ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΕ’
Τετάρτη 12 Νοεµβρίου 2014
ΘΕΜΑΤΑ
Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 1525
2. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 3ο Δηµοτικό Σχολείο Νέας Σµύρνης, το 1ο Δηµοτικό Σχολείο Παιανίας, το 23ο Δηµοτικό Κερατσινίου, το
4ο Δηµοτικό Σχολείο Περάµατος, το 3ο Γενικό Λύκειο Αµαρουσίου, το 1ο Δηµοτικό Σχολείο Σπάρτης, οκτώ απόστρατοι
Αξιωµατικοί, απόφοιτοι της Σχολής Ευελπίδων Τάξεως 49Α’
(1949), ο πρώην Βουλευτής Ευβοίας κ. Άγγελος Πνευµατικός, απόφοιτος της ανωτέρω Σχολής και ίδιας σειράς και µαθητές από το 1ο Γενικό Λύκειο Πάτρας, σελ. 1470, 1475,
1478, 1481, 1490, 1500, 1505, 1509, 1518
3. Επί διαδικαστικού θέµατος, σελ. 1470, 1471, 1472, 1475,
1476, 1478, 1482, 1483, 1484, 1486, 1487, 1491, 1494, 1496,
1497, 1501, 1510, 1514, 1515, 1517, 1519, 1520, 1521, 1522,
1523, 1524, 1525
4. Επί προσωπικού θέµατος, σελ. 1512, 1524
5. Ανακοινώνεται ότι το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας υπέβαλε στη Βουλή τη Συµφωνία Συνεισφοράς
(ως αυτή τροποποιήθηκε µε την υπ’ αριθµ. πρωτ. 647/16-92013 απόφαση) για το έργο: «Εντοπισµός κανονιστικών εµποδίων στον ανταγωνισµό σε συγκεκριµένους τοµείς της
ελληνικής οικονοµίας και προτάσεις για την άρση τους» µεταξύ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
(πρώην Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας,
Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων) της Ελληνικής Δηµοκρατίας µε τον Οργανισµό Οικονοµικής Συνεργασίας και
Ανάπτυξης, σελ. 1475
6. Ανακοινώνεται επιστολή του Πρωθυπουργού κ. Αντώνη
Σαµαρά, προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη µε την οποία γνωστοποιεί τα προεδρικά διατάγµατα µε
τα οποία: α) έγινε αποδεκτή η παραίτηση που υπέβαλε ο Γεώργιος Στύλιος του Δηµοσθένους από τη θέση του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων και απαλλάχθηκε από
τα καθήκοντά του και β) διορίστηκε ο Γεώργιος Γεωργαντάς
του Παύλου στη θέση του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, σελ. 1515 - 1516
Β. ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Ανακοίνωση του δελτίου επικαίρων ερωτήσεων της Πέµπτης 13 Νοεµβρίου 2014, σελ. 1469
Γ. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
Συζήτηση επί των άρθρων και των τροπολογιών του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Ενσωµάτωση στο ελληνικό δίκαιο:
α) της Απόφασης-Πλαίσιο 2008/909/ΔΕΥ του Συµβουλίου της
27ης Νοεµβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της
αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις, οι οποίες
επιβάλλουν ποινές στερητικές της ελευθερίας ή µέτρα στερητικά της ελευθερίας, για το σκοπό της εκτέλεσής τους
στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΡΟΣ Α'), β) της Απόφασης-Πλαίσιο 2008/947/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2008,
όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/
ΔΕΥ του Συµβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2009, σχετικά
µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης σε

ποινικές αποφάσεις που προβλέπουν την αναστολή εκτέλεσης της ποινής ή απόλυση υπό όρους, µε σκοπό την επιτήρηση των µέτρων αναστολής και των εναλλακτικών κυρώσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΡΟΣ Β'), γ) της Απόφασης-Πλαίσιο 2009/829/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή, µεταξύ των κρατώνµελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της αρχής της αµοιβαίας
αναγνώρισης στις αποφάσεις περί µέτρων επιτήρησης εναλλακτικά προς την προσωρινή κράτηση (ΜΕΡΟΣ Γ') και άλλες
διατάξεις», σελ. 1470
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΝΤΕΣ
ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ Ι. ,
ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ Γ. ,
ΚΟΛΛΙΑ-ΤΣΑΡΟΥΧΑ Μ. ,
ΤΡΑΓΑΚΗΣ Ι. ,

σελ. 1490 - 1504
σελ. 1469 - 1481
σελ. 1504 - 1525
σελ. 1481 - 1490

ΟΜΙΛΗΤΕΣ
Α. Επί διαδικαστικού θέµατος:
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Χ. ,
σελ. 1470, 1514, 1522
ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ Δ. ,
σελ. 1510, 1514
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ε. ,
σελ. 1487
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ – ΑΒΡΑΜΗΣ Μ. ,
σελ. 1476, 1501
ΒΟΥΤΣΗΣ Ν. ,
σελ. 1487
ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ Γ. ,
σελ. 1491
ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ Ι. ,
σελ. 1491, 1494, 1501
ΔΡΙΤΣΑΣ Θ. ,
σελ. 1470, 1471, 1472, 1501,
1520, 1524, 1525
ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ Α. ,
σελ. 1478
ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ Γ. ,
σελ. 1470, 1471, 1472, 1475,
1476, 1478
ΚΑΝΕΛΛΗ Γ. ,
σελ. 1471
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ Κ. ,
σελ. 1514, 1515, 1520, 1522,
1524, 1525
ΚΑΣΣΗΣ Μ. ,
σελ. 1514, 1520, 1521, 1522
ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Ι. ,
σελ. 1470
ΚΟΛΛΙΑ-ΤΣΑΡΟΥΧΑ Μ. , σελ. 1511, 1514, 1515, 1517,
1519, 1520, 1521, 1522
ΚΟΝΤΟΝΗΣ Χ. ,
σελ. 1520
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Ζ. ,
σελ. 1471, 1484, 1496, 1497,
1510, 1514, 1520, 1521,
1522, 1523,
ΝΤΑΒΛΟΥΡΟΣ Α. ,
σελ. 1517
ΡΗΓΑΣ Π. ,
σελ. 1470, 1501
ΤΡΑΓΑΚΗΣ Ι. ,
σελ. 1482, 1483, 1484, 1486,
1487
ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ Ν. ,
σελ. 1470, 1515, 1519
ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ Μ. ,
σελ. 1471, 1517, 1520
Β. Επί προσωπικού θέµατος:
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Χ. ,
σελ. 1524
ΚΟΛΛΙΑ-ΤΣΑΡΟΥΧΑ Μ. , σελ. 1524
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Ζ. ,
σελ. 1512, 1523

Γ. Επί του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων:
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Χ. ,
σελ. 1477, 1483, 1491, 1496,
1497, 1503, 1512, 1522,
1523, 1524, 1525
ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ Δ. ,
σελ. 1510, 1511
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ε. ,
σελ. 1490
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ - ΑΒΡΑΜΗΣ Μ. ,
σελ. 1475, 1476, 1501
ΒΑΛΑΒΑΝΗ Ό. ,
σελ. 1494
ΒΟΥΛΤΕΨΗ Σ. ,
σελ. 1481
ΒΟΥΤΣΗΣ Ν. ,
σελ. 1488
ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ Γ. ,
σελ. 1492
ΔΡΙΤΣΑΣ Θ. ,
σελ. 1501, 1502, 1520, 1524,
1525
ΘΕΟΠΕΦΤΑΤΟΥ Α. ,
σελ. 1511
ΙΑΤΡΙΔΗ Τ. ,
σελ. 1479
ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ Α. ,
σελ. 1481, 1482
ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ Ν. ,
σελ. 1496, 1497
ΚΑΝΕΛΛΗ Γ. ,
σελ. 1478
ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ Β. ,
σελ. 1507, 1509
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ Κ. ,
σελ. 1501, 1502, 1520, 1524
ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ,
σελ. 1505
ΚΑΣΣΗΣ Μ. ,
σελ. 1521
ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Ι. ,
σελ. 1472
ΚΟΥΒΕΛΑ Φ. ,
σελ. 1487
ΚΟΥΒΕΛΗΣ Φ. ,
σελ. 1484
ΚΟΥΙΚ Τ. ,
σελ. 1503, 1504
ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ Γ. ,
σελ. 1500
ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ Δ. ,
σελ. 1493
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Ζ. ,
σελ. 1485, 1486, 1487, 1493,
1500, 1503, 1511, 1512,
1514, 1519, 1522, 1524
ΜΑΚΡΗ Ρ. ,
σελ. 1520, 1523
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α. ,
σελ. 1497
ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗΣ Κ. , σελ. 1506
ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ Ε. ,
σελ. 1491
ΜΠΟΛΑΡΗΣ Μ. ,
σελ. 1491
ΝΤΑΒΛΟΥΡΟΣ Α. ,
σελ. 1518, 1519
ΞΗΡΟΤΥΡΗ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ Α. ,
σελ. 1493
ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ Ε. ,
σελ. 1509
ΠΑΝΟΥΣΗΣ Ι. ,
σελ. 1476, 1477
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΗΣ Θ. ,
σελ. 1512
ΡΗΓΑΣ Π. ,
σελ. 1483, 1484, 1488, 1501
ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ Χ. ,
σελ. 1489
ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ Δ. ,
σελ. 1498, 1499, 1500, 1502
ΤΑΓΑΡΑΣ Ν. ,
σελ. 1482
ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ Ν. ,
σελ. 1504, 1519
ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ Β. ,
σελ. 1511
ΦΟΥΝΤΑ Ν. ,
σελ. 1513
ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ Μ. ,
σελ. 1474, 1523, 1524, 1525
ΨΥΡΡΑΣ Θ. ,
σελ. 1517

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
ΙΕ’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ Γ’
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΕ’
Τετάρτη 12 Νοεµβρίου 2014
Αθήνα, σήµερα στις 12 Νοεµβρίου 2014, ηµέρα Τετάρτη και
ώρα 10.25’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την
προεδρία του Β’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΛΑΝΤΖΗ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
Έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα το δελτίο επικαίρων
ερωτήσεων της Πέµπτης 13 Νοεµβρίου 2014.
Α. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Πρώτου Κύκλου (Άρθρο 130
παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 230/10-11-2014 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Ηρακλείου της Νέας Δηµοκρατίας κ. Ελευθερίου Αυγενάκη προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε
τα συµπεράσµατα της εθνικής επιτροπής διαλόγου για τα πνευµατικά δικαιώµατα και την αλλαγή του θεσµικού πλαισίου.
2. Η µε αριθµό 237/10-11-2014 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού Β’ Θεσσαλονίκης του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Ευαγγελίας Αµµανατίδου-Πασχαλίδου προς τον Υπουργό
Εσωτερικών, σχετικά µε τα προβλήµατα στη µεταφορά µαθητών
δύο µήνες µετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς.
3. Η µε αριθµό 241/10-11-2014 επίκαιρη ερώτηση του πρώην
Προέδρου της Βουλής και Βουλευτή Β’ Αθηνών του Πανελλήνιου
Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Απόστολου Κακλαµάνη προς τον
Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την πρόταση νοµοθέτησης
τεκµηρίου (µαχητού) περί µη καταβολής των νοµίµων φόρων για
σηµαντικά ποσά που έχουν διαρρεύσει από 1-1-2009 µέχρι 17-62012 στο εξωτερικό και επιβολής φόρου 30-40% ανά ύψος
ποσού και µείωσής του στο ήµισυ για ποσά που «επαναπατρίζονται» για µια πενταετία, τουλάχιστον, στην Ελλάδα.
4. Η µε αριθµό 243/10-11-2014 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού Μαγνησίας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Μαρίνας Χρυσοβελώνη προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά µε τη φθίνουσα πορεία του προσωπικού στον τοµέα της δηµόσιας υγείας στη Μαγνησία.
5. Η µε αριθµό 236/10-11-2014 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Σερρών του Λαϊκού Συνδέσµου – Χρυσή Αυγή κ. Αρτέµιου
Ματθαιόπουλου προς τους Υπουργούς Παιδείας και Θρησκευµάτων και Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, σχετικά
µε τον «ξυλοδαρµό εκπαιδευτικών του Εθνικιστικού Μετώπου Εκπαιδευτικών (ΕΜΕ) εντός σχολικού κτηρίου, κατά τη διεξαγωγή
των εκλογών των δασκάλων».
6. Η µε αριθµό 239/10-11-2014 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Α’ Αθηνών της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Ιωάννη Πανούση προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη, σχετικά µε τη βελτίωση της κατάστασης των αστυνοµικών κρατητηρίων και των φυλακών της χώρας.

7. Η µε αριθµό 245/10-11-2014 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Αχαΐας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ.
Νικολάου Καραθανασόπουλου προς τους Υπουργούς Εσωτερικών και Οικονοµικών, σχετικά µε τον συµψηφισµό της εκλογικής
αποζηµίωσης των εργαζοµένων µε άλλες δαπάνες στον Δήµο
Πατρέων.
8. Η µε αριθµό 242/10-11-2014 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Ηµαθίας των Ανεξάρτητων Δηµοκρατικών Βουλευτών κ.
Κωνσταντίνου Γιοβανόπουλου προς τον Υπουργό Οικονοµικών,
σχετικά µε το Δικαστικό Μέγαρο Βέροιας.
Β. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Δεύτερου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 231/10-11-2014 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Χανίων της Νέας Δηµοκρατίας κ. Μανούσου Βολουδάκη
προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά
µε το ποσό που θα δοθεί ως εξισωτική αποζηµίωση στους κτηνοτρόφους για την παραγωγική δραστηριότητα του έτους 2013.
2. Η µε αριθµό 238/10-11-2014 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού Αχαΐας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ.
Μαρίας Κανελλοπούλου προς τους Υπουργούς Πολιτισµού και
Αθλητισµού και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας,
σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τη βελτίωση των εργασιακών συνθηκών στον χώρο των καλλιτεχνών και των εργαζοµένων στο ελληνικό θέατρο.
3. Η µε αριθµό 235/10-11-2014 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Ιωαννίνων του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ.
Μιχαήλ Κασσή προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε την κατασκευή µονάδας επεξεργασίας λυµατολάσπης στα Ιωάννινα.
4. Η µε αριθµό 244/10-11-2014 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού Β’ Θεσσαλονίκης των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Σταυρούλας
Ξουλίδου προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Πρόνοιας, σχετικά µε την αποποινικοποίηση των οφειλών
στον ΟΑΕΕ και τη διασφάλιση της παροχής της ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης στους ασφαλισµένους.
5. Η µε αριθµό 234/10-11-2014 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Εύβοιας του Λαϊκού Συνδέσµου – Χρυσή Αυγή κ. Νικολάου
Μίχου προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά
µε την «αποβολή του προέδρου του δεκαπενταµελούς του 2ου
ΕΠΑΛ Κατερίνης, επειδή ζήτησε να γίνεται η έπαρση της ελληνικής σηµαίας και να ακούγεται ο Εθνικός Ύµνος».
6. Η µε αριθµό 240/10-11-2014 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Εύβοιας της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Δηµητρίου
Αναγνωστάκη προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τα
αποτελέσµατα των ελέγχων της «λίστας Λουξεµβούργου» και της
φοροδιαφυγής από ελληνικές εταιρείες.
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7. Η µε αριθµό 246/10-11-2014 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Β’ Αθηνών του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος κ.
Χρήστου Κατσώτη προς τους Υπουργούς Εσωτερικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την επαναπρόσληψη των σχολικών φυλάκων και την απόδοση των ενσήµων τους.
8. Η µε αριθµό 233/10-11-2014 επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου των Ανεξάρτητων Δηµοκρατικών Βουλευτών και Βουλευτή
Μαγνησίας κ. Παρίση (Πάρι) Μουτσινά προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την άµεση στελέχωση µε
γιατρούς και λοιπό υγειονοµικό προσωπικό στο Περιφερειακό Ιατρείο Αλοννήσου.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, σαράντα επτά µαθητές και µαθήτριες και δύο
εκπαιδευτικοί-συνοδοί τους από το 3ο Δηµοτικό Σχολείο Νέας
Σµύρνης.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Εισερχόµαστε στην ηµερήσια διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Συνέχιση της συζήτησης επί των άρθρων και των τροπολογιών
του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Ενσωµάτωση στο ελληνικό δίκαιο α)
της Απόφασης-Πλαίσιο 2008/909/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 27ης
Νοεµβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο
2009/299/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2009,
σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης
σε ποινικές αποφάσεις, οι οποίες επιβάλλουν ποινές στερητικές
της ελευθερίας ή µέτρα στερητικά της ελευθερίας, για τον
σκοπό της εκτέλεσής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΡΟΣ Α’),
β) της Απόφασης-Πλαίσιο 2008/947/ΔΕΥ του Συµβουλίου της
27ης Νοεµβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε µε την ΑπόφασηΠλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου
2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις που προβλέπουν την αναστολή
εκτέλεσης της ποινής ή απόλυση υπό όρους, µε σκοπό την
επιτήρηση των µέτρων αναστολής και των εναλλακτικών κυρώσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΡΟΣ Β’), γ) της ΑπόφασηςΠλαίσιο 2009/829/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 23ης Οκτωβρίου
2009, σχετικά µε την εφαρµογή, µεταξύ των κρατών-µελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης
στις αποφάσεις περί µέτρων επιτήρησης εναλλακτικά προς την
προσωρινή κράτηση (ΜΕΡΟΣ Γ’) και άλλες διατάξεις».
Στη χθεσινή µας συνεδρίαση συζητήθηκε και ψηφίστηκε το νοµοσχέδιο επί της αρχής. Στη σηµερινή θα συζητηθούν τα άρθρα
και οι τροπολογίες σε µια ενότητα.
Η διαδικασία είναι η εξής: Θα µιλήσουν οι εισηγητές και οι ειδικοί αγορητές επί των άρθρων και των τροπολογιών και θα ακολουθήσουν οι εναποµείναντες οµιλητές επί της αρχής, των άρθρων και των τροπολογιών.
Πριν δώσω τον λόγο στον εισηγητή της Νέας Δηµοκρατίας κ.
Κεφαλογιάννη, θα ρωτήσω τον κύριο Υπουργό: Έχετε να πείτε
κάτι, κύριε Υπουργέ;
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Νοµοτεχνικές βελτιώσεις κάναµε χθες. Εάν χρειασθεί κάτι στη διάρκεια της µέρας,
θα το ακούσουµε και θα δούµε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω
τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ορίστε, κύριε Κεφαλογιάννη.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να
κάνω µια ερώτηση επί της διαδικασίας. Επειδή οι τροπολογίες
είναι πολλές και επειδή σίγουρα έχουµε να πούµε πάρα πολλά
πράγµατα και για τα κόκκινα δάνεια και για κάποιες άλλες ρυθ-

µίσεις, θα µας δοθεί χρόνος και σε επόµενη συνεδρίαση να µιλήσουµε συγκεκριµένα για την τροπολογία και, άρα, να µιλήσουµε τώρα µόνο για τα άρθρα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Σωστά τοποθετήστε
λέγοντας ότι είναι πολλές οι τροπολογίες. Αναµφισβήτητα, θα
υπάρχει άνεση χρόνου σήµερα και θα έχετε τον λόγο και αύριο,
ώστε να συνεχίσουµε τη συζήτηση και επί των τροπολογιών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Δηλαδή, µπαίνουµε στην ουσία
των τροπολογιών και σήµερα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ναι. Για να µην αλλάξει η διαδικασία, σήµερα συζητάµε άρθρα και τροπολογίες και
αύριο πάλι άρθρα και τροπολογίες. Δηλαδή, ο χρόνος θα είναι
ένας.
Τον λόγο έχει ο κ. Δρίτσας.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Χθες νοµίζω ότι οµόθυµα και οµόφωνα η Αίθουσα -και µε εισήγηση του κυρίου Υπουργού- αποφάσισε ότι θα υπάρχει και
τρίτη συνεδρίαση. Η πρότασή µας είναι να είναι χωριστή η συνεδρίαση, αυτοτελής. Δηλαδή, να ολοκληρωθεί σήµερα επί των άρθρων και να συνεχιστεί αύριο επί των τροπολογιών για να υπάρχουν εισηγητές επί των τροπολογιών. Είναι λειτουργικότερο,
κύριε Πρόεδρε.
Διαφορετικά –και θα το δείτε, το είδαµε και την προηγούµενη
φορά- δεν θα αποδώσει. Κατά τη γνώµη µας είναι λειτουργικότερο και ουσιαστικότερο -θα εγγραφούν τώρα για τη δεύτερη,
σηµερινή συνεδρίαση και νέοι οµιλητές- να υπάρχει δικαίωµα και
εισηγήσεων και νέων οµιλητών αύριο. Αυτό είναι το πιο καλό και
το πιο λειτουργικό. Διαφορετικά, η αυριανή συνεδρίαση θα είναι
χωρίς κέντρο, χωρίς λειτουργικότητα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Τον λόγο έχει ο κ. Ρήγας.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, χθες όλοι οι συνάδελφοι επισηµάναµε το γεγονός ότι υπάρχει πολύ µεγάλο ενδιαφέρον για να τοποθετηθούµε επί του νοµοσχεδίου και κυρίως επί
των τροπολογιών οι οποίες είναι ιδιαίτερα σηµαντικές. Αυτό είναι
αποδεκτό απ’ όλους.
Από εκεί και πέρα, ο Κανονισµός είναι συγκεκριµένος. Θα τοποθετηθούν οι εισηγητές του νοµοσχεδίου. Στους εισηγητές του
νοµοσχεδίου παρακαλούµε να δοθεί άνεση χρόνου για να µπορέσουν να εξαντλήσουν και το θέµα του νοµοσχεδίου και το θέµα
των τροπολογιών. Από εκεί και πέρα, εάν αύριο δεν υπάρχει αντικείµενο, θα αποδειχθεί –και θεωρώ πως δεν θα είναι έτσι- ότι
δεν είναι τόσο µεγάλο το ενδιαφέρον αυτών που θέλουν να τοποθετηθούν.
Εποµένως, επειδή θεωρούµε ότι η αυριανή συνεδρίαση θα
είναι µια συνεδρίαση στην οποία οι συνάδελφοι θα πάρουν τον
λόγο -θα είναι µία πλήρης συνεδρίαση- ο Κανονισµός κατά την
άποψή µας πρέπει να εφαρµοστεί ως έχει: συγκεκριµένοι εισηγητές. Όσοι θέλουν να µιλήσουν επί των τροπολογιών, εγγράφονται. Δεν τους αφαιρεί κανείς το δικαίωµα. Τι θα πει «εισηγητής επί των τροπολογιών»; Όποιος θέλει να µιλήσει, θα γραφτεί και θα τοποθετηθεί επί οποιουδήποτε ζητήµατος τον αφορά.
Άρα θεωρούµε ότι πρέπει να υπάρχει αυριανή συνεδρίαση, κανονική διαδικασία, εισηγητές τώρα µε άνεση χρόνου και όσοι συνάδελφοι θέλουν να τοποθετηθούν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Τον λόγο έχει ο κ.
Τσούκαλης.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ήδη θα έπρεπε να
είναι παρών στην εισηγητική τοποθέτησή του ο αρµόδιος Υπουργός κ. Σκρέκας, ούτως ώστε να ακούσει και τους προβληµατισµούς των συναδέλφων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Πάντως µε ενηµερώνουν ότι τους έχει ήδη ζητηθεί να έρθουν.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Η πρότασή µας είναι απλή. Επειδή
χθες φάνηκε ότι υπάρχει ενδιαφέρον για το νοµοσχέδιο –για
όσους µίλησαν- και θα υπάρξουν και τοποθετήσεις επί των άρθρων, συµφωνούµε και εµείς µε την πρόταση αύριο η συνεδρίαση να είναι αποκλειστικά και µόνο για τις τόσο σοβαρές
τροπολογίες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Τον λόγο έχει η κ.
Χρυσοβελώνη.
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ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Επειδή δεν είναι εδώ ο Κοινοβουλευτικός µας Εκπρόσωπος, θα τοποθετηθώ εγώ.
Σαφώς και συµφωνώ κι εγώ να υπάρχει αύριο συνεδρίαση, η
οποία να ασχοληθεί επισταµένως µε τις τροπολογίες, γιατί ειδικά
αυτή που αναφέρεται στα κόκκινα δάνεια θα µπορούσε να αποτελεί και ένα αυτοτελές –αν θέλετε- νοµοσχέδιο, χωρίς βέβαια
να αποστερηθεί και το δικαίωµα σε όσους συναδέλφους το επιθυµούν να κάνουν αναφορά και σήµερα στις τροπολογίες.
Καλό θα είναι, όµως, η αυριανή µέρα να είναι αφιερωµένη στις
τροπολογίες –και προς αυτήν την κατεύθυνση συµφωνούµε- και
να παρασχεθεί η δυνατότητα σε όσους συναδέλφους επιθυµούν
να µπορούν να εγγραφούν και αύριο. Βεβαίως θα πρέπει να είναι
εδώ οι αρµόδιοι Υπουργοί και κυρίως ο Υπουργός Ανάπτυξης κ.
Σκρέκας, για να µας αναπτύξει αυτή τη συγκεκριµένη τροπολογία, µιας και η δυνατότητα αυτή, βεβαίως, δεν παρασχέθηκε στην
επιτροπή.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Για να µην επεκτεινόµαστε, θα κάνω µια πρόταση που, νοµίζω, ότι µπορεί να µας καλύψει.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, πριν κάνετε την πρόταση, ζητώ τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ορίστε, έχετε τον
λόγο, κύριε Δρίτσα.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Θα είµαι σύντοµος. Για δευτερόλεπτα
µόνο. Έχει σηµασία, κύριε Πρόεδρε.
Έχουµε συµφωνήσει σε όλα. Το λεπτό σηµείο, απ’ ό,τι αντιλαµβάνοµαι, είναι αν στην αυριανή συνεδρίαση, που κυρίως θα
ασχοληθεί και θα συζητήσει τις τροπολογίες, κάθε κόµµα, µε τον
πιο επίσηµο τρόπο, δηλαδή διά του εισηγητού του ή της εισηγήτριάς του, θα µπορεί να τοποθετηθεί επί τόσο σηµαντικών τροπολογιών. Αυτό είναι πολύ σωστή κοινοβουλευτική πρακτική και
πρέπει να την κατοχυρώσουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Γιατί έπρεπε να το ξαναπείτε; Το ίδιο είχατε πει.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Κύριε Πρόεδρε, ζητώ τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Τον λόγο έχει η κ. Κανέλλη.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Κύριε Πρόεδρε, ήρθα λίγο καθυστερηµένη
και έπρεπε να ενηµερωθώ και να καταλάβω τι συµβαίνει.
Δεν µπορεί να µε εµποδίσει κάποιος εµένα στην εισήγησή µου,
σήµερα ή αύριο, να µιλήσω για τις τροπολογίες.
ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Δεν απαγορεύεται αυτό.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Εποµένως, ένας κατάλογος ο οποίος θα
ανοίξει σήµερα, θα είναι ένας κατάλογος ο οποίος θα ανοίξει σήµερα. Φαντάζοµαι ότι είναι ο ίδιος που διατηρείται και αύριο,
όπως έγινε.
Επί της διαδικασίας και της ουσίας αυτό που δεν κατανοώ, απ’
την ώρα που υπάρχουν και Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι, είναι
η πρόταση να οριστεί ειδικός αγορητής ή εισηγητής επί των τροπολογιών. Δεν έχει ξαναγίνει. Ας µη φτάσουµε, δηλαδή, να κάνουµε και πράγµατα τα οποία οι ίδιοι καταγγέλλουµε ως παρεκβάσεις της διαδικασίας. Ούτως ή άλλως, η άθλια αυτή διαδικασία, µε τεράστιες τροπολογίες-νοµοσχέδια, είναι πάγια κοινοβουλευτική τακτική εδώ και δέκα, δεκαπέντε, είκοσι, τριάντα χρόνια.
Δεν είναι τωρινό. Απλώς έχει χειροτερέψει λόγω του εκφυλισµού
της διαδικασίας της λειτουργίας του Κοινοβουλίου.
Κατ’ αυτήν την έννοια, απλώς τοποθετούµαι ως εξής: Πάρτε
όποια απόφαση θέλετε. Αυτά που πρέπει να λεχθούν, θα λεχθούν
και δεν έχω κάποια ειδική παρέµβαση ή να συµφωνήσω ή να διαφωνήσω µε κάτι. Όχι, όµως, µε ειδικούς εισηγητές. Αυτοί που είµαστε ορισµένοι για το νοµοσχέδιο. Οι τροπολογίες περιλαµβάνονται σε αυτό. Οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι µπορούν να
πουν ό,τι θέλουν. Ο κατάλογος µπορεί να είναι ευρύς, πήγαµε
σε τρεις συνεδριάσεις. Την εξαιρετική διαδικασία που ενισχύει
τα εξαιρετικά µέτρα της Κυβέρνησης, δεν θέλω ούτε καν να την
ακούω.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ τον
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Όχι, κυρία Κωνσταντοπούλου. Για ποιο λόγο;
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ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Υπάρχει ένα ζήτηµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Έχει µιλήσει ο Κοινοβουλευτικός σας Εκπρόσωπος. Σας παρακαλώ.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Δώστε µου τον λόγο για ένα
λεπτό, γιατί υπάρχει ένα ζήτηµα. Υπάρχει προηγούµενο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Δεν υπάρχει λόγος.
Καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχει λόγος. Όχι ότι δεν θέλω να σας
δώσω τον λόγο, αλλά δεν υπάρχει λόγος.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Δώστε µου τον λόγο για ένα
λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Σας παρακαλώ, δεν
υπάρχει λόγος.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Δώστε µου τον λόγο, για ένα
λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Και δεν θα σας τον
δώσω όχι γιατί δεν θέλω, αλλά γιατί δεν είναι σωστό. Μίλησε ο
Κοινοβουλευτικός σας Εκπρόσωπος. Γιατί να µιλήσετε εσείς;
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Γιατί µίλησαν όλοι οι εισηγητές,
κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ποιος εισηγητής µίλησε; Σας παρακαλώ. Μίλησε η κ. Χρυσοβελώνη επειδή δεν
υπήρχε Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος. Για ποιον λόγο τώρα
πρέπει να αντιδικούµε;
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Δεν αντιδικούµε. Θέλω να σας
θέσω υπ’ όψιν κάτι, κύριε Πρόεδρε, επειδή δεν ήσασταν χθες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Σας παρακαλώ. Θα
ζητήσουν τον λόγο και οι υπόλοιποι εισηγητές, γιατί θα πουν ότι
καταχρηστικά τον δίνω σε εσάς. Έτσι θα λεχθεί και δεν είναι και
σωστό.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Γιατί το κάνετε αυτό; Τώρα θα
είχα τελειώσει. Δώστε µου τον λόγο, για ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Σας παρακαλώ. Ακούστε την πρότασή µου και αν διαφωνήσετε µε την πρότασή µου,
θα σας τον δώσω.
Υπάρχει µια διαδικασία που συµφωνήσαµε όλοι. Όλοι αποδεχόµαστε ότι είναι πολύ σοβαρές οι τροπολογίες. Για να µην αλλάξει ο Κανονισµός, θα αφήσουµε ανοικτό τον κατάλογο. Άρα
όποιος συνάδελφος θέλει, µπορεί να γραφτεί και αύριο για να
µιλήσει. Εγώ θα δώσω -και πιστεύω και υπόλοιποι Προεδρεύοντες µετά- άνεση χρόνου στους εισηγητές. Αύριο οι εισηγητές θα
ξαναπάρουν τον λόγο, χρησιµοποιώντας το δικαίωµα της δευτερολογίας, και θα ξαναµιλήσουν -αν θέλουν να µιλήσουν- επί όλων
των θεµάτων ή µόνο για τις τροπολογίες. Υποχρεωτικά, δε, έχουν
κληθεί όλοι οι Υπουργοί. Θα είναι εδώ και σήµερα και αύριο και
δεν θα γίνεται συζήτηση επί τροπολογίας εάν δεν είναι οι αρµόδιοι Υπουργοί παρόντες. Σε τι διαφωνούµε;
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Μου δίνετε τον λόγο, λοιπόν;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ορίστε, κυρία Κωνσταντοπούλου, έχετε τον λόγο. Όµως, να µου πείτε σε τι διαφωνείτε, γιατί δεν νοµίζω ότι µπορεί να διαφωνήσει κάποιος σε
αυτό.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κατ’ αρχάς µην ξεκινάτε µιλώντας για αντιδικία και διαφωνία.
Ήθελα να σας θέσω υπ’ όψιν ότι χθες, κατά την έναρξη της
συνεδρίασης, ως εισηγήτρια της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης ζήτησα να διευκρινιστεί ακριβώς αυτό που τώρα γίνεται επίδικο.
Διότι εµείς πρέπει να προγραµµατίσουµε σε τι θα τοποθετηθούµε και να οργανώσουµε την οµιλία µας. Και ρώτησα συγκεκριµένα εάν θα υπάρξει τρίτη συνεδρίαση ειδική επί των τροπολογιών και αυτό αποφασίστηκε. Εάν αυτό ανακληθεί, αυτό
είναι εξαιρετική περίπτωση και σηµαίνει ότι σήµερα στα οκτώ
λεπτά, που απ’ ό,τι κατάλαβα, θα δώσετε, θα πρέπει κανείς να
τοποθετηθεί στα εξήντα άρθρα του νοµοσχεδίου και στις έξι τροπολογίες που αποτελούν ταυτόχρονα και νοµοσχέδια.
Σας επισηµαίνω ότι υπάρχουν και βουλευτικές τροπολογίες
από αυτές που συνηθίζει η Κυβέρνηση να δέχεται.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ολοκληρώστε, κυρία
συνάδελφε.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Σήµερα θα µιλήσει όποιος οµιλητής θέλει για όποια τροπολο-
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γία θέλει. Οι εισηγητές, όµως, αύριο πρέπει να έχουν κανονική
δυνατότητα πρωτολογίας ως προς τον χρόνο επί των τροπολογιών και όχι να χρησιµοποιήσουν τον χρόνο της δευτερολογίας
τους. Διότι αυτό που αντιλαµβάνοµαι είναι ότι αύριο θα επαναληφθεί το σκηνικό του νοµοσχεδίου του κ. Μητσοτάκη, όπου θα
έρθουν και θα παρελάσουν οι Υπουργοί καταθέτοντας και νέες
τροπολογίες εκπρόθεσµες και οι εισηγητές δεν θα έχουν χρόνο
να τοποθετηθούν.
Ξεκαθαρίζουµε, λοιπόν, ότι εµείς αυτόν τον χρόνο τον διεκδικούµε, δεν τον εκχωρούµε και το να υπάρχει ένας ενιαίος κατάλογος, χωρίς δυνατότητα εισηγητικής τοποθέτησης, τελικά
ευνοεί την Κυβέρνηση. Αυτό πρώτα από όλα πρέπει να το καταλαβαίνουν τα κόµµατα της Αντιπολίτευσης και να το µετατρέπουν και σε αίτηµά τους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ευχαριστούµε.
Εάν δεν συµφωνήσουµε θα αναγκαστώ να πάω σε ψηφοφορία.
Προτείνω, λοιπόν, ξανά το εξής: Ανοιχτός ο κατάλογος. Οι
Υπουργοί είναι υποχρεωτικό να είναι παρόντες και πιστεύω ότι
καταλαβαίνετε πως θα γίνει. Μιλούν σήµερα οι εισηγητές, µε
άνεση χρόνου εννοείται. Εννοείται, κυρία Κωνσταντοπούλου, ότι
δεν θα µιλήσετε για οκτώ λεπτά. Θα µιλήσετε µε άνεση χρόνου.
Ο καθένας αξιοποιεί και ερµηνεύει την άνεση χρόνου όπως θέλει.
Δεύτερον, αύριο θα ξαναπάρουν τον λόγο οι εισηγητές, µε άνεση
χρόνου. Δεν θα µιλήσουν για τέσσερα λεπτά, αλλά µε άνεση χρόνου, αξιοποιώντας κάθε ένας τον χρόνο του όπως αυτός εκτιµά,
σε λογικά πάντα πλαίσια. Και όποιος άλλος είναι να µιλήσει, θα
µιλήσει.
Συµφωνεί το Σώµα;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Εµείς έχουµε τη δική µας πρόταση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Το Σώµα συµφώνησε
κατά πλειοψηφία.
Τον λόγο έχει ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κεφαλογιάννης. Αντί για οκτώ λεπτά, ξεκινάω µε δέκα.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Μεγαλοψυχία!
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Εγώ, επειδή ακριβώς τοποθετήθηκα και χθες επί των άρθρων
και επειδή η σωστή ερµηνεία του Κανονισµού είναι όντως να τοποθετηθούµε και επί των τροπολογιών, θα υπεισέλθω ευθύς
εξαρχής στην εξέταση δύο πολύ σηµαντικών τροπολογιών που
έχουν κατατεθεί στο νοµοσχέδιο και συγκεκριµένα στις τροπολογίες για τα κόκκινα δάνεια και για τα αναδροµικά των ενστόλων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ανάµεσα στις διατάξεις και προβλέψεις του υπό συζήτηση νοµοσχεδίου του Υπουργείου Δικαιοσύνης εξετάζουµε σήµερα και την προτεινόµενη τροπολογία
«Μέτρα για την αντιµετώπιση των επιπτώσεων της οικονοµικής
κρίσης και την ενίσχυση της απασχόλησης, κίνητρα για τη ρύθµιση χρεών µικρών επιχειρήσεων και επαγγελµατιών προς τους
χρηµατοδοτικούς φορείς και έκτακτες διαδικασίες ρύθµισης
οφειλών επιχειρήσεων».
Για µία ακόµα φορά η προσπάθεια της Κυβέρνησης να αντιµετωπίσει τη χειρότερη οικονοµική κρίση της σύγχρονης ιστορίας
συναντά τη δηµαγωγική οργή της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης.
Το µοναδικό επιχείρηµά της αυτή τη φορά εστιάζεται όχι τόσο
στο περιεχόµενο της παρούσας τροπολογίας για τη ρύθµιση
ελάφρυνσης των µικρών επιχειρήσεων και επαγγελµατιών, αλλά
στο πότε κατατέθηκε. Η ερώτηση που θέλω να απευθύνω στους
συναδέλφους µου της Αντιπολίτευσης είναι πότε θα ήταν βολικό
να κατατεθεί αυτή η τροπολογία. Σε µια εβδοµάδα; Σε έναν
χρόνο; Πότε θα βόλευε, επιτέλους, την Αξιωµατική Αντιπολίτευση να γίνει η µεγαλύτερη αναδιάρθρωση ιδιωτικών χρεών,
που πνίγουν την ελληνική οικονοµία, υπονοµεύοντας την ανταγωνιστικότητα µακροπρόθεσµα;
Σε αυτού του είδους τα επιχειρήµατα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνηση δεν έχει σκοπό να δώσει βάση ούτε και να
ανακόψει τη συνολική προσπάθεια των µελών της για να ληφθούν τα απαραίτητα εκείνα µέτρα που απαιτούνται για να εξακολουθήσουµε να είµαστε συνεπείς στις υποχρεώσεις µας.
Γνωρίζουµε ότι το κοινωνικό κόστος των µεταρρυθµίσεων έχει
ξεπεράσει τις εκτιµήσεις µας. Γνωρίζουµε, επίσης, ότι δεν µπο-
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ρούµε να παίζουµε µε ανεύθυνες ρητορείες όταν πρόκειται για
το µέλλον του τόπου µας. Κι αυτό γιατί ο Έλληνας πολίτης θα
είναι εκείνος ο οποίος θα κληθεί να πληρώσει τα εύκολα λόγια
και τις διακηρύξεις της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και µάλιστα
θα το έχουµε ξαναδεί αυτό το έργο πρόσφατα.
Στο σηµείο αυτό θα ήθελα να περάσω στην ουσία του πράγµατος και να αναφερθώ σε ορισµένες από τις προβλέψεις της
υπό συζήτηση τροπολογίας, οι οποίες αξίζουν αναφοράς.
Βασικός στόχος τής υπό συζήτηση τροπολογίας είναι η ελάφρυνση των επιχειρηµατιών και των µικρών επιχειρήσεων που
αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της οικονοµίας µας και η ταυτόχρονη
τακτοποίηση από µέρους τους των εκκρεµοτήτων προς το δηµόσιο, τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, τις τράπεζες κ.ο.κ..
Με αυτόν τον τρόπο αισιοδοξούµε ότι η οικονοµική δραστηριότητα θα ενισχυθεί χωρίς να δηµιουργηθούν νέα προβλήµατα,
διασφαλίζοντας παράλληλα δηµοσιονοµικό όφελος εκατοµµυρίων ευρώ από την είσπραξη των φόρων, την πληρωµή των
ασφαλιστικών εισφορών και άλλων ασήµαντων λεπτοµερειών
που ξεχνάει η Αντιπολίτευση να µας πει πώς θα τα εξασφαλίσει.
Στις διατάξεις της ανά χείρας τροπολογίας προβλέπεται, επίσης, η εισαγωγή έκτακτης διαδικασίας ρύθµισης οφειλών επιχειρήσεων µε δεσµευτική δύναµη για το σύνολο των πιστωτών,
όπως προβλέπει το άρθρο 3 και η εισαγωγή έκτακτης διαδικασίας ειδικής διαχείρισης νοµικών ή φυσικών προσώπων µε εµπορική δραστηριότητα, όπως προβλέπεται στο άρθρο 9 και τέλος,
η σύσταση επιτροπής παρακολούθησης και συντονισµού της
υλοποίησης των θεσπιζοµένων µέτρων µε στόχο την ταχεία και
αποτελεσµατική εφαρµογή τους. Εκεί που κάποιοι βλέπουν επικοινωνιακά παιχνίδια της Κυβέρνησης σε βάρος των πολιτών,
εκατόν ογδόντα επιχειρήσεις αναµένεται να λάβουν µία ανάσα.
Εκεί που οι ίδιοι άνθρωποι βλέπουν συνωµοσίες, τριακόσιες πενήντα χιλιάδες συνανθρώπων µας θα διατηρήσουν τις υφιστάµενες θέσεις εργασίας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συγκεκριµένα µε το άρθρο 2
περί ρύθµισης χρεών µικρών επιχειρήσεων και επαγγελµατιών
γίνεται µία προσπάθεια για άµεσα αποτελέσµατα, καθώς η όλη
διαδικασία προβλέπεται να είναι σχετικά απλή και εφόσον πληρούνται κάποιες ρητές προϋποθέσεις. Ο οφειλέτης θα υποβάλει
µία βεβαίωση προς την τράπεζα, όπου θα αποτυπώνονται τα περιουσιακά του στοιχεία αλλά και οι υποχρεώσεις του, προκειµένου να προσδιοριστεί µε τη µεγαλύτερη σαφήνεια η καθαρή
περιουσιακή του θέση και, κατά συνέπεια, η ικανότητά του να
αποπληρώσει τις οφειλές του.
Προβλέπεται, επίσης, ότι στην περίπτωση που φυσικό ή νοµικό
πρόσωπο προσκοµίσει στη φορολογική διοίκηση ή και στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης βεβαίωση χρηµατοδοτικού φορέα ότι
έχει υπαχθεί σε ρύθµιση οφειλών προς αυτόν, δικαιούται να
υπαχθεί στο πρόγραµµα εξυπηρέτησης της ληξιπρόθεσµης οφειλής του προς τη φορολογική διοίκηση ή και στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, που προβλέπονται στα άρθρα 51 και 54 του
ν. 4305/2014 µέχρι και σε εκατό µηνιαίες δόσεις. Παράλληλα,
υπάρχει πρόβλεψη για περαιτέρω διαγραφή προσαυξήσεων
τόκων και προστίµων εκπρόθεσµης καταβολής ύψους 20%, πέραν των προβλεποµένων στα ανωτέρω άρθρα. Για να αποφευχθούν δε οι αστοχίες του παρελθόντος, υπάρχει ρητή πρόβλεψη,
βάσει του άρθρου 2, στην παράγραφο 6 στην περίπτωση που ο
οφειλέτης δεν εκπληρώσει τα συµπεφωνηµένα για συγκεκριµένη
διαδικασία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο τρίτο κεφάλαιο περιγράφεται η έκτακτη διαδικασία ρύθµισης υποχρεώσεων εµπόρων µε
δεσµευτική δύναµη για το σύνολο των πιστωτών, αρκεί να συµφωνεί το 50,1% του συνόλου των πιστωτών απαιτήσεων. Ορίζονται οι προϋποθέσεις υπαγωγής, τα όργανα εκδίκασης, ενώ για
τη συζήτηση της αίτησης ορίζεται δικάσιµος εντός διµήνου από
την υποβολή της.
Παράλληλα, προβλέπεται το δικαίωµα του οφειλέτη, ο οποίος
έχει ρυθµίσει βάσει συµφωνίας επικυρωµένης, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του παρόντος νόµου, να υπαχθεί στο πρόγραµµα εξυπηρέτησης της ληξιπρόθεσµης οφειλής στη φορολογική διοίκηση ή και στα ασφαλιστικά ταµεία που προβλέπεται στα άρθρα
51 και 54 του ν. 4305/2014 µέχρι και σε εκατό µηνιαίες δόσεις.
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Στην περίπτωση δε που γίνει δεκτή η αίτηση από το αρµόδιο
δικαστήριο, όπως προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1, τα
άµεσα αποτελέσµατα της αποδοχής της αίτησης προβλέπεται
να είναι: Εφόσον το προβλέπει η συµφωνία ρύθµισης, δύναται
να αναστέλλονται οι ατοµικές και συλλογικές διώξεις των πιστωτών κατά του οφειλέτη και τυχόν συνοφειλετών για ορισµένο διάστηµα έως και τρεις µήνες από τη δηµοσίευση της απόφασης
περί αποδοχής της αίτησης. Στην περίπτωση αυτή, για την ίδια
διάρκεια αναστέλλεται η παραγραφή των απαιτήσεων των συµβαλλοµένων πιστωτών κατά των εγγυητών και τυχόν συνοφειλετών του κατά την άσκηση των διαδικαστικών πράξεων, ενώ αναστέλλεται για περίοδο δώδεκα µηνών από τη δηµοσίευση της
απόφασης που αποδέχεται την αίτηση η λήψη κάθε µέτρου συλλογικής αναγκαστικής εκτέλεσης -συµπεριλαµβανοµένης και της
κήρυξης πτώχευσης- σε βάρος του οφειλέτη και εξοφλείται το
οφειλόµενο στους εργαζόµενους χρέος του εδαφίου γ’ του άρθρου 154 του Πτωχευτικού Κώδικα σε δώδεκα ισόποσες µηνιαίες
δόσεις.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το τέταρτο κεφάλαιο εισάγει
την έκτακτη διαδικασία ειδικής διαχείρισης του άρθρου 9 και
τους όρους για την υπαγωγή σε αυτήν. Κάθε φυσικό ή νοµικό
πρόσωπο µε πτωχευτική ικανότητα, σύµφωνα µε το άρθρο 2 παράγραφος 1 του Πτωχευτικού Κώδικα, το οποίο έχει την έδρα
του στην Ελλάδα και βρίσκεται σε γενική και µόνιµη αδυναµία εκπλήρωσης των ληξιπρόθεσµων χρηµατικών υποχρεώσεων δύναται να υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής διαχείρισης.
Την αίτηση υποβάλλουν πιστωτές του οφειλέτη, στους οποίους περιλαµβάνεται τουλάχιστον ένας χρηµατοδοτικός φορέας
και οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον το 40% του συνόλου των
απαιτήσεων σε βάρος του οφειλέτη, µε βάση τις τελευταίες δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις του, όπως προβλέπεται
στην παράγραφο 2 του άρθρου 9.
Στην περίπτωση δε που η αίτηση γίνει δεκτή, οι άµεσες συνέπειες για την επιχείρηση βάσει του άρθρου 13 είναι οι κάτωθι:
Αυτοδίκαιη αναστολή όλων των ατοµικών διώξεων κατά της επιχείρησης καθ’ όλη τη διάρκεια της ειδικής διαχείρισης, συµπεριλαµβανοµένων και των µέτρων διοικητικής εκτέλεσης από το
δηµόσιο και τους ΦΚΑ, καθώς και των µέτρων διασφάλισης της
οφειλής κατά τις διατάξεις του άρθρου 46 του ν. 4174/2013.
Μετά τη δηµοσίευση της απόφασης της προηγούµενης παραγράφου, η εξουσία των καταστατικών οργάνων διοίκησης και διαχείρισης της επιχείρησης περιέρχεται στο σύνολό της στο
διοριζόµενο ειδικό διαχειριστή. Ο ειδικός διαχειριστής αναλαµβάνει την εκπροσώπηση της εταιρείας έναντι τρίτων και τη διεκπεραίωση των καθηµερινών της συναλλαγών, συµπεριλαµβανοµένης και της σύνταξης οικονοµικών καταστάσεων και της
υποβολής φορολογικών δηλώσεων, ενώ αναστέλλεται για τη
διάρκεια της ειδικής διαχείρισης η υποχρέωση έγκρισης των οικονοµικών καταστάσεων από τη γενική συνέλευση των µετόχων.
Η θέση της επιχείρησης σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης δεν
συνιστά σπουδαίο λόγο για την καταγγελία εκκρεµών συµβάσεων, ούτε αποτελεί λόγο ανάκλησης διοικητικών αδειών.
Στο άρθρο 17 ορίζεται το τέλος της διαδικασίας ειδικής διαχείρισης ανάλογα µε τα όσα έχουν επιτευχθεί κατά τη διάρκειά
της. Στην περίπτωση που δεν ολοκληρωθεί η όλη διαδικασία µεταβίβασης τουλάχιστον του 90% του συνόλου του ενεργητικού
της εταιρείας ως λογιστική αξία εντός της προθεσµίας του άρθρου 9 παράγραφος 4, τότε θεωρείται ότι η διαδικασία έχει λήξει
και ο ειδικός διαχειριστής υποχρεούται να υποβάλει αίτηση πτώχευσης της επιχείρησης ή αν εκκρεµεί ανάλογη αίτηση, προχωρά
η εξέτασή της. Μόνο στην περίπτωση που εκκρεµεί πλειοδοτική
διαδικασία και υποβολή αίτησής της προς το δικαστήριο για αποδοχή προσφοράς µε την οποία επιτυγχάνεται η διάθεση τουλάχιστον του 90% του συνόλου του ενεργητικού της εταιρείας, τότε
η ειδική διαχείριση παρατείνεται αυτοδικαίως µέχρι την έκδοση
των σχετικών αποφάσεων από το αρµόδιο δικαστήριο και την
ολοκλήρωση της διαδικασίας µεταβίβασης των σχετικών στοιχείων.
Εάν ολοκληρωθεί επιτυχώς από τον ειδικό διαχειριστή η µεταβίβαση τουλάχιστον του 90% του συνόλου του ενεργητικού της
επιχείρησης και εάν κατά την εκτίµησή του βάσει των αναγγελ-
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θεισών απαιτήσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 18 το προϊόν
ρευστοποίησης επαρκεί για την πλήρη ικανοποίηση όλων των πιστωτών, υποβάλλει σχετικό αίτηµα στο αρµόδιο δικαστήριο, το
οποίο δύναται να παρατείνει τον διορισµό του µε αποκλειστικό
αντικείµενο τη διάθεση του προϊόντος ρευστοποίησης προς τους
δικαιούχους.
Το σηµαντικότερο, όµως, είναι ότι στην περίπτωση πλήρους
ικανοποίησης του συνόλου των πιστωτών προβλέπεται κατά περίπτωση η επαναφορά της διοίκησης του φορέα της επιχείρησης
στα εταιρικά όργανα ή και στον ιδιοκτήτη.
Θα ήθελα επίσης να επισηµάνω, βάσει του άρθρου 21 παράγραφος 6, την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου του «Εθνικού
Ταµείου Επιχειρηµατικότητας και Ανάπτυξης Α.Ε.» κατά 100 εκατοµµύρια ευρώ. Τα χρήµατα αυτά θα εισφέρονται σε µετρητά
από το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων του ελληνικού δηµοσίου, προκειµένου να επιτύχουµε την ενεργή υποστήριξη της επιχειρηµατικότητας των µικροµεσαίων οικονοµικών µονάδων και
τη δηµιουργία προστιθέµενης αξίας στο χώρο των µικροµεσαίων
επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να σταθώ και σε µια
ακόµα τροπολογία, η οποία αφορά τον επανακαθορισµό των µηνιαίων αποδοχών και συντάξεων των στρατιωτικών των Ενόπλων
Δυνάµεων και του ένστολου προσωπικού των Σωµάτων Ασφαλείας για την τακτοποίηση µισθολογικών και συνταξιοδοτικών εκκρεµοτήτων που αφορούν τους δικαστές.
Με τις υπ’ αριθµόν 2192 µέχρι 2196 του 2014 αποφάσεις της
η ολοµέλεια του Συµβουλίου της Επικρατείας δικαίωσε τους ένστολους όλων των Σωµάτων εν ενεργεία και αποστράτους για
τις αναδροµικές µειώσεις των αποδοχών τους. Αυτός ήταν και ο
λόγος για τον οποίο η ελληνική Κυβέρνηση, συµµορφούµενη µε
τις επιταγές της ελληνικής δικαιοσύνης, προχώρησε στη µερική
έστω ικανοποίηση των αιτηµάτων των Ενόπλων Δυνάµεων, των
Σωµάτων Ασφαλείας και των δικαστών.
Θα ήθελα, όµως, να επισηµάνω ότι η εν λόγω περικοπή δεν
έγινε παρά ως ύστατη λύση σε µια περίοδο που τα οικονοµικά
της χώρας ήταν σε ένα κρίσιµο σηµείο, οπότε µε απόφαση του
τότε Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµικών που εκδόθηκε στο
πλαίσιο του ν. 4093/2012 µε τον οποίο εγκρίθηκε το Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής για την τριετία
2013-2016, έγιναν οι επίµαχες περικοπές των αποδοχών. Αν και
οι ίδιοι οι λόγοι εξακολουθούν να υπάρχουν ακόµα και σήµερα,
οι σηµερινές ευνοϊκότερες δηµοσιονοµικές συνθήκες στη χώρα
µας επιτρέπουν στην Κυβέρνηση να διορθώσει έστω και µερικώς
την αδικία αυτή σε βάρος των ανδρών και γυναικών που θέτουν
εαυτόν καθηµερινά στην υπηρεσία του πολίτη.
Από την άλλη, οφείλουµε να παραδεχθούµε ότι η καταβολή
ολόκληρου του ποσού των αναδροµικών θα επιβάρυνε τον κρατικό προϋπολογισµό κατά 830 εκατοµµύρια περίπου, τα οποία
θα έπρεπε να κοπούν από αλλού. Αυτή είναι η πραγµατικότητα.
Με την παρούσα τροπολογία επιτυγχάνεται η µερική δικαίωση
και η οικονοµική αποκατάσταση όλων εκείνων που αδικήθηκαν,
αλλά ταυτόχρονα εξασφαλίζεται και η οµαλή εκτέλεση του κρατικού προϋπολογισµού. Κατά συνέπεια, βάσει της εν λόγω τροπολογίας τα αναδροµικά για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάµεων
και των Σωµάτων Ασφαλείας καθώς και για τους δικαστικούς λειτουργούς για το διάστηµα από 1-8-2012 έως 30-6-2014 θα ανέλθουν στο συνολικό ποσό των 414 εκατοµµυρίων και θα καταβληθούν σε βάθος τριετίας αρχής γενοµένης από το 2015. Συγκεκριµένα, για το 2015 και για κάθε ένα από τα επόµενα δύο έτη
θα καταβληθούν αναδροµικά περίπου 140 εκατοµµυρίων.
Σε ό,τι αφορά τα αναδροµικά των ενστόλων, αφορούν το διάστηµα από την 1-7-2014 έως και 31-12-2014, ανέρχονται στα 91,4
εκατοµµύρια ευρώ και θα καταβληθούν εντός του 2014. Αντίστοιχα, όπως σηµειώνεται, για τους δικαστικούς η καταβολή των
αναδροµικών για το ίδιο διάστηµα πραγµατοποιείται ήδη από την
1-7-2014 µέσω της αναπροσαρµογής των µισθών και των συντάξεών τους και έως το τέλος του έτους θα έχει καταβληθεί συνολικά το ποσό των 34,8 εκατοµµυρίων ευρώ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κλείνοντας είναι σηµαντικό να
καταλάβουµε ότι και οι δύο τροπολογίες που ανέφερα είχαν και
έχουν ως στόχο τη διόρθωση αδικιών και παραβλέψεων του πα-
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ρελθόντος. Από τη µια πλευρά, έχουµε θετικά σηµάδια ανάκαµψης της οικονοµίας και από την άλλη εξακολουθούν να υπάρχουν καταστάσεις και κακές πρακτικές, οι οποίες επιβραδύνουν
και υπονοµεύουν την προσπάθεια όλων µας για να βγει η χώρα
από την κρίση.
Οι νοµοθετικές προτάσεις της Κυβέρνησης µέσα από το
παρόν σχέδιο νόµου και τις τροπολογίες που το συνοδεύουν
αποτελούν συνέχεια της ευρύτερης κυβερνητικής προσπάθειας
για να επαναφέρει τη χώρα στα πόδια της. Λύσεις υπάρχουν για
όλα. Όµως, απαιτείται και χρόνος καθώς και ειλικρινής και επιµελής προσπάθεια από όλους µας.
Πιστεύω ότι έπειτα από τα τραγικά χρόνια που περάσαµε ο
Έλληνας πολίτης, η ελληνική δηµοκρατία αλλά και το ελληνικό
κράτος µάθαµε όλοι -αν µη τι άλλο- να εκτιµούµε ακριβώς τις καταστάσεις και να µη δίνουµε βάση σε άδειες υποσχέσεις και εύκολες λύσεις. Ούτε το ένα ούτε το άλλο θα επαναφέρουν τη
χώρα µας στην πολιτική και οικονοµική σταθερότητα που απαιτείται για να µπορέσει η ελληνική κοινωνία να ανακάµψει από
αυτή την τραγική κατάσταση.
Έχουµε όλοι καταλάβει τη βαρύτητα των περιστάσεων και πιστεύω ότι ο ελληνικός λαός δεν θα πέσει ξανά στην παγίδα εκείνων που ανέξοδα τάζουν. Εκείνο που χρειάζεται η χώρα µας είναι
η σκληρή δουλειά, ο εκσυγχρονισµός και η εξυγίανση του κρατικού µηχανισµού, η επένδυση στην υγεία και την παιδεία. Με
την εµπιστοσύνη µπορούµε να τα καταφέρουµε. Δεν είναι η
πρώτη φορά στην ιστορία µας που καταφέραµε το αδιανόητο για
κάποιους άλλους. Χρειάζεται οµοψυχία και σοβαρότητα.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Τον λόγο έχει η ειδική
αγορήτρια των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Μαρίνα Χρυσοβελώνη.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, επί των άρθρων του νοµοσχεδίου οι Ανεξάρτητοι
Έλληνες χθες περιγράψαµε ουσιαστικά το σκεπτικό το οποίο
µας οδηγεί στο να πούµε «παρών» και στις επιµέρους διατάξεις
του εκτός συγκεκριµένων άρθρων, στα οποία θα αναφερθώ παρακάτω. Σε αυτά θα πούµε «όχι», κύριε Υπουργέ, γιατί θεωρούµε
πως οι ευνοϊκότερες ποινικές προβλέψεις µπορούν να γίνουν αντικείµενο καταστρατήγησης και εκµετάλλευσης από διάφορους
επιτήδειους, κακοποιούς και µη.
Έτσι, λοιπόν, στο άρθρο 9 για τους «ποινικούς γυρολόγους»,
όπως είπα και χθες, θα πούµε «όχι». Δεν υπάρχει λόγος να προσαρµόζεται εκ των υστέρων η επιβληθείσα ποινή ανάλογα µε το
κράτος εκτέλεσής της. Ειλικρινά δεν ξέρω γιατί επιµένουν η Νέα
Δηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ σε µια τέτοια διάταξη, η οποία πραγµατικά αλλοιώνει το περιεχόµενο αποφάσεων των ελληνικών δικαστηρίων.
Χθες η συνάδελφος κ. Κωνσταντοπούλου περιέγραψε κάποια
ενδεχόµενα, τα οποία ειλικρινά εύχοµαι να µην ισχύσουν, να µην
επιβεβαιωθούν. Κάτι τέτοιο θα είχε ως αποτέλεσµα τη µείωση
των ποινών σε κάποιες περιπτώσεις τις οποίες και φωτογράφησε, χωρίς να δικαιολογείται a priori η µείωση αυτή για κανέναν
κακοποιό. Το ίδιο ακριβώς ισχύει και µε το άρθρο 18 για την
αµνηστία και τη χάρη, στο οποίο θα πούµε ξανά «όχι».
Δεν υπάρχει λόγος να αναζητά ο καταδικασθείς επιείκεια αλά
καρτ.
Όπως είπα και χθες, οι Ανεξάρτητοι Έλληνες θέλουµε την
εκτέλεση αποφάσεων ποινικών δικαστηρίων από όλα τα κράτηµέλη, µε όρους όµως αµοιβαιότητας, χωρίς τις ανεπίτρεπτες παρεµβάσεις στην ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, την οποίαν
εισάγουν αυτά τα δύο άρθρα στο πρώτο µέρος του παρόντος
νοµοσχεδίου.
Για τους ίδιους ακριβώς λόγους θα δηλώσουµε «όχι» στο
άρθρο 31 του Β’ µέρους που αφορά στην προσαρµογή των µέτρων αναστολής, στο άρθρο 37 που αφορά στη χάρη και την
αµνηστία, όπως και στο άρθρο 51 του Γ’ µέρους που αφορά στην
αλλοίωση των αρχικά επιβληθέντων µέτρων επιτήρησης από
άλλο κράτος-µέλος. Δεν βλέπουµε τον λόγο γιατί να µπερδεύονται έτσι οι δικαιοδοσίες των κρατών-µελών στην Ευρωπαϊκή
Ένωση. Δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος για ανάµειξη
άσχετων, ξένων αρχών µε τη δηµιουργία δίπολων του τύπου
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«σκληρό κράτος έκδοσης και µαλακό κράτος εκτέλεσης» της ποινής.
Θα προχωρήσω τώρα στις τροπολογίες, κύριε Πρόεδρε, που
είναι και ο λόγος κατάθεσης του παρόντος νοµοσχεδίου. Θα αναφέρω ορισµένα πράγµατα σήµερα και αύριο βεβαίως θα επανέλθω πιο αναλυτικά σε ορισµένες από αυτές.
Θα ξεκινήσω, λοιπόν, µε την προεκλογική τροπολογία του κ.
Δένδια. Αναφέροµαι στην τροπολογία 1955/122. Εδώ, λοιπόν,
πρέπει να πω πως τελικά υποτιµάτε πάρα πολύ τη νοηµοσύνη
των Ελλήνων επιχειρηµατιών και επαγγελµατιών. Με µία ρύθµιση
η οποία δεν ρυθµίζει τίποτα προσπαθείτε στην κυριολεξία να
τους πουλήσετε τα φύκια για µεταξωτές κορδέλες. Γιατί αυτό
που κάνετε για ακόµα µία φορά είναι µία απερίγραπτη πάσα
προς τις τράπεζες. Αφήνετε τους τραπεζίτες να αλωνίζουν µε
την αυθαίρετη διαχείριση των κόκκινων δανείων, χωρίς όµως η
πολιτεία να θέτει κάποιους έστω στοιχειώδεις κανόνες. Όλα,
λοιπόν, θα τα αποφασίζουν οι τράπεζες, οι οποίες -κακά τα ψέµατα- έγραψαν και την τροπολογία, απ’ ό,τι διαφαίνεται, του κ.
Δένδια.
Αυτό που είδαµε χθες στο Μέγαρο Μαξίµου επιβεβαιώνει
πανηγυρικά την απόλυτη εξάρτηση της συγκυβέρνησης από
τους τραπεζίτες. Είδαµε, λοιπόν, τους εκπροσώπους των συστηµικών τραπεζών να πηγαίνουν να τα πουν, να συζητήσουν µε
τους κυρίους Σαµαρά και Βενιζέλο για να αποφασίσουν για το
µέλλον της χώρας, τι θα γίνει µε τα 11 δισεκατοµµύρια ευρώ του
ΤΧΣ, τι θα γίνει µε τους πλειστηριασµούς και µε άλλα θέµατα.
Θα µου πείτε κι εσείς: «Και πού το βλέπεις το κακό στην προκειµένη περίπτωση; Γιατί να µην αποφασίζουν οι τραπεζίτες για
µείζονα οικονοµικά ζητήµατα που αφορούν και τις τράπεζες;».
Αναρωτιέµαι, έχετε δει πουθενά στον κόσµο υπαλλήλους να
παίρνουν πολιτικές αποφάσεις εκτός από την Ελλάδα;
Ας µην προσβληθεί η Νέα Δηµοκρατία ή το ΠΑΣΟΚ, γιατί δεν
αναφέροµαι στους κυρίους Σαµαρά και Βενιζέλο. Αν και θα
µπορούσαµε να κάνουµε και αυτή την κουβέντα για το ποιοι
πολιτικοί δούλεψαν ή συνεχίζουν να δουλεύουν για τις τράπεζες.
Επειδή όµως πρόκειται για µία πραγµατικά πάρα πολύ µεγάλη
συζήτηση, την οποία θα πρέπει να οργανώσουµε σύντοµα µέσα
στη Βουλή, επιφυλάσσοµαι για τα πολιτικά πρόσωπα.
Σήµερα θα πω µόνο ότι, σύµφωνα µε όσα µας λέει η συγκυβέρνηση, οι τράπεζες ανήκουν στο δηµόσιο και άρα οι διοικήσεις
τους ελέγχονται από τον ελληνικό λαό. Άρα µας λέτε πως οι
τραπεζίτες είναι υπάλληλοι -εν τη ευρεία έννοια του όρου- της
Κυβέρνησής σας. Εσείς όµως καλέσατε χθες αυτούς τους υπαλλήλους στο Μέγαρο Μαξίµου για να συναποφασίσουν για την
εθνική οικονοµία. Αυτοί, λοιπόν, σας υπαγόρευσαν την τροπολογία για τα κόκκινα δάνεια.
Άρα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της συγκυβέρνησης, ποιος
παίρνει τελικά εντολές και από ποιον; Ποιος εξαρτάται από
ποιον, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, της συγκυβέρνησης;
Φέρατε µία τροπολογία αόριστη και γενικόλογη, χωρίς συγκεκριµένα κριτήρια για τη ρύθµιση των δανείων -ακριβώς όπως
επιθυµούν οι τράπεζες- κοµµένη και ραµµένη στα µέτρα των
τραπεζών. Έτσι, απουσιάζει παντελώς το εισόδηµα των υποχρέων που θα έπρεπε να ήταν και η βασική παράµετρος της
οποιασδήποτε ρύθµισης. Άρα οι τράπεζες θα αποφασίζουν απολύτως αυθαίρετα για τη βιωσιµότητα της κάθε επιχείρησης.
Εµείς, οι Ανεξάρτητοι Έλληνες, την τροπολογία Δένδια θα την
καταψηφίσουµε και για έναν ακόµα λόγο. Η απόλυτη αυθαιρεσία
εκ µέρους των τραπεζών είναι βέβαιον ότι θα δηµιουργήσει νοσηρές καταστάσεις, όπως τις είδαµε και στην περίπτωση µεγάλων µονάδων τύπου «Ερρίκος Ντυνάν».
Θα δώσει κίνητρο στην όποια πιστώτρια τράπεζα να λεηλατήσει επιχειρήσεις-«φιλέτα» αρνούµενη τη ρύθµιση των χρεών
τους.
Μόνο, λοιπόν, γι’ αυτόν τον λόγο, κύριε Πρόεδρε, εµείς θα
πούµε «όχι». Όµως, ακριβώς επειδή οι Ανεξάρτητοι Έλληνες δεν
κάνουµε µόνο κριτική, αλλά και προτάσεις, καταθέσαµε τη δική
µας πρόταση νόµου, αλλά και τροπολογία για τα κόκκινα δάνεια.
Αναφέροµαι, λοιπόν, σήµερα στην τροπολογία µας, την
1963 118, που περιλαµβάνει ρεαλιστικούς και κοινωνικά δίκαιους
όρους ρύθµισης χρεών προς τις τράπεζες µε πρώτο και κύριο
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γνώµονα, µε πρώτο παράγοντα καθοριστικό το εισόδηµα του δανειολήπτη. Επίσης, προτείνουµε την πλήρη και απόλυτη προστασία της πρώτης κατοικίας ως αναγκαίο µέτρο για να σταµατήσουν οι πλειστηριασµοί που έχουν ξεκινήσει οι τράπεζες και οι
οποίοι είναι βέβαιον ότι θα ενταθούν από 1ης Ιανουαρίου 2015 µε
απόλυτη ευθύνη και συνέργεια της συγκυβέρνησης.
Με άλλη τροπολογία µας, την 1977 129, οι Ανεξάρτητοι Έλληνες επιχειρούµε να άρουµε την τεράστια αδικία που έχει γίνει σε
βάρος των µικροοµολογιούχων.
Θυµίζω, λοιπόν, εδώ πως µε το κούρεµα του PSI, για το οποίο
οι τράπεζες αποζηµιώθηκαν πλουσιοπάροχα από το ελληνικό δηµόσιο, τα φυσικά πρόσωπα που διέθεταν οµόλογα καταστράφηκαν απόλυτα. Με απόφαση της προηγούµενης µνηµονιακής
συγκυβέρνησης οι συµπολίτες µας δεν πήραν ούτε µία δεκάρα
αποζηµίωσης για τα χρήµατα που τους έφαγε ουσιαστικά το κράτος προστατεύοντας προκλητικά τους τραπεζίτες. Αυτήν την τεράστια αδικία ερχόµαστε οι Ανεξάρτητοι Έλληνες να διορθώσουµε προτείνοντας µία δίκαιη και απόλυτα ρεαλιστική λύση.
Αφορά ουσιαστικά στην παροχή της δυνατότητας σε φυσικά
πρόσωπα, που έλαβαν ή επένδυσαν σε οµόλογα του ελληνικού
δηµοσίου, να καλύψουν µε το 80% της «ακούρευτης» αξίας τους
συσσωρευµένες φορολογικές και άλλες υποχρεώσεις τους προς
το κράτος.
Τώρα, για τις άσχετες -θα έλεγα- τροπολογίες του κ. Μανιάτη,
την 1970 123, του κ. Ντινόπουλου, την 1976 128 και του κ. Σταµάτη, την 1967 120 θα δηλώσουµε «παρών».
Θα ήθελα να πω, κύριε Πρόεδρε, δύο λόγια για δύο τροπολογίες που τις ονοµάζω «τροπολογίες-κοροϊδίες», που έχουν κατατεθεί από την πλευρά της Νέας Δηµοκρατίας.
Μιλώντας, λοιπόν, για κυβερνητική κοροϊδία θα πρέπει να αναφερθώ πρώτα στην τροπολογία του κ. Σταϊκούρα, που αφορά
βασικά τις αποφάσεις του Συµβουλίου της Επικρατείας για τις
αποδοχές των ενστόλων. Με την εν λόγω, λοιπόν, τροπολογία και αναφέροµαι στην 1978 130- η συγκυβέρνηση προσπαθεί προεκλογικά να κοροϊδέψει όχι µόνο τους ένστολους, αλλά και τους
δικαστικούς, δεσµευόµενη στην ουσία για την επιστροφή µίας
µόνο δόσης αναδροµικών, αυτής του Δεκεµβρίου. Για το 2015
υπόσχεστε κάποια πράγµατα, που βέβαια δεν πρόκειται να τα τηρήσετε, καθώς θα ακολουθήσουν εκλογές, όπως ακριβώς έπραξε και ο κ. Βρούτσης µε τις συντάξεις του ΟΓΑ πριν τις ευρωεκλογές. Εδώ σηµειώνω ότι ούτε και τότε βέβαια σωθήκατε.
Επιλέξατε να αλλοιώσετε την ουσία σειράς αποφάσεων του
ανωτάτου ακυρωτικού δικαστηρίου της χώρας απλά για να διαφηµίσετε την επιστροφή των µισών από τα οφειλόµενα αναδροµικά που τους πήρατε το 2012, όταν περικόψατε για πολλοστή
φορά τους µισθούς και τις συντάξεις. Αυτή η κουτοπονηριά,
πράγµατι, µου θυµίζει -όπως είπα και χθες- το ανέκδοτο µε τον
Καραγκιόζη, που κλέβει από κάποιον δέκα, τον χρεώνει για πέντε
και βγαίνει και από πάνω λέγοντας ότι το θύµα του χρωστάει κιόλας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Θα ήθελα λίγο χρόνο ακόµη, κύριε Πρόεδρε.
Παρ’ όλα αυτά, κύριε Πρόεδρε, εµείς θα δηλώσουµε «παρών»
στη συγκεκριµένη τροπολογία, καθώς οι Ανεξάρτητοι Έλληνες
δεν µπορούµε να καταψηφίζουµε, ό,τι και να λένε κάποιοι έξαλλοι του εξωτερικού, ένα µέτρο που επιστρέφει έστω και 1 ευρώ
στην τσέπη των συµπολιτών µας.
Ταυτόχρονα, όµως, λέµε ξεκάθαρα ότι οι αποφάσεις όλων των
δικαστηρίων -αυτονόητα και των ανωτάτων δικαστηρίων- θα πρέπει να εφαρµόζονται χωρίς εκπτώσεις, χωρίς καθυστερήσεις, και
βεβαίως χωρίς προεκλογικές κοροϊδίες. Οτιδήποτε άλλο θεωρούµε ότι αποτελεί εµπαιγµό των πολιτών και υποτίµηση της νοηµοσύνης τους.
Έρχοµαι τώρα στη δεύτερη «τροπολογία-κοροϊδία», την
1972 24, που υπογράφεται από επτά συναδέλφους της Νέας Δηµοκρατίας, οι οποίοι δυστυχώς δεν είχαν το θάρρος να πουν τα
πράγµατα µε τ’ όνοµά τους. Απλώς υπέγραψαν µία αόριστη, καθαρά προεκλογική τροπολογία για να κοροϊδέψουν τους κτηνοτρόφους των νοµών τους, µεταξύ των οποίων διαλαµβάνεται και
ο Νοµός Μαγνησίας, της εκλογικής µου περιφέρειας δηλαδή.
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Το θέµα είναι τεράστιο και αφορά τα κριτήρια για τους επιλέξιµους βοσκοτόπους, δηλαδή για τις εκτάσεις εκείνες για τις
οποίες οι κτηνοτρόφοι λαµβάνουν κάποια χρηµατική ενίσχυση
από το κράτος.
Όντως, πρόσφατα τα κριτήρια άλλαξαν αιφνιδιαστικά και η
αδικία για τους παραγωγούς είναι οµολογουµένως τεράστια. Το
γνωρίζω από τον δικό µου νοµό, τον Νοµό Μαγνησίας, όπου οι
ενισχύσεις των κτηνοτρόφων πετσοκόφτηκαν µε άδικο και εξαιρετικά άγριο τρόπο, θα έλεγα.
Ποια, όµως, είναι η λύση την οποία προτείνουν οι Βουλευτές
της Νέας Δηµοκρατίας; Διαβάζω από την τροπολογία το εξής
αόριστο και νοµικά απίθανο, το οποίο θα οδηγήσει τους µισούς
νοµούς να στραφούν εναντίον των άλλων µισών.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Η λύση, λοιπόν, είναι, όπως λέει η τροπολογία, η ισότιµη και
ορθολογική κατανοµή των επιλέξιµων βοσκοτόπων. Άραγε τι σηµαίνει αυτό; Είναι καν τροπολογία; Ή µήπως αυτό είναι µία προεκλογική κοροϊδία;
Νοµίζω, λοιπόν, κύριοι συνάδελφοι, ότι οι αγρότες που ψήφισαν Νέα Δηµοκρατία θα πρέπει να δουν ξανά πολύ προσεκτικά
τι ψηφίζουν και βέβαια, ποιους ψηφίζουν. Άλλωστε, οι εκλογές
έρχονται πάρα πολύ σύντοµα και τα ψέµατα θα τελειώσουν οριστικά.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κύριοι συνάδελφοι,
γίνεται γνωστό στο Σώµα ότι ο Γραµµατέας των Ανεξάρτητων
Δηµοκρατικών Βουλευτών κ. Γιάννης Κουράκος, Βουλευτής Β’
Πειραιώς, ορίζει ως αγορήτρια εκ µέρους των Ανεξάρτητων Δηµοκρατικών Βουλευτών τη Βουλευτή Δωδεκανήσου κ. Τσαµπίκα
Ιατρίδη.
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 πέντε µαθητές και µαθήτριες και τρεις
εκπαιδευτικοί-συνοδοί από το 1ο Δηµοτικό Σχολείο Παιανίας.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα από όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Επίσης, γίνεται γνωστό στο Σώµα ότι το Υπουργείο Ανάπτυξης
και Ανταγωνιστικότητας υπέβαλε στη Βουλή τη Συµφωνία Συνεισφοράς (ως αυτή τροποποιήθηκε µε την υπ’ αριθµ. πρωτ. 647/
16-9-2013 απόφαση) για το έργο «Εντοπισµός κανονιστικών εµποδίων στον ανταγωνισµό σε συγκεκριµένους τοµείς της ελληνικής οικονοµίας και προτάσεις για την άρση τους» µεταξύ του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (πρώην Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων) της Ελληνικής Δηµοκρατίας µε τον Οργανισµό
Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης.
Οι ενδιαφερόµενοι συνάδελφοι µπορούν να ζητήσουν αντίγραφα από τη Διεύθυνση Νοµοθετικού Έργου της Βουλής.
Τον λόγο έχει ο ειδικός αγορητής της Χρυσής Αυγής, ο συνάδελφος κ. Μιχαήλ Αρβανίτης-Αβράµης.
ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ-ΑΒΡΑΜΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Χθες από του Βήµατος ανεφέρθην διεξοδικώς σε συγκεκριµένα άρθρα του υπό ψήφισιν νοµοσχεδίου και έδωσα έµφαση
ιδιαιτέρως στο άρθρο 32, όπου εκεί ανάµεσα σε άλλες πράξεις
αναφέρεται ο ρατσισµός και η ξενοφοβία. Σε αυτές τις πράξεις
δεν εδόθη ορισµός, µε αποτέλεσµα αυθαιρέτως καθένας υποκειµενικά κρίνοντας ή µε κριτήρια τα οποία εκκινούν από κοµµατικά συµφέροντα ή άλλα συµφέροντα να µπορεί κάλλιστα να
καταγγείλει οποιονδήποτε πολίτη, όταν εκφραστεί ελεύθερα –
δεν υπάρχει, βέβαια, πλέον ελευθέρα έκφρασις- και εκφράσει
απόψεις για ορισµένα ζητήµατα. Και έχει κάθε δικαίωµα καθένας
να έχει αυτές τις απόψεις. Όµως, µε την παρούσα Κυβέρνηση
και µε όσα έρχονται δεν έχουµε απόλυτο δικαίωµα να εκφράζουµε τις απόψεις µας, διότι αν τυχόν οι απόψεις µας έρχονται
σε σύγκρουση µε την πολιτική της Κυβερνήσεως, οπωσδήποτε
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θα πρέπει εµείς να είµαστε υπόλογοι και ή να φυλακιστούµε ή
να φιµωθούµε ή να µπούµε στα σπίτια µας µέσα και να µη µιλάµε
ή να εξαφανιστούµε παντελώς.
Τέλος πάντων, πιστεύω ότι παρέλκει να κάνω οποιοδήποτε περαιτέρω σχόλιο. Η ενσωµάτωση είναι µονόδροµος. Ό,τι και να
γίνει η κυβερνητική πλειονοψηφία θα το περάσει.
Όσον αφορά στα κόκκινα δάνεια, ο όρος «κόκκινα δάνεια»
κατά την τραπεζική ορολογία σηµαίνει τα µη εισπραχθέντα εισέτι
δάνεια.
Αυτή η ρύθµιση που γίνεται δεν είναι ολοκληρωµένη. Εισήχθη
εκ του πονηρού και εκπροθέσµως, όπως η εισβολή του Δένδια
στην Επιτροπή Δηµοσίας Διοικήσεως, Δηµόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης, ο οποίος ήρθε εκεί για να κάνει επίδειξη και να ασκήσει επικοινωνιακή πολιτική.
Στον καπιταλισµό το κεφάλαιο εκµεταλλεύεται το έθνος. Η
ιδιωτική πρωτοβουλία σε µία αληθινά εθνική κυβέρνηση επιτρέπεται και ενθαρρύνεται εφόσον συµβαδίζει µε τα εθνικά συµφέροντα.
Στην Ελλάδα της απόλυτης µνηµονιακής κρίσης η ιδιωτική
τραπεζική και η επιχειρηµατικότητα δεν εξυπηρέτησε το κοινό
συµφέρον, αλλά µονάχα εκµεταλλεύτηκε προς ίδιον όφελος τα
υπερκέρδη ορισµένων ετών.
Η ουσία είναι ότι όποια πολιτική ασκείται εν προκειµένω ασκείται µόνο και µόνο για την εξυπηρέτηση, για την οικονοµική ενδυνάµωση των τραπεζών.
Ενθυµούµαι στις 11 Απριλίου του 2012, Μεγάλη Τετάρτη, τον
Πρωθυπουργό της προδοτικής κυβερνήσεως, της µνηµονιακής
κυβερνήσεως, της κυβερνήσεως των υπαλλήλων…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Παρακαλώ, κύριε συνάδελφε, η λέξη «προδοτικό», επειδή γνωρίζω σε ποιον αναφέρεστε, να αφαιρεθεί. Τα υπόλοιπα εντάξει. Το «προδοτικό» όχι.
ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ-ΑΒΡΑΜΗΣ: Το επαναλαµβάνω και δεν
το ανακαλώ. Δεν τους χαρακτηρίζω ούτε καν εθνικούς µειοδότες.
Είναι προδότες και αυτό προκύπτει από τα αποτελέσµατα των
πράξεών τους. Ό,τι έπραξαν µέχρι τώρα δεν είναι παρά µόνο
εθνική µειοδοσία µε παραλείψεις και εθνική προδοσία µε πράξεις.
Αυτός, λοιπόν, ο αλήστου µνήµης Παπαδήµος είπε στις 11
Απριλίου, ηµέρα Μεγάλη Τετάρτη του 2012, µεταξύ άλλων φληναφηµάτων όταν διελύετο η Βουλή, ότι τα χρόνια της ευηµερίας
που πέρασαν ήταν επίπλαστα. Το ενθυµούνται ενδεχοµένως ορισµένοι Βουλευταί. Είχε το θράσος να πει ότι ήταν επίπλαστα,
ψεύτικα δηλαδή. Τι δηλαδή; Αφειδώς οι τράπεζες εδάνειζαν,
άνοιγαν παγίδες, για ταξίδια, για αυτοκίνητα, για διασκεδάσεις,
για ενδυµασίες, για εορτοδάνεια, για οτιδήποτε, τα πάντα, τα φιλανθρωπικά αυτά ιδρύµατα! Έριξαν τον ελληνικό λαό στην παγίδα αυτή.
Και τώρα υπάρχουν ανείσπρακτα δάνεια. Μα πώς θα ήταν δυνατόν να εισπραχθούν; Αυτό ήτο υπολογισµένο, κύριε Πρόεδρε,
για να τιναχθούν οι ιδιοκτησίες στον αέρα. Να πού έφτασαν τώρα
οι ιδιοκτησίες και τι αξία έχουν! Διάβασα φευγαλέα σε µία εφηµερίδα ότι ένα διαµέρισµα στην Κυψέλη έχει αξία 3.000 ευρώ. Αν
είναι δυνατόν! Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο έγινε. Όµως σας το
τονίζουµε: Μην τολµήσετε να αγγίξετε την πρώτη κατοικία! Αυτό
είναι το σηµαντικότερο όλων.
Κατηγόρησε τον ελληνικό λαό η κ. Βούλτεψη, η οποία ασχολείται µε τα πάντα και περί πάντων, ότι έκανε λάθος, λέει, που
έβαλε ένα κεραµίδι στο κεφάλι του και µε την αγορά γης πήγε
να κατοχυρώσει τον ιδρώτα και το µόχθο του. Έκανε λάθος!
Μήπως εγνώριζε και αυτή ενωρίτερον γιατί έκανε λάθος; Μήπως επειδή είχε υπολογιστεί αυτή η ιδιοκτησία να πάει σε χέρια
άλλων, των ευρωσιωνιστών τραπεζιτών; Μήπως;
Όπως η κ. Μπενάκη, η οποία εγνώριζε από το 2005 τι θα συµβεί, τα κακά µας χάλια, η παραχώρηση εθνικής κυριαρχίας. Αµφιβάλλει κανείς ότι είναι έτοιµοι να µας ακρωτηριάσουν; Αµφιβάλλει κανείς; Ο Τούρκος έχει δώσει κανόνες πολεµικής εµπλοκής. Είναι έτοιµος δηλαδή.
Όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώµατα, είχε πει ότι θα είναι
στα χέρια και στη διάθεση ξένων δυνάµεων, µη γνωστών. Αυτά
µας είχε πει τότε.
Και έρχεται µετά η κ. Βούλτεψη και µας λέει και για τα σπίτια
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µας. Ο Έλληνας, λοιπόν, έκανε κακώς που έβαλε ένα κεραµίδι
πάνω από το κεφάλι του, κατά την κ. Βούλτεψη! Αυτά είναι το κατάντηµά µας. Μέχρι πού θα πάει όµως;
Κάποια στιγµή αυτός ο µουδιασµένος λαός θα εξεγερθεί και
τότε δεν θα είναι απλή ανατροπή κυβερνήσεως, τότε θα είναι
ανατροπή των πάντων. Να το ξέρετε, γιατί στον Έλληνα τουλάχιστον αν πειράξεις το σπίτι του, αυτό είναι ό,τι χειρότερο µπορείς να του κάνεις.
Την Κυβέρνηση, επειδή πιστεύει ότι καλύπτεται από τους τραπεζίτες, τα αφεντικά της, τους ξένους τραπεζίτες, δεν την πειράζει κανείς. Δίνει υποσχέσεις ότι θα διαλύσει τα κόµµατα, όπως
θα φυλακίσει τη Χρυσή Αυγή κ.λπ.. Αυτό γίνεται. Είναι ήσυχη και
κοιµάται ήσυχη. Ε, λοιπόν, να µην κοιµάται καθόλου ήσυχη!
Αυτοί που έχουν λατρεία στην πατρίδα και στον Ελληνισµό θα
πολεµήσουν µέχρις εσχάτων για να προστατεύσουν τα δίκαιά
µας, όπως την ελευθερία του λόγου και την ιδιοκτησία. Αυτό είναι
ξεκαθαρισµένο και δεν το λέω για να προειδοποιήσω ούτε για να
απειλήσω καν, γιατί αυτοί δεν δέχονται ούτε προειδοποίηση ούτε
απειλές ούτε είµεθα εξ εκείνων που απειλούν.
Απλώς λέγω ότι η νοµοτέλεια είναι τέτοια και η ροή των γεγονότων είναι τέτοια, µε διδάσκαλο την ιστορία, που µας δείχνει ότι
εκεί θα καταλήξουµε, δηλαδή εκεί που είπα προηγουµένως.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κύριε Αρβανίτη, επειδή είστε πολυµαθής και γνώστης της ιστορίας, θα πρέπει να ξέρετε πως όποτε χρησιµοποιούµε -και µάλιστα µε ευκολία- λέξεις
όπως η λέξη «προδότης», ο τόπος το πληρώνει.
Κατά την άποψή µου πάντα, µέχρι αποδείξεως του εναντίου και ευτυχώς αν υπάρχουν είναι ελάχιστες περιπτώσεις στην ιστορία της Ελλάδος που αποδείχτηκαν- δεν µπορώ να πω ότι
υπάρχει Έλληνας πολιτικός, ιδιαίτερα κυβερνήτη, που είναι προδότης ή συνειδητά πουλάει την πατρίδα του. Γι’ αυτό τέτοιες εκφράσεις, που δεν συνάδουν µε την ελληνική ιστορία, κατά την
άποψή µου, είναι λάθος επιεικώς να κατατίθενται.
ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ-ΑΒΡΑΜΗΣ: Ότι τι; Ότι δεν είναι προδότης; Να καταλάβω δηλαδή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Σας είπα την άποψή
µου, είπατε την άποψή σας. Ζητήσατε να µη διαγραφούν οι λέξεις αυτές. Απλώς όπως καταγράφηκε η άποψή σας, καταγράφεται και η δική µου.
ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ-ΑΒΡΑΜΗΣ: Εδώ έβαλαν τον Δένδια µε
την κιπά να διευθύνει τις Ένοπλες Δυνάµεις. Εκεί έχουµε φθάσει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κύριε Αρβανίτη, αυτό
που λέτε τι σχέση έχει µε το ότι µπορεί να είναι ο κ. Δένδιας προδότης; Είναι δυνατόν να το συνδέετε αυτό;
Τον λόγο έχει ο ειδικός αγορητής της Δηµοκρατικής Αριστεράς συνάδελφος καθηγητής κ. Πανούσης.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΟΥΣΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Είναι γνωστό ότι µας συνδέει η Θράκη.
Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, επειδή δεν αρκεί να ψηφίζουµε νόµους, πρέπει να χαιρόµαστε να τους βλέπουµε να
εφαρµόζονται, θα µείνω λίγο στο ζήτηµα του νοµοσχεδίου.
Τι θα κάνει ο δικαστικός λειτουργός αν ψηφιστεί ο νόµος; Στην
πραγµατικότητα θα προσπαθήσει να τον ερµηνεύσει, να καλύψει
ενδεχόµενα κενά, να εκδώσει αποφάσεις που υπό µία έννοια θα
αποτελούν ένα είδος δεδικασµένου. Με λίγα λόγια, θα κληθεί να
νοµοθετήσει επί θεµάτων, όπως ο κυβερνοχώρος, τα πολιτιστικά
αγαθά, η διαφθορά και η δολιοφθορά, όλα αυτά που έχει στη
λίστα το νοµοσχέδιο, µε βάση τις αποφάσεις- πλαίσιο.
Προσωπικά θεωρώ κάπως παρακινδυνευµένη την εκχώρηση
τέτοιου είδους αρµοδιοτήτων σε έναν και µόνο δικαστικό λειτουργό, όχι γιατί δεν έχω εµπιστοσύνη στους δικαστικούς λειτουργούς, αλλά γιατί επί της ουσίας παρακάµπτει τη συνολική
λογική που διέπει τη νοµοθετική παραγωγή της χώρας µας.
Εκεί, όµως, που γίνονται ακόµα πιο εµφανείς αυτές οι ισχυρές
αρµοδιότητες του δικαστικού λειτουργού είναι στο άρθρο 9, ως
προς την πιθανή προσαρµογή της ποινής και στο άρθρο 10, όπου
περιγράφονται οι λόγοι για µη αναγνώριση και µη εκτέλεση της
ποινής, καθώς και τα αντίστοιχα επόµενα άρθρα στα Μέρη Β’ και
Γ’. Ίσως γι’ αυτό χρειαζόταν να ακούσουµε την Ένωση Εισαγγε-
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λέων.
Ως προς το θέµα της πιθανής προσαρµογής της ποινής στο
άρθρο 9, κύριε Υπουργέ, στην ουσία πρόκειται για ένα είδος
άσκησης δευτεροβάθµιας εκδίκασης της υπόθεσης µε διακρατικό χαρακτήρα, δηλαδή δεν καλείται απλά να αναγνωρίσει και
να εκτελέσει µία δικαστική απόφαση ξένου δικαστηρίου, αλλά να
την κρίνει επί της ουσίας και στο θέµα της ποινής.
Εκεί, όµως, που το θέµα ξεφεύγει είναι στο άρθρο 10, ως προς
τους λόγους που µπορεί να επικαλεστεί ο δικαστικός λειτουργός
για να µην αναγνωρίσει και να µην εκτελέσει την ποινή. Στην προσπάθεια να δοθεί µεγαλύτερη δυνατή ευχέρεια στον κρίνοντα
εθνικό δικαστικό λειτουργό, περιγράφει µία σειρά από πιθανούς
και απίθανους λόγους που µπορεί να επικαλεστεί για την άρνηση
αναγνώρισης και εκτέλεσης της απόφασης. Εδώ πλέον νοµίζω
ότι ζητούνται υπερβολικά πολλά πράγµατα και ανατίθενται υπερβολικά µεγάλες ευθύνες στα συγκεκριµένα πρόσωπα.
Αξίζει να σηµειωθεί το άγχος του συντάκτη της αιτιολογικής
έκθεσης στη σελίδα 3 παράγραφος 3. Σας άκουσα και χθες,
κύριε Υπουργέ, να το επικαλείστε. Εκεί περιλαµβάνονται κάποιες
ερµηνευτικές οδηγίες για το κείµενο του σχεδίου νόµου, που
υπενθυµίζουν τις γενικές αρχές του δικαίου.
Μα, αν έτσι είναι, γιατί δεν το έβαζαν µέσα στον νόµο µε σαφήνεια και θέλουν να προκύπτουν από κείµενα, όπως είναι η εισηγητική έκθεση;
Κύριε Υπουργέ, επί ειδικών παρατηρήσεων θα ήθελα την προσοχή σας. Δεν προσδιορίζετε στο άρθρο 2 αν αυτό αφορά σε κακουργήµατα ή πληµµελήµατα -το είχα πει και στην επιτροπή- ενώ
στο άρθρο 8 παράγραφος 1 τίθεται ως ανώτατο όριο τα τρία
χρόνια.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Η επιβληθείσα ποινή
φυλάκισης των τριών ετών µπορεί να αφορά και κακουργηµατικές πράξεις, για την οποία χορηγήθηκε ελαφρυντικό και µειώθηκε η ποινή.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΟΥΣΗΣ: Ναι, αλλά να µπει εκεί που λέει τι είναι
ποινή και τι είναι έγκληµα.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Αναφέρεται σε διαφορετικές περιστάσεις.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΟΥΣΗΣ: Ναι, αλλά δεν µπαίνει στο πρώτο
άρθρο που λέει τι είναι ποινή και τα λοιπά.
Ο όρος «διαβούλευση» είναι κυρίως πολιτικός κι όχι δικονοµικός. Ίσως θα έπρεπε στο άρθρο 4 να µπει η εξής φράση, όταν
ετοιµάζεται το πιστοποιητικό: «Με βάση τα στοιχεία, που εµπεριέχει η σχετική υπόθεση και συνεκτιµώντας τη γνώµη της αρµόδιας αρχής του κράτους εκτέλεσης». Διαβούλευση: συζητάνε
µεταξύ τους; Τι δικονοµικό χαρακτήρα έχει αυτό; Τουλάχιστον
έχεις ένα φάκελο και µία εκτίµηση. Έτσι είναι και σύµφωνο και
µε το άρθρο 5 παράγραφος 1 αν δείτε.
Το περιβόητο άρθρο 4 παράγραφος 3γ: Το ερώτηµα δεν είναι
αν συναινεί η αρµόδια αρχή, αλλά ποιος επισπεύδει και γιατί.
Ίσως θα έπρεπε να µπει η φράση «Όπου αιτιολογηµένα ο εισαγγελέας του δικαστηρίου έκδοσης της απόφασης αποστέλλει το
πιστοποιητικό, εφόσον συναινεί και λοιπά». Το ίδιο είναι και στο
άρθρο 9 παράγραφος 1 αν δείτε.
Επίσης, πρέπει να προσδιοριστεί, κύριε Υπουργέ, το όργανο
στο οποίο εκφράζει τη γνώµη του ο καταδικασθείς, όσον αφορά
το άρθρο 6 παράγραφος 3. Στον εισαγγελέα; Με δικηγόρο;
Χωρίς δικηγόρο;
Το θέµα της µερικής εκτέλεσης και αναγνώρισης ή της εκτέλεσης µετά την έναρξη έκτισης της ποινής είναι θολό, ίσως και
αντιφατικό. Δείτε το άρθρο 7, το άρθρο 5 παράγραφος 4 και το
άρθρο 11.
Είχα πει και στην επιτροπή ότι θα πρέπει να υπάρχει µία επιστηµονική γνώµη για την πιθανότητα κοινωνικής επανένταξης. Οι
διαβουλεύσεις ενός εισαγγελέα µε έναν άλλο εισαγγελέα δεν νοµίζω ότι αρκούν ούτε ότι είναι αξιόπιστες.
Επίσης, να αφαιρεθεί η ξενοφοβία από τη λίστα των εγκληµάτων. Δεν είναι έγκληµα η ξενοφοβία. Ας µπει «εγκλήµατα µίσους».
Δικονοµικά, πώς αλλάζει η φύση και η διάρκεια της ποινής
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προς το καλύτερο -άρθρο 9 παράγραφος 6 και 7- και τι συµβαίνει
αν ακυρωθεί η διαδικασία -άρθρο 9 παράγραφος 10; Επιστρέφουµε στην πρώτη ποινή πριν την προσαρµογή; Ne bis in idem.
Το «ne bis in idem» έχει τρωθεί. Στα διεθνή δικαστήρια, παραδείγµατος χάριν, ακόµη κι αν έχεις καταδικαστεί από εθνικό δικαστήριο, µπορεί να επανέλθει η υπόθεση σε διεθνές δικαστήριο.
Όσον αφορά δε το διττό αξιόποινο, ακολουθούµε µια µετατρεπτική, όπως λέει η θεωρία, µέθοδο ερµηνείας. Στην περίπτωση
αυτή, το κράτος από το οποίο ζητείται η έκδοση αντικαθιστά τα
εθνικά στοιχεία µε τα αλλοδαπά στοιχεία, για να καθορίσει το
αδίκηµα. Το βλέπουµε σε µία διάταξη, την 32 του νοµοσχεδίου.
Όσον αφορά την αεροπορική µεταφορά -άρθρο 14 παράγραφος 5- δηλαδή τα τράνζιτ εγκλήµατα, θα επανέλθω.
Υπάρχει αρχή αµοιβαιότητας στο άρθρο 9 παράγραφος 7; Το
άρθρο 9 παράγραφος 7 λέει «µη µετατροπή σε χρηµατική ποινή
στην Ελλάδα». Το ίδιο ισχύει και στην αλλοδαπή, αν κάποιος δηλαδή πάει να εκτίσει την ποινή του στην αλλοδαπή; Αν εκεί επιτρέπεται η χρηµατική µετατροπή, τότε έχουµε διαµορφώσει
όρους ανισότητας.
Έρχοµαι στο άρθρο 21 που αφορά τη σχέση µε άλλες νοµικές
πράξεις. Εδώ πρέπει να συνεννοηθούµε αν αφορά αντικατάσταση ή συµπλήρωση. Θα σας διαβάσω µόνο δυο-τρεις αποφάσεις και συστάσεις του Συµβουλίου της Ευρώπης. Η 75, για
ανήλικους κάτω των δεκαοκτώ χρονών για κοινωνική επανένταξη,
είναι µία τελείως ειδική διάταξη. Αυτό υπάρχει εδώ µέσα; Ενσωµατώνεται; Νοείται, συµπληρώνεται ή καταργείται;
Για τη Σύσταση R 79 που αφορά στους υπόπτους µίλησε η κ.
Κανέλλη εχθές. Εδώ υπάρχει κάτι για υπόπτους; Η Σύσταση R
87 αφορά στους όρους σύλληψης. Η Σύσταση R 89 µιλά για τη
µη έκδοση για λόγους φυλής, θρησκείας κ.λπ.. Είπατε κάτι
εχθές, αλλά δεν είναι µέσα στο κείµενο. Η Σύσταση R 84 προβλέπει για τη µεταφορά καταδίκων τη συναίνεση.
Υπάρχουν, λοιπόν, δεκάδες αποφάσεις του Συµβουλίου της
Ευρώπης που δεν έχω καταλάβει αν αυτές καταργούνται µέσα
από αυτές τις αποφάσεις-πλαίσιο, αν αποτελούν συµπληρωµατικό-ερµηνευτικό πλαίσιο ή αν συνυπάρχουν.
Διότι επαναλαµβάνω ότι καταδικασθείς κάτω από δεκαοκτώ
χρόνων υπόκειται σε τελείως διαφορετική διαδικασία, δεν υπάρχει εδώ µέσα.
Θα επιµείνω, κύριε Υπουργέ, στο θέµα της αµνηστίας. Η αµνηστία παρέχεται για πολιτικά εγκλήµατα -άρα, απαγορεύεται, κατ’
αρχάς, η έκδοση και η µεταφορά- και είναι και απρόσωπη. Άρα
δεν σχετίζεται µε την κοινωνική επανένταξη και τη συναίνεση και
όλα αυτά τα οποία λέει το νοµοσχέδιο.
Θα έρθω και στο ζήτηµα των αεροπορικών µεταφορών. Το
ερώτηµα είναι αν έχουµε το γνωστό «Male captus bene judicatus», δηλαδή, παράνοµη σύλληψη κατά παράβαση των κανόνων
δικαίου, αλλά που οδηγεί σε νόµιµη ειδική δίκη. Εδώ τι έχουµε;
Δικονοµικό κώλυµα ή κατάχρηση εξουσίας; Το έχουµε ζήσει
αυτό στην Ελλάδα. Το κράτος δικαίου δεν τραυµατίζεται, όταν
πραγµατώνεται το δίκαιο µε παράνοµο τρόπο;
Η κατασταλτική εξουσία του κράτους δεν είναι απεριόριστη,
κύριε Υπουργέ. Υπάρχουν διάφορες θεωρίες περί του πλαισίου,
περί των ορίων, περί του τόπου εκτέλεσης κ.λπ.. Άρα, λοιπόν, θα
πρέπει να δούµε αν αυτή τη στιγµή δηµιουργούµε έναν διακρατικό συνεχή εγκλεισµό, ελευθερία κυκλοφορίας των κρατουµένων. Στη λογική της ελευθερίας κίνησης µερικοί το ονοµάζουν
σωφρονιστικό τουρισµό και µάλιστα, χωρίς τη συναίνεση των
κρατουµένων. Έχουµε, δηλαδή, κάµψη της εδαφικότητας εξωεδαφική βάση µιας παγκοσµιότητας του εγκλήµατος, διακρατικές
µετακινήσεις µε παράνοµες πτήσεις και πάει λέγοντας.
Η Δηµοκρατική Αριστερά είναι µια ευρωπαϊκή Αριστερά. Βλέπει προς τα πού πάει το µέλλον, αλλά δεν πάει να πει πως δεν
είναι και µια κριτική Αριστερά και ιδίως σε ζητήµατα ελευθεριών
και δικαιωµάτων και προσπαθούµε να διορθώσουµε τα σηµεία
που νοµίζουµε ότι µας δηµιουργούν και ως νοµικούς και ως πολίτες ορισµένους προβληµατισµούς.
Τα υπόλοιπα ειδικότεροι εµού -και ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος- σε σχέση µε τις λεγόµενες τροπολογίες, δηλαδή, µε υπονόµους µέσα στο νόµο -µε άλλους νόµους µέσα στον νόµο, για
να µην παρεξηγηθώ- θα τα πουν οι εκπρόσωποί µας.
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Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της ΔΗΜΑΡ)
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω
τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κύριε Πρόεδρε, προτείνω να ολοκληρώσουµε µε τους εισηγητές και αµέσως µετά ευχαρίστως να πάρετε τον λόγο. Θέλετε να προηγηθείτε των
εισηγητών;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Όχι, κύριε Πρόεδρε, θα µιλήσω
µετά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Τον λόγο έχει η ειδική
αγορήτρια του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Λιάνα Κανέλλη.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Με συγχωρείτε, κυρία
Κανέλλη, για τη διακοπή, αλλά πριν σας δώσω τον λόγο, θα πρέπει να κάνω µια ανακοίνωση προς το Σώµα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως συµµετείχαν στο εκπαιδευτικό πρόγραµµα «Εργαστήρι Δηµοκρατίας», που οργανώνει το
Ίδρυµα της Βουλής, είκοσι τρεις µαθητές και µαθήτριες και ένας
εκπαιδευτικός από το 23ο Δηµοτικό Σχολείο Κερατσινίου.
Καλώς ορίσατε.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Συγγνώµη, κυρία Κανέλλη. Έχετε τον λόγο.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε. Για τέτοια φιλοξενία έχει νόηµα η αφαίρεση του λόγου. Υποχρέωσή µας είναι.
Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, το ζήτηµα του
νοµοσχεδίου, που η πολιτική του ουσία στην οποία επιµείναµε
εµείς ήταν η ενσωµάτωση, µας βάζει ακόµα βαθύτερα στο επίπεδο του ποινικού δικαίου στην αντίληψη του ενιαίου χώρου. Αν
θέλαµε να κάνουµε µια βαθιά πολιτική συζήτηση και να την ανοίξουµε, τα οφέλη για τον λαό αυτής της χώρας από την πλήρη
ενσωµάτωσή µας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικά µετά το
1993, δηλαδή, µετά το Μάαστριχτ, θα δούµε ότι είναι ελάχιστα.
Όποτε εµφανίστηκε πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση ενιαιοποίησης και εµβάθυνσης της ολοκλήρωσης, µάζες και όχι µόνο Ελλήνων εργαζοµένων υποφέρουν. Υποφέρουν στην Ευρώπη,
υποφέρουν στη Γαλλία, στην Ιταλία, στη Γερµανία οπουδήποτε.
Αναρωτιέται, λοιπόν, κάποιος το εξής: Αυτού του είδους η
µορφή του κράτους -γιατί η εφαρµογή του ποινικού δικαίου είναι
κράτους- σε τι θα ωφελήσει; Δεν αντιλέγουµε. Σας το είπαµε ότι
υπάρχουν διατάξεις ευεργετικές για καταδικασθέντες, γι’ αυτό,
λοιπόν, θα συντοµεύσω. Διότι αν ανοίξουµε µια συζήτηση βαθιά
γι’ αυτή την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, θα δυσκολευτούµε. Στο
bonus-malus, άµα κάνουµε τον απολογισµό και δούµε το µέλλον
και την παρούσα κατάσταση στην οποία βρίσκονται ενιαίες απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εργασία που έγινε απασχόληση, για την ασφάλεια που έγινε «ευελφάλεια», για την
Κοινή Αγροτική Πολιτική, που έγινε επιδοτούµενη αιχµαλωσία,
για τον τρόπο µε τον οποίο έχει επιπτώσεις στη διατροφική αλυσίδα στην Ευρώπη µέχρι τη µεταφορά ενός καταδίκου.
Σε µια Ευρώπη η οποία δεν είναι των λαών, προφανώς, προφανέστατα έρχεται και αποδεικνύεται ότι είναι των πολυεθνικών
και των µονοπωλιακών συµφερόντων, δυστυχώς είναι δικαίωση
και, εποµένως, χρειάζονται και κατασταλτικούς µηχανισµούς
πίσω από τις ευεργεσίες που πουλιούνται εύκολα στα πόπολα,
στους λαούς. Πουλάµε την προστασία του κατηγορουµένου και
ερχόµαστε µε νοµοθεσία και εφαρµογή στα πλαίσια του ενιαίου
να ζούµε καταστολές στην Ευρώπη και κάθε µορφή αντίστασης.
Θα συντοµεύω, λοιπόν, λέγοντας κάτι. Είπαµε «όχι» επί της
αρχής. Θα θέλαµε να πούµε «όχι» και σε συγκεκριµένες παραγράφους συγκεκριµένων άρθρων, όµως για λόγους οικονοµίας
και διαδικασίας δεν θα αναφερθούµε αναλυτικά. Πολλά απ’ αυτά
που είπε ο καθηγητής και συνάδελφος κ. Πανούσης θα µπορούσαν να ενσωµατωθούν. Δεν υπάρχει δυνατότητα στην ενσωµάτωση έτσι. Χρειαζόταν εντελώς διαφορετική νοµοθετική προσέγγιση και δεν µπορούµε να παίξουµε το παιχνίδι ποιος θα κάνει
την καλύτερη ενσωµάτωση, όπως λέει η Αντιπολίτευση. Δηλαδή,
θα πάµε διακριτικά σε ενσωµατώσεις που είναι υποχρεωτικές

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

από την ώρα που έχεις αποφασίσει να έχεις την κεντρική επιλογή
να είσαι µέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και διαχειριζόµαστε τώρα
το µέγεθος και το ποσό της ενσωµάτωσης; Αυτή είναι η βασική
πολιτική διαφωνία.
Θα πούµε, λοιπόν, κατηγορηµατικά «όχι» στα άρθρα 8, 32, 52
και 6 και στα υπόλοιπα θα δηλώσουµε «παρών», παρ’ ότι έχουµε
επιφυλάξεις. Για παράδειγµα, θα µπορούσαµε να πούµε το ίδιο
και στα άρθρα 18 και 37 που παρ’ ότι εµφανίζονται ως ευεργετικά
για τον καταδικασθέντα, στην πραγµατικότητα αίρουν το αξιόποινο.
Όµως, µη θέλοντας να αφαιρέσουµε την παραµικρή δυνατότητα για έστω και µία ευεργετική ρύθµιση, µένω σ’ αυτά τα οποία
είναι ουσιαστικές διαφωνίες που καταδεικνύουν το κατά επί της
αρχής. Στα υπόλοιπα δηλώνουµε «παρών». Ελπίζω να έχει καταγραφεί.
Θα χρησιµοποιήσω την πρωτολογία µου σήµερα και για ζητήµατα που άπτονται του νοµοσχεδίου µε τη διαδικασία που το φέρατε. Ξέρετε, το να προσαρµόζει κάποιος τη διαδικασία στον
τρόπο που κάποιος άλλος την έχει χρησιµοποιήσει –εν προκειµένω, η Κυβέρνηση- για να επιτύχει ένα είδος ισοφάρισης της
κάµψης του Κανονισµού, δεν είναι στις προθέσεις του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας.
Φέρατε µία ρύθµιση για τα κόκκινα δάνεια. Δεν θα σταθώ ούτε
στο πώς τη φέρατε ούτε ποιος εισέπραξε τα εύσηµα ούτε θα
ασχοληθώ µε τη διαδικασία και µε την ταχύτητα που τη φέρατε.
Δεν χρειάζοµαι, βέβαια και χρόνο προσαρµογής ως Βουλευτής
του ΚΚΕ και εισηγήτρια, για να αντιµετωπίσω αυτήν την πολιτική
και να καθορίσω ποιος θα µιλήσει, λες και είναι µία πολιτική που
φτιάχτηκε µέσα σε τρεις ηµέρες και είναι προσωπική του Δένδια
και του κυρίου «Χ» και του κυρίου «Ψ». Είναι βαθιά ευρωπαϊκή
ουσιαστική πολιτική και ελληνική πολιτική απέναντι στη λεγόµενη
«κρίση», που δεν έχει και τη φύση που λέµε.
Άνθρακες ο θησαυρός! Σας είχα πει και προ ηµερών για τα
κόκκινα δάνεια. Μαύρη είναι η πολιτική, µαύρα είναι και τα δάνεια. Τι πετυχαίνετε µ’ αυτό; Αφήνετε απ’ έξω αυτοαπασχολούµενους και µικρούς εµποροβιοτέχνες και επαγγελµατίες, γιατί
δεν υπάρχει κούρεµα των τεράστιων χρεών τους. Με την τροπολογία, µάλιστα, φέρνετε πρόσθετες εγγυήσεις και σφίγγετε τη
θηλιά στον λαιµό. Όµως, τίνος είναι η θηλιά; Η θηλιά είναι των
τραπεζών. Πρέπει να το δείτε µέσα στην τροπολογία. Για να
υπαχθεί κάποιος στις ρυθµίσεις της τροπολογίας, απαραίτητη
είναι η κρίση της τράπεζας για τη βιωσιµότητα της επιχείρησης.
Ποιος παράγει, λοιπόν, εδώ πολιτική; Η τράπεζα παράγει πολιτική. Έρχεται ο τραπεζίτης και λέει αν είναι βιώσιµη ή µη η επιχείρηση. Για να δούµε, µάλιστα, τι µεταφράζουµε ως νοµικές
έννοιες, αυτά στο εξωτερικό τα λένε «feasibility study».
Εποµένως δεν παράγετε πολιτική. Εκτελείτε τραπεζική πολιτική, αποφασισµένη σε κεντρικό επίπεδο της Ευρώπης και έρχεστε εδώ και το παρουσιάζετε ως πανάκεια. Άνθρακες ο θησαυρός και, άρα, µαύρο! Μένουν έξω αυτοαπασχολούµενοι που δεν
έχουν την ίδια πρόσβαση στην κρίση των τραπεζών, οι οποίοι,
ακόµα και αν µπουν στη ρύθµιση, θα την πατήσουν γιατί θα αδυνατούν να ανταποκριθούν στις ρυθµίσεις και θα χάσουν µαζί και
τα αυγά και τα πασχάλια. Θα σκάσουν πολύ περισσότερα.
Όσον αφορά τα κόκκινα δάνεια, δεν είναι τυχαίο ότι αυτή τη
στιγµή πανηγυρίζει το µεγάλο κεφάλαιο στην Ελλάδα. Η κερδοφορία των τραπεζών εξασφαλίζεται µε την αποπληρωµή των δανείων. Υπάρχουν καινούργιες εµπράγµατες εγγυήσεις και νέες
εισπρακτικές διαδικασίες. Θα επιδοτηθούν οι τράπεζες για τον
αριθµό των δανείων που θα επιδοτήσουν. Δεν λέω, κάποιοι πανηγυρίζουν στην Ελλάδα µε τη ρύθµιση, αλλά δεν είναι οι πολλοί
που διατείνεστε. Δεν είναι ο λαός ούτε οι µικροί αυτοαπασχολούµενοι. Δεν είναι το µαγαζάκι της γειτονιάς.
Σήµερα, τα υπερχρεωµένα νοικοκυριά έχουν ανάγκη από µία
πρόταση σαν την τροπολογία του ΚΚΕ και στο επαγγελµατικό
και στο οικογενειακό επίπεδο, δηλαδή αυτό του νοικοκυριού, για
να ανακουφιστούν επί των πραγµατικών συνθηκών της οικονοµίας.
Εποµένως, αυτά ήταν ως προς τη µία τροπολογία, για την
οποία αναρωτιέται κανείς, όποια και να είναι η µορφή της ψήφου,
από την ώρα που θα την εφαρµόσετε.
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Θέλω, όµως, να σταθώ εξαιρετικά σε µία τροπολογία που
έχετε φέρει, κάνοντας πρώτα από όλα κάτι που αν µε έπαιρνε έχω συναίσθηση του Κανονισµού-, θα σας έλεγα ότι είναι λάθος
σας -τουλάχιστον λάθος, για να µην πω ύποπτο λάθος- να φέρετε
σε µία τροπολογία και το ζήτηµα των δικαστικών και το ζήτηµα
των ενστόλων, για να µας υποχρεώσετε σε ενιαία ψήφιση.
Αν είχατε τα κότσια και το κουράγιο, να τα φέρνατε χώρια.
Χώρια τροπολογία για τους ένστολους και χώρια τροπολογία για
τους δικαστικούς! Και οφείλατε να το κάνετε αυτό, γιατί υπάρχει
διαφοροποίηση και στην εφαρµογή της πολιτικής σας και στη
θέση. Άρα θα έπρεπε να µπορούµε να ψηφίσουµε χωριστά.
Δεν είναι αλήθεια ότι δεν είναι πραγµατικά αγαθός ο τρόπος
µε τον οποίο το φέρατε. Δεν το φέρατε κατ’ οικονοµία. Το φέρατε για να εκβιάσετε. Και θα σας το εξηγήσω. Θα υποχρεωθώ
να µπω λίγο στο κοµµάτι της ιστορίας για τους δικαστικούς. Και
από αυτό θα εξάγετε το συµπέρασµα. Είµαστε κυριολεκτικά οργισµένοι µε τη µεθόδευση.
Το 2014 στις 10 του Νοέµβρη κατατέθηκε στη Βουλή, σε άσχετο νοµοσχέδιο –συνηθισµένη πρακτική, εκπρόθεσµα- τροπολογία για την αναδροµική αναπροσαρµογή από το 2012 των αποδοχών των στελεχών των Ενόπλων Δυνάµεων και των Σωµάτων
Ασφαλείας, αλλά και για τα αναδροµικά των δικαστών, δεδοµένης της δικαίωσης και αυτών από το µισθοδικείο. Η αναπροσαρµογή των µισθών των δικαστών είχε γίνει.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Παρακαλώ την ανοχή σας, κύριε Πρόεδρε. Θέλω δύο λεπτά.
Πάµε στους δικαστές. Με τις περιπτώσεις 13 και 14 της υποπαραγράφου γ.1. της παραγράφου γ’ του άρθρου µόνου του ν.
4093/2012 -που ήταν δηλαδή η έγκριση του µεσοπρόθεσµουτροποποιήσατε τα άρθρα 29 και 30 του ν.3205/2013 που ρυθµίζουν τις αποδοχές, τα επιδόµατα των δικαστών. Έτσι, επήλθε η
τρίτη διαδοχική µείωση στις αποδοχές των δικαστών, µε µείωση
του βασικού µισθού του πρωτοδίκη και των αντίστοιχων βαθµών,
µείωση των συντελεστών, βάσει των οποίων καθορίζονται οι βασικοί µισθοί. Η µείωση κρίθηκε αντισυνταγµατική µε την 88/2013
απόφαση του λεγόµενου µισθοδικείου.
Με επίκληση τη συµµόρφωση στην απόφαση του µισθοδικείου, η Κυβέρνηση προωθεί τελικά νόµου προς ψήφιση και φέρνει το άρθρο 181 του ν.4270, όπου στο α’ εδάφιο της παραγράφου 1 ορίζεται ότι «οι διατάξεις των περιπτώσεων κ.λπ. καταργούνται από τότε που ίσχυσαν».
Ποια είναι η συνέπεια της διάταξης αυτής; Να τη δούµε! Από
1ης Ιουλίου του 2014 οι δικαστές λαµβάνουν πάλι τις αποδοχές
που λάµβαναν πριν από τη τρίτη µείωση που επέφερε ο ν. 4093.
Έγινε δηλαδή αναπροσαρµογή των µισθών. Η παραπάνω ρύθµιση δεν έφερε και δεν συνεπέφερε και την αντίστοιχη αναπροσαρµογή των συντάξεων, γιατί -ενώ έγινε- στην πραγµατικότητα
δεν την υλοποιήσατε. Δεν έχει υλοποιηθεί.
Μένει σε εκκρεµότητα το ζήτηµα της καταβολής των αναδροµικών της διετίας από 1η Ιουλίου του 2012 έως 30 Ιουνίου του
2016, των εν ενεργεία και των συνταξιούχων. Για το θέµα αυτό
στο άρθρο 181 της παραγράφου 1 του ν. 4270 χορηγήθηκε εξουσιοδότηση µε νόµο από τη Βουλή στους Υπουργούς Δικαιοσύνης
και Οικονοµικών για το καθορισµό του χρόνου της καταβολής
του 100% των οφειλόµενων στους δικαστικούς.
Έρχεται, όµως, ο προϋπολογισµός του 2015 και η Κυβέρνηση
αποσύρει τις πιστώσεις που αφορούσανε τα αναδροµικά των δικαστών και µεταφέρει στο 2015 σε ενιαία πίστωση αυτά που αναλογούν στο 1/5 του 50% των αναδροµικών των δικαστών και στο
1/5 των αναδροµικών των ενστόλων. Διαµαρτυρήθηκαν οι δικαστές. Έκαναν συγκέντρωση. Συνάντησαν τους Αρχηγούς των
κοµµάτων. Δεν ανταποκριθήκατε στα αιτήµατα για τη συζήτηση
του θέµατος.
Και έρχεται σήµερα η σηµερινή τροπολογία και τελειώνω µε
το τι προβλέπει η σηµερινή τροπολογία. Για εµάς τίθεται και µε
την αιτιολογική έκθεση µείζον πολιτικό ζήτηµα. Προσέξτε τη διατύπωση, αγαπητοί συνάδελφοι, της αιτιολογικής έκθεσης και θα
δείτε τι γίνεται. Αφού περικόπτονται κατά το ήµισυ και θα καταβληθούν σε βάθος τριετίας, σε τριάντα έξι δόσεις, στην αιτιολογική έκθεση αναφέρεται ότι τα δηµοσιονοµικά περιθώρια της
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χώρας δεν επιτρέπουν την καταβολή των αναδροµικών των ενστόλων και των δικαστών στο σύνολό τους, γιατί κάτι τέτοιο θα
έθετε σε κίνδυνο τα δηµοσιονοµικά του 2014.
Στην ίδια έκθεση λέτε ότι η αναδροµική περικοπή των δικαστών γίνεται για λόγους ίσης µεταχείρισης µε τους ενστόλους,
αλλά και για λόγους δηµοσιονοµικούς. Δηλαδή στην πέµπτη σελίδα της αιτιολογικής έκθεσης αναφορικά µε την παράγραφο 6
αναφέρεται το εξής: «Δεδοµένης της ανατροπής της εισοδηµατικής πολιτικής για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάµεων που
επήλθε µε τις αποφάσεις του Συµβουλίου της Επικρατείας και τη
δηµοσιονοµική κατάσταση της χώρας, καθίσταται αναγκαία η
αναπροσαρµογή της εισοδηµατικής πολιτικής για τους δικαστικούς λειτουργούς».
Η µετάφραση για όποιον µας ακούει είναι ότι υπάρχει σαφής
υπαινιγµός και απειλή στους δικαστές: «Δικαιώσατε τους ένστολους και τώρα θα πληρώσετε εσείς χάνοντας το 50% των αναδροµικών σας». Τους το λέτε ωµά! Τους λέτε δηλαδή «µη δικαιώνετε άλλες κατηγορίες εργαζοµένων, γιατί αν δικαιώσετε και
άλλες κατηγορίες εργαζοµένων ακυρώνοντας νόµους που τους
χειροτερεύουν τις συνθήκες ζωής, µετακυλίεται το δηµοσιονοµικό κόστος και στα δικά σας µισθολογικά. Και ακόµα και αν
έχετε δικαιωθεί από το µισθοδικείο, εγώ θα έρχοµαι και θα σας
κόβω τµήµα από τις αποδοχές σας».
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Κύριε Πρόεδρε, τελειώνω αµέσως.
Ειλικρινά καλούµε τους δικαστές να µην υποκύψουν στον εκβιασµό, διότι αυτός είναι εκβιασµός. Είναι βαριά η λέξη και δεν
συνηθίζω να χρησιµοποιώ από του Βήµατος τέτοιες λέξεις.
Όµως, είναι βαριά η λέξη. Όταν λέτε σε κάποιον ότι θα υποστείτε
για λόγους εξίσωσης ό,τι υφίστανται τώρα µε την περικοπή του
50% οι ένστολοι -επειδή εσείς πήρατε την απόφαση για τους ένστολους και άρα επιβαρύνετε τα δηµοσιονοµικά της χώρας- λέτε
στο δικαστή «θα σου το κουτσουρέψω, θα σου το πάω 50%,
όποια κι αν είναι η δικαστική απόφαση» και «κοίτα, µέχρι εδώ, µε
τους ένστολους. Μη δοκιµάσεις να το κάνεις και για άλλους, γιατί
θα πάµε και σε άλλες περικοπές και οι τριάντα έξι θα γίνουν
εβδοµήντα δύο, η ρύθµιση δεν θα πάει στους συνταξιούχους και
θα πάει λέγοντας».
Έτσι, λοιπόν, ανοίγετε στ’ αλήθεια ένα πολύ µεγάλο µέτωπο
µε την έννοια του κράτους-δικαίου που εσείς θέλετε να υπερασπιστείτε και µε τους δικούς σας όρους. Και κατ’ αυτήν την έννοια, θα θέλαµε να ψηφίσουµε κατά σε αυτό και «παρών» για
τους ένστολους. Παρά το γεγονός ότι τους περικόψατε, δεν µπορούµε να πούµε όχι, γιατί είναι σε ασφυξία και πρέπει να πάρουν
αυτά που είναι να πάρουν, αυτά τα λίγα, αυτό το 50%.
Βλέπετε, λοιπόν, ότι φέρνετε µία διαδικασία στην οποία κάνετε
ακριβώς ό,τι κάνατε και στους δικαστές. Να είµαι, δηλαδή, εγώ
υποχρεωµένη να ψηφίσω ως Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας
αυτή τη στιγµή το σύνολο δύο ζητηµάτων, για τα οποία έχω διαφορετικές τοποθετήσεις. Αν θέλετε να συζητήσουµε επί αυτής
της διαδικασίας, να συζητήσουµε. Δεν έχει σχέση µε το ρολόι,
αλλά µε την ουσία.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ευχαριστούµε την κ.
Κανέλλη.
Τον λόγο έχει η Βουλευτής Δωδεκανήσου και ειδική αγορήτρια
των Ανεξάρτητων Δηµοκρατικών Βουλευτών κ. Τσαµπίκα Ιατρίδη.
Ορίστε, κυρία συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΙΑΤΡΙΔΗ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πρέπει να
συµβαίνει πρώτη φορά στα χρονικά της Βουλής να συζητάµε νοµοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, αλλά κατ’ ουσίαν να συζητάµε ξεχωριστά νοµοσχέδια τα οποία έχουν κατατεθεί µε τη
µορφή τροπολογιών. Για µένα ως µία νέα Βουλευτή, η τακτική
αυτή θα πρέπει να σταµατήσει. Μπορεί ενδεχοµένως να βοηθά
τον επικοινωνιακό σχεδιασµό και τον καθορισµό της ατζέντας
στα µέσα ενηµέρωσης, αλλά θεσµικά είναι µια τακτική απαράδεκτη, η οποία υποβαθµίζει το πολιτικό µας σύστηµα. Αυτή η τακτική πρέπει να σταµατήσει σύντοµα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στην εισήγησή µου επί των άρθρων θα επικεντρωθώ στις τροπολογίες που έχουν κατατεθεί.
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Άλλωστε, για τις διατάξεις του νοµοσχεδίου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, έχει αναφερθεί και θα αναφερθεί ξανά ο Κοινοβουλευτικός µας Εκπρόσωπος κ. Καπερνάρος.
Πριν προχωρήσω, όµως, θα ήθελα να κάνω µία διαπίστωση.
Ήδη η τρόικα, σύµφωνα µε δηµοσιεύµατα του Τύπου, έχει αποστείλει επιστολή µε τα δεκαεννέα προαπαιτούµενα τα οποία αναιρούν όλο τον επικοινωνιακό σχεδιασµό της Κυβέρνησης, για τις
περίφηµες «ανάσες», την έξοδο από τα µνηµόνια και τα όµοια.
Καθιστούν ακόµα και τη σηµερινή συζήτηση άνευ αντικειµένου, αφού η τρόικα µπορεί να επιβάλει τις απόψεις τις παρά τις
διαβεβαιώσεις της Κυβερνητικής Εκπροσώπου ότι όλα αυτά είναι
συνηθισµένη, δήθεν, ανταλλαγή εγγράφων.
Μεταξύ των προαπαιτούµενων περιλαµβάνεται και η κατάργηση των µειωµένων συντελεστών ΦΠΑ για τα νησιά µας, την
ακριτική νησιωτική Ελλάδα. Καλώ, λοιπόν, όλους τους νησιώτες
κυβερνητικούς Βουλευτές να ξεκαθαρίσουν από το Βήµα της
Βουλής αν σκοπεύουν να ψηφίσουν την κατάργηση των µειωµένων συντελεστών του ΦΠΑ, γιατί µία τέτοια εξέλιξη θα ενταφιάσει
µε τη δική σας θετική ψήφο, µε τη δική σας ευθύνη, τη νησιωτική
Ελλάδα. Και οι «φίλοι» µας, οι Τούρκοι, δεν θα χρειάζονται καν
τους κανόνες εµπλοκής. Θα έχουν µπροστά τους ελληνικά νησιά
χωρίς Έλληνες κατοίκους.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µετά από πολλές παλινωδίες, ο
Υπουργός Ανάπτυξης, λίγο πριν µετακοµίσει στο Υπουργείο Εθνικής Άµυνας, κατέθεσε ως τροπολογία τη ρύθµιση χρεών για τις
µικρές επιχειρήσεις, αυτό που θα έπρεπε να είναι ένα κανονικό
νοµοσχέδιο, ένα νοµοσχέδιο που να βάζει τα θεµέλια για αναγκαίες και µόνιµες αλλαγές στον Πτωχευτικό Κώδικα, ώστε να
µην υιοθετούνται περιστασιακές και ευκαιριακές λύσεις.
Με εκπρόθεσµη τροπολογία σε άσχετο νοµοσχέδιο άλλου
Υπουργείου και µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος, η Κυβέρνηση προώθησε στη Βουλή την πολυαναµενόµενη ρύθµιση για
τα µη εξυπηρετούµενα δάνεια επαγγελµατιών και επιχειρήσεων.
Λόγω των διαδικασιών του κατεπείγοντος δεν κλήθηκαν οι κοινωνικοί φορείς για να τοποθετηθούν, τη στιγµή που ουσιαστικά
µε την τροπολογία αυτή προτείνεται η κατάργηση του νόµου Κατσέλη. Είναι κάτι παραπάνω από προφανές ότι η τροπολογία για
τα κόκκινα επιχειρηµατικά δάνεια παραδίδει εκατόν δέκα µε εκατόν είκοσι χιλιάδες µικροµεσαίους, αλλά και µεγάλους µικροεπιχειρηµατίες στο έλεος και την προεκλογική οµηρία τραπεζιτών
και Κυβέρνησης σε ένα, τουλάχιστον, περίεργο παιχνίδι ελέγχου
των πολιτικών εξελίξεων.
Ταυτόχρονα, τράπεζες και Κυβέρνηση αποκτούν τη δυνατότητα να ξαναγράψουν εν λευκώ τον επιχειρηµατικό χάρτη της
χώρας στην κατεύθυνση της διαπλοκής, της συγκέντρωσης και
του ελέγχου του µε µόνα εµπόδια τα προβλήµατα που έχει η τροπολογία-νοµοσχέδιο να εφαρµοστεί στην πράξη.
Σχετικά µε το ποιος φορέας θα αποφασίζει και µε ποια κριτήρια, η απάντηση είναι ενδεικτική του στρατηγικού προσανατολισµού της Κυβέρνησης. Την απόφαση για τη ρύθµιση των δανείων, σύµφωνα µε την τροπολογία που οδεύει προς ψήφιση στο
Κοινοβούλιο, την παίρνουν αποκλειστικά οι τράπεζες. Τα κριτήρια για την απόφαση δεν καθορίζονται καθόλου στην τροπολογία. Δηλαδή, η κάθε τράπεζα θα αποφασίζει µε βάση µία λίστα
κριτηρίων και εργαλείων ποια θα χρησιµοποιεί κατά περίπτωση
διατηρώντας απολύτως τον αποφασιστικό ρόλο.
Είναι προφανές από την τροπολογία αυτή ότι στην αντίληψη
της Κυβέρνησης οι τράπεζες αποτελούν πλέον τον ηγέτη της οικονοµίας και ότι οι επιχειρήσεις της πραγµατικής οικονοµίας θα
πρέπει να έχουν µία σχέση εξάρτησης από τις τράπεζες. Με αυτή
τη διαδικασία, οι διοικήσεις των τραπεζών θα αποφασίζουν για
την αναδιάρθρωση ολόκληρων κλάδων της οικονοµίας, έµµεσα
δηλαδή για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας.
Η Κυβέρνηση τελικά µε την τροπολογία αυτή που δίνει τόσο
µεγάλη δύναµη στις τράπεζες, δεν λύνει, αλλά στην ουσία παρατείνει το πρόβληµα των κόκκινων δανείων.
Διαβάζοντας κανείς τις παρατηρήσεις των ενδιαφερόµενων
φορέων, θα µπορούσε να συνοψίσει την τροπολογία αυτή µε την
εξής φράση: «πολύ λίγα, πολύ αργά». Και αυτό γιατί; Εκατοντάδες χιλιάδες επιχειρήσεις έχουν ήδη κλείσει, αφού την τελευταία
πενταετία υπέστησαν µία άνευ προηγουµένου οικονοµική κατα-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

στροφή ως αποτέλεσµα της βίαιης υφεσιακής πολιτικής και δεν
κατάφεραν να µείνουν ανοικτές. Τα αποτελέσµατα είναι γνωστά:
κατάρρευση εισοδηµάτων για χιλιάδες επιχειρήσεις και νοικοκυριά, κατάρρευση εσόδων για το κράτος, πρόβληµα στα ταµεία
µας και το σκληρότερο όλων κατακόρυφη αύξηση και πρωτιά της
χώρας µας στην ανεργία στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Επειδή, όµως, έχει γίνει ένα βήµα –και από το τίποτα, κάτι είναι
και αυτό- πιστεύω ότι µπορούν να γίνουν και άλλες βελτιώσεις,
ώστε όλο και περισσότερες επιχειρήσεις να µπουν στη ρύθµιση.
Οι Ανεξάρτητοι Δηµοκρατικοί Βουλευτές καταθέσαµε τροπολογία για να βελτιωθεί σηµαντικά η ρύθµιση του Υπουργείου Ανάπτυξης. Συνοπτικά αναφέρω:
Πρώτον, την απαλοιφή του αορίστου όρου «βιώσιµων», όσον
αφορά τις µικρές επιχειρήσεις, ο οποίος αφήνει ανοιχτή την
πόρτα για αυθαιρεσίες από τις διοικήσεις των τραπεζών, αλλά
και για ρουσφετολογικές παρεµβάσεις.
Δεύτερον, το συνολικό ποσό που θα παραµείνει για αποπληρωµή µέσω της ρύθµισης να µην υπερβαίνει το 50% της καθαρής
περιουσιακής θέσης του οφειλέτη, αντί της κυβερνητικής πρόβλεψης να µην υπερβαίνει το 75%. Είναι πλέον δεδοµένο της
αγοράς ότι οι πραγµατικές αξίες βρίσκονται πολύ πιο κάτω από
το 50% των σηµερινών αντικειµενικών αξιών.
Με τον προσδιορισµό της καθαρής θέσης που προβλέπεται
από την εισηγούµενη διάταξη θα προκύψει πλασµατική καθαρή
θέση. Πάνω σε αυτήν την πλασµατική θέση, δυστυχώς, θα µπορεί να υπολογιστεί το ως 75% της καθαρής περιουσιακής θέσης
της επιχείρησης, µε αποτέλεσµα να µηδενιστούν οι προσδοκίες
της επιχείρησης για σοβαρές και ουσιαστικές διαγραφές υποχρεώσεων.
Τρίτον, την πρόβλεψη διάταξης για την οριστική διαγραφή
ποσών που έχουν προκύψει από τους συνεχείς και εξοντωτικούς
ανατοκισµούς, ώστε στον διακανονισµό µε τις τράπεζες να παραµείνει προς ρύθµιση µόνο το κεφάλαιο και οι προβλεπόµενοι
τόκοι.
Τέταρτον, την πρόβλεψη έκτακτου µηχανισµού δευτεροβάθµιας κρίσης που θα συγκροτείται σε κάθε περιφέρεια της χώρας,
έτσι ώστε η εφαρµογή του νόµου να γίνει µε όσο δυνατόν πιο αντικειµενικό τρόπο.
Πέµπτον, την πρόβλεψη διάταξης για τις επιχειρήσεις που θα
ρυθµίσουν τις υποχρεώσεις τους µε τις τράπεζες, η οποία θα
αναστέλλει για δύο χρόνια όλα τα δυσµενή στοιχεία που τηρούνται στον «ΤΕΙΡΕΣΙΑ» και στις τράπεζες.
Πιστεύω ότι µε αυτές τις αλλαγές θα δοθεί η ευκαιρία σε περισσότερες επιχειρήσεις να µπουν στη ρύθµιση. Και ας έχει υπ’
όψιν της η Κυβέρνηση το εξής: Όσες περισσότερες επιχειρήσεις
συνεχίζουν και λειτουργούν παραγωγικά και όχι απλώς να ξεπληρώνουν τις δυσβάσταχτες οφειλές τους τόσο περισσότερο θα
µειωθεί η ανεργία στη χώρα µας ή τουλάχιστον δεν θα αυξηθεί.
Και επιτρέψτε µου εδώ να επαναλάβω τη γενικότερη διαπίστωση, µια διαπίστωση που άλλωστε συζητείται και στην αγορά:
Με την κυβερνητική αυτή ρύθµιση δίδεται λευκή επιταγή στις
τραπεζικές διοικήσεις στο να προβαίνουν σε στοχευµένη εκκαθάριση επιχειρήσεων στα χαρτοφυλάκιά τους, χωρίς αντικειµενικά προσδιορισµένα κριτήρια. Εκχωρείται στις τράπεζες το
δικαίωµα να επιλέγουν ποια χρέη θα έχουν προτεραιότητα και
ποια όχι. Η αναδιάρθρωση κλάδων σε τοπικό ή τεχνικό επίπεδο
θα περάσει µέσα από πελατειακές λογικές, όπως είπα και παραπάνω. Ταυτόχρονα, δεν γίνεται ουδεµία αναφορά ή πρόβλεψη
για καταναλωτικά δάνεια ιδιωτών, που, επίσης, αποτελούν θηλιά
για χιλιάδες νοικοκυριά.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα ακόµη να αναφερθώ
και στην τροπολογία που κατέθεσαν οι Ανεξάρτητοι Δηµοκρατικοί Βουλευτές για τους µικροοµολογιούχους. Είναι αλήθεια ότι
µε το PSI είµαστε η µοναδική χώρα που κατάφερε να «κουρέψει»
τον εαυτό της, να «κλαδέψει» τα πόδια της, µε τραγικές συνέπειες για την οικονοµία και την κοινωνία. Γιατί είναι αλήθεια ότι
αυτοί που υπέστησαν τις συνέπειες του κουρέµατος ήταν τα
ασφαλιστικά ταµεία και οι ελληνικές τράπεζες που ανακεφαλοποιήθηκαν από το ελληνικό κράτος, ενώ την ίδια στιγµή τράπεζες
του εξωτερικού που τον Μάιο του 2010 κατείχαν µεγάλο αριθµό
οµολόγων τα πούλησαν είτε στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΕ’ - 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

είτε στη δευτερογενή αγορά οµολόγων.
Είναι ζήτηµα εµπιστοσύνης, λοιπόν, το ελληνικό δηµόσιο να
δώσει λύση για τους µικροοµολογιούχους και αυτό ζητάµε και
εµείς µε την τροπολογία που έχουµε καταθέσει.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Μισό λεπτό ακόµη χρειάζοµαι, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ
πολύ.
Πολύ συνοπτικά εµείς προτείνουµε να εκδίδονται νέοι τίτλοι
σε συνάρτηση µε το ύψος της ζηµίας που υπέστησαν από την
αναγκαστική συµµετοχή τους στη διαδικασία αντικατάστασης
των τίτλων τους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.4050/2012 και
οι οποίοι υπολογίζονται σε ποσοστό 53,5% της αξίας των τίτλων
πριν από την αντικατάστασή τους.
Από εκεί και πέρα, ανάλογα µε το ύψος των απωλειών και έως
και 100.000 ευρώ, προτείνεται να εκδίδονται οµόλογα ίσης αξίας
µε τις απώλειες και τα οποία θα έχουν διάρκεια από τρία έως και
εννέα έτη. Για απώλειες πάνω από 100.000 ευρώ εκδίδονται οµόλογα στο 50% ή στο 25% ή στο 12,5% ή στο 6% της αξίας, ανάλογα µε το εύρος της ζηµιάς και µε διάρκεια δέκα ετών.
Πιστεύουµε ότι έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγµατα και µε
δεδοµένη την αδικία που υπέστησαν οι µικροοµολογιούχοι, οι
Ανεξάρτητοι Δηµοκρατικοί Βουλευτές προτείνουµε την εν λόγω
τροπολογία µε σκοπό την αποζηµίωση των κατόχων οµολόγων
σε βάθος δεκαετίας, προστατεύοντας ταυτόχρονα το δηµόσιο
συµφέρον και αποκλείοντας τους κερδοσκόπους που αγόρασαν
οµόλογα στη δευτερογενή αγορά µετά την είσοδο της χώρας
στον µηχανισµό στήριξης τον Μάιο του 2010. Πρέπει η Κυβέρνηση να αντιµετωπίσει το συγκεκριµένο ζήτηµα.
Θα ήθελα ακόµη να επισηµάνω και τη φηµολογία που έχει αναπτυχθεί γύρω από την προστασία για τους πλειστηριασµούς της
πρώτης κατοικίας. Ακόµη και οι τράπεζες θεωρούν ότι η απελευθέρωση των πλειστηριασµών δεν χρειάζεται. Η τρόικα, όµως, επιµένει.
Εµείς, οι Ανεξάρτητοι Δηµοκρατικοί Βουλευτές, προτείνουµε
να παραµείνει το καθεστώς προστασίας της πρώτης κατοικίας.
Σε τελική ανάλυση, αν µιλάµε για κόκκινες γραµµές δεν υπάρχει
πιο κόκκινη γραµµή από έναν οικογενειάρχη ή τον οποιονδήποτε
που θα κληθεί να υπερασπιστεί το µοναδικό σπίτι του.
Και η γραµµή µεταξύ της «ανάσας» που επικαλείστε ως Κυβέρνηση µε την πύρινη οργή του κόσµου, που θα βλέπει να χάνει
την κατοικία του, είναι και πολύ λεπτή και πολύ κόκκινη!
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω πει πολλές φορές σε αρκετές παρεµβάσεις µου από αυτό εδώ το Βήµα ότι η πραγµατικότητα µας κρίνει όλους. Η πραγµατικότητα αποκαλύπτει όλα τα
επικοινωνιακά τεχνάσµατα. Η πραγµατικότητα που ζουν οι πολίτες είναι αυτή που τους καθιστά δύσπιστους απέναντι σε όλα
αυτά που λέει ότι θα κάνει, αλλά τελικά µε την πίεση της τρόικας
η Κυβέρνηση δεν κάνει. Μην υποτιµάτε άλλο την πραγµατικότητα
που ζουν οι Ελληνίδες και οι Έλληνες. Δώστε ουσιαστικές λύσεις
σε µία κοινωνία και σε µία οικονοµία που έχουν απελπισµένα
ανάγκη.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κι εµείς σας ευχαριστούµε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας
«ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία
του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής των Ελλήνων, είκοσι µαθήτριες και µαθητές και ένας εκπαιδευτικός συνοδός από το 4ο Δηµοτικό Σχολείο Περάµατος.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Έχει ζητήσει τον λόγο η Υφυπουργός κ. Βούλτεψη. Θα της
δώσω τον λόγο και αµέσως µετά θα µιλήσει ο πρώην Πρόεδρος
κ. Απόστολος Κακλαµάνης.
Ορίστε, κυρία Βούλτεψη, έχετε τον λόγο.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ (Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Απασχολώ πολύ σύντοµα το Σώµα για µια διορθωτική ανα-
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γκαία κίνηση που πρέπει να γίνει σε σχέση µε τη διάταξη που είχαµε ψηφίσει τον περασµένο Αύγουστο και που αφορούσε στην
απευθείας τιµολόγηση των διαφηµιζοµένων στα µέσα ενηµέρωσης.
Υπήρξε ένα πρόβληµα ως προς τις ηµεροµηνίες και έπρεπε
αυτές να ευθυγραµµιστούν. Έτσι, λοιπόν, ερχόµαστε µε αυτή τη
διάταξη να ευθυγραµµίσουµε την έναρξη ισχύος των επιµέρους
µεταβολών στη σχέση διαφηµιζοµένων και µέσων ενηµέρωσης,
ώστε όλα να ξεκινούν από την 1η Ιουλίου 2015. Είχε δηµιουργηθεί ένα πρόβληµα στα λογιστήριά τους, επειδή κατά λάθος είχαν
παρεισφρήσει διαφορετικές ηµεροµηνίες.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο πρώην Πρόεδρος κ. Απόστολος Κακλαµάνης.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Ελπίζω να µην έµπλεξαν τα
διπλά λογιστήρια ορισµένων επιχειρήσεων.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ (Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό): Όχι,
κύριε Πρόεδρε.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, νοµίζω ότι
κάθε ένας στην Αίθουσα αυτή που θέλει να είναι συνεπής µε την
αποστολή του θα αισθάνεται εξαιρετική δυσκολία, θα ενοχλείται
η συνείδησή του µε τον τρόπο που συνεχίζει η Βουλή των Ελλήνων να νοµοθετεί, ουσιαστικά εκβιαζόµενη, άρα ευτελιζόµενη.
Δυστυχώς, το κακό συνεχίζεται. Και δεν βλέπω, όχι µόνο από
την πλευρά της Κυβέρνησης, που έχει την κύρια ευθύνη, αλλά
και από την πλευρά του Σώµατος, κάτι που να βοηθήσει τον απλό
πολίτη να επανέλθει στη βεβαιότητα ότι αυτή είναι η Εθνική Αντιπροσωπεία που τον εκφράζει αυθεντικά, αµεσότερα από οποιαδήποτε άλλη από τις άλλες δύο διακριτές λειτουργίες της
πολιτείας. Υπάρχει ευθύνη γι’ αυτή την κατάσταση και σε αρκετούς από εµάς εδώ.
Για το συγκεκριµένο νοµοθέτηµα: Ειλικρινώς, εάν ήµουν
Υπουργός Δικαιοσύνης, θα το απέσυρα και θα καλούσα όσους
µπορούν, για να συζητηθεί. Υπάρχουν επιστηµονικές ενώσεις,
υπάρχουν ενώσεις των λειτουργών, είτε της δικαιοσύνης γενικώς, δηλαδή δικαστικών λειτουργών και εισαγγελέων, των δικηγορικών συλλόγων, υπάρχουν έγκριτοι, εξειδικευµένης γνώσης
και αρµοδιότητας, νοµικοί. Ακούσαµε πριν τον κ. Πανούση. Στο
αντικείµενό του αναγνωρίζεται από όλους µας.
Στο Βήµα αλλά και στην Επιτροπή Δηµόσιας Διοίκησης και Δικαιοσύνης τοποθετήθηκαν µετά λόγου γνώσεως Βουλευτές. Η
Επιστηµονική Υπηρεσία της Βουλής, το Επιστηµονικό Συµβούλιο
επισηµαίνει αδυναµίες σοβαρές του νοµοσχεδίου. Θα υπάρξουν
ασφαλώς προβλήµατα στην εφαρµογή του.
Και διερωτώµαι: Έχουµε δύο µείζονα προβλήµατα. Πρώτον,
και στις φυλακές της χώρας µας, αλλά και εκτός των φυλακών
υπάρχουν πλείστοι όσοι αλλοδαποί εγκληµατίες, γεγονός που θα
πρέπει και το σηµείο αυτό της απόφασης να ληφθεί υπ’ όψιν.
Διότι, σωστά ελέχθη, δεν πρόκειται για µια οδηγία που πρέπει να
ενσωµατωθεί αυτολεξεί στο εσωτερικό δίκαιο. Πρόκειται για
αποφάσεις οι οποίες µπορούν να τροποποιηθούν, µπορούν να
µην ενσωµατωθούν. Έχουµε λοιπόν αυτό.
Το δεύτερο πρόβληµα είναι ότι είµαστε σε µια εποχή, αυτήν
ιδιαίτερα τη χρονική στιγµή, όπου οι πάντες οµιλούν για διαφθορά και όπου πλείστες όσες υπηρεσίες υποτίθεται ότι έχουν
–και έχουν τουλάχιστον θεσµικά– αυτήν την αποστολή. Υπάρχει
ο Γενικός Γραµµατέας Εσόδων, που εκεί µάλιστα οι δανειστές
µας επικεντρώνουν όλη τους την προσοχή σε ό,τι αφορά τη συγκέντρωση αρµοδιοτήτων. Ουσιαστικά το 95% των αρµοδιοτήτων
του Υπουργείου Οικονοµικών είναι στη Γενική Γραµµατεία Εσόδων. Αυτή όµως καλά-καλά δεν έχει ανασυγκροτηθεί τη στιγµή
που µιλάµε. Τώρα αρχίζει και µε βάση παραγγελίες που στέλνει
στις φορολογικές αρχές καλούνται ένας-ένας όποιοι φοροφυγάδες ή ύποπτοι φοροδιαφυγής, για να δώσουν τις εξηγήσεις τους.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΓΑΚΗΣ)
Όπως σωστά µου είπε ο Γενικός Γραµµατέας του Σώµατος
Δίωξης Οικονοµικού Εγκλήµατος –µια ακόµα υπηρεσία που είναι
αποδεκατισµένη αυτήν τη στιγµή και σε προσωπικό και σε αρµοδιότητες– µε αυτόν τον τρόπο χρειάζονται εκατόν πενήντα χρό-
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νια για να ελεγχθούν όλοι εκείνοι που βρίσκονται στις καταστάσεις και όχι µόνο στη λίστα Λαγκάρντ.
Ξυπνάει και κοιµάται η Αξιωµατική Αντιπολίτευση µε αυτή,
όταν ξέρει ότι µιλάµε για λογαριασµούς της δεκαετίας του ’80
και ’90. Αλλά δεν επιµένουµε για λίστες, όπως για παράδειγµα
του επικεφαλή της Αρχής για το Ξέπλυµα Βρώµικου Χρήµατος,
που τεκµηριώνει ονοµαστικά δύο χιλιάδες οκτακόσια τόσα άτοµα
µε δηλώσεις στην εφορία 2,5 δισεκατοµµυρίων και καταθέσεις
στις ελληνικές τράπεζες πάνω από 10,5 δισεκατοµµύρια.
Δεν ξέρω εάν θα έρθει αύριο εδώ ο Υπουργός Οικονοµικών κ.
Χαρδούβελης για να µου απαντήσει σε ένα αίτηµα που επί δύο
µήνες εκκρεµεί. Πρέπει η Βουλή των Ελλήνων να ενηµερωθεί, µε
τεκµήριο µαχητό γι’ αυτήν τη διαφορά στα λεφτά που υπάρχει
µεταξύ καταθέσεων και δηλώσεων, για να φορολογηθούν. Αυτά
θεωρούνται αφορολόγητα. Έχουν διαφύγει είκοσι δύο χιλιάδες
τετρακόσιοι πενήντα. Έχει το Υπουργείο Οικονοµικών και η Τράπεζα της Ελλάδος όλους τους καταλόγους γι’ αυτούς που έχουν
τα ακίνητα στο Λονδίνο ή χρήµατα σε τράπεζες, στο Λιχτενστάιν,
ή σε offshore εταιρείες.
Αυτά, κύριε Πρόεδρε, που συµβαίνει να είστε και πρόεδρος
της επιτροπής για τον αναδροµικό έλεγχο όχι απλώς των δηλώσεων «πόθεν έσχες», αλλά και της περιουσιακής και οικονοµικής…
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Δεν είναι ο κ. Καλαντζής. Έχει αλλάξει
ο Πρόεδρος.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Συγγνώµη. Ο προκαθήµενος, ο
κ. Καλαντζής.
Και όπως ξέρετε, κύριε Πρόεδρε –γιατί προεδρεύσατε αυτής
της επιτροπής- ήταν η επιτροπή αυτή και όχι η δικαιοσύνη που
έστειλε τον άλλοτε Υπουργό, τον κ. Τσοχατζόπουλο, µε τις δύο
αντιφατικές δηλώσεις του, την αρχική και τη συµπληρωµατική,
για έλεγχο και έτσι ξεκίνησε να ξετυλίγεται το κουβάρι.
Ο λαός, όµως, θεωρεί ότι εδώ στη Βουλή το ένα ή το άλλο
κόµµα, ο ένας ή ο άλλος Βουλευτής, συγκαλύπτουν τις ανοµίες.
Κύριε Πρόεδρε, τότε οµόφωνα η Διάσκεψη των Προέδρων,
πλην ενός συναδέλφου -κατά σύµπτωση του τότε Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ, όχι του κ. Δρίτσα, ο οποίος παρίσταται εδώ- ζητήσαµε από τον κ. Τέντε -τον προϊστάµενο τώρα
της νέας υπηρεσίας για την καταπολέµηση της διαφθοράς- να
σταλεί η λίστα Λανγκάρντ στην επιτροπή που έκανε τον αναδροµικό έλεγχο, από το 1974 µέχρι το 2012, διατελεσάντων Πρωθυπουργών, Αρχηγών κοµµάτων, Υπουργών και Αναπληρωτών
Υπουργών. Διαβάζουµε αυτές τις ηµέρες για offshore κάποιου
Αρχηγού κόµµατος. Για ποιον λόγο όλες αυτές οι καταστάσεις,
όπως των offshore εταιρειών να µην είναι σε αυτήν την επιτροπή,
ώστε να τις δείτε δεκατέσσερις Κοινοβουλευτικοί, από τη µία
άκρη ως την άλλη του Κοινοβουλίου; Θα χαριστεί οποιοσδήποτε
από αυτούς; Έτσι θα συγκαλυφθεί η ανοµία του οποιουδήποτε,
ακόµα κι αν οι περισσότεροι το θελήσουν; Δεν ξέρω, δεν το πιστεύω, δεν το φαντάζοµαι!
Πέρασε, όµως, από τη Βουλή το άρθρο 210 –φανταστείτε, οι
περισσότεροι ούτε το διάβασαν, γιατί δεν ήταν πρακτικά δυνατόόπου καταργείται αυτή η επιτροπή και δηµιουργείται µία άλλη
πενταµελής, κύριε Πρόεδρε, από δύο Αντιπροέδρους του Σώµατος -δηλαδή ένας από την Πλειοψηφία, ένας από την Αξιωµατική
Αντιπολίτευση- δύο δικαστές και έναν υποδιοικητή της Τράπεζας
της Ελλάδος, η οποία θα ασχοληθεί µε εξήντα χιλιάδες δηλώσεις
«πόθεν έσχες», που µε διάφορους νόµους και υπηρεσίες, όπως
η Αρχή για το Ξέπλυµα Βρώµικου Χρήµατος, επαναλαµβάνονται
µέχρι τώρα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Τίποτα δεν έκαναν, κύριε Πρόεδρε.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Εσείς δεν φταίτε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Όχι. Λέω πως δεν έκαναν τίποτα.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Φυσικά δεν έκαναν τίποτα.
Κύριε Πρόεδρε, εσείς το ξέρετε άριστα ως πρώην πρόεδρος
της επιτροπής αυτής. Μόνο αυτή η επιτροπή µπορεί, αρκεί να
της δοθούν τα µέσα και να µην υπάρχει από τον εκάστοτε Πρωθυπουργό -τον ίδιο ή το περιβάλλον του- καµµία ανάµειξη, είτε
ως προς τον Αντιπρόεδρο που θα είναι επικεφαλής είτε ως προς
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τη λειτουργία της.
Το Σώµα ανέχτηκε και δυστυχώς ψηφίστηκε αυτό από εκατόν
σαράντα δύο συναδέλφους, εκ των οποίων εβδοµήντα ένας –το
έκαναν, πιστεύω, αφελώς, επιπολαίως- και δεν έχω κάτι συγκεκριµένο για κάποιον εξ αυτών. Ψήφισαν, λοιπόν, µία διάταξη, µε
την οποία καταργήθηκε ο έλεγχος για δύο χρόνια πριν αναλάβει
κανείς το καθήκον του Πρωθυπουργού, του Υπουργού κ.λπ..
Μάλιστα για την πρώτη δήλωση ο απών τώρα Υπουργός εισήγαγε τροπολογία, αλλά δεν εµφανίστηκε να την υποστηρίξει. Την
υποστήριξε ο γιατρός στο επάγγελµα, Αναπληρωτής τότε
Υπουργός Εσωτερικών σε άσχετο νοµοσχέδιο, περί µετανάστευσης. Αναφέρει πως µόνο η πρώτη δήλωση ελέγχεται ως προς το
αληθές, δηλαδή τα παραστατικά. Εκεί, όπως ξέρετε περιορίζονται οι ορκωτοί ελεγκτές. Πάρτε τα παραστατικά, να δούµε αν
είναι έτσι. Από εκεί και πέρα; Για τα άλλα, των εποµένων ετών;
Για ποιον λόγο; Μπορεί δηλαδή, κανείς να γίνεται Πρωθυπουργός, Υπουργός, Αρχηγός κόµµατος χωρίς να θέλουµε να ξέρουµε τη διαδροµή του µέχρι εκεί; Ντροπή!
Γι’ αυτό, κύριε Πρόεδρε, εγώ πιστεύω ότι αυτό το νοµοσχέδιο,
καλύτερα προετοιµασµένο, µε ουσιαστική συζήτηση στην επιτροπή, θα µπορούσε να έλθει στη Βουλή, στην Ολοµέλεια, όντως
σε µία συνεδρίαση.
Κάνει λάθος η Αντιπολίτευση εδώ. Η Αντιπολίτευση, αλλά και
οι Βουλευτές που στηρίζουµε την Κυβέρνηση πρέπει να επιµένουµε να εφαρµοστούν το Σύνταγµα και ο Κανονισµός. Kαι στις
συνεδριάσεις στην επιτροπή –όχι µόνο πέντε, αλλά όσες απαιτούνται, όπως λέει το Σύνταγµα- να γίνεται αυτή η συζήτηση και
ο, λέξη προς λέξη, έλεγχος και η διόρθωση, αν χρειάζεται, και
όχι µόνο να έχουµε εδώ λόγους που «τους παίρνει ο αέρας». Παρακολουθούσα την κ. Κανέλλη, που έλεγε πολύ σοβαρά πράγµατα, αλλά µε την πίεση του χρόνου δεν ήταν δυνατό να καταλάβει κανείς απολύτως περί τίνος επρόκειτο.
Άρα, λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, εγώ κάνω αυτή τη στιγµή έκκληση. Δεν είναι δυνατόν αυτός ο λαός να προχωρήσει σε καταστάσεις που µπορεί να αποδειχθούν εθνικώς επικίνδυνες –το
τονίζω αυτό- χωρίς να έχει τη εκτίµηση που πρέπει να υπάρχει
υπό τέτοιες συνθήκες στην όποια ηγεσία του.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένως το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε, κύριε
Πρόεδρε.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Αυτά ήθελα να πω, κύριε Πρόεδρε, και επιφυλάσσοµαι.
Σε ό,τι αφορά την αρχή του νοµοσχεδίου λέω «ναι», αλλά έχει
πλείστες όσες ατέλειες και φοβούµαι ότι δεν θα είναι δυνατό να
προχωρήσουµε χωρίς προβλήµατα, διότι δεν σεβόµαστε ούτε
την Ευρωπαϊκή Σύµβαση των Δικαιωµάτων του Ανθρώπου. Διατηρούµε στην Ελλάδα αντικειµενική ποινική ευθύνη και όταν µεν
έλεγαν από το Βήµα πολλοί «δεν πληρώνω, δεν πληρώνω», είχε
νόηµα. Τώρα, όµως, δεν µπορούµε να είµαστε σ’ όλη την Ευρώπη η µόνη χώρα που πάµε στη φυλακή κάποιον που αντικειµενικά δεν έχει. Επίσης, δεν υπάρχει ούτε κίνητρο για όποιον
είναι συνεπής οφειλέτης.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε, κύριε
Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, θέλετε τον λόγο για να υπερασπιστείτε την
τροπολογία σας για τρία λεπτά;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Μάλιστα, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ορίστε, έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Ευχαριστώ πολύ,
κύριε Πρόεδρε. Θα είµαι σύντοµος.
Θέλω να αναφερθώ στην τροπολογία µε γενικό αριθµό 1970
και ειδικό αριθµό 123, που αφορά στην περίπτωση της µη υπαγωγής αυθαιρέτων κατασκευών που έχουν κριθεί µε τελεσίδικες
και αµετάκλητες αποφάσεις δικαστηρίων ως αυθαίρετες κατασκευές, για να µην έχουµε προβλήµατα νοµιµότητας στην πορεία.
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Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε, κύριε
Υπουργέ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: Ο κ. Σκρέκας δεν θα έλθει; Υποτίθεται ότι συζητάµε εδώ…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Θα έλθει. Σήµερα είναι
στη Σµύρνη. Αύριο θα είναι εδώ.
Τον λόγο έχει ο κ. Ρήγας.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητάµε σήµερα πολύ σοβαρές τροπολογίες, οι οποίες εντάχθηκαν στο νοµοσχέδιο του
Υπουργείου Δικαιοσύνης. Κάναµε χθες την παρατήρηση ότι η
διαδικασία αυτή δεν µας τιµά και κυρίως υποβαθµίζει και τη σηµασία των τροπολογιών. Εν πάση περιπτώσει, επειδή όλα τα ζητήµατα που ρυθµίζουν είναι κρίσιµα για τους Έλληνες πολίτες
και για το µέλλον της ελληνικής οικονοµίας, µπαίνω στην ουσία
των τροπολογιών.
Θα ήθελα να ξεκινήσω από την τροπολογία που ρυθµίζει τις
ληξιπρόθεσµες οφειλές προς την τράπεζα και να πω τα εξής:
Βρισκόµαστε ως χώρα στην πορεία εξόδου από το µνηµόνιο και
ουσιαστικά στην πορεία εξόδου από µία πολύχρονη, βαθιά, πολύπλευρη κρίση. Κάνουµε τα τελευταία βήµατα για να περάσουµε σε µια εντελώς διαφορετική φάση, όπου η χώρα µας θα
είναι πιο ανεξάρτητη από λεπτοµερείς οδηγίες που υποχρεωτικά
η εξάρτησή µας από τους δανειστές µάς επέβαλε να υιοθετούµε.
Η χώρα µας θα είναι πιο ισχυρή όσον αφορά τα οικονοµικά της
δεδοµένα, πιο ώριµη ως πολιτικό σύστηµα από τις εµπειρίες της
κρίσης αυτής και µ’ αυτά τα δεδοµένα σχεδιάζουµε την επόµενη
µέρα.
Αυτήν τη στιγµή συζητούνται τροπολογίες, νοµοθετικές πρωτοβουλίες, οι οποίες έρχονται να υλοποιήσουν δεσµεύσεις που
αναλάβαµε και οι οποίες έχουν να κάνουν µε επανόρθωση, µε
διόρθωση, µε αποκατάσταση αδικιών και στρεβλώσεων που δηµιούργησε η κρίση στην ελληνική οικονοµία.
Ήδη εχθές εκδόθηκε η εγκύκλιος που αφορά τις ληξιπρόθεσµες οφειλές προς το δηµόσιο και προς τα ασφαλιστικά ταµεία.
Είναι µια ρύθµιση γενναία. Είναι µια ρύθµιση η οποία θα έλεγα
ότι δίνει µια τελευταία ευκαιρία, αλλά χρυσή ευκαιρία σε όσους
θα αξιοποιήσουν τις ρυθµίσεις και θα προσπαθήσουν να εξοφλήσουν τις οφειλές τους προς το δηµόσιο και τα ασφαλιστικά ταµεία. Είναι γενναία η ρύθµιση, γιατί δίνει τη δυνατότητα ακόµα
και σε αυτούς που η κρίση τους έχει κυριολεκτικά γονατίσει να
κάνουν µια προσπάθεια ρύθµισης των συγκεκριµένων οφειλών.
Γνωρίζουµε ότι η τρόικα και σε αυτό το σηµείο, µε µια αδικαιολόγητη ιδεοληπτικού χαρακτήρα εµµονή, εµπόδιζε την ρύθµιση
αυτή. Δεν είναι, όµως, µόνο η αντίθεση που είχε η τρόικα. Είναι
η εικόνα που έχουµε στείλει όλα αυτά τα χρόνια ως πολιτικό σύστηµα, και ως διοίκηση αλλά και ως κοινωνία, για το πώς εννοούµε την εκπλήρωση των υποχρεώσεών µας απέναντι στο
κράτος και στα ασφαλιστικά ταµεία.
Η κρίση επιδείνωσε την κατάσταση. Η κρίση αφαίρεσε εισόδηµα από τους Έλληνες. Η κρίση γονάτισε την οικονοµία και κατ’
επέκταση τους επαγγελµατίες, τις επιχειρήσεις, όλον τον εµπορικό και επιχειρηµατικό κόσµο.
Έτσι, δηµιουργήθηκαν οφειλές και απέναντι στο δηµόσιο και
απέναντι στα ασφαλιστικά ταµεία και απέναντι στις τράπεζες,
επειδή δεν είχαν τη δυνατότητα -αντικειµενικά- οι οφειλέτες να
ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. Αυτό είναι το ένα κοµµάτι, το ένα µέρος της αλήθειας, το ένα τµήµα αυτών που αποτελούν τους συνολικούς οφειλέτες.
Υπάρχουν όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι και άλλοι, οι
οποίοι διαχρονικά έχουν υιοθετήσει µια κουλτούρα, την οποία
και εµείς σε ένα µεγάλο βαθµό ως πολιτικό σύστηµα καλλιεργήσαµε, οι λεγόµενοι µπαταχτσήδες. Υπήρχαν πριν την κρίση και
υπάρχουν και σήµερα.
Αν δει κάποιος πότε δηµιουργήθηκαν προς τα ασφαλιστικά ταµεία οι οφειλές, θα δει ότι το 60% των οφειλών δηµιουργήθηκε
πριν από την κρίση, τότε που δεν υπήρχε λόγος που κάποιος δεν
πλήρωνε τις οφειλές του. Γιατί δεν υπήρχε η συνείδηση, γιατί
είχε καλλιεργηθεί η άποψη: «Δεν πειράζει, και τις εισφορές µου
να µην δώσω, θα έρθει κάποια φιλολαϊκή κυβέρνηση και θα µε
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εντάξει σε κάποιο ταµείο, θα παίρνω µία σύνταξη και θα παίρνω
και ΕΚΑΣ και θα παίρνω και επικουρικές, γιατί ο κρατικός προϋπολογισµός θα έρχεται και θα καλύπτει µονίµως την τρύπα».
Έτσι, λοιπόν, σήµερα, την ώρα της κρίσης, έπεσε ο πέλεκυς
επί δικαίου και αδίκων και είµαστε υποχρεωµένοι να κάνουµε µία
ακόµα ρύθµιση, η οποία είναι οριζόντια και άδικη εποµένως –
όλες οι οριζόντιες ρυθµίσεις είναι άδικες– γιατί δεν κατορθώσαµε ποτέ να εξειδικεύσουµε και να εξατοµικεύσουµε ποιος είναι
ο κάθε οφειλέτης.
Είναι, όµως, µία ευκαιρία την οποία πιστεύω ότι πρέπει να αξιοποιήσουν οι οφειλέτες και να υπαχθούν σε αυτήν τη ρύθµιση.
Αναφέροµαι πάντα στη ρύθµιση η οποία είναι σε ισχύ και την
οποία υπενθυµίζω ότι δεν υπερψήφισε η Αξιωµατική Αντιπολίτευση, λέγοντας «παρών».
Έρχοµαι τώρα στα θέµατα των οφειλών προς τις τράπεζες.
Εδώ γίνεται µια σοβαρή προσπάθεια να υπάρξει µια ρύθµιση για
τις ληξιπρόθεσµες οφειλές προς τις τράπεζες οι οποίες αφορούν
περίπου εκατόν ογδόντα χιλιάδες επιχειρήσεις και επαγγελµατίες, εκ των οποίων οι εκατόν εξήντα πέντε χιλιάδες αφορούν µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις, που συµπεριλαµβάνονται στη
ρύθµιση και έχουν τζίρο κύκλου εργασιών µέχρι 2.500.000 και οι
υπόλοιπες δεκαπέντε χιλιάδες έχουν να κάνουν µε τις µεγάλες
επιχειρήσεις τις οποίες και συµπεριλαµβάνει η ρύθµιση.
Γίνεται, λοιπόν, µια προσπάθεια τα λεγόµενα κόκκινα δάνεια
και οφειλές προς τις τράπεζες να ρυθµιστούν.
Οι οφειλές αυτές έχουν δηµιουργηθεί διαχρονικά. Έχουν,
όµως, αυξηθεί κατά την περίοδο της κρίσης. Και εδώ, όµως, αν
δείτε τα στατιστικά στοιχεία τι θα παρατηρήσετε; Όπως και µε
το χρέος προς το δηµόσιο και µε το χρέος προς τα ασφαλιστικά
ταµεία, αυτές οι οφειλές προς τις τράπεζες δεν αυξήθηκαν µόνο
κατά τη διάρκεια της κρίσης. Τα στατιστικά στοιχεία λένε ότι από
το 2003 µέχρι το 2008 διπλασιάστηκαν οι ληξιπρόθεσµες οφειλές
προς το δηµόσιο κατ’ αντίστοιχο τρόπο και προς τις τράπεζες.
Και το δεύτερο κύµα διπλασιασµού ήρθε από το 2009 µέχρι το
2013.
Άρα, και εδώ -και προ της κρίσης- υπήρχε τεράστιο πρόβληµα
οφειλών προς τις τράπεζες και προς το δηµόσιο.
Γιατί συνέβαινε αυτό; Όχι µόνο γιατί κάποιοι ήταν κακοπληρωτές -που και αυτό ισχύει- αλλά γιατί οι τράπεζες σε παλαιότερες
εποχές δεν εξέταζαν τη βιωσιµότητα των επιχειρήσεων προκειµένου να τις χρηµατοδοτήσουν. Έπαιζαν τα δικά τους παιχνίδια
–όχι µόνο οι ιδιωτικές τράπεζες, κατά κύριο λόγο οι κρατικές τράπεζες- έκαναν πολιτικά ρουσφέτια στη λογική των δανειοδοτήσεων και έδιναν θαλασσοδάνεια σε επιχειρήσεις οι οποίες έτσι
κι αλλιώς δεν ήταν βιώσιµες, µε αποτέλεσµα να µην µπορούν να
εκπληρώσουν τα δάνειά τους.
Ερχόµαστε, λοιπόν, σήµερα να τα ρυθµίσουµε µε έναν τρόπο
που, δεδοµένων όλων των στοιχείων και της συγκυρίας, θα έλεγα
ότι είναι ο καλύτερος δυνατός. Ακούω ότι για άλλη µια φορά
υπάρχει αυτήν τη στιγµή κυρίαρχη θέση των τραπεζών. Και αυτό
µε µια πρώτη ανάγνωση φαίνεται ότι είναι έτσι.
Εµείς, όµως, και κατά τη συζήτηση που κάναµε στο πλαίσιο
του δικού µας τοµέα οικονοµίας και ανάπτυξης βάλαµε κάποιες
δικλίδες. Είπαµε, λοιπόν, ότι ναι µεν οι τράπεζες θα πρέπει να
έχουν λόγο στη ρύθµιση των δανείων, όµως θα πρέπει να υπάρχουν κάποιες δικλίδες έτσι ώστε και οι τράπεζες να µην αυθαιρετούν, δηλαδή να µην είναι απόλυτα στο χέρι τους ποια δάνεια
θα ρυθµίζουν και ποια όχι. Θα υπάρχει µια αυξηµένη εποπτεία
και έλεγχος από επιτροπή, η οποία προβλέπεται και της οποίας
ο ρόλος θα πρέπει να γίνει πολύ πιο συγκεκριµένος, έτσι ώστε ο
νόµος να εφαρµόζεται µε πολύ πιο ορθό τρόπο.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Κύριε Ρήγα, είναι και
ο Κώδικας Δεοντολογίας.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ: Θα έρθω και σε αυτό.
Υπάρχουν, όµως, κάποια δεδοµένα τα οποία κάποιοι τα αγνοούν σήµερα. Εξαιτίας της κρίσης και εξαιτίας τους παρελθόντος
που περιέγραψα πριν από λίγο, οι τράπεζες σήµερα εκούσες
άκουσες µπήκαν σε µια διαδικασία ελέγχου και εποπτείας. Δεν
µπορούν να κάνουν, λοιπόν, σήµερα οι τράπεζες αυτά που έκαναν πριν από λίγα χρόνια, γιατί εκτός από την εποπτεία της Τρά-
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πεζας της Ελλάδας υπάρχει και η εποπτεία του ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας, υπάρχει και η εποπτεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, υπάρχει ο Κώδικας Δεοντολογίας
πλέον ο οποίος προβλέπει τον τρόπο, τα βήµατα και τα κριτήρια
µε τα οποία χορηγείται ή ρυθµίζεται ένα δάνειο. Εποµένως, όσοι
µε αόριστο τρόπο λένε ότι οι τράπεζες κρίνουν κατά απόλυτο
υποκειµενικό τρόπο τις περιπτώσεις, δεν είναι αληθές.
Υπάρχουν, λοιπόν, δικλίδες ασφαλείας που υποχρεώνουν τις
τράπεζες -και είναι και προς το συµφέρον τους- να κάνουν ρυθµίσεις µε τρόπο αντικειµενικό έτσι ώστε να ρυθµίζουν δάνεια βιώσιµων επιχειρήσεων, επιχειρήσεων που αν τους δοθεί µια στήριξη, θα µπορέσουν να ορθοποδήσουν, θα µπορέσουν να διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας, θα µπορέσουν να συµβάλλουν ουσιαστικά στην επανεκκίνηση της ελληνικής οικονοµίας.
Δεν θα ήθελα να µπω σε λεπτοµέρειες. Αυτό θα το κάνουµε
αύριο στις ρυθµίσεις αυτών των τραπεζών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ολοκληρώστε, κύριε
Ρήγα.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ: Θα ολοκληρώσω, κύριε Πρόεδρε.
Θα ήθελα να πω, όµως, κύριε Υπουργέ, ότι έχουµε µιλήσει για
ένα ολοκληρωµένο πλαίσιο παρεµβάσεων το οποίο αφορά αυτό
που ήδη έγινε µε τα ληξιπρόθεσµα χρέη προς το δηµόσιο και τα
ασφαλιστικά ταµεία, µε αυτό που γίνεται σήµερα µε τα κόκκινα
δάνεια κι επίσης κάτι ακόµα το οποίο περιµένει η ελληνική κοινωνία, το περιµένουµε γιατί το έχουµε ζητήσει ως προτεραιότητα
και κυρίως το περιµένουν οι συνεπείς οφειλέτες: Θα πρέπει, λύνοντας τα εµπόδια που ξέρουµε ότι υπάρχουν για να µην θεωρηθούν ως κρατικές ενισχύσεις, να υπάρξει το ταχύτερο δυνατό
-επεξεργασµένο σωστά κι έχοντας λύσει όλα τα προβλήµατα µε
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή- νοµοσχέδιο το οποίο θα διευκολύνει
τους οφειλέτες οι οποίοι είναι συνεπείς. Σε αυτήν την κοινωνία
κάποια στιγµή έχουµε χρέος να σκεφτούµε και αυτούς που κάνουν ό,τι είναι δυνατόν, έχοντας περιορισµένο εισόδηµα, για να
είναι εντάξει απέναντι στις υποχρεώσεις τους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ωραία. Και µε αυτό κλείσατε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ: Είναι αυτοί οι οποίοι κρατούν όρθια σήµερα την ελληνική οικονοµία.
Γι’ αυτό, λοιπόν, εµείς θεωρούµε ότι είναι θετική η ρύθµιση.
Χρειάζεται, όµως, να συµπληρωθεί όλο αυτό το παζλ των παρεµβάσεων που έχουµε σήµερα.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο Πρόεδρος της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ.
Κουβέλης.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Είναι και η δική µου εισήγηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ασφαλώς και θα την κάνετε την εισήγησή σας.
ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αναµφισβήτητα υπάρχει το τεράστιο πρόβληµα του δηµοσίου χρέους, το οποίο δεν είναι βιώσιµο και πρέπει οπωσδήποτε να αναδιαρθρωθεί.
Δεν επανέρχοµαι σήµερα στο ζήτηµα αυτό, διότι µακρόν έχει
τεθεί και στο δηµόσιο διάλογο και µάλιστα µε την ειδικότερη
πρόταση, ότι ανεξάρτητα από τις διαφωνίες, τις αντιθέσεις, τις
αντιπαραθέσεις –δικαιολογηµένες στο πλαίσιο της δηµοκρατικής
λειτουργίας του πολιτεύµατος των κοµµάτων- πρέπει να υπάρξει
ο ελάχιστος κοινός τόπος, προκειµένου να διεκδικηθεί η αναδιάρθρωση του δηµοσίου χρέους, το οποίο εάν δεν αναδιαρθρωθεί, νοµίζω, πέρα από κάθε πρόσχηµα, ότι είµαστε υποχρεωµένοι
να συµφωνήσουµε πως δεν µπορεί και να εξυπηρετηθεί.
Από την άλλη πλευρά, όµως, υπάρχει το ιδιωτικό χρέος για το
οποίο µόνο αποσπασµατικές ενέργειες έχουν µέχρι τώρα καταγραφεί και δεν έχει αντιµετωπιστεί ως ένα ενιαίο όλο. Και αυτό
διότι το ιδιωτικό χρέος έχει τρία µεγέθη που το προσδιορίζουν:
Είναι οι ληξιπρόθεσµες οφειλές προς το δηµόσιο, µε την όποια
ρύθµιση έχει γίνει. Είναι τα κόκκινα δάνεια, τα οποία σήµερα συζητούνται µε την υπ’ όψιν τροπολογία. Και υπάρχουν και τα στεγαστικά δάνεια.
Αυτά τα τρία µεγέθη, κύριε Πρόεδρε και κύριοι συνάδελφοι,
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προσδιορίζουν την έννοια του ιδιωτικού χρέους, το οποίο δεν
µπορεί να παρωθείται στο περιθώριο του πολιτικού ενδιαφέροντος.
Έρχοµαι, όµως, σήµερα στα κόκκινα δάνεια. Η ρύθµιση έχει
ένα βασικό στοιχείο: Το κριτήριο της βιωσιµότητας. Όµως, κύριε
Υπουργέ, ποιος κρίνει τη βιωσιµότητα; Οι τράπεζες κατά τη ρύθµιση. Και δεν επιλέγει η Κυβέρνηση για την αξιολόγηση του εάν
υπάρχει ή δεν υπάρχει βιωσιµότητα, να ιδρυθεί, να θεσπιστεί, µια
αρχή, µια δοµή, η οποία δεν θα έχει σχέση µε τις τράπεζες και
θα εξασφαλίζει την ανεξαρτησία της κρίσης, όπως για παράδειγµα γίνεται στην Ιρλανδία. Διότι αν και πάλι οι τράπεζες είναι
εκείνες οι οποίες θα κρίνουν τη βιωσιµότητα, είναι βέβαιο ότι η
βιωσιµότητα θα ελαστικοποιείται ανάλογα µε τις επιδιώξεις, αλλά
και τις διεκδικήσεις που έχουν κάθε φορά οι τράπεζες για τα δικά
τους συµφέροντα.
Εµείς υποστηρίξαµε ότι ένα δεύτερο κριτήριο που πρέπει να
υπάρχει –και το είχε αποδεχτεί αρχικά η συγκυβέρνηση- είναι ότι
κανένας δεν θα πληρώνει για τη ρύθµιση του οποιουδήποτε χρέους µε ποσό που θα ξεπερνά το 30% της εισοδηµατικής του δυνατότητας.
Δηλαδή, κύριε Πρόεδρε, το 30% του όποιου εισοδήµατος των
πολιτών πρέπει να µένει ανέπαφο, να προστατεύεται και από κει
και πάνω να γίνεται η οποιαδήποτε ρύθµιση. Και αυτό το στοιχείο
απουσιάζει.
Κύριε Υπουργέ, έρχεται και η τροπολογία, την οποία έχουµε
καταθέσει, αναφορικά µε τη ρύθµιση του τεράστιου ζητήµατος
των µικροοµολογιούχων.
Οι µικροοµολογιούχοι είναι γνωστό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι ήσαν οι πλέον καλοπροαίρετοι πολίτες, αφού εµπιστεύθηκαν τα χρήµατά τους στα κρατικά οµόλογα. Δεν πήραν τα
χρήµατά τους να φύγουν στο εξωτερικό. Με σχέση εµπιστοσύνης προς το ελληνικό δηµόσιο έβαλαν τα λεφτά τους, τις µικροαποταµιεύσεις τους, προϊόν αιµατηρών –αν θέλετε- οικονοµιών
και πήραν τα οµόλογα. Και αιφνιδίως υπήρξε ένα κούρεµα που
αποµείωσε τα οµόλογα αυτών των µικροοµολογιούχων σε ποσοστό 53%. Με τη ρύθµιση που έγινε -η οποία φτάνει το 2040, 2042,
αν δεν απατώµαι- η αποµείωση, κύριε Πρόεδρε, έφτασε στο 75%.
Εµείς, οι Βουλευτές της Δηµοκρατικής Αριστεράς, καταθέσαµε µία τροπολογία, η οποία θέλει, επιχειρεί να αποκαταστήσει,
κατά το δυνατόν, τα πράγµατα, να περιορίσει την αδικία, η οποία
έγινε σε βάρος αυτών των πολιτών, να αποκαταστήσει αυτούς
τους ανθρώπους. Μάλιστα, είναι µία πρόταση που στην εξειδίκευσή της δεν στερείται και ρεαλισµού, ενός ρεαλισµού που έχει
απόλυτη επαφή και µε τη δηµοσιονοµική πραγµατικότητα της
χώρας.
Έχουµε, κύριε Πρόεδρε και κύριοι συνάδελφοι, περιπτώσεις
µικροοµολογιούχων που πήραν στα χέρια τους οµόλογα για αποζηµίωση η οποία τους εδόθη όταν απολύθηκαν από συγκεκριµένες δηµόσιες υπηρεσίες.
Κύριε Υπουργέ, το αντιλαµβάνεστε; Σε κάποιον, ο οποίος απολύθηκε, αντί να δώσουν τη νοµοθετηµένη, την προβλεπόµενη
από το νόµο αποζηµίωση, του έδωσαν οµόλογα, τα οποία, όµως,
κουρεύτηκαν και µάλιστα µε ένα κούρεµα που ξεκίνησε από το
53% για να φτάσει στο 75%. Τι νοµίζετε; Ότι δεν πρέπει να γίνει
αποκατάσταση αυτών των ανθρώπων; Αυτοί δεν είναι οι πλούσιοι
πολίτες. Αυτοί δεν είναι εκείνοι, οι οποίοι κέρδισαν και αύξησαν
την περιουσιακή τους κατάσταση, στη διάρκεια µάλιστα, κύριε
Υπουργέ, της κρίσης. Είναι αυτοί, οι οποίοι –ας το επαναλάβωµε σχέση απόλυτης εµπιστοσύνης προς το ελληνικό δηµόσιο,
προς την έκφραση, δηλαδή, της πατρίδας τους, ενεπιστεύθησαν
τα χρήµατά τους και πήραν οµόλογα του ελληνικού δηµοσίου.
Γνωρίζω τον αντίλογο. Θα µου πείτε ότι υπάρχει µία απόφαση
του Συµβουλίου της Επικρατείας. Και δεν είναι µόνο µία, είναι περισσότερες της µίας. Θα αποφύγω την οποιαδήποτε κριτική στην
όποια απόφαση το Συµβουλίου της Επικρατείας για λόγους που
έχουν σχέση µε τον τρόπο που αντιµετωπίζω την ελληνική δικαιοσύνη. Τον κριτικό µου λόγο, βέβαια, τον έχω, τις κριτικές µου
απόψεις τις έχω, όπως έχω τις κριτικές µου απόψεις και για
άλλες αποφάσεις του Συµβουλίου της Επικρατείας, για αποφάσεις οι οποίες ρύθµισαν µε διαφορετικό τρόπο καταστάσεις που
έχουν σχέση µε την οικονοµική κατάσταση των πολιτών, οι οποίοι
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αδικήθηκαν κατάφωρα και µάλιστα κατά παράβαση συνταγµατικών κανόνων και συνταγµατικών ρυθµίσεων.
Όµως, σας λέω χαρακτηριστικά -το γνωρίζετε, ο αρµόδιος
Υπουργός Δικαιοσύνης είστε- ότι υπάρχουν αποφάσεις του γερµανικού δικαστηρίου, υπάρχει απόφαση του αυστριακού δικαστηρίου, που εδέχθησαν, κύριε Πρόεδρε, οι αποφάσεις αυτές
ότι Γερµανοί πολίτες ή πολίτες της Αυστρίας ουσιαστικά εξαπατήθηκαν, διότι προσήλθαν µε σχέση εµπιστοσύνης να αγοράσουν κρατικά οµόλογα µιας άλλης χώρας, την κατάσταση των
οποίων χωρών ουδείς τούς την είπε µε την ακρίβεια που θα
έπρεπε να γνωρίζει αυτός που πάει να αγοράσει οµόλογα για να
αποφασίσει αν θα τα πάρει ή αν δεν θα τα πάρει, αν είναι υψηλού
κινδύνου, αν είναι µεσαίου κινδύνου, αν είναι χαµηλού κινδύνου,
για να χρησιµοποιήσω και διατυπώσεις που περιλαµβάνονται και
στα κείµενα αυτών των δικαστικών αποφάσεων.
Πέρα, όµως, από τις δικαστικές αποφάσεις, νοµίζω -χωρίς να
κλονίζονται τα θεµέλια της δηµοσιονοµικής πραγµατικότητας της
χώρας- ότι αυτή η ρύθµιση που σας προτείνεται µε την τροπολογία της Δηµοκρατικής Αριστεράς δεν στερείται ρεαλισµού,
έχει -ας το επαναλάβω- απόλυτη επαφή µε τη δηµοσιονοµική
πραγµατικότητα και τις δηµοσιονοµικές δυνατότητες της χώρας,
όπως αυτές σήµερα βρίσκονται, και πρέπει να την υιοθετήσετε.
Η περαιτέρω διαιώνιση αυτής της κατάστασης προσβάλλει. Και
προσβάλλει όχι µόνο τους πολίτες, αλλά και τη σχέση της ηθικής
που πρέπει να έχει η πολιτεία µε τους πολίτες.
Κύριοι της Κυβέρνησης, κύριε Υπουργέ, περιµένουµε να υιοθετήσετε την πρόταση. Επαναλαµβάνω, είναι πρόταση λογική,
είναι πρόταση δίκαιη, είναι πρόταση η οποία, εν µέρει τουλάχιστον, θα αποκαταστήσει την κατάφωρη αδικία, η οποία έγινε για
τους µικροοµολογιούχους.
Κύριε Υπουργέ, εδώ θα κριθείτε. Θα κριθεί το κατά πόσο η Κυβέρνηση αντιλαµβάνεται τη δηµοσιονοµική αντιµετώπιση των
πραγµάτων µε σχέση εµπιστοσύνης και δικαιοσύνης έναντι των
πολιτών. Η τροπολογία που κατέθεσε η Δηµοκρατική Αριστερά,
σας βοηθά, αν θέλετε, να αντιµετωπίσετε το θέµα και να την κάνετε αποδεκτή.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε Πρόεδρε.
Τον λόγο έχει η εισηγήτρια του ΣΥΡΙΖΑ η κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ως προς τα άρθρα του νοµοσχεδίου, θα επαναλάβω ότι διαλαµβάνονται διατάξεις που είναι ύποπτες και οι οποίες σας επιτρέπουν και επιτρέπουν γενικά να
ιδρυθούν επιχειρήσεις απονοµής χάριτος ή µετρίασης της ποινής ανάλογα µε την υπόθεση.
Σας είπα και κατά τη διάρκεια της επιτροπής ότι υπάρχουν δηµοσιεύµατα του Ιουλίου 2014, µε τα οποία καταγράφεται και καταγγέλλεται µια επιχείρηση τακτοποίησης ηµετέρων µέσα από
την απονοµή χάριτος. Τα καταθέτω στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα δηµοσιεύµατα, τα
οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Πρέπει να εξηγήσετε, µε βάση αυτά τα στοιχεία που δεν έχουν
καµµία σχέση µε την δικαιοπολιτική στόχευση και αποστολή της
διαδικασίας χάριτος, πώς δροµολογείτε µια διαδικασία επέκτασης της δυνατότητας χάριτος σε σχέση και µε αποφάσεις άλλων
κρατών-µελών.
Ελπίζω οι πρώτοι που θα επωφεληθούν από τις διαδικασίες
αυτές να µην είναι οι καταδικασθέντες για εγκλήµατα διαφθοράς
και διασπάθισης δηµοσίου χρήµατος από δικαστήρια άλλων ευρωπαϊκών κρατών.
Σας είπαµε, επίσης, εισηγητικά -το επαναλαµβάνω, γιατί είναι
αδύνατον, φυσικά, να αναφερθώ σε ένα-ένα τα άρθρα- ότι είναι
αδιανόητα τα άρθρα εκείνα µε τα οποία επιτρέπετε την αναπροσαρµογή της ποινής επί τα βελτίω, χωρίς συνεκτίµηση παραµέτρων οι οποίες είναι καθοριστικές για την βαρύτητα της ποινικής
αξίωσης της πολιτείας.
Σας είπαµε, επίσης, εισηγητικά -δεν απαντήσατε τίποτα γι’
αυτά τα θέµατα, βεβαίως- ότι δε νοείται διαδικασία διαβούλευ-
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σης µεταξύ Εισαγγελέως Πρωτοδικών και αρµοδίων αρχών
άλλων χωρών. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγµα στην Ποινική Δικονοµία και συνιστά διαδικασία η οποία διαρρηγνύει τον πυρήνα των
εγγυήσεων της Ποινικής Δικονοµίας, της ποινικής προδικασίας
και της ποινικής διαδικασίας, αφού εγκαθιδρύει µια προφορική
επικοινωνία µεταξύ αρχών, της οποίας µάλιστα δεν υπάρχει εγγύηση ότι λαµβάνει γνώση ο ενδιαφερόµενος.
Τέλος, σας είπαµε ότι κακώς επιβαρύνετε τον Εισαγγελέα
Πρωτοδικών µε µια πρωτόγνωρη διαδικασία, όταν οι Εισαγγελείς
Πρωτοδικών της χώρας είναι εγκαταλελειµµένοι στην πραγµατικότητα να αντιµετωπίζουν εκατοντάδες χιλιάδες δικογραφίες
χωρίς υποστήριξη, πολλές φορές ακριβώς για να µη διερευνώνται ορισµένες δικογραφίες και να χάνονται στον όγκο του φόρτου εργασίας.
Λέγοντας αυτά, σας ξεκαθαρίζω ότι στα περισσότερα άρθρα
του νοµοσχεδίου σας εµείς θα απόσχουµε της ψηφοφορίας, διαµαρτυρόµενοι ακριβώς για τον πρόχειρο, ανεύθυνο και πραγµατικά σκανδαλώδη τρόπο µε τον οποίο επιθυµείτε και επιταχύνετε
τη νοµοθέτηση σε τόσο σοβαρά ζητήµατα. Από εκεί και πέρα, θα
καταγράψουµε την αρνητική µας ψήφο σε συγκεκριµένα άρθρα
που τα θεωρούµε και ιδιαιτέρως προβληµατικά στον πυρήνα
τους.
Λέγοντας αυτά και δεδοµένης της αλλοπρόσαλλης διαδικασίας που έχει υιοθετηθεί, θα µου επιτρέψετε να τοποθετηθώ επί
της αρχής για τρεις από τις τροπολογίες που αποτελούν στην
πραγµατικότητα και νοµοσχέδια. Πρόκειται για την τροπολογία
που αφορά τα επιχειρηµατικά δάνεια και τα δάνεια επαγγελµατιών, την τροπολογία που αφορά τη µερική εφαρµογή δικαστικών
αποφάσεων οι οποίες αφορούν τις περικοπές που είχαν γίνει στα
µέλη των Ενόπλων Δυνάµεων, των Σωµάτων Ασφαλείας αλλά και
στους δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς και την τροπολογία που αφορά τη διαφήµιση στα µέσα ενηµέρωσης που
διαπίστωσα ότι η αρµοδία Υπουργός επιχείρησε να αποφύγει ως
προς την ουσία της και ως προς την καταβολή της.
Πρώτη τροπολογία: επιχειρηµατικά δάνεια και δάνεια επαγγελµατιών. Επισηµαίνω ότι ακόµα δεν έχουµε ακούσει αρµόδιο
Υπουργό να τοποθετείται και να την παρουσιάζει, αν και είµαστε
ήδη στη δεύτερη ηµέρα συζήτησης. Επισηµαίνω ακόµη ότι ζητήσαµε να συζητηθεί η τροπολογία στην επιτροπή και το απορρίψατε εσείς, οι κυβερνητικοί Βουλευτές, οι οποίοι επισπεύδετε
αυτήν την τροπολογία. Πρόκειται στην πραγµατικότητα για µια
τροπολογία µε την οποία παραδίδετε «γη και ύδωρ» στους τραπεζίτες, αφού τους αναγνωρίζετε τη διακριτική ευχέρεια να αποφασίζουν ποια επιχείρηση θα επιβιώσει και ποια θα πεταχθεί στον
Καιάδα. Εγκαταλείπετε, δηλαδή, επιχειρηµατίες και ελεύθερους
επαγγελµατίες στο έλεος των τραπεζών και των τραπεζιτών,
όπως ακριβώς έχετε κάνει µε τους πολίτες, µε αποτέλεσµα πάρα
πολλοί απ’ αυτούς όχι απλώς να βιώνουν ακραίες συνθήκες απόγνωσης και εξαθλίωσης, αλλά να οδηγούνται και σε αυτοκτονίες.
Σε ποιους τραπεζίτες τώρα εσείς παραδίδετε το µέλλον των
επιχειρήσεων και των ελευθέρων επαγγελµατιών; Στους ίδιους
τραπεζίτες µε τους οποίους ανταλλάσσετε εξυπηρετήσεις,
στους ίδιους τραπεζίτες και στις διοικήσεις τραπεζών που χορήγησαν εκατοντάδες εκατοµµύρια ευρώ ως δάνεια στα κόµµατά
σας µε εγγύηση τη µελλοντική κρατική επιδότηση –δηλαδή, ουσιαστικά παραβίασαν τους κανόνες για τη διασφάλιση εγγυήσεων για τους τραπεζίτες για τη χορήγηση δανείων- στους ίδιους
τραπεζίτες που απαλλάξατε µε αντισυνταγµατική, εκπρόθεσµη
τροπολογία τριών Βουλευτών της Νέας Δηµοκρατίας –να µην τα
ξεχνάµε αυτά- τον Απρίλιο του 2013, στους ίδιους τραπεζίτες για
τους οποίους καταγγέλλεται όχι µόνο από το ΣΥΡΙΖΑ αλλά ήδη
και από το Γενικό Επιθεωρητή Δηµόσιας Διοίκησης ότι τους ωφελήσατε παρά το καθήκον σας και παρά τον νόµο.
Καταθέτω στα Πρακτικά το έγγραφο του κ. Ρακιντζή, στον
οποίον είχαµε παραδώσει και τη «Μαύρη Βίβλο της Ντροπής»,
όπου καταγράφουµε αυτά τα αίσχη σας.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου
καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Πρέπει να συνεννοηθούµε, διότι όταν κάναµε τη διαδικασία
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έρευνας για τη λίστα Λαγκάρντ -στην οποία εµπλέκεται επίσης ο
όµιλος EFG, εµπλέκεται δηλαδή η Eurobank- τι διαπιστώσαµε;
Ως µέλη διοικήσεων τραπεζών ουσιαστικά τοποθετούνται οι αποτυχόντες πολιτευτές σας, πρώην Βουλευτές σας, πρώην στελέχη
των Υπουργείων σας.
Να αναφέρω τον κ. Πλασκοβίτη, εµπλεκόµενο στη λίστα Λαγκάρντ και ψευδορκήσαντα στην επιτροπή, ο οποίος είναι µέλος
του διοικητικού συµβουλίου της Τράπεζας της Ελλάδος; Τον κ.
Γεωργακόπουλο, πρώην γενικό γραµµατέα του Υπουργείου Οικονοµικών, που τώρα είναι σε εταιρεία ακινήτων της Τράπεζας
Πειραιώς; Τον κ. Πρωτόπαπα; Τον κ. Παπουτσή, ο οποίος τοποθετήθηκε εκπρόσωπος της Ελλάδας στην Παγκόσµια Τράπεζα;
Τον κ. Ζανιά, πρώην Υπουργό Οικονοµικών και πρώην Πρόεδρο
του Συµβουλίου Οικονοµικών Εµπειρογνωµόνων του Υπουργείου
Οικονοµικών, ο οποίος έγινε πρόεδρος της Ένωσης Ελληνικών
Τραπεζών; Να αναφέρω τον κ. Μάναλη που ορίσατε ειδικό διαχειριστή της ΕΡΤ, τον απαλλάξατε από τη διαχειριστική του ευθύνη και εν συνεχεία µεταπήδησε στην Attica Bank; Ή να αναφέρω την αντίστροφη διαδικασία αποκατάστασης σε κυβερνητικές θέσεις τραπεζιτών, µε προεξάρχον παράδειγµα βέβαια τον
κ. Παπαδήµο που έγινε και Πρωθυπουργός της χώρας µέσα από
µία διαδικασία συνταγµατικής εκτροπής;
Δεν εγγυάστε την ισότητα και τη διαφάνεια στη χορήγηση των
επιχειρηµατικών δανείων και στην παρακολούθησή τους. Αυτό
που καταγράφεται είναι ότι κάποιοι παίρνουν δάνεια χωρίς εγγυήσεις ή µε ανεπαρκείς εγγυήσεις, την ίδια ώρα που άλλοι
ασφυκτιούν. Αυτό που καταγράφεται είναι ότι αυτοί τους οποίους εξυπηρετείτε πάλι µε τροπολογίες -όπως η τροπολογία για
τα µέσα ενηµέρωσης- είναι οι ίδιοι που βρίσκονται να φοροδιαφεύγουν.
Καταθέτω το δηµοσίευµα της εφηµερίδας «ΤΟ ΒΗΜΑ» για
τους καυτούς λογαριασµούς της λίστας Λαγκάρντ, όπου αναφέρεται πρώτη-πρώτη η περίπτωση δύο εκδοτών, κατασκευαστών.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Δεν ξέρετε ποιοι είναι; Δεν είναι οι ίδιοι που θέλατε να ωφελήσετε µε την τροπολογία του Αυγούστου για τα µέσα ενηµέρωσης, η οποία παρασιωπήθηκε απ’ όλα τα συστηµικά µέσα και
στην οποία φέρνετε τώρα τροπολογία, που πολύ γενικώς επιχείρησε να παρουσιάσει η κ. Βούλτεψη;
Θα κάνουµε ότι δεν καταλαβαίνουµε σε σχέση µε τις αποκαλύψεις για το όργιο φοροαποφυγής που είχε στηθεί –που έχει
στηθεί- θεσµικά στο Λουξεµβούργο; Θα κάνουµε ότι δεν καταλαβαίνουµε σε σχέση µε την προνοµιακή µεταχείριση συγκεκριµένων επιχειρήσεων, που είναι άµεσα σχετιζόµενη µε τη διαπλοκή των κυβερνητικών συνιστωσών και στελεχών µε αυτές;
Θα κάνουµε ότι δεν καταλαβαίνουµε ότι στο εξωτερικό βρίσκονται µη φορολογηµένα δυσθεώρητα ποσά επιχειρηµατιών
που εδώ χρεοκόπησαν τις επιχειρήσεις τους; Ή θα εγκαταλείψουµε εκείνους οι οποίοι αντιµετωπίζουν τη δυσκολία και τον
ορυµαγδό φορολογικών υποχρεώσεων που έχετε επιβάλει; Θα
τους βάλουµε στην ίδια θέση µε εκείνους που βρίσκονται διαρκώς ωφεληµένοι;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Ζωή, κανένα όνοµα θα µας πεις;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Παρακαλώ, όχι διακοπές.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κατέθεσε σχετική µηνυτήρια
αναφορά ο Κοινοβουλευτικός µας Εκπρόσωπος, ο κ. Κουρουµπλής, στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου και ελπίζω η Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου να επιδείξει την ίδια ζέση και διάθεση
διερεύνησης αυτού του πάρα πολύ σηµαντικού θέµατος που έχει
να κάνει και µε τη δυσχερή κατάσταση, στην οποία κάποιοι περιήγαγαν τη χώρα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Είδαµε και τις προηγούµενες καταγγελίες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Παρακαλώ!
Κι εσείς, κυρία Κωνσταντοπούλου ολοκληρώστε, παρακαλώ.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Θέλω λίγο χρόνο, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Όχι πολύ όµως.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ.
Η δική µας θέση είναι ξεκάθαρη. Έχει αποτυπωθεί στην πρώτη
πρόταση νόµου που καταθέσαµε τον Αύγουστο του 2012 σε
σχέση µε την ανακούφιση των υπερχρεωµένων νοικοκυριών, των
υπερχρεωµένων πολιτών.
Μια πρόταση νόµου που απορρίψατε, ενώ περιλάµβανε την
διαγραφή χρεών για εκείνους που δεν είχαν τη δυνατότητα και
εγγύηση µη επιβάρυνσης για µεγαλύτερο τµήµα από το 30% των
ετησίων αποδοχών των πολιτών.
Καταθέσαµε, όµως, και αναλυτικά παρουσίασε ο Πρόεδρος
του ΣΥΡΙΖΑ στη Θεσσαλονίκη, πριν από ελάχιστο χρόνο, τη δική
µας αντίληψη γι’ αυτό που ονοµάζουµε µια σύγχρονη σεισάχθεια, µια νέα σεισάχθεια που θα περιλάβει, κατά περίπτωση, διαγραφή µέρους των οφειλών για όσους δανειολήπτες είναι κάτω
από το όριο της φτώχειας και ως γενική αρχή αναπροσαρµογή
των οφειλών έτσι ώστε η συνολική εξυπηρέτησή τους σε τράπεζες, δηµόσιο και ασφαλιστικούς οργανισµούς να µην ξεπερνά το
ένα τρίτο του ετήσιου εισοδήµατος.
Έχουµε καταθέσει συγκεκριµένη πρόταση για τη σύσταση δηµοσίου ενδιάµεσου φορέα –δεν µπορεί οι τράπεζες να κάνουν
αυτήν τη δουλειά- διαχείρισης του ιδιωτικού χρέους και όχι βέβαια µία «κακή» τράπεζα, αλλά αντίθετα ένα διαχειριστή κάθε
τύπου ληξιπρόθεσµης οφειλής προς τις τράπεζες και ελεγκτή
των τραπεζών, τις οποίες έχετε αφήσει ανεξέλεγκτες, ως προς
την εφαρµογή των συµφωνηµένων ρυθµίσεων.
Επειδή είναι λίγος ο χρόνος, επιφυλάσσοµαι να επεκταθώ αναλυτικότερα, ως προς αυτήν την τροπολογία, στη δευτερολογία
µου και έρχοµαι σε ένα δεύτερο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Όχι, κυρία Κωνσταντοπούλου.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Δύο λεπτά δώστε µου, κύριε
Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Όχι. Όλοι οι άλλοι εισηγητές µίλησαν από οκτώ λεπτά µέχρι δεκαπέντε λεπτά. Και το
δεκαπέντε ξέρετε ότι είναι υπερβολικό. Θα ήθελα να ολοκληρώσετε εντός τριάντα δευτερολέπτων.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, δώστε µου ενάµισι λεπτό και θα ολοκληρώσω. Θα αναφερθώ τηλεγραφικά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Θα σας κρατήσω το
χρόνο από τη δευτερολογία σας αργότερα.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Το ζήτηµα της εφαρµογής των
δικαστικών αποφάσεων, το οποίο τίθεται από την τροπολογία την
οποία φέρνετε για τα µέλη των Ενόπλων Δυνάµεων, των Σωµάτων Ασφαλείας και τους δικαστικούς λειτουργούς, αποκαλύπτει
την αντίληψή σας σε σχέση µε την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης.
Δυστυχώς, δεν θέλετε µία ανεξάρτητη δικαιοσύνη, δεν θέλετε να
υποχρεώνεστε στην εφαρµογή των δικαστικών αποφάσεων. Θέλετε µία «α λα καρτ» από την Κυβέρνησή σας εφαρµογή των δικαστικών αποφάσεων, όπως αυτή που εγγυηθήκατε µε την επιστολογραφία σας προς το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, όπου ουσιαστικά είπατε –υπέγραψε ο κ. Σαµαράς, ο κ. Στουρνάρας και
ο κ. Προβόπουλος- ότι για όποιες δικαστικές αποφάσεις που
αφορούν ακύρωση περικοπών ή ακύρωση αποκρατικοποιήσεων
τίθενται εµπόδια στην ολοκλήρωση του προγράµµατος, δηλαδή
του µνηµονίου, θα υπάρξουν αντίµετρα της Κυβέρνησης. Δηλαδή
επιφυλάσσετε στον εαυτό σας το προνόµιο να εφαρµόζετε όποια
απόφαση θέλετε, όπως θέλετε και όποτε θέλετε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Ολοκληρώνω µε µία φράση.
Γι’ αυτόν τον λόγο αρνείστε να εφαρµόσετε δικαστικές αποφάσεις, όπως αυτές που έχουν δικαιώσει εργαζοµένους της ΕΡΤ
και σας υποχρεώνουν σε επαναπρόσληψη και καταβολή των
αποδοχών τους, όπως αυτές έχουν δικαιώσει σχολικούς φύλακες, τις καθαρίστριες του Υπουργείου Οικονοµικών, αλλά ακόµη
και την απόφαση του Αρείου Πάγου για το χαράτσι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστώ πολύ. Ολοκληρώσατε.
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ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κλείνω, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Μα όλο κλείνετε και δεν
κλείνετε.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Τώρα κλείνω, λέγοντάς σας το
εξής: Προφανώς -και αυτό καταδεικνύεται και από την αντιµετώπισή σας για τις αποδοχές των δικαστικών λειτουργών- έχετε µία
αντίληψη που σας δίνει το δικαίωµα να θεωρείτε ότι µπορείτε να
χειραγωγείτε τη δικαιοσύνη.
Εµείς σας έχουµε πει και το έχουµε πει σε όλους τους τόνους
ότι ενδεείς δικαστές είναι επιρρεπείς δικαστές. Εσείς θέλετε τέτοιους δικαστές, είναι ξεκάθαρο. Όµως, σας το είπε και ο κ. Κοντονής χθές, εµείς θα σταθούµε εγγυητές και αταλάντευτα θα
σας θέτουµε προ των ευθυνών σας για την εγγύηση της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Τον λόγο έχει η κ. Κούβελα.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΟΥΒΕΛΑ: Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, θα ξεκινήσω από τη διαπίστωση του οξύµωρου σχήµατος
µέσω του οποίου η Κυβέρνηση επέλεξε να προωθήσει την τροπολογία για τη ρύθµιση των κόκκινων δανείων για επιχειρήσεις
και ελεύθερους επαγγελµατίες. Ενώ θα µπορούσε η συγκεκριµένη τροπολογία να είναι νοµοσχέδιο από µόνη της και να προκαλούσε διαβούλευση ανάλογη της σηµαντικότητας του ζητήµατος, η Κυβέρνηση αποφάσισε να κατατεθεί εκπρόθεσµα, προκειµένου να αποφευχθεί ακόµα και η στοιχειώδης συζήτηση στις
επιτροπές του Κοινοβουλίου.
Για όποιον όµως είναι ενήµερος για τη λογική και το περιεχόµενο της τροπολογίας η εξέλιξη αυτή δεν προκαλεί εντύπωση,
καθώς αν κρίνει από το ποιοι εξυπηρετούνται µέσω αυτής θα του
ήταν σαφές ότι η Κυβέρνηση θα καλούσε µόνο τις διοικήσεις των
τραπεζών για να διαβουλευτεί, πράγµα βέβαια περιττό, καθώς
είναι εµφανές ότι αυτή η διαβούλευση συνέβη και φυσικά όχι σε
κάποια κοινοβουλευτική επιτροπή. Και ενώ εχθές έγινε και η επίσηµη συνάντηση της Κυβέρνησης µε τους διοικητές των τεσσάρων συστηµικών τραπεζών, µια σειρά φορείς δεν κλήθηκαν ποτέ
για διαβούλευση.
Οι πολίτες στη συντριπτική τους πλειοψηφία δεν έχουν τίποτα
να περιµένουν από τη ρύθµιση αυτή. Επιγραµµατικά θα αναφέρω
τα εξής: Τα κοινωνικά κριτήρια απουσιάζουν παντελώς. Η κοινωνική συνοχή, η ανακούφιση της κοινωνίας από την ανθρωπιστική
κρίση που έχουν προκαλέσει οι ασκούµενες πολιτικές είναι θέµατα τα οποία είναι εµφανές ότι δεν αφορούν την Κυβέρνηση.
Σχετικά µε το ποιος φορέας θα αποφασίζει και µε ποια κριτήρια, η απάντηση είναι ενδεικτική του στρατηγικού προσανατολισµού της Κυβέρνησης. Την απόφαση για τη ρύθµιση των δανείων, σύµφωνα µε την τροπολογία που συζητάµε, την παίρνουν
αποκλειστικά οι τράπεζες. Τα κριτήρια δεν προσδιορίζονται στην
τροπολογία. Δηλαδή, η κάθε τράπεζα θα αποφασίζει µε βάση µία
λίστα δικών της κριτηρίων και εργαλείων ποια από αυτά θα χρησιµοποιήσει κατά περίπτωση και κατά βούληση, µέσα βέβαια από
τις δεκατέσσερεις τεχνικές που προβλέπει ο Κώδικας Δεοντολογίας της Τράπεζας της Ελλάδος.
Ένα επιπλέον εντυπωσιακό στοιχείο της τροπολογίας είναι η
ρύθµιση των χρεών προς δηµόσιους οργανισµούς δανειοληπτών
για τους οποίους οι τράπεζες αποφασίζουν ότι αξίζει να ρυθµιστούν τα χρέη τους. Με τη ρύθµιση αυτή οι τράπεζες επεµβαίνουν έµµεσα και στη δηµοσιονοµική πολιτική του κράτους.
Προκλητική είναι και η απαλλαγή από φόρους και τέλη των επίδοξων αγοραστών των επιχειρήσεων που οι τράπεζες θα κρίνουν
ότι δεν χρειάζεται να σωθούν και θα πωλούνται µε fast track διαδικασία.
Βέβαια η επιθυµία των διοικήσεων των τραπεζών, από ό,τι
έδειξε και η χθεσινή συνάντηση της Κυβέρνησης µε τους τέσσερεις διοικητές των τραπεζών, είναι η πώληση στεγαστικών δανείων σε διεθνή funds, µε ό,τι αυτό συνεπάγεται, δηλαδή την
αφόρητη πίεση και το ανελέητο κυνήγι στους δανειολήπτες.
Είναι προφανές από την τροπολογία αυτή ότι στην αντίληψη
της Κυβέρνησης οι τράπεζες αποτελούν πλέον τον κεντρικό και
αποφασιστικό πυλώνα της ελληνικής οικονοµίας και ότι οι επιχει-
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ρήσεις της πραγµατικής οικονοµίας θα πρέπει να έχουν µια
σχέση εξάρτησης από αυτές. Η εξάρτηση αυτή θα δηµιουργήσει
και νέα φαινόµενα διαφθοράς.
Με αυτή τη διαδικασία, επίσης, οι τράπεζες θα αποφασίζουν
για την αναδιάρθρωση ολόκληρων κλάδων της οικονοµίας, έµµεσα δηλαδή για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Η
Κυβέρνηση, τελικά, µε την τροπολογία αυτή, που δίνει τόσο µεγάλη δύναµη στις τράπεζες, δεν λύνει αλλά στην ουσία παρατείνει το πρόβληµα των κόκκινων δανείων.
Η δική µας πρόταση είναι στον αντίποδα όλων των παραπάνω.
Εµείς εµµένουµε στην πρόταση που δηµοσίως έχουµε καταθέσει
και πάνω στην οποία έχουµε διαβουλευτεί πολύ ευρύτερα από
όσο η Κυβέρνηση για τη συγκεκριµένη ρύθµιση. Η δική µας η
πρόταση ξεκινάει από δύο παραδοχές: Πρώτον, πρέπει να δοθεί
λύση που να έχει συγκεκριµένο πλαίσιο, το οποίο υποχρεωτικά
θα εφαρµόζουν οι τράπεζες και θα βασίζεται σε απολύτως κοινωνικά κριτήρια. Δεύτερον, θα λαµβάνεται υπ’ όψιν η δυνατότητα
του δανειολήπτη να αποπληρώνει τα χρέη του αλλά και η µεταβολή στην αξία των περιουσιακών στοιχείων τα οποία αποκτήθηκαν µε τα χρήµατα του δανείου.
Ήδη έχουµε καταθέσει στη Βουλή νοµοθετική ρύθµιση για την
επ’ αόριστο παράταση της αναστολής στους πλειστηριασµούς
πρώτης κατοικίας αξίας άνω των 300 χιλιάδων ευρώ και επίσης
νοµοθετική ρύθµιση που απαγορεύει πώληση ή εκχώρηση σε µη
αναγνωρισµένους τραπεζικούς οργανισµούς ή επιχειρήσεις δικαιωµάτων, δανειακών συµβάσεων και εµπράγµατων ασφαλειών.
Κύριοι Βουλευτές, το ζήτηµα του ιδιωτικού χρέους είναι πολύ
σοβαρό για να αντιµετωπίζεται αποσπασµατικά µε επιµέρους
ρυθµίσεις και χωρίς κοινωνικά κριτήρια, όπως επιλέγει όψιµα να
το αντιµετωπίσει η Κυβέρνηση. Στις τράπεζες που είναι συµµέτοχες, αν όχι υπεύθυνες, για τη δηµιουργία του προβλήµατος,
δεν νοείται να δίνεται λευκή επιταγή για τη διαχείριση του ζητήµατος του ιδιωτικού χρέους, το οποίο προσεγγίζει το επίπεδο
του ετήσιου ΑΕΠ της χώρας µας.
Εµείς προκρίνουµε τη δηµιουργία ενδιάµεσου φορέα δηµόσιου χαρακτήρα, ο οποίος θα αναλάβει να αντιµετωπίσει στο σύνολό του το ζήτηµα του ιδιωτικού χρέους µε κοινωνικά κριτήρια,
προκειµένου να ανακουφιστούν οι υπερχρεωµένες επιχειρήσεις,
οι ελεύθεροι επαγγελµατίες, καθώς και τα νοικοκυριά.
Ταυτόχρονα, να έρθουν στην επιφάνεια αυτοί που µπορούν,
αλλά δεν πληρώνουν τις υποχρεώσεις τους και αναµένουν να
κρυφτούν πίσω από οριζόντιες ρυθµίσεις, σαν αυτές που προωθεί η Κυβέρνηση µε τη συγκεκριµένη τροπολογία.
Κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης, πέντε χρόνια λιτότητας,
µνηµονίων και καταστροφικών πολιτικών ήταν αρκετά. Σταµατήστε να νοµοθετείτε εναντίον της κοινωνίας και αποφασίστε να
οδηγήσετε τη χώρα συντεταγµένα σε εκλογές, όπως σας προέτρεψε ο Αλέξης Τσίπρας, για να αλλάξει η Κυβέρνηση. Για να
έρθει η Κυβέρνηση της Αριστεράς και να µπορέσουµε να αντιµετωπίσουµε τη φτώχεια και την δυστυχία του λαού, να του δώσουµε ελπίδα και αυτοπεποίθηση, όραµα και προοπτική. Να
σχεδιάσουµε και να υλοποιήσουµε µαζί µε το λαό ένα ελπιδοφόρο µέλλον για τον ίδιο και την πατρίδα µας.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Εµείς ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ζητήσει ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών
κ. Σταϊκούρας και µετά θα µιλήσετε εσείς, κύριε Βούτση.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, δεν υπάρχει µετά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Θέλετε να προηγηθείτε;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Με συγχωρείτε, µπορώ να σας πω
κάτι;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ασφαλώς.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Έχουµε Κοινοβουλευτική Οµάδα τώρα
στη µία το µεσηµέρι. Θα αποχωρήσουµε, αλλιώς δεν γίνεται, καταλάβατε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Τον λόγο έχει ο κ. Βούτσης για οκτώ λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Ευχαριστώ.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: Και εγώ µετά, για να φύγουµε
µαζί.
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ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε
Υπουργέ, κύριε Πρόεδρε, ζούµε πραγµατικά στιγµές εκφυλισµού
της διαδικασίας της Βουλής -τονίστηκε αυτές τις ηµέρες, τονίζεται συνεχώς, δεν ιδρώνει το αυτί της Κυβέρνησης- µε τα νοµοσχέδια που έρχονται εν είδει τροπολογιών. Κάτι δείχνει αυτό,
κάποιοι βιάζονται να τακτοποιήσουν καταστάσεις εν όψει σοβαρών αλλαγών, τις οποίες και οι ίδιοι αισθάνονται ότι επέρχονται,
αλλά δεν µπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση και θα πρέπει
να πάρετε την ευθύνη σας.
Θέλω να πω µόνο –και ο κ. Τραγάκης πρέπει να το έχει υπ’ όψιν
του- ότι χθες που ξεκίνησε εδώ η συζήτηση, αµέσως προηγούµενα που υπήρχε κοινοβουλευτικός έλεγχος απαντήθηκαν δύο
από τις οκτώ ερωτήσεις. Έχουµε όλα τα στοιχεία όλων των
µηνών. Τον τρέχοντα µήνα απαντήθηκαν το 32% των ερωτήσεων
στον κοινοβουλευτικό έλεγχο. Το να επαναλαµβάνει συνεχώς το
Προεδρείο, η Διάσκεψη των Προέδρων ή κατά µόνας σε Υπουργείο, ότι «εγώ σέβοµαι τους συναδέλφους και έρχοµαι» κ.λπ., δεν
οδηγεί πουθενά. Ο εκφυλισµός είναι απόλυτος και υπάρχουν ευθύνες γι’ αυτόν τον εκφυλισµό της διαδικασίας.
Δεύτερον, είναι σαφές ότι βρισκόµαστε µπροστά σε µία διελκυστίνδα για συζήτηση της Κυβέρνησης µε τους εταίρους δανειστές κ.λπ.. Πέφτουν τα χαστούκια το ένα µετά το άλλο και αυτό
διότι δεν υπάρχουν συγκεκριµένες κόκκινες γραµµές. Από αυτό
το Βήµα ο κύριος Πρωθυπουργός έδωσε το δικαίωµα στην τελευταία γενικευµένη συζήτηση που έγινε να µας λένε ότι έχετε
αναγνωρίσει πλέον σε όλα τα επίπεδα το «περί βιωσιµότητας του
χρέους».
Ήταν ένα βήµα που δεν το είχε κάνει ο κύριος Πρωθυπουργός.
Ενώ ο κ. Βενιζέλος σεµνύνεται επ’ αυτού, λόγω της δικής του εµπλοκής περί του PSI, εδώ και δύο χρόνια θεωρεί ότι πράγµατι
είναι βιώσιµο το χρέος, ο κύριος Πρωθυπουργός δεν το είχε
κάνει. Το έκανε από αυτό εδώ το Βήµα. Τον ακολούθησε ο κ.
Χαρδούβελης, λέγοντας τα απίστευτα, ότι ανελλιπώς όλα µας τα
χρέη και όλες µας τις –εν πάση περιπτώσει- εκκρεµότητες θα τις
εξασφαλίσουµε.
Έρχονται τώρα και µας λένε: Εφόσον είναι βιώσιµο το χρέος,
ούτε καν αυτά που είχε υποσχεθεί το 2012 το Eurogroup προς
εσάς, ας πούµε, δεν θα τα δώσουν. Την ίδια ώρα από τα πιο επίσηµα χείλη -και έχει σχέση και µε τις τροπολογίες που συζητάµεακούγεται πως «οι πλούσιοι στην πατρίδα σας δεν πληρώνουν,
φοροδιαφεύγουν, εισφοροδιαφεύγουν, έχουν γεµίσει τις τράπεζες του Λουξεµβούργου, έχουν γεµίσει όλες τις λίστες παντού».
Μας βγαίνουν κι από πάνω! Χρησιµοποιούν την άκρως ταξική µεροληπτική πολιτική της παρούσας Κυβέρνησης που δεν αγγίζει
τον πλούτο, σε συνδυασµό µε την άκρως επικίνδυνη και ανεύθυνη οµολογία, ακόµη και σε επίπεδο Πρωθυπουργού, ότι είναι
βιώσιµο το χρέος, για να κλείσουν τη δαγκάνα, να κλείσουν ας
πούµε επάνω από τη χώρα, αυτόν τον εκβιασµό, αυτήν την απειλή. Και δεν έρχονται κιόλας. Λένε «απαντήστε γραπτά και θα
δούµε πότε θα έρθουµε για να συζητήσουµε µαζί σας».
Την ίδια ώρα, βεβαίως, συζητάτε για το ασφαλιστικό και τολµά
ο κ. Βρούτσης να λέει πως αυτό το οποίο έβγαλε «Η ΑΥΓΗ» εν
προκειµένω –διότι και άλλες εφηµερίδες έχουν βγάλει άλλα
πράγµατα, ας πούµε το µνηµόνιο περί το νέο ασφαλιστικό- είναι
περίπου εθνικός κίνδυνος το ότι το δηµοσιοποίησε η εφηµερίδα.
Συζητάτε για υγεία ανάλογα µε τα ένσηµα -αυτά τα φοβερά που
είπε χθες ο κ. Σπυρόπουλος- συζητάτε για τους πλειστηριασµούς
πρώτης κατοικίας, για απολύσεις. Δεν χάνει ευκαιρία ο κ. Μητσοτάκης κάθε ηµέρα να λέει για τις απολύσεις, για τα εργασιακά
κ.λπ..
Τι δείχνουν όλα αυτά; Ότι ακόµη και την πιο κρίσιµη στιγµή
στην οποία βρισκόµαστε τώρα και έχει καταρρεύσει εντελώς και
η αφήγηση -το success story της Κυβέρνησης για το πώς θα πήγαιναν τα πράγµατα και καθώς υπάρχει και εµπλοκή ακόµη στη
συζήτηση, µεθοδευµένη ή λιγότερο µεθοδευµένη, µε τους εταίρους δανειστές- επιµένετε σε κάτι το οποίο είναι και στην καρδιά
αυτών των νοµοθετηµάτων που µας φέρατε εδώ. Επιµένετε να
κρατάτε µία απόσταση, µία βαθιά περιφρόνηση, θα έλεγα, προς
τον άνθρωπο, προς τον πολίτη. Δεν έχουν ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα αυτές οι «αποκαταστάσεις» των αδικιών, τις οποίες κάνετε κάτω και από την πίεση της κοινωνίας, του δικού µας προ-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

γράµµατος που εξαγγείλαµε κλπ. και που τις φέρνετε µε τροπολογίες εδώ. Ακόµη και σε αυτά τα επιµέρους ζητήµατα που προσπαθείτε να προσεγγίσετε για να λύσετε ζητήµατα που αφορούν
τον πολίτη, δεν έχετε στο κέντρο σας τον άνθρωπο, τον πολίτη,
την εξυπηρέτησή του, την ιδιαιτερότητά του, την ταξική, την κοινωνική εισοδηµατική του στάση, αλλά αντίθετα έχετε στο µυαλό
σας –και αναλύθηκε προηγούµενα από όλους τους εισηγητές
µας και τους οµιλητές- τις τράπεζες που έχουν σπροεξάρχοντα,
ας πούµε ρόλο. Μία επιφανειακή ικανοποίηση αποφάσεων της
δικαιοσύνης, που και αυτές µε έναν τρόπο µεροληπτικό, επιλεκτικό φέρνετε στην επιφάνεια. Έχετε υπ’ όψιν σας µία οριζόντια
πάντοτε διευθέτηση, που περιφρονεί ακριβώς τον άνθρωπο, τον
πολίτη.
Χρησιµοποιείτε την απίστευτη λέξη, µε µεγάλη βαρύτητα, «θυσίες». Μετά τη σωτηρία της πατρίδας, συνεχώς λέτε και µας λέτε
-παντού και µέσα σε αυτήν την Αίθουσα- ότι πρέπει επιτέλους οι
θυσίες των ανθρώπων, των πολιτών να µην πάνε χαµένες, κάτι
να γίνει. Να παρθούν κάποιες αποφάσεις.
Έχετε υπ’ όψιν σας πως η έννοια της θυσίας εµπεριέχει µέσα
της –ανοίξτε όποιο λεξικό θέλετε- την έννοια του εθελοντικού και
όχι τους µικροοµολογιούχους παραδείγµατος χάριν που τους
θυσιάσατε µε το κεφάλι κάτω, µε έναν µπαλτά, οι οποίοι είχαν
επενδύσει σε τι; Στα κρατικά οµόλογα. Ούτε επιχειρηµατίες ήταν,
ούτε µεγαλοεπενδυτές, ούτε προσπάθησαν να κερδοσκοπήσουν,
τίποτε.
Ποια θυσία; Μιλάτε εσείς για θυσίες; Ποια κατηγορία απ’ όλες
αυτές έχει συναινέσει στις άγριες περικοπές που έγιναν και που
τώρα σε ένα µικρό ποσοστό αποκαθιστάτε και µάλιστα ρίχνοντας
τα βάρη σε επόµενες πολιτικές καταστάσεις, κυβερνήσεις κ.λπ.;
Είναι δυνατόν για τους µικροοµολογιούχους –µόνο σ’ αυτό το
ζήτηµα θα αναφερθώ, γιατί έχω εξαντλήσει το µεγαλύτερο
µέρος του χρόνου µου- να µην λαµβάνετε υπ’ όψιν σας ότι το
ελάχιστο που θέλει η χώρα µας για την ανασυγκρότηση, όποτε
και εάν ξεκινήσει αυτή -ουσιαστικά από χθες έπρεπε να είχε ξεκινήσει, αν ήταν δυνατόν- για την επανεκκίνηση της οικονοµίας,
για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής καταστροφής, για να
κερδίσει πραγµατικά το στοίχηµα µε το µέλλον για τη νέα γενιά,
αυτό το πράγµα δεν θα στηριχθεί 100% στην πίστη του απλού
πολίτη προς το δηµόσιο, προς το κράτος, προς ενδεχόµενες
οµολογίες, οµόλογα, εσωτερικούς δανεισµούς, συναινετικούς
πάντοτε κ.λπ., που θα γίνουν; Είναι δυνατόν αυτό το εργαλείο
της παραγωγικής ανασυγκρότησης, αυτό το εργαλείο της εθνικής οικονοµικής πολιτικής, όσο έχει µείνει στα περιθώριά της, να
το καταστρέφετε; Είναι δυνατόν να το καταστρέφετε µε τις είκοσι οκτώ δηλώσεις του κ. Βενιζέλου, που τους είπε µε έναν
τρόπο ότι θα υπάρξει µία αναπλήρωση αυτών που έχασαν και
χθες ακούγονταν έξω απ’ αυτήν την Αίθουσα –όλοι ήµασταν µάρτυρες- να φωνάζουν «ψεύτες, ψεύτες»;
Τι θα πούµε, τι θα πείτε σε αυτόν τον κόσµο; Τι θα πείτε µεθαύριο, όταν τους ζητήσετε ή τους ζητήσουµε να συνεισφέρουν
όλοι, για να µπορέσει η χώρα µε έναν τρόπο διαφανή, αναπτυξιακό, να προχωρήσει; Τι θα τους πείτε; Θα σας πουν, «µα, καλά,
είναι δυνατόν, εδώ εσείς µας κοροϊδέψατε, µας τα πήρατε όλα».
Δεν σας απασχολεί καθόλου; Βλέπετε όλες τις πτέρυγες της
Βουλής να έχουν καταθέσει τροπολογίες, να έχουν καταθέσει
χαρτιά, να γίνονται διαβουλεύσεις, προσεγγίσεις και δεν µπαίνετε σε αυτήν τη συζήτηση;
Κύριε Υπουργέ των Οικονοµικών, περισσότερο αφορά εσάς,
δεν µπαίνετε καν σε αυτήν τη συζήτηση για τους µικροοµολογιούχους; Τι θα πείτε σε αυτούς τους ανθρώπους; Δεν λέτε τίποτα;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ: Θα πούµε, όχι όµως αυτά που λέτε
εσείς.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Περιµένουµε να ακούσουµε µε αγωνία,
κύριε Ρήγα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ολοκληρώστε, κύριε
Βούτση.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Είναι σαφές ότι –και αυτό το κάναµε εµείς µε τις προτάσεις
νόµων τις οποίες φέραµε εδώ και τις τροπολογίες που έχουµε
καταθέσει- στο επίκεντρο της νέας ανορθωτικής προσπάθειας
για τη χώρα, για να ξεπεράσουµε πράγµατι την κρίση, θα πρέπει
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να βρεθούν αφ’ ενός µεν στρατηγικά η επίλυση του θέµατος του
χρέους στη βάση του ότι δεν είναι βιώσιµο και θα πρέπει να
υπάρξει η αποκοπή του, η αποµείωσή του, το κούρεµα του µεγαλύτερου µέρους και µε ρήτρα ανάπτυξης να υπάρξει επαναδιαπραγµάτευση δανειακών συµβάσεων και αφ’ ετέρου ένα
πρόγραµµα συµφωνηµένο µε την ευρύτατη συναίνεση που θα
έχει στο κέντρο του τον άνθρωπο, τον πολίτη, την αποκατάσταση
από την ανθρωπιστική καταστροφή.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε, κύριε
Βούτση.
Κύριε Αναπληρωτά Υπουργέ, έχετε τον λόγο για οκτώ λεπτά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε την τροπολογία 1978/
130 η Κυβέρνηση, επιδεικνύοντας συνέπεια στις δεσµεύσεις της,
συµµορφώνεται προς τις αποφάσεις της Ολοµέλειας του Συµβουλίου της Επικρατείας, αφού έλαβε, ως όφειλε, υπ’ όψιν τις
παρούσες δηµοσιονοµικές συνθήκες και δυνατότητες, καθώς και
τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το εφαρµοζόµενο πρόγραµµα οικονοµικής πολιτικής. Κινούµενη, συνεπώς, εντός του
υφιστάµενου θεσµικού και δηµοσιονοµικού πλαισίου, προβαίνει
στην αναδροµική από 1-8-2012 αναπροσαρµογή των αποδοχών
και συντάξεων των στελεχών των Ενόπλων Δυνάµεων και των Σωµάτων Ασφαλείας.
Με την εν λόγω ρύθµιση, επίσης, διατηρούνται σε ισχύ οι κείµενες διατάξεις περί χορήγησης µισθολογικών προαγωγών και
δεν θίγεται η εφάπαξ χρηµατική ενίσχυση που χορηγήθηκε φέτος σε αυτούς εξαιτίας της υπέρβασης των δηµοσιονοµικών στόχων του 2013.
Επιπρόσθετα, µε την παρούσα τροπολογία, για λόγους ίσης
µεταχείρισης καθορίζεται η αναπροσαρµογή και η διαδικασία καταβολής των αναδροµικών διαφορών, αποδοχών και συντάξεων
για το χρονικό διάστηµα από 1-8-2012 έως 30-6-2014 προς τους
δικαστικούς λειτουργούς και τα µέλη του κύριου προσωπικού
του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, εν ενεργεία και συνταξιούχους, όλων των βαθµίδων.
Ειδικότερα: Πρώτον, αναφορικά µε τη χορήγηση των αναδροµικών διαφορών αποδοχών και συντάξεων: Σύµφωνα µε γνωµοδότηση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής αλλά και τη µεθοδολογία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Αρχής -την οποία και καταθέτω στα Πρακτικά- η προβλεφθείσα δαπάνη για την εκτέλεση
των µε αναδροµική ισχύ δικαστικών αποφάσεων ανεξαρτήτως
του χρόνου πραγµατοποίησής τους, δηλαδή του χρόνου διενέργειας των σχετικών ταµειακών πληρωµών, θα επιβαρύνει δηµοσιονοµικά εξ ολοκλήρου το αποτέλεσµα της Γενικής Κυβέρνησης
για το τρέχον οικονοµικό έτος, δηλαδή για το 2014.
(Στο σηµείο αυτό ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών κ.
Χρήστος Σταϊκούρας καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της
Βουλής)
Συγκεκριµένα, οι αναδροµικές διαφορές αποδοχών και συντάξεων ανέρχονται στα 695 εκατοµµύρια ευρώ περίπου για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάµεων και των Σωµάτων Ασφαλείας και
στα 134 εκατοµµύρια ευρώ για τους δικαστικούς λειτουργούς
για το χρονικό διάστηµα 1-8-2012 έως 30-6-2014.
Συνεπώς, γίνεται αντιληπτό ότι στην περίπτωση πλήρους καταβολής των ανωτέρω αναδροµικών διαφορών ακόµη και σε µεγαλύτερο βάθος χρόνου, η προκύπτουσα συνολική δαπάνη
ύψους 829 εκατοµµυρίων ευρώ, η οποία αντιστοιχεί περίπου στο
µισό τοις εκατό του ΑΕΠ, θα έθετε σε σοβαρό κίνδυνο την επίτευξη των δηµοσιονοµικών στόχων για το οικονοµικό έτος 2014.
Επιπρόσθετα για το 2015 έχει εκτιµηθεί ότι οι στόχοι του Προγράµµατος Οικονοµικής Πολιτικής επιτυγχάνονται οριακά, ενώ
ταυτόχρονα οι δυνατότητες της χώρας για πρόσβαση σε κεφάλαια χρηµατοδότησης για την κάλυψη των χρηµατοδοτικών
αναγκών της ετησίως είναι συγκεκριµένες.
Συµπερασµατικά, αυτοί οι λόγοι, δηλαδή πρώτον, η λογιστική
αποτύπωση της ΕΛΣΤΑΤ, δεύτερον, η ανάγκη επίτευξης συγκεκριµένων δηµοσιονοµικών στόχων το 2014 και τρίτον, η εξασφά-
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λιση επαρκούς ταµειακής ρευστότητας τα προσεχή έτη για να
γίνουν οι πληρωµές, επιβάλλουν στην Κυβέρνηση το σχεδιασµό
για την εξόφληση του 50% των αναδροµικών οφειλών από 1-82012 έως 30-6-2014 σε βάθος τριετίας σε ισόποσες µηνιαίες δόσεις αρχής γενοµένης από το 2015.
Δεύτερον, αναφορικά µε την αναπροσαρµογή των τρεχουσών
αποδοχών και συντάξεων: Η εκτιµώµενη επίτευξη των δηµοσιονοµικών στόχων το 2014 και τα υφιστάµενα δηµοσιονοµικά περιθώρια έχουν µελετηθεί και έχει εκτιµηθεί ότι επιτρέπουν τη
µερική –σηµαντική, αλλά πράγµατι όχι πλήρη- αποκατάσταση
των τρεχουσών αποδοχών και συντάξεων των στελεχών των Ενόπλων Δυνάµεων και των Σωµάτων Ασφαλείας σε σχέση µε τα προ
του Αυγούστου 2012 επίπεδα.
Η µερική αποκατάσταση των αποδοχών κρίνεται επιβεβληµένη, διότι από την τυχόν συνολική µόνιµη επιβάρυνση που θα
προκαλούσε η πλήρης αποκατάσταση ύψους περίπου 183 εκατοµµυρίων ευρώ το 2014 και 366 εκατοµµυρίων ευρώ το 2015
και για κάθε ένα από τα επόµενα έτη θα τίθετο σε σοβαρό κίνδυνο ο δηµοσιονοµικός προγραµµατισµός του Μεσοπρόθεσµου
Προγράµµατος Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής για την περίοδο
2015-2018 µε επακόλουθη την πιθανή επιβολή ισοδύναµων δηµοσιονοµικών µέτρων στο σύνολο της κοινωνίας.
Συνεπώς οι δηµοσιονοµικές συνθήκες και οι στόχοι του προγράµµατος επιβάλλουν στην Κυβέρνηση το σχεδιασµό της απόδοσης του 50% της διαφοράς των αποδοχών από 1-7-2014 έως
31-12-2014 στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάµεων και των Σωµάτων Ασφαλείας σε σχέση µε τα προ του Αυγούστου 2012 επίπεδα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συνοψίζοντας καταλήγουµε στα
εξής: Πρώτον, εφέτος τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάµεων και
των Σωµάτων Ασφαλείας θα λάβουν αυξηµένες αποδοχές συνολικού ύψους περίπου 91 εκατοµµυρίων ευρώ, που καλύπτουν
κατά 50% τη µισθολογική αποκατάσταση της περικοπής που
τους έγινε το 2012 για τους τελευταίους έξι µήνες, δηλαδή από
τον Ιούλιο. Η συµφωνηµένη αυτή µερική, αλλά σηµαντική αποκατάσταση των αποδοχών θα γίνει στις 27 Νοεµβρίου. Αντίστοιχα
για τους απόστρατους οι διαφορές συντάξεων θα καταβληθούν
εφάπαξ στις 22 Δεκεµβρίου, ηµεροµηνία κατά την οποία θα καταβληθούν όλες οι συντάξεις του δηµοσίου αντί της τελευταίας
εργάσιµης ηµέρας του έτους.
Δεύτερον, τα αναδροµικά της περιόδου 2012-2014 τόσο για
τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάµεων και των Σωµάτων Ασφαλείας
όσο και για τους δικαστικούς λειτουργούς θα δοθούν κατά κανόνα σε τριάντα έξι µηνιαίες ισόποσες δόσεις στο τέλος Ιανουαρίου του 2015.
Εξαίρεση αποτελούν όσοι δικαιούνται συνολικά αναδροµικές
διαφορές αποδοχών µέχρι 250 ευρώ ή όσοι συνταξιοδοτήθηκαν
από 1-8-2012 µέχρι 30-6-2014. Σε αυτούς τους περίπου δεκαεννέα χιλιάδες δικαιούχους η καταβολή θα γίνει εφάπαξ τον Ιανουάριο.
Τρίτον, τα ανωτέρω θα αποτυπωθούν λεπτοµερώς στις σχετικές κοινές υπουργικές αποφάσεις, οι οποίες έχουν ήδη ολοκληρωθεί και θα εκδοθούν αµέσως µετά την ψήφιση του σχεδίου
νόµου.
Τέταρτον, επιπρόσθετα, η εφάπαξ χρηµατική ενίσχυση ύψους
500 ευρώ που ήδη χορηγήθηκε φέτος σε εβδοµήντα πέντε χιλιάδες τετρακόσια είκοσι οκτώ εν ενεργεία στελέχη των Ενόπλων
Δυνάµεων και των Σωµάτων Ασφαλείας -περίπου δηλαδή στο
50% του συνόλου τους- µε δαπάνη 37 εκατοµµύρια ευρώ δεν
συµψηφίζεται µε την αναπροσαρµογή των αποδοχών τους, ενώ
και οι µισθολογικές προαγωγές που ξεπάγωσαν το 2012, διατηρούνται.
Εξαντλούνται έτσι στην παρούσα φάση τα δηµοσιονοµικά περιθώρια της χώρας για τη στήριξη των στελεχών των Ενόπλων
Δυνάµεων και των Σωµάτων Ασφαλείας, καθώς και για την εξασφάλιση υψηλότερων αποδοχών στους δικαστικούς λειτουργούς, αναλογούντων µε τα προβλεπόµενα από το Σύνταγµα για
το λειτούργηµά τους.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αποτελεί θέση αλλά και πρακτική πλέον της Κυβέρνησης η αξιοποίηση των δηµοσιονοµικών
περιθωρίων της χώρας που προκύπτουν από την επίτευξη ση-
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µαντικών δηµοσιονοµικών πλεονασµάτων –πλεονάσµατα τα
οποία θα προέρχονται κυρίως από το σκέλος των δαπανών, τη
µεγέθυνση της οικονοµίας, την καταπολέµηση της παραοικονοµίας και της φοροδιαφυγής.
Αυτή η πολιτική θα οδηγήσει στη σταδιακή µείωση της φορολογικής επιβάρυνσης νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Όσο προχωρούµε προς αυτήν την κατεύθυνση -και ήδη κινούµαστε προς
τα εκεί- τόσο θα ελαφρύνουµε τους συνεπείς φορολογούµενους.
Ήδη έχουν ψηφιστεί και υλοποιούνται: Η µείωση κατά 30% της
έκτακτης εισφοράς αλληλεγγύης, η µείωση κατά 30% του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρµανσης διατηρώντας τα διευρυµένα κριτήρια χορήγησης του επιδόµατος θέρµανσης, η διατήρηση του µειωµένου συντελεστή ΦΠΑ στον τοµέα
της εστίασης, η βελτίωση του πλαισίου ρυθµίσεων των ληξιπρόθεσµων φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων.
Και προς αυτήν την κατεύθυνση, δηλαδή της σταδιακής µείωσης της φορολογικής επιβάρυνσης νοικοκυριών κι επιχειρήσεων, θα συνεχίσουµε να κινούµαστε.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Σας ευχαριστούµε
πολύ, κύριε Υπουργέ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως συµµετείχαν στο εκπαιδευτικό πρόγραµµα «1974: Η αποκατάσταση της Δηµοκρατίας» που
οργανώνει το Ίδρυµα της Βουλής, είκοσι τέσσερις µαθητές και
µαθήτριες και δύο εκπαιδευτικοί-συνοδοί τους από το 3ο Γενικό
Λύκειο Αµαρουσίου.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει ο συνάδελφος ο κ. Αποστόλου για οκτώ λεπτά.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: Κύριε Σταϊκούρα, σε λιγότερο από
δύο µήνες λήγει η προθεσµία των πλειστηριασµών των δανείων
της πρώτης κατοικίας. Αυτό περιµέναµε εµείς να ακούσουµε σήµερα από εσάς. Κάτι ψέλλισε χθες ένας τραπεζίτης, αλλά εσείς
τι κάνετε; Γιατί πραγµατικά αυτήν την ώρα ο ελληνικός λαός, ιδιαίτερα οι κάτοχοι αυτών των κατοικιών που απειλούνται από πλειστηριασµούς, βρίσκονται σε µεγάλο κλίµα ανησυχίας. Έπρεπε
σήµερα τουλάχιστον να δώσετε κάποια απάντηση.
Αγαπητοί συνάδελφοι, θα σταθώ στην οµιλία µου στην τροπολογία ρύθµισης χρεών, γιατί το βασικότερο χαρακτηριστικό της
είναι η εισαγωγή µίας σειράς πρωτόγνωρων διαδικασιών διαχείρισης ιδιωτικού χρέους. Και από αυτήν την άποψη, η εφαρµογή
της αλλά κυρίως η αποτελεσµατικότητά της, που πρέπει να είναι
το βασικό ζητούµενο, είναι αµφίβολες. Κάπως έτσι ήταν και η
ρύθµιση του ν.4235/2014 που δέκα µήνες µετά την ψήφισή της
δεν έχει ούτε ένα παράδειγµα εφαρµογής.
Αναφέρατε ότι χρήση της νέας ρύθµισης µπορούν να κάνουν
επιχειρήσεις και επαγγελµατίες συµπεριλαµβανοµένων και των
αγροτών οι οποίοι δεν έχουν υποβάλλει αίτηση υπαγωγής στο
ν.3869, το γνωστό ως νόµο Κατσέλη, και δεν έχουν παύσει τις
εργασίες τους. Βάζετε για τις επιχειρήσεις τον όρο να µην έχουν
παύσει τις εργασίες τους.
Ξέρετε πόσες µικροεπιχειρήσεις έκλεισαν από τις αρχές του
2010 µέχρι το τέλος του 2013; Πάνω από εκατό χιλιάδες. Γιατί
να µην δοθεί η δυνατότητα και σε αυτές µέσα από µελέτες βιωσιµότητας να επαναλειτουργήσουν; Γιατί τις αποκλείετε, όταν
βασικό ζητούµενο είναι η παραγωγική ανασυγκρότηση της
χώρας; Δεν περνάει η παραγωγική ανασυγκρότηση µέσα από την
αξιοποίηση των δυνατοτήτων που έχουν οι συγκεκριµένες επιχειρήσεις; Τι θα γίνει µε όλες αυτές, αλλά και τις υπόλοιπες που
δεν µπορούν να υποβάλλουν αίτηση; Το λέει απλά η τροπολογία:
Οι φορείς τους θα χάσουν µε νόµο τις εταιρείες τους. Και αυτό
είναι άλλο πρωτόγνωρο.
Έρχοµαι στον υπολογισµό του συνολικού χρέους, δηλαδή κεφαλαίου και τόκων. Πότε επιτέλους θα αντιµετωπιστεί η µεγάλη
ληστεία των τόκων υπερηµερίας και των ανατοκισµών; Γιατί να
µην γίνει ο εκτοκισµός των οφειλών µε ένα επιτόκιο ανάλογο
αυτού των καταθέσεων συν το κόστος πιστωτικής λειτουργίας
της τράπεζας; Ξέρετε ότι σε µια τέτοια περίπτωση ενδέχεται να
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καλυφθεί ακόµη και το σύνολο του κουρέµατος. Είναι απαραίτητο το κούρεµα που προβλέπεται, αλλά για να κουρευτεί ένα
επιχειρηµατικό ή αγροτικό δάνειο θα πρέπει να κατατεθεί από το
δανειολήπτη αίτηση και βεβαίωση επιλέξιµης διαγραφής. Στη βεβαίωση αυτή πρέπει να περιέχονται στοιχεία όπως η συνολική
περιουσιακή κατάσταση του δανειολήπτη, η επιχειρηµατική δραστηριότητα της συζύγου και γενικότερα όλης της οικογένειας.
Άλλο πρωτόγνωρο κι αυτό.
Όµως, το κλειδί της ρύθµισης, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι η
πρόβλεψη ότι ο χρηµατοδοτικός φορέας παρέχει την αιτούµενη
ρύθµιση ή και διαγραφή κατά τη διακριτική του ευχέρεια, σύµφωνα µε τα κριτήρια που επιλέγει ο ίδιος. Η εξαίρεση αυτή, όπως
καταλαβαίνετε, καθιστά το συνολικό πλαίσιο που εισάγει η τροπολογία µη αναγκαστικό και εκ των πραγµάτων µη εφαρµόσιµο.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ)
Έρχοµαι στην έκτακτη διαδικασία ειδικής διαχείρισης χρέους
φυσικών και νοµικών προσώπων που βρίσκονται σε γενική και µόνιµη αδυναµία εκπλήρωσης ληξιπροθέσµων οφειλών, που ουσιαστικά αφορά τις εµπορικές επιχειρήσεις ή και νοµικά πρόσωπα
µε πτωχευτική ικανότητα και κυρίως αγροτικούς συνεταιρισµούς.
Ορίζεται ειδικός διαχειριστής που µπορεί να εκποιεί τµήµα της
περιουσίας της επιχείρησης και να διαχειρίζεται πλήρως τις υποθέσεις της. Με τον τρόπο αυτό εµµέσως ένας χρηµατοπιστωτικός φορέας µπορεί να ελέγξει µία επιχείρηση η οποία δεν θα
πτωχεύσει, δεν θα πάψει τη δραστηριότητά της, αλλά θα περάσει
ουσιαστικά η διαχείριση και η κυριότητα της συγκεκριµένης επιχείρησης στο φορέα ο οποίος τη διαχειρίζεται και τη χρηµατοδοτεί.
Ιδιαίτερα κρίσιµες για τις αγροτικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις είναι οι διατάξεις του άρθρου 3 κεφάλαιο 3, σύµφωνα µε τις
οποίες η συµφωνία µπορεί να προβλέπει αναδιάρθρωση των δανείων και µε κάθε πρόσφορο µέσο. Δηλαδή νοµιµοποιούνται να
αιτούνται άλλου τύπου ρυθµίσεις των χρεών προς αυτούς, διαφορετικές ή και αντίθετες µε τις ρυθµίσεις που αιτείται ο ίδιος ο
οφειλέτης. Με αυτήν την έννοια θα µπορούν να προχωρούν και
σε εκποίηση περιουσιακών στοιχείων.
Και επειδή αυτό ήδη το βιώνει ο αγροτικός συνεταιριστικός
χώρος µέσω του εκκαθαριστή της «κακής» ΑΤΕ, τονίζουµε για
µια ακόµη φορά ότι όλα τα στοιχεία που έχουν σχέση µε ακίνητα
του αγροτικού χώρου, αν φύγουν από την αγροτική δραστηριότητα και κριθούν ότι χρειάζονται και πράγµατι χρειάζονται για
την ανασυγκρότηση του αγροτικού χώρου, για µας θα επανέλθουν στη δραστηριότητα την οποία πρέπει να υπηρετούν.
Επιπλέον, η παράγραφος 5 σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του
άρθρου 4 δηµιουργούν ένα ισχυρό δικαστικό πλαίσιο διασφάλισης των συµφερόντων των πιστωτών και όχι των οφειλετών. Για
παράδειγµα: Οι αποφάσεις του Μονοµελούς Πρωτοδικείου δεν
υπόκεινται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα µέσα, εκτός εάν προσφύγουν οι δανειστές.
Στην αρχή της χρονιάς, όπως σας προανέφερα, ψηφίστηκε ο
ν. 4235/2014. Με το άρθρο 70 δινόταν η δυνατότητα ρύθµισης
των ληξιπρόθεσµων δανείων των αγροτών. Δεν έχει γίνει έως
τώρα ρύθµιση ούτε σε ένα δάνειο, φορτώνοντας, όπως αντιλαµβάνεστε, µε επιπλέον τόκους και προσαυξήσεις χιλιάδες αγρότες, οι οποίοι απειλούνται µε µέτρα αναγκαστικής είσπραξης και
κατασχέσεις.
Με τη σηµερινή ρύθµιση οι αγρότες της πρώην ΑΤΕ θα βρεθούν µάλλον σε δυσκολότερη θέση σε σχέση µε τον προηγούµενο νόµο, καθώς το µεγαλύτερο µέρος του χρέους τους στις
περισσότερες περιπτώσεις είναι τόκοι, πανωτόκια και προσαυξήσεις.
Στην παράγραφο 4 του άρθρου 2 προβλέπεται ότι σε περίπτωση διαγραφής πίστωσης, που έχει εγγυηθεί το ελληνικό δηµόσιο, περιορίζεται αναλογικά και η παρασχεθείσα εγγύηση. Δεν
υπάρχει, όµως, πρόβλεψη ως προς τα δάνεια που είχαν δοθεί µε
την εγγύηση του ελληνικού δηµοσίου από την πρώην ΑΤΕ. Και
πλέον, έχουν σταλεί στις εφορίες και έχουν καταγραφεί ως οφειλές προς το δηµόσιο. Και ήδη έχουν µπει στη διαδικασία των κατασχέσεων των πλειστηριασµών.
Αγαπητοί συνάδελφοι, οι οριζόντιες προσεγγίσεις τέτοιων θε-
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µάτων ποτέ δεν έχουν πρακτικά και µετρήσιµα αποτελέσµατα.
Χωρίς αντικειµενικά κριτήρια για τη βιωσιµότητα των σχεδίων
αναδιάρθρωσης και χωρίς εξατοµικευµένη προσέγγιση, δεν µπορούν να αντιµετωπιστούν αυτά τα χρέη. Πόσω µάλλον όταν
αυτήν την ευθύνη τη µεταφέρετε αποκλειστικά στους δανειστές,
στον τραπεζικό χώρο. Πότε, επιτέλους, θα αντιληφθείτε ότι την
αναδιάρθρωση του παραγωγικού χώρου µιας χώρας την κάνει η
κυβέρνηση; Το τραπεζικό σύστηµα απλά εντέλλεται να τη χρηµατοδοτεί.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ )
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ευχαριστούµε τον κ.
Αποστόλου, που τήρησε και το χρόνο του.
Τον λόγο έχει ο συνάδελφος κ. Μάρκος Μπόλαρης, για οκτώ
λεπτά.
ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αναφέροµαι στο µέρος του νοµοσχεδίου που αφορά τη ρύθµιση των χρεών των µικρών επιχειρήσεων, καθώς θεωρώ ότι το µείζον πρόβληµα που έχει η χώρα
µας είναι το πρόβληµα του προτύπου ανάπτυξης. Και θεωρώ πώς
αυτές οι µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις είναι το υποκείµενο για
την ανάκαµψη της οικονοµίας.
Το κοµµάτι, λοιπόν, του νοµοσχεδίου που αναφέρεται στη ρύθµιση χρεών απευθύνεται σε αυτά τα υποκείµενα, τα οποία µπορεί
να βοηθήσει. Θεωρούµε πως χρειάζονται ουσιαστικές βελτιώσεις
για να µπορεί να είναι λειτουργικό το νοµοσχέδιο. Κάνω, λοιπόν,
µία σειρά ερωτήσεων, καθώς τα κείµενα έχουν κατατεθεί.
Κύριε Υπουργέ, µπορούν να συµµετάσχουν στη ρύθµιση εταιρείες, οι οποίες έχουν ληξιπρόθεσµες οφειλές σε τράπεζα και
ληξιπρόθεσµες οφειλές, ρυθµισµένες ή µη, προς το δηµόσιο. Η
ερώτηση είναι η εξής: Εάν έχουν µόνο οφειλές στις τράπεζες,
δεν δικαιούνται να πάρουν µέρος στη ρύθµιση; Διαβάζοντας το
νοµοσχέδιο, όχι. Εάν, δηλαδή, έχουµε µία επιχείρηση, η οποία
ήταν συνεπής µέχρι σήµερα προς το δηµόσιο, αποκλείεται από
αυτό το νοµοσχέδιο. Χρειάζεται άµεση παρέµβαση. Αυτό είναι
το πρώτο ζήτηµα.
Ζήτηµα δεύτερο: Ο νόµος προβλέπει ότι στη ρύθµιση µπορούν
να µπουν βιώσιµες επιχειρήσεις. Δεν µας λέει ο νοµοθέτης τι σηµαίνει «βιώσιµες επιχειρήσεις». Ποιος θα κρίνει το βιώσιµο των
επιχειρήσεων; Ο διευθυντής του υποκαταστήµατος της τραπέζης, στην οποία απευθύνεται. Η αοριστία του όρου και η αοριστία
του νόµου, µετά από πέντε χρόνια κρίσης, όπως καταλαβαίνετε
δίνει στον διευθυντή του υποκαταστήµατος της τράπεζας απεριόριστη εξουσία. Την ίδια στιγµή, ο διευθυντής της τράπεζας
µπορεί να είναι και δέκτης πιέσεων, για να περάσει τούτη ή η
άλλη επιχείρηση ή άλλων πρακτικών, για να οριστεί και να αποφασίσει εάν υπάρχει βιωσιµότητα ή όχι.
Κύριε Υπουργέ, ή θα οριστεί τι σηµαίνει βιωσιµότητα ή θα απαλείψετε τον όρο «βιωσιµότητα». Και τα δύο δεν µπορούν να γίνουν.
Πάνω σ’ αυτό είναι πολύ κρίσιµο να πούµε το εξής: Δεν πρέπει
να αρκεστεί ο νοµοθέτης στην κρίση του διευθυντή του υποκαταστήµατος τράπεζας. Πρέπει να υπάρξει ένα δευτεροβάθµιο
όργανο σε κάθε περιφέρεια, ένας εφέτης δικαστής, ένας εκπρόσωπος των τραπεζών ή ένας εκπρόσωπος του επιµελητηρίου για
να µπορούν οι επιχειρήσεις να προσφύγουν για να αντιµετωπίσουν την όποια απόφαση αρνητική έχει η τράπεζα, ο διευθυντής
του καταστήµατος. Πρέπει να το προβλέψετε αυτό. Δεν είναι δυνατόν ο νοµοθέτης να εµπιστεύεται την ύπαρξη ενός νόµου, που
αφορά την ύπαρξη δεκάδων χιλιάδων επιχειρήσεων –διακόσιες
περίπου χιλιάδες επιχειρήσεις- στην κρίση ενός ανθρώπου.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Ο Κώδικας Δεοντολογίας θέτει όρια ελέγχου επ’ αυτού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Αν θέλετε να απαντήσετε, κύριε Υπουργέ, και το επιτρέπει ο συνάδελφος, έχετε τον
λόγο.
ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ: Θέλω να σας πω, κύριε Υπουργέ, µε
τον σεβασµό στο υπουργικό λειτούργηµα που ασκείτε, ότι στην
Αίθουσα θα έπρεπε να είναι οι Υπουργοί από τα οικονοµικά
Υπουργεία που εισηγούνται αυτά τα κρίσιµα τµήµατα.
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Τρίτο ζήτηµα. Ο νόµος προϋποθέτει πως για να υπολογιστεί η
καθαρή περιουσιακή αξία µίας επιχείρησης λαµβάνονται υπ’ όψιν
για την αξία των ακινήτων οι προ κρίσης αντικειµενικές αξίες. Με
αυτόν τον τρόπο, όµως, έχουµε πλασµατική περιουσιακή θέση
για τις περιουσίες. Λέει, λοιπόν, πως επί του 75% της καθαρής
περιουσιακής θέσης θα µπορεί να γίνεται η ρύθµιση. Η πρόταση
που κάνουµε είναι, για να αντιµετωπίσουµε την πλασµατικότητα
των αντικειµενικών αξιών, το 75% να γίνει 50%.
Τέταρτο ζήτηµα. Οι επιχειρήσεις έχουν οφειλές από κεφάλαιο,
οφειλές από τόκους και οφειλές από ανατοκισµούς, δηλαδή τόκους επί τόκων. Το ξέρετε πολύ καλά ότι έχουν βγει επανειληµµένα αποφάσεις των δικαστηρίων και συγκεκριµένα νοµοθετήµατα το προηγούµενο χρονικό διάστηµα, που περιόριζαν τη δυσµένεια που προκαλούν στις επιχειρήσεις αυτοί οι ανατοκισµοί.
Νοµίζω ότι πρέπει να µπει ρητή διάταξη στο νοµοσχέδιο αυτό,
ώστε η ρύθµιση να αφορά το κεφάλαιο και τους τόκους, όχι τους
ανατοκισµούς. Πρέπει να φύγουν αυτά από εδώ, από τη Βουλή.
Πέµπτο ζήτηµα. Αφού θέλουµε να βοηθήσουµε τις επιχειρήσεις και θέλουµε να κάνουµε τις ρυθµίσεις προς το δηµόσιο και
να κάνουµε τις ρυθµίσεις προς τις τράπεζες, πρέπει να τους δώσουµε τη δυνατότητα να µπουν ξανά στην αγορά. Πώς θα µπουν
ξανά στην αγορά; Πρέπει να ρυθµιστεί το µείζον ζήτηµα που
αφορά τον «ΤΕΙΡΕΣΙΑ».
Η πρόταση, λοιπόν, είναι όταν µία επιχείρηση κάνει τη ρύθµιση
µε βάση το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο, εφόσον έχει δυσµενή
στοιχεία στον «ΤΕΙΡΕΣΙΑ» -και έχει η συντριπτική πλειοψηφία των
επιχειρήσεων- να δίνεται διετής αναστολή στην επιχείρηση, για
να µπορεί να λειτουργήσει ξανά σαν µία επιχείρηση, η οποία
κάνει καινούριο ξεκίνηµα. Εάν στα δύο χρόνια από το καινούριο
της ξεκίνηµα δεν δηµιουργήσει ξανά ζήτηµα µε τον «ΤΕΙΡΕΣΙΑ»,
τότε να σβήνονται οι εκκρεµότητες που έχει προς τον «ΤΕΙΡΕΣΙΑ».
Θέλω να αναφερθώ σ’ ένα ζήτηµα, το οποίο το είδα και στον
χθεσινό Τύπο ότι είναι µία από τις δεκαεννέα προϋποθέσεις που
θέτουν οι δανειστές προς την Κυβέρνηση για να προχωρήσουµε
περαιτέρω. Είναι το ζήτηµα των πλειστηριασµών των κατοικιών.
Είναι γνωστό ότι έχουµε ψηφίσει νόµο, µε τον οποίο δώσαµε αναστολή των πλειστηριασµών για την κύρια κατοικία. Πιστεύω πως
στο νοµοσχέδιο πρέπει να µπει διάταξη, η οποία να παρατείνει
την ισχύ της διάταξης που ψηφίστηκε πέρσι. Δεν είναι πλήρης,
είναι ατελής. Θέλει και άλλα πράγµατα. Προτείνουµε στην Κυβέρνηση την ίδια διάταξη που ψηφίστηκε το 2013, να την επαναλάβει σ’ αυτό το νοµοσχέδιο, που είναι κατατεθειµένο στη Βουλή
για να µη δηµιουργήσουµε µείζον, τεράστιο κοινωνικό πρόβληµα.
Κλείνοντας, ήθελα να πω ότι αναφέρθηκαν οι συνάδελφοι και
έχουν κατατεθεί οι τροπολογίες για τους µικροοµολογιούχους.
Είναι γνωστή η σφαγή η οποία έγινε σε συµπολίτες µας οι οποίοι
εµπιστεύθηκαν την ελληνική πολιτεία. Η ελληνική πολιτεία είναι
υποχρεωµένη διά της Κυβερνήσεως να αποκαταστήσει αυτήν τη
ληστρική επιδροµή στους συµπολίτες µας που εµπιστεύθηκαν
την Ελλάδα, εµπιστεύθηκαν την ελληνική δηµοκρατία, εµπιστεύθηκαν την ελληνική Κυβέρνηση και έδωσαν τα χρήµατά τους, το
συσσωρευµένο ιδρώτα τους, επενδύοντας στα οµόλογα του ελληνικού δηµοσίου.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Και εµείς ευχαριστούµε τον κ. Μπόλαρη.
Τον λόγο έχει ο συνάδελφος κ. Μπασιάκος για οκτώ λεπτά.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας): Κύριε Πρόεδρε, θα µπορούσα να κάνω
µία παρέµβαση;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Μετά τον κ. Μπασιάκο, κύριε Υπουργέ.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας): Εντάξει, µετά τον κ. Μπασιάκο, κύριε
Πρόεδρε. Τιµή µου να τον ακούσω!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Βεβαίως, κύριε
Υπουργέ, θα έχετε τον λόγο µετά τον κ. Μπασιάκο.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι, έχουµε την ευκαιρία σήµερα να συζητήσουµε µεταξύ άλλων µία τροπολογία,
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η οποία είναι θετικού χαρακτήρα ως προς τη ρύθµιση χρεών
ελεύθερων επαγγελµατιών και επιχειρήσεων που πληρούν ορισµένες προϋποθέσεις, δηλαδή έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών τα
2,5 εκατοµµύρια ευρώ -αυτές είναι εκατόν εξήντα πέντε χιλιάδες
επιχειρήσεις και ενδεχοµένως πάνω από το όριο αυτό να είναι
άλλες δεκαπέντε χιλιάδες επιχειρήσεις- σε µια προσπάθεια της
Κυβέρνησης να απεγκλωβιστούν οι επιχειρήσεις αυτές, οι επαγγελµατίες αυτοί από το αδιέξοδο στο οποίο έχουν περιέλθει
λόγω της µακρόχρονης οικονοµικής κρίσης που αντιµετωπίζουµε.
Είναι θετικό το γεγονός ότι αυτή η διάταξη έπεται άλλων θετικών διατάξεων που έχουν ψηφιστεί από τη Βουλή, οι οποίες αφορούν τη ρύθµιση σε εκατό δόσεις των ληξιπρόθεσµων χρεών σε
ΔΟΥ και σε ασφαλιστικά ταµεία, την ελάφρυνση του κόστους του
πετρελαίου θέρµανσης, την εξαγγελία για το ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα και µια σειρά άλλων µέτρων που ακολουθούν –
και είµαι βέβαιος γιατί έχουν ανακοινωθεί- όπως είναι τα στεγαστικά δάνεια, τα αγροτικά χρέη ή οι αποζηµιώσεις των οµολογιούχων.
Θεωρώ ότι όλα αυτά τα µέτρα και οι συζητήσεις είναι προς τη
θετική κατεύθυνση και αντανακλούν την ευαισθησία της Κυβέρνησης στην αποκατάσταση εκείνων που επλήγησαν περισσότερο
από την κρίση κυρίως της τελευταίας πενταετίας.
Είναι προφανές ότι δεν µιλούµε για κακοπληρωτές δανειολήπτες, αλλά µιλούµε για καλόπιστους δανειολήπτες οι οποίοι δεν
µπορούν να αντεπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους εξαιτίας της
κρίσης. Αν δηλαδή σε µία επιχείρηση «έσκασε» µία ακάλυπτη επιταγή, αν κάποιος τακτικός πελάτης της επιχείρησης χρεοκόπησε
ή αν συνέβη κάτι αυτού του µεγέθους ως πρόβληµα στην επιχείρηση, είναι προφανές ότι η επιχείρηση χωρίς να το θέλει δεν
µπόρεσε να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της. Και οι υποχρεώσεις αυτές δεν αφορούν µόνο τα χρέη προς τις τράπεζες, επεκτείνονται σε χρέη προς ΔΟΥ, σε χρέη προς ασφαλιστικά ταµεία
κ.ο.κ..
Θεωρώ, λοιπόν, ότι είναι προς θετική κατεύθυνση η συζήτηση
για την ελάφρυνση των χρεών µε αυτές τις προϋποθέσεις εκείνων οι οποίοι είναι θύµατα της κρίσης. Ποιας κρίσης; Της κρίσης
που προέκυψε από τη ραγδαία διόγκωση του δηµόσιου χρέους.
Είχαµε εκτροχιασµό του δηµόσιου χρέους πραγµατικά και σε
απόλυτους αριθµούς και ως ποσοστό του ΑΕΠ, ο οποίος µας
έφερε στη δεινή θέση να αναθεωρήσουµε τις πολιτικές µας, να
θεωρούνται κάποιοι από τους Υπουργούς µας ανάλγητοι, ενώ
δεν είναι, αν δεν παίρνουν το σύνολο των µέτρων που ζητάει η
κοινωνία, η οποία έχει δίκιο να διαµαρτύρεται πολλές φορές.
Έχουµε τη διόγκωση του ελλείµατος, το οποίο έφθασε σε δυσθεώρητα ύψη. Έχουµε και την ανάγκη να υλοποιήσουµε τα
µέτρα που µας επιβάλλει και το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο -το
οποίο πολλές φορές οµολογεί την αστοχία των µέτρων που µας
έχει επιβάλει ή που εισηγείται ή αυτών που τελικώς έχουµε συµφωνήσει- τα οποία είναι αναγκαία για να βγούµε από την κρίση.
Θεωρώ ότι µόνο εάν αποκαταστήσουµε την ανάπτυξη έναντι
της ύφεσης που αντιµετωπίζουµε µέχρι τώρα -προσδοκούµε ένα
ποσοστό ανάπτυξης της τάξης του 2,7% έως 2,9% το 2015, το
οποίο θα µας δώσει την ευκαιρία να αντεπεξέλθουµε στις υποχρεώσεις τουλάχιστον της ρευστότητας- πραγµατικά θα έχουµε
πιστωτική επέκταση το 2015 και τα επόµενα χρόνια. Όταν έχουν
µπει οι βάσεις στις τράπεζες, για να µπορούν να αντεπεξέλθουν
στις ανάγκες της κοινωνίας και των επιχειρήσεων, είναι βέβαιο
ότι µπορεί να υπάρχει ρευστότητα στην οικονοµία και είναι βέβαιο ότι πραγµατικά τη µακρά περίοδο ύφεσης θα διαδεχθεί µία
µακρά –ελπίζω- περίοδος αυξανόµενης ανάπτυξης, που είναι η
βασική προϋπόθεση για να µπορούµε να αντεπεξέλθουµε στις
υποχρεώσεις µας.
Θεωρώ ότι έχουµε το «µαξιλάρι» των 11,3 δισεκατοµµυρίων
ευρώ του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας, για να
µπορέσουµε να ανταποκριθούµε στις υποχρεώσεις µας.
Θεωρώ, επίσης, ότι είναι πολύ σηµαντικό το να µπορούµε να
συζητήσουµε αυτές τις εξελίξεις, έστω και εάν δεν είναι απόλυτα
ικανοποιητικές στη συνείδηση των κοινωνιών και των πολιτών
που πράγµατι υποφέρουν. Κανείς όµως δεν µπόρεσε να µας βρει
και να µας πείσει ότι υπάρχει µια πιο αξιόπιστη λύση.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Επιµέρους παρατηρήσεις στην τροπολογία και στις διατάξεις
µπορεί να υπάρχουν. Ας ανατρέξουµε στον Κώδικα Δεοντολογίας, ο οποίος κάνει ειδική αναφορά σε ορισµένες παραµέτρους
εφαρµογής αυτής της διάταξης, αλλά θα µπορούσαν να γίνουν
παρατηρήσεις του τύπου ότι «δεν µπορεί 500 χιλιάδες ευρώ να
αφορούν µόνο µία τράπεζα για κάποιον που συναλλάσσεται µόνο
µε τη µία τράπεζα, ενώ, εάν υπάρχει κάποιος άλλος συναλλασσόµενος, ο οποίος έχοντας οφειλές σε περισσότερες της µίας
τράπεζες µέχρι τις 500 χιλιάδες ευρώ, να µπορεί να τύχει ευνοϊκής ρύθµισης και για τα δύο χρέη και για τις δύο τράπεζες».
Ίσως είναι κάτι το οποίο πρέπει να δούµε.
Μπορεί, λοιπόν, να υπάρξουν επιµέρους βελτιώσεις, αλλά νοµίζω ότι η βασική αρχή της ρύθµισης των χρεών των µικροµεσαίων επιχειρήσεων µέχρι του ύψους των 2,5 εκατοµµυρίων
ευρώ, και πολύ περισσότερο αυτή η δυσπραγία και αυτή η δυσκολία να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, που προέρχεται από εξωγενείς παράγοντες, από παράγοντες οι οποίοι δεν
ανάγονται στη δική τους ευθύνη, σε δική τους υπαιτιότητα, νοµίζω ότι πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν και πρέπει να δοθεί λύση.
Πάντως τελούµε εν αναµονή των επόµενων κρίσιµων ρυθµίσεων, που θα προέλθουν από διαβούλευση και από συζήτηση,
ώστε να είναι αποτελεσµατικές οι ρυθµίσεις αυτές. Αναφέροµαι,
όπως είπα και πριν, στα αγροτικά δάνεια, στα στεγαστικά δάνεια,
πολύ περισσότερο όταν η αξία των ακινήτων, όχι η αντικειµενική
αλλά η πραγµατική έχει πέσει πολύ.
Είναι προφανές ότι όταν ένας συναλλασσόµενος µε την τράπεζα αγόρασε ένα ακίνητο σε τιµή µεγαλύτερη από το ύψος του
δανείου, πλήρωσε τη διαφορά, πλήρωσε ένα µέρος του δανείου,
αλλά το υπόλοιπο του δανείου που αποµένει να πληρώσει προς
την τράπεζα είναι µεγαλύτερου ύψους από την πραγµατική σηµερινή αξία του ακινήτου, τότε υπάρχει πράγµατι πρόβληµα και
πρέπει να ληφθεί και αυτό υπ’ όψιν, αν θέλουµε να είµαστε δίκαιοι και να µπορούµε να ελπίζουµε σε µία οµαλή εξέλιξη της
ικανοποίησης αυτών των δανείων, της εκπλήρωσης των όρων
εξόφλησης των δανείων, στο πλαίσιο της δικαιοσύνης που πρέπει να διέπει αυτές τις συµφωνίες και αυτές τις καταστάσεις.
Επίσης, ελπίζουµε ότι η ρύθµιση για το ελάχιστο εγγυηµένο
εισόδηµα θα επεκταθεί στο σύνολο των περιοχών που αντιµετωπίζουν κρίση, έναντι της σηµερινής δειγµατοληπτικής εφαρµογής σε κάποιες περιοχές –µία περιοχή σε κάθε περιφέρεια- και
θα δώσει ένα µήνυµα στήριξης της κοινωνίας, το οποίο θα φέρει
ανάλογη ανταπόκριση στους ευνοούµενους από το µέτρο αυτό,
οι οποίοι πραγµατικά έχουν ανάγκη.
Πιστεύω ότι η ρύθµιση αυτή –εννοώ των κόκκινων δανείων- θα
ψηφιστεί και θα αποτελέσει τη βάση για περαιτέρω επέκταση ευνοϊκών µέτρων, που προέρχονται από δίκαια αιτήµατα αναξιοπαθούντων πολιτών και επιχειρήσεων, για το καλό της οικονοµίας,
της ανάπτυξης και εν συνεχεία της βελτίωσης του επιπέδου απασχόλησης στον τόπο µας.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Εµείς ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ζητήσει ο Υφυπουργός Ανάπτυξης ο κ. Γιακουµάτος.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να υποστηρίξω
την τροπολογία µε γενικό αριθµό 1976 και ειδικό αριθµό 128.
Είναι µία τροπολογία, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, µε την οποία παρατείνεται για ένα δίµηνο η µεταφορά
του Οργανισµού των Λαϊκών Αγορών στις περιφέρειες. Έχουµε
τη σύµφωνη γνώµη της περιφέρειας.
Τα προβλήµατα ήταν δύο: Πρώτον, οι νέοι περιφερειάρχες
ανέλαβαν καθήκοντα την 1η Σεπτεµβρίου και δεν προλάβαιναν.
Δεύτερον, ο ν. 4264 προβλέπει προεδρικό διάταγµα. Το προεδρικό διάταγµα για να πάει στο Συµβούλιο της Επικρατείας θα
χρειαστεί πέντε µε έξι µήνες. Άρα δεν γίνεται. Φέρνω, λοιπόν,
νόµο για να ακυρώσω το προεδρικό διάταγµα, ούτως ώστε οι περιφέρειες να αναλάβουν κανονικά από 1-1-2015 τους Οργανισµούς Λαϊκών Αγορών.
Έχουµε τη σύµφωνη γνώµη και των λαϊκών αγορών, τη σύµ-
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φωνη γνώµη και των οµοσπονδιών και νοµίζω και του ΣΥΡΙΖΑ –
από ό,τι έχω συζητήσει µε Βουλευτές τους- και της Αριστεράς
και του Προέδρου της Οµοσπονδίας εκεί, καθώς και των ΑΝΕΛ
και της ΔΗΜΑΡ. Είναι µία τροπολογία που όλοι πρέπει να τη στηρίξετε.
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Η τροπολογία είναι
ήδη κατατεθειµένη και εποµένως διευκρινίζεται.
Τον λόγο έχει ο κ. Κυριαζίδης για οκτώ λεπτά.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητούµε ένα
νοµοσχέδιο που αφορά την ενσωµάτωση στο εθνικό δίκαιο αποφάσεων του Συµβουλίου της Ευρώπης που αφορούν την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις, οι οποίες είτε επιβάλλουν ποινές ή µέτρα στερητικά της
ελευθερίας είτε προβλέπουν την αναστολή εκτέλεσης ποινών ή
απόλυση υπό όρους, είτε ακόµα εφαρµογή µέτρων επιτήρησης
εναλλακτικά προς την προσωρινή κράτηση εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Έγινε αρκετή συζήτηση στη Διαρκή Επιτροπή, όπου πράγµατι
πάρα πολλές θέσεις και προτάσεις των συναδέλφων από κάθε
πλευρά της Αντιπολίτευσης ήταν σηµαντικές και έγιναν δεκτές
και σε ένα µεγάλο βαθµό, αν θέλετε, βελτίωσαν το σχετικό νοµοσχέδιο.
Η αναφορά της εισηγήτριας της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης
ότι επιταχύνθηκε µια θεσµοθέτηση χωρίς ιδιαίτερη εµβάθυνση
νοµίζω ότι δεν έχει τόπο, τουλάχιστον στο σηµερινό νοµοσχέδιο,
καθότι πολλές από τις παρατηρήσεις της ήταν ουσιαστικές και
έγιναν αποδεκτές.
Άρα, έρχεται µια εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε
αποφάσεις του Συµβουλίου της Ευρώπης, έστω και καθυστερηµένα. Θα έλεγα λοιπόν ότι είναι οξύµωρο το σχήµα από τη µια
µεριά να κατηγορείται η Κυβέρνηση και ο Υπουργός ότι υπήρξε
αυτή η καθυστέρηση και από την άλλη πλευρά να γίνεται αναφορά ότι υπήρξε επιτάχυνση για το περιεχόµενο των άρθρων του
νοµοσχεδίου σε ό,τι αφορά την εµβάθυνσή του.
Ακούσαµε για µια ακόµη φορά για τα ζητήµατα της διαπλοκής
µε κυβερνητικές συνιστώσες και την καταφυγή στη δικαιοσύνη.
Βέβαια δεν ακούσαµε ονόµατα. Προσφάτως πάλι είχαµε ανάλογες καταγγελίες, κυρία Κωνσταντοπούλου.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Είστε λίγο κουφοί, γι’ αυτό δεν
τα ακούσατε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Ευτυχώς έχω ώτα που ακούν και
αυτό είναι σηµαντικό και πιστεύω ότι το αναγνωρίζετε.
Είδαµε το αποτέλεσµα όλης αυτής της διαδικασίας. Η υπόθεση κατέληξε να τεθεί στο αρχείο, καθώς τα πάντα ήταν έωλα,
για λόγους και µόνο εσωτερικής κατανάλωσης για την πελατειακή µας σχέση. Αυτή είναι µια παλαιοκοµµατική νοοτροπία, η
οποία πιστεύω ότι δεν συνάδει µε ένα –εντός εισαγωγικών- «προοδευτικό» αριστερό κόµµα.
Θα έρθω στο ζήτηµα της τροπολογίας που αφορά µια προσπάθεια της Κυβέρνησης να ικανοποιήσει µερικώς εργαζόµενους σε ιδιαίτερα σκληρούς χώρους, όπως είναι αυτός της
δικαιοσύνης, αλλά και των Ενόπλων Δυνάµεων και των Σωµάτων
Ασφαλείας.
Η δέσµευση της Κυβέρνησης είναι ότι, από τη στιγµή που τα
οικονοµικά της χώρας βαίνουν σε ένα καλύτερο επίπεδο, το
πρώτο που θα κάνει είναι να προσπαθήσει να ικανοποιήσει αυτές
τις κοινωνικές οµάδες που έχουν θιγεί σε ένα µεγαλύτερο βαθµό.
Δεν έχω το χρόνο να αναλύσω το πώς και γιατί υπήρξε η όποια
περικοπή σε µέγιστο βαθµό έναντι των άλλων εργαζοµένων. Πιστεύω όµως ότι όλοι γνωρίζουν το ιδιαίτερο του χώρου των συγκεκριµένων εργαζοµένων και θεωρώ ότι αυτό θα τους ικανοποιήσει σε ένα βαθµό.
Έγινε αναφορά από την πλευρά της εισηγήτριας της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης για ενδεείς δικαστές. Αυτό όµως δεν αναφέρεται. Γνωρίζουν και οι ίδιοι, όπως και οι εργαζόµενοι στις
Ένοπλες Δυνάµεις και τα Σώµατα Ασφαλείας, ότι αυτή η προσπάθεια είναι σηµαντική.
Και θα ήθελα να σηµειώσω εδώ ότι όταν ήρθε η τροπολογία
για τους δικαστές, από πλευράς του Αναπληρωτή Υπουργού Οι-
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κονοµικών κ. Σταϊκούρα και από πλευράς συναδέλφων µου,
όπως και του παριστάµενου συναδέλφου κ. Νταβλούρου, τέθηκε
και το ζήτηµα ικανοποίησης ή αν θέλετε εναρµόνισης και αποδοχής της αποφάσεως του Συµβουλίου της Επικρατείας και για τις
Ένοπλες Δυνάµεις και για τα Σώµατα Ασφαλείας.
Είχε δεσµευτεί τότε ο Αναπληρωτής Υπουργός ότι βεβαίως
είναι υποχρεωµένος να σεβαστεί την απόφαση του Συµβουλίου
της Επικρατείας και σύντοµα θα ερχόταν σχετική τροπολογία,
όπως έρχεται και συζητείται σήµερα, που ικανοποιεί σε κάποιο
βαθµό τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάµεων και των Σωµάτων Ασφαλείας.
Τότε, όµως, είδαµε ότι δυστυχώς η Αξιωµατική Αντιπολίτευση
«εποίησε την νήσσα». Δεν πήρε καµµία θέση σε ό,τι αφορά αυτή
την προσπάθεια για ικανοποίηση των εργαζοµένων στις Ένοπλες
Δυνάµεις και τα Σώµατα Ασφαλείας.
Θέλω να πιστεύω ότι σήµερα θα την κάνουν αποδεκτή -πέρα
από την όποια σκέψη για «παρών»- και θα ψηφίσουν υπέρ αυτής
της τροπολογίας, έτσι ώστε αυτό το «ενδιαφέρον» για τα στελέχη
των Ενόπλων Δυνάµεων και των Σωµάτων Ασφαλείας να το δούµε κι αυτό, τουλάχιστον εντός του Κοινοβουλίου, στην πράξη να
αποδεικνύεται.
Σας καλώ, αγαπητοί συνάδελφοι της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, αλλά και όλους να ψηφίσουν τη συγκεκριµένη τροπολογία,
διότι δίνει µία ανάσα, βεβαίως δεν ικανοποιεί στο σύνολο, αλλά
εν πάση περιπτώσει κάτω από αυτές τις οικονοµικές συνθήκες
γίνεται αυτή η προσπάθεια από πλευράς της Κυβέρνησης.
Ακούγαµε, βεβαίως, ότι για τα κόκκινα δάνεια δεν πρόκειται η
Κυβέρνηση να φέρει οποιαδήποτε τροπολογία που σε ένα βαθµό
θα ανακουφίζει επιχειρήσεις και πρόσωπα. Έρχεται η τροπολογία στις ηµέρες µας και προχωράµε στη συζήτηση -αλλά πιστεύω
και στην ψήφιση της σχετικής τροπολογίας-, ώστε µέσα σε αυτήν
την οικονοµική κρίση να δίνεται ανάσα σε πάρα πολλές κοινωνικές τάξεις και οµάδες.
Θα ήθελα, τελειώνοντας, να σηµειώσω την αναγκαιότητα της
έκδοσης σχετικής εγκυκλίου διότι, αγαπητέ Πρόεδρε, ψηφίσαµε
πριν από περίπου επτά µήνες νόµο που αφορά τα κόκκινα δάνεια
για αγρότες και κτηνοτρόφους. Έκτοτε µέχρι και σήµερα δεν
υπήρξε η σχετική εγκύκλιος, προκειµένου να εφαρµοστεί ο σχετικός νόµος. Κι εδώ, πράγµατι, είµαστε εκτεθειµένοι και θα πρέπει άµεσα να εκδοθεί η συγκεκριµένη εγκύκλιος, έτσι ώστε να
ανακουφίσει τους πενόµενους κτηνοτρόφους και τους γεωργούς.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει η συνάδελφος κ. Ξηροτύρη-Αικατερινάρη, για
οκτώ λεπτά.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Κύριε Πρόεδρε,
κύριε Υπουργέ, κύριοι συνάδελφοι, το νοµοσχέδιο που συζητάµε
σήµερα είναι πολύ σηµαντικό. Αφορά τη διαδικασία ενσωµάτωσης και ενοποίησης ευρωπαϊκών αποφάσεων και οδηγιών σε
σχέση µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης
σε ποινικές αποφάσεις που επιβάλλουν στερητικές ελευθερίες ή
που προβλέπουν την αναστολή εκτέλεσης ποινής κ.τ.λ..
Τα θέµατα αυτά τα ανέπτυξε πολύ καλά ο κ. Πανούσης, ο εισηγητής µας, και βέβαια, όπως γίνεται τον τελευταίο καιρό, θα
πάµε στις πολύ ουσιαστικές τροπολογίες οι οποίες έχουν κατατεθεί.
Για µία ακόµη φορά, για τη βασική τροπολογία για τα κόκκινα
δάνεια η Κυβέρνηση, κατά την πάγια τακτική της, στερεί τη δυνατότητα ενός ευρέος διαλόγου σε µία κανονική κοινοβουλευτική διαδικασία, για τόσο σοβαρό ζήτηµα που εναγωνίως περιµένουν οι Έλληνες πολίτες.
Βέβαια, όπως είναι τεράστιο το θέµα και δεν συζητήθηκε διεξοδικά και υπάρχουν τεράστιες καθυστερήσεις από την Κυβέρνηση για την αναθεώρηση του δηµόσιου χρέους, εξίσου σηµαντικό για τους πολίτες που υφίστανται όλες αυτές τις συνέπειες
της κρίσης είναι το θέµα της διαχείρισης του ιδιωτικού χρέους.
Και όµως, η Κυβέρνηση έχει καθυστερήσει πάρα πολύ, τόσο
που τουλάχιστον για τους επιχειρηµατίες οι µισές επιχειρήσεις,
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αν είχε πριν ενάµισι-δύο χρόνια αρχίσει η ρύθµιση αυτών των
οφειλών τους, θα µπορούσαν να είχαν διασωθεί και να είχαν επιβιώσει.
Το πρώτο θέµα, λοιπόν, των ληξιπρόθεσµων οφειλών προς το
δηµόσιο έγινε σε πρόσφατη ρύθµιση σε άσχετο νοµοσχέδιο,
χωρίς συζήτηση σε επιτροπή.
Ως προς το σηµερινό θέµα για τα κόκκινα δάνεια των επιχειρηµατιών και το µεγάλο θέµα για τα κόκκινα στεγαστικά δάνεια
-για το οποίο, έτσι, σαν πυροτέχνηµα, ο κ. Δένδιας, πριν φύγει
από το Υπουργείο, µας είπε και κάποιες δικές του προσωπικές
του σκέψεις- είναι δυνατόν αυτό το τεράστιο θέµα του ιδιωτικού
χρέους, που ταλανίζει τους Έλληνες πολίτες που βρίσκονται σε
απόγνωση να το συζητούµε µε αυτό τον τρόπο; Δεν έπρεπε να
υπάρχει ένα ενιαίο νοµοσχέδιο; Δεν έπρεπε εδώ να συζητήσουµε
και να ξανασυζητήσουµε µε τους αρµόδιους φορείς και µε τους
πολίτες; Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, τα έχουµε πει πολλές
φορές αυτά τίποτε όµως δεν διορθώνεται.
Πολυαναµενόµενη, λοιπόν, αυτή η ρύθµιση για τα κόκκινα δάνεια των µικρών επιχειρήσεων και των επαγγελµατιών. Κατατέθηκε µε µεγάλη καθυστέρηση και µάλιστα, όπως προανέφερα,
σε ένα νοµοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, µε µια τροπολογία µε είκοσι δύο άρθρα και µε πολύ σοβαρά θέµατα. Διότι
είναι γεγονός ότι η διευθέτηση των κόκκινων επαγγελµατικών δανείων είναι ύψιστης σηµασίας για την ελληνική οικονοµία και η
προωθούµενη ρύθµιση συνδέεται άµεσα µε την πρόσφατη πολύ
σηµαντική ρύθµιση για τις ληξιπρόθεσµες οφειλές ιδιωτών προς
το δηµόσιο και τα ασφαλιστικά ταµεία.
Παρά, όµως, την ύπαρξη θετικών σηµείων και σε αυτήν τη ρύθµιση, αυτή διαπνέεται εδώ από την αντίληψη εκχώρησης κυρίαρχου ρόλου στις τράπεζες, αφού η δυνατότητα ένταξης του
δανειολήπτη σε αυτή γίνεται κατά τη διακριτική ευχέρεια των
τραπεζών. Εδώ είναι η µεγάλη αδυναµία αυτής της τροπολογίας.
Επίσης, όπως και στην προηγούµενη για τις ληξιπρόθεσµες
οφειλές ρύθµιση -αυτή είναι µια τεράστια αδυναµία της Κυβέρνησης-, δεν λαµβάνεται υπ’ όψιν η φοροδοτική και οικονοµική δυνατότητα, οι υποχρεώσεις, η κατάσταση του δανειολήπτη, ο
οποίος εξετάζεται µόνο ως προς τη δυνατότητά του να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του προς τις τράπεζες και στο αν είναι
βιώσιµη ή όχι η επιχείρησή του και όχι, όπως έπρεπε να είναι, µε
βάση ότι αυτός είναι ο κύριος αποδέκτης στη ρύθµιση. Γιατί για
αυτόν την κάνουµε πρώτα τη ρύθµιση. Τουλάχιστον να ήταν ο
ισότιµος αποδέκτης, όπως είναι και οι πιστωτές, και να µην είναι
πάντα πρώτα οι τράπεζες και µετά οι Έλληνες πολίτες.
Στη ρύθµιση δεν διευκρινίζεται το ποιες ακριβώς οφειλές ή
τραπεζικά προϊόντα αφορά. Δεν συνδέεται µε τον Κώδικα Δεοντολογίας των τραπεζών, για τον οποίο λέγαµε ότι άργησε να
έρθει και είχαµε κάνει κριτική, γιατί και αυτός δεν συνδέθηκε µε
µια εύρυθµη λειτουργία του Κυβερνητικού Συµβουλίου για το
ιδιωτικό χρέος, το οποίο σχεδόν είναι αδρανές, θα έλεγα εγώ.
Επίσης, περιλαµβάνονται αντικρουόµενες διατάξεις, όπως για
παράδειγµα στο άρθρο 3 προβλέπεται η συµφωνία του 50% των
πιστωτών που έχουν τουλάχιστον το 40% του συνόλου των υποχρεώσεων να είναι δεσµευτική για τους υπόλοιπους. Έρχεστε
στο άρθρο 7 και λέτε ότι δίνετε το δικαίωµα στους πιστωτές, εάν
δεν συναινέσουν στη ρύθµιση αυτή, να µπορούν να ζητήσουν
αποζηµίωση από τον οφειλέτη. Τι θα πρωτοκάνει αυτός ο επιχειρηµατίας;
Τελικά, µε το άρθρο 7 όλη η ρύθµιση τινάζεται στον αέρα.
Αυτό πρέπει να το δείτε. Σας το λέω και εσάς, κύριε Υπουργέ της
Δικαιοσύνης. Δείτε την αντίφαση των άρθρων 3 και 7.
Βέβαια, το µεγάλο ζητούµενο σε όλη αυτήν την ιστορία είναι
να λαµβάνεται υπ’ όψιν η εικόνα του δανειολήπτη. Αυτό κάνουν
σε όλα τα άλλα κράτη που βρίσκονται σε πρόγραµµα προσαρµογής, όπως και στην Ιρλανδία µε το ιρλανδικό µοντέλο. Βλέπουν
τον άνθρωπο, το δανειολήπτη. Μπορεί να εξυπηρετηθεί; Μπορεί
να πληρώσει και τις φορολογικές του υποχρεώσεις και τα ασφαλιστικά ταµεία και αυτή τη ρύθµιση των κόκκινων δανείων και των
ληξιπρόθεσµων οφειλετών;
Το τελευταίο που θα ήθελα να πω είναι το εξής: Εδώ υπάρχει
ένα προβάδισµα στις τράπεζες και µας απασχολεί αυτό. Διάβασα
ότι χθες άρχισε και ο Πρωθυπουργός να συζητά αυτό το θέµα
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και να ζητά από τις τράπεζες αυτή τη λεγόµενη ρευστότητα που
δεν υπάρχει. Εάν αυτή η ρύθµιση των κόκκινων δανείων και των
ληξιπρόθεσµων οφειλών δεν συνδεθεί µε το να ξεκινήσει πλέον
µια πραγµατική και ουσιαστική ρευστότητα στην αγορά, εφ’ όσον
και οι εξετάσεις των τραπεζών έγιναν επιτυχώς και ο λαός πλήρωσε την ανακεφαλαιοποίησή τους, τα πράγµατα δεν φαίνεται
να διορθώνονται.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Εποµένως, εµείς βλέπουµε σοβαρά θέµατα που υπάρχουν, τα
οποία θα µπορούσαµε να τα είχαµε διορθώσει, αν γινόταν ένας
διάλογος γι’ αυτήν την τροπολογία. Όµως, δεν µας δίνετε αυτήν
τη δυνατότητα.
Ακόµη, κύριοι συνάδελφοι, δεν έχει έρθει ακόµα να µιλήσει ο
Υπουργός Ανάπτυξης. Δηλαδή, τι θα γίνει; Αυτό το τεράστιο
θέµα του ιδιωτικού χρέους και των επιχειρήσεων –που όσες διασώθηκαν τουλάχιστον απεγνωσµένα ζητούν αυτή τη ρύθµιση- θα
το συζητήσουµε χωρίς καν να είναι εδώ ο αρµόδιος Υπουργός;
Δεν ξέρω, αυτά τα έχουµε πει πολλές φορές.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Έχω πολλές παρατηρήσεις να κάνω πάνω στα διάφορα άρθρα
αυτής της τροπολογίας, αλλά δεν έχω περισσότερο χρόνο για
να γίνω πιο αναλυτική. Θα αναφερθώ στο θέµα των µικροοµολογιούχων, αν και ο Πρόεδρός µας Φώτης Κουβέλης αναφέρθηκε
διεξοδικά στο θέµα της τροπολογίας µας για τη ρύθµιση και την
αποκατάσταση των µικροοµολογιούχων από τη µεγάλη ζηµιά την
οποία υπέστησαν µε το κούρεµα, λόγω το PSI.
Την τροπολογία την καταθέσαµε µετά από πολύ µεγάλη σκέψη
και συζήτηση. Πραγµατικά, υπάρχουν από όλα τα κόµµατα της
Αντιπολίτευσης, και από τον ΣΥΡΙΖΑ και από τους Ανεξάρτητους
Βουλευτές, σχετικές, παρόµοιες τροπολογίες, για να επιλυθεί
αυτό το θέµα.
Δεν θα µας απαντήσει κάποιος από εδώ; Δεν θα απαντήσει κάποιος σ’ αυτήν την αγωνία; Θέλουµε κάποιος να µας πει «τις λαµβάνουµε υπ’ όψιν µας, ξέρουµε το θέµα», κ.λπ.. Το ζήτηµα είναι
πλέον ζήτηµα ηθικής τάξης και κοινωνικής ευαισθησίας.
Γι’ αυτούς που έβγαλαν τα πολλά λεφτά έξω, ακόµα ο έλεγχος
των λιστών καθυστερεί. Εδώ, δεν θα πούµε κάτι γι’ αυτούς που
εµπιστεύθηκαν το δηµόσιο και έβαλαν τις µικρές αποταµιεύσεις
τους στη χώρα µας; Κυρίως µιλάµε για µία ρύθµιση γι’ αυτούς
που είχαν κάτω από 100.000 ευρώ. Λέµε σε µία δεκαετία να
βρείτε έναν τρόπο να αποκατασταθεί η ζηµιά, την οποία υπέστησαν.
Από την άλλη µεριά, εσείς δεν απαντάτε, τη στιγµή που τα ξένα
δικαστήρια έχουν ήδη απαντήσει θετικά. Δηλαδή, έχουν αποκατασταθεί και στην Αυστρία και στη Γερµανία και σε άλλα µέρη
µικροοµολογιούχοι οι οποίοι είχαν πάρει οµόλογα του ελληνικού
δηµοσίου.
Πραγµατικά, περιµέναµε µέσα απ’ αυτήν τη συζήτηση, έστω
και µ’ αυτόν τον τρόπο που γίνεται –νοµίζω ότι θα το τονίσουν
αυτό και τα άλλα κόµµατα- να έχουµε µία απάντηση πάνω και σ’
αυτή τη ρύθµιση. Είναι ένα παρεµφερές θέµα. Είναι ένα θέµα
που αφορά, πράγµατι, τα ζητήµατα διαχείρισης του δηµόσιου
και ιδιωτικού χρέους και όλων αυτών των τεράστιων επιπτώσεων
που δηµιουργήθηκαν από την οικονοµική κρίση στην ελληνική οικονοµία, στους Έλληνες πολίτες, στους Έλληνες επιχειρηµατίες.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει η κ. Βαλαβάνη κατόπιν αλλαγής µε τον κ. Μητρόπουλο και τον κ. Στρατούλη και ακολουθεί ο κ. Κακλαµάνης.
Πριν ανεβείτε στο Βήµα, κυρία Βαλαβάνη, θα ήθελα να σας εκφράσω τα ειλικρινή µου συλλυπητήρια για το θάνατο του αγαπηµένου σας συζύγου.
Ορίστε, κυρία συνάδελφε, έχετε τον λόγο για οκτώ λεπτά.
ΟΛΓΑ-ΝΑΝΤΙΑ ΒΑΛΑΒΑΝΗ: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, όπως ξέρετε, ο ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε
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στο παρόν νοµοσχέδιο τροπολογία για την αποκατάσταση σηµαντικού µέρους της ζηµιάς που υπέστησαν τα φυσικά πρόσωπα
κάτοχοι τίτλων από το PSI, µε επίκεντρο τους µικροοµολογιούχους για ποσά έως 100.000 ευρώ, που αποζηµιώνονται στο ακέραιο. Είµαστε σε µια περίοδο που η ζηµιά που έχει επέλθει στην
πραγµατική οικονοµία της χώρας από τη διαχείριση της κρίσης
µέσω µνηµονίων που υπαγορεύτηκαν από τους δανειστές, έτσι
ώστε βρέξει-λιάσει να συνεχίζουν να πληρώνονται τα χρήµατά
τους, κάνει την κατάσταση της οικονοµίας της χώρας τραγική.
Πρόκειται για αποκατάσταση µιας µεγάλης αδικίας σε βάρος
δεκαπέντε χιλιάδων οικογενειών, που είδαν µέσα σε µια νύχτα
να εξανεµίζονται οι κόποι µιας ζωής, κατατεθειµένοι στον ασφαλέστερο τρόπο οικογενειακής αποταµίευσης, σύµφωνα µε τις
µέχρι τότε διαβεβαιώσεις του ελληνικού κράτους.
Ας θυµίσουµε, όµως, κάποια βασικά στοιχεία για το PSI, που
εξηγούν γιατί αντί να επέλθει το δραστικό «κούρεµα» του δηµόσιου χρέους, που χρειαζόταν η χώρα, ουσιαστικά «πυροβολήσαµε τα πόδια µας». Θύµατα αυτής της διαδικασίας του PSI
στάθηκαν επίσης τα ασφαλιστικά ταµεία και οι ελληνικές τράπεζες. Που είναι και οι µόνες, όµως, από τις τρεις κατηγορίες, για
τις οποίες υπήρξε µέριµνα για την ανακεφαλαιοποίησή τους,
έναντι των απωλειών που κατέγραψαν, χωρίς όµως, ανάλογη µέριµνα για τη διαχείριση των κόκκινων δανείων, προκαλώντας
έκρηξη των προβληµάτων που αντιµετωπίζει η υπερχρεωµένη
σήµερα πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας και βέβαια οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις.
Πρώτο στοιχείο: Μεταξύ Μαρτίου 2010 και Μαρτίου 2012, που
έγινε το PSI, στην Ευρώπη εξελίσσονταν δύο αντίστροφες παράλληλες διαδικασίες. Κατά παράβαση της υπόσχεσης για διακράτηση των ελληνικών οµολόγων, που οι γαλλικές και οι γερµανικές τράπεζες είχαν δώσει στην ειδική συνεδρίαση του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου το Μάρτιο του 2010 για το ελληνικό
χρέος και στη βάση της οποίας αποφασίστηκε να µη γίνει «κούρεµα», οι ευρωπαϊκές τράπεζες «ξεφορτώνονταν» επί δύο χρόνια
τα ελληνικά τους οµόλογα, µε αποτέλεσµα τη στιγµή του PSI η
καθαρή θέση τους να έχει κατέβει από τα 141 δισεκατοµµύρια
το 2010 σε µόλις 35 δισεκατοµµύρια.
Την ίδια στιγµή σχεδόν 30 δισεκατοµµύρια από αυτά τα οµόλογα «φορτώνονταν» κυρίως, αλλά όχι µόνο, οι ελληνικές τράπεζες, µε αποτέλεσµα η συνολική καθαρή θέση της Ελλάδας σε
ελληνικά οµόλογα για το ίδιο διάστηµα να ανέλθει από 57 δισεκατοµµύρια σε 86 δισεκατοµµύρια -µια τεράστια αύξηση, της
τάξης άνω του 50%-, ενώ το µεγαλύτερο µέρος από το υπολειπόµενο µέρος που «ξεφορτώθηκαν», δηλαδή άλλα 43 δισεκατοµµύρια, τα αγόρασε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα: Είναι τα
οµόλογα, που λήγουν σήµερα και πληρώνουµε κάθε τόσο την
ονοµαστική τιµή τους στο ακέραιο, ενώ η Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα τα έχει αγοράσει σε «σπασµένες» τιµές στη δευτερογενή αγορά.
Το αποτέλεσµα ήταν, όπως περιγράφει και η Τράπεζα της Ελλάδος στην Έκθεσή της µε τίτλο «Το Χρονικό της µεγάλης κρίσης 2008-2013» στη σελίδα 107, ενώ σε όρους ονοµαστικής
αξίας το δηµόσιο χρέος από το PSI που έγινε το Μάρτη του 2012
και την επαναγορά οµολόγων που έγινε το Δεκέµβρη του 2012
µειώθηκε συνολικά ονοµαστικά σχεδόν κατά 138 δισεκατοµµύρια, η πραγµατική καθαρή µείωση του χρέους ήταν µόλις 51,2
δισεκατοµµύρια.
Χάριν και στις δανειακές συµβάσεις των µνηµονίων, τα ποσά
των οποίων διοχετεύθηκαν σχεδόν εξ ολοκλήρου στη συνεχιζόµενη πληρωµή του δηµόσιου χρέους, το δηµόσιο χρέος από τότε
µέχρι τώρα κατάφερε να αυξηθεί, όχι µόνο σε σχέση µε το συρρικνωνόµενο ΑΕΠ, από το 129% του ΑΕΠ τότε που µας βάλανε
στο µνηµόνιο, στο 175% του ΑΕΠ σήµερα, αλλά και σε απόλυτους όρους. Από τα 298,5 δισεκατοµµύρια του 2009 στα 322,5
δισεκατοµµύρια του Ιουνίου του 2014.
Δεύτερη διαπίστωση: Με ένα χρέος µεγαλύτερο -και σχετικά
και απόλυτα- από το µέγεθος που µας έβαλε στο καθεστώς των,
κοντά τετρακοσίων πενήντα νόµων σήµερα, που καθιστούν πλέον
το µνηµόνιο µνηµονιακό καθεστώς, η Κυβέρνηση- σε συνεργασία
µε τον επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Μηχανισµού Στήριξης κ.
Ρέγκλινγκ και κόντρα στις εκτιµήσεις της τεράστιας πλειοψηφίας
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των διεθνών αναλυτών, που θεωρεί ότι ένα χρέος ύψους 175%
του ΑΕΠ δεν είναι βιώσιµο, δηλαδή δεν µπορεί ποτέ να αποπληρωθεί-, προκειµένου να «πουλήσει», σε αυτήν την παρατεταµένη
προεκλογική περίοδο που ζούµε, «έξοδο από το µνηµόνιο», επιδιώκει να αποσπάσει σήµερα «πιστοποιητικό βιωσιµότητας του
χρέους», προκαταλαµβάνοντας οποιαδήποτε κίνηση πραγµατικής ανακούφισης του λαού και της χώρας.
Μ’ αυτό το background, κατατίθεται η τροπολογία του ΣΥΡΙΖΑ
για τους µικροοµολογιούχους που ουσιαστικά τιµωρήθηκαν,
επειδή εµπιστεύθηκαν το ελληνικό δηµόσιο.
Να υπενθυµίσουµε ότι πριν την έναρξη του PSI, τα φυσικά
πρόσωπα είχαν διαβεβαιώσεις ότι θα εξαιρεθούν από τη συνολική διαδικασία. Και εξαναγκάστηκαν να συµµετάσχουν χωρίς να
έχουν δώσει τη συγκατάθεσή τους, λόγω της ενεργοποίησης της
Ρήτρας Συλλογικής Δράσης. Προεκλογικά οι κύριοι Σαµαράς και
Βενιζέλος είχαν αναγνωρίσει το δίκιο τους και υποσχέθηκαν λύση
στο πολύ σοβαρό πρόβληµά τους. Πρόκειται για υποσχέσεις που
έµειναν στα λόγια, όπως και τόσες άλλες. Αποτέλεσµα ήταν η
µαζική εξαθλίωσή τους και η απόγνωση που, δυστυχώς, κατέληξε σε κάποιες περιπτώσεις και σε ανθρώπινες και οικογενειακές τραγωδίες.
Ταυτόχρονα, το ζήτηµα των µικροοµολογιούχων µετατράπηκε
σε βαρύνον θέµα της πολιτικής ατζέντας, επειδή η αδικία που
διαπράχθηκε σε βάρος τους ήταν παράλογα κατάφωρη, αλλά
και επειδή οι ίδιοι οι µικροοµολογιούχοι δεν υποτάχθηκαν στις
αποφάσεις της µνηµονιακής συγκυβέρνησης και µέχρι σήµερα
συνεχίζουν να αγωνίζονται ανυποχώρητα.
Γι’ αυτό και το πρόβληµα των µικροοµολογιούχων κάθε άλλο
παρά προσφέρεται σήµερα για µικροκοµµατική εκµετάλλευση.
Και το λέω αυτό, επειδή εµφανίζεται πάλι απόπειρα της συγκυβέρνησης –αυτήν τη φορά, δυστυχώς, µέσω του Υφυπουργού
Οικονοµικών- να ξαναζεστάνει το θέµα παίρνοντας την, εγκαταλελειµµένη µετεκλογικά, προεκλογική σκυτάλη από τους κυρίους
Σαµαρά και Βενιζέλο.
Αλήθεια, πιστεύει η Κυβέρνηση ότι άνθρωποι που την «πάτησαν» ήδη µια φορά και στη συνέχεια αγωνίστηκαν και αγωνίζονται τόσο ανυποχώρητα, θα την «πατήσουν» και δεύτερη και θα
αποδειχθούν τόσο εύκολα θύµατα;
Ο κ. Μαυραγάνης δήλωσε ότι προς το παρόν η Κυβέρνηση
ακόµα µελετά το θέµα από δηµοσιονοµική και νοµική άποψη για
να βρεθεί η βέλτιστη εφικτή λύση. Επειδή, όµως, εκλογές θα
έχουµε το πιθανότερο µέσα στους επόµενους λίγους µήνες, δεν
έχει πολύ καιρό για να νοµοθετήσει προεκλογικά. Ας επισπεύσει,
λοιπόν, τη µελέτη.
Εµείς καταθέσαµε την τροπολογία του ΣΥΡΙΖΑ, και µαζί µας
σχεδόν όλα τα κόµµατα της Αντιπολίτευσης κατέθεσαν παρεµφερείς τροπολογίες. Και πρέπει να τονίσω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ στάθηκε
από την πρώτη στιγµή στο πλευρό των χιλιάδων οµολογιούχων.
Και αυτό το κάναµε τόσο για να βρεθεί µία βιώσιµη, στις σηµερινές συνθήκες καταστροφής της οικονοµίας της χώρας και των
ανθρώπων της, λύση ως προς το οικονοµικό σκέλος όσο και για
την ηθική αποκατάστασή τους.
Λαµβάνοντας υπ’ όψιν την εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση,
στην οποία έχει περιέλθει η χώρα, ο ΣΥΡΙΖΑ επεξεργάστηκε,
µετά από διαβούλευση µε τους εκπροσώπους των οµολογιούχων, την καλύτερη δυνατή στις παρούσες συνθήκες λύση αποκατάστασής τους και την αποτύπωσε, όπως παρουσιάζεται στην
παρούσα τροπολογία.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Έτσι, στη ρύθµιση υπάγονται φυσικά πρόσωπα-δικαιούχοι τίτλων του ελληνικού Δηµοσίου, οι οποίοι χαρακτηρίστηκαν ως «επιλέξιµοι τίτλοι» και αντικαταστάθηκαν µε νέους τίτλους εκδόσεως
του ελληνικού Δηµοσίου, σύµφωνα µε το ν. 4050/2012 κατά τη
διαδικασία αναδιάρθρωσης του ελληνικού χρέους –PSI- υπό την
προϋπόθεση ότι: Δεν δηλώθηκε ρητώς εκ µέρους τους συναίνεση στη διαδικασία αντικατάστασης. Δεν πρόκειται για επαγγελµατίες επενδυτές. Δεν πρόκειται για πρόσωπα που έχουν
λάβει κρατικούς τίτλους ως αποζηµίωση απόλυσης. Για τους τελευταίους πρέπει να υπάρξει ειδική ρύθµιση.
Η αποκατάσταση της ζηµιάς των ως άνω προσώπων, η οποία

1496

υπολογίζεται στο 53,5% της αξίας των τίτλων πριν την αντικατάστασή τους, γίνεται µε την έκδοση νέων τίτλων. Πρόκειται για
Οµόλογα ελληνικού δηµοσίου Ειδικού Σκοπού. Η αποκατάσταση
θα αφορά το 100% για ζηµιά ως 100.000 ευρώ, ενώ για το µέρος
της ζηµιάς που ξεπερνά αυτό το ποσό, η αποκατάσταση θα είναι
µερική. Στην τροπολογία υπάρχει ολόκληρος ο πίνακας.
Εκείνο που προέχει –και µε αυτό κλείνω, κύριε Πρόεδρε- είναι
να βρεθεί λύση σε ένα µεγάλο οικονοµικό και κοινωνικό πρόβληµα. Να αποκατασταθούν οι µικροοµολογιούχοι και, αν αυτό
είναι δυνατόν, η πληγείσα αξιοπιστία του ελληνικού δηµοσίου,
του ελληνικού κράτους και της δηµοκρατικής λειτουργίας της
ελληνικής κοινωνίας έναντι των πολιτών, Και να υπάρξει πάλι
αύριο η δυνατότητα εσωτερικού δανεισµού του δηµοσίου από
τους πολίτες, απαραίτητο για να ξανασταθεί η χώρα στα πόδια
της και για να µπορέσει να υπάρξει παραγωγική ανασυγκρότηση.
Εµείς δεσµευόµαστε ότι µια κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ αύριο στη
διακυβέρνηση της χώρας θα κάνει πράξη την παρούσα πρότασητροπολογία και θα αποκαταστήσει οικονοµικά και ηθικά το δίκιο
και τις απώλειες χιλιάδων µικροοµολογιούχων και των οικογενειών τους.
Όπως και αυτοί, όµως, έτσι και εµείς θα προτιµούσαµε αυτό
να γίνει προεκλογικά, να γίνει σήµερα.
Αυτή είναι η πρόκληση που απευθύνουµε στην Κυβέρνηση.
«Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πήδηµα».
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Και εµείς ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο συνάδελφος κ. Κακλαµάνης και να ετοιµάζεται ο κ. Μητρόπουλος.
Ορίστε, κύριε Κακλαµάνη, έχετε τον λόγο για οκτώ λεπτά.
ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, επί του βασικού
νοµοσχεδίου: Θεωρώ ότι στις βασικές του αρχές είναι ένα καλό
νοµοσχέδιο. Το ψηφίζω και επί της αρχής και επί των άρθρων.
Και είµαι σίγουρος ότι µερικές -όπως και εγώ τις άκουσα τουλάχιστον από συναδέλφους της Αντιπολίτευσης- παρατηρήσεις
που σας έκαναν έχετε την ευελιξία, όταν θα µιλήσετε, κάποιες
να τις κάνετε δεκτές, οπότε το νοµοσχέδιο θα γίνει ακόµα καλύτερο, κατά την άποψή µου.
Δράττοµαι όµως, της ευκαιρίας που είστε εδώ, για να σας
θέσω ένα θέµα σήµερα, όχι προς συζήτηση, αλλά που κάποια
στιγµή πρέπει µε δική σας πρωτοβουλία να το φέρετε στην αρµόδια επιτροπή και να το συζητήσουµε και αφορά το νοσοκοµείο
των φυλακών. Εάν ανταποκρίνονται στην πραγµατικότητα οι φωτογραφίες τις οποίες όλοι είδαµε στο διαδίκτυο για το νοσοκοµείο των φυλακών Κορυδαλλού, αυτό έπρεπε να κλείσει χθες.
Να κλείσει, δεν έχει νόηµα ύπαρξης. Εάν µπαίνουν άρρωστοι
µέσα, βγαίνουν πιο άρρωστοι από εκεί, εάν λειτουργεί έτσι όπως
το είδα.
Δεν είναι καινούριο το φαινόµενο. Θυµάµαι, ήµουν Γενικός
Γραµµατέας του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου το 1983, όταν
το επισκεφθήκαµε ως Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. Δεν ήταν
σε αυτήν την κατάσταση, αλλά πάλι είχε προβλήµατα. Το υπόµνηµα που φτιάξαµε το στέλναµε σε όλους τους κατά καιρούς
Υπουργούς Δικαιοσύνης. Δύο έδειξαν ενδιαφέρον, ο αείµνηστος
Βαγγέλης Γιαννόπουλος και, εάν θυµάµαι καλά, ο Θανάσης Κανελλόπουλος.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Και τώρα εγώ, κύριε
Κακλαµάνη.
ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Σύµφωνοι. Αλλά να πάρουµε και
συγκεκριµένα µέτρα. Γι’ αυτό σας είπα φέρτε το, να είναι και ο
κ. Βορίδης, διότι δεν είναι µόνο δική σας δουλειά. Και πρέπει να
πάµε στο διά ταύτα ξεκινώντας και από τις υποδοµές του. Δεν
θα γίνει Ευαγγελισµός, δεν πετάµε στα σύννεφα, αλλά δεν µπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί έτσι.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Πρέπει να ενταχθεί
στο ΕΣΥ. Εκεί είναι η λύση.
ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Ό,τι πρέπει να γίνει. Συµφωνώ απο-
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λύτως! Επί των ηµερών µου πάντως, ο τότε αρµόδιος Υπουργός
Δικαιοσύνης µού το αρνήθηκε. Αυτή ήταν η πρόταση που είχα
φέρει. Βέβαια αυτή είναι η άποψή µου, που είπατε.
Έρχοµαι τώρα στις δύο τροπολογίες. Κατ’ αρχάς κακώς δεν
είναι εδώ οι αρµόδιοι Υπουργοί. Ξέρανε ότι κατά κύριο λόγο κατά
50% θα µιλάγαµε για το νοµοσχέδιο του κ. Αθανασίου και κατά
50% σήµερα και 100% αύριο –αύριο, θα έρθουν βέβαια, υποθέτω- θα µιλάγαµε και γι’ αυτά, κυρίως για την τροπολογία για
τους ένστολους και για την τροπολογία για τα κόκκινα δάνεια
των επιχειρήσεων.
Άρα, αναγκαστικά θα τα πω στη Βουλή και να γραφτούν στα
Πρακτικά και να τα ακούσει ο όχι ακριβώς αναρµόδιος, αλλά εν
πάση περιπτώσει, όχι επισπεύδων Υπουργός.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Ο κ. Σταϊκούρας ήταν εδώ. Ήρθε
σήµερα.
ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Δεν τον βλέπω εγώ εδώ. Ναι, ήρθε,
µίλησε και έφυγε. Άρα, τις παρατηρήσεις να κάνω και για µετά,
δεν είναι εδώ για να µας απαντήσει. Εν πάση περιπτώσει...
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Είναι Υπουργός επισκέπτης.
ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Σε ό,τι αφορά λοιπόν τα κόκκινα
δάνεια -που και αυτό κατά βάση είναι ένα καλό νοµοσχέδιο, χρειάζεται όµως βελτιώσεις- εγώ έχω σταθεί στο εξής: Εκεί που λέει
ότι µε απόφαση των τραπεζιτών θα αποφασίζεται περί της βιωσιµότητας ή µη του χρέους. Το δικό µου θα το κάνουν αποδεκτό,
γιατί θα κρίνουν την επιχείρηση µου βιώσιµη, το δικό σας όχι.
Εάν τώρα, γίνει κανένα τηλέφωνο, µπορεί αυτό να το δείτε να
αλλάζει, να πηγαίνει τούµπα και η βιώσιµη δική µου να χαρακτηρίζεται µη βιώσιµη και µία µη βιώσιµη, να χαρακτηρίζεται βιώσιµη. Πρέπει, λοιπόν, µέσα στο νόµο να µπούνε κριτήρια, όχι
αυθαίρετα οι τραπεζίτες θα παίρνουν απόφαση ποια επιχείρηση
είναι βιώσιµη και ποια δεν είναι βιώσιµη. Πρέπει να µπουν στο
νόµο τα κριτήρια βάσει των οποίων οι τραπεζίτες θα αποφασίζουν ποια επιχείρηση είναι βιώσιµη και ποια δεν είναι βιώσιµη.
Στην καλή τους πρόθεση εγώ δεν εµπιστεύοµαι την αντίστοιχη
ρύθµιση, διότι δεν εµπιστεύοµαι τους ίδιους. Το λέω ξεκάθαρα
και µε απλά λόγια.
Επίσης, χθές άκουσα τις δηλώσεις- επειδή ήταν δηµόσιες αναφέρω το όνοµα- του κ. Σάλα για τα στεγαστικά δάνεια και για την
προστασία της πρώτης κατοικίας. Ωραία, έτσι όπως ειπώθηκε
πανηγυρίζουν όσοι έχουν πρόβληµα. Σου λέει, «Πήραµε ανάσα
άλλο ένα χρόνο, πάµε για παράταση.»
Δεν άκουσα, όµως, να ειπωθεί λέξη από πουθενά εάν στη διάρκεια αυτού του χρόνου, που υποτίθεται ότι παίρνουν ανάσα όσοι
έχουν πρόβληµα, αυτοί –εννοώ οι τραπεζίτες- θα σταµατήσουν
να πωλούν τα δάνεια σε funds του εξωτερικού. Διότι θέλουν το
χρόνο αυτό που «διευκολύνει» και τον φτωχό που έχει πρόβληµα
µε την πρώτη του κατοικία και χρωστά το δάνειο. Θέλουν, δηλαδή, να έχουν χρόνο, για να πουλήσουν αυτοί τα funds στο εξωτερικό. Γιατί είναι σίγουρο ότι δεν τα θέλουν τα διαµερίσµατα οι
τράπεζες. Τι να τα κάνουν; Για να πληρώνουν ΕΝΦΙΑ, χωρίς να
µπορούν να τα πουλήσουν; Το δάνειο θέλουν να πουλήσουν.
Κάνω από τώρα την τοποθέτησή µου και εύχοµαι αυτό που
ακούστηκε ωραία, να είναι έτσι. Άρα, όταν θα έρθει η ώρα, πρέπει να µας το διευκρινίσουν. Όχι γιατί απαγορεύεται. Δεν λέω ότι
κάνουν παρανοµία. Εάν θέλουν να κάνουν προσφορά στον ελληνικό λαό -κάπως έτσι πήγε να παρουσιαστεί χθες- πρέπει να προχωρήσουµε και στο άλλο σκέλος, δηλαδή στο να µην πουλούν
τα δάνεια σε funds του εξωτερικού. Γιατί φανταστείτε τώρα να
νιώθω εγώ ότι έχω τακτοποιηθεί, έχοντας άλλο ένα χρόνο από
το νόµο Κατσέλη, και το Φεβρουάριο ή το Μάρτιο να χτυπήσει
το τηλέφωνο και να µην είναι η «x» ελληνική τράπεζα, αλλά ο εκπρόσωπος κάποιων funds από το Λονδίνο που να µου λέει, «Το
σπίτι σας πρέπει να µας το παραδώσετε!». Λάβετέ το σοβαρά υπ’
όψιν αυτό ως Κυβέρνηση. Καταλαβαίνετε τι εννοώ.
Έρχοµαι σε ένα τρίτο θέµα, που έχει να κάνει κατά 50% µε
εσάς και κατά 50% µε τον κ. Χαρδούβελη. Το ανέλυσε ο κ. Προκόπης Παυλόπουλος χθες. Προσυπογράφω από την αρχή έως
το τέλος ό,τι είπε. Αναφέροµαι στην προσωποκράτηση για χρέη
προς το δηµόσιο όταν δεν υπάρχει δόλος.
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Κατ’ αρχάς, να υπενθυµίσω σε αυτό το Κοινοβούλιο και ειδικά
στους νεότερους που τότε ήταν πολύ µικροί και µπορεί να µην
το θυµούνται ότι αυτό κατηργήθη…
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Κύριε Κακλαµάνη, εννοείτε πως…
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Υπουργέ, δεν είστε εσείς
στους νεότερους που µπορεί να µη θυµούνται.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Άλλο το ποινικό και
άλλη η προσωποκράτηση για χρέη στο δηµόσιο. Έχει καταργηθεί προ πολλού η προσωποκράτηση στο δηµόσιο...
ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Όχι, αναφέροµαι σε αυτό που είπε
χθες ο κ. Παυλόπουλος. Ήµουν σαφής.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Ωραία, ωραία. Για το
ποινικό.
ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Είπα ότι προσυπογράφω από την
αρχή έως το τέλος την εισήγησή του, για να µη φάω χρόνο.
Απλώς θέλω σήµερα να υπενθυµίσω ότι την αντίστοιχη κατάργηση είχε υπογράψει ο νυν Πρωθυπουργός επί κυβερνήσεως
Τζαννετάκη, όταν ήταν Υπουργός Οικονοµικών. Την επανέφερε
ο αλήστου µνήµης κ. Παπακωνσταντίνου και Γιώργος Παπανδρέου και τώρα δεν αντιλαµβάνοµαι γιατί δεν το καταργούµε.
Ούτε δηµοσιονοµικό κόστος έχει ούτε προαπαιτούµενο είναι. Και
ο Πρωθυπουργός, στην οµιλία του για την πρόταση εµπιστοσύνης προς την Κυβέρνηση, το εξήγγειλε.
Τελειώνω µε το εξής σχετικά µε τους ένστολους. Κατ’ αρχάς,
ξέρετε τι συµβαίνει. Εάν ρωτήσετε αστυνοµικούς –όλοι έχουµε
γνωστούς- και ο νυν, αλλά και οι προηγούµενοι λένε στ’ αφτί «αν
δεν ήµουν εγώ, δεν θα παίρνατε τα λεφτά». Τα λεφτά τα παίρνουν οι ένστολοι, γιατί βγήκε η απόφαση του Συµβουλίου της
Επικρατείας και αποφάσισε ο Πρωθυπουργός, έστω σταδιακά,
να πάρουν ό,τι λέει. Ένα το κρατούµενο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Δεύτερον, ακούστε κάτι που δεν ξέρω εάν το γνωρίζετε. Χθες
έτυχε να πάω να κάνω ανανέωση του διαβατηρίου µου. Από το
2006 η Αστυνοµία έχει αναλάβει να βγάζει όλα τα διπλώµατα και
από το 2009 και όλα τα διαβατήρια ολόκληρης της Ελλάδας, ή
καινούργια ή ανανεώσεις. Πέρυσι έκλεισαν µε εννιακόσιες ενενήντα οκτώ χιλιάδες διαβατήρια και διπλώµατα, καινούργια ή
ανανεώσεις. Το παράβολο είναι 85 ευρώ. Όλα αυτά τα λεφτά τα
παίρνει το Υπουργείο Οικονοµικών. Δεν κρατάει ούτε ένα ευρώ
η Αστυνοµία, που εβδοµήντα άτοµα, αστυνοµικοί, δουλεύουν γι’
αυτήν την ιστορία. Γιατί, λοιπόν, ένα 10% τουλάχιστον να µην
κρατιέται σε ειδική ΚΑΕ της Αστυνοµίας για το Ταµείο Αλληλοβοήθειας και για τον εξωραϊσµό, τουλάχιστον, των αστυνοµικών
τµηµάτων, τις υποδοµές στα αστυνοµικά τµήµατα; Αφού τη δουλειά την κάνουν οι αστυνοµικοί, δεν την κάνει το Υπουργείο Οικονοµικών. Αυτό εισπράττει µόνο.
Πηγαίνετε στην Καισαριανή, µιλήστε µε τον αρµόδιο διευθυντή
και θα δείτε τα στοιχεία τα οποία σάς λέω. Αυτό είναι προσφορά
της εκάστοτε πολιτικής ηγεσίας στο Υπουργείο Προστασίας του
Πολίτη προς την Αστυνοµία και όχι επικοινωνιακού τύπου εµφανίσεις.
Δεν ξέρω εάν ακούσατε σήµερα το πρωί –και ευχαριστώ για
την ανοχή σας, κύριε Πρόεδρε- αυτό που συνέβη –και γινόµαστε,
βέβαια, όλοι ρεζίλι- στην εκποµπή του «ΑΝΤ1», στον κ. Παπαδάκη. Βγήκε µια κυρία, η οποία είπε ότι παίρνει ενοίκιο 3,45 ευρώ
από ένα γραφείο που το έχει νοικιάσει στο Υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης, γιατί είναι ένα γραφείο από ένα οµαδικό συµβόλαιο
σαράντα δύο ιδιοκτήτων. Τουτέστιν παίρνει 45 ευρώ τον χρόνο.
Ο ΕΝΦΙΑ της πήγε 105 ευρώ. Αυτά δεν είναι θέµα κυβερνητικών
Βουλευτών και Αντιπολίτευσης. Είναι τελείως διαφορετικό πράγµα!
Είναι µοµφή σε όλους µας –και κλείνω µε αυτό- ιδιαίτερα µάλιστα µε αυτό που πληροφορήθηκα -δεν το πήρα στα χέρια µου
να το διαβάσω- ότι, δηλαδή, το Επιστηµονικό Συµβούλιο της Βουλής κατέληξε µετά από ενδελεχή συνεδρίαση πως οι Βουλευτές
κατά την άσκηση των καθηκόντων µας είµαστε δηµόσιοι υπάλ-
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ληλοι. Θα έρθει και στην Ολοµέλεια αυτό.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Είναι παλιά και σωστή άποψη
αυτή.
ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Εσείς το δέχεστε ως σωστή άποψη,
κύριε Μητρόπουλε. Εγώ δεν δέχοµαι ότι ο Βουλευτής κατά την
άσκηση των καθηκόντων του είναι δηµόσιος υπάλληλος. Έτσι;
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά την άσκηση.
ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Έτσι εγώ δεν το δέχοµαι. Εκπλήσσοµαι µάλιστα πώς µου λέτε ότι είναι σωστή. Εκτός εάν εννοείτε
τυπικά, νοµικά. Εγώ µιλάω θεσµικά.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Τυπικά, νοµικά.
ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Άλλο αυτό. Εγώ µιλάω θεσµικά.
Τότε οφείλουµε, όταν έρθει εδώ, να το αλλάξουµε. Εκεί που
φταίµε, να τα πάρουµε επάνω µας όλα. Όχι, όµως, και δηµόσιοι
υπάλληλοι κατά την άσκηση των καθηκόντων µας. Ε, πάει πολύ.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Κύριε Κακλαµάνη, ουδέποτε Βουλευτής είναι δηµόσιος υπάλληλος. Είναι λειτουργός.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Τον λόγο έχει ο κ.
Μητρόπουλος για οκτώ λεπτά.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, το Συµβούλιο της Επικρατείας σε συνεδρίαση
της ολοµελείας τον Δεκέµβριο του 2013 αποφάσισε -µε πέντε
αποφάσεις- για όλα τα Σώµατα Ασφαλείας και τον Στρατό µας
ότι οι περικοπές που έκανε ο ν. 4093/12 τον Αύγουστο του 2012
είναι εκτός Συντάγµατος και οφείλει το κράτος πλήρη συµµόρφωση. Των πέντε αυτών ολοµελειακών αποφάσεων είχαν προηγηθεί δύο του µισθοδικείου, που έκριναν τα αντίστοιχα για τους
δικαστές µας. Προσθέτω, και καλώς.
Ανέµεναν οι οµοσπονδίες των Σωµάτων Ασφαλείας την υλοποίηση της απόφασης. Η Κυβέρνηση κώφευσε. Αναγκάστηκαν
οι ενώσεις τους για πρώτη φορά στην ιστορία του Συµβουλίου
Επικρατείας να εγκαλέσουν και να καταδικάσουν το δηµόσιο για
µη συµµόρφωση αποφάσεως ανωτάτου δικαστηρίου. Ενεργοποίησαν τη διάταξη του ν. 3608/2002, άρθρο 2.
Το Συµβούλιο της Επικρατείας -σας θυµίζω- αποφαινόµενο ότι
θα πρέπει να αναπροσαρµοστούν οι αποδοχές στο προ περικοπής στάδιο και βεβαίως να δοθούν και τα αναδροµικά, είχε λάβει
υπ’ όψιν, κύριε Υπουργέ, τη δηµοσιονοµική κατάσταση της χώρας.
Θα περιµένω να τελειώσει ο αξιότιµος κύριος Υπουργός των
Εσωτερικών, επειδή απευθύνοµαι στον κύριο Υπουργό.
Είχε συµπεριλάβει και είχε πει: «Οι περικοπές αυτές των Σωµάτων Ασφαλείας, στρατιωτικών δικαστών δεν µπορούν να δικαιολογηθούν ούτε εκ του λόγου ότι αποτελούν τµήµα ενός
ευρύτερου προγράµµατος δηµοσιονοµικής προσαρµογής, το
οποίο οδηγεί σε αντισυνταγµατικότητα.» . Ήρθε µε εµπιστευτικό
έγγραφο στην Επιτροπή Συµµόρφωσης του Δηµοσίου το ίδιο το
δηµόσιο και είπε: «Να ρωτήσω την τρόικα τι να πράξω.».
Θα καταθέσω το έγγραφο µε ηµεροµηνία 3 Σεπτεµβρίου, το
οποίο δεν έχει βγει στη δηµοσιότητα. Σας διαβάζω µία αποστροφή: «Αναµένουµε τις απόψεις, προκειµένου να διασφαλιστεί
η σύµφωνη γνώµη των εταίρων για την κάλυψη του πιθανολογούµενου σοβαρού δηµοσιονοµικού κόστους». Λαµβάνοντας και
αυτό το εµπιστευτικό έγγραφο της Κυβέρνησης, το τριµελές
συµβούλιο του Συµβουλίου της Επικρατείας αποφάνθηκε ότι
παρ’ όλα αυτά πρέπει να συµµορφωθεί σε ολόκληρο το κράτος.
Όχι µόνο αυτό, κύριε Υπουργέ. Απευθύνοµαι σε εσάς πολλές
φορές σήµερα, επειδή γνωρίζω και την ιστορία σας και τη διαδροµή σας και πόσα χρόνια ήσασταν επικεφαλής των δικαστικών
µέσων, πόσο σάς τίµησαν οι συνάδελφοί σας και, βεβαίως, ξέρω
πώς δικάζατε στα εργατοδικεία και τις ευαισθησίες σας. Με συγχωρείτε, αλλά ήθελα να το πω αυτό.
Θα καταθέσω και την απόφαση 12/2014 του Συµβουλίου της
Επικρατείας, που διατάσσει το δηµόσιο σε πλήρη συµµόρφωση
και διαπιστώνει τη µη συµµόρφωση του δηµοσίου ως προς την
απόφαση την οποία θα καταθέσω.
Κύριε Υπουργέ, προσέξτε παρακαλώ, το εξής: Αύριο θα γίνει
νόµος. Στις 28 Νοεµβρίου του 2014, όµως, το Συµβούλιο Επικρατείας περιµένει να δει αν η Κυβέρνηση θα έχει συµµορφωθεί πλήρως µε τις αποφάσεις αυτές. Τι θα πείτε στο Συµβούλιο Επικρα-
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τείας; Εδώ αναφέρεται ότι θα πέσουν και πρόστιµα.
Διαβάζω ακόµα µία φράση: «Ορίζει νέα ηµεροµηνία συζητήσεως της υποθέσεως, ενώπιον του Τριµελούς Συµβουλίου Συµµορφώσεως στις 28-11-2014».
Υπό αυτήν την άποψη, θεωρώ, αξιότιµε κύριε Υπουργέ, κύριε
Πρόεδρε, ότι δεν έχετε άλλο περιθώριο, διότι κανενός πρόθεση
δεν είναι εδώ να καταλυθεί η ανεξάρτητη τρίτη ισχυρή δικαστική
εξουσία. Τι σηµαίνει όταν η ολοµέλεια του ανωτάτου δικαστηρίου
της χώρας µε έχει διατάξει σε πλήρη συµµόρφωση και ως προς
τα δύο διατακτικά, δηλαδή και να αναπροσαρµόσω τις αποδοχές
των ένστολων µε εκείνες του Ιουλίου του 2012 και να δώσω πλήρως τα αναδροµικά, τα οποία δεν τους κατέβαλα;
Υπό αυτήν την έννοια, δεν έχετε άλλο περιθώριο. Γι’ αυτό και
ο Κοινοβουλευτικός µας Εκπρόσωπος, ο κ. Δρίτσας, αλλά και η
εισηγήτρια, η κ. Κωνσταντοπούλου, καταλήγουν σε µία ενδιάµεση –υποστηρικτική, πάντως- άποψη να πούµε «παρών», διότι
εµείς δεν θέλουµε να συναινέσουµε, κύριε Υπουργέ, στο να µην
υλοποιηθεί πλήρως το διατακτικό της αποφάσεως του ανωτάτου
δικαστηρίου.
Βεβαίως, δεν µας εκφράζει µία σκέψη του ανωτάτου δικαστηρίου, το οποίο προωθεί µία ιδιότυπη θεωρία περί κράτους, τη θεωρία του mini state, του µικρού κράτους, του ελάχιστου κράτους.
Είναι ολόκληρη η σχολή του Φρίντµαν, του Σικάγο, η οποία λέει:
Αναγορεύω ως κράτος τους ένστολους, τον Στρατό και τη δικαστική εξουσία -αυτό αποπνέει η απόφαση- τα οποία θέλω να στηρίξω και µε ειδική µισθολογική, υπηρεσιακή, ιεραρχική εξουσία.
Για δε τους άλλους, απορρίπτω τα αιτήµατά τους, και τα µισθολογικά και τα ασφαλιστικά. Είδαµε προχθές τι έγινε µε την απόρριψη όλων των αιτηµάτων για τη µείωση του εφάπαξ, για τη
µείωση των κοινών –δεν είναι καλή λέξη- συνταξιούχων.
Παρά το ότι, λοιπόν, εµείς η Αριστερά, ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν συµφωνούµε µε το σκεπτικό το οποίο αποπνέει αυτή η απόφαση, είµαστε σύµφωνοι ότι εσείς πρέπει να καταλήξετε, κύριε Υπουργέ,
στο να υπάρξει πλήρης συµµόρφωση ως προς την απόφαση της
ολοµέλειας του Συµβουλίου Επικρατείας για τα αιτήµατα, όπως
τα έχει διατυπώσει. Διότι, παρά το ότι το Συµβούλιο Επικρατείας
το εγκάλεσαν κάποιοι πως δεν λαµβάνει υπ’ όψιν τα δηµοσιονοµικά µεγέθη, τη ρήτρα δηµοσιονοµικής βιωσιµότητας την οποία
έχετε ψηφίσει στον ν. 4223 -της µη διατάραξης της οµαλής πορείας της µνηµονιακής πορείας- δεν µπορείτε να αποστείτε της
υποχρέωσης να εφαρµόσετε πλήρως την απόφαση κατά το διατακτικό της.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Πρόεδρε -και εσείς, κύριε Μπούρα, που εκτελείτε χρέη
γραµµατέα της Νέας Δηµοκρατίας- σήµερα υπήρξε µία ρήξη µεταξύ κυβερνητικών στελεχών. Επειδή υπάρχει µία διάσταση,
δήθεν, κυβερνητικών στελεχών για αυτό το οποίο είπε ο Διοικητής του ΙΚΑ χθες σε ένα συνέδριο του Ελληνοαµερικανικού Επιµελητηρίου -στο οποίο έκανα κι εγώ εισήγηση- για το µέλλον ή
το µη µέλλον των ελληνικών συντάξεων κι ότι δήθεν εκ παραδροµής είπε ότι άλλοι θα έχουν περίθαλψη υπογείου νοσοκοµείου
και άλλοι θα έχουν περίθαλψη υπέργειου ή πρώτου ορόφου κλπ.,
θέλω να σας πω ότι αυτά είναι δεσµεύσεις.
Ας µη σπεύδουν τα κυβερνητικά στελέχη να διαψεύδουν ή όχι.
Αυτό που είπε ο κύριος Διοικητής του ΙΚΑ είναι δέσµευση από
την πέµπτη επικαιροποίηση στις 14 Μαΐου του 2014. Δυστυχώς,
η επικαιροποίηση –και θα την καταθέσω- συµπεριλαµβάνει και
γράµµα συµµόρφωσης µε υπογραφή των κυρίων Σαµαρά, Προβόπουλου, Στουρνάρα.
Συνεπώς ας µη σπεύδουν να λένε ότι αυτά τα προωθούµενα
µέτρα, η ρήτρα περιουσίας στις συντάξεις ή η ρήτρα εισφορών
στην περίθαλψη, δεν είναι µέτρα και ότι έρχονται τώρα από το
πουθενά.
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Αλέξιος Μητρόπουλος καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο κ. Στρατούλης για οκτώ λεπτά.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, έχω µια απορία:
Πού είναι το ΠΑΣΟΚ; Ζήτησα τον κατάλογο των οµιλητών από τη
συναδέλφισσά µου Ζωή Κωνσταντοπούλου και διαπίστωσα ότι
ούτε χθες αλλά ούτε και σήµερα, σε πενήντα συνολικά οµιλητές,
δεν υπάρχει ένας από το κόµµα του ΠΑΣΟΚ, από το κόµµα που
συγκυβερνά. Ενώ δηµοσίως και στα κανάλια λένε πόσο καλές
είναι οι ρυθµίσεις κατά τη δική τους άποψη για τα κόκκινα επιχειρηµατικά δάνεια και πόσο καλή είναι η ρύθµιση για τους ένστολους, ούτε ένας Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ δεν έχει µιλήσει
µέχρι τώρα για να υπερασπιστεί αυτές τις διατάξεις. Μήπως γνωρίζουν ποιο είναι το πραγµατικό περιεχόµενο αυτών των διατάξεων και ποιες οι συνέπειές τους και δεν θέλουν να εκτεθούν; Ας
απαντήσουν οι ίδιοι.
Και καλά που δεν είναι κανείς εδώ από το ΠΑΣΟΚ και καλά που
κανείς δεν γράφτηκε οµιλητής. Ο κ. Σκρέκας, ο νέος Υπουργός
Ανάπτυξης πού είναι; Ακόµα δεν τον βλέπω. Είναι η δεύτερη
µέρα συζήτησης, η βασική τροπολογία για την οποία κουβεντιάζουµε είναι η τροπολογία για τα κόκκινα επιχειρηµατικά δάνεια
και ο αρµόδιος Υπουργός εδώ και δύο µέρες δεν έχει έλθει για
να υπερασπιστεί την τροπολογία του και να επιχειρηµατολογήσει
πάνω σ’ αυτήν.
Εν πάση περιπτώσει, θα ήθελα να κάνω πέντε παρατηρήσεις.
Η πρώτη παρατήρηση αφορά αυτό που είπε ο συνάδελφός
µου Αλέξης Μητρόπουλος για τις εξελίξεις µε το ασφαλιστικό
ερήµην της Βουλής, της αρµόδιας Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων, της αρµόδιας Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής
Κοινωνικής Ασφάλισης που δεν γνωρίζουν τίποτα, κανείς δεν
τους ενηµερώνει. Ο Υπουργός Εργασίας δεν έχει πατήσει το
πόδι του για να ενηµερώσει τις αρµόδιες επιτροπές της Βουλής
το τι διαπραγµατεύεται για το ασφαλιστικό µε την τρόικα, ποιες
είναι οι θρασύτατες απαιτήσεις της, τι απαντά σε αυτές η Κυβέρνηση.
Είδαµε και µία σηµαντική αποκάλυψη στην εφηµερίδα «Η Αυγή
της Κυριακής» που κυριολεκτικά έπιασε τον Υπουργό Εργασίας
και την Κυβέρνηση «µε την κατσίκα στην πλάτη», «κλέβοντας
οπώρες» ταυτόχρονα µε την «κατσίκα». Γιατί; Διότι την ίδια
στιγµή που ο Υπουργός Εργασίας διαβεβαιώνει τους πάντες ότι
η Κυβέρνηση δεν θα υποχωρήσει στις θρασύτατες απαιτήσεις
της τρόικας για νέες µειώσεις των συντάξεων, αποκαλύπτεται
από την «Αυγή της Κυριακής» έγγραφη αλληλογραφία του µε την
τρόικα, µε την οποία τούς διαβεβαιώνει ότι µέσω ενοποίησης
όλων των ασφαλιστικών ταµείων -όχι µόνο της κύριας ασφάλισης, αλλά ακόµα και των επικουρικών και των εφάπαξ- σε ένα
υπερταµείο, στο ΙΚΑ, διασφαλίζεται ένας µόνιµος µηχανισµός
διαρκούς µείωσης των συντάξεων και των κύριων και των επικουρικών και των εφάπαξ παροχών. Από τη µία ο Υπουργός Εργασίας λέει ότι δεν το κουβεντιάζει µε την τρόικα, Σαµαράς και
Βενιζέλος συναντώνται και λένε «κόκκινη γραµµή στο ασφαλιστικό» και από την άλλη κάνει έγγραφη αλληλογραφία µε την
τρόικα και ουσιαστικά η Κυβέρνηση τους δίνει ό,τι ακριβώς ζητούν για νέο σφαγιασµό των συντάξεων.
Σαν να µην έφτανε αυτό, υπάρχει και το ζήτηµα που ανέδειξε
πριν ο Αλέξης Μητρόπουλος. Ενώ ο κ. Βρούτσης βγήκε σήµερα
δηµόσια και υποτίθεται ότι διαφώνησε µε τον Διοικητή του ΙΚΑ
κ. Ροβέρτο Σπυρόπουλο, ο οποίος χθες είπε ότι ανάλογα µε τα
ένσηµα που έχεις, ανάλογη θα είναι και η προστασία στην υγεία
σου, στα φάρµακά σου, στα νοσοκοµεία σου, στους γιατρούς
σου -µία λογική ζούγκλας και κοινωνικού δαρβινισµού,- έρχεται
σήµερα το πρωί στα κανάλια και λέει: «Όχι, είναι προσωπική του
άποψη.».
Η δική µας εκτίµηση, µε βάση το επιχείρηµα που ανέφερε ο
Αλέξης Μητρόπουλος, αλλά και το ότι σ’ αυτήν την Κυβέρνηση
«όπου υπάρχει καπνός» και προαναγγέλλονται κάποια πράγµατα,
«υπάρχει και φωτιά» και µετά από λίγο καιρό γίνονται µέτρα πολιτικής, µάλλον ο Διοικητής του ΙΚΑ έκανε τον πολιτικό λαγό της
Κυβέρνησης και της τρόικας γι’ αυτά που περιµένουν τους ασφαλισµένους και στον κλάδο της υγείας και της ασφάλισης.
Η δεύτερη παρατήρηση αφορά την τροπολογία για τα κόκκινα
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επιχειρηµατικά δάνεια.
Κύριε Πρόεδρε, η εκτίµησή µας είναι ότι µε αυτήν δεν λύνεται
το πρόβληµα. Ίσα-ίσα που περίπου διακόσιες χιλιάδες µικροµεσαίες επιχειρήσεις που είχαν κλείσει ή είχαν καταστραφεί ή είναι
στη φάση να καταστραφούν και ακόµα τυπικά δεν έκλεισαν, δεν
έκαναν τα τυπικά έγγραφα και τις ενέργειες, τις βγάζει απ’ έξω.
Γιατί; Διότι βάζει ως προϋπόθεση ένταξης στη ρύθµιση το κριτήριο της βιωσιµότητας.
Με αυτό το κριτήριο βιωσιµότητας ένας είναι ο υπέρτατος κριτής, ο υπέρτατος ελεγκτής και ο υπέρτατος αξιολογητής: Οι τράπεζες. Κι αν οι επιχειρήσεις είναι βιώσιµες, θα κάνουν ρυθµίσεις
όπως τις θέλουν οι τράπεζες, οι οποίες θα αλλάξουν στην ουσία
την ίδια την αίτηση του ενδιαφερόµενου επαγγελµατία ή της επιχείρησης, για να ζητάει αυτά που θέλουν οι ίδιες οι τράπεζες να
τους δώσουν. Στην περίπτωση που κριθεί ότι δεν είναι βιώσιµη η
επιχείρηση, «γαία πυρί µειχθήτω». Το τι θα γίνει, αν θα πουληθούν τα περιουσιακά της στοιχεία, αν θα πάει εδώ, αν θα πάει
εκεί, υπέρτατος κριτής θα είναι οι τράπεζες.
Δηλαδή µπαίνουν σε οµηρία –και µάλιστα πριν από τις εκλογές- από τις τράπεζες περίπου εκατόν είκοσι χιλιάδες µικροµεσαίες επιχειρήσεις, που ενδεχοµένως τους αφορά αυτή η ρύθµιση. Είναι γνωστές οι σχέσεις των τραπεζών και διαπλεκόµενες
µε τα πολιτικά συµφέροντα.
Δεύτερον, δίνεται η δυνατότητα στις τράπεζες να αναδιατάξουν τον επιχειρηµατικό χάρτη της χώρας µας, το ποια επιχείρηση θα ζήσει, ποια δεν θα ζήσει, το σε ποια θα γίνει η ρύθµιση
και σε ποια όχι.
Για να λυθεί το πρόβληµα, οι λύσεις ήταν τρεις, τις οποίες δεν
περιλαµβάνει η κυβερνητική τροπολογία:
Πρώτα θα έπρεπε να υπάρχει µια σεισάχθεια, δηλαδή µια διαγραφή χρεών των επιχειρήσεων αυτών, κυρίως των µικρών και
πολύ µικρών επιχειρήσεων και επαγγελµατιών, ανάλογη µε τη
µείωση των εσόδων που είχαν τα τέσσερα χρόνια των µνηµονίων.
Διότι δεν είναι ότι αυτές οι επιχειρήσεις δεν πλήρωναν ανέκαθεν.
Όµως, οι µνηµονιακές πολιτικές αφαίρεσαν αγοραστική δύναµη
από εργαζόµενους, συνταξιούχους, από τον λαό, µε αποτέλεσµα
να δηµιουργείται η εξής ζοφερή κατάσταση εργαζόµενοι χωρίς
λεφτά, συνταξιούχοι χωρίς λεφτά, άνεργοι χωρίς λεφτά, µαγαζιά
και επιχειρήσεις χωρίς δουλειά.
Δεν έγινε, λοιπόν, µια σεισάχθεια, µια διαγραφή ανάλογη της
µείωσης των εισοδηµάτων, ούτε δροµολογήθηκαν λύσεις και διαδικασίες για να υπάρξει ρευστότητα στην πραγµατική οικονοµία,
δάνεια για τα κεφάλαια κίνησης των µικρών, πολύ µικρών επιχειρήσεων, και επαγγελµατιών.
Το κυριότερο κύριοι Υπουργοί σας το είπε και ο κ. Νικήτας Κακλαµάνης πριν, που δεν είναι από τον ΣΥΡΙΖΑ, είναι από το κόµµα
της Νέας Δηµοκρατίας. Μα, καλά ούτε µία πρόβλεψη δεν περιλαµβάνει η κυβερνητική τροπολογία ότι τα κόκκινα δάνεια δεν
θα δοθούν σε κερδοσκοπικά κεφάλαια, σε distress funds, δηλαδή
σε επιθετικά κεφάλαια, δηλαδή στους γύπες των αγορών; Ούτε
µία διασφάλιση για τους ενδιαφερόµενους,, έστω το διάστηµα
κατά το οποίο µπορούν να υποβάλλουν αίτηση -εµείς λέµε για
πάντα- µέχρι, δηλαδή, τον Μάρτιο; Αν είναι δυνατόν. Εποµένως
η κυβερνητική τροπολογια, δεν λύνει το πρόβληµα των κόκκινων
επιχειρηµατικών δανείων ούτε καν στο µισό.
Τρίτη παρατήρηση που θέλω να κάνω είναι ότι ταυτόχρονα
υπάρχει εκκρεµότητα µε τα κόκκινα δάνεια των νοικοκυριών απέναντι στις τράπεζες. Εµείς ως ΣΥΡΙΖΑ είχαµε κάνει πρόταση
νόµου και είχαµε πει ότι η λύση είναι όπου υπάρχουν νοικοκυριά
που δεν µπορούν µε τίποτα να αποπληρώσουν, τις δανειακές
υποχρεώσεις τους, λόγω της οικονοµικής κρίσης και των µνηµονιακών πολιτικών, είτε γιατί είναι κάτω από το όριο της φτώχειας
είτε είναι ηλικιωµένοι είτε είναι ΑΜΕΑ είτε άτοµα χωρίς εισοδήµατα κ.λπ., να υπάρξει διαγραφή. Είχαµε πει, επίσης, ότι ριζική
λύση είναι η σεισάχθεια, δηλαδή ό,τι έχασαν από µισθούς, συντάξεις, δουλειές στα χρόνια των µνηµονίων, αποδεδειγµένα, µε
βάση τα εκκαθαριστικά των φορολογικών δηλώσεων, να υπάρχει
αντίστοιχη διαγραφή των δανείων.
Δεν έχετε φέρει τίποτα µέχρι τώρα γι’ αυτό, ούτε κινείστε ως
Κυβέρνηση σε αυτήν την κατεύθυνση. Μια τέτοια λύση -η πρόταση νόµου, δηλαδή, του ΣΥΡΙΖΑ, που θα την επαναφέρουµε- για
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τα υπερχρεωµένα λαϊκά νοικοκυριά και το κοινωνικό πρόβληµα
θα έλυνε, ώστε να µην πάµε σε κοινωνικό κραχ και στο ζήτηµα
της ανάκαµψης της οικονοµίας θα βοηθούσε, γιατί θα υπήρχε
αγοραστική δύναµη, θα έµενε κάποιο εισόδηµα που δεν θα τους
το έπαιρνε η τράπεζα, αλλά και για τις ίδιες τις τράπεζες θα ήταν
ένα µέτρο, ώστε να εξυγιάνουν το χαρτοφυλάκιό τους.
Μέχρι τώρα τίποτα! Εµείς επιµένουµε και θα επιµείνουµε.
Είχαµε καταθέσει, ως ΣΥΡΙΖΑ και τροπολογία για να µη µεταβιβάζονται τα δάνεια στα επιθετικά κεφάλαια, την οποία απορρίψατε. Βεβαίως ισχύει η πρότασή µας και θα επανέλθουµε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, ένα λεπτό ζητάω ακόµα.
Τέλος, όσον αφορά τους ένστολους: Επιχειρηµατολόγησαν
πριν και η εισηγήτρια µας και ο Αλέξης Μητρόπουλος και άλλοι
ενδεχοµένως συνάδελφοι που δεν τους άκουσα. Το «παρών» που
ψηφίζουµε σε αυτήν την τροπολογία έχει την έννοια ότι µε αυτόν
τον τρόπο θέλουµε να διαµαρτυρηθούµε εντόνως, γιατί εδώ προβάλουν ως µία µισή λύση δηλαδή τη µη εφαρµογή στο σύνολό
της απόφασης ανώτατου δικαστηρίου. Μα, είναι δυνατόν; Τι είναι
δηλαδή οι δικαστικές αποφάσεις; Ολίγον έγκυοι; Πρόκειται για
ωµή παραβίαση του κράτους δικαίου και παρουσιάζεται από την
Κυβέρνηση ως ρουσφέτι της προς τους ένστολους. Είναι δυνατόν να είναι ρουσφέτι η εφαρµογή απόφασης του Συµβουλίου
της Επικρατείας; Μάλιστα, όπως ειπώθηκε πριν, µετά από εντολή
της Επιτροπής Συµµόρφωσης του Συµβουλίου της Επικρατείας
που υποχρέωσε την Κυβέρνηση µέσα σε δυο µήνες να εφαρµόσει την απόφαση αυτή. Η Κυβέρνηση όχι απλά δεν πρέπει να
ρουσφετολογεί και να ψηφοθηρεί έναντι των ένστολων για την
µισή λύση, την οποία δίνει και το ανεπίτρεπτο να µην εφαρµόζει
την απόφαση του ΣτΕ, αλλά πρέπει και να απολογηθεί σε αυτούς.
Ο κ. Σαµαράς πριν τις εκλογές του 2012 είχε πει ότι δεν θα πειράξει τα ειδικά µισθολόγια, ότι θα αποκαταστήσει τους ένστολους κ.λπ.. Είχε πει διάφορα πράγµατα για το συγκεκριµένο
θέµα, αλλά έκανε τα αντίθετα.
Τελειώνοντας θα ήθελα να µιλήσω για τους οµολογιούχους,
για τους δεκαπέντε χιλιάδες µικροοµολογιούχους. Απευθύνοµαι
σε όλα τα κόµµατα -τα περισσότερα έχουν κάνει και τροπολογίες- κυρίως όµως στην Κυβέρνηση.
Είναι δυνατόν να µην αντιµετωπίζεται αυτή η πολύ µεγάλη κοινωνική αδικία; Πάνω από το 90% των δεκαπέντε χιλιάδων µικροοµολογιούχων δεν είναι επενδυτές, αλλά αποταµιευτές. Πήραν
τα εφάπαξ τους από τις δουλειές τους και τις αποζηµιώσεις απόλυσης και µετά τη συνταξιοδότηση ή απόλυσή τους αγόρασαν
οµόλογα του δηµοσίου. Είναι κράτος δικαίου αυτό; Είναι κράτος
ασφάλειας έναντι των οµολόγων που εκδίδει το δηµόσιο απέναντι σε πολίτες; Δεν είναι. Και το θέµα αυτό πρέπει να αντιµετωπιστεί και γι’ αυτό οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ καταθέσαµε σχετική τροπολογία..
Η τροπολογία του ΣΥΡΙΖΑ και οι τροπολογίες άλλων πολιτικών
δυνάµεων της Αντιπολίτευσης που έχουν κατατεθεί στη Βουλή
δίνουν λύση σ’ αυτό το πρόβληµα. Επιτέλους, η Κυβέρνηση θα
πρέπει να δώσει λύση σε αυτό το πρόβληµα, και κυρίως το
ΠΑΣΟΚ. Είδα ότι ήρθαν τώρα δυο Βουλευτές του. Ήταν ρητή και
συγκεκριµένη η δέσµευση του κ. Βενιζέλου ότι θα βρεθεί τρόπος
για να αποζηµιωθούν από τις µεγάλες ζηµιές που υπέστησαν
αυτοί οι µικροαποταµιευτές.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε συνάδελφε,
ολοκληρώστε σας παρακαλώ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ: Κυρίως αυτοί που πήραν οµόλογα του δηµοσίου έναντι αποζηµίωσης απόλυσης, όπως οι εργαζόµενοι της Ολυµπιακής Αεροπορίας και άλλοι. Μα είναι
δυνατόν αντί αποζηµίωσης απόλυσης να έχουν πάρει οµόλογα
και να έχουν υποστεί ζηµιά 53%;
Πιστεύουµε ότι θα αλλάξει η κατάσταση και ότι θα υπάρξουν
πολιτικές εξελίξεις, ώστε οι αποφάσεις που παίρνονται να είναι
µε κριτήριο τα συµφέροντα του λαού και όχι τα συµφέροντα των
δανειστών και των πιστωτών της χώρας.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι από τα άνω
δυτικά θεωρεία παρακολουθούν τη συνεδρίαση, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και
τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, τριάντα εννιά
µαθήτριες και µαθητές και τέσσερις εκπαιδευτικοί από το 1ο Δηµοτικό Σχολείο Σπάρτης.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Έχει ζητήσει τον λόγο ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του
ΠΑΣΟΚ κ. Κουτσούκος.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Δεν είχα πρόθεση να µιλήσω τώρα. Ήθελα να ακούσω όλους
τους οµιλητές και τους Υπουργούς, αλλά προκλήθηκα.
Ο κ. Στρατούλης, που σκίζει τα µνηµόνια εδώ στο προαύλιο
της Βουλής βρήκε το ΠΑΣΟΚ να του φταίει σήµερα, αντί να τοποθετηθεί επί της ουσίας των ρυθµίσεων.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ: Ο κ. Σαµαράς τα σκίζει και λέει
κάθε µέρα ότι τα σκίζει.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Να µας πει επίσης ο ΣΥΡΙΖΑ ποιες
είναι οι θέσεις του, για να λύσουµε αυτά τα προβλήµατα.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ: Ήµουν πολύ αναλυτικός, αλλά
λείπατε και δεν ακούσατε.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Σας άκουσα πάρα πολύ καλά, κύριε
Στρατούλη.
Υπάρχει µια λαϊκή παροιµία που δεν θέλω να σας την πω από
το Βήµα. Θα σας την πω µετά.
Αν δεν ήταν το ΠΑΣΟΚ, δεν θα φτάναµε εδώ να µπορούµε να
συζητάµε σήµερα πώς θα δώσουµε αυξήσεις σε κάποιες κατηγορίες που θίχτηκαν από τις περικοπές. Δεν θα µπορούσαµε σήµερα να συζητάµε για τα χρονίζοντα προβλήµατα της ελληνικής
οικονοµίας, τα συσσωρευµένα και προ κρίσης. Τα είπε ο εισηγητής µας, ο κ. Ρήγας, γιατί η υπερχρέωση των νοικοκυριών στις
τράπεζες δεν προέκυψε µόνο µετά το 2009 και το 2010, µετά τα
µνηµόνια. Υπήρχε υπερχρέωση και νωρίτερα. Πώς, λοιπόν, αυτήν
τη µεγάλη τοµή, τη ρύθµιση του ιδιωτικού χρέους τη δροµολογούµε; Δεν θα µπορούσαµε να το κάνουµε αν δεν υπήρχε το
ΠΑΣΟΚ.
Επίσης, δεν θα µπορούσαµε να έχουµε ψηφίσει την προηγούµενη εβδοµάδα τη ρύθµιση για τις εκατό δόσεις στα ληξιπρόθεσµα στο δηµόσιο και τα ασφαλιστικά ταµεία. Και αυτό γιατί; Γιατί
εµείς, αντί να κάνουµε αυτό που κάνετε εσείς, που σκίζετε τα
µνηµόνια καθηµερινά, δουλεύουµε συστηµατικά και διαπραγµατευόµαστε σκληρά για να φτάσουµε εδώ.
Για θυµηθείτε, λοιπόν, τι ψήφιζε αυτή εδώ η Βουλή, κύριε
Στρατούλη, το 2009 και το 2010. Τι ψήφιζε; Ψήφιζε περικοπές.
Γιατί έπρεπε να βγούµε από µια δύσκολη κατάσταση, προκειµένου να µην πάµε σε µια άτακτη χρεοκοπία.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Τα κόµµατά σας ψήφιζαν, όχι η
Βουλή.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Φτάσαµε σήµερα, µέσα απ’ αυτήν
τη σκληρή δουλειά και τις θυσίες του ελληνικού λαού, να έχουµε
πει από τη µια µεριά στην τρόικα στη διαπραγµάτευση για το νέο
πλαίσιο που θα διέπει τη χώρα µετά τη λήξη των µνηµονίων
χωρίς άλλες περικοπές µισθών και συντάξεων, χωρίς επαχθή
µέτρα για τους πολίτες και από την άλλη να ψηφίζουµε εδώ στη
Βουλή ρυθµίσεις που λύνουν χρόνια και συσσωρευµένα προβλήµατα. Αυτό κάνουµε.
Εσείς, όµως, φαίνεται ότι δεν βολεύεστε από το γεγονός ότι η
χώρα µπορεί να βγει στο ξέφωτο, διότι θα χαθεί η αντιµνηµονιακή ρητορεία που ισοπέδωσε ιδεολογίες και πολιτικές και σας
έδωσε τη δυνατότητα να συναγελάζεστε µε τους ακροδεξιούς
σε διάφορες πλατείες ως αντιµνηµονιακοί. Τελειώνει, δηλαδή,
αυτό το στάδιο από το οποίο πέρασε η χώρα, του τεχνητού διαχωρισµού, των πολώσεων και των συγκρούσεων και θα µπούµε
σε ένα άλλο επίπεδο αντιπαράθεσης, στο οποίο αν θέλετε να
συµβάλλετε µε τη δύναµή σας -γιατί έχετε δύναµη και κοινωνική
αποδοχή, έχετε και διαπραγµατευτική δυνατότητα, ώστε να διαπραγµατευτούµε καλύτερες συνθήκες για το χρέος, καλύτερες
συνθήκες για την επόµενη µέρα της Ελλάδος- είστε ευπρόσδε-
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κτοι.
Σας το έχουµε πει ήδη από τις εκλογές του ’12, όταν σας είπαµε να µπείτε στην εθνική Επιτροπή Διαπραγµάτευσης για το
χρέος. Εσείς, όµως, είχατε µια άλλη αντίληψη για τα πράγµατα.
Σας βόλευε να διαχωρίζετε τους Έλληνες σε µνηµονιακούς και
αντιµνηµονιακούς κι εξακολουθείτε ακόµα και σήµερα να έχετε
µια ρητορεία, η οποία βεβαίως δεν συνάδει µε αυτά που επιχειρεί
να περάσει ως µηνύµατα στην ελληνική κοινωνία ο Πρόεδρός
σας ο κ. Τσίπρας και µε τις επαφές του στο εσωτερικό της χώρας
µε διάφορους παράγοντες, λοµπίστες, αυτούς που έχουν τα
λεφτά τους στο εξωτερικό και κάνουν εδώ την πλάκα τους, είτε
µε τις επαφές του µε τους θεσµικούς παράγοντες του εξωτερικού -και καλά κάνει. Αυτή η ρητορεία, όµως, του να σας φταίει
και σήµερα το ΠΑΣΟΚ, νοµίζω ότι δείχνει τη σύγκρουση γραµµών
που έχετε στο εσωτερικό σας και γι’ αυτό δεν µπορεί να σας πιστέψει και κανένας.
Ενώ έχουµε προβλήµατα κι επιχειρούµε να τα λύσουµε, εσείς
εξακολουθείτε να είστε προσκολληµένοι σε εκείνο που σας πήρε
ως αέρας και σας ανέβασε στην κορυφή του λόφου, από το 4%
εκεί που είσαστε σήµερα δηµοσκοπικά.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ότι είστε οι ίδιοι πρόβληµα το
έχετε αντιληφθεί; Ότι είστε µέρος του προβλήµατος εσείς, το
έχετε αντιληφθεί;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Εγώ, λοιπόν, θέλω να σας πω ότι η
ρύθµιση για τα κόκκινα δάνεια που συζητάµε σήµερα δεν έχει
καµµία σχέση µε τις τριµελείς επιτροπές του χωροφύλακα, του
δασκάλου και του παπά στο χωριό, την οποία -περίπου- έχετε
προτείνει. Είναι µια ρύθµιση η οποία έρχεται να δώσει τη δυνατότητα σε αυτούς που είτε η οικονοµική συγκυρία είτε οι συνθήκες της αγοράς και του ανταγωνισµού τους υπερχρέωσαν να
λύσουν το πρόβληµά τους µε όρους βιωσιµότητας.
Είδατε από την εισήγηση του κ. Ρήγα ότι για ζητήµατα που
έχουν να κάνουν µε το πώς θα εγγυηθεί ο νοµοθέτης –εµείς, δηλαδή- ότι οι τράπεζες θα κάνουν σωστή εφαρµογή των ρυθµίσεων έχουµε θέσει θέµατα. Όπως, επίσης, είδατε ότι έχουµε
θέσει κι άλλα θέµατα, παραδείγµατος χάριν, για τις ρυθµίσεις
των ανθρώπων που χρωστάνε πάνω από ένα εκατοµµύριο και σήµερα δεν τους καλύπτει το υφιστάµενο πλαίσιο. Θέτουµε αυτά
τα ζητήµατα στην επιµέρους διαπραγµάτευση µε την Κυβέρνηση, τα θέτουµε και στη Βουλή και διεκδικούµε βελτίωση αυτών
των ρυθµίσεων. Σας έχουµε καλέσει επανειληµµένα να συµβάλετε σε αυτό.
Αντί αυτού, εσείς ψηφίζετε λευκό, ψηφίζετε «παρών», όπως
ψηφίσατε και την προηγούµενη φορά στη ρύθµιση για τις εκατό
δόσεις στα ληξιπρόθεσµα, όπως ψηφίζετε τώρα στα αναδροµικά
των δικαστών. Αφού µας κάνατε, λοιπόν, µια ανάλυση για το
σκληρό κράτος και τη θεωρία του Συµβουλίου της Επικρατείας
–την οποία σε έναν βαθµό, αν θέλετε, µπορώ να την αποδεχτώ,
γιατί λένε µερικοί ότι δεν πρέπει να κάνουµε κριτική στις αποφάσεις της δικαιοσύνης, αλλά είναι αλήθεια ότι η δικαιοσύνη µεροληπτεί- είπατε ότι θα ψηφίσετε λευκό. Γιατί; Όχι για τη θεωρία,
αλλά γιατί δεν τα δίνουµε εφάπαξ. Λες και µπορεί αυτήν τη
στιγµή η ελληνική οικονοµία να σηκώσει εφάπαξ τις καταβολές.
Σας είπε νωρίτερα ο αρµόδιος Υπουργός ότι, µε βάση τις εκτιµήσεις για το πρωτογενές πλεόνασµα και τη ρευστότητα, υπάρχει ένα σχέδιο καταβολής αυτών των αναδροµικών.
Εξάλλου, όταν υπερακοντίζουµε σε ρυθµίσεις που αφορούν
αποκατάσταση αδικιών, θα πρέπει να σκεφτόµαστε και τους αδικηµένους. Διότι τη χρονιά που µας έρχεται, οι συγκεκριµένες κατηγορίες θα πάρουν αυξήσεις, ενώ άλλοι σκληρά εργαζόµενοι
δεν θα πάρουν αυξήσεις. Αυτό σηµαίνει ότι τους κάναµε πλούσιους; Ότι τους λύσαµε τα προβλήµατα; Προφανώς όχι. Αλλά πρέπει να έχουµε το µέτρο του δικαίου και να σκεφτόµαστε πώς οι
συγκεκριµένοι -µε βάση δικαστικές αποφάσεις- θα έχουν µια
µικρή αποκατάσταση, όταν όλοι οι άλλοι περιµένουν τις δικές
µας πολιτικές αποφάσεις -είτε έχουν να κάνουν µε το ελάχιστο
εγγυηµένο εισόδηµα είτε έχουν να κάνουν µε το κοινωνικό µέρισµα είτε έχουν να κάνουν µε τις δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας- για να βρουν ένα αποκούµπι.
Από την άποψη αυτή, λοιπόν, και µε δεδοµένο ότι η χώρα µας
βρίσκεται αυτήν τη στιγµή σε ένα κρίσιµο σταυροδρόµι -γιατί στο

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΕ’ - 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

διάστηµα που µας µένει µέχρι τις 8 Δεκέµβρη συµπυκνώνονται
οι προσπάθειες µιας πενταετίας και θα αποτυπωθούν, ελπίζουµε,
µέσα από µια διαπραγµάτευση που γίνεται µε επιχειρήµατα µε
τους δανειστές µας- και όπου, κύριε Στρατούλη, εµείς προστατεύουµε τις µεταβατικές διατάξεις για το ασφαλιστικό, τις οποίες
εµείς κατοχυρώσαµε, ώστε να µη θιγούν ώριµα δικαιώµατα κι
εµείς προστατεύουµε το επίπεδο των συντάξεων, γιατί εσείς λέτε
ότι από 1-1-2015 θα είναι 360 ευρώ η σύνταξη. Εµείς τα κάνουµε
αυτά.
Ελπίζουµε, λοιπόν, ότι αυτή η διαπραγµάτευση θα αποδώσει
και θα είµαστε σε ένα άλλο επίπεδο τη χρονιά που µας έρχεται,
το 2015, και κατά την οποία µπροστά στις πολιτικές προκλήσεις
που έχουν να κάνουν µε την εκλογή του Προέδρου της Δηµοκρατίας θα αναλάβουν την ευθύνη τους οι Βουλευτές και θα υπάρξει
στη χώρα µία σταθερότητα που δεν αφορά την Κυβέρνηση –το
λέω ξανά και το τονίζω- αφορά τις κοινωνικές δυνάµεις, το επενδυτικό κλίµα, ώστε αυτό το αποτέλεσµα των θυσιών του ελληνικού λαού να µπορεί να δώσει προστιθέµενη αξία και στις
προσπάθειες που θα κάνουν οι Έλληνες πολίτες σε ένα σαφέστατο ξεκαθαρισµένο τοπίο, όπου η Ελλάδα δεν θα βρίσκεται
πλέον στη δαµόκλειο σπάθη της τρόικας, των δανειστών και των
µνηµονίων.
Αυτά µε την οικονοµία του χρόνου και της συζήτησης, µιας και
χθες δεν µίλησα. Για περισσότερα επιφυλάσσοµαι και στην αυριανή µου τοποθέτηση.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Εµείς ευχαριστούµε.
ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ-ΑΒΡΑΜΗΣ: Για τα ελλείµατα του
ΠΑΣΟΚ δεν µας είπατε τίποτα! Εξαθλιώσατε την Ελλάδα!
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Με φασίστες δεν µιλάω, κύριε.
(Θόρυβος από την πλευρά της Χρυσής Αυγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Μη φωνάζετε, παρακαλώ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗΣ: Γεια σου, δηµοκράτη,
µε τα ωραία σου!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Τώρα τι κάνετε;
ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ-ΑΒΡΑΜΗΣ: Αγανακτούµε! Κοροϊδεύουν
τον ελληνικό λαό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Αγανακτείτε; Στην
πλατεία να πάτε, αν αγανακτείτε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ: Να πας έξω να αγανακτήσεις.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να πάρω τον
λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Δρίτσα, µπορείτε να πάρετε τον λόγο. Βεβαίως.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Έχω οκτώ, έξι και τρία λεπτά. Θέλω
αυτήν τη στιγµή να κάνω χρήση των τριών λεπτών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Έχετε το δικαίωµα.
Ο κ. Θεόδωρος Δρίτσας έχει τον λόγο.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, και ο Αλέξης Μητρόπουλος και ο Δηµήτρης Στρατούλης και η εισηγήτριά µας Ζωή
Κωνσταντοπούλου και όσοι µίλησαν από τον ΣΥΡΙΖΑ, η κ. Βαλαβάνη και όλοι τεκµηρίωσαν µε πάρα πολύ συγκεκριµένο τρόπο
την επιχειρηµατολογία του ΣΥΡΙΖΑ και την κριτική στην Κυβέρνηση. Πείραξε τον κ. Κουτσούκο η επισήµανση ότι σε όλο τον κατάλογο των οµιλητών για τη σηµερινή και την αυριανή ηµέρα,
εκτός από τον εισηγητή και τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του
ΠΑΣΟΚ, δεν υπάρχει άλλος οµιλητής για να στηρίξει αυτήν την
περίφηµη κυβερνητική πρωτοβουλία.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΣΣΗΣ: Είµαστε και εµείς εδώ.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Αναρωτήθηκε και τον πείραξε, και µε
την εµπειρία που έχει ως συνδικαλιστής θέλησε να µας πει ότι
εδώ και πέντε χρόνια δεν υπάρχει καταστροφή στη χώρα µας,
δεν υπάρχει εδώ και πέντε χρόνια πόνος, οδύνη και αλλαγή του
πλούτου σε λίγα χέρια, βίαιη αναδιανοµή του πλούτου, «οι φτωχοί να γίνουν φτωχότεροι, η µεσαία τάξη να ισοπεδωθεί και οι
πλούσιοι να συσσωρεύσουν ακόµα µεγαλύτερα κεφάλαια και
πλούτο».
Δεν το ξέρει αυτό ο κ. Κουτσούκος, δεν το έχει δει πουθενά
στα στοιχεία και στα κριτήρια. Δεν έχει δει πόσα έχουν κερδίσει
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οι διεθνείς κερδοσκόποι από το ελληνικό δράµα. Δεν έχει δει τίποτα απ’ όλα αυτά και έχει µόνο τη θεωρία της θυσίας και τη θεωρία της κρίσης, από την οποία τώρα θα βγούµε, αλλά τον
διαψεύδει η ίδια η πραγµατικότητα, κύριε Πρόεδρε, παρά τις
ποµφόλυγες περί εθνικής οµάδας διαπραγµάτευσης.
Δεκαεννέα καινούργια προαπαιτούµενα ζητάει η τρόικα -πέραν
των ήδη σε εφαρµογή σκληρών και θεσµοθετηµένων- για να
ισχύσουν από την 1-1-2015. Αυτά είναι αλλαγές. Ακόµα και τις
εκατό δόσεις που ψηφίστηκαν πρόσφατα για τη ρύθµιση των
οφειλών σε εφορία και ασφαλιστικά ταµεία τις αµφισβητεί η
τρόικα, για τους πλειστηριασµούς δεν τίθεται θέµα και δεν έχει
βγει κυβερνητικό στέλεχος να µιλήσει γι’ αυτό.
Βγήκε ο εκπρόσωπος της Κυβέρνησης, ο κατ’ ουσίαν εκπρόσωπος της µνηµονιακής Κυβέρνησης, ο τραπεζίτης κ. Σάλας και
είπε: «Εµάς δεν µας συµφέρει να κάνουµε τώρα πλειστηριασµούς.». Αυτό µεταδίδεται σε όλο το συστηµικό δίκτυο που υποστηρίζει την Κυβέρνηση ως δήθεν εγγύηση ότι δεν θα δροµολογηθούν οι πλειστηριασµοί κι ένα σωρό άλλα για την εφαρµογή
των προτάσεων της εργαλειοθήκης του ΟΟΣΑ, για το lockout των
εργοδοτών, για το νέο ενιαίο µισθολόγιο στον δηµόσιο τοµέα και
φυσικά για το ασφαλιστικό και πολλά άλλα οδυνηρά νέα µέτρα.
Γι’ αυτά, λέει, έρχεται η τρόικα το Σαββατοκύριακο. Ε, δεν έρχεται η τρόικα, αν δεν έχει εξασφαλίσει τη θετική σας και δηµιουργική σας συναίνεση προς αυτήν την κατεύθυνση.
Είναι, λοιπόν, δυνατόν, όταν το Συµβούλιο της Επικρατείας,
όχι µόνο αποφασίζει, αλλά µε την απόφασή του θεωρεί αντισυνταγµατικές τις ρυθµίσεις για τις περικοπές για τους στρατιωτικούς, τους αστυνοµικούς, τους δικαστές και τα υπόλοιπα µέλη
των Σωµάτων Ασφαλείας, να έρχεται και το ειδικό συµβούλιο
εφαρµογής των αποφάσεων υποχρέωσης δεσµευτικής; Γιατί αν
η Κυβέρνηση τώρα, κύριε Κουτσούκο, δεν φέρει νόµο, όπως
αυτήν την τροπολογία που φέρνει τώρα, µε την ελλιπή προσαρµογή στην απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας, οι Υπουργοί θα παραπεµφθούν για παράβαση καθήκοντος. Περί αυτού
πρόκειται. Εξαναγκάστηκε η Κυβέρνηση. Αυτή είναι η απόφαση
του Συµβουλίου της Επικρατείας.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ: Τώρα εσείς αγαπάτε τους αστυνοµικούς και τους στρατιωτικούς και θέλετε να…
Φτάνει πια!
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Αυτή είναι η απόφαση του Συµβουλίου
της Επικρατείας. Δεν θέλουµε να πάρουµε τίποτα. Εµείς εξηγηθήκαµε. Ο κ. Μητρόπουλος έθεσε και σε αµφισβήτηση τον πυρήνα της απόφασης του Συµβουλίου της Επικρατείας. Και έτσι
είναι, όχι ως προς το αποτέλεσµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ολοκληρώστε, κύριε
Δρίτσα.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Τελείωσα, κύριε Πρόεδρε.
Έχει µεγάλη σηµασία να αλλάξει η πολιτική ριζικά, γιατί και οι
στρατιωτικοί µπορούν να έχουν αξιοπρεπέστερη ζωή και οι αστυνοµικοί και τα Σώµατα Ασφαλείας και όλοι οι εργαζόµενοι στον
δηµόσιο και τον ιδιωτικό τοµέα.
Η βίαιη αναδιανοµή του πλούτου υπέρ των ολίγων, που συντελείται µε την τρόικα και την Κυβέρνησή σας, δεν το επιτρέπει
αυτό, όπως και η ρεµούλα και η διαφθορά τύπου Λουξεµβούργου, Γιούνκερ και λίστας Λαγκάρντ. Γιατί αυτή είναι η αιτία της
κρίσης και όχι οι «τεµπέληδες» Έλληνες.
Απολογηθείτε, λοιπόν, και φύγετε όσο γίνεται πιο γρήγορα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας κ. Καραγκούνης.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Δεν είχα σκοπό να λάβω τον λόγο αυτήν τη στιγµή. Ήρθαµε
να ακούσουµε περισσότερο τους συναδέλφους. Θα παρέµβω
όµως, µια και έγινε αυτός ο γύρος αντιπαράθεσης και επειδή
άκουσα και κάποια συγκεκριµένα λόγια, τόσο από τον κ. Στρατούλη όσο από τον κ. Βούτση και την κ. Κωνσταντοπούλου, αλλά
τώρα και από τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο, κ. Δρίτσα.
Τι µας είπαν; Αναφέροµαι στην τροπολογία που έφερε το
Υπουργείο Οικονοµικών για τους ενστόλους και τους δικαστι-
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κούς. Διότι πράγµατι κανείς δεν είναι ευτυχής, όταν αρχικώς
εφαρµόζεται µερικώς µια δικαστική απόφαση στο 50%. Γνωρίζουµε, άλλωστε, τις δηµοσιονοµικές ανάγκες της χώρας, τη δηµοσιονοµική κατάσταση της χώρας. Ποια είναι η λογική µας; Ότι
πολύ σύντοµα να αποκατασταθούν πλήρως. Είναι το πρώτο
βήµα. Ας το πούµε κι έτσι.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Δεν το λέει έτσι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ: Άκουσα, όµως, από τον κ.
Στρατούλη και από εσάς, κύριε Δρίτσα, να µιλάτε για µη εφαρµογή των νόµων, για ωµή παραβίαση του κράτους δικαίου. Είπατε ότι οφείλουµε να απολογηθούµε. Εµφανιστήκατε ως
προστάτες των θεσµών της δικαιοσύνης, ως προστάτες -άκουσα
νωρίτερα τον κ. Στρατούλη- της ατοµικής περιουσίας των Ελλήνων και των ασφαλιστικών τους ταµείων και των δικαιωµάτων
τους και πραγµατικά δεν µπορώ να καταλάβω πώς κάνετε αυτήν
την κριτική.
Δεν ξέρω τι να σας πρωτοθυµίσω. Γιατί, στην ουσία, για τι µιλάτε; Μιλάτε για νοµιµότητα και λέτε ότι παραβιάζετε η νοµιµότητα. Θέλω να µου πείτε πραγµατικά ποια είναι η νοµιµότητα,
όταν τα ίδια σας τα στελέχη λένε ότι πάνω από 20.000 ευρώ δεν
χρειάζεται να τα παίρνει ο συνταξιούχος ή ο µισθωτός ή ο Έλληνας πολίτης, αλλά πρέπει να ανήκουν στο κράτος.
Για ποια νοµιµότητα περιουσιακών στοιχείων µιλάτε, όταν
εσείς, κύριε Στρατούλη, έχετε πει ότι αν βρούµε τοίχο απέναντι
στην τρόικα, θα κάνουµε εσωτερικό δανεισµό, θα πάµε να αρπάξουµε τα χρήµατα των Ελλήνων; Έχετε πει ότι θα κάνετε ντου
στις καταθέσεις των Ελλήνων και µιλάτε για νοµιµότητα;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ: Μάλλον µε µπερδεύετε µε τον
Άδωνι Γεωργιάδη και τους συντρόφους σας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ: Εντάξει.
Οι δηλώσεις σας είναι αποτυπωµένες. Οι δηλώσεις των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ είναι αποτυπωµένες.
Δηλαδή, µιλάτε εσείς για νοµιµότητα, εσείς που µπαίνετε µέσα
στη Σύγκλητο, µε Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, και τα κάνετε γης µαδιάµ. Και µιλάτε εσείς για νοµιµότητα;
Δηλαδή, θα ξεχάσουµε και αυτά που ξέραµε σε αυτήν τη
χώρα!
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Πειράζει που ήταν καθηγητές πανεπιστηµίου;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ: Το µόνο που µπορώ να
σας πω, κύριε Δρίτσα, είναι το εξής, ότι στο σπίτι του κρεµασµένου δεν µιλάνε για σκοινί! Αυτή είναι η ουσία. Παρακολουθεί ο
κόσµος.
Γιατί µε την έννοια αυτή, κύριε Στρατούλη, αναγκαστικός δανεισµός και νοµιµότητα, νοµίζω ότι δεν πάνε µαζί. Καταλήψεις
στην Πρυτανεία και νοµιµότητα δεν πάνε µαζί! Και θα σας το πω
και γενικότερα για τους ενστόλους.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ: Εσείς κάνατε αναγκαστικό δανεισµό µε τα χαράτσια και τον ΕΝΦΙΑ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Στρατούλη, µη
διακόπτετε. Σας παρακαλώ! Μίλησε ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ: Αφού τώρα µε προκαλείτε,
γιατί κάνατε και µία γενικότερη ανάλυση για το µνηµόνιο, σας το
έχουµε πει. Εµείς τι λέµε; Εµείς λέµε ότι τον Δεκέµβριο η χώρα
τελειώνει οριστικά µε το µνηµόνιο. Αυτή είναι η λογική. Γι’ αυτό
και φέραµε το πρόγραµµα από το 2016 -γιατί εκεί ήταν το πρόγραµµα, το 2016 να πετύχουµε τους στόχους- ώστε να φύγουµε
από το µνηµόνιο δύο χρόνια νωρίτερα.
Λέµε κάτι πολύ συγκεκριµένο: Τον Ιούνιο του 2015 και από τον
Ιούλιο και µετά, η χώρα θα πρέπει να πληρώσει συγκεκριµένες
υποχρεώσεις: 7 δισεκατοµµύρια, γιατί λήγει οµόλογο και πρέπει
να πληρωθεί, και 2,5 δισεκατοµµύρια, γιατί πρέπει να καλυφθεί
το δηµοσιονοµικό κενό. Αυτό είναι ένα σύνολο 9,5 δισεκατοµµύρια. Εµείς τι λέµε; Βγαίνουµε από το µνηµόνιο, δηµιουργούµε
αυτό το δίχτυ προστασίας µε την πιστοληπτική γραµµή, βγαίνουµε στις αγορές και πληρώνουµε τις υποχρεώσεις µας και
προχωρά η χώρα έξω από τα δεσµά. Αυτή είναι η βασική φιλοσοφία, να βγούµε στις αγορές για να µην πάρουµε νέο µνηµόνιο.
Διότι, αν δεν βγεις στις αγορές, αναγκαστικά θα πας στους θεσµικούς σου εταίρους να σε δανείσουν και να σου επιβάλουν νέο
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µνηµόνιο.
Σας ρωτάµε: Πώς θα πληρώνατε –αν ήσασταν εσείς κυβέρνηση- τα 9,5 δισεκατοµµύρια; Τι θα κάνατε; Θα βγαίνατε στις
αγορές, πράγµα το οποίο δεν µπορεί να γίνει; Αντιλαµβάνεστε
ότι, αν οδηγήσετε τη χώρα επί σαράντα µέρες σε µια προεκλογική περίοδο, όχι τα spreads θα πάνε στο Θεό, δεν θα µπορείτε
να βγείτε στις αγορές.
Μη µου πείτε ότι θα γυρίσετε πίσω στην πιστοληπτική γραµµή
να πάρετε από εκεί τα χρήµατα, γιατί έχετε πει ότι θα καταργήσετε τα µνηµόνια, θα καταργήσετε τους πεντακόσιους εφαρµοστικούς νόµους, θα διαγράψετε χρέη µονοµερώς. Αντιλαµβάνεστε ότι δεν µπορείτε να πάτε να τραβήξετε χρήµατα από την
πιστοληπτική γραµµή, διότι έχουν κάποια προαπαιτούµενα. Δεν
µπορείτε να πάτε εσείς να καταργείτε το µνηµόνιο ή τους εφαρµοστικούς νόµους, έτσι όπως το λέτε.
Αντιλαµβάνεστε πού πάτε την ιστορία; Αντιλαµβάνεστε τι λέτε
στην κοινωνία; Ότι εµείς θα πάµε σε νέο µνηµόνιο αναγκαστικά.
Αυτό λέτε στον κόσµο, αλλά κρύβεστε και δεν το λέτε. Γι’ αυτό
σάς λέµε κι εµείς τι θα γίνει, αν ακολουθήσετε αυτήν την πορεία.
Να επανέλθω στο ζήτηµα που ανέφερα πριν, για τους ένστολους και πώς θα πληρώσετε και τους δικαστικούς. Να σας το πω.
Εµείς προτιµάµε να δώσουµε το 50% τώρα σε ευρώ, παρά να
δώσετε εσείς το 100% αύριο σε δραχµές. Αυτή είναι η λογική.
Γιατί, ξέρετε, ο κόσµος αντιλαµβάνεται τι γίνεται σήµερα, γνωρίζει ποια είναι η πραγµατικότητα, έχει γνώση.
Το να λέµε τώρα ανέξοδα λόγια, έτσι γενικώς και αορίστως,
εγώ δεν µπορώ να το καταλάβω. Εκτός αν πραγµατικά κάνετε
πράξη αυτό που είπε ο Μπερλουσκόνι, να τυπώνετε φανταστικά
ευρώ στον αντίστοιχο Χολαργό. Γιατί το έχει πει και αυτό. Ή
είστε µέσα στην πραγµατικότητα ή δεν είστε. Είστε κόµµα της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης. Πρέπει να αντιληφθείτε τι γίνεται.
Θα προχωρήσετε, λέει, σε µονοµερείς ενέργειες, δεν θα πληρώσετε τους έξω, δεν θα πληρώσετε τους µέσα. Άκουσα για τη
σεισάχθεια, κύριε Στρατούλη. Μιλήσατε για σεισάχθεια και σας
το έχουµε πει πάρα πολλές φορές. Άκουσα τον κ. Μητρόπουλο
επανειληµµένως να λέει ότι θα εφαρµοστεί µε τον ΣΥΡΙΖΑ οριζόντια σεισάχθεια στα 60–70 δισεκατοµµύρια ευρώ, σε όλα τα
δάνεια. Αντιλαµβάνεστε τι σηµαίνει αυτό. Ας τα πει και ο κ. Σταϊκούρας, ο αρµόδιος Υπουργός, που τα γνωρίζει καλύτερα. Για
να πας να κάνεις σεισάχθεια γενικώς 70-80 δισεκατοµµύρια, τι
θα χρειαστεί; Θα χρειαστεί καινούργια, µεγάλη ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Αν δεν υπάρχουν τα διαθέσιµα, από πού θα
βρεθούν τα χρήµατα αυτά; Να σας το πει πάλι ο κ. Σταϊκούρας,
γιατί είναι ο κοινοτικός νόµος που ψηφίστηκε. Θα πρέπει να γίνει
ντου στις καταθέσεις των Ελλήνων αναγκαστικά, θα πρέπει να
γίνει κούρεµα καταθέσεων. Αυτά λέτε τώρα;
Εµείς όταν φέραµε αυτό το νοµοσχέδιο, είχε περάσει τα τεστ
αντοχής.
Πραγµατικά γίνεται –να χρησιµοποιήσω τον όρο σας- σεισάχθεια, αλλά σεισάχθεια που είναι προβλεπόµενη, σεισάχθεια που
έχει περάσει από τεστ. Δίνει τη δυνατότητα στις µικροµεσαίες
επιχειρήσεις και όχι µόνο -αλλά κατά βάση τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις που είναι κοντά στις εκατόν ογδόντα χιλιάδες και
αφορά πάνω από τριακόσιες πενήντα χιλιάδες εργαζοµένους- να
διατηρηθούν βιώσιµες, να κουρευτεί ένα πολύ µεγάλο µέρος των
υποχρεώσεών τους -η µεγαλύτερη αναδιάρθρωση ιδιωτικού χρέους που γίνεται για πρώτη φορά- ώστε να µπορέσουν από εδώ
και πέρα αυτές οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις να ανασάνουν.
Το κάναµε διότι έχουµε προβλέψει να γίνουν, διότι έχουν περάσει τα τελευταία τεστ αντοχής. Δεν λέµε πράγµατα στον αέρα,
όπως λέτε εσείς. Αυτά που λέτε είναι επικίνδυνα και αυτό σάς
τονίζουµε συνέχεια.
Γι’ αυτό λέµε, λοιπόν, σοβαρευτείτε, ελάτε πίσω στην πραγµατικότητα. Με την έννοια αυτή θα φανείτε και πολύ πιο χρήσιµοι,
γιατί η χώρα τέτοιες αοριστίες και κυρίως ζητήµατα που µπορεί
να την οδηγήσουν σε πραγµατικό κίνδυνο δεν τα αντέχει.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Τέρενς Κουίκ για οκτώ λεπτά.
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ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Από το πρωί περνάµε ωραίες µέρες. Μαθαίνουµε ότι φεύγει
και µια επιστολή πέντε σηµείων προς την τρόικα.
Ξέρετε, αυτοί οι χειρισµοί µε την τρόικα, που αυτοδιαφηµίζει
η συγκυβέρνηση Νέας Δηµοκρατίας-ΠΑΣΟΚ, µου θυµίζουν τον
Ζήκο, τον «Μπακαλόγατο». Δηλαδή, µιλάµε για parody success
αντί για success story, όταν ξέρουµε πολύ καλά ότι θα έρθει η
τρόικα και θα φέρει και το διά ταύτα. Και το διά ταύτα έχει έναν
πολύ µεγάλο λογαριασµό. Είναι οκτακόσιες οι εκκρεµότητες, συν
βεβαίως και όλα αυτά που θα µπουν σε εφαρµογή από την 1η
του µηνός.
Ο συνάδελφός µου –γιατί για εµένα ο κάθε πολιτευτής µε τους
Ανεξάρτητους Έλληνες είναι συνάδελφος µου, στις πλάτες τους
πατάµε εµείς οι Βουλευτές και δουλεύουµε- ο Γιώργος Τσακίρης
από την Καβάλα, µου θύµισε σήµερα ότι µε το ασφαλιστικό και
το συνταξιοδοτικό τα έχετε δώσει όλα.
Πριν από περίπου µισή ώρα είχαµε την Πανελλήνια Οµοσπονδία Σιδηροδροµικών στο γραφείο µας. Τι να σας πω; Οι άνθρωποι
µου είπαν να σας πω ότι όποτε θέλετε µπορούν να σας κεράσουν
και από µερικές µπύρες. Γιατί από 50.000 ή 60.000 που θα έπαιρναν µε τα δικά τους λεφτά εφάπαξ, είναι ζήτηµα εάν θα πάρουν
5.000!
Θα επαναλάβουµε αυτό το οποίο είχαµε πει και χθες το βράδυ.
Φέρατε µία σκόπιµα εκπρόθεσµη τροπολογία για τα κόκκινα δάνεια. Θα µπορούσατε να την έχετε αποσύρει εάν υπάρχει µια πολιτική ευαισθησία στην Κυβέρνηση -ακόµα ευαισθησία απέναντι
και σε εκείνους που χρωστούν είτε είναι εµπορευόµενοι, δηλαδή
επιχειρηµατίες, είτε είναι τα στεγαστικά δάνεια- και να τη φέρετε
κανονικά στη Βουλή, κύριε Υπουργέ, κύριε Αθανασίου, µε διαδικασίες επιτροπών, να φωνάξουµε και τους ενδιαφερόµενους υπάρχουν ένα σωρό κλαδικές ενώσεις, σωµατεία µικρά ή
µεγαλύτερα που ασχολούνται µε το θέµα αυτό- σε µια οργανωµένη συζήτηση να µιλήσουµε για τα κόκκινα δάνεια.
Εµείς θέλουµε να λυθεί αυτό το ζήτηµα και γι’ αυτό καταθέσαµε µε πολλή ευθύνη και συγκεκριµένη πρόταση νόµου, την
οποία βεβαίως εσείς ως Κυβέρνηση υπεράνω όλων θα τη βάλετε
κάποια στιγµή στον κάλαθο των αχρήστων, γιατί µόνο ό,τι κάνετε
εσείς είναι σωστό για αυτόν τον τόπο, την ώρα που το πιο σωστό
απ’ όλα θα είναι να πάτε αύριο για εκλογές για να απαλλαγούµε
από την παρουσία σας. Δεν µιλώ προσωπικά σε εσάς, κύριε
Υπουργέ.
Θα επαναλάβω κάτι που είπα χθες. Η τροπολογία της Κυβέρνησης αποτελεί ένα µέτρο εξόντωσης εµπόρων και ιδιωτών, οδηγεί αναπόφευκτα στον πλειστηριασµό της περιουσίας τους. Αυτό
γίνεται µε αυτό το κουρελόχαρτο, όπως µου το είπαν στον
δρόµο. Κουρελόχαρτο µου το αποκάλεσαν. Ξέρετε, την ώρα που
ο κ. Δένδιας έµπαινε στην κούρσα του να πάει από το ένα Υπουργείο στο άλλο, πέταξε και ένα νοµοσχέδιο για τα κόκκινα δάνεια.
Το έφερνε από Υπουργείο σε Υπουργείο. Αυτός πάντως το υπερασπίστηκε στα κανάλια την επόµενη µέρα, την ώρα που ορκιζόταν και Υπουργός Εθνικής Άµυνας.
Αυτό, λοιπόν, τι κάνει; Υιοθετεί τη συλλογική ευθύνη ακόµα και
των συγγενών των εµπόρων -αυτό πρέπει να το λάβετε σοβαρά
υπ’ όψιν- µε τον συνυπολογισµό στην περιουσία των εµπόρων
όλων των περιουσιακών στοιχείων των συγγενών πρώτου βαθµού, εγγυητών και συνοφειλετών -ρύθµιση βέβαια που ακυρώνει
και το όποιο κούρεµα χρέους- και µε την εκβιαστική κήρυξή του
σε πτώχευση από τις τράπεζες και µε την παραδοχή ότι υπάρχουν χρεωµένοι τόκοι από τις τράπεζες που δεν εµφανίζονται λογιστικά.
Και όχι µόνο αυτό. Σας είπαµε πράγµατα όχι δικά µας, αλλά
που ελέχθησαν στο Ελληνοαµερικανικό Επιµελητήριο. Τα κόκκινα δάνεια θα αυξάνουν µε ραγδαίο ρυθµό τα επόµενα δύο χρόνια. Να θυµίσω ότι τις εκατό δόσεις και εµείς τις ψηφίσαµε µε τη
λογική του ότι έστω και δέκα φουκαράδες συνέλληνες, συνανθρώπους µας και να εξυπηρετούν, εµείς οφείλουµε να είµαστε
στο πλευρό τους. Αλλά, πείτε µου πραγµατικά, πιστεύετε ότι θα
µπορούσε ποτέ µια τέτοια ρύθµιση να λύσει το πρόβληµα της οικογένειας, όταν οι άνθρωποι χρωστάνε και στις τράπεζες, χρωστάνε και στα ταµεία και στην Εφορία; Όχι.
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Αποκαλύπτω ότι πριν από περίπου έναν χρόνο είχα δει –γιατί
βλέπετε εσείς στη Νέα Δηµοκρατία έχετε βάλει όλο το πασοκοσύστηµα µέσα στο Υπουργείο Οικονοµικών, αυτοί σάς διοικούνέναν εξ αυτών, που λέγεται Χάρης Θεοχάρης, ο οποίος έχει
απέλθει. Κουβεντιάσαµε την πιθανότητα του αν θα µπορούσε
πάνω στα ετήσια εισοδήµατα να βγαίνει ένα ποσό µείον, της
τάξης του 10%, 15%, το οποίο θα πηγαίνει για τα όσα αναλογούν
σαν χρέη στις εφορίες και στα ταµεία. Φαίνεται ότι εκεί κάπου
τα βρίσκαµε. Όταν βγήκα, όµως, έξω από το γραφείο του, περίµεναν δύο κύριοι µε σκούρα κοστούµια –σας περιγράφω κινηµατογραφικά πώς ήταν το σκηνικό-, οι οποίοι ήταν το τεχνικό
κλιµάκιο της τρόικας. Βεβαίως, ό,τι συζητήθηκε µέσα στο γραφείο του κ. Θεοχάρη απορρίφθηκε.
Να υπενθυµίσω – εδώ ήµασταν πριν από έναν χρόνο- ότι σας
παρακαλούσα, γιατί αυτό έγινε µετά από µια επίσκεψη στον
ορεινό δυτικό όγκο της Ευρυτανίας, να µη φύγουν οι µικροί από
τον ΟΓΑ και να πάνε στον ΟΑΕΕ. Είναι καταγεγραµµένη στα Πρακτικά η υπόσχεση, ο λόγος τιµής ότι αυτό δεν θα γίνει και όµως
έγινε.
Για τα κοράκια στα κόκκινα δάνεια δεν ακούω να λέµε τίποτα,
που έχουν πάρει µε 10%-15% κοψοτιµής τα στεγαστικά δάνεια ή
οποιαδήποτε άλλα και µέσω offshore και των δικών τους των τραπεζών έρχονται και τα αξιώνουν εις το ακέραιο από τον Έλληνα
οφειλέτη µε το Αγγλικό Δίκαιο. Δεν ακούω κουβέντα επ’ αυτού.
Εµείς καταθέσαµε και µία τροπολογία η οποία αφορά τους µικροµολογιούχους. Έχει βουίξει όλη η Ελλάδα, µητροπολίτες, δήµαρχοι, όποιος µπορείτε να φανταστείτε στέλνει µηνύµατα προς
την Κυβέρνηση «λύστε το θέµα των µικροµολογιούχων» και δεν
εννοείτε να το λύσετε. Τι κάνετε αντ’ αυτού; Εγγράφετε πάλι εις
τα παλαιότερα των υποδηµάτων σας και τους υπηρετούντες στις
Ένοπλες Δυνάµεις και στα Σώµατα Ασφαλείας. Προφανώς γι’
αυτό θέλετε να µείνετε στην Κυβέρνηση για άλλα δύο χρόνια
ώστε µε τις 100.000 να αγοράσετε καινούργια παπούτσια, γιατί
τόσο θα είναι οι µισθοί της επόµενης διετίας. Εγώ δεν θα τους
πω ένστολους, γιατί ένστολος είναι και ο καθ’ όλα αξιοσέβαστος
µαχητής στον τουρισµό, που είναι µε τη στολή του έξω από ένα
ξενοδοχείο για να ανοίξει µία πόρτα. Είναι υπηρετούντες.
Άκουσα να λέτε ότι αποκαθιστούµε µία αδικία. Μα, την αδικία
εσείς την κάνατε. Εσείς υπογράψατε την αδικία. Εσείς τους φέρατε εκεί που τους φέρατε. Αγνοείτε τη δικαιοσύνη και λέτε
«καλά, πάρε τώρα το 50% και τα υπόλοιπα σε τριάντα έξι δόσεις», θυµίζοντας ελληνικές ταινίες, τον δοσά που γυρίζει και λέει
«µε τριάντα έξι δόσεις θα σας εξοφλήσω».
Επίσης να σας υπενθυµίσω ότι πρέπει, κύριε Υπουργέ της Δικαιοσύνης, να επιβάλετε τον σεβασµό των αποφάσεων της δικαιοσύνης. Αλλά βέβαια, τι να πω, απευθυνόµενος και προς την
πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας, όταν συνεργάζεστε µε ένα
κόµµα για το οποίο ο κ. Μουζακίτης κατήγγειλε «κατεβάστε τα
στυλό για την υπόθεση της λίστας Λαγκάρντ και όχι µόνο;».
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Ο κ. Μουζακίτης…
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Να υπενθυµίσω και
την αγωνιώδη προσπάθεια τότε του κ. Παπαϊωάννου, εκλεκτού
τέκνου της παράταξης αυτής, για να διώξει από τα πόδια του Πεπόνη και Μουζακίτη. Ή δεν το θυµούνται και αυτό;
Μήπως η περίπτωση Ρακιντζή µε τις δεκατέσσερις περιπτώσεις, απαντώντας σε ερώτηση που υπέβαλε ο Πρόεδρός µας, ο
Πάνος Καµµένος;
Ερωτώ τον Υπουργό Δικαιοσύνης για µία ακόµη φορά -µην αντιδράσετε ως Υπουργός Δικαιοσύνης, δεν θα ανακατευτείτε,
αλλά ως πολιτικός άντρας: Δεν σας θίγει το γεγονός ότι βγαίνει
ο επιθεωρητής, ο κ. Ρακιντζής, και λέει ότι «δεκατέσσερις φορές
δεν µε αφήσανε να παρέµβω»; Δεν θα έπρεπε να επέµβει η δικαιοσύνη και να το ψάξει αυτό, δηλαδή τις καταγγελίες Ρακιντζή;
Επαναλαµβάνω, όχι εσείς ως Υπουργός Δικαιοσύνης, αλλά ως
πολιτικός άνδρας.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Και άλλη φορά τα είπε
και ο τότε εισαγγελέας έκανε προκαταρκτική εξέταση και δεν
προέκυψε τίποτα.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι, είναι επειδή στην Ελλάδα
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δεν υπάρχει διαφθορά…
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Να σας πω κάτι; Είναι
απάντηση, κύριε Υπουργέ, που ήρθε στη Βουλή των Ελλήνων.
Εάν λοιπόν η Βουλή των Ελλήνων δεν είναι το τίποτα, τότε βεβαίως αντιλαµβάνοµαι πλήρως την απάντησή σας.
Κλείνω, κύριε Πρόεδρε, και ευχαριστώ για την ανοχή σας.
Θα πω ότι στο Νοσοκοµείο της Άρτας καταγράφεται εκκρεµότητα 750 χιλιάδων ευρώ σε εφηµερίες, νυχτερινά, Κυριακές και
αργίες στο προσωπικό, τα τελευταία πέντε χρόνια. Στο τέλος του
Δεκεµβρίου παραγράφονται αυτά µε τον µνηµονιακό νόµο τον
οποίο ψήφισε η θεάρεστη κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου
µε τη συνέχεια της οποίας εσείς συνεργάζεστε. Αυτό δεν αφορά
µόνο την Άρτα, αφορά πάρα πολλά νοσοκοµεία σε όλη τη χώρα.
Θα χαθούν εκατοµµύρια από τους εργαζοµένους.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ-ΤΣΑΡΟΥΧΑ)
Κάτι τελευταίο, προς τον κ. Γιακουµάτο. Έφυγε, κρίµα. Έφερε
µία τροπολογία για τις λαϊκές αγορές. Επικοινώνησα µε τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, τον Γιώργο Παυλίδη, και εκείνο το οποίο ζήτησε είναι να κοιτάξουµε και το θέµα
της ρύθµισης των αδειών των µικροπαραγωγών, αυτών που βγάζουν την πατατούλα, το κερασάκι, τη φραουλίτσα κ.λπ. και θέλουν να τα πουλήσουν είτε στις λαϊκές αγορές είτε και ως
πλανόδιοι. Σε εποχές κρίσης ας µην αφήνουµε και αυτούς έξω
από µία διαδικασία µεροκάµατου. Σας µεταφέρω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το αίτηµα του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, του Γιώργου Παυλίδη, που µπορεί να είµαι
εγώ αντιπολίτευσή του, αλλά είµαι συµπολίτευσή του σε οτιδήποτε καλό κάνει για την περιοχή µας.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Τον λόγο έχει
ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Δηµοκρατικής Αριστεράς
κ. Τσούκαλης.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η τοποθέτηση του ειδικού αγορητή µας, του Γιάννη Πανούση, κατέδειξε σε αυτήν εδώ την Αίθουσα πώς πρέπει κάθε σοβαρή κοινοβουλευτική δύναµη να
προσεγγίζει τέτοιου είδους νοµοσχέδια, πώς, µε σοβαρότητα,
πρέπει να αναδεικνύει και το γενικό πλαίσιο κάθε νοµοσχεδίου
αλλά και πώς πρέπει να παρεµβαίνει στις λεπτοµέρειες, ούτως
ώστε να το βελτιώνει.
Από αυτήν την άποψη, κύριε Υπουργέ, σας απευθύνουµε για
άλλη µια φορά έκκληση να βελτιώσετε περαιτέρω το νοµοσχέδιο.
Επιπλέον, κύριε Υπουργέ, λείπει κάτι πάρα πολύ σοβαρό από το
νοµοσχέδιο. Δεν δίνεται δηλαδή η δυνατότητα στους εµπλεκοµένους να έχουν δεύτερη κρίση, όσον αφορά τις αποφάσεις των
εισαγγελέων. Δεν τους δίνεται αυτή η δυνατότητα, κάτι το οποίο
πρέπει να διορθώσετε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όλες οι τοποθετήσεις εξαντλούνται στις τροπολογίες, γιατί αυτές οι τροπολογίες ουσιαστικά
αφορούν ζητήµατα τα οποία είναι πάρα πολύ σοβαρά και άπτονται της καθηµερινότητας των πολιτών, της πραγµατικής οικονοµίας και, αν θέλετε, και της προοπτικής εξόδου της χώρας από
την κρίση.
Εχθές πραγµατοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίµου µία σύσκεψη.
Οι εκπρόσωποι των τεσσάρων συστηµικών τραπεζών συσκέφθηκαν µε τον κύριο Πρωθυπουργό και τον κύριο Αντιπρόεδρο της
Κυβέρνησης, τον κ. Σαµαρά και τον κ. Βενιζέλο, προκειµένου να
διαχειριστούν το τεράστιο πρόβληµα, όχι της βιωσιµότητας των
τραπεζών, αλλά της διαχείρισης του ιδιωτικού χρέους και επίσης
της πολυπόθητης, πολυαναµενόµενης και κρίσιµης ρευστότητας
στην αγορά. Τα αποτελέσµατα της συζήτησης αυτής δεν προκύπτουν από τις δηλώσεις που έγιναν κατά την έξοδο από το Μέγαρο Μαξίµου.
Δεν υπάρχει ο αρµόδιος Υπουργός, ούτως ώστε να συζητήσουµε, κύριε Υπουργέ της Δικαιοσύνης και κύριε Σταϊκούρα. Το
Υπουργείο Ανάπτυξης, εκτός από τον κ. Σκρέκα, έχει έναν Αναπληρωτή Υπουργό και έναν Υφυπουργό. Η κοινοβουλευτική τάξη
επέτασσε ένας από τους δύο να είναι παρών, να ακούσει τους
προβληµατισµούς και να απαντήσει. Το ότι µέχρι αυτήν τη στιγµή
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δεν υπάρχει κάποιος στην Αίθουσα, προκειµένου να απαντήσει,
είναι σοβαρό πρόβληµα.
Χθες λοιπόν από τη σύσκεψη προέκυψαν κάποια πάρα πολύ
ενδιαφέροντα συµπεράσµατα.
Το πρώτο είναι ότι το µεγάλο πρόβληµα της ελληνικής οικονοµίας, που καταδεικνύει και το επίπεδο της πραγµατικής οικονοµίας, είναι ότι υπάρχει µηδενικό ενδιαφέρον ζήτησης όσον αφορά τη ζήτηση δανείων και πιστώσεων. Γιατί το λέω αυτό; Γιατί
καταδεικνύει πραγµατικά την αδυναµία όλων των εµπλεκοµένων
περί την παραγωγή φορέων ουσιαστικά να διατυπώσουν ένα βιώσιµο σχέδιο µε το οποίο θα τύχουν χρηµατοδότησης, καταδεικνύει δηλαδή ότι η Ελλάδα βαδίζει χωρίς αναπτυξιακό σχέδιο την
επόµενη µέρα του µνηµονίου.
Το δεύτερο συµπέρασµα που προέκυψε είναι το εξής: «Ναι
µεν, θα εξυπηρετήσουµε τις διατάξεις αυτές για τα κόκκινα δάνεια», είπε ο κ. Σάλλας, πλην όµως τα παραλειπόµενα λένε ότι
και αυτό το νοµοσχέδιο και οι ρυθµίσεις για τα στεγαστικά δάνεια
είναι ανεφάρµοστες.
Γιατί είναι ανεφάρµοστες, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι; Γιατί
δεν µπορεί να µας πείσει κανείς, ούτε από την Κυβέρνηση, ότι
αυτές οι ρυθµίσεις θα φέρουν µία νέα αντίληψη και νέα διαδικασία ρύθµισης απ’ αυτήν που ίσχυε µέχρι σήµερα. Οι τράπεζες
µέχρι σήµερα έκαναν ρυθµίσεις, έκαναν διαβουλεύσεις µε τους
επιχειρηµατίες και µε τους επαγγελµατίες και µε όλους τους ανθρώπους της αγοράς και τα αποτελέσµατα τα γνωρίζουµε. Το
ερώτηµα είναι το εξής: Η συγκεκριµένη ρύθµιση τι νέο µπορεί να
επιφέρει;
Η Δηµοκρατική Αριστερά λέει το εξής απλό και θα το εξηγήσω.
Ψηφίζουµε τη συγκεκριµένη ρύθµιση, αλλά για ποιον λόγο; Γιατί
δυστυχώς, κύριε Υπουργέ, µε την οριζόντια µορφή που έχει αυτή
η ρύθµιση, µαζί µε τα χλωρά υπάρχουν και τα ξερά, υπάρχουν
και αυτοί οι οποίοι πράγµατι δεν µπορούν να πληρώσουν.
Όµως, κύριε Κουτσούκο, η ρύθµιση δυστυχώς ευνοεί τους
µπαταχτσήδες, τους αετονύχηδες, τους επιτήδειους, αυτούς οι
οποίοι, έχοντας την εσωτερική ενηµέρωση ήδη από τον Μάρτιο,
τον Απρίλιο, το Μάιο, ουσιαστικά δηµιούργησαν νέα κόκκινα δάνεια, προκειµένου να µπουν στη ρύθµιση και να τύχουν ευνοϊκής
µεταχείρισης. Δηλαδή, από τις περίπου εκατόν πενήντα χιλιάδες
µικρές επιχειρήσεις, πόσες είναι αυτές, κύριε Υπουργέ, οι οποίες
πραγµατικά δεν έχουν δυνατότητα να πληρώσουν και πόσες είναι
αυτές οι οποίες, ενώ έχουν δυνατότητα να πληρώσουν, θα ακολουθήσουν την ίδια τακτική και διαδικασία που ακολούθησαν
µέχρι τώρα, για να τα βρουν µε τους τραπεζίτες;
Το θέµα είναι το εξής: Με ποια κριτήρια µέχρι τώρα δίνονταν
τα δάνεια από τις τράπεζες; Είναι γνωστό σε όλους. Βεβαίως, οι
πολιτικές αποφάσεις ήταν τις περισσότερες φορές κυρίαρχες.
Υπάρχει µία γνωστή ρήση, που λέει ότι τράπεζα είναι εκείνο το
ίδρυµα το οποίο χρηµατοδοτεί αυτούς που δεν έχουν ανάγκη
χρηµατοδότησης. Για ποιον λόγο γινόταν αυτό; Μόνο και µόνο
για να εξυπηρετούνται οι σχέσεις διαπλοκής και οι συναλλαγές.
Η ίδια τακτική θα ακολουθηθεί στη διαδικασία της ρύθµισης;
Το κρίσιµο σηµείο του νοµοσχεδίου, κύριε Υπουργέ, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, όπως ανέδειξαν και άλλοι συνάδελφοι, είναι
ο όρος της βιωσιµότητας. Ξέρετε, η αποκλειστική ανάθεση στις
τράπεζες του να αξιολογούν τη βιωσιµότητα των επιχειρήσεων
είναι στην κυριολεξία επικίνδυνη, ίσως να είναι και καταστροφική
για την ίδια την πραγµατική οικονοµία, γιατί µία κρίση ενός πιστωτικού ιδρύµατος, ενός στελέχους της τράπεζας ότι µία επιχείρηση δεν είναι βιώσιµη, θα συµπαρασύρει όλη την πορεία της
συγκεκριµένης επιχείρησης. Η ίδια κρίση περί µη βιωσιµότητας
θα συνοδεύει αυτήν την επιχείρηση στη δανειοδότηση, στη συµπεριφορά του δηµοσίου απέναντί της, όσον αφορά τις οφειλές
στο δηµόσιο και στα ασφαλιστικά ταµεία.
Θέλω να κάνω µια ερώτηση πολύ απλή και θα έπρεπε να ήταν
ο κύριος Υπουργός εδώ, για να το διευκρινίσει. Για ποιον λόγο
δεν προβλέπεται η σύσταση ενός ανεξάρτητου φορέα που θα
αξιολογεί τη βιωσιµότητα των επιχειρήσεων; Προφανώς, δεν θα
είναι πολιτικός αυτός ο φορέας, θα είναι χρηµατοπιστωτικός, θα
είναι ένας εξειδικευµένος φορέας, ο οποίος όµως θα είναι ανεξάρτητος και η απόφασή του θα επιβάλλεται στις τράπεζες.
Κλείνω µε το θέµα των µικροοµολογιούχων. Είναι µια παλιά
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ιστορία, δεν θυµάµαι πόσα χρόνια ασχολούµαστε µε αυτό το
θέµα. Όµως, εδώ χρειάζεται πραγµατικά µια απάντηση, γιατί έχει
σχέση µε την αξιοπιστία του ελληνικού δηµοσίου.
Η ερώτηση είναι η εξής, κύριε Υπουργέ: Εάν έρθει κάποια διαταγή πληρωµής από την Αυστρία ή από τη Γερµανία, σε σχέση
µε τις αποφάσεις που έχουν βγει εκεί κατά της χώρας, θα εκτελεστεί στη χώρα; Θα υπογράψετε την εκτέλεσή της; Γιατί υπάρχει κι αυτό το ενδεχόµενο µε τις αποφάσεις που έχουν εκδοθεί
σε αυτά τα δύο κράτη. Για ποιον λόγο εκδόθηκαν αυτές οι αποφάσεις; Γιατί και η Αυστρία και η Γερµανία θεωρούν αυξηµένης
περιωπής το κύρος ενός δηµοσίου, κάτι το οποίο δεν το θεωρούµε εµείς.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εκτός από τους µικροοµολογιούχους, υπάρχουν κι άλλες τέτοιες εκκρεµότητες. Ένας µικροκαταθέτης ή µικροεισοδηµατίας είχε τρεις τρόπους να επενδύσει
τα χρήµατά του. Ο πρώτος ήταν οι καταθέσεις –κατάθεση σε µία
τράπεζα-, ο δεύτερος ήταν η αγορά µετοχών και ο τρίτος ήταν
η αγορά οµολόγου. Κάποιοι επέλεξαν την αγορά των κρατικών
οµολόγων, επειδή το ελληνικό δηµόσιο και το κάθε δηµόσιο ήταν
περιβεβληµένο µε ένα συγκεκριµένο κύρος, είχε µια περιωπή,
που θα εξασφάλιζε σε κάποιον τα χρήµατά του.
Τελικά, τι αποδεικνύεται; Ότι αυτοί οι οποίοι εξασφαλίστηκαν
σχεδόν απολύτως ήταν οι καταθέτες σε ιδιωτικές τράπεζες, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Όχι σε κρατικές. Σε ιδιωτικές τράπεζες! Γιατί σε ιδιωτικές τράπεζες; Γιατί είναι ιδιωτικές τράπεζες,
γι’ αυτό.
Ενώ, λοιπόν, ο καταθέτης των τραπεζών έχει πλήρη εξασφάλιση µέχρι 100.000 ευρώ, δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο στους µικροοµολογιούχους αλλά και όσους επένδυσαν σε µετοχές κρατικών τραπεζών. Κλασική περίπτωση είναι η Αγροτική Τράπεζα.
Ξέρετε πόσοι συµπολίτες έχασαν όλα τους τα χρήµατα επειδή
εµπιστεύτηκαν, επίσης, την περιωπή του ελληνικού δηµοσίου
στην Αγροτική Τράπεζα ότι δεν θα χάσουν τα χρήµατά τους
επειδή είναι κρατική τράπεζα;
Αυτή είναι η κατάσταση που επικρατεί στη χώρα σε σχέση µε
την εκτίµηση των πολιτών απέναντι στους θεσµούς και µάλιστα
στους πολιτειακούς θεσµούς. Γι’ αυτό ακριβώς, κύριε Υπουργέ,
είναι απαραίτητο, έστω µε µια διαδικασία σε βάθος χρόνου, να
αποκατασταθούν κατά τον µεγαλύτερο βαθµό οι µικροοµολογιούχοι, προκειµένου να αναστηλωθεί και το κύρος του ελληνικού
δηµοσίου.
Όσον αφορά τις υπόλοιπες τροπολογίες και επί των άρθρων,
θα καταθέσουµε και έγγραφο στα Πρακτικά, θα τοποθετηθεί και
ο ειδικός µας αγορητής, ο κ. Πανούσης.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κι εµείς ευχαριστούµε, κύριε Τσούκαλη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα νότια
θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της Γερουσίας και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον
τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, οκτώ απόστρατοι
αξιωµατικοί, απόφοιτοι της Σχολής Ευελπίδων Τάξεως 49Α’
(1949), συνοδευόµενοι από τον πρώην Βουλευτή Ευβοίας κ. Άγγελο Πνευµατικό, επίσης απόφοιτο της ανωτέρω σχολής και
ίδιας σειράς.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Νικόλαος Καραθανασόπουλος.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Στην παρέµβαση την οποία θα κάνω, θα αναφερθώ ουσιαστικά
στις δυο τροπολογίες που έχουν µονοπωλήσει το ενδιαφέρον
της συζήτησης, µια και η εισηγήτρια του ΚΚΕ, η Λιάνα η Κανέλλη,
µε επάρκεια τοποθετήθηκε στις βασικές ρυθµίσεις του νοµοσχεδίου του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
Αρχικά για την τροπολογία που αφορά τη λεγόµενη ρύθµιση
των κόκκινων δανείων, είναι φανερό ότι αφορά τα δάνεια που
χρωστούν οι επιχειρήσεις. Σε επόµενο χρόνο η Κυβέρνηση έχει
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υποσχεθεί ότι θα έρθουν και τα δάνεια που αφορούν τα υπερχρεωµένα νοικοκυριά, τα στεγαστικά κατά κύριο λόγο δάνεια.
Το ερώτηµα το οποίο γεννάται είναι: Αυτή η πράξη, την οποία
κάνει η Κυβέρνηση, αποσκοπεί στο να ανακουφίσει τις υπερχρεωµένες επιχειρήσεις, τους αυταπασχολούµενους και τους επαγγελµατίες ή να εξυπηρετήσει την υπόθεση βιωσιµότητας του
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος;
Η απάντηση είναι καθαρή. Φέρνει αυτές τις ρυθµίσεις η Κυβέρνηση µόνο και µόνο ώστε οι τράπεζες να παρουσιάσουν ένα
πολύ πιο εξυγιασµένο χαρτοφυλάκιο, όσον αφορά την υπόθεση
των µη εξυπηρετούµενων δανείων. Γι’ αυτό ακριβώς και όλη αυτή
η φιλοσοφία της συγκεκριµένης τροπολογίας γυρίζει γύρω από
τις τράπεζες. Αυτές είναι που θα κρίνουν το αν µια επιχείρηση
είναι βιώσιµη, αν θα ενταχθεί στη ρύθµιση, αν θα έχει κούρεµα
του κεφαλαίου.
Βεβαίως εδώ θα ήθελα να ανοίξω µια παρένθεση, αν µου επιτρέπετε, για τους απολογητές του καπιταλιστικού κινήµατος. Τι
θέλετε; Να χρηµατοδοτηθούν οι µη βιώσιµες επιχειρήσεις; Να
πάρουµε θαλασσοδάνεια και να χρειαστεί να τα πληρώσει ο ελληνικός λαός; Μα, αυτός είναι ο καπιταλισµός! Στον καπιταλισµό
επιβιώνει αυτός ο οποίος µπορεί µέσα από τον ανταγωνισµό να
έχει περισσότερα κέρδη και οι υπόλοιποι χρεοκοπούν. Άρα το
κράτος το αστικό θα σώσει τις χρεοκοπηµένες επιχειρήσεις και
τα χρέη τους θα τα πληρώσουν εργαζόµενοι;
Εποµένως ή είστε µε το σύστηµα και πρέπει ακριβώς να πείτε
τα πράγµατα ως έχουν ή διαφορετικά να πείτε στον κόσµο «κοιτάξτε να δείτε όλα και τα θαλασσοδάνεια τα οποία έχουν πάρει
οι επιχειρηµατικοί όµιλοι και τα πάντα θα τα καλύψει ο ελληνικός
λαός -όσα έχουν πάρει στο παρελθόν και όσα θα πάρουν στο
µέλλον- και θα τα πληρώνει µέσα από τη φορολογία», δηλαδή θα
δίνουµε τζάµπα ζεστό χρήµα στους επιχειρηµατικούς οµίλους
και στους επιχειρηµατίες.
Από αυτήν την άποψη, είναι φανερό ότι µέσα από αυτήν τη διαδικασία –άλλωστε το λέει πολύ καθαρά και η τροπολογία- πρέπει
να εφαρµοστεί ο Κώδικας Δεοντολογίας της Τράπεζας της Ελλάδος. Τι σηµαίνει αυτό; Πρέπει να διασφαλίζονται συγκεκριµένες εµπράγµατες εγγυήσεις για να µπορέσει να ενταχθεί µια
επιχείρηση στη ρύθµιση. Αυτές οι εµπράγµατες εγγυήσεις έχουν
να κάνουν και µε τη λειτουργική αναδιάρθρωση της επιχείρησης,
δηλαδή µε πρόταση περικοπής δαπανών, µε την ανταλλαγή χρέους µε µετοχικό κεφάλαιο, µε την εθελοντική παράδοση ενυπόθηκου ακινήτου στο πλαίσιο της ευθύτερης ρύθµισης, µε
µετατροπή του σε χρηµατοδοτική µίσθωση ή και ακόµη µε µεταβίβαση της κυριότητας ακινήτου στην τράπεζα και την υπογραφή
µιας σύµβασης.
Έτσι, επί της ουσίας, πρόκειται για αυτοαπασχολούµενο και
για πολύ µικρή επιχείρηση που µπορεί να ενταχθεί κάτω από
αυτές τις σκληρές προϋποθέσεις στη συγκεκριµένη ρύθµιση.
Εµείς το λέµε καθαρά: Η πλειοψηφία δεν πρόκειται να ενταχθεί.
Οι επαγγελµατίες, οι αυτοαπασχολούµενοι, οι οικογενειακές επιχειρήσεις δεν θα ενταχθούν στις συγκεκριµένες ρυθµίσεις, όπως
δεν εντάσσονται και όλοι αυτοί οι οποίοι οδηγήθηκαν στη χρεοκοπία, έκλεισαν το µαγαζί ή τη βιοτεχνία τους και τους έµεινε το
δάνειο στην τράπεζα, γιατί βεβαίως µια χρεοκοπηµένη δραστηριότητα δεν πρόκειται να κριθεί ποτέ βιώσιµη από την τράπεζα.
Εποµένως αυτοί θα κληθούν να αποπληρώνουν, να παραµένουν
υπερχρεωµένοι στο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα. Ουσιαστικά,
όποιος από τους αυτοαπασχολούµενους ή από τη µικρή επιχείρηση καταφέρνει να ενταχθεί στις διατάξεις της συγκεκριµένης
ρύθµισης είναι δέσµιος του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος.
Βεβαίως, δεν αφορά µόνο τις µικρές επιχειρήσεις, αφορά και
τις µεγάλες επιχειρήσεις µε µια ειδική διαδικασία την οποία περιγράφετε µέσα µε πολύ µεγάλη σαφήνεια, αφήνοντας ελεύθερο
το πεδίο για µια πολύ πιο καλή µεταχείριση και αντιµετώπιση του
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος στους µεγάλους επιχειρηµατικούς οµίλους, φτάνοντας στο σηµείο αυτό να ορίζει και σε πόσες
δόσεις θα πάρουν οι εργαζόµενοι τα δεδουλευµένα τους. Λέει
«σε δώδεκα µηνιαίες δόσεις». Από πού και ως πού; Δεδουλευµένα είναι, γιατί σε δώδεκα δόσεις και να µην καταβληθούν
άµεσα τα δεδουλευµένα των εργαζοµένων σε αυτούς τους µεγάλους επιχειρηµατικούς οµίλους;
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Βεβαίως, σε σχέση µε όλα αυτά τα ζητήµατα, εφόσον δεν ανταποκριθεί κάποιος που ενταχθεί στη ρύθµιση, τότε χάνεται η
ρύθµιση και υπάρχει η αναγκαστική κατάσχεση και παραµένει το
καθεστώς όπως έχει, χωρίς καµµία ευεργετική επίπτωση.
Το τρίτο χαρακτηριστικό στοιχείο, το οποίο δείχνει το τραπεζοκεντρικό της συγκεκριµένης ρύθµισης, είναι ότι η όποια ζηµιά
θα έχουν οι τράπεζες από το ενδεχόµενο κούρεµα δανείων σε
βιώσιµους επιχειρηµατικούς οµίλους θα εκπέσει από τα ακαθάριστα έσοδά τους σε δεκαπέντε µηνιαίες ισόποσες δόσεις. Ποιος
θα τα πληρώσει αυτά; Τι σηµαίνει αυτό; Θα πληρώσουν µικρότερο φόρο οι τράπεζες και τα µικρότερα φορολογικά σας θα κληθούν να τα πληρώσουν τα λαϊκά στρώµατα.
Εποµένως πάλι στις πλάτες των φορολογούµενων θα γίνει το
όποιο κούρεµα δανείων στους βιώσιµους επιχειρηµατικούς οµίλους και οι τράπεζες, από αυτήν την άποψη, θα µπορέσουν µε
εξυγιασµένο χαρτοφυλάκιο να εξυγιανθούν το επόµενο χρονικό
διάστηµα.
Στην ίδια λογική κινούνται και οι υπόλοιπες προτάσεις των κοµµάτων της Αντιπολίτευσης και της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης.
Είναι τραπεζοκεντρικές οι προτάσεις για τα κόκκινα δάνεια.
Τους ενδιαφέρει η βιωσιµότητα του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος και η εξυγίανση του χαρτοφυλακίου. Γι’ αυτόν ακριβώς
τον λόγο ούτε και οι Ανεξάρτητοι Έλληνες ούτε και ο ΣΥΡΙΖΑ µιλάνε για πραγµατικό κούρεµα των δανείων. Δεν υπάρχει καµµία
τέτοια πρόταση, απλώς µεταφέρεται στο µέλλον. Δηλαδή, καθίσταται όµηρος του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος ο εργαζόµενος, αυτός που έχει πάρει δάνειο για το σπίτι ή αυτός ο οποίος
είναι επαγγελµατίας και αυτοαπασχολούµενος.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Δεν ισχύει αυτό που λέτε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Απ’ αυτή, λοιπόν, την
άποψη η πρόταση του ΚΚΕ είναι πάρα πολύ συγκεκριµένη. Εµείς
για πρώτη φορά θέσαµε τα ζητήµατα όχι µόνο των στεγαστικών,
αλλά και των καταναλωτικών δανείων και των πιστωτικών καρτών,
βάλαµε τα ζητήµατα των επαγγελµατικών δανείων και των δανείων που έχουν πάρει οι αγρότες, των καλλιεργητικών δανείων,
και φέραµε αυτήν την πρόταση, η οποία είχε απορριφθεί από την
Κυβέρνηση, πολύ πιο βελτιωµένη. Είναι µια πρόταση που µιλάει
για κούρεµα κεφαλαίου, για κατάργηση των τόκων και του ανατοκισµού, για διετή περίοδο παγώµατος των αποπληρωµών και
βάζουµε µέσα και το ζήτηµα του ανώτατου ορίου του επιτοκίου
που µπορεί το κουρεµένο πλέον δάνειο στους επαγγελµατίες
αλλά και στα υπερχρεωµένα νοικοκυριά να τοκίζεται, µε 1,5%
σταθερό για µια πενταετία το επόµενο χρονικό διάστηµα και βεβαίως για τους άνεργους πάγωµα των δανειακών τους υποχρεώσεων, χωρίς να γεννάει τόκους για όσο διάστηµα παραµένουν
άνεργοι.
Να, λοιπόν, µια πρόταση που έρχεται κόντρα και σε αντίθεση
µε τα συµφέροντα του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος και έρχεται σε ρήξη µε τα συµφέροντα αυτά.
Για τη δεύτερη τροπολογία αναφέρθηκε και η εισηγήτρια του
ΚΚΕ. Αφορά στην επιστροφή των αναδροµικών, σε αυτήν την
προκλητική ρύθµιση η οποία υπάρχει στην εισηγητική έκθεση,
που ουσιαστικά είναι ένας σαφής υπαινιγµός και απειλή στους
δικαστικούς ότι «κοιτάξτε να δείτε, όσες αποφάσεις παίρνετε οι
οποίες έρχονται ενάντια στη δηµοσιονοµική πολιτική θα είναι σε
βάρος». Βεβαίως σε αυτήν την πρόκληση της Κυβέρνησης βγήκαν και απάντησαν σήµερα οι ενώσεις των δικαστικών και των εισαγγελέων, που καταγγέλλουν την Κυβέρνηση για τη συγκεκριµένη προτροπή την οποία κάνει, καθιστώντας και υποχείριο
στην πράξη των όποιων αποφάσεων πάρει το επόµενο χρονικό
διάστηµα.
Αλλά πέρα απ’ όλα, όλη αυτή η συγκεκριµένη αντίληψη για την
επιστροφή των αναδροµικών διαπνέεται από τη λογική τού διαίρει και βασίλευε, δηλαδή να καλλιεργηθούν αντιθέσεις ανάµεσα
στους ένστολους από τη µια µεριά και στα υπόλοιπα λαϊκά στρώµατα. Γιατί τι βγήκε και είπε η Κυβέρνηση; Τι ισχυρίζεται; Ότι
µέσα από αυτήν τη διαδικασία της µείωσης των µισθών στους
ένστολους πετύχαµε τη δηµοσιονοµική εξυγίανση. Άρα, λοιπόν,
δεν χρειάστηκε να πάρουµε άλλα µέτρα σε βάρος του λαού.
Επί της ουσίας, δηλαδή, στρέφει τους ιδιωτικούς υπαλλήλους
ενάντια στους ένστολους ή ενάντια στους υπόλοιπους εργαζό-
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µενους στον δηµόσιο τοµέα, αφήνοντας στο απυρόβλητο τους
πραγµατικούς υπεύθυνους της δηµοσιονοµικής εκτροπής, που
δεν είναι τίποτα άλλο παρά το συνολικότερο πλαίσιο το οποίο
θωρακίζει τα συµφέροντα των επιχειρηµατικών οµίλων, και την
καπιταλιστική κρίση, που είναι αποτέλεσµα ακριβώς της αγωνίας
για να θωρακιστεί ακόµη περισσότερο η ανταγωνιστικότητα και
η κερδοφορία των οµίλων αυτών. Αυτοί µένουν, λοιπόν, στο απυρόβλητο και ο ένας θα στραφεί ενάντια στον άλλο.
Φτάνετε, µάλιστα, στο σηµείο µετά από όλα αυτά να αποκαταστήσετε τα όποια αναδροµικά µόνο κατά 50% και µάλιστα, λέει,
σε τρεις ετήσιες ισόποσες δόσεις. Από αυτήν την άποψη, λοιπόν,
πρόκειται για µία προκλητική µέθοδο την οποία ακολουθεί η Κυβέρνηση, αντί να προχωρήσει στην άµεση αποκατάσταση του
συνόλου των απωλειών που έχουν υποστεί οι ένστολοι τόσο των
Ενόπλων Δυνάµεων όσο και των Σωµάτων Ασφαλείας. Το σύνολο
των απωλειών πρέπει να αποκατασταθεί.
Όπως, επίσης, πρέπει να αποκατασταθεί και το σύνολο των
απωλειών των υπόλοιπων εργαζόµενων που δέχτηκαν όλα αυτά
τα χρόνια τις εφαρµογές της σκληρής δηµοσιονοµικής πολιτικής,
που αφορούν τις ζηµιές στους µισθούς και στις συντάξεις, µε την
επιστροφή του δέκατου τρίτου και του δέκατου τέταρτου µισθού,
της δέκατης τρίτης και δέκατης τέταρτης σύνταξης, µε την επιστροφή του συνόλου των απωλειών που είχαν και µε την κατάργηση των χαρατσιών απέναντι στη φορολογική επιδροµή.
Για όλα αυτά τα ζητήµατα εµείς ως ΚΚΕ επισηµαίνουµε ότι
πρέπει µε αποφασιστικότητα σήµερα οι εργαζόµενοι να κατανοήσουν αυτό που λέει µέσα η εισηγητική έκθεση της Κυβέρνησης
και οι εργαζόµενοι στις Ένοπλες Δυνάµεις και στα Σώµατα
Ασφαλείας, ότι η δικαιολογία που δεν δίνουµε το σύνολο των
απωλειών τους είναι οι περιορισµοί οι οποίοι προέρχονται από
το διεθνές χρηµατοδοτικό περιβάλλον, δηλαδή την Ευρωπαϊκή
Ένωση, το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο και τα µέτρα που η ελληνική Κυβέρνηση παίρνει µαζί τους.
Άρα αυτή η παραδοχή είναι χρήσιµη τόσο για τους ένστολους
-όχι µόνο για τους ένστολους- όσο και για το σύνολο των λαϊκών
στρωµάτων, για να βγάλουν τα συµπεράσµατά τους, εάν είναι,
δηλαδή, προς όφελος του λαού και της εργατικής τάξης να συνεχίσουµε να βαδίζουµε στον ευρωµονόδροµο, στον µονόδροµο
που εξυπηρετεί τα συµφέροντα του κεφαλαίου και των µονοπωλιακών οµίλων και αν δεν πρέπει όλοι αυτοί να συστρατευθούν
σε ένα πλατύ λαϊκό µέτωπο, σε µία πλατιά λαϊκή συµµαχία, που
αφ’ ενός µεν µέσα από τον αγώνα θα οδηγήσει τον λαό σε ανακούφιση και σε επιστροφή των τεράστιων απωλειών που είχε,
αλλά και ταυτόχρονα θα ανοίξει τον δρόµο για συνολικότερες
ρήξεις και ανατροπές.
Διαφορετικά, το ζήτηµα να επιλέξουν οι εργαζόµενοι και ο
λαός ανάµεσα στη Σκύλλα και στη Χάρυβδη, στο ποιος, δηλαδή,
θα µπορέσει να διαχειριστεί καλύτερα το καπιταλιστικό σύστηµα
για λογαριασµό των επιχειρηµατικών οµίλων είναι µία επιλογή, η
οποία είναι ξένη προς τα συµφέροντά τους.
Απ’ αυτήν την άποψη, ως ΚΚΕ θα καταψηφίσουµε την τροπολογία που αφορά τα κόκκινα δάνεια και θα ψηφίσουµε «παρών»
στην τροπολογία που αφορά στην επιστροφή των απωλειών
στους ένστολους και στους δικαστικούς. Θα ψηφίσουµε «παρών», για να µη βγει µετά η Κυβέρνηση να σπεκουλάρει ότι τα
κόµµατα αρνήθηκαν να στηρίξουν έστω και αυτήν τη µικρή επιστροφή την οποία κάνει και για την οποία δεν πρέπει αυτοί να
είναι υποχρεωµένοι στην Κυβέρνηση. Είναι υποχρέωση της Κυβέρνησης και την οποία υποχρέωση η Κυβέρνηση ως έναν βαθµό
την εκπληρώνει και όχι στο σύνολό της.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Τον λόγο έχει
ο κ. Κωνσταντίνος Μπαρµπαρούσης.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία
Πρόεδρε.
Έχουµε άλλη µία συζήτηση στη Βουλή των διακοσίων ενενήντα δύο Βουλευτών, άλλη µία συζήτηση στη Βουλή της ιµιτασιόν δηµοκρατίας. Για ένα τόσο σοβαρό θέµα, βλέπω σύσσωµη
την Κοινοβουλευτική Οµάδα της Νέας Δηµοκρατίας και του
ΠΑΣΟΚ. Με το ζόρι είστε πέντε-έξι άτοµα και ο Υπουργός, βέβαια, ο κ. Σκρέκας λείπει. Αυτό είναι ένδειξη ότι οι Βουλευτές της
συγκυβέρνησης κάνουν αγγαρεία και περιµένουν και αυτοί τις
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εκλογές. Εγώ θα έλεγα καλύτερα, για να το καταλαβαίνει και ο
κόσµος ότι συζητούµε άλλη µία τροπολογία για το πώς οι τράπεζες θα καταφέρουν να πάρουν από τον ελληνικό λαό ό,τι του
έχει αποµείνει, αν του έχει αποµείνει ακόµη τίποτα.
Αλήθεια, τι έκαναν οι Κυβερνήσεις σας όλα αυτά τα χρόνια που
οι τράπεζες έδιναν αριστερά και δεξιά αλόγιστα δάνεια;
Πού ήσασταν, κύριοι, τα προηγούµενα χρόνια, που, µέσω των
διαφηµίσεων στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης, οι τράπεζες έκαναν
πλύση εγκεφάλου στους πολίτες; «Θέλεις να πας διακοπές;
Πάρε ένα διακοποδάνειο. Θέλεις ένα καλό σπίτι; Πάρε ένα στεγαστικό. Θέλεις πολυτελές αυτοκίνητο; Πάρε ένα καταναλωτικό.
Πάρε πιστωτικές κάρτες για κινητά, πάρε πιστωτικές κάρτες για
κοµπιούτερ, πάρε πιστωτικές κάρτες για, για, για..»
Σε ποιους τα δίνατε όλα αυτά; Στους µεροκαµατιάρηδες, που
είχαν 9.000 και 10.000 ευρώ εισόδηµα τον χρόνο. Τώρα λογικό
είναι, βάσει του εισοδήµατός τους, να µην µπορούν να ξεχρεώσουν αυτά τα δάνεια. Δεν χρειαζόταν, δηλαδή, να ήσουν επιστήµονας για να το καταλάβεις αυτό. Και µπακάλης να ήσουν το
καταλάβαινες, φαινόταν.
Είναι κρίµα και πραγµατικά λυπάµαι γι’ αυτόν τον λαό. Δεν
µπορώ να καταλάβω πώς µε τόση ευκολία τον εξαπατάτε και τον
κοροϊδεύετε.
Εµείς στη Χρυσή Αυγή τα περιµέναµε αυτά και φωνάζαµε.
Όµως, τότε ποιος µάς άκουγε; Όπως και τώρα φωνάζουµε για
κάποια πράγµατα που έρχονται και σύντοµα θα τα δούµε µπροστά µας. Όµως, ας επιστρέψουµε στο θέµα µας.
Ποιος φταίει, κύριοι; Οι πολίτες που έπαιρναν τα δάνεια ή οι
τράπεζες που τους τα έδιναν; Παραµυθιάσατε τον λαό και τον
βάλατε σ’ έναν τρόπο ζωής ψεύτικου πλουτισµού, που δεν ανταποκρίνονταν στην πραγµατικότητα. Τώρα; Τι κάνουµε τώρα, που
το πανήγυρι τελείωσε και γυρίσαµε πίσω στο σήµερα και στη
σκληρή πραγµατικότητα;
Τι θα κάνετε, κύριοι, γι’ αυτόν τον λαό που έχει απογοητευθεί
και οι αυτοκτονίες αυξάνονται συνεχώς; Έχουν φτάσει στις επτά
χιλιάδες.
Εσείς και οι προηγούµενες κυβερνήσεις είστε υπεύθυνοι για
τις τόσες αυτοκτονίες και για το κατάντηµα του λαού µας. Όµως,
ακόµα και τώρα, µετά από τόσο αίµα που χύθηκε, δεν χορτάσατε. Φέρνετε εδώ νοµοσχέδια και τροπολογίες για το πώς θα
αυξήσουν τα κέρδη τους οι τράπεζες.
Θα ήθελα να σας ρωτήσω και κάτι άλλο. Για τα µπλε και τα
πράσινα δάνεια, για ένα κάρο λεφτά που τα κόµµατά σας χρωστάνε, πότε θα µιλήσουµε; Εάν δείχνατε την ίδια ευαισθησία για
τα δάνεια των ανθρώπων µε αυτή που δείξατε για την προστασία
της κρατικής χρηµατοδότησης των χρεοκοπηµένων κοµµάτων
σας µε την τροπολογία που ψηφίσατε τις προάλλες, σίγουρα θα
λύνατε τα προβλήµατα αυτών των ανθρώπων. Όµως, στην Ελλάδα η κατάσταση έχει ως εξής: τα δικά σας δικά σας και του
λαού πάλι δικά σας.
Με τα δανεικά που µε µεγάλη ευκολία τα κόµµατα εξουσίας
δώρισαν σε εφοπλιστές, σε µέσα µαζικής ενηµέρωσης, σε µεγαλοοφειλέτες του δηµοσίου, στο Μέγαρο Μουσικής και πάει λέγοντας, τι γίνεται; Όµως, είπαµε ότι στην Ελλάδα του 2014 αν
χρωστάς µερικά εκατοµµύρια ευρώ, έχεις κύρος, άποψη και επηρεάζεις την πολιτική ζωή του τόπου, ενώ αν χρωστάς 5.000 και
10.000 ευρώ, έρχεται ο κλητήρας και σου παίρνουν το σπίτι.
Επειδή, λοιπόν, τα πολλά λόγια είναι φτώχεια, αν, όπως λέτε,
ενδιαφέρεστε για το καλό αυτού του λαού –που δεν ενδιαφέρεστε, αλλά λέµε «αν»-, αφήστε τα παραµύθια και τις περίπλοκες
τροπολογίες και φτιάξτε ένα νοµοσχέδιο µε το οποίο θα διαγράφονται όλοι οι τοκογλυφικοί τόκοι και οι τράπεζες θα πάρουν το
αρχικό κεφάλαιο, µήπως και ξεχρεώσουν κάποια στιγµή και αυτοί
οι άνθρωποι και αυτά τα 500, 600 ευρώ που βγάζουν τον µήνα –
αν τα βγάζουν πλέον και αυτά- τα διαθέσουν για τις καθηµερινές
τους ανάγκες.
Αν σας έχει µείνει έστω και λίγη ανθρωπιά, σταµατήστε την καταπίεση του λαού –αρκετά του κάνατε!- και αφήστε τον να ανασάνει και λίγο. Στο κάτω, κάτω ο λαός σάς ψήφισε για να είστε
εδώ σήµερα και να αποφασίζετε για το καλό του. Βέβαια, θα µου
πείτε από την άλλη ότι έχετε υποχρέωση και στους τραπεζίτες,
που και αυτοί σίγουρα σας ψήφισαν, αφού αυτοί σάς έδωσαν τα
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λεφτά για τον προεκλογικό σας αγώνα. Αλλάξτε και µια φορά το
τροπάριο. Τόσα χρόνια κοροϊδεύετε τον λαό για χάρη των τραπεζών και των µεγάλων συµφερόντων. Βάλτε και µια φορά –µια
φορά!- σε δεύτερη µοίρα τις τράπεζες για χάρη του λαού. Δεν
χάλασε και ο κόσµος!
Η τροπολογία που φέρατε δεν λύνει το πρόβληµα όλων αυτών
των ανθρώπων, αφού δεν προβλέπει την ουσιαστική διευκόλυνση
των οφειλετών. Τη στήσατε έτσι, ώστε να µη φέρνει σε δύσκολη
θέση τις τράπεζες και καταλήγει να είναι ακόµα µια επικοινωνιακή κίνηση της Κυβέρνησής σας, που καταρρέει µέρα µε τη
µέρα.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Τον λόγο έχει
ο κ. Βασίλειος Καπερνάρος, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος των
Ανεξάρτητων Δηµοκρατικών Βουλευτών.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, βέβαια, εσείς ξέρετε τον λόγο για τον οποίο
αναλάβατε να διεκπεραιώσετε όλη αυτήν τη διαδικασία, παίρνοντας την ευθύνη στην πλάτη σας, ενώ είναι ευθύνη άλλων Υπουργών.
Πήρατε, επίσης, την ευθύνη να συζητήσουµε στην Επιτροπή
Δηµόσιας Τάξης, Δηµόσιας Διοίκησης και Δικαιοσύνης µια τροπολογία, η οποία αφορά την Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου.
Το δικαιολογήσατε. Το δικαιολογήσατε, όµως, τυπικά. Επί της
ουσίας, δεν πείσατε. Αυτό γιατί αυτή η σπουδαία –υποτίθεταιτροπολογία µπήκε σε ένα «σπουδαίο» νοµοσχέδιο, το οποίο θεωρήθηκε σπουδαίο και επείγον, ενώ αφορά την ενσωµάτωση στο
Ελληνικό Δίκαιο αποφάσεων-πλαίσιο και λοιπά που εκκρεµούν
από τον Νοέµβριο του 2008 και από τον Φεβρουάριο του 2009.
Δεν µπορεί να νοείται το κατεπείγον, τουλάχιστον για τους µεσαίως ευφυώς σκεπτόµενους Έλληνες. Δεν µπορούµε να δεχθούµε ότι µε αυτήν την επιχειρηµατολογία εισέρχεται αυτή η
τροπολογία την Παρασκευή το βράδυ.
Κύριε Υπουργέ, παρακαλώ για την προσοχή σας. Είναι ανενηµέρωτος ο Υφυπουργός Οικονοµικών. Ας ήταν από την αρχή
εδώ. Επειδή απευθυνόµαστε σε εσάς και µας δίνεται η ευκαιρία
να µιλήσουµε σε ένα διαπροσωπικό επίπεδο και αν θέλετε να
απαντήσετε επ’ αυτών που σας θέτουµε, σας παρακαλώ να δώσετε προσοχή σε αυτά που σας λέµε. Ο κύριος Υφυπουργός ας
ερχόταν νωρίτερα, για να είναι και κατατοπισµένος.
Εκείνο το οποίο έχει ιδιαίτερη σηµασία είναι ότι έχουµε να εξετάσουµε µια τροπολογία, η οποία ήρθε την Παρασκευή για να
συζητηθεί τη Δευτέρα στην επιτροπή. Έπρεπε, δηλαδή, από την
Παρασκευή µέχρι τη Δευτέρα να µελετηθούν όλες αυτές οι σοβαρές –κατά την άποψή σας σοβαρές- διατάξεις.
Εάν ήταν όµως σοβαρές αυτές οι διατάξεις, στην ουσία
έπρεπε να έχουµε µεγαλύτερη ευχέρεια. Το µέµφοµαι πάντοτε
αυτό. Μέµφοµαι αυτόν τον τρόπο µε τον οποίο επιδιώκετε -και
επιτυγχάνετε βεβαίως και αυτό περνάει και στον κόσµο προσβάλλοντας τους Βουλευτές του ελληνικού Κοινοβουλίου- να συµµετέχουµε σε αυτήν τη διαδικασία νοµοθέτησης. Έχουµε αρνηθεί.
Με αφορµή αυτό σκεπτόµουν, καθώς ερχόµουν εδώ, σε ποια
πραγµατικά δηµοκρατική χώρα υπάρχει ένα τριµελές συµβούλιο
συµµόρφωσης της χώρας στο ανώτατο διοικητικό δικαστήριο,
διότι η Κυβέρνηση, µη σεβόµενη τη χώρα και τον εαυτό της –
πρωτίστως τον εαυτό της και µετά τη χώρα, δηλαδή τους Έλληνες πολίτες-, δεν πειθαρχεί στις αποφάσεις του ανωτάτου διοικητικού δικαστηρίου. Γνωρίζετε κάποια τέτοια χώρα στον πλανήτη, όπου βγάζει απόφαση το ανώτατο διοικητικό δικαστήριο,
το Συµβούλιο της Επικρατείας, λέγοντας «πρέπει να εφαρµοστεί
αυτή η απόφασή µας» και η Κυβέρνηση να µην την εφαρµόζει;
Ένα από τα θέµατα που θα ήθελα να γνωστοποιήσω στις κυρίες και τους κυρίους συναδέλφους µου είναι το εξής: Ενεργώντας «προφητικά» κατέθεσα µία ερώτηση και αίτηση κατάθεσης
εγγράφων στις 9 Οκτωβρίου του 2014, κύριε Υπουργέ, και απευθυνόµουν στους Υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας –µας έφαγαν οι τίτλοι
σε αυτήν τη χώρα, έχουµε φλοµώσει στην ανάπτυξη- και στο
Υπουργείο Οικονοµικών. Το θέµα της ερώτησης ήταν σχετικά µε
τη ρύθµιση των κόκκινων αγροτικών δανείων. Σε αυτήν την τροπολογία που φέρνετε σήµερα για τα κόκκινα δάνεια δεν διαχω-
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ρίζετε ποιους επαγγελµατίες-επιχειρηµατίες αφορούν, ποια φυσικά και νοµικά πρόσωπα. Διαχωρίζονται; Όχι. Μικροί και µεγάλοι
επιχειρηµατίες, µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις αντιµετωπίζονται
µε τον ίδιο τρόπο.
Το θέµα είναι τι γίνεται µε τις αγροτικές µικρές και µεσαίες
επιχειρήσεις. Ακούστε την «προφητική» ερώτηση της ταπεινότητάς µου: «Σύµφωνα µε πληθώρα δηµοσιευµάτων αλλά και καταγγελίες των ενδιαφεροµένων, ανενεργός παραµένει ο ν. 4235/
2014, ο οποίος αναφέρεται στην υποτιθέµενη ρύθµιση των κόκκινων δανείων των αγροτών.
Ο νόµος αυτός εδώ και επτά µήνες βρίσκεται κλειδωµένος στα
υπουργικά συρτάρια, ενώ ανέκδοτες παραµένουν και οι σχετικές
εφαρµοστικές εγκύκλιοι και αποφάσεις, ώστε επιτέλους να
εφαρµοστεί. Βάσει των διατάξεων του προαναφερθέντος νόµου,
προβλεπόταν η επιµήκυνση του χρόνου εξόφλησης των µη εξυπηρετούµενων ενυπόθηκων αγροτικών δανείων από επτά έως δεκαπέντε χρόνια και παράλληλα µείωση του επιτοκίου από 5% σε
3%.
Το ως άνω µέτρο είχε κριθεί ευεργετικό, καθώς θα ανακουφίζονταν οικονοµικά εξήντα πέντε χιλιάδες κατά κύριο επάγγελµα
και µη αγρότες και κτηνοτρόφοι. Να σηµειωθεί ότι, ενόσω δεν
εφαρµόζεται ο νόµος, οι υποχρεώσεις των κτηνοτρόφων και των
αγροτών µένουν εκκρεµείς και οι τόκοι των δανείων τρέχουν.
Ερωτάσθε: Για ποιον λόγο δεν έχουν εφαρµοστεί µέχρι σήµερα οι διατάξεις του ν. 4235/2014;».
Έρχεται ένας Βουλευτής και ρωτάει γιατί δεν εφαρµόζεται ο
νόµος. Ερχόµαστε οι Βουλευτές και ρωτάµε γιατί δεν εφαρµόζει
η Κυβέρνησή σας αποφάσεις του Συµβουλίου της Επικρατείας.
Για όνοµα του Θεού! Σε ποια χώρα ζούµε;
Ξέρετε τι απάντηση έλαβα από τον κ. Δένδια; Γι’ αυτό δεν είναι
εδώ. Μου απάντησε, λοιπόν: «Σχετικά µε την ερώτηση και την αίτηση καταθέσεως εγγράφων που κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων ο Βουλευτής κ. Βασίλειος Καπερνάρος σάς γνωρίζουµε
ότι η απάντηση θα δοθεί από το συνερωτώµενο Υπουργείο Οικονοµικών».
Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, δηλαδή, λέει ότι για τα
κόκκινα αγροτικά δάνεια αρµόδιο να µου απαντήσει γιατί δεν
εφαρµόζεται ο σχετικός νόµος είναι το Υπουργείο Οικονοµικών.
Γι’ αυτό σάς είπα ότι ηρωικά προσφερόµενος ή µεγαλόθυµα προσφερόµενος εσείς είστε εδώ, ενώ έπρεπε να είναι εξαρχής το
Υπουργείο Οικονοµικών.
Διότι το Υπουργείο Οικονοµικών κατά βάση είναι το αποκλειστικά υπεύθυνο γι’ αυτές τις ερωτήσεις και απαντήσεις, γι’ αυτές
τις «ντροπολογίες» ή τροπολογίες -ανάλογα πώς φέρονται- και
γι’ αυτά τα νοµοσχέδια που ερχόµαστε σήµερα να συζητήσουµε,
«και καλά» ως συµµετέχοντες στην επεξεργασία για τη νοµοθέτησή τους. Το Υπουργείο Οικονοµικών, λοιπόν, που είναι απόν,
έστειλε αυτή την απάντηση.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το προειδοποιητικό κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Έχουµε ελάχιστο χρόνο. Θα πάρω και τον χρόνο της δευτερολογίας µου, κυρία Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ.
Φτάνω στην τροπολογία για τους στρατιωτικούς και θα επανέλθω. Άκουσα τον κ. Σταϊκούρα σε µια αποστροφή να λέει ότι
θα δοθούν οι µισθοί µε αυξηµένες αποδοχές. Έδωσε αυξηµένες
αποδοχές στους στρατιωτικούς και στους ανθρώπους των Σωµάτων Ασφαλείας.
Κύριε Σταϊκούρα, δεν είναι αυξηµένες οι αποδοχές. Επιστρέφετε χρήµατα τα οποία είχατε υπεξαιρέσει. Είναι υπεξαιρεθέντα
χρήµατα, είναι χρήµατα που πήρατε από τους ανθρώπους των
Σωµάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάµεων. Τους τα κλέψατε, γιατί η υπεξαίρεση είναι κλοπή. Τους τα κλέψατε και τους
τα αποδίδετε, διότι έτσι σας διέταξε το ανώτατο διοικητικό δικαστήριο της χώρας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ποια αύξηση αποδοχών; Κοροϊδεύετε δηλαδή τους εαυτούς
σας, διότι τον ελληνικό λαό τουλάχιστον και εµάς είστε ανίκανοι
να µας κοροϊδέψετε. Εδώ δεν είστε ικανοί να κάνετε απλούστερα
πράγµατα, θα είστε ικανοί να µας κοροϊδέψετε κατ’ αυτήν την έννοια;

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Και όχι µόνο δεν τους τα επιστρέφετε εντόκως, διότι άλλη αγοραστική αξία και άλλη αγοραστική δύναµη είχαν τότε που τους
τα υπεξαιρέσατε, παρά έρχεστε τώρα και δεν τους αποδίδετε
την ίδια αγοραστική τιµή και αξία, αλλά τους τα δίνετε εν ευθέτω
χρόνω, που δεν δεσµεύεστε πάλι γιατί δεν έχετε ρήτρες. Και
λέµε: Αυτό είναι αύξηση αποδοχών ή επιστρέφετε τα κλοπιµαία,
τα υπεξαιρεθέντα και τους κοροϊδεύετε και από πάνω;
Ερχόµαστε στην τροπολογία των τραπεζικών δανείων. Με
ποιες προϋποθέσεις γίνεται αυτό; Το διάβασα βέβαια, όσο µπορούσα, όµως εµείς δεν έχουµε τους δικούς σας συµβούλους.
Έχουµε δύο επιστηµονικούς συνεργάτες και κάθε φορά που περικόπτετε τα έξοδα της Βουλής, περικόπτονται και οι µισθοί των
επιστηµονικών µας συνεργατών, για να µην έχουµε την πλήρη
δυνατότητα, την επιστηµονική επάρκεια, αν θέλετε, να αντιµετωπίσουµε όλα τα νοµοσχέδια -γιατί δεν είµαστε θεοί- ενώ εσείς
έχετε είκοσι συµβούλους. Να τα λέµε και αυτά!
Ερχόµαστε τώρα και επισηµαίνουµε τι είναι τα κόκκινα δάνεια.
Πάει ο µικρός και ο µεσαίος επαγγελµατίας να µιλήσει µε τον
λύκο, το αρνί µε τον λύκο, δηλαδή τον τραπεζίτη. Δεν υπάρχει
ούτε ασφαλές διαφανές διάφραγµα, τουλάχιστον στη διαπραγµάτευση, να µην φάει ο λύκος το αρνί.
Με ποια µίνιµουµ εχέγγυα δίνετε αυτήν την ασφάλεια, την εξασφάλιση που παρέχει η ειδική αίθουσα; Λέει εδώ, µέσα στο δικαστήριο «σας παρέχουµε την εγγύηση της θεσµικής αποτροπής
της αδικίας». Ποια είναι η θεσµική αποτροπή της αδικίας;
Πάει κάποιος να διαπραγµατευθεί. Αναγάγατε τον διευθυντή
της τράπεζας, τον αναβαθµίσατε θεσµικά και τον προαγάγατε σε
µάγο της φυλής. Ο αρχηγός της φυλής, λοιπόν, ο διευθυντής
της τράπεζας, το ανώτατο πρόσωπο εφεξής θα κρίνει την τύχη
κάθε µικρού ή µεσαίου επαγγελµατία και θα λέει «εγώ εγκρίνω ή
δεν εγκρίνω», θα είναι ένας µικρός θεός. Έχετε µια µικρή εξασφάλιση γι’ αυτόν που θα διαπραγµατευθεί τη µοίρα του µε τον
διοικητή της τράπεζας;
Εν πάση περιπτώσει, όταν γίνεται η διαπραγµάτευση και δεν
έχει πέρας, έχουµε χρονοδιάγραµµα πέρατος; Έχετε δώσει ένα
µίνιµουµ εξασφαλιστικό δικαίωµα σε αυτόν να απαιτήσει το ότι
«όσο χρονικό διάστηµα διαπραγµατευόµαστε δεν θα τρέχει ο
χρόνος των πλειστηριασµών»;
Βρισκόµαστε µεσούντος του Νοεµβρίου. Έρχεται ο Δεκέµβριος. Μέχρι τις 15 Δεκεµβρίου µπαίνουµε στο στάδιο των εορτών. Δεν πρέπει να ξέρουν αυτοί οι δυστυχείς των στεγαστικών
δανείων αν θα παραταθεί για άλλον έναν χρόνο το δικαίωµά τους
να ελπίζουν ότι δεν θα τους πάρουν οι τράπεζες τα σπίτια; Οµολογουµένως οι τράπεζες πιθανόν δεν θέλουν τα σπίτια, τι να τα
κάνουν; Τα σπίτια µε αυτά τα δάνεια όµως τα έχουν πουλήσει σε
funds, κυρίως της Αγγλίας.
Επειδή, ως επαγγελµατία δικηγόρου, το µυαλό µου είναι λίγο
φιλύποπτο ή καχύποπτο, ρωτάµε το εξής: Έχουν καµµία σχέση
αυτές οι πωλήσεις των δικαιωµάτων επί των διαµερισµάτων των
στεγαστικών δανείων από τις τράπεζες µε το ότι αυτοί στους
οποίους πουλούν µπορούν να έχουν νταραβέρι µε εκείνους που
δίνουν τουλάχιστον 250.000 ευρώ για να πάρουν κατοικία-διαµέρισµα και να δικαιολογήσουν την πενταετή παραµονή τους στην
Ελλάδα; Περιµένουµε απάντηση.
Ρωτάµε: Γιατί δεν τολµάτε να τους πείτε ότι παρατείνουµε τα
δάνεια; Διότι έχουµε άλλον έναν χρόνο κι έτσι να ελπίσουν αυτοί
ότι δεν θα γίνουν πλειστηριασµοί. Γιατί διαβάζουµε στις εφηµερίδες ότι σας πιέζει η τρόικα για την άρση των πλειστηριασµών
εννοείται της πρώτης κατοικίας.
Τελειώνοντας -γιατί δεν θέλω να κάνω κατάχρηση, αν και είχα
να πω πολλά, αλλά και ο χρόνος είναι λίγος- θέλω να επισηµάνω
άλλο ένα σηµείο το οποίο κι αυτό µού διήγειρε τη φιλυποψία έως
καχυποψία γι’ αυτό το Επενδυτικό Ταµείο.
Εφαρµόζοντας τον ν.4224/2013, υπάρχει ένα ταµείο -στο Λουξεµβούργο ή σε άλλο κράτος-µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσηςτο οποίο θα διέπεται από νόµους του αντίστοιχου κράτους. Το
ελληνικό δηµόσιο αναλαµβάνει την υποχρέωση να επενδύσει στο
Επενδυτικό Ταµείο το ποσό των 350 εκατοµµυρίων ευρώ. Τώρα
καλούµαστε να ψηφίσουµε για άλλα 100 εκατοµµύρια. Τα 350
εκατοµµύρια έγιναν 450 εκατοµµύρια, σχεδόν µισό δισεκατοµµύριο, στο Λουξεµβούργο. Λέει ότι αυτό είναι Επενδυτικό Ταµείο
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και τα δίνει κάπου.
Ξέρετε ποιο είναι αυτό το ταµείο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι; Είστε ενηµερωµένοι ή να ζητήσω συγγνώµη που λέω ότι οι
Έλληνες Βουλευτές είναι οι πιο ανενηµέρωτοι Βουλευτές του κόσµου, διότι δεν µας ενηµερώνουν και δεν σας ενηµερώνουν;
Ποιο είναι αυτό το Επενδυτικό Ταµείο; Ποιοι είναι στο διοικητικό συµβούλιο; Σε ποιους έχει δώσει µέχρι τώρα 450 εκατοµµύρια ευρώ για επενδύσεις από το Λουξεµβούργο; Δεν µπορούµε
από την Ελλάδα, αλλά από το Λουξεµβούργο! Σιγά σιγά µετατίθεται η Ελλάδα, όπως αντιλαµβάνεστε, και ανεβαίνει βόρεια. Ρωτάµε: Γνωρίζετε; Σας κάνω ευθείες ερωτήσεις. Δεν είναι ρητορικό το σχήµα ούτε ρητορικές οι ερωτήσεις. Γνωρίζετε ποιο είναι
αυτό το επενδυτικό ταµείο που θέλουν και καλείστε σήµερα να
ψηφίσετε; Πού πήγαν τα 350 εκατοµµύρια; Ποιοι τα διαχειρίζονται; Σε ποιους τα έδωσαν; Τα 100 εκατοµµύρια πού πήγαν; Για
ποιον σκοπό;
Κύριε Υπουργέ των Οικονοµικών, περιµένουµε απαντήσεις.
Επειδή δεν κάνουµε διάλογο, γιατί δεν έρχεστε ποτέ στις επιτροπές -εδώ ήρθατε προηγουµένως και είπατε πέντε πράγµατα και
φύγατε-, καθώς δεν θέλετε διάλογο και δεν µπορώ να µιλήσω γι’
αυτά τα θέµατα µε τον Υπουργό Δικαιοσύνης, γιατί είναι αναρµόδιος, ερωτώ πώς θέλετε να ψηφίσω εγώ αυτό, όταν δεν είµαι
ενηµερωµένος τι είδους πράγµα είναι αυτό που βάζετε;
Τελειώνοντας - ωστόσο περιµένουµε απάντηση και να µας δώσετε τα στοιχεία- για την ενσωµάτωση σας είπαµε, κύριε Υπουργέ, ότι λέµε «ναι». Ήταν τόσο κατεπείγον, που οι αρµόδιες υπηρεσίες στις κατά τόπους εισαγγελίες της περιφέρειας και της
πρωτεύουσας της χώρας δεν έχουν ακόµη ιδρυθεί. Θα ψηφιστεί
ο νόµος, θα µπορούµε να κάνουµε αυτά τα πράγµατα κι αν έχετε
κάποια πρόσκληση για να υλοποιηθεί αυτός ο νόµος από τη
Βουλγαρία ή τη Ρουµανία, δεν θα έχει συσταθεί η υπηρεσία για
να διεκπεραιωθεί αυτή η «συναλλαγή» ή η εφαρµογή αυτού του
νόµου, για να δούµε κατά πόσον ήταν επείγον και σπουδαίο το
νοµοσχέδιο, το οποίο ήταν ένας φορέας για να έρθει σήµερα για
ψήφιση αυτή η τροπολογία.
Καταψηφίζουµε και αυτήν την τροπολογία για τις αγορές της
Θεσσαλονίκης. Την είχαµε καταψηφίσει και όταν ήταν νοµοσχέδιο που έγινε νόµος. Λέµε «ναι» στην τροπολογία για τα αυθαίρετα κτίσµατα και µοιραίως στην τροπολογία για όσα µέσα
µαζικής ενηµέρωσης έχουν κάνει αυτά και ζητούν να συνεχιστούν εκείνες οι συµβάσεις που είχαν µέχρι τον Ιούλιο. Άλλωστε,
αυτά τα πράγµατα έρχονται µε αυτήν τη µορφή κι είναι δεδοµένο
ότι θα τα περάσετε. Λέµε «ναι», να µη λέτε ότι λέµε συνέχεια
«όχι».
Περιµένουµε απαντήσεις στα ζωτικότατα και βασικά θέµατα
µεγάλης σηµασίας που διατυπώσαµε.
Για ένα ζήτηµα θα σας παρακαλέσω προσωπικά, κύριε Υπουργέ: Έχω πει ότι ξέρω σε ποιον απευθύνοµαι. Μια και είναι εδώ ο
Υφυπουργός Οικονοµικών, για να µη θεωρητικολογούµε και
ωραιοποιούµε διάφορες αοριστολογίες -εάν δεν έχουµε τα κότσια, να το ξέρουµε, να µη λέµε διάφορες ωραιοποιηµένες αοριστολογίες και στερεότυπα µόνο και µόνο χάριν επικοινωνίας
και εντυπωσιασµού- θέλω να πω το εξής: Στο Εφετείο Πειραιά
είναι εξήντα δικαστικοί λειτουργοί και δεκαεννέα δικαστικοί
υπάλληλοι.
Στην Ελλάδα έχουµε ένα µοναδικό παγκόσµιο φαινόµενο. Το
ακούει ο κύριος Υφυπουργός Οικονοµικών, ο οποίος µας ήρθε
τώρα και ο οποίος τα θυµάµαι ένα ένα να τα λέει.
Κυρία Πρόεδρε, σας παρακαλώ πάρα πολύ για την ανοχή σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Πρέπει να κλείσετε, όµως.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Ναι, αλλά σας παρακαλώ πολύ
για µια µικρή ανοχή.
Κύριε Υπουργέ των Οικονοµικών, λέτε: «Επίσης για το έτος
2015 και σε σχέση µε το ότι βγαίνουµε στις αγορές, µε τα πρωτογενή πλεονάσµατα και ότι στεκόµαστε στα πόδια µας» και
άλλα τέτοια φληναφήµατα. Επίσης, λέτε το εξής: «Για το έτος
2015 έχει εκτιµηθεί ότι οι στόχοι του προγράµµατος οικονοµικής
πολιτικής επιτυγχάνονται απολύτως οριακά.». Γι’ αυτό και δίνετε
µε δόσεις τα υπεξαιρεθέντα και δεν λέτε πότε θα τα δώσετε
στους δικαστικούς.
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Λέω το εξής: Πότε θα µπορέσουν να λειτουργήσουν τα δικαστήρια ευλόγως, ευρύθµως, όπως στις άλλες χώρες, όταν υπάρχουν δύο χιλιάδες οκτακόσια κενά στις πέντε χιλιάδες θέσεις που
προβλέπονται για τους δικαστικούς υπαλλήλους;
Τελικά στην Ελλάδα έχουµε τρεις χιλιάδες δικαστές και δύο
χιλιάδες δικαστικούς υπαλλήλους, κύριε Υπουργέ των Οικονοµικών.
Κύριε Υπουργέ της Δικαιοσύνης, µιας και αναλάβατε να διεκπεραιώσετε αυτό το έργο, περιµένουµε από εσάς να δούµε κατά
πόσον µπορείτε να τροποποιήσετε, όσο µπορείτε να τροποποιήσετε, αυτά τα οποία βεβαίως και είναι απαραίτητη ανάγκη να
τροποποιήσετε.
Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε, για την ανοχή.
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 προηγουµένως ενηµερώθηκαν για την
ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας
της Βουλής, τριάντα δύο µαθητές και µαθήτριες και δύο εκπαιδευτικοί-συνοδοί από το 1ο Γενικό Λύκειο της Πάτρας.
Σας καλωσορίζουµε.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει η κ. Ευγενία Ουζουνίδου.
ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ: Κυρίες και κύριοι, η ουσία της πολιτικής µας αντιπαράθεσης µε την Κυβέρνησή σας έγκειται στον
πυρήνα των πολιτικών επιλογών σας. Το αιώνιο ερώτηµα «µε ποιους και για ποιους» διατρέχει τη σηµερινή κατάσταση και καθορίζει τη θέση της Κυβέρνησης και της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης. Για την ακρίβεια, δεν θα µπορούσε να βρει καλύτερο πεδίο
εφαρµογής από την τροπολογία που συζητούµε σήµερα.
Δεν ξαφνιάζεστε, βέβαια, από την τοποθέτησή µου, όπως και
εµείς δεν ξαφνιαστήκαµε από την ανάλυση της τροπολογίας.
Αυτοί που θα ξαφνιαστούν σίγουρα είναι οι πολίτες, όταν συνειδητοποιήσουν τι κρύβεται πίσω από τις τυµπανοκρουσίες για τη
ρύθµιση των δανείων τους.
Την ώρα που ο ελληνικός λαός και οι παραγωγικές δυνάµεις
περιµένουν µε απόγνωση ρυθµίσεις ανακούφισης, φέρνετε µια
ρύθµιση εις όφελος των τραπεζών, που εν ολίγοις τούς επιτρέπει
να ρυθµίζουν ό,τι δεν µπορούν να αρπάξουν, εξωραΐζοντας το
χαρτοφυλάκιό τους. Αρπάζουν ό,τι θέλουν και µπορούν να αρπάξουν. Ρευστοποιούν κατά την κρίση τους ό,τι τούς συµφέρει.
Επεµβαίνουν µέσω εκβιασµού προς τον οφειλέτη στη δηµοσιονοµική και αναπτυξιακή πολιτική της χώρας.
Φέρνετε την παρούσα τροπολογία, υποτασσόµενοι στην απαίτηση της τρόικας να υπάρξουν ρυθµίσεις για κάθε είδους κόκκινα δάνεια ως το τέλος του έτους, υπηρετώντας µια βαθιά
ταξική πολιτική υπέρ των τραπεζών και των τραπεζιτών και ενάντια στους δανειολήπτες, µικροµεσαίους, αγρότες, επαγγελµατίες και επιχειρηµατίες.
Παρά τα όσα ισχυρίζεστε ψευδώς και ψευδώς αναγγέλλετε
στην κοινωνία, η τροπολογία έχει στόχο την εξόντωση των οφειλετών, δηλαδή όλων των µικροµεσαίων επιχειρήσεων, των αυτοαπασχολούµενων, των αγροτών, των εµπόρων, των επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως µεγέθους.
Έχει στόχο τη δηµιουργία ενός καθαρά τραπεζοκεντρικού συστήµατος, τη δηµιουργία ενός πλαισίου τραπεζικής αυθαιρεσίας,
εκχωρώντας υπερεξουσίες στις τράπεζες για τη διαχείριση όχι
µόνο του χρέους, αλλά και του σχεδιασµού του παραγωγικού
χάρτη της χώρας. Για τα πάντα θα αποφασίζουν οι τράπεζες, για
το ποια δάνεια θα ρυθµιστούν, µε ποια κριτήρια, για τα πάντα.
Αντί της θεσµοθέτησης ενός ανεξάρτητου θεσµού, όπως
έχουµε προτείνει, που θα επιβάλλει προς τις τράπεζες ένα σαφές
δεσµευτικό κανονιστικό πλαίσιο για την προάσπιση των συµφερόντων των αδύναµων, φέρνετε ένα πλαίσιο µε το οποίο οι συστηµικές τράπεζες, που διασώθηκαν µε τα χρήµατα των Ελλήνων
φορολογουµένων, αποφασίζουν µε δικά τους κριτήρια και δεν
δεσµεύονται για τη ρύθµιση ή διαγραφή χρεών. Δεν βάζετε ούτε
καν τα κριτήρια –έστω κάποια κριτήρια- που θα περιόριζαν
κάπως την αυθαιρεσία των τραπεζιτών.
Θα ήθελα να σας επισηµάνω και µία παράλογη πρωτοτυπία:
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Οι τράπεζες θα αποφασίζουν ουσιαστικά για το ποιοι δανειολήπτες θα έχουν το δικαίωµα να υπαχθούν στο πρόγραµµα εξυπηρέτησης των ληξιπρόθεσµων οφειλών τους προς τους δηµόσιους οργανισµούς, την Εφορία, τους ασφαλιστικούς φορείς.
Κυρίες και κύριοι, µε αυτήν τη ρύθµιση οι τράπεζες επεµβαίνουν στη δηµοσιονοµική πολιτική του κράτους. Άρα έχουµε τράπεζες που κεφαλαιοποιήθηκαν µε χρήµατα των πολιτών, που δεν
ρωτήθηκαν, και τραπεζίτες που παραµένουν, ενώ βούλιαξαν τις
τράπεζες, και τώρα θα έχουν λόγο και στη δηµοσιονοµική πολιτική. Άραγε, ποιος κυβερνά αυτήν τη χώρα; Μάλλον οι τραπεζίτες.
Τιµωρητική και εξοντωτική είναι, επίσης, η ρύθµιση της µη εκπλήρωσης από τον οφειλέτη των όρων ρύθµισης για το αθροιστικό διάστηµα των τριών µηνών. Προσέξτε, κύριοι, «αθροιστικό»
και όχι «συνεχόµενο», µε συνέπεια αυτοδίκαια να καθίστανται
απαιτητές και ληξιπρόθεσµες οι διαγραφείσες υποχρεώσεις του,
προσαυξήσεις, τόκοι και πρόστιµα εκπρόθεσµης καταβολής.
Όσον αφορά την έκτακτη διαδικασία ειδικής αναγκαστικής
διαχείρισης, ουσιαστικά πρόκειται για επίσπευση της διαδικασίας
των πλειστηριασµών και των δικαστικών µέτρων και ακύρωση
σχεδόν του Πτωχευτικού Κώδικα και των διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης περιουσιακών στοιχείων.
Αυτές οι ρυθµίσεις όχι µόνο δεν λύνουν τα προβλήµατα, αλλά
εξυπηρετούν τη διαπλοκή, τους τραπεζίτες και τις πελατειακές
σχέσεις. Πολλές επιχειρήσεις που δεν θα κριθούν βιώσιµες από
τις τράπεζες και ανεξάρτητα αν συµβάλλουν ή µη στην ανάπτυξη
της οικονοµίας ή στην καταπολέµηση της ανεργίας, θα εξαναγκαστούν σε εκκαθαρίσεις ή πωλήσεις µέρους ή του συνόλου των
επιχειρήσεών τους.
Θα σας πω ένα ενδεικτικό παράδειγµα. Θα µου πείτε ότι είναι
λαϊκίστικο, αλλά εγώ σας προλαβαίνω. Αν µία επιχείρηση εισαγωγής πολυτελών αυτοκινήτων κριθεί µε τραπεζικά κριτήρια βιώσιµη και µία επιχείρηση του πρωτογενούς ή δευτερογενούς
τοµέα κριθεί µη βιώσιµη, ποια από τις δύο πρέπει να επιβιώσει
πάση θυσία µε το κριτήριο της παραγωγικής ανάπτυξης;
Κυρίες και κύριοι, αυτό θα είναι το πρώτο βήµα για να ακολουθήσει στη συνέχεια η πολιτική των συγχωνεύσεων και εξαγορών.
Χρησιµοποιείται, δηλαδή, το ιδιωτικό χρέος των επιχειρήσεων ως
µοχλός πίεσης για την αναδιάρθρωση των κλάδων και τη δηµιουργία µίας νέας επιχειρηµατικής τάξης και επιχειρήσεων, µε κυρίαρχο τον ρόλο των τραπεζιτών, των τραπεζών και των µετόχων
τους. Φαντάζεται κανείς τι καταστροφικά αποτελέσµατα θα φέρουν τέτοιου είδους ρυθµίσεις σε κάθε περιφέρεια, όπως, για
παράδειγµα, στη δική µας, την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας,
που έχει το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας της χώρας και αποδιάρθρωση του παραγωγικού της ιστού.
Κυρίες και κύριοι, η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ περιλαµβάνει µεταξύ
άλλων ρυθµίσεις για όλων των ειδών τα κόκκινα δάνεια. Ιδίως
εκείνες που θα προβλέπουν και διαγραφή χρεών θα γίνονται µε
αυστηρά κοινωνικά κριτήρια, ώστε να ωφεληθούν εκείνοι που
πραγµατικά έχουν τη µεγαλύτερη ανάγκη και για τους οποίους
δεν υπάρχει άλλη λύση.
Προβλέπει, επίσης, συγκεκριµένο κανονιστικό πλαίσιο, το
οποίο οι τράπεζες θα είναι υποχρεωµένες να εφαρµόσουν. Βέβαια, το κανονιστικό πλαίσιο θα µπορούσε να εφαρµοστεί και
από έναν ανεξάρτητο ενδιάµεσο φορέα, ο οποίος θα κληθεί να
διαχειριστεί τα κόκκινα δάνεια στο σύνολό τους.
Όσον αφορά την περίπτωση τριπλής οφειλής, ο δανειολήπτης
δεν µπορεί να πληρώνει περισσότερο από το 1/3 του εισοδήµατός του προς άλλους.
Τέλος, πρέπει να χρησιµοποιηθούν πόροι από τα 11,5 δισεκατοµµύρια ευρώ που διαθέτει το Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας. Σύµφωνα µε τη δέσµη των µέτρων που ανακοινώσαµε στη ΔΕΘ, ένα ποσό της τάξης των 2 δισεκατοµµυρίων ευρώ
θα χρειαστεί για την εκκίνηση αυτής της διαδικασίας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η µόνη πρόταση για να ανακουφιστούν πραγµατικά τα υπερχρεωµένα νοικοκυριά είναι η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κι εµείς ευχα-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ριστούµε.
Ο κ. Δηµήτριος Αναγνωστάκης έχει τον λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Αξιότιµη κυρία Πρόεδρε, νοµίζω ότι για άλλη µια φορά αποδεικνύεται ο εκφυλισµός της κοινοβουλευτικής διαδικασίας. Δεν λέω µόνο για τη σηµερινή απουσία των Υπουργών, των κυβερνητικών παραγόντων, αλλά µιλώ
και για τον τρόπο νοµοθέτησης.
Επειδή συµµετέχετε και στη Διάσκεψη των Προέδρων, επανειληµµένως η Δηµοκρατική Αριστερά, αλλά και άλλοι χώροι, έχουν
επιστήσει την προσοχή, διά µέσου του Προέδρου της Βουλής,
στην Κυβέρνηση, εν πάση περιπτώσει να δείξει τον ελάχιστο σεβασµό στην προσπάθεια που καταβάλλουν οι Ελληνίδες και οι
Έλληνες Βουλευτές.
Είναι απαράδεκτο αυτό που συνέβη στην Επιτροπή Δηµόσιας
Διοίκησης, να έρθει ο κ. Δένδιας ως απελθών Υπουργός Ανάπτυξης –επιτρέψτε µου, σας παρακαλώ, το ρήµα- να µας πετάξει την
τροπολογία…
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Τώρα βέβαια, κύριε Αναγνωστάκη, µιλάτε χωρίς κανέναν Υπουργό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Το ξέρω, κυρία Κωνσταντοπούλου. Ξέρετε, λογικά είναι άκυρη η διαδικασία, µε βάση τον
Κανονισµό, αλλά σε ποιον να τα πείτε! Σε ποιον να τα πείτε, κυρία
Κωνσταντοπούλου, και ποιος µας ακούει!
Εν πάση περιπτώσει, απευθύνοµαι σε εσάς, κυρία Πρόεδρε.
Έλεγα, λοιπόν, ότι ήρθε ο κ. Δένδιας και µας πέταξε την τροπολογία. Και βεβαίως, δεν έκαναν το αυτονόητο: να έρθουν σήµερα
να την υπερασπιστούν. Μιλώ για την τροπολογία για τα κόκκινα
δάνεια, που από µόνη της αποτελεί ένα νοµοθέτηµα είκοσι δύο
άρθρων.
Εν πάση περιπτώσει, αναδεικνύεται, πέρα από τον κακό τρόπο
νοµοθέτησης, πέρα από την έλλειψη σεβασµού στο ελληνικό Κοινοβούλιο και τους Βουλευτές, για άλλη µία φορά η αυτοκαταστροφική µανία που διακρίνει τους κυβερνώντες.
Το λέω αυτό γιατί θα µπορούσε κάλλιστα η ρύθµιση, η τροπολογία για τα κόκκινα δάνεια να αποτελέσει έναν κοινό τόπο. Δεν
ξέρω αν θα συµφωνούσαµε ή όχι. Όµως, να αποτελέσει έναν
κοινό τρόπο, έτσι ώστε να δώσουµε τη δυνατότητα, αν πραγµατικά το πιστεύουµε, µιας νέας εκκίνησης της µικρής και µεσαίας
επιχείρησης, να τονωθεί δηλαδή η επιχειρηµατικότητα.
Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ λέει ότι προκλήθηκε από όσα ακούστηκαν. Μα, συγχωρείστε µε, αλλά εγώ θα
κάνω χρήση ελληνικής παροιµίας, αυτοί που µας χρωστούσαν,
µας πήραν και το βόδι! Κάποια στιγµή θα πρέπει στο πλαίσιο αυτοπειθαρχίας και αυτοελέγχου να υπάρχει από όλους ο σεβασµός και στο παρόν, αλλά και να λογίζουµε ως βάση προσέγγισης το πολύ εγγύς παρελθόν.
Κύριε Υπουργέ, µια που ήρθατε, να κάνω µια µικρή αναφορά
επί του νοµοσχεδίου. Νοµίζω ότι έγινε από όλες τις πτέρυγες
αποδεκτό ότι η Δηµοκρατική Αριστερά, µέσω της τοποθέτησης
του ειδικού αγορητή, του κ. Πανούση, έδωσε όχι απλά το στίγµα
που πρέπει να έχει η κάθε νοµοθετική πρωτοβουλία, αλλά έδωσε
τη δυνατότητα βελτίωσης του συγκεκριµένου νοµοσχεδίου. Είναι
στο χέρι σας πλέον να κάνετε αποδεκτές τις παρατηρήσεις-προτάσεις, για να βελτιωθεί το νοµοσχέδιο που σε λίγο θα γίνει
νόµος.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, κατά την άποψη της Δηµοκρατικής Αριστεράς, είναι γεγονός ότι η διευθέτηση των κόκκινων
επαγγελµατικών δανείων είναι υψίστης σηµασίας τόσο για την
ελληνική οικονοµία όσο και για τους ίδιους τους µικροµεσαίους
επιχειρηµατίες.
Υπάρχουν θετικά σηµεία και δεν είναι δική µας µόνο κρίση. Θα
κάνω χρήση δύο εγγράφων. Πρώτα από όλα ένα έγγραφο από
το Επαγγελµατικό Επιµελητήριο Αθηνών, που αναδεικνύει και
επισηµαίνει αυτό που η Δηµοκρατική Αριστερά εξαρχής έβαλε,
δηλαδή τη µεγάλη καθυστέρηση για να βοηθηθεί η επιχειρηµατικότητα στη χώρα. Βάζει, όπως και η Δηµοκρατική Αριστερά, το
ζήτηµα της δυνατότητας να ανταποκριθεί στη ρύθµιση ο µικροµεσαίος επιχειρηµατίας.
Είναι προφανές ότι θα πρέπει να λαµβάνεται υπ’ όψιν της Κυβέρνησης η πραγµατική οικονοµική δυνατότητα του οφειλέτη, το
συνολικό δηλαδή πραγµατικό του εισόδηµα και όχι να στηριζό-
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µαστε σε στατιστικά στοιχεία.
Επιπλέον, το ίδιο το Επαγγελµατικό Επιµελητήριο κάνει επιτέλους λόγο για µια νέα χρηµατοδότηση µέσω δανείων από τις
τράπεζες –µια και οι ελληνικές τράπεζες πέρασαν και τα stress
test- έτσι ώστε να έχουν δικαίωµα στο αύριο. Διότι σήµερα έχουµε εντοπίσει άπαντες ότι αυτό που λείπει είναι το ρευστό, η ρευστότητα. Για να πάρει κάποιος δάνειο σήµερα, ακόµα και όταν
έχει µια υγιή βιώσιµη επιχείρηση, προσκρούει σε τοίχο.
Επίσης, κύριε Υπουργέ, η Εθνική Συνοµοσπονδία Ελληνικού
Εµπορίου αναγνωρίζει ότι –αυτά θα τα καταθέσω στα Πρακτικάαυτή η συγκεκριµένη τροπολογία καλύπτει ένα µεγάλο ποσοστό
υπερχρεωµένων επιχειρήσεων. Βέβαια, κάνει αναφορά και σε κάποια άλλα θετικά, αλλά µένω σε αυτό για να υπερασπιστώ τη θετική ψήφο που δίνει η Δηµοκρατική Αριστερά. Διότι για µας είναι
πολύ σηµαντικό έστω και λίγοι να µπορέσουν να ενταχθούν σε
αυτήν τη ρύθµιση και να έχουν µία στήριξη και µία βοήθεια στην
προσπάθειά τους. Βεβαίως δεν είναι αυτό που θα θέλαµε εµείς
και δεν είναι αυτό που έχει προτείνει στον δηµόσιο λόγο της η
Δηµοκρατική Αριστερά.
Επίσης, κύριε Υπουργέ –βέβαια δεν είστε ο καθ’ ύλη αρµόδιος,
αλλά είστε εκπρόσωπος της Κυβέρνησης- θέλω να κάνω µία αναφορά στο ότι ο κ. Σκρέκας –ο οποίος δεν είναι σήµερα εδώ- δεσµεύθηκε –όχι από το Βήµα της Βουλής, αλλά στο δηµόσιο λόγο
του σε εφηµερίδες και σε κάποιους κυβερνητικούς Βουλευτέςότι σ’ αυτήν τη ρύθµιση θα ενταχθούν και τα δάνεια των συνεταιριστικών τραπεζών που είναι υπό καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης. Πότε θα µας το αναλύσει και θα µας το εξηγήσει; Αναµένουµε να φωνάξουµε «Ωσαννά!».
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ: Το γράφει στο άρθρο
1, κύριε συνάδελφε!
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, τελειώνω σε
µισό λεπτό.
Τελειώνοντας, λοιπόν, η Δηµοκρατική Αριστερά, όπως και οι
υπόλοιποι χώροι, κατέθεσαν συγκεκριµένη τροπολογία για τους
µικροοµολογιούχους. Τόσο ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος
όσο και ο Πρόεδρος της Δηµοκρατικής Αριστεράς έκαναν εκτενή
αναφορά. Εγώ, κυρία Πρόεδρε, θα µείνω µόνο σε ένα, δεκαπέντε
χιλιάδες συµπολίτες µας έδειξαν εµπιστοσύνη στο ελληνικό δηµόσιο. Ενώ, λοιπόν, πολίτες άλλων ευρωπαϊκών χωρών δικαιώθηκαν, οι δικοί µας περιµένουν αυτό για το οποίο είχε δεσµευθεί
και εξέχον µέλος της Κυβέρνησης, δηλαδή τη δικαίωσή τους.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Και τελειώνω, κυρία Πρόεδρε, λέγοντας ότι αποτελεί παράδειγµα προς αποφυγή η εξαπάτηση και ο εµπαιγµός του να πάρουν την αποζηµίωση απόλυσης κάποιοι άνθρωποι και στην
ουσία αυτή η αποζηµίωση να κουρεύεται πάνω από το 70%-75%.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της ΔΗΜΑΡ)
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Δηµήτριος Αναγνωστάκης
καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα
οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
πολύ, κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο έχει η κ. Αφροδίτη Θεοπεφτάτου.
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΘΕΟΠΕΦΤΑΤΟΥ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Θα ήθελα να αναφερθώ στην τροπολογία στην οποία αναφέρθηκε το πρωί ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής κ. Ταγαράς και αφορά τον ν. 4178
για την τακτοποίηση των αυθαιρέτων. Σύµφωνα µε αυτήν την
τροπολογία, δεν µπορούν να υπαχθούν σε αυτόν το νόµο τα αυθαίρετα κτίσµατα που έχουν τελεσιδικήσει µε αποφάσεις του αρµόδιου δικαστηρίου.
Αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση ότι η διάταξη που είχε ο
νόµος προσέκρουε στο άρθρο 20 του Συντάγµατος. Δηλαδή, η
διάταξη ήταν αντισυνταγµατική. Ήταν µια διάταξη που εφαρµόστηκε για δεκαπέντε µήνες. Και τώρα, τρεις µήνες πριν την λήξη
της προθεσµίας -ξέρουµε όλοι ότι λήγει το Φεβρουάριο- έρχεται
το Υπουργείο και λέει ότι αυτή η διάταξη είναι αντισυνταγµατική.
Είχαµε επισηµάνει ότι συνολικά αυτού του είδους οι τακτοποι-

1511

ήσεις είναι αντισυνταγµατικές, όπως αντισυνταγµατικός είχε βγει
και ο προηγούµενος νόµος για την τακτοποίηση των αυθαιρέτων,
ο ν. 4014. Βεβαίως, δεν γνωρίζουµε από όλους όσοι θα δήλωναν
σε αυτούς τους δεκαπέντε µήνες, παρ’ ότι είχαν και τελεσίδικη
απόφαση, πόσοι είναι. Και έχουµε τώρα δυο µέτρα και δυο
σταθµά. Δηλαδή, άλλοι µε την ίδια, ανάλογη περίπτωση το έχουν
δηλώσει και πιθανόν θα το τακτοποιήσουν και άλλοι δεν µπορούν
να το τακτοποιήσουν.
Αυτό ακριβώς συνιστά τη γραφειοκρατία, δηλαδή για το ίδιο
το πράγµα δεν γνωρίζει ο πολίτης τι τελικά λέει ο νόµος αυτού
του κράτους. Και τελικά, εάν κάποιος προσφύγει στη συνέχεια
λόγω αντισυνταγµατικότητας αυτής της διάταξης, πάλι ταλαιπωρείται µε αυτήν τη διαδικασία και πληρώνει τα σπασµένα.
Ένα άλλο σηµείο που θα ήθελα να επισηµάνω µε την ευκαιρία
αυτής της τροπολογίας, είναι τα έσοδα από τις τακτοποιήσεις
των αυθαιρέτων. Σύµφωνα µε κάποια δηµοσιεύµατα αυτά τα
έσοδα ξεπερνούν τα 2 δισεκατοµµύρια. Ενώ, λοιπόν, ο πρώτος
νόµος για την τακτοποίηση αυτών των αυθαιρέτων, ο ν. 3843/
2010, ανέφερε ότι για την άρση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης που επιφέρουν τα αυθαίρετα θα γίνει το Πράσινο Ταµείο από
το οποίο θα έχουµε το περιβαλλοντικό ισοζύγιο, δράσεις δηλαδή
και ενέργειες και έργα για να αρθεί αυτή η περιβαλλοντική επιβάρυνση από την τακτοποίηση των αυθαιρέτων, αυτήν τη στιγµή
έχουµε φτάσει στο σηµείο µόνο το 2,5% του Πράσινου Ταµείου
-αυτών δηλαδή των εσόδων- να πηγαίνει σε περιβαλλοντικό ισοζύγιο. Και εξ όσων γνωρίζω δεν έχει γίνει και κάτι πράξη.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Με µια άλλη τροπολογία πέρυσι, στον νόµο των υδατορεµάτων, προβλέφθηκε για το νοµό µας αυτά τα έσοδα από τα αυθαίρετα να πάνε 100% για το Νοµό Κεφαλλονιάς και Ιθάκης προς
άρση των ζηµιών και των συνεπειών του σεισµού που δηµιουργήθηκαν σε κοινόχρηστους χώρους κυρίως και για την ενεργειακή αναβάθµιση των κτηρίων.
Κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να σας πω ότι ενώ προβλέπεται η
έκδοση απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ και του Υπουργού Οικονοµικών για αυτόν τον σκοπό, ακόµα δεν έχει γίνει τίποτα. Ακόµα
δεν έχει γίνει κάτι για τους κοινόχρηστους χώρους και το εσωτερικό οδικό δίκτυο των οικισµών, ακόµα δεν έχει γίνει καµµία παρέµβαση για την άρση των ζηµιών από τους σεισµούς, όπως,
επίσης, και για την ενεργειακή αναβάθµιση των δηµοσίων κτηρίων. Έχω καταθέσει σχετική ερώτηση και δεν έχω λάβει καµµία
απάντηση.
Εδώ µπαίνει ένα σοβαρό θέµα. Αυτά τα έσοδα –παρ’ ότι επαναλαµβάνω προβλέπουν ένα ελάχιστο, για να µην είναι µηδενικό,
ποσό 2,5%- εµείς θα τα διεκδικήσουµε για την άρση των ζηµιών
που έχουν γίνει και που δεν προχωρά η πολιτεία αυτήν τη στιγµή
στο νοµό µας.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας ευχαριστούµε και εµείς.
Τον λόγο έχει ο κ. Θεόδωρος Παραστατίδης.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα τον
λόγο για ένα λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Θέλετε τώρα
να σας δώσω τον λόγο, ώσπου να έρθει ο κ. Παραστατίδης;
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Μάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ορίστε, κυρία
Κωνσταντοπούλου, έχετε τον λόγο.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Σας ευχαριστώ.
Κυρία Πρόεδρε, βλέπω ότι διαρκούσης της συνεδρίασης, την
ώρα που οι Υπουργοί είναι εκκωφαντικά σιωπηλοί και προκλητικά
απόντες, κατατίθενται εκπρόθεσµες υπουργικές τροπολογίες,
τις οποίες σιωπηρώς υπογράφει και προσυπογράφει ο κύριος
Υπουργός Δικαιοσύνης, ο οποίος δεν έχει ανοίξει το στόµα του
σε όλη τη συνεδρίαση.
Θέλει να µας ενηµερώσει ο κύριος Υπουργός τι είναι αυτή η
εκπρόθεσµη τροπολογία του Υπουργείου Εσωτερικών και τι είναι
αυτή η εκπρόθεσµη τροπολογία του Υπουργείου Οικονοµικών
και του Υπουργείου Πολιτισµού;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Για ποια τρο-
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πολογία λέτε;
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ο εκφυλισµός και η εκτράχυνση
των κοινοβουλευτικών ηθών, η περιφρόνησή σας προς τη δηµοκρατική νοµιµότητα και την κοινοβουλευτική τάξη και διαδικασία,
έχει υπερβεί όχι τα εσκαµµένα όρια, αλλά έχει ξεπεράσει κάθε
φαντασία.
Παρακαλώ να πάρετε τον λόγο και να εξηγήσετε τι είναι αυτές
οι τροπολογίες -νέες τροπολογίες, υπουργικές, εκπρόθεσµεςγια τις οποίες προσφέρετε το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης ως όχηµα και πρόσχηµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κυρία Κωνσταντοπούλου.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Κυρία Πρόεδρε, µου
επιτρέπετε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ορίστε, κύριε
Υπουργέ, έχετε τον λόγο για να απαντήσετε.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Κυρία Κωνσταντοπούλου, τον λόγο θα τον πάρω, όποτε κρίνω εγώ, όπως προβλέπει ο
Κανονισµός και όχι όποτε θέλετε εσείς.
Δεύτερον…
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Και κρυφά θα φέρνετε τροπολογίες!
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Δεύτερον, καλά θα κάνετε να είστε πιο ευπρεπής στο Κοινοβούλιο.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κρυφά θα φέρνετε τροπολογίες;
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Αν µια παράταξη συγκριτικά µε τη δική σας και µε σας προσωπικά σέβεται την κοινοβουλευτική δεοντολογία, αυτή είναι η Κυβέρνηση και όχι εσείς
που την παραβιάζετε συνέχεια.
Έχω µιλήσει δύο φορές µε παρεµβάσεις µου το πρωί και θα
µιλήσω όποτε το κρίνω εγώ.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κυρία Πρόεδρε, θέλω τον λόγο
επί προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ορίστε, κυρία
Κωνσταντοπούλου.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ.
Τα περί ευπρεπείας να τα αφήνετε σε αυτούς στους οποίους
αρµόζουν. Εγώ σας καλώ να ενηµερώσετε το Κοινοβούλιο –
ασχέτως ότι απουσιάζουν οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι και
των δύο κοµµάτων που συγκυβερνούν και αυτό δείχνει ποια είναι
η αντίληψή σας για τη δηµοκρατία- πώς εκτιµήσατε αυτές τις
τροπολογίες που επιτρέψατε να έρθουν κρυφά. Διότι µέχρι τώρα
φέρνετε κρυφά τροπολογίες. Δεν µπορείτε να σιωπάτε και να
λέτε, «θα λάβω τον λόγο όποτε θέλω». Πρέπει να πείτε γιατί τις
υπογράψατε, ενώ είναι εκπρόθεσµες, τι αφορούν, πώς συνδέονται µε το νοµοσχέδιο και γιατί κρύβεστε. Απαντήστε επί της ουσίας και αφήστε τις περικοκλάδες!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Τον λόγο έχει
ο κ. Παραστατίδης.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι γεγονός πως στο όνοµα –δήθεν- της διάσωσης της χώρας ακολουθήθηκε µια πολιτική την περίοδο της
κρίσης, η οποία διατήρησε µεν ως ένα βαθµό σε κάποιο επίπεδο
τους αριθµούς και τα νούµερα, κατέστρεψε, όµως, ολοκληρωτικά όλες τις οικονοµικές και παραγωγικές δοµές της χώρας.
Προκειµένου να γίνει ανεκτή αυτή η πολιτική από την κοινωνία,
η Κυβέρνηση όλα αυτά τα χρόνια πορεύτηκε µε εκβιαστικά διλήµµατα του τύπου, «µνηµόνιο ή χρεοκοπία», «ευρώ ή δραχµή»,
«αγορές ή πείνα και δυστυχία». Έτσι, κατόρθωσε ως ένα βαθµό,
πράγµατι, να σπείρει το φόβο και την ανασφάλεια στους Έλληνες πολίτες.
Αγαπητοί συνάδελφοι, θύµα αυτής της πολιτικής είναι κι οι µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις στη χώρα µας που αντιπροσωπεύουν σε ποσοστό περίπου το 70% της απασχόλησης. Είναι
γεγονός πως εξαιτίας της παρατεταµένης ύφεσης οι επιχειρήσεις αυτές δήλωσαν αδυναµία ανταπόκρισης προς τις υποχρεώσεις τους έναντι τραπεζικών ιδρυµάτων του δηµοσίου και των
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φορέων κοινωνικής ασφάλισης. Επιβάλλεται να βρεθεί αµέσως
λύση στο πρόβληµα που ταλανίζει χιλιάδες συµπολίτες µας και
να δοθεί η ευκαιρία µιας νέας αρχής στις επιχειρήσεις αυτές.
Η τροπολογία που κατέθεσε η Κυβέρνηση και συζητάµε σήµερα αναφορικά µε τη ρύθµιση χρεών τόσο των µικροµεσαίων
επιχειρήσεων όσο και των επαγγελµατιών, ωθεί τις επιχειρήσεις
στη συντριπτική τους πλειονότητα, κύριε Υπουργέ, σε απόλυτη
σχέση εξάρτησης από τις τράπεζες. Έτσι, όχι µόνο δεν δίνει λύσεις στο ιδιαιτέρως σοβαρό πρόβληµα των κόκκινων δανείων,
αλλά την ίδια στιγµή ενισχύει το ρόλο των τραπεζών.
Σύµφωνα µε την τροπολογία, οι τράπεζες θα είναι αυτές που
θα επιλέγουν τον τρόπο και τις προϋποθέσεις για την όποια ρύθµιση, καθότι σε κανένα σηµείο της τροπολογίας δεν ορίζονται τα
κριτήρια -κάτι που εξάλλου επεσήµανε πριν από λίγο και ο δικός
σας Βουλευτής, ο κ. Νικήτας Κακλαµάνης- βάσει, βέβαια, των
οποίων θα προβαίνουν στη διαδικασία των ρυθµίσεων αυτών.
Έτσι, είναι προφανές πως η πόρτα για αυθαιρεσίες, αλλά και
ρουσφετολογικές παρεµβάσεις, παραµένει ορθάνοιχτη.
Είναι ξεκάθαρο πως µε αυτόν τον τρόπο οι ρυθµίσεις που προτείνονται όχι µόνο δεν αντιµετωπίζουν το πρόβληµα των δανείων,
όχι µόνο δεν δίνουν λύσεις, αλλά πολύ περισσότερο εξυπηρετούν τη διαπλοκή, τους τραπεζίτες και τις πελατειακές σχέσεις.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η απόφασή µας να καταθέσουµε τροπολογία σχετικά µε τα κόκκινα δάνεια προκύπτει από
ενστάσεις και ανησυχίες που εκφράστηκαν από τους ίδιους τους
επαγγελµατίες και καταστηµατάρχες.
Εκ πρώτης όψεως, οι εκατό δόσεις ως αριθµός ναι µεν παρουσιάζεται ως σωστό µέτρο φαινοµενικά, ωστόσο δεν λαµβάνει υπ’
όψιν πως όλοι αυτοί οι οποίοι βρίσκονται σε αυτήν τη δεινή θέση,
στην οποία κατέληξαν λόγω της πολιτικής της σηµερινής Κυβέρνησης, δεν δύνανται να ανταποκριθούν ούτε στην ελάχιστη δόση.
Η ρύθµιση σε εκατό δόσεις όλων των ληξιπρόθεσµων οφειλών
είναι αλήθεια πως µπορεί να ευνοεί κατά κάποιο τρόπο µόνο την
κατηγορία των µισθωτών και συνταξιούχους οι οποίοι έχουν ένα
σταθερό εισόδηµα, σε καµµία, όµως, περίπτωση τους εν ενεργεία επαγγελµατίες και καταστηµατάρχες, πόσω µάλλον όλους
αυτούς που έκλεισαν ήδη τα µαγαζιά τους και δεν έχουν εισοδήµατα από καµµία πηγή. Εποµένως, δεν µπορούν να ανταποκριθούν στη ρύθµιση αυτή όχι γιατί δεν θέλουν.
Μέσα από την τροπολογία την οποία καταθέσαµε, προτείνονται κάποιες διατάξεις, όπως οριστική διαγραφή των ποσών που
προκύπτουν από ανατοκισµούς και πρόστιµα, συγκρότηση τριµελούς συµβουλίου -η οποία επικρίθηκε, νοµίζω, από κάποιον
οµιλητή- προκειµένου να υποβάλει προσφυγή η επιχείρηση που
δεν έχει υπαχθεί στις ρυθµίσεις αυτές, καθώς και µια σειρά
άλλων προτάσεων, όπως για παράδειγµα την έξοδο από τον «Τειρεσία» µετά την ένταξη σε ρύθµιση των επιχειρήσεων.
Έρχοµαι τώρα σε ένα εξίσου σηµαντικό θέµα, στους µικροοµολογιούχους και στις τροπολογίες που κατάθεσε ένας µεγάλος
αριθµός συναδέλφων Βουλευτών και κόµµατα.
Το PSI του Μαρτίου είναι γεγονός ότι οδήγησε σε οικονοµική
καταστροφή περίπου δεκαπέντε χιλιάδες φυσικά πρόσωπα και
τις οικογένειές τους. Είναι η κατηγορία εκείνη των Ελλήνων πολιτών που, δυστυχώς, πλήρωσαν ένα δυσανάλογο τίµηµα, σε
σχέση µε τους υπόλοιπους πολίτες. Προφανώς το έγκληµα που
διέπραξαν όλοι αυτοί ήταν ότι εµπιστεύτηκαν τις οικονοµίες µιας
ζωής στο ελληνικό κράτος αγοράζοντας κρατικά οµόλογα, αντί,
ενδεχοµένως, να βγάλουν τα χρήµατά τους στο εξωτερικό, όπως
έκαναν πολλοί.
Για την επιλογή τους αυτή ανταµείφθηκαν από την ελληνική
Κυβέρνηση µε την απώλεια των χρηµάτων τους, κύριε Υπουργέ.
Οι κύριοι της Κυβέρνησης µονοµερώς αναδιάρθρωσαν το χαρτοφυλάκιο των οµολόγων που κατείχαν, χωρίς τη συναίνεσή
τους. Και, µάλιστα, αυτό το οποίο απέµεινε ως αξία µπορεί να
ρευστοποιηθεί µετά το 2022. Φρόντισαν, µάλιστα, να αντικαταστήσουν τις απώλειες που είχαν οι τράπεζες λόγω PSI µε την
ανακεφαλαιοποίηση, χρεώνοντας το ποσό στους πολίτες αλλά
και στους µικροοµολογιούχους. Με λίγα λόγια έχουν υποστεί οι
άνθρωποι αυτοί τις επιπτώσεις που έχουν υποστεί όλοι οι πολίτες, αλλά αυτοί επιπλέον έχασαν και τα λεφτά τους. Τη στιγµή
που στο εξωτερικό οι κάτοχοι ελληνικών οµολόγων δικαιώνονται
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από τα δικαστήρια της χώρας τους, εδώ η Κυβέρνηση αρνείται
να αποκαταστήσει τη µεγάλη αυτή αδικία για όλους αυτούς που
εµπιστεύτηκαν το ίδιο το κράτος τους.
Βέβαια, δεν ελπίζουµε να γίνουν αποδεκτές οι τροπολογίες
αυτές. Βλέπετε, η Κυβέρνηση είναι αυτή η οποία υποτίθεται αναζητά συναίνεση και διάλογο, τη στιγµή που η ίδια συµπεριφέρεται µε αυτόν τον τρόπο, δηλαδή απορρίπτει οποιαδήποτε τροπολογία κατατίθεται από µεµονωµένους Βουλευτές και κόµµατα,
εκτός αυτών που προέρχονται από το κυβερνητικό στρατόπεδο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε όλα αυτά αποδεικνύεται πως
έχουµε µία κυβέρνηση η οποία όχι µόνο δεν µπορεί δίκαια να διαχειριστεί και να δώσει λύσεις σε θέµατα και προβλήµατα που
προκύπτουν, αλλά έχουµε µια κυβέρνηση η οποία είναι επιζήµια
για τον τόπο και την κοινωνία.
Τέλος, επειδή περισσεύει υποκρισία στην Αίθουσα αυτή, καλώ
τους Βουλευτές της Συµπολίτευσης, που στηρίζουν την Κυβέρνηση, να πάρουν µια ξεκάθαρη θέση και να κάνουν πράξη την
υπόσχεσή τους για στήριξη στο δίκαιο αίτηµα των µικροοµολογιούχων και όχι να τους εµπαίζουν δηλώνοντας τη συµπαράσταση, τη συµπάθεια και την κατανόησή τους. Ιδού η Ρόδος, ιδού
και το πήδηµα. Ήρθε η ώρα, κύριοι συνάδελφοι της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, κύριοι της συγκυβέρνησης, να αποδείξετε και εµπράκτως τη στήριξή σας.
Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Παραστατίδη.
Η κ. Νίκη Φούντα έχει τον λόγο.
ΝΙΚΗ ΦΟΥΝΤΑ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κύριοι συνάδελφοι, οι ρυθµίσεις για τα επιχειρηµατικά δάνεια είναι ένα καίριας σηµασίας ζήτηµα που έρχεται
στη Βουλή µε τον γνωστό τρόπο: αργοπορηµένα, µε τροπολογία,
σε άσχετο νοµοσχέδιο. Δεν θα επεκταθώ σε αυτό, γιατί έχει καταντήσει γραφική η παρατήρηση.
Θα ήθελα µόνο να ενηµερώσω τους Έλληνες πολίτες ότι αυτή
θα ήταν η τρίτη εβδοµάδα που θα διανύαµε χωρίς νοµοσχέδιο,
πράγµα που σηµαίνει ότι η Κυβέρνηση ήθελε να έλθει σε τροπολογία αυτό το νοµοσχέδιο για να µην περάσει από την αρµόδια
Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου, για να µη γίνει συζήτηση,
για να µην υπάρξει διαβούλευση, για να µην διορθωθεί τίποτα,
όπως πάντα.
Αυτό το ζήτηµα, δηλαδή το πώς έρχεται στη Βουλή αυτή η
τροπολογία που θα έπρεπε να είναι ένα ολοκληρωµένο νοµοσχέδιο το οποίο θα είχε λάβει υπ’ όψιν τις διορθώσεις απ’ όλες τις
πτέρυγες της Βουλής, είναι ενδεικτικό της σηµασίας που αποδίδει η Κυβέρνηση στη µικροµεσαία επιχειρηµατικότητα, την τόσο
κοµβική για την καταπολέµηση της ανεργίας και για την οικονοµία της χώρας συνολικά. Για ζητήµατα που την αφορούν, η Κυβέρνηση καθυστερεί πάρα πολύ να προβεί σε κινήσεις και λειτουργεί περισσότερο µε τη λογική των µπαλωµάτων παρά συγκροτηµένα, έχοντας ένα σχέδιο µε αναπτυξιακές πτυχές.
Βέβαια, για το συνολικό αναπτυξιακό πρόγραµµα ανασυγκρότησης της χώρας φωνάζουµε και το περιµένουµε τα τελευταία
δυόµισι χρόνια. Έχουµε καταθέσει πολλές φορές πρόταση για
την ανεργία που αφορά τη µικροµεσαία επιχειρηµατικότητα και
το πόσο θα µπορούσε να µειωθεί συνολικά σε επίπεδο χώρας,
όταν µία επένδυση θα µπορούσε να δηµιουργήσει ακόµα και
δέκα χιλιάδες θέσεις εργασίας. Αν δινόταν µία µόνο θέση εργασίας σε κάθε µία από τις διακόσιες χιλιάδες µικροµεσαίες επιχειρήσεις που υπάρχουν στη χώρα µας -όπως λένε και άλλοι που
ξέρουν πολύ περισσότερο τα στοιχεία αυτά από µένα- ίσως το
συνολικό ποσοστό της ανεργίας της χώρας να µειωνόταν έως
και δύο ποσοστιαίες µονάδες και από 27,6% που είναι σήµερα
να πάει γύρω στο 25%. Προφανώς δεν θέλουµε να διορθώσουµε
πράγµατα. Δεν µπορώ να δώσω άλλη εξήγηση.
Ας πούµε, λοιπόν, ότι φτάσαµε έστω και σήµερα, έστω και αργοπορηµένα και µε δειλές ρυθµίσεις να γνωρίζουµε την ανάγκη
προστασίας των επιχειρήσεων και των εργαζοµένων που έχουν
πληγεί τόσο πολύ από την κρίση.
Δεν χρειάζεται να πω πόσες προτάσεις έχουµε καταθέσει και
για τη µικρή επιχειρηµατικότητα. Χωρίς να θέλω να µασήσω τα
λόγια µου, θα πω ότι δεν αναπολούµε την περίοδο της συγκυ-
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βέρνησης, όταν καταθέταµε προτάσεις που είναι πάρα πολύ
κοντά σε αυτό που έρχεται σήµερα. Από τότε µας έχει µείνει
µόνο η προσπάθεια χωρίς το αντίστοιχο αποτέλεσµα. Έστω, λοιπόν, και σήµερα αναγνωρίζουµε τα θετικά σηµεία που φέρνει
αυτή η ρύθµιση και την υπερψηφίζουµε, δηλώνοντας ρητά ότι
φυσικά δεν είναι και πάλι αυτό που θα θέλαµε.
Ένα θετικό σηµείο είναι ότι η ρύθµιση καλύπτει πολύ µεγάλο
αριθµό επιχειρήσεων που έχουν βρεθεί ουσιαστικά µε τεράστιες
οφειλές. Τόσο ο ορισµός της υπερχρεωµένης επιχείρησης και
το όριο του κύκλου εργασιών που έχει τεθεί όσο και η διατύπωση
των κριτηρίων ένταξης έχουν οµολογουµένως λάβει υπ’ όψιν
πολλές παραµέτρους.
Ειδική µνεία πρέπει να γίνει για την προβλεπόµενη µείωση των
απαιτούµενων χρόνων για την ολοκλήρωση των διαδικασιών και
φυσικά για τα δύο πολύ ευαίσθητα ζητήµατα όπως η αναστολή
δίωξης καθ’ όλη τη διάρκεια της ειδικής διαχείρισης και για το
γεγονός ότι το ποσοστό διαγραφής των συνολικών απαιτήσεων
φυσικά δεν είναι αµελητέο.
Πάνω στην παρατήρηση αυτή για το πόσο καθυστερηµένα έρχονται όλα, έγινε και η κατάθεση εκ νέου της τροπολογίας της
Δηµοκρατικής Αριστεράς για τους µικροοµολογιούχους. Αυτό
είναι σε αντιδιαστολή µε τις προτάσεις που είχαµε κάνει κατά τη
διάρκεια της συγκυβέρνησης. Το είχαµε ζητήσει και τότε, το ζητάµε και τώρα µε µορφή τροπολογίας, σε µια στιγµή που είναι
ώριµη για τα χρηµατοπιστωτικά πράγµατα. Τη στιγµή που έχει
ολοκληρωθεί πλέον η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών ζητάµε
επιτέλους το αυτονόητο, δηλαδή τη δίκαιη αποκατάσταση της
κοινωνικής αδικίας που έχουν υποστεί οι µικροοµολογιούχοι, οι
δεκαπέντε χιλιάδες δικαιούχοι οι οποίοι τότε ουσιαστικά είχαν
εµπιστευθεί το ελληνικό δηµόσιο. Αυτό το λάθος είχαν κάνει.
Ζητάµε, λοιπόν, κύριε Υπουργέ, να µιλήσετε µε τον αρµόδιο
Υπουργό -ο οποίος φυσικά δεν είναι εδώ- και να προσπαθήσει,
τέλος πάντων, να δει το τεράστιο αυτό ζήτηµα από µία άλλη
οπτική γωνία και να κάνει τα αδύνατα δυνατά, ώστε να κάνει δεκτές αυτές τις τροπολογίες, που έχουν κατατεθεί τόσο από εµάς
όσο και από όλες τις άλλες παρατάξεις της Αντιπολίτευσης.
Ας επανέλθω, όµως, στη σηµερινή τροπολογία. Θα ήθελα να
πω ότι δύο είναι τα εξαιρετικά µεγάλα προβλήµατα και προβληµατικά σηµεία που εντοπίζονται και διατρέχουν τη λογική ολόκληρης αυτής της τροπολογίας. Πρώτον, είναι η περιουσιακή
κατάσταση του δανειολήπτη, η οικονοµική του δηλαδή δυνατότητα που λειτουργεί ως διασφάλιση για τις τράπεζες. Δεν εξετάζεται, δηλαδή, ως παράµετρος της ρύθµισης που θα µπορούσε
να λειτουργήσει υπέρ του αιτούντος, αλλά εννοεί ως κριτήριο
εκείνο από το οποίο η τράπεζα συναρτά την εκπλήρωση ή όχι
των υποχρεώσεων του οφειλέτη. Είναι, όµως, µάλλον λογικό η
οικονοµική κατάσταση του αιτούντα να εξετάζεται και από κοινωνική άποψη, να επωφελούνται από τη ρύθµιση δηλαδή όσοι
έχουν πραγµατικά ανάγκη και όχι να καταλήγουµε να ρυθµίζουµε
οφειλές ηµετέρων, κατ’ επάγγελµα κακοπληρωτών ή µεγαλοοφειλετών. Κατ’ επάγγελµα, κύριε Υπουργέ.
Η πρωτοκαθεδρία των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων, άλλωστε, διασφαλίζεται πολλαπλά στην υπό εξέταση τροπολογία. Η
υπαγωγή ή όχι µεγάλου αριθµού δανειοληπτών στη ρύθµιση επαφίεται απολύτως στη διακριτική ευχέρεια των τραπεζών, επιβεβαιώνοντας έτσι τον κυρίαρχο ρόλο τους.
Θεωρούµε ότι η διάταξη, που επί της ουσίας σηµαίνει ότι τα
χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα θέτουν τα ίδια τους όρους και τα
κριτήρια για τη διάταξη αυτή, θα πρέπει να ανατραπεί πλήρως.
Πλήρως. Είναι πολύ κακό το συγκεκριµένο σηµείο. Αναµένουµε
τις διορθώσεις σήµερα, έτσι ώστε αύριο που θα ολοκληρωθεί η
διαδικασία να µπορέσουµε κι εµείς να τοποθετηθούµε.
Ακόµη µία επισήµανση που αφορά τη µη σύνδεση των ρυθµίσεων µε τον κώδικα δεοντολογίας των τραπεζών. Δεν µπορεί να
είναι τυχαίο αυτό, δεδοµένου µάλιστα και ότι ο κώδικας δεοντολογίας προβλέπει ευνοϊκές διατάξεις, των οποίων δύναται να τυγχάνουν δανειολήπτες και που δεν ενυπάρχουν µέσα σε αυτό το
νοµοσχέδιο, σε αυτήν την τροπολογία. Διευκρινίσεις χρειάζονται
προφανώς και αναφορικά µε το είδος των δανείων, στα οποία οι
διατάξεις αναφέρονται. Μιλάµε µόνο για επαγγελµατικά δάνεια
ή για παράδειγµα η συγκεκριµένη τροπολογία αφορά και σε δά-
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νεια µε εγγυήσεις, όπως είναι το ΤΕΜΠΜΕ και το ΕΤΕΑΝ; Πρέπει
όλα αυτά να µπουν και να είναι πάρα πολύ συγκεκριµένα, κύριε
Υπουργέ.
Κλείνοντας, σε σχέση µε αυτήν την τροπολογία θα ήθελα να
κάνω µία γενικότερη αναφορά.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Ολοκληρώνω, κυρία Πρόεδρε.
Η πρόσβαση των µικροµεσαίων επιχειρήσεων στη χρηµατοδότηση, στο σηµείο που έχουµε βρεθεί, είναι κοµβική. Ο ρόλος των
χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων ούτε αρχίζει ούτε τελειώνει στη
ρύθµιση των χρεών. Είναι πολύ λυπηρό που όλο αυτόν τον καιρό,
πραγµατικά, η Κυβέρνηση δεν έχει αναλάβει δράση, δεν έχει πιέσει περισσότερο τις τράπεζες, οι οποίες έχουν υποχρέωση συµµετοχής σε µία διαδικασία ανασυγκρότησης και εξόδου από την
κρίση. Καµµία πρωτοβουλία και δράση, είτε λέγεται ΕΤΕΑΝ είτε
λέγεται νέο ΕΣΠΑ, δεν µπορεί να λειτουργήσει ως κίνητρο, χωρίς
οι τράπεζες να µπορούν να επιτελέσουν το ρόλο τους. Εδώ δεν
µπορώ παρά να κάνω µία κριτική παρατήρηση και επισήµανση
στον κ. Στουρνάρα που πλέον, µετά από δυόµισι χρόνια, βγαίνει
και µιλάει για ρευστότητα τη στιγµή που η κατάσταση έχει φθάσει στο απροχώρητο.
Ζητούµε, λοιπόν, τουλάχιστον τώρα να σοβαρευτούµε όλοι, να
δούµε τα προβλήµατα κατάµατα και να κάνουµε πράξη τα πολύ
παχιά λόγια που ακούµε όλο αυτόν τον καιρό.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
κι εµείς, κυρία Φούντα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να σας ενηµερώσω
ότι θα µιλήσουν ακόµα ο κ. Ψύρρας, ο κ. Νταβλούρος και ο κ.
Μουτσινάς και κλείνουµε.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Τι θα κάνουµε µε τις δευτερολογίες, κυρία Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Αύριο θα πάνε
όλα. Έτσι έχει αποφασιστεί.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Από ποιον έχει αποφασιστεί;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Από το Προεδρείο, σε συνεννόηση µε τον κύριο Υπουργό και µε τους άλλους.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Συγγνώµη, κυρία Πρόεδρε, µπορώ να έχω τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ορίστε, κυρία
Κωνσταντοπούλου.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Με συγχωρείτε πολύ, αλλά εδώ
είναι γραµµένοι ακόµη τουλάχιστον είκοσι πέντε Βουλευτές. Οι
εισηγητές είχαµε ελάχιστο χρόνο για να µιλήσουµε για νοµοσχέδιο εξήντα άρθρων και έξι υπουργικών τροπολογιών, στις οποίες
µόλις προστέθηκαν άλλες δύο.
Από πλευράς της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης δεν παραιτούµαστε ούτε της δευτερολογίας για τη σηµερινή συνεδρίαση ούτε
της πρωτοµιλίας και δευτερολογίας για την αυριανή. Διαφορετικά, φαλκιδεύεται πλήρως…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Η αυριανή συνεδρίαση είναι συνέχεια της σηµερινής.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Όχι. Είναι χωριστή. Έχει αποφασιστεί ως ξεχωριστή, τρίτη συνεδρίαση κατά την έναρξη της διαδικασίας. Αντιλαµβάνοµαι ότι τα κυβερνητικά κόµµατα δεν έχουν
τι να πουν και προσπαθούν να εξοικονοµήσουν την παρουσία
τους, αλλά εδώ δροµολογούνται ρυθµίσεις εφ’ όλης της ύλης.
Ο κύριος Υπουργός φέρνει εκπρόθεσµη ρύθµιση για τις επαναληπτικές εκλογές που θα γίνουν εκεί όπου µε δικαστική απόφαση ακυρώθηκε το αποτέλεσµα. Σιωπά, ποιεί την νήσσαν, δεν
την εµφανίζει, κρυφίως και υπογείως την καταθέτει. Υποθέτω –
για να µην σας πω ότι είµαι σίγουρη- ότι αύριο θα συµβεί το ίδιο.
Θα έχουµε βροχή τροπολογιών και δεν είναι ποτέ δυνατόν να
προχωρεί έτσι η συζήτηση.
Ήδη ουσιαστικά έχει εξασφαλιστεί ότι αυτή η Βουλή λειτουργεί ως κυβερνητικό εργαλείο. Και είναι πραγµατικά ντροπή το ότι
αυτό µεθοδεύεται και επισπεύδεται από –ποιον;- εκείνον που
έπρεπε να είναι εγγυητής της δικαιοσύνης, της διαφάνειας και
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των δικαιωµάτων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε.
Δεν θα σας απαντήσω σε όλα. Απλά πρέπει να σας πω…
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Θα απαντήσω µετά ή
αύριο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Όχι, εγώ ως
Προεδρείο µιλάω. Το τι θα πείτε εσείς, κύριε Υπουργέ, είναι δικό
σας θέµα.
Βλέπετε ότι υπάρχει µεγάλη ανοχή από το Προεδρείο σε ό,τι
αφορά τον χρόνο και βέβαια βλέπετε ότι είναι εγγεγραµµένοι
στον κατάλογο πάρα πολλοί συνάδελφοί µας της Αντιπολίτευσης, για να µην πω µόνο της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, επί της διαδικασίας θα µπορούσα να κάνω µια ερώτηση;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Να κλείσω µε
την κυρία Κωνσταντοπούλου πρώτα.
Προφανώς και έχετε δίκιο µε την έννοια ότι ο χρόνος θα
υπάρξει και αύριο. Γι’ αυτό βάλαµε και συνεδρίαση.
Κύριε Αναγνωστάκη, έχετε τον λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, απευθύνοµαι στην κοινοβουλευτική εµπειρία σας. Αν όντως υπάρξει αύριο
ένας µεγάλος αριθµός τροπολογιών, αυτοί που σήµερα έχουν
τοποθετηθεί δεν θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα τοποθέτησης
στις νέες τροπολογίες;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Προφανώς,
κύριε Αναγνωστάκη, γι’ αυτό και βάλαµε και άλλη συνεδρίαση.
Καταλαβαίνω τι θέλετε να πείτε. Είπαµε ότι θα γίνει και η αυριανή
συνεδρίαση, επεκτάθηκε η συζήτηση επί του νοµοσχεδίου και
προφανώς των τροπολογιών, γιατί υπάρχει πληθώρα τροπολογιών και δη σοβαρών. Γι’ αυτό αφήσαµε και την Πέµπτη, για να
υπάρχει άνεση χρόνου.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Το κατανοώ, κυρία Πρόεδρε,
αλλά ρωτάω αν θα ανοίξει νέος κατάλογος ο οποίος θα δώσει τη
δυνατότητα τοποθέτησης στις νέες τροπολογίες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Όχι. Θα
υπάρχει απλά η άνεση να γραφούν ως προτασσόµενοι συνάδελφοι µε πολύ λιγότερο χρόνο προφανώς, για να µπορέσουν να
πουν συµπληρωµατικά αυτά που θέλουν. Και βέβαια οι δευτερολογίες θα υπάρξουν σε αυτούς οι οποίοι τις έχουν και βέβαια και
στους συναδέλφους που έχουν µιλήσει.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Θα µπορούσα να έχω τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ναι, κυρία
Κωνσταντοπούλου, σας ακούµε.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Το Προεδρείο κανονικά θα
έπρεπε να είναι ενιαίο. Ωστόσο δεν είναι. Τι εννοώ; Την Τρίτη το
βράδυ, όταν εµείς ζητήσαµε να οριοθετηθεί τι συζητάµε και πότε,
που ήταν Προεδρεύων ο κ. Δραγασάκης, δεν κάναµε χρήση των
δευτερολογιών µας στην επί της αρχής συζήτηση, µε τη συµφωνία και ανακοίνωση ότι αυτές οι δευτερολογίες θα γίνονταν σήµερα επί της αρχής.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ: Τις κάνατε. Μιλήσατε. Εδώ
ήµασταν και σας ακούσαµε.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Σας παρακαλώ, κύριε Καραγκούνη.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΣΣΗΣ: Είδατε τι άσχηµο είναι να µιλάει ο άλλος
όταν µιλάς;
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Κασσή, εσείς αρµοδίως θα
απαντήσετε, όταν κληθείτε. Μόνο να µη βγείτε να κλαίτε και να
ζητάτε συγγνώµη από τα κανάλια, όπως κάνατε την άλλη φορά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας παρακαλώ.
Μιλήστε επί του θέµατος.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Μα, σας παρακαλώ να κάνετε µια
υπόδειξη στους διακόπτοντες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας παρακαλώ,
µιλήστε επί του θέµατος. Καθυστερούµε.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Την Τρίτη, λοιπόν, το βράδυ
συµφωνήθηκε αυτό.
Αντ’ αυτού, σήµερα κληθήκαµε οι εισηγητές –εγώ θα µιλήσω
από πλευράς εισηγητών, ασχέτως που δεν είναι εδώ ο εισηγητής
της Νέας Δηµοκρατίας- να κάνουµε γενική εισήγηση επί των
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άρθρων, µε χρόνο δέκα λεπτά και στα δεκαπέντε λεπτά άρχισε
πια η φίµωση.
Εάν η αντίληψη είναι ότι αυτό εξαντλεί την υποχρέωση
τοποθέτησης σε αυτόν τον ορυµαγδό –ξαναλέω- νοµοθετικών
διατάξεων που αφορούν τα πάντα και οι οποίες εµπλουτίζονται
κάθε λίγο µε νέες τροπολογίες, έχω να πω ότι πια η Κυβέρνηση
έχει εξαντλήσει τα εργαλεία, τις µεθόδους και τα κόλπα της
εκτροπής.
Είναι εντελώς γυµνή, όπως εντελώς γυµνός είναι ο κύριος
Υπουργός που αποφεύγει να απαντήσει ενώ τον ρωτάω τι είναι
οι τροπολογίες που κρύβει και που έφερε πριν από λίγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Θα απαντήσει,
όπως το έχει δηλώσει.
Κύριε Καραγκούνη, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Μια διευκρίνιση θα ήθελα να κάνω, επειδή αναφέρθηκε η κ.
Κωνσταντοπούλου στην Τρίτη το βράδυ.
Μα, κυρία Κωνσταντοπούλου, εδώ ήµασταν. Κάνατε χρήση
της δευτερολογία σας.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Όχι, κύριε Καραγκούνη. Για δυο
λεπτά έγινε χρήση και µόνο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ: Ξέρετε αυτά µπορούµε να
τα δούµε στα Πρακτικά. Υπάρχει η τηλεόραση. Μπορείτε να τα
δείτε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Μπορούµε να
το δούµε στα Πρακτικά, παρακαλώ. Ας συνεχίσουµε τώρα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ: Κάνατε χρήση. Εδώ ήµασταν, δεν ήµασταν σε άλλη Αίθουσα. Πρώτον αυτό.
Δεύτερον, αυτό που συµφωνήθηκε είναι αυτό που συµφώνησε
το Προεδρείο και αυτό που συµφώνησε η Βουλή. Αυτό γίνεται.
Αν δεν παρεµβαίνατε, δεν θα χάναµε τον χρόνο. Εδώ βλέπω τον
κατάλογο των οµιλητών. Υπάρχουν πολλοί συνάδελφοί σας που
τους δίνεται η δυνατότητα να µιλήσουν. Ο κύριος Ψύρρας περιµένει τόση ώρα να µιλήσει.
Αφήστε τους Βουλευτές να µιλήσουν. Νοµίζω ότι υπάρχει
άπλετος χρόνος να τοποθετηθούν όλοι οι συνάδελφοι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Καραγκούνη, ευχαριστώ πολύ.
Κύριε Τσούκαλη, παρακαλώ. Έχετε τον λόγο.
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ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, επειδή έχουµε βαρεθεί να εντοπίζουµε τις κακές κοινοβουλευτικές τακτικές της
Κυβέρνησης, θα ήθελα σας παρακαλώ να υποβάλω το εξής αίτηµα. Επειδή έχουµε µονίµως τους συνεργάτες µας έξω από το
αρµόδιο γραφείο της Βουλής για να βλέπουµε τις τροπολογίες
και πολλές φορές τις χάνουµε, γιατί πρέπει να είναι συνεχώς εκεί
ο συνεργάτης µας, σας παρακαλώ πολύ φροντίστε κάθε φορά
που κατατίθεται µια υπουργική τροπολογία να αναλαµβάνει το
Υπουργείο για διευκόλυνση δική µας να µοιράζεται τουλάχιστον
στους εισηγητές και κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους. Μόνο
αυτό. Δεν µπορούµε να παρακολουθήσουµε τη διαδικασία. Δηλαδή αυτές τις δύο τροπολογίες που ανακοίνωσε η κ. Κωνσταντοπούλου εµείς δεν τις ξέραµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Τσούκαλη, προφανώς το Προεδρείο πρέπει να µοιράσει. Μόλις δεχθεί, καλώς ή κακώς, µια τροπολογία, έστω και εκπρόθεσµη, το
Προεδρείο µε τη γραµµατεία…
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Να µοιράζεται απευθείας σε εµάς.
Αυτό εννοώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Αυτό κάνουµε.
Μόλις έρθει εδώ, όπως έρχεται, γίνεται η σχετική διαδικασία.
Θέλετε να µοιράζεται απευθείας στους εισηγητές;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Μάλιστα. Γιατί δεν µπορεί…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Αν είναι εκτός
ο εισηγητής, πώς θα σας µοιράσουµε; Είναι µια λογική παρατήρηση.
Εν πάση περιπτώσει, είναι ένα θέµα.
Έχουµε πάρει από το γραφείο του κυρίου Πρωθυπουργού µία
ενηµερωτική επιστολή σύµφωνα µε την οποία µας παρακαλεί να
ανακοινώσουµε στο Σώµα ότι µε το 161/12-11-2014 προεδρικό
διάταγµα που δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 244/12-11-2014 έγινε αποδεκτή η παραίτηση που υπέβαλε ο Γεώργιος Στύλιος του Δηµοσθένους από τη θέση του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων και απαλλάχθηκε από τα καθήκοντά του.
Επίσης, µε το 162/12-11-2014 προεδρικό διάταγµα, που δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 244/12-11-2014 διορίστηκε ο Γεώργιος Γεωργαντάς του Παύλου στη θέση του Υφυπουργού Παιδείας και
Θρησκευµάτων.
(Στο σηµείο καταχωρίζεται στα Πρακτικά η προαναφερθείσα
επιστολή, η οποία έχει ως εξής:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΤΑΒΛΟΥΡΟΣ: Μέχρι πού θα πάει ο κατάλογος;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας είπα τους
συναδέλφους που θα µιλήσουν. Ξαναλέω: Ο κ. Ψύρρας που είναι
στο Βήµα, ο κ. Νταβλούρος, η κ. Μακρή και ο κ. Παρίσης Μουτσινάς.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Παρακαλώ,
έχετε τον λόγο.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Τοποθετούµενη προηγουµένως
στην οµιλία µου, είχα προϊδεάσει τον κύριο Υπουργό και µάλιστα
είχα κάνει έκκληση να σταµατήσει αυτή η ιστορία µε τις εκπρόθεσµες τροπολογίες. Βλέπω ότι αυτή η ιστορία δεν έχει τέλος.
Εν πάση περιπτώσει, κύριε Υπουργέ, κάποια στιγµή θα πρέπει να
σοβαρευτούµε. Δεν είναι δυνατόν στο τέλος της δεύτερης µέρας
να φέρνετε εκπρόθεσµες και δη υπουργικές τροπολογίες.
Θέλω να πω το εξής. Είναι γεγονός ότι ο κατάλογος των οµιλητών που έχουν εγγραφεί είναι µεγάλος. Όµως ενδεχοµένως
να υπήρχαν και κάποιοι συνάδελφοι που να ήθελαν να τοποθετηθούν σε συγκεκριµένες τροπολογίες. Δεν καταλαβαίνω τι είδους νοµοθέτηση είναι αυτή, κύριε Υπουργέ. Εν πάση περιπτώσει, θα σταµατήσει αυτός ο κατήφορος κάποια στιγµή; Πρέπει
να σταµατήσει. Δεν το καταλαβαίνετε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Θα γραφούν οι
υπόλοιποι ως προτασσόµενοι, κυρία Χρυσοβελώνη.
Εν πάση περιπτώσει το Προεδρείο κάνει ό,τι µπορεί για να εξυπηρετεί τους συναδέλφους, όπως έχει υποχρέωση. Αν η Κυβέρνηση δεν αντιλαµβάνεται αυτό που κάνει, το Προεδρείο δεν
φέρει ευθύνη.
Ο κ. Ψύρρας έχει τον λόγο.
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κατατέθηκαν πάρα πολλές τροπολογίες µε περιεχόµενο
άσχετο στο συζητούµενο νοµοσχέδιο, γι’ αυτό και γίνεται η όλη
συζήτηση. Το ζήτηµα είναι ότι το Κοινοβούλιο εθίζεται επικίνδυνα
σε αυτό το φαινόµενο. Και η ανοχή του Προεδρείου και των Βουλευτών της Συµπολίτευσης δηµιουργεί τώρα -και θα συνεχίσει
να δηµιουργεί και αύριο µε άλλες κυβερνήσεις- αυτόν τον εθισµό
στην κακή διαδικασία της νοµοθέτησης. Κι όµως υπάρχει ο ν.
4048/2012 για τη ρυθµιστική διακυβέρνηση και τις αρχές της
καλής νοµοθέτησης, ο οποίος ουσιαστικά δεν εφαρµόζεται.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα δώσω µια σειρά από αριθµούς, γι’ αυτό παρακαλώ την προσοχή σας. Ο µέσος όρος ετήσιας παραγωγής τυπικών νόµων την περίοδο 2010-2013 ανέρχεται σε σαράντα έξι. Για την ίδια περίοδο, αν συνυπολογίσουµε
τις κυρώσεις διεθνών συµφωνιών, την ενσωµάτωση οδηγιών και
τις κυρώσεις πράξεων νοµοθετικού περιεχοµένου, ο µέσος όρος
ανέρχεται σε εκατόν πέντε. Το 2013 υπήρξε η χρονιά µε τη µεγαλύτερη νοµοπαραγωγική δραστηριότητα, καθώς είχε εκατόν
τριάντα δύο νοµοθετικές πράξεις. Οι δε υπουργικές αποφάσεις
και οι εγκύκλιοι ήταν αναρίθµητες.
Τα τελευταία, λοιπόν, χρόνια η Βουλή έχει µετατραπεί σε βιοµηχανία πράξεων νοµοθετικού περιεχοµένου. Έχει κυρώσει
τριάντα πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου την τελευταία πενταετία, είκοσι τρεις εκ των οποίων µόνο την τελευταία διετία, ενώ
–προσέξτε- από το 1975 µέχρι και το 2009 είχε κυρώσει µόνο έξι.
Η αναλογία των τυπικών νόµων προς τις κανονιστικές πράξεις
είναι ένας νόµος προς σαράντα επτά πράξεις. Η κυριαρχία, λοιπόν, των κανονιστικών πράξεων έναντι των τυπικών νόµων είναι
εντυπωσιακή.
Αυτό πρακτικά, µε αριθµούς σηµαίνει υποβάθµιση του ρόλου
του Κοινοβουλίου. Όπως, επίσης, είναι σαφής η τάση να οδηγηθούµε διά της διολισθήσεως στην εδραίωση ενός διοικητικού
κράτους. Μάλιστα, φαίνεται από όλες αυτές τις πρακτικές ότι
είναι επιλογή της Κυβέρνησης η συγκρότηση ενός τέτοιου διοικητικού κράτους. Δυστυχώς, µέχρι σήµερα η σηµασία αυτής της
επιλογής δεν έχει αναλυθεί επαρκώς πολιτικά.
Παρά την τροποποίηση του Κανονισµού της Βουλής, το 2010
υπήρξε αύξηση του αριθµού των τροπολογιών, τις περισσότερες
φορές σε νοµοσχέδια µε διαφορετική ρυθµιστική ύλη. Μόνο στην
ΙΕ’ Κοινοβουλευτική Περίοδο, από το 2012 µέχρι σήµερα, έχουν
κατατεθεί περισσότερες από χίλες εννιακόσιες ογδόντα τροπο-
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λογίες.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι επισηµάνσεις αυτές γίνονται,
έστω και εις ώτα µη ακουόντων, µόνο και µόνο για να καταγραφεί
ως τεκµηριωµένη αντίδραση µία συνεχόµενη πρακτική κακής νοµοθέτησης, την οποία είναι βέβαιο ότι θα την βρούµε µπροστά
µας γιατί θα δηµιουργήσει πάρα πολλά προβλήµατα.
Κλείνω αυτό το ζήτηµα και έρχοµαι στην τροπολογία µε τα
κόκκινα δάνεια. Γνωρίζουµε ότι περιέχει θετικές ρυθµίσεις, αν
αναλογιστεί κανείς ότι έρχεται να ανακουφίσει εκατόν εξήντα
πέντε χιλιάδες επαγγελµατίες και επιχειρήσεις που απασχολούν
περισσότερους από επτακόσιους χιλιάδες ανθρώπους. Έπρεπε
να έχει κατατεθεί νωρίτερα. Αν το µέτρο είχε ληφθεί πριν δύο
χρόνια, σε συνδυασµό µε τη ρύθµιση των οφειλών προς το δηµόσιο και τα ασφαλιστικά ταµεία, θα είχαν σωθεί οι µισές από τις
είκοσι τρεις χιλιάδες επιχειρήσεις που έκλεισαν. Φοβάµαι ότι
είναι ήδη πολύ αργά για πάρα πολλές επιχειρήσεις, γιατί το ελληνικό εµπόριο ασφυκτιά από τα χρέη. Αν αναλογιστεί, δε, κανείς
και τα χρέη προς τα ασφαλιστικά ταµεία, τότε έχει µια εικόνα η
οποία δείχνει σχεδόν ένα αδιέξοδο.
Επισηµαίνω εν συντοµία τα θολά σηµεία στην τροπολογία.
Πρώτο σηµείο. Για το πρώτο είδος ρύθµισης που αφορά ένα µεγάλο ποσοστό µικροµεσαίων επιχειρήσεων –στο άρθρο 2 παράγραφος 4- αναφέρεται ότι οι τράπεζες παρέχουν την αιτούµενη
διαγραφή κατά τη διακριτική τους ευχέρεια, πράγµα που σηµαίνει ότι οι ίδιες οι τράπεζες είναι αυτές που θέτουν τα κριτήρια
και αναλόγως αποφασίζουν, όχι µόνο για το είδος της ρύθµισης,
αλλά και για την ένταξη του εκάστοτε αιτούντα στην εν λόγω
ρύθµιση.
Δεύτερο σηµείο. Δεν υπάρχει σαφής κατεύθυνση στο είδος
των ρυθµίσεων των χρεών από τις τράπεζες.
Αντίθετα, είναι υποχρέωση του αιτούντα να δηλώσει την καθαρή περιουσιακή του θέση και δίνει τη δυνατότητα στις τράπεζες να θέσουν ως κριτήριο τις περαιτέρω εξασφαλίσεις για την
ένταξη του αιτούντα στη ρύθµιση.
Τρίτο σηµείο. Από τις διατάξεις δεν προκύπτει σε ποιο είδος
οφειλής ή τραπεζικού προϊόντος αναφέρεται, αν δηλαδή αφορά
µόνο τα επαγγελµατικά δάνεια ή αν περιλαµβάνει άλλους τύπους
δανείων που έχουν λάβει οι επιχειρήσεις, όπως για παράδειγµα
τα δάνεια των σεισµόπληκτων, πυρόπληκτων και των αγροτών.
Στην παρουσίαση της τροπολογίας που έκανε ο κ. Δένδιας
είπε ότι περιλαµβάνονται και τα χρέη της κακής Αγροτικής Τράπεζας και πως η ρύθµιση δεν αφορά αγρότες ως φυσικά πρόσωπα, αλλά αγρότες που έχουν εκµετάλλευση, ακριβώς ό,τι
ισχύει για όλες τις επιχειρήσεις. Μάλιστα, ερωτηθείς για το ύψος
του ποσού των συγκεκριµένων δανείων και τον αριθµό των αγροτών, απάντησε ότι δεν είναι µεγάλος ο αριθµός, αλλά δεν έχουµε
στατιστική εικόνα. Αναρωτιέµαι γιατί δεν ορίζεται ρητώς και πρέπει να προβαίνουµε σε ερµηνεία του νόµου.
Έρχοµαι στην τροπολογία 1972/124 για τα βοσκοτόπια. Η συγκεκριµένη τροπολογία ζητά να κατανεµηθούν ορθολογικά οι βοσκότοποι σε όλη τη χώρα µε ενδεχόµενη µεσοσταθµική µείωση
των επιλέξιµων βοσκήσιµων εκτάσεων από νοµούς που παρουσιάζουν µεγαλύτερη αυτάρκεια.
Κύριοι συνάδελφοι, πίσω από αυτήν την κοµψή διατύπωση
κρύβεται η απαίτηση να γίνουν αυξοµειώσεις βοσκοτόπων ανά
νοµό. Δηλαδή, απλά πράγµατα: να αφαιρούµε βοσκότοπους από
τη µία περιοχή για να ενισχύσουµε µία άλλη. Αυτό είναι. Αλλά
πώς µπορούµε να προχωρήσουµε σε κάτι τέτοιο όταν δεν υπάρχει Εθνικό Κτηµατολόγιο, όταν δεν έχει γίνει χαρτογράφηση των
βοσκήσιµων εκτάσεων;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ας µην ξεχνάµε τα πρόστιµα που έχουν επιβληθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα οποία πληρώνουµε ακόµα, δυστυχώς. Η
προχειρότητα και η λογική µιας τέτοιας βιαστικής νοµοθέτησης
εξυπηρετεί απλώς πελατειακούς στόχους και δυστυχώς αυτή η
νοοτροπία είναι ακόµα παρούσα. Το πρόβληµα των βοσκοτόπων
δεν αντιµετωπίζεται µε τέτοιου είδους τροπολογίες, γιατί όλοι
ξέρουµε ότι τα βασικά προβλήµατα στο ισχύον σύστηµα διαχείρισης των βοσκοτόπων ξεκινούν και από την πολυπλοκότητα του
νοµικού καθεστώτος και από τις διαφορές µεταξύ υπηρεσιών του
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Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και του Υπουργείου Περιβάλλοντος -που ακόµα δεν έχουν καταφέρει να ορίσουν και να συµφωνήσουν µεταξύ τους τι ακριβώς είναι βοσκότοπος- και από το
κοινόχρηστο σύστηµα διαχείρισης βοσκοτόπων που συνεπάγεται
έλλειψη ατοµικής ευθύνης, εποµένως ο κτηνοτρόφος αναπόφευκτα δεν συντηρεί τις βοσκήσιµες εκτάσεις, αλλά έχουµε το φαινόµενο της υπερβόσκησης ή της υποβόσκησης, µε αντίστοιχα
προβλήµατα και από την έλλειψη χαρτογράφησης και από την
καθιέρωση και εφαρµογή του ολοκληρωµένου σχεδίου χρήσεων
γης σε επίπεδο δήµων, το οποίο λείπει. Δίχως αυτά τα εργαλεία
ανάπτυξης δεν είναι δυνατόν να προχωρήσουµε σε σοβαρή προσπάθεια για να λυθεί το ζήτηµα των βοσκοτόπων.
Αυτά τα µέτρα που ανέφερα εν συντοµία επείγουν. Δεν χρειάζονται µικροεξυπηρετήσεις πελατειακού χαρακτήρα, γιατί έτσι
δεν γίνεται ανάπτυξη, ούτε δίδεται ουσιαστική βοήθεια στους παραγωγούς. Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι στην Ελλάδα της κρίσης χρειάζονται µέτρα ορθολογικά και µελετηµένα και όχι
προχειρότητες που έχουν τελικά ως αποτέλεσµα και να πολλαπλασιάζουν και να διογκώνουν αµέσως µετά τα προβλήµατα.
Η λογική του «σηκώνω το χαλί και βάζω τα σκουπίδια από κάτω
και το σκεπάζω για να τα ξαναβρώ αµέσως µετά» πρέπει να τελειώνει. Είναι προφανές ότι εµείς δεν θα στηρίξουµε την τροπολογία και καλούµε τέτοιου είδος παλαιοκοµµατικές λογικές που
εκπέµπει να εξοβελιστούν από το ελληνικό Κοινοβούλιο.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Ψύρρα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου
και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, τριάντα
δύο µαθητές και µαθήτριες και δύο εκπαιδευτικοί συνοδοί τους
από το Πρώτο Γενικό Λύκειο της Πάτρας.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Ο κ. Αθανάσιος Νταβλούρος έχει τον λόγο. Θα σας ακούσουν
και οι Πατρινοί, κύριε Νταβλούρο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΤΑΒΛΟΥΡΟΣ: Ευτυχής συγκυρία, κυρία Πρόεδρε, από τα θεωρεία να υπάρχουν οι αυριανοί πολίτες της
Αχαΐας και να τους ευχηθώ καλή σταδιοδροµία και για όσους
τυχόν θα τους ενδιέφερε η παρουσία τους σήµερα εδώ ας είναι
και η εναρκτήρια πορεία προς τον κοινοβουλευτικό τους ενδεχόµενα βίο.
Έρχοµαι πολύ σύντοµα στο βασικό νοµοσχέδιο, το οποίο εισάγεται για συζήτηση στη Βουλή.
Θα έλεγα ότι η στάση η οποία για µια ακόµα φορά εκδηλώνεται από πλευράς της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης δεν µας προκαλεί καµµία απολύτως έκπληξη, γιατί είναι µια επαναλαµβανόµενη τακτική, την οποία έχουµε γνωρίσει από την έναρξη
αυτής της κοινοβουλευτικής περιόδου.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, φαίνεται ότι η Αξιωµατική Αντιπολίτευση αντιλαµβάνεται τις υποχρεώσεις απέναντι στον ενιαίο
ευρωπαϊκό χώρο α λα καρτ. Ό,τι εξυπηρετεί, όχι απλά το διεκδικούµε -και άριστα κάνουµε- αλλά σε όσα µπορούν να αποτελέσουν αντικείµενο απλά για τριβές που υπηρετούν εντυπώσεις
υπερθεµατίζουµε.
Τι έχουµε εν προκειµένω; Ένα τυπικό κείµενο, που επιχειρεί
να ενσωµατώσει στην εθνική νοµοθεσία τρεις αποφάσεις-πλαίσιο
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία αναφέρεται στον χώρο της
ενιαίας ευρωπαϊκής δικαιοσύνης. Εκεί ακούστηκαν αιτιάσεις, ότι
δήθεν δεν καταθέσαµε κι εµείς τις τυχόν αντιρρήσεις ή βελτιώσεις σε όλα αυτά τα οποία αναφέρονται στις συγκεκριµένες αποφάσεις. Παραβλέπουν, βέβαια, ότι το σύνολο των ευρωπαϊκών
χωρών έχουν ήδη προηγηθεί της δικής µας αυτής πρωτοβουλίας, η οποία ήρθε πράγµατι µε καθυστέρηση.
Επειδή ο χρόνος είναι περιορισµένος, θα έρθω πολύ σύντοµα
στις τροπολογίες, οι οποίες έχουν κατατεθεί. Θα ξεκινήσουµε µε
αυτήν που θα µπορούσε πράγµατι κάτω από άλλες περιστάσεις
να είχε έρθει µε έναν πιο συντεταγµένο τρόπο, κύριε Υπουργέ
Επικρατείας -µια και παρίσταστε- γιατί νοµίζω ότι η συγκεκριµένη

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

τροπολογία που αφορά τη ρύθµιση των κόκκινων δανείων θα
έπρεπε να αποτελεί ένα εργαλείο επικοινωνιακό που να προάγει
και τις παραταξιακές µας διεκδικήσεις.
Εµείς όµως, όπως συνηθίζουµε, µάλλον δεν τα πάµε καλά στον
τοµέα αυτό, σε αντίθεση µε τη στείρα, πλην όµως πληθωρική παρουσία των στελεχών της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, όταν
ακόµα προασπίζονται και υπηρετούν τακτικές και επιλογές που
οδηγούν τον τόπο στις παθογένειες του χτες.
Αυτήν την τροπολογία, η οποία θα µπορούσε κάλλιστα να χαρακτηριστεί ως ο ορισµός µιας προσπάθειας αναδιάταξης του
ιδιωτικού χρέους, που προηγούµενο δεν έχει γνωρίσει ο τόπος,
αντί να την στηρίξουµε και να προστρέξουµε όλες οι πτέρυγες
της Βουλής σε ενδεχόµενες συµπληρώσεις ή βελτιώσεις της,
βλέπουµε και εδώ µια στείρα στάση.
Ο ΣΥΡΙΖΑ διαµαρτύρεται και κόπτεται για την προάσπιση όλων
των αδύναµων κοινωνικών οµάδων και µοιράζει βεβαίως τις ανέξοδες υποσχέσεις του. Όλα αυτά όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, χωρίς ίχνος αίσθησης της δηµοσιονοµικής πραγµατικότητας και των ορίων αντοχής της ελληνικής οικονοµίας.
Την ίδια ώρα, όµως, που διαµαρτύρεται ακόµα και για τόσο θετικές νοµοθετικές πρωτοβουλίες, τις οποίες από ετών επιζητά η
ελληνική επιχειρηµατική κοινωνία, οφείλει να εξηγήσει στον λαό
πώς είναι δυνατόν να υπόσχεται χωρίς αντίκρισµα, όταν όλοι
γνωρίζουµε µε ποιον τρόπο υπηρετεί την προοπτική ανάταξης
της ελληνικής οικονοµίας. Με την διαρκή προσπάθειά του να
προκαλέσει αποσταθεροποίηση ίσως; Με τον τρόπο µε τον οποίο
υποστηρίζει τις παθογένειες και τα οργανωµένα συµφέροντα
συγκεκριµένων οµάδων; Μήπως µε τη στείρα άρνησή του σε
κάθε αναρυθµιστική πρωτοβουλία; Ή τέλος, απειλώντας όποιον
θα τολµούσε να επενδύσει στον τόπο αυτό;
Ανησυχεί βεβαίως δικαιολογηµένα, κατά την άποψή µου, για
την προοπτική του, γιατί φοβάται ο ΣΥΡΙΖΑ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, την επόµενη ηµέρα.
Είναι η µέρα αυτή, η οποία είναι το αποτέλεσµα πλέον µιας οργανωµένης, σοβαρής και σχεδιασµένης κυβερνητικής προσπάθειας να βγάλει τον τόπο από τα αδιέξοδα και να κινηθούµε σε
µια κατεύθυνση προοπτικής.
Εδώ, κύριε Υπουργέ, θα σταθώ σε ελάχιστα σηµεία αυτής της
τροπολογίας. Θέλω να δούµε το ζήτηµα της συγκρότησης της
επιτροπής παρακολούθησης και συντονισµού υλοποίησης των
θεσπιζόµενων µέτρων µε στόχο την ταχεία και αποτελεσµατική
εφαρµογή τους. Και νοµίζω ότι αυτή η επιτροπή δεν µπορεί παρά
να αποδοθεί σε ανεξάρτητο φορέα, για να µην έχει απολύτως
καµµία σχέση µε τις εκπροσωπήσεις των τραπεζών για τις οποίες
δεν έχουµε πειστεί αν και σε ποιο βαθµό µπορούν να ανταποκριθούν σε εκείνο το οποίο εµείς σήµερα νοµοθετούµε. Μέχρι σήµερα έχουν διαψευσθεί οι προσδοκίες µας από τη στάση των
συστηµικών τραπεζών.
Εδώ επίσης θέλω να κάνω την παρατήρηση ότι από την τροπολογία αυτή της υπαγωγής σε ρύθµιση των κόκκινων δανείων
εξαιρούνται εκείνοι που κατά την άποψή µου θα έπρεπε πρωτίστως να είχαν επιβραβευτεί. Και αναφέροµαι στους συνεπείς επιχειρηµατίες, οι οποίοι µε µεγάλες θυσίες κατόρθωσαν να είναι
ενήµεροι και αυτή η αγωνία, για να είναι διαρκώς ενήµεροι, ίσως
τους προσέθεσε επιπλέον υποχρεώσεις απέναντι στους πιστωτικούς φορείς. Αυτούς πρέπει πρωτίστως και κύρια ή τουλάχιστον αναλογικά µε όλους όσους µπορούν να αποτελέσουν υποκείµενο υπαγωγής στη ρύθµιση, αναλόγως να τους αντιµετωπίσουµε.
Οµοίως, πρέπει να υπάρξει σαφέστατη διευκρίνιση αν στα καταστήµατα που τελούν υπό εκκαθάριση υπάγονται ή όχι οι συνεταιριστικές τράπεζες. Έχουµε τη διαβεβαίωση του Υπουργού
Ανάπτυξης ότι βεβαίως και υπάγονται και δεν θα µπορούσε
άλλως να αντιµετωπιστεί αυτή η διαδικασία.
Επίσης, θα πρέπει –και νοµίζω ότι είναι και νοµικό και ηθικό
θέµα, κύριε Υπουργέ- να αντιµετωπιστεί και το ζήτηµα των απολυµένων της Αχαϊκής Συνεταιριστικής Τράπεζας, οι οποίοι είναι
ελάχιστοι. Η πρώτη προσπάθεια στην κατεύθυνση της αποκατάστασης αυτού του προσωπικού ξεκινά από την Αιολική Συνεταιριστική Τράπεζα, της οποίας -όπως πληροφορούµαι- µέρος των
εργαζοµένων ήδη µε ένα ειδικό καθεστώς έχουν ενταχθεί στο
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προσωπικό της Εθνικής Τράπεζας.
Βεβαίως, σε αυτήν τη ρύθµιση δεν µπορούν να εξαιρεθούν τα
πυρόπληκτα µε την εγγύηση του δηµοσίου που κατέπεσε από
µηνός Ιανουαρίου του 2013.
Και βεβαίως, στις ρυθµίσεις των εκατό δόσεων είναι αυτονόητο ότι µετά την εγκύκλιο της Γενικής Γραµµατέως Εσόδων
δεν µπορεί να εξαιρεθεί και η καταβολή του ΕΝΦΙΑ.
Τέλος, θέλω να µιλήσω για ένα λεπτό για το κράτος των τραπεζών, κύριε Υπουργέ. Δεν είµαστε καθόλου ικανοποιηµένοι µε
τον τρόπο µε τον οποίο έχουν ανταποκριθεί στις µέχρι σήµερα
νοµοθετικές πρωτοβουλίες:
Έχει ψηφιστεί από το 2004 ο νόµος για τα πανωτόκια που δεν
επιτρέπει διεκδίκηση, πέραν του διπλάσιου του κατ’ αρχήν κεφαλαίου, είσπραξης και σήµερα διαπιστώνουµε να απαιτούν δεκαπλάσια του αρχικού κεφαλαίου.
Τι συµβαίνει µε το ακατάσχετο το οποίο έχουµε νοµοθετήσει
και αφορά για παράδειγµα τις ενισχύσεις από τα ευρωπαϊκά κονδύλια; Συνεχίζουν να τα κατακρατούν.
Τι συµβαίνει και πώς ελέγχονται αναφορικά µε τις ανενεργές
καταθέσεις; Είναι αυτά που µας λένε;
Τι συµβαίνει µε τις καταθέσεις που έχουν δεσµευθεί στο πλαίσιο εισαγγελικών ερευνών; Αυτά δεν πρέπει να αποτελέσουν αντικείµενο διαχείρισης της ίδιας της πολιτείας και όχι προνόµιο
των τραπεζών;
Ποιος θα πληρώσει για τα δάνεια τα οποία έδωσαν οι συστηµικές τράπεζες έξω από κάθε κανόνα που ορίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος;
Και τέλος, τι έχουµε να πούµε στους δεκαπέντε χιλιάδες Έλληνες µικροοµολογιούχους, πάνω στη δυστυχία των οποίων κυρίως επιχειρεί να ασελγήσει η Αξιωµατική Αντιπολίτευση;
Οφείλουµε εµείς µε έναν ξεκάθαρο τρόπο να δώσουµε απάντηση στους ανθρώπους αυτούς, ότι σε συγκεκριµένο χρόνο η ελληνική πολιτεία αναγνωρίζοντας τη ζηµία που υπέστησαν εµπιστευόµενοι το κράτος, θα τύχουν της αρωγής και της αποκατάστασης.
Τέλος, κύριε Υπουργέ Δικαιοσύνης, –και κλείνω- θέλω να σας
επισηµάνω ότι µεγάλος ντόρος γίνεται τελευταία µε τα δηµοσιεύµατα στο capital.gr και αλλού για αυτόν τον περίφηµο Έλληνα
τραπεζίτη της Ζυρίχης στο πελατολόγιο του οποίου –αναφέρουν
τα δηµοσιεύµατα- υπάρχει πληθώρα επιχειρηµατιών, εφοπλιστών, εκδοτών, εργολάβων, πολιτικών που µπερδεύονται σε διαδικασία ξεπλύµατος µαύρου χρήµατος προερχόµενου από µίζες
για εξοπλιστικά και άλλα. Έχει ήδη ή θα έπρεπε ήδη ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου να έχει διατάξει τουλάχιστον µία προκαταρκτική.
Και τέλος, τι γίνεται µε τις εξίµισι χιλιάδες off shore εταιρείες
από τις οποίες το Υπουργείο Οικονοµικών κατόρθωσε κατ’ ευφηµισµό µέχρι σήµερα να έχει ελέγξει µόνο τις πενήντα και έχει
εισπράξει αυτά τα πενήντα εκατοµµύρια ευρώ;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Νταβλούρο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΤΑΒΛΟΥΡΟΣ: Εκεί έχουµε πολλά να διεκδικήσουµε. Και είναι χρέος και ευθύνη της ελληνικής πολιτείας να κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση συντεταγµένα.
Ως προς την τροπολογία µε αριθµό 1960, κύριε Υπουργέ, που
αφορά τον επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, Προέδρου της
Ελεγκτικής Επιτροπής Αστικής Ευθύνης αιρετών προβλεπόµενη
από το άρθρο 141 του ν.3463/2006, θεωρώ ότι είναι επιβεβληµένη η χορήγηση παράτασης της θητείας του για το αναγκαίο
εκείνο διάστηµα που θα ολοκληρωθούν οι εκκρεµείς υποθέσεις
τις οποίες ερευνά.
Άλλως, πώς; Θα δώσουµε συγχωροχάρτι σε εναγόµενους εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης και θα χαθούν δεκάδες εκατοµµύρια ευρώ από το ελληνικό δηµόσιο.
Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Τον λόγο έχει
ο κ. Τσούκαλης.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, η πρόταση που
έκανα προηγουµένως φαίνεται ότι απέδωσε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Το Προεδρείο
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ακούει. Η Κυβέρνηση δεν ακούει.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Μόλις τώρα λάβαµε την τελευταία
τροπολογία.
Θέλω να απευθυνθώ στον κύριο Υπουργό και να πω το γνωστό: «Και εσύ Βρούτε;».
Κύριε Υπουργέ, είναι δική σας η τροπολογία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Έλεος!
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Δεν µπορούσατε τουλάχιστον εσείς
να ενηµερώσετε εγκαίρως και να πείτε ότι θα σας αποστείλω µία
τροπολογία η οποία έχει αυτό το περιεχόµενο, ούτως ώστε να
είµαστε στοιχειωδώς ενήµεροι.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας, και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Θα σας πω.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Και µη µου πείτε ότι είναι τεχνικού
περιεχοµένου η τροπολογία, ότι αφορά τον οργανισµό του
Υπουργείου και µάλιστα ένα προεδρικό διάταγµα που εκδόθηκε
πρόσφατα, το 2014. Σηµαίνει ότι δεν είναι και τόσο επείγουσα.
Απλώς το αναφέρω, γιατί πλέον, κυρία Πρόεδρε υφιστάµεθα
το µαρτύριο της σταγόνας. Και καλή διάθεση να έχουµε, να τοποθετηθούµε επί της ουσίας των τροπολογιών, δεν µας επιτρέπει
η δεοντολογία να ψηφίσουµε όσες τροπολογίες έρχονται εκπρόθεσµα. Και το δηλώνουµε εκ των προτέρων για να είµαστε καθαροί απέναντι σε όλους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Τον λόγο έχει
η κ. Κωνσταντοπούλου για δύο λεπτά παρακαλώ.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, επειδή πριν µιλήσατε για ευπρέπεια θα ήθελα
να σας πω ότι είναι θεσµική απρέπεια αυτό που κάνετε.
Μετά από τις διαµαρτυρίες όλων για την αδιανόητη και κατάπτυστη πρακτική της Κυβέρνησης εν κρυπτώ να εισάγει τροπολογίες επί τροπολογιών και ντροπολογίες επί ντροπολογιών,
µετά τη δική σας πραγµατικά ένοχη σιωπή –διότι δεν έχετε ανοίξει το στόµα σας επί της ουσίας σε όλη τη συνεδρίαση- µετά τη
σιωπή σας όταν σας ρώτησα δύο φορές τι είναι οι δύο προηγούµενες εκπρόθεσµες τροπολογίες –τις προσυπογράφετε όλες και
τις κρύβετε- µετά την εισήγηση του κ. Ψύρρα, η οποία θα µου
επιτρέψετε να πω ότι ήταν άκρως επιµορφωτική για όλους –τα
τελευταία χρόνια έχουµε χίλιες εννιακόσιες ογδόντα τροπολογίες και όλοι έχουµε συνείδηση πόσες διατάξεις και εκατοντάδες
προβλέψεις περιέχουν αυτές οι τροπολογίες- µας εκτοξεύετε
πάλι κρυφά και πάλι σιωπώντας µία τροπολογία του Υπουργείου
σας µε την οποία τροποποιείτε τι;
Τροποποιείτε τον οργανισµό του Υπουργείου. Αυτόν που θεσπίζετε µε προεδρικό διάταγµα για να έχει αυξηµένες εγγυήσεις
κύρους, αυτόν που τροποποιήσατε µε άλλη τροπολογία στο προηγούµενο νοµοσχέδιο του κ. Μητσοτάκη, έρχεστε τώρα ξανά να
τον τροποποιήσετε και δεν εξηγείτε τίποτα.
Εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω, έτσι εντελώς δειγµατοληπτικά,
ας πούµε, γιατί για τα συγχρηµατοδοτούµενα έργα µεταφέρεται
η αρµοδιότητα από τη Διεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών από
το Τµήµα Προϋπολογισµού και Κρατικών Ενισχύσεων στο Τµήµα
Διαχείρισης και Παρακολούθησης Συγχρηµατοδοτούµενων Έργων; Αυτό αφορά διαχείριση χρηµάτων. Τι έχει συντρέξει τόσο
κατεπείγον που θέλετε να το εντάξετε κατ’ αυτόν τον τρόπο, εν
κρυπτώ, σε µια νέα τροπολογία;
Κυρία Πρόεδρε, απλώς να σας πω ότι το Σάββατο επισκεφτήκαµε µε τον Αλέξη Τσίπρα το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας του
«18 Άνω». Ουσιαστικά είναι µονάδα, κύριε Υπουργέ, -οφείλατε
να το γνωρίζετε γιατί έχετε και κάποιες διατάξεις εδώ συναφείς
µε τα κέντρα απεξάρτησης- η οποία εγγυάται την εκπαίδευση
των εξαρτηµένων ανθρώπων που απεξαρτώνται και διεκδικούν
πίσω τη ζωή τους. Ξέρετε τι κόστος έχει; Έχει κόστος 6.000 ευρώ
το χρόνο. Αυτά τα 6.000 ευρώ τον χρόνο δεν τα δίνετε, ούτε βέβαια είδαµε να προσγειώνεται καµµία κατεπείγουσα τροπολογία
επ’ αυτού. Αλλά, αντίθετα µαγειρεύετε την οικονοµική διαχείριση, σαν µπαγαπόντηδες, και προσγειώνετε στη Βουλή αεροπλανικές τροπολογίες οι οποίες δηµιουργούν µείζονα ερωτηµατικά.
Κυρία Πρόεδρε, εκ µέρους της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης,
ζητώ αύριο στη Διάσκεψη των Προέδρων να τεθεί το ζήτηµα ότι
τέτοιου είδους τροπολογίες, που έρχονται µε αυτόν τον τρόπο,
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εκπρόθεσµες και που κατά τον Κανονισµό της Βουλής δεν επιτρέπεται να συζητιούνται, πρέπει να πάψουν να συζητιούνται.
Πρέπει να τελειώσει αυτή η διαδικασία γιατί πραγµατικά θα γίνει
αυτό που ειπώθηκε προηγουµένως. Ο εθισµός στις διαδικασίες
εκτροπής οδηγεί στην πλήρη φαλκίδευση της δηµοκρατικής νοµιµότητας. Και αυτή είναι πια η θεσµοποίηση της εκτροπής.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Πρέπει να σας
πω ότι το Προεδρείο δεν έχει ιδιαίτερη αρµοδιότητα στον χειρισµό ιδιαίτερα των εκπρόθεσµων τροπολογιών. Το Προεδρείο
διεκπεραιώνει και παρακολουθεί τη συζήτηση. Οι υπηρεσίες του
Προεδρείου, δηλαδή η γραµµατεία του Προεδρείου, ας τη χαρακτηρίσω έτσι, αναγκάζεται να δέχεται και τις εκπρόθεσµες.
Είναι θέµα της Βουλής να τις ψηφίζει ή όχι.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι, γι’ αυτό είπα για τη Διάσκεψη των Προέδρων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Στη Διάσκεψη
των Προέδρων, το ξέρετε καλά, επανειληµµένα και συνάδελφοί
σας της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και άλλα µέλη της Διάσκεψης των Προέδρων έχουµε κάνει συζήτηση. Και ο κ. Μεϊµαράκης
το έχει δεχθεί και έχει κάνει την παράστασή του στον Πρωθυπουργό, απ’ ό,τι µας έχει πει, και τον πιστεύουµε. Θα γίνει και
αύριο µία συζήτηση γιατί όντως σήµερα παραείναι το φαινόµενο
έντονο.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Κυρία Πρόεδρε, ζητώ τον λόγο για ένα
λεπτό µόνο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Τον λόγο έχει
ο κ. Δρίτσας.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Ακριβώς, επικαλούµαι τις αποφάσεις και τα µηνύµατα που έχει
στείλει η Διάσκεψη των Προέδρων η οποία δεν έχει απλώς ζητήσει από την Κυβέρνηση να σταµατήσει αυτό το φαινόµενο, αλλά
έχει διαµηνύσει και διά του Προέδρου του Σώµατος και των Αντιπροέδρων -έχει κατ’ επανάληψη διατυπωθεί µε αυτόν τον τρόπο στην Αίθουσα αυτή- ότι η Βουλή των Ελλήνων δεν αποδέχεται
αυτήν την κυβερνητική πρακτική. Αυτό είναι το καθαρό µήνυµα
της Διάσκεψης των Προέδρων.
Αν διά του εκβιασµού και διά της κυβερνητικής πλειοψηφίας,
υποκριτικά –γιατί και στη Διάσκεψη των Προέδρων υπάρχει κυβερνητική πλειοψηφία- εµφανίζεται το Σώµα της Βουλής µε δύο
πρόσωπα, διά αυτής της φαλκίδευσης της πραγµατικής και γνήσιας εκφρασµένης τοποθέτησης του ελληνικού Κοινοβουλίου,
τότε αναλάβετε τις ευθύνες σας.
Εµείς όχι µόνο δεν πρόκειται να συνεχίσουµε να ανεχόµαστε
αυτού του είδους την πρακτική, αλλά θα πάψουµε να ψηφίζουµε
-ούτε υπέρ ούτε κατά ούτε παρών- και θα προσπαθήσουµε σε
διαβούλευση και µε όλα τα κόµµατα της αντιπολίτευσης να
υπάρξει ένα σταθερό µέτωπο, να σταµατήσει αυτή η ασχηµία.
Δεν υπάρχει καµµία δικαιολογία πλέον, ούτε θεσµική ούτε πολιτική ούτε νοµοθετική ούτε πρακτική ούτε τίποτα! Πρόκειται για
µία νοοτροπία αυταρχισµού, που η Κυβέρνηση θεωρεί το Κοινοβούλιο ιδιοκτησία της.
Καλώ την Κοινοβουλευτική Οµάδα της Νέας Δηµοκρατίας και
του ΠΑΣΟΚ να πάψουν να ανέχονται τέτοιες προσβολές. Σας
χρησιµοποιούν και σας κάνουν να µην έχετε αξιοπρέπεια! Επιτέλους αντιδράστε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστώ.
Κύριε Καραγκούνη, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ.
Δεν θέλω να κριτικάρω αυτά που είπε ο κ. Δρίτσας, αυτές τις
ανοίκειες φράσεις εναντίον των Βουλευτών της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Ανοίκειες πρακτικές υπάρχουν, δεν
υπάρχουν «ανοίκειες φράσεις»!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ: Εγώ δεν διαφωνώ µε το να
υπάρχει ένας εξορθολογισµός, πραγµατικά, στο πώς έρχονται
και συζητούνται οι τροπολογίες.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Μεταρρύθµιση!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ: Εγώ το έχω πει πάρα πολλές φορές, είµαι υπέρ ενός ζωντανού Κοινοβουλίου. Από τη στιγ-
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µή που θα υπάρχουν προβλήµατα, καλό είναι να έρχονται τροπολογίες αν επιλύουν προβλήµατα και αν βεβαίως δικαιολογούνται από τους Υπουργούς ότι πρέπει να έρθουν οι συγκεκριµένες
τροπολογίες.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Κι εµείς πώς θα τις επεξεργαστούµε;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ: Αρκεί, κύριε Δρίτσα, να
υπάρχει και ο σχετικός χρόνος -έχετε δίκιο- να τις επεξεργαστούµε, να τις διαβάσουµε και να τοποθετηθούµε. Αύριο έχουµε
µία ολόκληρη συνεδρίαση. Πάνω από τριάντα Βουλευτές θα τοποθετηθούν. Έχουν τη δυνατότητα σήµερα να κοιτάξουν πολύ
καλά τις τροπολογίες και να τοποθετηθούν.
Δεν θα διαφωνήσω στην αρχική σας σκέψη, αλλά -σας το έχω
πει πάρα πολλές φορές- σας έχω καταθέσει αρκετές δεκάδες
τροπολογίες που Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ έφεραν το τελευταίο
διάστηµα σε διάφορα νοµοσχέδια, εκπρόθεσµες τροπολογίες σε
άσχετα νοµοσχέδια, ακολουθώντας ακριβώς την ίδια πρακτική.
Κοιτάξτε βεβαίως και τη δική σας λογική και µετά να συζητήσουµε.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Και απορρίπτονται συλλήβδην!
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Έγινε καµµία δεκτή;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ: Πάντως σας έχω καταθέσει πάνω από δέκα τροπολογίες που φέρατε, έχω πει και τα ονόµατα των Βουλευτών, άσχετες τροπολογίες σε άσχετα νοµοσχέδια και εκπρόθεσµες.
Ευχαριστώ.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, αυτήν την ώρα έρχεται κι άλλη τροπολογία!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριοι συνάδελφοι, σας παρακαλώ, θα κλείσω τη συνεδρίαση!
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο
για ένα λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Όχι, κυρία Χρυσοβελώνη, ξέρω την παρατήρησή σας και είναι αυτονόητη.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Ο κ. Καραγκούνης είναι και νοµικός, δεν θα έπρεπε να τα λέει αυτά!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριοι συνάδελφοι, θα κλείσω τη συνεδρίαση. Μετά από την κ. Μακρή θα
κλείσει η συνεδρίαση.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΣΣΗΣ: Θα ήθελα κι εγώ τον λόγο, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ναι, θα σας
τον δώσω αµέσως µετά την κ. Μακρή.
Απλώς όσο είναι ανοιχτή η συνεδρίαση κατατίθενται τροπολογίες, έλεος!
Κυρία Μακρή, έχετε τον λόγο.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κύριε Καραγκούνη, είχε υπογράψει και εσάς
ο πατέρας σας, όπως στα αδέρφια σας, για να σπουδάσετε στα
ελληνικά πανεπιστήµια, ενώ σπουδάζατε στο εξωτερικό; Σας
ερωτώ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ: Εγώ σπούδασα στο εξωτερικό; Στη Νοµική Αθηνών σπούδασα.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Η σηµερινή συζήτηση των αποφάσεων πλαίσιο για τη λειτουργία της δικαιοσύνης µονοπωλείται από το µασκαρεµένο σε τροπολογία νοµοσχέδιο για τα κόκκινα δάνεια. Και
λέω «µασκαρεµένο», γιατί προφανώς ο κ. Δένδιας δεν θεωρεί τον
διάδοχό του, κ. Σκρέκα, αρκετά ικανό για να υποστηρίξει το νοµοσχέδιο. Γιατί ο κ. Δένδιας πιθανόν φοβάται µη χάσει τη δόξα
ενός τέτοιου νοµοθετήµατος. Αυτά βέβαια είναι εικασίες. Ωστόσο, όλοι ακούσαµε για την εισβολή του νυν Υπουργού Εθνικής
Άµυνας στην επιτροπή για να ανακοινώσει τη «σοφία» που ο ίδιος
κατέθεσε. Είναι γνωστό ότι η συγκυβέρνησή σας δεν σέβεται διαδικασίες και θεσµούς.
Ας περάσουµε όµως στην ουσία των νοµοθετηµάτων. Και χρησιµοποιώ πληθυντικό αριθµό γιατί πρόκειται για δύο τουλάχιστον
νοµοσχέδια. Στο θέµα της δικαιοσύνης φέρατε τρεις κακοµεταφρασµένες αποφάσεις πλαίσιο. Ακούσαµε και στην Επιτροπή
αλλά και στην Ολοµέλεια την αποτυχία ενσωµάτωσής τους µε
ορθό τρόπο στο εθνικό δίκαιο. Σας απασχόλησαν τρία και πλέον
χρόνια και καταφέρνετε να µεταφέρετε την αρµοδιότητα έκδοσης από την Εισαγγελία Εφετών στην Εισαγγελία Πρωτοδικών,
χωρίς βέβαια ορθολογική εξήγηση.
Ακούσαµε, ακόµα, στην επιτροπή ότι συγχέεται το αδίκηµα της
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απαγωγής µε αυτό της αρπαγής. Δεν θα επεκταθούµε άλλο,
µήπως υποπέσετε σε ευρύτερη σύγχυση, όπως φοβόµαστε, και
καταργήσετε πάλι κάποιο άρθρο του Ποινικού Κώδικα, ώστε να
παύσουν οι ποινικές διώξεις, να αρχειοθετηθούν οι υποθέσεις
και έτσι να απελευθερωθούν καταδικασθέντες.
Ας περάσουµε, λοιπόν, στο θέµα της περίφηµης τροπολογίας
για τα κόκκινα δάνεια. Οι αποτυχηµένοι τραπεζίτες θα κάνουν
κουµάντο στους επιχειρηµατίες που κατέστρεψαν µε την τεχνητή
έλλειψη ρευστότητας. Οι τραπεζίτες που εισέπραξαν το 100% ή
και περισσότερο σε ορισµένες περιπτώσεις της αξίας των επιχειρήσεών τους από το δηµόσιο και έπρεπε να έχουν αυτή τη
στιγµή απολυθεί. Οι τραπεζίτες που αφήσατε να λαµβάνουν τις
υποτιθέµενες ενέσεις ρευστότητας για την αγορά από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, να τις κρατούν, για να βγαίνετε και
να καυχιέστε για την επιτυχία των stress tests. Οι τραπεζίτες, βέβαια, που µετέφεραν τα δισεκατοµµύρια ευρώ σε υπεράκτιες
των νησιών Καϋµάν και αναφέροµαι στην περίπτωση της Eurobank. Εάν την αγνοείτε, µπορείτε να ρωτήσετε τον κ. Χαρδούβελη που θήτευσε στη συγκεκριµένη τράπεζα. Ανεξαρτήτως βέβαια επιτυχίας της θητείας του, κάτι µπορεί να έχει καταλάβει!
Οι τραπεζίτες που αποκαταστάθηκαν για τις ζηµιές από το PSΙ,
σε αντίθεση βέβαια µε τους µικροοµολογιούχους, οι οποίοι ενώ
εµπιστεύτηκαν το κράτος, εσείς τους ληστέψατε. Και σαν να µην
έφθανε αυτό, αντί να τους αλλάξετε –εννοώ τους τραπεζίτες- και
να πάρετε τη διοίκηση των τραπεζών, τους επιβραβεύσατε και
από πάνω για την αποτυχία τους. Δώσατε στη σχεδόν χρεοκοπηµένη Τράπεζα Πειραιώς του κ. Σάλλα την καλή Αγροτική και
τις κυπριακές τράπεζες. Ύστερα, τους χαρίσατε και τους φόρους µεταβίβασης των ακινήτων, κοντά δηλαδή στα 350 εκατοµµύρια ευρώ. Φθάσατε να τροποποιήσετε µέχρι και τον Αστικό
Κώδικα και του χαρίσατε και τις υποχρεώσεις των τραπεζών που
συγχωνεύτηκαν.
Χαρίζετε δισεκατοµµύρια ευρώ και έρχεστε και ρωτάτε την Αντιπολίτευση από πάνω πού θα βρει τα λεφτά, για να αυξήσει µισθούς και συντάξεις και να επανεκκινήσει την οικονοµία. Και εγώ
σας απαντώ ότι θα κόψει τα δωράκια στους τραπεζίτες, στους
εργολάβους και στους ολιγάρχες αυτής της χώρας. Θα επιδοτήσει την υγιή επιχειρηµατικότητα, τις µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις, αυτές που και οι ιδιοκτήτες και οι εργαζόµενοι αφήνουν
τα χρήµατά τους στη χώρα, όχι στις πολυεθνικές. Αυτά, βέβαια,
εσείς δεν τα καταλαβαίνετε.
Αφού, λοιπόν, κάνατε τόσα δώρα στους τραπεζίτες, τώρα τους
δίνετε τη δυνατότητα να κάνουν κουµάντο στους επιχειρηµατίες
που εσείς καταστρέψατε µε την πολιτική λιτότητας που ακολουθείτε. Με την τροπολογία σας οι τράπεζες καθορίζουν τι θα κάνει
ο δανειολήπτης µε την περιουσία του. Ενώ, δηλαδή, όπως είπαµε, εσείς τους σβήσατε τα χρέη χωρίς καµµία συνέπεια, αυτές
θα εκποιούν την περιουσία, θα καθορίζουν τις πληρωµές προς
την εφορία και τα ασφαλιστικά ταµεία όσων τους χρωστάνε.
Αυτή, βέβαια, η λογική, όπως καταλαβαίνετε και ο ίδιος, εκφεύγει
των ορίων της βλακώδους αποτυχίας που χαρακτηρίζει τη συγκυβέρνησή σας και αγγίζει και όρια πια της τραγωδίας.
Μιας και µιλάµε για αποτυχία, βλέπουµε την τροπολογία µε γενικό αριθµό 1976 και ειδικό 128. Το γράφετε, βέβαια, συγκεκαλυµµένα, για να µην φανεί το µέγεθος της αποτυχίας του κ.
Χατζηδάκη, αυτού που είχε αναπτύξει εµµονή καταδίωξης προς
τους ανθρώπους των λαϊκών αγορών, αυτού που µε νοµοσχέδιο
έδινε αρµοδιότητες στον Οργανισµό Λαϊκών Αγορών Αθήνας και
Θεσσαλονίκης και µε το ίδιο νοµοσχέδιο τους καταργούσε µε
τροπολογία. Γιατί; Γιατί είπαν την αλήθεια, γιατί είπαν ότι τα
µέτρα Χατζηδάκη οδηγούν τις λαϊκές σε κλείσιµο υπέρ των σουπερµάρκετ. Δεν σας άρεσε η αλήθεια και έτσι καταργήσατε τους
οργανισµούς. Τώρα διαπιστώνετε ότι δεν γίνεται δουλειά και
τους δίνετε παράταση, όπως δίνετε παράταση και στις άδειες
των παραγωγών και των εµπόρων, γιατί καταλάβατε επιτέλους
ότι οι απαιτήσεις Χατζηδάκη είναι τουλάχιστον ανεδαφικές, γιατί
δεν ισχύουν για όλους, για να µη θυµηθούµε βέβαια και το Μέγαρο Μουσικής.
Περιµένουµε από τον κ. Γιακουµάτο µέσα στους επόµενους
δύο µήνες να πάρει µια γενναία απόφαση και να καταργήσει το
νόµο-έκτρωµα Χατζηδάκη για τις λαϊκές αγορές. Περιµένουµε να
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πάψετε να κρατάτε σε πολιτική οµηρία τους ανθρώπους, οι
οποίοι µατώνουν στο λιοπύρι και στο αγιάζι για ένα µεροκάµατο
και περιµένουµε βέβαια και µια ουσιαστική νοµοθετική πρωτοβουλία επίλυσης του θέµατος των λαϊκών αγορών.
Για τα τρία βασικά θέµατα στα οποία αναφέρθηκα, δηλαδή τα
κόκκινα δάνεια, την αποζηµίωση των ιδιωτών οµολογιούχων και
το θέµα του πλειστηριασµού των περιουσιακών στοιχείων των
δανειοληπτών, έχω συνυπογράψει µε ανεξάρτητους Βουλευτές
τροπολογίες που λύνουν τα προβλήµατα πολύ καλύτερα από τις
δικές σας προτάσεις ή ανακουφίζουν τουλάχιστον µέχρι να
απαλλαγούµε από τη διακυβέρνησή σας µέσω βέβαια εκλογών.
Ζούµε στη χώρα όπου οι ζηµιές των τραπεζών κοινωνικοποιήθηκαν, τα κέρδη τους ιδιωτικοποιήθηκαν, στη χώρα µε εθνικοποιηµένες ουσιαστικά τράπεζες που λειτουργούν όµως υπό
ιδιωτικό µάνατζµεντ, στη χώρα που ιδιώτες µάνατζερ της δεξιάς
Κυβέρνησης -µε το σοσιαλιστή συνεργό της- αρπάζουν τα σπίτια
των πολιτών, όπως ενηµερώθηκα πριν από λίγο ότι συµβαίνει
αυτή τη στιγµή στο Περιστέρι µε το σπίτι µιας εβδοµηντάχρονης.
Συγχαρητήρια! Πρέπει να είστε πολύ περήφανοι για την πολιτική
που ασκείτε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Κασσή,
έχετε του λόγο για δύο λεπτά.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κυρία Πρόεδρε, µπορώ να έχω
τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Όχι άλλο, κυρία Κωνσταντοπούλου.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Μα, δεν είναι δυνατόν!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Μα, το είπαµε.
Τα ίδια θα πούµε; Έδωσα τον λόγο στον κ. Κασσή.
Κύριε Κασσή έχετε τον λόγο.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Δώστε µου σας παρακαλώ τον
λόγο για ένα λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Κασσή,
έχετε τον λόγο.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Δώστε µου σας παρακαλώ τον
λόγο.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΣΣΗΣ: Δώστε τον λόγο, κυρία Πρόεδρε.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ο κ. Κασσής δεν είναι καν στον
κατάλογο, κυρία Πρόεδρε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Πέραν του καταλόγου, είναι και ως εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ εδώ ο κ. Κασσής.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Είναι εκπρόσωπος; Όχι.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΣΣΗΣ: Και στον κατάλογο είµαι, κυρία Πρόεδρε
και εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ είµαι!
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Σας παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Έδωσα τον
λόγο στον κ. Κασσή.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΣΣΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, δώστε τον λόγο να τελειώνουµε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ησυχάστε,
κύριε Κασσή. Αφού βλέπετε ότι σας δίνω τον λόγο.
Θα µιλήσετε και εσείς µετά, κυρία Κωνσταντοπούλου.
Κύριε Κασσή, έχετε τον λόγο.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΣΣΗΣ: Σας παρακαλώ, κυρία Γραµµατέα, δώστε
στην κυρία λίγο τον κατάλογο για να τον διαβάσει και να τον διαβάσει καλά και να σταµατήσει να κάνει συνέχεια παρατηρήσεις.
Κυρία Πρόεδρε, όσον αφορά το διαδικαστικό των τροπολογιών, θεωρώ ότι αυτά που ακούγονται µάς προσβάλλουν όλους
ως Βουλευτές. Είµαι από τους Βουλευτές αυτούς που είτε είµαι
αγορητής είτε είµαι εκπρόσωπος είµαι παρών στο Κοινοβούλιο
και όχι µόνο τις ηµέρες αυτές που έχω µικρόφωνο στα χέρια,
όπως κάνουν κάποιοι.
Άρα από τις δεκαέξι τροπολογίες οι οποίες έχουν κατατεθεί,
οι έξι είναι υπουργικές, οι τρεις είναι Βουλευτών της συγκυβέρνησης και οι δεκατρείς είναι της Αντιπολίτευσης, εκ των οποίων
µε µεγάλο µέρος –αν θέλετε- εγώ ως Βουλευτής του Κοινοβουλίου συµφωνώ. Αντί να κουβεντιάσουµε τις τροπολογίες από
πλευράς της Αντιπολίτευσης γιατί δεν γίνονται αποδεκτές, όπως
η τροπολογία των Ανεξαρτήτων Βουλευτών και της ΔΗΜΑΡ που
έχουν να κάνουν µε τα κόκκινα δάνεια, τι κάνουµε; Δυστυχώς,
κάποιοι δεν θέλουν να γίνει αυτό επειδή δεν έχουν τι να απαντή-
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σουν στην τροπολογία για τα κόκκινα δάνεια. Εδώ φαίνεται η γύµνια της Αντιπολίτευσης και ειδικότερα της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κυρία Κωνσταντοπούλου, έχετε τον λόγο.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κυρία Πρόεδρε, επειδή υπάρχουν όρια σε όλα, εγώ θα καταθέσω στα Πρακτικά αυτό το έγγραφο, γιατί είναι ενδιαφέρον πώς µπορεί και ο κατάλογος
ακόµη να αλλάζει µε έναν τρόπο ανεξήγητο. Έχω στα χέρια µου
στην εκτύπωση του καταλόγου από τον χρόνο, κατά τον οποίο
µιλούσε ο κ. Μπασιάκος. Δεν υπάρχει µέχρι και τον κ. Αποστόλου
-που είναι εικοσιπέντε οµιλητές µετά από αυτούς που έχουν µιλήσει- ούτε ένας Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Αυτό επισηµάνθηκε …
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΣΣΗΣ: Έκανα «γλείψιµο» για µε εγγράψουν! Αυτό
για να δείτε τη γύµνια σας!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Κασσή,
το Προεδρείο θα το έλεγε αν δεν ήσασταν γραµµένος. Είστε!
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΣΣΗΣ: Αφαιρέστε της τον λόγο, κυρία Πρόεδρε,
γιατί δεν γράφτηκα παράνοµα!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Μα, δεν λέµε
για σας τώρα.
Κυρία Κωνσταντοπούλου, για τροπολογία µιλάµε τώρα. Μην
ασχολείστε µε τον κ. Κασσή. Θέλετε να πείτε για την τροπολογία;
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΣΣΗΣ: Για µένα όµως µιλάει!
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κυρία Πρόεδρε, …
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΣΣΗΣ: Αφαιρέστε τον λόγο! Θα µας κάνει υποδείξεις για το πώς και πότε θα µιλάµε!
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Την τελευταία φορά που µε
αυτόν τον τρόπο εκτραπήκατε, βγήκατε σε πανελλήνιας εµβέλειας τηλεοπτικό δίκτυο και κλαίγατε και ζητάγατε συγγνώµη.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΣΣΗΣ: Άστο κλάψιµο τώρα! Θα κλάψω εγώ για
σένα;
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Χαρακτηρίζεστε από την συµπεριφορά σας.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΣΣΗΣ: Θεωρώ προσβολή προς τον εαυτό µου που
κάθοµαι και σας ακούω!
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Να τα πείτε αρµοδίως. Σας είπα.
Κυρία Πρόεδρε, …
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΣΣΗΣ: Εµείς φταίµε που καθόµαστε και σας
ακούµε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Δεν φωνάζουν
έτσι, κύριε Κασσή!
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΣΣΗΣ: Είµαι εγγεγραµµένος, κυρία Πρόεδρε!
Έλεος!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Δεν το είπα;
Γιατί φωνάζετε έτσι;
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΣΣΗΣ: Να της κόψετε τον λόγο!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας έδωσα τον
λόγο να µιλήσετε, κύριε Κασσή;
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΣΣΗΣ: Άντε να τελειώνουµε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Λοιπόν, ακούστε µε λίγο. Εσάς σας έδωσα τον λόγο και είπατε αυτά που θέλατε και η κ. Κωνσταντοπούλου θα πει αυτό που θέλει. Δεν
γίνεται να φωνάζουµε έτσι.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΣΣΗΣ: Για όνοµα του Θεού, κυρία Πρόεδρε! Με
όλον τον σεβασµό που σας έχω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας παρακαλώ,
κύριε Κασσή.
Τελειώστε, κυρία Κωνσταντοπούλου, παρακαλώ.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Να ξεκινήσω, γιατί δεν έχω µπορέσει να ξεκινήσω.
Το πρώτο που θέλω να κάνω είναι να καταθέσω για τα Πρακτικά τον κατάλογο ως είχε όταν µίλησε ο κ. Μπασιάκος και να
επισηµάνω ότι και όταν µιλούσε ο κ. Στρατούλης δεν υπήρχε κανείς Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ εγγεγραµµένος.
Και επειδή τέθηκε ακριβώς προηγουµένως, κυρία Πρόεδρε, το
ζήτηµα ότι υπάρχουν εκπρόθεσµες τροπολογίες, για τις οποίες
θα θελήσουν ενδεχοµένως να τοποθετηθούν µη εγγεγραµµένοι
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συνάδελφοι, η απάντηση των αρµοδίων υπηρεσιών, των κυριών
υπαλλήλων, ήταν ότι αυτοί θα έχουν τη δυνατότητα να εγγραφούν µόνο για προτασσόµενη δευτερολογία, δηλαδή µόνο για
το µισό της οµιλίας κι επειδή φαίνεται ότι για άλλους ισχύουν
διαφορετικά πράγµατα, όταν είναι κυβερνητικοί Βουλευτές και
για τους Βουλευτές της Αντιπολίτευσης ισχύουν άλλα, εγώ
οφείλω να το πω.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Τώρα, κύριε Υπουργέ, αν πραγµατικά θέλετε να χλευάσετε µε
όλες σας τις δυνάµεις και µε όλα τα µέσα το Κοινοβούλιο, το
έχετε πετύχει. Φέρατε και άλλη τροπολογία. Έχει εξαντληθεί το
περιθώριο διαµαρτυρίας και γελοιοποιείτε τους θεσµούς, κύριε
Αθανασίου. Γελοιοποιείτε τους θεσµούς! Πήρα τον λόγο για την
προηγούµενη τροπολογία σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κυρία Κωνσταντοπούλου, τα έχουµε πει αυτά. Έχουν καταγραφεί τρις.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Μα, είναι νέα τροπολογία του
Υπουργείου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ωραία, εννοείται ότι ισχύουν αυτά που έχετε πει.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Επιτρέψτε µου, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κλείστε, κλείστε.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Στα τριάντα δευτερόλεπτα που
έχω.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ: Έλεος, κυρία Πρόεδρε!
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Είναι ακατανόητο το τι αφορά.
Θα σας διαβάσω τι λέει: «Όλοι οι εµπλεκόµενοι φορείς, δηµόσιες
αρχές, νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, όλοι οι άλλοι δηµόσιοι
φορείς, οφείλουν εντός του ως άνω χρονικού διαστήµατος να
προσαρµόσουν τη σχετική µε την αδειοδότηση των εποπτευοµένων από αυτούς οικονοµικών δραστηριοτήτων νοµοθεσία στις εισαγόµενες µε το παρόν αρχές. Με κοινή απόφαση του Υπουργού
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας κ.λπ..».
Είναι γραµµένη µε τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι ακατανόητο τι
αφορά η έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, που σε
µία γραµµή λέει ότι αφορά τη διαδικασία αδειοδότησης στην
άσκηση οικονοµικών δραστηριοτήτων. Τη φέρνετε, λοιπόν, και
φαίνεται ότι είστε και κλωνοποιηµένος, γιατί ενώ κάθεστε και δεν
έχετε υπογράψει τίποτα ενώπιόν µας, έρχονται βροχή τροπολογίες που έχουν την υπογραφή σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστώ.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Τη φέρνετε, λοιπόν, ουσιαστικά
καγχάζοντας µπροστά στους διαµαρτυρόµενους Βουλευτές της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και της Αντιπολίτευσης εν γένει, που
σας λένε ότι δεν είναι κοινοβουλευτική λειτουργία αυτή. Δεν έχει
όριο αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Τον λόγο έχει
ο κύριος Υπουργός.
Πόσο χρόνο θα χρειαστείτε; Δέκα λεπτά;
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Όχι, δεν θα αναφερθώ
στις τροπολογίες. Μία απάντηση θα δώσω σε ένα λεπτό.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Πότε θα αναφερθείτε στις τροπολογίες;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σταµατήστε
πια!
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Όσον αφορά τους χαρακτηρισµούς της κυρίας συναδέλφου και τώρα και στην προηγούµενη διακοπή που έκανε, τους της επιστρέφω. Αρµόζουν
στην αγωγή της και τον σεβασµό που έχει στο Κοινοβούλιο.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Επί προσωπικού θέλω τον λόγο
γι’ αυτά που είπε.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Τώρα, όσον αφορά τις
τροπολογίες κι εγώ, αν και νέος στο Κοινοβούλιο, πιστεύω ότι
δεν πρέπει να έρχονται πολλές τροπολογίες την τελευταία
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στιγµή. Υπήρχε, όµως, ο χαρακτήρας του κατεπείγοντος. Εάν η
Βουλή δεν θέλει, µπορεί να µην τις ψηφίσει.
Όσον αφορά τις τροπολογίες των άλλων συναδέλφων, έχει
οριστεί ότι θα αναπτυχθούν σήµερα από το µεσηµέρι και µετά
και αύριο το πρωί θα έρθουν όλοι οι Υπουργοί, οι οποίοι έχουν
τις τροπολογίες και δεν ήρθαν σήµερα, να τις υποστηρίξουν.
Όσο για το εκπρόθεσµο, ένα σωρό εκπρόθεσµες υπάρχουν.
Επειδή εγώ δεν κάνω αναφορές προσωπικές, αλλά µια και τίθεται
το θέµα…
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Για την προσωπική αναφορά,
εγώ ζητήσει τον λόγο.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): …θέλω να σας πω,
κυρία Χρυσοβελώνη, ότι και η δικιά σας είναι εκπρόθεσµη.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Τι θέλετε να πείτε; Εγώ είπα για τις
υπουργικές τροπολογίες. Για τις δικές σας τροπολογίες µιλάµε.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Θέλω να κάνω µία διαπίστωση. Δεν είναι η πρώτη φορά που κατατίθενται εκπρόθεσµες
τροπολογίες.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Αυτή είναι η απάντησή σας;
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Όχι, εξηγώ ολοκληρωµένα. Ακούστε την απάντηση ολοκληρωµένα.
Εξηγώ, λοιπόν, ότι δεν είναι η πρώτη φορά που έρχονται εκπρόθεσµες τροπολογίες. Εγώ αυτήν που κατέθεσα, που είναι η
µόνη η οποία αφορά το Υπουργείο, είναι εκπρόθεσµη. Γιατί το
κάναµε, όµως;
Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε τα νέα οργανογράµµατα οι γενικές διευθύνσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης από τέσσερις έγιναν τρεις. Έγινε ο καταµερισµός των
τµηµάτων στις διευθύνσεις, περιορίστηκαν οι διευθύνσεις, περιορίστηκαν τα τµήµατα και στη συνέχεια οι αρµοδιότητες επιµερίστηκαν σε κάθε τµήµα. Ήρθαν οι καινούργιοι γενικοί διευθυντές και αφού έκαναν µία σύσκεψη µεταξύ τους, είπαν ότι για
την καλή λειτουργία του Υπουργείου να γίνουν αυτές οι αλλαγές.
Δεν το θεώρησα τόσο σοβαρό και ουσίας θέµα αυτό, ούτε αλλάζει τίποτα. Απλώς, µερικά τµήµατα από µία διεύθυνση πήγαν
σε κάποια άλλα στην ίδια γενική διεύθυνση, χωρίς να έχει αλλάξει κάτι. Αν νοµίζετε ότι είναι τόσο µεγάλο το ζήτηµα αυτό ή αν
υπάρχει η παραµικρή αιχµή για οτιδήποτε, να την αποσύρω κιόλας και να τη φέρω άλλη φορά.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Υπάρχει, ναι, να την αποσύρετε.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Όσον αφορά αυτό που
λέτε…
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Κύριε Υπουργέ, …
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Κύριε Δρίτσα, δεν τελείωσα. Αφήστε µε να απαντήσω.
Όσον αφορά αυτό που ειπώθηκε και αναφέροµαι στην εισηγητική έκθεση για τη µεταβολή της αρµοδιότητας των δύο τµηµάτων που ανήκουν στη Διεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών,
γράφουµε επί λέξει ότι «η αρµοδιότητα της σύνταξης και υποβολής των δελτίων δαπανών για τα συγχρηµατοδοτούµενα έργα
µεταφέρεται από το Τµήµα Προϋπολογισµού στο Τµήµα Διαχείρισης και Παρακολούθησης των συγχρηµατοδοτούµεναων έργων», το οποίο ιδρύθηκε µε σκοπό να φέρει σε πέρας το σύνολο
όλης της διεκπεραίωσης και υλοποίησης των προγραµµάτων.
Ποιο είναι το πρόβληµα;
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Η προχειρότητα της Κυβέρνησης, κύριε
Υπουργέ.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Αυτό µας το υπέδειξαν
οι ίδιοι οι Γενικοί Διευθυντές ύστερα από σύσκεψη, την οποία
έκαναν. Αυτό είναι το πρόβληµα;
Όσον αφορά την εκπρόθεσµη τροπολογία που ήρθε πριν από
λίγο του Υπουργού Εσωτερικών, του κ. Ντινόπουλου, ακούστε
να δείτε. Πιθανώς να µην είχατε τον χρόνο να τη διαβάσετε και
παρακαλώ να τη µελετήσετε σήµερα.
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ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Μας βάζετε και δουλειά για το
σπίτι;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας παρακαλώ,
κυρία Κωνσταντοπούλου.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Κυρία Κωνσταντοπούλου, αυτός είναι ο σεβασµός που σας είπα. Αρκετά! Κανένας
συνάδελφος του Κοινοβουλίου αυτού δεν κάνει αυτές τις διακοπές και τόσες παρεµβάσεις. Αρκετά!
Κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ να εφαρµόζετε τον Κανονισµό,
εν πάση περιπτώσει. Δεν µπορεί να έχουµε δύο µέτρα και δύο
σταθµά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεχίστε,
κύριε Υπουργέ.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Πρέπει να πω το εξής
για να γίνει αντιληπτό και για να µη δηµιουργούνται εντυπώσεις
και στους συναδέλφους, που δεν πρόλαβαν να δουν την τροπολογία, αλλά και στους τηλεθεατές.
Όταν γίνονται εκλογές βουλευτικές ή του Ευρωκοινοβουλίου,
οι δικαστικοί αντιπρόσωποι ορίζονται από το Α’ Τµήµα του Αρείου
Πάγου. Όταν γίνονται εκλογές δηµοτικές και περιφερειακές, ορίζονται από Πρόεδρο Πρωτοδικών, από τους κατά τόπους προέδρους των πρωτοδικών. Συνέπεσε η προηγούµενη εκλογή να
γίνεται ταυτόχρονα.
Έπρεπε, λοιπόν, να ληφθεί µία νοµοθετική ρύθµιση, την οποία
είχαµε υποδείξει στον τότε Υπουργό Εσωτερικών, ποιος θα ορίσει τους δικαστικούς αντιπροσώπους και τις εφορευτικές επιτροπές για να λυθεί το θέµα. Πέρασε µία τροπολογία, η οποία έλεγε
ότι πρέπει να οριστούν από το Α’ Τµήµα του Αρείου Πάγου.
Γίνονται επαναληπτικές εκλογές τώρα. Δεν έπρεπε να επανέλθουµε στο προηγούµενο καθεστώς, αφού είναι αυτοδιοικητικές,
για να γίνονται οι ορισµοί των εφόρων, των δικαστικών αντιπροσώπων και των µελών της εφορευτικής επιτροπής από τους κατά
τόπους προέδρους των πρωτοδικών; Ε, αυτό γίνεται. Τόσο δύσκολο είναι; Δεν θα ερχόταν αυτή ως κατεπείγουσα, εάν δεν
είχαν βγει αποφάσεις δικαστηρίου, που ακύρωσαν εκλογές και
έχουν ήδη προσδιοριστεί. Δεν είναι κατεπείγουσα; Ποιο είναι το
πρόβληµα; Νοµίζω ότι πολλές φορές µεγαλοποιούµε τα πράγµατα χωρίς λόγο. Αυτά ήθελα να πω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Υπουργέ.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Ήθελα, επίσης, να πω
στην κυρία Μακρή, η οποία ανέφερε ότι δήθεν έγιναν τροπολογίες και δεν ξέρουµε τι γίνεται µε διάφορες τροπολογίες που πιθανόν να ευνοούνται κάποιοι, το εξής: Έχουν ονόµατα όλα. Πείτε
τα ονόµατα, ώστε να το δούµε, να το ελέγξουµε.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Τα είπα, κύριε Υπουργέ.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Δεν είναι δυνατόν να
αφήνουµε σκιές εις βάρος παραγόντων της κοινωνικής και οικονοµικής ζωής του τόπου. Ποια είναι αυτά; Θεωρώ ότι πρέπει να
είµαστε πιο συγκεκριµένοι ή αλλιώς ας µη µιλάµε.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Τα είπα, κύριε Υπουργέ. Δεν µε ακούσατε
καλά. Είπα συγκεκριµένα ονόµατα, αλλά δεν απαντήσατε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κυρία Κωνσταντοπούλου, έχετε τον λόγο.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ.
Κύριε Υπουργέ, το να προσπαθείτε να µετατοπίσετε ένα µείζον
θεσµικό ζήτηµα που είναι ότι ολόκληρη η Αντιπολίτευση και η
Αξιωµατική Αντιπολίτευση –που είναι ο τέταρτος θεσµικός πυλώνας του πολιτεύµατος- διαµαρτύρεται για τον ετσιθελικό τρόπο
µε τον οποίο λειτουργείτε και το να προσπαθείτε να το µετατρέψετε σε προσωπικό θέµα, εκτοξεύοντας προσβολές περί της
αγωγής κάποιου Βουλευτή, νοµίζω ότι αποκαλύπτει την αµηχανία
στην οποία βρίσκεστε.
Για τη δική µου αγωγή δεν σας επιτρέπω ούτε καν να κάνετε
αναφορά. Δεν σας επιτρέπει η δική σας διαδροµή και ιδιότητα.
Θα έπρεπε αυτό και µόνο να σας έχει οδηγήσει σε αυτοπεριορισµό και αυτοσυγκράτηση.
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Εν σχέσει τώρα µε όσα εντελώς προσχηµατικά είπατε για τις
εκπρόθεσµες τροπολογίες, έχω να ρωτήσω αν ο κ. Καϋµενάκης,
ο οποίος είναι Γραµµατέας του Υπουργικού Συµβουλίου, τις έχει
προσυπογράψει όλες. Όταν µπαινόβγαινε ο κ. Μπαλτάκος από
το παρασκήνιο για τις ντροπιαστικές τροπολογίες των ηµερών
του, µας είχατε πει ότι µπαινόβγαινε διότι δεν υπάρχει τροπολογία την οποία δεν υπογράφει ο Γραµµατέας του Υπουργικού Συµβουλίου. Ο κ. Καϋµενάκης, που είναι και πρώην συνάδελφός σας
αρεοπαγίτης, Γραµµατέας του Υπουργικού Συµβουλίου, τις έχει,
αλήθεια, δει και προσυπογράψει όλες αυτές;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Έληξε το προσωπικό θέµα.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Κυρία Πρόεδρε, θα
ήθελα τον λόγο για να απαντήσω επί προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Θα απαντήσετε, κύριε Υπουργέ, βεβαίως. Ορίστε, έχετε τον λόγο.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Κυρία Κωνσταντοπούλου, ούτε η ιστορία µου ούτε η διαδροµή µου, όπως είπατε, ούτε
η αγωγή που έλαβα από το σπίτι µού επιτρέπει να µη σέβοµαι
τους συναδέλφους και όχι µόνο αυτούς, αλλά οποιονδήποτε πολίτη. Αντί να σας πω κάτι άλλο, θα σας πω κάτι που έχει πει ο Σοπενχάουερ: «Για να απαιτείς σεβασµό, πρέπει να τον αποδίδεις».
Κάντε το, επιτέλους!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ορίστε, κύριε
Δρίτσα, έχετε τον λόγο.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Πολύ σύντοµα θέλω να θυµίσω ότι αν δεν υπήρχε η δική µας
πίεση και άλλων κοµµάτων, αλλά τελικά και η συναίνεση του κυρίου Υπουργού, η συνεδρίαση χθες και σήµερα, η συζήτηση
αυτού του νοµοσχεδίου µε όλες τις τροπολογίες θα είχε ήδη
λήξει. Παρ’ όλα αυτά, αυτή η υπερπαραγωγή τροπολογιών σηµαίνει µάλλον ότι «δεν ξέρουν» τα Υπουργεία «πού πάνε τα τέσσερα» και είναι διαλυµένα. Και βγείτε και πείτε το ότι δεν µπορείτε να κάνετε τη δουλειά σας, γιατί το επείγον δεν αιτιολογείται
µεταξύ µεσηµεριού και απογεύµατος της ίδιας ηµέρας, αιτιολογείται για µία εβδοµάδα, για δέκα µέρες. Είναι φανερό αυτό από
τα ίδια τα επιχειρήµατα που χρησιµοποιήσατε, παρουσιάζοντας
αυτές τις –όπως φαίνεται- µάλλον ανώδυνες τροπολογίες που
επιλέξατε να παρουσιάσετε.
Η τροπολογία του Υπουργείου Οικονοµικών, στην οποία αναφέρθηκε πριν από λίγο η κ. Κωνσταντοπούλου, έτσι όπως είναι
διατυπωµένη, πρέπει να ερευνηθεί από το Σώµα.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Είπα ότι θα έρθει ο
Υπουργός Οικονοµικών να την εξηγήσει.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Δεν φθάνει αυτό, κύριε Υπουργέ.
Ένας παλιός κοινοβουλευτικός –είναι ακόµα εν ζωή, καλά να
είναι, χίλια χρόνια να ζήσει, είναι ακόµα ενεργός και δεν ανήκει
στην Αριστερά, δεν ανήκει στον ΣΥΡΙΖΑ- έχει πει σε αυτήν εδώ
την Αίθουσα ότι όταν έρχονται πολλές τροπολογίες και ιδιαίτερα
σε κάποια νοµοσχέδια ορισµένων Υπουργείων –δεν συµπεριλαµβάνεται το δικό σας Υπουργείο σε αυτά- ένα «και» ή ένα κόµµα
µπορεί να σηµαίνουν µερικά δισεκατοµµύρια ή τουλάχιστον εκατοµµύρια ευρώ.
Λάβετε και αυτήν την παράµετρο υπ’ όψιν, λοιπόν, για να µην
σας κατηγορήσουν ευθέως ότι είστε ύποπτοι –ως κυβέρνηση
εννοώ- και ως µηχανισµός, ακόµα και για τη διαρκή αναπαραγωγή σκανδάλων, αλλά τουλάχιστον…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ: Έλεος!
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Δεν έχω άλλα όπλα, κύριε Εκπρόσωπε
της Νέας Δηµοκρατίας! Δεν έχω άλλα όπλα! Έτσι είναι! Όταν έρχεται τέτοιου περιεχοµένου τροπολογία και δεν έχει την τσίπα ο
Υπουργός να τη φέρει στην επιτροπή, να ελεγχθεί µέσα σε ένα
νοµοσχέδιο µε όλη τη δυνατότητα του Κοινοβουλίου και των κοµµάτων να ασκήσουν τον έλεγχό τους και να ψηφίσουν µετά
λόγου γνώσεως, δικαιούµαι απολύτως να πω αυτά τα οποία λέω.
Την ακούσατε τη διατύπωση. Καταλάβατε εσείς τίποτα; Καταλάβατε όµως πολύ καλά ότι έχει οικονοµικό περιεχόµενο.
Είναι απολύτως συνειδητή η τοποθέτησή µου. Είσαστε ύπο-
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πτοι για γκρίζες ζώνες συναλλασσόµενων νοµοθετηµάτων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Δρίτσα.
Τον λόγο έχει η κ. Μαρίνα Χρυσοβελώνη.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, πραγµατικά η επίθεση ορισµένες φορές είναι
η καλύτερη άµυνα και αυτήν την εντύπωση δώσατε σε όσα σας
είπαµε, διότι επιτεθήκατε λέγοντας ότι «και εσείς καταθέσατε µία
εκπρόθεσµη τροπολογία».
Χωρίς, λοιπόν, να θέλω να υποτιµήσω σε καµµία περίπτωση
τις τροπολογίες τις οποίες καταθέτουν Βουλευτές, θα ήθελα να
σας πω –και θα πρέπει να το ξέρετε- ότι οι υπουργικές τροπολογίες είναι τροπολογίες οι οποίες έχουν αυξηµένη σπουδαιότητα
και αυξηµένη βαρύτητα. Υπό την έννοια αυτή δεν υπάρχει καµµία
απολύτως δικαιολογία, παρά µόνον όταν πραγµατικά υπάρχει
λόγος κατεπείγοντος ή επικειµένου κινδύνου να κατατίθενται
υπουργικές τροπολογίες εκπρόθεσµες.
Αυτό σηµαίνει ότι υπάρχει µια απίστευτη προχειρότητα στον
τρόπο µε τον οποίο η Κυβέρνησή σας αντιµετωπίζει σοβαρά θέµατα. Και υπό την έννοια αυτή εµείς αντιτιθέµεθα και σας καλούµε, έστω και τώρα, να σταµατήσετε να εφαρµόζετε αυτήν την
πρακτική και εν πάση περιπτώσει να σταµατήσει αυτός ο απίστευτος κατήφορος και ο ευτελισµός της κοινοβουλευτικής διαδικασίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κυρία Χρυσοβελώνη.
Τον λόγο έχει ο κ. Καραγκούνης.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία
Πρόεδρε.
Πραγµατικά εκπλήσσοµαι, κύριε Δρίτσα. Είναι άλλο πράγµα
να κάνετε κριτική –το είπα και πριν- για τον εξορθολογισµό των
τροπολογιών και το πώς έρχονται και άλλο πράγµα να δείτε αυτά
που λέτε.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Από ένα σηµείο και µετά δεν είναι άλλο
πράγµα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ: Δεν έχουµε τσίπα; Είµαστε
ύποπτοι;
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Βεβαίως είσαστε ύποπτοι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ: Όπως θα έλεγε ο κ. Σκουρλέτης: Είναι όλοι ύποπτοι.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Με τον τρόπο που νοµοθετείτε… Αφού
κρύβεστε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ: Την ίδια λογική ακολουθείτε. Ήθελα να ήξερα, πραγµατικά υπηρετείτε τον κοινοβουλευτισµό;
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Αφού κρύβεστε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ: Υπηρετείτε τη δηµοκρατία;
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Αφού κρύβεστε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Δρίτσα,
αφήστε τον κ. Καραγκούνη να πει αυτά που θέλει.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ: Σας το ανέφερα πριν,
άλλοι τριάντα συνάδελφοί σας θα µιλήσουν αύριο. Υπάρχει άπλετος χρόνος.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Αύριο θα έρθουν τριάντα νέες
τροπολογίες!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ: Είπατε ότι εάν δεν ήσασταν εσείς, δεν θα είχαµε τη δυνατότητα να πάµε σε τρίτη συνεδρίαση. Αυτό είχε αποφασιστεί από τη Διάσκεψη των Προέδρων,
ότι θα υπάρχουν δύο ή τρεις συνεδριάσεις, και όλοι µέσα σε
αυτήν την Αίθουσα είπαµε να υπάρχουν τρεις συνεδριάσεις, για
να δοθεί περισσότερος χρόνος στους Βουλευτές να µιλήσουν
και να τοποθετηθούν και επί των τροπολογιών.
Τι είναι αυτές οι εκφράσεις που έχετε εκτοξεύσει; Πώς είναι
δυνατόν να έχετε φτάσει σε τέτοια παρεκτροπή; Ύποπτοι οι Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ; Όλοι εδώ µέσα είναι
ύποπτοι;
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Είπα για την Κυβέρνηση.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ: Και όλοι όσοι έχετε καταθέσει τις εκπρόθεσµες βουλευτικές τροπολογίες, η κ. Χρυσοβελώνη και όλοι οι συνάδελφοι εδώ µέσα, είναι και αυτοί ύποπτοι;
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ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Βεβαίως, βεβαίως, είσαστε ύποπτοι,
όταν απαγορεύετε το κοινοβουλευτικό έργο. Πώς το λένε;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ: Επιτέλους! Επιτέλους!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Δρίτσα,
σας παρακαλώ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ: Επιτέλους, δείξτε ήθος και
τα υπόλοιπα να τα συζητήσουµε. Επιτέλους, όµως, ήθος µέσα
στην Αίθουσα!
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Κυρία Πρόεδρε, θα
ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ορίστε, κύριε
Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Δεν θέλω να πω κάτι
ιδιαίτερο. Μόνο να πω στην κ. Χρυσοβελώνη ότι ο Κανονισµός
της Βουλής δεν αξιολογεί και δεν ιεραρχεί τις τροπολογίες ανάλογα µε το όργανο από το οποίο προέρχονται, αλλά κατά το περιεχόµενο. Συνεπώς δεν έχει καµµία σηµασία εάν είναι εκπρόθεσµη ή όχι η τροπολογία. Αυτό ήθελα να πω.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Αυτή είναι η απάντησή σας; Αν θεωρείτε ότι αυτή είναι απάντηση….
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχουν διανεµηθεί τα Πρακτικά της Τετάρτης 8
Οκτωβρίου 2014, της Πέµπτης 9 Οκτωβρίου 2014 και της Δευτέρας 13 Οκτωβρίου 2014.
Ερωτάται το Σώµα αν τα επικυρώνει.
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς τα
Πρακτικά επικυρώθηκαν κατά πλειοψηφία.
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Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 18.20’ λύεται η συνεδρίαση για αύριο ηµέρα Πέµπτη 13 Νοεµβρίου 2014 και ώρα
9.30’ µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος: α) κοινοβουλευτικό
έλεγχο: συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων, β) νοµοθετική εργασία:
συνέχιση της συζήτησης επί του σχεδίου νόµου του Υπουργείου
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Ενσωµάτωση στο ελληνικό δίκαιο α) της Απόφασης-Πλαίσιο 2008/909/
ΔΕΥ του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του Συµβουλίου
της 26ης Φεβρουαρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής
της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις, οι οποίες
επιβάλλουν ποινές στερητικές της ελευθερίας ή µέτρα στερητικά
της ελευθερίας, για το σκοπό της εκτέλεσής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΡΟΣ Α’),
β) της Απόφασης-Πλαίσιο 2008/947/ΔΕΥ του Συµβουλίου της
27ης Νοεµβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε µε την ΑπόφασηΠλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου
2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις που προβλέπουν την αναστολή
εκτέλεσης της ποινής ή απόλυση υπό όρους, µε σκοπό την επιτήρηση των µέτρων αναστολής και των εναλλακτικών κυρώσεων
στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΡΟΣ Β’),
γ) της Απόφασης-Πλαίσιο 2009/829/ΔΕΥ του Συµβουλίου της
23ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή µεταξύ των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης της αρχής της αµοιβαίας
αναγνώρισης στις αποφάσεις περί µέτρων επιτήρησης εναλλακτικά προς την προσωρινή κράτηση (ΜΕΡΟΣ Γ’) και άλλες διατάξεις», σύµφωνα µε την ηµερήσια διάταξη που έχει διανεµηθεί.
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