοι Υπουργοί -σας το λέω µετά λόγου γνώσεως
και αυτό το περιµένει η τοπική αυτοδιοίκηση- να υπάρχει σύµφωνη µε το Σύνταγµα ερµηνεία των διατάξεων και µε απλή εγκύκλιο να λέγατε:
Ξέρετε, αυτό είναι έτσι, δηλαδή η ερµηνεία, επειδή µπήκε σε
άλλη διάταξη, οφείλει να είναι σύµφωνη µε το Σύνταγµα. Και άρα
όλοι έχουν τις εβδοµήντα δόσεις. Το προηγούµενο καθεστώς,
όπου ισχύει, ισχύει µόνο εάν είναι ευνοϊκότερο. Εφόσον, όµως,
δεν µπορεί να βγει αυτή η εγκύκλιος, σας προτείνω µια απλή διατύπωση στην πρώτη παράγραφο. Ότι δηλαδή ισχύουν βέβαια οι
διατάξεις του ν. 3801/2009, τηρουµένων πάντοτε των διατάξεων
της περίπτωσης β’ της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. Να
παραπέµπει, εφόσον το θέλουν έτσι.
Όµως, πραγµατικά, δεν είναι δυνατόν στη σύγχρονη εποχή,
όταν η Βουλή νοµοθετεί κάτι, όταν γίνεται τέτοια συζήτηση, είναι
γόνιµος ο διάλογος, τα αποδέχεστε εσείς σαν αποτέλεσµα του
διαλόγου –γιατί είναι απόλυτα λογικό- και έρχεται η ώρα της τελικής διατύπωσης –γιατί η τελική διατύπωση γίνεται πάντοτε και
πάει στο νοµοθετικό της Βουλής- αυτή η διατύπωση να αναιρεί
το περιεχόµενο των ρυθµίσεων που η Βουλή ψήφισε.
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Αυτές τις δύο ρυθµίσεις ήθελα να προτείνω προς όλους να τις
αποδεχθούµε. Να αποδεχθούµε δηλαδή τη διάταξη για την αναδροµική και µελλοντική είσπραξη βεβαιωµένων οφειλών προς
τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στο πλαίσιο της εικοσαετίας που είναι η παραγραφή και, βεβαίως, την ενοποίηση
των διατάξεων, που αφορούν τις οφειλές προς τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ότι δηλαδή το καθεστώς του
2014 ισχύει για όλους και δεν ισχύουν ειδικότερες ρυθµίσεις,
παρά µόνο εάν αυτές είναι ευνοϊκότερες. Δηλαδή οι εβδοµήντα
δόσεις ισχύουν για όλους, γιατί δεν µπορεί να υπάρχουν πολίτες
πρώτης και δεύτερης κατηγορίας.
Και τονίζω όχι µόνο δεν έχει την παραµικρή αιχµή προς την πολιτική ηγεσία, αλλά ευχαριστώ πολύ, γιατί ακόµα και τα στελέχη
της πολιτικής ηγεσίας συνέδραµαν, ώστε να µπορέσει να γίνει
καλύτερη δουλειά προς την κατεύθυνση αυτή.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριοι συνάδελφοι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε κι
εµείς.
Με την άδεια του Σώµατος, είναι η κ. Κωνσταντοπούλου να
πάρει τον λόγο µετά, γιατί ήταν σε άλλη απασχόληση.
Περνάµε στον κύκλο των δευτερολογιών.
Τον λόγο έχει ο κ. Κεδίκογλου, για δευτερολογία.
ΣΙΜΟΣ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ: Για ελάχιστο χρόνο, κύριε Πρόεδρε.
Απλώς θέλω να θέσω ορισµένα εύλογα ερωτήµατα που γεννιούνται µετά τη συζήτηση.
Θα αναφερθώ σε αντιδράσεις, αντιρρήσεις, ενστάσεις της Αντιπολίτευσης, ξεκινώντας από την ένσταση της Αντιπολίτευσης,
σε ό,τι αφορά τη δυνατότητα χρηµατοδότησης από νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου. Πέρα από το γεγονός ότι αυτό ήδη
ισχύει σε τουλάχιστον είκοσι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
είναι και το πνεύµα του νόµου ότι τα νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού
δικαίου, όπως και τα φυσικά, αντιµετωπίζονται ενιαία ως ιδιώτες
στο πλαίσιο αυτού του νόµου.
Είναι, λοιπόν, ένα ξεκάθαρο ερώτηµα, εάν προτιµάτε την πλήρη απαγόρευση ή την πλήρη διαφάνεια. Προσωπικά δεν πιστεύω
πολύ στις απαγορεύσεις. Ίσα-ίσα, πιστεύω στη διαφάνεια. Είναι
καλύτερα να υπάρχει ένα συγκεκριµένο, ξεκάθαρο πλαίσιο, µε
µια διάφανη διαδροµή του χρήµατος, για να διαπιστώνονται όλα
ευκολότερα. Αν εσείς πιστεύετε ότι το παρελθόν καθεστώς ήταν
καλύτερο, θα ήθελα να µου το αιτιολογήσετε.
Και να το συνδυάσω µε το άλλο ζήτηµα που θέσατε -και από
ό,τι µαθαίνω ζητάτε και ονοµαστική ψηφοφορία- για τα κουπόνια.
Εγώ ήµουν ο πρώτος που είπα στην επιτροπή ότι φυσικά να
υπάρχουν κουπόνια των 5, των 10, των 20 ευρώ. Θα πρέπει να
υπάρχει µια διαφορετική αντιµετώπιση. Είναι τουλάχιστον κωµική
η σκηνή να ζητάς ΑΦΜ και άλλα στοιχεία ταυτότητας, για µια
δωρεά των 10, των 20 ή και των 50 ευρώ.
Όµως, κάπου δεν πρέπει να τεθεί ένα όριο; Γιατί αν αφήσουµε
τελείως ελεύθερα τα ανώνυµα κουπόνια, τότε -άκουσα πάρα
πολλές αναφορές στον αλήστου µνήµης κ. Χριστοφοράκο- τι εµποδίζει ένα κόµµα να δώσει 2 εκατοµµύρια σε ανώνυµα κουπόνια; Δεν πρέπει να τεθεί κάποιο πλαίσιο; Να τα αφήσουµε όλα
«χύµα στο κύµα»; Δεν πιστεύετε, συνάδελφοι της Αντιπολίτευσης, ότι πρέπει και εκεί να µπουν κάποιοι κανόνες, λογικοί, µε
απολογισµό; Ιδέες και προτάσεις αναφέρθηκαν αρκετές. Αλλά
τελείως ασύδοτα όλα; Νοµίζω ότι καταργούµε αυτό που προσπαθούµε να πετύχουµε, έναν έλεγχο και µια διαφάνεια στο πολιτικό
χρήµα.
Επίσης, διατυπώσατε ενστάσεις για την περικοπή της χρηµατοδότησης σε κόµµατα που παραβιάζουν τη νοµοθεσία. Τι κυρώσεις προτείνετε; Δεν θα πρέπει να υπάρχουν κυρώσεις για το
κόµµα που θα παραβιάζει τη νοµοθεσία; Δεν πρέπει να συµφωνήσουµε σε αυτό;
Και τέλος, ακούστηκαν και αρκετά για την Επιτροπή Ελέγχου,
ότι είναι πολιτικά ελεγχόµενη. Σας καλώ να συγκρίνετε τι υπήρχε
πριν. Ήταν οκτώ Βουλευτές και δύο δικαστικοί η πλειοψηφία, η
πλειονότητα των Βουλευτών από το κυβερνών κόµµα…
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Τρεις δικαστικοί και δύο καθηγητές
πανεπιστηµίου.
ΣΙΜΟΣ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ: Ωραία. Η πλειονότητα και πάλι από το
κυβερνών κόµµα.
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Και σήµερα σας καλούµε, να συνηγορήσετε και εσείς για µία
άλλη επιτροπή όπου θα είναι δύο Βουλευτές, ένας από την Κυβέρνηση και ένας από την Αξιωµατική Αντιπολίτευση, δύο ανώτατοι δικαστικοί µε µόνιµη απασχόληση εκεί και ο Αντιπρόεδρος
της Τράπεζας της Ελλάδας. Και άκουσα να λέτε ότι είναι πολιτικά
ελεγχόµενο. Δηλαδή, αν πάρουµε την παρούσα σύνθεση της
Βουλής, θα είναι ένας Βουλευτής από τη Νέα Δηµοκρατία και
ένας Βουλευτής από τον ΣΥΡΙΖΑ. Μου λέτε ότι θα συνεννοηθούν
η Νέα Δηµοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ εις βάρος του ελληνικού λαού.
Δεν νοµίζω ότι ούτε εσείς θέλετε να περάσετε κάποιο τέτοιο µήνυµα ούτε εµείς πιστεύουµε σε κάτι τέτοιο.
Είναι µία θετική αλλαγή, όπως είναι θετικές οι αλλαγές στο σύνολο των διατάξεων του νοµοσχεδίου. Αυτά είναι πολύ θετικά βήµατα στην κατεύθυνση της διαφάνειας στη ροή του πολιτικού
χρήµατος. Θα ήθελα να αναθεωρήσετε κάποιες απ’ αυτές τις
απόψεις.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε κι
εµείς.
Η κ. Γεροβασίλη έχει τον λόγο.
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ: Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, θα πω για
άλλη µία φορά ότι στα δύο ουσιώδη θέµατα που εισάγει αυτό το
νοµοσχέδιο, η βασική µας διαφωνία έχει να κάνει µε την εισαγωγή της ιδιωτικής χρηµατοδότησης από νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και µε το θέµα των κουπονιών. Η διαφωνία µας δεν
είναι τεχνική. Η διαφωνία µας είναι αξιακή, είναι θέµα αρχών. Επιµένουµε ότι πρωταγωνιστές στην πολιτική ζωή δεν θα είναι οι
πρωταγωνιστές της οικονοµικής ζωής. Δεν θα συµφωνήσω µε
τον κ. Καραγκούνη. Πρωταγωνιστές στην πολιτική ζωή είναι ο
λαός, γι’ αυτό κι εµείς θέλουµε κόµµατα των µελών και όχι κόµµατα-ανώνυµες εταιρείες.
Για το θέµα των κουπονιών, βεβαίως αντιλαµβάνοµαι ότι ενδεχοµένως να µη θεωρείται αρκετός ο έλεγχος της εφορίας -ο
οποίος σαφώς και θα είναι επιβεβληµένος, γιατί µιλάµε για σφραγισµένα κουπόνια και επιστροφή των στελεχών τους- αλλά
σαφώς δεν µπορεί στο όνοµα τού τι οικονοµικό µέγεθος θα προκύψει για το κόµµα, να βάλουµε την απαγόρευση. Ας δούµε
ποιος θα βάλει 3 εκατοµµύρια ευρώ από κουπόνια. Για να δούµε.
ΣΙΜΟΣ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ: Υπάρχουν κόµµατα που παίρνουν 4
εκατοµµύρια ευρώ.
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ: Εν πάση περιπτώσει, όσο και να είναι το
όριο αυτό, δεν µπορεί κάποιος νόµος να µας απαγορεύσει, να
µας επιβάλει πόσους φίλους και πόσα µέλη θα έχουµε και πόσοι
θα συνεισφέρουν σ’ αυτό. Δεν γίνεται. Το θέµα είναι ιδεολογικό.
ΣΙΜΟΣ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ: Σας έθεσα, όµως, ένα ερώτηµα. Αν ο
χ’ ή ο ψ’ Χριστοφοράκος…
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ: Δεν µπορούµε στο όνοµα όλων όσων
ισχυριστήκατε να κάνουµε καταγραφή µελών. Δεν γίνεται. Αυτή
είναι η δική µας άποψη. Για ποιον λόγο; Διότι εµείς θέλουµε κόµµατα των µελών. Δεν ξέρω αν τα ξέρετε εσείς αυτά τα κόµµατα
αλλά εµείς αυτά θέλουµε.
Επίσης, ήθελα να πω κάτι προς τον κ. Τσούκαλη. Όσον αφορά
στις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έρχονται για να ενσωµατωθούν στην ελληνική νοµοθεσία, εµείς δεν συµφωνούµε
µε όλες επειδή ήλθαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εµείς δίνουµε
µάχη για αλλαγή συσχετισµών και για αλλαγή κατευθύνσεων µέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η διαφορά µας είναι ότι έχουµε αποφασίσει να παλεύουµε µέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι έξω
απ’ αυτήν, αλλά σαφώς δεν τα θεωρούµε ως ιερά όλα όσα λέγονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολλά εξ αυτών είναι και επικίνδυνα και ύποπτα.
Στην αρχική µου εισήγηση, δεν αναφέρθηκα στις τροπολογίες
γιατί δεν έφτανε ο χρόνος. Τροπολογία 1874. Είναι η τροπολογία
του Υπουργείου Εσωτερικών για το θέµα της σύστασης Επιτροπής Κωδικοποίησης του Δικαίου Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η επιτροπή προβλέπεται στον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ», πλην όµως δεν έχει τη
συµµετοχή κοµµάτων. Θεωρούµε θετικό ότι εισάγεται το θέµα
µε συµµετοχή κοµµάτων.
Θα ήθελα, όµως, να σας πω ότι παρ’ όλο που θεωρούµε ότι
µέχρι να φτάσει στη Βουλή πρέπει να έχει γίνει µία µεγάλη επεξεργασία -εξαιτίας του ότι πρόκειται για ένα πολύ µεγάλο κεί-
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µενο µε πάρα πολλά θέµατα- ωστόσο η δική µας άποψη είναι ότι
στη Βουλή τελικά θα έπρεπε να είναι µε τη διαδικασία νοµοσχεδίου και όχι κώδικα, για να µπορεί να αλλάξει κάποιο άρθρο. Αυτή είναι η άποψή µας. Παρ’ όλα αυτά, θεωρούµε ότι η επιτροπή
διευρύνεται και αυτό το θεωρούµε θετικό.
Επίσης, στην ίδια τροπολογία συµφωνούµε µε τα άρθρα που
προβλέπουν ρυθµίσεις των χρεών. Συµφωνούµε βεβαίως και µε
το θέµα της ρύθµισης για το «Βοήθεια στο Σπίτι». Εδώ θα πω για
άλλη µία φορά ότι επιτέλους πρέπει να βρείτε µία µόνιµη λύση
γι’ αυτό. Είναι εξαιρετικά σοβαρό το θέµα. Συµφωνούµε και µε
την τελευταία διάταξη.
Κύριοι Υπουργοί, δεν συµφωνούµε µε το άρθρο 2 της τροπολογίας, γι’ αυτό και σχολίασα στην εισήγησή µου ότι δεν µπορεί
κάθε φορά να µας φέρνετε µία τροπολογία µε άρθρα, χωρίς να
µπορούµε να ψηφίσουµε επί των άρθρων. Αυτό είναι εκβιαστικό
προς εµάς.
Στο άρθρο 2, εµείς θέλουµε να πούµε «παρών», γιατί το συσχετίζουµε µε µερικά ζητήµατα του Υπουργείου Μεταρρύθµισης,
µε τα οποία δεν συµφωνούµε. Πώς θα το κάνουµε εµείς τώρα να
ψηφίσουµε το ένα, να ψηφίσουµε το τρία, το τέσσερα, το πέντε;
Δεν είναι δυνατόν να µας συµβαίνει αυτό το πράγµα κάθε φορά!
Ζητάµε να ψηφίσουµε επί των άρθρων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Παρακαλώ συντοµεύετε.
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ: Κύριε Πρόεδρε, είχαµε πει στην αρχή ότι
θα έχω λίγο παραπάνω χρόνο για τις τροπολογίες, διότι δεν ξέραµε ποιες τροπολογίες θα γίνουν δεκτές και έτσι δεν τοποθετήθηκα στην αρχή. Ζητώ την ανοχή σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Έχετε δύο λεπτά
ακόµα.
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Για την τροπολογία 1894 έχουν τοποθετηθεί οι συνάδελφοι, ο
κ. Αλεξόπουλος και η κ. Καφαντάρη, διεξοδικά. Ψηφίζουµε «παρών».
Η τροπολογία 1895, για τη µεταφορά µαθητών, επισπεύδει και
καλύπτει ένα µέρος των προβληµάτων που έχουν δηµιουργηθεί
από την ισχύουσα νοµοθεσία για τις µεταφορές µαθητών. Θα
συµφωνήσουµε. Όµως, επαναλαµβάνουµε ότι δεν είναι δυνατόν
µε επανειληµµένες τροπολογίες να λυθεί αυτό το ζήτηµα. Δώστε
οριστική λύση.
Και θέλω επί τη ευκαιρία εδώ, να αναφερθώ στην ερµηνευτική
εγκύκλιο που έστειλε το Υπουργείο στις 13-10-14. Είναι ένα απαράδεκτο έγγραφο, διότι µε αυτόν τον τρόπο, το µόνο που θα
συµβεί είναι πέντε χιλιάδες µαθητές της Αθήνας να µην µπορέσουν να µετακινηθούν. Αφήστε το πλαίσιο όπως ήταν για να µπορέσουν µέσα σε δεκαπέντε µέρες να µετακινηθούν όλοι οι
µαθητές. Η εγκύκλιος βάζει εµπόδια και πραγµατικά θα δούµε
πάλι τον κόσµο στο δρόµο. Δεν νοµίζω ότι το θέλει κανένας αυτό.
Για την τροπολογία 1896 -µίλησε πριν και ο συνάδελφος ο κ.
Δρίτσας επ’ αυτού- διαφωνούµε, διότι έχουµε διαφωνήσει συνολικά στην πειθαρχική διαδικασία, όπου θεωρούµε όλο το πλαίσιο
αυστηρό και αυθαίρετο. Εποµένως, η τροπολογία αυτή είναι
µέρος αυτού του σχεδίου και έτσι την καταψηφίζουµε.
Στην τροπολογία 1898, υπήρχε η δυνατότητα στον Υπουργό
να παρατείνει τη θητεία προϊσταµένων στα εξήντα επτά τους
χρόνια. Όταν έγινε αυτό, εµείς διαφωνήσαµε. Σήµερα, καταργείται αυτή η διάταξη. Εδώ θα πούµε «παρών», µε την έννοια ότι
υπάρχει ένα πλαίσιο –αναπτύχθηκε προηγουµένως και από τον
κ. Δρίτσα. Εδώ πάµε για ένα κοµµατικό κράτος, µε το οποίο είµαστε κάθετα αντίθετοι. Κάποιοι που ήταν διευθυντές και ήταν
διορισµένοι παραµένουν, κάποιοι που θα είναι από κρίσεις φεύγουν. Είδαµε πολλά παραδείγµατα. Αυτήν την τροπολογία δεν
θα τη στηρίξουµε. Θα πούµε «παρών».
Η τροπολογία 1910 που ήρθε σήµερα το πρωί, ζητάει το 40%
της κρατικής χρηµατοδότησης να είναι ακατάσχετο και ανεκχώρητο. Εδώ θέλουµε να πούµε το εξής: Θα µπορούσαµε και να
συζητήσουµε. Όλοι αντιλαµβανόµαστε µερικά προβλήµατα. Όµως, υπάρχουν µερικά προαπαιτούµενα για να συζητήσουµε για
αυτό. Το ένα είναι η πολιτική δέσµευση ότι τα διάδοχα σχήµατα
υπαρχόντων κοµµάτων θα έχουν το ίδιο ΑΦΜ κ.λπ.. Δεν υπάρχει
αυτό. Ζητήσαµε να υπάρχει σαφής διάταξη αλλά δεν υπάρχει.
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Θα πρέπει να υπάρξει για να συζητήσουµε. Θα πρέπει να µας
δοθούν στοιχεία ρυθµίσεων δανείων για να µπορέσουµε να συζητήσουµε.
Επίσης θα πρέπει να ρυθµιστεί και το ζήτηµα που είπα σε όλες
µου τις τοποθετήσεις, δηλαδή η έγκαιρη απόδοση χρηµάτων
ετησίως στα κόµµατα µε ένα ποσοστό στην αρχή του κάθε έτους
-50%, 60%, ό,τι θέλετε βάλτε.
Εάν αυτά υπάρξουν σαν προϋποθέσεις, µπορούµε, πραγµατικά, να συζητήσουµε για τα θέµατα που βάζει η τροπολογία.
Αλλά µέχρι τότε δεν µπορούµε.
Συµφωνούµε µε τη βουλευτική τροπολογία 1909.
Βεβαίως, είναι ευχάριστο ότι απεσύρθη η τροπολογία 1902, η
οποία φαντάζοµαι ότι αντιληφθήκατε και εσείς ότι ήταν καταστροφική για τους ΟΤΑ, τιµωρώντας για ευθύνες που πιθανώς
δεν ήταν όλες δικές τους. Εγώ έχω ολόκληρο σκεπτικό για αυτό.
Απεσύρθη η τροπολογία, οπότε δεν θα το αναπτύξω. Ελπίζω να
αποσυρθεί για πάντα.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Κύριε
Πρόεδρε, θα µπορούσα να έχω τον λόγο για να κάνω κάποιες
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νοµοτεχνικές βελτιώσεις;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Έχετε τον λόγο,
κύριε Υπουργέ.
ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Στην
τροπολογία 1874 «Έλεγχος των οικονοµικών των πολιτικών κοµµάτων και των αιρετών αντιπροσώπων Βουλής και Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου», προσθέτουµε στον τίτλο τη φράση «και άλλες
διατάξεις».
Στην ίδια τροπολογία, στο άρθρο 3 παράγραφος 2, όπου η
φράση «µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου», αντικαθίσταται µε τη φράση «έως 30-9-2014», τώρα γίνεται «έως 30-10-2014»
για να προλάβουν κάποιοι δήµοι.
Αυτές ήταν οι νοµοτεχνικές βελτιώσεις.
Επίσης, γίνεται δεκτή η τροπολογία 1911 την οποία κατέθεσε
κι επί της οποίας επιχειρηµατολόγησε ο κ. Παυλόπουλος.
Εκκρεµεί, κύριε Πρόεδρε, ακόµα µία νοµοτεχνική βελτίωση, σε
σχέση µε το θέµα το οποίο προέκυψε µε τα κουπόνια.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Αργύρης Ντινόπουλος καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες νοµοτεχνικές βελτιώσεις, οι οποίες έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Οι δύο νοµοτεχνικές
βελτιώσεις που διαβάσατε µπορούν να κατατεθούν στα Πρακτικά
και να διανεµηθούν.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, σαράντα µαθητές και µαθήτριες και τέσσερις
εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το Δηµοτικό Σχολείο Ροϊτικών
Αχαΐας.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών): Μπορώ να
έχω τον λόγο, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Για να µιλήσετε;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών): Για να
κάνω µια συµπλήρωση. Είναι κάτι διευκρινιστικό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ορίστε, έχετε τον
λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών): Κύριοι συνάδελφοι -αν το δέχεται το Σώµα βεβαίως- επειδή η τροπολογία
την οποία έφερε το Υπουργείο Εσωτερικών είναι µεγάλη, έχει έξι
διατάξεις κι επειδή υπάρχει µια ένσταση από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ για το άρθρο 2, εγώ θέλω να ζητήσω να κατατεθεί σαν χωριστή τροπολογία το άρθρο 2, έτσι ώστε τα υπόλοιπα άρθρα να
είναι οµόφωνα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Να δούµε πρακτικά
άµα γίνεται.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών): Πρακτικά,
ναι.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Σωστότερο είναι να γίνεται έτσι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Λοιπόν, προχωρούµε
τη διαδικασία και θα επανέλθουµε σε αυτό.
Κύριε Κουτσούκο, έχετε τον λόγο.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Νοµίζω ότι σήµερα, τουλάχιστον, έγινε µια προσπάθεια να
αποδείξουµε ότι ανταποκρινόµαστε στο αίτηµα της κοινωνίας
που ζητάει περισσότερη διαφάνεια, έλεγχο στο πολιτικό χρήµα
και συστολή σε ό,τι αφορά τους πόρους που διαθέτουν τα κόµµατα για την κάθε είδους δραστηριότητά τους, δεδοµένου ότι είµαστε σε µια περίοδο όπου ο λαός βιώνει, µε τη µείωση του βιοτικού του επιπέδου, σοβαρές επιπτώσεις από την κρίση.
Άρα, όλα τα κόµµατα δεν έχουν κανένα περιθώριο να επιδεικνύουν µια συµπεριφορά που προκαλεί σε ό,τι αφορά τις δραστηριότητές τους. Αυτό το καταλαβαίνουν τα κόµµατα. Εµείς τι
κάνουµε εδώ; Εµείς ερχόµαστε να αυστηροποιήσουµε διατάξεις
που είχαν θεσπιστεί τη δεκαετία του 2000 και περιόριζαν τις δαπάνες των Βουλευτών και των κοµµάτων. Να τις βάλουµε κάτω
από δρακόντειες ελεγκτικές διαδικασίες. Και αυτό, αναµφίβολα
είναι ένα θετικό βήµα, όποιες επιφυλάξεις και να έχει ο καθένας.
Δεν είναι ένα βήµα οπισθοχώρησης. Κι ενδεχόµενα όταν θα συζητηθούν άλλες αλλαγές στο πολιτικό σύστηµα που πρέπει να
συζητηθούν, να αλλάξουµε και τους όρους της λειτουργίας του
πολιτικού συστήµατος, για να µη χρειάζονται οι ελεγκτικοί µηχανισµοί, ώστε να αποτρέπουµε την είσοδο του µαύρου χρήµατος
στην πολιτική ζωή αλλά αυτό να γίνεται µε τον έλεγχο των πολιτών. Αυτό είναι ένα µεγάλο στοίχηµα.
Τώρα, εκείνο που έχει σηµασία για τις διατάξεις του νοµοσχεδίου -και θέλω να µε ακούσει προσεκτικά ο κύριος Υπουργός
γιατί θα επιµείνω σε αυτό- είναι το εξής: Εµείς ως ΠΑΣΟΚ, από
την επιτροπή αλλά και σήµερα και χθες, είχαµε κάνει καθαρό
πως δεν µπορούµε να αποδεχτούµε τη λογική της απαγόρευσης
της είσπραξης µικρών ποσών από τα µέλη των κοµµάτων µέσω
των κουπονιών. Το έχω αναλύσει και πολιτικά. Θεωρώ ότι είναι
αντικοινοβουλευτικό, διότι τα κόµµατα πρέπει να έχουν ανθρώπους που τα στηρίζουν µέσα από αυτήν τη διαδικασία.
Ο κύριος Υπουργός έκανε µια νοµοτεχνική βελτίωση, η οποία
και κατά τη δική µου άποψη -άκουσα και άλλους συναδέλφουςδεν αντιµετωπίζει το θέµα, διότι µε τον τρόπο που προστέθηκε
στην παράγραφο 4 του άρθρου 5, ουσιαστικά δεν αντιµετωπίζει
το ζήτηµα όπως το θέσαµε εµείς, καθώς το προηγούµενο εδάφιο
είναι εκείνο που επιβάλλει να είναι ονοµαστικά τα κουπόνια. Άρα,
λοιπόν, θέλει άλλη ονοµαστική διατύπωση.
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Η δική µου πρόταση είναι ότι πρέπει να προστεθεί στο δεύτερο
εδάφιο -όχι των παραγράφων 1, 2 και 3, σε άλλα θέµατα αναφέρονται αυτά- και να λέει: «κατ’ εξαίρεση της διάταξης αυτής επιτρέπεται στα κόµµατα να κάνουν οικονοµικές εξορµήσεις», για
να είναι καθαρό ότι δεν αφορά τα επώνυµα κουπόνια, αυτό που
είπα ότι δεν µπορείς να µαζεύεις δεκάρικα, τάλιρα ή δίφραγκα
και να του λες: «δώσε µου το ΑΦΜ σου».
Κύριε Υπουργέ, θέλω να γίνει σαφές αυτό. Την περιµένουµε
µε ευκρίνεια. Προσέξτε. Δεν είµαστε κατά του ελέγχου των κοµµάτων που πρέπει να έχουν αριθµηµένα κουπόνια και να αποδίδεται λογαριασµός, διότι αυτό έχει να κάνει και µε την εσωτερική
τους διαφάνεια. Δεν µπορεί να είναι ανεξέλεγκτη αυτή η διαδικασία, γιατί δεν ζούµε σε κοινωνία αγγέλων. Και µέσα στα κόµµατα και έξω από τα κόµµατα υπάρχουν αυτοί που µπορεί να
θελήσουν να κάνουν κάποια λαθροχειρία. Περιµένω, λοιπόν, τη
διατύπωση και θα κρίνει την ψήφο µας.
Έρχοµαι στις τροπολογίες. Εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ θετική
η πρωτοβουλία του Υπουργείου Περιβάλλοντος να αντιµετωπίσει
ένα ζήτηµα, το οποίο ταλανίζει την ελληνική οικογένεια. Βλέπουµε εκατοντάδες γνωστούς µας που ζουν σε πολυκατοικίες
στην Αθήνα να µην µπορούν να βάλουν πετρέλαιο και ταυτόχρονα να µην µπορούν να αντικαταστήσουν τους καυστήρες για
να τους κάνουν µε φυσικό αέριο. Αυτό έπρεπε να το λύσουµε µε
ένα θέµα. Έρχεται, λοιπόν, εδώ το Υπουργείο και φέρνει µια ρύθµιση, η οποία -κατά την άποψή µου- µε την απλοποίηση των οικοδοµικών αδειών, µε την ένταξη αυτής της διαδικασίας στις
εταιρείες που προωθούν το φυσικό αέριο, νοµίζω ότι λύνει ένα
πολύ σηµαντικό θέµα.
Επίσης, για τις άλλες τροπολογίες δεν έχουµε αντίρρηση, γιατί
λύνουν θέµατα. Θέλω να κάνω µια παρατήρηση για τον κ. Μητσοτάκη και να τελειώσω µε αυτό. Σε κάθε νοµοσχέδιο έχουµε
µια τροποποίηση του Κώδικα Κατάστασης των Δηµοσίων Υπαλλήλων. Και ποιος την κάνει; Την κάνει το Υπουργείο που έχει την
ευθύνη να κωδικοποιήσει τη νοµοθεσία, για να µπορεί να τα διαβάζει ο απλός πολίτης και ο δηµόσιος υπάλληλος. Αν µη τι άλλο,
τουλάχιστον δεν συµβάλλει µε αυτόν τον τρόπο της νοµοθέτησης ανεξάρτητα από τις σκοπιµότητες που υπηρετούνται.
Με αυτές τις παρατηρήσεις, κύριε Πρόεδρε, θέλω να κλείσω
τη δευτερολογία µου καλώντας, εφόσον ο κύριος Υπουργός
αποδεχτεί την νοµοθετική διατύπωση που έχω προτείνει, να µην
εµµείνουµε άλλο σε αυτό, γιατί πιστεύω ότι λύνουµε το ζήτηµα
που τέθηκε και είναι ιδεολογικό και πολιτικό για την αξιοποίηση
των κουπονιών στις οικονοµικές εξορµήσεις των κοµµάτων.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Τον λόγο έχει ο κ.
Γρέγος για τέσσερα λεπτά.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Ευχαριστώ.
Αναφερθήκαµε εκτενώς και στο νοµοσχέδιο και στις τροπολογίες.
Για την τροπολογία 1895/98, είπαµε ότι ψηφίζουµε «ναι». Θα
αφήσω για το τέλος µια συγκεκριµένη τροπολογία.
Για την τροπολογία 1896 που αφορά στο ζήτηµα της συγκρότησης λειτουργίας δευτεροβάθµιου πειθαρχικού συµβουλίου ψηφίζουµε «όχι».
Επίσης, «όχι» ψηφίζουµε για την τροπολογία 1898/100 που
αφορά τυπικά ζητήµατα µε την πρόσθεση εδαφίου στο ν. 411/
2013 για τον Υπαλληλικό Κώδικα.
Ψηφίζουµε «όχι» και στην τροπολογία 1874/96 που αφορά και
αυτή διάφορα ζητήµατα της αρµοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών.
Φυσικά ψηφίζουµε «όχι» στην τροπολογία 1902/101 που αφορά τους ΟΤΑ.
Την ώρα που µιλάµε για σκάνδαλα και διαφάνεια, την ίδια
στιγµή εδώ µέσα στη Βουλή φέρνετε αυτήν την αισχρή τροπολογία µε αριθµό 1910, εκπρόθεσµη φυσικά, η οποία λέει ότι ποσοστό 40% της συνολικής κρατικής χρηµατοδότησης που λαµβάνει κάθε κόµµα και συνασπισµός κοµµάτων είναι ακατάσχετο
και ανεκχώρητο. Μιλάµε φυσικά για µια τροπολογία-σκάνδαλο,
τη στιγµή που κάτι τέτοιο δεν ισχύει για κανέναν Έλληνα πολίτη.
Και εδώ απορώ. Καλά από το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δηµοκρατία δεν
το περίµενα αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ εδώ δεν τοποθετήθηκε όπως θα
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έπρεπε. Έτσι σκοπεύετε να κυβερνήσετε και εσείς;
Είναι µία τροπολογία-σκάνδαλο. Δηλαδή την ώρα που οι τράπεζες έχουν το δικαίωµα να πάρουν τα σπίτια των Ελλήνων πολιτών, δεν µπορούν να βάλουν χέρι και να πάρουν τα δάνεια και
τα χρήµατα που δικαιούνται από τα κόµµατα.
Ζητάµε και απαιτούµε την άµεση απόσυρση αυτής της τροπολογίας, γιατί, όπως ξέρουν όλοι και τα δύο κόµµατα ΠΑΣΟΚ και
Νέα Δηµοκρατία, Νέα Δηµοκρατία και ΠΑΣΟΚ, είναι ένα και το
αυτό. Χρωστάνε γύρω στα 250 εκατοµµύρια ευρώ σε τράπεζες
και πραγµατικά µας κάνει τροµερή εντύπωση και σε εµάς και σε
όσους µας παρακολουθούν, πως σήµερα φέρνετε µία τέτοια τροπολογία. Ελπίζουµε µέχρι τη λήξη της συνεδρίασης να έχει αποσυρθεί.
Μιλάµε για ένα αίσχος, ένα αίσχος που, πραγµατικά, δεν έχει
τελειωµό και περιµένουµε να γίνουν επιτέλους εκλογές -άσχετα
µε το αν θα µαζευτούν ή δεν θα µαζευτούν εκατόν ογδόντα Βουλευτές, που αποκλείεται φυσικά να µαζευτούν- προκειµένου επιτέλους να µιλήσει ο ελληνικός λαός.
Χρωστάτε και αφού χρωστάτε, σηµαίνει ότι δεν µπορείτε να
κάνετε και κανέναν οικονοµικό έλεγχο και φυσικά όχι µόνο στα
κόµµατα σας αλλά ότι δεν µπορείτε να φέρετε και οικονοµική
ανάπτυξη στην πατρίδα. Εφόσον, λοιπόν, χρωστάτε, κλείστε τα
κόµµατά σας, κλείστε και τα γραφεία σας στη Συγγρού. Δεν θα
φτωχύνει η δηµοκρατία χωρίς το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δηµοκρατία.
Η δηµοκρατία φτωχαίνει πιο πολύ µε την παρουσία αυτών των
κοµµάτων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Τον λόγο έχει ο κ. Γεώργιος Κυρίτσης από τη Δηµοκρατική Αριστερά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ: Εµείς σε κάποια πράγµατα, κύριε Πρόεδρε, ήµασταν πάρα πολύ καθαροί από την πρώτη στιγµή και σε
όλες τις συναντήσεις που κάναµε.
Κατ’ αρχάς, δεν θεωρούµε ότι µπορούµε να κάνουµε ένα νοµοσχέδιο για τη διαφάνεια του πολιτικού χρήµατος και να έχουµε
πίσω µας σκιές και µάλιστα σκιές, τις οποίες ενώ παρακαλούµε
να έρθει εδώ να ξεκαθαρίσουν τα δύο κόµµατα, αυτά αδιαφορούν.
Δεν µπορείς να γίνει ποτέ πιστευτός στον ελληνικό λαό, αν δεν
έχεις ξεκαθαρίσει το εξής: «Αποφάσισα πλέον εγώ, σαν πολιτικό
προσωπικό, να έχω ξεκάθαρη σχέση µε το κράτος και τους Έλληνες πολίτες».
Τώρα εδώ υπάρχουν κάποιες τροπολογίες. Θα τις δούµε όλες.
Αυτό που θέλω πάντως να τονίσω, είναι ότι υπάρχει ένα πρόβληµα. Εµείς δεν είπαµε ποτέ τα κόµµατα να µην έχουν ανθρώπους να τα στηρίζουν, έστω και µε το µικρό τους οβολό του 1
ευρώ ή των 2 ευρώ ή των 5 ευρώ. Αυτό είναι –αν θέλετε- και η
πεµπτουσία σε ένα κόµµα. Το κόµµα πρέπει να έχει ανθρώπους
που είναι εκεί, που τρέχουν. Βέβαια, είναι σαφές από την άλλη
πλευρά ότι ζητάµε από 1 ευρώ και 2 ευρώ ΑΦΜ και όλα και αφήνουµε τα τεράστια ποσά να περνάνε έτσι.
Δεν έχω να πω πάρα πολλά πράγµατα. Ξέρετε, είµαστε σε
άλλη Δηµοκρατική Αριστερά κι εγώ προσωπικά. Είµαι µπερδεµένος µε τα αυτονόητα.
Εµένα µε πείραξε πάρα πολύ ότι εχθές έπρεπε να µιλήσουµε
και ξαφνικά υπήρξε ένα υβρεολόγιο, ως προς το γιατί είµαστε
εδώ, ποιοι είµαστε, τι λέµε, ποιοι µιλάνε κ.λπ.. Έχει πια αρχίσει η
Βουλή να µην κουβεντιάζει το αντικείµενό της. Λυπάµαι γι’ αυτά
που είπε ο Υπουργός χθες το βράδυ. Εγώ έχω µείνει κατάπληκτος. Εχθές ήρθαµε εδώ να µιλήσουµε για κάποια πράγµατα. Δηλαδή, εµείς φταίµε; Ψέγεις εµάς, οι οποίοι δεν συµµετείχαµε σε
αυτό το πανηγύρι που έγινε και που τα δύο κόµµατα ευθύνονται
για το ότι η χώρα έφτασε ως εδώ; Και φταίµε εµείς για αυτό το
πράγµα;
Λοιπόν, έχουµε καταλήξει σε κάποια πράγµατα που θέλουµε
να ψηφίσουµε. Θα µελετήσουµε ξανά και τις δύο ονοµαστικές
που θέλουν να βάλουν και στα δύο άρθρα. Στο ένα έτσι κι αλλιώς
ήµασταν αντίθετοι. Θα επανέλθουµε.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε κι
εµείς.
Ο κ. Ιωάννης Γκιόκας, από το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας,
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έχει τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Μπορεί το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο µε τη σηµερινή ψηφοφορία και την αυριανή να καταστεί νόµος του κράτους αλλά εµείς
λέµε ότι σε καµµία περίπτωση το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο και
οι διατάξεις του, δεν πρέπει και δεν µπορούν να νοµιµοποιηθούν
στη συνείδηση του ελληνικού λαού. Τουλάχιστον από τη δική µας
µεριά, ως ΚΚΕ, αυτό θα επιδιώξουµε να γίνει, να µη νοµιµοποιηθεί αυτό το νοµοσχέδιο και οι διατάξεις του στη συνείδηση του
ελληνικού λαού.
Γιατί; Διότι εµπεριέχει διατάξεις που είναι πάρα πολύ επικίνδυνες, και αυτές που αφορούν τη νοµιµοποίηση των σχέσεων και
των συναλλαγών νοµικών προσώπων, δηλαδή επιχειρήσεων, µε
κόµµατα και Βουλευτές αλλά και αυτές που αφορούν το γενικευµένο «φακέλωµα» πολιτών µε την ονοµαστικοποίηση των κουπονιών. Επίσης κάνουµε την πρόβλεψη, επειδή εδώ µιλάµε για ένα
συνολικότερο νοµοθετικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι
αυτή η ιστορία δεν θα µείνει εδώ αλλά θα συνεχιστεί.
Σε σχέση µε τις τροπολογίες -αναφέρθηκα και στην πρωτολογία µου- θα πω µόνο ότι στην τροπολογία 1874, βεβαίως υπάρχει
η απαράδεκτη διάταξη του άρθρου 2, που δίνει το δικαίωµα στον
Υπουργό να ορίζει τα πρόσωπα των γενικών διευθυντών. Επειδή
ανέφερε ότι αυτό αφορά µεταβατικό στάδιο, εδώ µπορούµε να
κάνουµε µια παράφραση αυτού που λέει ο λαός, ότι «ουδέν µονιµότερον του προσωρινού», και να πούµε ότι εδώ ισχύει το «ουδέν µονιµότερον του µεταβατικού».
Ακόµη, όµως, κι αν φύγει η συγκεκριµένη διάταξη από την τροπολογία, όπως προτάθηκε, υπάρχει και το άρθρο 5, που -κατά
τη γνώµη µας- συνεχίζει να κρατάει σε οµηρία, όσο κι αν δίνει
µια προσωρινή λύση, αυτούς τους εργαζόµενους.
Το δεύτερο ζήτηµα, είναι ότι υπάρχουν σε διάφορες τροπολογίες και στην τροπολογία 1874 και στην τροπολογία 1896, τα ζητήµατα που αφορούν τις ληξιπρόθεσµες οφειλές σε δήµους.
Δίνεται µια λύση µέσω µιας ρύθµισης. Εδώ, πρέπει να υπάρχει
µέριµνα, µέσα και από την καταγραφή που έχουν οι κοινωνικές
υπηρεσίες των δήµων, για οικογένειες οι οποίες δεν έχουν ούτε
τα στοιχειώδη, να απαλλαγούν τελείως από µια σειρά τέτοιες
οφειλές, που αφορούν οφειλές σε δήµους ή σχετικά νοµικά πρόσωπα.
Σε σχέση µε τη µεταφορά των µαθητών ψηφίζουµε «παρών»
και αναφέραµε τους λόγους. Είναι η πέµπτη ή η έκτη τροπολογία
µε αυτήν την ίδια πανοµοιότυπη διατύπωση, που έρχεται τα τελευταία δύο-τρία χρόνια. Αντί να δοθεί, δηλαδή, µια µόνιµη λύση
και να µην είναι στην αρχή κάθε σχολικής χρονιάς οι µαθητές και
οι οικογένειές τους στο έλεος και µε την αγωνία αν θα πάνε ή όχι
στο σχολείο, αυτήν τη στιγµή δίνεται µια λύση που είναι προσωρινή και δεν λύνει το πρόβληµα.
Σε σχέση µε την τροπολογία για το ανεκχώρητο και το ακατάσχετο της κρατικής επιχορήγησης, εµείς ψηφίζουµε κατηγορηµατικά «κατά».
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κι εµείς ευχαριστούµε.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Θα σας τον δώσω σε
λίγο.
ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Κύριε
Πρόεδρε, θα ήθελα να καταθέσω µια νοµοτεχνική βελτίωση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ορίστε, κύριε Υπουργέ.
ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Σε σχέση µε αυτά που είπε ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του
ΠΑΣΟΚ, καταθέτω µια νοµοτεχνική βελτίωση, έτσι ώστε να µπορεί να συλλέγεται ποσό µέχρι 150.000 ευρώ ετησίως µε τη
µορφή των ανώνυµων κουπονιών.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Αργύρης Ντινόπουλος καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα νοµοτεχνική βελτίωση, η οποία έχει ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Τον λόγο έχει η κ.
Κωνσταντοπούλου και στη συνέχεια ο κύριος Πρόεδρος.
Κυρία Κωνσταντοπούλου, έχετε τον λόγο για τέσσερα λεπτά.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ειλικρινά, καταπλήσσοµαι µε τον αµετανόητο τρόπο µε τον
οποίο επιχειρείτε οι κυβερνητικοί Βουλευτές και οι Υπουργοί, να
συγκαλύψετε για άλλη µια φορά µια επιχείρηση κάλυψης και
εξοικονόµησης της διαπλοκής σας.
Είναι εξόφθαλµη η διαπλοκή των κοµµάτων σας µε εκπροσώπους του τραπεζικού συστήµατος. Είναι εξόφθαλµη η διακριτική
µεταχείριση των κοµµάτων σας από το τραπεζικό σύστηµα. Είναι
εξόφθαλµο ότι την ίδια ώρα που χειµάζεται ο απλός πολίτης και
καταδιώκεται και οχλείται και κατατρύχεται από τράπεζες και εισπρακτικές εταιρείες, εσείς απολαµβάνετε ουσιαστικά αναστολή
των επισπεύσεων και αναστολή των κατασχέσεων, τις οποίες δίνετε και στους εαυτούς σας.
Κύριε Καραγκούνη, φέρατε µια τροπολογία εκπρόθεσµη σήµερα –και έσπευσε ο κ. Ντινόπουλος να την κάνει δεκτή- µε την
οποία ουσιαστικά επιφυλάσσετε στα δικά σας κόµµατα άλλη µια
ασυλία, άλλη µια προστασία και αυτοπροστασία σε σχέση µε τις
οφειλές σας.
Διότι ξέρετε ότι είναι φωτογραφική και ξέρετε ότι η ιδέα σάς
ήρθε, όταν σας υπενθύµισα χθες το βράδυ ότι το ίδιο είχατε
κάνει τον Απρίλιο του 2012, σε σχέση µε τις εκλογικές δόσεις του
2011 και 2012, που ανέµεναν τα κόµµατά σας.
Χθες στην οµιλία σας, δεν αναφέρατε τίποτε σχετικά µε αυτήν
την ανάγκη τροποποίησης του νοµοθετήµατος, τίποτε σχετικά
µε αυτό που θα κάνατε, άλλη µία εκπρόθεσµη τροπολογία-«ντροπολογία» σαν αυτές των οποίων έχουµε χάσει το µέτρηµα και για
τις οποίες βγάλαµε βιβλίο το Μάιο του 2014 και εντεύθεν πρέπει
να βγάλουµε δεύτερο τόµο.
Και καταθέτω στα Πρακτικά και γι’ αυτήν τη συζήτηση -γιατί
είναι απολύτως σχετική- τη «Μαύρη Βίβλο της Ντροπής», που
δείχνει πως έχετε µετατρέψει εσείς, τα κόµµατά σας -Νέα Δηµοκρατία και ΠΑΣΟΚ- το Κοινοβούλιο σε µηχανισµό ξεπλύµατος
των δικών σας σκανδάλων, τα οποία δηµιουργείτε σε συνεργασία, εµπλοκή και διαπλοκή µε άλλες εξωθεσµικές εξουσίες.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα «Μαύρη Βίβλο της
Ντροπής», η οποία βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Στη χθεσινή σας οµιλία είπατε ότι είναι προσβολή το γεγονός
ότι αυτονοήτως είπα ότι πρέπει ο Πρωθυπουργός να κληθεί στην
έρευνα αυτή που γίνεται για απόπειρα δωροδοκίας ή δωροδοκία
Βουλευτών και να προσδιορίσει ποιοι ήταν εκείνοι οι Βουλευτές
-πέραν του αριθµού ο οποίος συµποσούται στους εκατόν πενήντα τέσσερις έως εκατόν πενήντα πέντε των κοµµάτων σας-,
οι οποίοι στο µυαλό του ήταν διαθέσιµοι ήδη από τον Ιούνιο του
2014, να ψηφίσουν αντίθετα µε όλα όσα έχουν ψηφίσει σε αυτήν
εδώ την κοινοβουλευτική περίοδο σε όλα τα νοµοσχέδια, τις ονοµαστικές ψηφοφορίες και τα λοιπά ζητήµατα και να τοποθετηθούν, επίσης, αντίθετα µε όλα όσα έχουν δηλώσει κατά περιεχόµενο και ουσία σε όλη αυτήν την κοινοβουλευτική περίοδο.
Διότι, αν σε πείσµα της πολιτικής, κοινοβουλευτικής και δηµόσιας
στάσης τους υπάρχει µία προσδοκία αλλαγής, αυτή η προσδοκία, την οποία ο Πρωθυπουργός µάλιστα διαφήµισε από τον Ιούνιο του 2014, πρέπει να εξηγηθεί, διότι δεν παραπέµπει πουθενά
αλλού παρά σε υπόγειες διεργασίες, όπως αυτές για τις οποίες
έχουµε µιλήσει κατ’ επανάληψη.
Κλείνοντας, θα ήθελα να κάνω µία αναφορά στον κ. Κεδίκογλου, διότι ενηµερώθηκα ότι εν απουσία µου, θέλησε να αποποιηθεί των ευθυνών του εν σχέσει µε το διορισµό του κ. Γκίκα Μάναλη.
ΣΙΜΟΣ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ: Κυρία Κωνσταντοπούλου, είπατε για
απευθείας αναθέσεις.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Κεδίκογλου, έχω τα Πρακτικά αυτών που είπατε και –δόξα τω Θεώ- γνωρίζω τι είπα εγώ.
Είστε ο Υπουργός που διόρισε τον κ. Γκίκα Μάναλη και για να
το θυµηθείτε, σας καταθέτω από τη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», µια και είστε
υπέρ της διαφάνειας, την πράξη διορισµού.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου κα-
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ταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΣΙΜΟΣ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ: Άλλο αυτό.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Επίσης, είστε ο Υπουργός και
Βουλευτής ο οποίος στο νόµο για τον ΕΝΦΙΑ –για τον οποίο τώρα
λέτε ότι κάποιοι κακοί τεχνικοί µας τον έφεραν- ψήφισε να αρθεί
η ποινική, αστική και διοικητική ευθύνη του κ. Γκίκα Μάναλη για
τη διαχείριση, την οποία εσείς του είχατε αναθέσει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ολοκληρώστε παρακαλώ.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Αν αυτά εσείς θεωρείτε ότι δεν
σας αφορούν και αφορούν άλλους, επειδή συµβαίνει βεβαίως να
αφορούν και άλλους –δηλαδή, συγκεκριµένα, επειδή εγώ δεν
µιλάω αορίστως, αφορούν εσάς, τον κ. Καψή, τον κ. Στουρνάρα
και φυσικά τον κ. Αθανασίου, ο οποίος επιτρέπει τέτοιου είδους
ρυθµίσεις, που είναι ευθεία παρέµβαση στη δικαιοσύνη– αυτό
είναι τελικά ενδεικτικό της αντίληψής σας για την ευθύνη σας και
της αντίληψής σας για τη δηµοκρατία.
Και είναι ακριβώς αυτή η αντίληψη, που έχει απαξιώσει το ουσιαστικό πολιτικό περιεχόµενο της λειτουργίας των κοµµάτων
σας αλλά που δεν πρέπει να διαχυθεί και να σπιλώσει τη λειτουργία των κοµµάτων ως θεσµών και θεµελίων της δηµοκρατίας.
ΣΙΜΟΣ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο επί
προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Έχετε τον λόγο,
κύριε Κεδίκογλου.
ΣΙΜΟΣ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ: Η κ. Κωνσταντοπούλου, αναφέρθηκε
χθες ότι έβαλα τον κ. Μάναλη να κάνει απευθείας αναθέσεις. Επί
των ηµερών µου δεν έγιναν απευθείας αναθέσεις.
Από εκεί και πέρα, η κ. Κωνσταντοπούλου διακρίνεται για τις
προσωπικές της επιθέσεις και για τη µισαλλοδοξία της. Δεν εκπλήσσετε, κυρία Κωνσταντοπούλου. Άλλωστε εσείς πρωτοστατήσατε, έτσι ώστε οι συνδικαλιστές σας στο σωµατείο, όπου υπήρξατε και προστατευόµενο τέκνο για πάρα πολλά χρόνια, να
µου κόψουν τη σύνταξη και την περίθαλψη.
Με προσωπικές επιθέσεις, στοχοποιώντας τους αντιπάλους
σας και µε ψεύδη, κυρία Κωνσταντοπούλου, δεν προχωράει η
πολιτική, γυρνάει πίσω.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να
απαντήσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Μισό λεπτό, γιατί
πρέπει να κάνουµε οργανωµένη τη συζήτηση.
Κύριε Κεδίκογλου, θεωρώ ότι ακούστηκε το σχόλιό σας. Η
απάντησή σας δεν συνιστά προσωπικό θέµα και δεν µπορούµε
να προχωρήσουµε.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Υπήρξε σαφής προσωπική επίθεση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ωραία. Έχετε ένα
λεπτό να εξηγήσετε σε τι συνίσταται το προσωπικό.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Κεδίκογλου, η αήθης αναφορά σας σε γεγονός το οποίο γνωρίζετε ότι οι πρωτοστατήσαντες της συκοφαντίας έχουν άρον-άρον ανασκευάσει, δείχνει
απλώς ότι είστε αµετανόητος συκοφάντης.
Εν σχέσει τώρα µε προσωπικές σας υποθέσεις, που αφορούν
την ένταξή σας στην ΕΣΗΕΑ και στα ταµεία των δηµοσιογράφων,
θέλω µόνο να σας πω το εξής: Από ένα δηµοσιογράφο θα ανέµενα, τουλάχιστον, να γνωρίζει ότι η λέξη «µισαλλοδοξία» αναφέρεται στις θρησκευτικές πεποιθήσεις. Είναι εντελώς αδόκιµη.
Μην τη χρησιµοποιείτε ξανά και ξανά. Απλώς δείχνετε την άγνοιά
σας και εκτίθεστε εν σχέσει και µε την ιδιότητα και µε την πορεία
σας.
ΣΙΜΟΣ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ: Θα ήθελα τον λόγο, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Μισό λεπτό. Είµαστε
σε µια φάση δευτερολογιών. Υπήρξαν οι αµοιβαίες τοποθετήσεις. Εγώ πρέπει να προχωρήσω και να δώσω τον λόγο στους
Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους. Δεν µπορούµε να συνεχίσουµε.
ΣΙΜΟΣ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ: Συγγνώµη, κύριε Πρόεδρε, αλλά δεν
µπορεί να πετάει λάσπη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Δείτε τα Πρακτικά
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µετά. Είναι τοποθετήσεις. Γράφτηκαν στα Πρακτικά και τα δικά
σας και της κ. Κωνσταντοπούλου.
Δεν µπορεί η Βουλή να γίνει…
ΣΙΜΟΣ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ: Δεν µπορεί να πετάει λάσπη όποτε
θέλει η κ. Κωνσταντοπούλου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Καθένας έχει την ευθύνη των λόγων του, κύριε Κεδίκογλου. Γι’ αυτό µη το συνεχίζουµε. Δεν θα τελειώσει ποτέ έτσι. Να σεβαστούµε και τη διαδικασία.
Βλέπω ότι η ώρα είναι 16:00’. Είναι οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι που πρέπει να µιλήσουν, ο Πρόεδρος ο κ. Κακλαµάνης και
ο κ. Δρίτσας θέλει να κάνει µία ανακοίνωση.
ΣΙΜΟΣ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ: Σε ό,τι αφορά τις προσωπικές επιθέσεις σε αυτήν την Αίθουσα, δεν τις ξεκίνησα εγώ. Τις ξεκίνησε η
κ. Κωνσταντοπούλου από χθες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Δόθηκε η δυνατότητα να γίνουν τοποθετήσεις και αυτό µπορούσε να κάνει το
Προεδρείο.
ΣΙΜΟΣ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, επειδή είναι µια πάγια
τακτική ή θα προστατεύετε τους Βουλευτές ή θα πρέπει να µας
αφήνετε να απαντάµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Εγώ θα ευχόµουν οι
συζητήσεις στη Βουλή να έχουν άλλο χαρακτήρα.
ΣΙΜΟΣ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ: Σε όλες τις τοποθετήσεις έτσι ήµουν,
κύριε Δραγασάκη. Η κ. Κωνσταντοπούλου ρίχνει το επίπεδο εκεί
κάτω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Να βάλουµε εδώ µία
τελεία σε αυτό το θέµα.
ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Έχω ζητήσει κι εγώ τον λόγο, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κύριε Υπουργέ, θέλουν να µιλήσουν ο κ. Καραγκούνης, ο κ. Δρίτσας και ο κ. Κακλαµάνης.
Κύριε Δρίτσα, θέλετε να µιλήσετε ή να κάνετε κάποια ανακοίνωση;
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Θα ήθελα να πω δυο πράγµατα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Τότε να πάµε µε τη
σειρά.
Κύριε Υπουργέ, να ακούσετε πρώτα του Κοινοβουλευτικούς
Εκπροσώπους και µετά να απαντήσετε.
Αρχίζουµε µε τον κύριο Πρόεδρο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, πρέπει να
απαντήσω στην κ. Κωνσταντοπούλου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Θα έχετε τον λόγο
έτσι κι αλλιώς. Είστε Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος.
Κύριε Κακλαµάνη, έχετε τον λόγο.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Έχω τη γνώµη ότι δεν είναι δυνατόν κάθε µέρα η Αίθουσα αυτή να µην δίδει θέµατα πολιτικών
αντιπαραθέσεων, αλλά προσωπικών συγκρούσεων. Ο κόσµος,
κύριε Πρόεδρε, παρακολουθεί και εξανίσταται. Και θεωρεί ότι
όλοι εδώ µέσα µαλώνουµε, υβρίζουµε, συκοφαντούµε, µια και
τέτοιου είδους αλληλοκατηγορίες αναπτύσσονται από µερικούς.
Πρέπει να µιλάµε για γεγονότα και να αποφεύγουµε τους χαρακτηρισµούς.
Υπάρχει ένα πολύ σοβαρό θέµα για το οποίο µίλησε χθες το
βράδυ και ο κ. Δρίτσας. Το έθεσα σήµερα κι εγώ. Το θεωρώ µείζον πρόβληµα. Διότι, και σήµερα ειπώθηκαν πολλά και από την
Κυβέρνηση για τη πενταµελή αυτή επιτροπή που αποτελείται από
δύο Αντιπροέδρους της Βουλής, δύο ανώτατους δικαστές και
ένα υποδιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, στους οποίους θα
επαφεθούµε για τον έλεγχο των οικονοµικών των κοµµάτων,
όπως επίσης και τον έλεγχο εξήντα χιλιάδων δηλώσεων πόθεν
έσχες.
Αυτές, κύριε Πρόεδρε, µε τον τρόπο που νοµοθετεί συνήθως
ο Υπουργός Δικαιοσύνης τις πέρασε –αφαιρώντας τες από την
αρχή για το ξέπλυµα βρώµικου χρήµατος- σε αυτή την πενταµελή επιτροπή, που έρχεται να διαδεχθεί τη µεγάλη επιτροπή
από τρεις -όχι δύο- ανώτατους δικαστές, δύο καθηγητές πανεπιστηµίων, εκ των οποίων ο ένας είναι πρύτανης του Πανεπιστηµίου Αθηνών και δεκατέσσερις τακτικούς και αναπληρωµατικούς
εκπροσώπους των κοµµάτων.
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Όσα και αν λένε όσοι θέλουν να παρουσιάσουν ότι εδώ µέσα
είµαστε µία «παρέα», πιστεύω ότι κανένα κόµµα, αν βρίσκει υπαρκτά –εδώ ανύπαρκτα και εµφανίζονται ως υπερυπαρκτά- στοιχεία
εις βάρος κάποιου, θα του χαριστεί. Δεν θα χαριστεί παραδείγµατος χάριν ο εκπρόσωπος του Κοµµουνιστικού Κόµµατος στον
εκπρόσωπο της Χρυσής Αυγής ή ο εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας στον εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, αν υπάρχει κάτι.
Και το πρόβληµα εδώ –σκεφθείτε το σας παρακαλώ είναι ότι
όλοι θα νοµίσουν ότι οι δεκατέσσερις αυτοί εκπρόσωποι των κοµµάτων, οι τρεις ανώτατοι δικαστές, οι δύο καθηγητές πανεπιστηµίου, δεν έκαναν τον έλεγχο που έχουµε µε το ν.4065/12 οµοφώνως αποφασίσει στη Βουλή να γίνει σε όσους διετέλεσαν
Πρωθυπουργοί, Υπουργοί και Αρχηγοί κοµµάτων από το ’74
µέχρι το ’12.
Διότι αυτό που διέρρευσε, κύριε Πρόεδρε, είναι ότι οι ορκωτοί
λογιστές δεν βρήκαν –λέει- τίποτα εκτός από κάποια προβλήµατα σε δύο µόνο πρόσωπα. Δεν µπορούµε, λοιπόν, ούτε η Κυβέρνηση ούτε τα κόµµατα, να το αφήσουµε έτσι αυτό το θέµα.
Θα πρέπει να γίνει έλεγχος σε βάθος, να ανοίξουν λογαριασµοί.
Οι ορκωτοί λογιστές δίνουν τη γνώµη τους για στοιχεία που προσκοµίζει όποιος θέλει να ελεγχθεί. Τίποτα άλλο δεν κάνουν. Κύριε
Πρόεδρε, είναι µείζον θέµα αυτό.
Κλείνω εδώ, γιατί ζήτησα ελάχιστο χρόνο. Δεν είναι εδώ ο
Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης, ο οποίος «επανιδρύει το
κράτος» όπως το «επανίδρυε» για πέντε-πεντέµισι χρόνια ο τότε
Πρωθυπουργός, κ. Καραµανλής, αλλά τώρα «ούτε µιλάει, ούτε
λαλάει», ούτε κανείς άλλος ρωτάει για το τι έγινε για πεντέµισι
χρόνια. Άλλωστε και ως Αξιωµατική Αντιπολίτευση ο ΣΥΡΙΖΑ για
το µόνο που δεν µιλάει είναι ο κ. Καραµανλής και η τότε κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας.
Είναι, λοιπόν, πραγµατικά απαράδεκτη η τροπολογία του µε
την οποία αποκεφαλίζονται στελέχη της δηµόσιας διοίκησης.
Εάν, ο κάθε Υπουργός το αποφασίσει. Εάν, κύριε Υπουργέ, από
τους γενικούς διευθυντές που έχει το Υπουργείο σας, αποφασίσετε ότι κάποιος δεν σας αρέσει, φεύγει. Αυτό δεν είναι διαβλητό;
Δεν θα µπορεί ο καθένας να πει ότι διώξατε κάποιον που δεν
είναι δικός σας; Έτσι θα «επανιδρύσετε το κράτος»; Όπως κάνατε και τα πεντέµισι χρόνια και έγινε χειρότερο απ’ ότι το παραλάβατε;
Αυτά ήθελα να πω, κύριε Πρόεδρε.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε και
εµείς.
Η διαδικασία µας θα συνεχιστεί. Είναι ο κ. Καραγκούνης, είναι
ο κ. Δρίτσας και ο Υπουργός και τελειώσαµε για σήµερα.
Τον λόγο έχει ο κ. Καραγκούνης.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε
µου να πω το εξής: Ο πολιτικός κατήφορος, αυτή πραγµατικά η
πολιτική αθλιότητα της κ. Κωνσταντοπούλου, δεν έχει τέλος. Τα
ίδια ακριβώς που είπε χθες, ήρθε να επαναλάβει και σήµερα.
Θα µου πείτε, δεν προσωποποιείται στην κ. Κωνσταντοπούλου.
Ο ΣΥΡΙΖΑ συνολικά αυτές τις εβδοµάδες τι µας λέει; Ότι οι Βουλευτές είναι αργυρώνητοι και κάνανε προσωπική επίθεση, πέρα
από κάθε λογική, στον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας. Και τι ήρθε
να µας πει χθες η κ. Κωνσταντοπούλου; Να καλέσει η εισαγγελέας του Αρείου Πάγου τον Πρωθυπουργό της χώρας, να δώσει
εξηγήσεις γιατί έκανε την πολιτική εκτίµηση ότι θα βγουν οι εκατόν ογδόντα ψήφοι.
Και σας ρωτάω, κυρία Κωνσταντοπούλου. Στην πρόταση εµπιστοσύνης ο κ. Τσίπρας, δεν επανέλαβε επτά συνολικά φορές
ότι δεν θα βρείτε τους εκατόν ογδόντα ψήφους; Να τον καλέσει,
λοιπόν, η εισαγγελέας του Αρείου Πάγου να εξηγήσει γιατί το
λέει αυτό;
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Δεν έχει πρόβληµα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ: Αυτή είναι η πολιτική; Αυτό
πιστεύετε για την πολιτική; Έτσι θεωρείτε ότι µπορείτε να δηλητηριάζετε την πολιτική; Αυτή είναι η λογική σας; Συγχαρητήρια.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Παρακαλώ, κύριε
Καραγκούνη, αν θέλετε µόνο, µην απευθύνεστε προσωπικά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ: Εδώ έχετε κάνει συγκεκρι-
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µένα πράγµατα. Έχετε πει ότι υπάρχει κουµπαράς, έχετε πει ότι
υπάρχει εκβιασµός Βουλευτών. Αυτό είναι ζήτηµα της δικαιοσύνης. Και εκεί –το είπα και πριν- θα κληθείτε να δώσετε ονόµατα,
πράγµατα, αποδείξεις συγκεκριµένες. Διαφορετικά θα είστε ένας
κοινός συκοφάντης, όχι βεβαίως εσείς προσωπικά, αλλά αυτοί
που τα έχουν αναφέρει.
Όσον αφορά το άλλο ζήτηµα της τροπολογίας που αναφέρατε
και ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος, ο κ. Δρίτσας, αλλά και η
κ. Γεροβασίλη, στην ουσία αντιλαµβάνονται τη λογική. Διότι πρέπει να υπάρχει ένα δίχτυ προστασίας ακατασχέτου για τα κόµµατα. Γιατί; Για να µην εκβιάζονται τα κόµµατα. Αυτή είναι η
λογική της τροπολογίας. Βεβαίως, θα συµφωνήσω ότι µπορεί να
υπάρχουν και µπορούν να γίνουν βελτιώσεις αλλά αυτό είναι ένα
άλλο ζήτηµα.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστώ και εγώ.
Τον λόγο έχει ο κ. Δρίτσας.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Μια φράση. Ο ΣΥΡΙΖΑ και όλοι οι Βουλευτές του, όταν επικαλούµαστε και χαρακτηρίζουµε προβληµατικές συµπεριφορές,
λέµε και αναφερόµαστε σε συγκεκριµένα πράγµατα. Αν θέλουµε
να πετάµε τη µπάλα στην εξέδρα, να αποφεύγουµε τις ευθύνες,
αυτό είναι µια ακόµα καλή ευκαιρία, για να κρίνει ο ελληνικός
λαός πως φέρεται το κάθε κόµµα και ο καθένας.
Και σε αυτήν τη συζήτηση σε αυτό το νοµοσχέδιο, συµφωνώ
απολύτως –το είπε ο Πρόεδρος, ο κ. Κακλαµάνης, στην πρώτη
του οµιλία- δεν υπάρχουν συλλογικές ευθύνες. Συλλογικές,
όµως, και ατοµικές πολιτικές ευθύνες υπάρχουν, για να αποσαφηνίζονται οι γκρίζες ζώνες σε κάθε κατεύθυνση.
Όταν, λοιπόν, έχουµε τέτοια πράγµατα σε εκκρεµότητα, δεν
µπορεί ένα τέτοιο νοµοσχέδιο που έρχεται και εισάγεται, να µη
συνοδεύεται όχι από αυτοκριτική αλλά από περιγραφή των πραγµατικοτήτων που γέννησαν την ανάγκη αυτού του νοµοσχεδίου
και των τρόπων, του πως βιώθηκαν, πως αναλύθηκαν οι αιτίες
που τα γέννησαν και οι µηχανισµοί που τα έκρυψαν. Χωρίς αυτό
δεν υπάρχει ειλικρίνεια.
Εµείς, καταθέτουµε αίτηµα διενέργειας ονοµαστικής ψηφοφορίας για τα άρθρα 5 και 7 του σχεδίου νόµου. Δηλαδή, για τη θεσµοθέτηση, την απαγόρευση και την παρεµπόδιση ενίσχυσης
των κοµµάτων από τους απλούς πολίτες µε τη διαδικασία των
κουπονιών, των θεωρηµένων από την εφορία και όλα αυτά τα
όσα προβλέπει το άρθρο 5 και για τα νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού
δικαίου, που επιτρέπεται από τούδε να χρηµατοδοτούν κόµµατα,
κάτι το οποίο εµείς το θεωρούµε απαράδεκτο.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Συγγνώµη, χωριστά το ένα από
το άλλο τα βάζετε;
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Χωριστά. Κάνουµε πρόταση ονοµαστικής ψηφοφορίας για το άρθρο 5 και για το άρθρο 7. Όποιος
θέλει ψηφίζει το ένα ή το άλλο.
Δεν κάνουµε πρόταση ονοµαστικής ψηφοφορίας για το άρθρο
1, όπου εµπεριέχεται ο ορισµός της ιδιωτικής χρηµατοδότησης,
κυρίως διότι το άρθρο 1, περιέχει και τη µείωση του ποσού και
του ποσοστού της οικονοµικής ενίσχυσης των κοµµάτων, κάτι το
οποίο εµείς θέλουµε, πραγµατικά, να το στηρίξουµε και είµαστε
από αυτούς που έχουν τοποθετηθεί πολύ καθαρά απέναντι σε
αυτό.
Καταθέτω στο Προεδρείο το αίτηµα ονοµαστικής ψηφοφορίας.
Θα κάνω δύο ακόµα σχόλια, κύριε Πρόεδρε. Η συζήτηση τον
Ιούλιο του 2009 στην Επιτροπή Θεσµών και Διαφάνειας, ήταν
διαφορετική από αυτή που έγινε τώρα. Μπορεί να φανταστεί κανείς τι κλίµα υπήρχε το 2009. Υπήρχαν τοποθετήσεις από τον
τότε Υπουργό κ. Παυλόπουλο και στο πλαίσιο της συζήτησης
που έγινε από τον κ. Βενιζέλο, που επέµεναν τότε ότι µία λύση
υπάρχει, µόνο χρηµατοδότηση από το κράτος και από πουθενά
αλλού. Αυτό το λέω, για να έχουµε και ένα µέτρο πως τίθενται
αυτά τα ζητήµατα. Και τώρα έρχεται η Κυβέρνηση και µε νοµικά
πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου.
Τελειώνω µε την τροπολογία µε γενικό αριθµό 1894 και ειδικό
97 του ΥΠΕΚΑ. Τα είπε η εισηγήτριά µας. Έχω να καταγγείλω ότι
είχε αναγγελθεί πως το σχέδιο της τροπολογίας θα συζητιόταν

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

µέχρι τις 30 Σεπτεµβρίου. Και η ηµεροµηνία αυτή αναφερόταν
ως καταληκτική ηµεροµηνία διαβούλευσης. Και αναρτήθηκε
µόλις προχθές.
Λοιπόν, αυτά είναι λεπτοµέρειες, είναι βιασύνη, είναι κακή οργάνωση, είναι σκοπιµότητα; Δεν είναι δυνατόν να λειτουργεί η
νοµοθετική διαδικασία µε αυτούς τους όρους και µε αυτούς τους
κανόνες. Διότι έχει αποδειχθεί ότι η ανάρτηση και η διαβούλευση
έχει συντελέσει σηµαντικά και στην ποιότητα της νοµοθέτησης
και στον έλεγχο τον κοινωνικό και σε πολλά άλλα. Ε, λοιπόν, εδώ
είναι ένα γεγονός και πρέπει να καταγγελθεί.
Τέλος, ο σύντοµος διάλογος που έγινε µε τον κ. Μητσοτάκη,
είναι η απαρχή ενός διαλόγου που εµείς θα τον προκαλέσουµε
και θα τον ανοίξουµε. Συγκροτείτε το νέο κοµµατικό κράτος, µε
κανόνες και όρους εξαιρετικά ασφυκτικούς και εξαιρετικά, θα
έλεγα, σκόπιµους, εν όψει µάλιστα και της κυβερνητικής αλλαγής.
Αυτό, ότι εφαρµόζει το νόµο ο κ. Μητσοτάκης, όταν διευθυντές µε πολυετή θητεία, µε διδακτορικά, τους κάνει υπαλλήλους
απλούς και στη θέση τους βάζει πρόσωπα, πολύ γνωστά στο
υπηρεσιακό περιβάλλον ότι ανήκουν εµφανώς στο ΠΑΣΟΚ και
στη Νέα Δηµοκρατία, ε, κατόπιν τούτου να τα πει αλλού ο κ. Μητσοτάκης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε κι
εµείς.
Ο Υπουργός έχει τον λόγο και ολοκληρώνουµε.
ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Είναι
πράγµατι λυπηρό, κύριε Πρόεδρε, ότι όλη αυτή η θεωρία του
«κουµπαρά», η οποία δυστυχώς ξεκίνησε κατά τη διάρκεια της
συζητήσεως στη Βουλή για την παροχή ψήφου εµπιστοσύνης
στην Κυβέρνηση, συνεχίστηκε µέχρι αυτήν την προκεχωρηµένη
µεταµεσηµβρινή ώρα από Βουλευτές της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης. Θα το πω µε µία λέξη µόνο -το είπα και προηγουµένως:
Ο κουµπαράς έσπασε, λεφτά δεν υπήρχαν µέσα, υπήρχε όµως
ένας χείµαρρος λάσπης.
Τώρα, από εκεί και πέρα, για τα άλλα τα παράλογα τα οποία
ηκούσθησαν στις τελευταίες αγορεύσεις, από όσα αντελήφθην
εγώ, η πρόταση από µεριά Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ είναι και ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και ο Πρωθυπουργός να
πάνε στα δικαστήρια, διότι προεξόφλησαν ο µεν τους εκατόν
ογδόντα, ο δε τους εκατόν είκοσι.
Η ζωή δεν είναι δικαστήριο και εν πάση περιπτώσει, η απάντηση θα δοθεί από τους ίδιους τους εκλεγµένους αντιπροσώπους της ελληνικής κοινωνίας.
Θέλω να πω µια τελευταία κουβέντα µόνο. Δυστυχώς, απήλθε
ο Πρόεδρος της Βουλής, ο κ. Κακλαµάνης. Επειδή αναφέρθηκε
στον πρώην Πρωθυπουργό, στον Κώστα Καραµανλή, εγώ απλώς
θέλω να του θυµίσω ότι πολύ έγκαιρα η Νέα Δηµοκρατία και ο
Κώστας Καραµανλής, είχαν καλέσει τότε και τον τότε αρχηγό της
αξιωµατικής αντιπολίτευσης σε ένα διάλογο και σε µια κοινή πολιτική για να αντιµετωπιστεί η κρίση και αντιµετώπισαν αυτά τα
οποία αντιµετώπισαν και στη συνέχεια, ήρθε το γνωστό «λεφτά
υπάρχουν».
Σε κάθε περίπτωση, θέλω να πω ότι η Κυβέρνηση κατέθεσε
ένα νοµοσχέδιο, το οποίο, πράγµατι, αποτελεί µια σηµαντική
τοµή στα πολιτικά πράγµατα της χώρας. Θέλω να συµπληρώσω
ότι παρά την ένταση η οποία υπήρξε, παρά τα διάφορα τα οποία
ακούστηκαν, που ξεκινήσαµε από το 1965 και φθάσαµε µέχρι το
Μανιαδάκη, είναι θετικό ότι από τη µεριά της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, υπάρχει ένα είδος µιας µίνιµουµ συναίνεσης σε κάποιες διατάξεις του νοµοσχεδίου. Ας ελπίσουµε ότι αυτό θα
αποτελέσει ένα µικρό πρόκριµα, έτσι ώστε νοµοθετήµατα τα
οποία στοχεύουν στο να έχει συνολικά το πολιτικό προσωπικό,
όλοι εµείς οι οποίοι είµαστε σε αυτήν την Αίθουσα, µια διαφορετική αντιµετώπιση και µια διαφορετική εικόνα να δώσουµε προς
την κοινωνία, αυτή η µίνιµουµ συναίνεση, η οποία υπήρξε, να
µπορέσει να συνεχιστεί και στο µέλλον.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Σας ευχαριστούµε
και εµείς.
Έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη
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Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και το
ν.3126/2003: «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει, δικογραφία που αφορά στον πρώην πρωθυπουργό κ. Γεώργιο Παπανδρέου και στους πρώην υπουργούς Οικονοµικών κ.κ. Γεώργιο Παπακωνσταντίνου και Ευάγγελο Βενιζέλο.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Θα µας δοθεί, κύριε Πρόεδρε,
αυτή η δικογραφία;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Συγγνώµη;
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Αυτή η δικογραφία θα µας δοθεί,
εν αντιθέσει µε όλες τις άλλες που δεν δίνονται;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Νοµίζω ότι ακολουθείται η διαδικασία, η οποία ισχύει για όλες.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Η διαδικασία, δυστυχώς, είναι ότι
µπαίνουν στο συρτάρι του Προέδρου της Βουλής.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Δεν µπορούµε να το
συζητήσουµε τώρα. Δεν είµαι έτοιµος να µπω σε αυτήν τη διαδικασία, επιφυλάσσοµαι όµως ως Προεδρείο να ενηµερωθεί το
Σώµα, εφόσον υπάρχει ανάγκη, για τη διαδικασία όπως ισχύει.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί των άρθρων και των τροπολογιών του νοµοσχεδίου
του Υπουργείου Εσωτερικών: «Έλεγχος των οικονοµικών των πολιτικών κοµµάτων και των αιρετών αντιπροσώπων Βουλής και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις» και θα γίνει η ψήφισή τους χωριστά.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 1 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Συνεπώς το άρθρο 1
έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 2 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Συνεπώς το άρθρο 2
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 3 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Συνεπώς το άρθρο 3
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 4 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Συνεπώς το άρθρο 4
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Για το άρθρο 5 έχει κατατεθεί αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας από Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 6 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Συνεπώς το άρθρο 6
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Για το άρθρο 7 έχει κατατεθεί αίτηµα ονοµαστικής ψηφοφορίας από Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 8 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Συνεπώς το άρθρο 8
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 9 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Συνεπώς το άρθρο 9
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 10 ως έχει;
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ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Συνεπώς το άρθρο
10 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 11 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Συνεπώς το άρθρο
11 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 12 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Συνεπώς το άρθρο
12 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 13 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Συνεπώς το άρθρο
13 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 14 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Συνεπώς το άρθρο
14 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 15 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Συνεπώς το άρθρο
15 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 16 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Συνεπώς το άρθρο
16 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 17 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Συνεπώς το άρθρο
17 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 18 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Συνεπώς το άρθρο
18 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 19 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Συνεπώς το άρθρο
19 έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό
κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 20 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Συνεπώς το άρθρο
20 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 21 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Συνεπώς το άρθρο
21 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 1874 και ειδικό αριθµό 96 όπως τροποποιήθηκε από τον
κύριο Υπουργό;
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ: Έσπασε στα δύο, κύριε Πρόεδρε; Είχε
πει ο κύριος Υπουργός ότι θα σπάσει την τροπολογία και θα
αφαιρέσει ένα άρθρο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Δεν είναι εφικτό.
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Είναι ως έχει η τροπολογία. Δεν υπάρχει τεχνική δυνατότητα
αυτήν τη στιγµή, άρα καταγράφονται οι απόψεις.
Ερωτάται, λοιπόν, το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ: Παρών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1874 και ειδικό αριθµό 96 έγινε δεκτή, όπως
τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδια άρθρα.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 1894 και ειδικό αριθµό 97 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1894 και ειδικό αριθµό 97 έγινε δεκτή ως
έχει κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο
άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 1895 και ειδικό αριθµό 98 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1895 και ειδικό αριθµό 98 έγινε δεκτή ως
έχει κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο
άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 1896 και ειδικό αριθµό 99 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1896 και ειδικό αριθµό 99 έγινε δεκτή ως
έχει κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο
άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 1898 και ειδικό αριθµό 100 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1898 και ειδικό αριθµό 100 έγινε δεκτή ως
έχει κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο
άρθρο.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 1909 και ειδικό αριθµό 106 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1909 και ειδικό αριθµό 106 έγινε δεκτή ως
έχει κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο
άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 1910 και ειδικό αριθµό 107 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1910 και ειδικό αριθµό 107 έγινε δεκτή ως
έχει κατά πλειοψηφία και εντάσσεται σε άρθρο του νοµοσχεδίου.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 1911 και ειδικό αριθµό 108 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1911 και ειδικό αριθµό 108 έγινε δεκτή ως
έχει και εντάσσεται στην µε αριθµό 1874 τροπολογία του νοµοσχεδίου.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η ονοµαστική ψηφοφορία για
τα δύο άρθρα που αναφέρθηκαν θα διεξαχθεί αύριο Πέµπτη στις
12.00’.
Κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη
συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 16.47’ λύεται η συνεδρίαση για αύριο ηµέρα Πέµπτη 16 Οκτωβρίου και ώρα 09.30’,
µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος: α) κοινοβουλευτικό
έλεγχο, συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων και αναφορά στη µνήµη
του Ελευθερίου Βενιζέλου µε αφορµή τη συµπλήρωση των εκατόν πενήντα χρόνων από τη γέννησή του και β) νοµοθετική εργασία, συνέχιση της συζήτησης επί του σχεδίου νόµου του
Υπουργείου Εσωτερικών: «Έλεγχος των οικονοµικών των πολιτικών κοµµάτων και των αιρετών αντιπροσώπων Βουλής και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις» και µόνη συζήτηση επί
της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόµου του
Υπουργείου Οικονοµικών: «Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου «Επείγουσα ρύθµιση για την αναπλήρωση του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων λόγω πρόωρης λήξης της
θητείας του» (Α’ 136) και άλλες διατάξεις», σύµφωνα µε την ηµερήσια διάταξη που έχει διανεµηθεί.
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

