ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΣΤ’
Πέµπτη 13 Νοεµβρίου 2014
ΘΕΜΑΤΑ
Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές
από το 11ο Δηµοτικό Σχολείο Γαλατσίου, το 1ο Δηµοτικό Σχολείο
Κορίνθου, το 1ο Γενικό Λύκειο Ζωγράφου, το Δηµοτικό Σχολείο
Δερβενιών Αρκαδίας, το 2ο Γυµνάσιο Αλµυρού Μαγνησίας, το
13ο Δηµοτικό Σχολείο Καλαµάτας, το 20ο και 56ο Δηµοτικό Σχολείο Ηρακλείου Κρήτης, το 2ο Δηµοτικό Σχολείο Μαλίων Ηρακλείου, και το 2ο Δηµοτικό Σχολείο Λασιθίου, σελ. 1552, 1561,
1568, 1583, 1587, 1601, 1616, 1628, 1640, 1646
2. Επί διαδικαστικού θέµατος, σελ. 1548, 1553, 1554, 1555,
1557, 1558, 1559, 1560, 1561, 1565, 1566, 1569, 1570, 1571,
1572, 1573, 1574, 1579, 1582, 1589, 1590, 1600, 1602, 1608,
1610, 1611, 1612, 1613, 1614, 1618, 1622, 1623, 1627, 1628,
1630, 1641, 1648, 1649
3. Επί προσωπικού θέµατος, σελ. 1600, 1648
4. Αναφορά στα επεισόδια που διαδραµατίστηκαν στη Νοµική
µεταξύ ΜΑΤ και φοιτητών, σελ. 1569, 1570, 1571, 1573, 1579,
1582,1604, 1607, 1608, 1609, 1613, 1616, 1618, 1619, 1632, 1637,
1639, 1642, 1645, 1646, 1648
6. H Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας
καταθέτει τις Εκθέσεις της στις αιτήσεις της Εισαγγελικής Αρχής
για τη χορήγηση άδειας άσκησης ποινικής δίωξης κατά Βουλευτών, σελ. 1615
Β. ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
1. Απαντήσεις Υπουργών σε ερωτήσεις Βουλευτών, σελ.15301546
2. Κατάθεση αναφορών µε αριθµό από 2175 έως 2234, σελ.
1527-1530
3. Ανακοίνωση του δελτίου επικαίρων ερωτήσεων της Παρασκευής 14 Νοεµβρίου 2014, σελ. 1547
4. Συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων:
α) Προς τον Υπουργό Υγείας:
i. σχετικά µε τη φθίνουσα πορεία του προσωπικού στον τοµέα
της δηµόσιας υγείας στη Μαγνησία, σελ. 1548
ii. σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την άµεση στελέχωση µε γιατρούς και λοιπό υγειονοµικό προσωπικό στο Περιφερειακό Ιατρείο Αλοννήσου, σελ. 1549
β) Προς τον Υπουργό Εσωτερικών:
i. σχετικά µε τον συµψηφισµό της εκλογικής αποζηµίωσης των
εργαζοµένων µε άλλες δαπάνες στο Δήµο Πατρέων, σελ. 1551
ii. σχετικά µε την επαναπρόσληψη των σχολικών φυλάκων και
την απόδοση των ενσήµων τους, σελ. 1552
γ) Προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων:
i. σχετικά µε τον «ξυλοδαρµό εκπαιδευτικών του Εθνικιστικού
Μετώπου Εκπαιδευτικών (Ε.Μ.Ε.) εντός σχολικού κτιρίου, κατά
την διεξαγωγή των εκλογών των δασκάλων», σελ. 1555
ii. σχετικά µε την «αποβολή του προέδρου του δεκαπενταµελούς του 2ου ΕΠΑ.Λ. Κατερίνης, επειδή ζήτησε να γίνεται η
έπαρση της ελληνικής σηµαίας και να ακούγεται ο Εθνικός
Ύµνος», σελ. 1556
δ) Προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού:
i. σχετικά µε τα συµπεράσµατα της Εθνικής Επιτροπής Διαλόγου για τα πνευµατικά δικαιώµατα και την αλλαγή του θεσµικού
πλαισίου, σελ. 1558
ii. σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τη βελτίωση των εργασιακών
συνθηκών στο χώρο των καλλιτεχνών και των εργαζοµένων στο
ελληνικό θέατρο, σελ. 1561
ε) Προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τα προβλήµατα
στη µεταφορά µαθητών δύο µήνες µετά την έναρξη της σχολικής
χρονιάς, σελ. 1563
στ) Προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων,

σχετικά µε το ποσό που θα δοθεί ως εξισωτική αποζηµίωση
στους κτηνοτρόφους για την παραγωγική δραστη- ριότητα του
2013, σελ. 1566
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 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 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 κυρώ- σεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΡΟΣ Β’ ) και 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», σελ. 1569
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΝΤΕΣ
ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ Ι. ,
ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ Γ. ,
ΚΟΛΛΙΑ-ΤΣΑΡΟΥΧΑ Μ. ,
ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Χ. ,

σελ. 1527-1563
σελ. 1563-1583, 1647-1653
σελ. 1583-1606, 1630-1647
σελ. 1606-1630

ΟΜΙΛΗΤΕΣ
Α. Επί διαδικαστικού θέµατος:
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Χ. ,
σελ. 1570, 1589, 1590
ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ Ε. ,
σελ. 1558, 1559, 1560
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Σ,
σελ. 1570
ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Κ. ,
σελ. 1557, 1558
ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ Ι. ,
σελ. 1548, 1553, 1554, 1555,
1557, 1558, 1559, 1560,
1561
ΔΡΙΤΣΑΣ Θ. ,
σελ. 1569, 1570, 1571, 1612,
1613, 1622, 1649
ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ Α. ,
σελ. 1554, 1623
ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ Γ. ,
σελ. 1565, 1566, 1569, 1570,
1571, 1572, 1573, 1574,
1579, 1582, 1648, 1649
ΚΑΝΕΛΛΗ Γ. ,
σελ. 1589
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ Κ. ,
σελ. 1572, 1573, 1628, 1648
ΚΑΤΣΩΤΗΣ Χ. ,
σελ. 1553
ΚΟΛΛΙΑ-ΤΣΑΡΟΥΧΑ Μ. , σελ. 1585, 1589, 1590, 1600,
1602, 1630, 1641
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Κ. ,
σελ. 1570, 1572
ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ Δ. ,
σελ. 1648
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Ζ. ,
σελ. 1569, 1570, 1571, 1572,
1573, 1574, 1579, 1589,
1600, 1610, 1649

ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Χ. ,
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ Κ. ,
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α. ,
ΡΗΓΑΣ Π. ,
ΣΚΡΕΚΑΣ Κ. ,
ΤΖΑΚΡΗ Θ. ,
ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ Β. ,
ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ Μ. ,
ΨΥΧΑΡΗΣ Α. ,

σελ. 1608, 1610, 1611, 1613,
1614, 1618, 1622, 1623,
1627, 1628
σελ. 1570, 1571, 1572
σελ. 1627
σελ. 1569, 1570
σελ. 1610
σελ. 1608
σελ. 1618
σελ. 1590, 1648, 1649
σελ. 1623

Β. Επί προσωπικού θέµατος:
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Χ. ,
σελ. 1648
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Ζ. ,
σελ. 1648
ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ Β. ,
σελ. 1600
Γ. Επί της αναφοράς στα επεισόδια που διαδραµατίστηκαν
στη Νοµική µεταξύ ΜΑΤ και φοιτητών:
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Χ. ,
σελ. 1570
ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ Η. ,
σελ. 1609
ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ Ό. ,
σελ. 1619
ΓΚΟΚΑΣ Χ. ,
σελ. 1639
ΓΡΕΓΟΣ Α. ,
σελ. 1607
ΔΡΙΤΣΑΣ Θ. ,
σελ. 1569, 1570, 1613, 1632,
1645, 1646
ΚΑΝΕΛΛΗ Γ. ,
σελ. 1642, 1648
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ Κ. ,
σελ. 1632, 1646
ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ,
σελ. 1637
ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ Θ. ,
σελ. 1585
ΚΑΣΣΗΣ Μ. ,
σελ. 1616
ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ Β,
σελ. 1571
ΚΟΝΤΟΝΗΣ Χ. ,
σελ. 1582
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Ζ. ,
σελ. 1569, 1570, 1645
ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ Δ. ,
σελ. 1579
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ Κ. ,
σελ. 1570, 1571
ΜΟΥΤΣΙΝΑΣ Π. ,
σελ. 1573
ΜΩΡΑΪΤΗΣ Ν. ,
σελ. 1604
ΠΛΕΥΡΗΣ Α. ,
σελ. 1618
ΤΖΑΚΡΗ Θ. ,
σελ. 1608
Δ. Επί των επικαίρων ερωτήσεων:
ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ Ε. ,
σελ. 1563, 1564, 1565, 1566
ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ Ε. ,
σελ. 1558, 1559, 1560, 1561
ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ Μ. ,
σελ. 1566, 1567, 1568
ΓΚΕΡΕΚΟΥ Α. ,
σελ. 1559, 1560, 1561, 1562,
1563
ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ Λ. ,
σελ. 1548, 1549, 1550, 1551
ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Α. ,
σελ. 1555, 1556, 1557
ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ Ι. ,
σελ. 1560, 1563
ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ Α. ,
σελ. 1552, 1554
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ Μ. ,
σελ. 1561, 1562, 1563
ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ,
σελ. 1551, 1552
ΚΑΤΣΩΤΗΣ Χ. ,
σελ. 1552, 1553
ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Π. , σελ. 1566, 1567, 1568
ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ Θ. ,
σελ. 1563, 1564, 1565, 1566
ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ Α. ,
σελ. 1555
ΜΙΧΟΣ Ν. ,
σελ. 1556, 1557
ΜΟΥΤΣΙΝΑΣ Π. ,
σελ. 1549, 1550
ΝΤΟΛΙΟΣ Γ. ,
σελ. 1552, 1553, 1554
ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ Μ. ,
σελ. 1548, 1549
Ε. Επί του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων Δικαιωµάτων:
ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Γ. ,
σελ.1615

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Χ. ,

σελ. 1574, 1587, 1589, 1590,
1599, 1619, 1630, 1634,
1635, 1643, 1647,1648
ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ Ε. ,
σελ. 1617
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ε. ,
σελ. 1600
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ Φ. ,
σελ. 1601
ΑΥΓΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ Δ. ,
σελ. 1624
ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ Η. ,
σελ. 1609
ΒΛΑΧΟΣ Γ. ,
σελ. 1613, 1614
ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ Ό. ,
σελ. 1619
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Σ. ,
σελ. 1625
ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ Γ. ,
σελ. 1581
ΓΚΟΚΑΣ Χ. ,
σελ. 1639
ΓΡΕΓΟΣ Α. ,
σελ. 1607
ΔΑΒΑΚΗΣ Α. ,
σελ. 1581
ΔΡΙΤΣΑΣ Θ. ,
σελ. 1613, 1627, 1628, 1645,
1646
ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ Π. ,
σελ. 1606
ΙΑΚΩΒΙΔΟΥ Π. ,
σελ. 1620
ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ Α. ,
σελ. 1623
ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ Γ. ,
σελ. 1580
ΚΑΝΕΛΛΗ Γ. ,
σελ. 1642, 1643, 1648, 1649
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ Μ. ,
σελ. 1626
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ Κ. ,
σελ. 1632, 1646
ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ,
σελ. 1636, 1637
ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ Ι. ,
σελ. 1620
ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ Θ. ,
σελ. 1585, 1586, 1587
ΚΑΣΣΗΣ Μ. ,
σελ. 1616
ΚΑΤΣΩΤΗΣ Χ. ,
σελ. 1612
ΚΕΛΛΑΣ Χ. ,
σελ. 1624
ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Ι. ,
σελ. 1638
ΚΟΝΤΟΝΗΣ Χ. ,
σελ. 1582, 1583
ΚΟΥΙΚ Τ. ,
σελ. 1580
ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ Έ. ,
σελ. 1634, 1635
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Κ. ,
σελ. 1620
ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ Γ. ,
σελ. 1629, 1630, 1646
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Ζ. ,
σελ. 1589, 1610, 1643, 1646,
1648
ΜΑΚΡΗ - ΘΕΟΔΩΡΟΥ Ε. , σελ. 1605
ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ Δ. ,
σελ. 1579, 1581
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ Κ. ,
σελ. 1571, 1572
ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ Α. ,
σελ. 1614, 1615
ΜΕΪΚΟΠΟΥΛΟΣ Α. ,
σελ. 1626
ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ Ι. ,
σελ. 1627
ΜΟΥΤΣΙΝΑΣ Π. ,
σελ. 1573
ΜΠΡΙΑΝΗΣ Δ. ,
σελ. 1621
ΜΩΡΑΪΤΗΣ Ν. ,
σελ. 1604
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ,
σελ. 1611
ΝΤΟΛΙΟΣ Γ. ,
σελ. 1583
ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ Μ. ,
σελ. 1584, 1585
ΠΑΤΡΙΑΝΑΚΟΥ Φ. ,
σελ. 1600, 1601
ΠΕΤΡΑΚΟΣ Α. ,
σελ. 1610, 1611
ΠΛΕΥΡΗΣ Α. ,
σελ. 1618
ΣΑΛΜΑΣ Μ. ,
σελ. 1606
ΣΚΟΝΔΡΑ Α. ,
σελ. 1622
ΣΚΡΕΚΑΣ Κ. ,
σελ. 1590, 1603, 1610
ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ Χ. ,
σελ. 1584, 1636
ΣΤΑΥΡΙΝΟΥΔΗ - ΣΟΔΗ Μ. ,
σελ. 1623, 1624
ΤΑΣΟΥΛΑΣ Κ. ,
σελ. 1612
ΤΖΑΚΡΗ Θ. ,
σελ. 1608, 1609
ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ Ν. ,
σελ. 1633
ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ Β. ,
σελ. 1617, 1618
ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ Β. ,
σελ. 1599, 1600
ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ Μ. ,
σελ. 1640, 1647, 1648

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
ΙΕ’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ Γ’
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΣΤ’
Πέµπτη 13 Νοεµβρίου 2014
Αθήνα, σήµερα στις 13 Νοεµβρίου 2014, ηµέρα Πέµπτη και
ώρα 09.33’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την
προεδρία του Ε’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΙΩΑΝΝΗ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
Παρακαλείται ο κύριος Γραµµατέας να ανακοινώσει τις αναφορές προς το Σώµα.
(Ανακοινώνονται προς το Σώµα από την κ. Μαρίνα Χρυσοβελώνη, Βουλευτή Μαγνησίας, τα ακόλουθα:
Α. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
Παιδείας και Θρησκευµάτων
2175) Ο Βουλευτής Λαρίσης κ. ΜΑΞΙΜΟΣ ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία η κ. Χρυσάνθη Τσιουτσούµη Σιµσιρή αιτείται την άρση της άδικης αντιµετώπισης των αποφοίτων του 2013 που συµµετείχαν µε το 10% στις πανελλαδικές
του 2014.
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων
2176) Ο Βουλευτής Ηλείας κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία οι ανταποκριτές ΟΓΑ Δήµου Ανδρίτσαινας - Κρεστενών εκφράζουν τη διαµαρτυρία τους για τις
αλλαγές, στις οποίες προχώρησε η διοίκηση του ΟΓΑ, χωρίς οι
ίδιοι να έχουν ενηµερωθεί µε αποτέλεσµα τη µείωση των ανταποκριτών στους καλλικρατικούς δήµους αλλά και τη µείωση της
αποζηµίωσής τους.
Εσωτερικών
2177) Ο Βουλευτής Ηλείας κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Προϊστάµενος του Τµήµατος
Ανθρώπινου Δυναµικού και Διοικητικής Μέριµνας του Δήµου Ανδρίτσαινας - Κρεστένων επισηµαίνει τις δυσχέρειες στην εύρυθµη λειτουργία των δηµοτικών υπηρεσιών λόγω της αποδυνάµωσής του σε ανθρώπινο δυναµικό και αιτείται την ενεργοποίηση των διαδικασιών για την επάνδρωσή του µε το κατάλληλο
προσωπικό.
Υγείας
2178) Οι Βουλευτές, Μαγνησίας κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΕΪΚΟΠΟΥΛΟΣ και Β’ Αθηνών κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία ο Δήµαρχος Αλοννήσου επισηµαίνει τα σοβαρά προβλήµατα λειτουργίας του Περιφερειακού Ιατρείου Αλοννήσου και αιτείται την άµεση στελέχωσή του µε ιατρικό προσωπικό.

Υγείας
2179) Η Βουλευτής Κεφαλληνίας κ. ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΘΕΟΠΕΦΤΑΤΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Κέντρο Ψυχικής Υγείας
και Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο του Γενικού Νοσοκοµείου Κεφαλλονιάς επισηµαίνει τα προβλήµατα λειτουργίας που αντιµετωπίζει και αιτείται την άµεση στελέχωσή του σε προσωπικό µε
επιστροφές υπαλλήλων και προσλήψεις στις ειδικότητες που
απαιτούνται.
Οικονοµικών, Εθνικής Άµυνας, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Ναυτιλίας και Αιγαίου
2180) Οι Βουλευτές, Α’ Πειραιώς κ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ, Αιτωλοακαρνανίας κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ, Β’ Αθηνών κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ, Κυκλάδων κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ, Βοιωτίας κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΘΑΣ, Β’ Αθηνών κ. ΕΛΕΝΗ ΑΥΛΩΝΙΤΟΥ, Σάµου κ. ΑΓΝΗ ΚΑΛΟΓΕΡΗ, Καρδίτσης κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ, Αχαΐας κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ, Νοµού Αττικής κύριοι ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΝΑΣΟΣ) ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, και ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΖΑΣ κατέθεσαν αναφορά µε
την οποία το Σωµατείο Εργαζοµένων Ναυπηγείων Ελευσίνας εκφράζει τη διαµαρτυρία του για την καθυστέρηση πληρωµής των
δεδουλευµένων τους και αιτούνται την διευθέτηση του ζητήµατος.
Υγείας
2181) Ο Βουλευτής Κυκλάδων κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµαρχος Μυκόνου αιτείται την
αύξηση του προβλεπόµενου αριθµού θέσεων των πληρωµάτων
ασθενοφόρων ΕΚΑΒ για τη Μύκονο.
Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
Εσωτερικών
2182) Η Βουλευτής Ηλείας κ. ΕΥΣΤΑΘΙΑ( ΕΦΗ) ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΑΛΤΑΡΗ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµος Ανδρίτσαινας - Κρεστένων αιτείται την ενεργοποίηση των διαδικασιών
που απαιτούνται για την άµεση επάνδρωσή του δήµου µε ανθρώπινο δυναµικό.
Υγείας
2183) Η Βουλευτής Σάµου κ. ΑΓΝΗ ΚΑΛΟΓΕΡΗ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Εργαζοµένων του Γενικού Νοσοκοµείου και το Σωµατείο Συνταξιούχων της Σάµου επισηµαίνουν τα προβλήµατα υποστελέχωσης και λειτουργίας των
πρωτοβάθµιων δοµών υγείας της Σάµου και αιτούνται την άµεση
επίλυσή τους.
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Οικονοµικών
2184) Ο Βουλευτής Ιωαννίνων κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο Αγροτικός Συνεταιρισµός Μετοχών
Εξαγοράς Κτηµάτων των Δολιανών Ιωαννίνων αιτείται την απαλλαγή του από την επιβολή του υπέρογκου ποσού ΕΝΦΙΑ που του
επιβλήθηκε.
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων
2185) Ο Βουλευτής Μαγνησίας κ. ΠΑΡΙΣΗΣ (ΠΑΡΙΣ) ΜΟΥΤΣΙΝΑΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Θεόδωρος Βασιλόπουλος αιτείται την παροχή διευκρινήσεων για την αντιµετώπιση
των διαφοροποιήσεων στις ενισχύσεις ανάµεσα στους παραγωγούς µε µεγάλα ιστορικά δικαιώµατα και στους νέους αγρότες.
Παιδείας και Θρησκευµάτων
2186) Ο Βουλευτής Κυκλάδων κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµος Κιµώλου του Νοµού
Κυκλάδων εκφράζει τη διαµαρτυρία του για την έλλειψη σε εκπαιδευτικό Αγγλικής Φιλολογίας και αιτείται την άµεση κάλυψη
της.
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων
2187) Ο Βουλευτής Κυκλάδων κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Αγροτικός Συνεταιρισµός
Τήνου αιτείται την επαναλειτουργία του σφαγείου στην Τήνο παραθέτοντας τις συνέπειες του κλεισίµατός του στην τοπική κοινωνία.
Οικονοµικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
2188) Ο Βουλευτής Λαρίσης κ. ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία παραθέτει το διαδικτυακό ψήφισµα που αφορά τη διάσωση της λιµνοθάλασσας
Αιτωλικού Μεσολογγίου.
Υγείας
2189) Ο Βουλευτής Μαγνησίας κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΕΪΚΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο δήµαρχος Βόλου επισηµαίνει την υποβάθµιση των δηµόσιων υπηρεσιών υγείας στους
καρκινοπαθείς του Νοµού Μαγνησίας και αιτείται την επαρκή
επάνδρωση του Γενικού Νοσοκοµείου Βόλου µε ογκολόγους.
Παιδείας και Θρησκευµάτων
2190) Ο Βουλευτής Λέσβου κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΕΡΔΕΛΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία το Δηµοτικό Συµβούλιο Λήµνου του Νοµού Λέσβου αιτείται την επαναλειτουργία του Νηπιαγωγείου της
Τοπικής Κοινότητας Παναγίας, καθώς και την τοποθέτηση τρίτου εκπαιδευτικού στα σχολεία Κάσπακα και Θάνους στη Λήµνο.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
2191) Ο Βουλευτής Ευβοίας κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Επιτροπή Εργαζοµένων στα
Προγράµµατα του Εθνικού Ιδρύµατος Κωφών µέσω Κοινωνικών
Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων αιτείται την αναγνώριση των εργασιακών τους δικαιωµάτων και την καταβολή των δεδουλευµένων των εργαζοµένων τους στα ανωτέρω προγράµµατα.
Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, Εσωτερικών, Υγείας
2192) Ο Βουλευτής Λαρίσης κ. ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία παραθέτει διαδικτυακό ψήφισµα για την µη εγκατάσταση κεραιών κινητής
τηλεφωνίας εντός της πόλης του Διονύσου.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
2193) Η Βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης κ. ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΞΟΥΛΙΔΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Οµοσπονδία Κωφών Ελλάδος και η Επιτροπή Εργαζοµένων στα Προγράµµατα του
Εθνικού Ιδρύµατος Κωφών µέσω Κοινωνικών Συνεταιριστικών
Επιχειρήσεων εκφράζουν τη δυσαρέσκεια τους για τα τεκταινόµενα στο Εθνικό Ίδρυµα Κωφών (ΕΙΚ) και αιτούνται την αναγνώριση των εργασιακών τους δικαιωµάτων και την καταβολή των
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δεδουλευµένων τους από τα Προγράµµατα Πρώιµης Παρέµβασης Κωφών - Βαρήκοων.
Οικονοµικών
2194) Οι Βουλευτές, Ηρακλείου κ. ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ και
κ. ΜΑΡΙΑ ΔΙΑΚΑΚΗ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία τα Επιµελητήρια Κρήτης παραθέτουν τις προτάσεις τους προκειµένου
να πραγµατοποιείται εκκαθάριση ανά µήνα εντός της ελαιοκοµικής περιόδου από τις επιχειρήσεις που εξάγουν ελαιόλαδο, και
αιτούνται την απαλλαγή της καταβολής του ΦΠΑ των εξαγωγών
ελαιόλαδου για το τρέχον ελαιοκοµικό έτος.
Εξωτερικών, Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και
Αθλητισµού
2195) Ο Βουλευτής Λαρίσης κ. ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Οµοσπονδία Ελληνικών Κοινοτήτων και Αδελφοτήτων Ιταλίας αιτείται την καθιέρωση της 10ης Δεκεµβρίου ως παγκόσµιας ηµέρας της Ελληνικής Γλώσσας και του Ελληνικού Πολιτισµού.
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Εσωτερικών, Πολιτισµού
και Αθλητισµού
2196) Ο Βουλευτής Λαρίσης κ. ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Πρωτοβουλία Πολιτών στην Καστοριά αιτείται την υλοποίηση του αναπτυξιακού
έργου ΕΣΠΑ για την ανάδειξη του Νεολιθικού Οικισµού Αυγής
στην Καστοριά.
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας
2197) Ο Βουλευτής Λαρίσης κ. ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία οι ενεργοί εργαζόµενοι της διαδικτυακής σελίδας µε την επωνυµία «Έλα στη θέση
τους» µε ψήφισµά της καταγγέλλει τη µετεγκατάσταση των παραγωγικών µονάδων της «COCA COLA 3E» στο εξωτερικό και
αιτείται το άνοιγµα των κλειστών εργοστασίων της και την επαναπρόσληψη των Ελλήνων εργαζοµένων της.
Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων
2198) Ο Βουλευτής Καστοριάς κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Ελληνική Οµοσπονδία Γούνας εκφράζει τη δυσαρέσκεια της για την απουσία
τηλεπικοινωνιακών υποδοµών στο Δισπηλιό του Νοµού Καστοριάς και αιτείται την αρωγή του Οργανισµού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (ΟΤΕ), έτσι ώστε να καθίσταται δυνατή η λειτουργία των
γουνοποιητικών επιχειρήσεων που αναπτύσσονται στην περιοχή.
Εξωτερικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
2199) Ο Βουλευτής Λαρίσης κ. ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών ενάντια στην «Transatlantic Trade and
Investment» (TTIP) µε τις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής και
η «Comprehensive Economic and Trade Agreement» (CETA) µε
τον Καναδά καλεί τις αρµόδιες αρχές να διακόψουν τις διαπραγµατεύσεις µε τις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής για το Διατλαντικό Εµπόριο και τις επενδύσεις και να µην επικυρώσουν την
Οικονοµική και Εµπορική Συµφωνία µε τον Καναδά.
Παιδείας και Θρησκευµάτων
2200) Ο Βουλευτής Καβάλας κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεµόνων Σχολείων του Δήµου Καβάλας αιτείται την αναπλήρωση των κενών στα παιδιά που έχουν δηµιουργηθεί από την έλλειψη καθηγητών στα σχολεία.
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, Εσωτερικών, Ανάπτυξης
και Ανταγωνιστικότητας
2201) Ο Βουλευτής Λαρίσης κ. ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Κίνηση Πολιτών Καλαµαριάς του Νοµού Θεσσαλονίκης αιτείται τη στήριξη της διακίνησης των ποιοτικών και ασφαλών προϊόντων των παραγωγών
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στους καταναλωτές µέσω των αγορών µε απευθείας διάθεση.
Οικονοµικών, Τουρισµού
2202) Ο Βουλευτής Α’ Αθηνών κ. ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στην
υπουργική απόφαση που αφορά την εκταµίευση ποσού από το
ελληνικό δηµόσιο για το καζίνο στο Φλοίσβο, για το οποίο δεν
έχει ακόµα εκδοθεί ούτε σύµβαση κατασκευής.
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων
2203) Ο Βουλευτής Κερκύρας κ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΑΜΟΪΛΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισµών
Κέρκυρας (ΣΥΝΠΕ) αιτείται την άµεση αποζηµίωση των αµπελοκαλλιεργητών και ελαιοκαλλιεργητών της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας.
Παιδείας και Θρησκευµάτων
2204) Ο Βουλευτής Ευβοίας κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Διδασκαλική Οµοσπονδία Ελλάδος εκφράζει τη δυσαρέσκειά της για τη µη καταβολή των
δεδουλευµένων των αναπληρωτών εκπαιδευτικών και αιτείται την
ρύθµιση του ζητήµατος της πληρωµής τους.
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, Οικονοµικών
2205) Ο Βουλευτής Χανίων κ. ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΙΡΒΙΔΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Επιµελητήριο Ηρακλείου, Χανίων,
Ρεθύµνης και Λασιθίου αιτείται την απαλλαγή της καταβολής
του Φόρου Προστιθέµενης Αξίας (ΦΠΑ) από τις εξαγωγικές επιχειρήσεις ελαιόλαδου για το τρέχον ελαιοκοµικό έτος.
Παιδείας και Θρησκευµάτων
2206) Ο Βουλευτής Λέσβου κ. ΠΑΥΛΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο Δήµος Λήµνου του Νοµού Λέσβου αιτείται την άµεση τοποθέτηση τρίτου εκπαιδευτικού στα δηµοτικά
σχολεία των τοπικών κοινοτήτων Κάσπακα και Θάνους Λήµνου.
Παιδείας και Θρησκευµάτων
2207) Ο Βουλευτής Λέσβου κ. ΠΑΥΛΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο Δήµος Λήµνου του Νοµού Λέσβου αιτείται την επαναλειτουργία του νηπιαγωγείου της τοπικής κοινότητας Παναγιάς.
Παιδείας και Θρησκευµάτων
2208) Ο Βουλευτής Λέσβου κ. ΠΑΥΛΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεµόνων του
Δηµοτικού Σχολείου Παπάδου εκφράζει τη διαµαρτυρία του για
τις δυσκολίες που αντιµετωπίζει η Β’ τάξη του δηµοτικού σχολείου Παπάδου και καλεί τις αρµόδιες αρχές να συνεργαστούν
προκειµένου να βρεθεί λύση για τα εν λόγω προβλήµατα.
Υγείας, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
2209) Ο Βουλευτής Δράµας κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία οι πρώην εργαζόµενοι στην Εταιρεία Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Αποκατάστασης Ασθενών
(ΕΨΥΚΑ) στο Νοµό της Δράµας καταγγέλλουν την εν λόγω εταιρεία για καταχρηστική και µεροληπτική τέλεση απολύσεων επί
καταρτισµένου και έµπειρου προσωπικού και καλούν τις αρµόδιες αρχές να διερευνήσουν τη νοµιµότητα των ανωτέρω ενεργειών.
Οικονοµικών, Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης
2210) Ο Βουλευτής Δράµας κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία επισηµαίνει την αναστάτωση που
έχει προκληθεί σε υπηρεσίες του δηµόσιου τοµέα µε τη µη θεώρηση των χρηµατικών ενταλµάτων πληρωµής της µισθοδοσίας
του προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου και αιτείται
τη νοµιµοποίηση των σχετικών δαπανών.
Οικονοµικών, Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης
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2211) Ο Βουλευτής Ιωαννίνων κ. ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Γυµνάσιο και Λύκειο Δολιανών,
το Γυµνάσιο Παρακαλάµου και το Εκκλησιαστικό Λύκειο Βέλλας
Ιωαννίνων αιτούνται τη χορήγηση στους καθηγητές τους, του
επιδόµατος των αποµακρυσµένων-παραµεθόριων περιοχών,
όπως προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 4024/n
2011.
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, Εσωτερικών, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων
2212) Ο Βουλευτής Χανίων κ. ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΙΡΒΙΔΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων επισηµαίνει την ανάγκη υλοποίησης των µελετηθέντων Φραγµάτων
επί του Ποταµού Ταυρωνίτη και αξιοποίησης του κατασκευασµένου Φράγµατος Βαλσαµιώτη για την αντιµετώπιση του σηµαντικού ελλείµµατος αρδευτικού νερού που παρατηρείται στην
ευρύτερη περιοχή.
Υγείας
2213) Ο Βουλευτής Χίου κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο υπεύθυνος του Πρωτοβάθµιου Εθνικού Δικτύου Υγείας της Μονάδας Υγείας Χίου επισηµαίνει την ανάγκη αγοράς µηχανηµάτων για το µικροβιολογικό
εργαστήριο του ΠΕΔΥ της Μονάδας Υγείας Χίου, προκειµένου
να εξασφαλιστεί η εύρυθµη λειτουργία του.
Οικονοµικών
2214) Ο Βουλευτής Χανίων κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία οι πρόεδροι των Επιµελητηρίων
Ηρακλείου, Χανίων, Ρεθύµνης και Λασιθίου αιτούνται την απαλλαγή της καταβολής του ΦΠΑ από τις εξαγωγικές επιχειρήσεις
ελαιόλαδου για το τρέχον ελαιοκοµικό έτος.
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων
2215) Ο Βουλευτής Μαγνησίας κ. ΠΑΡΙΣΗΣ (ΠΑΡΙΣ) ΜΟΥΤΣΙΝΑΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Καθηγητής του Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης επισηµαίνει την ανάγκη να εξεταστεί ενδελεχώς η περίπτωση του Φράγµατος στο
Παναγιώτικο Ρέµα Νεοχωρίου.
Υγείας
2216) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αφορά στις σοβαρές
υλικοτεχνικές ελλείψεις και στις δυσµενείς συνθήκες υγιεινής
που επικρατούν στο Νοσοκοµείο «Άγιος Ανδρέας».
Ναυτιλίας και Αιγαίου, Μακεδονίας Θράκης, Επικρατείας, Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
2217) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Ένωση Προσωπικού Λιµενικού
Σώµατος Θράκης εκφράζει τη διαµαρτυρία της για την υπολειτουργία των φυλακίων του λιµενικού σώµατος στο Φανάρι και
στη Μαρώνεια του Νοµού Ροδόπης.
Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, Οικονοµικών,
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
2218) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας που αφορά στις παρεχόµενες
υπηρεσίες σε συνάρτηση µε το κόστος τους και τα αυξηµένα
κρούσµατα κλοπών στη Βιοµηχανική Περιοχή Πατρών.
Παιδείας και Θρησκευµάτων, Οικονοµικών
2219) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η κ. Αλεξία Σιταρένιου παραθέτει
τις προτάσεις του Εθνικού Συµβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας
σχετικά µε το προς ψήφιση σχέδιο νόµου για την « Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτοµία και άλλες διατάξεις».
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
2220) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κα-
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τέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας που αφορά στην επαναλειτουργία υποκαταστήµατος του ΙΚΑ στην Κάτω Αχαΐα.
Οικονοµικών
2221) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας που αφορά στην αποκρατικοποίηση του ΟΠΑΠ.
Οικονοµικών
2222) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Επιµελητήριο Αχαΐας αιτείται
την ένταξη των δανειοληπτών που πληρούν τα κριτήρια, στις
ρυθµίσεις για τα κόκκινα δάνεια.
Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, Υγείας
2223) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας που αφορά στις διαµαρτυρίες
καταστηµαταρχών και κατοίκων για τις ανθυγιεινές συνθήκες
στον περιβάλλοντα χώρο µεταξύ Μαιζώνος και Κορίνθου, στην
Τριών Ναυάρχων.
Οικονοµικών, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, Επικρατείας
2224) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Μάνος Τριανταφυλλίδης αιτείται τη ψήφιση νοµοθετικής διάταξης για τη δυνατότητα πληρωµής δαπανών και την εξόφληση των υποχρεώσεων της καταργηθείσας «ΕΡΤ ΑΕ», σε προµηθευτές που παρείχαν υπηρεσίες.
Εθνικής Άµυνας, Εξωτερικών
2225) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία o κ. Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης
επισηµαίνει στους Αρχηγούς των Ενόπλων Δυνάµεων τις εχθρικές προθέσεις γειτονικών χωρών εναντίον της Ελλάδος.
Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
2226) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας που αφορά στην ανάγκη διερεύνησης από τις αρµόδιες αρχές του ενδεχόµενου να παρακολουθείται ένα µέλος της Ένωσης των Δηµοκρατικών Γυναικών του
ΚΚΕ και να χρήζει αστυνοµικής προστασίας.
Οικονοµικών
2227) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας που αφορά στη ρύθµιση των
«κόκκινων» επιχειρηµατικών δανείων.
Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων
2228) Ο Βουλευτής Καβάλας κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµαρχος Παγγαίου του Νοµού
Καβάλας αιτείται την απαγόρευση της κυκλοφορίας των φορτηγών οχηµάτων διεθνών µεταφορών σε άλλες οδούς πλην της
Εγνατίας και καλεί τις αρµόδιες αρχές να συνεργαστούν προ-
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κειµένου να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των πολιτών.
Παιδείας και Θρησκευµάτων
2229) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Ενιαίος Σύλλογος Εκπαιδευτικού Προσωπικού ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας παραθέτει στοιχεία
σχετικά µε την εκλογή Προέδρου στο ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας και
διαµαρτύρεται για τα περί τεκµηρίωσης της εν λόγω απόφασης.
Επικρατείας, Εθνικής Άµυνας
2230) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας που αφορά τη διεκδίκηση αποζηµίωσης από οικογένεια για το θάνατο του τέκνου τους κατά
την τέλεση της στρατιωτικής του θητείας.
Υγείας
2231) Ο Βουλευτής Ευβοίας κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Ιατρικός Σύλλογος της Εύβοιας καλεί τις αρµόδιες αρχές να συνεργαστούν προκειµένου
να θεσπιστούν νέα κριτήρια για τη διαδικασία της συνταγογράφησης και αιτείται τη διατήρηση της φαρµακευτικής δαπάνης
σε χαµηλά επίπεδα προς εξυπηρέτηση των πολιτών.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Οικονοµικών
2232) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύνδεσµος Συνταξιούχων Εφηµεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων Αθηνών και Περιχώρων παραθέτει τις προτάσεις του σχετικά µε τα προβλήµατα που
αντιµετωπίζει ο κλάδος τους.
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, Οικονοµικών
2233) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Γεώργιος Φλώρας καταγγέλλει την άδικη, κατά την γνώµη του, διαγραφή υψηλού προστίµου
από το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, το οποίο είχε επιβληθεί σε
εταιρεία µε απορρυπαντικά και διερωτάται αν θα κατατεθεί αίτηση αναίρεσης από την Επιτροπή Ανταγωνισµού.
Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων
2234) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αφορά στην ύπαρξη
και λειτουργία άτυπου καρτέλ εργολάβων στον τοµέα των κατασκευαστών µε συνέπεια την υπονόµευση του ανταγωνισµού
στον κλάδο.
Β. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
1. Στην µε αριθµό 27/18-06-2014 ερώτηση των Βουλευτών κ.κ.
Γάκη Δηµητρίου και Μιχαλάκη Νικολάου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ.
54098/10-09-2014 έγγραφο από τον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας η ακόλουθη απάντηση:
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»
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2. Στην µε αριθµό 468/25-06-2014 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Νικολόπουλου Νικολάου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 102/10-09-2014

«

έγγραφο από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων
η ακόλουθη απάντηση:
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3. Στην µε αριθµό 990/10-07-2014 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Μπασιάκου Ευάγγελου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 107/10-09-2014

«
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έγγραφο από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων
η ακόλουθη απάντηση:
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4. Στην µε αριθµό 1033/11-07-2014 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Χατζή Οσµάν Αχµέτ δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 111/10-09-2014 έγ-

«
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γραφο από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων η
ακόλουθη απάντηση:
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5. Στην µε αριθµό 1197/18-07-2014 ερώτηση των Βουλευτών
κ.κ. Τζαµτζή Ιορδάνη (Δάνη) και Κοντογιάννη Γεωργίου δόθηκε

µε το υπ’ αριθµ. 132/10-09-2014 έγγραφο από τον Υπουργό
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων η ακόλουθη απάντηση:

«

»
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6. Στην µε αριθµό 1310/22-07-2014 ερώτηση της Βουλευτού
κ. Ιατρίδη Τσαµπίκας (Μίκας) δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 144/10-09-
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2014 έγγραφο από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων η ακόλουθη απάντηση:

«

»
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7. Στην µε αριθµό 1470/28-07-2014 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Αναγνωστάκη Δηµητρίου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 67405/10-09-
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2014 έγγραφο από τον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας η ακόλουθη απάντηση:
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8. Στην µε αριθµό 1681/05-08-2014 ερώτηση των Βουλευτών
κ.κ. Λαµπρούλη Γεωργίου, Καραθανασόπουλου Νικολάου και Κατσώτη Χρήστου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 69731/10-09-2014 έγ-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

γραφο από τον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας η ακόλουθη απάντηση:

«

»)
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ευχαριστούµε την
κυρία συνάδελφο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα το δελτίο επίκαιρων ερωτήσεων της Παρασκευής 14
Νοεµβρίου 2014.
Α. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Πρώτου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφος 2 και 3 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 249/11-11-2014 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού Φθιώτιδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Ελένης Μακρή-Θεοδώρου προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά
µε την καθυστέρηση στη διαδικασία αναγνώρισης των τίτλων
επαγγελµατικής ισοδυναµίας από το Συµβούλιο Αναγνώρισης
Επαγγελµατικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.).
2. Η µε αριθµό 253/11-11-2014 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Β’ Αθηνών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ.
Δηµητρίου Στρατούλη προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης περί κατάργησης του κατώτατου ορίου συντάξεων.
3. Η µε αριθµό 251/11-11-2014 επίκαιρη ερώτηση της ΣΤ’ Αντιπροέδρου της Βουλής και Βουλευτού Σερρών των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Μαρίας Κόλλια - Τσαρουχά προς τον Υπουργό
Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την έκδοση πινάκων διάθεσης και κατάταξης προσωπικού δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων.
4. Η µε αριθµό 257/11-11-2014 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού Β’ Πειραιώς της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Μαρίας
Γιαννακάκη προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας
του Πολίτη, σχετικά µε την παράτυπη διοικητική κράτηση των αιτούντων άσυλο.
5. Η µε αριθµό 263/11-11-2014 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Β’ Αθηνών του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ.
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Χρήστου Κατσώτη προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την εταιρεία «ΒΙΟΧΑΡΤΙΚΗ
ΑΒΕΕ».
6. Η µε αριθµό 252/11-11-2014 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Β’ Αθηνών των Ανεξάρτητων Δηµοκρατικών Βουλευτών κ.
Βασιλείου Καπερνάρου προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την κατάργηση των επιδοµάτων από την εφαρµογή του ελάχιστου εγγυηµένου εισοδήµατος.
Β. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Δεύτερου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφος 2 και 3 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 254/11-11-2014 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού Β’ Αθηνών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ.
Βασιλικής Κατριβάνου προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε την παράταση της κράτησης
αλλοδαπών πέραν του ανώτατου ορίου των δεκαοκτώ µηνών.
2. Η µε αριθµό 247/11-11-2014 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Αχαΐας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Νικολάου Νικολόπουλου προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τις υπογεγραµµένες δανειακές συµβάσεις µε τους δανειστές και το ΔΝΤ.
3. Η µε αριθµό 258/11-11-2014 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Τρικάλων της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Γεωργίου Κυρίτση προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά
µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων του Ειδικού Δηµοτικού
Σχολείου Τρικάλων.
4. Η µε αριθµό 264/11-11-2014 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Νοµού Αττικής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ.
Ιωάννη Γκιόκα προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για οικονοµική
ενίσχυση των εργαζοµένων της Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης.
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στη συζήτηση των
ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Θα ξεκινήσουµε µε τη συζήτηση της τέταρτης µε αριθµό
243/10-11-2014 επίκαιρης ερώτησης πρώτου κύκλου 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.
Στην επίκαιρη ερώτηση θα απαντήσει ο Αναπληρωτής Υπουργός κ. Λεωνίδας Γρηγοράκος.
Κυρία συνάδελφε, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά για να αναπτύξετε την επίκαιρη ερώτηση.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, την καταστροφική επίπτωση του µνηµονίου
στην υγεία τη γνωρίζουµε όλοι. Νοµίζω ότι ούτε και εσείς θα
αρνηθείτε πως οι δηµόσιες υπηρεσίες υγείας κατά τα τελευταία
χρόνια συρρικνώνονται διαρκώς, το προσωπικό όλων των κλάδων µειώνεται, οι υγειονοµικές µονάδες κλείνουν ή εκφυλίζονται,
υπολειτουργώντας.
Τη σηµερινή επίκαιρη ερώτησή µου την κατέθεσα, έχοντας
φυσικά στο µυαλό µου τη Μαγνησία. Όµως, προφανώς, η
παραπάνω απελπιστική κατάσταση αγγίζει ολόκληρη τη χώρα και
επηρεάζει τη συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών. Τα
προβλήµατα εκτείνονται σε όλα τα επίπεδα και βαθµίδες υπηρεσιών υγείας στη Μαγνησία, από την επείγουσα προνοσοκοµειακή
-ΕΚΑΒ- στην πρωτοβάθµια -ΠΕΔΥ- και µέχρι το Γενικό Νοσοκοµείο Βόλου, το οποίο πλήττεται συνεχώς από τεράστιες ελλείψεις µόνιµου προσωπικού. Απλώς επικέντρωσα την ερώτησή µου
στα συνολικά νούµερα γιατρών, νοσηλευτών κ.λπ., για να σας
δώσω την ευκαιρία να απαντήσετε µε τρόπο που θα διαφωτίσει
και δεν θα συσκοτίσει το πρόβληµα.
Το λέω αυτό, γιατί δυστυχώς έχω ρωτήσει πάνω από δέκα
φορές τον Υπουργό Υγείας, από τον Ιούνιο µέχρι και πρόσφατα,
χωρίς όµως να λάβω καµµία απάντηση στα επιµέρους ζητούµενα
στοιχεία. Ελπίζω πως η σηµερινή ερώτησή µου, που αφορά το
συνολικό υγειονοµικό προσωπικό του δηµοσίου στη Μαγνησία,
θα απαντηθεί, ώστε να ενηµερωθούν οι πολίτες.
Υπάρχουν, βέβαια, κύριε Υπουργέ και οι συµβασιούχοι αγροτικοί γιατροί, οι επικουρικοί, αντικείµενο το οποίο θα θέσει αµέσως µετά ο συνάδελφος Βουλευτής Μαγνησίας κ. Μουτσινάς,
µε αφορµή τη διάλυση του Περιφερειακού Ιατρείου Αλοννήσου,
για το οποίο θερµά παρακαλώ να επιληφθείτε πάραυτα, γιατί θα
θρηνήσουµε θύµατα. Σας το είπα και προηγουµένως κατ’ ιδίαν.
Κύριε Υπουργέ, εγώ περιορίζοµαι να κλείσω την παρέµβασή
µου µε δύο ερωτήµατα: Πόσοι µόνιµοι γιατροί, νοσηλευτές και
µέλη του παραϊατρικού, βοηθητικού και άλλου προσωπικού δηµοσίων µονάδων υγείας της Μαγνησίας, δηλαδή του Αχιλλοπουλείου, των κέντρων υγείας, των πολυϊατρείων, αποµακρύνθηκαν
οριστικά κατά τα τελευταία δυόµισι χρόνια και πόσοι διορίστηκαν, για να τους αντικαταστήσουν από την Κυβέρνησή σας;
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ευχαριστούµε την
κυρία συνάδελφο.
Τον λόγο έχει ο κύριος Υπουργός για τρία λεπτά.
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας):
Κύριε Πρόεδρε, κυρία συνάδελφε, είναι γεγονός ότι το Εθνικό
Σύστηµα Υγείας έχει πληγεί από το µεσοπρόθεσµο και την απαγόρευση των προσλήψεων, στην αρχή µε την αναλογία δέκα
προς ένα -δηλαδή στις δέκα αποχωρήσεις µία πρόσληψη- και
τώρα που άλλαξε η αναλογία, µε πέντε προς έναν. Αυτό δεν µπορούσε να αφήσει απέξω το µόνιµο προσωπικό και γενικά το προσωπικό υγείας του νοµού σας, αλλά και της εν γένει περιοχής.
Έχω δει ότι επανειληµµένως έχετε κάνει διάφορες ερωτήσεις
και έχετε πάρει διάφορες απαντήσεις, οι οποίες δεν σας κάλυψαν. Είναι γεγονός ότι η περιοχή σας έχει πραγµατικά πληγεί,
διότι είχαµε πάρα πολλές αποχωρήσεις και βάσει του µεσοπρόθεσµου δεν µπορούσαµε να κάνουµε τις συγκεκριµένες προσλήψεις.

Όµως, θέλω να σας πω, κυρία συνάδελφε, ότι δεν είναι µόνο
αυτός ο λόγος. Ο λόγος είναι, όπως θα απαντήσω και στον κ.
Μουτσινά στην επόµενη ερώτηση για την Αλόννησο που ξέρω ότι
σας ενδιαφέρει, όπως είπατε και εσείς, ότι δεν είχαµε και προσφορά γιατρών και ιδιαίτερα αγροτικών γιατρών για τις δικές
σας περιοχές, αλλά και εν γένει αγροτικών γιατρών στην Ελλάδα.
Αυτό φαίνεται το τελευταίο χρονικό διάστηµα στο Υπουργείο
από την ηµέρα που περάσαµε την υποχρεωτικότητα του αγροτικού ιατρείου, το οποίο ήταν στην εποχή τη δική µου και πηγαίναµε από υποχρέωση µετά από το πανεπιστήµιο να κάνουµε
αγροτικό ιατρείο, πριν ξεκινήσει η ειδικότητα. Αυτό ήταν κάτι σηµαντικό, διότι υπήρχαν τότε αγροτικά ιατρεία, όπου πήγαιναν οι
ιατροί να εκπληρώσουν την υπηρεσία υπαίθρου, πριν ξεκινήσουν
την ειδικότητα. Αυτό για κάποιους λόγους, οι οποίοι δεν είναι της
παρούσης, είχε ανασταλεί τα τελευταία χρόνια και το επαναφέραµε πριν από δυο µήνες.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Αναπληρωτή Υπουργού)
Τώρα, λοιπόν, φαίνεται, κυρία Χρυσοβελώνη, ότι θα υπάρξουν
προσφορές εργασίας, διότι είχαµε επτακόσια ογδόντα εννέα
αγροτικά ιατρεία κενά πριν από ένα µήνα σε όλη την Ελλάδα επί
συνόλου χιλίων εννιακοσίων. Τώρα, λοιπόν, τα έχουµε προκηρύξει όλα αυτά και περιµένουµε, µιας και θα είναι η περίοδος που
ορκίζονται οι νέοι ιατροί, ότι θα έχουµε κάποια αγροτικά ιατρεία
που θα πληρωθούν από τις προκηρύξεις που έχουµε κάνει.
Όµως, είναι γεγονός ότι και το 2011, λόγω του µεσοπρόθεσµου, είχαµε απαγορεύσει-αναστείλει τις προσλήψεις γιατρών
και προσωπικού στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας µε την αναλογία,
όπως σας είπα, δέκα προς ένα και τώρα πια έχει γίνει πέντε προς
ένα. Για αυτές τις προσλήψεις στις 28 Αυγούστου φέτος, µιας
και πήραµε το πράσινο φως, δώσαµε την εντολή σε όλα τα Συµβούλια στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας, δηλαδή στα ΣΚΕΙΟΠΝΙ -τα
Συµβούλια Κρίσης Επιστηµονικού Προσωπικού- να µας κρίνουν
τους γιατρούς που από το 2011 και πριν είχαν βάλει υποψηφιότητες, ούτως ώστε να µπορέσουµε -επειδή έχουµε αυτήν τη
στιγµή τα χρήµατα- να τους προσλάβουµε το 2014. Υπάρχουν
δηλαδή οι πιστώσεις να πάρουµε κάποιους γιατρούς.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Αναπληρωτή Υπουργού)
Κύριε Πρόεδρε, δώστε µου ένα λεπτό.
Ήδη έχουµε πάρει τετρακόσιους εβδοµήντα πέντε γιατρούς
και γι’ αυτό στη δική σας την περιοχή αυτήν τη στιγµή θα διοριστεί ένα ακτινοδιαγνώστης, ένας ουρολόγος και ένας ακτινολόγος, δηλαδή έχουµε τρεις γιατρούς ουρολογίας και παθολογίας.
Βέβαια, αυτό το νούµερο των τριών, σε σχέση µε τους πενήντα
που έχουν αποχωρήσει, είναι πάρα πολύ µικρό.
Όµως, κυρία συνάδελφε, για ενηµέρωση του Σώµατος θα
ήθελα να σας πω ότι έχουν περάσει πια από την προκήρυξη των
γιατρών το 2009 πέντε χρόνια. Όπως καταλαβαίνετε, οι συνάδελφοι µου, οι γιατροί, έψαξαν να βρουν κάπου αλλού δουλειά. Έχουν τακτοποιηθεί. Είναι οικογενειάρχες. Είναι επιστήµονες.
Έχουν πάει στο εξωτερικό. Πιθανόν να έχουν ανοίξει ένα ιδιωτικό
ιατρείο. Άρα, έχουν αλλάξει πια τα δεδοµένα.
Αυτήν τη στιγµή αντιµετωπίζουµε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το µεγάλο πρόβληµα να υπάρχουν οι αιτήσεις του 2009, του
2010 και του 2011 και να ψάχνουµε µέσα από τα γραφεία προσωπικού των νοσοκοµείων να δούµε αν αυτοί οι γιατροί ενδιαφέρονται ακόµη γι’ αυτές τις θέσεις που είχαµε προκηρύξει.
Είναι ένα µείζον θέµα αυτό. Πραγµατικά γίνεται µια πάρα πολύ
µεγάλη δουλειά. Το χρονικό διάστηµα είναι…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Υπουργέ, σας
παρακαλώ να συνεχίσετε στη δευτερολογία σας.
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας):
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Είναι, λοιπόν, πολύ µικρό το χρονικό διάστηµα. Θα σας απαντήσω ειδικότερα για την ερώτηση που µου κάνατε στη δευτερολογία µου, αλλά θέλω να σας πω ότι αντιµετωπίζουµε εγγενείς
δυσκολίες για να προσλάβουµε γιατρούς το 2014.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Με συγχωρείτε που
παρεµβαίνω, κυρία Χρυσοβελώνη. Παρακαλώ, να τηρούµε τους
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χρόνους. Είναι δέκα οι επίκαιρες ερωτήσεις και αµέσως µετά
ακολουθεί το νοµοσχέδιο, όπου αποµένουν πάρα πολλοί συνάδελφοι να µιλήσουν. Γι’ αυτό θα παρακαλέσω να τηρούµε όλοι
αυστηρά τους χρόνους.
Κυρία Χρυσοβελώνη, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, όσον αφορά το Περιφερειακό Ιατρείο Αλοννήσου λάβετε υπ’ όψιν σας ότι στις 30 Νοεµβρίου διαλύεται.
Αυτό σηµαίνει ότι δεν υπάρχει πολύς χρόνος. Θα πρέπει πάραυτα να ενεργήσετε. Σας το λέω, επειδή αναφερθήκατε σε
αυτό.
Η µη ορισµένη απάντησή σας στα ερωτήµατα που έθεσα καταδεικνύει ξεκάθαρα την τραγική κατάσταση, στην οποία έχει περιέλθει η δηµόσια υγεία στη Μαγνησία, κάτι που και εσείς
αποδέχεστε. Και προφανώς αυτή είναι η αιτία, για την οποία σε
όλες αυτές τις ερωτήσεις που έχω κάνει δεν υπήρξαν συγκεκριµένες απαντήσεις. Εποµένως, δεν έχετε απαντήσει για το προσωπικό του ΕΚΑΒ, δεν απαντήσατε για το ΠΕΔΥ του Βόλου, δεν
απαντήσατε συγκεκριµένα για το Αχιλλοπούλειο Νοσοκοµείο. Το
µόνιµο προσωπικό συνεχώς φθίνει και το µόνο που ακούµε εδώ
και πάρα πολύ καιρό στη Μαγνησία, αλλά και σε ολόκληρη την
Ελλάδα, είναι υποσχέσεις.
Την ώρα, λοιπόν, κατά την οποία διαβάζουµε δελτία Τύπου, τα
οποία εκδίδονται και από το Υπουργείο σας για το αόρατο µέλλον, οι πολίτες της Μαγνησίας να σας ενηµερώσω ότι δεν έχουν
ασθενοφόρα, βράδια ή Σαββατοκύριακα, επειδή δεν υπάρχουν
οδηγοί για τις βάρδιες. Δεν έχουν γιατρούς στα πολυιατρεία για
να τους γράψουν φάρµακα και να τους εξετάσουν. Δεν υπάρχουν χειρουργοί ογκολόγοι για τις αναγκαίες επεµβάσεις. Η µνηµονιακή πολιτική της συγκυβέρνησης Σαµαρά στη δηµόσια υγεία
διαλύει τη Μαγνησία και µαζί µε αυτή και ολόκληρη τη χώρα.
Σε αυτό το σηµείο βέβαια θέλω να πω, για να είµαι δίκαιη, ότι
δεν σας βαρύνει η αποκλειστική ευθύνη, µε δεδοµένο ότι εσείς
βρίσκεστε στο συγκεκριµένο Υπουργείο εδώ και πέντε µήνες.
Όµως, είναι τραγικό το γεγονός ότι στο συγκεκριµένο Υπουργείο
υπήρξε Υφυπουργός και η νυν Βουλευτής Μαγνησίας η κ. Μακρή. Παρά το γεγονός ότι έχουν τεθεί αυτά τα θέµατα κατ’ επανάληψη, εν τούτοις και επί δικής της θητείας δεν είχα καµµία
συγκεκριµένη απάντηση.
Δυστυχώς, αυτό που εσείς είπατε στην αρχή της τοποθέτησής
σας, επιβεβαιώνει την τραγική κατάσταση, στην οποία βρίσκεται
η Μαγνησία, αλλά και όλη η Ελλάδα, στο χώρο της υγείας λόγω
της µνηµονιακής πολιτικής που ακολουθείται από την πλευρά της
Κυβέρνησης.
Νοµίζω, λοιπόν, ότι ο µοναδικός δρόµος που υπάρχει αυτήν
τη στιγµή –και κλείνω, κύριε Πρόεδρε- για να µπορέσουν να αλλάξουν τα πράγµατα, να σωθεί η χώρα, να υπάρχουν λύσεις στο
χώρο της δηµόσιας υγείας, είναι η ανατροπή του µνηµονίου. Και
θεωρώ ότι αυτή είναι η µοναδική λύση, για να µπορέσει κάποια
στιγµή να υπάρξει ανάκαµψη στο χώρο της δηµόσιας υγείας.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Έχετε τον λόγο,
κύριε Υπουργέ, για τρία λεπτά.
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας):
Κυρία συνάδελφε, εγώ δεν αποποιούµαι τις ευθύνες µου, ούτε
αποποιούµαι την αλήθεια που λέει ότι τα τελευταία χρόνια από
την εποχή εφαρµογής του µνηµονίου –θα σας τα καταθέσω κιόλας- είχαµε το 2012 τριάντα αποχωρήσεις γιατρών του ΕΣΥ, το
2013 δεκαεπτά και το 2014 οκτώ. Είχαµε, δηλαδή, αποχωρήσεις
πενήντα πέντε γιατρών. Είχαµε πάρει δέκα επικουρικούς γιατρούς. Πήραµε δεκαεννιά το 2012, οκτώ επικουρικούς το 2013
και δεκαέξι επικουρικούς το 2014. Είχαµε, δηλαδή -δεκαέξι και
εννιά µας κάνει είκοσι πέντε και οκτώ, τριάντα τρία- τριάντα τρεις
επικουρικούς γιατρούς. Σίγουρα δεν ήταν ο αριθµός των πενήντα
πέντε. Ήταν επικουρικοί, µη µόνιµοι τριάντα τρεις γιατροί.
Δεν αφήσαµε ποτέ ακάλυπτο κανένα νοσοκοµείο, κυρία Χρυσοβελώνη. Σε λίγο θα απαντήσω για την Αλόννησο, όπου και εκεί
είχαµε µεγάλες δυσκολίες. Και θα σας εξηγήσω τους λόγους.
Θα σας τα καταθέσω αυτά τα χαρτιά, γιατί δεν ξέρω αν τα έχετε
πάρει ποτέ ακριβώς.
Μιλήσατε για το Εθνικό Κέντρο Άµεσης Βοήθειας, το ΕΚΑΒ.
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Κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, λυπάµαι πάρα πολύ, γιατί
ένας διαγωνισµός για εκατόν εξήντα εφτά ασθενοφόρα διαρκεί
επτά χρόνια. Αυτό είναι πρωτόγνωρο. Σε χώρα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ένας διαγωνισµός να διαρκεί επτά χρόνια. Όταν αναλάβαµε µε τον κ. Βορίδη και την κ. Παπακώστα και επειδή στις αρµοδιότητές µου είναι και το ΕΚΑΒ, πήγα στο γραφείο του Πρωθυπουργού και έχω αναφέρει το µείζον θέµα της µη κατοχύρωσης
ή ανοίγµατος προσφορών των ασθενοφόρων. Υπάρχουν τα χρήµατα και αυτή τη στιγµή περιµένουµε επτά χρόνια για να γίνει ο
διαγωνισµός. Αυτό είναι φοβερό.
Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι την προηγούµενη Παρασκευή
ανοίχθηκαν οι προσφορές µετά από επτά χρόνια. Αυτό κάτι λέει
για την Ελλάδα µας.
Επίσης, προκηρύξαµε χθες διακόσιες θέσεις πληρωµάτων των
ασθενοφόρων. Όπως καταλαβαίνετε, αυτά θα πάνε µέσα από το
Ανώτερο Συµβούλιο Επιλογής Προσωπικού.
Επίσης, κυρία συνάδελφε, έχουµε προκηρύξει εννιακόσιες θέσεις γιατρών του ΠΕΔΥ για όλη την Ελλάδα. Η προκήρυξη έχει
βγει στο διαδίκτυο.
Θέλω να διαβεβαιώσω το Σώµα, όπως είπα προχθές σε µία
άλλη ερώτηση στην οποία απάντησα, ότι από τη µέρα που πήγαµε, από τις 28 Αυγούστου µέχρι σήµερα, είναι «στον αέρα»
δυόµισι χιλιάδες θέσεις γιατρών. Θα σας τις πω: Είναι εννιακόσιες θέσεις από το ΠΕΔΥ, είναι οχτακόσιες θέσεις επικουρικών
γιατρών, είναι και τετρακόσιοι εβδοµήντα πέντε γιατροί πριν από
το 2011 που ήταν «κρυµµένοι» και είναι στη διαδικασία του Γενικού Λογιστηρίου του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης
και του δικού µας Υπουργείου ούτως ώστε να διοριστούν το
2014. Προχθές µας αποδέσµευσε και άλλες τριακόσιες εβδοµήντα δύο θέσεις απ’ αυτές οι οποίες ήταν πριν από το 2011 για
να διοριστούν το 2014.
Εκεί, όµως, αντιµετωπίζουµε πάλι µεγάλο πρόβληµα. Επειδή
δεν είχαµε κάνει κρίσεις τα τελευταία πέντε χρόνια -εννοείται ότι
έχουν αποχωρήσει οι περισσότεροι συνάδελφοι που ήταν στα
συµβούλια κρίσης- µε το άνοιγµα των προσλήψεων στο Εθνικό
Σύστηµα Υγείας έπρεπε να κάνουµε και τα καινούργια συµβούλια
κρίσης, διότι οι περισσότεροι συνάδελφοι απ’ αυτούς είχαν συνταξιοδοτηθεί.
Έχουµε, λοιπόν, δύο µεγάλα προβλήµατα τα οποία έχουν τελειώσει αυτές τις µέρες και πιέζουµε πάρα πολύ τις διοικήσεις
των νοσοκοµείων, τα γραφεία προσωπικού και τις ΥΠΕ, για να
προχωρήσουµε γρήγορα στην πρόσληψη αυτών των συναδέλφων. Αλλιώς, όπως καταλαβαίνετε, θα χάσουµε και τα κονδύλια
που αναλογούν φέτος για διορισµούς.
Είναι µία δύσκολη περίοδος για την Ελλάδα. Πρέπει να πάµε
τώρα στα καινούργια συµβούλια κρίσης, γιατί οι συνάδελφοι
έχουν αποχωρήσει από τα συµβούλια κρίσης. Συγχρόνως, έχουν
αποχωρήσει οι περισσότεροι γιατροί απ’ αυτούς που είχαν υποβάλει τα χαρτιά τους πριν από το 2011 και έχουµε µία τεράστια
δυσκολία να βρούµε γιατρούς. Υπάρχει πρόβληµα και αυτά είναι
τα γεγονότα τα οποία έχουν αναστείλει τους διορισµούς γιατρών.
Κυρία συνάδελφε, καταλαβαίνω το πρόβληµά σας. Νοµίζω ότι
την επόµενη εβδοµάδα έχω κανονίσει να επισκεφτώ τη ΔΥΠΕ και
τα νοσοκοµεία της περιοχής. Θα χαρώ πολύ να είστε κι εσείς
εκεί.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ευχαριστούµε κι εµείς.
Θα συζητηθεί η όγδοη µε αριθµό 233/10-11-2014 επίκαιρη
ερώτηση δεύτερου κύκλου του Προέδρου των Ανεξαρτήτων 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.
Στην επίκαιρη ερώτηση του κυρίου συναδέλφου θα απαντήσει
ο Αναπληρωτής Υπουργός κ. Γρηγοράκος.
Τον λόγο έχει ο κ. Μουτσινάς για δύο λεπτά για να αναπτύξει
την επίκαιρη ερώτηση.
ΠΑΡΙΣΗΣ ΜΟΥΤΣΙΝΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, έρχοµαι τώρα σε συνέχεια της ερώτησης
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αυτής µε συγκεκριµένο πια ερώτηµα και ζητώ συγκεκριµένες δεσµεύσεις από σας, γιατί ένα Περιφερειακό Ιατρείο που είναι ιδιαίτερα σηµαντικό, αυτό της Αλοννήσου -που δεν είναι ένα νεκρό,
αλλά ένα ζωντανό νησί µε πληθυσµό και σηµαντική ανάπτυξηβρίσκεται στο απόλυτο κενό από πλευράς υγειονοµικού προσωπικού, αφού και ο τελευταίος αγροτικός γιατρός εγκαταλείπει το
περιφερειακό ιατρείο στις 25 Νοεµβρίου κι έτσι το περιφερειακό
ιατρείο θα βρίσκεται πια χωρίς γιατρούς σε δέκα µέρες.
Κατά συνέπεια, είναι προφανές ότι το νησί της Αλοννήσου έχει
αφεθεί εδώ και πολύ καιρό στο έλεός του από το Υπουργείο
Υγείας και παρά τις ερωτήσεις που έχω υποβάλει και στο παρελθόν, δεν έχει γίνει καµµία προσπάθεια για να καλυφθεί αυτό το
κενό.
Το πρόβληµα δηµιουργήθηκε κυρίως από το 2014, κύριε Υπουργέ. Θα σας αναφέρω τις οργανικές θέσεις και τι υπάρχει
σήµερα.
Ιατρός Γενικής Ιατρικής (Διευθυντής): Η θέση είναι κενή από
την 1-1-2014.
Αγροτικοί Ιατροί: Ο ένας έχει φύγει από το 2013 και ο άλλος
µένει για δέκα µέρες ακόµα.
Παιδίατρος: Η θέση παραµένει κενή από το Νοέµβριο του
2013, δηλαδή εδώ και ένα χρόνο.
Οδοντίατρος: Η θέση παραµένει κενή από τις 2-1-2012.
Παρασκευαστής: Η θέση παραµένει κενή από τις 31-1-2013.
Μαία: Εδώ είναι ένα θέµα που πρέπει να δείτε, γιατί υπηρετεί
ακριβώς τη λογική του πελατειακού κράτους. Η µαία έχει οργανική θέση στην Αλόννησο και ουδέποτε βρίσκεται στην Αλόννησο, αλλά συνεχώς στη Λάρισα.
Επίσης, υπάρχει νοσηλεύτρια η οποία θέλει να πάρει µετάθεση
στο Περιφερειακό Ιατρείο και την πάνε στο Βόλο.
Χειριστής ακτινολογικού µηχανήµατος: Εδώ είναι το οξύµωρο.
Υπάρχει σύγχρονο ακτινολογικό µηχάνηµα, τελευταίας τεχνολογίας, από ιδιώτη δωρητή, το οποίο δεν έχει πάρει αδειοδότηση
ώστε να λειτουργήσει. Και υπάρχει και χειριστής.
Καταλαβαίνετε ότι το πρόβληµα είναι πραγµατικά οξύ, κύριε
Υπουργέ. Θέλω να τα δείτε όλα αυτά τα θέµατα και να δούµε τι
θα γίνει µε αυτό το περιφερειακό ιατρείο, διότι, όπως σας είπα,
το νησί αυτό έχει ιδιαίτερη ζωντάνια και πρέπει να το στηρίξουµε.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας):
Ευχαριστώ.
Κύριε συνάδελφε, όλα αυτά που είπατε είναι αλήθεια. Δεν
µπορώ να αρνηθώ την αλήθεια γιατί είναι η πραγµατικότητα.
Εξάλλου, αλήθεια λένε µόνο οι πράξεις των ανθρώπων και σε
αυτό θέλω να σας πω το εξής: Δεν υπάρχει προσφορά αγροτικών ιατρών στις δύο θέσεις αγροτικών γιατρών που έχει η Αλόννησος. Δεν πηγαίνει κανείς στο αγροτικό ιατρείο. Προκηρύσσουµε τις θέσεις και δεν πάει κανείς.
Σας είπα προηγουµένως πώς πιστεύουµε ότι θα έχουµε τώρα
προσφορά στα αγροτικά ιατρεία. Επίσης, θέλω να σας πω ότι
περνάµε και µία επιπλέον διάταξη στο επόµενο νοµοσχέδιο, η
οποία είναι κάπως ειδική, αλλά θα το καταλάβετε. Οι συνάδελφοι
γιατροί από τη στιγµή που δεν θέλουν να κάνουν ειδικότητα στην
Ελλάδα -και εµείς τώρα πια τους υποχρεώσαµε να πηγαίνουν
αγροτικό ιατρείο, εφόσον θέλουν να κάνουν ειδικότητα στην Ελλάδα- µπορούσαν να πάνε στον ιατρικό σύλλογο της περιοχής
τους και να πάρουν µία ειδική άδεια για να µπορέσουν να κάνουν
τη µετεκπαίδευσή τους σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Εµείς, όµως, και αυτό τώρα πια το «µπλοκάρουµε», ούτως ώστε
κανείς γιατρός να µην µπορεί να φύγει αν δεν έχει κάνει την υπηρεσία υπαίθρου, όπως κάναµε παλιά. Πρέπει να καταλάβουµε,
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι η Ελλάδα περνάει δύσκολες
στιγµές και αυτήν την Ελλάδα πρέπει να τη βοηθήσουµε όλοι.
Και είµαι σίγουρος, κύριε Πρόεδρε, ότι θα την βοηθήσουν και οι
αγροτικοί γιατροί.
Εγώ όµως, θα ήθελα τη συναίνεση του Σώµατος σε ένα νοµοσχέδιο που έρχεται και θέλω να σας προκαταβάλω λίγο. Δεν είναι
δυνατόν να πηγαίνουν οι γιατροί σε νησιωτικές περιοχές, ή οι
αγροτικοί γιατροί, µε 600 ευρώ το µήνα. Έχουµε κάνει επανει-
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ληµµένες συσκέψεις γι’ αυτό το θέµα στο Υπουργείο. Και την
επόµενη εβδοµάδα θα χαρώ πολύ να είστε εδώ, στη συζήτηση
που θα κάνουµε για το νοµοσχέδιο για την υγεία, που φέρνει
αυτές τις µικρές µεταβολές, οι οποίες, όµως, είναι ουσιαστικές
για την περιφέρεια και τις νησιωτικές περιοχές. Δεν µπορεί, δηλαδή, ένας γιατρός να πάει να κάνει το αγροτικό του ιατρείο µε
600 ευρώ και να µην έχει ο δήµος φροντίσει -όπως παλιά, κύριε
Πρόεδρε- να υπάρχει τουλάχιστον ένα αγροτικό ιατρείο που να
διαθέτει τα ανάλογα για έναν πολίτη του 2014, δηλαδή µία αξιοπρεπή διαµονή. Θα πρέπει και οι δήµοι από εδώ και πέρα να δουν
πολύ διαφορετικά αυτό το θέµα της τοποθέτησης γιατρών στα
αγροτικά ιατρεία των δήµων άγονων και νησιωτικών περιοχών.
Θα ήθελα, όµως, και τη δική σας συµβολή και όλων των συναδέλφων.
Και θέλω να σας πω το εξής: Θα πρέπει να αυξήσουµε το εισόδηµα των γιατρών, το οποίο έχει µειωθεί, όπως και σε άλλους
Έλληνες πολίτες τα τελευταία χρόνια, κατά 50%, ειδικότερα σε
γιατρούς, νοσηλευτές και υγειονοµικούς στις άγονες και νησιωτικές περιοχές, κύριε Μουτσινά. Εµείς έχουµε βρει τον τρόπο να
αυξήσουµε τα κίνητρα, τον οποίο, βέβαια, θα αναλύσουµε στη
συζήτηση του νοµοσχέδιου την επόµενη εβδοµάδα. Διότι, κύριε
Μουτσινά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όλα τα άλλα κίνητρα
που έχουµε δώσει, όπως κίνητρα εξέλιξης, επιστηµονικής ανέλιξης, µόρια ώστε να µπορούν να κάνουν τις µεταθέσεις µετά από
µία πενταετία σε µεγάλα νοσοκοµεία της περιφέρειας, εκτός από
την Αθήνα και Θεσσαλονίκη, δεν έχουν κανένα αντίκτυπο.
Θα πρέπει, λοιπόν, πάση θυσία -και έχουµε βρει τον τρόπο,
τον οποίο, βέβαια, επεξεργαζόµαστε ακόµη, αλλά πιστεύω ότι
την επόµενη εβδοµάδα θα είµαστε έτοιµοι- να αυξήσουµε το εισόδηµα των γιατρών -όχι µόνο των αγροτικών αλλά και των συναδέλφων ιατρών- οι οποίοι θα πάνε να στελεχώσουν τα κέντρα
υγείας και τα νοσοκοµεία της νησιωτικής Ελλάδας και των άγονων περιοχών της Ελλάδας, ούτως ώστε να υπάρχει ένα κίνητρο.
Στη δευτερολογία µου θα σας πω και τα στοιχεία για το κέντρο
υγείας της Αλοννήσου.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ευχαριστούµε.
Κύριε Μουτσινά, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΠΑΡΙΣΗΣ ΜΟΥΤΣΙΝΑΣ: Ευχαριστώ.
Κατ’ αρχάς, κύριε Υπουργέ, χαίροµαι που αγωνιάτε για το
θέµα αυτό. Θέλουµε, όµως, να δούµε απτά παραδείγµατα στο
επόµενο διάστηµα και κυρίως κίνητρα πραγµατικά. Οι δήµοι πρέπει να βρουν στήριξη για να προχωρήσουν στις αναγκαίες υποδοµές για να υποδεχτούν το επιστηµονικό προσωπικό, όχι µόνο
γιατρούς αλλά και γεωπόνους και κτηνιάτρους, διότι συνολικά
ένα νησί, καθώς και µία ορεινή περιοχή έχουν ανάγκη από πάρα
πολλά πράγµατα για να στηρίξουν την παραγωγή του και την παραγωγική του βάση.
Από τις αρχές της θητείας µου, το 2012, όταν ξεκινήσαµε σε
αυτήν τη Βουλή και συγκεκριµένα από τις 10 Σεπτεµβρίου του
2012, είχα θέσει το ζήτηµα αυτό για το θέµα των γιατρών που
λείπουν στα νησιά, αλλά και στα κέντρα υγείας και κυρίως στις
ορεινές περιοχές του Νοµού Μαγνησίας.
Και εκεί το έθετα και σε µια άλλη διάσταση. Αφού υπήρχε αυτή
η κρίση και αφού βλέπαµε την αδυναµία της Κυβέρνησης -εφόσον αποδέχθηκε µια εκβιαστική δηµοσιονοµική πολιτική από
τους δανειστές και ακολουθεί αυτήν την πεπατηµένη που µας
οδηγεί σε συνεχή αδιέξοδα- έλεγα τότε, ας βρούµε και κάποιες
παράλληλες λύσεις. Για παράδειγµα, λέγαµε από τότε να µπορέσουµε να κάνουµε υποχρεωτικό το αγροτικό ιατρείο, να µπορέσουµε να συνεργαστούµε µε το Υπουργείο Άµυνας για να
προσελκύσουµε ιατρούς από το Υπουργείο Άµυνας -τότε ο κ. Λυκουρέντζος είχε δεσµευτεί και έκανε προσπάθειες προς αυτήν
την κατεύθυνση- για να έχουµε και µια συνυπηρέτηση σε αυτήν
την κατεύθυνση και να λυθούν προβλήµατα τα οποία είναι άµεσα
και οξυµένα.
Το θέµα δεν είναι µόνο στην Αλόννησο. Η Αλόννησος είναι ένα
ακραίο περιστατικό το οποίο αναφέρω σήµερα. Και το αναφέρω
συγκεκριµένα, κύριε Υπουργέ, γιατί η Αλόννησος είναι πολύ µακριά από το Βόλο και το χειµώνα υπάρχουν µόνο δύο καράβια
την εβδοµάδα κι ένα δελφίνι την ηµέρα, το οποίο όµως είναι πα-
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νάκριβο. Χρειάζεται 100 ευρώ να πάει και να έρθει κάποιος στο
Βόλο, που σηµαίνει ότι ένας γονιός για να πάει να αγοράσει ιδιωτικές υπηρεσίες υγείας επιβαρύνεται µε πάρα πολλά λεφτά και
δεν είναι δυνατόν να καλύψει τις ανάγκες των παιδιών του. Υπάρχουν τριακόσια παιδιά στην Αλόννησο, κύριε Υπουργέ. Υπάρχει
νηπιαγωγείο, παιδικός σταθµός, υπάρχουν δηµοτικά σχολεία, γυµνάσιο και λύκειο. Υπάρχουν τριακόσια παιδιά, ζωντανές ψυχές
και πρέπει να τις στηρίξουµε οπωσδήποτε. Δεν µπορεί να µην
έχουν παιδίατρο σήµερα, ο οποίος λείπει ένα χρόνο. Δεν µπορεί
να µην έχουν έναν διευθυντή και περιφερειακό ιατρείο. Και ξέρετε πολύ καλά ότι δεν λειτουργεί η δοµή πια, δεν µπορούν να
έχουν την αναγκαία προµήθεια ιατρικού υλικού αν δεν υπάρχει
κάποιος διευθυντής, κάποιος γιατρός υπεύθυνος να µπορέσει να
καταγράψει και να αιτήσει. Στην ουσία, δηλαδή, είναι διαλυµένο
το περιφερειακό ιατρείο και από τις 25 Νοεµβρίου θα είναι εντελώς στο κενό. Δεν λειτουργεί το µηχάνηµα για να κάνει κάποιος
ακτινολογικές εξετάσεις στο νησί.
Όλα αυτά είναι σοβαρά πράγµατα για ένα τέτοιο νησί όπου το
χειµώνα έχει τρεις χιλιάδες µόνιµους κατοίκους και δέκα χιλιάδες
το καλοκαίρι, µε τον τουρισµό. Και πρέπει να το στηρίξουµε, γιατί
θέλουµε τον τουρισµό στη χώρα µας.
Με αυτήν την έννοια και επειδή και στα άλλα κέντρα υγείας
του νοµού -έχω στοιχεία- λείπουν γιατροί -το αναφέρατε και είναι
προς τιµήν σας αυτό- πρέπει να κάνετε προσπάθειες. Εµείς θα
στηρίξουµε τις προσπάθειες αυτές. Θέλουµε να δούµε και το νοµοσχέδιο αυτό, για να µπορέσουµε πραγµατικά να δώσουµε µια
αίσθηση ότι νοιαζόµαστε για τον κόσµο αυτόν σε µια εποχή κρίσης.
Δεν µπορεί οι υπηρεσίες υγείας να µπαίνουν στο στόχαστρο
και στη µέγγενη της δηµοσιονοµικής πολιτικής µε αυτήν την έννοια που µπαίνουν.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας):
Κύριε συνάδελφε, εκτιµώ αφάνταστα την ειλικρίνειά σας. Από το
2012 είναι γεγονός ότι έχετε κάνει πολλές ερωτήσεις και εσείς
και η κ. Χρυσοβελώνη.
Θέλω να πω, όµως, δύο πράγµατα στο Σώµα: Δεν µπορεί να
έχουµε και το καρβέλι άκοπο και το σκύλο χορτάτο. Δεν γίνεται
αυτό. Βλέπουµε ότι δεν υπάρχει προσφορά υπηρεσιών υγείας
από το ιατρικό και υγειονοµικό δυναµικό της χώρας ειδικά σε
άγονες και νησιωτικές περιοχές. Ειλικρινά, θα ήθελα τις προτάσεις σας για τις νησιωτικές και άγονες περιοχές. Προκηρύσσουµε τις θέσεις. Για την Αλόννησο έχουµε προκηρύξει το τελευταίο
χρονικό διάστηµα δύο φορές τις θέσεις των αγροτικών ιατρών.
Προκηρύσσουµε συνεχώς θέσεις για επικουρικούς γιατρούς, για
παιδιάτρους, αλλά δεν πάει κανείς.
Εγώ, λοιπόν, τολµώ να πω ότι θα πρέπει να δούµε µε διαφορετικό µάτι το Εθνικό Σύστηµα Υγείας σήµερα. Το Εθνικό Σύστηµα Υγείας όταν φτιάχτηκε το 1981-1983 από τον Παρασκευά
τον Αυγερινό και το Γιώργο Γεννηµατά µιλούσε για πλήρη και
αποκλειστική απασχόληση. Σήµερα, όµως, δεν µπορούν να πάνε
γιατροί -όπως σας είπα- µε 600 και 1.000 ευρώ σε µία αποµακρυσµένη περιοχή, επειδή, όπως καταλαβαίνετε, το µεσοπρόθεσµο,
κύριε Μουτσινά, δεν επιτρέπει επιδοµατικές πολιτικές. Δηλαδή,
δεν µπορούµε να δώσουµε ούτε επιδόµατα στους γιατρούς.
Έχουµε σκεφτεί αυτές τις ηµέρες στο Υπουργείο να αυξήσουµε την τιµή της ώρας απασχόλησης των γιατρών στις άγονες
και νησιωτικές περιοχές, ούτως ώστε να τους δώσουµε ένα καλό
εισόδηµα. Αλλιώς, είµαστε υποχρεωµένοι να πάµε σε άλλες λύσεις. Δεν µπορούµε πια να εµµένουµε σε µια κατάσταση στην
οποία δεν υπάρχει προσφορά εργασίας, κύριε Πρόεδρε. Θα πρέπει να δούµε τελικά τι θα κάνουν οι νησιωτικές και άγονες περιοχές.
Εµείς την επόµενη εβδοµάδα θα κάνουµε αρκετές, πραγµατικά, τοµές για την πρόσληψη γιατρών. Παραδείγµατος χάριν,
πριν από δεκαπέντε µέρες που είχα πάει στο Σουφλί, στον Έβρο
και στο Διδυµότειχο, είπαµε το εξής: Βρήκαµε αγροτικούς γιατρούς ειδικευµένους στην περιοχή εκείνη. Από τη στιγµή, λοιπόν,
που είδαµε ότι κάνουν αγροτικό ειδικευµένοι γιατροί, φέρνουµε
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την επόµενη εβδοµάδα διάταξη που λέµε ότι εφόσον υπάρχουν
κενές θέσεις ειδικευµένων στο νοσοκοµείο της περιοχής που
υπηρετούν οι αγροτικοί γιατροί, τότε να µπορούν να τις καταλαµβάνουν, εφόσον θέλουν.
Σας λέω ότι φέρνουµε την επόµενη εβδοµάδα κάποιες τέτοιες
ρυθµίσεις ούτως ώστε να δώσουµε την ευκαιρία σε ιατρούς να
πάνε.
Όσον αφορά τα θέµατα της Αλοννήσου, αυτές τις µέρες παραδίδεται ένα καινούργιο ασθενοφόρο και το ξέρετε. Βάλατε το
θέµα της µαίας της περιοχής. Έχουµε, όµως, αποσπάσει µια άλλη νοσηλεύτρια από το νοσοκοµείο της Λάρισας στο κέντρο
υγείας και το θέµα της µαίας θα το δω προσωπικά µόλις πάω
τώρα στο γραφείο µου ώστε να δω που κολλάει.
Τρίτον, είναι γεγονός ότι υπάρχει ένα καινούργιο ακτινολογικό
µηχάνηµα. Κύριε συνάδελφε, όµως, για να µπει ένα ακτινολογικό
µηχάνηµα έχει τις διαδικασίες και του Δηµοκρίτου και της Ειδικής
Υπηρεσίας Πυρηνικής Ενέργειας. Τα ξέρετε, κύριε Πρόεδρε, γιατί ο αδερφός σας ασχολείται µε αυτά. Άρα, πρέπει να πάρουµε
αυτές τις ειδικές άδειες –βρισκόµαστε σε διαδικασία αδειοδότησης για το µηχάνηµα- για να µπορέσει να εγκατασταθεί.
Καταλαβαίνω την αγωνία σας. Θέλω να σας πω ότι τελειώνει
η θητεία της αγροτικής ιατρού σε µία εβδοµάδα. Αυτή η αγροτική ιατρός θα πάρει παράταση της θητείας της. Πιστεύω, µε τη
διαβεβαίωση του ΥΠΕάρχη και του διοικητού του Νοσοκοµείου
Βόλου, ότι δεν θα έχουµε καθόλου κενό στην Αλόννησο έως ότου
στο Πολυδύναµο Ιατρείο Αλοννήσου καλυφθούν οι µόνιµες θέσεις, οι οποίες ήταν πραγµατικά πολλές και σήµερα δεν υπάρχει
προσέλευση για εργασία στην Αλόννησο.
Θα κάνουµε το καλύτερο. Και όταν επισκεφτώ την επόµενη
εβδοµάδα την περιοχή σας, θα χαρώ να σας δω µαζί.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Και εµείς ευχαριστούµε.
Θα συζητηθεί τώρα η έβδοµη µε αριθµό 245/10-11-2014 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου 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 στο Δήµο Πατρέων. Στην ερώτηση θα
απαντήσει ο Υφυπουργός κ. Γεώργιος Ντόλιος.
Έχετε τον λόγο, κύριε συνάδελφε, για δύο λεπτά για να αναπτύξετε την επίκαιρη ερώτηση.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Μετά τη µείωση για πάνω από 60% των κεντρικών αυτοτελών
πόρων προς τους δήµους, αλλά και στις περιφέρειες, την επιβολή του οικονοµικού παρατηρητηρίου που ελέγχει τους δήµους
για υπέρβαση των δαπανών, η Κυβέρνηση προχώρησε και στη
φορολόγηση των δήµων, όπως για παράδειγµα µε τον ΕΝΦΙΑ,
για τη κτήρια που οι δήµοι αξιοποιούν.
Παρότι ο Δήµος της Πάτρας προχώρησε σε ρύθµιση στην Γ’
ΔΟΥ Πατρών της δόσης του ΕΝΦΙΑ, το Υπουργείο προχώρησε
στην παρακράτηση. Μάλιστα, παρακρατήθηκαν χρήµατα που
αφορούσαν την εκλογική αποζηµίωση των εργαζόµενων, ύψους
17.562 ευρώ. Είναι η πρώτη φορά που µπαίνουν σε συµψηφισµό
οι αποδοχές των εργαζόµενων. Και είναι ένα πρωτοφανές γεγονός! Ενδεχόµενα να χρωστάει κάποιος δήµος. Όµως, το να µπαίνουν σε συµψηφισµό οι αποδοχές των εργαζόµενων είναι πρωτόγνωρο και απαράδεκτο γεγονός. Πολύ, δε, περισσότερο που στη
συγκεκριµένη περίπτωση υπάρχει και η βεβαίωση της Γ’ Εφορίας
Πατρών, αλλά υπάρχει και η σελίδα από το Taxisnet που λέει ότι
ο Δήµος της Πάτρας προχώρησε σε συγκεκριµένη ρύθµιση και
δεν χρωστάει κάτι, µε αποτέλεσµα να παρακρατηθεί η εκλογική
αποζηµίωση χωρίς να υπάρχει κάποιος συγκεκριµένος λόγος
από τη στιγµή που υπάρχει η συγκεκριµένη ρύθµιση.
Αυτό το οποίο είναι πολύ απλό και φυσιολογικό ως ερώτηµα,
κύριε Υπουργέ, είναι εάν αυτά τα χρήµατα θα επιστραφούν
άµεσα για να αποδοθούν στους εργαζόµενους από τους οποίους
παρανόµως παρακρατήθηκαν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Έχετε τον λόγο, κύριε Υπουργέ.
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών): Θεωρώ
απολύτως λογική την ερώτηση. Κανονικά θα έπρεπε να ήταν εδώ
το Υπουργείο Οικονοµικών για να δώσει απάντηση. Δεν έγινε κατορθωτό, αλλά δεν ήθελα να αρνηθώ να έρθω στη Βουλή για να
δώσω κάποιες εξηγήσεις, για να ξέρετε ακριβώς περί τίνος πρόκειται.
Η αλήθεια είναι ότι πρόκειται περί της εκλογικής αποζηµίωσης,
για αµοιβές εργαζόµενων που δεν είναι, όµως, µισθοδοσία. Για
αυτόν ακριβώς το λόγο κάποιες εκ των ΔΟΥ της χώρας, όχι όλες
οι ΔΟΥ, θεωρούν ότι αυτού του είδους τα ποσά µπορούν να συµψηφίζονται µε χρέη των δήµων προς το δηµόσιο.
Εµείς ως Υπουργείο Εσωτερικών από την αρχή εκείνο που κάναµε ήταν να µεταφέρουµε τα ποσά αυτά µέσω των αποκεντρωµένων διοικήσεων στους δήµους. Και στη συνέχεια -όπως σας
είπα- το ζήτηµα ανέκυψε από το 2012 ακόµη ότι κάποιες ΔΟΥ
συµψηφίζουν το θέµα.
Στη συνέχεια επικοινωνήσαµε µε το Υπουργείο Οικονοµικών.
Εκεί έχουµε δυο διευθύνσεις. Η µια διεύθυνση µας απαντάει δια
της αλληλογραφίας ότι κακώς συµψηφίζονται, η άλλη διεύθυνση
µας απαντάει δια της αλληλογραφίας ότι καλώς συµψηφίζονται
και µάλλον χρειάζεται νοµοθετική ρύθµιση. Δεν µας το λέει. Το
εικάζουµε από την απάντηση της πρώτης διεύθυνσης.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Απευθύνθηκαν στο Υπουργείο
µπάχαλο!
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών): Διαπιστώνουµε και είµαι απολύτως ειλικρινής, κύριε Καραθανασόπουλε,
ότι το περιεχόµενο αυτής της αλληλογραφίας ανταλλάσσεται και
µεταξύ των δυο Γενικών Διευθύνσεων.
Όπως αντιλαµβάνεστε, είναι αναγκαία η νοµοθετική ρύθµιση
η οποία πρέπει να λέει ρητά ότι οι αµοιβές των εργαζόµενων δεν
µπορεί να συµψηφίζονται µε τα οποιαδήποτε χρέη των δήµων
προς το δηµόσιο.
Απαιτείται, λοιπόν, µια νοµοθετική ρύθµιση και την πρωτοβουλία γι’ αυτήν πρέπει να την έχει το Υπουργείο Οικονοµικών.
Εµείς, ως Υπουργείο Εσωτερικών, δηλώνουµε ρητά σήµερα
στη Βουλή ότι θα αναλάβουµε αυτήν την πρωτοβουλία προς το
Υπουργείο Οικονοµικών. Σας καλούµε, όµως, και εσάς να συνδράµετε σ’ αυτή µας την προσπάθεια, ή, αν θέλετε, καταθέστε
εσείς µια τροπολογία, µια διάταξη µε αυτό ακριβώς το περιεχόµενο για να τη συνδράµουµε εµείς.
Όσον αφορά το αν θα επιστραφούν τα χρήµατα, εννοείται, βέβαια, ότι µετά από µια τέτοια διάταξη θα επιστραφούν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε συνάδελφε,
έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Είναι φανερό ότι δεν
είστε ο καθ’ ύλην αρµόδιος για να απαντήσει. Και, βεβαίως, η
απάντηση που δώσατε αντανακλά την πραγµατικότητα. Ενώ, δηλαδή, υπάρχει συγκεκριµένη διάταξη όπου η µισθοδοσία των εργαζόµενων δεν µπορεί να συµψηφιστεί, κάποιες ΔΟΥ θεωρούν
ότι οι εκλογικές αποζηµιώσεις δεν εντάσσονται στην µισθοδοσία.
Είναι αποδοχές των εργαζοµένων. Δεν έχει σηµασία το αν λαµβάνονται µε τη µορφή επιδόµατος ή όχι. Εξακολουθούν να είναι
µισθοδοσία των εργαζόµενων. Δεν είναι κάτι διαφορετικό. Δεν
είναι κάποιο δώρο.
Άρα, λοιπόν, απ’ αυτήν την άποψη είναι παράλογο το γεγονός
–έτσι το εκτιµάµε- ότι υπάρχουν κάποιες ΔΟΥ που θεωρούν µη
µισθοδοσία να µπορούν να συµψηφιστούν οι αποδοχές των εργαζόµενων. Ένα ζήτηµα είναι αυτό.
Δεύτερο ζήτηµα: Χρειάζεται άµεσα, εφόσον εντοπίστηκε ότι
υπάρχει µια τέτοια διαφορετική αντίληψη ανάµεσα στις δυο Γενικές Διευθύνσεις του Υπουργείου Οικονοµικών, να αντιµετωπιστεί το ζήτηµα, µε νοµοθετική πρωτοβουλία εφόσον εκτιµάται
ότι χρειάζεται.
Το θέµα, όµως, έχει και µια άλλη διάσταση. Βεβαίως δεν είστε
αρµόδιος να απαντήσετε. Υπάρχει ρύθµιση και οι οφειλές για τον
Οκτώβρη και τον Νοέµβρη είναι µηδενικές. Έχω το έγγραφο της
Γ’ ΔΟΥ Πατρών. Μηδενικές οφειλές έχει. Πώς προχωρούν, από
τη στιγµή που υπάρχει µηδενική οφειλή, στη συγκεκριµένη παρακράτηση; Δεν είναι ότι υπήρχε η οφειλή. Η ρύθµιση λέει ότι
είναι µηδενική η οφειλή του Δήµου της Πάτρας. Και υπάρχει και
η βεβαίωση της ΔΟΥ ότι εντάχθηκε σε ρύθµιση. Από τη στιγµή,
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λοιπόν, που ισχύει η ρύθµιση, ανεξάρτητα από την ερµηνεία που
δίνει η κάθε ΔΟΥ για το αν η εκλογική αποζηµίωση θεωρείται µισθός και δεν συµψηφίζεται ή δεν θεωρείται και συµψηφίζεται,
δεν ισχύει αυτή η αντίφαση. Αυτό είναι το πρωτόγνωρο. Ενώ
υπάρχουν οι ρυθµίσεις, ενώ λέει ότι το χρέος είναι µηδενικό, ταυτόχρονα προχωρούν σε παρακράτηση της µισθοδοσίας.
Απ’ αυτήν την άποψη φαίνεται ότι κάποιοι για να αποκτήσουν
πρωτογενή πλεονάσµατα από το Υπουργείο Οικονοµικών προχωρούν σε τέτοιου είδους ενέργειες. επιβεβαιώνοντας για µια
ακόµα φορά αυτό που ως κόµµα λέµε, ότι τα πρωτογενή πλεονάσµατα προέρχονται από τις θυσίες, τον ιδρώτα και το αίµα των
εργαζόµενων, κύριε Υπουργέ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών): Συµφωνώ
σε ένα µέρος της λογικής σας. Διαφωνώ στο άλλο µέρος ως
προς την απόκτηση των πρωτογενών πλεονασµάτων.
Δεν είναι καλός ο τρόπος µε τον οποίον αποκτούνται τα πρωτογενή πλεονάσµατα. Όµως, δεν νοµίζω ότι ο στόχος της επίτευξης αυτού του µεγέθους των πρωτογενών πλεονασµάτων επιδιώκεται δια του συµψηφισµού, δια της παρακράτησης, δηλαδή, κάποιων αµοιβών που δεν είναι µισθοδοσία και οι οποίες αµοιβές
συνιστούν ένα ελάχιστο ποσό που ίσα-ίσα θα ανιχνεύεται στο
όποιο πρωτογενές πλεόνασµα δηµιουργηθεί.
Τώρα όσον αφορά στην ερµηνεία που έδωσε η ΔΟΥ Πατρέων,
κύριε συνάδελφε, συµφωνώ µε τη λογική σας ότι πραγµατικά θα
µπορούσε να το ερµηνεύσει διαφορετικά.
Δεν το ερµήνευσε. Δεν είναι, δυστυχώς, µόνο η ΔΟΥ Πατρών.
Είναι αρκετές ΔΟΥ σε όλη τη χώρα. Γι’ αυτό θα επαναλάβω ότι
απαιτείται νοµοθετική ρύθµιση -για την οποία την πρωτοβουλία
θα πρέπει να έχει το Υπουργείο Οικονοµικών- θετικής κατεύθυνσης όπως λέµε στο Υπουργείο Εσωτερικών. Εν πάση περιπτώσει,
απαιτείται νοµοθετική ρύθµιση για να αντιµετωπιστεί αυτό που
είπε, παρεµβαίνοντας ο τέως Πρόεδρος της Βουλής, το «µπάχαλο» και επιτρέψτε µου την έκφραση. Δηλαδή, δύο Γενικές Διευθύνσεις του ιδίου Υπουργείου να έχουν διαφορετική άποψη,
δύο Υπουργεία της Κυβέρνησης, το Οικονοµικών και το Εσωτερικών, να έχουν διαφορετική άποψη, αλλά και διάφορες υπηρεσίες του κράτους, ΔΟΥ ανά την Ελλάδα, να αντιµετωπίζουν το
πρόβληµα µε διαφορετικό τρόπο.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Εµείς ευχαριστούµε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γίνεται γνωστό στο Σώµα ότι
από τα άνω δυτικά θεωρεία παρακολουθούν τη συνεδρίασή µας,
αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας
«ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία
του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής τριάντα έξι µαθητές και µαθήτριες και δύο εκπαιδευτικοί-συνοδοί τους από το 11ο Δηµοτικό Σχολείο Γαλατσίου.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Θα συζητηθεί τώρα η έβδοµη µε αριθµό 246/10-11-2014 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Β’Αθηνών του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας 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.
Στην επίκαιρη ερώτηση του κ. Κατσώτη, θα απαντήσει ο Υφυπουργός κ. Γεώργιος Ντόλιος.
Έχετε τον λόγο για δύο λεπτά, κύριε συνάδελφε για να αναπτύξετε την επίκαιρη ερώτηση.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, αυτήν την περίοδο της κρίσης, εκτός όλων των
άλλων µέτρων που πάρθηκαν από την Κυβέρνηση και ισοπέδωσαν τη ζωή του λαού, είχαµε και έχουµε τις απολύσεις -πέρα από
τον ιδιωτικό τοµέα εκατοµµυρίων εργαζοµένων- και στο δηµόσιο,
τους σχολικούς φύλακες, τους καθηγητές, τους εργαζόµενους
στην ΕΡΤ και άλλες που θα προκύψουν από τον έλεγχο των συµβάσεων που επιδιώκει η Κυβέρνηση αυτήν την περίοδο.
Η ερώτηση αφορά βέβαια τους σχολικούς φύλακες, τους οποίους εκµεταλλεύτηκαν τόσο η Νέα Δηµοκρατία όσο και το ΠΑΣΟΚ
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από το 2001 που άρχισε η πρόσληψή τους µέχρι και πέρσι που
τους απέλυσε, αλλά και τώρα που τους ζητά να πληρώσουν για
την ασφάλισή τους από το 2001 έως το 2007 που ήταν ανασφάλιστοι, µε ευθύνη, βέβαια, της Κυβέρνησης.
Είναι γνωστό ότι το 2013 απολύθηκαν περίπου χίλιοι τετρακόσιοι σχολικοί φύλακες χωρίς αποζηµίωση. Τώρα µε το ν.4281 ζητάνε από τους εργαζόµενους εντός τριών µηνών να πληρώσουν
για την περίοδο 2001 – 2007 τις εισφορές για τα ένσηµά τους.
Το ερώτηµά µας, κύριε Υπουργέ, είναι κατά πόσο η Κυβέρνηση
προτίθεται να επαναπροσλάβει αυτούς τους εργαζόµενους και
να επανατοποθετηθούν στα σχολεία, γιατί οι ανάγκες για τη φύλαξή τους είναι µεγάλες και βεβαίως, κατά πόσο προτίθεται να
αποδώσει στους σχολικούς φύλακες τα ένσηµά τους χωρίς οικονοµική επιβάρυνση, αφού η ευθύνη για την µη ασφάλισή τους
ανήκει στην Κυβέρνηση γι’ αυτό το διάστηµα από το 2001 έως
το 2007.
Είναι ένα σοβαρό ζήτηµα. Αφορά χίλιους τετρακόσιους εργαζόµενους και τις οικογένειές τους. Απαιτούµε από εσάς να πάρετε µία θέση πάνω σε αυτά τα ζητήµατα, γιατί πολλά λέγονται,
πολλά κόµµατα έχουν εκµεταλλευτεί αυτούς τους ανθρώπους,
όπως και ο ΣΥΡΙΖΑ βέβαια, ο οποίος στο Δήµο της Λάρισας, ενώ
υπήρχε µία απόφαση θετική για τους σαράντα έναν σχολικούς
φύλακες, η νέα δηµοτική αρχή που είναι µε το ΣΥΡΙΖΑ, αποφάσισε να προσφύγει στα δικαστήρια και να ακυρώσει, αν θέλετε,
αυτήν την απόφαση που δικαίωνε τους σαράντα έναν σχολικούς
φύλακες, δείχνοντας µε αυτόν τον τρόπο ότι άλλα λέει και άλλα
κάνει στην πράξη. Αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό και συνολικά
από τους εργαζόµενους που απευθύνονται στο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί νοµίζουν ότι αν έρθει στην Κυβέρνηση θα τους επαναπροσλάβει
όλους ή θα δικαιώσει τα αιτήµατά τους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Μιλάµε για ίσες ευκαιρίες, κύριε συνάδελφε. Θα ξεκινήσω από
το τελευταίο και θα σας καταθέσω την προσωπική µου άποψη,
για να ξεδιαλύνουµε ένα άλλο ζήτηµα, όχι αυτό της ερώτησή
σας, για το αν σωστά έπραξε ο δήµος, άσχετα µε το αν υποστηρίζεται από το ΣΥΡΙΖΑ ή όχι, που προσέφυγε σε δευτεροβάθµιο
δικαστήριο για σαράντα ένα ανθρώπους που δικαιώθηκαν πρωτόδικα.
Θα σας πω το εξής, ότι το «δικαίωµα» προσλήψεων για το Υπουργείο Εσωτερικών, µε βάση την αναλογία ένα προς πέντε ή
την αναλογία ένα προς ένα, εφόσον απολύθηκαν την προηγούµενη χρονιά εργαζόµενοι, ήταν επτακόσιοι είκοσι πέντε περίπου.
Αυτούς που καταφέραµε να διορίσουµε, µε βάση τις ανάγκες
µας -και είναι µια σύνθετη ιστορία πώς τις επισηµάναµε τις ανάγκες αυτές- και αξιοποιώντας οριστικά αποτελέσµατα που εκδόθηκαν µε διαγωνισµούς του ΑΣΕΠ, από ανθρώπους που έδωσαν
εξετάσεις, µε πτυχία, µε διδακτορικά, µε µεταπτυχιακά κ.τ.λ.,
ήταν τετρακόσιοι πενήντα επτά. Οι υπόλοιποι ήταν πρωτόδικες
δικαστικές αποφάσεις.
Κοιτάξτε τώρα τι προέκυψε. Με πρωτόδικες δικαστικές αποφάσεις διορίστηκαν άνθρωποι που δεν µπήκαν µε διαγωνισµούς
του ΑΣΕΠ, διορίστηκαν άνθρωποι µε λιγότερα προσόντα σε
βάρος επιτυχόντων του ΑΣΕΠ. Αυτού του είδους η ανυπακοή δεν
δηµιουργεί δίκαιο.
Επαναλαµβάνω ότι µπορούµε να διαφωνούµε µε τη νοµοθεσία,
να εκφράζουµε µε τον πιο περίτρανο και τον πιο ηχηρό τρόπο τη
διαφωνία µας, αλλά τη νοµοθεσία την τηρούµε και προπάντων
λαµβάνουµε υπ’ όψιν τα αποτελέσµατα των όποιων πρωτοβουλιών µας. Αυτό, ειρήσθω εν παρόδω.
Σε σχέση µε τους σχολικούς φύλακες, είναι γνωστό ότι η
χώρα, ευρισκόµενη σε µια πραγµατικότητα η οποία προέκυψε
από τη δανειακή µας σύµβαση, ανέλαβε κάποιες υποχρεώσεις,
οι οποίες αφορούσαν το δηµόσιο τοµέα και µια σειρά απολύσεων
και διαθεσιµοτήτων. Έτσι αποφασίστηκε. Δεν µπαίνω στην λογική να εξηγήσω αν σωστά ή λάθος αποφασίστηκε να επιλεγεί
µεταξύ των διαφόρων κατηγοριών η θέση σε διαθεσιµότητα και
των σχολικών φυλάκων.
Από τότε ξεκινάει ένας µεγάλος αγώνας και από τη δική µας
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την πλευρά να διασώσουµε όσους µπορούµε να διασώσουµε.
Έγινε κατορθωτό αυτό; Πράγµατι, πεντακόσιοι είκοσι τρεις άνθρωποι µεταφέρθηκαν σε θέσεις αντίστοιχες ΥΕ στο Υπουργείο
Υγείας.
Κάναµε κάτι άλλο; Υπήρχαν µια σειρά εξαιρέσεων, για τις
οποίες υπήρξαν υποχρεωτικές µετατάξεις: Άτοµα µε ειδικές
ανάγκες, µονογονεϊκές οικογένειες κ.τ.λ.. Υπάρχει και µια ακόµα
κατηγορία, η οποία αφορούσε ανθρώπους που έτυχε να είναι
σχολικοί φύλακες και να έχουν µεταπτυχιακά, διδακτορικά διπλώµατα κ.τ.λ..
Τι γίνεται µε τους υπόλοιπους; Υπάρχουν δύο πρόνοιες. Η µία
πρόνοια ήταν να τους αναγνωριστεί ως συντάξιµος ο χρόνος εργασίας τους. Θα θυµίσω εδώ, για να είναι απόλυτα αποσαφηνισµένο, ότι οι δεκάδες χιλιάδες εργαζόµενοι που ήταν σε προγράµµατα κατάρτισης δεν ήταν ασφαλισµένοι για σύνταξη εκείνα
τα χρόνια.
Κύριε Πρόεδρε, θα το θυµάστε. Κατ’ εξαίρεση, αποφασίζει η
Κυβέρνηση, γιατί δηµιουργήθηκαν αυτά τα θέµατα, να τους αναγνωριστούν µέχρι πέντε πλασµατικά συντάξιµα χρόνια. Ποιος τα
πληρώνει; Υπάρχει το θέµα ότι αυτοί δεν πλήρωσαν, δεν κατέβαλαν τίποτα. Έρχεται το Υπουργείο Εσωτερικών, φέρνει διάταξη -την οποία την αντιµετωπίσατε µε θετικό τρόπο εσείς του
ΚΚΕ- που λέει ότι µε 13 εκατοµµύρια ευρώ δεσµεύονται και τις
εισφορές τους, όσον αφορά την εργοδοσία, τις καλύπτει το
Υπουργείο Εσωτερικών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Υπουργέ, έχετε και τη δευτερολογία σας.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών): Αυτές, λοιπόν, είναι οι εξελίξεις, όσον αφορά το θέµα των συγκεκριµένων
εργαζόµενων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε συνάδελφε,
έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Αν κατάλαβα καλά, είπατε ότι θα πληρώσει το Υπουργείο Εσωτερικών τις εισφορές τους.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών): Τις εργοδοτικές.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Θα σας απαντήσει
µετά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Το θέµα είναι να βγει η ουσία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Θα σας απαντήσει.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Δεν χάθηκε ο κόσµος, κύριε Πρόεδρε.
Βάλτε το χρόνο µου. Δεν πειράζει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Δεν σας τον έχω
βάλει για εσάς.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Δεν θα περάσω τα τρία λεπτά, κύριε
Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Δεν ήσασταν εδώ
από την αρχή;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Ναι. Ήµουν και άκουσα που είπατε ότι
υπάρχει το νοµοσχέδιο. Σας λέω ότι δεν θα περάσω τα τρία
λεπτά. Βάλτε το χρόνο. Τον ρώτησα για να µου απαντήσει.
Λέω, λοιπόν, ότι απολύθηκαν χωρίς αποζηµίωση, κύριε Υπουργέ. Είναι άνεργοι. Πώς θα µπορέσουν αυτοί να πληρώσουν τις
εισφορές τους;
Από πού; Πού θα τα βρουν;
Επίσης, λέτε ότι οι χίλιοι τετρακόσιοι θα σώσουν την οικονοµία.
Πείτε µου, τι έγινε µε τα σχολεία; Ποιες είναι οι καταστροφές που
υπάρχουν; Ποια είναι τα προβλήµατα που δηµιουργούνται χωρίς
τους σχολικούς φύλακες; Όλοι λέτε -και λέµε- ότι είναι αναγκαίοι
για τη φύλαξη των σχολείων οι σχολικοί φύλακες. Όλοι αναγνωρίζουν το έργο που επιτελούσαν, εν πάση περιπτώσει, όλη αυτήν
την περίοδο. Κι όµως τα σχολεία σήµερα είναι αφύλακτα ή προσλαµβάνετε security, εργολάβους, να φυλάξουν τα σχολεία. Ποιοι
είναι αυτοί οι security; Ποιος τους ξέρει; Τι γίνεται στα σχολεία;
Οι φύλακες είχαν µια, εν πάση περιπτώσει, σχέση κι επαφή και
µε τους γονείς και µε τους µαθητές και µε τους καθηγητές κι επιτελούσαν ένα έργο.
Εµείς, κύριε Υπουργέ, επιµένουµε ότι πρέπει να επαναπροσληφθούν. Αυτή είναι η θέση µας. Θεωρούµε ότι οι αποφάσεις των
δικαστηρίων δηµιουργούν δίκαιο. Ακούω σήµερα που λέτε ότι
δεν είναι δίκαιο να προσλαµβάνονται και ότι οι αποφάσεις αυτές
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θα πρέπει να πάνε σε β’ βαθµό ή σε γ’. Μα, εδώ έχουµε αποφάσεις του Συµβουλίου της Επικρατείας και δεν τις υλοποιεί η Κυβέρνηση. Δεν είναι, δηλαδή, θέµα ότι υπάρχει µια πρωτόδικη και
πάει τώρα να την εφεσιβάλλει. Εδώ έχουµε άλλες αποφάσεις,
του Συµβουλίου Επικρατείας, τις οποίες δεν εφαρµόζετε.
Είναι, λοιπόν, ένα σοβαρό θέµα αυτό εδώ, εάν δηλαδή οι πρωτόδικες αποφάσεις πρέπει να υλοποιούνται ή όχι. Αν πρέπει να
προχωρεί ο κάθε δήµος και να εξαντλεί τα δικαστικά µέσα που
έχει ή αν αυτή η απόφαση αποτελεί ένα µέσο για να δικαιώσει
κάποιους εργαζόµενους. Γιατί το πρωτόδικο δικαστήριο, δηλαδή, δεν «φτάνει» για την Κυβέρνηση, το οποίο αποδίδει το δίκαιο σε κάποιους εργαζόµενους; Και γιατί πρέπει να µπαίνει σε
αυτήν τη διαδικασία ο εργαζόµενος, ο οποίος, χωρίς να έχει τα
οικονοµικά µέσα, εξαντλείται οικονοµικά και µετά εσείς να του
λέτε: «Μέχρι τον Άρειο Πάγο θα σε φτάσω»; Για να αναγκαστεί
να κάνει πίσω, δηλαδή. Τι είναι αυτή η λογική που υπάρχει;
Άρα, λοιπόν, θέλετε να εµποδίσετε, να δυσκολέψετε, αυτόν
τον κόσµο. Θέλετε να µην µπορεί να προσφεύγει στη δικαιοσύνη
ή να σκέφτεται ότι και το πρωτόδικο να κερδίσω, έχω να περάσω
από χίλια µύρια κύµατα για να µπορέσω να φτάσω στο τέλος και
να παρθεί κάποια απόφαση. Θεωρούµε, λοιπόν, απαράδεκτη
αυτήν τη λογική.
Εµείς πιστεύουµε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ευθύνες, γιατί ενώ υποσχόταν σε αυτούς ότι θα κάνει τα πάντα για να τους επαναπροσλάβει, αξιοποιεί αυτό το πλαίσιο που κι εσείς λέτε για να µπορέσει να εµποδίσει, να δυσκολέψει, να µην επαναπροσλάβει και
να µην συνεχίσουν να δουλεύουν οι σχολικοί φύλακες. Ας βγάλουν τα συµπεράσµατά τους οι εργαζόµενοι όπως και οι φύλακες
γι’ αυτήν τη στάση της Κυβέρνησης.
Εµείς επιµένουµε ότι είναι αναγκαίοι και λέµε ότι βεβαίως πρέπει να πληρώσει το Υπουργείο Εσωτερικών για την ασφάλισή
τους, γιατί δεν έχουν να πληρώσουν. Και αφού δεν θα έχουν να
πληρώσουν, θα χάσουν αυτόν τον ασφαλιστικό χρόνο µε πολλές
συνέπειες για τη σύνταξή τους και για τις υπόλοιπες παροχές σε
υγεία ή σε περίθαλψη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών): Κατ’ αρχάς, θα επαναλάβω ότι υπήρξε διάταξη την οποία καταθέσαµε
εδώ στη Βουλή και ψηφίστηκε –προσωπικά εγώ ο ίδιος την ετοίµασα- µε την οποία το Υπουργείο Εσωτερικών ανέλαβε την καταβολή των εργοδοτικών εισφορών για την αναγνώριση των
πέντε πλασµατικών ετών. Πραγµατικά η διάταξη αυτή τακτοποίησε πάρα πολλούς ανθρώπους, γιατί οι περισσότεροι είναι και
µεγάλοι στην ηλικία και ουσιαστικά βγαίνουν στη σύνταξη. Μάλιστα, θυµάµαι και τη στάση του ΚΚΕ –δεν θυµάµαι αν ήσασταν
εσείς, κύριε Κατσώτη- η οποία ήταν θετική όσον αφορά το περιεχόµενο της διάταξης αυτής. Αυτό είναι το ένα ζήτηµα.
Το άλλο ζήτηµα στο οποίο θέλω να αναφερθώ είναι το εξής: Η
αλήθεια είναι ότι το να ψάχνει κανείς δίκαιο µέσα σε αποφάσεις
που είναι άδικες –και είναι πολλές οι άδικες αποφάσεις που πήρε
αυτή η Κυβέρνηση κατά τη διάρκεια της κρίσης και µε βάση τη
δανειακή σύµβαση- δεν είναι τόσο ευχάριστο, αλλά µέσα από
αυτές τις άδικες αποφάσεις προσπαθούµε να κρατήσουµε όσο
το δυνατόν περισσότερα ψήγµατα δικαιοσύνης.
Θα σας πω το εξής: Οι φύλακες µπήκαν σε ένα πρόγραµµα
κατάρτισης το 1999. Αντιµετωπίστηκαν ως καταρτιζόµενοι εκείνη
την εποχή, όπως όλες οι δεκάδες χιλιάδες καταρτιζόµενοι της
εποχής εκείνης.
Στη συνέχεια µέσω µια προγραµµατικής σύµβασης η οποία συνήφθη µεταξύ του ελληνικού δηµοσίου, του ΟΑΕΔ, της ΚΕΔΚΕ
και της ΕΕΤΑ, προχωράει η ιστορία, ανανεώνεται η σύµβαση κατάρτισής τους –δεν έπρεπε να καταργηθεί- και φτάνουµε στο
2004 µε το περίφηµο προεδρικό διάταγµα Παυλόπουλου. Εκεί
κρίνεται ότι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι ήταν καταρτιζόµενοι για
όλα αυτά τα χρόνια, επειδή είχαν διαρκή κατάρτιση, έπρεπε να
µετατραπεί η σύµβασή τους σε αορίστου χρόνου.
Θυµάµαι τη συζήτηση στη Βουλή. Παρ’ όλο που ήταν προεδρικό διάταγµα, υπήρξαν διάφορες αφορµές εδώ µε τις οποίες
έγινε η συζήτηση. Θυµάµαι ότι η κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας εκείνη την εποχή έλεγε ότι µονιµοποιήσαµε στο δηµόσιο
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τριάντα πέντε χιλιάδες ανθρώπους, οι οποίοι δεν µπήκαν µε
ΑΣΕΠ βεβαίως, ακόµη και οι καταρτιζόµενοι. Θυµάµαι το ΠΑΣΟΚ
να λέει «γιατί δεν µονιµοποιείτε και τις άλλες τριάντα πέντε χιλιάδες;». Και θυµάµαι την Αριστερά που έλεγε, «γιατί δεν παίρνετε και άλλους, γιατί το δηµόσιο έχει πολύ µεγαλύτερες ανάγκες».
Αυτή ήταν η πολιτική. Έτσι διεξαγόταν η πολιτική εκείνα τα
χρόνια στην Ελλάδα. Αυτή ήταν όµως. Υπήρξαν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι καλώς ή κακώς µπήκαν στο δηµόσιο.
Πώς τους αντιµετωπίζουµε; Με τον λιγότερο κακό τρόπο. Σας
είπα ότι πεντακόσιοι είκοσι τρείς από τους φύλακες τους πήγαµε
στους ΥΕ του Υπουργείου Υγείας. Σας είπα ότι µια σειρά ανθρώπων εξαιρέθηκαν. Και όσον αφορά την αποζηµίωσή τους, είναι
θέµα των Υπουργείων Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Οικονοµικών. Έχει εκδοθεί η κοινή υπουργική απόφαση. Προβλέπεται το
ποσοστό της αποζηµίωσης. Αφαιρείται από αυτήν την αποζηµίωση το ποσό που πήραν κατά τη διάρκεια της διαθεσιµότητάς
τους.
Όσοι από αυτούς, λοιπόν, έχουν, µε βάση την ΚΥΑ των Υπουργών Οικονοµικών και Διοικητικής Μεταρρύθµισης θα τα πάρουν.
Όσοι δεν έχουν, δεν τα παίρνουν. Αυτές είναι οι αποφάσεις.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Η τρίτη µε αριθµό
241/10-11-2014 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου 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, δεν συζητείται
λόγω κωλύµατος του κυρίου Υπουργού και διαγράφεται.
Είναι η πέµπτη –αν θυµάµαι καλά- κατάθεση αυτής της ερώτησης, εκ των οποίων τις τέσσερις έτυχε, κύριε Πρόεδρε, να προεδρεύω εγώ. Και θέλω και εγώ να εκφράσω τη δυσαρέσκειά µου
για τη µη παρουσία -έστω ενός από τους δύο- της ηγεσίας του
Υπουργείου Οικονοµικών.
Αυτό µπορώ να κάνω. Τα ξέρετε εσείς καλύτερα από εµένα.
Το έχουµε πει και στη Διάσκεψη, ο Πρόεδρος της Βουλής, όχι
να τους επιβάλλει –δεν µπορεί- αλλά να τους υπενθυµίσει ότι
είναι υποχρέωσή τους κάποια στιγµή να έρχονται στη Βουλή.
Είπα και εγώ αυτά τα πράγµατα.
Δεν νοµίζω να θέλετε πάνω από δύο λεπτά, για να µας διευκολύνετε. Έχουµε τεράστιο πρόβληµα χρόνου.
Ορίστε, κύριε Κακλαµάνη, έχετε τον λόγο.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, σας τιµά αυτό
που είπατε πριν. Και προτίθεµαι και εγώ στη συνεδρίαση της Διασκέψεως των Προέδρων να κάνω σχετική πρόταση, διότι είναι
µείζον το θέµα. Και ίσως ορισµένοι στην Αίθουσα αυτή, οι συνάδελφοι, οι εκπρόσωποι του λαού, να µην έχουµε συνειδητοποιήσει ότι η τακτική αυτή της Κυβέρνησης να µετατρέψει την
ελληνική Βουλή σε σάκο του µποξ της δυσαρέσκειας και της
οργής του ελληνικού λαού για τα µέτρα που λαµβάνονται δεν
είναι, κύριε Πρόεδρε, προφανώς τυχαία.
Σε όλες τις χώρες οι λαοί, οι πολίτες διαµαρτύρονται ή επικροτούν τα έργα των κυβερνήσεων. Δεν στρέφονται εναντίον εαυτόν
οι πολίτες, διότι το Κοινοβούλιο τους πολίτες εκπροσωπεί.
Κατά συνέπεια, πρέπει να απασχολήσει το Σώµα -δεν είναι
προσωπικό θέµα- τι συµβαίνει µε την ηγεσία του Υπουργείου Οικονοµικών -είναι πολυπρόσωπη- και ιδιαίτερα µε τον Υπουργό Οικονοµικών. Φοβάται να έρθει στη Βουλή; Εγώ δεν είµαι ανθρωποφάγος και κανείς εδώ. Ντρέπεται για τόσα λάθη µέσα σε τόσο
σύντοµο χρόνο, που επιτρέπουν το θράσος στους δανειστές;
Διότι αυτή η αντίληψη για την απαξίωση της Βουλής επιτρέπει,
κύριε Πρόεδρε, στους δανειστές νόµο που µόλις τώρα ψηφίσαµε
να ζητούν τώρα να ψηφίσουµε διαφορετικά. Δεν θέλω να κάνω
χαρακτηρισµό διότι δεν θα τιµά όσους το ανέχονται. Αυτό βέβαια
δεν θα γίνει, τουλάχιστον από τον οµιλούντα. Η ψήφος µου στην
Κυβέρνηση είναι ψήφος, ουσιαστικά, ανοχής. Η οργή µου σταµατά στο µη χείρον, που ξέρω τι θα ακολουθήσει. Διότι δυστυ-
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χώς, προ των πυλών της εξουσίας, χωρίς να γνωρίζουν τι τους
αναµένει, περιµένουν κάποιοι που θα είναι ακόµα χειρότερη από
την παρούσα η κατάσταση της χώρας, δηλαδή θα πάµε για
εθνική καταστροφή.
Η πρότασή µου είναι απλή, κύριε Πρόεδρε. Όλα τα ποσά, πολλών δισεκατοµµυρίων, που έχουν φύγει στο εξωτερικό, και έχει
είκοσι δύο χιλιάδες τετρακόσια πενήντα άτοµα η Τράπεζα της
Ελλάδος και ο κ. Χαρδούβελης του Υπουργείου Οικονοµικών, να
φορολογηθούν µε τεκµήριο υπέρ του δηµοσίου. Εάν υπάρχουν
φορολογηθέντες για τα ποσά αυτά, µε τη διαδικασία που προτείνω, εντός µηνός ξεκαθαρίζει το θέµα. Πριν καταθέσω την ερώτηση αυτή συνεργάστηκα µε ειδικούς που γνωρίζουν και στη
συνέχεια επισκέφτηκα τον Εισαγγελέα που προΐσταται της αρχής
για το ξέπλυµα βρώµικου χρήµατος, τον Γενικό Γραµµατέα του
Σώµατος Δίωξης Οικονοµικού Εγκλήµατος, τον Οικονοµικό Εισαγγελέα, επικοινώνησα µε τον Γραµµατέα Εσόδων. Αν τη δεχθεί
η Κυβέρνηση, τότε θα µάθει και ο ελληνικός λαός ποιοι είναι
αυτοί που είχαν το θράσος, όταν η πατρίδα διέτρεχε κίνδυνο οικονοµικής κατάρρευσης, να βγάλουν δισεκατοµµύρια στο εξωτερικό. Μιλάω για την κρίσιµη περίοδο.
Κύριε Πρόεδρε, πράγµατι δεν θέλω να πάρω περισσότερο
χρόνο. Έχετε δίκιο. Αλλά το πρόβληµα είναι µεγάλο και δεν πρέπει η όποια οικονοµική κρίση, που δεν ξέρω πού θα καταλήξει,
να οδηγήσει σε µια εθνική καταστροφή, σε ένα διχασµό που µε
τεχνητή πόλωση συντηρείται µεταξύ της Δεξιάς και της λεγόµενης Αριστεράς του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί; Για να κυριαρχούν πάντα οι
ίδιοι, δηλαδή αυτά τα τραπεζικά συγκροτήµατα, οι καταχρεωµένοι επιχειρηµατίες των µίντια, ως επιχειρήσεις, αλλά όχι ως ατοµικές περιουσίες τους.
Όπως είδα, ο κύριος Υπουργός Οικονοµικών έχει χρόνο, βρήκε χρόνο και έχει πιάσει ήδη στασίδι στα συγκροτήµατα αυτά της
χειραγώγησης του ελληνικού λαού, που τον έχουν φέρει σε µια
κατάσταση απόγνωσης και ταυτόχρονα άγνοιας του τι συµβαίνει
και τι τον περιµένει.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Προσυπογράφω αυτά που είπατε.
Συνεχίζουµε την πέµπτη µε αριθµό 236/10-11-2014 επίκαιρη
ερώτηση πρώτου κύκλου 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 (Ε.Μ.Ε.) εντός
σχολικού κτηρίου, κατά την διεξαγωγή των εκλογών των δασκάλων».
Θα απαντήσει ο Υφυπουργός κ. Αλέξανδρος Δερµεντζόπουλος.
Τον λόγο έχει ο κ. Ματθαιόπουλος για δύο λεπτά για να αναπτύξει την επίκαιρη ερώτηση.
ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ: Το θέµα που πραγµατεύεται
η ανά χείρας κατατεθείσα επίκαιρη ερώτηση στα αρµόδια
Υπουργεία αφορά ένα περιστατικό όχι µεµονωµένο, αλλά ένα περιστατικό που αποτελεί τον κανόνα µέσα στο πλαίσιο αντιµετώπισης του νόµιµου αγώνα της Χρυσής Αυγής.
Διότι η µεν επίσηµη πολιτεία έχει εξαντλήσει κάθε όριο υποκρισίας παριστάνοντας τη δηµοκρατική κυβέρνηση, αλλά έχει
βάλει παράνοµα στη φυλακή τη µισή Κοινοβουλευτική µας Οµάδα και τον Αρχηγό µας, η δε ανεπίσηµη Αριστερά, τα περίφηµα
«τάγµατα εφόδου», οι τραµπούκοι των µαρξιστών δεν αντέχουν
τον οποιονδήποτε διάλογο µέσα στο πλαίσιο του οποιουδήποτε
συνδικαλιστικού οργάνου και προβαίνουν σε ξυλοδαρµούς ανθρώπων οι οποίοι δεν έχουν τις ίδιες απόψεις µε αυτούς.
Το περιστατικό αυτό αφορά την ίδρυση ενός συνδικαλιστικού
οργάνου στον τοµέα της παιδείας µε όνοµα «Εθνικιστικό Μέτωπο
Εκπαιδευτικών», µία προσπάθεια η οποία έχει να κάνει µε την «ελληνοποίηση» -ας µου επιτραπεί ο όρος- της παιδείας, η οποία
έχει χάσει πλέον κάθε έννοια εθνικής παιδείας. Οι συγκεκριµένοι
άνθρωποι, οι οποίοι ίδρυσαν το συνδικαλιστικό αυτό όργανο,
πήγαν σε ένα σχολείο στον Εύοσµο Θεσσαλονίκης για να λάβουν
µέρος σε νόµιµες διαδικασίες για την ανάδειξη οργάνων και έτυ-
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χαν της γνωστής µεταχείρισης από τάγµατα εφόδου της Αριστεράς, τα οποία ξυλοκόπησαν εκπαιδευτικούς και έστειλαν άλλους
στο νοσοκοµείο. Κάποιοι εξ αυτών συνελήφθησαν και σήµερα,
αν δεν απατώµαι, περνάνε από εισαγγελέα για να απολογηθούν.
Το περιστατικό αυτό, όπως είπα προηγουµένως, δεν είναι µεµονωµένο και αποτελεί τον κανόνα. Θα θέλαµε εξ αρχής να µας
πείτε αν εσείς -όχι ως απολογούµενος για το περιστατικό αυτό,
αλλά ως Υπουργείο- καταδικάζετε και το συγκεκριµένο περιστατικό αλλά και άλλα αντίστοιχα που αφορούν τις επιθέσεις εναντίον στελεχών και απλών υποστηρικτών του κόµµατος.
Αργότερα, θα επανέλθω στη δευτερολογία µου µε κάποια
άλλα περιστατικά, για να καταδείξω ότι υπάρχουν και ηθικοί αυτουργοί γι’ αυτήν την επίθεση, που δυστυχώς είναι άνθρωποι οι
οποίοι προΐστανται του Υπουργείου σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Παιδείας
και Θρησκευµάτων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους δύο συναδέλφους, τον κ. Ματθαιόπουλο και τον κ. Μίχο, γιατί αποδέχθηκαν
την παράκλησή µου να προτάξουµε τις ερωτήσεις λόγω ανειληµµένης υποχρέωσης.
Σε ό,τι αφορά την απάντηση στην επίκαιρη ερώτηση του συναδέλφου και όσον αφορά την αρµοδιότητα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, έχω να πω τα εξής: Σύµφωνα µε τα
έγγραφα που έχουµε πάρει –γιατί τα ζητήσαµε από την αρµόδια
Διεύθυνση Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης της Δυτικής Θεσσαλονίκης- τα γεγονότα που έλαβαν χώρα τη συγκεκριµένη εκείνη
µέρα της διεξαγωγής των εκλογών για την ανάδειξη των αιρετών
εκπροσώπων των εκπαιδευτικών στο εκλογικό τµήµα του 11ου Δηµοτικού Σχολείου Ευόσµου, αντιµετωπίστηκαν άµεσα και χωρίς
καµµία καθυστέρηση, όσον αφορά τη δική µας αρµοδιότητα, από
τους αρµόδιους φορείς του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων.
Συγκεκριµένα, ο διευθυντής του εν λόγω σχολείου κατέφθασε
άµεσα για την επίλυση του ζητήµατος και ειδοποίησε άµεσα την
Άµεσο Δράση και ασθενοφόρο. Από την ενηµέρωση δε που είχαµε και έχουµε από το Τµήµα Ασφαλείας Ευόσµου, στα έξι
άτοµα που συνελήφθησαν ως φερόµενοι δράστες του συµβάντος ασκήθηκε ποινική δίωξη για επικίνδυνη σωµατική βλάβη και
η υπόθεση δικάζεται σήµερα στο Αυτόφωρο Μονοµελές Πληµµελειοδικείο Θεσσαλονίκης.
Αν οι φερόµενοι ως δράστες είχαν την ιδιότητα εκπαιδευτικού,
τότε να είστε σίγουροι, κύριοι συνάδελφοι, ότι θα κινούσαµε όλες
τις απαραίτητες διαδικασίες για την πειθαρχική τους δίωξη.
Ωστόσο, κανένα από αυτά τα άτοµα δεν εµπίπτει στην πειθαρχική
αρµοδιότητα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων. Κανείς από αυτούς δεν έχει την ιδιότητα του εκπαιδευτικού.
Στο σκέλος της ερώτησής σας που αφορά το αν καταδικάζουµε ή όχι τα γεγονότα, θα σας πω ότι πρέπει να θεωρείτε όλοι
δεδοµένο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι τέτοια φαινόµενα
βίας τα καταδικάζουµε ανεπιφύλακτα και απερίφραστα απ’ όπου
και αν προέρχονται. Ως Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων
πιστεύουµε αποκλειστικά και µόνο σε δηµοκρατικές διαδικασίες
και ότι µέσα από τη νοµιµότητα και τις εκλογές εκφράζεται κάθε
άποψη, κάθε θέση που έχει να κάνει µε το καλό της εκπαιδευτικής κοινότητας, των παιδιών και της χώρας µας.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε συνάδελφε,
έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ: Η απάντηση ήταν αναµενόµενη στο πλαίσιο της πολιτικής ορθότητας, όπου κάποιοι καταδικάζουν τη βία απ’ όπου και αν προέρχεται, αλλά κλείνουν τα
µάτια µπροστά στη βία η οποία ασκείται εις βάρος ενός νοµίµου
κόµµατος, είτε αυτό αφορά ξυλοδαρµούς είτε την τοποθέτηση
εκρηκτικών µηχανισµών είτε ακόµη και δολοφονίες ανθρώπων.
Όπως είπα προηγουµένως κατά την πρωτολογία µου, ο αρµόδιος Υπουργός που ήλθε να απαντήσει, δεν θέλω να µιλήσει σαν
απολογούµενος για πράγµατα που δεν µπορεί να ελέγξει. Προΐσταται, όµως, ενός Υπουργείου, ο Υπουργός του οποίου σε ό,τι
αφορά τη συγκεκριµένη ίδρυση του συνδικαλιστικού οργάνου
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και σε ό,τι αφορά την εξέλιξη των γεγονότων, σε παλιότερη δήλωσή του είχε πει επί λέξει το εξής αµίµητο: «Εγώ θα τους απαγορεύσω και αυτοί ας πάνε στα δικαστήρια».
Έτσι αντιλαµβάνεται τη νοµιµότητα η Κυβέρνηση, έτσι αντιλαµβάνεται τη νοµιµότητα των διαδικασιών και την ελεύθερη έκφραση Ελλήνων πολιτών ο Υπουργός Παιδείας, του οποίου ας
µην ξεχνάµε τα έργα και τις ηµέρες του. Σε άλλο Υπουργείο που
διετέλεσε διέλυσε τον χώρο της υγείας. Τώρα είναι στον χώρο
της παιδείας, ο οποίος ήδη νοσεί, και δυστυχώς ακούµε τέτοιες
εκφράσεις, λέγοντας ότι είτε έχουν δίκιο είτε άδικο, αυτός θα
τους απαγορεύσει αυθαίρετα, αντιδηµοκρατικά, χωρίς να σέβεται τις όποιες προβλεπόµενες διαδικασίες και ας πάνε στα δικαστήρια.
Βέβαια, για το σε ποια δικαστήρια θα πάµε, εδώ γελάει ο κόσµος, γιατί έχουµε καταδείξει από αυτά εδώ τα έδρανα της Βουλής ότι το δικαστικό σώµα, κάθε φορά που εξετάζει υπόθεση εις
βάρος της Χρυσής Αυγής, όχι µόνο µεροληπτεί αλλά επιπλέον
ακολουθεί τις εντολές από πολιτικά πρόσωπα που ασκούν πιέσεις. Και αυτό αποδείχθηκε περίτρανα µε την περίφηµη υπόθεση
της «εγκληµατικής οργάνωσης» του κόµµατος.
Κλείνοντας, θα ήθελα να πω ότι για εµάς το περιστατικό αυτό,
αν και αποτελεί τον κανόνα στο πλαίσιο αντιµετώπισης του κόµµατος, δεν πρόκειται να κάµψει τις αντιστάσεις µας, διότι θεωρούµε ότι ο χώρος της παιδείας πρέπει να εκπροσωπηθεί από
τέτοιους ανθρώπους. Διότι υπάρχουν, πέρα από όποιες κοµµατικές ταµπέλες, άνθρωποι οι οποίοι βάζουν πάνω από όλα τις ιδεολογικές τους καταβολές και ασκούν φθηνή κοµµατική προπαγάνδα µέσα από τον χώρο του σχολείου.
Σε αντίστοιχη ερώτηση που κατέθεσε προ ηµερών η Βουλευτής Αθηνών συναγωνίστρια Ζαρούλια, απαντήσατε και είπατε ότι
αυτά τα φαινόµενα είναι µεµονωµένα και ότι δεν υπάρχει πουθενά κάποιο έγγραφο που να αποδεικνύει ότι ασκείται προπαγάνδα στα σχολεία. Υπάρχει επίσης µια ερώτηση, που θα ακολουθήσει αργότερα, η οποία αφορά ένα περιστατικό στην Κατερίνη, που αποδεικνύει ότι τελικά η ελληνική νεολαία, παρά το
κλίµα τροµοκρατίας που επιβάλλετε, αφυπνίζεται και αντιστέκεται.
Κλείνοντας τη δευτερολογία µου, θα ήθελα να πω τουλάχιστον
στον κ. Λοβέρδο, ο οποίος δεν ήρθε να απαντήσει, ότι εφόσον
είναι προϊστάµενος ενός τόσο σηµαντικού Υπουργείου θα πρέπει
να γνωρίζει πως πρέπει να σέβεται τους νόµους, να σέβεται την
εκπροσώπηση ανθρώπων όπου κι αν ανήκουν αυτοί και πως αν
κάποιοι θέλουν να κάνουν διάλογο µε ρόπαλα και σιδερογροθιές
να µην κοιτάει σε αυτήν την πτέρυγα της Βουλής, αλλά να κοιτάει
σε αυτούς που συντηρούν την τροµοκρατία και που δεν αντέχουν
να µιλούν µε πολιτικά επιχειρήµατα µε τη Χρυσή Αυγή, διότι ξέρουν ότι τότε θα φανεί η πολιτική τους γύµνια. Ας τους κρίνει ο
λαός και οι ψηφοφόροι τους.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων): Θα ήθελα να πω ότι όσον αφορά και
την προηγούµενη ερώτηση που απάντησα στην κ. Ζαρούλια ή
και την επόµενη που θα απαντήσω στον κ. Μίχο, επειδή ακούγεται µονότονη η απάντηση που δίνει το Υπουργείο Παιδείας, αυτό
δεν είναι κάτι άλλο παρά αυτή η σταθερή αντιµετώπιση που
έχουµε απέναντι σε οποιοδήποτε κρούσµα αναφέρετε εσείς ή
οποιοσδήποτε συνάδελφος και λαµβάνει χώρα στον χώρο της
εκπαίδευσης.
Μονότονα λοιπόν σας λέµε ότι µπορεί να συµβαίνουν κάποια,
µεµονωµένα πάντα, περιστατικά, γιατί σε µία εκπαιδευτική κοινότητα λειτουργούν άνθρωποι οι οποίοι µπορεί να κάνουν κάποια
σφάλµατα, µπορεί να διαπράξουν αδικήµατα. Μονότονα σας λέω
ότι και εµείς όλα αυτά τα αντιµετωπίζουµε µε τον ίδιο τρόπο.
Όσον αφορά τις δηλώσεις του Υπουργού κ. Λοβέρδου, στις
οποίες αναφερθήκατε και το λέτε και στην ερώτησή σας, επειδή
ήµουν παρών στη συγκεκριµένη συνέντευξη Τύπου, η απάντηση
έχει να κάνει µε το εξής, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι: Σαφώς
και σίγουρα και υποχρεωτικά και απαραίτητα θα πρέπει οι εκπαιδευτικοί, µέσα από τα συνδικαλιστικά τους όργανα, να εκφρά-
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ζουν τις θέσεις και τις απόψεις τους, είναι δηµοκρατικό δικαίωµα.
Αυτό, όµως, που δηλώνει ο Υπουργός και δηλώνω κι εγώ και πιστεύω ότι δηλώνει κι η µεγάλη πλειοψηφία της κοινωνίας είναι
ότι τα κόµµατα ως κοµµατικοί οργανισµοί δεν έχουν καµµία
σχέση µέσα στον χώρο της εκπαίδευσης.
Πραγµατικά, θα ήταν λάθος τραγικό να λέµε ότι όλα τα κόµµατα µπορούν να έχουν ως κοµµατικοί µηχανισµοί µία παρουσία
και µία δράση. Και το λέω αυτό γιατί είπατε ότι πρέπει να εκπροσωπούνται τα κόµµατα µέσα στο συνδικαλιστικό κίνηµα. Άποψη
δική µου είναι ότι τα κόµµατα καλά είναι να είναι λίγο απ’ έξω,
για το καλό και των κοµµάτων και των συνδικαλιστικών φορέων.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Προχωρούµε τώρα στην πέµπτη µε αριθµό 234/10-11-2014
επίκαιρη δεύτερου κύκλου ερώτηση του Βουλευτή Ευβοίας του
Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή κ. Νικολάου Μίχου προς τον
Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την «αποβολή
του προέδρου του δεκαπενταµελούς του 2ου ΕΠΑ.Λ. Κατερίνης,
επειδή ζήτησε να γίνεται η έπαρση της ελληνικής σηµαίας και να
ακούγεται ο Εθνικός Ύµνος».
Θα απαντήσει ο Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων κ.
Δερµεντζόπουλος.
Τον λόγο έχει ο κ. Μίχος για δύο λεπτά για να αναπτύξει την
επίκαιρη ερώτηση.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΟΣ: Ευχαριστώ.
Κατ’ αρχάς, κύριε Υπουργέ, δεν περίµενα να έρθετε, για να
σας πω την αλήθεια.
Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, αν είχε γίνει αυτό το περιστατικό στην Τουρκία ή στη γείτονα χώρα, την Αλβανία ή στα Σκόπια,
ξέρετε τι θα είχε γίνει; Θα τον είχαν κρεµάσει, αλλά εδώ έχουµε
πολλή δηµοκρατία, είµαστε πολύ δηµοκρατικός λαός, έχουµε δηµοκρατικές κυβερνήσεις και ο καθένας µπορεί να κάνει ό,τι θέλει.
Με τριήµερη αποβολή και χαρακτηρισµούς, όπως «αναρχικός,
ακραίος, φασίστας», ανταµείφθηκε ο πρόεδρος του δεκαπενταµελούς στο 2ο ΕΠΑΛ Κατερίνης, επειδή ζήτησε να γίνεται
έπαρση σηµαίας µία φορά την εβδοµάδα και να ακούγεται ο
Εθνικός Ύµνος. Είναι κακό να ακούγεται ο Εθνικός Ύµνος; Απ’
ό,τι έχουµε µάθει, όµως, τα δικαιώµατα έχουν πουληθεί στη Γαλλία. Σε λίγο καιρό δεν θα ακούγεται, γιατί έχουµε οικονοµικό πρόβληµα. Δεν πρόκειται να σταµατήσει να ακούγεται ο Εθνικός
Ύµνος. Όσο υπάρχουν έστω και λίγοι Έλληνες, που νιώθουν
µέσα τους ότι είναι Έλληνες, θα τον λένε.
Από εκεί και πέρα, ο διευθυντής του σχολείου ο κ. Τσερµπάκ,
ο οποίος δήλωσε ότι δεν είναι Έλληνας στην εκποµπή του κ. Παπαδάκη, κάνει ό,τι θέλει σε ένα σχολείο. Είναι δικό του το σχολείο; Αν θέλει να κάνει ό,τι του κατεβαίνει στο κεφάλι, να πάει
στην πατρίδα του. Εδώ είναι Ελλάδα. Έχει χυθεί πολύ αίµα, για
να κάνουµε όλοι εµείς σήµερα τους δηµοκράτες, για να µιλάµε
εδώ µέσα. Για να έχουν κάποιοι µία καραµέλα στο στόµα που λέγεται «δηµοκρατία» και να τη λένε από το πρωί έως το βράδυ,
χύθηκε πολύ αίµα –σας το ξαναλέω- και πρέπει να τους τιµάµε
αυτούς τους ανθρώπους.
Ο Εθνικός Ύµνος της Ελλάδας δεν είναι τυχαίος, ούτε η σηµαία µας είναι τυχαία. Οι εννέα γραµµές που έχει κάτι σηµαίνουν,
ό,τι δεν σηµαίνουν σε κανένα άλλο κράτος στον κόσµο. Όµως,
απ’ ό,τι βλέπω, ο κ. Τσερµπάκ είναι στον κόσµο του.
Κύριε Υπουργέ, θέλω να µας απαντήσετε στα εξής ερωτήµατα: Θα αποδοθούν πειθαρχικές ευθύνες στη διεύθυνση του
συγκεκριµένου σχολείου για την εν λόγω απαράδεκτη απόφασή
της; Θα πράξει το Υπουργείο τα δέοντα, ούτως ώστε σε κάθε εκπαιδευτικό ίδρυµα της χώρας µας να γίνεται η έπαρση της σηµαίας µας και η ανάκρουση του Εθνικού µας Ύµνου, όπως ορίζει
ο νόµος;
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων): Σχετικά µε την επίκαιρη ερώτηση
που πριν από λίγο ο κύριος συνάδελφος ανέφερε και έχει να
κάνει µε την επιβολή της ποινής της τριήµερης αποβολής σε µα-
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θητή του 2ου ΕΠΑΛ της Κατερίνης, έχω να σας πω το εξής, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι: Από έλεγχο που πραγµατοποίησε η
Διεύθυνση της Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Πιερίας και από
αναλυτική µελέτη, που την έχω στα χέρια µου, των πρακτικών
του συλλόγου διδασκόντων του εν λόγω σχολείου προκύπτει ότι
η διαδικασία που ακολουθήθηκε για την επιβολή της ποινής είναι
καθ’ όλα νόµιµη και η ποινή αποφασίστηκε οµόφωνα.
Ειδικότερα για τους λόγους αποβολής, θέλω να πω ότι δεν
αφορούν σε καµµία περίπτωση το αίτηµα για έπαρση της σηµαίας και για ανάκρουση του Εθνικού Ύµνου, αλλά σε επανειληµµένες πράξεις και ενέργειες του ενήλικα µαθητή που αντιβαίνουν στον εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας του σχολείου.
Στο ανωτέρω πρακτικό του συλλόγου διδασκόντων, που έχω
στη διάθεσή µου, αναφέρονται και αναγράφονται αναλυτικά όλα
τα παραπτώµατα του µαθητή, τα οποία, όπως καταλαβαίνετε και
καταλαβαίνει το Σώµα, για λόγους προστασίας των προσωπικών
δεδοµένων, δεν µου επιτρέπεται να τα αναφέρω. Εάν επιθυµείτε
να λάβετε γνώση καθένας από εσάς για ποιους λόγους ο σύλλογος διδασκόντων προέβη σε αυτήν την αποβολή, τότε έχετε κάθε
δικαίωµα να ζητήσετε εγγράφως από τον σύλλογο και εάν επιτρέπεται να τα δώσει, να τα πάρετε να τα διαβάσετε. Επειδή,
όµως, τα διάβασα και δεν µπορώ να τα αναφέρω, σας λέω ότι
επ’ ουδενί λόγο έγινε η αποβολή για το συγκεκριµένο αδίκηµα.
Πέρα απ’ αυτά, για την περαιτέρω διερεύνηση του γεγονότος
εµείς, ως Υπουργείο Παιδείας και µη αρκούµενοι, αν θέλετε,
ακόµη και σε αυτά τα πρακτικά, έχουµε δώσει εντολή στη Διεύθυνση Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Πιερίας να ξεκινήσει τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης µε εύλογο χρονικό διάστηµα
απάντησής µας, την οποία θα έχουµε.
Στο τελευταίο σκέλος της ερώτησής σας σχετικά µε την
έπαρση της σηµαίας και την ανάκρουση του Εθνικού Ύµνου, σας
ενηµερώνουµε ότι αυτή πραγµατοποιείται σύµφωνα µε το νοµοθετικό πλαίσιο που υπάρχει, τις εγκυκλίους διαταγές και τις αποφάσεις που υπάρχουν σε όλα τα σχολεία της χώρας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ευχαριστούµε, κύριε
Υπουργέ.
Κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΟΣ: Κατ’ αρχάς, εδώ και αρκετά χρόνια οι καθηγητές έχουν µία καθαρά ανθελληνική στάση στα σχολεία.
Πάνε να κάνουν γενίτσαρους τη νεολαία µας ή έχουν γίνει άντρα
των αριστερών, άντρα των αναρχικών, το «Indymedia» είναι µέσα
στα πανεπιστήµια, ο Μαζιώτης ό,τι θέλει θα το βγάλει από εκεί
και προχωράµε.
Από κει και πέρα, έχετε υπ’ όψιν σας ότι ο κ. Τσερµπάκ έχει
φωτογραφία µε τον Κεµάλ Ατατούρκ; Μάλλον όχι, δεν θα το
έχετε υπ’ όψιν σας. Αυτό τι σηµαίνει, µπορείτε να µας πείτε;
Ποιος είναι ο κ. Τσερµπάκ που διδάσκει τα παιδιά µας, τα Ελληνόπουλα και φωτογραφίζεται µε τον Κεµάλ Ατατούρκ, µε το µεγαλύτερο σφαγέα του ελληνισµού; Τι έχετε κάνει γι’ αυτό; Τι θα
κάνετε γι’ αυτό; Ο άνθρωπος αυτός είναι επικίνδυνος. Δεν πρέπει
να διωχθεί µόνο από τα σχολεία, πρέπει να διωχθεί από την Ελλάδα. Αλλά είπαµε, στην Ελλάδα, έχουµε πάρα πολλή δηµοκρατία! Έχουν γίνει τα αίσχη στην παιδεία. Βιβλία της κ. Ρεπούση,
τα οποία επί κυβέρνησής σας βγήκαν να διδαχθούν στα παιδιά,
για συνωστισµούς και άλλα.
Θέλω, λοιπόν, να µου απαντήσετε: Υπάρχει ανθελληνική προπαγάνδα στα σχολεία ή δεν υπάρχει; Όχι µόνο για µένα, αλλά
και για τους υπόλοιπους, ακόµη και για τους ψηφοφόρους σας.
Ποια είναι η κ. Ρεπούση και ο κάθε ανθέλληνας που µπορεί να
κάνει ό,τι θέλει και να αλλάξει την ιστορία; Ποιος είναι ο κ. Τσερµπάκ, που µπορεί να κάνει ό,τι θέλει σε ένα σχολείο, µέσα στην
Ελλάδα, µέσα στην πατρίδα µας; Οι Τουρκαλάδες απαιτούν, κάνουν βόλτες µε τις κορβέτες και ο άλλος φωτογραφίζεται και
πάει και διδάσκει τα παιδιά µας.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ο κύριος Υπουργός
έχει τον λόγο.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων): Κατ’ αρχάς, ξέχασα να απαντήσω
στο πρώτο σκέλος της ερώτησης, στον υπαινιγµό ότι δεν περιµένατε να έρθουµε στη Βουλή.
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ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΟΣ: Ναι, δεν το περίµενα.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων): Θα σας πω ότι ως Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων µέχρι σήµερα έχουµε απαντήσει σε
κάθε ερώτηση η οποία µας έχει υποβληθεί, µα σε κάθε ερώτηση!
Πολύ δε περισσότερο σε ερωτήσεις οι οποίες άπτονται τέτοιων
θεµάτων και οφείλουµε να απαντούµε και γι’ αυτό είµαστε εδώ.
Στο ερώτηµά σας εάν γίνεται ανθελληνική προπαγάνδα στα
σχολεία, σας είπα, απαντώντας πριν από µία εβδοµάδα στην κ.
Ζαρούλια και θα το λέω και συνέχεια ότι εµείς δεν επιτρέπουµε
τέτοιου είδους κινήσεις και δεν γίνονται, αλλά είµαστε ανοικτοί
σε κάθε είδους καταγγελία, η οποία πέφτει στην αντίληψη του
καθενός και ξεφεύγει από εµάς, να τη διερευνούµε, να την απαντούµε, να την αντιµετωπίζουµε, όποιου είδους προπαγάνδα κι αν
είναι αυτή µε τον ίδιο τρόπο.
Πρέπει να γίνει συνειδητό σε όλους µας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι στην ελληνική εκπαίδευση δεν χωράνε τέτοιου είδους παιχνίδια επικίνδυνα που έχουν να κάνουν µε προπαγάνδα,
που έχουν να κάνουν µε προσηλυτισµό, που έχουν να κάνουν µε
ό,τι άλλο µπορεί να φανταστεί κανείς.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Η έκτη µε αριθµό 239/10-11-2014 επίκαιρη ερώτηση πρώτου
κύκλου 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, δεν συζητείται λόγω αναρµοδιότητας και διαγράφεται.
Η όγδοη µε αριθµό 242/10-11-2014 επίκαιρη ερώτηση πρώτου
κύκλου του Βουλευτή Ηµαθίας των Ανεξαρτήτων Δηµοκρατικών
Βουλευτών κ. Κωνσταντίνου Γιοβανόπουλου προς τον Υπουργό
Οικονοµικών, σχετικά µε το Δικαστικό Μέγαρο Βέροιας, δεν συζητείται λόγω κωλύµατος του κυρίου Υπουργού και διαγράφεται.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, µια
κουβέντα µπορώ να πω;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Να ολοκληρώσω και
θα σας δώσω τον λόγο.
Η τρίτη µε αριθµό 235/10-11-2014 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου
κύκλου 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, δεν συζητείται λόγω κωλύµατος του κυρίου Υπουργού και διαγράφεται.
Η τέταρτη µε αριθµό 244/10-11-14 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου 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, δεν
συζητείται λόγω κωλύµατος του κυρίου Υπουργού και διαγράφεται.
Η έκτη µε αριθµό 240/10-11-14 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου
κύκλου του Βουλευτή Ευβοίας 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, δεν
συζητείται λόγω κωλύµατος του κυρίου Υπουργού και διαγράφεται.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ
να έχω τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Έχετε ζητήσει τον
λόγο; Δεν είναι στη διαδικασία, αλλά εν πάση περιπτώσει.
Έχετε τον λόγο κύριε Γιοβανόπουλε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, το
µόνο που ήθελα να πω είναι ότι είναι δεύτερη φορά που εισάγω
την ερώτηση για το δικαστικό µέγαρο της Βέροιας εν όψει του
ότι έχει περιληφθεί στη λίστα του ΤΑΙΠΕΔ. Η αλήθεια είναι ότι και
ενηµερώθηκα έγκαιρα από το γραφείο του κυρίου Υπουργού και
αντιλαµβάνεστε ότι ούτε χολή θέλω να µοιραστώ ούτε λεονταρι-
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σµούς απόντος του Υπουργού να επιδείξω. Ωστόσο, κάποια
στιγµή για κάποια τόσο επίκαιρα θέµατα νοµίζω ότι το Προεδρείο
πρέπει να επιλαµβάνεται. Θα υποστούµε όλοι τώρα τη γραφειοκρατία…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Τα είπαµε αυτά και
προηγουµένως. Σας έχουµε καλύψει, κύριε Γιοβανόπουλε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε µου είναι αυτό που µε αφορά προσωπικά. Και θα πρέπει
να καταλάβουν όλοι γιατί φθάνουµε σε αυτό το σηµείο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Σας κάλυψε το Προεδρείο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Σας ευχαριστούµε
και εµείς.
Επόµενη είναι η πρώτη µε αριθµό 230/10-11-2014 επίκαιρη
ερώτηση πρώτου κύκλου 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.
Θα απαντήσει η Υφυπουργός κ. Αγγελική Γκερέκου.
Έχετε τον λόγο, κύριε συνάδελφε, για δύο λεπτά για να αναπτύξετε την επίκαιρη ερώτηση.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία Υπουργέ, χαίροµαι που είστε εδώ µαζί µας και απαντάτε
σήµερα ως αρµόδια από πλευράς Υπουργείου Πολιτισµού για
ένα πολύ σηµαντικό ζήτηµα που αφορά στη λειτουργία των εταιρειών πνευµατικών και συγγενικών δικαιωµάτων και την είσπραξη
των δικαιωµάτων αυτών από τους επαγγελµατίες χρήστες µουσικής.
Θα ήθελα να επισηµάνω για όσους παρακολουθούν τη συζήτηση ότι η ερώτηση που συζητάµε σήµερα έχει κατατεθεί στις
23 Οκτωβρίου από ογδόντα και πλέον Βουλευτές από τη Νέα Δηµοκρατία, από το ΠΑΣΟΚ, τη ΔΗΜΑΡ, τους ΑΝΕΛ και τους Ανεξάρτητους Βουλευτές και κινούµενοι θεσµικά -και µόνο θεσµικάσας ζητούµε το αυτονόητο, δηλαδή σύγχρονο θεσµικό πλαίσιο
προστασίας των δικαιωµάτων µε λογικές όµως αµοιβές βασισµένες στη διαπραγµάτευση µε τους επαγγελµατίες στη χρήση µουσικής και εναρµονισµένες στις σηµερινές συνθήκες της αγοράς.
Ας πάρουµε τα πράγµατα αυτής της κοινωνικής προσπάθειας
από την αρχή. Έπειτα από πολλές κοινοβουλευτικές πιέσεις πολλών µελών του ελληνικού Κοινοβουλίου ο προκάτοχός σας κ. Παναγιωτόπουλος συγκρότησε στις 19-12-2013 την Εθνική Επιτροπή Διαλόγου για τα Πνευµατικά και Συγγενικά Δικαιώµατα και τη
Δηµόσια Εκτέλεση. Θυµίζω ότι σκοπός αυτής της επιτροπής
ήταν η διερεύνηση των προβληµάτων στον τοµέα της δηµόσιας
εκτέλεσης στην Ελλάδα και η κατάθεση προτάσεων από κάθε εµπλεκόµενο για το µεγάλο –οµολογουµένως- πρόβληµα που
υπάρχει τα τελευταία χρόνια στη χώρα µας µε τη σκληρή και καταχρηστική συµπεριφορά κατ’ αρχάς, των κατά τόπους εργολάβων είσπραξης δικαιωµάτων και κατ’ επέκταση, των ίδιων των
εταιρειών που εργάζονται για λογαριασµό τους όπως η ΑΕΠΙ, η
GEA και µερικές άλλες.
Οι περισσότεροι οργανισµοί συλλογικής διαχείρισης -όχι όλοιτοποθετήθηκαν κατά τη διάρκεια των εργασιών της επιτροπής
εναντίον της οποιαδήποτε αλλαγής στο ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο. Μάλιστα εξέφρασαν την πεποίθησή τους ότι δεν πρέπει να
αλλάξει διότι, όπως είπαν, παρέχει τόσο τα εχέγγυα όσο και τις
ασφαλιστικές δικλίδες για καταχρηστικές συµπεριφορές, κάτι το
οποίο, όπως καταλαβαίνετε, δεν µας βρίσκει σύµφωνους, κυρία
Υπουργέ, και σαφώς και πρέπει να αλλάξει αυτή η κατάσταση.
Γίνεται απολύτως σαφές και από την παρέµβαση που υπογράφουµε ογδόντα Βουλευτές ότι πρέπει να υπάρχουν εταιρείες για
την προστασία και είσπραξη πνευµατικών και συγγενικών δικαιωµάτων που θα λειτουργούν κάτω από νέο, σύγχρονο και δίκαιο
θεσµικό πλαίσιο προστασίας των δικαιωµάτων των δηµιουργών
µε λογικές αµοιβές, οι οποίες θα προκύπτουν από τη διαπραγµάτευση µε τους αντίστοιχους επαγγελµατίες βασισµένες στη
χρήση µουσικής και εναρµονισµένες στις σηµερινές συνθήκες
της αγοράς.
Σας κάνω γνωστό –αν δεν το γνωρίζετε, κυρία Υπουργέ- ότι η

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Επιτροπή Ανταγωνισµού εξετάζει ήδη καταγγελία εκατόν είκοσι
σελίδων που κατατέθηκε από την Ένωση Ιδιοκτητών Ραδιοφωνικών Σταθµών Μακεδονίας-Θράκης µαζί µε πολλούς άλλους σχετικούς φορείς και εµπλεκοµένους αλλά και Βουλευτές, στην
οποία περιγράφεται µε κάθε λεπτοµέρεια, µε σωστή και ακριβή
τεκµηρίωση η εξωφρενική κατάσταση που έχει δηµιουργήσει η
«ΑΕΠΙ Α.Ε.» κυρίως σε βάρος ιδιοκτητών επαρχιακών ραδιοφωνικών σταθµών που την καταγγέλλουν ως τον µεγαλύτερο στη
χώρα ιδιωτικό µηχανισµό καταπίεσης και στυγνής εκµετάλλευσης άλλων ιδιωτών.
Όσον αφορά την Επιτροπή Ανταγωνισµού σήµερα µετά τις
πολλές οχλήσεις, τηλεφωνικές και έγγραφες, λαµβάνουµε µόνο
αόριστες απαντήσεις. Όµως αναµένουµε τη γραπτή…
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ούτε λεπτό, ούτε συζήτηση. Ήδη έχετε πάρει παραπάνω χρόνο
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ: Πρέπει να καταλάβουµε ότι µονοπώλιο δεν είχαµε µόνο στις τηλεπικοινωνίες ή στις αεροµεταφορές στη χώρα µας. Η Επιτροπή Ανταγωνισµού στο παρελθόν
είχε καταδικάσει την ΑΕΠΙ για κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης
και καταχρηστική συµπεριφορά. Και σήµερα αλήθεια τι κάνουµε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ευχαριστούµε, κύριε
συνάδελφε.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, σε µισό λεπτό
ολοκληρώνω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Έχει κατατεθεί η
ερώτηση. Είστε παλιός κοινοβουλευτικός και ξέρετε. Σας παρακαλώ πολύ, υπάρχει πρόβληµα και σας το είπα από την αρχή.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Παρακαλώ την ανοχή σας.
Η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο. Οι εκβιασµοί και
οι παράλογες απαιτήσεις, τα εξώδικα και τα αυτόφωρα έχουν
εξαντλήσει, έως και καταστρέψει, εκατοντάδες χρήστες µουσικής. Οι καταστηµατάρχες…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας):Ολοκληρώσατε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Αυγενάκη.
Κυρία Γκερέκου, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Αυγενάκη,
σας παρακαλώ!
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ: Ολοκληρώνω, καταθέτοντας τη
σχετική ερώτηση…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Σας παρακαλώ,
κυρία Γκερέκου, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ: Κύριε Δριβελέγκα, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Επιτρέψτε µου να καταθέσω στα Πρακτικά,
κατά την πρωτολογία µου…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Δεν έχετε τον λόγο.
Να τα καταθέσετε στη δευτερολογία σας.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ: Καταθέτω στα Πρακτικά, κύριε
Πρόεδρε, σχετική ερώτηση που η κ. Γκερέκου…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Μα, τι είναι αυτά που
κάνετε;
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ: …ως Βουλευτής, έχετε υπογράψει µαζί µε άλλους συναδέλφους…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κυρία Γκερέκου,
σας έχω δώσει τον λόγο.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ: …και παρακαλώ πάρα πολύ να
µας πείτε τη θέση σας ως αρµόδια Υπουργός.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ελευθέριος Αυγενάκης καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Αυγενάκη, τι
είναι αυτά που κάνετε;
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, εκπλήσσοµαι µε
τη στάση σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Εκπλήσσεστε;
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ: Εκπλήσσοµαι, ειλικρινά.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Μιλάτε τέσσερα
λεπτά και παραπάνω και δεν σας σηµείωσα το χρόνο από την
αρχή. Μιλάτε σχεδόν πέντε λεπτά. Σας έχω πει –δεν ήσασταν
εδώ- από την αρχή ότι υπάρχει πρόβληµα.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ: Να είστε το ίδιο αυστηρός µε
όλους τους Βουλευτές. Όχι αυστηρότητα a la carte
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Μα, µιλάτε συνέχεια.
Υπάρχει πρόβληµα χρόνου. Δεν το ξέρετε; Μιλάτε πέντε λεπτά
και είστε και παραπονούµενος.
Κυρία Γκερέκου, έχετε τον λόγο.
ΜΑΡΙΝΟΣ ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ: Είναι πολύ σοβαρό το θέµα…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Παρακαλώ, να µη
γράφεται τίποτα από όσα λέει ο κ. Ουζουνίδης στα Πρακτικά.
ΜΑΡΙΝΟΣ ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ: …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Θέλω να πω το εξής
για να ηρεµήσουµε: Υπάρχει τεράστιο πρόβληµα χρόνου. Το
γνωρίζουν οι συνάδελφοι. Το είπα αυτό τρεις φορές από την
αρχή από την πρώτη ώρα.
Δεύτερον, δεν υπήρξε κανείς συνάδελφος που να µην έχει τηρήσει το χρόνο. Δεν υπήρξε κανείς συνάδελφος που να µην έχει
δεχθεί την παρατήρησή µου. Κάνω έκκληση και σας λέω ότι πρέπει να αρχίσει η συνεδρίαση. Θα περάσουµε τις 12.00’ και είναι
ένα σωρό συνάδελφοι για να γραφθούν. Η διαδικασία είναι αυστηρή.
Κυρία Γκερέκου, έχετε τον λόγο.
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΚΕΡΕΚΟΥ (Υφυπουργός Πολιτισµού και Αθλητισµού): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα προσπαθήσω να σας δώσω µια πειστική απάντηση, τουλάχιστον όσον αφορά τις προθέσεις και τον κοινό τόπο, διότι πράγµατι -θα συµφωνήσω µαζί σας- είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό
πρόβληµα µε το οποίο είχαµε ασχοληθεί κοινοβουλευτικά.
Ας δούµε, λοιπόν, πώς έχουν τα πράγµατα. Διότι φαντάζοµαι
όλοι θα θέλετε ό,τι καταστρέφουµε να έχουµε κάτι άλλο πολύ
καλύτερο µε το οποίο θα αντικαταστήσουµε αυτό που καταστρέφουµε και σίγουρα µε νόµιµο τρόπο.
Άρα, λοιπόν, αγαπητέ συνάδελφε, πράγµατι, όπως είπατε κι
εσείς, η συγκρότηση Εθνικής Επιτροπής Διαλόγου για τη Δηµόσια Εκτέλεση ήταν όντως µια πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισµού, του προηγούµενου Υπουργού, προσπαθώντας να
επιτύχει τη σύµπνοια µεταξύ δικαιούχων και χρηστών –που είναι
πολύ µεγάλο θέµα- στο πλαίσιο που καθιερώνει ο ν. 2121/1993.
Παρά, λοιπόν, την πολυάριθµη σύνθεσή της –πράγµατι, µιλούσαµε για τριάντα άτοµα, αντιλαµβάνεστε, λοιπόν, πόσο µεγάλη
ήταν αυτή η επιτροπή, κάτι για το οποίο εµείς διαφωνούσαµε,
διαφωνούσαµε µε τον τόσο µεγάλο αριθµό για τόσο συγκεκριµένα πράγµατα- τόσο από την πλευρά των εκπροσώπων όσο και
από την πλευρά των χρηστών, η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο
της µέσα σε δύο µήνες.
Στα κείµενα, λοιπόν, των συµπερασµάτων υπάρχουν και συγκλίνουσες θέσεις, αλλά και θέσεις που διαφοροποιούνται, µε διαφορετικές απόψεις, όπως αναφέρατε κι εσείς. Αυτές, λοιπόν,
κυρίως εντοπίζονται στο σύστηµα επίλυσης διαφορών, µετά την
αποτυχία της διαδικασίας µεσολάβησης που υπήρχε, για τη διαπραγµάτευση των αµοιβών δηµόσιας εκτέλεσης, το οποίο απέτυχε.
Αυτές, λοιπόν, οι θέσεις και εφόσον έχει ήδη ξεκινήσει από την
πλευρά µας µία δουλειά για την οριστική πράγµατι επίλυση
αυτού του θέµατος, σύµφωνα πάντα µε το εθνικό και ευρωπαϊκό
δίκτυο και τις διεθνείς συµβάσεις, προφανώς και θέλουν περισσότερο επεξεργασία -γιατί πολλά από αυτά δεν µας βρίσκουν κι
εµάς σύµφωνους- ώστε να είναι αξιοποιήσιµες, όµως, στο πλαίσιο µιας νοµοθετικής πρωτοβουλίας.
Πρόκειται, λοιπόν, για µια διαδικασία η οποία ασφαλώς δεν
µπορεί να ολοκληρωθεί από τη µία µέρα στην άλλη. Είναι δαιδαλώδης λόγω ακριβώς της σύνθεσης της νοµοτεχνικής και επιστηµονικής διάστασης των θεµάτων που θίγονται. Οι όποιες παρεµβάσεις δεν µπορεί να γίνονται υπό την πίεση επιµέρους οµάδων συµφερόντων, που όντως υπάρχουν. Πολύ δε περισσότερο
όταν αφορούν σε ένα νόµο -αναφέροµαι στο ν. 2121/93- που
κατά γενική οµολογία -και είχα συµφωνήσει όλοι, από ό,τι θυµάµαι, στην πλειοψηφία- ήταν ένας καλός νόµος, που όµως ήθελε
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πολύ περισσότερη επεξεργασία σε συγκεκριµένα θέµατα όπως
αυτά.
Υπάρχει, ωστόσο, ένα χρονικό πλαίσιο για την ολοκλήρωση
των όποιων αλλαγών, που θα µας βοηθήσει για να επιλύσουµε
το πρόβληµα. Αφορά, λοιπόν, τη νοµοπαρασκευαστική διαδικασία που θα ξεκινήσει και πρέπει να ολοκληρωθεί µέσα στο 2015
και αφορά την ενσωµάτωση στο Εθνικό Δίκαιο της οδηγίας της
Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συλλογική διαχείριση. Πρόκειται για
την οδηγία 2014-26, µε την οποία µεταξύ άλλων θεσπίζονται οι
συγκεκριµένες προϋποθέσεις για να διασφαλιστεί η σωστή λειτουργία διαχείρισης δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας και
συγγενικών δικαιωµάτων από τους οργανισµούς.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Υφυπουργού)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Στη δευτερολογία
σας, κυρία Υπουργέ.
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΚΕΡΕΚΟΥ (Υφυπουργός Πολιτισµού και Αθλητισµού): Τελειώνω.
Επειδή στην ερώτησή σας τίθεται κατά βάση η ανάγκη ενός
εκσυγχρονισµένου πλαισίου για την εκπροσώπηση και την προστασία των δικαιωµάτων των δηµιουργών, αυτή η οδηγία δίνει το
πλαίσιο στο οποίο θα εντάξουµε τα συµπεράσµατα της επιτροπής διαλόγου.
Στη δευτερολογία µου θα σας απαντήσω ακόµη πιο συγκεκριµένα στο θέµα που αφορά στην ερώτησή σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ευχαριστούµε, κυρία
Υπουργέ.
Κύριε Αυγενάκη, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ: Κυρία Υπουργέ, θα χαιρόµουνα
να είχα την απάντηση που εσείς επιδιώκατε µέσα από τις ερωτήσεις που καταθέτατε ως Βουλευτής, δηλαδή χρονοδιάγραµµα
των ενεργειών που προτίθεστε ως Υπουργείο να έχετε. Πρώτο
αυτό. Και δεύτερον, χαίροµαι που αναγνωρίζετε ότι υπάρχουν
οικονοµικά συµφέροντα.
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΚΕΡΕΚΟΥ (Υφυπουργός Πολιτισµού και Αθλητισµού): Δεν υπάρχουν.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ: Και να πω και κάτι: Η επιτροπή
είναι γνωµοδοτική και µόνο και αλίµονο αν η ηγεσία του Υπουργείου Πολιτισµού περιµένει ή, κοινώς, κρύβεται πίσω από µια
γνωµοδοτική επιτροπή για να πάρει οποιαδήποτε πρωτοβουλία.
Το καθεστώς, κυρία Υπουργέ, που επικρατεί στην αγορά από
τις υπηρεσίες είσπραξης και διαχείρισης πνευµατικών δικαιωµάτων έχει ξεπεράσει κάθε όριο ηθικής και δεοντολογίας τόσο απέναντι των λογής-λογής επαγγελµατιών που κάνουν χρήση
µουσικής, όσο και απέναντι του κάθε είδους πνευµατικών δηµιουργών, στιχουργών, καλλιτεχνών, ερµηνευτών, πλην µιας στενής ελίτ και τώρα απέναντι στους Βουλευτές.
Να σας ενηµερώσω, λοιπόν, κυρία Υπουργέ, αν δεν το γνωρίζετε, ότι µε ανοιχτή επιστολή της η «ΑΕΠΙ Α.Ε.» –κύριε Πρόεδρε,
αφορά κι εσάς και πρέπει να το καταδικάσετε- στις 31 Οκτωβρίου, αφού επιπλήττει ογδόντα Βουλευτές για την κοινοβουλευτική µας δραστηριότητα, µας αποκαλεί, παρακαλώ, διαµεσολαβητές και εργολαβικώς αυτόκλητους συνηγόρους των συµφερόντων των υπόχρεων σε καταβολή πνευµατικών δικαιωµάτων.
Και στη συνέχεια ψευδώς επιδιώκει να δηµιουργήσει την εντύπωση κατά τα γραφόµενά της ότι υιοθετήσαµε την κατάργηση
των πνευµατικών δικαιωµάτων. Αναφέρουν, ψευδώς επίσης, ότι
τασσόµαστε µε όσους κλέβουν τη ιδιοκτησία των δηµιουργών.
Θα καταθέσω την επιστολή της ΑΕΠΙ στα Πρακτικά για ενηµέρωση και του Προεδρείου και της Υπουργού.
Και µάλιστα αναφέρει ότι είµαστε συνεργοί µε τους θιασώτες
του ληστρικού τριτοκοσµικού εµποροµεσιτικού και της απρόκλητης διαρπαγής και ότι αυτό αποτελεί βαρύτατη προσβολή για τη
λειτουργία των δηµοκρατικών θεσµών, ευνοµουµένου κράτους
και πραγµατικό όνειδος για τη χώρα. Θα έπρεπε να ντρέπονται
για τα όσα ψευδώς καταλογίζουν σε ογδόντα Βουλευτές πέντε
διαφορετικών Κοινοβουλευτικών Οµάδων και γι’ αυτό, βεβαίως,
επιφυλασσόµαστε ως Βουλευτές.
Κύριε Πρόεδρε και κυρία Υπουργέ, είναι υποχρέωσή µας να
ζητήσουµε τη σύγκλιση σε κοινή συνεδρίαση των δύο επιτροπών,
της Επιτροπής Παραγωγής κι Εµπορίου και της Διαρκούς Επι-
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τροπής Μορφωτικών Υποθέσεων, µε προσκεκληµένους φυσικά
τον Υπουργό Πολιτισµού, φυσικά εσάς, κυρία Γκερέκου, τους εκπροσώπους των εταιρειών είσπραξης πνευµατικών δικαιωµάτων,
φυσικά και την ΑΕΠΙ -και ας γράφει ό,τι γράφει- εκπροσώπους
των πνευµατικών δηµιουργών, αλλά και εκπροσώπους χρηστών
και να συζητήσουµε καθαρά, έντιµα, δηµόσια, µέσα στο χώρο
της δηµοκρατίας, γύρω από τις πρωτοβουλίες που πρόκειται να
πάρει το Υπουργείο.
Να ακούσουµε χρονοδιαγράµµατα, τις θέσεις του Υπουργείου,
όχι της επιτροπής και των ευρωπαϊκών οδηγιών. Θέλουµε να
ακούσουµε την ελληνική θέση, τη θέση της Κυβέρνησης, τη δική
σας θέση, κυρία Γκερέκου.
Όπως αντιλαµβάνεστε, αυτοί οι χαρακτηρισµοί που σας διάβασα λίγο πριν -και αναφέρονται και πολλοί άλλοι στο κείµενο,
το οποίο θα καταθέσω στα Πρακτικά- είναι βαρύτατοι. Είναι
άκρως προσβλητικοί και είναι απόδειξη του θράσους και της
αθλιότητας µε την οποία αντιλαµβάνονται κάποιοι το ρόλο τους,
ακόµα και απέναντι στο Κοινοβούλιο και τους θεσµούς.
Σας ζητώ, κύρια Υπουργέ, να τους καταδικάσετε, όπως και εσείς κύριε Πρόεδρε του Κοινοβουλίου. Εάν τροµάζουν κάποιους
αυτές οι ψευτο-απειλές, εµένα δεν µε αγγίζουν. Όχι επειδή είµαι
παλληκάρι –µην βιαστείτε να σχολιάστε!- αλλά γιατί υπερασπίζοµαι, µαζί µε άλλους συναδέλφους, πολλούς άλλους που επιδιώκουν το λογικό και το δίκαιο, δηλαδή χιλιάδες καταστηµατάρχες, χρήστες, αλλά και χιλιάδες δηµιουργούς και καλλιτέχνες. Δηλαδή, υπερασπιζόµαστε αυτό που συµβαίνει σε όλα τα
αναπτυγµένα κράτη, συντασσόµενοι πάντα µε τη δηµοκρατία και
την ελευθερία της επιλογής.
Νοµίζω, κύριε Πρόεδρε και κυρία Υπουργέ, ότι δεν είναι παράλογο να ζητάµε τον εκσυγχρονισµό του θεσµικού πλαισίου και τονίζω: όχι την κατάργηση, αλλά τον εκσυγχρονισµό του. Δεν
είναι παράλογο να θέλουµε να ελαφρύνουµε τις επιβαρύνσεις
που έµµεσα ή άµεσα βαραίνουν χιλιάδες επαγγελµατίες. Δεν
είναι παράλογο να ζητάµε να έχει το δικαίωµα στη διαµόρφωση
του τιµοκαταλόγου και ο ίδιος ο χρήστης, πράγµα το οποίο ορίζει
και ο νόµος, όµως δεν εφαρµόζεται.
Δεν είναι παράλογο να γνωρίζουµε την πορεία των εκατοµµυρίων που εισπράττονται για λογαριασµό καλλιτεχνών, στιχουργών, ερµηνευτών κ.λπ. και που ελάχιστα τελικά καταλήγουν να
αποδίδονται ή αποδίδονται εξαιρετικά µεγάλα ποσά σε καλλιτέχνες ελίτ και ψίχουλα σε χιλιάδες άλλους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Αυγενάκη,
τώρα µπορώ να σας διακόψω;
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Εάν νοµίζουν κάποιοι από τα µέλη των διοικήσεών τους, όπου
παίζουν µε τη µία ή µε την άλλη κοµµατική πτέρυγα ότι µπορούν
να µιλούν τάχα για παλιές κοµµατικές µάχες, τους πληροφορώ
ότι σήµερα οι δρόµοι µας έχουν χωρίσει. Εκείνοι µάχονται για
την τσέπη τους –και δεν µας απασχολεί- και εµείς µαχόµαστε για
την κοινή λογική.
Ας αφήσουµε λοιπόν στην άκρη την καραµέλα αυτή. Ακόµα και
νοµικοί τους σύµβουλοι –και ξέρετε τι εννοώ- σχετιζόµενοι µε
κεντρικά κοµµατικά και πρώην κοµµατικά στελέχη, ότι όλα αυτά
γίνονται στο όνοµα της ….
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Αυγενάκη, σας
παρακαλώ για µια ακόµα φορά. Δείτε λίγο το χρόνο σας!
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ: Από εδώ σήµερα πρέπει να βγει
ένα ξεκάθαρο µήνυµα, κύριε Πρόεδρε: ότι απειλές, εξώδικα και
αγωγές δεν τροµάζουν τους Βουλευτές! Όπως επίσης, δεν πρόκειται να κάνουµε πίσω σε συνεννοήσεις και συνωµοσίες κάτω
από το τραπέζι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Γιατί µε φέρνετε σε
δύσκολη θέση; Θέλετε να προκαλέσετε επεισόδιο;
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Σε αυτό το «κουαρτέτο» που παίζει η ΑΕΠΙ, για να ξεγλιστρήσει, δεν θα συµµετέχουµε!
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Αυγενάκης καταθέτει για τα
Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο
αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Γιατί το κάνετε αυτό;

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Μιλήσατε πεντέµισι λεπτά και έξι στην πρωτολογία! Και αντί οι
συνάδελφοι να σας ανακαλούν στην τάξη, τα βάζουν µε το Προεδρείο!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ: Είναι πάρα πολύ σοβαρό
το θέµα.
ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ: Τα υπόλοιπα θέµατα δεν είναι σοβαρά, δηλαδή;
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ: Τα λέω αυτά, για να ξέρετε πώς
αντιµετωπίζουν οι ανώνυµες εταιρείες τους Βουλευτές!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Καθίστε κάτω, κύριε
συνάδελφε. Τι είναι αυτά που κάνετε τώρα; Συζητήσαµε δέκα επίκαιρες ερωτήσεις και πήγαν όλες µια χαρά. Όλοι οι συνάδελφοι
τήρησαν το χρόνο τους και δεν υπήρξε κανένα πρόβληµα. Όλες
οι ερωτήσεις ήταν σοβαρές. Και τώρα δηµιουργούµε πρόβληµα.
Δεύτερον, κυρία Υπουργέ, θέλω να προσυπογράψω και εγώ
αυτά που είπε ο κ. Αυγενάκης σε ό,τι έχει σχέση µε τη λύση του
θέµατος. Πάντως, αυτή η κατάσταση που επικρατεί σήµερα, ιδιαίτερα στην επαρχία και σε τουριστικές περιοχές, όπως είναι και
η δική σας –και το ξέρετε-, πρέπει επιτέλους να λυθεί.
Και δεν άκουσα και εγώ µε θετική διάθεση ότι µέσα στο 2015
θα λυθεί. Θα περάσουµε δηλαδή και το καλοκαίρι; Πρέπει να βάλουµε ένα πιο αυστηρό χρονοδιάγραµµα και επιτέλους αυτό το
θέµα να βρει τη λύση του.
Σας ευχαριστώ, κυρία Υπουργέ. Έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΚΕΡΕΚΟΥ (Υφυπουργός Πολιτισµού και Αθλητισµού):
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ήθελα να πω ότι πραγµατικά το πάθος για να λυθεί αυτό
το πρόβληµα είναι αξιοθαύµαστο από εσάς, κύριε συνάδελφε.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ: Περιµένουµε το ίδιο και από
εσάς, κυρία Υπουργέ.
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΚΕΡΕΚΟΥ (Υφυπουργός Πολιτισµού και Αθλητισµού): Διαφωνώ µε τον τρόπο σας, γιατί, όπως λέει ο λαός –
και νοµίζω έχει δίκιο- «δεν κάνουµε στους άλλους αυτό που δεν
θέλουµε να κάνουν σε εµάς». Οπότε και µε τη συµπεριφορά σας
δείξατε κάποια πράγµατα.
Σαφώς και θα συµφωνήσουµε απολύτως. Γιατί αντιλαµβάνεστε ότι έχω και µια πρόσθετη ευθύνη, ως άνθρωπος που γνωρίζει
αρκετά καλά αυτόν τον χώρο, να θέλω να λυθεί το πρόβληµα.
Πρέπει, λοιπόν, να δούµε ρεαλιστικά πώς θα λυθεί και πάνω από
όλα νόµιµα.
Αναφέρθηκα προηγουµένως στην πρόθεση του Υπουργείου
να λάβει υπ’ όψιν του τα αποτελέσµατα της επιτροπής. Νοµίζω
ότι δεν χρειάζεται να τα σκίσουµε. Ήταν µια δουλειά πολλών ανθρώπων που αφορούσε και τις δύο πλευρές, και χρήστες και δικαιούχους. Αντιλαµβάνεστε, λοιπόν, ότι δεν θα ήταν και πολύ
δηµοκρατικό να την πετάγαµε στο καλάθι των αχρήστων. Άρα το
µελετάµε. Είναι από τις πρώτες προτεραιότητές µας. Κάθε εβδοµάδα σχεδόν έχουµε συζήτηση µε φορείς γι’ αυτό το θέµα.
Θα συµφωνήσω µαζί σας να γίνει µία κοινή επιτροπή, αν θέλετε πολύ ευχαρίστως Εµπορίου, Μορφωτικών, και να δούµε
αυτό το θέµα και σε επίπεδο Βουλής και να έχουµε και συγκεκριµένες θέσεις.
Όσον αφορά το 2015, βεβαίως και θα θέλαµε –και εγώ προσωπικά- να είχε ήδη επιλυθεί το θέµα, είναι όµως κάποιες συγκεκριµένες διαδικασίες που επιτάσσει το πλαίσιο της ευρωπαϊκής
διαδικασίας να τηρήσουµε. Εµείς θα επισπεύσουµε όσο µπορούµε περισσότερο.
Παρ’ όλα αυτά, πριν από όλα αυτά που λέµε, το Υπουργείο
έχει µεριµνήσει ώστε να ασκήσει τον εποπτικό και ελεγκτικό του
ρόλο και σύµφωνα µε το δικαίωµα που του δίνει ο παλιός νόµος
του 1993, που δεν είχε εφαρµοστεί όπως θα έπρεπε ποτέ µέχρι
τώρα. Εδώ θα συµφωνήσω µαζί σας.
Αυτό το Υπουργείο, λοιπόν, αυτή η πολιτική αρχή, εµείς, ενεργοποιώντας τις διατάξεις αυτές του ν. 2121, ολοκληρώσαµε την
επεξεργασία σχεδίου προεδρικού διατάγµατος, που είναι µια σηµαντική και ουσιαστική αρχή, αλλά και συµβολική για το πόσο
θέλουµε να επιλυθεί αυτό το θέµα, το οποίο καταθέσαµε στο
Συµβούλιο Επικρατείας.
Σε αυτό, λοιπόν, καθορίζονται για πρώτη φορά, είκοσι χρόνια
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µετά τη θέσπιση αυτού του νόµου, όργανα ελέγχου και διαδικασία επιβολής διοικητικού προστίµου στους Οργανισµούς Συλλογικής Διαχείρισης και Προστασίας. Ό,τι, λοιπόν, καταγγέλλεται,
θα πρέπει να ερευνάται και να τιµωρείται. Το πρόστιµο αυτό επιβάλλεται µε έκδοση απόφασης από τον Υπουργό Πολιτισµού και
Αθλητισµού κατόπιν αιτιολογηµένης γνώµης του Διοικητικού
Συµβουλίου του Οργανισµού Πνευµατικής Ιδιοκτησίας και σε περιπτώσεις σοβαρής παράβασης ή επανειληµµένων παραβάσεων
του νόµου από Οργανισµούς Συλλογικής Διαχείρισης.
Αξίζει να σας πω ότι το ύψος του προβλεπόµενου προστίµου
αναπροσαρµόζεται σηµαντικά. Φτάνει µέχρι και τις 200 χιλιάδες
ευρώ ανάλογα µε την περίπτωση. Μάλιστα, αναφέρεται ρητά ότι
η έρευνα που διεξάγεται από τον ΟΠΙ, τον αρµόδιο οργανισµό
για την πνευµατική ιδιοκτησία, για τη διαπίστωση της παράβασης, µπορεί να περιλαµβάνει και το έργο ορκωτών λογιστών, κάτι
που πολύ άµεσα, µε το που θα τελειώσουµε το θέµα του προεδρικού διατάγµατος θα αρχίσει να εφαρµόζεται.
Όπως σας είπα, λοιπόν, κινούµαστε προσεκτικά, αποφασισµένοι να λυθεί αυτό το καρκίνωµα –επιτρέψτε µου την έκφρασηπου υπάρχει σε αυτόν το χώρο και προφανώς θα συνεχίσουµε
να είµαστε σε µια συνεχή συνεργασία µε όλους τους φορείς ανεξαιρέτως, για να δούµε πραγµατικά πώς δίκαια θα πρέπει να µοιραστούν τα πράγµατα, γιατί µέχρι τώρα έχουν επιβαρυνθεί πολλές πλευρές που δεν θα έπρεπε να είχαν επιβαρυνθεί. Μιλάω
τόσο για τους δικαιούχους, τους καλλιτέχνες όσο και για τους
χρήστες.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ: Δεν άκουσα όµως µια καταδίκη
γι’ αυτά που έγραφαν στο έγγραφο που κατέθεσα.
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΚΕΡΕΚΟΥ (Υφυπουργός Πολιτισµού και Αθλητισµού): Νοµίζω ότι δεν έχετε το δικαίωµα τώρα..(δεν ακούστηκε)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Μα σας παρακαλώ,
κύριε Αυγενάκη.
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΚΕΡΕΚΟΥ (Υφυπουργός Πολιτισµού και Αθλητισµού): Κύριε Πρόεδρε, θέλει προφανώς να µας φέρει στο αυτονόητο ο κύριος συνάδελφος.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ: Έστω να το πείτε.
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΚΕΡΕΚΟΥ (Υφυπουργός Πολιτισµού και Αθλητισµού): Τι εννοείτε; Να καταδικάσουµε τις συµπεριφορές εκείνες που είναι απρεπείς και προσβάλλουν συναδέλφους, προσβάλλουν ανθρώπους οι οποίοι προσπαθούν να κάνουν τη δουλειά
τους καλά; Μα για τα αυτονόητα µας λέτε;
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ: Γιατί κακό είναι να το πείτε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία, αφού
προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής,
τριάντα τέσσερις µαθητές και µαθήτριες και δύο εκπαιδευτικοίσυνοδοί τους από το 1ο Δηµοτικό Σχολείο Κορίνθου.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Εισερχόµαστε στη συζήτηση της δεύτερης µε αριθµό 238/1011-2014 επίκαιρης ερώτησης δεύτερου κύκλου 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 στο χώρο των καλλιτεχνών και των εργαζοµένων στο ελληνικό θέατρο.
Θα απαντήσει η Υφυπουργός Πολιτισµού και Αθλητισµού κ.
Αγγελική Γκερέκου.
Τον λόγο έχει η συνάδελφος κ. Μαρία Κανελλοπούλου για δύο
λεπτά για να αναπτύξει την επίκαιρη ερώτηση.
ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία Υπουργέ, η µαταίωση της συνέχισης των παραστάσεων
της θεατρικής παραγωγής «Θεσµοφοριάζουσες» στις 8-9-2014
έφερε στο φως της δηµοσιότητας τις απαράδεκτες εργασιακές
συνθήκες µε τις οποίες έρχονται αντιµέτωποι το σύνολο σχεδόν
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των καλλιτεχνών και των τεχνικών στο χώρο του ελληνικού θεάτρου.
Ο χώρος της τέχνης και του πολιτισµού, όπως και όλοι οι υπόλοιποι εργασιακοί χώροι, έχει πληγεί σε πολύ µεγάλο βαθµό από
τις µνηµονιακές πολιτικές, µε αποτέλεσµα η σχετική ανεργία των
καλλιτεχνών και των υπολοίπων εργαζοµένων του θεάτρου να
έχει ξεπεράσει το 95%, ενώ η εργασία, για όσους καταφέρνουν
να βρουν, είναι ολιγόµηνη και εξαιρετικά χαµηλόµισθη εξαιτίας
και της κατάργησης της κλαδικής συλλογικής σύµβασης και της
µη τήρησης της εθνικής συλλογικής σύµβασης.
Επίσης, συνήθως και αυτή η ελάχιστη εργασία είναι ανασφάλιστη, µε αποτέλεσµα να καθίσταται αδύνατη η εξασφάλιση ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης, σύνταξης και επιδότησης
ανεργίας, ενώ η διαρροή ασφαλιστικών εισφορών βλάπτει ταυτόχρονα και το ΙΚΑ.
Πέραν της ανασφάλιστης εργασίας, έχει καταστεί πλέον καθιερωµένο να µην θεωρείται εργασία και ο χρόνος των προβών.
Τέλος, σε πολλές περιπτώσεις, ακόµα και αυτά τα ελάχιστα
συµφωνηθέντα χρήµατα των αµοιβών των συντελεστών των παραστάσεων δεν καταβάλλονται, ατιµωρητί.
Απαράδεκτη είναι και η κατάσταση στα ΔΗΠΕΘΕ. Η πολύ χαµηλή κρατική επιχορήγησή τους δεν επαρκεί ούτε για τα λειτουργικά τους έξοδα, µε αποτέλεσµα όσες περιφερειακές σκηνές
ακόµα δεν έχουν κλείσει να προγραµµατίζουν περιορισµένες παραστάσεις και οι συντελεστές να παραµένουν απλήρωτοι, ενώ
τα χρέη κάθε χρόνο εξακολουθούν να συσσωρεύονται.
Μείωση επιχορηγήσεων υπάρχει προς το Εθνικό Θέατρο και
το ΚΘΒΕ µε αποτέλεσµα να συρρικνώνεται και σε αυτά η δραστηριότητά τους. Ειδικά µάλιστα στο ΚΘΒΕ η κατάσταση είναι
οριακή εξαιτίας της µετακύλησης προς αυτό χρεών που δεν του
αναλογούν από το κλείσιµο της Όπερας της Θεσσαλονίκης αλλά
και εξαιτίας της συσσώρευσης χρεών του από προηγούµενες διοικήσεις.
Ενώ ο θεσµός των επιδοτούµενων εισιτηρίων από την Εργατική Εστία και κάθε άλλη επιχορήγηση για το ελεύθερο θέατρο
έχει καταργηθεί, την ίδια περίοδο το αντιδηµοκρατικό κλείσιµο
της ΕΡΤ άφησε πίσω του µεγάλα χρέη και προς τους καλλιτέχνες. Το µόρφωµα της ΝΕΡΙΤ δεν παράγει πρόγραµµα ελληνικής
µυθοπλασίας - σειρές ή τηλεταινίες - και στην ιδιωτική τηλεόραση καλλιτέχνες και τεχνικοί δε γνωρίζουν εάν και πότε θα πληρωθούν, παρότι οι σειρές στις οποίες συµµετείχαν έχουν προβληθεί, ορισµένες µάλιστα κατ’ επανάληψη. Ανάλογη κατάσταση
επικρατεί και τον τοµέα των µεταγλωττίσεων.
Κυρία Υπουργέ, τι µέτρα προτίθεται να πάρει η Κυβέρνηση την
οποίαν υπηρετείτε, προκειµένου να πάψει αυτή η απαράδεκτη
εργασιακή κατάσταση στο χώρο των καλλιτεχνών και των εργαζοµένων στο ελληνικό θέατρο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ευχαριστούµε.
Έχετε τον λόγο, κυρία Υπουργέ, για τρία λεπτά.
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΚΕΡΕΚΟΥ (Υφυπουργός Πολιτισµού και Αθλητισµού): Κυρία συνάδελφε, γνωρίζετε τα θέµατα πολύ καλά, γιατί
αυτόν τον χώρο τον γνωρίζετε πολύ καλά και τον υπηρετείτε.
Είναι όντως δραµατικά και υπαρκτά τα ζητήµατα που αντιµετωπίζει σήµερα ο χώρος του θεάτρου, κυρίως στο επίπεδο της εξωφρενικής ανεργίας, που όλοι αντιλαµβανόµαστε.
Ωστόσο, οφείλω να τονίσω ότι το πλήθος από τα θέµατα που
έχετε θέσει προς το Υπουργείο Πολιτισµού δεν αφορούν στην
ουσία το Υπουργείο Πολιτισµού. Αφορούν το Υπουργείο Εργασίας.
Βέβαια, θα προσπαθήσω να σας ενηµερώσω -κατόπιν συνεργασίας- για τα σχετικά θέµατα που αφορούν το χώρο του θεάτρου. Θα αναφερθώ όµως στο δεύτερο µέρος της απάντησής
µου στα θέµατα αυτά που αφορούν αµιγώς το Υπουργείο µας.
Άρα, όσον αφορά τις εργασιακές συνθήκες στο χώρο του
ελεύθερου θεάτρου -αν και το θέµα αυτό αφορά όπως είπα προφανώς το Υπουργείο Εργασίας- η ενηµέρωση είναι η εξής:
Ειδικά στις σηµερινές συνθήκες δηµοσιονοµικής αναπροσαρµογής και των επιδράσεων που αυτές έχουν στην πραγµατική οικονοµία, υπάρχει πλήρης επίγνωση της ανάγκης να αντιµετωπιστεί η αδήλωτη και ανασφάλιστη εργασία αλλά και κάθε άλλης
µορφής παραβατικότητα στην αγορά εργασίας.
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Το ΣΕΠΕ έχει δώσει µάλιστα ιδιαίτερη βαρύτητα στον τοµέα
των δηµοσίων θεαµάτων και στον χώρο του θεάτρου µε ελέγχους οι οποίοι διεξάγονται στο πλαίσιο του Ειδικού Επιχειρησιακού Σχεδίου «ΑΡΤΕΜΙΣ», όπως θα γνωρίζετε. Δεν επαρκεί; Δεν
είµαστε ευχαριστηµένοι; Αυτό όµως ισχύει αυτήν τη στιγµή.
Όσον αφορά τα απολογιστικά στοιχεία που αποτυπώνονται
από τους ελέγχους αυτούς είναι διαθέσιµα για το πρώτο εξάµηνο
της φετινής χρονιάς και είναι τα εξής: Κατά το διάστηµα αυτό
διενεργήθηκαν έλεγχοι σε δεκαέξι επιχειρήσεις και σε σύνολο
τριακοσίων εξήντα επτά εργαζοµένων εντοπίστηκαν έξι αδήλωτοι
εργαζόµενοι. Τα πρόστιµα που επιβλήθηκαν µόνο για την αδήλωτη εργασία ανέρχονται στις 63.000 ευρώ.
Επίσης, υποβλήθηκε µια µήνυση σε παραβάτη εργοδότη, ενώ
διαπιστώθηκαν είκοσι οκτώ περιπτώσεις εργατικών διαφορών.
Από αυτές επιλύθηκαν οι δεκατέσσερις, µαταιώθηκαν οι πέντε
και παραπέµφθηκαν στο δικαστήριο οι εννιά. Από τις δικαστικές
διαφορές που επιλύθηκαν, καταβλήθηκε σε εργαζόµενους το
ποσό των 10.000 ευρώ. Αυτά σε ό,τι αφορά το πρώτο εξάµηνο
του 2014, σύµφωνα µε τα στοιχεία που έχουµε.
Να σας ενηµερώσω επίσης ότι στο διάστηµα από τον Ιούλιο
έως και τον Οκτώβριο του 2014 έγιναν κάποιες συντονισµένες
δράσεις του ΣΕΠΕ µε την Ειδική Υπηρεσία Ελέγχου Ασφάλισης
και σύντοµα θα είναι διαθέσιµα τα στοιχεία που θα έχουµε από
αυτούς τους ελέγχους και θα τα επεξεργαστούµε.
Σε κάθε περίπτωση, η πρόθεση του ΣΕΠΕ είναι να συνεχιστούν
οι έλεγχοι, πολύ αυστηρότεροι ενδεχοµένως, στο χώρο των θεάτρων και όπου διαπιστώνονται παραβάσεις, να επιβάλλονται κυρώσεις. Επαναλαµβάνω ότι υπάρχει επίγνωση της κατάστασης
για την οποία η πολιτεία αξιοποιεί τα εργαλεία που αυτήν την
στιγµή έχει στη διάθεσή της.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ευχαριστούµε την
κυρία Υπουργό.
Κυρία συνάδελφε, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και εσάς, κυρία Υπουργέ.
Όπως ξέρετε, το επάγγελµά µας, καθώς και όλα τα συναφή,
είχε κρίση πολύ πριν την οικονοµική κρίση. Αντίθετα απ’ ό,τι ο
κόσµος πιστεύει ο κύριος όγκος των ανθρώπων του θεάτρου, οι
βιοπαλαιστές της τέχνης δηλαδή και όχι µερικοί πρωταγωνιστές
παντός καιρού, υπήρξαν αντικείµενο εκµετάλλευσης από πάντα.
Είναι κακοπληρωµένοι και ανασφάλιστοι.
Η ελαστική εργασία υπήρχε έτσι και αλλιώς στο χώρο, απλώς
η διαπιστωµένη και κοινώς αποδεκτή πια κρίση έδωσε ένα ισχυρό
όπλο, έδωσε excuse σε αυτούς που διαχειρίζονται τα της τέχνης
και του πολιτισµού να δρουν χωρίς προσχήµατα και ανενόχλητοι,
κυρία Υπουργέ.
Μου λέτε ότι υπάρχουν ελεγκτικοί µηχανισµοί; Υπάρχει Επιθεώρηση Εργασίας; Γνωρίζει κανείς µε ακρίβεια πόσοι εργάζονται
σε µια παράσταση, τι είδους συµβόλαια υπογράφονται και κάτω
από ποιους εκβιασµούς; Γνωρίζετε, λόγου χάριν, ότι νεαροί αλλά
και παλαιότεροι συνάδελφοί µας εξαναγκάζονται να υπογράψουν ότι πληρώνονται παραπάνω χρήµατα και ότι θα πληρωθούν
–το προϋπογράφουν αυτό- τα δώρα, που ως γνωστόν δεν έχουν
ακόµα µε νόµο καταργηθεί στον ιδιωτικό τοµέα; Γνωρίζετε ότι,
ενώ απασχολούνται επί τρεις συνεχόµενους µήνες, λαµβάνουν
τρία ένσηµα για κάθε µήνα;
Εννοείται ότι οι παροικούντες την Ιερουσαλήµ γνωρίζουµε. Οι
«Θεσµοφοριάζουσες» απλώς ανέδειξαν το πρόβληµα. Τιµωρήθηκε άραγε κανείς, κυρία Υπουργέ, για αυτό; Κάποιοι συνάδελφοι είπαν φτάνει πια και έβαλαν το κεφάλι τους κυριολεκτικά
στον ντορβά της σκληρότατης αγοράς εργασίας, όπως κάθε
αξιοπρεπής συνάδελφος που αξίωνε εδώ και χρόνια να ζει από
την εργασία του και µετατρεπόταν διαχρονικά σε αποκλεισµένο,
δακτυλοδεικτούµενο, µαύρο πρόβατο για επιχειρηµατίες και θιασάρχες.
Εµείς δεν µπορούµε να αποσυνδέσουµε τη σηµερινή πραγµατικότητα στο χώρο του θεάτρου από την επιβολή των µνηµονιακών πολιτικών και την κατάργηση των συλλογικών συµβάσεων.
Δεν µπορούµε όµως να ανεχθούµε ότι αυτή η λογική δεν περιορίζεται στον ιδιωτικό τοµέα, αλλά ακουµπά και οργανισµούς που
διαχειρίζονται δηµόσιο χρήµα, όπως κρατικά θέατρα, φεστιβάλ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

και ΔΗΠΕΘΕ.
Ποιος φταίει για το χρέος του ΚΘΒΕ, κυρία Υπουργέ; Θα πληρώσει κανείς για τους συναδέλφους µας που µένουν απλήρωτοι
ένα, δύο και τρεις µήνες και πάντα πρέπει να συµβαίνει κάτι την
τελευταία στιγµή ως κατάσταση emergency; Ποιος φταίει για την
απαξίωση των περιφερειακών θεάτρων που έχουν κλείσει και
έχουν χαθεί εκατοντάδες θέσεις εργασίας; Θα πληρώσει κανείς;
Ποιος θα πληρώσει τα χρέη της άλλοτε δηµόσιας τηλεόρασης;
Πίσω από τα νούµερα υπάρχουν άνθρωποι και ανάγκες. Τι θα κάνετε γι’ αυτό; Θα υπάρξει κάποιου είδους φρένο σε αυτήν την
κατρακύλα ή θα συνεχιστεί η απαξίωση ενός ολόκληρου κλάδου
στο όνοµα της κρίσης και της τάχα σωτηρίας της πατρίδας;
Κυρία Υπουργέ, σήµερα τα µάτια όλου του πλανήτη είναι
στραµµένα στη χώρα µας και στα σπουδαία ευρήµατα της Αµφίπολης, ευρήµατα που δείχνουν µια άλλη Ελλάδα, που όχι µόνο
γεννούσε πολιτισµό αλλά τιµούσε τους καλλιτέχνες.
Σίγουρα καµµία σχέση δεν έχει µε τη σηµερινή Ελλάδα που
όχι µόνο δεν τιµά τους δηµιουργούς, αλλά τους καταδικάζει σε
αργό και αναξιοπρεπή θάνατο. Η συζήτηση προηγουµένως για
τα πνευµατικά δικαιώµατα τίποτα άλλο δεν προµηνύει παρά µονάχα αυτό, κυρία Υπουργέ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κυρία Υπουργέ,
έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΚΕΡΕΚΟΥ (Υφυπουργός Πολιτισµού και Αθλητισµού): Μακάρι, κυρία συνάδελφε, να µπορούσαµε να κάνουµε
µια πολύ-πολύ µεγάλη κουβέντα για να δούµε και τις ευθύνες
από πού έρχονται και τι πρέπει να κάνουµε κυρίως.
ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ: Να την κάνουµε.
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΚΕΡΕΚΟΥ (Υφυπουργός Πολιτισµού και Αθλητισµού): Δυστυχώς, ο χρόνος επιβάλλει να είµαι πολύ πιο συγκεκριµένη, παρ’ όλο που θα ήθελα να συζητήσουµε διαφορετικά.
Θα προσπαθήσω, λοιπόν, να αναφερθώ σε όσα από τα ζητήµατα που θέσατε µας επιτρέπει ο χρόνος, αλλά στο πεδίο ευθύνης του Υπουργείου Πολιτισµού, γιατί νοµίζω ότι είναι αντιληπτό
αυτό, ότι το Υπουργείο Εργασίας θα πρέπει, κατ’ αρχάς, να λύσει
θέµατα και να ασχοληθούµε ίσως µε κάποιες συνέργειες.
Είπατε για τα ΔΗΠΕΘΕ. Αντιλαµβάνεστε ότι σε αυτές τις αρµοδιότητες, ευτυχώς ή δυστυχώς -δυστυχώς, θα έλεγα- δεν περιλαµβάνονται τα ΔΗΠΕΘΕ τα οποία λειτουργούν στο πλαίσιο
των ΟΤΑ Α’ βαθµού. Αν λειτουργούσαν σωστά, θα ήµασταν ευτυχείς, είτε ως κοινωφελείς επιχειρήσεις είτε ως ανώνυµες εταιρείες, όταν συµµετέχουν σε αυτά περισσότεροι του ενός δήµου,
όπως συµβαίνει και µε το ΔΗΠΕΘΕ Κρήτης.
Η γενική, εποµένως, εποπτεία τους ανήκει στο Υπουργείο
Εσωτερικών. Βλέπουµε, λοιπόν, κατακερµατισµούς, όπως αντιλαµβάνεστε, στο χώρο του πολιτισµού.
Το Υπουργείο, λοιπόν, Πολιτισµού και Αθλητισµού, στηρίζει
φυσικά το θεσµό των ΔΗΠΕΘΕ µέσω ετησίων προγραµµατικών
συµβάσεων µε κάθε ένα από αυτά. Η φετινή επιχορήγηση από
το Υπουργείο στο πλαίσιο των συµβάσεων αυτών ακολουθεί -δυστυχώς, ναι- τη µείωση του συνολικού προϋπολογισµού του
Υπουργείου.
Αναφέρετε, επίσης, στην ερώτησή σας ότι κάθε επιχορήγηση
για το ελεύθερο θέατρο έχει καταργηθεί. Θέλω να είµαστε,
όµως, πολύ συγκεκριµένοι και πιο ακριβείς. Δεν είναι αλήθεια
αυτό, όπως ακριβώς το είπατε, καθώς µέχρι το πρώτο τρίµηνο
του 2014 εκταµιεύθηκαν συνολικά 500.000 ευρώ. Λίγα, αλλά δεν
έχουν απολύτως καταργηθεί.
ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ: Και για τα προηγούµενα;
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΚΕΡΕΚΟΥ (Υφυπουργός Πολιτισµού και Αθλητισµού): Προς τους θιάσους του ελεύθερου θεάτρου 500.000
ευρώ.
ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ: Και για τις προηγούµενες δεσµεύσεις;
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΚΕΡΕΚΟΥ (Υφυπουργός Πολιτισµού και Αθλητισµού): Για το ελεύθερο θέατρο.
Παρά, λοιπόν, το µειωµένο προϋπολογισµό του Υπουργείου
το 2015, σκοπεύουµε να συνεχίσουµε την καταβολή επιχορηγήσεων και ενδεχοµένως µε κάποια άσκηση πίεσης να µπορέσουµε
να βελτιώσουµε αυτό το θέµα.
Περνάω τώρα στο µόνο σηµείο της ερώτησης που πράγµατι
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εµπίπτει στην αρµοδιότητα του Υπουργείου Πολιτισµού. Αφορά
το Εθνικό Θέατρο και το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
Έχουµε δώσει απάντηση και για το Κρατικό Θέατρο και την προηγούµενη φορά.
Αναφέραµε, λοιπόν, ότι η χρηµατοδότησή τους από το Υπουργείο Πολιτισµού αποφασίζεται και εκτελείται στο όριο που θέτουν και πάλι οι οικονοµικές δυνατότητές του. Ποιες είναι; Θα
πρέπει να αναγνωρίσουµε, λοιπόν, την πολιτιστική, εκπαιδευτική
και κοινωνική δράση, βεβαίως, αυτών των θεσµών. Οι τακτικές
επιχορηγήσεις και προς τα δύο αυτά θέατρα το 2014, δυστυχώς,
µειώθηκαν έναντι του 2013 σε ποσοστό πολύ µικρότερο, της
τάξης όµως του 15%, όταν σε άλλους εποπτευόµενους φορείς
οι επιχορηγήσεις µειώθηκαν έως και 40% για την ίδια χρονική περίοδο. Σε κάθε περίπτωση, η συνολική µείωση της επιχορήγησης
προς τα δύο αυτά θέατρα την περίοδο 2010-2014 συγκρατήθηκε
στο 34%.
Ευχαριστηµένοι; Όχι θα σας πω, αλλά αυτή είναι η πραγµατικότητα, όταν αντιληφθείτε -και το έχετε αντιληφθεί, βεβαίως- ότι
το Υπουργείο Πολιτισµού υποχρηµατοδοτείται. Ναι, είµαστε κάθετα αντίθετοι σε αυτό και πρέπει να προσπαθήσουµε να αλλάξουµε τους συσχετισµούς. Τα τελευταία πέντε χρόνια συρρικνώθηκε κατά 50%, αλλά αυτό είναι µία άλλη συζήτηση. Παρ’ όλα
αυτά και προς έπαινο, βέβαια…
ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ: Η ίδια συζήτηση είναι, κυρία
Υπουργέ.
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΚΕΡΕΚΟΥ (Υφυπουργός Πολιτισµού και Αθλητισµού): Δεν µπορεί να γίνει τώρα, κυρία συνάδελφε. Αυτό
εννοώ. Παρ’ όλες αυτές τις δυσκολίες, θα πρέπει να πούµε ότι
οι διοικήσεις αυτών των δύο φορέων, ναι, κάνουν ηρωικές προσπάθειες και κρατούν σε ένα εξαιρετικά υψηλό επίπεδο την παραγωγή του έργου τους, τόσο σε καλλιτεχνικό όσο και σε οποιοδήποτε άλλο επίπεδο, εκπαιδευτικό, κοινωνικό κ.λπ.. Εξωστρέφεια, πρωτοπορία, ειλικρίνεια, είναι κάτι που θα πρέπει να παραδεχθούµε.
Δεδοµένων, λοιπόν, των συνθηκών είναι θετικό που και το
Εθνικό Θέατρο και το Κρατικό Θέατρο είναι συνεπή προς τις οικονοµικές και συµβατικές υποχρεώσεις. Δεν υπάρχουν οφειλές
στους εργαζόµενους αυτήν τη στιγµή. Αυτό µπορούν να σας το
πουν και οι διοικήσεις των θεάτρων. Πριν από λίγες ηµέρες
ήµουν στη Θεσσαλονίκη όπου µίλησα µε το διοικητή του Κρατικού Θεάτρου. Το ξέρουµε πάρα πολύ καλά αυτό το θέµα.
Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τα χρέη, ναι, έχουν επωµισθεί
χρέη που δεν τους αναλογούν. Είχα µία συνάντηση µε τον κ.
Μαυραγάνη εγώ προσωπικά. Θα επιληφθεί της υπόθεσης αυτής.
Περιµένει ένα χαρτί από το Κρατικό Θέατρο, µία απόφαση σχετικά µε µία εµπλοκή νοµικής φύσεως και πιστεύω ότι αυτό θα
λυθεί µε τον πιο δίκαιο τρόπο.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ευχαριστούµε, κυρία
Υπουργέ.
Συνεχίζουµε µε τη συζήτηση της δεύτερης µε αριθµό 237/1011-2014 επίκαιρης ερώτησης πρώτου κύκλου 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.
Στην επίκαιρη ερώτηση θα απαντήσει ο Αναπληρωτής Υπουργός κ. Θεόφιλος Λεονταρίδης.
Ελπίζω και εγώ, κύριε Υπουργέ, κύριε Λεονταρίδη, ότι µε την
τροπολογία που σήµερα έχουµε καταθέσει κάποιοι Βουλευτές
να λυθεί το πρόβληµα. Όµως, έχει το λόγο κυρίως η κ. Αµµανατίδου, γιατί αυτό όντως το πρόβληµα είναι πολύ µεγάλο τόσο
καιρό, ιδιαίτερα στην Κεντρική Μακεδονία.
Κυρία Αµµανατίδου, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά για να αναπτύξετε την επίκαιρη ερώτηση.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς, θα ήθελα να πω ότι η επίκαιρη ερώτηση είναι από
επανακατάθεση από την προηγούµενη εβδοµάδα, καθώς υπήρχε
κώλυµα από την πλευρά του Υπουργείου.
Κύριε Υπουργέ, δεν θυµάµαι πόσες επίκαιρες, αλλά και πόσες
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απλές ερωτήσεις έχω καταθέσει από το 2012 µαζί µε συναδέλφους για το σοβαρότατο θέµα της µεταφοράς µαθητών. Τώρα η
ευθύνη έχει µεταφερθεί στις περιφέρειες, µετά από πολλές παλινωδίες, δήµος-περιφέρεια, περιφέρεια-δήµος, κ.λπ.. Παρά το
γεγονός ότι πλέον δεν υπάρχει καµµία σύγχυση των αρµοδιοτήτων µε άλλους φορείς, ακόµα και φέτος η σχολική χρονιά ξεκίνησε µε πάρα πολλά προβλήµατα για τη µεταφορά µαθητών, τα
οποία όχι µόνο δεν επιλύθηκαν, αλλά φαίνεται πως οδηγούνται
και σε αδιέξοδο.
Την 1η Οκτωβρίου 2014 καταθέσαµε σχετική ερώτηση και σ’
αυτήν την ερώτηση απάντησε ο κύριος Υπουργός Εσωτερικών
στις 16-10-2014, ο οποίος µας ενηµέρωσε για όλες τις ενέργειές
του για την αντιµετώπιση του ζητήµατος, αλλά εκ των πραγµάτων αποδεικνύεται ότι αυτές δεν έφεραν τα αποτελέσµατα που
όφειλαν να φέρουν.
Αυτό το πρόβληµα αφορά χιλιάδες µαθητές και τις οικογένειές
τους. Ενδεικτικά αναφέρω ότι στο Νοµό Θεσσαλονίκης εξυπηρετούνται δώδεκα χιλιάδες πεντακόσιοι µαθητές. Αυτό αφορά
και τα ειδικά σχολεία, που σηµαίνει ότι εκεί θέλουµε και ειδικά
οχήµατα και ταξί για τα ΑΜΕΑ, όπως και ένα µουσικό και ένα καλλιτεχνικό σχολείο.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ)
Παρά τις µέχρι τώρα ενέργειες από το 2012 και εξής –γιατί θυµόµαστε τι είχε γίνει πιο πριν µε τις υπέρογκες εκείνες συµβάσεις
και τις απευθείας αναθέσεις στο Νοµό Θεσσαλονίκης, στο Νοµό
Σερρών και στη Δράµα- φθάσαµε στην άλλη πλευρά να έχουµε
ένα ευτελή µαθηµατικό τύπο και µε διάφορες τροπολογίες δύο
µήνες µετά να έρθει να επιλυθεί η µεταφορά των µαθητών.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Θα ήθελα να σας ενηµερώσω ότι στις 29-10-2014 οι λεωφορειούχοι απείχαν από τη µεταφορά µαθητών. Βέβαια, θα επανέλθουν δυναµικά, αν δεν πληρωθούν τα δροµολόγια του 2013 και
του 2014.
Υπάρχουν, επίσης, σχολεία που δεν έχουν ακόµα ξεκινήσει τα
συµπληρωµατικά δροµολόγια και δύο µήνες µετά την έναρξη δεν
έχουν µεταφορά. Εδώ, ενδεικτικά σας αναφέρω ότι πέρυσι το
µουσικό σχολείο είχε οκτώ δροµολόγια µε λιγότερους µαθητές,
ενώ σήµερα έχει τριακόσιους πενήντα οκτώ µαθητές που µετακινούνται από όλο το Νοµό Θεσσαλονίκης. Έχουµε παιδί και από
τη Χαλκιδική. Δυστυχώς, µας έχουν µειώσει τα δύο δροµολόγια
και οι µαθητές έρχονται από διάφορα χωριά του Νοµού Θεσσαλονίκης και από το κέντρο της πόλης, που σηµαίνει ότι πρέπει να
αλλάξουν δύο µε τρία λεωφορεία. Επίσης, κουβαλούν πολλά
µουσικά όργανα και κάνουν οκτώ και εννέα ώρες, δηλαδή ξεκινούν το πρωί στις έξι και γυρνούν στο σπίτι τους στις έξι το απόγευµα. Δεν έχουν µπει τα συµπληρωµατικά δροµολόγια, όπως
δεν έχουν µπει και για τα παιδιά µε ειδικές ανάγκες. Για να αντιληφθείτε την κατάσταση, σας λέω ότι σ’ αυτό το σχολείο δεν έχει
µπει ακόµα το ταξί.
Η απρόσκοπτη και ασφαλής πρόσβαση των µαθητών στα σχολεία τους είναι στην ουσία συνταγµατικό δικαίωµα και είναι απαράδεκτο να µη διασφαλίζονται από την πολιτεία τα συνταγµατικά
δικαιώµατα των πολιτών.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Θέλω να µου πείτε ξεκάθαρα σε ποιες ενέργειες θα προβείτε,
ώστε να επιλυθεί άµεσα αυτό το πρόβληµα δια παντός. Στις 28
Φεβρουαρίου 2015 θα το έχουµε ξανά το πρόβληµα.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κύριε Υπουργέ, ορίστε, έχετε το λόγο.
ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών): Ευχαριστώ την κυρία συνάδελφο που µου δίνει την ευκαιρία να ενηµερώσω την Ολοµέλεια της Βουλής, αλλά και τους
γονείς, τους µαθητές και την εκπαιδευτική κοινότητα εν γένει,
για τις ενέργειες του Υπουργείου Εσωτερικών όσον αφορά αυτό
το θέµα που πράγµατι µας απασχολεί ως Υπουργείο Εσωτερικών
και έχει σχέση µε τη µεταφορά του συνόλου των µαθητών της
πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης.
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Εν συνεχεία θα σας ενηµερώσω για το ειδικότερο θέµα που
αφορά την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και ειδικότερα τη
Θεσσαλονίκη. Πρέπει να σηµειώσω ιδιαίτερα ότι το Υπουργείο
Εσωτερικών από τις 25 Φεβρουαρίου 2014 ενηµερώνει τις περιφέρειες και δίνει εντολή ώστε να γίνουν άµεσα οι διαγωνιστικές
διαδικασίες για τη µεταφορά µαθητών, γιατί φαινόταν ότι εκτελούνταν µε βραδείς ρυθµούς και καθυστερούσαν αδικαιολόγητα.
Μάλιστα, επεσήµανε ιδιαίτερα και το Φεβρουάριο και το Μάρτιο και τον Ιούνιο µε επιστολές ότι τυχόν αποτυχία στην προετοιµασία των διαγωνισµών και την ολοκλήρωση των λοιπών απαραίτητων διαδικασιών θα βαρύνει αποκλειστικά τις περιφέρειες,
στις οποίες πρέπει να αναζητηθούν και πειθαρχικές ευθύνες. Και
αυτό γιατί το κάναµε; Το κάναµε -για πρώτη χρονιά- γιατί πλέον
δεν υφίσταται περιθώριο παράτασης αυτών των διαδικασιών,
όπως γινόταν τα προηγούµενα χρόνια. Αυτό ελέχθη και δόθηκε
εντολή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Εποµένως, για να µην πληρώνουµε πρόστιµα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, εµείς ως Υπουργείο Εσωτερικών και εγώ συγκεκριµένα αποφασίσαµε να µην παραταθούν οι περσινές συµβάσεις.
Τι έχουµε κάνει προς αυτήν την κατεύθυνση, ώστε να διευκολύνουµε το έργο των περιφερειών; Πρέπει εδώ να σηµειώσω ότι
το Υπουργείο Εσωτερικών χρηµατοδοτεί και µόνο τη µεταφορά
των µαθητών και θεσµοθετεί το νοµικό πλαίσιο, ενώ η περιφέρεια
κάνει το σχεδιασµό των δροµολογίων και την εκτέλεση τους, φυσικά.
Συγκεκριµένα, το Υπουργείο Εσωτερικών, όσον αφορά τις διαγωνιστικές διαδικασίες, προχώρησε στην ψήφιση του ν. 4286/
2014, µε τον οποίο αντιµετωπίζονται µία σειρά ζητηµάτων, τα
οποία προέκυπταν λόγω της καθυστερηµένης δηµοσίευσης των
διαγωνισµών από τις περιφέρειες. Εάν µετά τους πρόχειρους
διαγωνισµούς παραµένουν αδιάθετα δροµολόγια –για αυτό έγινε
η ρύθµιση- η περιφέρεια µπορεί, κατά παρέκκλιση των κείµενων
διατάξεων, να προσφύγει σε διαδικασία µε διαπραγµάτευση.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Αναπληρωτή Υπουργού)
Επίσης, εάν η µεταφορά των µαθητών της πρωτοβάθµιας και
της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης δηµόσιων σχολείων δεν είναι
εφικτή για το σχολικό έτος 2014-2015 µε δηµόσια συγκοινωνία ή
µε ίδια µέσα των περιφερειών και των δήµων, επιτρέπεται κατ’
εξαίρεση η υπέρβαση των χιλιοµετρικών αποστάσεων που τίθενται στην υπ’ αριθµόν 24001 της 11/6/2013 ΚΥΑ. Στην ουσία δώσαµε δηλαδή νέα εργαλεία, νέες δυνατότητες στις περιφέρειες
που καθυστέρησαν τις διαγωνιστικές διαδικασίες, ώστε µε αυτές
τις ρυθµίσεις να προχωρήσουν άµεσα.
Παράλληλα, φροντίσαµε το ζήτηµα της χρηµατοδότησης µε
νέα ρύθµιση που αναφέρεται εδώ, ώστε δαπάνες µαθητών δηµόσιων σχολείων, οι οποίες πραγµατοποιούνται από την έναρξη
σχολικού έτους 2014-2015 µέχρι τη σύναψη της οικείας σύµβασης µεταφοράς και πάντως όχι πέραν αποκλειστικού χρονικού
διαστήµατος δύο µηνών, να πληρωθούν και αυτές. Πιστεύω ότι
ρυθµίσαµε και τα αναδροµικά από την αρχή της σχολικής χρονιάς.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Αναπληρωτή Υπουργού)
Το Υπουργείο Εσωτερικών, πέραν των νοµοθετικών αυτών παρεµβάσεων -για να διευκολύνουµε, όπως σας είπα, το έργο των
περιφερειών- σε καθηµερινή βάση βρίσκεται σε επαφή µε τις αρµόδιες υπηρεσίες των περιφερειών και τους συναρµόδιους φορείς και µεριµνά για την υποβοήθηση των περιφερειών, καθώς
και την έγκαιρη και ορθή διεκπεραίωση της όλης διαδικασίας.
Επίσης, πρέπει να σας σηµειώσω ότι εξοφλήσαµε όλες τις δαπάνες του προηγούµενου σχολικού έτους 2013-2014. Δώσαµε
όλα τα χρήµατα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ολοκληρώστε, κύριε
Υπουργέ.
ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών): Όσον αφορά σε ζητήµατα που αφορούν ειδικότερα
την κεντρική Μακεδονία, θα σας αναφέρω, σύµφωνα και µε τη
συζήτηση που είχαµε και την επιστολή που λάβαµε από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας σχετικά µε το θέµα αυτό, ότι η
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κεντρική Μακεδονία προχώρησε σε διεθνή διαγωνισµό για το
έργο της µεταφοράς των µαθητών στις 22-8-2014, δηλαδή είκοσι
ηµέρες προτού αρχίσουνε τα σχολεία. Αξιοποίησε, όµως, στη συνέχεια τις νοµοθετικές παρεµβάσεις του Υπουργείου Εσωτερικών και προχώρησε σε πρόχειρο διαγωνισµό στις 20-8-2014. Η
δε κατακύρωση οριστικών αναδόχων του ανωτέρου πρόχειρου
διαγωνισµού ανήλθε αρχικά σε ποσοστό 30% και µε ενέργειες
της περιφέρειας σε ποσοστό 90%.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Αναπληρωτή Υπουργού)
Κύριε Πρόεδρε, επειδή έχω και άλλα να πω πάνω σε αυτό το
θέµα, ιδίως της Θεσσαλονίκης, θα συνεχίσω στη δευτερολογία
µου, για να απαντήσω µε πληρέστερο τρόπο στην κυρία συνάδελφο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κυρία συνάδελφε,
έχετε τον λόγο.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κύριε Υπουργέ, και την
προηγούµενη φορά, όπως προείπα, σε απάντηση του Υπουργείου, ισχυριζόσασταν ότι θα µεριµνήσετε για τη µεταφορά µαθητών, αλλά το θέµα δύο µήνες παραµένει άλυτο.
Και αυτό ακριβώς το πρόβληµα µαζί µε τις ιστορίες του νέου
λυκείου έχει φέρει την εκπαιδευτική και µαθητική κοινότητα σε
µία κατάσταση η οποία οδηγεί τους µαθητές να προχωρήσουν
σε καταλήψεις. Και όσον αφορά τις καταλήψεις, γνωρίζετε όλοι
σήµερα ότι έχει σταλεί εισαγγελική παραγγελία προς τους διευθυντές των σχολείων να δώσουν τα ονόµατα των µαθητών και
κατόπιν και των γονιών, διότι ως ανήλικα παιδιά οι γονείς δεν
πρόσεξαν τα παιδιά τους και τα άφησαν να είναι καταληψίες. Καταλαβαίνετε, λοιπόν, ότι αυτό ποινικοποιεί τη διεκδίκηση των παιδιών και δίνει άλλα µηνύµατα. Για παράδειγµα, όπως σήµερα ο
κ. Φορτσάκης έστειλε τα ΜΑΤ στη Νοµική Σχολή, µε τον ίδιο
τρόπο και εσείς πάτε σε ανήλικα παιδιά, πρωτοβάθµιας και βασικά δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, µε το δάχτυλο, µε τον εισαγγελέα και την Αστυνοµία, να τους συνετίσετε, τη στιγµή που
υποχρέωση της πολιτείας είναι να περάσει στη δηµόσια και δωρεάν µεταφορά προς όλους τους µαθητές οι οποίοι τη δικαιούνται.
Και όσον αφορά τη µεταφορά των µαθητών, κύριε Υπουργέ,
δεν πρέπει, αλλά και δεν µπορούν να µπαίνουν χιλιοµετρικές
αποστάσεις, διότι πολλές φορές µε βάση τις χιλιοµετρικές αποστάσεις και σε ευθεία γραµµή το σχολείο µπορεί να είναι πολύ
κοντά, αλλά να χρειάζεται ο µαθητής να πάρει δύο λεωφορεία
για να φτάσει τελικά στο σχολείο. Επίσης, πρέπει να εξασφαλίζεται και η ασφάλεια του µαθητή.
Θα πρέπει να ακούσετε τι λένε τα παιδιά του µουσικού σχολείου αλλά και ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεµόνων: «Ακόµα και
στους χαλεπούς καιρούς που διανύουµε, πιστεύουµε πως
έχουµε χρέος να προάγουµε τον πολιτισµό και την παιδεία που
αποτελούν βασικούς πυλώνες κάθε χώρας που θέλει να λέγεται
«πολιτισµένη»». Γι’ αυτό απαιτούµε να αντιµετωπιστεί άµεσα το
ζήτηµα της µετακίνησης των µαθητών του σχολείου µας. Δίχως
δωρεάν µεταφορά µε µισθωµένα λεωφορεία, κινδυνεύει όχι
απλώς η οµαλή και εύρυθµη λειτουργία του σχολείου µας, αλλά
και η ίδια η ύπαρξή του. Άρα, και το δικαίωµά µας στη µόρφωση.
Στο σηµείο αυτό, θα ήθελα να αναφερθώ και σε µία ακόµα ενδεικτική περίπτωση στην οποία, απ’ όσο γνωρίζω, δεν έχει παρέµβει το Υπουργείο, δηλαδή στη µη εφαρµογή της ΚΥΑ στη
Θεσσαλονίκη, στην οποία προβλέπεται η µεταφορά µε δηµόσια
συγκοινωνία ως ο πρώτος κατά σειρά οριζόµενος τρόπος µεταφοράς µαθητών. Προβλέπεται ότι οι µαθητές µεταφέρονται µε
ευθύνη της περιφέρειας µε δηµόσια αστική και υπεραστική συγκοινωνία ή µε δηµοτική συγκοινωνία, ενώ οι µαθητές εφοδιάζονται µε ειδικό µαθητικό δελτίο, η έκπτωση του οποίου γίνεται µε
φροντίδα και δαπάνη της αρµόδιας περιφέρειας. Ακόµα δεν έχει
γίνει τίποτα από αυτά, µε αποτέλεσµα να διαβάζουµε καθηµερινά
δηµοσιεύµατα από όλες σχεδόν τις περιφέρειες της χώρας ότι
οι µαθητές αδυνατούν να απολαύσουν το δικαίωµά τους στη δωρεάν µεταφορά από και προς τα σχολεία τους.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Στο σηµείο αυτό, λοιπόν, θα ήθελα να ρωτήσω το εξής: Θα µε-
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ριµνήσει το Υπουργείο όχι µόνο για να επιλυθεί το ζήτηµα σήµερα -αφού δεν έγινε χθες- αλλά και για να διασφαλίσει ότι θα
εφαρµοστούν τα προβλεπόµενα και ότι θα ληφθούν και επιπρόσθετα µέτρα; Επίσης, κύριε Υπουργέ, θέλω να ξέρω και εγώ,
αλλά και όλοι οι γονείς τι θα κάνετε στις 28 του Φλεβάρη του
2015, δεδοµένου ότι θα βρούµε πάλι µπροστά µας το πρόβληµα.
Η πάγια θέση του ΣΥΡΙΖΑ είναι ένας ενιαίος δηµόσιος φορέας
µεταφοράς µαθητών που δεν θα έχει αποκλεισµούς, δεν θα µένει
στο γράµµα του νόµου και θα δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά να
φτάσουν µε ασφάλεια και εγκαίρως στα σχολεία τους και όχι να
κάνουν µία και µιάµιση ώρα βόλτες πάνω στα λεωφορεία διανύοντας ατελείωτα χιλιόµετρα. Για παράδειγµα, το λεωφορείο
του µουσικού σχολείου κάνει εκατόν πέντε χιλιόµετρα να πάει
και εκατόν πέντε χιλιόµετρα να έρθει. Τα παιδιά ξυπνάνε από τις
6.00’ το πρωί, στις 6.30’ µπαίνουν στο λεωφορείο, στις 8.10’ είναι
στο σχολείο και το απόγευµα ξανά πίσω στις 18.00’. Καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν είναι σχολείο, αλλά βάσανο;
Και κλείνω µε κάτι τελευταίο. Η παιδεία δεν µπορεί να συνεπάγεται εισαγγελία και Αστυνοµία. Θέλω, λοιπόν, να µου απαντήσετε και σ’ αυτό, κύριε Υπουργέ.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ευχαριστούµε, κυρία
συνάδελφε.
Τον λόγο έχει ο κύριος Υπουργός.
ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, από τον Αύγουστο είχαµε διαδοχικές συναντήσεις και επικοινωνία µε συλλόγους γονέων, εκπαιδευτικούς, περιφερειάρχες και αντιπεριφερειάρχες
προσπαθώντας να δώσουµε λύσεις εκεί όπου υπήρχαν προβλήµατα.
Πρέπει, λοιπόν, εδώ να διαχωρίσουµε επιτέλους τις υποχρεώσεις του Υπουργείου Εσωτερικών για την απρόσκοπτη µεταφορά
των µαθητών, που είναι η δηµιουργία του κατάλληλου θεσµικού
πλαισίου και η χρηµατοδότηση της µεταφοράς, αλλά και ο έλεγχος ή η εποπτεία, από τις υποχρεώσεις της αυτοδιοίκησης Β’
Βαθµού, δηλαδή των περιφερειών, που κάνουν τις διαγωνιστικές
διαδικασίες, σχεδιάζουν τα δροµολόγια και επιβλέπουν τη σωστή
εκτέλεσή τους.
Ή προσπαθείτε να δώσετε εδώ εντυπώσεις ότι το Υπουργείο
Εσωτερικών πρέπει να κάνει τους διαγωνισµούς, τους σχεδιασµούς, την εκτέλεση;
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Δεν καταλάβατε τίποτα!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κυρία Αµµανατίδου,
παρακαλώ σας παρακαλώ µην διακόπτετε.
ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών): Εµείς, ό,τι ζήτησαν οι περιφέρειες µετά από τις συναντήσεις που κάναµε το ρυθµίσαµε και το ρυθµίζουµε ακόµη. Γιατί
πρέπει να ξέρετε και κάτι άλλο: Στην Θεσσαλονίκη δεν πληρώθηκαν οι λεωφορειούχοι ή αυτοί που έχουν να λαµβάνουν χρήµατα για τις διαγωνιστικές διαδικασίες για το έργο τους την
περίοδο 2013 και εντεύθεν, υπαιτιότητά τους φυσικά, γιατί το
Υπουργείο Εσωτερικών κατέβαλε τα χρήµατα, αλλά αυτοί δεν
έκαναν τις σωστές διαδικαστικές διαδικασίες όσον αφορά προς
το Ελεγκτικό Συνέδριο. Και αυτό το θέµα σήµερα επιλύεται, γιατί
εκεί υπήρξε και ένας εξαναγκασµός –θα έλεγα- των λεωφορειούχων, δηλαδή µία διαφορετική κατάσταση. Αυτοί προσπαθούσαν να πάρουν τα χρήµατα που τους οφείλονται, τα οποία το
Υπουργείο τα κατέβαλε, αλλά η περιφέρεια δεν µπορούσε να τα
δώσει, λόγω του ότι υπήρξαν αυτά τα προβλήµατα µε το Ελεγκτικό Συνέδριο.
Εγώ όµως, θέλω να σας τονίσω το εξής: Το Υπουργείο Εσωτερικών –και το επαναλαµβάνω- έκανε ό,τι ήταν δυνατόν, για να
υπάρξει εξυπηρέτηση των µαθητών όλων των σχολείων και να
γίνει µεταφορά των µαθητών χωρίς προβλήµατα. Δυστυχώς, κάποιες ελάχιστες περιφέρειες ταλαιπωρούν ακόµα κάποιους µαθητές.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Είναι ογδόντα εννέα
παιδιά εκτός.
ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών): Όσον αφορά το θέµα των µουσικών σχολείων, µε την
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άρση των χιλιοµετρικών αποστάσεων δίνουµε και εκεί διέξοδο,
πράγµα που δεν υπήρχε στο παρελθόν, το προηγούµενο δηλαδή
σχολικό έτος. Δεν συνεχίσαµε τις προηγούµενες συµβάσεις, δεν
δώσαµε παρατάσεις -όπως σας είπα- για να µην πληρώσει το
κράτος χρήµατα, δηλαδή πρόστιµα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Και αυτό πρέπει να το καταλάβουν όλοι.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Να πληρώσετε για τα
λεωφορεία. Δύο είναι τα λεωφορεία. Μειώθηκαν, ενώ είναι τόσα
παιδιά. Τι λέτε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κυρία Αµµανατίδου,
παρακαλώ µην αντιδράτε και ακούστε!
ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών): Από εκεί και πέρα, όπως σας είπα, έχουµε καθηµερινή
επαφή µε όλους τους εµπλεκόµενους, ώστε να µην υπάρχει το
παραµικρό πρόβληµα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Αναπληρωτή Υπουργού)
Και αν υπάρχει κάπου πρόβληµα, πρέπει να ξέρετε και εσείς
που ζείτε στη Θεσσαλονίκη και εµείς που είµαστε εδώ ότι δίνουµε καθηµερινά εντολές στους περιφερειάρχες, στους αντιπεριφερειάρχες, ώστε εάν υπάρξει κάποιο πρόβληµα να επιλυθεί.
Να ξέρετε και κάτι άλλο: Ήδη -όχι τώρα, εδώ και δύο µήνεςέδωσα και εντολή διενέργειας ελέγχου προς τις αποκεντρωµένες
διοικήσεις, ώστε να δουν από κοντά το θέµα της λειτουργίας
αυτής, δηλαδή της µεταφοράς των µαθητών. Να κάνουν έλεγχο
προς τις περιφέρειες οι αποκεντρωµένες διοικήσεις, για να
δούµε τι συµβαίνει, αν κάτι συµβαίνει φυσικά σε κάποιες περιφέρειες. Και αυτό, όσον αφορά το ρόλο της εποπτείας του Υπουργείου Εσωτερικών αναφορικά µε τις περιφέρειες. Γιατί, όπως
σας είπα, η εκτέλεση των δροµολογίων και ο σχεδιασµός, το πώς
θα πάει δηλαδή το λεωφορείο από χωριό σε χωριό, πώς θα µπορέσει να εξυπηρετήσει το ταξί όλους τους µαθητές, πώς θα πάει
στα πιο απόµακρα σηµεία, αυτό είναι έργο της περιφέρειας.
Αυτό πρέπει να γίνει αντιληπτό.
Το Υπουργείο χρηµατοδοτεί. Έχει εξοφλήσει την περσινή χρονιά και ήδη ετοιµάζεται να δώσει τα χρήµατα και για τη φετινή
χρονιά.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Η περιφέρεια λέει για
το Υπουργείο και το Υπουργείο για την περιφέρεια. Οι µαθητές,
όµως, δεν έχουν µεταφορά! Αυτό είναι το πρόβληµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ολοκληρώσατε, κύριε
Υπουργέ;
Κυρία Αµµανατίδου, παρακαλώ µην διακόπτετε!
Κύριε Υπουργέ, παρακαλώ ολοκληρώστε.
ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών): Από εκεί και πέρα υπάρχει το νοµοθετικό πλαίσιο και
µέσα απ’ αυτό το νοµοθετικό πλαίσιο πιστεύω ότι εφόσον το βελτιώσουµε…
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Αναπληρωτή Υπουργού)
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Για πότε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κυρία Αµµανατίδου,
σας παρακαλώ!
Κύριε Υπουργέ, ολοκληρώστε.
ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών): Προσέξτε, δική µου πρόθεση, βλέποντας και τα επί µέρους προβλήµατα, είναι, εάν θέλετε, να κάνουµε και έναν διάλογο για το θέµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κύριε Υπουργέ, ολοκληρώστε. Μετά µπορείτε να κάνετε διάλογο ιδιαιτέρως.
ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών): Να ξεκινήσουµε και από µηδενική βάση όσον αφορά
το θέµα της µεταφοράς των µαθητών, γιατί δηµιουργήθηκαν
προβλήµατα τα τελευταία χρόνια και υπάρχουν ακόµα.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Για τον Δεκέµβρη θα
πάει; Για το Γενάρη;
ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών): Εγώ, δεν αποποιούµαι ευθύνες που τυχόν υπάρχουν
στο Υπουργείο. Αλλά το Υπουργείο πιστεύω ότι ικανοποίησε
κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο και τα αιτήµατα των περιφε-
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ρειαρχών, αλλά και προσπάθησε να βοηθήσει και να στηρίξει τις
περιφέρειες µε όλα αυτά τα εργαλεία που σας είπα, που έδωσαν
διέξοδο στο να επιλυθούν επί µέρους προβλήµατα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Σας ευχαριστώ.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Για τον ΟΑΣΘ δεν είπατε τίποτα. Για τη Θεσσαλονίκη.
ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών): Με τη σηµερινή τροπολογία επιλύεται το πρόβληµα
της Θεσσαλονίκης. Τα χρήµατα δηλαδή που δεν εδόθησαν σε
εκείνους τα κατέβαλε το Υπουργείο Εσωτερικών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ωραία το είπατε αυτό,
κύριε Υπουργέ.
Ολοκληρώνουµε µε την πρώτη µε αριθµό 231/10-11-2014 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου 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.
Τον λόγο έχει ο κύριος συνάδελφος για να αναπτύξει την επίκαιρη ερώτηση.
ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, η εξισωτική αποζηµίωση αποτελεί ουσιώδες
µέρος του εισοδήµατος των κτηνοτρόφων των µειονεκτικών και
ορεινών περιοχών. Έχει θεσµοθετηθεί στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής νοµοθεσίας ακριβώς για να ενισχύσει µειονεκτικές και ορεινές περιοχές.
Το πρόβληµα, όπως γνωρίζετε πολύ καλά, είναι ότι σε πολλές
περιοχές - κατ’ εξοχήν στην ορεινή Κρήτη- οι αποζηµιώσεις που
θα εισπράξουν φέτος οι κτηνοτρόφοι -αυτές που αφορούν την
περίοδο του 2013 δηλαδή- είναι σηµαντικά µειωµένες σε σχέση
µε αυτές της προηγούµενης χρονιάς. Τα αντικειµενικά δεδοµένα,
όµως, της βόσκησης των κτηνοτρόφων δεν έχουν αλλάξει.
Έρχεται πράγµατι ο ΟΠΕΚΕΠΕ και επικαλείται την επιλεξιµότητα των βοσκοτόπων. Αυτό, όµως, ο κτηνοτρόφος πώς να το
ξέρει; Δεν άλλαξε κάτι από την προηγούµενη χρονιά στη φετινή.
Και πολύ περισσότερο, όταν του λέτε ότι για την επόµενη χρονιά,
για το 2014, δεν θα υπάρχει πρόβληµα, έχει λυθεί, από πού και
έως πού µια ενδιάµεση, εµβόλιµη χρονιά έχει αυτό το πρόβληµα;
Με αυτά τα δεδοµένα θα ήθελα να σας ρωτήσω τα εξής βασικά θέµατα, για να έχουµε κατ’ αρχάς την εικόνα, γιατί αυτήν
τη στιγµή επικρατεί σύγχυση: Ποιο είναι το συνολικό ποσό που
θα δοθεί τελικά φέτος ως εξισωτική αποζηµίωση για την περίοδο
του 2013; Κατά πόσο διαφοροποιείται από το περσινό; Πώς κατανέµεται στη χώρα; Ρωτώ ειδικότερα για το Νοµό Χανίων, στον
οποίο ακούω και πολύ µεγάλα παράπονα.
Εάν επιβεβαιώνετε µε τα επίσηµα στοιχεία τα δικά σας ότι
υπάρχουν ουσιαστικές περικοπές, γιατί συµβαίνει αυτό όταν δεν
έχει υπάρξει αντίστοιχη µεταβολή των αντικειµενικών δεδοµένων; Και εν πάση περιπτώσει, θα αποκαταστήσετε την αδικία
αυτή, το πρόβληµα αυτό και µε ποιον τρόπο; Το λέω γιατί ξέρουµε όλοι ότι έχετε ήδη αρχίσει να δίνετε από τα χρήµατα της
εξισωτικής αποζηµίωσης. Και πριν κλείσει ο λογαριασµός, πριν
εξαντληθεί το κονδύλι των 130 εκατοµµυρίων που έχετε, είναι
απαραίτητο να γνωρίζουµε ότι θα µπορέσουν να εισπράξουν οι
κτηνοτρόφοι αυτά που δικαιούνται, σε µια χρονιά, δε, η οποία
επιβαρύνεται και µε το πρόβληµα -µόνο σαν επικεφαλίδα θα το
αναφέρω- του καταρροϊκού πυρετού, το οποίο πρέπει άµεσα να
αντιµετωπίσετε µε εµβολιασµούς και µε όλα τα άλλα µέσα που
χρειάζεται.
Θα συνεχίσω στη δευτερολογία µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε Βολουδάκη.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Να απαντήσω ευθέως στα ερωτήµατα του κυρίου συναδέλφου, ξεκινώντας βέβαια από το γεγονός ότι οφείλω να υπογραµµίσω πως τιµώ την ευαισθησία του συναδέλφου και όλων των
συναδέλφων που το ζήτηµα της κτηνοτροφίας το κρατάνε ως υπ’
αριθµόν ένα ζήτηµα στον αγροτοδιατροφικό τοµέα, διότι είναι
και µεγάλη πρόκληση, µεγάλη δυνατότητα για τη χώρα. Από την
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άλλη, υπάρχει µια δυσανάλογη εικόνα µε το τι συµβαίνει και
ισχύει στους κτηνοτρόφους. Θυµίζω ότι σήµερα έχουµε ένα συλλαλητήριο από τις ενώσεις των κτηνοτρόφων, γιατί παρ’ όλα όσα
θα συζητήσουµε εµείς εδώ µέσα, υπάρχει ένα θέµα µη ικανοποίησης, δυσαρέσκειας, προβληµάτων δυσεπίλυτων ή οτιδήποτε
άλλο.
Να πάω στα ερωτήµατα και θα επανέλθω µετά σε αυτό το
θέµα.
Το τελικό ποσό της εξισωτικής αποζηµίωσης του 2013, αγαπητέ συνάδελφε, θα το ξέρουµε όταν ολοκληρωθεί πλήρως η
εξέταση των ενστάσεων. Όπως ξέρετε, έχει δοθεί µέχρι τώρα
ποσό κοντά στα 100 εκατοµµύρια για το 2013 και συνεχίζεται η
εξέταση των ενστάσεων. Άρα, θα πάµε περισσότερο. Δεν µπορών να προβλέψω. Θα είναι 110 εκατοµµύρια; Εµείς είχαµε διαθέσιµα 130 εκατοµµύρια.
Γνωρίζετε, όµως, ότι φέτος θα γίνει η πληρωµή και της εξισωτικής του 2014. Ήδη χθες κάλεσα τις κτηνιατρικές υπηρεσίες,
τους κτηνοτροφικούς συλλόγους και όλους τους εµπλεκόµενους
να κάνουν τα αδύνατα δυνατά, µε ιδιαίτερη µέριµνα για την
Κρήτη που έχει πολύ µεγάλα προβλήµατα στελέχωσης στις κτηνιατρικές υπηρεσίες και το ξέρετε, για να µην έχουµε καθυστέρηση στην απογραφή του ζωικού κεφαλαίου, που είναι προϋπόθεση για να πληρωθούν οµαλά την εξισωτική αποζηµίωση του
2014.
Δράττοµαι της ευκαιρίας από την παρουσία πολλών συναδέλφων στην Αίθουσα για να ζητήσω τη συνδροµή όλων να έχουµε
έγκαιρα φέτος από τους δικαιούχους της εξισωτικής αποζηµίωσης την απογραφή τους -µέχρι 30 Νοεµβρίου αν είναι δυνατόνγια να µπορέσουν µέσα στο Δεκέµβρη να πάρουν την εξισωτική
του 2014.
Τώρα τα στοιχεία και για τα Χανιά και για όλη τη χώρα, κύριε
συνάδελφε, δείχνουν προβλήµατα. Επ’ ουδενί, όµως, δεν δικαιολογούν όλον αυτόν το θόρυβο που έχει ξεσπάσει.
Η µεγάλη εικόνα άλλα λέει. Ξεκινήσαµε, δηλαδή, πραγµατικά
µε χαµηλή πληρωµή τον Αύγουστο, η οποία έχει βελτιωθεί σηµαντικά. Από 68 εκατοµµύρια έχουµε πάει στα 100 εκατοµµύρια
και συνεχίζουµε µε εξέταση ενστάσεων. Το µεγάλο µέρος αυτών
που δεν πληρώνονται, έχει προβλήµατα στα δικαιολογητικά του
και όχι τόσο µε τα βοσκοτόπια. Μιλάω για το 2013.
Για το 2014: Επειδή χθες πληρώσαµε την ενιαία ενίσχυση και
έχουµε µια εικόνα, σας λέω προκαταβολικά -ειδικά για την Κρήτη
και ειδικότερα για τα Χανιά που ρωτάτε- ότι η εξισωτική του 2014
θα αντιµετωπίσει ελαχιστότατα προβλήµατα. Άρα, λοιπόν, τι προέχει; Η απογραφή των δικαιούχων για να πληρωθούν κανονικά
την αποζηµίωσή τους.
Το πρόβληµα ξέρετε από πού προέρχεται. Το πρόβληµα προέρχεται από µια βίαιη προσαρµογή που έχουµε κάνει από τη µείωση των επιλέξιµων εκτάσεων, από ένα σχέδιο δράσης, action
plan, που υλοποιούµε σε συνεργασία µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το οποίο αντιµετωπίσαµε ήδη µε µία διάταξη του Μαΐου,
η οποία θα εφαρµοστεί από την 1η Ιανουαρίου 2015. Θα έχουµε
µία αισθητά βελτιωµένη κατάσταση από το 2015.
Όµως, επειδή η εξέταση που έχουµε κάνει ως τώρα σε ό,τι
αφορά τους βοσκότοπους λέει ότι χρειάζεται να κάνουµε και νέα
ενίσχυση αυτής της διάταξης, είναι έτοιµη ήδη η τροπολογία αφού εµπίπτει στην αρµοδιότητά µου σας το λέω και επίσηµαέτσι ώστε από την 1η Ιανουαρίου 2015 να έχουµε µία ριζικά διαφορετική εικόνα στους βοσκοτόπους, για να αντιµετωπίσουµε
συνολικά το συντριπτικά µεγάλο µέρος -για να µην πω όλο- των
προβληµάτων.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Αναπληρωτή Υπουργού)
Μόνο µισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Πάντως, στα Χανιά, για να ολοκληρώσω, γιατί θέλω να εστιάσω την προσοχή σας σε κάποια άλλα ζητήµατα στη δευτερολογία µου, πρέπει να σας πω ότι στην εξισωτική του 2013 -όπως και
σε αυτή του 2012- δεν πληρώθηκαν περίπου πεντακόσιοι. Και
συγκριτικά µε την πανελλαδική εικόνα, ο Νοµός Χανίων έχει καλύτερη εικόνα. Όπως επίσης και χθες, στην πληρωµή των ενιαίων
ενισχύσεων, ο Νοµός Χανίων είναι πάνω από τον µέσο πανελλαδικό όρο ως απόδειξη ότι έχουµε πραγµατικά µια διαρκή βελ-
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τίωση.
Παρ’ όλα αυτά, όπως είπα και εισαγωγικά, οι κτηνοτρόφοι
έχουν πρόβληµα. Εγώ δεν δηλώνω ικανοποίηση. Υπάρχει ένας
µεγάλος προβληµατισµός και πρέπει να δώσουµε κάποιες σοβαρές απαντήσεις, τις οποίες κρατάω για το δεύτερο σκέλος της
απάντησής µου.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κύριε Βολουδάκη,
έχετε τον λόγο.
ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, το πρόβληµα δεν είναι µόνο αυτοί οι πεντακόσιοι που δεν πήραν τίποτα, όπως λέτε. Το ακούω αυτό που λέτε
ότι είναι όσοι ήταν και πέρσι. Το πρόβληµα είναι οι πάρα πολύ
περισσότεροι -που δεν µου λέτε αριθµό- οι οποίοι έχουν περικοπές. Και δεν µου λέτε και πόσες περικοπές. Ακούω και αυτό που
λέτε ότι είναι πάνω από τον µέσο όρο τα Χανιά. Ξέρετε, εγώ δεν
ρωτώ γιατί θέλω να είναι τα Χανιά καλύτερα από τους άλλους.
Ρωτώ, γιατί θέλω να ξέρω ποια είναι η εικόνα για να δούµε πώς
θα διορθωθεί η εικόνα. Αυτό είναι το ζητούµενο.
Όταν λέτε ότι για την εξισωτική του 2014 δεν θα υπάρχει κανένα πρόβληµα επιλεξιµότητας βοσκοτόπων ή άλλο, δεν µπορώ
να καταλάβω αν έχει δηµιουργηθεί ένα θέµα σε σχέση µε τα κριτήρια της επιλεξιµότητας, γιατί δεν πάει ο Υπουργός στην επιτροπή να βρει τον αρµόδιο Επίτροπο στις Βρυξέλλες και να πει:
«Κοιτάξτε να δείτε, είχαµε µία διαδικασία, η οποία την εξισωτική
του 2012 µας την έβγαλε κανονικά και την εξισωτική του 2014 θα
µας τη βγάλει κανονικά. Πώς θα υπάρχει µία σφήνα ανάµεσα στα
δύο, στα οποία τα βοσκοτόπια δεν θα είναι επιλέξιµα και οι κτηνοτρόφοι δεν θα παίρνουν την αποζηµίωσή τους;».
Αυτό, κύριε Υπουργέ, δεν έχει καµµία λογική. Αυτό δεν µπορείτε να το εξηγήσετε µε κανέναν τρόπο. Και θα ήθελα να µου
πείτε στη βάση ποιας διοικητικής πράξης άλλαξε κάτι από το
2012 στο 2013.
Αυτά πρέπει να τα εξηγήσετε στους κτηνοτρόφους, ειδικά
στους κτηνοτρόφους των ορεινών και µειονεκτικών περιοχών, οι
οποίοι ασκούν µία δραστηριότητα η οποία χωρίς αυτές τις ενισχύσεις δεν είναι βιώσιµη. Και αυτό σηµαίνει ότι αυτές οι ορεινές
περιοχές θα ερηµώσουν αν δεν έχουµε και την εξισωτική αποζηµίωση στα επίπεδα που πρέπει.
Πρέπει, λοιπόν, κύριε Υπουργέ, να βρείτε έναν τρόπο. Επισηµάνετε και σε εµάς, για να ξέρουµε, ακριβώς πότε και πώς προέκυψε το πρόβληµα και πηγαίνετε στις Βρυξέλλες να το λύσετε,
αν από τις Βρυξέλλες είναι το πρόβληµα. Αν πάλι το πρόβληµα
είναι σε ζητήµατα εθνικά, εθνικής νοµοθεσίας, είτε νόµων είτε
υπουργικών αποφάσεων, να µας τα πείτε για να δούµε πώς και
γιατί πρέπει να αλλάξουν.
Δεν είναι δυνατόν αυτήν τη στιγµή, µέσα σε όλη αυτήν την
πολύ δύσκολη οικονοµική συγκυρία, να έχουµε και µία γραφειοκρατική προσέγγιση απέναντι σε ένα ζήτηµα που αφορά ανθρώπους, οι οποίοι µέσα σε πραγµατικά πολύ δύσκολες αντικειµενικά συνθήκες -δύσκολες πάντα, όχι µόνο τώρα στην κρίσηπροσπαθούν να ασκούν τη δραστηριότητά τους και να κρατούν
τα ορεινά χωριά ζωντανά.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Καλαντζής): Ευχαριστούµε.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Κύριε Πρόεδρε, επειδή είναι
κουραστικό και ελάχιστα αποτελεσµατικό να µετερχόµαστε τη
µέθοδο ανάγνωσης αριθµών, καταθέτω στα Πρακτικά την αναλυτική απάντηση του ΟΠΕΚΕΠΕ, για να την πάρει ο κύριος συνάδελφος, όπου υπάρχουν επακριβώς τα νούµερα ειδικά για τα
Χανιά, αλλά και για όλη την χώρα σε σχέση µε την εξισωτική.
(Στο σηµείο αυτό ο Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ. Πάρις Κουκουλόπουλος καταθέτει για
τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο
αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Το πρόβληµα που προέκυψε το 2013 δεν είναι ξαφνικό, κύριε
συνάδελφε. Το γνωρίζετε. Η χώρα µας δήλωνε καλλιεργήσιµα
και βοσκήσιµα εκτάρια περισσότερα από αυτά που διαθέτει. Δεν
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το ξέρουµε; Το ξέρουν µια χαρά οι παραγωγοί. Η προσαρµογή
έγινε µε δίκαιο τρόπο; Έγινε βίαια. Το χαρακτήρισα. Χρίζει και
επιδέχεται διορθώσεις; Ναι. Σήµερα το απόγευµα κιόλας θα
έχουµε συνεργασία µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ακριβώς στην
κατεύθυνση που λέτε. Σήµερα το απόγευµα.
Άρα, είµαστε σε µία πορεία βελτίωσης ενός προβλήµατος το
οποίο δεν µας προέκυψε από τον ουρανό. Είχε να κάνει µε, εν
πάση περιπτώσει, αρρυθµίες παλαιοτέρων ετών.
Επειδή, όµως, συµφωνώ απόλυτα µαζί σας ότι είναι εθνική
ανάγκη να κρατήσουµε τους κτηνοτρόφους στους τόπους τους
για να µην είναι έρηµη η ελληνική ύπαιθρος, αλλά και γιατί τα
προϊόντα µας είναι µοναδικά και κάνουν διεθνή καριέρα, όπως
το γάλα και το γιαούρτι, θέλω να εστιάσω την προσοχή σας σε
µερικά ζητήµατα:
Ο ευρωπαίος αγρότης -είναι πανθοµολογούµενο- είναι ο καλύτερα προστατευµένος αγρότης παγκοσµίως. Η Ελλάδα, αναλογικά µε τους λοιπούς ευρωπαίους, παίρνει τα περισσότερα
χρήµατα. Ξέρετε πόσα έχουµε πάρει µέχρι τώρα από τις διάφορες µορφές ενισχύσεων και Κοινής Αγροτικής Πολιτικής από το
1981 µέχρι σήµερα από την Ευρωπαϊκή Ένωση; Ένα ολόκληρο
ΑΕΠ.
Στην Ευρώπη το εισόδηµα του παραγωγού βελτιώνεται κάθε
χρόνο. Στην Ελλάδα όχι. Γιατί; Κάτι δεν κάνουµε καλά. Πως αντιµετωπίζουµε την εξισωτική; Η συµφωνία του κράτους -και το
κράτος πρέπει να έχει συνέχεια- µε τους κτηνοτρόφους πριν έξι
χρόνια όταν µπαίναµε στην τρέχουσα ΚΑΠ, ήταν να πάει στην
εξισωτική το ποσό των 430 εκατοµµυρίων ευρώ. Ξεπέρασε το 1
δισεκατοµµύριο και εµείς πάµε πίσω. Όταν έχουµε προβλήµατα
και δεν τα λύνουµε µε την εξισωτική, πηγαίνουµε σε πακέτα Χατζηγάκη. Δεν λέω ότι είπατε κάτι τέτοιο, αλλά λέω να αφήσουµε
αυτήν τη θλιβερή λογική στο ΣΥΡΙΖΑ, που είναι οπαδός της επιστροφής στο παρελθόν. Η χώρα πρέπει να πάει µπροστά. Πρέπει
να γίνουν σοβαρές διαρθρωτικές αλλαγές, γιατί θεωρώ ότι κάτι
δεν κάνουµε καλά. Τι δεν κάνουµε καλά; Είναι δυνατόν να δεχόµαστε µε προϊόντα όπως το γάλα και το γιαούρτι να κάνουν διεθνή καριέρα, όπως είπα, µε τη βιοποικιλότητα, να αδικούµε τόσο
πολύ τον τόπο, την ελληνική παραγωγή και τελικά τον Έλληνα
κτηνοτρόφο; Κάτι πρέπει να κάνουµε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Αναπληρωτή Υπουργού)
Τι πρέπει να κάνουµε; Μας βοηθάει η ίδια η νέα ΚΑΠ. Φεύγει
από τα ιστορικά δικαιώµατα και πάει να ενισχύσει την παραγωγή.
Τι κάνουµε εµείς ως Υπουργείο; Ενισχύουµε αυτήν την κατεύθυνση του διαρθρωτικού χαρακτήρα της ΚΑΠ, µεταφέροντας µεγάλο ποσό στις διαρθρωτικές δράσεις. Ειδικά για την εξισωτική
που ρωτάτε, θέλω να σας πω ότι η εξισωτική από 1 Ιανουαρίου
του 2015 θα είναι µεγαλύτερη και σε ένα βαθµό απεξαρτηµένη
από το ζήτηµα των βοσκοτόπων, γιατί θα έχει τον τίτλο «Ενίσχυση Περιοχών µε Φυσικούς Περιορισµούς». Η εξισωτική θα
είναι µεγαλύτερη, περισσότερη, µόνο που θα πάει σε αυτούς που
παράγουν. Αγρότες, γεωργοί και κτηνοτρόφοι του καναπέ τέλος
µε τη νέα ΚΑΠ.
Επίσης, βάζουµε µπροστά το πρόγραµµα «ΑΡΤΕΜΙΣ». Είναι ζήτηµα εβδοµάδων. Μπαίνει τέρµα, φραγµός στην ελληνοποίηση
παράνοµα εισαγόµενου ζωικού κεφαλαίου. Μπαίνει µπροστά από
την 1η του έτους ο κτηνίατρος εκτροφής.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ολοκληρώστε, κύριε
Υπουργέ.
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Ακόµη, ξεκινάει µία µεγάλη πρωτοβουλία που στο µεσογειακό
πρότυπο διατροφής έρχεται να προσθέσει και τα ενήλικα αιγοπρόβατα.
Τέλος –και σ’ αυτό θέλω να δώσετε µεγάλη σηµασία, αγαπητέ
συνάδελφε, γιατί είναι η ουσιαστική απάντηση στο θέµα του καταρροϊκού και σε άλλα τέτοια ζητήµατα- αυτήν τη στιγµή µεθοδικά ψάχνουµε τον τρόπο µε τον οποίο από διάφορους δρόµους
–δεν θέλω να πω περισσότερα- θα καταφέρουµε να φτάσουµε
στο µεγάλο στόχο της ενίσχυσης του ζωικού κεφαλαίου σ’ ό,τι
αφορά την αιγοπροβατοτροφία.
Αυτές οι µεγάλες τοµές, µαζί µε την τροπολογία των βοσκο-
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τόπων για την οποία µίλησα, είναι αλλαγές διαρθρωτικού χαρακτήρα, έχουν να κάνουν µε τον παραγωγό, µε τη νοοτροπία του,
µε την ελληνική κοινωνία και τελικά συγκλίνουν και συντείνουν σ’
ένα σηµείο, στο να δικαιώνουν τον παραγωγό εκεί που πραγµατικά δοκιµάζεται και δικαιώνεται, στην αγορά.
Όλες οι ευρωπαϊκές ενισχύσεις δίνονται για την ενίσχυση της
ρευστότητας, για τη βελτίωση του εισοδήµατος και για την υποβοήθηση παραγωγών σε µειονεκτικές περιοχές. Γι’ αυτό δίνονται. Τα πολλά λεφτά τα παίρνουν από την αγορά οι παραγωγοί.
Αυτή είναι η µεγάλη τοµή που πρέπει να κάνουµε και πρέπει
να βάλουµε µπροστά όλα αυτά που σας είπα για να φτάσουµε
σε µία συνολικά διαφορετική κατάσταση. Είναι προφανές πως
ό,τι κάναµε µέχρι τώρα δεν το κάναµε σωστά και πρέπει να το
αφήσουµε πίσω.
Σας ευχαριστώ.
ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ: Κύριε Υπουργέ, θα συνεχιστούν

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

διορθωτικές πληρωµές τώρα;
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Ναι, βέβαια.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ευχαριστούµε, κύριε
Υπουργέ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γίνεται γνωστό στο Σώµα ότι τη
συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία,
αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας
«ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία
του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, τριάντα έξι µαθήτριες και µαθητές και δύο εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το Δηµοτικό Σχολείο Κορίνθου.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε η συζήτηση των
επίκαιρων ερωτήσεων.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Εισερχόµαστε στην
ηµερήσια διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Συνέχιση της συζήτησης επί των άρθρων, των τροπολογιών
και του συνόλου του σχεδίου νόµου: «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
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 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.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Έχουν αποµείνει
πάνω από τριάντα οµιλητές. Θα δώσω τον λόγο στον κ. Μαρκόπουλο και αφού ολοκληρώσουν οι συνάδελφοι, µετά θα πάρετε
τον λόγο, κύριε Δρίτσα.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Τι λέτε; Είναι Κοινοβουλευτικός
Εκπρόσωπος.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Επί της διαδικασίας, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Επί της διαδικασίας
σάς δίνω τον λόγο ευχαρίστως.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, όχι µόνο εµείς, ο ΣΥΡΙΖΑ, η Αξιωµατική Αντιπολίτευση, αλλά και όλα τα κόµµατα της
Αντιπολίτευσης, διαµαρτυρηθήκαµε εντονότατα, µέχρι την τελευταία στιγµή της χθεσινής συνεδρίασης που παρατάθηκε, γι’
αυτό το απίστευτο και απαράδεκτο φαινόµενο να έρχονται διαρκώς εκπρόθεσµες τροπολογίες από την πλευρά της Κυβέρνησης. Αυτό το φαινόµενο δεν τελείωσε χθες το βράδυ, αλλά συνεχίζεται και σήµερα.
Εµείς προειδοποιούµε: Ή θα αποσύρει η Κυβέρνηση, µέχρι
την ώρα που θα µιλήσουν οι εισηγητές και οι ειδικοί αγορητές
των κοµµάτων, τις εκπρόθεσµες τροπολογίες που έχουν κατατεθεί χθες και σήµερα, ή αλλιώς θα αναγκαστούµε να περάσουµε
σε άλλου είδους στάσεις, γιατί δεν είναι δυνατόν να προσβάλλεται τόσο βάναυσα το Κοινοβούλιο.
To δεύτερο είναι ότι η σηµερινή συνεδρίαση δεν νοείται να
είναι συνέχεια της χθεσινής. Είναι νέα συνεδρίαση, για να συζητηθούν εν εκτάσει και µε τη συµµετοχή των εκπροσώπων των
κοµµάτων και των εισηγητών και των ειδικών αγορητών –προτασσόµενοι- κυρίως οι τροπολογίες. Αλλιώς, δεν έχει νόηµα. Και µαζί
µε αυτό, οι Υπουργοί που εισηγούνται τροπολογίες από µέρες
τώρα δεν έχουν εµφανιστεί. Πότε περιµένουν να έρθουν στη
Βουλή να υπερασπιστούν τις τροπολογίες τους; Την τελευταία
στιγµή;
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, µε το εξής: Σήµερα έχουµε σε εξέλιξη µια νέα πράξη, µια απίστευτη συµπεριφορά καταστολής από
τη µεριά των κυβερνητικών επιλογών αναφορικά µε την Αστυνοµία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Αυτά θα τα πείτε
µετά, στην οµιλία σας. Δεν είναι θέµα διαδικαστικό, κύριε Δρίτσα,
αυτό.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Δώστε µου µισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Όχι, σας παρακαλώ.
Μην το χαλάσουµε. Είναι θέµα που µπορείτε να θέσετε µετά.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Κατά παραχώρηση, κύριε Πρόεδρε.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Μα, δεν είναι θέµα
διαδικαστικό. Μην δηµιουργούµε ένταση τώρα. Κύριε Δρίτσα,
σας παρακαλώ.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Σας ζητώ κατά παραχώρηση…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Δεν είναι θέµα ούτε
παραχώρησης. Δεν γίνεται τώρα να µπούµε σε αυτήν τη συζήτηση.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Σας ζητώ µισό λεπτό.
Έχουµε βαρύτατους τραυµατισµούς. Ένα τµήµα της Νοµικής
Σχολής µε µαζική συνέλευση είχε αποφασίσει από χθες να προχωρήσει σήµερα σε λειτουργικές εκδηλώσεις διαµαρτυρίας
µέσα στο κτήριο για όλα τα φοβερά και ανοιχτά θέµατα της παιδείας, ένα άλλο τµήµα είχε αποφασίσει να οργανώσει γενική συνέλευση και ένα άλλο τµήµα είχε µάθηµα. Αντί γι’ αυτό, από χθες
τη νύχτα, η Νοµική Σχολή κατελήφθη από αστυνοµικές δυνάµεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ολοκληρώστε, κύριε
Δρίτσα.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Σήµερα, παρεµποδίστηκαν οι εκπρόσωποι των φοιτητικών συλλόγων να προσεγγίσουν το κτήριο κι
εν συνεχεία εκδηλώθηκε µία βάναυση επίθεση, ακόµα και σε
νέους ανθρώπους που καθόντουσαν σε παγκάκια. Ένας βαρύτατα τραυµατισµένος, που κινδυνεύει να χάσει το µάτι του, ήταν
καθισµένος σε παγκάκι και δέχθηκε την επίθεση της Αστυνοµίας!
Και έχουµε µια απαράδεκτη κλιµάκωση του αυταρχισµού για τα
θέµατα της παιδείας που αυτήν τη στιγµή όλοι αναγνωρίζουν ακόµα και ο Υπουργός Παιδείας- ότι είναι εκρηκτικά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ευχαριστούµε.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Η Κυβέρνηση επιλέγει τα θέµατα της
παιδείας να τα λύσει δια των ΜΑΤ λίγες µέρες πριν την επέτειο
του Πολυτεχνείου. Αυτό είναι δείγµα, όχι αυταρχισµού αλλά προβοκατόρικης συµπεριφοράς από την µεριά της Κυβέρνησης.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ευχαριστούµε πολύ.
Κύριε Μαρκόπουλε, έχετε τον λόγο.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, η Κυβέρνηση
δεν έχει να πει κάτι; Είναι εδώ ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Έγινε
επίθεση στη Νοµική! Η Κυβέρνηση δεν έχει να πει κάτι;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Γιατί τώρα πρέπει να
µιλήσετε εσείς; Μίλησε ο κ. Δρίτσας.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Η Κυβέρνηση δεν θα πει κάτι;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ: Μπορεί να µην ουρλιάζουν µε αυτόν
τον τρόπο στο Κοινοβούλιο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Εσείς, κυρία Κωνσταντοπούλου, τι είστε; Υποκαθιστάτε τον κ. Δρίτσα;
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Έτσι λέτε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ο κ. Δρίτσας δεν µίλησε;
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Καλαντζή, αυτό έχετε να
πείτε;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, δεν µπορεί να έχουµε
αυτήν τη διαδικασία κάθε µέρα! Δεν µπορεί να διαλύεται η διαδικασία κάθε µέρα!
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Είναι δυνατόν να χαλάσουµε τη συνεδρίαση τώρα;
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, οποτεδήποτε θέλουν
οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι της Νέας Δηµοκρατίας και του
ΠΑΣΟΚ παίρνουν το λόγο για οποιοδήποτε θέµα.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ: Αφήστε αυτά που ξέρετε. Προβοκάτορες!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Σε µένα τα λέτε αυτά,
κύριε Δρίτσα; Μα, είναι δυνατόν; Σας παρακαλώ.
Κύριε Μαρκόπουλε, έχετε τον λόγο
ΖΩΗ ΚΩΝΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ανοίξτε το µικρόφωνο. Γιατί κλείνετε το µικρόφωνο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Μην ανοίγετε κανένα
µικρόφωνο.
ΖΩΗ ΚΩΝΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Τι είναι αυτό; Φιµώνετε την Αντιπολίτευση; Ανοίξτε το µικρόφωνο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Αν νοµίζετε ότι εγώ
σας φιµώνω..
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ΖΩΗ ΚΩΝΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ανοίξτε το µικρόφωνο!
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, δεν είµαστε µικρά παιδάκια. Όχι όποτε συµφέρει. Τα δικαιώµατα των κοµµάτων είναι
απαράγραπτα. Δεν εξαρτώνται από την προσωπική σας κοµµατική βούληση.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ: Ούτε από εσάς! Δεν θα επιβάλλετε
εσείς…
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Παραβιάζετε τον Κανονισµό και τη δηµοκρατική λειτουργία της Βουλής! Ντροπή σας!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Σε εµένα το λέτε
αυτό, κύριε Δρίτσα; Είναι ντροπή σας!
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ανοίξτε το µικρόφωνο. Με κλειστά µικρόφωνα;
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Θα µας κάνει µάθηµα ο κ. Ρήγας;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ: Όχι, θα µας κάνεις µάθηµα εσύ!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Είδατε τι κάνετε
τώρα;
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Όποτε θέλετε θα δίνετε τον λόγο…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ: Να σέβεσαι τον Κανονισµό!
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Ντροπή σας!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Σας έδωσα κατά παραχώρηση τον λόγο να µιλήσετε επί της διαδικασίας. Επί της διαδικασίας να µιλήσετε. Δεν είστε νέος Βουλευτής και ούτε
επιτρέπεται να τα λέτε.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Κατά παραχώρηση οφείλατε να µου
τον δώσετε. Οφείλατε να µου των δώσετε!
ΖΩΗ ΚΩΝΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος
είναι, όποτε θέλει µπορεί να ζητήσει τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι, αλλά να
µιλήσετε επί των διαδικαστικών που ζήτησε. Όχι να εκτρέπει το
θέµα εντελώς. Δεν είναι πρακτικές αυτές. Δεν θα συνεννοηθούµε
ποτέ έτσι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Δρίτσα, έχετε την
καλοσύνη να αφήσετε και τους Βουλευτές να µιλήσουν;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Να αναφερόµαστε στα νοµοσχέδια της Βουλής. Όχι στα άσχετα.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Άσχετο;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Βεβαίως. Και
υπερβαλλόντως άσχετα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Σας παρακαλώ.
Κύριε Μαρκόπουλε, έχει ζητήσει το λόγο ο Υπουργός.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Για τον Υπουργό βέβαια. Και
ανοιχτό το µικρόφωνο για τον Υπουργό.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Κύριε Πρόεδρε, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, πρέπει να αντιληφθεί ο ΣΥΡΙΖΑ ότι υπάρχουν νόµοι στο κράτος και θα εφαρµόζονται. Οι αρµόδιες αρχές
σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις θα κάνουν το καθήκον τους.
Αν υπάρξουν υπερβάσεις…
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: L’ état c’ est moi. Αυτό λέτε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ: Όχι, να διαλύσετε εσείς το κράτος γιατί
έτσι σας γουστάρει!
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Είναι εκλεγµένες οι διοικήσεις.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Δεν κάνετε καµµία παρατήρηση,
κύριε Καλαντζή; Είναι εκφράσεις κοινοβουλευτικές αυτές;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Αν κάνω παρατήρηση,
πρέπει να ξεκινήσω να βγάζω εκτός Αιθούσης. Δεν θα µου κάνετε
παρατήρηση εσείς εµένα.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Τι είπατε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Δεν θα κάνετε παρατηρήσεις εσείς σ’ εµένα.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Θα κάνετε µόνο εσείς στην Αντιπολίτευση.
Η έκφραση που χρησιµοποίησε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ
είναι κοινοβουλευτική; Απαντήστε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Τι να σας πω τώρα;
Ορίστε, κύριε Υπουργέ.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Θα αντιληφθείτε ότι
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υπάρχουν νόµοι. Υπάρχει κράτος δικαίου και θα εφαρµόζεται.
Αυτά που ξέρετε τελείωσαν. Θα εφαρµόζεται ο νόµος. Αν γίνεται
υπέρβαση του νόµου, τότε θα ελέγχονται και αυτοί που τον υπερβαίνουν. Τελεία και παύλα.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Ποιον νόµο επικαλείστε, κύριε Υπουργέ; Πείτε µας το νόµο που επικαλείστε. Πείτε µας την παρανοµία
που συντελέστηκε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κύριε Δρίτσα, σας παρακαλώ.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Μα, σας παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε.
Ποια παρανοµία συντελέστηκε; Υπερασπίζεστε τη δικαιοσύνη;
Ποιος νόµος;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κύριε Μαρκόπουλε,
έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Όταν ηρεµήσει ο κ. Δρίτσας όµως.
Κύριε Δρίτσα, ηρεµήστε λίγο. Κύριε Δρίτσα, δεν κάνει. Ηρεµήστε λίγο.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Είστε και γιατρός. Σας λέµε ότι
υπάρχουν τραυµατισµοί.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Επειδή είµαι γιατρός, σας
λέω να ηρεµήσετε.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Υπάρχουν τραυµατισµοί φοιτητών, κύριε Μαρκόπουλε. Είναι αστείο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κυρία Κωνσταντοπούλου, αρκετά. Σας παρακαλώ.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Μη µε παρακαλείτε. Έχει παραγίνει αυτό το θέµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Από µένα ή από εσάς;
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Από την εκπροσώπηση της Κυβέρνησης µέσα στη Βουλή. Έχετε κάνει τη Βουλή εργαλείο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Πάντως µπάχαλο δε θα
την κάνετε εσείς.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Τις ακούτε τις εκφράσεις. Δεν
ακούτε, ε;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όσοι τουλάχιστον θέλουν να
ακούσουν, γιατί κάποιοι θέλουν να ακούσουν µόνον τον εαυτό
τους. Εγώ απευθύνοµαι σε όλους.
Η Βουλή δεν είναι εργαλείο. Είναι Αίθουσα δηµοκρατίας. Και
τα πανεπιστήµια είναι αίθουσες διδασκαλίας µιας νέας γενιάς
που αγωνιά για το µέλλον της.
Πολύ σωστά τα περιέγραψε ο κ. Δρίτσας πριν. Εγώ θα συµφωνήσω ως προς την περιγραφή. Θα διαφωνήσω όµως ως προς
τα συµπεράσµατα.
Πράγµατι υπήρχαν κάποιοι καθηγητές στο πανεπιστήµιο.
Υπήρχαν κάποιοι φοιτητές που έκαναν µάθηµα. Και υπήρχαν κάποιοι απ’ έξω που ήθελαν να καταλάβουν τη σχολή. Εσείς είστε
µε τους απ’ έξω. Εµείς είµαστε µε τους µέσα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Αυτή είναι η διαφορά µας. Είµαστε µε τα παιδιά, είµαστε µε
το µέλλον, είµαστε µε τη µάθηση. Εσείς είστε µε την τροµοκρατία, µε τις καταλήψεις, µε την ανοµία.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Ο κ. Μαρκόπουλος έχει τον λόγο, εγώ
δεν έχω!
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Δεν έχεις τον λόγο. Κάτσε
κάτω.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Καλαντζή, αν δεν επαναφέρετε στην τάξη τους νεοδηµοκράτες συναδέλφους σας, ευθύνεστε εσείς.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Είναι χούλιγκαν!
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ο κύριος που φωνάζει «κάτσε
κάτω» έχει τον λόγο;
(Κωδωνοκρουσίες)
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ακούστε, κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ και κύριοι συνάδελφοι της Αίθουσας.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Υποµονετικά -και υποτιµητικά για έναν Βουλευτή- περιµένω να
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µιλήσω.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Καλαντζή, θα επαναφέρετε στην τάξη τους εκτρεπόµενους;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Δεν ακούγεται κανένας.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Δεν ακούτε;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα αποχωρήσω, ειλικρινά σας το λέω. Θα αποχωρήσω από το έδρανο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Θα διακόψουµε τη συνεδρίαση.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Αισθάνοµαι υποτιµηµένος
σαν Βουλευτής. Αισθάνοµαι ότι γίνεται µια προσπάθεια να φιµωθώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Δε θα φιµωθείτε. Εννοείται. Έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, αν διακοπώ και πάλι κατ’ αυτόν τον τρόπο, εγώ θα αποχωρήσω από το
έδρανο.
Είναι ντροπή να µην µπορούµε καν να µιλήσουµε στη Βουλή.
Εντάξει. Δεν µπορούµε να κάνουµε µαθήµατα στα πανεπιστήµια.
Απειλούµαστε απ’ έξω.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα µου δώσετε τον
λόγο!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Σας παρακαλώ, κύριε Δρίτσα.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Εφόσον δίνετε στον κ. Μαρκόπουλο,
θα µου δώσετε τον λόγο. Θα µου δώσετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Εντάξει, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κύριε Δρίτσα, καθίστε
κάτω.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι, ακούστε. Πρέπει να µάθετε να ακούτε και τα κακώς κείµενα τα δικά
σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κύριε Δρίτσα, όπως
µιλήσατε εσείς, έχει τον λόγο να µιλήσει ο οποιοσδήποτε.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Θα µου δώσετε τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Μιλήσατε εσείς πρώτος…
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Μου τον απαγορεύσατε και τον δίνετε
για το ίδιο θέµα στον οµιλητή. Για το θέµα που έθεσα εγώ και
µου απαγορεύσατε να µιλήσω, µιλάει τώρα ο κ. Μαρκόπουλος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Εγώ σας απαγόρευσα
τον λόγο;
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Του αφαιρέσατε τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Όταν θα σας τον απαγορεύσω, θα το καταλάβετε. Θα το καταλάβετε και θα το καταλάβετε καλά.
Λοιπόν, έχετε τον λόγο, κύριε Μαρκόπουλε.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Τι είναι αυτά που λέτε, κύριε Καλαντζή;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Όταν θα σας τον απαγορεύσω, θα το καταλάβετε.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Τι είναι αυτά που λέτε; Δεν µπορούµε να καταλάβουµε καλά;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Αυτά που ακούσατε!
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Τι είναι αυτά που λέτε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Λέω, ότι όταν θα σας
απαγορεύσω τον λόγο, θα το καταλάβετε. Τώρα δεν τον απαγόρευσα σε κανέναν.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Τι είναι αυτά που λέτε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Όταν βάσει του Κανονισµού της λειτουργίας της Βουλής σας απαγορεύσω τον
λόγο, τότε θα το δείτε. Εγώ δεν κάνω ποτέ τίποτα εκτός δηµοκρατίας και εκτός Κανονισµού.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Προφανώς, κύριε Πρόεδρε, κάποιοι αισθάνονται…
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Καλαντζή, θα κάνετε παρατήρηση στους εκτρεπόµενους;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Εντάξει, κυρία Κωνσταντοπούλου, σας ακούσαµε. Θέλετε να µε ακούσετε κι εµένα;
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Θα κάνετε παρατήρηση στους
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εκτρεπόµενους, κύριε Καλαντζή;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Εντάξει! Κύριε Πρόεδρε,
εγώ αποχωρώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Είναι δυνατόν; Παίρνετε τον λόγο έτσι; Είδατε τι κάνετε συνέχεια; Σας παρακαλώ!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Αν είναι δυνατόν!
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Σε µένα απευθύνεστε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ναι, σε σας το λέω.
Εσείς οι δύο το ξεκινήσατε. Είναι δυνατόν να προκαλείτε συνέχεια; Σας παρακαλώ! Δηµιουργείται µετά ένταση και απέναντι,
αλλά ο πρώτος τον λίθον βαλέτω από εδώ ήταν. Ψέµατα είναι;
Κύριε Μαρκόπουλε,…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Θα µιλήσω από τη θέση
µου, κύριε Πρόεδρε, διότι προφανώς όταν µε βλέπουν εξανίστανται µερικοί.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Είναι πιο καλά να µιλάει µε…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε,
ακούστε: Πρέπει να µάθετε σε κάποιους σε αυτήν την Αίθουσα
ότι οι διαδικασίες δεν είναι κατά πώς τις βλέπουν στο όνειρό
τους, αλλά τις έχουµε συνυπογράψει σε έναν Κανονισµό της
Βουλής.
Δεύτερον, τα κόµµατα δεν είναι πάνω από τους Βουλευτές.
Εδώ είναι η Αίθουσα των Βουλευτών, αυτών που αντιπροσωπεύουν έναν λαό. Κάποιες χιλιάδες µάς έστειλαν όλους. Θέλετε
να µας φιµώσετε; Να µη µιλάµε; Να κατεβαίνουµε από τα έδρανα; Να απειλούµαστε; Να απειλείται η νέα γενιά; Να απειλούνται τα πανεπιστήµια, οι καθηγητές; Σε τελική ανάλυση, τι είστε;
Οι τροµοκράτες της Αίθουσας; Εντάξει, είστε οι τροµοκράτες
του έξω, αλλά τι είστε εδώ;
(Χειροκροτήµατα από την πλευρά της Νέας Δηµοκρατίας)
Μπαίνω στην ουσία του σχεδίου νόµου, γιατί βεβαίως δεν θα
κάνουµε το λάθος να παρεκτραπούµε στην κουβέντα και να χαθεί
η συζήτηση από µια πάρα πολύ σηµαντική τροπολογία, που έρχεται να ανακουφίσει χιλιάδες επιχειρηµατίες, µικρούς, µεσαίους
και µεγάλους. Γιατί αυτοί που πήγαν κι έκαναν τα επεισόδια σήµερα είµαι βέβαιος ότι δεν τα κάνανε τυχαία, αλλά για να παρεκτραπεί η συζήτηση, γιατί είναι το αριστερό µπράτσο κάποιων
δυνάµεων...
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Δεν πειράζει που δεν σας αρέσει.
…κάποιων δυνάµεων που δεν τις ονοµάτισα, αλλά κάποιοι βέβαια βλέπουν τον εαυτό τους.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Ούτε ο ξυλοδαρµός των φοιτητών
έγινε τυχαία!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Οι φοιτητές οι σωστοί
είναι αυτοί που είναι µέσα.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Τώρα βλέπετε ποιος
µιλάει; Τώρα εσείς δεν διακόπτετε!
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ζητώ τον λόγο!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Οι φοιτητές που διαµαρτύρονται είναι, επίσης, σωστοί και δηµοκρατικοί φοιτητές. Οι φοιτητές που καταλαµβάνουν τα πανεπιστήµια είναι προεόρτια
τροµοκρατίας. Και αυτούς τούς στηρίζετε!
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Το επιτρέπετε αυτό;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν θα µου απαγορεύσουν και να µιλώ, κυρία Κωνσταντοπούλου.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Το επιτρέπετε αυτό;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Μη µε δείχνετε, κυρία
Κωνσταντοπούλου. Δεν φοβάµαι. Έχω µάθει να τα λέω όπως
είναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συγγνώµη, κύριε συνάδελφε. Την επόµενη φορά, οποιοσδήποτε…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Προχωρώ, λοιπόν…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ένα λεπτό. Την επόµενη φορά –και το λέω…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι, κύριε Πρόεδρε, δεν
θα διακόψετε εµένα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): …γιατί δυστυχώς για
µια ακόµα φορά η ευγένεια εκλαµβάνεται ως αδυναµία- όποιος
δεν έχει τον λόγο είτε είναι από δω είτε είναι από κει…
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ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ζητώ τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Όταν έχετε τον λόγο,
θα τον πάρετε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, είναι εικόνα Κοινοβουλίου αυτή;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Είναι δυνατόν να ζητάει τον λόγο όταν τον λόγο έχει, κατά σειρά, ο οµιλητής; Τι είναι τούτο εδώ µε εσάς; Για όνοµα του Θεού!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Σας παρακαλώ! Το
λέω για τελευταία φορά: Όποιος εκ των συναδέλφων, απ’ όλες
τις πτέρυγες…
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ακούτε τις εκφράσεις που χρησιµοποιούν;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Λέω, λοιπόν, ότι όποιος εκ των συναδέλφων, διακόψει συνάδελφο την ώρα που µιλάει…
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ: Δεν έχει ξανασυµβεί αυτό!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κι αυτό που κάνετε
σας παρακαλώ να µην ξαναγίνει.
Όποιος εκ των συναδέλφων διακόψει συνάδελφο και εκφραστεί έστω και λίγο παραπάνω από αυτό που επιτρέπεται και απ’
ό,τι είναι σωστό, θα χρησιµοποιηθεί και θα λειτουργήσει ο Κανονισµός της Βουλής.
Κύριε Μαρκόπουλε, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Σας ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Η δηµοκρατία, όµως, σε αυτήν την Αίθουσα ούτε καταστέλλεται ούτε τροµοκρατείται. Εγώ καταλαβαίνω ότι κάποιες δυνάµεις
ήταν αµήχανες µετά τη χθεσινή τροπολογία για την ανακούφιση
χιλιάδων µικροµεσαίων -και όχι µόνο- επιχειρηµατιών και ψηφίζουν «παρών». Εδώ, όµως, πρέπει να δοθεί και µια ερµηνεία. Τι
είναι το «παρών» σε ένα νοµοσχέδιο το οποίο αφορά χιλιάδες
επιχειρήσεις; Είναι παρών-απών; Είναι παρών-ίσως; Είναι αµηχανία; Τι άραγε είναι το «παρών»;
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: «Όχι» ψηφίζουµε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν αναφέροµαι σε εσάς.
Δεν βλέπω πάντα εσάς, βλέπω κι άλλους. Ξέρετε, σε αυτήν την
Αίθουσα υπάρχουν κι άλλοι, αλλά προφανώς κάποιοι έχουν µάθει
να βλέπουν µόνο τον εαυτό τους στον καθρέφτη. Αυτό λέγεται
πολιτικός ναρκισσισµός και δεν είναι ιατρική η γνωµοδότηση,
αλλά είναι αµιγώς πολιτική.
Επαναλαµβάνω, λοιπόν, ότι το «παρών» µπορεί να σηµαίνει και
«απών». Το «όχι», όµως, σηµαίνει ότι αρνούµαστε να δούµε την
πραγµατικότητα. Το «όχι» θα το απευθύνετε όχι σε αυτήν την Αίθουσα, αλλά σε αυτές τις χιλιάδες, οι οποίοι ελπίζουν και πιέζουν
εδώ και µήνες να έρθει µία τροπολογία, να ανακουφιστούν από
υπέρογκα βάρη. Το «όχι» πρέπει να το πείτε σε χιλιάδες µικροµεσαίους, που τόσον καιρό τούς χαϊδεύετε και τους υπερασπίζεστε, τη στιγµή που έρχεται αυτό το σχέδιο νόµου εδώ, το οποίο
στην πραγµατικότητα τους απαλύνει το βάρος και τους δίνει µία
ελπίδα. Διότι κούρεµα χρεών δεν έχει υπάρξει από το 1974 και
µετά σε αυτήν τη χώρα ποτέ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Επειδή κατηγορήσατε την Κυβέρνηση ότι κάνει ρυθµιστές της
επιχειρηµατικότητας τις τράπεζες, εγώ θα σας πω το ανάποδο.
Αν δεν ερχόταν αυτή η τροπολογία, τι θα γινόταν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι; Χιλιάδες µικροµεσαίες επιχειρήσεις µέχρι το
τέλος του χρόνου, µέχρι τα µισά του επόµενου, θα έκλειναν, χιλιάδες εργαζόµενοι θα έχαναν τις δουλειές τους, χιλιάδες υποθήκες θα πήγαιναν στις τράπεζες και στην πραγµατικότητα η
ύφεση θα βάθαινε ακόµα περισσότερο.
Θα περίµενα, λοιπόν, από κάποιους που κρύβονται πίσω από
τα «παρών» και τα «όχι» να έχουν λίγο διαφορετική άποψη, να
συνεισέφεραν σε αυτήν την κουβέντα, διότι η συναίνεση την
οποία ζητά η κοινωνία που αγωνιά, η συναίνεση είναι µία άσκηση,
όχι επί χάρτου και επί λόγων, αλλά είναι µία άσκηση επί της
πραγµατικής πολιτικής.
Εποµένως στηρίζω την τροπολογία αυτή.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Παρακαλώ, να ακούσουµε τον κύριο συνάδελφο.
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Στηρίζω την τροπολογία
αυτή και λέω προς την Κυβέρνηση ότι είναι στα θετικά το γεγονός ότι συµπεριλαµβάνονται µέσα όχι µόνο οι ιδιώτες επιχειρηµατίες και τα φυσικά πρόσωπα µε τζίρο µέχρι δυόµισι εκατοµµύρια, αλλά ότι συµπεριλαµβάνονται σε αυτά και επιχειρήσεις
που βρίσκονται στην «κακιά» ΑΤΕ που είναι στον διαχειριστή, χιλιάδες δηλαδή επιχειρήσεις πρωτογενούς παραγωγής που είναι
πραγµατικά κοκκινισµένοι και σε αδιέξοδο, ότι συµπεριλαµβάνονται επιχειρήσεις που βρίσκονται στις τράπεζες, που βρίσκονται υπό εκκαθάριση -κυρίως στις συνεταιριστικές που έκλεισανκαι επίσης το γεγονός ότι βρίσκονται τα πυρόπληκτα και άλλα
δάνεια, τα οποία βρίσκονται χωρίς κρατική εγγυοδοσία πλέον.
Είναι στα θετικά της Κυβέρνησης ότι αντιµετωπίζει την πραγµατικότητα, βάζοντας τα δάχτυλα επί τον τύπον των ήλων και είναι
στα θετικά της Κυβέρνησης ότι επιτέλους αναγνωρίζει ότι οι αδικίες που έχουν συµβεί από τη βαθιά ύφεση έχουν ξεκινήσει να
διορθώνονται.
Ποια είναι η δική µας η δουλειά; Η δική µας η δουλειά είναι να
πούµε στους πολίτες ότι είµαστε εδώ, ότι τους στηρίζουµε στην
αγωνία τους, ότι η βαθιά ύφεση και η καταστροφή που ήρθε στη
χώρα από τα υπέρογκα µέτρα και τη µεγάλη φορολόγηση δεν
θα έχει σαν αποτέλεσµα να χάσουν τη δουλειά τους, αλλά θα
έχει σαν αποτέλεσµα να σώσουν τις επιχειρήσεις τους, για να περάσουν σε µία άλλη κατάσταση.
Ποια είναι αυτή η κατάσταση; Είναι η κατάσταση του 2015, µε
το τέλος των µνηµονίων, µε µία άλλη ευρωπαϊκή πορεία, µε το
δικό µας αναπτυξιακό πρόγραµµα. Εµείς είµαστε αυτοί που θα
δώσουµε τον τελευταίο δύσκολο αγώνα για να βγει η χώρα από
το µνηµόνιο.
Οι άλλοι -ξέρετε ποιους εννοώ- είναι αυτοί που θα δώσουν τον
υπέρτατο αγώνα για να παραµείνει η χώρα στα µνηµόνια, γιατί
τρέφονται πολιτικά από τα µνηµόνια, γιατί αντλούν δύναµη από
τα µνηµόνια, γιατί ονειρεύονται λαϊκισµό πάνω στα µνηµόνια,
γιατί στην πραγµατικότητα η ύπαρξή τους και το φούσκωµά τους
οφείλεται στη βαθιά ύφεση, την οποία έφερε η χώρα.
Άκουσα εχθές στην πατρίδα µου, τη Χαλκίδα, και τον πρώην
Πρωθυπουργό, τον Γιώργο Παπανδρέου, να λέει ότι δεν τον άφησαν να ολοκληρώσει το έργο του -του πρώτου µνηµονίου- και ότι
έχει ο καιρός γυρίσµατα -τι µου θυµίζει αυτό;- και ότι τα λεφτά
υπήρχαν στα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, στους πλούσιους, στα
προγράµµατα, στις ξένες τράπεζες.
Ηχούν ακόµα τα αυτιά µου από αυτά που ακούω από πολλές
δυνάµεις της Αντιπολίτευσης, ότι η λύση δηλαδή για τη χώρα δεν
είναι σε εµάς, στον µόχθο, την προσπάθεια και τον προγραµµατισµό µας, αλλά είναι κάπου αλλού, σε µία στρατόσφαιρα, σε ένα
υπερπέραν, στο «λεφτά υπάρχουν», στις θολές υποσχέσεις, στις
παραπλανήσεις ενός λαού, στο να θρέφουµε έναν λαό µε ψέµατα και να αντλούµε από αυτά τα ψέµατα αυτό το οποίο µπορεί
να βγει.
Λυπάµαι πάρα πολύ για το γεγονός ότι ένας Πρωθυπουργός
που έβαλε το πρώτο µνηµόνιο, το οποίο διόγκωσε το χρέος -το
οποίο µειώθηκε ουσιαστικά µε το κούρεµα του ’12, που το κούρεµα του ’12 έβαλε ξανά τη χώρα στην ευρωπαϊκή πορεία- δεν
έχει αντιληφθεί ακόµα το µεγάλο του λάθος.
Επίσης, κλείνω, λέγοντας το εξής: Η κοινωνία έξω φαίνεται
παντού και όσοι δεν το καταλαβαίνουν δεν είναι πολιτικοί. Ζητάει
να ενώσουµε δυνάµεις στο υπέρτατο κοµµάτι. Ποιο είναι το
υπέρτατο κοµµάτι; Το υπέρτατο κοµµάτι και ο εθνικός σκοπός
είναι η τελική διαπραγµάτευση του χρέους και η ανάκτηση της
οικονοµικής µας αυτονοµίας και της πολιτικής µας αυτοπεποίθησης.
Δεν υπάρχει χώρα που µπορεί να ζει στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
όταν δεν πιστεύει στη δική της κοινωνία και στις δικές της πολιτικές δυνάµεις. Αυτή η προσπάθεια είναι ένα ταγκό για πολλούς.
Σε αυτήν την προσπάθεια θα υπάρξουν παρουσίες και απουσίες.
Στο τέλος αυτής της προσπάθειας θα υπάρχουν διλήµµατα για
τους πολίτες και σε αυτά τα διλήµµατα οι απόντες θα χρεωθούν
µε την απώλεια του µέλλοντος.
Αυτή είναι η µεγάλη πολιτική διεργασία των δύο επόµενων
µηνών. Είναι πολιτική διεργασία που θέλει την Κυβέρνηση να
κάνει τα πάντα, την τελευταία και µεγαλύτερη προσπάθεια, να
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φύγουµε από τα µνηµόνια και να χαιρετίσουµε µια καινούργια
Ελλάδα και θέλει την Αντιπολίτευση να ελέγχει, να πιέζει, αλλά
στην ίδια κατεύθυνση.
Λυπάµαι για τη διαπίστωση που θα κάνω, αλλά η Αντιπολίτευση, και κυρίως η Αξιωµατική, σε αυτά είναι απούσα. Είναι απούσα
στον εσωτερικό διάλογο, µε ένα µεγάλο ερωτηµατικό. Το µεγάλο
ερωτηµατικό για τον ΣΥΡΙΖΑ είναι τι λέει στις διεθνείς του επαφές, τι είπε στα funds ο κ. Σταθάκης -µε σεβασµό στον άνδρα-,
τι είπαν οι εκπρόσωποί του στον κ. Άσµουσεν στο Βερολίνο.
Ποιος είναι ο πολιτικός διάλογος τον οποίο κάνει η Αξιωµατική
Αντιπολίτευση µε τους δανειστές; Ποια είναι η πραγµατική πεµπτουσία της διγλωσσίας, η οποία εµφανίζεται εντός και εκτός Ελλάδος και τι πραγµατικά είναι αυτό το οποίο θέλουν να χτίσουν
για να παραπλανήσουν τον λαό;
Σε κάθε περίπτωση, η απάντηση είναι µία. Η λύση για εµάς
είναι µία: nα ανακουφίσουµε από τις αδικίες και από τα µεγάλα
βάρη τους πολίτες, να µειώσουµε την υπερφορολόγηση, να επιµηκύνουµε την πληρωµή των χρεών των πολιτών, να βγάλουµε
τη χώρα από το µνηµόνιο, να πιστέψουµε στην πολιτική και κοινωνική µας αυτοπεποίθηση και να παραδώσουµε στην κρίση του
λαού, όταν έρθει, το 2016 δηλαδή, µια χώρα µε άλλο πρόσηµο,
µε άλλη προοπτική, µε καλύτερο µέλλον, µε καλύτερους πολιτικούς και µε δύσκολη άσκηση σε ό,τι αφορά τα διλήµµατα των
πολιτών.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Τον λόγο έχει ο συνάδελφος Βουλευτής Μαγνησίας κ. Πάρις Μουτσινάς.
Ευχαριστώ.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Για τι πράγµα ευχαριστείτε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Και το «ευχαριστώ»
κακό είναι; Εγώ λέω «ευχαριστώ» ξανά.
ΠΑΡΙΣΗΣ ΜΟΥΤΣΙΝΑΣ: Εµένα ευχαριστεί.
Ευχαριστώ για τον λόγο, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Δεν σας τον χάρισε
κανένας. Τον δικαιούστε.
ΠΑΡΙΣΗΣ ΜΟΥΤΣΙΝΑΣ: Κατ’ αρχάς, ήθελα να πω, σχολιάζοντας την άµεση και τη σηµερινή επικαιρότητα, κύριε Υπουργέ επειδή είστε και αρµόδιος για τα θέµατα διαφύλαξης της τάξης
µέσα στην παιδεία-, ότι η παιδεία δεν αντιµετωπίζεται µε ρόπαλα
και µε ΜΑΤ, αλλά µε διάλογο σοβαρό και τεκµηρίωση.
Τα προβλήµατα της παιδείας είναι οξυµµένα και σοβαρά και
δεν επιτρέπεται να έχουµε διακόψει τον διάλογο, δεν επιτρέπεται
να υπάρχει άπνοια σχεδίου για αυτόν τον µεγάλο τοµέα, ο οποίος
είναι το βάθρο του πολιτισµού και της ανάπτυξης. Δεν υπάρχει
ανάπτυξη σοβαρή και πολιτισµός στη χώρα, αν δεν υπάρχει παιδεία. Αυτό το ξέρουµε από την αρχαιότητα. Αυτά και µόνο τα λέω
για να πάρω θέση στο κρίσιµο αυτό θέµα.
Ακούγοντας και τον Πρύτανη κ. Φορτσάκη, λυπήθηκα πραγµατικά για τη συµπεριφορά του απέναντι στους φοιτητές. Όφειλε
να ήταν πολύ πιο κόσµιος και σοβαρός και, αν είχαν διαπράξει
ένα ατόπηµα, έπρεπε µε σοβαρότητα να τους πείσει και όχι να
τους αποκαλεί «αλητεία». Αυτά δεν είναι εκφράσεις που πρέπει
να λέγονται στα πανεπιστήµια. Αυτά ήθελα να πω και λήγω εδώ.
Θέλω, όµως, να µιλήσω και για το δικό µας θέµα και να αναφέρω ότι τελικά συνεχίζεται η υποβάθµιση της λειτουργίας του
Κοινοβουλίου, κύριε Υπουργέ, κύριε συνάδελφε, και γι’ αυτό
έχουµε κι εµείς ευθύνη. Ακούω συναδέλφους να είναι κήνσορες,
να είναι φανατικοί, ακραίοι στον αντικυβερνητικό τους λόγο πριν
από µερικούς µήνες και ακραίοι στον φιλοκυβερνητικό τους λόγο
σήµερα. Αυτό δεν βοηθάει, αν θέλετε να πούµε την καθαρή αλήθεια, την αναβάθµιση του λόγου στο Κοινοβούλιο. Οι Βουλευτές
είµαστε που κυριαρχούµε εδώ και όχι τα κόµµατα, όχι η Κυβέρνηση. Εµείς είµαστε που θα δώσουµε το µότο για µια καλύτερη
παιδεία, για µια καλύτερη πολιτική, για µια καλύτερη χώρα συνολικά.
Όταν, όµως, κατατίθεται µια τροπολογία, κύριε Υπουργέ, σε
ένα άσχετο νοµοσχέδιο, εκπρόθεσµη, χωρίς καµµία διαβούλευση, αντί να πάει στις αρµόδιες Επιτροπές Οικονοµικών και
Παραγωγής και Εµπορίου για ένα τόσο σοβαρό θέµα, όπως είναι
η ρύθµιση των κόκκινων δανείων, καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι η
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επιτοµή της υποβάθµισης. Υποβάθµιση είναι και η αθρόα εισαγωγή τροπολογιών όσο συνεχίζεται η συζήτηση, άσχετων µε το
θέµα το οποίο συζητείται στο νοµοσχέδιο κ.τ.λ..
Αυτά, κύριοι Βουλευτές, πρέπει να τα σταµατήσουµε, γιατί
υπηρετούν άλλα συµφέροντα του πολιτικού συστήµατος. Υπηρετούν τον πυρήνα των πολιτικών συµφερόντων και όχι τα δικά
µας συµφέροντα. Εµείς είµαστε οι σάκοι του µποξ, είµαστε τα
αλεξικέραυνα, που θα καούµε προς υπηρέτηση των µεγάλων
συµφερόντων του πυρήνα του συστήµατος, που είναι οι µεγάλοι
κάτοχοι των µέσων µαζικής ενηµέρωσης, είναι οι µεγαλοτραπεζίτες, οι οποίοι σήµερα παίρνουν τα πάντα και δεν δίνουν τίποτα,
είναι, αν θέλετε, οι µεγάλοι κεφαλαιοκράτες και τα ξένα funds.
Αυτός είναι ο σκληρός πυρήνας που υπηρετούµε. Πρέπει όλοι
να σηκώσουµε το ανάστηµά µας, για να βοηθήσουµε τον Έλληνα
πολίτη, τη χώρα, να κοιτάξουµε την κοινωνία κατάµατα.
Σ’ αυτήν τη λογική, λοιπόν, υπάρχει και µία παράµετρος που
έχει σχέση µε την αξιοπιστία της Κυβέρνησης στο εξωτερικό. Δυστυχώς, το τελευταίο διάστηµα παρατηρούµε ότι η Κυβέρνηση
σύρεται να εφαρµόζει σχέδια των δανειστών και δεν έχει καταστεί δυνατόν να αρθρώσει επιτέλους ένα εθνικό στρατηγικό σχέδιο κοιτώντας κατάµατα την κοινωνία και τις ανάγκες της. Δεν
έχει κατορθώσει ακόµα αυτό το επίµαχο εθνικό σχέδιο, για να
ξεπεράσουµε τα προβλήµατα µέσα από την υπηρέτηση των
δικών µας αναγκών.
Σχολιάζοντας την επικαιρότητα και θέλοντας να αναφερθώ παράλληλα και στις δήθεν αντιδράσεις της Κυβέρνησης στο µνηµόνιο, στο ότι αλλάζει εποχή, ότι έρχεται µία άλλη, µεταµνηµονιακή εποχή κ.λπ., που δεν ακουµπούν στην πραγµατικότητα,
αποδεικνύεται περίτρανα αυτό που λέω από την αποδόµηση που έγινε µέσα σε έξι µόνο ώρες από το Eurogroup- της κυβερνητικής πρότασης για απαγκίστρωση από τη µνηµονιακή πολιτική. Την αποδόµησαν άµεσα οι εταίροι µας και µας προσγείωσαν
στην πραγµατικότητα, κύριε Υπουργέ, κύριοι συνάδελφοι, λέγοντας ότι υπάρχει συνέχεια, ότι είναι δρόµος µακρύς και δύσκολος,
ότι υπάρχει το memorandum of understanding. Είναι το µνηµόνιο
συνεννόησης, το οποίο πρέπει να εφαρµόσουµε και το οποίο ψάχνουµε να βρούµε πώς θα το ονοµάσουµε.
Είµαστε ακόµα σε µνηµονιακή εποχή, κύριοι Υπουργοί, και θα
είµαστε όσο δεν σηκώνουµε το ανάστηµά µας, δεν ξεπερνούµε
δεσµεύσεις και δεν έχουµε την πολιτική βούληση, τη δυνατότητα
και την τόλµη να µιλήσουµε κοιτώντας κατάµατα τους δανειστές
και να τους πούµε ότι η κοινωνία έχει ανάγκες και έχουµε σχέδιο
για το ξεπέρασµα των πραγµατικών νοσηρών καταστάσεων που
πρέπει να ξεπεράσουµε. Το ελληνικό πρόβληµα, πραγµατικά,
είναι ένα πρόβληµα και πρέπει να το δούµε. Όµως, δεν το βλέπεις έτσι, δεν το βλέπεις παρακαλώντας τη Μέρκελ για έναν καλό
λόγο και τον Γιούνκερ για µία καλή αγκαλιά, αλλά λέγοντας ξεκάθαρα ότι είµαστε αποφασισµένοι να φέρουµε προοδευτικές
αλλαγές, ψηφιακές πολιτικές, µεταρρυθµίσεις στον δηµόσιο τοµέα, να χτυπήσουµε στοχευµένα και µε χρονοδιάγραµµα την παραοικονοµία, τη φοροδιαφυγή, τη διαφθορά και τη γραφειοκρατία, να µπορέσουµε να φέρουµε την ανάπτυξη βάζοντας τις τράπεζες κάτω από την πολιτική.
Κυριαρχούν οι τράπεζες και οι τραπεζίτες σήµερα στην πολιτική και δεν έρχονται να κάνουν αυτό το αυτονόητο που έλεγε ο
κύριος Πρωθυπουργός στις προγραµµατικές δεσµεύσεις, για
προγραµµατική συµφωνία, να αποδώσουν ένα µέρος από την
ανακεφαλαιοποίηση που ξεπερνά τα 200 δισεκατοµµύρια σε κεφάλαια και να τα αποδώσουν στην πραγµατική οικονοµία. Πώς
θα επανεκκινηθεί η οικονοµία;
Αυτά είναι τα βαθιά προβλήµατα σήµερα και µέσα σε αυτό το
πλαίσιο έρχεται µία τροπολογία -στην ουσία είναι ένα νοµοσχέδιο- η οποία δεν θεραπεύει τα προβλήµατα αυτά, παρά επιδιώκει
να δώσει ένα χάπι, µία ασπιρίνη, για να τρενάρουµε λίγο την
κρίση. Γιατί ακούω Βουλευτές να λένε ότι, επιτέλους, έρχεται µία
σοβαρή ρύθµιση για τα κόκκινα δάνεια. Είναι µία επαναλαµβανόµενη ρύθµιση. Ο ν. 3869 ήταν µία καλύτερη ρύθµιση απ’ αυτήν
και είχε γίνει µε διαβούλευση και µε προτάσεις, αλλά δεν απέδωσε, όπως δεν απέδωσε πολύ περισσότερο η τροπολογία για
τα αγροτικά δάνεια.
Είναι εκατόν πενήντα πέντε χιλιάδες και πλέον λογαριασµοί
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στην «κακή» Αγροτική, 7.500.000.000. Είναι επτάµισι χιλιάδες λογαριασµοί επιχειρήσεων στην «κακή» Αγροτική, 4.200.000.000.
Πάνω από 11.000.000.000 είναι η «κακή» Αγροτική, τα κόκκινα
δάνεια και καµµία σοβαρή πρόταση δεν γίνεται. Σήµερα, συζητώντας µε τους επιτελείς της Αγροτικής, διαπίστωσα πως συµφωνούν ότι και αυτή η ρύθµιση είναι ασαφής και δεν λύνει
προβλήµατα. Επαφίεται όλη η υπόθεση στην καλή διάθεση των
τραπεζών. Έτσι δεν λύνεται το θέµα.
Θα µπορούσα να κάνω προτάσεις, εάν πραγµατικά υπήρχε η
διαβούλευση, εάν το έφερναν στις αρµόδιες επιτροπές. Έχουµε
πρόταση εµείς, οι Ανεξάρτητοι Δηµοκρατικοί Βουλευτές. Φέραµε
και µία τροπολογία, την οποία ανέπτυξε ο κ. Μπόλαρης, σχετικά
µε τα κόκκινα δάνεια, µε τη βιωσιµότητα, µε τις διαγραφές, µε
τον «ΤΕΙΡΕΣΙΑ» κ.λπ.. Πρέπει να τη διαβάσετε. Δεν συµπεριλαµβάνεται στη ρύθµιση αυτή. Το κάναµε, για να δώσουµε µία αίσθηση πραγµατικότητας και ρεαλισµού στην τροπολογία αυτή.
Οι Ανεξάρτητοι Δηµοκρατικοί Βουλευτές κατέθεσαν και άλλες
προτάσεις, όπως είναι για τη δίχρονη παράταση των πλειστηριασµών για την πρώτη κατοικία. Επιτέλους, πρέπει να προχωρήσει
αυτό, για να ηρεµήσουν και οι πολίτες, οι οποίοι περνούν τα πάνδεινα. Ξέρετε πολύ καλά ότι αυξήθηκαν µόνο τον Σεπτέµβριο οι
ληξιπρόθεσµες οφειλές, οι οφειλέτες κατά 34,7%: από δύο εκατοµµύρια τετρακόσιες πενήντα µία χιλιάδες 2.451.000 πρόσωπα,
έχουν φθάσει τα τρία εκατοµµύρια τριακόσιες τρεις χιλιάδες
πρόσωπα που οφείλουν στο δηµόσιο σήµερα ληξιπρόθεσµα.
Μέσα σε έναν µήνα οκτακόσιες πενήντα µία χιλιάδες άτοµα!
Αυτό είναι σοβαρή εξέλιξη. Δεν έχει καµµιά σχέση µε το πρωτογενές πλεόνασµα και τις λογικές του success story, αλλά είναι
µια άλλη λογική, που πρέπει να τη δούµε βαθιά και να τη θεραπεύσουµε.
Σε αυτήν την έννοια, λοιπόν, κινείται όµως και η τροπολογία
που κατέθεσαν οι Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας και θα
ήθελα να την αποσύρετε άµεσα, γιατί πραγµατικά αναδεικνύει
την επιτοµή του πελατειακού κράτους. Τι µας καλούν να κάνουµε
σήµερα αυτοί οι Βουλευτές;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Δώστε µου ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Να δεχθούµε τη λογική ότι οι βοσκότοποι είναι ενιαίοι σε όλη
την Ελλάδα και ο Μαγνησιώτης βοσκός θα πάρει την επιδότησή
του σύµφωνα µε τους βοσκότοπους της Κρήτης. Αυτά τα έχουµε
πληρώσει πολύ ακριβά και το 2002, µε το πρόστιµο των 650.000
ευρώ, και το 2012, µε το πρόστιµο των 330.000 ευρώ.
Επιτέλους σταµατήστε αυτήν την πελατειακή λογική! Δεν βοηθάει τη χώρα. Με βάση τη µελέτη του ΓΕΩΤΕΕ, που αναφέρει ότι
είναι είκοσι τρία εκατοµµύρια οι βοσκότοποι σήµερα -δεν είναι
δεκαεπτά εκατοµµύρια, έχει γίνει µια πρώτη αποτύπωση-, να
δούµε τους πραγµατικούς χάρτες, να πάµε στην Ευρώπη και να
µιλήσουµε σοβαρά µε τους εταίρους και να θεσπίσουµε επιτέλους ποιους βοσκότοπους έχουµε στην Ελλάδα. Επιτέλους να
σταµατήσει αυτό το παιχνιδάκι! Θα δώσουµε επιδοτήσεις αύριο
που θα τις ανακαλούν πάλι οι Ευρωπαίοι και θα έχουν δίκιο να
λένε πληρώστε πίσω τις επιδοτήσεις;
Δεν λύνονται έτσι τα προβλήµατα, δυστυχώς. Επαναλαµβάνεται το ίδιο νοσηρό κράτος.
Να τελειώσω µε την τροπολογία για τους µικροοµολογιούχους, που είναι ιδιαίτερα σοβαρή και δώσαµε ιδιαίτερο βάρος

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

και εµείς, κύριε Υπουργέ, και πιστεύω ότι πρέπει να τη λάβετε
σοβαρά υπ’ όψιν σας. Αναδεικνύει όχι µόνο την αδικία σε βάρος
κάποιων ανθρώπων που έδωσαν το υστέρηµά τους για να στηρίξουν τις οµολογίες του κράτους, αλλά προσβάλλουµε και τον θεσµικό ρόλο του κράτους. Αντίθετα στηρίζουµε τις ιδιωτικές τράπεζες µε όλα τα µέσα. Παρά το ότι έχουν δηµιουργήσει την κρίση, τις στηρίζουµε, για να αποθησαυρίζουν και να δηµιουργούν
τίτλους χωρίς πραγµατικά να λύνουν το πρόβληµα της χώρας.
Πρέπει, λοιπόν, να στηρίξουµε και τον θεσµικό ρόλο του κράτους, στηρίζοντας τους µικροοµολογιούχους και να δώσουµε µια
πραγµατικά βιώσιµη και ορατή λύση, γιατί είναι άδικο και εντελώς έξω από τη λογική της δεοντολογίας της λειτουργίας του
πολιτικού µας συστήµατος.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Εµείς ευχαριστούµε,
κύριε συνάδελφε. Βέβαια, ξέρετε, θα µε κατηγορήσουν οι Λαρισαίοι!
Τον λόγο έχει ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιώµατων κ. Αθανασίου.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να κάνω δύο νοµοτεχνικές βελτιώσεις.
Στην τροπολογία µε γενικό αριθµό 1986 και ειδικό 137/12-112014 –είναι ο οργανισµός του Υπουργείου µας- έχει παραλειφθεί
αριθµητικά το π.δ. 101/2014.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Δεν ακούµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κύριε Υπουργέ, µε
συγχωρείτε, αλλά δεν ακούγεστε. Πάντως θα διανεµηθούν.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, ζητώ τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Γιατί τον ζητάτε; Είναι
δυνατόν να πάρετε τον λόγο; Δεν γίνεται να πάρετε τον λόγο.
Πώς θα γίνει;
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, είµαι εισηγήτρια.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Δεν γίνεται. Από πού
απορρέει αυτό;
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Εδώ γίνονται τροπολογίες επί
τροπολογιών. Δώστε µου ένα λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεχίστε, κύριε Υπουργέ.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Έχει παραλειφθεί το
π.δ. 101/2014 στις παραγράφους 4,10,11,16 και 17.
Στο σχέδιο νόµου στον τίτλο του κεφαλαίου Δ’ Μέρος Α’ διαγράφονται οι λέξεις «και µεταβατικές».
Επίσης, στον τίτλο του κεφαλαίου Δ’ του Μέρους Β’ διαγράφονται οι λέξεις «και µεταβατικές διατάξεις».
Στο Παράρτηµα µε τίτλο «IV έντυπο», µετά τη λέξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ» προστίθεται ο λατινικός αριθµός «IV», δηλαδή 4, και στη
φράση «IV ΕΝΤΥΠΟ» διαγράφεται ο λατινικός αριθµός «IV», δηλαδή το 4 λατινικά.
Είναι εντελώς τεχνικά ζητήµατα.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιώµατων κ. Αθανασίου καταθέτει για τα Πρακτικά
τις προαναφερθείσες νοµοτεχνικές βελτιώσεις, οι οποίες έχουν
ως εξής:
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ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, για ένα λεπτό,
για µια ερώτηση. Παρακαλώ, είναι διαδικαστικό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κυρία Κωνσταντοπούλου, να διανεµηθούν πρώτα.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Μια ερώτηση θέλω να κάνω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Όχι, κυρία Κωνσταντοπούλου, παρακαλώ. Ούτε λόγο έχουµε να στεναχωριόµαστε…
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Δώστε µου τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Μα, δεν µπορείτε.
Επιτρέψτε µου, γιατί πρέπει τώρα να δηµιουργηθεί θέµα;
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Γιατί προκύπτει ζήτηµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Να σας πω κάτι. Κατ’
αρχάς δεν διανεµήθησαν. Να διανεµηθούν…
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Καλαντζή, δώστε µου τον
λόγο να σας ρωτήσω. Την ερώτηση φοβάστε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Εµένα ξέρετε δεν µε
ενοχλεί που δεν µε καλείτε «Πρόεδρο». Δόξα τω Θεώ, είµαι χορτάτος στη ζωή µου. Δεν µε πειράζει εµένα. Λέω, λοιπόν, αν έχετε
την καλοσύνη και µε όλη την ευπρέπεια που σας διακρίνει και µε
διακρίνει και µας διακρίνει όλους…
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, θα είχα ρωτήσει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ρωτήστε τον ιδιαιτέρως. Γιατί πρέπει να τον ρωτήσετε δηµόσια; Γιατί πρέπει τώρα
να τα χαλάµε; Δεν υπάρχει λόγος.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, γιατί δεν µε
αφήνετε για µισό λεπτό; Προκύπτει ζήτηµα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ: Γιατί δεν το επιτρέπει ο
Κανονισµός, γι’ αυτό!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Μα, σας παρακαλώ,
δηλαδή, δεν υπάρχει λόγος να ζητάτε τον λόγο τώρα!
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Μπορείτε να µε ενηµερώσετε
πότε προβλέπεται ότι η Αξιωµατική Αντιπολίτευση, διά της εισηγήτριάς της, θα τοποθετηθεί σε αυτές τις τροπολογίες οι οποίες
ήρθαν χθες, εκπρόθεσµα, και τώρα έρχονται τροπολογίες επί
τροπολογιών; Ενώ εµείς ζητήσαµε να αποσυρθούν οι εκπρόθεσµες τροπολογίες, σαν να µη συµβαίνει τίποτα…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ: Όταν θα λάβετε τον λόγο!
Κύριε Πρόεδρε, αυτό είναι καινοφανές!
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ που µιλάω χωρίς µικρόφωνο, ευχαριστώ πραγµατικά! Αυτό είναι αντίληψη για τη δηµοκρατία!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Όχι, δεν θα µιλήσετε,
να τελειώσετε! Μα, είναι δυνατόν τώρα να το κάνετε αυτό; Από
πού απορρέει; Δεν επιτρέπεται ένας άνθρωπος σαν κι εσάς, που
και έχει µελετήσει και έχει παιδεία, να το κάνει αυτό. Από πού
απορρέει ότι έχετε το δικαίωµα του λόγου ως εισηγήτρια; Από
πού;
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Απορρέει επειδή είµαι εισηγήτρια και είναι καινούργια συνεδρίαση, κύριε Πρόεδρε! Προκύπτει
από τον Κανονισµό!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ποιος το λέει ότι είναι
καινούργια συνεδρίαση;
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Το λέει ο Κανονισµός! Είναι η
τρίτη συνεδρίαση και οι συνεδριάσεις ξεκινούν µε τους εισηγητές!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Βλέπετε ότι ερµηνεύετε πράγµατα κατά το δοκούν; Σας παρακαλώ, δεν θέλω να
απαντήσω, γιατί δεν θέλω ούτε να σας στεναχωρήσω.
Παρακαλώ να διανεµηθούν οι νοµοτεχνικές βελτιώσεις και οι
διορθώσεις και αφού τις πάρουν οι κύριοι συνάδελφοι, µετά µπορούν να τοποθετηθούν.
Τον λόγο έχει η Βουλευτής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Μανωλάκου.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Πείτε µου ποια ώρα θα µου δώσετε τον λόγο! Θέλετε να µου ορίσετε ποια ώρα µπορούµε να
τοποθετηθούµε και να ρωτήσουµε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Μόλις ολοκληρωθεί ο
κατάλογος, θα πάρετε τον λόγο ως…
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ορίστε την ώρα!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Μόλις ολοκληρωθεί.
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Δεν ξέρω πόσοι έχουν γραφτεί, εγγράφονται συνέχεια. Βάσει
αυτού που συµφωνήσαµε όλοι µας και για να έχουν τη δυνατότητα να µιλήσουν όλοι οι συνάδελφοι…
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Εµείς δεν συµφωνήσαµε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ε, ωραία, κι επειδή
δεν συµφωνήσατε τι να κάνουµε; Η Βουλή αποφάσισε, έτσι λέει
η δηµοκρατία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, επιβάλετε
την τάξη επιτέλους!
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Δεν είναι έτσι η διαδικασία, σας
έθεσε ζήτηµα ο κ. Δρίτσας;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Παρακαλώ, η κ. Μανωλάκου έχει τον λόγο. Δεν επιτρέπεται να διακόπτετε την κ. Μανωλάκου.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Θα έπρεπε να ντρέπεστε! Πραγµατικά.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΣΣΗΣ: Θέλετε να ακούσετε κι άλλα πράγµατα,
κύριε Πρόεδρε;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ: Επιβάλετε την τάξη, κύριε
Πρόεδρε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Δεν θα την επιβάλω,
δεν χρειάζεται. Ο καθένας µας καταγράφεται.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ: Ό,τι προβλέπει ο Κανονισµός επιτέλους!
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Αυτό το προβλέπει ο Κανονισµός; Να κάνετε διάλογο, το προβλέπει ο Κανονισµός;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κυρία Μανωλάκου,
έχετε τον λόγο.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Αν υπάρχει ησυχία θα µιλήσω,
θέλω τις ίδιες συνθήκες µε όλους τους συναδέλφους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Παρακαλώ, να µην ξαναδιακόψει κανείς.
Ορίστε, κυρία Μανωλάκου.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Η Κοινοβουλευτική Οµάδα του
ΚΚΕ καταγγέλλει την προκλητική ενέργεια των πρυτανικών
αρχών και την επίθεση µε ΜΑΤ στους φοιτητές που πήγαιναν σε
προγραµµατισµένα µαθήµατα και σε δραστηριότητες των συλλόγων τους. Το δόγµα «νόµος και τάξη» στοχεύει στο χτύπηµα
των συλλογικών δράσεων και δεν πρέπει να περάσει. Η αντιλαϊκή
πολιτική Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κυβέρνησης στα ανώτατα
ιδρύµατα και τα ΤΕΙ, που υποβαθµίζει σπουδές και καταδικάζει
τους νέους σε µαζική ανεργία, θα βρει απάντηση στον γιορτασµό
για τον ξεσηκωµό του Πολυτεχνείου και την πορεία στην Αµερικανική Πρεσβεία. Εµείς καλούµε σε µαζική συµµετοχή.
Σε ό,τι αφορά τις τροπολογίες και ειδικά αυτήν την τροπολογία
για τη ρύθµιση χρεών, για την οποία τόσο πολύ υπερηφανεύεστε, λέµε ότι ρυθµίσεις χρεών που να εξυπηρετούν τα λαϊκά
στρώµατα ποτέ δεν έγιναν. Ήταν πάντα σε όφελος των τραπεζών, για την εξυγίανση του τραπεζικού χαρτοφυλακίου και την
ενίσχυση των µεγάλων επιχειρήσεων, που πολλές φορές µέτοχος ήταν και η ίδια η τράπεζα, ευνοώντας τη συγκέντρωση κεφαλαίου.
Δεν αποτελεί εξαίρεση και η σηµερινή τροπολογία για τα κόκκινα δάνεια. Το επιβεβαιώνουν εξάλλου οι όροι και οι προϋποθέσεις, που αφορούν ουσιαστικά µόνο βιώσιµες επιχειρήσεις, ενώ
οι τράπεζες, αποκλειστικά και µόνο, θα αποφασίζουν να γίνει
ρύθµιση ή διαγραφή υπό διαφορετικούς όρους. Ή ακόµα θα
αποφασίζουν και να αρνηθούν το αίτηµα του οφειλέτη.
Φυσικά, δεν έχουν χασούρα οι τράπεζες µε αυτήν τη διαδικασία. Αντίθετα, θα απολαύσουν φορολογικά µπόνους και εκπτώσεις, που βεβαίως θα βγουν από τον προϋπολογισµό, δηλαδή
από τις πλάτες του λαού. Είναι καθαρό ποιοι θα χάσουν και ποιοι
θα κερδίσουν.
Σφίγγει ακόµα περισσότερο η θηλιά των τραπεζών στους αυτοαπασχολούµενους, προκειµένου να ενταχθούν στις όποιες
ρυθµίσεις, αφού το νοµοσχέδιο δεν προβλέπει κούρεµα των τεράστιων χρεών τους, δεν δίνει ανακούφιση σε αυτούς που δανείστηκαν κεφάλαιο κίνησης µέσω του ΤΕΒΕ, µε εγγύηση δηµοσίου, ούτε βέβαια συµπεριλαµβάνονται καταναλωτικά δάνεια που
τα έκαναν χρήση για ανάγκες της µικροεπιχείρησης ή του µικροµάγαζου.
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Όµως, και στους αγρότες δώδεκα χιλιάδες δάνεια βρίσκονται
στην «κακή» ΑΤΕ, δηλαδή στο δηµόσιο και στην Τράπεζα Πειραιώς. Αρκετά απ’ αυτά τα δάνεια αφορούν την κτηνοτροφία και
την πτηνοτροφία και δόθηκαν για την περίοδο της νόσου των
τρελών αγελάδων και της γρίπης των πτηνών µε εγγύηση του ελληνικού δηµοσίου, αντί να δοθούν αποζηµιώσεις για απώλεια εισοδήµατος.
Εάν αυτά τα δάνεια δεν εξυπηρετηθούν, οι εγγυήσεις θα καταπέσουν σε βάρος του δηµοσίου. Γι’ αυτό, τα δάνεια µε εγγυητή
το δηµόσιο για αυτοαπασχολούµενους και αγρότες τα συζητάτε,
χειροτερεύοντας όµως κατά πολύ τους όρους, κυρίως βάζοντας
εγγυήσεις και αυτήν τη µικρή περιουσία, που σε µια δυσκολία
αποπληρωµής ρισκάρουν να τη χάσουν, αφού προβλέπονται
πολλαπλά µέτρα εξασφάλισης της αποπληρωµής προς τις τράπεζες, όπως λειτουργική αναδιάρθρωση µε περικοπές δαπανών,
ανταλλαγή χρέους µε µετοχικό κεφάλαιο, εθελοντική παράδοση
ενυπόθηκου ακινήτου κ.λπ.. Ουσιαστικά, ο αυτοαπασχολούµενος
και ο µικροεπαγγελµατίας που θα καταφέρουν να ενταχθούν στις
διατάξεις του νόµου καθίστανται πραγµατικά δέσµιοι των τραπεζών. Είναι, λοιπόν, το άλλοθί σας για πλειστηριασµούς που θα
ακολουθήσουν από το 2015.
Μάλιστα, εµείς σας λέµε ότι υπήρξαν και εκφοβισµοί και διώξεις και καταδίκες των αγροτών για ληξιπρόθεσµα χρέη σε δίκες
και καταδίκες αγροτών που δεν είχαν τη δυνατότητα να πληρώσουν δάνεια προς την παλιά ΑΤΕ, ήταν δηλαδή µη εξυπηρετούµενα, που είχαν περάσει στην υπό εκκαθάριση «κακή» ΑΤΕ, δηλαδή στο δηµόσιο. Υπάρχουν καταδίκες και στην Καρδίτσα, όπου
αγρότης καταδικάστηκε σε δεκαοκτώ µήνες φυλάκιση, ενώ τα
κλητήρια συνεχίζονται µε αµείωτη ένταση και σε άλλες περιοχές.
Υπήρξαν, επίσης, απειλές για τα ληξιπρόθεσµα, να µεταβιβαστούν σε τέσσερις εισπρακτικές εταιρείες, πράγµα προκλητικό,
απαράδεκτο, παράτυπο. Το ΚΚΕ έκανε ερώτηση, αλλά απάντηση
από το Υπουργείο Οικονοµικών εδώ και δέκα µήνες δεν έχουµε
πάρει.
Ταυτόχρονα, υπάρχουν απειλές για συµψηφισµούς ληξιπρόθεσµων οφειλών προς τον ΟΓΑ µε τις κοινοτικές επιδοτήσεις.
Μπορεί να το πήρατε πίσω, όµως το κάνετε αυτές τις ηµέρες και
ήδη έχετε προχωρήσει σε συµψηφισµό µε οφειλές των ΤΟΕΒ.
Χθες ή προχθές δόθηκε το 50% των ενισχύσεων που δικαιούνται
οι αγρότες και είχαν τροµακτικές παρακρατήσεις, πράγµα παράνοµο, προκλητικό και το καταγγέλλουµε. Να ξέρετε, όµως, ότι
και η αγροτιά δεν θα µείνει µε σταυρωµένα χέρια.
Τελικά, δυνατότητες ρυθµίσεων δίνετε µόνο στους µεγάλους
επιχειρηµατίες, που πανηγυρίζουν και χαίρονται. Όµως, λύση
δεν δίνουν και οι προτάσεις που έγιναν από τα άλλα κόµµατα,
ούτε η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, που δεν αµφισβητεί τα κέρδη των
τραπεζών και σε καµµία περίπτωση δεν ξεκαθαρίζει ότι δεν θα
γίνουν διαγραφές σε υπερχρεωµένα λαϊκά νοικοκυριά, τη στιγµή
που έχει γίνει κούρεµα σε µισθούς, συντάξεις, αποθεµατικά
ασφαλιστικών ταµείων κ.ο.κ..
Τα υπερχρεωµένα στρώµατα έχουν ανάγκη από άµεσα µέτρα
ανακούφισης από τη θηλιά των τραπεζών, τέτοια που περιέχονται στην πρόταση νόµου του ΚΚΕ, που αφορά συνολική ρύθµιση,
µε διαγραφή τόκων και τόκων υπερηµερίας, διαγραφή του 50%
του χρέους για δάνεια µέχρι 200.000 ευρώ για στεγαστικά δάνεια
και µέχρι 30.000 ευρώ για καταναλωτικά, πάγωµα πληρωµών για
τους άνεργους και όσο διαρκεί η κρίση, διαγραφή των χρεών των
φτωχών ΕΒΕ και των αγροτών κατά 50% αν έχει κλείσει η επιχείρηση και κατά 30% αν συνεχίζει για δάνεια µέχρι 300.000 ευρώ,
παύση αναγκαστικών εκτελέσεων σε βάρος αυτών των δανειοληπτών.
Ωστόσο, λέµε ότι µονόδροµος για τα λαϊκά στρώµατα είναι η
οργάνωση της πάλης τους, η ανάπτυξη του συνδικαλιστικού κινήµατος και η συγκρότηση πλατιάς συµµαχίας, που θα παλεύει
για την ανάκτηση των απωλειών των τελευταίων ετών αλλά και
την απόσπαση νέων κατακτήσεων και θα ανοίγει τον δρόµο για
την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών, βεβαίως µε αποδέσµευση
από την Ευρωπαϊκή Ένωση και διαγραφή του χρέους και µε εργατική λαϊκή εξουσία.
Βέβαια, επειδή είναι παρών και ο Υπουργός Ανάπτυξης, θα
ήθελα να τοποθετηθώ πολύ γρήγορα στην τροπολογία που µε-
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ταθέτει δύο µήνες την κατάργηση των Οργανισµών Λαϊκών Αγορών. Ήδη ο οργανισµός έχει καταργηθεί, διαλύθηκε. Οι ογδόντα
δύο υπάλληλοι είναι στον αέρα και απλήρωτοι για δύο µήνες,
κύριε Υπουργέ.
Να πω ότι εµείς καταψηφίσαµε τον νόµο για τις λαϊκές αγορές
και µάλιστα συµφωνούµε µε τους λαϊκατζήδες και είµαστε αντίθετοι µε τη διαδικασία ανανέωσης των αδειών όπως γίνεται, δηλαδή απαίτηση για φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα.
Είναι εξωφρενικά προκλητικό. Δεν εφαρµόζεται σε κανέναν άλλο
κλάδο και οδηγεί σε βίαιη έξοδο από το επάγγελµα. Τουλάχιστον
αυτό πρέπει να το αλλάξετε άµεσα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ευχαριστούµε.
Ο κ. Κουίκ έχει τον λόγο.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ.
Δεν θα κάνω απλά τη χρήση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου
στο τετράλεπτό µου, αλλά επειδή εδώ είναι ο Υφυπουργός κ. Γιακουµάτος, θέλω να του µεταφέρω –εννοώντας ότι βεβαίως θα
στηρίξουµε την τροπολογία που αφορά τις λαϊκές αγορές- την
παράκληση εκ µέρους της Περιφέρειας Ανατολικής ΜακεδονίαςΘράκης στην Περιφέρεια και προσωπικά του κ. Παυλίδη του Περιφερειάρχη, να ληφθεί µία µέριµνα γι’ αυτούς τους µικροπαραγωγούς, οι οποίοι βγάζουν την πατατούλα τους ή βγάζουν το κερασάκι τους και πρέπει να πουλήσουν.
Υπ’ όψιν, κύριε Υπουργέ, ότι έχουµε ένα ορόσηµο, τις 15 του
Μαΐου. Οι άδειες που έληξαν πριν δεν ανανεώνονται, οι άδειες
που λήγουν µετά τις 15 Μαΐου ανανεώνονται. Καλό θα είναι σε
εποχές κρίσης αυτοί οι άνθρωποι τη µικροπραγµάτεια τους να
µπορούν να την πουλήσουν.
Το δεύτερο. Επειδή είστε του Υπουργείου Ανάπτυξης και έχει
να κάνει βεβαίως µε το Υπουργείο του κ. Βρούτση, κάντε ό,τι
µπορείτε για τη Θράκη σε ό,τι αφορά το 12%.
Από το 2010 δεν καταβάλλεται αυτή η ενίσχυση, η οποία
αφορά το εργατικό δυναµικό της Θράκης, µε αποτέλεσµα να
έχουµε σοβαρές εµπλοκές και ζητήµατα.
Επαναλαµβάνω ότι και τα δύο είναι αιτήµατα της περιφέρειας,
όπου είµαι και περιφερειακός σύµβουλος.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Μισό λεπτό, γιατί νοµίζω ότι δεν τον έχουν ενηµερώσει σωστά τον κ. Κουίκ.
Για να σας βοηθήσω, το 12%, µέχρι το 2010, µετά από πολλές
προσπάθειες τα τελευταία τρία χρόνια, από το 2006 και µετά,
ίσχυε για όλους τους νοµούς της περιφέρειας, δηλαδή Έβρο,
Ροδόπη, Ξάνθη, Καβάλα και Δράµα.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Ισχύει για όλους τους
νοµούς, ακριβώς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Από την 1η του 2010
κατά περίεργο και «µη νόµιµο» νόµο και έξω από κάθε περιφερειακή αντίληψη, συνείδηση και συµπεριφορά, ισχύει µόνο για
τους τρεις νοµούς της Θράκης –και καλώς-, αλλά δεν ισχύει για
τους άλλους νοµούς.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Συµφωνώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Σας ενηµερώνω ότι
από τον Ιούνιο του 2012, αφότου είχαµε τη νέα σύνθεση της Βουλής, προσπαθώ να εναρµονιστεί αυτό και να γίνει το ίδιο -και
ξέρω ότι είστε σύµφωνος, το έχουµε συζητήσει- για έναν λόγο,
ότι η περιφερειακή αντιµετώπιση πρέπει να ισχύει για όλους τους
νοµούς.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Άρα να πάρουν τα
λεφτά τους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ό,τι ισχύει στον
Έβρο, πρέπει να ισχύει και στο Νευροκόπι. Ό,τι ισχύει στη Σαµοθράκη, πρέπει να ισχύει και στη Θάσο.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Σωστό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Άρα, λοιπόν, είναι
πολύ εύστοχη η παρατήρησή σας, πρέπει συνολικά να αντιµετωπισθεί το θέµα και να δοθεί επιτέλους λύση.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Βεβαίως.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Δεν µπορεί να υπάρχει διαφορετική αντιµετώπιση στην ίδια περιφέρεια, στους ίδιους
νοµούς.
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Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ. Γιακουµάτος έχει τον λόγο.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας): Κύριε Πρόεδρε, άκουσα µε µεγάλη προσοχή τη θέση του κ. Κουίκ, Βουλευτή των Ανεξρτήτων Ελλήνων.
Έχει πάρα πολύ δίκιο, αλλά, αν, αγαπητέ φίλε, κοιτάξετε την τροπολογία µε γενικό αριθµό 1946 και ειδικό 128 του Υπουργείου,
θα δείτε ότι παρατείνουµε τον Οργανισµό Λαϊκών Αγορών να µεταφερθεί µέχρι τις 31-12-2014 και οι άδειες ισχύουν µέχρι τον
Μάρτη του 2015, για να µπορέσει µέσα σε τρεις µήνες η περιφέρεια να δώσει τις νέες άδειες. Άρα, λοιπόν, αυτό που λέτε δεν
ισχύει, δεν είναι κανείς στον αέρα.
Η κ. Διαµαντάκου…
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Μανωλάκου.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας): Κυρία Μανωλάκου, συγγνώµη, αν και Διαµαντάκου είναι πιο καλό.
Λοιπόν, κυρία Μανωλάκου, πρώτον, δεν έχει καταργηθεί ο
ΟΛΑΑ. Ο Οργανισµός Λαϊκών Αγορών παραµένει. Λειτουργούσε
µέχρι τις 31 του µηνός. Αυτές τις επτά-οκτώ ηµέρες υπήρχε το
πρόβληµα µε την τροπολογία…
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Τον κλείσανε.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας): Λαµπρό πεδίο για το Κοµµουνιστικό
Κόµµα Ελλάδας να ψηφίσει την τροπολογία, όπως έχετε δεσµευτεί και στους συνδικαλιστές σας, που έχουν έρθει και µε έχουν
βρει κι, αν θέλετε τα ονόµατά τους, είναι στη διάθεσή σας.
Δεν είναι δυο µήνες απλήρωτοι, κυρία συνάδελφε. Είναι επτά
µέρες. Τη Δευτέρα θα πληρωθούν. Είναι µόνο επτά µέρες. Πληρώθηκαν µέχρι τις 31 Οκτωβρίου. Είναι τώρα επτά µέρες που
υπάρχει το κενό. Το κενό αυτό µε το που θα κατατεθεί σήµερα
και θα ψηφιστεί η τροπολογία δεν θα υπάρχει και τη Δευτέρα
πρωί, πρωί θα πληρωθούν. Υπερβολές! Χάνεις και το δίκιο σου!
Ευχαριστώ πολύ.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Στην ουσία δεν απαντάτε. Φορολογική ενηµερότητα και ασφαλιστική!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ευχαριστούµε πολύ.
Κύριε Δαβάκη, έχετε τον λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, το πολύ σηµαντικό
νοµοσχέδιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης έχει καταστεί όχηµα άλλων πολύ σοβαρών νοµοθετικών πρωτοβουλιών,
οι οποίες εν είδει τροπολογιών έρχονται στην Αίθουσα αυτή.
Στον λίγο χρόνο τον οποίο έχω, θα µιλήσω για δύο από αυτές,
όπως είναι εκείνη των κόκκινων δανείων και εκείνη που αφορά
την απόδοση µέρους των αποδοχών των στελεχών των Ενόπλων
Δυνάµεων και των Σωµάτων Ασφαλείας.
Το γεγονός ότι η Κυβέρνηση φέρνει στη Βουλή τη ρύθµιση για
τα κόκκινα δάνεια αποδεικνύει τη θέλησή της να δώσει ώθηση
στην οικονοµία ξεκινώντας από τη ραχοκοκαλιά της οικονοµίας
µας, που είναι οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις.
Με µεγάλη χαρά, λοιπόν, όλοι την υποδεχόµαστε γιατί επιλύει
έναν γόρδιο δεσµό. Θα ήθελα σε αυτό το σηµείο να αναφερθώ
ειδικότερα σε δάνεια τα οποία έχουν πάρει διάφορες επιχειρήσεις των λεγόµενων πυροπλήκτων νοµών, που κατ’ εξακολούθηση λέγονται «πυρόπληκτα δάνεια. Πρόκειται για εκείνα τα
δάνεια που πήραν πολλές περιοχές της χώρας, όπως και ο τόπος
µου, ο Νοµός Λακωνίας, αλλά και άλλες περιοχές που από το καλοκαίρι του 2007 και µετά είχαν πληγεί από την πύρινη λαίλαπα.
Πολλές φορές το έχουµε επισηµάνει αυτό και θεωρώ ότι τώρα
ήρθε η ώρα να δοθεί µια διευκρίνιση -ή καλύτερα µια λύση- όσον
αφορά τα δάνεια εκείνα που έχουν δοθεί µε την εγγύηση του ελληνικού δηµοσίου και εκείνα που έχουν δοθεί χωρίς την εγγύηση
του ελληνικού δηµοσίου.
Πιστεύω ότι αυτήν τη στιγµή η πολιτική ηγεσία πρέπει να το
ξεκαθαρίσει. Θεωρώ ότι κατά τούτο είναι η ώρα που µπορεί να
διαλευκάνει και αυτήν την υπόθεση.
Επίσης, θετική εξέλιξη αποτελεί το γεγονός ότι στη ρύθµιση
αυτή περιλαµβάνονται και τα αγροτικά δάνεια που βρίσκονται
στο «κακό» λεγόµενο κοµµάτι της Αγροτικής Τραπέζης. Αποτελούσε και αυτό ένα µεγάλο πρόβληµα, που προέκυψε ύστερα
από την πώληση της Αγροτικής Τράπεζας. Πολλοί αγρότες –το

1581

γνωρίζουµε όλοι, ιδιαίτερα οι συνάδελφοι της ελληνικής περιφέρειας- προσπαθούσαν να βγάλουν άκρη για το τι έχει συµβεί µε
το δάνειό τους και ερχόντουσαν σε απευθείας διαπραγµάτευση
µε τον εκκαθαριστή της Αγροτικής Τράπεζας. Καταλαβαίνετε
τώρα σε ποια «ισότιµη» θέση βρίσκεται ο εκκαθαριστής µε έναν
αγρότη, ο οποίος προσπαθεί να διαπραγµατευθεί για το δάνειό
του.
Επίσης, οφείλουµε να επισηµάνουµε το εξής: Ενώ στη ρύθµιση
προβλέπονται διαγραφές απαιτήσεων ως προς το κεφάλαιο και
τους στόχους, εντούτοις δεν υπάρχει πρόβλεψη για ένα µικρότερο επιτόκιο, τουλάχιστον για τα πρώτα χρόνια της ρύθµισης,
που είναι και τα πιο δύσκολα. Αυτό πρέπει να βελτιωθεί, αν και
υπάρχουν περιθώρια να γίνει.
Έχω την αίσθηση ότι πολλοί εκ των συνεργατών των Υπουργών -δεν είναι µόνο του κ. Αθανασίου, αλλά και του Υπουργού
Οικονοµικών- θα σηµείωσαν αυτά που λέµε, γιατί είναι πολύ σηµαντικά και κατά τούτο θα πρέπει να εφαρµοστούν ή εν πάση περιπτώσει να εξεταστούν.
Επίσης, το γεγονός ότι η τροπολογία αναφέρει ότι «είναι στη
διακριτική ευχέρεια της τράπεζας να καθορίσει τους όρους της
ρύθµισης και να αρνηθεί τη ρύθµιση ή και τη διαγραφή», προκαλεί προβληµατισµό σε όλους µας, δεδοµένου ότι και οι τράπεζες
κοιτώντας το συµφέρον τους δεν θα δεχθούν εύκολα µεγάλες
διαγραφές οφειλών. Για τον σκοπό αυτό θα πρέπει να πιεστούν,
ώστε να συναινέσουν σε µια ουσιαστική εφαρµογή της ρύθµισης,
διότι διαφορετικά αυτή η νοµοθετική πρωτοβουλία θα µείνει κενό
γράµµα.
Νοµίζω ότι η πρόθεση των συντακτών αυτής της πρωτοβουλίας κάθε άλλο παρά αυτό είναι. Η προχθεσινοβραδινή σύσκεψη
στο Μέγαρο Μαξίµου των τεσσάρων εκπροσώπων των συστηµικών τραπεζών µε την Κυβέρνηση δείχνει πράγµατι την ουσιαστική διάθεση να επέλθει µια ξεκάθαρη λύση πάνω στο ζήτηµα
αυτό.
Είµαστε σίγουροι ότι αυτές οι νοµοθετικές πρωτοβουλίες θα
συνεχιστούν και θα στηριχθούν, για να επιβραβευθούν από τον
µικροµεσαίο επιχειρηµατικό κόσµο, ο οποίος άντεξε στις δύσκολες οικονοµικές συνθήκες.
Προς αυτήν την κατεύθυνση κινείται και η ενεργοποίηση του
Ελληνικού Επενδυτικού Ταµείου, τα κεφάλαια του οποίου θα
µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν τόσο για την αναχρηµατοδότηση υφισταµένων ταµείων για κεφάλαια κίνησης που έχουν
δοθεί από τις τράπεζες στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις όσο και
σε καινούργια δάνεια.
Επίσης, πρέπει να προχωρήσει η πρόταση, η οποία προ καιρού
είχε λεχθεί εδώ, για την επιδότηση των επιτοκίων δανεισµού από
το ΕΣΠΑ, ώστε να ανακουφιστούν οι επιχειρήσεις από τα µεγάλα
επιτόκια δανεισµού. Είναι µία πρόταση του απελθόντος Υπουργού Ανάπτυξης κ. Δένδια.
Αν προχωρήσουν όλα αυτά, κύριοι Υπουργοί, µε την αύξηση
της ρευστότητας στην αγορά, την ελάφρυνση της φορολογίας,
τις µειωµένες ασφαλιστικές εισφορές, τα νέα προγράµµατα
ΕΣΠΑ, θέλω να πιστεύω ότι µια ευοίωνη προοπτική θα υπάρξει
για την ελληνική οικονοµία.
Όσον αφορά τη µερική αποκατάσταση των αποδοχών των στελεχών των Ενόπλων Δυνάµεων και των Σωµάτων Ασφαλείας,
είναι βέβαιον ότι συνηγορούµε προς αυτήν την κατεύθυνση,
παρά την κατά το ήµισυ ικανοποίησή τους.
Οι άνθρωποι αυτοί, όπως πολλές φορές έχει λεχθεί, επιτελούν
τον ουσιαστικότερο και σηµαντικότερο ρόλο που µπορεί επίσηµη
διοικητική αρχή να υπηρετήσει σε αυτόν τον τόπο. Προάγουν την
ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών, του ελληνικού λαού και την
ασφάλεια, την ανεξαρτησία και την εδαφική ακεραιότητα του ελληνικού µας χώρου. Νοµίζω ότι τους χρωστάµε πάρα πολλά.
Πολλά από αυτά δεν αποτιµώνται µόνο σε οικονοµικά µεγέθη. Εν
πάση περιπτώσει, αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να ζουν και µε οικονοµικά µεγέθη.
Είναι τεράστιες οι περικοπές τις οποίες έχουν υποστεί τα τελευταία χρόνια. Οι άνθρωποι αυτοί υπέστησαν, πέραν όλης της
άλλης ελληνικής κοινωνίας, την µεγαλύτερη περικοπή των εισοδηµάτων τους. Έρχεται σήµερα η Κυβέρνηση -όπως είχε πει και
ο Πρωθυπουργός πριν από µερικούς µήνες στην Έκθεση της
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Θεσσαλονίκης- να αποκαταστήσει το απολεσθέν εισόδηµά τους.
Θα ήθελα, λοιπόν, να τοποθετηθώ σε ένα επιµέρους ζήτηµα
του επιδόµατος θέσης υψηλής ή αυξηµένης ευθύνης στον βαθµό
του ταξιάρχου και άνω. Το επίδοµα υψηλής ευθύνης από την 11-2010 µέχρι σήµερα έχει υποστεί τρεις αλλεπάλληλες µειώσεις.
Έχουµε το περίεργο φαινόµενο ότι η βάση υπολογισµού της
σύνταξης στρατιωτικών µέχρι και του βαθµού του συνταγµατάρχη να υπολογίζεται στο επίδοµα των 176 ευρώ, ενώ για τον ανώτερο βαθµό του ταξιάρχου και πέρα να υπολογίζεται σε χαµηλότερο επίδοµα θέσης, στα 149,71 ευρώ.
Θεωρούµε ότι το επίδοµα θέσης υψηλής ή αυξηµένης ευθύνης
ταξιάρχων και άνω δεν µπορεί να είναι κάτω από τα 176 ευρώ,
για αυτονόητους τυπικούς αλλά και ουσιαστικούς και ηθικούς αν θέλετε - λόγους.
Αυτό τα αίτηµα µου έχει τεθεί από την Πανελλήνια Οµοσπονδία Στρατιωτικών. Έχει τεθεί και στο Υπουργείο Οικονοµικών σε
συγκεκριµένο χρόνο. Το Υπουργείο Οικονοµικών είχε δεσµευτεί
ότι εξετάζεται προς τη θετική κατεύθυνση και η δική µου
παρέµβαση τη στιγµή αυτή συνηγορεί προς την κατά το δυνατόν
ικανοποίηση αυτού του αιτήµατος.
Πρέπει να αντιληφθούµε ότι όταν λέµε «επίδοµα υψηλής ή
αυξηµένης ευθύνης» σε χώρους εργασίας όπως είναι οι Ένοπλες
Δυνάµεις και τα Σώµατα Ασφαλείας, αυτό αφορά µια ευθύνη η
οποία αυξάνεται κατά τη διέλευση των βαθµών προς τα άνω.
Κλείνοντας, θα ήθελα να τοποθετηθώ σε ένα ζήτηµα, το οποίο
αρχίζει να ερεθίζει συναδέλφους Βουλευτάς, σχετικά µε την
περιρρέουσα ατµόσφαιρα που ανοίγεται πλέον από την Κυβέρνηση, ώστε να σηκωθεί αυτό το βαρύ κλίµα το οποίο συνέχει την
ελληνική κοινωνία της οικονοµικής κρίσης µε αυτού του είδους
τις πρωτοβουλίες τις οποίες κάνει. Πρόκειται για πρωτοβουλίες
οι οποίες δείχνουν ότι στο βάθος του δρόµου υπάρχει ελπίδα.
Αυτή η ελπίδα έχει δηµιουργηθεί κατά βάσιν από τις θυσίες του
ελληνικού λαού.
Αυτές οι πρωτοβουλίες, λοιπόν, συναδέλφων αφορούν τους
οµολογιούχους. Η πρωτοβουλία έχει προέλθει από τους συναδέλφους της Δηµοκρατικής Αριστεράς και άλλων κοµµάτων,
όπως και από επιµέρους άλλους συναδέλφους του κόµµατός
µου.
Οι οµολογιούχοι, όπως όλοι γνωρίζουµε, ενεπιστεύθησαν σε
συγκεκριµένη χρονική στιγµή το ελληνικό κράτος, έδωσαν τις
µικροοικονοµίες τους στο ελληνικό κράτος και το ελληνικό δηµόσιο ήρθε και κούρεψε -µαζί µε όλη εκείνη τη διαδικασία των
κουρεµάτων- αυτές τις θυσίες που µε αίµα και ιδρώτα είχαν
συγκεντρώσει στις τράπεζες.
Είναι περίπου δεκαπέντε χιλιάδες Έλληνες πολίτες, µε ό,τι
αυτό συνεπάγεται πολλαπλασιαστικά για τις οικογένειές τους,
και νοµίζω ότι πρέπει από αυτήν τη διαδικασία να διαφανεί µια
πρόθεση ελπίδας προς αυτούς τους ανθρώπους αλλά και µία
πρόθεση λύσης αυτού του προβλήµατος, το οποίο επί τόσα
χρόνια αυτοί υφίστανται.
Επίσης, κλείνοντας, θα ήθελα να πω ότι πρέπει να κοιτάξει και
ο παρών Υπουργός Ανάπτυξης, τον οποίο συγχαίρω για την ανάληψη των καθηκόντων του, τον ν. 4235 που ρύθµιζε τα κόκκινα
αγροτικά δάνεια, έναν νόµο τον οποίο έχουµε ψηφίσει πριν από
περίπου έναν χρόνο στις 30 Ιανουαρίου 2014, ο οποίος ακόµη
δεν έχει εφαρµοστεί. Νοµίζω ότι πρέπει, επιτέλους, να ενεργοποιηθεί και αυτό το συγκεκριµένο νοµοθέτηµα, προκειµένου να
συντεθεί και να προστεθεί µε τη γενικότερη θετική πρωτοβουλία
της Κυβέρνησης όσον αφορά τα κόκκινα επιχειρηµατικά δάνεια.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Επειδή µίλησε ο συνάδελφος ο κ. Δαβάκης, παίρνω αφορµή
και λέω ότι είναι εγγεγραµµένοι άλλοι σαράντα πέντε συνάδελφοι. Καλό είναι να χρησιµοποιούµε και να καταναλώνουµε σωστά
τον χρόνο µας, ώστε να µπορέσουν να µιλήσουν όλοι. Διότι νοµίζω ότι κανένας δεν σκέφτεται και δεν θέλει να µιλήσει αυτός
και να µη µιλήσει κάποιος άλλος.
Έχει ζητήσει τον λόγο ο κύριος Υπουργός. Του ζήτησα, όµως,
κύριε Κοντονή, να µιλήσετε εσείς. Ο κύριος Υπουργός θα µιλήσει
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µετά από εσάς.
Ορίστε, κύριε Κοντονή, έχετε τον λόγο.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Από σήµερα το πρωί η Κυβέρνηση δεν βρίσκεται απλά εκτεθειµένη, αλλά γελοιοποιείται στο πανελλήνιο µε τις νοµοθετικές
πρωτοβουλίες τις οποίες παίρνει. Δεν γελοιοποιείται η Κυβέρνηση απλά και µόνο, αλλά γελοιοποιούνται όλα τα κυβερνητικά
στελέχη που επί δέκα µέρες τώρα διακήρυτταν από τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης ότι ο νόµος περί των εκατό δόσεων είναι
νόµος του κράτους και ότι θα εφαρµοστεί από το «άλφα» µέχρι
το «ωµέγα».
Γελοιοποιούµενη βαίνει η Κυβέρνηση και αποδεικνύεται το αυτονόητο: Όχι µόνο δεν µπορεί να εφαρµόσει την εξαγγελθείσα
πολιτική της, αλλά δεν µπορεί να εφαρµόσει ούτε καν τους νόµους που η ίδια έχει ψηφίσει. Αυτή είναι η εικόνα της Κυβέρνησης.
Αυτήν την εικόνα η Κυβέρνηση σήµερα προσπάθησε να την
αναιρέσει ή να την κρύψει µε κάτι άθλιο και ελεεινό: να βάλει τα
ΜΑΤ στο κτήριο της Νοµικής να επιτεθούν σε φοιτητές, οι οποίοι
είτε προσέρχονταν να παρακολουθήσουν µαθήµατα στη σχολή
τους είτε, εφαρµόζοντας αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων,
προσήλθαν στη σχολή για να εφαρµόσουν τις αποφάσεις των
συλλογικών οργάνων.
Η δηµοκρατία, κύριοι της Κυβέρνησης, έχει θέση στα πανεπιστήµια για εσάς; Οι φοιτητικοί σύλλογοι, τα διοικητικά συµβούλια
των φοιτητικών συλλόγων έχουν λόγο και µπορούν να αποφασίζουν;
Αυτό, µάλιστα, το κάνετε αυτές τις µέρες, που έρχεται ο εορτασµός του Πολυτεχνείου, ακριβώς γιατί γνωρίζετε καλά ότι το
φοιτητικό κίνηµα και οι φοιτητικοί σύλλογοι δεν πρόκειται να σκύψουν το κεφάλι. Δεν πρόκειται να σκύψουν το κεφάλι όχι µόνο
στην τακτική της βίας, την οποία θέλετε να εφαρµόσετε στα πανεπιστήµια, αλλά και σε αυτό που είναι ο στόχος σας: η ιδιωτικοποίηση της ανώτατης εκπαίδευσης.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το φοιτητικό κίνηµα και οι φοιτητικοί σύλλογοι έχουν δώσει δείγµατα γραφής σε αυτήν την κοινωνία µε την ανιδιοτέλειά τους, τον ροµαντισµό τους και την
αγωνιστικότητά τους. Αυτά θα τα βρίσκει µπροστά της κάθε
εξουσία που φαλκιδεύει τα λαϊκά συµφέροντα και τα συµφέροντα του φοιτητικού κόσµου.
Η πανεπιστηµιακή κοινότητα θα δώσει απαντήσεις και θα τις
δώσει σε όλα τα επίπεδα. Μη νοµίζετε ότι µε τα ΜΑΤ θα τροµοκρατήσετε τους φοιτητές. Μη νοµίζετε ότι θα καταστείλετε το
φοιτητικό κίνηµα. Η απάντηση θα είναι η ίδια, όπως ήταν στο Πολυτεχνείο, όπως ήταν στον ν. 815, όπως ήταν στον Κοντογιαννόπουλο, όπως ήταν στη Διαµαντοπούλου. Το φοιτητικό κίνηµα
είναι εδώ και παλεύει.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ακούσαµε σήµερα για άλλη µια
φορά τον λόγο του διχασµού. Τους «κακούς» Έλληνες σήµερα
αντικατέστησαν οι «σωστοί» φοιτητές. Αυτό είναι το µήνυµα της
Κυβέρνησης. Επειδή δεν µπορεί αλλιώς να πολιτευθεί και να αντιπαρατεθεί µε τους πολιτικούς της ανταγωνιστές, προσπαθεί να
ρίξει το δηλητήριο και το φαρµάκι του διχασµού. Αυτό έχετε να
προσφέρετε και τίποτα άλλο.
Όσον αφορά το νοµοσχέδιο, ήταν ατυχέστατη η έµπνευσή
σας, κύριε Υπουργέ της Δικαιοσύνης, να µιλήσετε για τις ελληνικές φυλακές, όχι µόνο γιατί υπάρχει σωρεία αποφάσεων που καταδικάζουν τη χώρα µας στα ευρωπαϊκά δικαστήρια, αλλά γιατί
υπάρχουν αποφάσεις ακόµα και ελληνικών δικαστηρίων που δεν
καταδικάζουν δραπέτη των φυλακών, επειδή αναγνωρίζουν ότι
οι ελληνικές φυλακές έχουν γίνει κολαστήριο.
Αυτά, λοιπόν, τα πράγµατα θα έπρεπε να σας απασχολήσουν
σοβαρά σήµερα, στην παρούσα συνεδρίαση για το νοµοσχέδιο.
Είναι ευτελισµός της κοινοβουλευτικής διαδικασίας αυτό που
συµβαίνει µε τις τροπολογίες, να έχουµε τροπολογίες επί τροπολογιών και αυτό εσείς το λέτε δηµοκρατία και µε αυτό εσείς
λέτε ότι υπερασπίζεστε τα κοινοβουλευτικά ήθη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχετε καταθέσει µία τροπολογία
–στην ουσία νόµο- σχετικά µε τα κόκκινα δάνεια και µάλιστα τα
κόκκινα δάνεια των επιχειρήσεων. Θέλουµε να σας πούµε ότι τα
κόκκινα δάνεια αποτελούν την παγίδα που δεσµεύει στην ουσία
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την πραγµατική οικονοµία.
Ο τρόπος και η διαδικασία που επιλέξατε της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών αποδείχθηκε ότι δεν µπορεί να αποκαταστήσει τη ρευστότητα. Η πραγµατική οικονοµία δεν µπορεί να βγει
από την κρίση αν δεν αντιµετωπιστεί το ζήτηµα της υπερχρέωσης. Για να αντιµετωπιστεί το ζήτηµα της υπερχρέωσης, να αντιµετωπιστεί το ιδιωτικό χρέος, όπως άλλωστε και το δηµόσιο
χρέος, είναι απαραίτητο να αναδιαρθρωθεί, δηλαδή να κουρευτεί.
Εσείς, λοιπόν, φέρνετε εδώ ένα σχέδιο νόµου στην ουσία και
προκύπτουν τα δύο αυτονόητα ερωτήµατα: Ποιων το χρέος θα
κουρευτεί και ποιος φορέας θα επιληφθεί και θα αποφασίσει; Η
τροπολογία που µας φέρατε απαντά και στα δύο ερωτήµατα. Στο
πρώτο ερώτηµα, δεν υπάρχει κανένα στοιχείο και κανένα κοινωνικό κριτήριο και είναι απολύτως φυσιολογικό, διότι εσείς απαντάτε στο δεύτερο ερώτηµα, ότι ο φορέας ο οποίος θα προβεί σε
αυτές τις ενέργειες και θα είναι και ο θεµατοφύλακας είναι οι
τράπεζες.
Εποµένως, αφού εσείς δηµιουργήσατε προηγουµένως ένα
καρτέλ τεσσάρων τραπεζών, έρχεστε σήµερα µε αυτό το νοµοσχέδιο, το οποίο έρχεται ως τροπολογία, να ελέγξετε διά των
τραπεζών και την επιχειρηµατικότητα. Διότι ξέρετε πολύ καλά
ότι, όπως λειτουργούν οι τράπεζες ως καρτέλ, είναι αδύνατον
κάποιος επιχειρηµατίας να µην πάρει δάνειο από την άλφα τράπεζα και να πάρει από τη βήτα. Θα του το αρνηθούν και οι τέσσερις. Έτσι, λοιπόν, δίνετε στις τράπεζες έναν ηγεµονικό ρόλο
και εξαρτάτε άµεσα τις επιχειρήσεις από τη βούληση των τραπεζιτών.
Η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι
απλή και κατανοητή. Ο ΣΥΡΙΖΑ πρότεινε διά του Προέδρου του,
του συντρόφου Αλέξη Τσίπρα, στη Θεσσαλονίκη ότι όλες οι ρυθµίσεις και κυρίως εκείνες που προβλέπουν και διαγραφή -το επαναφέρουµε και το ξανατονίζουµε- θα γίνουν µε αυστηρά κοινωνικά κριτήρια, για να ωφεληθούν εκείνοι που έχουν τη µεγαλύτερη ανάγκη. Αυτό το λέω διότι η προηγούµενη οµιλήτρια, η εκπρόσωπος του ΚΚΕ, δήλωσε ότι η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ δεν περιλαµβάνει διαγραφή.
Δεύτερον, θα δηµιουργηθεί ενδιάµεσος φορέας, ο οποίος θα
καθορίσει υποχρεωτικό κανονιστικό πλαίσιο και δεν θα τα αφήσει
αυτά στο έλεος των τραπεζών.
Το τρίτο που τονίσαµε είναι ότι είναι ανάγκη να χρησιµοποιηθούν πόροι από τα 11,5 δισεκατοµµύρια του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας, καθώς, κατά το πρόγραµµα της
Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ, απαιτούνται σε πρώτη φάση 2 δισεκατοµµύρια για την εκκίνησή του.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρουσιάσαµε το πρόγραµµα
του ΣΥΡΙΖΑ για τα κόκκινα δάνεια και σας λέµε πού διαφωνούµε
και γι’ αυτό ακριβώς είµαστε απολύτως αρνητικοί στην πρότασή
σας. Γιατί η πρότασή σας, όπως είπαµε, φέρνει τις τράπεζες να
ελέγχουν το σύνολο της πραγµατικής οικονοµίας και της επιχειρηµατικότητας.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ-ΤΣΑΡΟΥΧΑ)
Τελειώνω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε το εξής: Ανέφερε
ο κ. Χαρδούβελης προ µερικών ηµερών ότι τα δικαστήρια δεν
µπορούν να καθορίσουν τη δηµοσιονοµική πολιτική. Θα πρέπει
να ξέρουµε όλοι σ’ αυτήν την Αίθουσα ότι το Σύνταγµά µας προβλέπει τον συνταγµατικό έλεγχο, τον έλεγχο της συνταγµατικότητας των νόµων από τα δικαστήρια επί της ουσίας. Μπορεί ένα
Ειρηνοδικείο µέχρι τον Άρειο Πάγο να κρίνει αν ένας νόµος είναι
αντισυνταγµατικός.
Αυτό που είπε ο Υπουργός Οικονοµικών αποτελεί εκτροπή και
αποτελεί εκτροπή, διότι περιορίζει τα ελληνικά δικαστήρια και
τους Έλληνες δικαστές από το να κάνουν το καθήκον τους κατά
το Σύνταγµα, να ελέγξουν τη συνταγµατικότητα των νόµων. Αυτό
είναι µία πράξη ακραίου αυταρχισµού, που θίγει τον πυρήνα της
ίδιας της συνταγµατικής τάξης.
Εποµένως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το Σύνταγµα δεν

1583

µπορείτε να το µεταχειρίζεστε όπως σας αρέσει και κατά το δοκούν. Το Σύνταγµα έχει σαφείς διατάξεις και αυστηρές. Σε τελευταία ανάλυση, διαβάστε τη χθεσινή ανακοίνωση της Ένωσης
Δικαστών και Εισαγγελέων, οι οποίοι σάς εγκαλούν για τις παραβιάσεις του Συντάγµατος, οι οποίες είναι µόνιµες και είναι και
ακραίες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ολοκληρώστε,
κύριε Κοντονή.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνηση αυτή απέρχεται.
Δεν είναι ανάγκη να κατεβείτε άλλο στου κακού τη σκάλα. Παραδώστε την εξουσία στον ελληνικό λαό να κρίνει ποια είναι η
Κυβέρνηση που θα τον εκπροσωπήσει και ποια θα είναι η Κυβέρνηση που θα διαπραγµατευτεί για το χρέος µε τους δανειστές.
Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Κοντονή.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία της Βουλής, αφού 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 1ο Γενικό
Λύκειο Ζωγράφου.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει ζητήσει ο Υφυπουργός Εσωτερικών κ. Ντόλιος.
Ορίστε, κύριε Ντόλιο, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών): Κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, θέλω να σας ενηµερώσω για την τροπολογία
του Υπουργείου Εσωτερικών, που είναι καθαρά διαδικαστικού
χαρακτήρα.
Ίσως θα ξέρετε οι περισσότεροι ότι σε κάποιους δήµους της
χώρας έχουν αποφασιστεί επαναληπτικές εκλογές λόγω ακύρωσής τους από τα δικαστήρια. Θα ξέρετε ότι αυτό συµβαίνει στη
Μάνδρα και στον Δήµο Τροιζηνίας και ήδη από την αρµόδια περιφερειάρχη έχει οριστεί η ηµεροµηνία των εκλογών.
Επειδή, όµως, οι εκλογές αυτές δεν διεξάγονται από κοινού
µε ευρωεκλογές, είναι εθνικές εκλογές, εκείνο το οποίο εκτιµούµε είναι ότι δεν χρειάζεται να ασχοληθεί ο Άρειος Πάγος µε
τον διορισµό δικαστικών αντιπροσώπων.
Για λόγους, λοιπόν, οικονοµίας χρόνου, γιατί θα ήταν µία χρονοβόρα διαδικασία, για λόγους κόστους, γιατί θα προέκυπταν δικαστικοί αντιπρόσωποι από διάφορα µέρη της χώρας, και για
λόγους γραφειοκρατικούς, γιατί γίνεται πιο απλή η διαδικασία,
µε την τροπολογία αυτό το οποίο κάνουµε είναι να µεταφέρουµε
την αρµοδιότητα στον πρόεδρο του οικείου πρωτοδικείου, έτσι
ώστε άµεσα και µε απλές διαδικασίες, όπως προβλέπει ο νόµος,
να προκύψουν οι δικαστικοί αντιπρόσωποι.
Το δεύτερο µέρος της τροπολογίας είναι καθαρά νοµοτεχνική
βελτίωση. Στο σχέδιο νόµου, που έγινε νόµος του κράτους, για
το πολιτικό χρήµα προέβλεπε το ακροτελεύτιο άρθρο, το άρθρο
33, ότι η εφαρµογή του νόµου αρχίζει από 1-1-2015. Δεν το αλλάζουµε το άρθρο αυτό.
Επειδή όµως προστέθηκαν σε εκείνο το σχέδιο νόµου τροπολογίες δικές µας, του Υπουργείου Εσωτερικών, οι οποίες αφορούσαν µια σειρά θεµάτων –µεταξύ των οποίων η δυνατότητα
ρύθµισης των οφειλών προς τους δήµους- και επειδή αυτή η διάταξη θα πρέπει να ισχύσει άµεσα, εµείς τροποποιούµε το άρθρο
33 κατά το µέρος εκείνο το οποίο δεν αφορά το πολιτικό χρήµα,
έτσι ώστε να ισχύσει άµεσα και όχι από 1-1-2015.
Το τρίτο µέρος της τροπολογίας αφορά τη διαδηµοτική κινητικότητα. Όπως σας είναι γνωστό –και φαντάζοµαι το ακούτε ευχάριστα-, µε την πρωτοβουλία αυτή της Κυβέρνησης επετεύχθη
ο στόχος των τριών χιλιάδων ενδοαυτοδιοικητικών µετακινήσεων.
Όµως, µια σειρά επιτρόπων του Ελεγκτικού Συνεδρίου δεν ενέκριναν εντάλµατα πληρωµής στους υπαλλήλους εκείνους οι
οποίοι βρίσκονταν ακόµα στο δοκιµαστικό στάδιο, προ των δύο
ετών, στους υπαλλήλους εκείνους οι οποίοι µετακινήθηκαν από
νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου των δήµων στους δήµους ή
το αντίστροφο, καθώς και στις περιπτώσεις εκείνες, στις οποίες
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η έγκριση για τη µετακίνηση δόθηκε από ένα εκ των δύο οργάνων, από τον δήµαρχο ή το υπηρεσιακό συµβούλιο, ενώ κατά την
εκτίµηση αυτών των επιτρόπων θα πρέπει να δίνεται και από τα
δύο όργανα.
Στη δεύτερη περίοδο της διαδηµοτικής κινητικότητας η διάταξη ήταν σαφής. Στην πρώτη περίοδο, παρ’ όλο που υπήρχε το
διαζευκτικό «ή», αναγκαζόµαστε να κάνουµε αυτήν τη βελτίωση,
έτσι ώστε να τακτοποιηθούν τα θέµατα της πληρωµής των ανθρώπων που ήδη έχουν µεταταγεί.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Υπουργέ.
Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών κ. Σταϊκούρας έχει
τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να τοποθετηθώ
επί της τροπολογίας µε αριθµό 1988/139 του Υπουργείου Οικονοµικών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνηση πρόσφατα, µε
δική της πρωτοβουλία –και το τονίζω αυτό- προχώρησε σε µια
γενναία ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων φυσικών και νοµικών προσώπων.
Βασικά χαρακτηριστικά της ρύθµισης ήταν και παραµένουν:
Πρώτον, η αύξηση των δόσεων από εβδοµήντα δύο σε εκατό.
Δεύτερον, η µείωση του επιτοκίου από το 8,75% στο 4,56%. Τρίτον, η χαλάρωση των προϋποθέσεων για την υπαγωγή στη ρύθµιση, όπως είναι η κατάργηση της παροχής εγγυήσεων και
εµπράγµατων εξασφαλίσεων και η απουσία εισοδηµατικών και
περιουσιακών κριτηρίων. Τέταρτον, η έµπρακτη επιδοκιµασία της
πολιτείας στους συνεπείς φορολογούµενους που τηρούν τις
υποχρεώσεις τους σύµφωνα µε παλαιότερο πρόγραµµα ρύθµισης δόσεων, στο οποίο έχουν ενταχθεί. Πέµπτον, η ολική ή µερική απαλλαγή από προσαυξήσεις, τόκους, πρόστιµα εκπρόθεσµης καταβολής, ανάλογα µε τον αριθµό των δόσεων. Έκτον, η
χορήγηση φορολογικής ενηµερότητας και αναστολή της ποινικής διαδικασίας και της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης σε
όσους αξιοποιούν τη ρύθµιση και παραµένουν συνεπείς µε τους
όρους αυτούς.
Στόχος αυτής της ρύθµισης είναι να υπάρξει ένα πιο ευέλικτο
και πιο ελαστικό σχήµα, το οποίο να βοηθά ουσιαστικά και πραγµατικά όσους αδυνατούν να τηρήσουν έγκαιρα τις ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις τους στη φορολογική διοίκηση.
Με τη ρύθµιση αυτή καλύπτεται το 99,7% των οφειλετών από
τα τρία εκατοµµύρια επτακόσιες τριάντα τέσσερις χιλιάδες
τριάντα ένα συνολικά φυσικά και νοµικά πρόσωπα που µέχρι
τέλος Σεπτεµβρίου 2014 είχαν ληξιπρόθεσµες οφειλές στη φορολογική διοίκηση ύψους περίπου 70 δισεκατοµµυρίων ευρώ.
Υπογραµµίζεται, πρώτον, ότι αυτός ο αριθµός των δικαιούχων
για υπαγωγή στη ρύθµιση και, δεύτερον, τα χαρακτηριστικά
αυτής της ρύθµισης που µόλις ανέφερα βεβαίως δεν αλλάζουν.
Η µόνη παρέµβαση που γίνεται µε την υπό συζήτηση τροπολογία του Υπουργείου Οικονοµικών, το οποίο εκπροσωπώ ενώπιον της Εθνικής Αντιπροσωπείας, αφορά στον περιορισµό της
ρύθµισης σε όσες οφειλές ήταν όχι µόνο βεβαιωµένες αλλά και
ληξιπρόθεσµες κατά την 1η Οκτωβρίου.
Αυτό γίνεται γιατί µε την υπαγωγή στη ρύθµιση και µη ληξιπρόθεσµων οφειλών, φορολογούµενοι, οι οποίοι µέχρι σήµερα
ήταν συνεπείς και διέθεταν επαρκή ρευστότητα, ενδέχεται να
αθετήσουν σκοπίµως την έγκαιρη εξόφληση των ληξιπρόθεσµων
υποχρεώσεών τους. Αυτό θα ήταν αντίθετο µε τον σκοπό της
ρύθµισης, που είναι η διευκόλυνση και η παροχή κινήτρων προς
τους πολίτες που βρίσκονται σε αντικειµενική δυσκολία πληρωµής και για τούτο δεν κατάφεραν να εξοφλήσουν έγκαιρα τις φορολογικές τους υποχρεώσεις. Γι’ αυτό η ρύθµιση, όπως ήδη
ανέφερα, σε σχέση µε παλαιότερες ρυθµίσεις που ίσχυσαν στη
χώρα, αλλά και µε τα διεθνή δεδοµένα, είναι γενναιόδωρη.
Συνεπώς η παρέµβασή µας σήµερα αποσκοπεί στο να δείξει
ότι οι συνεπείς φορολογούµενοι επιβραβεύονται και όσοι αθετούν σκόπιµα τις υποχρεώσεις τους αποδοκιµάζονται. Η παρέµβαση αυτή είναι παρέµβαση της ελληνικής Κυβέρνησης, γιατί
–και νοµίζω ότι συµφωνούµε όλοι σε αυτήν την Αίθουσα- δεν
είναι επιθυµητή η δηµιουργία τεχνητά µίας νέας γενιάς οφειλε-
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τών, παρά µόνο η διευκόλυνση των οφειλετών που λόγω της κρίσης βρέθηκαν σε αδυναµία να εξυπηρετήσουν έγκαιρα τις υποχρεώσεις τους.
Ειδικά για την περίπτωση του ΕΝΦΙΑ τονίζεται ότι το 96% των
οφειλετών του δεν θα µπορούσε σε καµµία περίπτωση να υπαχθεί στις εβδοµήντα δύο έως εκατό δόσεις της ρύθµισης, γιατί µε
βάση τα διαθέσιµα στοιχεία της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσίων
Εσόδων, το 92% των υπόχρεων έχει ΕΝΦΙΑ ύψους µέχρι 1.000
ευρώ και το 4% από 1.000 µέχρι 1.500 ευρώ. Επισηµαίνεται ότι
το µέσο ποσό ΕΝΦΙΑ ανά φορολογούµενο, µετά τις βελτιώσεις
που επήλθαν στη ρύθµιση και την τελική εκκαθάριση των σχετικών δηλώσεων, ανέρχεται στα 536 ευρώ.
Συνεπώς για το 96% των περιπτώσεων, µε δεδοµένη την υποχρέωση ελάχιστης µηνιαίας καταβολής ύψους 50 ευρώ που
υπάρχει στην υφιστάµενη ρύθµιση, το πλήθος των δόσεων δεν
θα υπερέβαινε τις τριάντα και στη συντριπτική πλειοψηφία των
περιπτώσεων τις δέκα µε είκοσι δόσεις. Το 96%, επαναλαµβάνω,
των οφειλετών δεν θα µπορούσε να υπαχθεί στις εβδοµήντα δύο
µέχρι εκατό δόσεις και µόνο το 4% των οφειλετών, στους οποίους περιλαµβάνονται κατά τεκµήριο οι κάτοχοι ακίνητης περιουσίας µεγάλης αξίας.
Σε κάθε περίπτωση, τονίζω ότι η πρώτη δόση του ΕΝΦΙΑ, η
δόση του Σεπτεµβρίου, εφόσον δεν έχει πληρωθεί, θα µπει κανονικά στη ρύθµιση, ενώ οι υπόλοιπες δόσεις του ΕΝΦΙΑ, εάν δεν
πληρωθούν, είναι δυνατόν να υπαχθούν στην ισχύουσα πάγια
ρύθµιση οφειλών, η οποία καλύπτει αυτές τις περιπτώσεις.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συµπερασµατικά να πω ότι η
ικανοποιητική µέχρι σήµερα εκτέλεση του φετινού προϋπολογισµού, µε βάση τα στοιχεία και του δεκαµήνου που ανακοινώθηκαν σήµερα, έδωσε τη δυνατότητα στην Κυβέρνηση για στοχευµένες θετικές παρεµβάσεις, παρεµβάσεις που δροµολογήθηκαν
και υλοποιήθηκαν από την ελληνική Κυβέρνηση, που δεν είχαν
ενσωµατωθεί στον φετινό προϋπολογισµό, όπως είναι η µείωση
κατά 30% της έκτακτης εισφοράς αλληλεγγύης, η διατήρηση στο
13% στον ΦΠΑ της εστίασης, η µείωση κατά 30% του ειδικού
φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρµανσης, διατηρώντας τα
διευρυµένα κριτήρια του επιδόµατος, η µείωση των ασφαλιστικών εισφορών, η γενναία βελτίωση του πλαισίου ρυθµίσεων ληξιπρόθεσµων φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, η
καταβολή κοινωνικού µερίσµατος, η αύξηση των αποδοχών στα
στελέχη των Ενόπλων Δυνάµεων, των Σωµάτων Ασφαλείας και
των δικαστών.
Κλείνοντας, σηµειώνω ότι όσο συνεχίζουµε να επιτυγχάνουµε
-µε θυσίες, πράγµατι, νοικοκυριών και επιχειρήσεων- σηµαντικά
πρωτογενή πλεονάσµατα, τόσο διευρύνονται οι βαθµοί ελευθερίας για την περαιτέρω ελάφρυνση του φορολογικού βάρους
νοικοκυριών και επιχειρήσεων αλλά και για την άσκηση κοινωνικής πολιτικής.
Σε αυτόν τον άξονα πρέπει να κινούµαστε εντός του ασφυκτικού –είναι αλήθεια- πλαισίου που έχει επιβληθεί, έχοντας ως έναν
βασικό στόχο την εξάντληση των περιθωρίων για φορολογικές
ελαφρύνσεις των συνεπών φορολογουµένων.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Τον λόγο έχει
ο κ. Μαρίνος Ουζουνίδης.
ΜΑΡΙΝΟΣ ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για µια ακόµα φορά ακούµε
πολλή θεωρία και λίγο ουσία.
Κύριε Υπουργέ, κύριε Σταϊκούρα, σε ό,τι έχει να κάνει, για παράδειγµα, µε τον ΕΝΦΙΑ. Γιατί δεν κάνετε µια έκπτωση σε αυτόν
που είναι διατεθειµένος να πληρώσει όλο το ποσό, αφού είστε
εντάξει µε τους συνεπείς φορολογούµενους; Νοµίζω ότι αυτό
είναι λογικό. Υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να πληρώσουν.
Κάντε τους, λοιπόν, µια έκπτωση της τάξης, παραδείγµατος χάριν, του 20%.
Ένα άλλο µεγάλο θέµα είναι ότι οι περισσότεροι κάτοικοι από
τα χωριουδάκια έχουν µαζευτεί στις µεγάλες πόλεις. Φαντάζοµαι
ότι το ξέρετε και εσείς, αφού είστε από επαρχία. Παραδείγµατος
χάριν, στον Έβρο έχουν συγκεντρωθεί στην Αλεξανδρούπολη,
την Ορεστιάδα και το Διδυµότειχο.
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Οι άνθρωποι αυτοί, που είναι από µικρά χωριουδάκια, κρατάνε
τα σπίτια τους κλειστά. Πολλοί, επίσης, από τη βόρεια Ελλάδα
έχουν πάει στο εξωτερικό. Φορολογήστε τους τουλάχιστον τη
µία κατοικία που πήραν στην πόλη. Στο χωριουδάκι έχουν τους
στάβλους για τους οποίους µιλούσαµε, κύριε Τζαµτζή. Είναι
σωστό να τους φορολογούµε; Θα πρέπει ο παππούς και η γιαγιά
να τους γκρεµίσουν;
Υπάρχουν ένα σωρό άλλα προβλήµατα. Θέλω, όµως, να αναφερθώ σε κάποιες επίκαιρες ερωτήσεις που νωρίτερα έκαναν συνάδελφοι της Νέας Δηµοκρατίας. Τώρα, βέβαια, έχουν φύγει οι
Υπουργοί που ήταν νωρίτερα εδώ. Σε ό,τι έχει να κάνει µε τα
πνευµατικά δικαιώµατα, έκανε ερώτηση ο κ. Αυγενάκης. Πάλι
είναι λογικό…
Θέλετε λίγο να µε ακούσετε εσείς των Υπουργείων;
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας): Ακούµε µια χαρά.
ΜΑΡΙΝΟΣ ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ: Δεν ακούτε.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας): Τι είµαστε, κουφοί;
ΜΑΡΙΝΟΣ ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ: Δεν ιδρώνει ούτε το αυτί σας ούτε
ακούτε. Δεν πειράζει! Εµείς θα τα λέµε.
Στα µικρά χωριουδάκια τα καφενεία τα δουλεύουν πλέον ο
παππούς και η γιαγιά. Πάνε και δέκα άλλοι παππούδες και πίνουν
ένα καφεδάκι µε ένα ευρώ. Και έρχονται τώρα και µιλάνε για τα
πνευµατικά δικαιώµατα και αρχίζουν από τους παππούδες.
Ας πάνε στις πόλεις, παραδείγµατος χάριν, στην Κέρκυρα, από
όπου κατάγεται η κ. Γκερέκου, ή στις παραλιακές πόλεις και ας
µαζέψουν από εκεί τα πνευµατικά δικαιώµατα. Ας αφήσουν τους
παππούδες και τις γιαγιάδες στα χωριουδάκια!
Μια άλλη επίκαιρη ερώτηση που έκανε ο κ. Βολουδάκης σήµερα τι λέει; Το πρόβληµα των κτηνοτρόφων υπάρχει µόνο στην
Κρήτη. Άκουσον, άκουσον! Όλη η Ελλάδα έχει µεγάλο πρόβληµα. Εποµένως ο κ. Κουκουλόπουλος, που ήταν νωρίτερα εδώ, θα
πρέπει να ξανακάνει µια δίκαιη κατανοµή σε ό,τι έχει να κάνει µε
τη βοοτροφία. Κάποιοι άνθρωποι αδικούνται. Πρέπει να κοιτάξετε αυτό το θέµα, σας παρακαλώ, γιατί υπάρχει πρόβληµα σε
όλη τη Μακεδονία και τη Θράκη, αλλά και σε άλλες περιοχές της
Ελλάδας. Οι άνθρωποι λένε µε το δίκιο τους ότι η κατανοµή δεν
είναι καθόλου καλή.
Θα αναφερθώ τώρα και σ’ ένα άλλο πολύ σοβαρό για µένα ζήτηµα. Δεν ήθελα να το αναφέρω, κύριε Υπουργέ -µέχρι πρόσφατα- Μακεδονίας και Θράκης.
Κύριε Τζαµτζή, η Βεργίνα ανήκει στη δική σας εκλογική περιφέρεια;
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ: Όχι, κάνετε λάθος. Είναι της συναδέλφου που κάθεται δίπλα µου.
ΜΑΡΙΝΟΣ ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ: Είναι λάθος; Ζητάω συγγνώµη.
Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχουµε και το
θέµα της Αµφίπολης. Η Υπουργός Τουρισµού κ. Κεφαλογιάννη
παρουσίασε ένα διαφηµιστικό σποτ –το λέω µε επιφύλαξη, αν οι
γνώσεις µου είναι καλές, διαφορετικά ζητάω µια µεγάλη συγγνώµη- για όλη τη Μακεδονία και τη Θράκη. Με εξαίρεση λίγο
από το Άγιο Όρος, δεν παρουσιάζει ούτε καν τη Νύµφη του Θερµαϊκού ούτε καν τον Λευκό Πύργο! Από βδοµάδα θα κινήσω και
άλλες διαδικασίες, ώστε να προβληθεί και η περιοχή µας.
Αύριο αρχίζει η Διεθνής Έκθεση Τουρισµού «ΡΗILOXENIA»
στη Θεσσαλονίκη. Από τις πληροφορίες που έχω, δεν πάει η
Υπουργός Τουρισµού. Αν είναι έτσι, νοµίζω ότι είναι µεγάλο λάθος.
Θα κοιτάξει να παρουσιαστεί και στις δικές µας περιοχές. Να
µη φανεί ότι είµαι και ρατσιστής, αλλά θέλω να πιστεύω ότι
έχουµε και ωραίες παραλίες και άλλα ωραία αξιοθέατα να δει ο
τουρίστας. Καλά θα κάνει να παρουσιάσει η Υπουργός Πολιτισµού όλα τα µέρη της Ελλάδος.
Θα ήθελα να έρθω στο νοµοσχέδιο. Αφού µίλησαν για το σχέδιο νόµου άλλοι συνάδελφοι, θέλω να αναφερθώ εγώ σε αυτήν
την τροπολογία που έχουµε καταθέσει οι Ανεξάρτητοι Έλληνες
για την αποζηµίωση των µικροοµολογιούχων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το νοµοσχέδιο που φέρνετε
προς ψήφιση ήρθε απλώς στην Ολοµέλεια για να ακουµπήσουν
επάνω του οι τρεις βασικές τροπολογίες που έχει καταθέσει η
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Κυβέρνηση -και πάλι σε άσχετο νοµοσχέδιο- και που αφορούν τα
αναδροµικά των ένστολων και των δικαστικών, τα κόκκινα δάνεια
και τους µικροοµολογιούχους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Παρακαλώ,
ησυχία στα υπουργικά έδρανα!
ΜΑΡΙΝΟΣ ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ: Τρία χρόνια η Κυβέρνηση εµπαίζει
δεκαπέντε χιλιάδες µικροοµολογιούχους, οι οποίοι έβαλαν το
υστέρηµά τους και εµπιστεύτηκαν το ελληνικό δηµόσιο για να
αγοράσουν τίτλους του ελληνικού δηµοσίου, τους οποίους µε το
PSI κουρέψατε κατά 57%.
Κύριε Υπουργέ, µε την τροπολογία που κατέθεσαν οι Ανεξάρτητοι Έλληνες για την αποκατάσταση των οµολογιούχων παρέχεται η δυνατότητα σε φυσικά πρόσωπα που έλαβαν ή επένδυσαν σε οµόλογα του ελληνικού δηµοσίου, τα οποία στη συνέχεια κούρεψε ο κ. Βενιζέλος µε το PSI, να πληρώσουν µε το 80%
της ακούρευτης αξίας υποχρεώσεις τους προς το δηµόσιο, όπως
ΕΝΦΙΑ, εφορία και ασφαλιστικά ταµεία.
Τα οµόλογα που λήγουν το 2042 θα αντικατασταθούν µε αντίστοιχα οµόλογα που λήγουν το 2023 και, αντίστοιχα, αυτά που
λήγουν το 2023 θα αντικατασταθούν µε οµόλογα λήξης του
2018.
Κύριοι συνάδελφοι, η αδικία που έχουν υποστεί οι µικροοµολογιούχοι πρέπει να αποκατασταθεί. Άλλωστε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός προεκλογικά υποσχόταν ότι έχει βρει τη λύση, αλλά
και ο κ. Βενιζέλος ισχυριζόταν ότι κανένας οµολογιούχος δεν θα
το µετανιώσει που εµπιστεύτηκε το ελληνικό κράτος. Εκείνο,
όµως, που έγινε τελικώς είναι οι µικροοµολογιούχοι να χάσουν
τα χρήµατά τους, η απόλυτη δηλαδή εξαπάτηση. Οι οµολογιούχοι υπέστησαν οικονοµική καταστροφή, γιατί εµπιστεύτηκαν,
γιατί στήριξαν το ελληνικό δηµόσιο.
Απαιτείται, κύριε Υπουργέ, εδώ και τώρα άµεση αποκατάσταση. Για τον λόγο αυτό σάς καλώ να δεχθείτε την τροπολογία
που έχουν καταθέσει οι Ανεξάρτητοι Έλληνες για την αποζηµίωση των µικροοµολογιούχων.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
και εµείς.
Έχει ζητήσει τον λόγο ο Υπουργός Δικαιοσύνης.
Κύριε Υπουργέ, να προηγηθεί ο κ. Καράογλου και έπειτα να
µιλήσετε εσείς;
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Μάλιστα, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Καράογλου, έχετε τον λόγο.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ: Πριν από λίγο, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, είχαµε τη δυνατότητα να ακούσουµε έναν βαθιά διχαστικό, επικίνδυνο, αντιδηµοκρατικό λόγο. Με ένα πρωτοφανές
σε οξύτητα, ύφος, επιθετικότητα, αλαζονεία συνάδελφος από
την πλευρά τη ΣΥΡΙΖΑ ισχυρίστηκε ότι η Αστυνοµία ήταν αυτή
που προκάλεσε τα επεισόδια, όταν -ακούστε!- φοιτητές πήγαιναν
για το πρωινό τους µάθηµα στις 7.30’ µε τις κουκούλες ή όταν
πήγαιναν να εφαρµόσουν αποφάσεις γενικών συνελεύσεων, λες
και εµείς προερχόµαστε από άλλον κόσµο, από άλλνο πλανήτη,
δεν έχουµε ζήσει το πανεπιστήµιο και δεν έχουµε βιώσει τη βία
της Αριστεράς και των περιθωριακών οµάδων και δεν ξέρουµε τι
συµβαίνει και ξαφνικά προέκυψαν οι «δηµοκράτες» φοιτητές, οι
οποίοι εφαρµόζουν αποφάσεις γενικών συνελεύσεων.
Κυρίες και κύριοι, τα πράγµατα είναι απλά: Αυτά που ξέρατε
στα πανεπιστήµια πρέπει να τα ξεχάσετε. Η Αστυνοµία πρέπει να
επιβάλλει τον νόµο και την τάξη, η ασυδοσία πρέπει να σταµατήσει, το µπάχαλο και οι µπαχαλάκηδες που κρύβονται µέσα
στην παράταξή σας πρέπει να αποµονωθούν και θα πρέπει να γίνεται το αυτονόητο: να λειτουργούν ελεύθερα, ανοιχτά, δηµοκρατικά τα πανεπιστήµια.
Ερχόµαστε στο θέµα. Βασική και αµετάθετη γραµµή της Κυβέρνησης είναι η οικονοµική ανόρθωση του τόπου και η ενίσχυση
της υγιούς και ανταγωνιστικής επιχειρηµατικότητας. Ως εκ τούτου, η τροπολογία που εµπεριέχεται στο νοµοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τα λεγόµενα κόκκινα δάνεια δίνει απόλυτη
προτεραιότητα στην αναδιάρθρωση των δανείων επιχειρήσεων
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που απασχολούν πολλούς εργαζόµενους και έχουν σηµαντικό
ρόλο στην οικονοµική δραστηριότητα της πατρίδας µας.
Με την ιδιότητά µου ως Προέδρου της Διαρκούς Επιτροπής
Οικονοµικών Υποθέσεων του Κοινοβουλίου, θα προτιµούσα –
αυτό το εξέφρασα και δηµοσίως- η συγκεκριµένη τροπολογία να
ήταν ένα αυτούσιο νοµοθέτηµα. Ωστόσο, στέκοµαι στο πιο σηµαντικό, ότι δηλαδή έστω και µ’ αυτόν τον τρόπο επιχειρούµε να
δώσουµε άµεσα λύση σε ένα καίριο ζήτηµα, το οποίο απασχολεί
καθηµερινά χιλιάδες επιχειρηµατίες και εργαζοµένους. Τα βήµατα που πρέπει να γίνουν προς αυτήν την κατεύθυνση είναι συγκεκριµένα, περιγράφονται µε σαφήνεια στην τροπολογία και
πρέπει να γίνουν πολύ προσεκτικά προς ενίσχυση της θετικής εικόνας που έχει διαµορφωθεί στην Ευρώπη για την ελληνική οικονοµία.
Βλέπετε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µετά από έξι χρόνια
ύφεσης, το 2014 αναµένεται να αποτελέσει ένα σηµείο καµπής
στην Ελλάδα, όπως άλλωστε αναφέρεται και στις φθινοπωρινές
προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Για την οικονοµία του χρόνου αναφέρω µόνο ενδεικτικά συγκεκριµένα στατιστικά στοιχεία. Η πρόβλεψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πορεία του ελληνικού Ακαθάριστου Εγχώριου
Προϊόντος δεν αλλάζει για το 2014. Για το 2014 παραµένει ευθυγραµµισµένη µε τις προβλέψεις της Κυβέρνησης, περίπου στο
2,6% του ΑΕΠ, ενώ για το 2016 ο πήχης τοποθετείται αρκετά
υψηλότερα, δηλαδή στο 3,7% του ΑΕΠ.
Επίσης, το έλλειµµα του προϋπολογισµού φέτος υπολογίζεται
στο 1,6% του ΑΕΠ, ενώ του χρόνου θα υπάρξει οριακό έλλειµµα
της τάξης του 0,1%. Βέβαια, του χρόνου αναµένεται σηµαντική
αποκλιµάκωση χρέους χάρη στο γεγονός ότι δεν προέκυψαν
ανάγκες για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών µετά τα πετυχηµένα για το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα stress tests.
Έχοντας, λοιπόν, βάλει το καράβι που λέγεται Ελλάδα σε µία
σταθερή τροχιά, ήρθε η ώρα να το κατευθύνουµε στο λιµάνι της
αναγέννησης, φροντίζοντας προηγουµένως να κατεβάσουµε
τους λαθρεπιβάτες της δηµιουργικής λογιστικής, της αρπαχτικής
λογικής και όλους µαζί εκείνους που προσπαθούν να εγκλωβίσουν τις προοπτικές της πατρίδας µας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ό,τι έχουµε πετύχει ως χώρα
και ως Έλληνες από το 2012 έως σήµερα, το οφείλουµε αποκλειστικά στο µεταρρυθµιστικό πνεύµα αλλά και στην εθνική συλλογικότητα που επέδειξαν οι κοινωνικές δυνάµεις που κλήθηκαν να
πληρώσουν τον βαρύ λογαριασµό της Μεταπολίτευσης. Αυτούς
τους ανθρώπους δεν πρέπει να τους απογοητεύσουµε. Αντίθετα,
από τη στιγµή που σε προεπίπεδο µακροοικονοµίας πετυχαίνουµε τους πρωταρχικούς µας στόχους, είναι καθήκον µας αλλά
και υποχρέωσή µας να αντιληφθούµε το πρόβληµα, να προχωρήσουµε σε ρήξη µε το παρελθόν και να διανύσουµε µε βήµα
γοργό, µα και συντονισµένο ταυτόχρονα, τον µακρύ δρόµο της
στασιµότητας, βγαίνοντας το συντοµότερο δυνατόν στο ξέφωτο
της προόδου.
Νοµίζω ότι µε τη συγκεκριµένη τροπολογία, η παρούσα Κυβέρνηση αφήνει το στίγµα της, δίνοντας έµφαση στο ζητούµενο,
στα προβλήµατα της καθηµερινότητας. Ας είµαστε ρεαλιστές.
Άλλωστε, όταν βρισκόµαστε και οµιλούµε σ’ αυτήν την Αίθουσα,
πρέπει να κοιτάµε κατάµατα την αλήθεια. Αναµφίβολα, η οικονοµική κρίση που πλήττει τη χώρα µας τα τελευταία χρόνια διαφοροποίησε τις ισορροπίες και άλλαξε δραµατικά τον οικονοµικό
προγραµµατισµό χιλιάδων νοικοκυριών, µε αποτέλεσµα να µην
µπορούν να ανταποκριθούν πλέον στις οικονοµικές τους υποχρεώσεις και να βρίσκονται εγκλωβισµένα στα λεγόµενα κόκκινα δάνεια.
Επίσης, είναι γεγονός ότι τα µη εξυπηρετούµενα δάνεια συνιστούν ένα ιδιαίτερα σοβαρό πρόβληµα, µε πολλαπλές συνέπειες
για τις ίδιες τις επιχειρήσεις, για την απασχόληση, για την εθνική
οικονοµία και, βεβαίως, ευρύτερα για την κοινωνία µας. Οι εκτιµήσεις αναφέρουν ότι οι οφειλές µε καθυστέρηση προς τα τραπεζικά ιδρύµατα υπερβαίνουν τα 40 δισεκατοµµύρια ευρώ, από
τα οποία περίπου 13 δισεκατοµµύρια ευρώ οφείλουν επιχειρήσεις µε τζίρο και κύκλο εργασιών έως 2,5 εκατοµµύρια ευρώ.
Με την παρούσα ρύθµιση, λοιπόν, σκοπεύουµε στην ελάφρυνση του ιδιωτικού χρέους και ιδιαίτερα των οφειλών που βα-
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ραίνουν βιώσιµες µικρές επιχειρήσεις και επαγγελµατίες προς
χρηµατοδοτικούς φορείς. Η ρύθµιση φιλοδοξεί να λειτουργήσει
συµπληρωµατικά στη διευκόλυνση ρύθµισης οφειλών προς το
δηµόσιο αλλά και τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης.
Αξίζει, επίσης, να σηµειωθεί ότι ωφελούµενοι από τη διάταξη
για την οποία σήµερα συζητούµε είναι περίπου εκατόν εξήντα
πέντε χιλιάδες επαγγελµατίες και επιχειρήσεις, οι οποίοι απασχολούν συνολικά περισσότερες από επτακόσιες χιλιάδες εργαζόµενους. Μοιραία, λοιπόν, αντιλαµβανόµαστε όλοι µας την
προσµονή µε την οποία αναµένουν όλοι οι παραπάνω και οι οικογένειές τους την υπερψήφιση της συγκεκριµένης τροπολογίας, η οποία όχι απλώς διευκολύνει επιχειρηµατίες, αλλά πάνω
απ’ όλα θωρακίζει και διασφαλίζει χιλιάδες θέσεις εργασίας στον
ιδιωτικό τοµέα.
Άρα η εισηγούµενη ρύθµιση και η ελάφρυνση του χρέους των
επαγγελµατιών και των επιχειρήσεων συνιστά τη µεγαλύτερη
προσπάθεια αναδιάρθρωσης του ιδιωτικού χρέους των επιχειρήσεων που έχει επιχειρηθεί ποτέ στη χώρα µας, µε κύριο ζητούµενο να αποκτήσουν οι επιχειρήσεις την αποδοτικότητα και την
ανταγωνιστικότητά τους προς όφελος της εθνικής οικονοµίας
και της απασχόλησης.
Σκεφτείτε µονάχα ότι οι πολύ µικρές και οι µικρές επιχειρήσεις
στη χώρα µας αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 70% της απασχόλησης και 58% της προστιθέµενης αξίας της οικονοµίας.
Στο πλαίσιο, λοιπόν, της επανεκκίνησης που επιχειρούµε ως
χώρα προκρίνεται η θέσπιση µιας σειράς έκτακτων µέτρων, όπως
αυτά που αναφέρονται στο συγκεκριµένο νοµοθέτηµα και τα
οποία γνωρίζετε όλοι και στα οποία δεν θα αναφερθώ για λόγους
οικονοµίας χρόνου.
Προσέξτε, όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η συζήτηση
που έχει ξεκινήσει δεν πρέπει να περιοριστεί µόνο στα λεγόµενα
επιχειρηµατικά κόκκινα δάνεια, αλλά πρέπει να επεκταθεί και στα
στεγαστικά. Ο λόγος είναι προφανής. Χιλιάδες συµπατριώτες
µας δανείστηκαν από τράπεζες, για να αγοράσουν ένα σπίτι και
σήµερα κινδυνεύουν να µείνουν στον δρόµο, επειδή οι δανειστές
µας ζητούνε επιτακτικά να λήξει το θέµα των πλειστηριασµών.
Οι συµπολίτες µας αυτοί αδυνατούν να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους, είτε γιατί έχασαν τη δουλειά τους είτε γιατί είδαν
τους µισθούς τους να µειώνονται αισθητά. Σύµφωνα µε πρόσφατα στοιχεία, τα στεγαστικά δάνεια που βρίσκονται σήµερα
σε καθυστέρηση υπολογίζονται σε περίπου 25 µε 30 δισεκατοµµύρια ευρώ.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Είναι επιτακτική ανάγκη, λοιπόν, να έχουµε δανειολήπτες ενηµερωµένους και όχι δανειολήπτες απελπισµένους. Είναι επιτακτική ανάγκη να στρέψουµε την προσοχή µας στο θέµα της
καθηµερινότητας των πολιτών, εκεί δηλαδή που στενάζει ο κόσµος. Είναι επιτακτική ανάγκη να δώσουµε οριστικές και αµετάκλητες λύσεις στην αγωνία χιλιάδων νοικοκυραίων, που όχι µόνο
δεν έχουν να περάσουν τον µήνα, αλλά τρέµουν και µόνο στην
ιδέα ότι µπορούν να χάσουνε το σπίτι τους επειδή καθυστέρησαν
δύο, τρεις, τέσσερις δόσεις.
Οι δανειολήπτες στεγαστικών δανείων, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν είναι άνθρωποι, δεν είναι πολίτες ενός κατώτερου
θεού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κλείστε.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ: Όπως άνθρωποι κατώτερου θεού
δεν είναι και οι δεκαπέντε χιλιάδες µικροοµολογιούχοι, οι οποίοι
αποταµίευσαν τους κόπους µιας ζωής σε οµόλογα του ελληνικού
δηµοσίου και µέσα σε µια νύκτα είδαν, τον Μάρτη του 2012, τις
οικονοµίες να εξανεµίζονται, λόγω της εφαρµογής του PSI.
Για το συγκεκριµένο θέµα πρόσφατα, στα τέλη Οκτωβρίου,
έστειλα σχετική επιστολή τόσο στον Πρωθυπουργό κ. Σαµαρά
όσο και στον αρµόδιο Υπουργό κ. Χαρδούβελη, µε την οποία
προτείνω συγκεκριµένο τρόπο αποκατάστασης της οικονοµικής
ζηµίας που υπέστησαν αυτοί οι άνθρωποι σε βάθος δεκαετίας.
Το καθαρό κόστος για το ελληνικό δηµόσιο από την εφαρµογή
της συγκεκριµένης πρότασης θα είναι κάτω από 100 εκατοµµύρια τον χρόνο, ποσό το οποίο στην πράξη, ταµειακώς δηλαδή,
θα είναι πολύ χαµηλότερο, µε δεδοµένους τους φορολογικούς
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συµψηφισµούς που θα γίνουν, λόγω των φορολογικών υποχρεώσεων των οµολογιούχων.
Κλείνοντας, είναι σαφές, αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες, ότι µαγικές λύσεις δεν υπάρχουν. Υπάρχουν, όµως, εφικτές λύσεις στην αντιµετώπιση των προβληµάτων, λύσεις που
δίνουν πολύτιµη ανάσα τόσο στους δανειολήπτες όσο και στην
εθνική µας οικονοµία. Αυτές καταθέτουµε απόψε. Αυτές συζητούµε. Αυτές στηρίζουµε. Γι’ αυτές απαιτείται ευρύτερη συναίνεση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Καράογλου. Κλείστε.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ: Ο κόσµος που δυσκολεύεται εκεί
έξω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν χρειάζεται ευχολόγια
ούτε κούφιες και ανέξοδες υποσχέσεις. Χρειάζεται πράξεις ευθύνης και σε αυτές καλούµαστε να δώσουµε θετική απάντηση.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): 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, τριάντα τέσσερις µαθητές και µαθήτριες και δύο εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το Δηµοτικό Σχολείο Δερβενίων Αρκαδίας.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Επίσης, από την Κοινοβουλευτική Οµάδα των Ανεξαρτήτων Ελλήνων αντικαθίσταται ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος και αντί
του κ. Τέρενς Κουίκ ορίζεται η κ. Κουντουρά.
Τον λόγο έχει τώρα ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων κ. Αθανασίου.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Ευχαριστώ, κυρία
Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα αναφερθώ εν ολίγοις στο
θέµα το οποίο αναφέρθηκε και το πρωί, εν σχέσει µε τις καταλήψεις τις σηµερινές αλλά και επαναλαµβανόµενες στα ανώτατα
εκπαιδευτικά ιδρύµατα και ειδικά στη Νοµική Σχολή.
Πρέπει να γίνει αντιληπτό από όλους ότι οι νόµοι θα εφαρµόζονται προς κάθε κατεύθυνση. Το κράτος δικαίου δεν πρόκειται
να επιτρέψουµε να καταλυθεί. Μόνο τα δικαστήρια έχουν δικαίωµα να µην εφαρµόζουν νόµους και αυτά µε την προϋπόθεση
ότι οι νόµοι έχουν κριθεί αντισυνταγµατικοί.
Όσον αφορά τώρα την κακόγουστη και παραπλανητική διάκριση των Ελλήνων σε «καλούς» και «κακούς», πρέπει να πω ότι
για την Κυβέρνηση κακοί Έλληνες δεν υπάρχουν. Είναι όλοι Έλληνες. Μπορεί να υπάρχουν κακοί γιατροί, καλοί δικηγόροι, καλοί
µηχανικοί, κακοί φαρµακοποιοί, κακοί φοιτητές, αλλά Έλληνες
κακοί δεν υπάρχουν. Δεν κάνουµε διάκριση. Θα πρέπει να αποφεύγουµε, λοιπόν, τις ισοπεδώσεις.
Τώρα θα αναφερθώ εν ολίγοις στο νοµοσχέδιο, που είναι το
κύριο θέµα της σηµερινής συζήτησης, εν όψει τού ότι διατυπώθηκαν µερικές παρατηρήσεις και χθες δεν δόθηκε η ευκαιρία να
τις αναπτύξουµε. Στη συνέχεια, θα µιλήσω για τις τροπολογίες.
Θα επαναλάβω αυτό που είπα και στην επιτροπή: Όταν η Ελλάδα ενεργεί ως κράτος εκτέλεσης µιας αλλοδαπής απόφασης,
ορίσαµε ως αρµόδια δικαστική αρχή τον εισαγγελέα πρωτοδικών, στην περιφέρεια του οποίου ο καταδικασθείς ή ο επιτηρούµενος έχει τη συνήθη διαµονή του. Αυτό το κάναµε για λόγους
πρακτικούς. Εξηγώ το συγκεκριµένο θέµα, εν όψει τού ότι µας
ρωτήσατε γιατί δεν είναι ο εισαγγελέας εφετών. Ο εισαγγελέας
του Α’ βαθµού µπορεί να παρακολουθεί καλύτερα τα µέτρα επιτήρησης, για παράδειγµα, σε µια νησιωτική ή αποµακρυσµένη
περιοχή, όπου δεν υπάρχει εισαγγελέας εφετών. Για παράδειγµα, τι θα γίνει σε ένα µικρό πρωτοδικείο, όπως είναι το Πρωτοδικείο της Χίου ή της Νάξου; Ποιος θα επιτηρήσει εκεί; Πέραν
από αυτό, ο εισαγγελέας του Α’ βαθµού είναι πιο κοντά στον εισαγγελέα εκτέλεσης των ποινών. Αυτό είναι λογικό και γίνεται
αντιληπτό.
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Τώρα, όσον αφορά το άρθρο 18 του νοµοσχεδίου για το οποίο
επανήλθαν µερικοί συνάδελφοι, πρέπει να πω ότι τόσο η χάρη
όσο και η αµνηστία έχουν να κάνουν µε την κοινωνική επανένταξη
του καταδικασθέντος, που είναι και ο στόχος όλων των ρυθµίσεων του σχεδίου νόµου. Γι’ αυτό και οι τρεις αποφάσεις-πλαίσιο
προβλέπουν δυνατότητα χορήγησης αµνηστίας και χάρης και
από το κράτος έκδοσης, αλλά και από το κράτος εκτέλεσης. Ανέφερα ένα παράδειγµα: Ας υποθέσουµε ότι κάποιος καταδικάσθηκε σε µία χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είναι η Ιταλία.
Δεν είναι σωστό να παραµένει στη φυλακή, επειδή η Ελλάδα δεν
του παραχώρησε το ίδιο προνόµιο. Ακόµα, η Ελλάδα δεν θα πρέπει να χάνει το προνόµιο να χορηγεί χάρη ή αµνηστία σε καταδικασθέντα µε την ελληνική εθνικότητα ή εθνότητα, επειδή η χώρα
στην οποία καταδικάσθηκε ο Έλληνας δεν του χορηγεί το ίδιο
προνόµιο.
Δεδοµένου τώρα ότι πολλοί συνάδελφοι επανήλθαν στο θέµα
της διάρκειας της ποινής, θα αναφερθώ και σ’ αυτό το θέµα.
Επαναλαµβάνω, λοιπόν, ότι σε περίπτωση που η διάρκεια της
ποινής υπερβαίνει το ανώτατο όριο ποινής που προβλέπεται για
παρόµοιες αξιόποινες πράξεις σύµφωνα µε το Ελληνικό Δίκαιο,
ο εισαγγελέας απευθύνεται στο δικαστήριο, το οποίο µπορεί να
προσαρµόσει την προς εκτέλεση ποινή. Η ίδια προσαρµογή γίνεται και στην περίπτωση που η φύση της ποινής είναι αντίθετη
προς το Ελληνικό Δίκαιο, όπως, για παράδειγµα, στα καταναγκαστικά έργα. Αυτό το είπα και χθες. Η προσαρµογή είναι πάντα
προς όφελος του καταδικασθέντος, όπως σαφώς προκύπτει από
τον συνδυασµό των διατάξεων των παραγράφων 6, 7 και 8 του
άρθρου 9 του σχεδίου νόµου.
Κατά την ενσωµάτωση των αποφάσεων-πλαίσιο, σκόπιµα οι
ορισµοί, όπως είναι η απόφαση, η ποινή ή οι τίτλοι των αδικηµάτων, αποδίδονται µε κάποια ευρύτητα στις αποφάσεις-πλαίσιο,
γιατί η Ελλάδα άλλοτε ενεργεί ως κράτος εκτέλεσης και άλλοτε
ως κράτος έκδοσης. Όταν θα ενεργεί ως κράτος εκτέλεσης, ο
εισαγγελέας θα πρέπει να µπορεί να αναγνωρίζει αποφάσεις και
να επιτηρεί την εκτέλεση µέτρων στα οποία γίνεται χρήση διαφορετικών όρων και γραµµατικών διατυπώσεων, ούτως ώστε να
υπάρχει µία ενιαία ορολογία και αντίληψη των εννοιών σε όλες
τις χώρες.
Τώρα, στο πλαίσιο της αρχής της αµοιβαίας εµπιστοσύνης που
πρέπει να υπάρχει µεταξύ των κρατών, εκεί πρέπει να αναζητήσουµε και να βρίσκεται η σωστή ισορροπία µεταξύ του σεβασµού
της ποινής που επιβλήθηκε αρχικά και των νοµίµων παραδόσεων
των κρατών-µελών. Έτσι, η απόφαση που έλαβε ο δικαστής στο
κράτος έκδοσης, πρέπει να γίνεται κατ’ αρχάς σεβαστή και επιτρέπεται η προσαρµογή µόνο όταν η διάρκεια και η φύση της
δεν είναι συµβατές µε το εθνικό δίκαιο του κράτους της εκτέλεσης.
Για το άρθρο 6 µίλησα χθες και δεν επανήλθε κανένας συνάδελφος.
Έγινε, όµως, αναφορά στην έννοια του όρου «διαβούλευση».
Αυτός είναι πράγµατι ένας νέος όρος. Με τις αποφάσεις-πλαίσιο
και γενικότερα µε τα εργαλεία της κοινοτικής νοµοθεσίας στη δικαστική συνεργασία, στις ποινικές υποθέσεις, ενθαρρύνεται και
επιδιώκεται η άµεση συνεργασία µεταξύ των δικαστικών aρχών
των κρατών-µελών, όπως ήδη γίνεται σήµερα σε θέµατα διεθνούς συνεργασίας. Παρουσιάζεται, χωρίς να υπάρχει νοµοθετικό πλαίσιο, ανακριτές και εισαγγελείς να συνεργάζονται µε
ανακριτές και εισαγγελείς άλλων χωρών για ζητήµατα που αφορούν ποινικά αδικήµατα.
Τώρα, ήθελα να πω κάτι στον κ. Πανούση. Ήταν εύστοχες οι
παρατηρήσεις. Αλλά θέλω να πω το εξής, κύριε Πανούση: Στις
τελικές διατάξεις -το άρθρο 21 και αντίστοιχα στις άλλες αποφάσεις-πλαίσιο- αναφέρεται η σχέση του παρόντος νόµου µε τις
άλλες διεθνείς συµβάσεις. Αναφέρεται ποιες διατάξεις τους καταργούνται και ποιες συνεχίζουν να εφαρµόζονται. Αναφέρονται
στο άρθρο 21. Στον παρόντα νόµο δεν ενσωµατώνονται τα ψηφίσµατα και οι αποφάσεις του Συµβουλίου της Ευρώπης, επειδή
ο νόµος διαλαµβάνει ρυθµίσεις που εφαρµόζονται µεταξύ των
κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι µεταξύ κράτουςµέλους και τρίτου κράτους. Άλλωστε, οι γενικές αρχές του Συµβουλίου της Ευρώπης πάντοτε λαµβάνονται υπ’ όψιν κατά την
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εκπόνηση της κοινοτικής νοµοθεσίας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το προειδοποιητικό κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Για τα κόκκινα δάνεια, θα τα πει και ο αρµόδιος Υπουργός.
Πρέπει, όµως, να πω, εν όψει του ότι µετείχα στο ΚΥΣΔΙΧ, πως η
ρύθµιση –το επαναλαµβάνω- αποσκοπεί στην ενίσχυση της πραγµατικής οικονοµίας µετά από την παρατεταµένη ύφεση των τελευταίων ετών. Η ύφεση αυτή είχε ως συνέπεια την αδυναµία
ανταπόκρισης στις υποχρεώσεις τους των πολύ µικρών και µικρών επιχειρήσεων. Οι συνέπειες αυτής της αδυναµίας επιχειρείται να αντιστραφούν µε το να δοθεί η ευκαιρία µιας νέας
αρχής στις επιχειρήσεις αυτές.
Με τις ρυθµίσεις προβλέπεται η διαδικασία επιλέξιµης διαγραφής χρεών από τον χρηµατοδοτικό τοµέα, η ρύθµιση των υποχρεώσεων των εµπόρων µε δεσµευτική δύναµη για το σύνολο
των πιστωτών µε την τήρηση των εγγυήσεων της νοµιµότητας
από τα δικαστήρια. Το αρµόδιο δικαστήριο είναι το µονοµελές
πρωτοδικείο, το οποίο –το τόνισα, νοµίζω, και στην επιτροπή- δεν
κρίνει, δεν αποφασίζει επί της ουσίας της υπόθεσης, αλλά µόνο
εάν τηρήθηκε η νοµιµότητα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα µόνο δύο λεπτά. Δεν θα κάνω χρήση
της δευτερολογίας.
Κρίσιµη ηµεροµηνία υπαγωγής είναι η 30-6-2014, έτσι ώστε να
καλυφθεί όλη η περίοδος της ύφεσης.
Προβλέπεται, επίσης, η δυνατότητα υπαγωγής στην έκτακτη
διαδικασία ειδικής διαχείρισης, εφόσον κάτι τέτοιο προκρίνεται
ως ενδεδειγµένη λύση.
Διερωτώµαι, λοιπόν: Από πού προκύπτει ότι κινδυνεύει η
πρώτη κατοικία, όπως ειπώθηκε; Αντίθετα, µε τις ρυθµίσεις της
τροπολογίας ευνοούνται οι µικρές επιχειρήσεις, αφού τους δίδεται η ευκαιρία, αφού ρυθµίσουν τα δάνεια τους µε ευνοϊκούς
όρους, να ξεκινήσουν µια νέα αρχή.
Τώρα, όσον αφορά τις τροπολογίες για τους οµολογιούχους.
Οι έξι τροπολογίες οι οποίες κατατέθηκαν για τη ρύθµιση των
θεµάτων των µικροοµολογιούχων δεν µπορούν να συζητηθούν
σήµερα. Θα εξηγήσω γιατί. Η πολυπλοκότητα του αντικειµένου
απαιτεί την επεξεργασία του σε δύο επίπεδα:
Το πρώτο επίπεδο είναι νοµικό, δεδοµένου ότι υπάρχει πλέον
η νοµολογία του Συµβουλίου της Επικρατείας, η οποία πρέπει να
ληφθεί υπ’ όψιν, ενώ θα πρέπει να αξιολογηθούν συνολικά οι ευρύτερες νοµικές συνέπειες από τις προτεινόµενες ρυθµίσεις.
Το δεύτερο είναι το δηµοσιονοµικό επίπεδο, δεδοµένου ότι
πρόκειται για ένα από τα δυσκολότερα ζητήµατα, αφού άπτεται
της νοµικής πολιτικής και των διεθνών δεσµεύσεων που έχει αναλάβει η χώρα.
Συνεπώς η επεξεργασία και η ανάλυση των προτεινόµενων και
διαφορετικών µεταξύ τους λύσεων –γιατί, πράγµατι, εάν δείτε
µε προσοχή τις τροπολογίες υπάρχει µια διαφορετικότητα- είναι
απαραίτητη προϋπόθεση για τη νοµοθετική πρωτοβουλία και
πρέπει να γίνει µε την κατάλληλη προετοιµασία.
Παρά ταύτα, τονίζω ότι για την Κυβέρνηση το θέµα είναι ανοιχτό για να ρυθµιστεί µε τον καλύτερο τρόπο –πώς να ξεπεραστούν-, αφού ληφθούν υπ’ όψιν τα παραπάνω και οι παραδοχές
της απόφασης του Συµβουλίου της Επικρατείας.
Όσον αφορά τις βουλευτικές τροπολογίες: Τη µία την ανέπτυξε και ο κ. Ντόλιος που ήταν εδώ. Δεν χρειάζεται να την αναφέρω. Η άλλη τροπολογία είναι η µε γενικό αριθµό 1968 και
ειδικό 121, που αφορά τη µεταφορά των µαθητών και τις δαπάνες των µαθητών. Δεν νοµίζω ότι υπάρχει αντίρρηση.
Συνεπώς, κυρία Πρόεδρε, αυτή η βουλευτική τροπολογία προτείνω να γίνει δεκτή. Είναι η τροπολογία 1968/121/7-11-2014.
Η άλλη τροπολογία, την οποία ανέπτυξε ο κ. Ντόλιος, αφορά
–το εξήγησε και εχθές- το ότι θα γίνονται επαναληπτικές εκλογές
και πρέπει να οριστούν οι εφορευτικές επιτροπές, οι έφοροι και
οι δικαστικοί αντιπρόσωποι από τους προέδρους πρωτοδικών και
όχι από το Α’ τµήµα του Αρείου Πάγου.
Εθίγησαν και µερικά άλλα ζητήµατα. Ειπώθηκε χθες από συνάδελφο του ΣΥΡΙΖΑ ότι γίνονται καταχρήσεις στον θεσµό της
απονοµής χάριτος. Πρέπει να δώσω µερικές απαντήσεις.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Ο θεσµός αυτός είναι ένας από τους θεµελιώδεις θεσµούς του
κράτους δικαίου και προβλέπεται από το ίδιο το Σύνταγµα. Υπάρχει Συµβούλιο Χαρίτων στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Είναι επταµελές. Σε αυτό το συµβούλιο προεδρεύει ο εκάστοτε Γενικός
Γραµµατέας του Υπουργείου. Είναι τέσσερις ανώτεροι δικαστικοί
λειτουργοί, ένας υπηρεσιακός παράγοντας και µία κοινωνική λειτουργός.
Το Συµβούλιο Χαρίτων γνωµοδοτεί. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης
διαβιβάζει τη γνωµοδότηση στον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας. Και
διαφορετική άποψη να έχει ο Υπουργός Δικαιοσύνης, είναι υποχρεωµένος να τη στείλει στον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας. Κυρίαρχο όργανο να αποφασίσει για την απονοµή χάριτος είναι ο
Πρόεδρος της Δηµοκρατίας. Αυτά για να µη δηµιουργούνται εντυπώσεις.
Αναφέρθηκε, επίσης, ότι µε νοµοθετήµατα ευνοήθηκαν τράπεζες, επιχειρηµατίες, παράγοντες της δηµόσιας και οικονοµικής
ζωής του τόπου, κ.λπ.. Δεν µας λέτε, όµως, ποιοι είναι αυτοί.
Ποιες είναι οι ρυθµίσεις που έγιναν και ποιους ευνόησαν; Δεν αρµόζει στο Κοινοβούλιο να αναφέρονται αυτές οι διαβολές, οι συκοφαντίες και η λασπολογία. Θα πρέπει να αναφέρονται. Όλα
έχουν ένα ονοµατεπώνυµο.
Όσον αφορά, τώρα, την πάταξη της διαφθοράς, πρέπει να ξέρετε ότι σε έναν χρόνο, µε τα νοµοθετήµατα τα οποία πήραµε, η
χώρα µας κέρδισε δεκατέσσερις θέσεις στον διεθνή πίνακα διαφθοράς. Αλλά εγώ δεν είµαι ικανοποιηµένος ακόµα. Χρειάζεται
ακόµα περαιτέρω προσπάθεια για να ανεβούµε περισσότερο.
Για την αυτοδιοίκηση των δικαστηρίων, που βλέπω ότι επανήλθατε, θέλω να πω το εξής: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εγώ
υπηρέτησα την αυτοδιοίκηση των δικαστηρίων και από ό,τι λένε
ήµουν ένας καλός προϊστάµενος. Τη στηρίζω την αυτοδιοίκηση.
Αυτό που έγινε, να υποχρεωθεί κάποιος προϊστάµενος που εξελέγη τώρα να παραιτηθεί για λόγους προαγωγής κλπ., δεν µε
βρίσκει σύµφωνο. Το είπα και δεόντως, εκεί που έπρεπε να το
πω, και προχθές στη Βουλή. Έχουµε διάταξη, την οποία επανέλαβα στο τελευταίο νοµοθέτηµα, ότι και προαγόµενοι παραµένουν στη θέση τους. Τελεία και παύλα, λοιπόν, για την παραπληροφόρηση.
Αποδοχές των δικαστικών λειτουργών: Πρέπει να πω ότι οι
αποδοχές των δικαστικών λειτουργών είναι ζήτηµα θεσµικό, δεν
είναι οικονοµικό, διότι συνάδει µε την ανεξαρτησία τους. Γι’ αυτό
και ο συνταγµατικός νοµοθέτης αναφέρει ότι οι αποδοχές των
δικαστικών λειτουργών είναι ανάλογες µε το λειτούργηµά τους.
Άρα πρέπει να υπάρχει σεβασµός των αποφάσεων, οι οποίες
ρυθµίζουν όχι µόνο τις αποφάσεις των δικαστικών λειτουργών,
αλλά και τις αποφάσεις γενικά των δικαστηρίων. Είναι κάτι το
οποίο είπα και δηµόσια και πρόσφατα στην εορτή του Αγίου Διονυσίου.
Όµως, αυτό είναι διαφορετικό ζήτηµα από το να λέµε ότι η Κυβέρνηση αυθαιρετεί, ότι έχει ασέβεια µε τις αποφάσεις. Άλλο
είναι να έχω ασέβεια σε µία απόφαση και άλλο να έχω µια προσωρινή αδυναµία να την εφαρµόσω. Εξάλλου, πρέπει να σας πω
ότι η απόφαση η οποία βγήκε, η πρώτη του µισθοδικείου, η 88/
13, στηριζόταν σε νοµοθετήµατα, στο Σύνταγµα. Όµως, αυτή η
Κυβέρνηση µετά την έκδοση της αποφάσεως, µε τον ν. 4270, δηλαδή εφαρµόζοντας την απόφαση, αναπροσάρµοσε τις αποδοχές των δικαστικών λειτουργών στα επίπεδα του Αυγούστου του
2012. Άρα σεβάστηκε την απόφαση.
Όπως εξήγησε και ο κ. Σταϊκούρας χθες, µε τις σηµερινές συνθήκες δεν µπορούσε να εφαρµοστεί πλήρως, τόσο αυτή η απόφαση όσο και η απόφαση των ενστόλων. Γιατί θα πρέπει να γίνεται διάκριση; Πρέπει όλες αποφάσεις να εκτελούνται. Άρα µε τις
σηµερινές συνθήκες δεν µπορούσε να εφαρµοστεί. Γι’ αυτό απόρησα. Ίσως ήταν µια υπερβολική έκφραση όταν µίλησε κάποιος
παλιός συνάδελφος για απολυταρχικό κράτος ή ασέβεια προς
τις δικαστικές αποφάσεις. Η Κυβέρνηση αυτή, αλλά και η προηγούµενη κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας, έδωσε 620 εκατοµµύρια ευρώ στους δικαστικούς λειτουργούς και δικαίως, διότι το
είπαν οι αποφάσεις.
Και δίδει. Νοµίζω ότι είναι η πρώτη δόση για τα 67 εκατοµµύρια ευρώ. Το ίδιο πρέπει να κάνει και για τους ένστολους.
Άρα θα θεωρήσω ατυχή την έκφραση περί απολυταρχικού

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΣΤ’ - 13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

κράτους ή ασέβειας σε απόφαση. Είναι µια προσωρινή αδυναµία
παροχής. Το θέµα είναι ανοιχτό για µελλοντικές διορθωτικές κινήσεις που θα κάνει η Κυβέρνηση, µόλις τα οικονοµικά το επιτρέψουν, και για τους δικαστικούς λειτουργούς και για τους
ενστόλους. Εξάλλου, ήδη η Κυβέρνηση µελετάει και ζητήµατα
της φορολογικής αντιµετώπισης.
Μη µου λέτε, όµως, µερικοί ότι η Κυβέρνηση δεν συµµορφώνεται και δεν δέχεται τις αποφάσεις. Δεν θα µπω στην ουσία,
αλλά πόσες φορές Βουλευτές του κυβερνώντος κόµµατος δεν
έχουν κατακρίνει αποφάσεις οι οποίες δεν κήρυξαν παράνοµες
και καταχρηστικές απεργίες δικαστηρίου; Για να µην αναφερθούµε σε άλλα νοµοθετήµατα. Θα δούµε αν θα εφαρµοστούν νοµοθετήµατα, τα οποία θα έλθουν γρήγορα στη Βουλή και τα
οποία ερείδονται επί αποφάσεων των ολοµελειών των ανωτάτων
δικαστηρίων. Εδώ είµαστε, τα Πρακτικά υπάρχουν και θα κάνουµε την κατάλληλη συζήτηση πάνω σε αυτό.
Όσον αφορά για τις φυλακές -δεν είναι εδώ ο κ. Κοντονήςπράγµατι η χώρα µας έχει καταδίκες, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για τον συνωστισµό των φυλακών. Δεν έχει καταδίκες για
παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Έχουµε πολλές καταδίκες. Δεν είµαστε υπερήφανοι. Καταβάλλουµε µεγάλες προσπάθειες να φτιάξουµε το θέµα αυτό και προχωράµε σιγά,σιγά προς
αυτήν την κατεύθυνση.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Για παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωµάτων έχουµε καταδίκες.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Διαβάστε καλά τις
αποφάσεις, κυρία συνάδελφε.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Για παραβίαση της Ευρωπαϊκής
Σύµβασης των Δικαιωµάτων του Ανθρώπου έχουµε καταδίκες.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Μόνο για συνωστισµό.
Διαβάστε τα καλά. Πάψτε να παραπληροφορείτε. Δεν πείθετε κανέναν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια- Τσαρουχά): Μη διακόπτετε, παρακαλώ.
Κύριε Υπουργέ, παρακαλώ, ολοκληρώστε.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Εγώ, κυρία Πρόεδρε,
θα ήθελα να διακόπτει η κ. Κωνσταντοπούλου και να έχει αυτήν
την εικόνα. Διότι, αν το θέλει, πολιτικά εµάς µας συµφέρει η εικόνα αυτή.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Τώρα, που έχει υπερβεί τον διπλάσιο χρόνο οµιλίας…
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Δεν θα ξαναµιλήσω
εγώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Δεν µίλησε
χθες ο Υπουργός. Μίλησε;
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Δεν µίλησα χθες. Επιφυλάχθηκα να µιλήσω σήµερα.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Βλέπω ότι του έχετε βάλει οκτώ
λεπτά.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Μη µε διακόπτετε, σας
παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Μη διακόπτετε,
παρακαλώ.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Εγώ δεν σας διέκοψα.
Εξάλλου, δεν είναι όλα εις τον βωµό της αντιπαράθεσης. Η
Βουλή εδώ πρέπει να έχει θέσεις. Η αντιπαράθεση, νοµίζω, πρέπει να είναι πιο κόσµια. Πρέπει και να χαµογελούµε κάπου κάπου.
Δεν χάθηκε ο κόσµος.
Τώρα, όσον αφορά στις άλλες τροπολογίες, τις δύο βουλευτικές, είπα ότι θα γίνουν δεκτές. Για τους µικροοµολογιούχους
είπα ότι θέλει µελέτη το θέµα. Είναι ανοιχτό για την Κυβέρνηση.
Για το θέµα των επιλέξιµων βοσκήσιµων εκτάσεων πρέπει να
γίνει µία συζήτηση και µε τους Υπουργούς, τον κ. Κουκουλόπουλο και τον κ. Καρασµάνη. Αν δείτε, όµως, οι συνάδελφοι που
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κάνατε την τροπολογία αυτή, δεν έχει κείµενο διάταξης. Έχει
µόνο αιτιολογική σκέψη. Δεν υπάρχει κείµενο διάταξης. Εκτός
αν δεν έχει φωτοτυπηθεί σωστά.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ευχαριστώ για την προσοχή
σας.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Κυρία Πρόεδρε, µπορώ να έχω τον λόγο
επί της διαδικασίας;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ορίστε, κυρία
Κανέλλη.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Επειδή είναι τέτοιος ο αριθµός των τροπολογιών -δηλαδή εξερχόµενοι της Αιθούσης µπορεί να µας πέσουν στο κεφάλι άλλες τέσσερις-πέντε τροπολογίες, το ζουν οι
συνάδελφοι εδώ-, θα παρακαλούσα πάρα πολύ µέσα σε ένα εύλογο χρονικό διάστηµα, µια και θα πάει µακριά η συνεδρίαση, ο
κύριος Υπουργός να πει ποιες κάνει δεκτές και ποιες να συζητήσουµε. Έναν κατάλογο θέλουµε µε τον αριθµό των τροπολογιών,
είτε βουλευτικές είτε άλλες. Τίποτα άλλο. Να έχουµε έναν κατάλογο, για να ξέρουµε σε ποιες θα αναφερθούµε οι εισηγητές.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Αθανασίου, συµφωνώ µε την κ. Κανέλλη.
Εγώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να σας προτείνω
κάτι. Μάλλον, κάνω µία πρόβλεψη και µία πρόταση. Από τους
εναποµείναντες για να µιλήσουν αγορητές συναδέλφους, έχουν
µείνει πέντε-έξι οι οποίοι έχουν τα οκτώ λεπτά, τα οποία συνήθως
τα ξεπερνούν, δηλαδή περίπου πενήντα λεπτά. Οι προτασσόµενοι συνάδελφοι, οι οποίοι έχουν τον µισό χρόνο, είναι περίπου
τριάντα τέσσερις. Υπολογίσαµε εδώ ότι είναι περίπου εκατόν
εβδοµήντα λεπτά, από τέσσερα λεπτά τα οποία θα γίνονται και
πέντε, όπως ξέρετε.
Μετά είναι οι εισηγητές και οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι,
δηλαδή δεκαέξι συνάδελφοι. Προτείνω να τοποθετηθούν επί των
τροπολογιών για πέντε λεπτά -δηλαδή αυτό που δεν έγινε χθες
να γίνει σήµερα- και, αν συµφωνείτε, να πάρετε και άλλα πέντε
λεπτά ως δευτερολογία για να γίνει ένας κύκλος οµιλιών. Αυτήν
την πρόταση κάνω και έτσι όπως πάει, θα έχουµε άλλες πέντε
περίπου ώρες, χωρίς να έχουµε υπολογίσει τους κυρίους Υπουργούς, οι οποίοι θα παρεµβαίνουν.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κυρία Πρόεδρε, παρακαλώ τον
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ορίστε, κυρία
συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κατ’ αρχάς, κυρία Πρόεδρε, σας
ευχαριστώ που πήρατε την πρωτοβουλία να αποσαφηνίσετε το
πλαίσιο συζήτησης, διότι από τον προκάτοχό σας εναγωνίως ζητούσα να υποβάλω το ερώτηµα πότε θα µιλήσουν οι οµιλητές και
υπήρχε τεράστια αναστάτωση, για να µην ακουστεί ούτε αυτό το
ερώτηµα. Καταλαβαίνω ότι αυτό που µας λέτε είναι ότι οι εισηγητές θα τοποθετηθούµε µε δεκάλεπτη προβλεπόµενη οµιλία
µετά από πέντε ώρες. Αυτό είπατε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Όχι µετά από
πέντε ώρες. Μετά από τρεις ώρες. Όµως, η τοποθέτησή σας θα
περιλαµβάνει την εισήγηση επί των τροπολογιών, για τις οποίες
καλούµε τους Υπουργούς να µας πουν ποιες θα κάνουν δεκτές
και ποιες όχι, για να υπάρχει γνώση και από την πλευρά σας, µαζί
µε τις δευτερολογίες όλων σας.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Αντιληπτό.
Επιτρέψτε µου διαδικαστικά µία παρατήρηση και µία υπενθύµιση: Κατά την έναρξη της σηµερινής συνεδρίασης και εν όψει
όσων έγιναν χθες και τα οποία συνιστούν πραγµατική προσβολή
της κοινοβουλευτικής λειτουργίας, εµείς από την πλευρά της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης έχουµε καλέσει τους Υπουργούς και
την Κυβέρνηση να αποσύρουν όλες τις εκπρόθεσµες τροπολογίες.
Θα ήθελα να υπάρξει επίσηµη τοποθέτηση της Κυβέρνησης
επ’ αυτού του αιτήµατος. Αφορά το κύρος της δηµοκρατίας και
του Κοινοβουλίου και δεν µπορεί να το αντιπαρέρχεται η Κυβέρνηση, εκπροσωπούµενη από Υπουργούς που κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν.
Τελειώνοντας, κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να πω µια φράση:
Μετά από τα όσα πάρα πολύ δυσάρεστα έγιναν χθες, που ήταν
αντιληπτή και η θέση του Προεδρείου, µε αυτήν την κατάσταση

1590

των ιπτάµενων τροπολογιών, έρχεται σήµερα η τροπολογία Χαρδούβελη, για να πάρει πίσω τις φοβερές ρυθµίσεις των εκατό δόσεων. Είναι πραγµατικά προσβολή πρώτα απ’ όλα για σας, κύριοι
της Κυβέρνησης, και πρέπει να τις αποσύρετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Μην επανέρχεστε στο επιχείρηµα, κυρία συνάδελφε.
Η κ. Χρυσοβελώνη έχει τον λόγο.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Κυρία Πρόεδρε, συµφωνώ κι εγώ.
Αυτή είναι και η άποψη των Ανεξαρτήτων Ελλήνων. Εξάλλου,
όπως ξέρετε, ετέθη και στη Διάσκεψη των Προέδρων το θέµα ότι
πρέπει να σταµατήσει αυτός ο κατήφορος µε τις εκπρόθεσµες
τροπολογίες. Αυτό που κι εµείς ζητάµε είναι να πάρουν πίσω οι
αρµόδιοι Υπουργοί -και ο κ. Αθανασίου βεβαίως- όλες τις εκπρόθεσµες τροπολογίες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
πολύ.
Ο κ. Αθανασίου έχει τον λόγο.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Το ότι κάνουµε πως
δεν καταλαβαίνουµε το επιστρέφω στην κ. Κωνσταντοπούλου,
επειδή αναφέρθηκε στους Υπουργούς. Εκείνη κάνει ότι δεν καταλαβαίνει τι δυσαρµονία δηµιουργεί συνέχεια στο Κοινοβούλιο
µε τις παρεµβάσεις της και µε τις διακοπές.
Εννοείται ότι οι υπουργικές τροπολογίες γίνονται δεκτές εκ µέρους του Υπουργού και θα τεθούν στην κρίση του Κοινοβουλίου.
Οι δύο βουλευτικές τροπολογίες είναι οι εξής: Η µε αριθµό
1968/121/7-11-2014, που αφορά στη µεταφορά των µαθητών. Η

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

δεύτερη είναι η 1979/130/11-11-2014, η οποία επιτρέπει την απόσπαση υπαλλήλων Οργανισµού Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε άλλον
οργανισµό για λόγους ίσης µεταχείρισης, ώστε να διευκολύνεται
και η τοπική αυτοδιοίκηση.
Εκ παραδροµής ανέφερα ως βουλευτική την τροπολογία του
Υπουργού Εσωτερικών για τους δικαστικούς αντιπροσώπους.
Αυτή είναι υπουργική, οπότε γίνεται δεκτή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας ευχαριστούµε.
Εποµένως η πρότασή µου γίνεται δεκτή, κύριοι συνάδελφοι;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Παρακαλώ να
είµαστε συνεπείς στον χρόνο.
Ο Υπουργός Ανάπτυξης κ. Σκρέκας έχει τον λόγο για µία νοµοτεχνική βελτίωση.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ (Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας): Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να καταθέσω δύο
νοµοτεχνικές βελτιώσεις.
Η πρώτη αφορά την τροπολογία µε αριθµό 1955/112/3-112014.
Η άλλη είναι µια νοµοτεχνική βελτίωση επί της τροπολογίας
µε αριθµό 1987 και ειδικό αριθµό 138. Παρακαλώ να διανεµηθούν στους συναδέλφους Βουλευτές.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ. Κωνσταντίνος Σκρέκας καταθέτει για τα Πρακτικά τις
προαναφερθείσες νοµοτεχνικές βελτιώσεις, οι οποίες έχουν ως
εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Να κατατεθούν
στα Πρακτικά και να διανεµηθούν τάχιστα.
Τον λόγο έχει ο κ. Βασίλειος Χατζηλάµπρου.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ: Κύριοι συνάδελφοι, υπάρχει
ένα κλίµα ότι επαναφέρετε και τροποποιείτε αδικίες, αλλά το
προχωράτε πολύ. Ο κύριος Υπουργός είπε: «Μα, µας καταγγέλλετε ότι ευνοούµε συγκεκριµένα συµφέροντα; Πείτε ονόµατα!
Πότε έγινε αυτό;».
Πρόχειρα, κύριε Υπουργέ, θυµάµαι ότι µε οικειοθελή τρόπο οι
εφοπλιστές θα καταβάλλουν το επίδοµα αλληλεγγύης. Για ποια
άλλη κοινωνική οµάδα είπατε µε οικειοθελή τρόπο, αν θέλει, εθελουσίως, να καταβάλλει φόρους; Σε ποια άλλη κοινωνική οµάδα
το έχετε πει αυτό;
Επίσης, πολύ γρήγορα θυµάµαι τις ασυλίες του ΤΑΙΠΕΔ. Θυµάµαι και άλλα, κύριε Υπουργέ, όπως την ασυλία σε τραπεζίτες,
για να µη δικαστούν για απιστία που ρύθµιζαν τα χρέη των κοµµάτων. Θέλετε και άλλες κατηγορίες; Οι κάτοχοι των µέσων µαζικής ενηµέρωσης! Τι έχουν πάρει από εδώ; Τα πανωπροίκια
στους κατασκευαστές, πριν καν εξεταστεί ο δρόµος αν θα φτάσει και πού θα φτάσει! Θέλετε και άλλες οµάδες, κύριε Υπουργέ;
Δεν ξέρετε τίποτα;
Βέβαια κερδίσαµε δώδεκα θέσεις στη διαφθορά! Δεν είπατε
σε ποιο νούµερο είµαστε! Τελευταία φορά που το άφησα, ήµασταν στο ογδόντα επτά, πίσω από πολλές αφρικανικές και πολλές ασιατικές χώρες. Δεν ξέρω τώρα σε ποιο νούµερο είµαστε.
Δεν το παρακολουθώ πια.
Προτιµώ να παρακολουθώ διάφορα έγγραφα του κ. Σούρλα,
ο οποίος µιλώντας για τη διαπλοκή και για τη διαφθορά είπε ότι
αυτά, αν είχαν συντελεστεί αλλιώς, αν είχε πιαστεί -όπως λέµεη διαπλοκή στην υγεία ή αν είχε πιαστεί η λαθρεµπορία στα καύσιµα ή αν είχε πιαστεί η διαπλοκή του πολιτικού κόσµου µε το οικονοµικό σύστηµα, ίσως να µη χρειαζόντουσαν καν µειώσεις και
περικοπές. Αυτό θυµάµαι, κυρίως, που θα σήµαινε ένας άλλος
δρόµος για τη χώρα. Γιατί ακόµα και αυτά τα οποία φέρνετε ως
άρση των αδικιών νοµίζω ότι τα έχετε υπονοµεύσει µε όλη την
τακτική που έχετε ακολουθήσει.
Θυµηθείτε τι δήλωναν Υπουργοί, µάλιστα, για το ότι τα δικαστήρια δεν θα καθορίσουν την οικονοµική µας πολιτική. Αυτό συνέβη πριν υπάρξει η δεύτερη απόφαση. Αναφέροµαι, για παράδειγµα, στους στρατιωτικούς, που κέρδισαν το δικαστήριο, µέχρι
να κερδίσουν και το δεύτερο, στο οποίο εγκαλούταν η διοίκηση
γιατί δεν εφαρµόζει την απόφαση. Νοµίζατε ότι και εκεί θα πάει
µια απόφαση όπως πήγε, για παράδειγµα, για τις καθαρίστριες:
Δικαιωµένες µεν, ανεφάρµοστη απόφαση δε, και οι οποίες στέκονται εκατό µέτρα από εµάς. Πώς το διαχειριζόσαστε αυτό;
Πόσες φορές θα ξεγελάσετε;
Τον Απρίλιο του 2012 τούς είπατε ότι δεν θα έχουµε περικοπές. Το είπατε µε πολύ καθαρό τρόπο. Είναι ρήση του Πρωθυπουργού. Λίγο αργότερα οι περικοπές πήραν επιδόµατα και µισθούς κατά τέτοιον τρόπο, που, όποιος γνωρίζει, ξέρει ότι έφτασαν το 55% των λειτουργικών δαπανών του προϋπολογισµού της
άµυνας. Είναι τεράστιο το νούµερο! Στη συνέχεια τι έχουµε; Μια
προσπάθεια σε πέντε δόσεις –τα µισά- αρχίζοντας µε την αναδροµική ισχύ από τον φετινό Ιούλιο.
Ξέρετε τι θα σηµαίνει αυτό, την ίδια στιγµή που υπάρχει απειλή
του νέου µισθολογίου, των φορολογικών παρακρατήσεων και βεβαίως όλος αυτός ο καταιγισµός προβληµάτων ή φοροεπιδροµής που υπάρχει για όλους τους Έλληνες; Θα καταλήξει στα 50
ευρώ, στα 70 ευρώ για τη µεγάλη µάζα των στελεχών των Ενόπλων Δυνάµεων και των Σωµάτων Ασφαλείας. Αυτό είναι δικαίωση;
Πώς το είπε, όµως, ο Υπουργός των Οικονοµικών; «Και προχωράµε στις αυξήσεις των στελεχών των Ενόπλων Δυνάµεων».
Το να τους δώσεις κάτι από όλα αυτά τα οποία θα όφειλες να
τους δώσεις, είναι οι αυξήσεις των µισθών τους; Εκεί καταλήγουµε; Η επικοινωνιακή διαχείριση η οποία γίνεται είναι σχεδόν
δυσφηµιστική για τους ανθρώπους, που θα πάρουν στο τέλος
ένα πενηντάρικο.
Το έχουµε τονίσει ξανά σε αυτήν την Αίθουσα. Είπατε: «Ε, δεν
θα δώσουµε σε αυτούς.». Σήµερα, λέτε ότι επιχειρείτε. Πώς επιχειρείτε; Δήθεν ότι αυτά θα πάνε από το πλεόνασµα. Υπήρχε
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άλλος δρόµος.
Έχουµε καταθέσει έγκαιρα έναν τελείως άλλο δρόµο. Ειρήσθω εν παρόδω ο τρόπος της τροπολογίας δεν είναι τρόπος.
Έτσι θέλετε να αποφύγετε το πραγµατικό πρόβληµα διαβίωσης
του κόσµου αυτού. Να συζητήσουµε δηλαδή µόνο αν θα πάρουν
το πενηντάρικο και να µη συζητήσουµε πολλά άλλα µέτρα που
θα έπρεπε να έχουν παρθεί στο µεταρρυθµιστικό πρόγραµµα
µέσα στις Ένοπλες Δυνάµεις, που να συγκρατούν τις λειτουργικές δαπάνες, να συγκρατούν και να είναι πιο δίκαιες διάφορες
οικονοµικές ρυθµίσεις. Να συζητήσουµε κυρίως όλες τις αλλαγές που έχουµε ζητήσει στο ζήτηµα των προµηθειών, οι οποίες
θα άφηναν περιθώρια µέσα από τον ίδιο προϋπολογισµό του
Υπουργείου Εθνικής Άµυνας για να καλυφθεί µέρος απ’ αυτά.
Αν κάποιος ενδιαφερόταν γι’ αυτήν την οµάδα και την κατηγορία των στελεχών, υπήρχαν προτάσεις που δεν σήµαιναν καθόλου, µα καθόλου, δηµοσιονοµικό κόστος. Τα έχουµε συζητήσει
σε διάφορες ευκαιρίες. Κατάλογος ολόκληρος υπάρχει στο θέµα
της µέριµνας του προσωπικού αυτού, όπως η συνυπηρέτηση, το
να µην πηγαίνει στη νυχτερινή άσκηση το δεύτερο µέλος της
ίδιας οικογένειας, το να έχει τα γονικά δικαιώµατα που έχει ο
κάθε δηµόσιος υπάλληλος. Έχουµε συζητήσει πολλές τέτοιες
λύσεις. Σ’ αυτές κωφεύσατε. Σ’ αυτές κάνατε ότι δεν καταλαβαίνατε.
Εµείς δεν λέµε δώστε τα έτσι. Να αλλάξουµε και να µπορούσαµε να τα δώσουµε. Αλλά εσάς σας νοιάζει αυτή η διαχείριση,
η οποία είναι τελείως παλαιοκοµµατικού τύπου. Πλησιάζουν οι
εκλογές. Έχετε δυσφηµήσει µε τον χειρότερο τρόπο αυτούς
τους ανθρώπους όλο αυτό το διάστηµα και φτάνει µια στιγµή και
λέτε «θα ξεκινήσουµε από εκεί να τα δώσουµε».
Κύριε Υπουργέ, είπατε τώρα να πάρουµε πίσω τις εκατό δόσεις στο κοµµάτι του ΕΝΦΙΑ. Το παρουσιάσατε µε τέτοιον τρόπο,
ώστε θα κληθεί να το ψηφίσει η πλειοψηφία ως βελτίωση της
ρύθµισης, αντί να πείτε πολύ καθαρά «το παίρνουµε πίσω». Φτιάξατε ένα σκηνικό µιας µεγάλης διαπραγµάτευσης, βγήκατε µε
πολύ φαντεζί τρόπο και είπατε «είναι νόµος του κράτους και δεν
συζητείται» και το φέρνετε και το τροποποιείτε µε µια επιχειρηµατολογία ότι σχεδόν βοηθάει την συλλογή των εσόδων να σταµατήσουν οι εκατό δόσεις στον ΕΝΦΙΑ.
Θα κληθούν οι Βουλευτές που ψήφισαν τις εκατό δόσεις την
προηγούµενη φορά να ψηφίσουν ότι ήταν λάθος το κοµµάτι
αυτό. Θα πρέπει κανένας να γίνεται πολύ σκληρόπετσος σιγά,
σιγά µε αυτά που συζητούνται. Πολύ σκληρόπετσος για να ψηφίζεις µε διαφορά ορισµένων µηνών τα ακριβώς ανάποδα. Σε
κάθε περίπτωση, λέω ότι το κλίµα που πάτε να φτιάξετε «εδώ
έχουµε πλεονάσµατα, µπορούµε να ρυθµίσουµε προβλήµατα»
σε συνδυασµό µε εκείνο που η κοινωνία ζει σαν κύριο στοιχείο
δείχνει ότι υπάρχει σ’ αυτό ένας εµπαιγµός. Έτσι έχουµε πολύ
µεγάλες και καταγγελτικές φράσεις «νόµος και τάξη» και «υπάρχει νόµος και θα εφαρµοστεί ο νόµος».
Ξεχνάτε ότι είµαστε τρεις µέρες πριν από το Πολυτεχνείο. Τίποτα δεν σας έχουν διδάξει τα σαράντα χρόνια. Νόµο είχαν φτιάξει κι αυτοί. Αλλά η έννοια του δικαίου που είχε ο νόµος τους
ανατράπηκε και µετά πανηγυρίζαµε όλοι για την ανατροπή αυτή.
Σας λέω να πάρετε πολύ καλά υπ’ όψιν σας ότι τη Δευτέρα
έχουµε Πολυτεχνείο. Δεν σας έχει αγγίξει τίποτα. Δεν σας έχει
χρωµατίσει τίποτα από τα χρόνια που πέρασαν. Ξαναγυρίζετε σε
ένα πρότυπο µάλλον παλαιοδεξιάς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ολοκληρώστε,
παρακαλώ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ: Σχετίζεται µε το ότι από εκεί
υπάρχει µια προσπάθεια να αποκτηθούν ψήφοι µετά την εξέλιξη
Καρατζαφέρη και µετά βεβαίως την εξέλιξη µε τη Χρυσή Αυγή
και δεν θα σας βγει.
Η δε θέση του ΠΑΣΟΚ είναι δεινή σ’ αυτήν τη συγκυβέρνηση.
Ευχαριστώ.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Κυρία Πρόεδρε, θα
ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ορίστε, κύριε
Υπουργέ.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Δια-
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φάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Κύριε συνάδελφε, πρέπει να σας πω ότι εγώ ήµουν στο Πολυτεχνείο και αγωνίστηκα
για το Πολυτεχνείο.
Μάλιστα –δεν πρέπει να το λέω εγώ, αλλά θα το πω- σχετικό
ποίηµά µου έχει βραβευθεί.
Αυτά για την ιστορία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ο κ. Αποστόλου έχει τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ: Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα τον
λόγο για τρία δευτερόλεπτα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Όχι, κύριε Χατζηλάµπρου, τώρα. Δεν υπάρχει περίπτωση.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ: Δεν µίλησα προσωπικά στον
κύριο Υπουργό. Αλλά υπηρετεί µια Κυβέρνηση που δεν την αγγίζει τίποτα. Ίσως είναι ο λόγος που σας έβαλαν µπροστά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Εντάξει, εντάξει. Όλοι καταλαβαίνουµε τι θέλει να πει ο καθένας, κύριε Χατζηλάµπρου, όλοι έχουµε στοιχειώδη λογική και σκέψη.
Δεν σας ακούει κανείς και δεν καταγράφονται.
Ο κ. Αποστόλου έχει τον λόγο.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ελπίζω να µην ξαναγράψει άλλο
ποίηµα πάντως. Ελπίζουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Φτάνει, κυρία
Κωνσταντοπούλου. Φτάνει. Πρέπει σε κάθε θέµα να τοποθετείστε; Αν τοποθετηθούν όλοι οι συνάδελφοι που έχουν στη σκέψη
τους κάτι, θα τρελαθούµε εδώ µέσα.
Κύριε Αποστόλου, έχετε τον λόγο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: Ξεκινώ, κυρία Πρόεδρε, µε την
τροπολογία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, µε την οποία εξαιρούνται από τις διαδικασίες νοµιµοποίησης αυθαίρετα για τα
οποία έχει εκδοθεί αµετάκλητη δικαστική απόφαση.
Η τροπολογία αυτή, έτσι όπως έρχεται, αποτελεί χονδροειδέστατο νοµικό και πολιτικό κόλπο. Έκανε αυτήν την κίνηση το
Υπουργείο Περιβάλλοντος, γιατί ήθελε να διασώσει ένα θεσµικό
πλαίσιο των νοµιµοποιήσεων των αυθαιρέτων…
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Στα υπουργικά
θα ήθελα ησυχία, παρακαλώ.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: Έκανε, λοιπόν, αυτήν την κίνηση
το ΥΠΕΚΑ, γιατί ήθελε να διασώσει το θεσµικό πλαίσιο των νοµιµοποιήσεων των αυθαιρέτων που χωρίς τη συγκεκριµένη ρύθµιση κινδύνευε. Φαίνεται ότι µε την απόφαση που έγινε γνωστή
χθες το βράδυ, το ακυρωτικό δικαστήριο όχι µόνο αποφάνθηκε
θετικά για τη συνταγµατικότητα του ν. 4178/2013, αλλά και ανταποκρίθηκε άµεσα. Το Υπουργείο, έτσι, εµφανίζεται ότι τηρεί τη
δέσµευση που είχε αναλάβει έναντι των δικαστών της ολοµέλειας
του Συµβουλίου της Επικρατείας κατά τη συζήτηση των αντίστοιχων προσφυγών πολιτών εναντίον του νόµου.
Αυτό, όµως, που δεν αναφέρεται είναι ότι αφήνει στο απυρόβλητο χιλιάδες προκλητικά και κραυγαλέα κατεδαφιστέα αυθαίρετα, βίλες, ξενοδοχεία και κάθε είδους κτίσµατα, που στο µεταξύ κατά το διάστηµα εφαρµογής του νόµου, από τον Σεπτέµβριο
του 2013 µέχρι σήµερα, έχουν ήδη τακτοποιηθεί.
Είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι, ενώ αναγνωρίζει δηµόσια
την αντισυνταγµατικότητα της συγκεκριµένης ρύθµισης, που
εφαρµόζεται εδώ και δεκατρείς µήνες, αναφέρεται απλά ότι η
αλλαγή γίνεται για την εναρµόνιση του νόµου µε το άρθρο 29
του Συντάγµατος, αγνοώντας όλα τα οποία που στο ενδιάµεσο
διάστηµα έχουν ήδη νοµιµοποιηθεί.
Την ίδια, βέβαια, ώρα ετοιµάζεται να παραταθεί για τουλάχιστον ακόµα έναν χρόνο, µέχρι τον Φεβρουάριο του 2016, η εισπρακτική επιχείρηση νοµιµοποίησης αυθαιρέτων. Έλεος!
Μέχρι πού θα φτάσει, κύριε Υπουργέ, η κοροϊδία προς τον ελληνικό λαό; Μήπως µπορείτε να µας πείτε πόσες και ποιες, τουλάχιστον, τρανταχτές περιπτώσεις κατεδαφιστέων τελεσίδικα
αυθαιρέτων νοµιµοποιήθηκαν; Πώς θα απαντήσετε, για παράδειγµα, στους κτηνοτρόφους που αυτήν την περίοδο –εδώ και
χρόνια µάλιστα- προσπαθούν να νοµιµοποιήσουν τις σταβλικές
τους εγκαταστάσεις και την ίδια ώρα βλέπουν παραβάτες εκλεκτούς να νοµιµοποιούνται, ενώ οι ίδιοι σέρνονται στα δικαστήρια;
Έρχοµαι, τώρα, σε µια άλλη τροπολογία, τη µε αριθµό 1987,
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που κατατέθηκε χθες το απόγευµα. Η συγκεκριµένη τροπολογία
ανακηρύσσει τον Υπουργό Ανάπτυξης απόλυτο άρχοντα της οικονοµικής δραστηριότητας της χώρας και αναφέρει χαρακτηριστικά: «Όλοι οι εµπλεκόµενοι φορείς, δηµόσιες αρχές, νοµικά
πρόσωπα δηµοσίου δικαίου ή άλλοι δηµόσιοι φορείς οφείλουν
εντός έξι µηνών να προσαρµόσουν τη σχετική µε την αδειοδότηση των εποπτευόµενων από αυτούς οικονοµικών δραστηριοτήτων νοµοθεσία». Πράγµα το οποίο πάρα πολύ απλά σηµαίνει
ότι, αν περάσει άπρακτος ο χρόνος των έξι µηνών -αυτό θέλει
ουσιαστικά να φέρει- ο Υπουργός Ανάπτυξης, µε προεδρικά διατάγµατα που εκδίδει, µπορεί να εισαγάγει τις ρυθµίσεις από
µόνος του.
Καταλαβαίνετε, λοιπόν, τι συµβαίνει µε αυτήν τη ρύθµιση. Καταργείται ουσιαστικά η δηµόσια διοίκηση. Καταργούνται όλοι οι
ελεγκτικοί µηχανισµοί και, όπως αντιλαµβάνεστε, σε µια επίθεση
που υπάρχει, ιδιαίτερα αυτήν την περίοδο, δεν θα µείνει τελικά
τίποτα όρθιο. Αντιλαµβάνεστε τι γίνεται όταν εκδίδονται προεδρικά διατάγµατα για να καλύψουν καταστάσεις, στις οποίες θα
έπρεπε, τουλάχιστον, να ενεργοποιείται η δηµόσια διοίκηση.
Βάλτε τη δηµόσια διοίκηση, βάλτε τους ελεγκτικούς µηχανισµούς να δουλέψουν. Δεν µπορεί να γίνονται και να έρχονται τέτοιες ρυθµίσεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει η κ. Φεβρωνία Πατριανάκου.
ΦΕΒΡΩΝΙΑ ΠΑΤΡΙΑΝΑΚΟΥ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Στην ιδρυτική διακήρυξη της παράταξης µου, απαραίτητη προϋπόθεση και έννοια της δηµοκρατίας είναι κάθε πολίτης να είναι
απαλλαγµένος από την αβεβαιότητα για το µέλλον του, εξασφαλίζοντας µόνιµη απασχόληση, δίκαιη αµοιβή του µόχθου του και
πλήρη ασφάλιση για το µέλλον αυτού και του παιδιού του. Πριν
από δύο χρόνια όταν ο ελληνικός λαός µάς έταξε να διαχειριστούµε στο πλαίσιο της συγκυβέρνησης µία έκτακτη κατάσταση,
τίποτα από αυτά δεν ήταν διασφαλισµένο.
Να θυµίσω ότι πριν από δύο χρόνια είχαµε τη βεβαιότητα της
εξόδου της Ελλάδας από την Ευρωζώνη και την Ευρωπαϊκή
Ένωση συνεπακόλουθα, τον αποκλεισµό από τις αγορές, τη διεθνή ανυποληψία, την απειλή της τραπεζικής κατάρρευσης, παρατεταµένη ύφεση και δραµατική αύξηση της ανεργίας, εσωτερική γενική αναταραχή, γενικευµένη αβεβαιότητα και ανεξέλεγκτο φόβο.
Αυτό που κληθήκαµε να διαχειριστούµε, αυτές οι έκτακτες
συνθήκες που απαιτούσαν έκτακτα µέτρα -δεν είναι της παρούσης να συζητήσουµε τους λόγους- ήταν σε µία περίοδο κατά την
οποία η δηµόσια ωφέλεια συνταυτίστηκε µε το δηµοσιονοµικό
όφελος. Η βίαιη δηµοσιονοµική προσαρµογή, η οποία είχε προσυµφωνηθεί από προηγούµενη Κυβέρνηση, δεν άφησε κανέναν
πολίτη σε αυτήν τη χώρα ανέγγιχτο. Σε συνδυασµό δε µε την έλλειψη ρευστότητας, τη συρρίκνωση του ΑΕΠ, επήλθε αυξηµένη
φτώχεια, κοινωνικός και οικονοµικός αποκλεισµός µεγάλων κοινωνικών οµάδων, αύξηση των νοικοκυριών που δεν µπορούν να
ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, αύξηση οφειλών και
οφειλετών, αύξηση µικροµεσαίων επιχειρήσεων που ασφυκτιούσαν και βεβαίως πολιτικές επιπτώσεις, όπου διόγκωσαν ολοκληρωτικά κόµµατα ή κόµµατα τα οποία βρέθηκαν ξαφνικά από το
3% στο 30% γιατί από κόµµατα διαµαρτυρίας έγιναν υποδοχείς
µεγάλου αριθµού ψηφοφόρων.
Το τέλος του µνηµονίου οριοθετεί µία νέα εποχή, µία νέα περίοδο, η οποία συνοδεύεται µε σαφέστατα σηµάδια ανάκαµψης,
όπου η χώρα και τη διεθνή της αξιοπιστία αύξησε και τη σταθεροποίηση στη ζώνη του Ευρώ πέτυχε και τη βιωσιµότητα του
τραπεζικού συστήµατος διασφάλισε και την επιστροφή στις διεθνείς αγορές κατάφερε, µε όρους και προϋποθέσεις οι οποίοι
προδικάζουν το τι θα επακολουθήσει. Για τη σταδιακή ανάκτηση
της διεθνούς ανταγωνιστικότητας αλλά και της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονοµίας είναι πάλι σαφέστατα τα σηµάδια. Είναι δεδοµένο ότι η κοινωνική ειρήνη επικράτησε τα τελευταία δύο χρόνια και αργά, αλλά σταθερά, είµαστε πια στον
δρόµο της ανάπτυξης, που αυτή πλέον θα φέρει και µία σειρά
µέτρα ανακούφισης και ελάφρυνσης των πολιτών, της οικονοµίας και της κοινωνίας.
Σαφή δείγµατα ήταν το κοινωνικό µέρισµα που διανεµήθηκε,
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ήταν οι εκατό δόσεις οι οποίες ψηφίστηκαν, είναι το ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα, είναι η σηµερινή τροπολογία, η οποία διευθετεί τα ληξιπρόθεσµα δάνεια των επιχειρήσεων προς τις τράπεζες, τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα και προς το δηµόσιο.
Η µικροµεσαία επιχείρηση σήµερα συµβάλλει κατά 70% στην
απασχόληση στη χώρα και στο 58% του προστιθέµενου κέρδους
στην ελληνική οικονοµία. Από τα 40 δισεκατοµµύρια που έχουµε
καθυστερούµενες επιχειρηµατικές οφειλές σε τράπεζες, τα 13
δισεκατοµµύρια είναι από µικροµεσαίες επιχειρήσεις. Βεβαίως,
είναι ικανοποιητικό ότι η ΕΣΕΕ σε ανακοίνωσή της αναγνωρίζει
ότι αυτή η ρύθµιση καλύπτει ένα πολύ µεγάλο ποσοστό υπερχρεωµένων επιχειρήσεων, συντοµεύει τους χρόνους επίλυσης,
διαγράφει ένα ικανοποιητικό ποσοστό χρεών και επιπλέον θεωρεί
ότι είναι ικανοποιητικά τα κριτήρια ένταξης και αφορά τον µεγαλύτερο αριθµό µικροµεσαίων επιχειρήσεων.
Κατά συνέπεια θα ήθελα να βάλω δύο καινούργια ζητά. Προφανώς, η ρύθµιση αφορά όλα τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα,
ακόµα και αυτά που έµειναν µε τους εκκαθαριστές, και ταυτόχρονα θα πρέπει να εξετάσουµε µε πολύ µεγάλη σαφήνεια το
θέµα του ηθικού κινδύνου που θέτουν όλοι όσοι ασχολούνται
ενεργά µε την οικονοµία.
Διότι θα πρέπει να επιβραβεύονται οι συνεπείς οφειλέτες.
Η κρίση µάς έθιξε όλους. Το θέµα είναι ότι κάποιοι πράγµατι
δεν µπορούσαν να ανταποκριθούν, αλλά κάποιοι άλλοι έκοψαν
και από το φαγητό των παιδιών τους για να πληρώνουν τα χρέη
τους και τις υποχρεώσεις τους.
Άρα θα πρέπει και γι’ αυτούς να µεριµνήσει η ελληνική πολιτεία, είτε µε επιδότηση επιτοκίου είτε µε µειώσεις επιτοκίων είτε
µε µία σειρά µέτρων που θα αναλάβει, προκειµένου να ανταµειφθούν όλοι εκείνοι οι πολίτες που έκαναν το χρέος τους ακόµα
και τις πιο δύσκολες στιγµές, ακόµα και σε βάρος της οικογένειάς τους.
Όσον αφορά τη δεύτερη ρύθµιση, την αναπλήρωση των απωλειών των στελεχών των Σωµάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων
Δυνάµεων, δηµοσιεύτηκε µια έρευνα κοινής γνώµης -η οποία γινόταν ετησίως προ κρίσης- για το πώς αντιλαµβάνονται τους θεσµούς οι πολίτες. Σε αυτήν την έρευνα πρώτος καταλαµβάνει την
εµπιστοσύνη των πολιτών ο Στρατός, οι Ένοπλες Δυνάµεις, και
δεύτερη η Ελληνική Αστυνοµία. Την Ελληνική Αστυνοµία την εµπιστεύεται το 70% των πολιτών, ενώ δεν την εµπιστεύεται το
26%.
Βεβαίως, µπορώ να υποψιαστώ από ποιο κόµµα προέρχονται
αυτοί που δεν εµπιστεύονται την Ελληνική Αστυνοµία. Είναι αυτοί
που δεν χάνουν ποτέ ευκαιρία να καταγγέλλουν τα Σώµατα
Ασφαλείας. Είναι αυτοί που δεν βρήκαν ποτέ έναν καλό λόγο να
πουν γι’ αυτούς που, όταν η Τουρκία κάνει εξαγωγές κρίσης,
όταν αντιµετωπίζουµε την προκλητικότητά της, είναι αυτοί που
προασπίζονται τα σύνορα. Είναι αυτοί που προασπίζονται την
εθνική ακεραιότητα. Είναι αυτοί που δίνουν τις αεροµαχίες. Είναι
αυτοί που φυλάσσουν τα θαλάσσια σύνορα. Είναι αυτοί που διασφαλίζουν στους δρόµους και στις γειτονιές την ασφάλεια των
πολιτών.
Γι’ αυτούς, λοιπόν -και το λέω για να απαντήσω σε όσους που
λένε ότι «αµάν πια, γιατί χαϊδεύετε αυτές τις κοινωνικές οµάδες;»- ορθά το Συµβούλιο της Επικρατείας όρισε ότι θα πρέπει
οι αποδοχές τους να είναι επαρκείς για αξιοπρεπή διαβίωση και
ανάλογες της σηµασίας της αποστολής τους.
Θέλω να πιστεύω ότι η κατά το ήµισυ αποκατάστασή τους,
σύµφωνα µε τη δικαστική απόφαση, είναι προσωρινό µέτρο και
ότι θα επέλθει καθ’ ολοκληρίαν αποκατάσταση. Διότι δεν διανοούµαι ότι ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ λαµβάνει µισθό 1.875 ευρώ µηνιαίως
και ότι ο Ανθυπολοχαγός λαµβάνει µισθό 875 ευρώ.
Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να µιλήσω και για τους οµολογιούχους. Οι οµολογιούχοι είναι τα πραγµατικά θύµατα, είναι ένδειξη
του τι συνέβη σε αυτήν τη χώρα. Χθες βγήκαν στη δηµοσιότητα
δηλώσεις του κ. Γκάιτνερ, ο οποίος επιτελούσε ρόλο Υπουργού
Οικονοµικών των ΗΠΑ τον Φεβρουάριο 2010, και ο οποίος είπε
τις εξής απίστευτες φράσεις για το κλίµα που επικρατούσε για
τη χώρα µας, αλλά κυρίως για τον ελληνικό λαό.
Είπε λοιπόν ότι οι Ευρωπαίοι αξιωµατούχοι τότε, αιφνιδιασµένοι από αυτό που συνέβαινε, έλεγαν: «Θα δώσουµε στους Έλλη-
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νες ένα µάθηµα. Είναι φριχτοί. Μας είπαν ψέµατα. Είναι απαίσιοι
και άσωτοι, µας εκµεταλλεύτηκαν και θα τους συντρίψουµε.».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ολοκληρώστε,
κυρία συνάδελφε.
ΦΕΒΡΩΝΙΑ ΠΑΤΡΙΑΝΑΚΟΥ: Ολοκληρώνω, κυρία Πρόεδρε.
Οι οµολογιούχοι, λοιπόν, είναι τα θύµατα αυτής της άσκησης
πραγµατικής βίας προς τους Έλληνες πολίτες. Είναι άνθρωποι
που διέθεσαν τις οικονοµίες µιας ζωής και εµπιστεύτηκαν το ελληνικό δηµόσιο, προκειµένου να καταθέσουν τις αποταµιεύσεις
τους. Γι’ αυτούς δεν ίσχυσε το όριο των 100.000 ευρώ. Γι’ αυτούς
δεν ίσχυσαν οι κανόνες που ισχύουν για όλους τους καταθέτες
σε όλη την Ευρώπη. Αυτοί αντιµετωπίστηκαν ως επενδυτές. Σήµερα το ελληνικό δηµόσιο τους καλεί να πληρώσουν ΕΝΦΙΑ από
εκεί που δεν έχουν, τους καλεί να πληρώσουν φόρους εισοδήµατος από εκεί που δεν έχουν.
Κατά συνέπεια, λοιπόν, δεν θεωρώ ότι είναι περισσότερο ευαίσθητοι οι συνάδελφοι της Αντιπολίτευσης, που κατέθεσαν τροπολογίες. Θα πρέπει µε πολύ µεγάλη σοβαρότητα η ελληνική
Κυβέρνηση να αντιµετωπίσει αυτό το πολύ µεγάλο θέµα και να
αποκαταστήσει αυτούς τους πολίτες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κλείστε την
οµιλία σας, παρακαλώ.
ΦΕΒΡΩΝΙΑ ΠΑΤΡΙΑΝΑΚΟΥ: Κλείνω µε µια φράση, κυρία Πρόεδρε.
Προηγουµένως ο κύριος Υπουργός µάς είπε ότι οι συνεπείς
φορολογούµενοι πρέπει να επιβραβεύονται. Τριάντα δύο Βουλευτές, λοιπόν, σήµερα καταθέσαµε κοινοβουλευτική παρέµβαση, µε την οποία ζητούµε ακριβώς αυτό που µας είπε ο Υπουργός σήµερα, να µην ταυτίζουµε τις βεβαιωµένες οφειλές µε τις
µη ληξιπρόθεσµες οφειλές.
Δεν µπορεί να έρχεται το ελληνικό δηµόσιο και να παρακρατά
από τις επιστροφές φόρων µη ληξιπρόθεσµες οφειλές, απλώς
και µόνο γιατί είναι βεβαιωµένες.
Είναι παράλογο. Και όταν έρχεται και διορθώνει τη διάταξη
που ψηφίσαµε πριν από κάποιες µέρες, πρέπει να διορθώσει συνολικά τη διάταξη που κατ’ ουσίαν επιβραβεύει όλους αυτούς
που κοροϊδεύουν το ελληνικό δηµόσιο και δεν µπορεί να προστατεύσει αυτούς που πραγµατικά είναι συνεπείς. Άλλο ληξιπρόθεσµες και άλλο βεβαιωµένες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
πολύ. Φτάνει...
ΦΕΒΡΩΝΙΑ ΠΑΤΡΙΑΝΑΚΟΥ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Η κ. Αραµπατζή έχει τον λόγο.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, λυπάµαι πραγµατικά που στον χρόνο της οµιλίας µου δεν θα αναφερθώ στη
γενναία ρύθµιση των κόκκινων επιχειρηµατικών δανείων, στη µεγαλύτερη αναδιάρθρωση ιδιωτικού χρέους που έγινε ποτέ, µία
ρύθµιση που αφορά επιτέλους και τα κόκκινα δάνεια των αγροτών, αλλά συνδέεται ευθέως και µε την άλλη, πρόσφατη και πολύ
ανακουφιστική ρύθµιση των εβδοµήντα δύο και εκατό δόσεων,
που αποδεικνύει ότι η Κυβέρνηση, τώρα που βελτιώνονται οι δείκτες, εργάζεται για την ουσιαστική ελάφρυνση των πολιτών.
Θα αναφερθώ, δυστυχώς, σε ένα θέµα που αδικεί την τιτάνια
προσπάθεια της Κυβέρνησης. Επτά Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας έχουµε υπογράψει και καταθέσει τροπολογία, προκειµένου να αποτραπεί την ύστατη στιγµή ο ενταφιασµός της ελληνικής κτηνοτροφίας λόγω βοσκοτόπων.
Το 2012, κυρίες και κύριοι Βουλευτές -για να καταλάβουν και
όσοι πιθανώς δεν έχουν ασχοληθεί µε το θέµα-, η επιλέξιµη έκταση για την Ελλάδα µειώθηκε δραµατικά σε σχέση µε το παρελθόν
σε δεκαεπτά εκατοµµύρια οκτακόσιες χιλιάδες στρέµµατα. Είναι
επιλέξιµες εκτάσεις -το λέω και το τονίζω- και όχι πραγµατικές
αυτές που χαρακτηρίστηκαν ως τέτοιες δικαίως ή αδίκως. Αδίκως θα πω εγώ γιατί στην πραγµατικότητα η ελληνική επικράτεια
είναι γεµάτη από πραγµατικούς βοσκοτόπους, που όµως στα
χαρτιά δεν αναγνωρίζονται.
Πόσο σηµαντικό είναι να θεωρούνται επιλέξιµες οι εκτάσεις;
Κεφαλαιώδες. Από αυτόν τον χαρακτηρισµό, κυρίες και κύριοι,

1602

εξαρτάται η ενεργοποίηση των δικαιωµάτων της αγροτικής παραγωγής, τα λεφτά δηλαδή που λαµβάνει ο χειµαζόµενος Έλληνας κτηνοτρόφος από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε ως ενίσχυση
–τα λεγόµενα «δικαιώµατα»- είτε ως εξισωτική αποζηµίωση είτε
όλα τα υπόλοιπα προγράµµατα, λεφτά αναγκαία για να επιβιώσει
ο ίδιος και η επιχείρησή του.
Επειδή πολύς λόγος γίνεται πολλές φορές για τους αγρότες
και για το ότι ενδεχοµένως διασπάθισαν κοινοτικές επιδοτήσεις,
θα πω ειδικά για τους κτηνοτρόφους ότι πρόκειται για µία επαγγελµατική τάξη που δουλεύει τριακόσιες εξήντα πέντε µέρες τον
χρόνο, πληρώνεται το γάλα που παράγει µε εξάµηνες και οκτάµηνες επιταγές, δεν έχει χρήµατα να πάρει για τις ζωοτροφές
της και χάνει και τις φυσικές ζωοτροφές - για παράδειγµα, τα
γνωστά ενσιρώµατα καλαµποκιού- όταν τύχει και πέσει κανένα
δυνατό χαλάζι και µέχρι να αποζηµιώσει ο ΕΛΓΑ, έσπασε η αλυσίδα.
Γι’ αυτόν τον λόγο, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ξοδεύουµε και φοβάµαι ότι θα συνεχίσουµε να ξοδεύουµε- 2 δισεκατοµµύρια τον χρόνο για εισαγωγή κτηνοτροφικών προϊόντων, εµείς, µια
χώρα κατ’ εξοχήν γεωργοκτηνοτροφική, γιατί το κατ’ εξοχήν παραγωγικό µας µοντέλο καταδικάζεται µε τέτοιες πληµµέλειες.
Από το 2013, λοιπόν, µειώθηκαν οι επιλέξιµες εκτάσεις και
αυτό βεβαίως, για να ακριβολογούµε, δεν είναι ευθύνη της Κυβέρνησης Σαµαρά. Ήµασταν απροετοίµαστοι χρόνια τώρα ως
παρατηµένη κρατική µηχανή, χωρίς επικαιροποιηµένους χάρτες,
που να λένε ότι αυτό είναι δάσος και αυτό επιλέξιµη έκταση. Το
2013, λοιπόν, µε αναθέσεις του ποδαριού, τις οποίες χρυσοπληρώσαµε, κατανείµαµε την πίτα των επιλεξίµων για το 2013 και
τώρα για το 2014. Δυστυχώς, µε τρόπο αδιαφανή, αδικαιολόγητο
και καταχρηστικό και µε ευθύνες του αρµόδιου φορέα πληρωµών, ολόκληροι νοµοί αδικήθηκαν κατάφωρα χάνοντας τεράστιες εκτάσεις βοσκοτόπων -έως και 90% µείωση υπήρξε στους
δήµους του νοµού τον οποίο εκπροσωπώ- και µένοντας µε χιλιάδες κτηνοτρόφους απλήρωτους.
Έκανα πολλές παρεµβάσεις από τον Μάιο του 2013, όταν είδα
το πρόβληµα, θεσµικές και δηµόσιες. Κρίνοντας από το αποτέλεσµα, θα πω ότι έγιναν σε ώτα µη ακουόντων, σε µία αδιάφορη,
κουρασµένη και βεβαίως, αποπροσανατολισµένη ηγεσία του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης από τους υπηρεσιακούς παράγοντες του ΟΠΕΚΕΠΕ, που διαβεβαίωναν ότι όλοι οι πραγµατικοί κτηνοτρόφοι θα πληρωθούν.
Στην πραγµατικότητα µόνο για τον Νοµό Σερρών θα σας πω
ότι δικαιούµαστε ακόµα για το 2013 -και δεν τα έχουµε πάρει2,5 εκατοµµύρια ευρώ. Βεβαίως, το κακό συνεχίζεται, επιδεινώνεται το 2014.
Το προβλέψαµε οι Βουλευτές που καταθέσαµε την τροπολογία στην αιτιολογική µας έκθεση. Προχθές πληρώθηκαν αγρότες
και κτηνοτρόφοι την πρώτη δόση της ενιαίας ενίσχυσης και το
αποτέλεσµα ήταν πανωλεθρία. Λιγότερα από το 2013, χωρίς καµµία αιτιολογία γιατί παίρνουν συγκεκριµένα ποσοστά και πού
αυτά αντιστοιχούν.
Από την άλλη µεριά, βέβαια, άλλοι νοµοί, όπως η Λακωνία, για
παράδειγµα–δεν έχω τίποτα µε τους ανθρώπους, τυχαίνει όµως
να είναι η εκλογική περιφέρεια του Προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ-,
τακτοποιήθηκαν πέρυσι, τακτοποιούνται ακόµα καλύτερα φέτος.
Επειδή, λοιπόν, είναι θέµα ουσίας και πολιτικής αξιοπιστίας,
ζητούµε µε την εν λόγω τροπολογία ως έσχατη πρόταση, ως
έσχατη λύση, προκειµένου να εξοµαλυνθούν οι κατάφωρες αδικίες για τις δύο χρονιές 2013 και 2014, ορθολογική κατανοµή των
επιλέξιµων εκτάσεων µε ενδεχόµενη µεσοσταθµική µείωση των
επιλέξιµων βοσκήσιµων εκτάσεων πανελλαδικά από νοµούς που
παρουσιάζουν µεγαλύτερη αυτάρκεια.
Δηλαδή, απλά, πολιτικά και όχι τεχνοκρατικά, ισότιµη και αναλογική αντιµετώπιση όλων. Υπάρχει κανείς σε αυτήν την Αίθουσα
που να έχει αντίρρηση στην ισότιµη και αναλογική κατανοµή; Από
τη συνολική εθνική πίτα θα πάρουµε όλοι αυτό που µας αναλογεί
µε δικαιοσύνη. Ίσοι στο κέρδος, ίσοι και στη χασούρα.
Το λέω αυτό και ως απάντηση στις κορόνες του Βουλευτή των
Ανεξαρτήτων Ελλήνων που χθες µίλησε για τροπολογία ντροπής,
ψηφοθηρία και άλλα ατυχή. Θα απαντήσω ότι, πρώτον, είναι
ντροπή να ανέχεστε να έχουν συντελεστεί κατάφωρες αδικίες
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και να επιµένετε να παραµείνουν ως έχουν στην επικράτεια. Γιατί,
θυµίζω στον κ. Δαµοβολίτη ότι εδώ δεν εκπροσωπούµε την εκλογική µας περιφέρεια, αλλά το σύνολο του ελληνικού λαού.
Δεύτερον, επειδή είπε για συλλογική διεκδίκηση έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα του απαντήσω ότι το ενδιαφέρον τους
είναι πάρα πολύ όψιµο. Πέραν του γεγονότος ότι το κόµµα τους
δεν έκανε καµµία παρέµβαση για το θέµα δύο χρόνια τώρα,
αγνοεί προφανώς ότι υπήρξε τροπολογία δεκατεσσάρων Βουλευτών. Αναρωτιέµαι πού ήταν τότε η υποστήριξη αλλά και οι
υπογραφές τους για τον χαρακτηρισµό σε συνέχεια της διαπραγµάτευσης µε την Ευρωπαϊκή Ένωση χιλιάδων ελληνικών
εκτάσεων -που µέχρι χθες θεωρούνταν δασικές- από το 2015 να
θεωρούνται επιλέξιµες.
Κυρίες και κύριοι, ζητάµε ορθολογική διαχείριση, ενεργοποίηση δικαιωµάτων σε εκτάσεις που µπορεί να προκύψουν από
αναλογική µείωση γειτονικών περιοχών, έτσι ώστε να περιοριστούν οι έντονες, αδικαιολόγητες, αυθαίρετες και άδικες µειώσεις σε κάποιους νοµούς έναντι άλλων, που δεν εµφανίζουν
προβλήµατα ή παρουσιάζουν περίσσια.
Για αυτήν την παλινωδία βεβαίως, κύριε Υπουργέ Αγροτικής
Ανάπτυξης και κύριε Αναπληρωτή, ο µόνος που δεν φταίει είναι
ο κτηνοτρόφος, ο οποίος άδικα δεν πληρώνεται από χαµένους
βοσκοτόπους. Υπάρχει πολιτική ευθύνη σε µία πληµµελή εσωτερική διαχείριση της κοινοτικής νοµοθεσίας και αµέλεια βαρύτατη, γιατί δύο χρόνια τώρα εσείς και οι προκάτοχοί σας αφήσατε ένα πρόβληµα να γιγαντώνεται.
Ο εποπτευόµενος από εσάς Οργανισµός Πληρωµών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων αποδεικνύεται εν τοις πράγµασι ότι
δώδεκα χρόνια µάλλον δεν κάνει καλά τη δουλειά του, εξ ου και
τα πρόστιµα 1 δισεκατοµµυρίου που µας έχουν καταλογίσει.
Ζητώ, λοιπόν, επιτέλους στοιχεία. Από το 2010 ο ΟΠΕΚΕΠΕ
δεν βάζει στοιχεία στις σελίδες του. Καλώ τους αρµόδιους Υπουργούς, τον Υπουργό και τον Αναπληρωτή, τη Δευτέρα κιόλας
να υπάρχει µία έκτακτη σύγκληση της Επιτροπής Παραγωγής και
Εµπορίου εδώ στη Βουλή και να µας δώσετε στοιχεία ανά νοµό
για το 2012, 2013 και 2014. Ποιος και γιατί πληρώνεται, ποια ήταν
και ποια έγιναν επιλέξιµα. Σε ποιους νοµούς επιβλήθηκαν πρόστιµα, σε πόσους κτηνοτρόφους και ποιος τελικά θα πληρώσει
τον λογαριασµό.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Θα τελειώσω, κυρία Πρόεδρε.
Μέχρι τη δεύτερη δόση της ενιαίας ενίσχυσης αποµένει ένας
µήνας. Η τροπολογία δείχνει τη µόνιµη, ρεαλιστική και δίκαιη διέξοδο για το ’13 και το ’14.
Δώστε, λοιπόν, εδώ και τώρα κάποια λύση, κύριοι Υπουργοί,
αλλιώς κινδυνεύετε να µείνετε στην ιστορία ως οι Υπουργοί που
τσάκισαν την ελληνική κτηνοτροφία.
Μόλις πριν από την οµιλία µου –και κλείνω, κυρία Πρόεδρε-,
πήρα µια απάντηση για το θέµα που είχαµε θίξει, για την παρακράτηση του ΕΝΦΙΑ από επιστροφές εισοδήµατος, ΦΠΑ, φόρου
πετρελαίου και εκλογικών επιδοµάτων την οποία απευθύναµε
πολλοί Βουλευτές προς τους αρµόδιους Υπουργούς Αγροτικής
Ανάπτυξης και Οικονοµικών. Η απάντηση από τον Υπουργό
Αγροτικής Ανάπτυξης ήταν ότι είναι αναρµόδιος να απαντήσει.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
πολύ, κυρία Αραµπατζή.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Διάσκεψη των Προέδρων στη
σηµερινή της συνεδρίαση συζήτησε διεξοδικά την ανάγκη βελτίωσης των όρων επιτέλεσης του κοινοβουλευτικού έργου. Σε
αυτό το πλαίσιο συνιστά ιδιαιτέρως στα µέλη της Κυβέρνησης
να συνδράµουν σε αυτήν την προσπάθεια, ιδίως µε τη συνεπή
παρουσία τους στον κοινοβουλευτικό έλεγχο, µε την έγκαιρη κατάθεση των τροπολογιών και µε την αυτοπρόσωπη ανάπτυξη του
περιεχοµένου τους ενώπιον της Ολοµέλειας.
Επίσης, 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
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λειτουργίας της Βουλής, σαράντα επτά µαθητές και µαθήτριες
και τέσσερις εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το 2ο Γυµνάσιο Αλµυρού Μαγνησίας.
Η Βουλής τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Επίσης, από την Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΠΑΣΟΚ λάβαµε
επιστολή µε την οποία µάς ενηµερώνει ότι στο συζητούµενο σήµερα νοµοσχέδιο, ο ειδικός αγορητής αντικαθίσταται και θα είναι
ο κ. Χρήστος Γκόκας.
Τον λόγο έχει ο Υπουργός Ανάπτυξης, κ. Σκρέκας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ (Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας): Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, αγαπητοί συνάδελφοι, συζητούµε σήµερα στην Ολοµέλεια της Βουλής µια πάρα πολύ σπουδαία ρύθµιση, µια ρύθµιση που πράγµατι αφορά τη µεγαλύτερη
αναδιάρθρωση ιδιωτικού χρέους που έχει γίνει ποτέ στην Ελλάδα.
Ο στόχος είναι διπλός. Από τη µία πλευρά να δώσουµε τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις που έχουν χρέη προς τις τράπεζες
να αναπνεύσουν οικονοµικά και να αποφύγουν το κλείσιµο. Από
την άλλη, µέσα από τη διάσωση επιχειρήσεων και ιδιαίτερα µικροµεσαίων επιχειρήσεων, να ενισχύσουµε αποφασιστικά την
εθνική οικονοµία και την απασχόληση.
Αυτή η αναδιάρθρωση γίνεται σε µία χρονική περίοδο κατά την
οποία η Ελλάδα βρίσκεται σε ένα σταυροδρόµι. Μετά από έξι
χρόνια συνεχούς ύφεσης, η ελληνική οικονοµία σταθεροποιείται
και πλέον µπαίνει σε τροχιά ανάκαµψης. Σύµφωνα µε όλες τις
προβλέψεις το 2015 η ανάκαµψη θα ενισχυθεί ακόµη περισσότερο και δεν είναι κάτι το οποίο υποστηρίζει η Κυβέρνηση µόνο.
Είναι και η πρόσφατη έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που
επιβεβαιώνει αυτήν την εκτίµηση. Σύµφωνα µε αυτήν την έκθεση,
για το 2015 η ελληνική οικονοµία προβλέπεται να αναπτυχθεί µε
ρυθµό 2,9% κατακτώντας έτσι τη δεύτερη θέση σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Όλοι, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, αναγνωρίζουν ότι η ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας συνδέεται άµεσα µε την καταπολέµηση της ανεργίας. Το 2012, όταν η παρούσα Κυβέρνηση
ανέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας, τα πράγµατα δεν ήταν έτσι
όπως είναι σήµερα. Ο ρυθµός αύξησης της ανεργίας ήταν εφιαλτικός. Να θυµίσω ότι είχαν τριάντα χιλιάδες νέους άνεργους κάθε
µήνα. Φέτος, για πρώτη φορά µετά από χρόνια, η ανεργία µειώνεται. Το καθαρό ισοζύγιο τη χρονιά που διανύουµε, το 2014,
σε ό,τι αφορά τις νέες θέσεις εργασίας είναι τουλάχιστον
ογδόντα χιλιάδες και αν συνεχίσουµε µε τον ίδιο ρυθµό η θετική
τάση θα διατηρηθεί και θα ενισχυθεί ακόµη περισσότερο την
επόµενη χρονιά.
Γι’ αυτό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το πρωταρχικό µας µέληµα είναι η ενίσχυση και διευκόλυνση της επιχειρηµατικότητας
και ιδιαίτερα της επιχειρηµατικότητας των νέων. Και αυτό το πετυχαίνουµε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Κυρία Πρόεδρε, θα χρειαστώ την ανοχή σας, γιατί πρόκειται
για µία πολύ σηµαντική ρύθµιση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ναι, κύριε Υπουργέ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ (Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας): Τα στοιχεία δείχνουν, για παράδειγµα, ότι το
2013 η Ελλάδα βρισκόταν στη θέση εκατόν σαράντα επτά στην
κατάταξη της Παγκόσµιας Τράπεζας ως προς την ευκολία έναρξης µιας νέας επιχείρησης. Το 2014, σύµφωνα µε τη µέτρηση του
ίδιου διεθνούς οργανισµού, η χώρα µας βρίσκεται στην τριακοστή έκτη θέση, δηλαδή σηµειώσαµε µία πρόοδο εκατόν έντεκα
θέσεων µόλις σε έναν χρόνο.
Επιτεύγµατα, λοιπόν, σαν και αυτό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν επιτυγχάνονται µε έναν µαγικό τρόπο. Βασίζονται σε µεταρρυθµίσεις που εφαρµόστηκαν και εξακολουθούν να εφαρµόζονται µε πρωτόγνωρους ρυθµούς.
Πράγµατα που έπρεπε να έχουν γίνει σε αυτήν τη χώρα σε
βάθος πολλών ετών υλοποιούνται από αυτήν την Κυβέρνηση σε
τριάντα µόλις µήνες.
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Όλα τα παραπάνω βέβαια δεν είναι αρκετά, αν δεν αποκατασταθεί κάτι πολύ σηµαντικό. Τι είναι αυτό; Η ρευστότητα στην
αγορά. Οι επιχειρήσεις, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, δεν µπορούν να επιβιώσουν αν δεν έχουν πρόσβαση σε κεφάλαια. Γι’
αυτό ένας από τους βασικούς µας στόχους είναι η διευκόλυνση
της πρόσβασης των επιχειρήσεων σε χρήµατα που θα χρησιµοποιηθούν σε παραγωγικές επενδύσεις και είναι βέβαιο ότι θα δώσουν ώθηση στην ανάπτυξη της εθνικής µας οικονοµίας.
Οι θυσίες των Ελλήνων δεν πηγαίνουν και δεν πρέπει να πάνε
χαµένες. Εκείνο που πρέπει και πάνω από όλα µάς απασχολεί
είναι να δώσουµε λύσεις στα πραγµατικά προβλήµατα του κόσµου κι ένα από τα θεµελιώδη προβλήµατα τα οποία σε µεγάλο
βαθµό θεραπεύει η σηµερινή ρύθµιση είναι αυτό, να ελαφρύνουµε έναν πολύ µεγάλο αριθµό επιχειρήσεων, στη συντριπτική
τους πλειοψηφία µικροµεσαίες επιχειρήσεις, από τα δυσβάσταχτα χρέη τους προς τις τράπεζες.
Γιατί οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις είναι αυτές οι οποίες αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της εθνικής οικονοµίας. Αυτή η κατηγορία των επιχειρήσεων αντιπροσωπεύει περίπου το 70% της
απασχόλησης και το 58% της προστιθέµενης αξίας της εθνικής
µας οικονοµίας. Σήµερα, δυστυχώς, εκατόν ογδόντα χιλιάδες τέτοιου µεγέθους επιχειρήσεις -µικρού µεγέθους και µεσαίου- βρίσκονται σε αδυναµία εκπλήρωσης των δανειακών τους υποχρεώσεων. Αυτός ο αριθµός αντιστοιχεί σε πάνω από τριακόσιες πενήντα χιλιάδες θέσεις εργασίας, οι οποίες κινδυνεύουν να χαθούν αν αυτές οι επιχειρήσεις κλείσουν.
Μέσα, λοιπόν, από την ευνοϊκή ρύθµιση των δανειακών υποχρεώσεων χιλιάδες επιχειρήσεις θα διασωθούν, επιχειρήσεις που
αλλιώς θα έκλειναν. Όχι µόνο αυτό, αλλά αυτή η ρύθµιση θα έχει
και ένα µεσοπρόθεσµο και µακροπρόθεσµο δηµοσιονοµικό όφελος, γιατί εκατοντάδες εκατοµµύρια ευρώ αναµένεται να εισπραχθούν τα επόµενα χρόνια, µέσα από την πληρωµή φόρων
και ασφαλιστικών εισφορών, από επιχειρήσεις που σήµερα βρίσκονται στο χείλος της καταστροφής, αλλά µέσα από αυτήν τη
ρύθµιση θα συνεχίσουν να λειτουργούν και να αναπτύσσονται.
Πρέπει όµως να ξεκαθαρίσουµε κάτι, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ότι υπάρχουν πολλοί -κυρίως Βουλευτές της Αντιπολίτευσης- που υποστηρίζουν ότι η ρύθµιση αυτή δεν ευνοεί τους
οφειλέτες. Ευνοεί, λένε, τις τράπεζες. Αλλά αυτό δεν είναι αλήθεια και δεν λένε την αλήθεια. Δεν λέτε την αλήθεια για άλλη µια
φορά. Παραπλανάτε, δυστυχώς, για όφελος το οποίο είναι µικροκοµµατικό.
Γιατί µε την παρούσα ρύθµιση συµβαίνει ακριβώς το αντίθετο.
Σώζουµε επιχειρήσεις που επιβιώνουν µέσα στην κρίση και οι
οποίες χωρίς τη βοήθεια αυτή κινδυνεύουν να κλείσουν και έτσι
να χαθούν χιλιάδες θέσεις εργασίας. Αυτή είναι η αλήθεια. Γιατί
οι υπερχρεωµένες επιχειρήσεις είναι αδύνατον ούτως ή άλλως
να εξυπηρετήσουν τις υποχρεώσεις τους, είτε προς τις τράπεζες
είτε προς τρίτους είτε προς το κράτος.
Με τη ρύθµιση που προτείνουµε, λοιπόν, το όφελος θα είναι
προς όλες τις κατευθύνσεις. Ένα µεγάλο µέρος του βάρους των
χρεών θα φύγει από τους ώµους των επιχειρήσεων αυτών και θα
τους δοθεί µια µεγάλη ανάσα και µια δεύτερη ευκαιρία. Έτσι θα
διασφαλιστεί η συνέχιση της χρηµατοδότησης από τις τράπεζες
προς τις επιχειρήσεις αυτές. Επαναλαµβάνω το σηµαντικότερο:
Η διάσωση των επιχειρήσεων αυτών θα έχει ως συνέπεια τη διάσωση χιλιάδων θέσεων εργασίας.
Είναι αλήθεια, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ότι η χώρα εισέρχεται σε µία καινούργια φάση. Η ελληνική οικονοµία βρίσκεται
στη φάση της εξυγίανσης και το ελληνικό κράτος ανακτά την
αξιοπιστία του και τη διεθνή εµπιστοσύνη. Σταδιακά αφήνουµε
πίσω µας την ύφεση και βαδίζουµε µε σταθερά βήµατα στην οδό
της ανάπτυξης. Ενισχύουµε την επιχειρηµατικότητα και καταπολεµούµε την ανεργία.
Η προσπάθεια που η Κυβέρνηση έχει καταβάλει τα τελευταία
δυόµισι χρόνια όµως δεν έχει φτάσει στο τέλος της. Υπάρχουν
ακόµα πολλά που πρέπει να γίνουν. Η κατάσταση κάθε άλλο
παρά ιδανική µπορεί να χαρακτηριστεί. Εκείνο όµως το οποίο
έχει κατακτήσει η χώρα µέσα από τη συνετή αξιοποίηση των θυσιών του ελληνικού λαού είναι ότι πλέον πατάµε σε στερεό έδαφος.
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Δεν είναι ώρα τώρα για χαλάρωση των προσπαθειών. Δεν είναι
ώρα και δεν πρέπει να διακινδυνέψουµε ένα πισωγύρισµα, το
οποίο θα ήταν καταστροφικό για τους Έλληνες, που δοκιµάζονται σκληρά σήµερα.
Η ρύθµιση, λοιπόν, που σας καλώ να ψηφίσετε αποτελεί έναν
από τους ακρογωνιαίους λίθους αυτής της προσπάθειας. Ανακουφίζει χιλιάδες επαγγελµατίες, απεγκλωβίζει χιλιάδες επιχειρήσεις από τον θανάσιµο εναγκαλισµό µε υψηλά δανειακά χρέη,
σώζει θέσεις εργασίας, συµβάλλει τα µέγιστα στην απελευθέρωση πολύτιµων πόρων προς την πραγµατική οικονοµική δραστηριότητα και µε όλους αυτούς τους τρόπους ενισχύει τις
προϋποθέσεις για την επίτευξη του µεγάλου εθνικού στόχου: τη
βιώσιµη, µακροχρόνια ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας σε
σταθερές πια βάσεις.
Με αυτές, λοιπόν, τις σκέψεις θέλω να ζητήσω από όλα τα κόµµατα της Βουλής να στηρίξουν µε την ψήφο τους αυτήν την πρωτοβουλία. Η διάσωση των µικροµεσαίων επιχειρήσεων είναι
στόχος και πρέπει να είναι στόχος, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
όλων όσοι βρισκόµαστε σήµερα σε αυτήν την Αίθουσα. Ας κάνουµε, λοιπόν, όλοι µαζί αυτό το βήµα. Δεν πρέπει να αφήσουµε
τις κοµµατικές περιχαρακώσεις να υπερισχύσουν του εθνικού
συµφέροντος.
Η ψήφιση της ρύθµισης που συζητούµε σήµερα θα δώσει
ανάσα σε χιλιάδες επιχειρήσεις. Θα διασφαλίσει ακόµη περισσότερες θέσεις εργασίας. Ακόµα και αν οι συνάδελφοι της Αντιπολίτευσης διαφωνούν µε ορισµένα επιµέρους σηµεία, τους καλώ
να στηρίξουν τον γενικό στόχο. Θα είναι µία πράξη ωριµότητος,
ευθύνης και πολιτικού θάρρους.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ο κ. Νικόλαος
Μωραΐτης έχει τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Καταγγέλλουµε την προκλητική, αυταρχική στάση της συγκυβέρνησης, των πρυτανικών αρχών για την καλλιέργεια του δόγµατος «νόµος και τάξη», την ποινικοποίηση των αγώνων. Καλούµε τους φοιτητές, τους µαθητές, τους γονείς, του εκπαιδευτικούς, τους εργαζόµενους να οργανώσουν τον αγώνα τους, να
κάνουν δική τους υπόθεση τη µόρφωση των παιδιών τους, να παλέψουν για την παιδεία των λαϊκών αναγκών και µε τη µαζική
τους συµµετοχή στον εορτασµό του Πολυτεχνείου και στην πορεία προς την Αµερικάνικη Πρεσβεία να στείλουν το δικό τους
µήνυµα καταδίκης αυτών των πρακτικών.
Τρεις ηµέρες τώρα τη συζήτηση µονοπωλεί η ρύθµιση που
προωθεί η συγκυβέρνηση, που ανέπτυξε πριν από λίγο ο Υπουργός Ανάπτυξης, για τα λεγόµενα κόκκινα δάνεια. Είναι ρύθµιση,
όµως, κοµµένη και ραµµένη στα µέτρα των τραπεζών. Δεν πρόκειται να δώσει ανάσα στους αυτοαπασχολούµενους, στους µικροεπαγγελµατίες, στους φτωχούς αγροκτηνοτρόφους, αφού
δεν προβλέπει το αναγκαίο κούρεµα των µεγάλων χρεών τους,
ενώ µέσα από τις πρόσθετες εγγυήσεις και µια σειρά από διαδικασίες που επιβάλλει θα οδηγήσει στον αφανισµό. Τους σφίγγει
ακόµη περισσότερο τη θηλιά στον λαιµό, τους οδηγεί σε αυτές
τις ρυθµίσεις, για να µπορέσουν οι τράπεζες να εισπράξουν ό,τι
έχει αποµείνει από τα περιουσιακά τους στοιχεία, αφού είναι κάτι
παραπάνω από σίγουρο ότι δεν θα καταφέρουν τελικά να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των ρυθµίσεων των τραπεζών. Θα χάσουν στο τέλος τα πάντα, αφού θα εκπέσουν από τις ρυθµίσεις
και το χρέος θα γίνεται ληξιπρόθεσµο και απαιτητό. Θα επιταχυνθούν έτσι τα λουκέτα στους µικροεπαγγελµατίες, στις µικρές
επιχειρήσεις, θα επιταχυνθεί το βίαιο ξεκλήρισµα των φτωχών
κτηνοτρόφων, πτηνοτρόφων και ψαράδων.
Η νοµοθετική ρύθµιση δεν απαντά στα µεγάλα προβλήµατα
των λαϊκών νοικοκυριών. Είναι στην απέναντι όχθη, στην πλευρά
των συµφερόντων των µονοπωλιακών οµίλων. Διασφαλίζει την
κερδοφορία των τραπεζών µέσα από νέες εισπρακτικές διαδικασίες, ενώ δίνει νέες πρόσθετες επιδοτήσεις προς τις τράπεζες
για τη ρύθµιση όσων δανείων κρίνουν αυτές σκόπιµο.
Οι τράπεζες θα έχουν τη διακριτική ευχέρεια να αποφασίζουν
ποιες επιχειρήσεις θα εντάσσονται στη ρύθµιση. Δίνεται έτσι η
δυνατότητα για ευνοϊκές ρυθµίσεις σε µεγάλους επιχειρηµατι-
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κούς οµίλους µε ληξιπρόθεσµες οφειλές και βελτιώνει τους
όρους χρηµατοδότησης για το µεγάλο κεφάλαιο, που ήδη πανηγυρίζει από προχθές.
Σήµερα, τα υπερχρεωµένα λαϊκά στρώµατα, οι επαγγελµατοβιοτέχνες, οι µικρέµποροι, οι φτωχοί κτηνοτρόφοι, οι αγρότες
και ψαράδες έχουν ανάγκη από άµεσα µέτρα ανακούφισης, για
να ξεφύγουν από τη θηλιά των λησταρχείων που λέγονται τράπεζες.
Έχουν ανάγκη από µέτρα, όπως αυτά που συµπεριλαµβάνονται στις προτάσεις νόµου του ΚΚΕ, που έχουν γίνει κατά καιρούς
και απαντούν στις πραγµατικές ανάγκες των λαϊκών οικογενειών,
όπως η αναστολή των πληρωµών όσο διαρκεί η κρίση, η διαγραφή τόκων και προσαυξήσεων και η ουσιαστική διαγραφή του
αρχικού κεφαλαίου, µέτρα και ρυθµίσεις που συµπεριλαµβάνονται και στην τροπολογία που κατέθεσε το Κοµµουνιστικό Κόµµα
Ελλάδας για ουσιαστική ελάφρυνση των χρεών των λαϊκών νοικοκυριών, για στεγαστικά καταναλωτικά δάνεια, για οφειλές των
µικροεπαγγελµατιών και των φτωχών αγροτοκτηνοτρόφων, την
απαγόρευση των πλειστηριασµών, κάθε πράξης αναγκαστικής
εκτέλεσης.
Είναι ρυθµίσεις που θα στηρίζονται και θα ρυθµίζονται µε βάση
τα εισοδηµατικά κριτήρια των λαϊκών οικογενειών, που θα ρυθµίζονται χωρίς τόκους για τα δύο πρώτα χρόνια, µε αναστολή
των πληρωµών για τους άνεργους για όσο χρονικό διάστηµα παραµένουν άνεργοι και πάγωµα των τόκων το αντίστοιχο διάστηµα.
Ειδικότερα, στο άρθρο 7 η τροπολογία του ΚΚΕ για τους ΕΒΕ
και αγροτοκτηνοτρόφους ψαράδες προβλέπει για τα επαγγελµατικά δάνεια µείωση 30% και το επιτόκιο δανεισµού για µια πενταετία να παραµείνει σταθερό στο 2%.
Βέβαια, στην κατάσταση που έχουν περιέλθει σήµερα τα
φτωχά λαϊκά στρώµατα, η φτωχή αγροτιά, αυτά είναι µια ανάσα,
για να µπορέσει να συνεχίσει την παραγωγική διαδικασία. Χρειάζεται η διασφάλιση, µε ευθύνη του κράτους, παροχής από τις
τράπεζες- χωρίς υποθήκη ή προσηµείωση υποθήκης των περιουσιακών στοιχείων- άτοκων καλλιεργητικών δανείων για µικρούς και µεσαίους αγρότες και κτηνοτρόφους για αγορά µέσων
και εφοδίων, για να µπορέσουν να συνεχίσουν την παραγωγική
δραστηριότητα.
Στο άρθρο 8 προβλέπεται η αυτοδίκαιη παύση κάθε µορφής
κατάσχεσης από µεριάς των τραπεζών σε βάρος όλων αυτών
των φτωχών λαϊκών στρωµάτων. Σήµερα, έχουµε ένταση των κατασχέσεων σε βάρος αγροτών και κτηνοτρόφων για διάφορα
χρέη. Αναφέρθηκε και η συντρόφισσα Μανωλάκου. Ακόµα ακόµα, έχουµε κατασχέσεις για χρέη προς τον ΟΓΑ. Σέρνονται στα
δικαστήρια και καταδικάζονται.
Η ρύθµιση που φέρνετε σήµερα για τους πτηνοτρόφους και
τους κτηνοτρόφους, που έχουν υποστεί τεράστιες ζηµίες από τη
γρίπη των πτηνών και από τη νόσο των τρελών αγελάδων, δεν
πρόκειται να τους δώσει ανάσα. Άλλωστε, µιλάµε για έναν αριθµό περιπτώσεων κάτω από οκτώ χιλιάδες. Τα χρέη αυτών των ανθρώπων έχουν µεταφερθεί στην «κακή» ΑΤΕ µετά το δώρο που
κάνατε στον κ. Σάλλα, που του παραχωρήσατε την «καλή» ΑΤΕ.
Πριν από λίγες µέρες φέρατε και µια ρύθµιση για τα ασφαλιστικά ταµεία. Για παράδειγµα, στον ΟΓΑ έχουµε εκατοντάδες χιλιάδες ανασφάλιστους, που αυξάνονται καθηµερινά. Δεν µπορούν σήµερα οι χιλιάδες φτωχοί αγρότες να πληρώσουν τα
ασφάλιστρα στον ΟΓΑ. Στενάζουν κάτω από την αντιαγροτική
πολιτική της συγκυβέρνησης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στενάζουν κάτω από τη φοροληστεία της γης των εισοδηµάτων από
το πρώτο ευρώ, τα χαράτσια στον ΕΛΓΑ, το πανάκριβο αγροτικό
ρεύµα, το αγροτικό πετρέλαιο, τις χαµηλές τιµές, το πετσόκοµµα
των επιδοτήσεων.
Αφού πρώτα φέρατε µια τροπολογία, η οποία υπογράφεται
από Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας, αφού συµφωνήσατε µε
το σχέδιο δράσης για τα βοσκοτόπια το 2012, που πετσόκοψε
τις εξισωτικές αποζηµιώσεις σε φτωχούς κτηνοτρόφους ορεινών
προβληµατικών περιοχών, έρχεσθε τώρα και ζητάτε την απόσυρση. Είναι τουλάχιστον υποκρισία!
Αποτελεί, όµως, υποκρισία και η στάση του ΣΥΡΙΖΑ που λέει
ότι είναι θέµα διαπραγµάτευσης και ανικανότητας της συγκυβέρ-
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νησης απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κρύβει –άλλωστε, το
είπε σήµερα ο κ. Κουκουλόπουλος, απαντώντας σε µία επίκαιρη
ερώτηση, αλλά αναφέρεται και στην τροπολογία των Βουλευτών
της Νέας Δηµοκρατίας- ότι είναι απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι πολιτική αγροκτόνα, είναι ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Δεν µπορούν σήµερα οι χιλιάδες φτωχοί αγρότες, όπως ανέφερα, να πληρώσουν αυτά τα ασφάλιστρα. Ξέρετε γιατί; Γιατί σε
οποιαδήποτε ρύθµιση η πιο µικρή δόση θα ανέρχεται στα 80
ευρώ τον µήνα. Δηλαδή, µιλάµε για 1.000 ευρώ τον χρόνο. Άλλα
τόσα είναι η κατώτερη κλίµακα στον ΟΓΑ.
Μιλάµε για 2.000 ευρώ και, εάν υπάρχει ζευγάρι, µιλάµε για
4.000 ευρώ. Τόσο είναι στις περισσότερες περιπτώσεις το εισόδηµα των φτωχών αγροτών, γι’ αυτό δεν πρόκειται να πληρωθούν αυτά τα χρήµατα.
Μπροστά σε αυτήν την εκρηκτική κατάσταση και τη βαρβαρότητα που βιώνουν τα λαϊκά στρώµατα ένας δρόµος υπάρχει: η
οργάνωση της αντεπίθεσης, για να απαιτήσουν άµεσα µέτρα
πραγµατικής ανακούφισης ενάντια στα συµφέροντα των τραπεζών, των µονοπωλίων.
Σήµερα, εδώ και πάνω στις πλάτες εκατοντάδων χιλιάδων
υπερχρεωµένων λαϊκών νοικοκυριών συγκυβέρνηση και ΣΥΡΙΖΑ
και άλλα κόµµατα του ευρωµονόδροµου διασταυρώνουν τα ξίφη
τους για την καλύτερη διαχειριστική πρόταση για τα λεγόµενα
κόκκινα δάνεια. Καµµία από τις προτεινόµενες λύσεις των αστικών κοµµάτων που διεκδικούν τον ρόλο του καλύτερου διαχειριστή της αστικής εξουσίας δεν µπορεί να αντιµετωπίσει το
πρόβληµα των εργαζόµενων.
Οι εργαζόµενοι, οι επαγγελµατοβιοτέχνες, οι φτωχοί αγρότες
πρέπει να οργανώσουν την πάλη τους σε κατεύθυνση ρήξης και
σύγκρουσης µε την εξουσία των µονοπωλίων και την Ευρωπαϊκή
Ένωση που τη στηρίζει. Να σηµαδεύσουν τον πραγµατικό αντίπαλο, τα µονοπώλια και την οικονοµία τους, που βρίσκεται πίσω
από τους κυβερνητικούς διαχειριστές. Να παλέψουν για πραγµατική προοπτική υπέρ του εργαζόµενου λαού και όχι για διάφορες κυβερνητικές συναλλαγές σαν και αυτές που έχουµε
γνωρίσει στο παρελθόν και µας έχουν οδηγήσει στη σηµερινή
κατάσταση που βιώνουν τα φτωχά λαϊκά στρώµατα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε.
Η κ. Ελένη Μακρή-Θεοδώρου έχει τον λόγο.
ΕΛΕΝΗ ΜΑΚΡΗ-ΘΕΟΔΩΡΟΥ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, διαβάζοντας το
χθεσινό δελτίο Τύπου της Ελληνικής Συνοµοσπονδίας Εµπορίου
και Επιχειρηµατικότητας για το Διεθνές Συνέδριο που διοργάνωσε στη Θεσσαλονίκη µε την οµάδα εργοδοτών της Ευρωπαϊκής και Οικονοµικής Επιτροπής, βλέπει κανείς ότι καταλήγει στο
συµπέρασµα πως η στήριξη των µικροµεσαίων επιχειρήσεων
είναι ένα από τα κρίσιµα ζητήµατα που καλείται να αντιµετωπίσει
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προκειµένου να ανακόψει την αυξανόµενη ανεργία, να ενδυναµώσει την κοινωνική συνοχή και να θεµελιώσει βιώσιµους οικονοµικούς χώρους σε τοπικό επίπεδο.
Η Κυβέρνηση, συµµεριζόµενη αυτήν την άποψη, έµπρακτα ήδη
επέδειξε τη στήριξή της στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις µε τη
ρύθµιση για την αποπληρωµή των ληξιπρόθεσµων χρεών των
επιχειρήσεων προς το Δηµόσιο και τα ασφαλιστικά ταµεία, µια
ρύθµιση που βρίσκει ανταπόκριση στον εµπορικό και επιχειρηµατικό κόσµο, γιατί διαγράφει πολλές καταχρηστικές αυξήσεις
και πρόστιµα που είχαν άδικα επιβληθεί, αλλά και γιατί δίνει µία
δεύτερη ευκαιρία στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις.
Με την τροπολογία για τα κόκκινα δάνεια κάνει ένα ακόµη
βήµα. Άκουσα από κάποιους συναδέλφους να µιλάνε για κοροϊδία, εστιάζοντας στο χρόνο που κατατέθηκε, στο πώς και στο
γιατί.
Αυτό είναι το µείζον, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι; Έχουµε
µπροστά µας τη µεγαλύτερη αναδιάρθρωση ιδιωτικού χρέους,
χρέη που υπονοµεύουν την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονοµίας, χρέη που η κρίση οδήγησε τις επιχειρήσεις σε αδυναµία αποπληρωµής τους.
Στόχος της τροπολογίας είναι η ελάφρυνση των επιχειρηµατιών και των µικρών επιχειρήσεων, της ραχοκοκαλιάς, όπως συνηθίζουµε να λέµε, της ελληνικής οικονοµίας ταυτόχρονα µε τη
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διευθέτηση των εκκρεµοτήτων τους προς το Δηµόσιο και τους
φορείς κοινωνικής ασφάλισης.
Το αποτέλεσµα είναι ότι εκατόν ογδόντα χιλιάδες επιχειρήσεις
αναµένεται να βοηθηθούν και τριακόσιες πενήντα χιλιάδες υφιστάµενες θέσεις εργασίας αναµένεται να διατηρηθούν. Αυτό
είναι το µείζον, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και πρέπει ξεκάθαρα να πείτε εάν συµφωνείτε σε αυτό.
Με µία απλή διαδικασία ο οφειλέτης υποβάλλει βεβαίωση
προς την τράπεζα που αποτυπώνονται τα περιουσιακά του στοιχεία και οι υποχρεώσεις του, για να προσδιοριστεί µε µεγαλύτερη σαφήνεια η ικανότητα αποπληρωµής των οφειλών του. Με
τη βεβαίωση του χρηµατοδοτικού φορέα ότι έχει υπαχθεί σε ρύθµιση οφειλών προς αυτόν δικαιούται να υπαχθεί στο Πρόγραµµα
Εξυπηρέτησης της Ληξιπρόθεσµης Οφειλής του στην Εφορία ή
σε φορείς κοινωνικής ασφάλισης µέχρι και εκατό µηνιαίες δόσεις.
Δίνεται η δυνατότητα διαγραφής προσαυξήσεων, τόκων και
προστίµων εκπρόθεσµης καταβολής. Προβλέπεται η έκτακτη
διαδικασία ρύθµισης υποχρεώσεων µε δεσµευτική δύναµη για το
σύνολο των πιστωτών µε συγκεκριµένες προϋποθέσεις, όργανα
εκδίκασης και συγκεκριµένο χρόνο.
Επίσης, υπάγεται σε έκτακτη διαδικασία ειδικής διαχείρισης
κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο µε πτωχευτική ικανότητα, εφόσον το κέντρο των δραστηριοτήτων του βρίσκεται στην Ελλάδα,
το οποίο βρίσκεται σε γενική ή µόνιµη αδυναµία εκπλήρωσης ληξιπρόθεσµων χρηµατικών υποχρεώσεων.
Κατόπιν αυτού, αυτοδίκαια αναστέλλεται κάθε ατοµική δίωξη
καθ’ όλη τη διάρκεια της ειδικής διαχείρισης αλλά και κάθε µέτρο
διοικητικής εκτέλεσης από το Δηµόσιο ή τα ασφαλιστικά ταµεία.
Η ρύθµιση αφορά και τους αγρότες τα δάνεια των οποίων
βρίσκονται στην κακή Αγροτική Τράπεζα και τους οφειλέτες στις
υπό εκκαθάριση Συνεταιριστικές Τράπεζες.
Μια ακόµα διάσταση στήριξης των επιχειρήσεων φαίνεται στην
αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου του Εθνικού Ταµείου Επιχειρηµατικότητας και Ανάπτυξης, του ΕΤΕΑΝ, κατά 100 εκατοµµύρια
ευρώ. Είναι χρήµατα που προέρχονται από το Πρόγραµµα
Δηµοσίων Επενδύσεων, προκειµένου να υποστηριχθεί ενεργά η
επιχειρηµατικότητα των µικροµεσαίων επιχειρήσεων.
Βήµα-βήµα προχωρούν ρυθµίσεις που αφορούν επαγγελµατίες, πολίτες αυτής της χώρας, που αφορούν την επαγγελµατική
τους επιβίωση και το µέλλον τους, ρυθµίσεις για να στηριχθούν
και οι συνεπείς οφειλέτες που µε αγώνα εξυπηρετούν τις υποχρεώσεις τους. Για αυτούς το τραπεζικό σύστηµα, για το οποίο
ο ελληνικός λαός έχει µατώσει και το οποίο δανείζεται µε επιτόκια της τάξεως του 0,5%, του 1,5% και δίνει στους καταθέτες
για τα χρήµατά τους 1,5%, δεν µπορεί να δανείζει µε επιτόκια
από 7 έως 17%. Η µείωση των επιτοκίων δανεισµού είναι µία από
τις επιλογές για την τόνωση ρευστότητας που τόσο έχουν ανάγκη οι επιχειρηµατίες.
Τα επόµενα θέµατα, κύριοι Υπουργοί, µε τα οποία πρέπει να
ασχοληθεί και να λύσει η Κυβέρνηση είναι το θέµα των οµολογιούχων –αναφέρθηκαν οι συνάδελφοι–, όπως και αυτό των στεγαστικών δανείων που αφορά πάρα πολύ κόσµο.
Η δεύτερη επισήµανση που θέλω να κάνω αφορά τον επανακαθορισµό των µηνιαίων αποδοχών και συντάξεων των στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάµεων και του ένστολου προσωπικού των
Σωµάτων Ασφαλείας.
Οι σηµερινές δηµοσιονοµικές συνθήκες της χώρας επιτρέπουν
στην Κυβέρνηση να διορθώσει κατά ένα µέρος τις περικοπές που
υπέστησαν και οι υπηρετούντες στις Ένοπλες Δυνάµεις και στα
Σώµατα Ασφαλείας, τις υπηρεσίες των οποίων όλοι µας πιστεύω
ότι αναγνωρίζουµε.
Με την παρούσα τροπολογία επιτυγχάνεται η µερική δικαίωση
και η οικονοµική αποκατάσταση, χωρίς όµως αυτό να είναι σε
βάρος της οµαλής εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισµού.
Έτσι, λοιπόν, τα αναδροµικά για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάµεων και των Σωµάτων Ασφαλείας, όπως και για τους δικαστικούς λειτουργούς, για το διάστηµα από τον Αύγουστο του 2012
µέχρι τον Ιούνιο του 2014, θα καταβληθούν σε βάθος τριετίας
αρχής γενοµένης από το 2015, ενώ τα αναδροµικά, που αφορούν
το διάστηµα από τον Ιούλιο του τρέχοντος έτους µέχρι και το
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τέλος του, θα καταβληθούν εντός του έτους.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι Έλληνες πολίτες τα τελευταία χρόνια δοκιµάστηκαν σκληρά και η χώρα το ίδιο. Αυτή η
δοκιµασία µάς έδωσε ένα µάθηµα: Δεν µπορούµε να επιστρέψουµε στα λάθη του παρελθόντος. Χρειάζεται σύνεση, ειλικρίνεια και µεγάλη προσπάθεια – προσπάθεια από όλους. Αλλά
πάνω από όλα πρέπει οι πολίτες να γνωρίζουν την πραγµατικότητα. Υπάρχει ανάγκη οικοδόµησης µιας σχέσης εµπιστοσύνης πολιτικών και πολιτικού συστήµατος.
Ο καταγγελτικός λόγος, ο αριβισµός, η παροχολογία που τόσο
εύκολα εκτοξεύονται από την Αντιπολίτευση, εκτός του ότι
δείχνουν διαζύγιο µε την πραγµατικότητα, καταδεικνύουν ότι για
κάποιους η επιστροφή της χώρας στην κανονικότητα είναι
ανεπιθύµητη.
Εµείς αγωνιζόµαστε για τη µετάβαση από την εποχή του
απρόβλεπτου στην εποχή του σχεδιασµού και της οικοδόµησης
ενός σύγχρονου ευρωπαϊκού κράτους. Σε αυτήν την πορεία µπορούµε να είµαστε όλοι µαζί. Αφού το χθες δεν γίνεται να το διορθώσουµε, «podemos» να κερδίσουµε το αύριο ή να το χάσουµε.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο κ. Μάριος Σαλµάς.
Θα τα χρειαστείτε όλα τα λεπτά σας, κύριε Σαλµά;
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ: Μόνο δύο-τρία λεπτά θα χρειαστώ, όχι περισσότερα. Γι’ αυτό και δεν ανεβαίνω στο Βήµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Παρακαλώ,
έχετε τον λόγο.
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ: Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Κατέθεσα µία τροπολογία -και θα παρακαλούσα τον Υπουργό
να την κάνει δεκτή- η οποία αφορά ένα θέµα που άπτεται του
Υπουργείου Δικαιοσύνης, αλλά και του Υπουργείου Εσωτερικών,
σχετικά µε το ασυµβίβαστο της ιδιότητας του δηµάρχου µε το
επάγγελµα.
Το ασυµβίβαστο της ιδιότητας του δηµάρχου και της επαγγελµατικής δραστηριότητας θεσπίστηκε µε το ν. 3852/2010 στον
«ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» για δήµους άνω των δέκα χιλιάδων κατοίκων για
την περίοδο 2011-2014 και για δήµους άνω των είκοσι πέντε χιλιάδων κατοίκων.
Καταργήθηκε µε το ν. 4111/2013, στο άρθρο 18, όπου πλέον
δεν ίσχυε το ασυµβίβαστο. Ακολούθως, όµως, ειδικές διατάξεις
επανάφεραν ασυµβίβαστο για ορισµένες κατηγορίες, όπως µε
το ν. 4194/2013, στο άρθρο 31 για τους δικηγόρους, ανεξαρτήτως πληθυσµιακών κριτηρίων.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ )
Έτσι, λοιπόν, δηµιουργείται µία ανισότητα κοινωνική ως προς
τη δυνατότητα πρόσβασης και διεκδίκησης στο αξίωµα του δηµάρχου από διάφορα επαγγέλµατα.
Εν πάση περιπτώσει, σε µια εποχή που η Βουλή διόρθωσε ένα
σηµαντικό της λάθος του 2003, την αναθεώρηση του Συντάγµατος που θέσπισε τότε το ασυµβίβαστο µεταξύ της ιδιότητας του
Βουλευτή µε το επάγγελµα –και µετά το αναθεώρησε αυτό στην
επόµενη συνταγµατική αναθεώρηση-, φαντάζεται κανείς ότι σε
έναν µικρό ορεινό δήµο µε κάτω από δέκα χιλιάδες κατοίκους,
µε έξοδα παραστάσεως κάτω από χίλια ευρώ, το να πεις σε ένα
δήµαρχο καταξιωµένο ή σε έναν άνθρωπο που ασκεί το επάγγελµα του ότι πρέπει να κλείσει το επάγγελµα και να ζήσει την
οικογένεια του σε αυτό το µικρό δήµο χωρίς να ασκεί επάγγελµα,
νοµίζω είναι από τα παράδοξα του νόµου.
Για τον λόγο αυτό θα ήθελα να παρακαλέσω να γίνει αποδεκτή
η τροπολογία που ουσιαστικά λέει ότι σε δήµους ορεινούς µε
πληθυσµό κάτω των δέκα χιλιάδων κατοίκων, να µπορεί ο δήµαρχος να ασκεί και το επάγγελµα του. Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγουµε φαινόµενα διαφθοράς και µπορεί να συµπληρώνει
αξιοπρεπώς το εισόδηµα του ένας δήµαρχος. Επιπρόσθετα, δεν
αποθαρρύνονται καταξιωµένοι επαγγελµατίες από τη διεκδίκηση
του δηµαρχιακού αξιώµατος. Ως εκ τούτου, δεν νοµίζω ότι πρέπει να επιχειρηµατολογήσω περισσότερο.
Παρακαλώ, πραγµατικά, όλα τα κόµµατα και τους εισηγητές
και τους εκπροσώπους των κοµµάτων να συµφωνήσουν σε αυτό
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το αυτονόητο, όπως είχε γίνει ουσιαστικά και στην αναθεώρηση
του Συντάγµατος για τους Βουλευτές.
Φαντάζοµαι, λοιπόν, ότι δεν θα διαφωνεί καµµία πτέρυγα, κάποιο πολιτικό κόµµα στο να µπορεί ένας δήµαρχος σε ορεινό
δήµο µε πληθυσµό κάτω από δέκα χιλιάδες κατοίκους να ασκεί
και το επάγγελµά του.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Εισερχόµαστε
στις προτασσόµενες δευτερολογίες.
Τον λόγο έχει ο κ. Πολύβιος Ζησιµόπουλος για τέσσερα λεπτά.
Παρακαλώ, κύριοι συνάδελφοι να τηρήσουµε το τετράλεπτο.
Δεν απευθύνοµαι µόνο στον οµιλούντα, αλλά σε όλους.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΠΟΛΥΒΙΟΣ ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Εγώ θα αναφερθώ συγκεκριµένα στην τροπολογία 1978/130
που είναι επανακαθορισµός µηνιαίων αποδοχών και συντάξεων
των στελεχών των Ενόπλων Δυνάµεων και του ένστολου προσωπικού των Σωµάτων Ασφαλείας και τακτοποίηση µισθολογικών
και συνταξιοδοτικών εκκρεµοτήτων που αφορούν τους δικαστές.
Κάποιος καλοπροαίρετος θα µπορούσε να αναρωτηθεί: Τι
σχέση έχει η συγκεκριµένη τροπολογία µε το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο; Θα του απαντούσα, λοιπόν, ότι έχει ακριβώς την ίδια
σχέση που έχει ο Λαϊκός Σύνδεσµος-Χρυσή Αυγή, το τρίτο σε δυναµικότητα -τουλάχιστον, σύµφωνα µε τις εκλογές του Μαΐου
του 2014 κόµµα της χώρας µε την εγκληµατική οργάνωση, δηλαδή, καµµία. Χωρίς αυτό, βέβαια, να αποτρέπει τη συγκυβέρνηση Σαµαρά –Βενιζέλου να έχει φυλακίσει το Γενικό Γραµµατέα
του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή, τη µισή κοινοβουλευτική
οµάδα και οι υπόλοιποι που δεν έχουµε προφυλακισθεί να έχουµε περιοριστικούς όρους: από κατ’ οίκον περιορισµό, µέχρι τον
πιο ελαφρύ -όπως αυτόν που έχει ο οµιλών- που είναι η απαγόρευση εγκατάλειψης της χώρας. Όµορφος κόσµος αγγελικά
πλασµένος.
Με την παρούσα τροπολογία, λοιπόν, η Κυβέρνηση, συρόµενη
στην ουσία, επιχειρεί να επιδείξει µια συµµόρφωση στις αποφάσεις της ολοµέλειας του Συµβουλίου της Επικρατείας. Με αυτήν
την τροπολογία επανακαθορίζονται οι µηνιαίες αποδοχές και οι
συντάξεις των στρατιωτικών και του προσωπικού των Σωµάτων
Ασφαλείας και τακτοποιούνται µισθολογικές και συνταξιοδοτικές
εκκρεµότητες που αφορούν τους δικαστές.
Ειδικότερα, καταργούνται οι διατάξεις που προέβλεπαν την
περικοπή από την 1η Αυγούστου 2012 του βασικού µισθού και
τον µνηµονευοµένων επιδοµάτων των αµειβοµένων και των συνταξιοδοτουµένων µε το ειδικό µισθολόγιο στρατιωτικών και καθορίζονται νέοι βασικοί µισθοί και νέα ποσά για τα εν λόγω επιδόµατα την ίδια ηµεροµηνία.
Οι νέοι µισθοί προσδιορίζονται µε προσαύξηση του καταβαλλόµενου σήµερα βασικού µισθού µε το ήµισυ της απώλειας που
υπέστησαν, ενώ µε τον ίδιο τρόπο προσδιορίζονται και τα νέα
ποσά των λοιπών αναφερόµενων παροχών.
Ο χρόνος και η διαδικασία καταβολής των αναδροµικών θα
αποφασιστεί από τους αρµόδιους Υπουργούς, ενώ οι µηνιαίες
διαφορές που προκύπτουν θα εξοφληθούν εφάπαξ µε την πρώτη
εφαρµογή των ρυθµίσεων στους εν ενεργεία και συνταξιούχους
στρατιωτικούς εν γένει.
Έχουµε τονίσει πως Ένοπλες Δυνάµεις δεν είναι µόνο τα εξοπλιστικά προγράµµατα και τα αντισταθµιστικά οφέλη. Ένοπλες
Δυνάµεις είναι κυρίως το έµψυχο υλικό, οι άνδρες και οι γυναίκες
των Ενόπλων Δυνάµεων που επιτελούν µε αυταπάρνηση τα καθήκοντά τους, αξιωµατικοί, υπαξιωµατικοί και οπλίτες των Ενόπλων Δυνάµεων, που υπερασπίζονται την εθνική ανεξαρτησία και
την εδαφική ακεραιότητα της πατρίδας.
Η µνηµονιακή συγκυβέρνηση, δυστυχώς, αντιµετωπίζει τους
στρατιωτικούς µε απαράδεκτο τρόπο. Δεν θα έπρεπε να φτάσουµε στο σηµείο να κατατεθούν προσφυγές στο Συµβούλιο της
Επικρατείας για να ενδιαφερθεί η Κυβέρνηση για τις αποδοχές
των στρατιωτικών.
Και εννοείται πως όταν πλησιάζει χρόνος εκλογών, πάντα γίνεται προσπάθεια να καλοπιάσουµε τους στρατιωτικούς, τα Σώµατα Ασφαλείας, τους δικαστικούς κ.λπ.. Πάλι, όµως, λύσεις
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ουσιαστικές δεν δίνονται. Πάλι οι µισθοί δεν είναι αυτοί που θα
έπρεπε. Και στο παρελθόν οι στρατιωτικοί αντιµετωπίστηκαν µε
περιφρόνηση –και αυτό είναι γνωστό-, γιατί απλά φέρουν στολή
κι εθνόσηµο, γιατί δεν απεργούν, γιατί δεν έχουν τους ίδιους τρόπους αντίδρασης που έχουν άλλοι κλάδοι.
Οι στρατιωτικοί θα συνεχίσουν να έχουν ζητήµατα και προβλήµατα. Άλλωστε και από αυτό εδώ το Βήµα έχουµε καταγγείλει
παλαιότερους «βουλιµικούς» πολιτικούς άντρες και «νάνους»,
τόσο της πολιτικής όσο και του ύψους, που έκαναν απαράδεκτες
δηλώσεις τόσο για αξιωµατικούς και υπαξιωµατικούς των Ενόπλων Δυνάµεων όσο και για τα Σώµατα Ασφαλείας.
Δεν υπάρχει κανένα κράτος στον κόσµο µε τέτοιους µισθούς
σε στελέχη Ενόπλων Δυνάµεων. Μην θεωρήσει, λοιπόν, η Κυβέρνηση ότι έλυσε το ζήτηµα των αποδοχών των στρατιωτικών µε
αυτήν την τροπολογία. Δεν κάνει χάρη στους στρατιωτικούς.
Είναι υποχρεωµένη να καταβάλει αυτά που αυτή τους πήρε και
αυτά που τόσα χρόνια τους αφαιρεί. Απλά κάνει µια προσπάθεια
συµµόρφωσης, γιατί δεν µπορεί να κάνει αλλιώς.
Σε καµµιά περίπτωση δεν θεωρούµε ότι µε την τροπολογία
αυτή δίνεται λύση στα ζητήµατα των στρατιωτικών. Ακόµη κι
αυτά που είναι να δώσετε, δεν τα δίνετε όπως πρέπει και τα δίνεται και µειωµένα. Αφήστε, βέβαια, που υπάρχει και το ερωτηµατικό κατά πόσο στο τέλος θα δοθούν.
Αυτή η εµµονή να τονίζετε το δηµοσιονοµικό θέµα, δηµιουργεί
πολλαπλά άλλα ζητήµατα, γιατί µε το σκεπτικό σας έρχεται σε
σύγκρουση µε τις δικαστικές αποφάσεις στις οποίες υποτίθεται
ως δηµοκρατική κυβέρνηση να συµµορφώνεστε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τριάντα δευτερόλεπτα ανοχή, κύριε Πρόεδρε.
Οι στρατιωτικοί δεν παρακαλούν, απαιτούν, όπως και οι δικαστικοί, αυτά τα οποία δικαιούνται, αυτά για τα οποία αποφάνθηκε
το Συµβούλιο της Επικρατείας. Με τον τρόπο που χειρίζεστε την
κατάσταση, µε τροπολογίες της τελευταίας στιγµής -επαναλαµβάνουµε- δεν λύνεται το θέµα. Για εµάς σηµασία έχει η δικαίωση
και των στρατιωτικών και των αστυνοµικών και των δικαστικών.
Με αυτό και µόνο αυτό το σκεπτικό, θα ψηφίσουµε στη συγκεκριµένη τροπολογία «παρών».
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τον λόγο έχει ο
κ. Αντώνης Γρέγος.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Δεν έχω χρόνο φυσικά να αναφερθώ στα επεισόδια που λαµβάνουν χώρα πάρα πολύ συχνά µεταξύ των ΜΑΤ και των γνωστών «ταγµάτων εφόδου» της Αριστεράς. Είναι πολύ γνωστό το
φαινόµενο ούτως ή άλλως. Συνεχίζεται και θα συνεχίζεται.
Όσο για τις βουλευτικές τροπολογίες οι πιο πολλές έχουν χαρακτήρα ψηφοθηρικό και κάποιες άλλες έχουν κάποια οσµή κάλυψης σκανδάλων και είναι φυσικά εκπρόθεσµες.
Για την τροπολογία για τα κόκκινα δάνεια, που εκπρόθεσµα
και εκ του πονηρού, σε νοµοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης
κατέθεσε η συγκυβέρνηση-παρωδία, η Χρυσή Αυγή έχει να τονίσει ότι και πάλι συνειδητά δεν έχουµε µία ολοκληρωµένη ρύθµιση του ιδιωτικού χρέους.
Δεν υπάρχει βούληση για συλλογική αντιµετώπιση του προβλήµατος, το οποίο είναι ο µόνιµος πλέον βραχνάς της ελληνικής
οικογένειας, γι’ αυτό και παρατηρείται ακόµη µια φορά η µέθοδος του εντυπωσιασµού της κοινής γνώµης µε τηλεοπτικά σόου
και κυβερνητικές εξαγγελίες, που εκ του αποτελέσµατος θα αποδειχθούν ψηφοθηρικά τρικ στην παρούσα άτυπη προεκλογική περίοδο, που ήδη έχει ξεκινήσει. Φυσικά ούτε εµείς ούτε ο ελληνικός λαός θα πιστέψει κάποιο από τα ψέµατά σας.
Με την προκλητική ανοχή των κυβερνήσεων ο τραπεζικός τοµέας κρατικοποίησε τα χρέη και µετέφερε τα βάρη στα συνήθη
υποζύγια, που δεν είναι άλλοι από τον µισθωτό, τον συνταξιούχο,
τον µικροµεσαίο επιχειρηµατία και τον µικρό βιοτέχνη.
Η υπερβολική κερδοφορία των περασµένων ετών βασίστηκε
στο χαµηλό κόστος δανεισµού των ελληνικών τραπεζών από την
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα µε επιτόκια της τάξεων του 0,5%
και 1%. Το αποτέλεσµα της δανειακής φρενίτιδας έφερε τη σηµερινή δραµατική κατάσταση.
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Αναρωτιέται ο οποιοσδήποτε νοήµων άνθρωπος, πού ήταν η
Τράπεζα της Ελλάδος όλα αυτά τα χρόνια, η οποία είναι υπεύθυνη για την εύρυθµη λειτουργία των τραπεζικών ιδρυµάτων και
τον έλεγχο αυτών. Οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις, οι έµποροι και
οι απλοί πολίτες έπεσαν στα νύχια των τραπεζιτών, που ο στόχος
τους ήταν να αρπάξουν τις περιουσίες των πολιτών, παγιδεύοντάς τους µε ύποπτα δάνεια και ψιλά γράµµατα. Κανένας, βέβαια,
απ’ αυτούς τους τραπεζίτες δεν πήγε ποτέ στη φυλακή.
Οι ελληνικές κυβερνήσεις είναι συνυπεύθυνες για το σηµερινό
κατάντηµα της οικονοµίας και της κοινωνίας γενικότερα µε τις
πολιτικές που εφάρµοσαν τα τελευταία σαράντα χρόνια.
Όταν µιλάµε για κόκκινα δάνεια, δεν γίνεται να εξαιρέσουµε
τα κόµµατα εξουσίας, τη Νέα Δηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, τα
οποία οφείλουν εκατοντάδες εκατοµµύρια ευρώ σε πρώην τραπεζικούς κολοσσούς, όπως η Αγροτική Τράπεζα, την οποία εν
µία νυκτί τη δώρισαν στον κ. Σάλλα, µεγαλοµέτοχο της Τράπεζας
Πειραιώς. Είναι γνωστές και οι υπόλοιπες συστηµικές τράπεζες,
η Alpha, η Eurobank, η Εθνική. Γνωστό είναι, επίσης, και το τρίγωνο διαφθοράς, που αποτελείται από τις κυβερνήσεις, τα µέσα
της διαπλοκής και τις τράπεζες που προαναφέραµε.
Ακόµα και τώρα που η κοινωνία πένεται, στην κυριολεξία οι
Υπουργοί Ανάπτυξης αλλάζουν σαν τα πουκάµισα τα νοµοσχέδια
και καταψηφίζουν στην ουσία κάποια νοµοσχέδια που είχαν
φέρει λίγο καιρό πιο πριν σε µία Βουλή των διακοσίων ενενήντα
δύο Βουλευτών και η τραγική συγκυβέρνηση παλεύει να κρατήσει όρθια τα τραπεζικά ιδρύµατα και όχι τον υπερχρεωµένο Έλληνα.
Επειδή δεν έχω πάρα πολύ χρόνο και επειδή η Χρυσή Αυγή
έχει και προτάσεις και θέσεις, θέλω να αναφέρω κάποιες απ’
αυτές.
Η τροπολογία αναφέρεται σε µικροµεσαίες επιχειρήσεις που
είναι εν ενεργεία. Εµείς προτείνουµε, επειδή υπάρχουν πάρα
πολλές επιχειρήσεις οι οποίες έχουν συνάψει επαγγελµατικά δάνεια και λόγω κρίσης έκαναν παύση εργασιών, αλλά τα χρέη τους
παρέµειναν ενεργά, να µπουν σε ρύθµιση και να φύγουν από τον
«Τειρεσία».
Η Χρυσή Αυγή προτείνει κούρεµα των δανείων των µικροµεσαίων επιχειρήσεων και επαγγελµατιών κατά 30% έως 40% για
κλάδους της πρωτογενούς παραγωγής και µε δάνεια ύψους
µέχρι 500.000 ευρώ, που είναι εν ενεργεία και για όσες έκλεισαν
την περίοδο της κρίσης και µέχρι σήµερα να έχουν κούρεµα 50%.
Οι λοιποί κλάδοι θα τύχουν ευνοϊκών ρυθµίσεων και διαγραφών
κατά περίπτωση.
Η τροπολογία που στο άρθρο 1 αναφέρεται στη διαγραφή
χρεών, αν είναι κάτω από 500.000 ευρώ, να µην υπερβαίνει το
75% της καθαρής περιουσιακής θέσης. Να προχωρήσετε άµεσα
σε αναπροσαρµογές στις αντικειµενικές αξίες. Η τροπολογία,
επίσης, δεν ξεκαθαρίζει τι θα γίνει µε όλους αυτούς τους δανειακούς όρους που έχουν υπογράψει οι δανειολήπτες και είναι παράνοµοι και καταχρηστικοί. Έτσι, προτείνουµε άµεση διαγραφή
όλων όσων έχουν κριθεί παράνοµοι από τα δικαστήρια και επαναπροσδιορισµό του οφειλόµενου ποσού.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Η τροπολογία, επίσης, δεν ορίζει πουθενά κριτήρια εισοδήµατος. Η τροπολογία δεν µπορεί να είναι αυτόνοµη µόνο προς τις
τράπεζες από τον µικροµεσαίο επιχειρηµατία, καθώς όλοι σχεδόν που έχουν περιέλθει σε καθεστώς κόκκινων δανείων έχουν
χρέη σε εφορίες, ασφαλιστικά ταµεία, ΔΕΚΟ κ.λπ..
Είναι, λοιπόν, αδιανόητο οποιαδήποτε ρύθµιση να µη λαµβάνει
υπ’ όψιν τα συνολικά χρέη του κάθε φυσικού προσώπου και της
κάθε επιχείρησης.
Επίσης, η Χρυσή Αυγή προτείνει ολική διαγραφή και επαναπροσδιορισµό του οφειλόµενου ποσού µε οικονοµικές µεθόδους
που εφαρµόζονται παγκοσµίως.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ,
κύριε συνάδελφε, ολοκληρώνετε.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Είναι πραγµατικά απίστευτο που δεν
µπορούµε να εκφράσουµε ακόµη και εντός της Βουλής έναν
λόγο.
Μέχρι και πριν από µένα, κύριε Πρόεδρε, οι προηγούµενοι οµι-
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λητές είχαν εννέα λεπτά χρόνο.
Τέλος πάντων, για τις προτάσεις της Χρυσής Αυγής, επειδή
δεν µπορώ να κάνω κάτι άλλο, µπορεί ο ελληνικός λαός να µπει
στην ιστοσελίδα της Χρυσής Αυγής και να δει το πρόγραµµά της.
Επίσης, έχουµε καταθέσει τροπολογία-προσθήκη, που αφορά
τους µικροοµολογιούχους και απαιτούµε -όχι αύριο, αλλά χθες!αυτήν την αδικία να την αποκαταστήσετε άµεσα. Την έχουν υπογράψει ο Αρχηγός, οι πολιτικοί κρατούµενοι της Χρυσής Αυγής
και οι υπόλοιποι Βουλευτές που βρίσκονται σε καθεστώς φίµωσης ή κατ’ οίκον περιορισµό.
Στις τροπολογίες θα αναφερθεί ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εκτιµώ ότι το Προεδρείο δεν κάνει διακρίσεις
ούτε στα πρόσωπα, ούτε στα κόµµατα. Είπα από την αρχή που
ανέβηκα στην Έδρα να τηρηθεί ο χρόνος των τεσσάρων λεπτών
απ’ όλους τους συναδέλφους, γιατί είναι πολλές δεκάδες οι εγγεγραµµένοι. Παρακαλώ, λοιπόν, πάρα πολύ να τηρείται ο χρόνος.
Επίσης, επειδή ο Κανονισµός προβλέπει ότι όταν ο χρόνος οµιλίας είναι µέχρι και επτά λεπτά, η οµιλία γίνεται από τα έδρανα
και όχι από το Βήµα, θα παρακαλέσω πάρα πολύ, εάν θέλετε, να
τηρούµε και αυτήν τη διάταξη.
Τον λόγο έχει η κ. Τζάκρη.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ: Κύριε Πρόεδρε, θα µιλήσω από το
έδρανο –εννοείται- αλλά θα σας παρακαλούσα, επειδή έχω εγγραφεί µε τις προτασσόµενες δευτερολογίες, αλλά ουσιαστικά
πρόκειται για την πρωτοµιλία µου, να έχω µία ανοχή σας ως προς
τον χρόνο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Μα, άµα δείξω
ανοχή σε εσάς, όλοι θα έχουν ανοχή µετά και θα πάµε τη Δευτέρα.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ: Ας γίνει για όλους, κύριε Πρόεδρε. Γι’
αυτό και υπήρξε αυτή η τρίτη συζήτηση και παρεκτράπηκε η συζήτηση δεκαπέντε ώρες αργότερα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ
πάρα πολύ, κυρία Τζάκρη, να τηρήσετε τον χρόνο.
Ορίστε, έχετε τον λόγο.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ: Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, θα ξεκινήσω από αυτό που βρίσκεται σήµερα σε εξέλιξη, δηλαδή αυτή
την «προληπτική καταστολή» και το σχέδιο «νόµος και τάξη» µε
το οποίο κατ’ αρχήν δεν θα διαφωνούσα, εάν ήταν µόνο «νόµος
και τάξη» και δεν είχε εκτραπεί ως «αυταρχισµός και τάξη».
Μόνο που συµβαίνει όταν δεν υπάρχει εκτροπή, ο νόµος να τηρείται και εφαρµόζεται µε ήπια µέσα και σε καµµία των περιπτώσεων µε προληπτική καταστολή.
Εγώ είµαι από αυτούς που διαφωνούν µε την κατάσταση ανοµίας που είχε διαµορφωθεί τα προηγούµενα χρόνια στα ελληνικά
πανεπιστήµια. Αλλά, οι ειρηνικές εκδηλώσεις και συγκεντρώσεις
για τη δηµοκρατία που σηµειώθηκαν τα προηγούµενα χρόνια νοµίζω ότι επ’ ουδενί δικαιολογούν αυτήν τη στάση.
Ο κύριος πρύτανης θέλει να διοικεί το πανεπιστήµιο µε αυταρχισµό και για να πετύχει αυτό το σχέδιό του, επικαλείται τις δυνάµεις καταστολής. Εκτιµώ ότι όλοι οι δηµοκρατικοί και προοδευτικοί πολίτες, βεβαίως, καταδικάζουν την ανοµία, όµως καταδικάζουν και τον αυταρχισµό.
Ελπίζω ο κύριος πρύτανης να µην συνεχίζει να ρίχνει λάδι στη
φωτιά εξυπηρετώντας, εάν θέλετε, στην παρούσα συγκυρία –δεν
ξέρω βεβαίως εάν αυτό γίνεται τυχαία- και την Κυβέρνηση µε την
εξέλιξη που έχει λάβει το θέµα, µε την εξαίρεση από τις εκατό
δόσεις του ΕΝΦΙΑ.
Επ’ ευκαιρία της τροπολογίας που κατέθεσε για το θέµα αυτό
ο κ. Χαρδούβελης θέλω να απευθυνθώ στους συναδέλφους µου
της συγκυβέρνησης, της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ και
να θέσω ένα ερώτηµα, το οποίο βεβαίως έχει τεθεί πολλάκις στην
πολιτική ζωή αυτού του τόπου. Το ερώτηµα αυτό είναι: ποιος κυβερνά, επιτέλους, αυτό τον τόπο;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εάν είναι να νοµοθετεί η Βουλή
και να έρχεται στη συνέχεια η τρόικα και οι τροϊκανοί να σκίζουν
τους νόµους µε e-mail, τότε πραγµατικά δεν νοµίζω ότι χρειάζεται να συνεχιστεί αυτή η διαδικασία µε τον τρόπο που γνωρί-
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ζουµε µέχρι τώρα. Μπορείτε να µετατρέψετε τη Βουλή σε ένα
οιονεί –εάν θέλετε- εκτελεστικό όργανο, ένα διευθυντήριο της
τρόικας στην Αθήνα. Θα µαζεύετε τα φαξ, θα εκτυπώνετε τα email και θα νοµοθετείτε.
Σε κάθε περίπτωση θέλω να σας επισηµάνω κάτι που νοµίζω
ότι το ξέρετε όλοι σας. Ουσιαστικά η Κυβέρνηση έχει χάσει τον
έλεγχο της χώρας και αποδεικνύεται µε τις ενέργειες αυτές ότι
όχι µόνο δεν βγαίνουµε από το µνηµόνιο, αλλά ότι βυθιζόµαστε
πιο βαθειά σε αυτό.
Επίσης, θα ήθελα να δώσω µια φιλική συµβουλή προς τους
συναδέλφους µου. Πραγµατικά θα έλεγα, κύριε Υπουργέ, µέχρι
να έρθουν οι τροϊκανοί στην Αθήνα ξανά, να µην θέσετε άλλες
κόκκινες γραµµές. Γιατί φοβάµαι ότι θα αναγκαστείτε να συρθείτε πέρα και πάνω από αυτές, όπως έχει γίνει πολλάκις µέχρι
τώρα.
Σε κάθε περίπτωση, επισηµαίνω ότι µε την εξέλιξη που έχει
πάρει το σχέδιο που εφαρµόζουµε ως χώρα, θα γινόµαστε κάθε
φορά και πιο αδύναµοι και θα χρειαζόµαστε κάθε φορά να υποκύπτουµε σε συµβιβασµούς και σε εκβιασµούς. Διότι, περί αυτού
πρόκειται.
Θέλω να αναφερθώ τώρα στις τροπολογίες που καταθέσαµε
εµείς οι Ανεξάρτητοι Δηµοκρατικοί Βουλευτές, ξεκινώντας από
την τροπολογία για τους µικροοµολογιούχους, µε την οποία αποκαθιστούµε µια τροµακτική αδικία εις βάρος µικροκαταθετών
συµπολιτών µας που εµπιστεύθηκαν µε τις αποταµιεύσεις τους
το ελληνικό δηµόσιο και το ελληνικό κράτος.
Την ίδια στιγµή µάλιστα που οι µεγάλες γερµανικές τράπεζες
ξεφόρτωναν ελληνικά οµόλογα που τα είχε αγοράσει στο 100%
της αξίας τους ο κ. Προβόπουλος, αυτοί βρίσκονταν εγκλωβισµένοι στους κανόνες της αγοράς, κρατώντας υποτιµηµένης
αξίας ελληνικά οµόλογα.
Με την προτεινόµενη ρύθµιση-τροπολογία, για ποσά έως
100.000 ευρώ αποκαθιστούµε πλήρως τη ζηµία, ενώ η αποκατάσταση κλιµακώνεται βαίνοντας βέβαια µειούµενη, καθώς η διάρκεια των οµολόγων δεν υπερβαίνει τα δέκα έτη.
Ωστόσο, θα ήθελα να υποδείξω µια ατέλεια της τροπολογίας
που θα µπορούσε να γίνει αντικείµενο συζήτησης, κύριε Υπουργέ, καθώς ο κύριος Υπουργός Δικαιοσύνης µιλώντας προηγουµένως –φαντάζοµαι εξ ονόµατος ολόκληρης της Κυβέρνησηςµας είπε ότι το θέµα τον µικροοµολογιούχων θα το συζητήσουµε
µια άλλη φορά, λαµβάνοντας υπ’ όψιν βεβαίως και τις προτάσεις
που έγιναν από όλες τις πτέρυγες της Βουλής µε τις έξι τροπολογίες που έχουν κατατεθεί µέχρι τώρα.
Ποιο είναι αυτό το θέµα; Γι’ αυτά τα οµόλογα -και ειδικά για
τα δεκαετή- δεν µπορεί να µην προβλέπεται κάποιο επιτόκιο. Δηλαδή, επί της ουσίας η αποκατάσταση για ποσά άνω των 400.000
ευρώ είναι µηδενική, καθώς αποκαθιστούµε το 6% της ζηµίας σε
έξι χρόνια και µε ένα µέσο πληθωρισµό, όπως αντιλαµβάνεστε,
που ανέρχεται στο 0,5% ή 1% ετησίως.
Στην ουσία το 6% εξανεµίζεται µόνο από τον πληθωρισµό και
οι µικροοµολογιούχοι κερδίζουν µε την προτεινόµενη ρύθµιση
από τη µείωση του χρόνου διακράτησης των οµολόγων τους,
που σε ορισµένες περιπτώσεις έφτανε µε την παλαιότερη ρύθµιση µέχρι και το 2042. Προτείνουµε, λοιπόν, να συµπληρωθεί
ένα βασικό επιτόκιο που θα ισούται µε τον πληθωρισµό.
Σχετικά µε τα «κόκκινα δάνεια», µαζί µε όλα αυτά που έχουν
ειπωθεί από τους συναδέλφους µου προσθέτω και τη δική µου
διαφωνία για τον τρόπο µε τον οποίο γίνεται η συζήτηση γι’ αυτό
το σηµαντικό θέµα. Νοµίζω ότι η µεγαλύτερη αδυναµία της διάταξης που έρχεται µε την τροπολογία έγκειται στο γεγονός ότι
εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των χρηµατοπιστωτικών
ιδρυµάτων η εφαρµογή της. Δηλαδή, µεταξύ των τραπεζών και
του πολίτη δεν υπάρχει καµία απολύτως διαµεσολάβηση.
Αυτό σηµαίνει, κύριε Υπουργέ –να µην γελιόµαστε- ότι οι τράπεζες θα οδηγηθούν σε µια γενικευµένη άρνηση εφαρµογής της
συγκεκριµένης διάταξης και κυρίως της διάταξης περί διαγραφής χρεών.
Γι’ αυτό προτείνουµε µε την τροπολογία που καταθέσαµε τη
συγκρότηση µίας τριµελούς επιτροπής, που θα απαρτίζεται από
έναν εφέτη, από έναν εκπρόσωπο του Οικονοµικού Επιµελητηρίου και από έναν εκπρόσωπο των τραπεζών, στην οποία θα προ-
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σφεύγουν επιχειρήσεις στις οποίες οι τράπεζες αρνήθηκαν τη
ρύθµιση.
Επιπλέον, όταν µιλάµε για κόκκινα δάνεια και για το ύψος τους,
πρέπει να θεωρούµε λογικό και αυτονόητο ότι θα διαγράψουµε
και τους τόκους υπερηµερίας. Άρα πρέπει να µιλάµε για τα δάνεια και για τον νόµιµο ανατοκισµό τους.
Επιπλέον, στην τροπολογία –αναφέροµαι σε ένα, δύο σηµεία
αυτής- µειώνουµε το πλαφόν του 75% της καθαρής περιουσιακής θέσης του οφειλέτη στο 50%, λόγω µη αντιστοίχισης των αντικειµενικών µε τις πραγµατικές αξίες της αγοράς και βεβαίως
ορίζεται ότι η απόφαση του Συµβουλίου στο οποίο αναφέρθηκα
θα πρέπει να είναι υποχρεωτική για τις τράπεζες.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού.)
Τέλος, για τις επιχειρήσεις των οποίων θα ρυθµιστούν οι υποχρεώσεις, προκειµένου να πάρουν µία πραγµατική ανάσα, να
µπουν ξανά στην παραγωγική διαδικασία και να γίνουν πραγµατικά οικονοµικά υποκείµενα προτείνουµε την αναστολή της διαδικασίας του «Τειρεσία» για δύο χρόνια.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένως το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού.)
Θα κλείσω, κύριε Πρόεδρε, µε µία µόνο επισήµανση για την
τρίτη τροπολογία που καταθέσαµε σε ό,τι αφορά την παράταση
της απαγόρευσης των πλειστηριασµών για την πρώτη κατοικία.
Είναι µία αυτονόητη ρύθµιση, µία κοινωνική απαίτηση που εντάσσεται αν θέλετε στον κοινωνικό ορθολογισµό. Ούτε οι τράπεζες θέλουν, κύριε Υπουργέ, όπως ξέρετε και όπως έχουν οι
ίδιες τοποθετηθεί, πρώτον, γιατί δεν µπορούν να ανταποκριθούν
στην προσφορά που θα δηµιουργηθεί από την απελευθέρωση
των πλειστηριασµών και κατά δεύτερον γιατί µε τους πλειστηριασµούς των ακινήτων κάτω από την αντικειµενική τους αξία και
βεβαίως κάτω από την αξία του δανεισµού θα προσθέσουν καινούριες επισφάλειες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κυρία συνάδελφε, συντοµεύετε.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ: Νοµίζω ότι είναι και µία κοινωνική επιλογή, γιατί κανένας δεν θέλει να δει εκατό, διακόσιες χιλιάδες
οικογένειες να κινούνται και να κοιµούνται στα αυτοκίνητα.
Εκτιµώ, κύριε Υπουργέ, ότι θα πρέπει να παρατείνετε την απαγόρευση άρσης των πλειστηριασµών και για την επόµενη χρονιά.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των Ανεξάρτητων Δηµοκρατικών Βουλευτών)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τον λόγο έχει ο
κ. Βλαχογιάννης και σας παρακαλώ πολύ να τηρείτε τον χρόνο.
Κυρία Τζάκρη, εσείς µιλήσατε τουλάχιστον επτά, οκτώ λεπτά,
γιατί είχα κάνει λάθος στην αρχή. Τέλος πάντων!
Ορίστε, κύριε συνάδελφε.
ΗΛΙΑΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ακούγοντας βέβαια την προηγούµενη συνάδελφο, θυµήθηκα το γνωστό ανέκδοτο για τον πατροκτόνο, ο οποίος πήγε στο δικαστήριο και
παρακαλούσε τους δικαστές, αφού σκότωσε τον πατέρα του, να
τον λυπηθούν γιατί ήταν ορφανός. Αφού µας οδήγησαν στο µνηµόνιο και το υπέγραψαν, τώρα µας ασκούν εκ του ασφαλούς κριτική γιατί εµείς πάµε να βγάλουµε τη χώρα στο ξέφωτο!
Πιστεύω ότι λίγη αυτοσυνειδησία σε όλους µας καλό θα µας
κάνει!
Στη συνέχεια, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα και εγώ να απευθύνω
µια έκκληση εν όψει των εκδηλώσεων για την επέτειο του Πολυτεχνείου να πρυτανεύσει η λογική από όλες τις πλευρές. Να µην
ενθαρρύνουµε ούτε ανοµίες ούτε καταλήψεις. Η νοµιµότητα πρέπει να επιβληθεί και να σεβόµαστε το Σύνταγµα και τους νόµους,
προφανώς µε τη δέουσα ευαισθησία, όταν έχουµε απέναντί µας
σπουδαστές και φοιτητές.
Θα ήθελα, επίσης, κύριε Πρόεδρε, να σταθώ στη ρύθµιση που
την κρίνω πάρα πολύ θετική, πλην ενός σηµείου, ότι δίνουµε απόλυτη εξουσία στις τράπεζες να κανονίσουν ποιες είναι βιώσιµες
επιχειρήσεις και να προχωρήσουν στη σχετική ρύθµιση.
Εδώ υπάρχει, όπως καταλαβαίνετε, ένα κενό. Όχι ότι δεν εµ-
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πιστευόµαστε τις τράπεζες, αλλά δεν τις εµπιστευόµαστε πολύ.
Τι θα γίνει; Θα είµαστε στη διακριτική ευχέρεια των τραπεζικών
και των εκπροσώπων τους ή θα χρειαζόµαστε ρουσφέτι, να παρεµβαίνει κάποιος στις τράπεζες, για να κριθεί η βιωσιµότητα της
επιχείρησής του;
Αυτό το κενό, κύριε Υπουργέ, πρέπει να το καλύψουµε. Μία
τριµελής επιτροπή, όπως ελέχθη, µε πρόσωπα εγνωσµένου κύρους, θα µπορούσε να επιλύσει το θέµα, να έχει, δηλαδή, ο πολίτης τη δυνατότητα να καταφεύγει σε αυτήν όταν έχει πρόβληµα
µε τις τράπεζες. Να µην τους στέλνουµε υποχρεωτικά στο δικαστήριο. Να τους στέλνουµε σε µια τριµελή επιτροπή από προσωπικότητες. Βρείτε. Νοµίζω ότι δεν είναι κακό. Και για τις τράπεζες καλό θα είναι και για τις επιχειρήσεις και για τους πολίτες.
Είναι µία πάρα πολύ θετική ρύθµιση, όµως, που πρέπει να την
επικροτήσουµε. Η Κυβέρνηση τολµά µέσα στην κρίση και προχωρά σε ρυθµίσεις που δεν είχαν γίνει ούτε προ της κρίσης, αν
και πάντα υπήρχαν επιχειρήσεις που αντιµετώπιζαν πρόβληµα
βιωσιµότητας, πρόβληµα χρηµατοδότησης.
Συνεχίζω µε το αλαλούµ που έγινε για το αν θα συµπεριλαµβάνεται ο ΕΝΦΙΑ ή και ο φόρος εισοδήµατος µέσα στις ρυθµίσεις. Δεν νοµίζω ότι είναι θέµα τρόικας, κύριοι Υπουργοί, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι. Πιθανόν να είναι θέµα και των ιδίων των
Υπουργείων. Δεν είναι η πρώτη φορά που έκαναν τόσα λάθη και
επικράτησε αλαλούµ.
Είδαµε τι έγινε µε τον περιβόητο ΕΝΦΙΑ. Καµµία τρόικα δεν
έφταιγε. Έφταιγαν οι υπηρεσίες του Υπουργείου, η πολιτική του
Υπουργείου, την οποία πρέπει να δούµε και να την διορθώσουµε.
Συνεχίζω µε τη ρύθµιση για την αποκατάσταση των συντάξεων
και των µισθών των στρατιωτικών, των στελεχών των Σωµάτων
Ασφαλείας και των δικαστικών. Είναι πάρα πολύ θετικό που µέσα
στην κρίση η Κυβέρνηση βρίσκει αυτά τα χρήµατα.
Θέλω να συγχαρώ τον Υπουργό Οικονοµικών και τον κ. Σταϊκούρα µε τον οποίον συνεργάστηκα, που κατάφεραν να βρουν
αυτά τα χρήµατα. Όµως, είναι λίγα. Πρέπει να δεσµευθεί η Κυβέρνηση ότι θα βρει και το υπόλοιπο 50% µέσα στην επόµενη
τριετία, µέσω της αναµόρφωσης του ειδικού µισθολογίου.
Έχουµε υποχρέωση σ’ αυτούς που φυλάττουν Θερµοπύλες.
Οι καιροί ου µενετοί. Βλέπουµε τα σύννεφα που επικρατούν στην
Ανατολική Μεσόγειο. Αυτοί οι άνθρωποι είναι στην πρώτη γραµµή και πρέπει να τους ενισχύσουµε και ηθικά και υλικά. Αρχηγός
ΓΕΕΘΑ, Αρχηγός Στρατού µε µισθό 1.800 ευρώ δεν επιτρέπεται
σε µια χώρα που αντιµετωπίζει οξύτατα εθνικά προβλήµατα.
Τελειώνοντας, κύριε Πρόεδρε, θέλω να πω ότι σήµερα στις
πρώην Αγροτικές Τράπεζες παρακρατήθηκαν από την εξισωτική
αποζηµίωση οφειλές των αγροτών. Είχα τέτοιες καταγγελίες από
την τράπεζα Μουζακίου αλλά και των Τρικάλων, ότι δηλαδή παρακρατήθηκαν από την εξισωτική αποζηµίωση οφειλόµενες εισφορές σε ασφαλιστικά ταµεία και στην Εφορία.
Αν αυτό αληθεύει, είναι πάρα πολύ σκληρό για τους αγρότες
και η Κυβέρνηση οφείλει άµεσα να το διορθώσει. Οι επιδοτήσεις
δεν µπορούν να παρακρατούνται. Είναι κοινοτικά χρήµατα και
πάνε απευθείας στον αγρότη.
Η Κυβέρνηση πρέπει να βρει λύση για τους βοσκοτόπους. Δεν
είναι δυνατόν τόσα χρόνια η Ελλάδα να είχε συγκεκριµένη
έκταση βοσκοτόπων και ξαφνικά να βρέθηκε µε λιγότερη έκταση
τον τελευταίο χρόνο. Αν οι υπηρεσίες δεν έκαναν καλά τη δουλειά τους τα προηγούµενα χρόνια, δεν θα το πληρώσει ο αγρότης. Αν δεν την έκαναν φέτος, πρέπει κάποιοι να πληρώσουν.
Σε κάθε περίπτωση το ότι είναι µικρότερη η εξισωτική αποζηµίωση ή γενικά οι αποζηµιώσεις που λαµβάνουν, λόγω των µειωµένων βοσκοτόπων, είναι ένα µείζον πρόβληµα για µας. Οι
κτηνοτρόφοι δεν φταίνε σε τίποτα και η Κυβέρνηση οφείλει
άµεσα να διορθώσει αυτό το λάθος.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ (Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας): Κύριε Πρόεδρε, ένα λεπτό να κάνω µια διευκρίνιση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Επί του θέµατος
που έθεσε ο κ. Βλαχογιάννης;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ (Υπουργός Ανάπτυξης και Αντα-
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γωνιστικότητας): Ναι, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Σας παρακαλώ
πολύ να το διευκρινίστε, κύριε Υπουργέ, διότι υπάρχει µεγάλο
πρόβληµα. Συνηγορώ κι εγώ σε αυτά που είπε ο κ. Βλαχογιάννης.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ (Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας): Έχει δίκιο ο κύριος συνάδελφος. Εξέφρασε
µια καλοπροαίρετη αγωνία και µια ανησυχία, γιατί από πολλούς
έχει ακουστεί ότι αφήνουµε τις τράπεζες να αποφασίσουν από
µόνες τους για το εάν τελικά θα προχωρήσουν σε διαγραφές
χρεών ή όχι.
Και επειδή αυτές τις ανησυχίες τις εξέφρασαν οι Βουλευτές
και κατά τη διάρκεια των συναντήσεων που είχα µαζί τους, θέλω
να πω ότι ήδη υπάρχει πρόβλεψη στην παρούσα τροπολογία.
Στο άρθρο 1 συγκεκριµένα αναφέρεται ότι προβλέπεται σύσταση επιτροπής παρακολούθησης της εφαρµογής του νόµου,
µε αρµοδιότητα µεταξύ άλλων την υποβολή εκθέσεων προς την
Τράπεζα της Ελλάδος ως προς την ανταπόκριση των χρηµατοδοτικών φορέων, δηλαδή των τραπεζών, για το εάν ανταποκρίνονται οι τράπεζες στις δυνατότητες διαγραφών και ρυθµίσεων
που παρέχει ο παρών νόµος.
Μάλιστα, αναλυτικά στο άρθρο 20 αναφέρεται ότι «µε κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας,
συστήνεται επιτροπή µε αρµοδιότητες την παρακολούθηση της
εφαρµογής των µέτρων του παρόντος νόµου, το συντονισµό και
την υποστήριξη των συµµετεχόντων φορέων και αρχών, τη συλλογή και επεξεργασία στατιστικών και άλλων στοιχείων».
Με λίγα λόγια δεν αφήνουµε τις τράπεζες να κάνουν µόνες
τους ό,τι θέλουν. Τις παρακολουθούµε στενά, πραγµατικά για να
πετύχουµε…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κοροϊδία!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ (Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας): Επίσης, να αναφέρουµε ότι στην παρούσα
ρύθµιση νόµου, στην παρούσα τροπολογία εντάσσονται και
αγρότες και αγροτικές επιχειρήσεις. Το λέω αυτό γιατί ακούστηκε κι αυτή η αγωνία από πολλούς συναδέλφους.
Ευχαριστώ πολύ.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, επί της διαδικασίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ορίστε, κυρία
Κωνσταντοπούλου, επί της διαδικασίας.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ο κ. Σκρέκας δεν παρουσίασε
αυτές τις οκτώ σελίδες που ονόµασε νοµοτεχνική βελτίωση επί
τροπολογίας και στην πραγµατικότητα συνιστούν τροπολογία επί
της τροπολογίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Με συγχωρείτε,
κυρία Κωνσταντοπούλου.
Κύριε Υπουργέ, πράγµατι υπάρχουν νοµοτεχνικές βελτιώσεις
που δεν διανεµήθησαν στους συναδέλφους;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ (Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας): Διανεµήθηκαν, κύριε Πρόεδρε.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Διανεµήθηκαν, αλλά δεν εξηγήθηκαν. Θα µου επιτρέψετε να σας πω…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Επί της διαδικασίας, κυρία Κωνσταντοπούλου.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Επί της διαδικασίας, αλλά να
ολοκληρώσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Μα, τώρα είναι
επί της ουσίας.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Δεν µπορείτε να µε διακόπτετε
στη µισή φράση! Ακόµη και εσείς από την Έδρα αισθανθήκατε
την ανάγκη να πείτε ότι υπάρχει ζήτηµα και ότι θέλει διευκρίνιση.
Τα ζητήµατα, λοιπόν, που θέλουν διευκρίνιση και τα ζητήµατα
ζωής δεν λύνονται ούτε µε συνεννοήσεις ούτε µε ψιθύρους. Θα
πρέπει να εξηγήσει ακριβώς ο κ. Σκρέκας αυτές οι οκτώ σελίδες
-που µία-µία λέξη που αλλάζουν µπορεί να έχουν ιδιαίτερη σηµασία- ποιες ακριβώς είναι οι αλλαγές που φέρνει η Κυβέρνηση,
τι συνεκτίµησε, τι αποδέχτηκε ή τι απέρριψε. Διότι ξέρετε ότι µε
τέτοιου τύπου µισόλογα έχουν περάσει σκανδαλώδεις διατάξεις,
όπως η διάταξη για τους τραπεζίτες και την αµνήστευσή τους.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τον λόγο έχει ο
κ. Αθανάσιος Πετράκος.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, δεν µπορείτε να µας εγκαλείτε, από τη µία
µεριά και να µας λέτε ότι είστε του νόµου και της τάξης και από
την άλλη, να µην εφαρµόζετε τον νόµο. Ο νόµος απεφάνθη, τα
δικαστήρια απεφάνθησαν ότι πρέπει να αποκαταστήσετε τους
µισθούς των στρατιωτικών και των αστυνοµικών κατά 100%. Να
το κάνετε, λοιπόν. Όχι τα δικά σας δικά σας και τα ξένα µισιακά
πάλι!
Δεύτερον, λέει ο κ. Σκρέκας, απαντώντας στον κ. Βλαχογιάννη,
ότι δεν ρυθµίζουν οι τράπεζες τα πάντα.
Κύριε Υπουργέ, στο Κεφάλαιο Β’ παράγραφος 2.4 γράφει
ακριβώς ότι ο χρηµατοδοτικός φορέας, δηλαδή, οι τράπεζες
µπορεί να παράσχει ρύθµιση διαγραφή ή µπορεί να αρνηθεί συνολικά τη ρύθµιση και τη διαγραφή. Βγάλτε το άρθρο αυτό, αν
δηλαδή δεν ρυθµίζουν οι τράπεζες, γιατί εγώ καταλαβαίνω ότι
αυτό που καταλαβαίνει όποιος ξέρει ανάγνωση και γραφή είναι
ότι οι τράπεζες κάνουν ό,τι θέλουν και για τους επαγγελµατίες
και τους µικροµεσαίους επιχειρηµατίες -κουβεντιάστε µαζί τους
να δείτε τι λένε- δεν αλλάζει τίποτε απ’ ό,τι συνέβαινε µέχρι τώρα,
αντίθετα χειροτερεύει.
Κατά την κρίση µας, λοιπόν, αυτό που επιδιώκεται µέσω των
υποτιθέµενων ρυθµίσεων για τα κόκκινα δάνεια των επιχειρήσεων, είναι να δηµιουργηθεί µία νέα επιχειρηµατική τάξη, όπου
απόλυτα κυρίαρχο ρόλο θα έχουν οι τράπεζες.
Επίσης, κύριοι Υπουργοί -είστε και οι δύο- εδώ παρά τις δηλώσεις του κ. Δένδια, όταν παρουσίασε την τροπολογία, δεν υπάρχει καµµία ρύθµιση για τα δάνεια των πυρόπληκτων Νοµών
Μεσσηνίας, Λακωνίας, Ηλείας, Αρκαδίας και Εύβοιας. Δεν υπάρχει καµµία ρύθµιση εδώ, ενώ είχατε δεσµευθεί ότι θα υπάρχει
ρύθµιση και για τα εγγυηµένα και για τα µη εγγυηµένα. Πρέπει
να το διευκρινίσετε και να το συµπληρώσετε. Οι επιχειρηµατίες
και οι επαγγελµατίες των πυρόπληκτων νοµών Πελοποννήσου
και Εύβοιας από τις πυρκαγιές του 2007 είναι στο κόκκινο. Είναι
τεράστιο το πρόβληµα στους νοµούς αυτούς.
Τρίτον, απαιτείται να βρεθεί λύση, επίσης, στα επιχειρηµατικά
δάνεια που είχαν λάβει οι επιχειρήσεις οι οποίες προχώρησαν σε
παύση εργασιών και δεν το ρυθµίζετε. Επίσης, απαιτείται να προστατευθούν οι επιχειρήσεις που έχουν καταθέσει οµόλογα των
οποίων η τρέχουσα αξία έχει κατρακυλήσει από τις πρακτικές
των τραπεζών και ζητούν επιπλέον εγγυήσεις.
Αυτά είναι ορισµένα από αυτά που αγνοούνται στη συγκεκριµένη ρύθµιση, γιατί αυτό το οποίο σας ενδιαφέρει -επαναλαµβάνω και πάλι- είναι να εξυπηρετηθούν τα µεγάλα επιχειρηµατικά
συµφέροντα και οι τραπεζίτες.
Νοµιµοποιείτε, επίσης, µε την πρακτική σας και την πολιτική
σας τις παρανοµίες των τραπεζών, που απροκάλυπτα κατάσχουν
αγροτικές και κοινοτικές επιδοτήσεις, όταν εσείς οι ίδιοι παρακρατείτε τις επιδοτήσεις και αποζηµιώσεις για πληρωµές και
οφειλές, ακόµη και µη ληξιπρόθεσµες και έχετε δεσµευθεί ότι
αυτό θα το αλλάξετε και δεν το έχετε αλλάξει.
Επίσης, εσείς ανοίγετε το θέµα της παρακράτησης των αποζηµιώσεων και των πάσης φύσεως πληρωµών για συµψηφισµό
στις οφειλές προς τον ΟΓΑ.
Μέχρι και δικοί σας Βουλευτές, κύριοι Υπουργοί, εµφανίζονται
-στα λόγια τουλάχιστον- αντίθετοι, αφού στις 31 Οκτωβρίου ψήφισαν, βέβαια, την τροπολογία και έλυσαν τα χέρια του ΟΠΕΚΕΠΕ σε νοµοσχέδιο µάλιστα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης.
Καµµία, λοιπόν, ουσιαστική προστασία, αφού οι τραπεζίτες
ενεργούν και θα ενεργούν κατά το δοκούν και αυτό είναι το κράτος που δηµιουργείτε. Αυτό είναι το κράτος το οποίο ουσιαστικά
κάνετε µε αυτές τις ρυθµίσεις.
Αφού, µάλιστα, σας εµπιστεύθηκαν οι δεκαπέντε χιλιάδες µικροοµολογιούχοι αποταµιευτές, εσείς τους συµπεριφερθήκατε
–και συνεχίζετε να τους συµπεριφέρεστε- όπως ο χειρότερος
µπαταχτσής, «κουρεύοντας» τις αποταµιεύσεις τους. Μιλάµε για
ανθρώπους µεγάλης ηλικίας που βρίσκονται πλέον σε άθλια οικονοµική κατάσταση. Γιατί δεν κάνετε σήµερα δεκτή την τροπολογία που έχει καταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ εδώ, αλλά και άλλοι Βουλευ-
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τές και άλλα κόµµατα; Οφείλετε να απαντήσετε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Επίσης, κύριε Σταϊκούρα, υπάρχει ένα σοβαρό θέµα που δεν
σχετίζεται άµεσα µε αυτά που συζητάµε, αλλά είναι σοβαρό. Σε
σας έχει στείλει το Επιµελητήριο Μεσσηνίας και των νοµών της
Κρήτης επιστολή για την απαλλαγή από το ΦΠΑ των εξαγωγών
στις εξαγωγικές επιδοτήσεις ελαιόλαδου και ελιάς. Γνωρίζετε ότι
πέρυσι ήταν κατεστραµµένη η παραγωγή στη νότια Πελοπόννησο και την Κρήτη και εποµένως ήταν πάρα πολύ µικρή. Επίσης,
δεν έχετε εγκρίνει ακόµα να πάρουν αποζηµίωση οι αγρότες και
δηµιουργείτε πρόβληµα στις εξαγωγικές επιχειρήσεις.
Κύριε Υπουργέ, πρέπει να το ρυθµίσετε αυτό το ζήτηµα, διότι
είναι πάρα πολύ σοβαρό.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Βέβαια, θα µου πείτε, κύριοι Υπουργοί, ότι η οµιλία µου δεν θα
έπρεπε να ήταν αυτού του είδους. Δυστυχώς, την είχα φτιάξει.
Όταν εχθές το βράδυ, αλλά και τώρα, είδα ότι φέρατε ρύθµιση
µε την οποία πια παίρνετε πίσω τις εκατό δόσεις για τον ΕΝΦΙΑ…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Προσαρµοστείτε στο χρόνο. Τι θα κάνουµε τώρα, κύριοι συνάδελφοι;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Ένα δευτερόλεπτο, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Όχι, όχι, κύριε
Πετράκο. Σας παρακαλώ, κύριε συνάδελφε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Είναι Βατερλώ. Αυτή η τροπολογία
δείχνει ουσιαστικά µία άτακτη υποχώρηση απέναντι στις αξιώσεις της τρόικας. Με το ότι δέχεστε να εξευτελίζεστε έτσι από
την τρόικα, νοµίζω ότι πλέον δεν έχετε άλλη επιλογή, παρά να
παραιτηθείτε και να προκηρυχθούν τώρα εκλογές.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριοι συνάδελφοι, πριν από δύο ώρες είχαµε συνεδρίαση της Διάσκεψης των
Προέδρων και το θέµα το οποίο κυριάρχησε στη συζήτηση ήταν
ότι εµείς, όλοι εδώ µέσα, παραβιάζουµε κατά σύστηµα τον Κανονισµό…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Όχι όλοι. Σας παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Εντάξει, όχι
όλοι. Εγώ δεν θέλω να προσωποποιήσω.
Παραβιάζουµε, λοιπόν –όσοι το κάνουν- τον Κανονισµό και
όσον αφορά το χρόνο οµιλίας που προβλέπεται, αλλά και όσον
αφορά αυτά τα οποία λέµε, που πολλές φορές είναι φράσεις και
εκφράσεις, οι οποίες απάδουν προς το χώρο.
Έγιναν κάποιες προτάσεις. Είπαµε ότι εάν λαµβάνονται µέτρα,
ρίχνουµε λάδι στη φωτιά, δηµιουργείται ένταση, αλλά και µία εικόνα για το Κοινοβούλιο που δεν είναι ό,τι καλύτερο. Όµως, επαφίεται σε µας πλέον να αποφεύγουµε αυτές τις εντάσεις.
Σας παρακαλώ πάρα πολύ, λοιπόν, ας τηρούµε τουλάχιστον
το χρόνο.
Ο κ. Νικολόπουλος έχει τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, έχει πολύ µεγάλη σηµασία η ουσία. Όταν σήµερα γίνεται της τροπολογίας το
κάγκελο εδώ πέρα και όµως, κανένας δεν διαµαρτύρεται –ούτε
το Προεδρείο- και η Διάσκεψη ίσως δεν κάνει εκείνα που έκαναν
σε παλαιότερες περιόδους Πρόεδροι του Κοινοβουλίου, τι να πει
κανένας;
Παίρνω απάντηση από τον κ. Αθανασίου, πριν από δύο µέρες
–θα σας την καταθέσω, νόµιζα ότι θα ήταν εδώ ο κ. Αθανασίουπου µου λέει ότι δεν χρήζουν απαντήσεως τα δηµοσιεύµατα σε
ιστολόγια και ότι ακόµα, αν ο κ. Μπαλτάκος χειρίστηκε τις αναφερόµενες ανακρίβειες, αφορούν τον ίδιο και δεν ανταποκρίνονται στην πραγµατικότητα, κυρίως –λέει- όσον αφορά και το δικό
του Υπουργείο.
Τι έλεγε η ερώτηση; Είχε τη συνέντευξη του κ. Μπαλτάκου
στον κ. Πάρι Καρβουνόπουλο, του δηµοσιογράφο. Έλεγε ο κ.
Μπαλτάκος, ότι στις δώδεκα η ώρα το βράδυ της µίας µέρας έρχονταν από την τρόικα τα του Υπουργείου Οικονοµικών, κύριε
Υπουργέ των Οικονοµικών και την άλλη µέρα έµπαιναν στην επιτροπή µε κατεπείγουσα διαδικασία, γιατί αυτό απαιτούσε η
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τρόικα. Παραδέχεται, µάλιστα, ότι δεν προλάβαιναν να διαβάσουν.
Δεν ντρέπεται κανένας. Έχει µείνει το παρατσούκλι µόνο στο
Χρυσοχοΐδη, ότι δηλαδή ήταν αδιάβαστος, ενώ ο Μπαλτάκος
σάς δίνει όλους.
Θα ήθελα, παρακαλώ, να κατατεθούν στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Νικόλαος Νικολόπουλος καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Λέω, λοιπόν, ότι σήµερα, αν δείτε όλα τα πρωτοσέλιδα των
εφηµερίδων, λένε, ότι έστειλε κιόλας e-mail εχθές το Υπουργείο
Οικονοµικών και είπε ό,τι ακούσατε και από τους προηγούµενους
συναδέλφους. Δηλαδή, πάει το αντάρτικο, πάνε οι λεονταρισµοί,
πάει το «όχι» στην τρόικα!
Θέλουµε, αν µπορείτε, κύριε Υπουργέ, να δούµε αν είναι αλήθεια όσα λένε σήµερα οι εφηµερίδες ότι σε αυτό το e-mail που
στείλατε, όχι µόνο καταργούνται οι κόκκινες γραµµές που γίνανε
κόκκινες κορδέλες, όχι µόνο αυτό το «στα τέσσερα» για άλλη µια
φορά υλοποιείται και είναι η στάση πια που θα µείνει στα κοινοβουλευτικά χρονικά, την οποία διάλεξε να έχει η συγκυβέρνηση,
αλλά –και αυτό είναι το ουσιαστικό- γράφετε για όσα µας λέτε
ότι δεν θα δούµε, για το ασφαλιστικό, για τα εργασιακά.
Θέλουµε πραγµατικά να σας ζητήσουµε -θα το κάνουµε και
µέσω του κοινοβουλευτικού ελέγχου οι Ανεξάρτητοι Έλληνες και
το Χριστιανοδηµοκρατικό Κόµµα- να µας πείτε τι είναι αυτό που
θα δεσµεύσει όλον τον ελληνικό λαό.
Ξέρετε, για τα κόκκινα δάνεια έχουµε καταθέσει µία δικιά µας
τροπολογία. Ξέρετε, πολλές φορές υπάρχουν αυτοί που περιµένουν την ψήφιση των κόκκινων δανείων. Και αναφέροµαι σε εκείνους τους επιχειρηµατίες στους οποίους θέλετε να δώσετε ένα
καινούργιο πάτηµα. Και για αυτό θέλετε εµείς εδώ στο Κοινοβούλιο –πού ακούστηκε- να αποφασίσουµε ότι τον τελευταίο λόγο
θα τον έχουν οι τραπεζίτες! Δηλαδή, ποια είναι η καταφυγή του
αδυνάτου; Πώς η δηµοκρατία πραγµατικά αποκτά νόηµα και
ουσία, αν δεν υπερασπίζεται τους αδυνάτους;
Έχουµε µία τροπολογία από είκοσι σελίδες που πρώτος την
υπογράφει ο Πάνος Καµµένος και όλοι οι Βουλευτές των Ανεξαρτήτων Ελλήνων και οι συνεργαζόµενοι µε αυτούς.
Βλέπω ότι ήδη έχει µιλήσει τρία λεπτά και δεκαπέντε δευτερόλεπτα. Όσοι µας βλέπουν, καταλαβαίνουν µε τι θα έπρεπε να
ασχοληθεί η Διάσκεψη των Προέδρων.
Μου δίνεται η δυνατότητα να πω -έστω και σε τίτλους- για µία
τροπολογία τόσο καλά φτιαγµένη και ταυτόχρονα να πω και για
τους µικροοµολογιούχους, για αυτούς που γνωρίζετε πολύ καλά
τι είχε δεσµευτεί ότι θα κάνει ο κ. Σαµαράς προεκλογικά -αλλά
και µέσα στην Αίθουσα αυτή- όταν ψηφιζόταν το PSI.
Αυτά πάνω κάτω λέει η τροπολογία που έχουµε καταθέσει.
Είναι µια τροπολογία για όλα εκείνα τα φυσικά πρόσωπα που
επέλεξαν να επενδύσουν τις καταθέσεις τους σε οµόλογα του
ελληνικού δηµοσίου.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τι λέµε λοιπόν; Λέµε ότι το ελληνικό δηµόσιο πρέπει να προβεί
στην έκδοση νέων οµολόγων ειδικού σκοπού µε τα οµόλογα αποκατάστασης, σε αντικατάσταση των υπαρχόντων σε όλες τις κατηγορίες οι οποίες υπέστησαν κούρεµα.
Κλείνοντας, κύριε Πρόεδρε και κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
θέλω να πω ότι, βεβαίως, ο καθένας διαλέγει εκείνον το ρόλο
που θέλει, είτε είναι µέσα σε αυτήν την Αίθουσα είτε είναι έξω
από αυτή. Μπορεί να θέλει κάποιος να κάνει τον καραγκιόζη!
Ποιος µπορεί να του το απαγορέψει; Κάποιος άλλος µπορεί να
θέλει να κάνει τον Μέγα Αλέξανδρο!
Όµως, σήµερα το πρωί που ήµασταν στην Επιτροπή Οικονοµικών ακούω την κυρία Μπακογιάννη να διαφωνεί για τον τρόπο
και για την ουσία µε των κόκκινων δανείων, ακούω εδώ Βουλευτή
από τις Σέρρες να λέει για τα βοσκοτόπια, ακούω συνδικαλιστή
της Αστυνοµίας να λέει ότι δεν κάνετε καλά, ακούω τον Πρόεδρο
των Δικαστών, τον απουσιάζοντα Υπουργό Δικαιοσύνης, να λέει
ότι δεν θα έπρεπε να γίνεται έτσι. Μα, κανένας να µη συµφωνεί
µε αυτό που σε λίγο θα ψηφίσουν; Ε, µε συγχωρείτε πολύ, αλλά
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πραγµατικά ο ρόλος του Μαυρογιαλούρου ήταν πολύ µικρός σε
σχέση µε τον ρόλο των Βουλευτών της Συµπολίτευσης, όπου οι
οµιλίες τους, αν δει κανείς τα Πρακτικά, είναι κόντρα µε αυτό
που στο τέλος θα δώσουν µε την ψήφο τους.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τον λόγο έχει ο
κ. Κατσώτης.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Η συζήτηση επικεντρώνεται στην τροπολογία που κατέθεσε η
Κυβέρνηση για τα κόκκινα δάνεια. Και αυτό είναι αντικειµενικό.
Εµείς λέµε «όχι», γιατί αυτή η τροπολογία έρχεται να διασφαλίσει τις τράπεζες, τους µεγάλους επιχειρηµατικούς οµίλους, έρχεται να συµβάλει στη µεγαλύτερη συγκέντρωση του κεφαλαίου.
Το ΚΚΕ σε αυτό το σχέδιο νόµου κατέθεσε τροπολογία µε την
οποία ουσιαστικά ζητάµε τη διαγραφή των τόκων και µέρος των
χρεών τους, καθώς επίσης, την απαγόρευση πλειστηριασµών και
γενικότερα πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης.
Αυτή η τροπολογία µας είναι συνέχεια της πρότασης νόµου
που είχε καταθέσει το ΚΚΕ το Σεπτέµβριο του 2012. Θα τη δώσω
και αυτή βέβαια για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Χρήστος Κατσώτης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Κύριοι της Κυβέρνησης, µπορεί µία τετραµελής οικογένεια να
πληρώνει τις δόσεις για το στεγαστικό δάνειο που πήρε, όταν κάποτε δούλευαν δύο και κανόνισαν κάποιες δόσεις και τώρα δουλεύει ένας ή µισός ή κανένας; Μπορεί µία τετραµελής οικογένεια
στην οποία ο µισθός κατρακύλησε κατά 40% -ίσως και παραπάνω
αν δουλεύει µε ελαστικές µορφές απασχόλησης τις οποίες έχετε
νοµοθετήσει εδώ- να αποπληρώσει τις δόσεις του δανείου της;
Μπορεί ένας συνταξιούχος να αποπληρώσει το δάνειό του, όταν
το πήρε για να κάνει ένα σπίτι και η σύνταξή του κατρακύλησε,
µειώθηκε και αυτή γύρω στο 40% ή όταν µείνει άνεργος;
Όλη αυτή η κατάσταση, όλες αυτές οι εξελίξεις που έχουν
υπάρξει για τους εργαζόµενους και τα λαϊκά στρώµατα είναι
απότοκα αυτής της πολιτικής σας, µε την οποία φορτώσατε την
κρίση στον ίδιο το λαό, στους εργαζόµενους, στους αυτοαπασχολούµενους, στους φτωχούς αγρότες, στους κτηνοτρόφους.
Και σήµερα έρχεστε και του δίνεται και το τελειωτικό χτύπηµα
µε την τροπολογία που καταθέσατε, αλλά και µε την τροπολογία
που ήδη έχετε καταθέσει και αφορά τον ΕΝΦΙΑ που δεν θα συµπεριλαµβάνεται.
Όµως, δεν είναι µόνο αυτό, δεδοµένου ότι είναι καταιγιστικά
τα µέτρα που παίρνει η Κυβέρνηση ενάντια στον λαό. Τα δηµοσιονοµικά µέτρα συνεχίζονται, αλλά και οι διαρθρωτικές αλλαγές, όπως ονοµάζετε την επίθεση σε βάρος των εργασιακών και
ασφαλιστικών δικαιωµάτων. Έτσι επιτάσσει η Ευρωπαϊκή Ένωση
και αυτό θέλει το κεφάλαιο για να έχει πολύ φθηνή εργατική δύναµη και φιλικό περιβάλλον για να επενδύσει τα λιµνάζοντα κεφάλαια και στην περίοδο της ανάκαµψης να έχει τα κέρδη που
θέλει.
Τα στοιχεία είναι συγκλονιστικά και αυτά που δείχνουν είναι
απότοκα της πολιτικής σας! Υπάρχουν ενάµισι εκατοµµύριο
άνεργοι, πολλοί άστεγοι και πεινασµένοι. Σύµφωνα µε αυτά τα
στοιχεία, τέσσερα εκατοµµύρια ζουν κάτω από τα όρια της φτώχειας, ενώ µεγάλος αριθµός παιδικού πληθυσµού υποσιτίζεται.
Και εµείς λέµε ότι η τροπολογία που κατέθεσε το ΚΚΕ απευθύνεται ακριβώς στα λαϊκά στρώµατα. Καλύπτει τις ανάγκες
όλου αυτού του πληθυσµού που είναι τα θύµατα αυτής της πολιτικής σας.
Και επειδή µεγάλο µέρος των δανειοληπτών, όπως είπαµε,
είναι συνταξιούχοι, βλέπουµε ότι η Κυβέρνηση συνεχίζει την επίθεση µε διαρροές στον Τύπο που µιλούν για νέο ασφαλιστικό,
σύµφωνα µε το οποίο ο νεκροθάφτης της κοινωνικής ασφάλισης
κ. Βρούτσης µε τον βοηθό του, τον κ. Σπυρόπουλο –βέβαια µπορεί να είναι και αντίθετα τα πράγµατα, ο κ. Σπυρόπουλος να είναι
ο νεκροθάφτης και βοηθός του ο κ. Βρούτσης- έρχεται σήµερα
και λέει ότι όποιος δεν έχει τριακόσιες µέρες ασφάλισης το
χρόνο, θα παίρνει ασπιρίνη και όποιος έχει εκατό ηµέρες, δεν θα
έχει πλήρη περίθαλψη, πλήρεις παροχές υγείας.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Για όλα αυτά, λοιπόν, θα πρέπει να ξεσηκωθεί θύελλα αντιδράσεων. Εµείς καλούµε τους εργαζόµενους και τους αυτοαπασχολούµενους να κατέβουν σύσσωµοι, µαζικά, καθολικά στην απεργία που θα γίνει στις 27 Νοεµβρίου, να βάλουν εµπόδια, να δυσκολέψουν και να ανατρέψουν αυτήν την πολιτική που ακολουθεί
η Κυβέρνηση.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Έρχεται σήµερα η Κυβέρνηση και λέει οι τεσσεράµισι χιλιάδες
µέρες ασφάλισης να γίνουν έξι χιλιάδες, ενώ από την άλλη µιλάει
για ελαστικές µορφές απασχόλησης, για τρίωρα, τετράωρα, για
συµβάσεις ορισµένου χρόνου και για συµβάσεις εργολαβίας.
Πώς θα µπορέσουν να συµπληρώσουν έξι χιλιάδες µέρες ασφάλισης αυτά τα παιδιά που πάνε στα τριάντα τους χρόνια να βρουν
δουλειά;
Πιστεύουµε ότι µπροστά µας έχουµε µία νέα επίθεση και θα
χρειαστεί η εργατική τάξη, ο λαός να απαντήσει µε συµµαχία, µε
συµµετοχή στους αγώνες και, όπως λέµε εµείς, µε ισχυροποίηση
του ΚΚΕ που µόνο µε αυτές τις προτάσεις που και σήµερα καταθέτουµε µπορεί πράγµατι να ανακουφιστούν τα λαϊκά στρώµατα
µέσω του δρόµου της ρήξης και της ανατροπής, στον οποίο το
χρέος θα πρέπει να το πληρώσουν αυτοί που το δηµιούργησαν,
οι καπιταλιστές, και να αποδεσµευθούµε από την Ευρωπαϊκή
Ένωση, να αλλάξουµε τη µορφή οργάνωσης της οικονοµίας και
βέβαια, την τάξη στην εξουσία, ώστε η εργατική τάξη να µπορεί
πράγµατι να παλέψει και µε τον κεντρικό σχεδιασµό να καλύψει
διευρυµένες ανάγκες.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχει ζητήσει τον λόγο ο Υπουργός Πολιτισµού
και Αθλητισµού κ. Τασούλας.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ (Υπουργός Πολιτισµού και
Αθλητισµού): Στο νοµοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης φιλοξενείται µία τροπολογία του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού η οποία είναι µεν τεχνικού χαρακτήρα, απαραίτητη
ωστόσο για την καταβολή ενοικίων εκ µέρους του Υπουργείου
Πολιτισµού σε ιδιοκτήτες ακινήτων, των οποίων κάνει χρήση το
Υπουργείο από τις αρχές του 2012 έως και τα τέλη του 2014.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα παρακαλώ
τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ (Υπουργός Πολιτισµού και
Αθλητισµού): Ο λόγος που ζητούµε να ψηφιστεί αυτή η τροπολογία έχει να κάνει µε το ότι, πρώτον, συµβαλλόµενος σε αυτές
τις χρήσεις ακινήτων δεν ήταν καθαυτό το Υπουργείο Πολιτισµού
όταν ξεκίνησαν, αλλά ο Ειδικός Λογαριασµός του Υπουργείου, ο
οποίος από το 2009 δεν υπάρχει πια και, δεύτερον, µε το ότι τα
ενοίκια αυτά µέχρι πρότινος κατεβάλλοντο από τον Ειδικό Λογαριασµό ή από το Ταµείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, ενώ τώρα καταβάλλονται από το ίδιο Υπουργείο. Χρειάζεται, λοιπόν, µια ρύθµιση, ώστε να υπαχθούν οι καταβολές
αυτών των ενοικίων, που είναι πραγµατικές και γίνεται χρήση
αυτών των ακινήτων από υπηρεσίες του Υπουργείου, στις διατάξεις του προεδρικού διατάγµατος 113/2010 και να επιτρέπεται,
όπως λέει η εισηγητική έκθεση, η δέσµευση της απαραίτητης πίστωσης αµέσως µετά τη γνωστοποίηση των σχετικών απαιτήσεων εκ µέρους των ιδιοκτητών, εκ µέρους των δικαιούχων στην
αρµόδια Οικονοµική Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισµού. Είχε
γίνει και πέρυσι αυτό και έτσι νοµιµοποιήθηκαν οι δαπάνες. Πρέπει να γίνει και φέτος.
Ζητώ την υπερψήφιση αυτής της τροπολογίας γι’ αυτούς τους
καθαρά τεχνικούς λόγους, ώστε να καταβληθούν τα οφειλόµενα
ενοίκια από την Οικονοµική Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισµού και όχι από τον Ειδικό Λογαριασµό ή από το Ταµείο Αρχαιολογικών Πόρων, τα οποία, άλλωστε, δεν µπορούν πλέον να
εξυπηρετήσουν αυτές τις καταβολές.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τον λόγο έχει ο
κ. Βλάχος.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Με συγχωρείτε,
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κύριε Βλάχο.
Ορίστε, κύριε Δρίτσα, έχετε τον λόγο.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, έχω ζητήσει από πριν
τον λόγο για ένα λεπτό.
Μεταξύ όλων των περίφηµων τροπολογιών που ακόµα και
τώρα µπορεί να έρχονται, υπάρχει µια ξεχωριστή που αναδεικνύει και τον µεγάλο πανικό της Κυβέρνησης. Είναι η τροπολογία
µε γενικό αριθµό 1988 και ειδικό 139. Είναι αυτή η τροπολογία
µε την οποία αποσύρεται η διάταξη για τη ρύθµιση των χρεών
προς τις εφορίες αναφορικά µε τον ΕΝΦΙΑ, µόλις λίγες µέρες
µετά την ψήφισή της και µόλις λίγες ώρες πριν ανοίξει το σύστηµα.
Με ονοµαστική ψηφοφορία οι Βουλευτές της Πλειοψηφίας και
µε οµιλίες τους από το Βήµα της Βουλής είχαν επιχειρηµατολογήσει αναφορικά µε τη µάχη που έδιναν, ώστε να υπάρχουν ρυθµίσεις για τις εκατό δόσεις για όλα αυτά τα ζητήµατα. Είχαν,
µάλιστα, εξαγγείλει ότι αυτό είναι η αρχή της αποκατάστασης
των αδικιών.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το προειδοποιητικό κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Η Κυβέρνηση βρίσκεται µπροστά σε µεγάλα διλήµµατα και γι’
αυτό σήµερα οργάνωσε µια προβοκάτσια στη Νοµική Σχολή Αθηνών µε την επέµβαση των ΜΑΤ.
Είναι πολύ χαρακτηριστική αυτή η τροπολογία. Ξεχωρίζει από
όλες τις άλλες και καταδεικνύει το γεγονός ότι αυτή η Κυβέρνηση δεν µπορεί να κυβερνήσει άλλο.
Η Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΣΥΡΙΖΑ θα καταθέσει αίτηση
ονοµαστικής ψηφοφορίας για την τροπολογία µε γενικό αριθµό
1988 και ειδικό 139.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, ζητάµε από το Προεδρείο την προώθησή της
για να οργανωθεί ονοµαστική ψηφοφορία προφανώς…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Στην ώρα της.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: … την Τρίτη που µας έρχεται.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Θα το δούµε.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Σήµερα δεν είναι δυνατόν να γίνει αυτή
η ονοµαστική ψηφοφορία και αύριο δεν υπάρχει κοινοβουλευτική
διαδικασία. Εποµένως, προς αυτήν τη κατεύθυνση φαντάζοµαι
ότι θα κινηθεί το Προεδρείο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τον λόγο έχει ο
κ. Βλάχος.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριοι Υπουργοί, αναγκαστικά θα ξεκινήσω την τοποθέτησή µου από εκεί που τελείωσε
ο κ. Δρίτσας.
Σήµερα, λοιπόν, για ένα υπαρκτό -πρέπει να οµολογήσω κι
εγώ- θέµα που δηµιουργήθηκε µε τη συγκεκριµένη τροπολογία,
έρχεται η Αριστερά να κλάψει πάνω από το χυµένο γάλα. Είναι
µια τροπολογία που δεν την ψήφισε, είναι µια τροπολογία µε την
οποία δεν συµφωνεί. Και έρχεται σήµερα να µας µαλώσει γιατί
δεν τη φέραµε όπως θα ήθελαν αυτοί; Μα, ούτε όπως ήταν, µε
τα βεβαιωµένα, την ψήφισε. Τώρα τους έπιασε ο πόνος; Αυτό ως
προς την Αριστερά.
Ως προς την Κυβέρνηση τώρα, κύριε Υπουργέ: Προφανώς εδώ
υπάρχει θέµα. Πρέπει να µεταφέρετε στον κύριο Υπουργό ότι ο
τρόπος που νοµοθετεί η Βουλή δεν είναι κατά το πώς νοµίζει ο
καθένας. Διότι ενώ αναδείξατε µε δικιά σας ευθύνη τα βεβαιωµένα –κανείς δεν το ζήτησε, εµείς όλοι µιλούσαµε για τα ληξιπρόθεσµα, για να είµαστε ειλικρινείς- δηµιουργήσατε ένα πρόβληµα που βεβαίως τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης το αναδεικνύουν. Και τι πετύχατε; Και λύση να δίναµε στο πρόβληµα των
ληξιπρόθεσµων, επικοινωνιακά χάνουµε το όλο θέµα. Αυτό είναι
επίτευγµα δικό σας. Δεν µπορεί να συνεχίζετε, όµως, έτσι.
Εγώ πιστεύω ότι ο κ. Χαρδούβελης έπρεπε να είναι εδώ, να
έρθει να ζητήσει και συγγνώµη -µπορεί να το κάνει και την Τρίτη,
αφού κατατέθηκε πρόταση για ονοµαστική- από τους Βουλευτές
της Πλειοψηφίας, τους Βουλευτές που στηρίζουν την Κυβέρνηση, να εξηγήσει γιατί έγινε το λάθος, πού οφείλεται, ποιος τον
παραπλάνησε. Και επιτέλους κάποιος ας πάει στο σπίτι του! Δεν
µπορεί να συνεχίζεται έτσι αυτή η κατάσταση. Δεν µπορεί να µας
λέτε άλλα την προηγούµενη εβδοµάδα και άλλα σήµερα. Και σας
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είπα, κανείς Βουλευτής της Πλειοψηφίας δεν ανέδειξε το θέµα
των βεβαιωµένων, γιατί δεν το απαίτησε και κανείς. Κανείς δεν
θα µας έλεγε γιατί δεν προβλέψαµε πώς θα εξοφληθούν τα χρέη
που θα προκύψουν το 2015. Όλοι µιλούσαµε για τα ληξιπρόθεσµα.
Εγώ θα έλεγα να µεταβιβάσετε αυτό το αίτηµα-µήνυµα στον
κ. Χαρδούβελη και την Τρίτη, πριν την ονοµαστική ψηφοφορία,
νοµίζω ότι επιβάλλεται να δώσει µια εξήγηση στους Βουλευτές
που θα κληθούν τώρα –καταλαβαίνετε, µετά την ονοµαστική- να
ψηφίσουν κάτι διαφορετικό.
Έρχοµαι στη ρύθµιση για τους δανειολήπτες, κύριε Σκρέκα.
Πράγµατι, είναι µία θετική ρύθµιση. Παλέψαµε και για αυτήν.
Είναι στη σωστή κατεύθυνση. Εδώ, όµως, θα έλεγα ότι αδικήσατε
αυτήν τη ρύθµιση που δεν τη φέραµε σαν νοµοσχέδιο και τη φέραµε σαν τροπολογία και χάθηκε η ουσία. Γιατί θα µπορούσαµε
τότε να έχουµε περισσότερο χρόνο να συζητήσουµε και να στείλουµε µήνυµα προς όλες τις κατευθύνσεις και κυρίως προς την
κοινωνία τι ακριβώς ρυθµίζουµε µε αυτήν την τροπολογία. Ούτε
αυτό το πετύχαµε.
Εν πάση περιπτώσει, έστω και τώρα, έτσι όπως ήρθε, πρέπει
να αναδείξουµε τον θετικό ρόλο αυτής της ρύθµισης, να πούµε
όµως ότι εδώ υπάρχει ένα µικρό ερωτηµατικό. Δεν ξέρω, µπορεί
να αποδειχθεί ότι είναι και µεγάλο µετά από κάποιους λίγους
µήνες. Δεν πρέπει να αφεθεί η εφαρµογή αυτής της τροπολογίες
στις τράπεζες. Εάν πάµε έτσι κατά πώς θέλουν να ρυθµίσουν ή
όχι, καταλαβαίνετε ότι αυτή η ρύθµιση για την οποία όλοι συµφωνούµε ότι είναι θετική, µπορεί µετά από κάποιους µήνες να
αποδειχτεί ότι ήταν εκτός πραγµατικότητας. Και δεν πρέπει να
συµβεί αυτό.
Άρα, θα έλεγα, σε όσο χρόνο µένει µέχρι να ψηφιστεί αυτή η
τροπολογία, να προχωρήσετε σε αυτήν τη ρύθµιση. Οι τράπεζες
ή συµφώνησαν ή δεν συµφώνησαν. Αν συµφώνησαν, να φαίνεται
καθαρά και στο κείµενο. Για να τελειώσει αυτό.
Σε αυτό, επίσης, πρέπει να κάνω µια αναφορά. Υπάρχουν µικροµεσαίες επιχειρήσεις που έχουν πληρωθεί µε οµόλογα, τα
οποία κουρεύτηκαν. Αποτέλεσµα τούτου ήταν -όσοι είχαν και τζίρους γύρω στα 2 εκατοµµύρια- να εγγραφούν στον «Τειρεσία»
και σήµερα να µην µπορούν να προχωρήσουν.
Θα έλεγα –δεν ξέρω αν γίνεται, εδώ είναι και ο Αναπληρωτής
Υπουργός Οικονοµικών, µπορεί να µας πει µια άποψη- να ενταχθούν και αυτοί που πληρώθηκαν µε οµόλογα σε αυτήν τη ρύθµιση. Με αφορµή αυτό, να πω κι εγώ µαζί µε όλους τους συναδέλφους που ανέδειξαν το θέµα των µικροοµολογιούχων, ότι
πρέπει κάποια στιγµή να προχωρήσουµε σε ρύθµιση. Έχουµε µια
εκκρεµότητα µε τους ανθρώπους αυτούς. Και το λέµε, για να µη
νοµίζουν ότι ξεχάστηκε. Δεν ξεχάστηκε από κανέναν. Είναι µια
εκκρεµότητα την οποία θα δούµε στη συνέχεια.
Σε αυτήν τη ρύθµιση, ακόµα, κύριε Σκρέκα, θέλω να πω ότι
υπάρχουν υποχρεώσεις, υπάρχουν χρέη από ληξιπρόθεσµες
οφειλές, από µη φορολογικές υποχρεώσεις. Σήµερα αυτή η ρύθµιση γίνεται µέχρι 500.000 ευρώ. Θα έλεγα ότι –έτσι κι αλλιώς
έχουµε υποσχεθεί ότι από 1η Ιανουαρίου θα πάµε στα 2,5 εκατοµµύρια- σήµερα είναι η στιγµή να κάνουµε το επόµενο βήµα:
Οι 500.000 να γίνουν 1 εκατοµµύριο και σιγά-σιγά να φτάσουµε
στο ποσό το οποίο έχουµε υποσχεθεί, για να µπορούν και αυτοί
να ενταχθούν σε αυτές τις προνοµιακές ρυθµίσεις που πραγµατικά φέρνει αυτό.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Προσπαθώ να τελειώσω, κύριε Πρόεδρε, κάνοντας µία αναφορά για την τροπολογία, όπως χαρακτηριστικά λέγεται, για
τους ένστολους. Αναφέροµαι συνοπτικά λόγω χρόνου, λέγοντας
ότι το µήνυµα που στέλναµε µε αυτήν την τροπολογία δεν είναι
ότι ρυθµίζουµε το σύνολο των οφειλών ή όλες τις υποχρεώσεις
απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους. Το µήνυµα είναι ότι η Κυβέρνηση ξεκινά πια την αντίστροφη πορεία αποκατάστασης
αυτών των αδικιών. Είναι το πρώτο βήµα και θα γίνουν και τα επόµενα. Η δέσµευση του Πρωθυπουργού ότι οι υποχρεώσεις της
Κυβέρνησης, της πολιτείας απέναντι στους ένστολους συµπολίτες µας θα υλοποιηθεί εις το έπακρον είναι πάντα επίκαιρη, είναι
πάντα εδώ και τη λέµε µε όλη τη δύναµη της φωνής µας.
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Τελειώνω µε µία αναφορά που έγινε στην τροπολογία για τα
αυθαίρετα, για τα οποία υπάρχει δικαστική απόφαση. Η Αριστερά βγήκε πάλι να µας µαλώσει για τα αυθαίρετα, ένα νόµο
που δεν ψήφισε. Μας είπε -και καταλάβαµε από εκεί ότι στεναχωρήθηκαν κιόλας οι συνάδελφοι της Αριστεράς- γιατί ο νόµος
για τη ρύθµιση των αυθαιρέτων, µετά από πολλούς νόµους είναι
συνταγµατικός. Περίµεναν και αυτός να πέσει στο κενό. Περίµεναν και πάλι οι πολίτες να είναι σε οµηρία. Περίµεναν να ξεκινήσουµε πάλι από την αρχή. Επιτέλους! Μη στοιχηµατίζετε στην
καταστροφή.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Όταν δίνουµε λύσεις, βρείτε επιτέλους
κι εσείς το ψυχικό κουράγιο να τις χειροκροτήσετε. Ας διαφωνούµε σε αυτά που ξέρουµε το λόγο που διαφωνούµε. Μη διαφωνούµε σε όλα. Αυτό δεν οδηγεί πουθενά ούτε εσάς ούτε εµάς,
αλλά κυρίως δεν οδηγεί την κοινωνία.
Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Χρυσής
Αυγής κ. Ματθαιόπουλος.
ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.
Θα ζητήσω προκαταβολικά από το Προεδρείο να µην µε διακόψει για τα επόµενα λεπτά που µου παραχωρεί ο Κανονισµός
της Βουλής, διότι στο πλαίσιο της οµιλίας µου θα αναπτύξω επιχειρήµατα και θα καταθέσω αποκαλυπτικά στοιχεία, τα οποία
αποδεικνύουν ακόµη περισσότερο, πέρα από κάθε όριο αµφισβητήσεως, την ενεργή εµπλοκή και συµµετοχή του Υπουργού
Δικαιοσύνης στην άθλια και αντισυνταγµατική σκευωρία εις βάρος της Χρυσής Αυγής.
Θα ήθελα, όµως, αρχικώς να πω ότι αν η Ελλάδα ήταν ένα κράτος σοβαρό, αν στην Ελλάδα οι εξουσίες ήταν πράγµατι διακριτές και όχι διαπλεκόµενες, όπως συµβαίνει σήµερα, και αν στην
Ελλάδα εξουσίαζε µία Κυβέρνηση όντως δηµοκρατική και όχι τυπικά δηµοκρατική -στην ουσία µιλάµε για µία απολυταρχική Κυβέρνηση σαν αυτή του µορφώµατος της Νέας Δηµοκρατίας και
του ΠΑΣΟΚ- στα Υπουργικά έδρανα αυτά θα απουσίαζε ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και θα ήταν στη
φυλακή. Διότι, µήνες ολόκληρους µετά από τις αποκαλύψεις συνεργάτη του Πρωθυπουργού, όχι τυχαίου προσώπου, αποκαλύφθηκε η αλήθεια που γνώριζε όλος ο ελληνικός λαός και η Χρυσή
Αυγή, ότι ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος παριστάνει τον εγγυητή
της οµαλής λειτουργίας της δήθεν ανεξάρτητης δικαιοσύνης,
έχει παίξει σηµαντικό ρόλο για την προφυλάκιση του αρχηγού
της Χρυσής Αυγής και της λοιπής Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
κόµµατος.
Πέρασαν πολλοί µήνες από τότε που δηµοσιοποιήθηκε το περίφηµο βίντεο Μπαλτάκου και ακόµα ο Υπουργός Δικαιοσύνης
δεν έχει δώσει εξηγήσεις στην Κυβέρνηση αλλά και στον ελληνικό λαό στον οποίο είναι υπόλογος, το λόγο για τον οποίο τον
κατηγορεί µε τέτοιες µοµφές ο κ. Μπαλτάκος. Το πιο φυσικό που
θα έκανε κάθε πρόσωπο, αν είχε τέτοιες κατηγορίες πάνω στην
πλάτη του, θα ήταν να κάνει µήνυση στον οποιονδήποτε τον κατηγορούσε µε αυτά εδώ τα αίσχη που όλοι µας είδαµε στο περίφηµο βίντεο.
Αντιθέτως, ο κύριος Υπουργός, µε µισές ανακοινώσεις, µε
µισές λέξεις υπεκφεύγει, διότι γνωρίζει ότι πράγµατι είναι ένοχος
για κατάχρηση εξουσίας, για κατάλυση του πολιτεύµατος, πράξεις δηλαδή για τις οποίες, αν όντως υπήρχε ανεξάρτητη δικαιοσύνη, θα είχε οδηγηθεί στις φυλακές Κορυδαλλού, εκεί που
βρίσκονται άλλοι, οι οποίοι είναι αθώοι και κρίθηκαν µε µοναδικό
κριτήριο ενοχής τους την ιδεολογία και όχι τις πράξεις τους.
Ο άνθρωπος, λοιπόν, αυτός µας παριστάνει τον εγγυητή της
ανεξαρτησίας της ελληνικής δικαιοσύνης. Και µια και ήρθατε,
κύριε Υπουργέ, να σας ενηµερώσω ότι στο νησί σας –όπου µέσα
στο δικαστικό σώµα οι συµπολίτες σας, όλως τυχαίως, έχουν
υψηλές θέσεις- υπάρχει και ένα νόµιµο πολιτικό γραφείο, το
οποίο για πολλοστή φορά έγινε στόχος παρακρατικών επιθέσεων
από άτοµα τα οποία πρόσκεινται στην Αριστερά ή την ακροαριστερά.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Αυτό το γραφείο είναι ένα άπαρτο κάστρο του εθνικισµού, το
οποίο έχει στοχοποιηθεί κατ’ εξακολούθηση. Κατόπιν τρίτης ή
τέταρτης επιθέσεως εις βάρος του γραφείου αυτού, δεν βγήκε
κανένας -πόσω µάλλον εσείς που κατάγεστε από το νησί αυτόνα καταδικάσει τον κανόνα µέσα στο πλαίσιο της αντιµετώπισης
του νόµιµου αγώνα της Χρυσής Αυγής. Πώς θα µπορούσατε να
αποκαλέσετε τους ανθρώπους αυτούς που απλώς συνεχίζουν µε
άλλα µέσα τη δίωξη στην οποία προσχωρήσατε εσείς µε την τηλεφωνική σας παρέµβαση στην κ. Τσάµη και σε άλλους δικαστικούς λειτουργούς;
Εάν, λοιπόν, κύριε Αθανασίου, ή για να σας αποκαλέσω σύµφωνα µε την καθιερωµένη ορολογία της πιάτσας και του υποκόσµου, κύριε Μπάµπη Αθανασίου, ήσασταν ένας άνθρωπος ο
οποίος δεν είχε να φοβηθεί τις αποκαλύψεις που όλοι µας είδαµε
στο διαδίκτυο…
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ: Ελάτε τώρα!
ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ: Μη διαµαρτύρεστε. Η έκφραση αυτή χρησιµοποιήθηκε από την πιάτσα του υποκόσµου.
Να κάνει µήνυση ο κ. Μπάµπης σ’ αυτούς που τον αποκαλούν
υποτιµητικά, όχι σε εµένα. Εγώ απλώς αναπαράγω το πώς σας
αποκαλούν.
Εάν, λοιπόν, κύριε Μπάµπη, ήσασταν άνθρωπος που δεν φοβόσασταν…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Σας παρακαλώ
πάρα πολύ, αν έχετε την καλοσύνη, κάποια ευπρέπεια δεν θα
έβλαπτε.
ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ: Θα συνεχίσω, κύριε Πρόεδρε.
Παρακαλώ. Την ευπρέπεια σε αυτούς που αξίζουν σεβασµού, όχι
σε ανθρώπους που παίρνουν τηλέφωνο για να προφυλακίσουν
πολιτικούς αντιπάλους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Σας παρακαλώ,
είπα.
ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ: Θα συνεχίσω και θα έλθω στο
προκείµενο. Θα σχολιάσω κατ’ αρχάς τον ίδιο τον τίτλο του νοµοσχεδίου. Είναι ένα νοµοσχέδιο το οποίο σχολιάστηκε από τους
προηγούµενους οµιλητές της Χρυσής Αυγής και το οποίο µιλάει
για ενσωµάτωση στο ελληνικό δίκαιο.
Κρατάω και αποµονώνω τη φράση «ενσωµάτωση στο ελληνικό
δίκαιο» και θα αποδείξω µε επιχειρήµατα ποια είναι αυτή η ενσωµάτωση και τι αφορά αυτή η ενσωµάτωση, διότι µιλάµε για έναν
ευρηµατικό και ενδεικτικό τίτλο της όλης κατάστασης που επικρατεί στο Υπουργείο Δικαιοσύνης.
Έχω στα χέρια µου τα εξώφυλλα δύο βιβλίων που είναι γραµµένα το ένα στη µητρική γλώσσα της συγκυβέρνησης και το άλλο
στα ελληνικά. Αυτά τα δύο βιβλία τα έχει συγγράψει µε τη συνδροµή του γερµανικού Υπουργείου Εξωτερικών, δηλαδή της Άγκελα Μέρκελ, ένας δηµοσιογράφος γνωστός για την εµπάθειά
του εις βάρος της Χρυσής Αυγής, ένας δήθεν έγκριτος δηµοσιογράφος, µαρξιστής κατόπιν δικής του οµολογίας, ο οποίος τσεπώνει τα λεφτά από το γερµανικό Υπουργείο Εξωτερικών για να
κάνει προπαγάνδα εις βάρος ενός νόµιµου κόµµατος.
Πέραν όλων των άλλων, αυτός, πέρα από θεωρητικό ρόλο,
έχει διαδραµατίσει και παραδικαστικό ρόλο στην όλη υπόθεση,
διότι ο άνθρωπος αυτός, ο κ. Ψαρράς, ο τότε του «ιού» της
«ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑΣ» και νυν «ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ»,
είχε προσκοµίσει ένα καταστατικό, το οποίο υποτίθεται ότι ήταν
το γνήσιο καταστατικό του κόµµατος. Όταν κλήθηκε να φέρει το
γνήσιο και όχι το αντίγραφο, είπε στις δικαστικές αρχές «αρνούµαι», επικαλούµενος ότι είναι τακτική του κόµµατος για να αποφύγει τις όποιες νοµικές συνέπειες. Θα έπρεπε ο άνθρωπος
αυτός να έχει συλληφθεί για απείθεια, αλλά επειδή σας βολεύει
να κάνει φθηνή προπαγάνδα εις βάρος του κόµµατος, τον αφήνετε να κυκλοφορεί ελεύθερος και να γράφει ό,τι θέλει στις φυλλάδες του.
Ο άνθρωπος αυτός στα δύο συγκεκριµένα βιβλία –θα καταθέσω για τα Πρακτικά το εξώφυλλο του ενός από τα δύο- έχει
γράψει το εξής αµίµητο. Ερχόµαστε στη σελίδα 37 όπου, λέει τα
εξής. Είναι στα γερµανικά. Σε ελεύθερη µετάφραση αποδίδεται
ως εξής: «Θα µπορούσε να υπάρχει και το ενδεχόµενο της ενεργοποίησης του άρθρου 187 του Συντάγµατος που προβλέπει την
άσκηση δίωξης για εγκληµατική οργάνωση εναντίον ενός νόµι-
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µου πολιτικού κόµµατος».
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Αρτέµιος Ματθαιόπουλος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ (Υπουργός Πολιτισµού και
Αθλητισµού): Δεν υπάρχει τέτοιο άρθρο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Όχι του Συντάγµατος. Του Ποινικού
Κώδικα, του Αντιτροµοκρατικού εννοεί.
ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ: Toυ Ποινικού Κώδικα. Συγγνώµη. Έχετε δίκιο.
Αυτά εγράφησαν –συγκρατήστε την ηµεροµηνία- το Σεπτέµβριο του 2013, δηλαδή το µήνα που συµπτωµατικά ο Αρχηγός
της Χρυσής Αυγής και άλλοι Βουλευτές του κόµµατος οδηγήθηκαν παράνοµα στις φυλακές Κορυδαλλού.
Μάλιστα, το συγκεκριµένο χωρίο και το συγκεκριµένο βιβλίο
έχει γραφτεί πριν τη δολοφονία Φύσσα και πριν από την οµολογία Βορίδη, το όνοµα του οποίου υπάρχει στο βιβλίο αυτό, ο
οποίος Βορίδης είναι ένας εξαιρετικός µάντης. Προέβλεψε βήµα
προς βήµα, µία ακριβώς ηµέρα πριν τη δολοφονία Φύσσα, τα
στάδια µε τα οποία θα κινηθεί η δίωξη εις βάρος του κόµµατος.
Όλοι θυµόµαστε τις δηλώσεις που έκανε ο κ. Βορίδης και όλοι
θυµόµαστε ποιες ήταν οι πρακτικές που ακολούθησε το δικό σας
Υπουργείο κατόπιν δικών σας εντολών.
Το γεγονός ότι έχουµε έναν µαρξιστή ο οποίος τσεπώνει το
τοκογλυφικό κεφάλαιο των Γερµανών για να σας υποδεικνύει τον
τρόπο µε τον οποίο θα λειτουργήσετε εις βάρος της Χρυσής
Αυγής, διότι όλο το κατηγορητήριο είναι στηριγµένο σε αυτές τις
βλακείες που αναπαράγει ο κ. Ψαρράς, αποδεικνύει ότι η µόνη
ενσωµάτωση που έχει γίνει στο Υπουργείο σας είναι η ενσωµάτωση των συκοφαντιών, η ενσωµάτωση των ψευδών πληροφοριών που αναπαράγουν ο κ. Ψαρράς και οι όµοιοί του. Ορίστε
και τα υπόλοιπα για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Αρτέµιος Ματθαιόπουλος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Βέβαια, µη ξεχάσουµε να πούµε ότι η Χρυσή Αυγή έχει καταγγείλει ότι όλη αυτή η δίωξη υποκινήθηκε από τα σιωνιστικά λόµπι,
στα οποία περιχαρής έτρεχε ο Σαµαράς για να πει ότι όταν επιστρέψει στην Ελλάδα θα µας εξοντώσει και θα µας λιώσει. Πέρα
από το σιωνιστικό λόµπι, έχουµε και τα γερµανικά τοκογλυφικά
κεφάλαια που όλοι από κοινού, σε συνεργασία µε µαρξιστές οι
οποίοι παριστάνουν τους δηµοσιογράφους, χτυπούν τη Χρυσή
Αυγή. Και γιατί µόνο τη Χρυσή Αυγή θα ρωτήσει κάποιος; Διότι
µόνο η Χρυσή Αυγή αποτελεί το φόβο ενός πολιτικού κατεστηµένου το οποίο είναι ένοχο για όλα τα δεινά που έχει προκαλέσει
εις βάρος της πατρίδας.
Ερχόµαστε τώρα σε κάποιες άλλες τροπολογίες. Αλλά επειδή
βλέπω πολλές φορές ότι όταν κάνω κάποια νύξη για τα θέµατα
αυτά, ο κύριος Υπουργός αντιπαρέρχεται µε απαξιωτικό µειδίαµα σε όσα ακούγονται από αυτό εδώ το Βήµα, θα τον καλέσω
για λόγους και µόνο ευθιξίας να κάνει το εξής απλό και λογικό:
Ή να µηνύσει τον Μπαλτάκο για τα όσα του καταλογίζει ή να
παραιτηθεί, να οδηγηθεί σε µια ανεξάρτητη δικαιοσύνη και να
πάει στις φυλακές Κορυδαλλού για κατάχρηση εξουσίας. Εάν η
µοµφή αυτή που κάνω εις βάρος σας είναι δυσβάσταχτη και θεωρείτε ότι αδικείστε, µηνύστε και εµένα, να πάµε στα δικαστήρια,
να γίνει άρση του τηλεφωνικού απορρήτου για να δούµε πόσες
κλήσεις έκανε ο Μπάµπης Αθανασίου στις προανακρίτριες κατά
τη διάρκεια των προανακρίσεων και πόσα τηλέφωνα έκανε αργότερα µαζί µε τον Πρωθυπουργό για να απαιτήσει τη συνέχιση
των πολιτικών διώξεων.
Να έρθω εν τάχει στις τροπολογίες που αφορούν τα κόκκινα
δάνεια και άλλα οικονοµικά ζητήµατα, αφού πρωτίστως ευχαριστήσω την ελληνική Κυβέρνηση για το γεγονός ότι µετά από
πέντε χρόνια µνηµονίου κατάφερε να µας βγάλει από τη µέγγενη
των αιµατηρών µέτρων. Διότι, αν δεν το πληροφορηθήκατε,
πράγµατι ο Σαµαράς, όχι µόνο µας έβγαλε από το µνηµόνιο,
αλλά µας έβγαλε και δύο χρόνια νωρίτερα. Και αυτό γιατί φεύγοντας από το µνηµόνιο εισήλθαµε στην προληπτική γραµµή
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στήριξης. Δηλαδή, η διαπραγµάτευση του µνηµονιακού Πρωθυπουργού είχε να κάνει µόνο µε το όνοµα και όχι µε την έξοδο από
το µνηµόνιο και το τέλος της επιβολής των µνηµονιακών µέτρων.
Σε αυτό εδώ το πλαίσιο, της συνέχισης δηλαδή του µνηµονίου,
βλέπουµε µία τροπολογία, µία ρύθµιση που το ίδιο το Υπουργείο
Οικονοµικών είχε προτείνει, επιχειρηµατολογώντας πάντα στο
ίδιο πλαίσιο, αυτά που ακούµε περί ανάπτυξης και περί ανάγκης
υπερψήφισης ενός νοµοσχεδίου που έχει να προτείνει κάτι θετικό, έρχεται να αποσυρθεί. Γιατί; Διότι οι τοκογλύφοι κατάλαβαν
ότι δεν µπορείτε να κινείστε πίσω από την πλάτη τους και να κάνετε ό,τι θέλετε, γιατί αυτοί που ασκούν πραγµατικά εξουσία
στην Ελλάδα δεν είναι ο Σαµαράς και ο Βενιζέλος, είναι οι διεθνείς τοκογλύφοι.
Έχουµε εκδώσει ένα δελτίο Τύπου σχετικά µε τις ληξιπρόθεσµες οφειλές και σχετικά µε το αίσχος της συγκυβέρνησης να
αποσύρει τροπολογίες που η ίδια προτείνει µέσα στην ελληνική
Βουλή. Είναι ένα δελτίο Τύπου το οποίο έχει να κάνει µε την όλη
πορεία της συγκυβέρνησης, σε ό,τι αφορά τα οικονοµικά θέµατα.
Και είναι καταγγελτικό, διότι δεν ανεχόµαστε πλέον να ακούµε
εδώ πέρα επιχειρήµατα θέλοντας κάποιοι να µας πείσουν ότι η
ελληνική οικονοµία πηγαίνει από το καλό στο καλύτερο, επειδή
φέρατε µία δήθεν ρυθµιστική διάταξη που ελαφρύνει τον Έλληνα
φορολογούµενο από τα δυσβάσταχτα µνηµονιακά δεσµά.
Ορίστε και το δελτίο Τύπου για τα Πρακτικά. Δεν έχω το χρόνο
να το διαβάσω.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Αρτέµιος Ματθαιόπουλος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Κλείνοντας, θα ήθελα να αναφέρω ότι η Χρυσή Αυγή, όντας η
µοναδική πολιτική δύναµη η οποία σέβεται το µόχθο και τις θυσίες του ελληνικού λαού, δεν κάνει ερωτήσεις και επερωτήσεις
στο Κοινοβούλιο. Δηλαδή, δεν κινείται στο πλαίσιο άσκοπων κοινοβουλευτικών διαδικασιών, τις οποίες στο κάτω-κάτω εσείς οι
ίδιοι απαξιώνετε, αλλά κατέθεσε τροπολογία για τους µικροοµολογιούχους, ζητώντας τίποτα λιγότερο και τίποτα περισσότερο
από το αυτονόητο: την άµεση αποκατάσταση της κλοπής από
πλευράς κράτους προς τους ανθρώπους οι οποίοι είχαν την ατυχία να επενδύσουν τα όποια λεφτά τους στο ελληνικό δηµόσιο.
Έχετε το ηθικό χρέος και το καθήκον να δώσετε πίσω τα κλεµµένα λεφτά στον ελληνικό λαό, ο οποίος –επαναλαµβάνω- είτε
από συγκυρία είτε από ατυχία είτε από αφέλεια επένδυσε τα όσα
χρήµατά του στο ελληνικό δηµόσιο για να έρθει µετά αυτό το δηµόσιο και να τα κλέψει, όντας ένας κλέφτης όλα αυτά τα χρόνια,
διότι δεν σέβεται τις θυσίες που έχει επιβάλει στον ελληνικό λαό.
Κλείνοντας, επαναλαµβάνω για να καταγραφεί η θέση του κόµµατος ότι στην παράνοµη Βουλή των διακοσίων ενενήντα δύο
Βουλευτών, στην παράνοµη Βουλή που παράγει µη σύννοµα µε
το Σύνταγµα αποτελέσµατα και ψηφοφορίες, καταψηφίζουµε το
παρόν σχέδιο νόµου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Έχω την τιµή να
ανακοινώσω προς το Σώµα ότι η Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας καταθέτει τις εκθέσεις της στις αιτήσεις της εισαγγελικής αρχής για τη χορήγηση άδειας άσκησης
ποινικής δίωξης κατά Βουλευτών.
Τον λόγο έχει ο κ. Αβραµίδης.
ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η κρίση και τα µνηµόνια της λιτότητας και της εξαθλίωσης εγκλώβισαν την οικονοµία σε ένα
φαύλο κύκλο ύφεσης, µε επόµενο την µη έγκαιρη αποπληρωµή
των δανείων, τη γενική παύση των δανειοδοτήσεων και την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών µε δηµόσιο χρήµα, προκειµένου
να αναδιαρθρωθεί το τραπεζικό σύστηµα.
Η διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης δεν αποκατέστησε την ρευστότητα των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών. Η υπερχρέωση
είναι το κεντρικό πρόβληµα που αν δεν επιλυθεί, η πραγµατική
οικονοµία δεν µπορεί να βγει από την κρίση. Για να αντιµετωπιστεί το ιδιωτικό χρέος είναι απαραίτητο, όπως άλλωστε και για
το δηµόσιο χρέος, να αναδιαρθρωθεί, δηλαδή µε τον έναν ή άλλο
τρόπο να κουρευτεί.
Η οριστική επίλυση των ληξιπρόθεσµων οφειλών αποτελεί ου-
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σιαστικό κοµµάτι του προβλήµατος χρέους που αντιµετωπίζει η
χώρα. Στο πλαίσιο αυτό η ορθότητα της οικονοµικής λογικής και
της θεωρίας υπαγορεύει το κούρεµα των ανεξόφλητων κόκκινων
δανείων του ιδιωτικού τοµέα να συνοδευτεί και από το κούρεµα
του δηµοσίου χρέους. Αυτό αποτελεί µια συνολική προσέγγιση
για τη δίκαιη ανακούφιση της οικονοµίας, των επιχειρήσεων και
του λαού.
Ο κόσµος αναρωτιέται εύλογα τελικά ποια δάνεια θα ρυθµιστούν, όταν απουσιάζει παντελώς οποιοδήποτε είδος κοινωνικής
µέριµνας, οποιοσδήποτε προσδιορισµός κοινωνικών κριτηρίων.
Δυστυχώς για ένα τόσο κεντρικό ζήτηµα που η επίλυσή του θα
αναδιατάξει το οικονοµικό περιβάλλον της χώρας η Κυβέρνηση
παρουσιάζει και πάλι το αντεπιχειρηµατικό και αντιαναπτυξιακό
πρόσωπό της. Δεν την ενδιαφέρει η ανακούφιση της κοινωνίας
και επιµένει στο ίδιο λάθος φάρµακο, όπως το έχει ονοµάσει προεκλογικά ο κύριος Σαµαράς, του µνηµονίου που από το 2010 της
χορηγείται, ενώ εξαντλεί την µέριµνά της στην εξυπηρέτηση των
δανειστών και των τοκογλύφων.
Σε ρόλο πρωταγωνιστή στη ρύθµιση των δανείων βρίσκονται
οι τράπεζες, λησµονώντας πως είναι πλήρως συνυπεύθυνες στην
υπερχρέωση των Ελλήνων πολιτών και οι δανειολήπτες που θεσµοθετούνται πλέον ως πρόβατα επί σφαγή. Επιµένουµε όµως
στα κριτήρια για την απόφαση τα οποία δεν καθορίζονται στην
τροπολογία, όπως δεν αναφέρονται ούτε τα κριτήρια της Τράπεζας της Ελλάδας για τη βιωσιµότητα και τη δανειοληπτική ικανότητα. Μας λέτε λοιπόν, πως η κάθε τράπεζα θα αποφασίζει
µόνη της και ad hoc τη διαδικασία ρύθµισης.
Με αυτόν τον τρόπο ένα χρέος θα θεωρείται από µια τράπεζα
βιώσιµο και από µια άλλη µη βιώσιµο προκαλώντας πλήρη σύγχυση. Αποκορύφωµα αυθαιρεσίας είναι η ρύθµιση προς δηµόσιους οργανισµούς των χρεών οφειλετών, για τους οποίους οι
τράπεζες θα αποφασίζουν αν αξίζει να ρυθµιστούν τα χρέη τους.
Είναι προφανές ότι η εφαρµογή των ρυθµίσεων θα έχει ως
αποτέλεσµα την περαιτέρω περιουσιακή συγκέντρωση και έλεγχο της οικονοµίας από τις τράπεζες. Σε αυτό το ασφαλές συµπέρασµα άγουν αναπόδραστα οι ειδικές διαχειρίσεις, εκποιήσεις
και τα προνόµια των πιστωτών που προβλέπει το νοµοσχέδιο.
Δεν απαλλάσσει κανέναν οφειλέτη από µέρος των χρεών του
ούτε παρέχει καµµία ουσιαστική διευκόλυνση. Αυτός που υποχρεώνεται σε νέες απώλειες και κινδύνους είναι µόνο ο οφειλέτης και ο εγγυητής, ενώ διευκολύνεται, ώστε οι τράπεζες να
αποκτήσουν πλήρη έλεγχο στην κατάσταση των περιουσιακών
τους στοιχείων.
Προκύπτει ένα ερώτηµα για το πρόγραµµα στεγαστικής αποκατάστασης των παλλινοστούντων οµογενών του ν. 2790/2000,
µε το οποίο δόθηκαν στην ειδική οµάδα κοινωνικού αποκλεισµού
των Ποντίων από την πρώην Σοβιετική Ένωση τριάντα πέντε χιλιάδες δάνεια. Τι θα γίνει µε αυτούς τους δανειολήπτες αλήθεια;
Άνθρωποι οι οποίοι είχαν κάποτε εισόδηµα, είχαν δουλειά, ως
οµάδα κοινωνικού αποκλεισµού είναι µε πάνω από 70% ανεργία.
Για πολλές οικογένειες, ιδίως για τους ηλικιωµένους, ο µοναδικός πόρος επιβίωσης ήταν η σύνταξη των ανασφάλιστων υπερηλίκων, που από 1-1-2013 κόψατε ολοσχερώς. Αφήσατε οικογένειες χωρίς κανένα πόρο επιβίωσης. Πώς λοιπόν, αυτοί θα αποπληρώσουν τα δάνεια και τι ρύθµιση µπορεί να υπάρξει γι’ αυτούς;
Συντελείται η ισοπέδωση των οικονοµικών των µικροµεσαίων
επιχειρηµατιών του τόπου µας, του εµπορικού κόσµου, αφήνοντας παράλληλα ελεύθερο χώρο στις πολυεθνικές εταιρείες, που
πλέον βρίσκεται σε εφαρµογή. Δυστυχώς ο επιχειρηµατικός κόσµος παραµένει αβοήθητος µπροστά στις συνταρακτικές µεταβολές που υπέστη ο κύκλος των εργασιών του και η άµεση και
έµµεση φορολόγησή του τα τελευταία τέσσερα χρόνια.
Η κοµβική µας διαφορά µε την κυβερνητική πλειοψηφία και
την τροπολογία που ήρθε προς ψήφιση βρίσκεται στο γεγονός
ότι οι ρυθµίσεις που αφορούν το ιδιωτικό χρέος δεν µπορεί να
επαφίενται στη διάθεση των τραπεζών και των εργαλείων που
βασίζουν την όλη διαδικασία διευθέτησης οφειλοµένων.
Η λύση που υποστηρίζουµε ως Ανεξάρτητοι Έλληνες µε την
προτεινόµενη τροπολογία µας βρίσκεται στη βάση κανόνων και
συγκεκριµένων κριτηρίων όπως είναι το εισόδηµα του υπόχρεου.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Είναι ανεπίτρεπτο και κοινωνικά άδικο να ψηφίζουµε εδώ υπέρ
της δυνατότητας των τραπεζών να αποφασίζουν ποιος απαγορεύεται να λειτουργεί και να καταδικαστεί µε κλείσιµο και ποιος
θα κρατηθεί ζωντανός για να αποπληρώνει ένα µη βιώσιµο
χρέος, αυτό που έχει ανάγκη.
Κλείνοντας, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
θέλω να πω ότι ο τόπος έχει ανάγκη µια νέα παραγωγική και εµπορική βάση, ώστε να δηµιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας,
επαυξάνοντας το εγχώριο µε δίκαιο, ρεαλιστικό, αλλά και σταθερό τρόπο.
Τέλος, να αναφέρω ότι υποστηρίζω, επίσης, την τροπολογία
για το κούρεµα των µικροοµολογιούχων, την οποία κατέθεσαν οι
συνάδελφοί µου, κ. Μαρίνα Χρυσοβελώνη και κ. Τέρενς Κουίκ.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Θα ήθελα να
παρακαλέσω το Σώµα -και πάλι- για την τήρηση του χρόνου.
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, είκοσι επτά µαθήτριες και µαθητές και δύο εκπαιδευτικοί-συνοδοί τους από το 13ο Δηµοτικό Σχολείο Καλαµάτας.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει ο κ. Κασσής για τέσσερα λεπτά.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΣΣΗΣ: Τρεις ηµέρες τώρα συζήτησης του συγκεκριµένου νοµοσχεδίου και των τροπολογιών δεχθήκαµε πάρα
πολλά µαθήµατα -ειδικότερα από την πλευρά της Αξιωµατικής
Αντιπολίτευσης- συµπεριφοράς, δηµοκρατίας και ειδικότερα
µέσα στο Κοινοβούλιο, πράγµα το οποίο θεωρώ απαράδεκτο.
Έγιναν παρατηρήσεις ότι ως Κοινοβουλευτική Οµάδα εµείς
στο ΠΑΣΟΚ δεν συµµετείχαµε και ότι δεν ήταν κανένας εγγεγραµµένος να µιλήσει. Είµαι τρεις µέρες παρών και –τουλάχιστον- τον κ. Στρατούλη -ο οποίος το ανέφερε για πρώτη φορά
χθες- από τότε που µίλησε, δεν τον είδα ξανά εδώ. Όπως και κάποιοι άλλοι που έρχονται µόνο όταν υπάρχει µικρόφωνο –το είπα
και χθες.
Η δηµοκρατία δεν χρειάζεται αστυνοµία, κύριε Υπουργέ. Ειδικότερα αυτές τις µέρες, προπαραµονή της 17ης Νοεµβρίου, ο
Πρύτανης ας συµµαζευτεί λίγο. Δεν χρειάζεται για ψύλλου πήδηµα να καλούµε την αστυνοµία. Δεν ξέρω αν στο σπίτι, όταν µαλώνουν τα παιδιά, φωνάζει την αστυνοµία. Υπάρχουν τρόποι να
λειτουργήσουν τα πανεπιστήµια χωρίς και την παρουσία της
αστυνοµίας. Ούτε η παρουσία των πολιτικών στους συγκεκριµένους χώρους βοηθάει για να οξύνει τα πράγµατα.
Έφυγε ο κ. Σταϊκούρας και δεν θα ακούσει αυτό που θα πω.
Ψηφίσαµε πριν µια εβδοµάδα το νόµο για τις ρυθµίσεις στην
εφορία και στα ασφαλιστικά ταµεία. Η Αξιωµατική Αντιπολίτευση,
που σήµερα µοιρολογεί, δεν τον ψήφισε. Ο νόµος είναι πάρα
πολύ καλός και αυτό το λέει ο κόσµος έξω, το λέει η αγορά. Σε
καµµία όµως περίπτωση, κύριε Υπουργέ, κύριε Σταϊκούρα, δεν
θα δεχθώ να αποσυρθεί από την παράγραφο 7 η β’ υποπαράγραφος που αναφέρεται όπως ψηφίστηκε.
Γιατί έγινε πολύ καλή αριθµητική για τον ΕΝΦΙΑ. Ούτως ή
άλλως ο ΕΝΦΙΑ θα πληρωθεί σε δώδεκα ή είκοσι τέσσερις δόσεις. Όταν, λοιπόν, είναι εξακόσια ευρώ ο µέσος όρος -είτε οκτακόσια είτε ακόµα και χίλια- αν το διαιρέσεις, το ελάχιστο είναι
περίπου πενήντα-εξήντα ευρώ το µήνα. Άρα νοµίζω ότι το θέµα
του ΕΝΦΙΑ είναι ξεκαθαρισµένο και µπορώ να το δεχτώ. Δεν
µπορώ, όµως, να δεχτώ την κατάργηση όλων των άλλων, γιατί
πέραν από κει δεν δίνει τη λύση στα πρόστιµα που είναι πάνω
από ένα εκατοµµύριο ευρώ, πράγµα το οποίο δεσµεύτηκε το
Υπουργείο Οικονοµικών ότι θα το κάνει µε τη ρύθµιση των κόκκινων δανείων.
Δώσαµε πολύ µεγάλο αγώνα ως Κοινοβουλευτική Οµάδα του
ΠΑΣΟΚ προκειµένου στις ρυθµίσεις των κόκκινων δανείων να
συµπεριληφθούν τα δάνεια των αγροτών όλου του αγροτικού
χώρου. Δηλαδή και αυτά που είναι στις τράπεζες και αυτά που
είναι στον εκκαθαριστή και στις συνεταιριστικές τράπεζες που
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είναι υπό εκκαθάριση. Και νοµίζω ότι το πετύχαµε µέσα από µια
συναίνεση και µε τους Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας. Αυτός
είναι ο ρόλος µας και ο ρόλος του Βουλευτή, να είµαστε πρακτικοί για να δίνουµε πραγµατικά λύσεις.
Από την άλλη πλευρά, όµως, σε σχέση µε το θέµα που έχει να
κάνει µε τη συγκεκριµένη τροπολογία, ας παραπονιούνται οι συνάδελφοι της Αντιπολίτευσης για τις τροπολογίες. Είναι δικαίωµα
των Βουλευτών να καταθέτουν τροπολογίες και θα έπρεπε το
Υπουργείο να λάβει κάποιες υπ’ όψιν, που είναι στη σωστή κατεύθυνση.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Η τροπολογία των Ανεξαρτήτων Δηµοκρατικών Βουλευτών
που έχει να κάνει µε τα κόκκινα δάνεια αναφέρεται σε πολύ σωστά πράγµατα. Έφυγε ο κ. Σκρέκας, δεν τον βλέπω εδώ. Μήπως
και τον ίδιο οι τράπεζες τον βάλουν από τη µία πόρτα κι από την
άλλη βγει; Καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ δύσκολα τα πράγµατα
για τους ανθρώπους αυτούς που οφείλουν χρήµατα στις τράπεζες, µε τον τρόπο που τους συµπεριφέρονται σήµερα.
Όσον αφορά τους οµολογιούχους που πήραν οµόλογα του ελληνικού δηµοσίου πρέπει ως Κυβέρνηση να συµφωνήσουµε ότι
πρέπει να βρούµε λύση. Πέραν από τις τροπολογίες, οι οποίες
έχουν κατατεθεί από πλευράς του συνόλου της Αντιπολίτευσης,
νοµίζω ότι ως Κυβέρνηση έχουµε χρέος να το κάνουµε.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τον λόγο έχει η
κ. Ευαγγελία Αµµανατίδου - Πασχαλίδου.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ - ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Να κάνω ένα σχολιασµό, πριν περάσω στην τροπολογία για τα
κόκκινα δάνεια. Επειδή πολλά ακούγονται εδώ µέσα και πολλές
φορές οι συνάδελφοι είναι και µε τον αστυφύλακα και µε το χωροφύλακα, καταλαβαίνουµε τώρα ότι αυτοί που έχουν ψηφίσει
τα δυσβάσταχτα µέτρα, κύριε Πρόεδρε, δεν µπορούν να έρχονται και να κλαίγονται για ό,τι εξαφανίζεται στην ελληνική κοινωνία
και στην ελληνική οικονοµία.
Χθες δηµοσιεύθηκε η περιοδική έρευνα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, σύµφωνα µε την οποία στην Ελλάδα καταγράφεται το µεγαλύτερο ποσοστό εταιρειών που ανακοινώνουν
αύξηση των αναγκών τους για τραπεζικά δάνεια. Το ποσοστό
αυτό αγγίζει το 25%, ενώ στη χώρα µας παρατηρείται και το υψηλότερο ποσοστό 32% των εταιρειών που δηλώνουν ότι αντιµετωπίζουν πρόβληµα στην τραπεζική χρηµατοδότηση.
Από τη µια, λοιπόν, κύριοι Υπουργοί, η Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα έρχεται να υπογραµµίσει αυτό που ήδη ξέραµε, δηλαδή
ότι οι ελληνικές τράπεζες, που η Κυβέρνηση τους έχει χαρίσει
δισεκατοµµύρια ευρώ, τα οποία έχουν πληρώσει οι Έλληνες φορολογούµενοι, αυτές οι τράπεζες έχουν κλείσει τις στρόφιγγες
χρηµατοδότησης προς τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις µε τις τελευταίες, βεβαίως, να αντιµετωπίζουν σοβαρά προβλήµατα ρευστότητας. Το ύψος των κόκκινων δανείων τον Ιούλιο του 2014
ανερχόταν σε 77 δισεκατοµµύρια ευρώ από τα οποία τα 42 εκατοµµύρια είναι επιχειρηµατικά.
Από την άλλη, έρχεται τώρα η Κυβέρνηση και µας φέρνει εδώ
στη Βουλή, µία τροπολογία, έναν πρόχειρο σχεδιασµό για τη
ρύθµιση αυτών των κόκκινων, λεγόµενων, δανείων των επιχειρήσεων, µία τραπεζοκεντρική πρόταση, η οποία δεν πρόκειται να
λύσει το πρόβληµα καµµιάς µικροµεσαίας επιχείρησης.
Πρόκειται για οριζόντια µέτρα που δεν θα προσφέρουν καµµία
ανακούφιση σε αυτούς που πραγµατικά το έχουν ανάγκη, ενώ
ταυτόχρονα παραχωρούν υπερεξουσίες στα τραπεζικά ιδρύµατα. Διότι από τη στιγµή που εκχωρείται στις τράπεζες η πλήρης δικαιοδοσία για τη διαχείριση του χρέους των επιχειρήσεων,
τους εκχωρείται και η δυνατότητα του σχεδιασµού του παραγωγικού χάρτη της χώρας.
Με αυτόν τον τρόπο, το ιδιωτικό χρέος των επιχειρήσεων χρησιµοποιείται ως µοχλός πίεσης που σταδιακά θα οδηγήσει σε ένα
νέο επιχειρηµατικό µοντέλο, στο οποίο θα είναι κυρίαρχος ο
ρόλος των τραπεζών και των µετοχών τους και αφανισµένοι οι
µικροµεσαίοι, οι αυτοαπασχολούµενοι, οι βιοτέχνες και όλοι
αυτοί οι κλάδοι που έχουν εξαφανιστεί κάτω από τη µνηµονιακή
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σας µπότα.
Γιατί η πρόταση αυτή δεν αποτελεί λύση; Γιατί στην προτεινόµενη ρύθµιση δεν ορίζονται αντικειµενικά κριτήρια βιωσιµότητας
των επιχειρήσεων και ούτε λαµβάνεται υπ’ όψιν η συµµετοχή του
κλάδου στο ΑΕΠ ή οι θέσεις εργασίας που αυτές παρείχαν. Λέω
«παρείχαν», γιατί ήταν –να σας θυµίσω- δυόµισι εκατοµµύρια οι
θέσεις εργασίας που είχαν οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις πριν
από την κρίση µε τους αυτοαπασχολούµενους και συνέβαλαν
στο ΑΕΠ της χώρας.
Δηλαδή, τώρα καλείται ο οφειλέτης µε αυτό που κάνετε να
πληρώνει χωριστές δόσεις σε όλους τους πιστωτές, χωρίς να
υπολογίζεται το διαθέσιµο εισόδηµά του και χωρίς να λαµβάνεται
υπ’ όψιν το αναγκαίο ποσό για την επιβίωση του ίδιου, της οικογένειάς του ή της επιχείρησής του.
Επίσης, από τη διαδικασία αποκλείονται πάνω από διακόσιες
χιλιάδες επιχειρήσεις που ήδη έχουν καταστραφεί, ενώ αποκλείονται και εκατοντάδες χιλιάδες άλλες που µε µεγάλη δυσκολία
λειτουργούν ή απλώς δεν έχουν καταφέρει να διακόψουν και τυπικά τη λειτουργία τους.
Για τη ρύθµιση των κόκκινων δανείων, εµείς προτείνουµε νέα
σεισάχθεια µε µέτρα άµεσης ανακούφισης µε περιορισµό του
οφειλόµενου κεφαλαίου και των τόκων που έχουν επιβληθεί, ανάλογα µε τον περιορισµό των εσόδων των επιχειρήσεων και της
φορολογικής επιβάρυνσης των τελευταίων τεσσάρων µνηµονιακών ετών.
Παράλληλα κρίνεται αναγκαία η διοχέτευση στην αγορά των
δεσµευµένων δισεκατοµµυρίων που δόθηκαν για τη σωτηρία των
συστηµικών τραπεζών και παραµένουν ανενεργά πάνω από δύο
χρόνια.
Εξάλλου, µε κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ το τραπεζικό σύστηµα θα προσανατολίζεται στις ανάγκες των εργαζοµένων και των µικροµεσαίων επιχειρήσεων. Το δηµόσιο ανακτά τον έλεγχο του Ταµείου
Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας, ασκώντας πλήρως τα δικαιώµατά του στις ανακεφαλοποιηµένες τράπεζες και έχοντας τον
πρώτο λόγο στη διοίκησή τους.
Τέλος, ένα σχέδιο που θέλει να επιλύσει τα προβλήµατα ρευστότητας των µικροµεσαίων επιχειρήσεων δεν µπορεί να µην περιλαµβάνει µέτρα κατά της διαρκούς µείωσης της ζήτησης και
δεν µπορεί να συνεχίζει µια φοροµπηχτική πολιτική, που επιδεινώνει τη µείωση των εσόδων των επιχειρήσεων. Γι’ αυτό και εµείς
ζητάµε µεταξύ άλλων άµεση κατάργηση του ΕΝΦΙΑ και επαναφορά του ατοµικού αφορολογήτου στα 12.000 ευρώ.
Η Κυβέρνηση δεν είναι ότι αδυνατεί να επιλύσει το πρόβληµα,
αλλά ότι δεν έχει την πολιτική βούληση να το κάνει. Ο ΣΥΡΙΖΑ και
µπορεί και θέλει και χρειάζεται µια ολοκληρωµένη πρόταση, την
οποία έχουµε ήδη καταθέσει στους εργαζόµενους, στους άνεργους, στους συνταξιούχους, στους επαγγελµατίες, στους αγρότες.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο κ. Υψηλάντης.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Δεν είναι πρωτόγνωρο ότι οι ανεδαφικές αυτές προτάσεις του
ΣΥΡΙΖΑ µε µαθηµατική ακρίβεια οδηγούν στη «Φαλκονέρα» και
το ελληνικό κράτος και τους Έλληνες µαζί. Αλλά δεν είναι αυτό
το πρόβληµά µας…
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: …(δεν ακούστηκε)
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ: Εγώ δεν σας διέκοψα.
Και δεν είναι το πρόβληµά µας αυτό, γιατί στην ουσία η συζήτηση αυτή που έχουµε στο ελληνικό Κοινοβούλιο σήµερα αφορά
µεν κάποιες τροπολογίες, στις οποίες θα αναφερθώ και εγώ,
αλλά στη βάση του ένα νοµοσχέδιο για την ενσωµάτωση στο δίκαιό µας τριών αποφάσεων-πλαίσιο του συµβουλίου, δηλαδή
τριών υποχρεώσεών µας µέσα στο πλαίσιο της χώρας ως κράτους-µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Επίσης, πρέπει να επισηµάνω ότι πέραν αυτού του γεγονότος,
δηλαδή της εκπλήρωσης των υποχρεώσεών µας έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αυτή η Κυβέρνηση και ο συγκεκριµένος
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Υπουργός από το συγκεκριµένο Υπουργείο µε µεθοδικότητα και,
θα έλεγα, µε ζήλο προχωρεί προς την ολοκλήρωσή τους, υπάρχουν και οι παρατηρήσεις, οι οποίες έγιναν επί του νοµοσχεδίου
από την Επιστηµονική Υπηρεσία της Βουλής, που αφορούσαν
αποκλειστικά και µόνο ορισµένες λεκτικές βελτιώσεις στο όλο
νοµοσχέδιο.
Πρέπει να πω, επίσης, ότι οι αποφάσεις-πλαίσιο, οι οποίες
έχουν καταργηθεί και οι οποίες είχαν σαν προορισµό την προώθηση της αστυνοµικής και δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές
υποθέσεις του λεγόµενου τρίτου πυλώνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που εισήχθησαν µε την Συνθήκη του Άµστερνταµ και καταργήθηκαν µε τη Συνθήκη της Λισαβόνας, δεν επιτάσσουν και τη
µη εφαρµογή τους. Αντιθέτως, µέχρι την ακύρωσή τους ή την
αλλαγή τους οφείλουν τα κράτη-µέλη να τις ενσωµατώσουν στο
δίκαιό τους και αυτό πρέπει να το πράξουν µέχρι τα τέλη του
χρόνου, κύριε Υπουργέ. Έχουµε µερικές ακόµα σε εκκρεµότητα.
Ενώ η συζήτηση θα έπρεπε να είχε περιστραφεί γύρω από τα
θέµατα αυτά, αλλά και στην ουσία των κατατεθεισών τροπολογιών, η Αντιπολίτευση και κυρίως ο ΣΥΡΙΖΑ επέλεξε ακόµα µια
φορά να αποπροσανατολίσει, να διαστρεβλώσει, να δείξει εµµονή σε µια γραφειοκρατική τυπολατρία, που µπορεί να συνεισφέρει µόνο σε µια λαϊκίστικη και λίαν επικίνδυνη προσέγγιση
της εξουσίας, αυτό δηλαδή που επιδιώκει καθηµερινά µε τις µεθοδεύσεις της λεγόµενης «ανατροπής».
Αν αυτά είναι τα δείγµατα γραφής τους ως Αντιπολίτευση, ας
φανταστούµε τι µπορεί να γίνει αν, ω µη γένοιτο, έρθουν ποτέ
και κυβερνήσουν.
Αρχικά, ξεκίνησαν ασκώντας στην επιτροπή µας κριτική για την
υιοθέτηση αυτών των αποφάσεων-πλαίσιο, αγνοώντας µια ακόµη
φορά τις υποχρεώσεις που έχει αυτή η χώρα έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στη συνέχεια, µε τη γνώριµη υποκριτική τους στάση για το
απαράδεκτο δήθεν των τροπολογιών, εµφαίνεται ότι η Αντιπολίτευση έχει καταθέσει τις µισές τροπολογίες από όσες έχουν κατατεθεί και από την Κυβέρνηση και από τα δύο κόµµατα που
συναποτελούν την συγκυβέρνηση, όταν βεβαίως, βάσει και του
κοινοβουλευτικού µας δικαίου, οι τροπολογίες γίνονται δεκτές
από την ουσία τους και όχι µε τον τρόπο κατάθεσής τους.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Αυτήν ακριβώς την προσπάθεια επιχειρούν, προκειµένου να
εµποδίσουν αυτό το οποίο επιχειρεί η Κυβέρνηση σήµερα µε τη
µεγάλη τροπολογία για τα δάνεια: να αποτρέψουν την επιστροφή
της χώρας στην κανονικότητα. Αυτό επιδιώκουν. Προσπαθούν να
αποτρέψουν την επιστροφή της χώρας στην κανονικότητα.
Θα ήθελα δε από το Βήµα αυτό να επισηµάνω ότι οι εκκλήσεις
των Βουλευτών της συγκυβέρνησης –και αναφέροµαι και στη
διάταξη που αφορά τις συνεταιριστικές τράπεζες και εκείνες των
οποίων ανακλήθηκαν οι άδειες- χάρη στις δικές µας πιέσεις και
σε ερωτήσεις τις οποίες είχαµε υποβάλλει, έγιναν δεκτές.
Σήµερα επεδίωξαν, ακόµα, να µεταφέρουν το κλίµα των καταλήψεων στα πανεπιστήµια -για να καταλάβετε αυτό το οποίο
εννοώ- και µέσα στην αίθουσα του Κοινοβουλίου, παρασυρόµενοι από τις πρόσκαιρες δηµοσκοπήσεις. Μου θυµίζουν εκείνους
που στα ύψη ή στα βάθη έχουν τη µέθη αυτή, αλλά στο τέλος
παθαίνουν τη νόσο των δυτών. Παρασύρουν, όµως, σε αυτήν
τους την τακτική ολόκληρο τον ελληνικό λαό.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένως το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κλείνω, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η χώρα κάνει µια µεγάλη προσπάθεια –επαναλαµβάνω- να επιστρέψει στην κανονικότητα. Γίνονται και λάθη. Αυτό είναι αυτονόητο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συντοµεύετε,
κύριε συνάδελφε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ: Κλείνω, κύριε Πρόεδρε.
Δύο πράγµατα θέλω να επισηµάνω από αυτό το Βήµα στις
σκληρές διαπραγµατεύσεις στις οποίες αυτήν τη στιγµή επιδίδεται η Κυβέρνηση µε τους δανειστές µας. Και, αν θέλετε, το εθνικό
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καθήκον όλων µας που θα έπρεπε να είναι η στήριξη αυτής της
προσπάθειας.
Αναφέροµαι πρώτον στο ότι τα νησιά δεν …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Όχι, γιατί τώρα
θα έρθει και το δεύτερο και το τρίτο. Ήδη υπερέβητε κατά 50%
το χρόνο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ: Δύο πράγµατα θέλω
να πω, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Δεν γίνονται
αυτά τα πράγµατα.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ: Την κ. Κωνσταντοπούλου την αφήνετε και µιλάει όσο θέλει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Όχι, εγώ δεν
αφήνω κανέναν.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ: Ολοκληρώνω, κύριε
Πρόεδρε.
Δύο πράγµατα πρέπει να προσέξουµε. Πρώτον να µην επιτρέψουµε σε κανέναν να συζητά καν τη µείωση των συντελεστών
ΦΠΑ στα νησιά µας. Δεύτερον, δεν µπορεί σήµερα οι Έλληνες,
ιδιαίτερα αυτοί που καλούνται να πληρώσουν µεγάλες δόσεις
του ΕΝΦΙΑ, να µην είναι ενταγµένοι στις δόσεις που έχουµε ψηφίσει στη Βουλή αυτή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε
πολύ.
Τον λόγο έχει ο κ. Πλεύρης.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Να ξεκινήσω από τις βασικές τοποθετήσεις που είχαν σήµερα
οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που είχαν να κάνουν µε το τι γίνεται
στην εκπαίδευση. Και είναι λογικό να έχουν αυτήν την ανησυχία
µε τις καταλήψεις, γιατί το βασικό προσόν του Αρχηγού της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, πριν γίνει Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ,
ήταν ότι ήταν Πρόεδρος του συντονιστικού για τις καταλήψεις
στα σχολεία και εν συνεχεία στα πανεπιστήµια. Το µόνο προσόν
που είχε να εισφέρει στον πολιτικό βίο ο κ. Τσίπρας, πριν πάρει
το δαχτυλίδι και ηγηθεί στο κόµµα του ΣΥΡΙΖΑ, ήταν ότι ήταν ένα
καταληψίας που δεν άφηνε ούτε τους δασκάλους ούτε τους καθηγητές αργότερα ούτε τους φοιτητές να παρακολουθούν τα µαθήµατά τους.
Αυτό το κοµµάτι εµείς θέλουµε να το αφήσουµε πίσω. Και ας
µας ονοµατίσουν σήµερα οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ σε ποιο πανεπιστήµιο του κόσµου, αν γυρίσουµε την υφήλιο, µπορούν να
γίνονται καταλήψεις.
Η Κυβέρνηση σήµερα έρχεται µε τις τροπολογίες, γύρω από
τις οποίες στρέφεται κατ’ εξοχήν η συζήτηση, και µε δύο βασικές
τροπολογίες έρχεται να καλύψει δύο κρίσιµα θέµατα.
Το ένα έχει να κάνει µε την επιστροφή χρηµάτων από αυτά τα
οποία στερήθηκαν λόγω των περικοπών οι ένστολοι, οι αστυνοµικοί και τα Σώµατα Ασφαλείας. Είναι µία τροπολογία στη σωστή
κατεύθυνση. Είναι κάτι το οποίο είχε υποσχεθεί ο ίδιος ο πρωθυπουργός από την πρώτη στιγµή, ότι µε πρώτη ευκαιρία θα µπορέσει να αποκαταστήσει τους ενστόλους. Και µπορεί η αποκατάσταση αυτή να µην γίνεται στο 100%, αλλά είναι σηµαντικό το
ότι το κράτος ξεκινά επιτέλους, µετά τα πέντε αυτά χρόνια ύφεσης, να επιστρέφει σιγά-σιγά πίσω στους πολίτες αυτά τα οποία
έκοψε, προκειµένου η χώρα να βγει από την κρίση.
Το δεύτερο κοµµάτι, για το οποίο ουσιαστικά ο ΣΥΡΙΖΑ µόνο
δύο επισηµάνσεις µπορούσε να κάνει, έχει να κάνει µε τα περίφηµα κόκκινα δάνεια. Για πρώτη φορά έρχεται µια ρύθµιση, που
δεν µένει στα ευχολόγια τα οποία έχουµε ακούσει όλο αυτό το
διάστηµα από την Αξιωµατική Αντιπολίτευση για το πώς θα λύσει
το πρόβληµα, αλλά σταθµισµένα υπολογίζει πόσο είναι αυτό το
κόστος, έρχεται σε µια κουβέντα και βλέπουµε ότι έρχεται σε µια
σειρά από ρυθµίσεις, οι οποίες µπορούν να ανακουφίσουν την
πραγµατική οικονοµία, να ανακουφίσουν τους ανθρώπους, οι
οποίοι έχουν κόκκινα δάνεια αυτήν τη στιγµή.
Άκουσα και το εξωφρενικό, ότι αυτό το κάνουµε -λέει- για τους
τραπεζίτες. Για αυτό µάλιστα στο άρθρο 19 της τροπολογίας δίνουµε φορολογικές ελαφρύνσεις. Προσέξτε τι λέτε, κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ.
Tι λέει η διάταξη; Οι τράπεζες οι οποίες θα µπουν στη διαδικασία και θα κόψουν, προφανώς από αυτό το οποίο θα κόψουν
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θα έχουν φορολογική ελάφρυνση. Τι θέλει, δηλαδή, ο ΣΥΡΙΖΑ;
Και να κόψουν το ποσοστό το οποίο αναλογεί και παράλληλα να
µην υπάρχει κάποιο όφελος;
Εµείς, λοιπόν, πολύ σταθµισµένα ερχόµαστε να λύσουµε ένα
πρόβληµα. Είναι η αρχή. Προφανώς έχει ακουστεί από τα χείλη
της Κυβέρνησης ότι θα υπάρξουν και αντίστοιχες ρυθµίσεις για
άλλα θέµατα, όπως αυτά που έχουν να κάνουν µε τα στεγαστικά.
Δεν θέλω να κάνω κατάχρηση του χρόνου, κύριε Πρόεδρε.
Θέλω, όµως, να αναφερθώ σε ένα προσωπικό θέµα το οποίο ανέκυψε, γιατί µέσα σε αυτό εδώ το Κοινοβούλιο δεν πρέπει να αφήνουµε τις µοµφές και τη λάσπη να πέφτουν.
Από το πρωί το πρωτοσέλιδο της «ΑΥΓΗΣ» εγκαλεί εµένα και
τον συνάδελφό µου κ. Άδωνι Γεωργιάδη ότι έχουµε υπογράψει
ερωτήσεις ως Βουλευτές αναφορικά µε τους εξοπλισµούς την
περίοδο 2009-2011.
Μάλιστα ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε επισήµως
να ελεγχθεί το «πόθεν έσχες» το δικό µου και του κ. Γεωργιάδη.
Βεβαίως, θα έπρεπε να του πει κάποιος από τους συναδέλφους
µας εδώ –γιατί ο κ. Σκουρλέτης δεν είναι Βουλευτής- ότι τα «πόθεν έσχες» ελέγχονται κάθε χρόνο. Και το δικό µου ελέγχεται
κάθε χρόνο, γιατί και την τριετία που δεν ήµουν Βουλευτής είχα
υποχρεωτική υποβολή «πόθεν έσχες», όπως αντίστοιχα πολύ περισσότερο του κ. Γεωργιάδη, που διετέλεσε και Υπουργός.
Ποια είναι, όµως, η αθλιότητα του ΣΥΡΙΖΑ; Ενώ αναφέρεται
στην ερώτηση, η «ΑΥΓΗ» και ο κ. Σκουρλέτης δεν λένε ποια είναι
αυτή η ερώτηση. Διότι είναι εύκολη η λάσπη σε αυτήν την Αίθουσα, να γυρίζετε και να λέτε «έκαναν ερωτήσεις για τα εξοπλιστικά». Θα ποινικοποιήσετε το δικαίωµα του Βουλευτή να κάνει
ερωτήσεις; Το θέµα είναι να δούµε το περιεχόµενο των ερωτήσεων, το οποίο θα καταθέσω στα Πρακτικά, κύριε Πρόεδρε,
κύριε Μαρκογιαννάκη.
Ήταν ερώτηση µε την οποία εγκαλούσαµε την τότε Κυβέρνηση για ποιο λόγο έχει βάλει κάποιους όρους µέσα στη σύµβαση, οι οποίοι κατά την άποψή µας ήταν εις βάρος του
ελληνικού δηµοσίου, όπως θέµατα ποινικών κυρώσεων, θέµατα
για το πότε θα έπρεπε να γίνουν οι παραδόσεις για τα Super
Puma. Είναι αυτό για το οποίο ελέγχεται ο Πρόεδρος του ΛΑΟΣ.
Και εσείς µας κατηγορήσατε, γιατί ρωτήσαµε για αυτό. Και η
ερώτηση ήταν στην κατεύθυνση του τι παθογένειες είχε η σύµβαση.
Η απάντηση του τότε Υπουργού ήταν ότι αποδεχόταν πολλά
από αυτά τα οποία λέγαµε. Μάλιστα έλεγε ότι έχουµε δώσει εντολή να τα ξανακοιτάξουµε όλα αυτά και δεν πρόκειται να γίνει
παραλαβή, εάν δεν βελτιωθούµε.
Η λάσπη, όµως, του κ. Σκουρλέτη, η λάσπη του ΣΥΡΙΖΑ είναι
να πούµε κάτι, να µείνει κάτι. Είναι εύκολη η κατασυκοφάντηση.
Τους προκαλώ, λοιπόν, να πάρουν µία προς µία τις ερωτήσεις
που έχω κάνει ως Βουλευτής. Είµαι περήφανος για όλες τις ερωτήσεις που έχω κάνει, γιατί όλες οι ερωτήσεις ήταν προς όφελος
του δηµοσίου συµφέροντος.
Και τα δύο χρόνια που δεν ήµουν Βουλευτής, δεν ήµουν υπάλληλος σαν εκπρόσωπος Τύπου σε κάποιο κόµµα, αλλά, ήµουν
στη µάχιµη δικηγορία. Και δίνω το δικαίωµα σε εσάς να αντιπαρατιθέµεθα σε όλα τα θέµατα της πολιτικής. Δεν σας δίνω, όµως,
το δικαίωµα να είστε λασπολόγοι και συνεχώς µε τις ύβρεις να
προσπαθείτε να καλύψετε την ένδεια που έχετε στα επιχειρήµατα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Αθανάσιος Πλεύρης καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τον λόγο έχει η
κ. Γεροβασίλη.
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχουµε
µια κακή, Κυβέρνηση, µια ακυρωµένη Κυβέρνηση και στην ελληνική πραγµατικότητα, αλλά σήµερα, µε το καινούριο φιάσκο, και
από την τρόικα, η οποία ως εκ τούτου γίνεται επικίνδυνη, διότι
βρίσκεται σε πανικό και έχει χάσει τη ψυχραιµία της.
Γίνεται επικίνδυνη γινόµενη αυταρχική όσο περισσότερο µπορεί, προκειµένου να επιδείξει ισχύ, την ισχύ που δεν µπορεί να
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επιδείξει απέναντι στους τοκογλύφους και στους δανειστές.
Αυτό το κάνει µέσα και έξω από το Κοινοβούλιο. Έξω από το Κοινοβούλιο επιδεικνύει –αναφέροµαι στα σηµερινά- τον αυταρχισµό της στη Νοµική, στα ελληνικά πανεπιστήµια. Και µέσα στο
Κοινοβούλιο υποβαθµίζει την κοινοβουλευτική διαδικασία µε ποικίλους τρόπους.
Ένας εξ αυτών είναι η διαδικασία των πολλαπλών τροπολογιών η οποία υποβαθµίζει το νοµοθετικό σώµα σε επιτροπή επικύρωσης προειληµµένων αποφάσεων. Είµαστε εδώ από χθες
προσπαθώντας να πιάσουµε από τα παράθυρα τροπολογίες, οι
οποίες κατατίθενται από Υπουργούς που συνυπογράφουν, αλλά
δεν είναι παρόντες να τις αναλύσουν, και βεβαίως µετά από οµιλίες Βουλευτών, οι οποίοι δεν έχουν καν το δικαίωµα µε αυτόν
τον τρόπο να τοποθετηθούν.
Ταυτόχρονα µε όλα αυτά –έχουµε ξανά αναφερθεί και το καταγγέλλουµε άλλη µία φορά εδώ σήµερα- υπάρχουν οι τροπολογίες οι οποίες έχουν άρθρα για διαφορετικά θέµατα. Εποµένως, όταν δέχεσαι ένα άρθρο και δεν θες να δεχθείς ένα άλλο,
δεν έχεις το δικαίωµα να ψηφίσεις το πρώτο. Αυτή είναι µία διαδικασία την οποία την έχουµε καταγγείλει επανειληµµένως και
προφανώς δεν εισακούγεται, διότι γίνεται σκοπίµως – δεν µπορούµε να το αντιληφθούµε αλλιώς αυτό. Με αυτόν τον τρόπο φιµώνετε, όχι το λόγο, αλλά και το δικαίωµα της ψήφου µέσα στο
ελληνικό Κοινοβούλιο από τους Έλληνες Βουλευτές.
Αναφέροµαι στην τροπολογία 1985 η οποία έχει τρία άρθρα.
Στο ένα αλλάζει τον τρόπο διορισµού των δικαστικών αντιπροσώπων στις επικείµενες επαναληπτικές εκλογές σε τρεις δήµους
στην Ελλάδα. Δεν βρίσκουµε τον λόγο να το κάνει. Υπάρχει νοµοθεσία για τις επαναληπτικές εκλογές.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Κάνετε λάθος, γιατί
παλιά γίνονταν ενιαία οι βουλευτικές µε τις δηµοτικές εκλογές…
(Δεν ακούστηκε)
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ: Στις προηγούµενες. Είναι επαναληπτικές
εκλογές, άρα µε τις ίδιες εφορευτικές επιτροπές που έγιναν οι
πρώτες.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Δεν είναι το ίδιο.
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ: Τώρα, µε πρόσχηµα το δηµοσιονοµικό
κόστος –είναι ελάχιστο, ασήµαντο και δεν µπορούµε να πειστούµε απ’ αυτό- διορίζονται, χωρίς κλήρωση πια –έχουµε καταργήσει και την κλήρωση- µόνο δικαστικοί για να κάνουνε αυτές
τις εκλογές. Δεν ξέρουµε γιατί το κάνετε. Ξέρουµε µόνο, επειδή
δεν σας εµπιστευόµαστε γενικά, ότι το θεωρούµε ύποπτο και δεν
θα το στηρίξουµε φυσικά.
Στην ίδια, όµως, τροπολογία υπάρχει το δεύτερο άρθρο, το
οποίο απλά βάζει τη σωστή ηµεροµηνία ισχύος προηγούµενων
τροπολογιών. Σας θυµίζω ότι είναι τροπολογίες που κυρίως έχουν να κάνουν µε τις πολλαπλές µεταφορές µαθητών, οι οποίες
είχαν λάθος την ηµεροµηνία έναρξης. Άλλη προχειρότητα. Θυµάµαι µόνο ότι το πρόγραµµα του ΣΥΡΙΖΑ αναλύθηκε σε µία
ηµέρα, κοστολογήθηκε απ’ όλους τέλεια, πάρα πολύ γρήγορα
και εδώ έχουµε και λάθος στις ηµεροµηνίες έναρξης ισχύος των
νόµων.
Υπάρχει και το τρίτο άρθρο το οποίο µιλάει για τις µετατάξεις
υπαλλήλων στην αυτοδιοίκηση, το οποίο και θέλουµε να στηρίξουµε. Όµως, διαφωνώντας µε το πρώτο άρθρο της ίδιας τροπολογίας, µε ποιο τρόπο θα στηρίξουµε το τρίτο; Δεν έχουµε
αυτήν τη δυνατότητα. Εποµένως, µας υποχρεώνετε να είµαστε
απλά παρόντες σε αυτήν την τροπολογία µε αυτόν τον τρόπο.
Δεν καταλαβαίνουµε γιατί το κάνετε αυτό επανειληµµένα.
Αναφέροµαι και στην τροπολογία µε αριθµό 1976, που αφορά
τη µετάθεση κατά δύο µήνες στην κατάργηση των Οργανισµών
Λαϊκών Αγορών Αττικής και Θεσσαλονίκης. Συµφωνούµε, µε την
παρατήρηση ότι εµείς είχαµε πει στο προηγούµενο νοµοσχέδιο,
που το εισάγατε το θέµα, ότι δεν µπορεί να γίνει αυτό. Δεν µπορούσε να γίνει διότι, εκτός όλων των άλλων, ήταν ασφυκτικό το
πλαίσιο και διαφωνήσαµε µε το συγκεκριµένο νοµοθέτηµα. Θα
ξανατοποθετηθούµε στον επόµενο νόµο, που έρχεται σύντοµα
και αφορά τις λαϊκές αγορές. Ωστόσο, εδώ ψηφίζουµε την τροπολογία αυτή.
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Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε,
κυρία συνάδελφε.
Τον λόγο έχει ο κ. Καράµπελας.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ξεκινώντας την τοποθέτησή µου
από την τροπολογία για τα κόκκινα δάνεια των επιχειρήσεων
είναι προφανές ότι η Κυβέρνηση έρχεται µε αυτήν τη νοµοθετική
παρέµβαση να αντιµετωπίσει αποτελεσµατικά ένα τεράστιο πρόβληµα που γιγαντώθηκε σε αυτά τα έξι χρόνια της πρωτόγνωρης
οικονοµικής κρίσης στη χώρα µας.
Η αναδιάρθρωση των χρεών των µικρών επιχειρήσεων, µε την
τακτοποίηση των εκκρεµοτήτων τους προς το δηµόσιο και τις
τράπεζες, θα δώσει πνοή στην ελληνική οικονοµία, θα δώσει
πνοή στους χιλιάδες επαγγελµατίες που επένδυσαν και προσπάθησαν να κρατήσουν ζωντανές τις επιχειρήσεις τους, αλλά το οικονοµικό περιβάλλον τους έπνιξε.
Παράλληλα, το δηµοσιονοµικό αποτέλεσµα για το κράτος θα
είναι ιδιαίτερα θετικό, αφού θα εισπράξει φόρους και ασφαλιστικές εισφορές αποτρέποντας έτσι εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες
από το ταµείο ανεργίας.
Βέβαια, καταλαβαίνω ότι για την Αντιπολίτευση της παροχολογίας και των χαµένων παραδείσων όλα αυτά είναι ψιλά γράµµατα.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, θα ήθελα επίσης να σταθώ και
στην τροπολογία για τον επανακαθορισµό µισθών και συντάξεων
των Ενόπλων Δυνάµεων, των Σωµάτων Ασφαλείας και των δικαστών. Οι µειώσεις των αποδοχών τους ήρθαν πριν από δύο περίπου χρόνια και εν συνεχεία, όπως είναι γνωστό, δικαιώθηκαν από
το Συµβούλιο της Επικρατείας, όπου και προσέφυγαν.
Η Κυβέρνηση µε την παρούσα τροπολογία και σεβόµενη τις
αποφάσεις της ανεξάρτητης δικαιοσύνης προχωρά στην οικονοµική αποκατάσταση αυτών που αδικήθηκαν, αλλά βεβαίως στο
µέτρο του εφικτού. Το «ανεξάρτητης» το τονίζω για πολλούς εδώ
µέσα οι οποίοι έχουν µάθει να ζυγίζουν πάντα µε δύο µέτρα και
δύο σταθµά και όποτε δεν τους αρέσουν οι αποφάσεις της δικαιοσύνης διατυµπανίζουν δεξιά κι αριστερά κατηγορίες περί χειραγώγησης.
Φυσικά, δεν πρέπει να παραλείψουµε ότι η έστω και µερική µισθολογική αποκατάσταση αυτών των κατηγοριών οφείλεται,
κατά κύριο λόγο, στα πρωτογενή πλεονάσµατα και στις ευνοϊκότερες οικονοµικές συνθήκες που επικρατούν τον τελευταίο
χρόνο. Είναι χρήµατα που εξασφαλίστηκαν από τις θυσίες του
ελληνικού λαού και δεν επιβαρύνουν τον προϋπολογισµό.
Αφού ταχθώ κι εγώ στο πλευρό των Βουλευτών που διεκδικούµε κάτι παραπάνω για τους µικροοµολογιούχους, θα ήθελα
να κλείσω µε τον πολύ θόρυβο που έγινε για την τροπολογία που
κατατέθηκε και εξαιρεί τον ΕΝΦΙΑ από τις ρυθµίσεις των εκατό
δόσεων και τις ληξιπρόθεσµες οφειλές. Πολύ κακό για το τίποτα.
Ή µήπως θα ήταν φρόνιµο να δηµιουργήσουµε και καινούργια
χρέη, την ώρα που προσπαθούµε να βοηθήσουµε τους πολίτες
να ρυθµίσουν τα παλιά;
Το γνωρίζω ότι το βάρος στις πλάτες του κόσµου, µέσω της
υπερφορολόγησης, είναι ασήκωτο, αλλά θα πρέπει µε κάποιον
τρόπο να λειτουργήσει το κράτος, να πληρωθούν οι µισθοί και οι
συντάξεις στο τέλος του µήνα, να µπει πετρέλαιο στα σχολεία,
να λειτουργήσουν τα νοσοκοµεία µας. Έχετε σκεφτεί τις συνέπειες στα δηµόσια ταµεία, αν όλοι οι φόροι καταστούν ληξιπρόθεσµοι;
Το κράτος, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, δυόµισι χρόνια τώρα
το κρατήσαµε βιώσιµο µε κάθε τρόπο. Δεν θα έρθουµε τώρα,
λίγο πριν το τέλος της περιπέτειας της ελληνικής οικονοµίας, να
του βάλουµε ηµεροµηνία λήξης.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τον λόγο έχει ο
κ. Κουτσογιαννακόπουλος.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, τις τελευταίες µέρες έχω την αίσθηση ότι ζω
ένα τεράστιο θέατρο παραλόγου, το οποίο ειλικρινά µε έκανε
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πολλές φορές να αναρωτηθώ εάν αυτά τα οποία συµβαίνουν
είναι έτσι όπως συµβαίνουν ή αλλιώς ή εάν αυτά που διαβάζω
είναι αυτά που καταλαβαίνω ή είναι αλλιώς. Και εξηγούµαι:
Χθες το βράδυ, ακούγοντας συναδέλφους του ΣΥΡΙΖΑ και των
Ανεξαρτήτων Ελλήνων -ειδικά τον κ. Κουίκ- επείσθην ότι το να
χαρίζεις, να διαγράφεις δηλαδή χρέη, είναι καταστροφικό. Σκέφτηκα δηλαδή αν είµαι στα καλά µου και αν η διαγραφή χρέους
είναι ευεργετική ή αν είναι καταστροφική. Μη µε κοιτάτε, πάρτε
τα Πρακτικά. Άρχισα να αµφιβάλλω για το αν έχω σώας τας φρένας.
Επειδή θεωρώ ότι τις έχω και επειδή θεωρώ ότι εδώ δεν ήρθαµε για πλάκα, για να λέµε τέτοια πράγµατα, σας λέω ότι αν το
γυρίζαµε κι εµείς στην πλάκα θα λέγαµε σήµερα «να µην ψηφίσουµε αυτήν την τροπολογία, να µη δώσουµε τη δυνατότητα σε
αυτούς τους ανθρώπους που αφορά, που είναι εκατοντάδες χιλιάδες, να τύχουν των ευεργετηµάτων που προβλέπει αυτή η
τροπολογία».
Και κακώς, βεβαίως, έχουµε επικεντρωθεί µόνο στο πρώτο σηµείο της τροπολογίας, αυτό που φέρει και τον τίτλο της τροπολογίας, γενικά, τα κόκκινα δάνεια. Μα, δεν είναι µόνο τα δάνεια
προς τις τράπεζες που ρυθµίζονται. Αυτό είναι µόνο το πρώτο
σκέλος της τροπολογίας. Υπάρχει και δεύτερο, που δίνει τη δυνατότητα σε όσους έχουν εµπορική ιδιότητα, είτε είναι φυσικά
είτε νοµικά πρόσωπα, να µπουν σε συνολικότερη ρύθµιση και µε
τους άλλους πιστωτές τους. Επαναλαµβάνω «φυσικά ή νοµικά
πρόσωπα».
Ένας επαγγελµατίας δεν χρωστά µόνο στην τράπεζα, χρωστά
και στους προµηθευτές του. Και αυτό είναι καταστροφικό; Θα
τρελαθούµε;
Το δε τρίτο σηµείο της τροπολογίας που αφορά το ειδικό καθεστώς διαχειρίσεως, το οποίο θα προκύπτει βέβαια µετά από
αποδοχή µέσα από δικαστική απόφαση και το οποίο θα εξυγιάνει
ουσιαστικά χωρίς συνέπειες τους ανθρώπους οι οποίοι δεν κατάφεραν να κρατήσουν όρθιες τις επιχειρήσεις τους, είναι και
αυτό κακό. Θεωρώ ότι σε άλλο Κοινοβούλιο του κόσµου δεν µπορεί να ακούγονται τέτοια πράγµατα!
Βεβαίως, υπάρχει ο πειρασµός να επεκταθεί κανείς και σε
πολύ περισσότερα, όπως τα απίθανα τα οποία ακούστηκαν για
τις δήθεν σοβαρές παρατηρήσεις της Επιστηµονικής Υπηρεσίας
της Βουλής για την άλλη τροπολογία. Έψαχνα και εγώ να δω
ποιες ήταν οι σοβαρές παρατηρήσεις και οι παρατηρήσεις -οκτώ
τον αριθµό- αφορούσαν σε αλλαγή της χρήσεως των όρων. Νόµιζα ότι αφορούσαν την ουσία των υποθέσεων και των πραγµάτων και ότι ανετρέποντο δεδοµένα ή ότι επισηµαίνοντο αντισυνταγµατικότητες. Έτσι θα πορευθείτε;
Είπε ο Αρχηγός σας –εδώ τώρα έχουµε άλλα- ότι έχει βάλει
την πυξίδα και πορεύεται η κινηµατική Αριστερά όχι µόνο της Ελλάδος, της οποίας ηγείται, αλλά και όλου του Νότου της Ευρώπης να καταλάβει τα κάστρα, λέει, για να αλλάξει την Ευρώπη
και βρήκε και εγγυητές. Νέος όρος! Τον χρησιµοποίησε χθες,
αυτοπροσδιοριζόµενος ο κ. Κουίκ. Θα είναι αυτοί, λέει, ο κ.
Κουίκ, ο κ. Καµµένος και οι συν αυτοίς, οι εγγυηταί της πολιτικής
ορθότητος και κυβερνησιµότητος του ΣΥΡΙΖΑ. Από κοινού, λοιπόν, πλέον έρχονται εδώ µέσα και µας λένε αυτά τα οποία ακούσατε πριν από λίγο και τα λέω εν συνόψει.
Με αυτούς τους όρους συνεχίστε να πορεύεστε. Σας το έχω
πει και άλλες φορές εδώ µέσα. Δεν θα σας ακολουθήσουµε,
αλλά θα σας απαντάµε.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τον λόγο έχει
η κ. Ιακωβίδου.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΤΑΝΙΑ) ΙΑΚΩΒΙΔΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αγαπητοί συνάδελφοι, η τροπολογία που έρχεται σήµερα στη
Βουλή και ρυθµίζει ένα θέµα ακανθώδες που ταλαιπωρεί την ελληνική κοινωνία εδώ και πολλά χρόνια ουσιαστικά έρχεται να
βάλει τις βάσεις, για να δηµιουργήσει συνθήκες βιώσιµης ανάπτυξης σε χιλιάδες µικροµεσαίες επιχειρήσεις, που η αλήθεια
είναι ότι το τελευταίο διάστηµα είχαν περιέλθει σε πολύ δύσκολη
θέση. Πρόκειται για τις επιχειρήσεις εκείνες, οι οποίες, µη κατα-
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φέρνοντας να έχουν φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα
και έχοντας δηµιουργήσει και ληξιπρόθεσµες οφειλές, τώρα
πλέον θα µπουν σε µία φάση ουσιαστικής ανακούφισης από τη
συσσώρευση χρεών και την ίδια στιγµή θα γίνει µία σηµαντική, η
πρώτη ουσιαστικά, αναδιάρθρωση ιδιωτικού χρέους που έχει επιτευχθεί σε αυτήν τη χώρα και η οποία είναι σε θέση να βάλει τις
βάσεις της βιωσιµότητας για αυτές τις χιλιάδες µικροµεσαίες επιχειρήσεις.
Αυτό που κάνει αυτή η Κυβέρνηση είναι αυτό που είχε θέσει
ως στόχο ο ίδιος ο Πρωθυπουργός της Κυβέρνησης ευθύς εξαρχής, να µπορέσουµε να δηµιουργήσουµε συνθήκες ανάπτυξης.
Βεβαίως, η ανάπτυξη, για να εξασφαλισθεί, απαιτούνται µέτρα
και σε έκτακτες συνθήκες αυτά τα µέτρα πρέπει να είναι έκτακτα.
Στην προκειµένη, λοιπόν, περίπτωση θέλω να πω ότι όλες οι
κινήσεις το τελευταίο διάστηµα οδηγούν, κατ’ αρχάς, και τις ίδιες
τις τράπεζες σε µία διαδικασία εξοµάλυνσης της λειτουργίας του
τραπεζικού συστήµατος µέσα από τα stress tests, τα οποία πέρασαν µε επιτυχία οι συστηµικές τράπεζες. Αυτό σηµαίνει ότι
ανοίγει ο δρόµος, για να µπορέσουν να ανακουφίσουν ρυθµίζοντας τα ιδιωτικά χρέη των επιχειρήσεων, αλλά και των επαγγελµατιών και µε αυτόν τον τρόπο να πορευτούµε προς το µέλλον,
να πορευτούµε βάζοντας ως στόχο από εδώ και πέρα ένα εθνικό
σχέδιο ανάπτυξης για τη χώρα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτό που συµβαίνει δεν είναι
αµελητέο, είναι άκρως σηµαντικό. Πρόκειται για χρέη τα οποία
έχουν φθάσει τα 13 δισεκατοµµύρια ευρώ. Ουσιαστικά είναι µία
βραδυφλεγής βόµβα, η οποία βρίσκεται στη βάση της ελληνικής
οικονοµίας και που χάρη στη συγκεκριµένη αυτή τροπολογία
ρυθµίζεται ουσιαστικά.
Θα ήθελα, όµως, να επισηµάνω και κάτι άλλο. Πέρα από το
κοµµάτι που έχει να κάνει µε τα επιχειρηµατικά, κάποια στιγµή
θα πρέπει βεβαίως να προσέξουµε και το θέµα µε τα στεγαστικά
δάνεια και τα καταναλωτικά δάνεια, γιατί και εκεί έχουµε και αυξηµένα επιτόκια και µάλιστα σε συνθήκες µηδενικού πληθωρισµού στη χώρα. Άρα θα πρέπει κάτι να γίνει και εκεί και βεβαίως
να προστατεύσουµε και να δούµε πώς µπορούµε ακόµη και να
διαγράψουµε ιδιωτικό χρέος που αφορά τους ιδιώτες. Είναι κάτι
που το απαιτεί η κοινωνία, που πρέπει να γίνει και νοµίζω ότι θα
πρέπει να λάβει πράξη λίαν συντόµως.
Θα ήθελα να συµπληρώσω κάτι σε σχέση µε την τροπολογία
που αφορά τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάµεων και των Σωµάτων
Ασφαλείας. Είναι πραγµατικά µία πάγια απαίτηση της κοινωνίας
να µπορέσουν οι άνθρωποι αυτοί από τη στιγµή που έχει βγει µία
απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας, να αποκατασταθούν.
Να αποκατασταθούν λαµβάνοντας πίσω και τις µισθολογικές
τους καταστάσεις της περιόδου 2012. Να επέλθει δηλαδή αυτό
σταδιακά –γίνεται στο 50%- και από εκεί και πέρα βεβαίως τα
αναδροµικά, τα οποία όπως είδαµε θα γίνουν σε τριάντα έξι δόσεις.
Είναι µία σηµαντική ρύθµιση, αλλά θεωρώ ότι θα πρέπει να
συµπληρωθεί µε µια πολιτική δήλωση ότι αυτό το οποίο µπορούµε να κάνουµε, είναι όταν αποκατασταθούν, κύριε Υπουργέ,
πλήρως οι δηµοσιονοµικές συνθήκες σε αυτήν τη χώρα να µπορέσουµε αυτήν την απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας
να την εφαρµόσουµε στο 100%. Το οφείλουµε σε αυτούς, οι
οποίοι δίνουν πραγµατικά τη ζωή τους, προκειµένου να βοηθήσουν τους πολίτες να υπερασπιστούν το εθνικό δίκαιο της
χώρας. Αυτούς που δεν σκέφτονται ωράρια, αυτούς που το µόνο
που τους ενδιαφέρει είναι να υπερασπιστούν την πατρίδα. Γι’
αυτήν, λοιπόν, την αυτοθυσία που επιδεικνύουν, θα πρέπει ως
ηθική δικαίωση κάποια στιγµή να ειπωθεί και να ειπωθεί ανοιχτά.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Σας ευχαριστούµε και εµείς.
Τον λόγο έχει ο κ. Μπριάνης.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΡΙΑΝΗΣ: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.
Αξιότιµες και αξιότιµοι συνάδελφοι, κάποιοι ενδεχοµένως
επενδύουν πολιτικά και ψηφοθηρικά στη φτώχεια και την ανέχεια, που δηµιούργησαν οι πρωτοφανείς για τη χώρα µας οικονοµικές και κοινωνικές συνθήκες της τελευταίας πενταετίας, που
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µας επιβλήθηκαν λόγω της εµµονής και της επιβολής των δανειστών µας. Έτσι σε κάθε νοµοσχέδιο ή πρωτοβουλία της πλειοψηφίας, οποιαδήποτε τροπολογία που προκαλεί ελάφρυνση του
άγχους των οικονοµικών επιβαρύνσεων στους πολίτες, είναι αρνητική. Και αναφέροµαι βεβαίως στις δόσεις για τα χρέη στο δηµόσιο, τα ασφαλιστικά ταµεία και τώρα στα κόκκινα δάνεια, που
επιδιώκουν να µην εισαχθούν ούτε καν σε συζήτηση, µε διάφορα
προσχήµατα ευλογοφανή ή όχι, αλλά αυτό δεν έχει σηµασία.
Σκέφτονται και διατείνονται ότι παραβιάζεται δήθεν ο κανονισµός λειτουργίας του κοινοβουλευτισµού και ο κανονισµός λειτουργίας του Κοινοβουλίου, ενώ στην πραγµατικότητα απεύχονται την ελάφρυνση των χρεών. Απεύχονται την ελάφρυνση
από κάθε χρέος είτε είναι δηµόσιο είτε είναι ιδιωτικό, το οποίο
θα απαλύνει το βάρος από τους πολίτες, από ιδιώτες και από επιχειρήσεις. Ενώ πολύ καλά γνωρίζουν ότι δεν υπάρχει χρόνος καθυστέρησης και ότι κάθε καθυστέρηση επιβαρύνει υπέρµετρα
και δυσανάλογα κάθε αναπτυξιακή προοπτική αυτής της χώρας,
αφού διαρκώς εξαντλείται η φοροδοτική ικανότητα των Ελλήνων
πολιτών. Και ούτε το κράτος έχει τη δυνατότητα να εισπράττει
πόρους από εξαντληµένους οικονοµικά πολίτες, ούτε η οικονοµία, όµως, αναπτύσσεται και η επιχειρηµατική δραστηριότητα βεβαίως συρρικνώνεται µε άµεσες επιπτώσεις στην ανεργία. Δεν
θέλουν προφανώς να οδηγηθεί η Ελλάδα στην κανονικότητα και
στην οµαλότητα και να ξεφύγει από την οικονοµική ανέχεια, αλλά
να οδηγηθεί η χώρα οπωσδήποτε σε εκλογές υπό καθεστώς οικονοµικής δυσµένειας και οικονοµικής επιτήρησης µε εξαντληµένους και εξουθενωµένους οικονοµικά πολίτες.
Η παρατεταµένη ύφεση έχει ιδιαίτερα αρνητικό αντίκτυπο στην
ανταπόκριση των επιχειρήσεων και των ιδιωτών. Τα πρόσθετα
φορολογικά βάρη εξουθένωσαν τους πολίτες και τώρα δίνεται
για πρώτη φορά η αφορµή για µια νέα αρχή. Δειλά. Μπορεί να
µην είναι η καλύτερη, σίγουρα, όµως, είναι αυτή που επιβάλλουν
και επιτρέπουν οι παρούσες συνθήκες για µια θέσπιση µέτρων
που θα προσφέρει ανακούφιση, ελάφρυνση οφειλών, διακανονισµό χρεών, απάλειψη και διαγραφή απαιτήσεων προστίµων και
προσαυξήσεων και επιτοκίων και όλων αυτών των οικονοµικών
επιπτώσεων, οι οποίες ως γνωστόν σωρεύονται πάντοτε σε τέτοιες περιπτώσεις και καθιστούν αδύνατη την εξυπηρέτηση του
χρέους.
Κύριοι συνάδελφοι, η µόνιµη και διαρκής αδυναµία ανταπόκρισης και εκπλήρωσης των ληξιπρόθεσµων χρηµατικών υποχρεώσεων αναπαραγάγει τον κύκλο της ύφεσης και οδηγεί σε
κοινωνικά και οικονοµικά αδιέξοδα τη χώρα και τους πολίτες.
Από την άλλη, η αποκατάσταση των αδικιών έστω και εν µέτρω
και όχι καθολικά, πράγµα το οποίο ευελπιστούµε ότι θα γίνει στο
άµεσο µέλλον, όταν οι οικονοµικές συνθήκες της υπό διεθνούς
οικονοµικής επιτήρησης της χώρας µας το επιτρέψουν –αναφέροµαι, βεβαίως, όχι στους ένστολους, όπως αδόκιµα αναφέρονται, αλλά σε στελέχη, αξιωµατικούς, υπαξιωµατικούς των Ενόπλων Δυνάµεων, Σωµάτων Ασφαλείας, Πυροσβεστών, Λιµενικών
και Ακτοφυλακής- αποτελεί το πρώτο προανάκρουσµα της πολιτικής βούλησης της παρούσας Κυβέρνησης να επαναφέρει την
ισοτιµία ανάµεσα στην προσφορά όλων αυτών των ανθρώπων
και στις δίκαιες απολαβές που πρέπει να απολαµβάνουν, έτσι
ώστε να εκτελούν µε αξιοπρέπεια και αποτελεσµατικότητα τα καθήκοντά τους.
Άραγε ποιοι είναι εκείνοι που ανθίστανται σε ό,τι εύλογο, δίκαιο και ενθαρρυντικό µπορεί να προσφέρουν αυτές οι τροπολογίες; Προφανώς εκείνοι που µέχρι σήµερα εκόπτοντο µε
πάθος για τη δυστυχία των κόκκινων δανείων και για τις περικοπές σε µισθούς και συντάξεις στο σύνολο σχεδόν των Ελλήνων
πολιτών και της µεσαίας ιδιαίτερα τάξης.
Σήµερα διαισθάνονται και αντιλαµβάνονται ότι ο παράδεισος
που τους υπόσχονται πέρναγε υποχρεωτικά από την κόλαση των
µνηµονίων, την παρατεταµένη ύφεση και την οικονοµική εξαθλίωση.
Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αν πραγµατικά
θέλουµε να είµαστε αντικειµενικοί και υπεύθυνοι απέναντι στην
οικονοµική και κοινωνική πραγµατικότητα που βιώνουµε, πρέπει
να έχουµε το πολιτικό θάρρος να αναγνωρίσουµε ότι κάθε προσπάθεια που µπορεί να βελτιώσει έστω και κατ’ ελάχιστο την οι-
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κονοµική κατάσταση των πολιτών αυτής της χώρας είναι ευπρόσδεκτη και πρέπει να τη χαιρετίζουµε, είτε πρόκειται για κόκκινα
δάνεια είτε για αποκατάσταση των µισθολογικών αδικιών του παρελθόντος προς τους συµπολίτες µας.
Αν θέλει δε η Αντιπολίτευση να υπερβεί το πολιτικό αυτό θάρρος και να το µετατρέψει σε πολιτική γενναιότητα, οφείλει να ξεπεράσει τη µονολιθική αντιπολιτευτικότητα που δηµιουργεί η
µηδενιστική αντίληψη της πολιτικής των ερειπίων που ακολουθεί.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Και εµείς ευχαριστούµε.
Το λόγο έχει η κ. Ασηµίνα Σκόνδρα.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΣΚΟΝΔΡΑ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, αναστάτωση και
ταραχή για µία ακόµη φορά δηµιουργήθηκε µέσα σε αυτήν εδώ
την Αίθουσα µε αφορµή τις ρυθµίσεις που εισάγει σήµερα η Κυβέρνηση. Το περίεργο, βέβαια, είναι ότι στόχο έχουν αυτές οι
ρυθµίσεις ακριβώς να ανακουφίσουν κάποιους τοµείς και κάποιους κλάδους από τις επιπτώσεις της τελευταίας επώδυνης οικονοµικής κρίσης που βιώνουµε.
Αυτό που προκαλεί τεράστια εντύπωση είναι ότι ενώ τα κόµµατα της αντιπολίτευσης διαφωνούν, ακολουθώντας πιστά την
τακτική της µόνιµης άρνησης, παρ’ όλα αυτά καταθέτουν µε
δικές τους τροπολογίες διαφορετικές εκδοχές της ίδιας ρύθµισης. Αυτό αποδεικνύει περίτρανα την καθολική οµολογία πως
αυτά τα ζητήµατα χρήζουν της προσοχής µας.
Εδώ συµβαίνει κάτι σπάνιο για την παρούσα Βουλή, δηλαδή
να οµολογούµε όλοι λίγο πολύ και να αποδεχόµαστε το γεγονός
και την αναγκαιότητα αυτών των ρυθµίσεων. Αυτό εγώ το εκλαµβάνω ως θετικό.
Η πρώτη τροπολογία που αφορά τα κόκκινα δάνεια και τη ρύθµιση χρεών µικρών επιχειρήσεων και επαγγελµατιών είναι, αγαπητοί συνάδελφοι, η µεγαλύτερη αναδιάρθρωση ιδιωτικών
χρεών. Στοχεύει στην ελάφρυνση των µικρών επιχειρήσεων και
επαγγελµατιών, τα χρέη των οποίων στην παρούσα συγκυρία
στέκονται απέναντι στη βιωσιµότητα, την ανταγωνιστικότητά
τους και κατ’ επέκταση αποτελούν και ανασταλτικό παράγοντα
στην ανάκαµψη της ελληνικής οικονοµίας. Αυτή είναι η ουσία.
Όµως, τι µας λέει η Αξιωµατική Αντιπολίτευση; Ότι κακώς πάµε να κάνουµε αυτή την αναδιάρθρωση των χρεών; Όχι, βέβαια,
δεν λέει αυτό. Δότι πώς θα εξηγούσε στους πολίτες αυτόν τον
αρνητισµό της, αφού η εν λόγω ρύθµιση αποτελεί πραγµατική
ανάσα για αυτούς; Για αυτόν τον λόγο πιστός στην πάγια αντίδρασή του -ο ΣΥΡΙΖΑ κυρίως- εστιάζει στο πότε κατατέθηκε.
Εστιάζει στον χρόνο η κριτική της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης.
Αυτό λέει πολλά.
Οι πολίτες αντιλαµβάνονται την πονηρή και εντελώς αντιπαραγωγική στάση τους. Η αµηχανία τους προκαλεί εκνευρισµό,
διότι προφανώς δεν τους βολεύει αυτή η τροπολογία, όπως δεν
τους βολεύει η σταδιακή απεµπλοκή της ελληνικής οικονοµίας
από τα µνηµόνια.
Ας αναρωτηθούµε, όµως, όλοι µαζί, χωρίς µνηµόνια και µε τα
ιδιωτικά χρέη των επιχειρήσεων και των επαγγελµατιών αναδιαρθρωµένα τι θα µείνει στον ΣΥΡΙΖΑ να σκίσει και να καταργήσει
εάν, όπως ονειρεύεται, έρθει στην Κυβέρνηση; Θεός φυλάξοι,
βέβαια, θα πω εγώ. Σίγουρα το µόνο που θα µπορούσε να σκίσει
και να καταργήσει είναι το πρόγραµµα και οι εξαγγελίες του.
Είναι, επίσης, σηµαντική και ευπρόσδεκτη η ρύθµιση αυτή,
διότι όχι µόνο στοχεύει στην ελάφρυνση και την τακτοποίηση των
εκκρεµών χρεών των επαγγελµατιών προς τους φορείς και προς
το δηµόσιο, αλλά µε αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται η συνέχειά
τους και η οικονοµική τους δραστηριότητα, χωρίς να βρίσκονται
πλέον αντιµέτωποι µε τον βραχνά των χρεών τους.
Επίσης, προβλέπεται έκτακτη διαδικασία ρύθµισης του συνόλου των οφειλών µε ταυτόχρονη κλιµάκωση, διαγραφή των προσαυξήσεων. Και εδώ µιλάµε για χιλιάδες επιχειρήσεις που θα
βρουν διέξοδο, όπως επίσης και για εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόµενους που δεν θα κινδυνεύουν πλέον οι θέσεις τους.
Η ρύθµιση χρεών θα είναι µία απλή διαδικασία µέσω της
τραπέζης. Θα ακολουθήσει η υπαγωγή τους σε πρόγραµµα εξυ-
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πηρέτησης των ληξιπρόθεσµων οφειλών που µπορούν να φτάσουν µέχρι και εκατό µηνιαίες δόσεις. Επιπλέον, θα υπάρξει και
περαιτέρω διαγραφή προσαυξήσεων τόκων και προστίµων
ύψους 20%.
Ένα πολύ σηµαντικό σηµείο που ενδιαφέρει όλους τους επαγγελµατίες είναι το γεγονός ότι µε την υπαγωγή τους σε ρύθµιση
αναστέλλονται οι διώξεις και ότι θα λαµβάνουν εκ νέου φορολογική ενηµερότητα.
Επίσης, θα πρέπει να σταθώ και στο γεγονός ότι συµπεριλαµβάνονται τα κόκκινα δάνεια που βρίσκονται στο κακό -όπως
συνηθίζουµε να λέµε- κοµµάτι της ΑΤΕ. Αυτό το θεωρώ πολύ
σοβαρό, αφού εκεί οι οφειλέτες είναι κυρίως οι αγροτικές εκµεταλλεύσεις, δηλαδή ο πυρήνας της πρωτογενούς παραγωγής
µας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η δεύτερη τροπολογία που αναφέρεται στον επανακαθορισµό των αποδοχών και των συντάξεων
των στελεχών των Ενόπλων Δυνάµεων και των Σωµάτων Ασφαλείας και στις εκκρεµότητες φυσικά που αφορούν τους δικαστές
θεωρώ ότι σηµατοδοτεί την αρχή της αποκατάστασης αδικιών
που η Κυβέρνηση µε σαφήνεια έχει τονίσει ότι είναι προτεραιότητά της.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτή)
Τελειώνω κύριε Πρόεδρε,
Θα ήθελα να πω -και να ζητήσω- ότι µε τη σταδιακή βελτίωση
των οικονοµικών της χώρας αυτή η αποκατάσταση θα πρέπει να
περάσει και στους υπόλοιπους υπαλλήλους, ανεξάρτητα από το
εάν υπάρχει απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας ή όχι.
Τέλος, θέλω να πω ότι η Κυβέρνηση είχε πει από την αρχή
άλλωστε ότι θα κάνει δεκτή αυτήν την απόφαση, χωρίς βεβαίως
να αφήσει να προκληθεί εκτροχιασµός του δηµοσιονοµικού µας
προγράµµατος.
Τελειώνοντας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τονίζω ότι οι δύο
αυτές τροπολογίες είναι σωστές και διευκολύνουν τη ραχοκοκαλιά της εθνικής µας οικονοµίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τελειώνετε, κυρία συνάδελφε.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΣΚΟΝΔΡΑ: Επίσης, η χώρα µας αποδεικνύεται ότι
µε θυσίες και µε σκληρή δουλειά µπορεί και να εκσυγχρονιστεί
και να εξυγιανθεί. Κάποιοι, κυρίως στο εξωτερικό, θεωρούσαν
ότι αυτό είναι ανέφικτο και τους αποδείξαµε ότι το µεγαλείο της
ελληνικής ψυχής µπορεί να τα καταφέρει όλα. Κάποιοι άλλοι,
κυρίως στο εσωτερικό, τροµάζουν µε την ιδέα ότι τελικά µπορούµε να καταφέρουµε την έξοδο από την κρίση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ,
πάρα πολύ, ολοκληρώστε.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΣΚΟΝΔΡΑ: Σας ευχαριστώ πολύ και σας καλώ να
υπερψηφίσετε και τις τροπολογίες και το νοµοσχέδιο.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι η
ονοµαστική ψηφοφορία που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ για κάποια από
τις τροπολογίες θα διεξαχθεί αύριο στις δώδεκα.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω τον
λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ,
κύριε Δρίτσα.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Κύριε Πρόεδρε δεν µπορώ να κατανοήσω πώς ελήφθη αυτή η απόφαση από το Προεδρείο. Αύριο
δεν υπάρχει ηµερήσια διάταξη στην Ολοµέλεια. Θα έπρεπε
φυσιολογικά η Διάσκεψη των Προέδρων να το αποφασίσει. Και
γιατί αυτή η σπουδή; Για να ταλαιπωρηθούν όλοι οι Βουλευτές
όλων των κοµµάτων και όλων των παρατάξεων; Εµείς εδώ θα
είµαστε, αλλά νοµίζω ότι είναι άκαιρη αυτή η απόφαση. Την Τρίτη
είναι κανονική η διαδικασία και µπορεί να αποφασιστεί να γίνει
τότε η ονοµαστική ψηφοφορία.
Εάν αυτή είναι η οριστική απόφαση του Προεδρείου, εν πάση
περιπτώσει εµείς δεν µπορούµε να την ανατρέψουµε. Κάνω έκκληση, όµως, διότι δεν είναι λογικό και δεν είναι ακριβώς κατά
το πνεύµα του Κανονισµού.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Δρίτσα,
όπως έχουν οι Βουλευτές δικαίωµα να καταθέσουν αίτηµα για
ονοµαστική ψηφοφορία, ασφαλώς κανείς δεν µπορεί να περιορίσει και το Προεδρείο το πότε θα προσδιορίσει αυτήν την ψηφοφορία. Με δεδοµένο ότι θα έχουµε σε λίγο και συµπληρωµατική ηµερήσια διάταξη για αύριο, θα γίνει κανονικά η ψηφοφορία την οποία έχετε καταθέσει.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΨΥΧΑΡΗΣ: Γιατί δεν την κάνετε σήµερα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Αύριο στις
12.00’ όπως είπαµε.
Κύριε Κακλαµάνη, έχετε ζητήσει τον λόγο;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Μάλιστα, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Βέβαια, είµαστε
στη διάρκεια των προτασσόµενων δευτερολογιών και έχω έναν
προβληµατισµό ως προς τον χρόνο.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Μην ανησυχείτε, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Πόσο χρόνο θέλετε, κύριε Πρόεδρε;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Δεν θέλω χρόνο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ορίστε, έχετε
τον λόγο, κύριε Κακλαµάνη.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Εάν κάνετε τον κόπο να διαβάσετε την τροπολογία µε γενικό αριθµό 1788 που κατατέθηκε προ
ολίγων ωρών και που τροποποιεί την περίφηµη νοµοθετική ρύθµιση για τις οφειλές στο δηµόσιο και τα ασφαλιστικά ταµεία, ειλικρινά θα εξοργιστείτε.
Η αιτιολογική έκθεση είναι µε την προσθήκη µιας λέξεως µόνο,
της λέξης «η προτεινοµένη». Όποιος διαβάσει τη διάταξη, δεν
καταλαβαίνει, εκτός εάν έχει δίπλα τη νοµική του βιβλιοθήκη ή
την Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Είναι ντροπή, είναι απαράδεκτο -πολλοί είµαστε εδώ από το
πρωί- το εξής. Πριν λίγο, δέκα λεπτά από εδώ, στην οδό Νίκης ο
Υπουργός Οικονοµικών µε τον οποίο απασχολήθηκε σήµερα η
Διάσκεψη των Προέδρων κι αποφάσισε -ελπίζω ότι ο Πρωθυπουργός και η Κυβέρνηση θα λάβει γνώση της απόφασης µας
αυτής- δεν προσέρχεται καν. Αποστέλλει αυτές τις ακατανόητες
λέξεις –επαναλαµβάνω- για ένα µη νοµικό, για έναν µη εγκρατή.
Και φυσικά, στέλνει τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονοµικών για
να υποστηρίξει αυτήν την τροπολογία.
Αυτά, κύριε Πρόεδρε, πρέπει να επιστραφούν σε αυτούς που
προφανώς δεν έχουν αυτοσεβασµό. Γι’ αυτό δεν σέβονται τη
Βουλή, δεν σέβονται τους θεσµούς, δεν σέβονται και τον ελληνικό λαό. Δεν ξέρω ποιοι θα ψηφίσουν την τροπολογία αυτή. Εγώ
δεν θα την ψηφίσω, διότι θα ντρέποµαι µετά.
Επίσης, υπάρχει και µια τροπολογία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής που ειλικρινά, όση
πείρα και να έχω εδώ τόσα χρόνια, δεν καταλαβαίνω τι εννοεί.
Προφανώς, κάποιους εξυπηρετεί αυτή η τροπολογία.
Κύριε Πρόεδρε, άκουσα προχθές ότι προχωρεί καλώς το θέµα
των µη πλειστηριασµών, της αναστολής, περαιτέρω, των πλειστηριασµών πρώτης κατοικίας. Και µου έκανε εντύπωση που
άκουσα από έναν εκ των τριών, τεσσάρων συστηµικών -αυτός
είναι ο όρος!- τραπεζιτών πανηγυρισµούς. Ξέρετε, στις τράπεζες
αυτές είναι καταχρεωµένα όλα τα µέσα ενηµέρωσης. Όχι επιχειρηµατίες, οι επιχειρήσεις των µέσων ενηµέρωσης. Και ουσιαστικά χειραγωγείται ο ελληνικός λαός. Άκουσα, λοιπόν, περίπου
πανηγυρισµούς.
H διάταξη εκείνη θα πρέπει να έχει απαγόρευση της πώλησης
των δανείων σε ξένα funds, διότι θα στέλνουν -εύχοµαι να µην
είσαι ένας από αυτούς- στο σπίτι σας που θα βγει στον πλειστηριασµό, κάποιον Γερµανό, κάποιον Ολλανδό, κάποιον ο οποίος
θα σου λέει: Τι να κάνω; Εγώ αγόρασα από αυτό τα funds, από
αυτά τα σαρκοβόρα, αυτό το κοµµάτι.
Αρκετά, λοιπόν, κύριε Πρόεδρε! Δεν ξέρω, πραγµατικά, τι καθένας πρέπει να σκεφτεί να κάνει µέσα σε αυτήν την Αίθουσα.
Όµως, όπως σας είπα και το πρωί, το γεγονός ότι ο οποιοσδήποτε υπάλληλος της τρόικας θεωρεί ότι ανά πάσα στιγµή οποιοσδήποτε Υπουργός αυτής της Κυβέρνησης µπορεί σαν να είναι
η Βουλή ένα απλό πρωτόκολλο, να λέει «περάστε κι αυτό», αυτό
είναι το θράσος το οποίο έχει αποκτηθεί και γίνεται µπούµερανγκ
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και για την Κυβέρνηση. Διότι στην προσπάθεια να αποφευχθεί η
όποια δυσφορία του λαού, αντί να του επεξηγεί ότι κινδυνεύει η
χώρα να πάει σε εθνική καταστροφή, του λέει: «Η Βουλή φταίει.
Ο Πρωθυπουργός κρύβεται, δεν εµφανίζεται». Και ο λαός τα
έχει, όπως είπα το πρωί, µε τον εαυτό του, µε την εκπροσώπησή
του. Κρίµα!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τον λόγο έχει η
συνάδελφος Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Μαρία Σταυρινούδη-Σόδη.
ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΥΡΙΝΟΥΔΗ-ΣΟΔΗ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Αξιότιµες κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εδώ και τέσσερα χρόνια τώρα ακούµε και λέµε κι εµείς την ίδια ακριβώς λέξη: Κρίση.
Αναφερόµαστε συνέχεια στη δραµατική κατάσταση που έχει
φτάσει η χώρα µας, στην κοινωνία που έχει χάσει κάθε ελπίδα
και βουλιάζει κάτω από το βάρος της ανασφάλειας, της ανέχειας
και της απόγνωσης. Το υπό ψήφιση νοµοσχέδιο παρέχει ουσιαστική διέξοδο στα προβλήµατα χιλιάδων ελληνικών επιχειρήσεων
που βρίσκονται στο χείλος της καταστροφής.
Βασικό κριτήριο της ρύθµισης αποτελεί η βιωσιµότητα των επιχειρήσεων αλλά και των εργαζοµένων σε αυτές. Η οικονοµική
ενίσχυση που παρασχέθηκε στο τραπεζικό σύστηµα, του έδωσε
τη δυνατότητα να επιβιώσει, ενώ οι πολίτες, είτε ως ιδιώτες είτε
ως επαγγελµατίες, θεωρούν ότι δεν τους παρασχέθηκε καµµία
βοήθεια και δίκαια αισθάνονται αδικηµένοι. Έχουµε υποχρέωση
να δώσουµε κίνητρα για τη βιωσιµότητα των επιχειρήσεων και να
βοηθήσουµε την καθηµερινότητα του απλού πολίτη, του βιοπαλαιστή, που είναι η ραχοκοκαλιά της οικονοµίας µας και που παλεύει να σταθεί σε όλη αυτή την κρίση. Παράλληλα, έχουµε
υποχρέωση να διασφαλίσουµε την παραµονή όλων των εργαζοµένων σε µία περίοδο που η ανεργία αυξάνεται συνεχώς.
Σε αυτή, λοιπόν, την προσπάθεια οποιοσδήποτε αντίλογος σηµαίνει µη συναίσθηση της υπάρχουσας κατάστασης και εξυπηρέτηση µικροπολιτικών συµφερόντων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µήπως ήρθε η ώρα να κάνουµε
την αυτοκριτική µας; Όχι για να γίνουµε καλύτεροι εµείς, αλλά
για να βοηθήσουµε τον κόσµο που µε την ψήφο του µας έστειλε
εδώ.
Στην Ελλάδα του 2014 υπάρχουν συµπατριώτες µας που
τρώνε από τα σκουπίδια. Και εµείς εδώ µέσα -και είναι ντροπή!, στο ναό της δηµοκρατίας, όπως τον ονοµάζουµε, αλλά που πολλοί δεν τον σέβονται καν, το µόνο που έχουµε πετύχει είναι να
τσακωνόµαστε, να ουρλιάζουµε και να µας απαξιώνει ο κόσµος
πλήρως.
Αυτό είναι το όραµά σας, αξιότιµοι συνάδελφοι της Αντιπολίτευσης, που κανείς σας δεν είναι εδώ αυτή τη στιγµή; Ο σκοπός
αγιάζει τα µέσα; Για πολλούς ίσως ναι, για µένα ποτέ. Είναι αδιανόητο εν καιρώ πολέµου, όπως ονοµάζω εγώ την κατάσταση που
βιώνουµε στη χώρα µας, να ισχύει αυτή η ρήση. Είναι δυνατόν
σε δυόµισι χρόνια να µην έχετε συµφωνήσει σε τίποτα από όσα
έχει κάνει αυτή εδώ η Κυβέρνηση; Λυπάµαι, αυτό είναι αδύνατο!
Πόσοι από εσάς ξέρουν τι θα πει να είσαι άνεργος; Ποιος από
εσάς έχει βιώσει τι σηµαίνει όχι µόνο να µην έχεις λεφτά να φάει
το παιδί σου, αλλά και τι σηµαίνει µετά από χρόνια δουλειάς και
µόχθου να αισθάνεσαι άχρηστος, ανήµπορος και αποτυχηµένος
για την κοινωνία, την οικογένειά σου, τα παιδιά σου, τον περίγυρό σου, τον ίδιο σου τον εαυτό;
Πρέπει, επιτέλους, όλοι να αναλογιστούµε τις καθηµερινές συνέπειες που υφίσταται το µεγαλύτερο τµήµα της ελληνικής κοινωνίας. Σκεφτείτε λίγο τον επιχειρηµατία που αντιµετωπίζει
δυσκολίες γιατί δεν υπάρχει κύκλος εργασιών, γιατί δεν υπάρχει
ρευστότητα, γιατί το τραπεζικό σύστηµα δεν ανταποκρίνεται στις
ανάγκες του, γιατί πρέπει να τα βγάλει πέρα µε δυσκολία προς
όφελος δικό του και της οικογένειάς του, αλλά παράλληλα και
των εργαζοµένων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Αντιπολίτευσης, πείτε µου
την πρότασή σας για την ανεργία. Μπορείτε να µου πείτε µία
πρόταση για τα κόκκινα δάνεια των τραπεζών, για τα υπερχρεωµένα νοικοκυριά; Θα σας απαντήσω εγώ µε προτάσεις κοστολογηµένες, βέβαια, και εφαρµόσιµες, διότι εσείς δεν έχετε απολύτως καµµία. Σας χαρακτηρίζουν οι γενικολογίες, ο ξύλινος
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λόγος, τον οποίο δυσκολεύεται να καταλάβει ο απλός κόσµος
και γενικά η παρωχηµένη πολιτική της δεκαετίας του 1970. Όχι
σε όλα, άρνηση σε όλα, στα πάντα, όταν θα έπρεπε όλοι µαζί να
ζητάµε γονατιστά συγγνώµη από αυτόν τον κόσµο που έχει υποφέρει τόσο πολύ όλο αυτό το διάστηµα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Κύριε Πρόεδρε, δώστε µου ένα λεπτό ακόµη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Όσο µπορείτε
συντοµεύετε.
ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΥΡΙΝΟΥΔΗ-ΣΟΔΗ: Βέβαια, αγαπητή κυρία Κωνσταντοπούλου, που κι εσείς λείπετε και που δηµιουργήσατε ολόκληρο πρόβληµα σήµερα, ο κόσµος έχει ήδη αντιληφθεί ότι το
µεγαλύτερο ψέµα είναι η µισή αλήθεια. Διότι αυτό κάνετε. Δεν
ψεύδεστε. Λέτε τη µισή αλήθεια. Αµφισβητείτε την ανάσα που θα
πάρουν χιλιάδες µικροµεσαίες επιχειρήσεις; Αµφισβητείτε τη
διάσωση χιλιάδων θέσεων εργασίας; Είµαι σίγουρη ότι και το ξέρετε και το βλέπετε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, υπάρχει Έλληνας που δεν πιστεύει ότι αυτό θα έπρεπε να είναι το καθήκον µας και ότι όλοι
µαζί θα µπορούσαµε να έχουµε πετύχει πολλά περισσότερα;
Ας αφήσουµε, λοιπόν, τα µικροκοµµατικά συµφέροντα στην
άκρη αυτήν την ώρα. Είναι ώρα ευθύνης απέναντι στον απλό πολίτη και στις θυσίες που έχει κάνει τα τελευταία χρόνια.
Δεν υπάρχει κράτος στον κόσµο να έχει αντιµετωπίσει τέτοια
οικονοµική λαίλαπα χωρίς ανάπτυξη. Και η ανάπτυξη δεν έρχεται
µε ευχολόγια και µε παραθέσεις αριθµών από αυτούς που πάνε
να τετραγωνίσουν τον κύκλο. Έρχεται µόνο µε εθνικό σχεδιασµό,
χωρισµένο σε βραχυπρόθεσµους και µακροπρόθεσµους στόχους.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει η κ. Αυγερινοπούλου για τέσσερα λεπτά.
ΔΙΟΝΥΣΙΑ-ΘΕΟΔΩΡΑ ΑΥΓΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ πολύ,
κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είµαι ιδιαίτερα ικανοποιηµένη
που σήµερα η Κυβέρνηση φέρνει προς ψήφιση δύο σηµαντικές
τροπολογίες, οι οποίες θα ανακουφίσουν χιλιάδες πολίτες σε
ολόκληρη τη χώρα και ιδιαίτερα στον νοµό µου, τον Νοµό
Ηλείας.
Κατ’ αρχάς, αποτελεί ηθική υποχρέωση της πολιτείας η επαναφορά του ύψους των µισθών των ενστόλων. Ήταν µία αρχική
δέσµευση της Κυβέρνησης, στην οποία σήµερα η Κυβέρνηση ανταποκρίνεται. Είναι ένα δείγµα ότι η Κυβέρνηση αυτή είναι αξιόπιστη, είναι µία Κυβέρνηση την οποία ο ελληνικός λαός µπορεί
και πρέπει να εµπιστεύεται.
Η Κυβέρνηση καθηµερινά και σταθερά εµπεδώνει την οικονοµική σταθερότητα και, ταυτόχρονα, µεριµνά για την αύξηση των
εισοδηµάτων του κάθε πολίτη στο µέτρο που η οικονοµική κατάσταση µας το επιτρέπει. Η ανεµπόδιστη συνέχιση του κυβερνητικού έργου µόνο καλές ειδήσεις µπορεί να φέρει στη χώρα µας.
Καλές ειδήσεις φέρνουµε σήµερα και µε τη δεύτερη τροπολογία, καθώς µια άλλη, µεγάλη κατηγορία συµπολιτών µας η οποία
κατά τα προηγούµενα χρόνια επλήγησε από φυσικές καταστροφές, ελαφρύνεται. Τόσο στο Νοµό Ηλείας, όσο και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας συµπατριώτες µας αναγκάστηκαν να πάρουν δάνεια για να ορθοποδήσουν µετά από τα πλήγµατα που
δέχθηκαν οι περιοχές τους από τις φυσικές καταστροφές. Σε
αυτά τα δάνεια δεν µπόρεσαν, λόγω της διπλής οικονοµικής ύφεσης που πέρασαν οι περιοχές τους, να ανταποκριθούν. Με τη σηµερινή ρύθµιση πραγµατικά ελαφρύνονται και δίνεται µια νέα
πνοή στην τοπική οικονοµία. Η τροπολογία αυτή αποτελεί µία
άσκηση αλληλεγγύης για τις περιοχές που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές.
Με αφορµή την παρουσία του Υπουργού µας εδώ σήµερα, του
κ. Σταϊκούρα, θα ήθελα µια φορά να σας ευχαριστήσω ιδιαίτερα
για τη βοήθεια που δώσατε στον Νοµό Ηλείας µετά και από τις
πρόσφατες πληµµύρες.
Η τροπολογία αυτή, λοιπόν, είναι µία δικαίωση για όλους εµάς
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τους Βουλευτές των νοµών που έχουν στα χέρια τους πολίτες,
οι οποίοι δεν κατάφεραν να ορθοποδήσουν µετά από τις φυσικές
καταστροφές. Είναι αρκετοί εκείνοι, αρκετές οι τοπικές κοινότητες, οι οποίες ακόµη και σήµερα υφίστανται τα εκτεταµένα κοινωνικά, οικονοµικά και περιβαλλοντικά προβλήµατα στον τόπο
τους.
Γι’ αυτόν τον λόγο και ζητώ την πλήρη στήριξη της πολιτείας
για την αποκατάσταση.
Σηµαντική βοήθεια, βέβαια, αποτελεί η σηµερινή τροπολογία,
ρυθµίζοντας τα αγροτικά δάνεια αλλά και τα δάνεια για τις υπερχρεωµένες µικροµεσαίες επιχειρήσεις, καθώς και τις διατάξεις,
τις οποίες φέρνουµε, για την ενίσχυση του ΕΤΕΑΜ. Το ΕΤΕΑΜ
ενισχυµένο θα δώσει νέα ώθηση τόσο στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις, όσο και στην καινοτοµία στις επιχειρήσεις και θα δηµιουργήσει νέες θέσεις εργασίας.
Προχωρώντας µε αυτόν το ρυθµό, πιστεύω ότι οι παρούσες
και µελλοντικές τροπολογίες και σχέδια νόµων θα δώσουν µια
δεύτερη ευκαιρία στην πρωτογενή παραγωγή της χώρας, µια
δεύτερη ευκαιρία στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις, µια δεύτερη
ευκαιρία στην Ελλάδα. Η χώρα πάει επιτέλους µπροστά!
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τον λόγο έχει ο
κ. Κέλλας.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΛΛΑΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πέρασαν
σχεδόν πέντε χρόνια από το Μάιο του 2010, όταν η χώρα υπέγραψε άρον άρον το πρώτο µνηµόνιο και σήµερα συζητάµε στην
Αίθουσα αυτή τις δύο τροπολογίες, του Υπουργείου Οικονοµικών
και του Υπουργείου Ανάπτυξης, οι οποίες έρχονται να ανακουφίσουν, να διορθώσουν και να απονείµουν δικαιοσύνη σε πολίτες
και επιχειρήσεις.
Θα ήθελα, κύριοι συνάδελφοι, να σταθώ λίγο περισσότερο στα
τρία ρήµατα που χρησιµοποίησα -όχι τυχαία-, για να καταδείξω
αυτό το οποίο έχει ανάγκη η ελληνική κοινωνία και το οποίο θα
πρέπει να επιτυγχάνεται µε όλες τις νοµοθετικές παρεµβάσεις
και πρωτοβουλίες που θα παίρνει η Κυβέρνηση από εδώ και
µπρος.
Να ανακουφίσει: Αυτό θα πρέπει να είναι το πρώτιστο µέληµα
της Κυβέρνησης και του οικονοµικού επιτελείου στο δρόµο προς
τη µετά µνηµόνιο εποχή. Οι Έλληνες πολίτες έχουν υποστεί τη
βάσανο των µεγάλων περικοπών, έχουν δει τα εισοδήµατά τους
να µειώνονται δραµατικά, έχουν υποµείνει απίστευτες θυσίες.
Και όλα αυτά γιατί συνειδητοποίησαν τους κινδύνους και έκλεισαν τα αυτιά στις σειρήνες του ανέξοδου λαϊκισµού.
Τώρα, λοιπόν, που η δοκιµασία φτάνει στο τέλος, τώρα που ο
Πρωθυπουργός της χώρας διαβεβαιώνει πως τα µνηµόνια έχουν
λάβει τέλος, η πολιτεία οφείλει να νοµοθετεί µε στόχο την ανακούφιση των πολιτών. Με αυτόν τον τρόπο οι Έλληνες θα δείξουν εµπιστοσύνη στον ορθό δρόµο και συνάµα θα µπουν οι βάσεις για την αποκατάσταση των σχέσεων ανάµεσα στην κοινωνία
και την πολιτική.
Να διορθώσει: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πέντε σχεδόν
χρόνια µετά το Καστελόριζο, σήµερα που ορισµένοι ανερυθρίαστα γυρνούν την Ελλάδα διεκδικώντας το αλάθητο και επαναλαµβάνουν ξεδιάντροπα το «λεφτά υπάρχουν», γνωρίζουµε όλοι
καλά –τουλάχιστον µέσα σε αυτήν την Αίθουσα- πως η εφαρµογή
του ελληνικού προγράµµατος δηµιούργησε τεράστιες στρεβλώσεις στην ελληνική κοινωνία και σε πολλές περιπτώσεις αντί να
θεραπεύσει απεναντίας άνοιξε µεγαλύτερες πληγές, δηµιούργησε βαθύτερα τραύµατα στο σώµα µιας ήδη τραυµατισµένης
κοινωνίας.
Ως ευνοµούµενη πολιτεία, λοιπόν, οφείλουµε -χθες αν είναι δυνατόν- να στείλουµε ένα µήνυµα διόρθωσης όλων των αδικιών.
Μόνο µε τον τρόπο αυτόν θα ανακτήσουµε τη χαµένη αξιοπιστία
µας και θα µπορέσουµε να βάλουµε τις βάσεις εµπιστοσύνης και
ανάπτυξης.
Να απονείµει δικαιοσύνη: Κύριοι Υπουργοί, οφείλω σήµερα
από αυτό το Βήµα, υπεύθυνα και χωρίς καµµία κρυφή σκέψη για
δηµιουργία εντυπώσεων, να σας χτυπήσω λιγάκι το καµπανάκι.
Οφείλουµε, κυρίες και κύριοι, να βρεθεί ένας τρόπος, ώστε να
επιβραβεύσουµε τους έως σήµερα συνεπείς φορολογούµενους
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Έλληνες είτε ιδιώτες, κύριε Υπουργέ, είτε επιχειρηµατίες. Ποιος
θα είναι αυτός ο τρόπος; Ίσως µία µείωση επιτοκίων; Πιθανόν.
Νοµίζω ότι πρέπει να το δείτε.
Πρέπει, επιτέλους, όλοι να αντιληφθούν πως οι εποχές που ο
καθένας έκανε ό,τι ήθελε, όπου µπορούσε, χρεώνοντας και µεταφέροντας τα βάρη στις πλάτες όλων όσοι ήταν νοµοταγείς,
ανήκει στο παρελθόν, στο µαύρο παρελθόν µιας χρεοκοπηµένης
χώρας. Το µήνυµα θα πρέπει να είναι και ηχηρό και ξεκάθαρο.
Θα ήθελα, κύριε Πρόεδρε, να αναφερθώ για λίγο και στην τροπολογία που αφορά την αποκατάσταση µισθών και συντάξεων
στους ενστόλους. Σήµερα γίνεται το πρώτο βήµα για την αποκατάστασή τους. Η υπόσχεση του Πρωθυπουργού σε µια τάξη η
οποία επλήγη περισσότερο από τις περικοπές του µνηµονίου,
παίρνει σήµερα σάρκα και οστά. Οφείλουµε να στηρίξουµε την
επιλογή της Κυβέρνησης, στέλνοντας έτσι µήνυµα αποκατάστασης σε όλη την ελληνική κοινωνία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι δύο συγκεκριµένες τροπολογίες βρίσκονται προς τη σωστή κατεύθυνση. Γι’ αυτόν ακριβώς
το λόγο σάς ζητώ να τις υπερψηφίσουµε.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τον λόγο έχει ο
κ. Γεωργιάδης.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Κύριε Αναπληρωτά Υπουργέ των Οικονοµικών, ξέροντας απολύτως ότι εσείς δεν έχετε καµµία αρµοδιότητα και καµµία σχέση
µε όλη αυτήν την ιστορία, θα ήθελα να ξεκινήσω την οµιλία µου
µε µία λέξη: Είναι κρίµα!
Είναι πραγµατικά κρίµα να συµβαίνουν αυτά, ενώ δουλεύει
τόσο σκληρά ο Πρωθυπουργός –κάτι που κανείς δεν αµφισβητεί- και ενώ η Κυβέρνηση επιτυγχάνει να φέρνει το τελευταίο διάστηµα στη Βουλή νοµοθετικές ρυθµίσεις που επί της ουσίας
ελαφρύνουν τους φορολογουµένους πολίτες και τους οφειλέτες
και δίνουν επί της ουσίας ανάσα στην οικονοµία. Διότι πράγµατι
η ρύθµιση για τις εκατό δόσεις, είναι η γενναιότερη ρύθµιση ληξιπρόθεσµων οφειλών που έγινε ποτέ στην ιστορία του ελληνικού
κράτους.
Σε φυσιολογικές συνθήκες και µε κανονικούς χειρισµούς θα
έπρεπε όλη η κοινωνία να συγχαίρει, έστω, τον Πρωθυπουργό,
την Κυβέρνηση και τα κόµµατα που τη στηρίζουν γι’ αυτή τη ρύθµιση που δίνει τόση ανάσα στην κοινωνία σε µία τόσο δύσκολη
στιγµή.
Και έρχεται η χθεσινή ασυνεννοησία η οποία θα µπορούσε να
είχε λυθεί, κύριε Υπουργέ, µε µία νοµοτεχνική βελτίωση, χωρίς
να γίνει η παραµικρή φασαρία. Διότι είναι απολύτως προφανές
ότι η τροπολογία που ψηφίσαµε για τις εκατό δόσεις, η φιλοσοφία της, η ουσία της και αυτά που λέγαµε εδώ στη Βουλή, ήταν
πάντα για τις ληξιπρόθεσµες και µόνο οφειλές και έως την 1η
Οκτωβρίου.
Η κοινωνία σήµερα έχει µείνει µε την εντύπωση ότι δήθεν η Κυβέρνηση κάνει µία οπισθοχώρηση προς την τρόικα και πως αλλάζουµε αυτήν τη ρύθµιση γιατί µας πίεσε η τρόικα. Ουδέν
ψευδέστερον τούτου. Πάρτε όλα τα Πρακτικά, όλες τις οµιλίες
όσων πήραν τον λόγο από την Κυβέρνηση, από τη Νέα Δηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, εκείνη την ηµέρα. Οι οµιλίες όλων αναφέρονταν στις ληξιπρόθεσµες και µόνο οφειλές και σε τίποτε άλλο.
Μία ενδεχοµένως κακή διατύπωση του νόµου οδήγησε στη
χθεσινή ασυνεννοησία µεταξύ της κ. Σαββαΐδου και του κ. Χαρδούβελη.
Είναι κρίµα, λοιπόν, για κάτι που θα λυνόταν µε µία απλή νοµοτεχνική βελτίωση, χωρίς να γίνει η παραµικρή φασαρία, να
πρέπει σήµερα ο Πρωθυπουργός –ο οποίος εργάζεται από το
πρωί µέχρι το βράδυ και όλοι το εκτιµούµε και όλοι τον τιµούµε
γι’ αυτό και καταφέρνει να φέρει αυτά τα αποτελέσµατα που ανακουφίζουν τους πολίτες- να υφίσταται αυτού του τύπου την κριτική από την κοινωνία.
Το ίδιο συνέβη και µε τον ΕΝΦΙΑ. Χθες στο γραφείο µου είχα
ορισµένα κοµµατικά µας στελέχη και όλοι µου έθεταν το θέµα
του ΕΝΦΙΑ. Άρχισα να ρωτάω έναν-έναν αν πληρώνουν φέτος περισσότερο ΕΝΦΙΑ απ’ ό,τι πλήρωναν πέρυσι ΕΕΤΗΔΕ. Και οι οκτώ
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που ήταν παρόντες, Πρόεδροι τοπικών επιτροπών, πληρώνουν
φέτος λιγότερο. Και οι οκτώ µου είπαν, «πληρώνουµε όλοι λιγότερο, αλλά η κοινωνία έξω µας βρίζει».
Και εγώ αναρωτιέµαι πώς είναι δυνατόν να µας βρίζει για κάτι
µε το οποίο καταφέραµε να πληρώνουµε 20% λιγότερο; Διότι
υπήρξε η ασυνεννοησία του θέρους κατά παρόµοιο τρόπο, όπου
ένα µέτρο που θα έπρεπε να δώσει πόντους στην Κυβέρνηση,
αντίθετα την οδήγησε στο να απολογείται.
Ειλικρινά το λέω, είναι κρίµα για τον κόπο, πρωτίστως του
Πρωθυπουργού, αλλά και όλης της Κυβερνήσεως που καταφέρνει να φέρει ουσιαστικές ρυθµίσεις.
Προφανώς, η σηµερινή τροπολογία πρέπει να ψηφιστεί. Εγώ
δεν τη λέω καν τροπολογία. Νοµοτεχνική βελτίωση είναι. Προφανώς πρέπει να ψηφιστεί, γιατί από την αρχή έτσι έπρεπε να
ήταν γραµµένη. Δεν υπάρχει καµµία υποχώρηση. Αυτή ήταν η
όλη ουσία από την πρώτη ηµέρα.
Και έρχεται σε µια ηµέρα που έχουµε και την τροπολογία για
τα κόκκινα δάνεια, η οποία έρχεται να λύσει ένα περαιτέρω τεράστιο πρόβληµα που αφορά τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις. Και
αντί να µπορούµε να προβάλλουµε αυτό, πρέπει να ξοδεύουµε
όλο το χρόνο µας για να εξηγούµε στους πολίτες όλα τα υπόλοιπα.
Βεβαίως, θέλω να επικροτήσω την επιστροφή -έστω και κατά
το ήµισυ- των αναδροµικών των στελεχών των Ενόπλων Δυνάµεων και των Σωµάτων Ασφαλείας. Αντιλαµβάνοµαι ότι η δέσµευσή µας για την πλήρη αποκατάστασή τους είναι ακεραία,
όταν τα δηµοσιονοµικά της χώρας θα το επιτρέψουν και στο
βαθµό που η οικονοµία θα ανατάσσεται. Θεωρώ ότι η κριτική που
έχει δεχθεί η Κυβέρνηση σε αυτό το θέµα από ορισµένους από
αυτούς τους χώρους, δεν είναι σωστή.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Είναι προφανές ότι η Κυβέρνηση κάνει το µέγιστο που µπορεί
για να αποκαταστήσει µια αδικία. Εγώ, δε, θα πρότεινα -αν όχι
σήµερα, σε µελλοντική νοµοθετική ρύθµιση- για λόγους ηθικής
τάξεως και λόγους τιµής προς τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάµεων, να προσθέσουµε ότι στο µέλλον, όποτε γίνει οποιουδήποτε
είδους αύξηση της βουλευτικής αποζηµιώσεως, αυτή αυτοµάτως
να αντανακλά σε αύξηση των αποδοχών των στελεχών των Ενόπλων Δυνάµεων και των Σωµάτων Ασφαλείας. Με αυτόν τον
τρόπο θα δώσουµε το µήνυµα σε αυτούς τους ανθρώπους που
σεβόµαστε και τιµούµε, ότι, ναι, είµαστε εδώ και αναγνωρίζουµε
πως πέρασαν και αυτοί δύσκολα µαζί µε την πατρίδα στις δύσκολες, όµως, ώρες που πέρασε η πατρίδα. Και αυτοί είναι οι πρώτοι
που ξέρουν να «βάζουν πλάτη» σε αυτές τις δύσκολες ώρες.
Κλείνω, κύριε Πρόεδρε, σε ένα λεπτό. Θα αναφέρω µόνο ένα
θέµα επί προσωπικού προς τον ΣΥΡΙΖΑ.
Είµαι απολύτως βέβαιος, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι όλη
αυτή η υπόθεση του ελέγχου του Γιώργου Καρατζαφέρη είναι
µία πολύ δυσάρεστη υπόθεση. Για µένα προσωπικά εξαιρετικά
δυσάρεστη, δεν σας το κρύβω. Είναι άλλο να υπάρχει µια δυσάρεστη υπόθεση και άλλο να δίνουµε χτυπήµατα κάτω από τη
ζώνη. Η πολιτική πολλές φορές µπορεί να είναι πολύ βρώµικη.
Δεν χρειάζεται να την κάνουµε εµείς µε τη συµπεριφορά µας περισσότερο βρώµικη, κύριε Δρίτσα.
Άκουσα τον κ. Σκουρλέτη που είπε να ελεγχθεί το «πόθεν
έσχες» µου. Ας ξαναελεγχθεί εκατό φορές! Έχει ήδη ελεγχθεί όπως ξέρετε- µε την πρόσφατη διαδικασία ως πρώην Υπουργός
από τους ορκωτούς λογιστές της Βουλής. Έχω ήδη παραχωρήσει αµετάκλητες εξουσιοδοτήσεις για να ελέγχονται τα τραπεζικά µου απόρρητα, τα οποία έχω άρει, για να µπορεί να κάνει
οποιαδήποτε αρχή οποιοδήποτε ερώτηµα σε οποιοδήποτε τραπεζικό ίδρυµα του πλανήτη και να ψάξει εάν έχω οτιδήποτε στο
όνοµά µου που δεν έχω δηλώσει. Εάν το βρείτε, να µε πάτε στο
Σύνταγµα και να µε κατηγορήσετε.
Είναι άλλο, όµως, αυτό και άλλο να αφήνετε σκοπίµως να περνάει µια λάσπη. Πραγµατικά, θεωρώ ότι η σηµερινή δήλωση του
κ. Σκουρλέτη ήταν ένα πολύ µεγάλο φάουλ. Νοµίζω ότι εάν
απλώς κάνατε ένα ερώτηµα στην επιτροπή «πόθεν έσχες» της
Βουλής εάν έχει ελεγχθεί και το δικό µου «πόθεν έσχες» κατά
τον τρόπο που έχει ελεγχθεί το «πόθεν έσχες» όλων των πρώην
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Υπουργών, που φυσικά έχει ελεγχθεί, θα είχε λήξει αυτή η ιστορία χωρίς να χρειάζεται να κατεβάζουµε την πολιτική ένα σκαλί
χαµηλότερα.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τον λόγο έχει η
κ. Κανελλοπούλου.
ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ζήτησα το λόγο για να αναφερθώ στην τροπολογία που έφερε το Υπουργείο Πολιτισµού
κατά πάγια κυβερνητική τακτική σε άσχετο νοµοσχέδιο.
Αυτή η τροπολογία αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση σε
κτήρια της Γενικής Γραµµατείας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού. Η Γραµµατεία δεν µπορεί να υφίσταται πλέον, αφού το Υπουργείο χωρίστηκε στα δύο
τον Ιούνιο του 2013. Δεν φαίνεται όµως να υπήρξε και ποτέ,
καθώς στο ενιαίο Υπουργείο υπήρχαν ξεχωριστές Γενικές Γραµµατείες Πολιτισµού και Αθλητισµού, Θρησκευµάτων, Νέας Γενιάς, Διά Βίου Μάθησης, αλλά όχι µία Γενική Γραµµατεία Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού,
όπως αναφέρει η αιτιολογική έκθεση. Άρα το πρώτο ερώτηµα
είναι: για ποια κτήρια µιλάει η τροπολογία και τι στεγαζόταν εκεί;
Δεύτερον, η µετακίνηση των όποιων υπηρεσιών στεγαζόταν
εκεί –επαναλαµβάνω δεν γνωρίζουµε ούτε τις υπηρεσίες ούτε το
κτήριο- ενάµιση χρόνο µετά το χωρισµό των Υπουργείων δεν έχει
γίνει και αυτό δείχνει τουλάχιστον κυβερνητική ανικανότητα.
Επίσης, πληροφορούµαστε ότι δεν υπάρχει καµµία ενηµέρωση
εργαζοµένων για επικείµενη µετακίνηση υπηρεσιών στο Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού. Άρα όχι µόνο δεν έχει προλάβει
το Υπουργείο να µεταφέρει υπηρεσίες, αλλά δεν υφίσταται και
κανένας σχεδιασµός µεταφοράς.
Εάν η πληροφόρησή µας είναι λάθος, καλώ τον Υπουργό να
µας πει για ποιες υπηρεσίες µιλάµε και τι έχει γίνει µέχρι σήµερα
για τη µεταφορά τους.
Τρίτον, η τροπολογία καθαυτή δεν αναφέρει τα συγκεκριµένα
κτήρια, αλλά εν γένει κτήρια του Υπουργείου Πολιτισµού και
Αθλητισµού. Άρα –και παρά τα όσα λέει η αιτιολογική έκθεσηενδεχοµένως να αφορά διάφορα µισθωµένα κτήρια του Υπουργείου. Θα έπρεπε να υπάρχει κατάλογος των κτηρίων αυτών, αλλιώς νοµοθετείτε στο κενό. Όλα αυτά συµβαίνουν την ίδια στιγµή
που κτήρια του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού ξεπουλιούνται στην κυριολεξία µέσω ΤΑΙΠΕΔ.
Τέταρτον, θεωρούµε ότι είναι τελείως λάθος να υπαχθεί η καταβολή αποζηµίωσης για χρήση ακινήτου στην παράγραφο 2 του
άρθρου 7 του π.δ 113/2010, η οποία αναφέρεται σε εξαιρέσεις
που αφορούν δαπάνες πάγιου χαρακτήρα, αλλά όχι µισθώµατα
κτηρίων.
Παρέχεται µε αυτόν τον τρόπο διευκόλυνση στους δικαιούχους να παρακάµψουν την προβλεπόµενη διαδικασία και κατ’
εξαίρεση να πληρωθούν άµεσα, µετά τη γνωστοποίηση των απαιτήσεών τους.
Πέµπτον, εν γένει το Υπουργείο Πολιτισµού έχει πάρα πολλά
κτήρια που θα µπορούσαν να στεγάσουν δέκα και όχι µία γενικές
γραµµατείες. Άρα η εξαρχής στέγαση των όποιων υπηρεσιών σε
µισθωµένο κτήριο ήταν λάθος.
Επαναλαµβάνω, αντί της ορθολογικής διαχείρισης της δηµόσιας περιουσίας, το Υπουργείο επιλέγει αδιαφανή µισθώµατα σε
τρίτους και ξεπούληµα µέσω ΤΑΙΠΕΔ.
Έκτον, αναρωτιόµαστε πώς είναι δυνατόν η έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους να αναφέρει πως δεν θα υπάρξει
πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισµού. Τι
να υποθέσουµε και τι να φανταστούµε. Πώς τα ποσά αυτά ήταν
ήδη ενταγµένα στον προϋπολογισµό του Υπουργείου; Μα, τότε
δεν πρόκειται για ανικανότητα του Υπουργείου να µεταφέρει
υπηρεσίες τις οποίες δήθεν δεν πρόλαβε να µεταφέρει, αλλά
ίσως για προσχεδιασµένη εξυπηρέτηση των ιδιοκτητών των ακινήτων.
Η τροπολογία αυτή δεν είναι δυνατόν να ψηφιστεί. Ζητάµε εξηγήσεις από τον Υπουργό, περί τίνος πρόκειται, αλλιώς µπορούµε
να τη θεωρήσουµε ως φωτογραφική και ότι ευνοεί ορισµένα συµφέροντα.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Φυσικά, καµµία έκπληξη! Συγκυβέρνηση Σαµαρά-Βενιζέλου
έχουµε.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τον λόγο έχει ο
κ. Μεϊκόπουλος.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΕΪΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ακούω τις τελευταίες µέρες το
επιχείρηµα της Κυβέρνησης αναφορικά µε τη ρύθµιση που προτείνει για την αντιµετώπιση των κόκκινων επιχειρηµατικών δανείων και θα προσπαθήσω να το συνοψίσω στο εξής. Λένε οι
κυβερνητικοί Βουλευτές ότι στην ουσία θα ανακουφίσει το σύνολο των µικρών, των µεσαίων, των µεγάλων επιχειρήσεων της
χώρας από οφειλές δανείων οι οποίες δεν είναι πλέον εισπράξιµες.
Θα περίµενε κανείς, αν κάνουµε µία δεύτερη ανάγνωση αυτού
του επιχειρήµατος, να σκεφτεί το εξής, ότι η στόχευση αυτής της
προτεινόµενης ρύθµισης έχει δύο πρόσηµα. Πρώτον, έχει κοινωνικό πρόσηµο, δηλαδή ανακουφίζει τους µικροµεσαίους Έλληνες
επιχειρηµατίες και δεύτερον, έχει αναπτυξιακό πρόσηµο, δηλαδή
δίνει κίνητρα στις µικροµεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις να συνεχίσουν την ύπαρξή τους, γιατί έτσι αντιλαµβάνεται τη ραχοκοκαλιά της πραγµατικής ελληνικής οικονοµίας.
Αυτές, λοιπόν, τις δύο στοχεύσεις πετυχαίνει η προτεινόµενη
ρύθµιση; Ας το δούµε. Για τις ρυθµίσεις, λοιπόν, οφειλών που
εξαγγέλλετε και την επιλεκτική διαγραφή των οφειλών το πρώτο
ζήτηµα είναι το εξής. Δεν λαµβάνεται υπ’ όψιν η ικανότητα αποπληρωµής των οφειλετών, αλλά ούτε και συνδέονται αυτές οι
προτεινόµενες ρυθµίσεις µε άλλα κίνητρα, όπως το κίνητρο της
απασχόλησης, το κίνητρο της συµβολής στην τοπική οικονοµία,
το είδος της δραστηριότητας.
Το δεύτερο, εξίσου σηµαντικό, ζήτηµα είναι ότι δεν δηµιουργείται καµµία απολύτως υποχρέωση στις τράπεζες να δεχθούν
τη ρύθµιση ή τη διαγραφή των οφειλών, γιατί; Διότι ουσιαστικά
λέει ότι ο χρηµατοδοτικός φορέας είναι αυτός που αποφασίζει
αν θα δεχθεί να κάνει ρύθµιση, µε όρους µάλιστα που επιλέγει ο
ίδιος χρηµατοδοτικός φορέας, ανεξάρτητα απ’ αυτούς που θα
έχει βάλει στην αίτησή της η επιχείρηση, ή ότι µπορεί να µη δεχθεί να κάνει εν τέλει τη ρύθµιση αυτή.
Ένα τρίτο πολύ σηµαντικό ζήτηµα, που δεν εξασφαλίζεται από
την προτεινόµενη ρύθµιση, είναι ότι δεν διαµορφώνονται αντικειµενικές συνθήκες και προϋποθέσεις για τον προσδιορισµό των
οφειλών που πρέπει να µπαίνουν στη ρύθµιση. Αφού, λοιπόν, η
τράπεζα επιλέγει τα κριτήρια µε τα οποία η ίδια θα αξιολογεί αν
ο αιτούµενος τη ρύθµιση ή και διαγραφή έχει την ικανότητα να
ανταπεξέλθει στις ορισµένες υποχρεώσεις ή το υπόλοιπο των
υποχρεώσεων µετά τη διαγραφή του χρέους του, οπότε ανάλογα
θα δέχεται να κάνει τη ρύθµιση ή τη διαγραφή ή δεν θα τις κάνει.
Η πλήρης, λοιπόν και απόλυτη ελευθερία των τραπεζών να
αποφασίζουν για το εάν και πώς θα ρυθµιστούν οι οφειλές των
πιστούχων τους, σηµαίνει ότι οι τράπεζες µπορούν, αφ’ ενός, να
στηρίξουν συγκεκριµένες επιχειρήσεις και να οδηγήσουν, αφ’
ετέρου, στην εκκαθάριση κάποιες άλλες, µε κριτήρια τελείως
άσχετα µε τις δύο προϋποθέσεις και στοχεύσεις που σας ανέφερα, τις ανάγκες της οικονοµίας, τις ανάγκες της κοινωνίας.
Ένα τέταρτο -και πολύ πιο σηµαντικό για µένα στοιχείο- είναι
ότι ως βάση για τον υπολογισµό που θα κάνουν οι τράπεζες και
για την εφαρµογή οποιασδήποτε ρύθµισης ή διαγραφής οφειλών
των επιχειρήσεων, θα είναι µόνο η αξία των περιουσιακών στοιχείων των οφειλετών. Για το ύψος, λοιπόν, των διαγραφών λαµβάνεται υπ’ όψιν το σύνολο της αξίας των περιουσιακών στοιχείων των οφειλετών. Δηλαδή, στην ουσία για τι πράγµα µιλάµε;
Για µια πλήρη άλωση της ιδιωτικής περιουσίας.
Το γεγονός, λοιπόν, ότι για τον υπολογισµό της καθαρής περιουσιακής θέσης των οφειλετών η αξία των ακινήτων θα υπολογίζεται µε την αντικειµενική αξία και µάλιστα, µε τον τρόπο που
θα υπολογίζεται για τον ΕΝΦΙΑ, συν το γεγονός ότι στην τροπολογία µπαίνει και όρος ότι οι οφειλές που θα αποµείνουν µετά τη
διαγραφή δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν το 75% της καθαρής
περιουσίας του οφειλέτη, σηµαίνουν ότι, αν αθροίσεις αυτά τα
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δύο µαζί, µειώνεται κατ’ αυτό τον τρόπο το ύψος των οφειλών
που θα διαγραφούν. Διότι αφού η αντικειµενική αξία είναι υψηλή
σε σχέση µε την πραγµατική σηµερινή αξία της περιουσιακής
θέσης, αυτό σηµαίνει ότι το ποσό των οφειλών που θα πάει να
διαγράψει η τράπεζα στην ουσία θα είναι πολύ πιο µικρό από το
πραγµατικό που θα έπρεπε να πάει να διαγράψει.
Ένα ακόµη στοιχείο που θα πρέπει να συµπεριλάβουµε στην
κριτική µας, είναι το εξής. Επιπλέον, στην καθαρή περιουσιακή
θέση δεν συνυπολογίζονται άλλα περιουσιακά στοιχεία πλην των
ακινήτων και των επιχειρήσεων. Είναι γνωστό, λοιπόν, ότι τα µικροµεσαία στρώµατα είναι αυτά που επενδύουν στα ακίνητα,
όπως η ιδιοκατοίκηση, το εξοχικό, ενώ τα ανώτερα εισοδηµατικά
στρώµατα προτιµούν να επενδύουν στα πολυτελή ακίνητα, τα
οποία µπορεί να κρύβονται και σε υπεράκτιες εταιρείες ή να
επενδύουν τα κεφάλαιά τους σε χρηµατοοικονοµικά προϊόντα
υψηλών αποδόσεων. Για τέτοιου είδους, όµως, περιουσιακά
στοιχεία δεν υπάρχει καµµία αναφορά στην παρούσα τροπολογία.
Με αυτά, λοιπόν, που σας ανέφερα, κυρίες και κύριοι Βουλευτές της συγκυβέρνησης, νοµίζω ότι είναι µία τροπολογία όχι ανακούφισης των υπερχρεωµένων επιχειρήσεων, αλλά µία
τροπολογία που δίνει συνέχεια σε ένα πάρα πολύ κρίσιµο και σηµαντικό ζήτηµα για την επιβίωση της ίδιας της ραχοκοκαλιάς της
πραγµατικής ελληνικής οικονοµίας.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριοι συνάδελφοι, έχετε υπ’ όψιν σας ότι ο κ. Μιχελάκης είναι ο τελευταίος εκ
των προτασσοµένων δευτερολογούντων και µε εκείνον εξαντλείται ο κατάλογος των οµιλητών. Θα µιλήσουν, επίσης, οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι και οι εισηγητές, αν θέλουν να µιλήσουν φυσικά.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, οι πρωτοµιλητές
θα έχουν ένα δίλεπτο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Αν θελήσουν,
φυσικά και θα έχουν. Επειδή δεν είδα κανέναν µέχρι τώρα να δείχνει ενδιαφέρον, γι’ αυτό και δεν το ανέφερα.
Ο κ. Μιχελάκης έχει τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Η νοµοθετική πρωτοβουλία της Κυβέρνησης για τις εκατό δόσεις σε ό,τι αφορά τις ληξιπρόθεσµες οφειλές προς το δηµόσιο
αποτελεί τη µεγαλύτερη αναδιάρθρωση ιδιωτικών χρεών που
έγινε ποτέ. Είναι µία µεγάλη ανάσα σε έναν κόσµο που δεν αντέχει άλλο και υπολογίζεται ότι θα ανακουφίσει περίπου τέσσερα
εκατοµµύρια συµπολίτες µας.
Προφανώς, λοιπόν, πρόκειται για ένα εξαιρετικά θετικό και
ευεργετικό µέτρο και µπορούµε να πούµε ότι το περίµεναν ως
µάννα εξ ουρανού τα περισσότερα ελληνικά νοικοκυριά, αλλά και
οι επιχειρήσεις που εξάντλησαν κάθε αντοχή. Λειτουργεί, έτσι,
για το καλό της οικονοµίας, της επιχειρηµατικότητας, της απασχόλησης και της κοινωνίας.
Πώς είναι δυνατόν, λοιπόν, ένα τόσο θετικό µέτρο να γυρίζει
µπούµερανγκ για την Κυβέρνηση; Προφανώς, κάποιο λάθος
έγινε και, δυστυχώς, δεν είναι η πρώτη φορά που συµβαίνει κάτι
τέτοιο. Είναι νωπό ακόµα το φιάσκο µε τον ΕΝΦΙΑ, όταν τα λάθη
χτύπησαν χιλιάδες συµπολίτες µας και οι παλινωδίες του αρµόδιου Υπουργείου προκάλεσαν εύλογη και δικαιολογηµένη αγανάκτηση. Μάλιστα, µιλάµε για έναν φόρο που όχι µόνο είναι
φθηνότερος σε σχέση µε ό,τι πληρώναµε µέχρι σήµερα για τα
ακίνητα, αλλά και από τον επόµενο χρόνο, από το 2015, θα µειωθεί ακόµα περισσότερο.
Όµως, όταν ο ελληνικός λαός για τέσσερα και πλέον χρόνια
έχει υποβληθεί σε τόσες θυσίες, υποδεικνύοντας αξιοθαύµαστη
ωριµότητα, είµαστε υποχρεωµένοι τουλάχιστον να τον σεβόµαστε. Είναι απαράδεκτα και αδιανόητα τέτοια λάθη και τέτοιες παραλείψεις, διότι εκθέτουν κατ’ αρχάς τον Πρωθυπουργό, πλήττουν την Κυβέρνηση και υπονοµεύουν την προσπάθεια που γίνεται για εθνική ανάταση. Για να το πω απλά, πυροβολούµε µόνοι
µας τα πόδια µας. Αναρωτιέµαι, ευθύνες δεν έχει κανένας;
Την τροπολογία, βέβαια, θα τη στηρίξω, διότι δεν µπορώ να
διανοηθώ ότι ένα τέτοιο ευεργετικό µέτρο µπορεί να µην περά-

1627

σει. Είναι ένα µέτρο που, όπως είπα, το περίµενε η ελληνική κοινωνία ως µάννα εξ ουρανού.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τον λόγο έχει ο
Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ κ. Δρίτσας.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Λάθος ή τρόικα; Ποιος θα το απαντήσει αυτό; Ποιος θα δώσει
εξηγήσεις γι’ αυτήν την τροπολογία του κ. Χαρδούβελη, αν όχι ο
ίδιος; Πού είναι ο κύριος Υπουργός; Πώς είναι δυνατόν να µην
έρχεται στη Βουλή να δώσει εξηγήσεις, να αιτιολογήσει πραγµατικά και να προσδιορίσει την ακριβή αιτία για την οποία έρχεται τώρα αυτή η τροπολογία;
Είναι απολύτως ολοφάνερο ότι πέραν του δεδοµένου ότι η
τρόικα κυβερνά αυτόν τον τόπο, αυτή η Κυβέρνηση βρίσκεται σε
ραγδαία και προϊούσα αποσύνθεση. Είναι βέβαιο ότι δεν καταλαβαίνει η αριστερά της τι ποιεί η δεξιά της. Είναι βέβαιο ότι δεν
υπάρχει καµµία συνοχή. Είναι βέβαιο ότι δεν υπάρχει πολιτική.
Γι’ αυτό υπάρχουν και τα διαλυτικά φαινόµενα. Πρώτον, βρίσκεται σε τεράστια απόσταση από την ελληνική κοινωνία και, δεύτερον, δεν έχει πολιτική. Διαρκώς ετεροκαθορίζεται.
Δεν είναι η αιτία που ζητήσαµε ονοµαστική ψηφοφορία µόνο
η ανάδειξη αυτής της κορυφαίας αντίφασης για την οποία οι
Βουλευτές πρέπει να τοποθετηθούν, είναι διότι και αυτή η ρύθµιση γεννά νέες αδικίες για Έλληνες πολίτες και νέες ταλαιπωρίες. Και εδώ για όσους θέλουν να υποβαθµίσουν το ζήτηµα είναι
τα Πρακτικά της Βουλής πραγµατικά αποκαλυπτικά.
Ο κ. Χαρδούβελης στις 24-10-2014 όταν συζητείτο το νοµοσχέδιο που έγινε ο ν. 4305 που αλλάζει τώρα είπε: «Σηµειώνω
επίσης ότι οι φορολογικές οφειλές µετά την 1η Οκτωβρίου µπορούν να µπουν και αυτές σε ρύθµιση. Οι ειδικότερες λεπτοµέρειες για την εφαρµογή της διάταξης θα καθοριστούν σύντοµα
µε απόφαση της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσίων Εσόδων.».
Η κ. Φωτεινή Αραµπατζή είπε: «Θα ήθελα επίσης να κάνω κάποιες επισηµάνσεις. Θα ήθελα να ρωτήσω, κύριοι Υπουργοί, τι
θα γίνει µε τις βεβαιωµένες, αλλά όχι ληξιπρόθεσµες οφειλές,
όπως για παράδειγµα οι υπόλοιπες δόσεις που θα προκύψουν
από τον Οκτώβρη και µετά και αφορούν, για παράδειγµα, το
φόρο εισοδήµατος ή τον ΕΝΦΙΑ». Δεν πήρε απάντηση. Παίρνει
απάντηση σήµερα.
Ο κ. Βλάχος ήταν τότε βέβαιος. Σήµερα µας κατηγόρησε αλλά είχε µια σωστή τοποθέτηση κατά τα άλλα- ότι εµείς κάνουµε την πρόταση για ονοµαστική ψηφοφορία µε σκοπιµότητες.
Με πολιτική ευθύνη την κάνουµε. Και εκείνος τότε ισχυριζόταν
ότι έρχεται η νοµοθετική ρύθµιση χωρίς προαπαιτούµενα, χωρίς
προϋποθέσεις, χωρίς περιορισµούς, χωρίς όλα εκείνα µε τα
οποία το προηγούµενο διάστηµα κάποιοι ήθελαν να την συνδέσουν. Έλεγε δηλαδή ότι «θα έρθει η τροπολογία και θα έχει
εβδοµήντα δύο ή εκατό δόσεις, αλλά δεν θα απευθύνεται σε
όλους, διότι θα υπάρχουν τέτοιοι περιορισµοί που οι άνθρωποι
δεν θα µπορούν να ενταχθούν. Όλα αυτά σήµερα ξεπερνώνται».
Και απατήθηκε ο κ. Βλάχος.
Είναι προφανή όλα αυτά, γι’ αυτό και εγώ σε εκείνη τη συνεδρίαση εκ µέρους του ΣΥΡΙΖΑ, ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος, επεσήµανα και απευθυνόµενος στους Βουλευτές είπα ότι
αυτό για το οποίο επαίρεται η Κυβέρνηση σήµερα, ότι δίνει λύση
στις ανάγκες του ελληνικού λαού, και µε την τροπολογία που φέρατε εδώ, πολύ γρήγορα θα διαπιστώσετε ότι θα ικανοποιήσει
κάποιους, θα δώσει λύσει σε κάποιους σε λίγους, για αυτό και
εµείς -έστω και για αυτό- λέµε «παρών», γιατί δεν θέλουµε να είµαστε έξω από αυτήν τη µικρή βελτίωση. Όµως, αυτούς τώρα
που βγαίνετε να τους µεταφέρετε το χαρµόσυνο άγγελµα θα
τους αντιµετωπίσετε σε είκοσι ή τριάντα µέρες οργίλους, όταν
θα έχουν συνειδητοποιήσει και θα έχουν βρει σε τι µπορούν και
σε τι δεν µπορούν να επωφεληθούν από αυτό στη δική τους περίπτωση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτή η Κυβέρνηση µόνο να παραιτηθεί, να φύγει και να κηρύξει εκλογές µπορεί πλέον. Να
δούµε και πώς µπορεί να το κάνει υπό αυτές τις συνθήκες διάλυσης και ανικανότητας.
Πραγµατικά, ο κ. Χαρδούβελης, έστω και τώρα, πρέπει να
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έρθει και να µας πει αν του το επέβαλε η τρόικα ή αν ήταν µία
δική του σύλληψη.
Προχωρώ στην τροπολογία για την προσαρµογή αναφορικά
µε τους µισθούς, τα επιδόµατα, τις περικοπές εν πάση περιπτώσει για τους στρατιωτικούς των Ενόπλων Δυνάµεων, για τα στελέχη των Σωµάτων Ασφαλείας και για το δικαστικό σώµα.
Έρχεται σήµερα µια ανακοίνωση κόλαφος όλων των δικαστικών ενώσεων, η οποία θέτει, µε τρόπο που δεν θυµάµαι να έχει
επαναληφθεί, ένα σοβαρό ζήτηµα, όχι µόνο ότι η Κυβέρνηση δεν
σέβεται τις αποφάσεις της δικαιοσύνης, αλλά ότι οργανώνει σκόπιµη πολιτική εκδικητικότητα εναντίον των δικαστών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το έχετε ξανακούσει αυτό, από
τις ενώσεις δικαστών για κυβέρνηση; Το έχετε ξανακούσει; Είναι
αδιανόητο αποφάσεις δικαστικές να τίθενται σε αµφισβήτηση.
Όλες κρίνονται και όλοι έχουµε άποψη για τις δικαστικές αποφάσεις και έτσι είναι στη δηµοκρατία.
Όµως, ιδιαίτερα οι δικαστικές αποφάσεις και µάλιστα του Συµβουλίου της Επικρατείας που αφορούν δικαιώµατα πολιτών και
προστατεύουν πολίτες δεν είναι δυνατόν να τίθενται σε αµφισβήτηση. Η Κυβέρνηση δεν έχει κανένα δικαίωµα να τις θέτει σε αµφισβήτηση και να µην τις υλοποιεί πλήρως.
Εξάλλου –και τα είπε πάρα πολύ αξιόπιστα ο συνάδελφος Αλέξης Μητρόπουλος- δεν ήταν απλώς και µόνο η απόφαση του
Συµβουλίου της Επικρατείας, αλλά και η απόφαση του Ειδικού
Συµβουλίου εν συνεχεία, η οποία υποχρεώνει την Κυβέρνηση να
σεβαστεί και να υλοποιήσει την αρχική απόφαση του Συµβουλίου
της Επικρατείας.
Ξέρετε τι σηµαίνει αυτό; Εάν η Κυβέρνηση -το είπα και χθεςδεν προσέτρεχε να προσαρµοστεί στην απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας, και ο Πρωθυπουργός αλλά και οι Υπουργοί
ήταν αυτοµάτως υπόλογοι για παράβαση καθήκοντος, κάτι που
δεν έχει εξαλειφθεί και εκκρεµεί και τώρα. Γι’ αυτό η Κυβέρνηση
φέρνει αυτή τη ρύθµιση και όχι γιατί έχει πρωτογενές πλεόνασµα
και γιατί θέλει να αποκαταστήσει αδικίες ή οτιδήποτε άλλο. Διότι
αν ήθελε να το κάνει αυτό, θα είχε πολιτική και για τους στρατιωτικούς και για τους αστυνοµικούς και για τους δικαστές και
για τους δηµοσίους υπαλλήλους, αλλά και για όλο τον ελληνικό
λαό. Ποια είναι η πολιτική και το σχέδιο για την αποκατάσταση
των αδικιών όλου του ελληνικού λαού; Ποιο είναι το σχέδιο, για
να είναι πειστικό το επιχείρηµά της;
Για µας τα πράγµατα είναι απολύτως καθαρά. Εµείς προσερχόµαστε στη συζήτηση µε συνολικό προγραµµατικό σχέδιο και
όχι µε συγκυριακή ρύθµιση και µάλιστα εξαναγκαστικά, γιατί δεν
µπορεί η Κυβέρνηση να κάνει αλλιώς, όπως περιέγραψα µετά
από τις αποφάσεις του Συµβουλίου της Επικρατείας.
Οι περικοπές που έγιναν στους στρατιωτικούς, τους αστυνοµικούς, τους δηµοσίους υπαλλήλους, αλλά και σε πληθώρα Ελλήνων πολιτών δεν ήταν µόνο άδικες, δεν ήταν µόνο καταστροφικές, δεν ήταν µόνο απαξιωτικές για τη στοιχειώδη δυνατότητα
διαβίωσης των ανθρώπων µε συνθήκες αξιοπρέπειας, αλλά ήταν
και αντιπαραγωγικές. Δεν υπηρετούσαν κανενός είδους σχέδιο
σωτηρίας της χώρας. Υπηρετούσαν ένα σχέδιο αναδιανοµής
πλούτου, κάτι που είναι ο κεντρικός πυρήνας της µνηµονιακής
πολιτικής.
Από αυτήν την άποψη, εµείς πράγµατι έχουµε καταθέσει µια
πλήρη πρόταση και µελέτη –δεν έχω τον χρόνο τώρα να την αναπτύξω- στον περυσινό προϋπολογισµό του 2014, αναφορικά µε
τις Ένοπλες Δυνάµεις. Θα την καταθέσουµε βελτιωµένη και στο
νέο προϋπολογισµό. Και σας βεβαιώνω ότι πέρα από την εσωτερική δυνατότητα αναδιαµόρφωσης του προϋπολογισµού του
Υπουργείου Εθνικής Άµυνας επ’ ωφελεία της ενίσχυσης του ανθρώπινου δυναµικού, υπάρχουν και πάρα πολλά πεδία -µα πάρα
πολλά!- που δεν έχουν κόστος ή που έχουν µικρό κόστος, όπως
είναι η συνυπηρέτηση των συζύγων, όπως είναι η διαφάνεια και
η αξιοκρατία στις µεταθέσεις, όπως και πολλά άλλα ζητήµατα
που θα µας δοθεί η ευκαιρία –και τα έχουµε πει ξανά- να τεθούν
και πραγµατικά να δώσουν εµµέσως αναβαθµισµένο εισόδηµα
και αναβάθµιση της ποιότητας και της αξιοπρεπούς διαβίωσης
των στελεχών των Ενόπλων Δυνάµεων, αλλά και των στελεχών
των Σωµάτων Ασφαλείας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµι-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

λίας του κυρίου Βουλευτή)
Δεν είναι δυνατόν, λοιπόν, αυτή η πρόταση, αυτή η λύση της
Κυβέρνησης να θεωρηθεί ότι λύνει το πρόβληµα. Εµείς αν συναινούσαµε και λέγαµε «υπέρ», θα ήµασταν ανακόλουθοι µε µία
διαφορετική πολιτική ευθύνης απέναντι σε όλα αυτά. Αν λέγαµε
«κατά», θα ήταν σαν να αρνιόµαστε την έστω µικρή ενίσχυση
προς τους στρατιωτικούς αυτήν την περίοδο, γιατί µε αυτές τις
ρυθµίσεις υπάρχουν περιπτώσεις αξιωµατικών µε τρία παιδιά –
πενταµελείς οικογένειες, δηλαδή- που παίρνουν 70 ευρώ από
όλη αυτήν την ιστορία µετά από είκοσι ένα και περισσότερα χρόνια υπηρεσίας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Κόκκινα δάνεια: Πάρα πολλοί συνάδελφοι από το ΣΥΡΙΖΑ επιχειρηµατολόγησαν και τεκµηρίωσαν την πραγµατική και µόνη
αλήθεια, ότι όλο αυτό το σύστηµα, επειδή ακριβώς είναι τραπεζοκεντρικό και µάλιστα στην κατεύθυνση ολοένα και µεγαλύτερης ιδιωτικοποίησης των τραπεζών, σε αντιδιαστολή µε τη
στρατηγική του ΣΥΡΙΖΑ για τον δηµόσιο έλεγχο των τραπεζών,
όλη αυτή η στρατηγική οδηγεί σε πλειστηριασµούς και κατασχέσεις για πάρα πολλές µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τελειώνετε παρακαλώ.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Διότι οι τράπεζες, εφόσον το επιθυµούν και µε τα δικά τους
κερδοσκοπικά κριτήρια και χωρίς καµµία δυνατότητα να ελέγχονται σε ένα πλαίσιο συγκεκριµένο, κοινωνικού και παραγωγικού χαρακτήρα, θα επιβάλουν –και είναι βέβαιο αυτό, προκύπτει
από τις διαδικασίες αυτές- τέτοιες ρυθµίσεις, στις οποίες είτε
δεν θα µπορούν να συµµετάσχουν πάρα πολλοί είτε κάποιοι θα
συµµετάσχουν αρχικά και στη συνέχεια θα πεταχτούν απ’ έξω.
Και οι συνέπειες θα είναι ακόµη χειρότερες και οι επιλογές που
τελικά θα γίνονται, θα γίνονται για λίγους και µάλιστα µε προνοµιακούς όρους για «ηµετέρους».
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τέλειωσα µε την αναφορά στην πρόταση τροπολογίας που
έχουµε καταθέσει για τους µικροοµολογιούχους. Είναι αδιανόητο αυτό το έγκληµα, αυτή η ληστεία που έχει συντελεστεί
απέναντι σε Έλληνες πολίτες που δεν ήταν ούτε παίχτες του
Χρηµατιστηρίου ούτε τζογαδόροι ούτε καν επενδυτές, ήταν καταθέτες και χωρίς τη δική τους συναίνεση τους εκλάπη η περιουσία. Είναι αδιανόητο η Κυβέρνηση να µην παίρνει θέση.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Όλες οι πτέρυγες της Βουλής σχεδόν έχουν ήδη ενεργοποιηθεί προς αυτή την κατεύθυνση. Η κυβερνητική πλειοψηφία και
η Κυβέρνηση σιωπά χαρακτηριστικά.
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη
συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία,
αφού ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και
τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής των Ελλήνων,
σαράντα τρεις µαθητές και µαθήτριες και οκτώ εκπαιδευτικοίσυνοδοί τους, από το 20ο και 56ο Δηµοτικό Σχολείο Ηρακλείου
Κρήτης.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ: Είναι και κάποιοι γονείς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Δεν το βλέπω
από εδώ. Και κάποιοι γονείς, λοιπόν. Σας ευχόµαστε καλή πρόοδο.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Κύριε Καραγκούνη, θα µιλήσετε τώρα ή να δώσω τον λόγο
στον κ. Κουτσούκο που τον έχει ζητήσει προηγουµένως;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ: Να προηγηθεί ο κ. Κουτσούκος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τον λόγο έχει ο
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κ. Κουτσούκος.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα προσπαθήσω να επαναφέρω τη συζήτηση -γιατί έχουν
ακουστεί πάρα πολλά στην Αίθουσα αυτές τις τρεις µέρες- σε
αυτά που είναι τα µείζονα αυτού του νοµοσχεδίου.
Τι ψηφίζουµε, λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι; Ψηφίζουµε ένα
νοµοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, που εξοµοιώνει τη
χώρα µας µε ισχύουσες διατάξεις στον κοινό χώρο του Ευρωπαϊκού Δικαίου και αφορούν ποινικές υποθέσεις. Έχουν εξηγηθεί
µε επάρκεια. Νοµίζω ότι το νοµοσχέδιο αυτό θα µπορούσε να
ψηφιστεί και µε µεγάλη πλειοψηφία, εάν δεν είχαµε τις αντιπαραθέσεις γύρω από τις τροπολογίες που αφορούν µείζονα ζητήµατα.
Είπαµε και την πρώτη µέρα της συζήτησης, το είπαµε και στην
επιτροπή, ότι θεωρούµε την τροπολογία για τα κόκκινα δάνεια
ένα σηµαντικό νοµοθέτηµα που αδικεί τον εαυτό του µε τον
τρόπο που ήρθε και συζητήθηκε ως τροπολογία. Αδικεί η Κυβέρνηση τον εαυτό της µε ορισµένες πρακτικές. Διότι έδειξε η πράξη
ότι έχουµε τώρα µία εβδοµάδα που ασχολούµαστε µε αυτό και
άρα θα είχαµε βρει και την κοινοβουλευτική διαδικασία να µην
υπάρχουν αυτού του είδους οι ενστάσεις.
Και φυσικά έχουµε και άλλη µία τροπολογία πάρα πολύ σηµαντική που αφορά τα αναδροµικά των δικαστών, όπου έρχεται
το κράτος σε υλοποίηση µιας απόφασης του Συµβουλίου της
Επικρατείας να δώσει αυτά που µπορεί.
Διότι είναι φανερό ότι υπάρχουν συγκεκριµένες δυνατότητες,
που µε βάση αυτές οφείλουµε να αντιµετωπίζουµε τα προβλήµατα και όχι µε βάση τι θέλει ο καθένας για τον εαυτό του, παραγνωρίζοντας τι έχει συµβεί στις υπόλοιπες κοινωνικές οµάδες,
µε µια αίσθηση που δεν δίνει την εντύπωση ότι οι αποφάσεις
αυτές έχουν τη αναλογικότητα των βαρών.
Και το λέω, αγαπητοί συνάδελφοι, γιατί όταν έγινε η πρόσθετη
περικοπή των δικαστικών τον Δεκέµβριο του 2012, υπήρξαν πολύ
δραµατικά µέτρα που αφορούσαν τους φτωχούς αγρότες, που
τους κόψαµε 30 ευρώ, που αφορούσαν τους επαγγελµατίες, που
τους πήγαµε από τα εξήντα πέντε στα εξήντα επτά, και άλλα
επαχθή µέτρα και µε τα οποία δυστυχώς, µε τον τρόπο που έχουµε λειτουργήσει µέχρι σήµερα, δεν βρήκαµε τη δυνατότητα
να αποκαταστήσουµε αυτούς τους ανθρώπους. Ελπίζω µε την
πρόοδο που συντελείται, τα µέτρα που λαµβάνονται, το ελάχιστο
εγγυηµένο εισόδηµα, το κοινωνικό µέρισµα, την ενίσχυση των
κοινωνικών δοµών στον βαθµό που αυτή µπορεί να γίνει, θα αντιµετωπίσουµε αυτούς τους ανθρώπους.
Και εδώ ακούµε κάποιους να χαϊδεύουν τα αυτιά µιας συγκεκριµένης οµάδας που είχε τη δυνατότητα να αποφασίσει για τον
εαυτό της. Εντάξει, είπαµε, δεν κάνουµε κριτική στις αποφάσεις
της δικαιοσύνης, αλλά αυτό να µην το αναφέρουµε; Είναι κριτική
αυτό αν το πούµε; Και µπορεί να δεχόµαστε αυτού του είδους
τις µοµφές, δηλαδή ότι εκδικούµεθα; Δείτε το σύνολο των δικαστικών αποφάσεων, δείτε κι αυτή και βγάλτε συµπεράσµατα.
Και εκείνο που είχα πει όταν άνοιξε αυτό το θέµα, κύριε
Υπουργέ, είναι µε τον ίδιο τρόπο να αντιµετωπίσετε και τους άλλους που αδικήσαµε. Και αυτό πρέπει να είναι µέριµνα της πολιτικής και όχι των δικαστηρίων.
Έρχοµαι τώρα στην τροπολογία για τα κόκκινα δάνεια. Αυτήν
την τροπολογία για τα κόκκινα δάνεια πρέπει να την εντάξουµε,
αγαπητοί συνάδελφοι, σε έναν σχεδιασµό της Κυβέρνησης να
αντιµετωπίσει τα ζητήµατα του λεγόµενου ιδιωτικού χρέους.
Μετά την αντιµετώπιση του δηµόσιου χρέους µε το PSI, τα ζητήµατα που έχουν να κάνουν µε τους καλύτερους όρους της βιωσιµότητάς του είναι ανοιχτά και γίνεται µια σκληρή διαπραγµάτευση για να επιτύχουµε το καλύτερο δυνατό για τη χώρα.
Το ιδιωτικό χρέος, όπως ειπώθηκε και στη συζήτηση από πολλούς οµιλητές, δεν προέκυψε µετά την κρίση. Ήταν αποτέλεσµα
µιας τραπεζικής λογικής και πριν την κρίση, που µε κριτήρια τα
οποία δεν ήταν πάντα αναπτυξιακά, δεν ήταν πάντα µε βάση τη
βιωσιµότητα, έδινε αφειδώς χρήµατα και οδήγησε σε υπερχρέωση νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Και, βεβαίως, ήρθε η κρίση,
που ανέτρεψε τους σχεδιασµούς και δεν επέτρεψε αυτά να εξυπηρετηθούν και πήγαµε σε µεγάλα ληξιπρόθεσµα που έγιναν
βραχνάς για τις οικονοµικές µονάδες. Τις έβγαλαν έξω από την
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αγορά, παρ’ ότι αν δεν είχαν αυτό το βάρος, θα µπορούσαν να
σταθούν στις συνθήκες της κρίσης.
Άρα είναι σε έναν σχεδιασµό που έρχεται να κάνει µια µεγάλη
τοµή –πρώτη φορά γίνεται να αντιµετωπίσουµε το ιδιωτικό
χρέος- και χωρίζει τη διαδικασία για τις µικρές επιχειρήσεις,
µέχρι τα 2,5 εκατοµµύρια, που είναι η πλειοψηφία των µικροµεσαίων επαγγελµατιών, και τους δίνει τη δυνατότητα να προσφύγουν σε αυτήν τη διαδικασία για το κούρεµα του χρέους και των
προσαυξήσεων, που βεβαίως έχει δηµιουργήσει πάρα πολλές ενστάσεις και καχυποψίες σε σχέση µε τον τρόπο που θα λειτουργήσουν ορισµένοι «τραπεζίτες», δηλαδή οι άνθρωποι που θα
κρίνουν τη βιωσιµότητα των επιχειρήσεων. Γιατί φαντάζεστε ότι
η ρύθµιση για κάποιους οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα να
σταθούν ως επιχειρηµατίες, όσο κι να τους «κουρέψεις» εσύ, δεν
µπορεί να υπάρξει.
Γι’ αυτή, λοιπόν, τη διαδικασία της παρακολούθησης του τρόπου που οι τράπεζες αντιµετωπίζουν τους επαγγελµατίες θεσπίζεται µια επιτροπή. Εµείς είχαµε πει και εισαγωγικά, το
επαναλαµβάνουµε και τώρα, ότι θέλουµε να έχει περισσότερες
αρµοδιότητες. Έρχεται µία νοµοτεχνική βελτίωση που κάνει ο
Υπουργός για να αυξήσει την αρµοδιότητα αυτής της επιτροπής,
ώστε µε εκθέσεις της στην Τράπεζα της Ελλάδος να παρακολουθεί την πρακτική των τραπεζών. Ενδεχόµενα θα µπορούσαµε να
βρούµε και κάτι αποτελεσµατικότερο.
Εκείνο, όµως που έχει σηµασία είναι ότι κανένας, πιστεύω, δεν
έχει συµφέρον, από αυτούς που λειτουργούν µε τους καλώς εννοούµενους τραπεζικούς κανόνες, να µην δώσει τη δυνατότητα
σε µια επιχείρηση να αποπληρώσει το υπόλοιπο, γιατί κινδυνεύει
να τα χάσει όλα. Και δεν νοµίζω ότι εξυπηρετεί τις τράπεζες να
έχουν αυτές τις επισφάλειες στους ισολογισµούς τους.
Βεβαίως, υπάρχει η ρύθµιση για τις πολύ µεγαλύτερες επιχειρήσεις, αυτές µε τη διαδικασία των δύο πιστωτών που πρέπει να
έχουν το 51% των υποχρεώσεων για να οδηγηθούν στο προβλεπόµενο κούρεµα και στην επικύρωση µε τη σφραγίδα του δικαστηρίου, οι οποίες έχουν και ένα bonus, που τους δίνει πρόσθετη
µείωση των προσαυξήσεων στις ληξιπρόθεσµες οφειλές και µια
παράταση των δόσεων, για να καταστούν βιώσιµοι, πράγµα που
πιστεύω ότι θα το συνυπολογίσουν οι πιστωτές κατά τη διαδικασία της περικοπής.
Σηµειώνω πως είναι πάρα πολύ σηµαντική η προσθήκη που
έγινε µετά τις παρεµβάσεις της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
ΠΑΣΟΚ, όταν ο κ. Δένδιας παρουσίασε το πρώτο σχέδιο, για δύο
κρίσιµα ζητήµατα: Το πρώτο αφορά στα δάνεια της Αγροτικής
Τράπεζας, της «κακής» Αγροτικής Τράπεζας, η οποία είναι σε εκκαθάριση και η οποία εξαιρείτο µε βάση τις αρχικές διατάξεις
του νοµοσχεδίου.
Σηµειώνω, επίσης, ότι µε την ίδια διατύπωση που εξαιρείτο η
ΑΤΕ ως υπό εκκαθάριση, εξαιρούντο και ορισµένες συνεταιριστικές που βρίσκονται στη διαδικασία της εκκαθάρισης. Άρα µπαίνουν µέσα αυτά τα δάνεια και βεβαίως είναι πολύ σηµαντικό,
επίσης µετά από παρέµβασή µας, το ότι µπαίνουν τα δάνεια που
είναι µε την εγγύηση του ελληνικού δηµοσίου.
Ποια είναι αυτά τα δάνεια; Αναφέρθηκαν πάρα πολλοί συνάδελφοι, από όλες τις πτέρυγες: τα δάνεια των κτηνοτρόφων, των
χοιροτρόφων, διάφορων παραγωγικών µονάδων, των πτηνοτρόφων κ.λπ.. Εγώ θα ήθελα να προσθέσω, µια και προέρχοµαι από
έναν πυρόπληκτο και σεισµόπληκτο νοµό, ότι είναι και τα δάνεια
των επιχειρήσεων που ενισχύθηκαν µέσα από τις προβλεπόµενες
διαδικασίες για να ξανακινήσουν τις επιχειρήσεις τους που επλήγησαν από τις πυρκαγιές και τους σεισµούς. Τέτοια δάνεια, που
έχουν λήξει στην Ηλεία, έχουµε πάρα πολλά. Άρα, τους δίνουµε
τη δυνατότητα να µπουν σε αυτήν τη διαδικασία.
Ποιο είναι το κενό που παραµένει; Το κενό που παραµένει είναι
εκείνο που επίσης έχουµε εντοπίσει, το ότι όσοι έχουν πάνω από
ένα εκατοµµύριο ληξιπρόθεσµα δεν µπορούν να τα ρυθµίσουν.
Αυτό σηµαίνει ότι αφορά την πλειοψηφία, αφορά τον λαό, τους
ψηφοφόρους µου; Δεν µε έχει ενοχλήσει κανένας. Δεν έχω τέτοιους ψηφοφόρους. Οι ψηφοφόροι µου είναι απλοί άνθρωποι.
Είναι, όµως, σωστό να αδικήσουµε έστω και έναν, έστω και δύο
επιχειρηµατίες οι οποίοι µπορεί για λίγα χιλιάρικα να µην µπορούν να µπουν σε αυτήν τη διαδικασία, την οποία την κάνουµε
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για να γίνει µια τοµή, ένα νέο ξεκίνηµα.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ-ΤΣΑΡΟΥΧΑ)
Άρα δεν µπορεί να στεκόµαστε αφοριστικά στο όριο του ενός
εκατοµµυρίου και να µην του επιτρέπουµε να µπει στη διαδικασία. Αν θα µπει θα τον κρίνουν, αν θα είναι βιώσιµος.
Επιτρέψτε µου τώρα να πω πως, όταν ψηφίσαµε τη διάταξη
για τα ληξιπρόθεσµα, ως µέρος του σχεδίου που σας έλεγα νωρίτερα, ως πρώτο κοµµάτι το ΠΑΣΟΚ, κύριε Δρίτσα, δεν αναφέρθηκε σε βεβαιωµένες αλλά σε ληξιπρόθεσµες οφειλές.
Μιλήσατε και αναφερθήκατε σε τοποθετήσεις πάρα πολλών
συναδέλφων όλων των πτερύγων πλην ηµών. Διότι, από την άνοιξη είχαµε ζητήσει - το είχε πει και ο κ. Βενιζέλος και είχε πάρει
πρωτοβουλίες και η Κοινοβουλευτική Οµάδα- για να ρυθµίσουµε
τα ληξιπρόθεσµα µε βάση τη λογική που σας είπα, δηλαδή ότι
πρέπει να ρυθµίσουµε το ιδιωτικό χρέος. Όταν λέµε ληξιπρόθεσµα, εννοούµε ότι έχει µία ηµεροµηνία και ότι δεν αφήνεις ανοικτό το ζήτηµα για να παρασύρονται και εκείνοι που ενδεχόµενα
έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν ή και άλλοι που ζορίζονται,
αλλά έχουν εν τέλει τον τρόπο.
Κατ’ αυτήν την άποψη, λοιπόν, το Υπουργείο Οικονοµικών έρχεται να διορθώσει τον εαυτό του. Εκείνο που προκαλεί απορία
είναι πώς εσείς, που καταψηφίσατε τις διατάξεις, θέλετε τώρα
να µας βάλετε σε αυτήν τη διαδικασία της ονοµαστικής ψηφοφορίας. Εσείς που καταψηφίσατε. Προσέξτε.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Το εξήγησα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Ολοκληρώνω, κυρία Πρόεδρε, παρακαλώ για µία µικρή ανοχή. Δεν µίλησα την πρώτη µέρα.
Υπάρχει το τρίτο µέρος αυτού του σχεδίου, που είναι τα καταναλωτικά και τα στεγαστικά δάνεια. Θυµίζω ότι µε τον ν. 3869/
2010, που πολλοί τον λέµε νόµο Κατσέλη, αλλά είναι νόµος
ΠΑΣΟΚ, έχουµε δώσει τη δυνατότητα ρύθµισης πάρα πολλών.
Υπάρχουν αποφάσεις ειρηνοδικείων.
Βεβαίως, υπάρχουν και τα στεγαστικά, που θέλω να διαβεβαιώσω τους πάντες και τους ανησυχούντες συνήθως συναδέλφους
ότι η πρώτη κατοικία θα είναι προστατευόµενη. Απλώς δεν µπορούµε να προστατεύσουµε αυτόν που έχει τη δυνατότητα να
πληρώσει και επικαλείται τις απαγορευτικές διατάξεις για να µην
πληρώσει. Αυτό δεν ωφελεί ούτε την οικονοµία ούτε κανέναν.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Τέλος, υπάρχει το ζήτηµα των συνεπών, αυτών δηλαδή που µε
κόπο, µε ιδρώτα, πουλώντας ενδεχόµενα περιουσιακά τους στοιχεία, στερώντας στην οικογένειά τους, ήταν συνεπείς. Κάθε
φορά που κάνουµε ρυθµίσεις για τα ληξιπρόθεσµα, αδικούµε
τους συνεπείς.
Άρα, κύριε Υπουργέ, εδώ είναι το µεγάλο ζήτηµα. Πώς και µε
ποιες πολιτικές θα ενισχύσουµε τους συνεπείς. Με τη µείωση των
επιτοκίων, µε άλλου ευνοϊκού χαρακτήρα ρυθµίσεις.
Θα τελειώσω µε τούτο: Θεωρώ ότι ο δρόµος που έχουµε διανύσει τα τελευταία πέντε χρόνια είναι πολύ σηµαντικός. Άκουσα
πολλούς συναδέλφους αµετανόητα να αναφέρονται στις πρωτοβουλίες που πήρε το ΠΑΣΟΚ τότε και κατέστρεψε τη χώρα. Δεν
το είπαν ακριβώς έτσι, αλλά αυτό εννοούσαν. Ξεχνάµε πώς φτάσαµε στα ελλείµµατα, πώς φτάσαµε στα χρέη και τον αγώνα που
δώσαµε; Ας βγάλουµε ορισµένα συµπεράσµατα απ’ αυτή την πορεία και ας πάψουµε επιτέλους να προσπαθούµε να µεταθέσουµε τις δικές µας ευθύνες στους άλλους.
Εµείς θα εµµείνουµε σ’ αυτή τη γραµµή, που πιστεύω ότι είναι
ένα σχέδιο που βγάζει τη χώρα από την κρίση και δίνει τη δυνατότητα στους Έλληνες πολίτες να ατενίσουν µε αισιοδοξία το
µέλλον.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ο Υπουργός
Δικαιοσύνης έχει τον λόγο για να προσθέσει µία νοµοτεχνική βελτίωση.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Eυχαριστώ, κυρία
Πρόεδρε.
Στο ακροτελεύτιο άρθρο του ανωτέρω σχεδίου νόµου, που
λέει ότι η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή
του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, υπάρχουν διατάξεις που
η ισχύς αρχίζει πριν. Προστίθεται, λοιπόν, η φράση «,εκτός αν
ορίζεται διαφορετικά στις επιµέρους διατάξεις».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Να κατατεθεί
για τα Πρακτικά και να διανεµηθεί.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων κ. Χαράλαµπος Αθανασίου καταθέτει για
τα Πρακτικά την προαναφερθείσα νοµοτεχνική βελτίωση, η οποία
έχει ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Το λόγο έχει ο
Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας κ. Καραγκούνης.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία
Πρόεδρε.
Τελειώνοντας αυτό το τριήµερο της συζήτησης για το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης και για τις τροπολογίες που
έχουν έλθει, θέλω να συνοψίσω κι εγώ όσα έχουν ειπωθεί πολύ
σηµαντικά και πολύ ουσιαστικά, αλλά και πολύ ενδιαφέροντα.
Πρώτα απ’ όλα, θέλω να κάνω αναφορά στην τροπολογία του
Υπουργείου Οικονοµικών, µε την οποία, µαζί µε την τροπολογία
του Υπουργείου Ανάπτυξης, επιτυγχάνεται στην ουσία µία πραγµατική αναδιάρθρωση του ιδιωτικού χρέους. Θα έλεγα ότι µεγάλες επιβαρύνσεις που είχαν οι πολίτες, δυσβάσταχτες επιβαρύνσεις, µπαίνουν σ’ έναν δρόµο επίλυσης, γιατί όντως µετά απ’
αυτά τα χρόνια της κρίσης υπήρχαν ουσιαστικές αδυναµίες. Για
πρώτη φορά γίνεται ουσιαστικά µία προσπάθεια ρύθµισης των
αδυναµιών αυτών και γι’ αυτό αξίζουν συγχαρητήρια στην Κυβέρνηση.
Κάνοντας αναφορά στην τροπολογία του Υπουργείου Οικονοµικών, θα δεχθώ ότι πιθανότατα υπήρξε ασυνεννοησία µε τη Γενική Γραµµατεία Εσόδων και το Υπουργείο Οικονοµικών.
Να πάµε, όµως, στο ερώτηµα; Αλλάζει η ουσία της ρύθµισης,
πρώτα απ’ όλα το πάγιο αίτηµα που είχαµε εµείς οι Βουλευτές,
αλλά κυρίως οι πολίτες, οι επιχειρηµατίες, οι φορολογούµενοι
συνολικά, οι φορείς; Ποιο ήταν αυτό το αίτηµα; Να βρεθεί λύση
στις ληξιπρόθεσµες οφειλές, αυτό που φωνάζαµε όλο αυτό τον
καιρό.
Βεβαίως, όταν η Κυβέρνηση µπόρεσε να το κάνει, το έκανε
πράξη, το φέρνει εµπράκτως και λύνει το ζήτηµα των ληξιπρόθεσµων οφειλών που µας απασχολούσε. Αυτό το ζήτηµα ρυθµίζεται ευνοϊκά.
Στην ουσία τι κάνετε, καταθέτοντας αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας; Καλά το είπε ο κ. Κουτσούκος. Θυµίζετε στον ελληνικό λαό ότι αυτή την ευνοϊκή ρύθµιση δεν την ψηφίσατε. Θυµίζετε ότι επιµένετε να µην ψηφίζετε αυτές τις ευνοϊκές ρυθµίσεις.
Βεβαίως, εγώ σας καταλαβαίνω. Έχετε µια άλλη λογική όσον
αφορά ιδιαίτερα στα χρέη. Έχετε αυτή τη γενική φιλοσοφία περί
σεισάχθειας, «όλα να τα σβήσουµε». Δεν έχει σηµασία ποιος περιέχεται εκεί, αν είναι και ο συνεπής φορολογούµενος, αν είναι
και ο µπαταχτσής, αν είναι και αυτός που βρίσκεται σε αδυναµία.
Κανένας τελικά να µην πληρώσει. Αυτή είναι η λογική σας. Στην
ουσία είστε οι υπέρµαχοι του «δώσε µου αυτά που έχεις». Γιατί
αυτά έχετε πει, αυτά πρεσβεύετε.
Εµείς δεν είµαστε αυτής της λογικής. Εµείς είµαστε υπέρµαχοι, όταν πραγµατικά µπορούµε, όταν έχουµε τη δυνατότητα, του
να βοηθάµε αυτούς που δεν µπορούν αποδεδειγµένα να πληρώσουν. Αυτή είναι η λογική. Γιατί αν πάµε σε µια λογική γενικής
σεισάχθειας, τα έχουµε πει πολλές φορές το τι επακόλουθα θα
έχει.
Στην ουσία τι λέµε σε αυτόν που πραγµατικά είναι συνεπής;
«Δεν βαριέσαι αδερφέ, µην πληρώνεις. Ούτως ή άλλως θα έρθω
εγώ να στα σβήσω. Και θα στα σβήσω παίρνοντας τα χρήµατα
αυτών που είναι συνεπείς». Γιατί αυτό το µήνυµα περνάτε. Δεν
το λέµε εµείς. Όλα τα στελέχη σας το λένε και ο ίδιος ο Πρόεδρός σας, µιλώντας γενικά για σεισάχθεια. Αυτό το µήνυµα βγάζετε προς τα έξω.
Βεβαίως, οτιδήποτε ευνοϊκό έχει φέρει αυτή η Κυβέρνηση δεν
το έχετε ψηφίσει. Τι να σας πρωτοθυµίσω; Να θυµίσω τη µείωση
του ΦΠΑ; Να θυµίσω τη µείωση εισφοράς αλληλεγγύης, του
φόρου στα καύσιµα, τη ρύθµιση που έφερε το ΥΠΕΚΑ για τα αυθαίρετα, για τους οικοδοµικούς συνεταιρισµούς; Ήταν µεγάλο
πρόβληµα αυτό που είχαµε όλα αυτά τα χρόνια και δίναµε λύση
σε χιλιάδες συµπολίτες µας. Και εκεί είπατε «όχι». Ήταν τότε που
ήρθε ρύθµιση και για το γήπεδο της ΑΕΚ, που και εκεί είπατε
«όχι». Σε όλα έχετε πει «όχι». Και βεβαίως τώρα για τις ληξιπρόθεσµες οφειλές και τα κόκκινα δάνεια κάνετε απλά κριτική, αλλά
στην ουσία δεν δίνετε καµµία λύση.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Κύριε Υπουργέ, θα κάνω αναφορά ιδιαίτερη µετέπειτα για την
ουσιαστική και πολύ σηµαντική ρύθµιση που κάνετε στα κόκκινα
δάνεια. Θέλω, όµως, να κάνω µια αναφορά σε όσα συνέβησαν
το πρωί. Και αναφέροµαι στα πανεπιστήµια. Γιατί επιµένω πολύ
στο τι µήνυµα δίνουµε προς την κοινωνία. Η κριτική που κάνω
εγώ προσωπικά, αλλά και γενικώς η Κυβέρνηση είναι σχετικά µε
το λάθος µήνυµα, το στρεβλό µήνυµα που δίνετε µε τη πολιτική
σας στάση στην κοινωνία. Αυτό είναι το οποίο κατακρίνω.
Θέλω να δώσω συγχαρητήρια –σε αντίθεση µε εσάς- στον κ.
Φορτσάκη, γιατί µε τη σηµερινή του στάση έδωσε ένα πολύ απλό
και ένα σαφές µήνυµα. Ποιο είναι αυτό το µήνυµα;
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Να σπουδάσουν τα ΜΑΤ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ: Ότι τα πανεπιστήµια, κύριε
Δρίτσα, δεν θα γίνουν εκτροφεία υποψήφιων ανταρτών πόλης,
αλλά χώροι µόρφωσης, παιδείας και οικοδόµησης ήθους. Αυτή
είναι η αποστολή των πανεπιστηµίων.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Έχετε ένδεια επιχειρηµάτων. Δεν
έχετε τίποτα πια να πείτε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ: Ακούστε, κύριε Δρίτσα. Θα
συζητήσουµε για όλα τα ζητήµατα.
Διάβασα και την ανακοίνωση που έβγαλαν Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι λένε ότι εµποδίζονται οι φοιτητικές κινητοποιήσεις
για την επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, µιλάνε για εικόνες της δεκαετίας του ’70 και για αυταρχικά καθεστώτα.
Συγγνώµη, αλλά η Κυβέρνηση δεν εµποδίζει ούτε τις φοιτητικές κινητοποιήσεις, ούτε στοχοποιεί τη νεολαία, όπως αναφέρουν εδώ οι συνάδελφοί σας. Αυτό που προσπαθούµε να εµποδίσουµε είναι ένα πράγµα: την τροµοκρατία, την παρανοµία και
την κατάλυση του κράτους.
Συζητάω πάλι για το µήνυµα που εκπέµπετε. Γιατί αν µε πάτε
σε άλλες δεκαετίες, θα σας γυρίσω και εγώ στη δεκαετία του ’80,
θα σας γυρίσω στη δεκαετία του ’90. Τότε δείχνατε ανοχή σε αυτούς οι οποίοι εισέβαλλαν στα πανεπιστήµια και τα έκαιγαν.
Στην ουσία τι έκαιγαν; Την περιουσία του ελληνικού λαού. Τι
έκαναν, δηλαδή, στο Πολυτεχνείο; Τι γινόταν στη Φιλοσοφική, σε
όλα τα πανεπιστήµια; Έµπαιναν και κατέστρεφαν την περιουσία
του ελληνικού λαού. Και εσείς δεν είδα ποτέ να τους καταγγείλετε. Γιατί αυτό κάνετε πάλι σήµερα. Αυτό ήρθατε να πείτε σήµερα το πρωί, να φωνάξετε και να κατεβάσετε τον συνάδελφο
από το Βήµα της Βουλής. Αυτό κάνατε.
Ήµουν προφητικός χθες, όταν σας µίλησα. Μας είπατε ότι
φέρνουµε µερικώς τις αποφάσεις, αλλά σας απάντησα ότι δεν
δικαιούστε να µιλάτε εσείς για παρανοµία. Και ήµουν προφητικός. Σας έλεγα για τα πανεπιστήµια. Και πάλι κάνατε το ίδιο σήµερα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πιστεύω ότι η αποστολή των πανεπιστηµίων, αλλά κυρίως των φοιτητών είναι να σπουδάζουν,
δηλαδή αυτό που κάνει η συντριπτική πλειοψηφία των φοιτητών.
Αυτή είναι η αποστολή τους. Να είναι στα πανεπιστήµια, τα οποία
θα πρέπει να λειτουργούν εύρυθµα.
Δεν είναι λογική να µπαίνουµε µέσα στα πανεπιστήµια συνεπικουρούµενοι πολλές φορές –το είπα και χθες- από Βουλευτές
του ΣΥΡΙΖΑ και να τα κάνουµε «γης µαδιάµ».
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Όχι. Τα ΜΑΤ να µπαίνουν.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ: Δεν είναι αυτή λογική. Και
όταν πρέπει και οφείλουµε να επιβάλουµε τη νοµιµότητα, έρχεστε και το καταγγέλλετε. Δεν µπορώ να το καταλάβω αυτό. Εγώ
–θα σας το πω πολύ απλά- δεν νοµίζω ότι είναι αυτή η λογική της
Αριστεράς. Έτσι είναι η Αριστερά; Να συνηγορούµε στην παρανοµία; Γιατί αυτό λέτε.
Κύριε Υπουργέ της Ανάπτυξης, θέλω πραγµατικά να σας
δώσω συγχαρητήρια γι’ αυτή τη νοµοθετική πρωτοβουλία, την
τροπολογία που φέρατε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ (Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας): Στον προκάτοχο τα συγχαρητήρια.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ: Βεβαίως στον προκάτοχο
αλλά εσείς είστε τώρα Υπουργός.
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Νοµίζω ότι ξεκινάει η εξυγίανση της ελληνικής οικονοµίας. Και
επειδή έχουµε κατηγορηθεί ότι χρησιµοποιήσαµε τα χρήµατα
των φορολογουµένων για να σώσουµε τις τράπεζες, δηλαδή να
σώσουµε τα χρήµατα των Ελλήνων φορολογουµένων, περί αυτού πρόκειται, έφτασε πραγµατικά η ώρα τώρα να δώσουµε τη
δυνατότητα στις τράπεζες να σώσουν τις επιχειρήσεις που πρέπει και αξίζει να σωθούν, να δώσουµε ένα στήριγµα σ’ αυτούς
που έχουν πραγµατικά πρόβληµα, δηλαδή τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις των µικρών και βέβαια να δώσουµε τη δυνατότητα να
εξυγιανθούν οι υπόλοιπες επιχειρήσεις.
Οι ελληνικές επιχειρήσεις υπέστησαν πραγµατικά τα τελευταία
χρόνια τις συνέπειες της ύφεσης σε επίπεδο τόσο προϊόντος όσο
και υπηρεσιών, ενώ την ίδια στιγµή υπέφεραν πραγµατικά ένα
πολύ υψηλό κόστος χρήµατος και ταµειακή ασφυξία από την
πλευρά των τραπεζών. Αυτό δυστυχώς -το ξέρετε πολύ καλάανέβασε ιδιαίτερα το κόστος χρήµατος για τις επιχειρήσεις.
Οφείλαµε –και καλώς κάναµε- να φτιάξουµε αυτό το νοµοθετικό
πλαίσιο, ώστε να δοθεί η δυνατότητα στις τράπεζες -ειδικά µετά
την επιτυχία των τεστ αντοχής- να διορθώσουν τα υψηλά κόστη
δανεισµού που είχαν επιβάλει στις επιχειρήσεις.
Ένας µεγάλος αριθµός µικροµεσαίων επιχειρήσεων αδυνατώντας να εξυπηρετήσει τον δανεισµό, δυστυχώς -και το ξέρουµε πάρα πολύ καλά- κεφαλοποιούσαν τους τόκους και τα
χρεολύσια. Με αυτόν τον τρόπο προσπαθούσαν να διαφυλάξουν
την όποια ρευστότητα τους είχε αποµείνει, ώστε να συνεχίσουν
να λειτουργούν. Να µην ξεχνάµε ότι η µικροµεσαία επιχείρηση
είναι η ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονοµίας και γι’ αυτό τους
στηρίζουµε.
Αναφέρθηκε ποιες είναι οι ευεργετικές διατάξεις κατά τις
οποίες µπορούν να κουρευτούν ποσά µέχρι και 500.000 ευρώ.
Στην ουσία ήταν πανωτόκια αυτά τα ποσά τα οποία µετέτρεπαν
βιώσιµες και υγιείς επιχειρήσεις, δυστυχώς, σε µη βιώσιµες και
προβληµατικές. Και είχαν ένα πολύ σηµαντικό αντίκτυπο: εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις ανεργίας. Δηµιουργούσαµε, λοιπόν,
πολλούς ανέργους.
Επίσης, το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο δίνει τη δυνατότητα και
σε µεγαλύτερες επιχειρήσεις κάτω από ορισµένες προϋποθέσεις
να εξυγιανθούν και να βρουν επενδυτικά σχήµατα τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Πάνω απ’ όλα όµως αυτό που κάνει
–έτσι πρέπει να λειτουργήσει- είναι να διασφαλιστούν οι θέσεις
εργασίας.
Ακούγεται η κριτική ότι δεν υπάρχει υποχρεωτικότητα στον
νόµο και ότι τελικά οι ρυθµίσεις αυτές δεν θα έχουν αποτελεσµατικότητα. Ο αντίλογος λέει ότι στη µεγάλη πλειοψηφία αυτά θα
γίνουν, γιατί µε αυτόν τον τρόπο και για πρώτη φορά µε συγκεκριµένο νοµοθετικό πλαίσιο καθαρίζουν και εξυγιαίνονται οι ισολογισµοί των τραπεζών, αποτυπώνοντας την πραγµατική κατάσταση σε κάθε κλάδο της οικονοµίας.
Η συγκεκριµένη πράξη δίνει τη δυνατότητα στις τράπεζες να
παρουσιάζουν σε υποψήφιους επενδυτές, Έλληνες και ξένους,
ευκαιρίες προς δηµιουργία επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων. Γι’
αυτό είναι πάρα πολύ σηµαντική αυτή η τροπολογία, αυτή η νοµοθετική πρωτοβουλία. Δίνουµε πραγµατικά σε χιλιάδες µικροµεσαίους επιχειρηµατίες το δικαίωµα να ανασάνουν, αλλά
κυρίως το δικαίωµα να γίνουν ξανά βιώσιµες.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε.
Ο κ. Νικόλαος Τσούκαλης, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της
Ριζοσπαστικής Αριστεράς, έχει τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυριά Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το τελευταίο δεκαήµερο Βουλευτές της Συµπολίτευσης διατύπωναν έναν ενδόµυχο φόβο,
µήπως αναγκαστούν να προσέλθουν στο Κοινοβούλιο και να
αναιρέσουν µια απόφαση την οποία ψήφισαν πριν από δεκαπέντε
µέρες.
Και τον διατύπωναν αυτόν τον φόβο µετά τις διαρροές οι
οποίες υπήρξαν ότι η τρόικα απαιτεί επίµονα, µέσω mail, να αρθεί
το σύνολο της συγκεκριµένης ρύθµισης. Και να που σήµερα, δυ-
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στυχώς, τον εφιάλτη για κάθε θεσµό -και µάλιστα κορυφαίο,
όπως είναι το Κοινοβούλιο-τον βιώνουµε.
Και µη νοµίζετε, κύριε Υπουργέ, ότι αυτό το οποίο συµβαίνει
σήµερα σε σχέση µε την τροπολογία αφορά µόνο τους Βουλευτές της συγκυβέρνησης. Αφορά τον θεσµό του Κοινοβουλίου,
αφορά όλες τις Κοινοβουλευτικές Οµάδες, αφορά κάθε µία και
κάθε έναν Βουλευτή ξεχωριστά. Γιατί; Γιατί καλούµαστε όλοι να
υπερασπιστούµε το κύρος του θεσµού αυτού. Διότι σήµερα
πλήττεται το κύρος του θεσµού.
Είπα κατά την τριήµερη αυτή συζήτηση -το επανέλαβα και µάλιστα µε επιµονή- ότι τη συγκεκριµένη ρύθµιση εµείς την ψηφίσαµε. Και µπορώ να σας οµολογήσω ότι θεωρήσαµε την προηγούµενη ρύθµιση ως υπεράγαν γαλαντόµα και γενναιόδωρη.
Αυτή ήταν και η εκτίµηση όλων των Βουλευτών, όλων των πτερύγων. Γνωρίζαµε τι ψηφίσαµε, γιατί εξηγούσαµε στους πολίτες
το τι ακριβώς συνεπάγεται αυτή η ρύθµιση. Και οι πολίτες γνωρίζουν τι λέει και τι συνεπάγεται αυτή η ρύθµιση. Και βάσει αυτής
της ρύθµισης έκαναν και µια διαδικασία κι έναν προγραµµατισµό
για την πληρωµή.
Ακούστηκαν πολλά από Βουλευτές της Συµπολίτευσης. Σας
λέω ότι δεν θέλω να υπερκεράσω σε χαρακτηρισµούς τους Βουλευτές, αλλά πρέπει να έχουµε συναίσθηση του τι γίνεται σήµερα
στη Βουλή.
Εγώ να εκτιµήσω και να πω ότι θελήσατε πραγµατικά ως Κυβέρνηση να βάλετε µια κόκκινη γραµµή απέναντι στην τρόικα.
Εγώ δεν θεωρώ ότι έγινε λάθος. Δεν είναι λάθος. Θελήσατε να
τεστάρετε την τρόικα. Άµα όµως παίρνετε µια τέτοια απόφαση,
την πάτε µέχρι τέλους και λέτε της τρόικας: «Ναι, πράγµατι, αυτή
η ρύθµιση την οποία ψηφίσαµε θα συνεπάγεται ένα δηµοσιονοµικό κόστος ενός δισεκατοµµυρίου, το οποίο εµείς µέσα από
συγκεκριµένες πολιτικές θα το καλύψουµε».
Γιατί δεν µπορώ να διανοηθώ ότι µία διάταξη τόσο σοβαρή, η
οποία κυοφορείτο µήνες -για να µην πω από πέρυσι- η οποία πέρασε την αξιολόγηση πολλών φορέων, πέρασε από τη δοκιµασία
και το φιλτράρισµα πολλών άλλων θεσµών, είναι δυνατόν να φτάσει εδώ και να φαίνεται να µη γνωρίζει και να διατυπώνεται και
να υπονοείται ότι ένα ολόκληρο Υπουργείο µε τόσο εξειδικευµένο προσωπικό δεν µπορεί να διαχωρίσει τις έννοιες «ληξιπρόθεσµη», «βεβαιωµένη», «εκπρόθεσµη» και ούτω καθεξής.
Είναι προφανές ότι επιδιώχθηκε από την Κυβέρνηση µια υπέρβαση της γενικότερης συµφωνίας µε την τρόικα. Σε αυτήν τη
συγκεκριµένη υπέρβασή της βρήκε συµπαραστάτες κι άλλες πτέρυγες της Βουλής, έστω και µε τη διατύπωση ενός «παρών».
Έτσι ξαφνικά απευθυνόµαστε στους πολίτες και λέµε ότι το Κοινοβούλιο µιας χώρας, που ψήφισε κάτι εν γνώσει της, έρχεται
και το παίρνει πίσω.
Κύριε Υπουργέ, απευθύνοµαι σε σας γνωρίζοντας ότι δεν
έχετε την κύρια ευθύνη όλης αυτής της διαδικασίας. Ξέρω τις
προθέσεις σας, ξέρω και τις προσπάθειες που κάνετε στο Υπουργείο και στον τοµέα σας. Είναι πραγµατικά προτιµότερο να
πούµε ότι υπερέβηµεν τα όρια της διαπραγµατευτικής µας ισχύος, παρά να αποσύρουµε µια διάταξη επικαλούµενοι «λάθος».
Πραγµατικά σας λέω, δεν είναι ό,τι καλύτερο για την ελληνική
Βουλή να πούµε ότι ήταν λάθος. Το ότι δοκιµάσαµε τις αντοχές
της διαπραγµάτευσης και είδαµε ότι ξεπεράσαµε αυτά τα όρια,
θα ήταν προτιµότερο.
Αυτό, όµως, που µου έχει κάνει εντύπωση και θέλω να το επισηµάνω είναι η Έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους,
κύριε Υπουργέ. Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους ως ο τελικός
αξιολογητής της συγκεκριµένης ρύθµισης, πάνω στην οποία στηρίζεται η δική µας τοποθέτηση, δυστυχώς, «παρέλειψε» να επισηµάνει τα αποτελέσµατα της συγκεκριµένης ρύθµισης.
Ποιες θα είναι οι συνέπειες στον κρατικό προϋπολογισµό; Το
µόνο που επισηµαίνει είναι ότι δεν ξέρουµε ποια θα είναι η επίπτωση ή η πιθανή µείωση εξόδων από το 20%, το 100% της µείωσης των προσαυξήσεων, των προστίµων και ούτω καθεξής. Το
πάρα πολύ απλό θα ήταν να εξηγήσει και να πει ότι, βάσει του
αριθµού των αιτήσεων για ρύθµιση και πότε θα γίνει ρύθµιση,
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µπορεί να υποστεί µια µείωση ο προϋπολογισµός. Ποια θα είναι
αυτή; Δεν µπορούµε να την εκτιµήσουµε. Εξαρτάται από τον
αριθµό.
Ας είµαστε, λοιπόν, πιο ξεκάθαροι σε τόσο κρίσιµα θέµατα,
γιατί ξέρετε, εκτός των άλλων δεν υπάρχει χειρότερη συνθήκη
σε µια τόσο κρίσιµη στιγµή για τον τόπο και για τη χώρα απ’ όταν
το πολιτικό σύστηµα και η Κυβέρνηση εκπέµπουν προς τους πολίτες µηνύµατα αφερεγγυότητας, επιπολαιότητας, προχειρότητας, τσαπατσουλιάς και γενικώς ότι είναι κατώτεροι των περιστάσεων σε σχέση µε αυτά τα σοβαρά ζητήµατα.
Δεύτερο θέµα: Κύριε Υπουργέ της Ανάπτυξης, τοποθετηθήκαµε αναλυτικά για την πρόταση που φέρνετε για τα κόκκινα δάνεια και είπαµε «ναι» όσον αφορά τη ρύθµιση, επισηµαίνοντας
ότι ο τρόπος που εφαρµόζεται, εκτός από αυτούς που πράγµατι
έχουν ανάγκη τη ρύθµιση αυτή, δυστυχώς, θα περιλάβει και αετονύχηδες και επιτήδειους, οι οποίοι, έχοντας αυτό που λέµε
«εσωτερική ενηµέρωση», φρόντισαν να ενταχθούν στη σωρεία
των κόκκινων δανείων, προκειµένου να τύχουν ευνοϊκής µεταχείρισης. Αναφέροµαι σε επαγγελµατίες, επιχειρηµατίες, οι οποίοι
έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν, αλλά αυτή τη στιγµή παριστάνουν τους αδύναµους, τους ανήµπορους. Αυτή είναι παλιά
τακτική για τη χώρα µας. Το ζητούµενο είναι πώς η ελληνική πολιτεία αυτούς θα τους τσιµπήσει και θα υποστούν τις συνέπειες.
Σήµερα αντιπροσωπεία της Δηµοκρατικής Αριστεράς επισκεφθήκαµε τον κ. Στουρνάρα. Αξίζει τον κόπο να το ακούσετε αυτό,
κύριε Υπουργέ. Του επαναλάβαµε τη θέση που διατύπωσε ο
Φώτης Κουβέλης προχθές από εδώ, από το Βήµα της Βουλής:
Να ακολουθήσουµε την τακτική και τη µέθοδο που ακολουθούν
για τέτοιες περιπτώσεις στην Ιρλανδία, όπου υπάρχει θεσµός
διαµεσολάβησης µεταξύ τραπεζών και επιχειρηµατιών. Το κρίσιµο ζήτηµα είναι το ζήτηµα της βιωσιµότητας. Καλούνται οι χρηµατοδοτικοί φορείς, οι πιστωτικοί φορείς να αξιολογήσουν τη
βιωσιµότητας µιας επιχείρησης. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι
η αξιολόγηση αυτή επί του δανείου, ουσιαστικά γι’ αυτή την επιχείρηση συνιστά dead line, νεκρή γραµµή.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε.
Η απόφαση αυτή θα ακολουθεί την επιχείρηση εσαεί και στη
χρηµατοδότησή της και στη συµπεριφορά του δηµοσίου και των
ασφαλιστικών ταµείων απέναντί της.
Είναι δυνατόν µια τέτοια απόφαση ενός στελέχους µιας επιχείρησης ουσιαστικά να καταστρέψει µια επιχείρηση στην περίπτωση -εγώ δεν θα πω κατά κανόνα- που θα παρεισφρήσει µια
πελατειακή σχέση ή µια πολιτική απόφαση;
Πρόκειται για έναν ενδιάµεσο φορέα, λοιπόν, όπως ισχύει στην
Ιρλανδία, που θα αποτελείται από εκπρόσωπο της κεντρικής τράπεζας, των επιµελητηρίων, καθηγητών οικονοµικών πανεπιστηµίων, που θα αξιολογεί τη βιωσιµότητα και θα επιβάλλει, αν
θέλετε, και στις τράπεζες την άποψή του.
Υπάρχει ένα κενό στη ρύθµισή σας. Εκεί που λέτε «ποια δάνεια δεν εντάσσονται στη ρύθµιση» λέτε «αυτοί που απάτησαν
το ελληνικό δηµόσιο, τα ασφαλιστικά ταµεία». Αυτούς που απάτησαν και συνεργάστηκαν µε τράπεζες, που πήραν δάνεια και
αυτά τα δάνεια τα µετέτρεψαν σε ιδιωτικό πλουτισµό και είναι
«παρκαρισµένα» σε κάποιους φορολογικούς παραδείσους πώς
θα τους µεταχειριστείτε και γιατί δεν κάνετε ειδική αναφορά
µέσα στη ρύθµισή σας;
Κλείνω µε το εξής. Κύριε Υπουργέ της Δικαιοσύνης, δεν µου
δώσατε απάντηση σε ένα θέµα της πρωτολογίας µου, που σας
ανέφερα, για το ποια µέτρα έχει λάβει η ελληνική πολιτεία σε
σχέση µε τη µεγάλη έρευνα που διεξάγεται αυτή τη στιγµή στην
Ελβετία, σύµφωνα µε δηµοσιεύµατα που καταγράφηκαν σε κάποια µόνο µέσα ενηµέρωσης και όχι σε όλα -το λέω προκειµένου
να υπερτονίσω αυτή την αναφορά µου- και που αναφέρεται σε
όλη την ελίτ τη χρηµατοπιστωτική, σε εκδότες, εφοπλιστές και
πολιτικούς της χώρας.
Είναι το µεγαλύτερο στοίχηµα για την αξιοπιστία του πολιτικού

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

συστήµατος. Ουαί και αλίµονο, αν υπονοηθεί από τους πολίτες
και από την κοινωνία ότι σε αυτή την έρευνα η χώρα δεν παρεµβαίνει µε όλο το «οπλοστάσιό» της και µε όσα µέτρα και µέσα
διαθέτει το κράτος δικαίου µας!
Ευχαριστώ πολύ.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Κυρία Πρόεδρε, θα
ήθελα να κάνω µια παρέµβαση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Παρακαλώ,
κύριε Υπουργέ.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Κύριε Τσούκαλη, έχετε
δίκιο γι’ αυτό. Βεβαίως, εκτιµούµε ιδιαίτερα το ενδιαφέρον σας.
Πάντως να ξέρετε ότι, όπως είπα και προχθές, η Κυβέρνηση αυτή
δεν είναι διατεθειµένη να αφήσει να πλανάται οποιαδήποτε αµφιβολία για τη διαφάνεια στο δηµόσιο βίο και βεβαίως για τη διαφθορά.
Να είστε σίγουρος ότι η υπόθεση δεν πρόκειται να µείνει έτσι,
αλλά ακόµα δεν έχει µορφοποιηθεί η κατάσταση και, όπως ξέρετε, µερικά πράγµατα δεν µπορεί να λέγονται. Υπάρχει και η
µυστικότητα της προδικασίας.
Πιστεύω ότι όταν προχωρήσει και σε κάποιο στάδιο που θα κάνετε κάποια ερώτηση, θα µπορέσω να σας απαντήσω, αλλά ας
προχωρήσουν λίγο τα πράγµατα.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Ας ξεκινήσει µια προκαταρκτική.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Τον λόγο έχει
η κ. Κουντουρά, Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπος των Ανεξαρτήτων
Ελλήνων.
ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κύριοι συνάδελφοι, εξετάζουµε αυτές τις ηµέρες το νοµοσχέδιο που µας φέρατε, µια τριπλή εναρµόνιση ως
προς την αναγνώριση και εκτέλεση ποινικών αποφάσεων µεταξύ
των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο θα µπορούσε
από µόνο του να γίνει αποδεκτό.
Δυστυχώς, όµως, κατά τη γνωστή τακτική που ακολουθείτε, το
στολίσατε µε όλες αυτές τις τροπολογίες «εξπρές» για διάφορες
χρήσεις, για επικοινωνιακούς και εκλογικούς στόχους, ακολουθώντας τις απαιτήσεις των δανειστών-εντολέων σας.
Με κάνετε να αναρωτηθώ πραγµατικά, χρησιµοποιώντας τα
λόγια του αείµνηστου πολιτικού ανδρός Κωνσταντίνου Καραµανλή, «ποιος κυβερνά τελικά αυτό τον τόπο»; Τα λόγια αυτά ειπώθηκαν σε µια εποχή σκοτεινή, το 1963, αλλά ταιριάζουν απόλυτα και σήµερα.
Με τις εντολές που ακολουθείτε πιστά από την τρόικα φέρνοντας καθηµερινά τη δυστυχία στον ελληνικό λαό. Φέρνετε τροπολογίες οι οποίες, ενώ θα µπορούσαν να συζητηθούν µέσα στις
επιτροπές, έρχονται «εξπρές». Και αυτό τι αποτέλεσµα έχει; Να
γίνονται τεράστια λάθη -δείτε τον ΕΝΦΙΑ, δείτε τώρα τις εκατό
δόσεις- να ρίχνετε τις ευθύνες στους γραφειοκράτες υπαλλήλους και να φέρνετε άλλες τροπολογίες, που εδώ τις ονοµάζουµε «ντροπολογίες», και να άρετε ευθύνες ποινικές για όλους
αυτούς που έδωσαν τις εντολές.
Για µια ακόµη φορά σ’ αυτό το νοµοσχέδιο φέρνετε την τροπολογία µε τα κόκκινα δάνεια, τα αναδροµικά των ενστόλων και
των δικαστικών. Έτσι, όµως, δεν λύνετε τα προβλήµατα, αλλά
δηµιουργείτε περισσότερα προβλήµατα και εµπαίζετε τους πολίτες. Μεταφέρετε την οικονοµική εξουσία στις τράπεζες, απαξιώνετε το ελληνικό Κοινοβούλιο, αφού παραβιάζετε το Σύνταγµα και θεσµούς, όπως σας καταγγέλλουν πέντε δικαστικές ενώσεις, που καλούν όλους τους Βουλευτές να το καταψηφίσουν.
Για παράδειγµα, στην τροπολογία µε αριθµό 1978 για τα αναδροµικά, η Κυβέρνηση, αντί να εφαρµόσει πλήρως τις αποφάσεις
του Σ.τ.Ε. και του µισθοδικείου, κάνει «µερική εφαρµογή λόγω
δηµοσιονοµικού κινδύνου», όπως λέει. Με τον τρόπο αυτόν, αφ’
ενός κοροϊδεύετε τους ενδιαφερόµενους, τα Σώµατα Ασφαλείας
κ.λπ. και οι ίδιοι διαµαρτύρονται, αφ’ ετέρου εµφανίζετε τη δικαστική εξουσία περιττή, αν οι αποφάσεις της δεν συµβαδίζουν µε
τις οικονοµικές οδηγίες της τρόικας.
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Φέρνετε και άλλες τροπολογίες, που η συγκυβέρνηση ψηφίζει
µέσα µία νύχτα. Και αναφέροµαι σ’ αυτήν την τροπολογία των
εκατό δόσεων.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Πού το είδατε, να το
διαβάσω;
ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ: Σε τι πράγµα αναφέρεστε, κύριε
Υπουργέ; Για τους δικαστικούς που καλούν τους Βουλευτές να
καταψηφίσουν;
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Πού τα λέει αυτά;
ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ: Μα, έστειλαν επιστολή και µας είπαν
ότι δεν µπορεί να µην εφαρµόζονται οι δικαστικές αποφάσεις και
να είναι περιττή η δικαιοσύνη, τη στιγµή που εσείς φέρνετε µία
ρύθµιση να πληρωθεί το 50% και σε τριάντα έξι δόσεις. Δεν
εφαρµόζετε τις δικαστικές αποφάσεις. Είναι απλό. Πού πρέπει
να το πει;
Φέρατε πριν από µία εβδοµάδα µία τροπολογία για τις εκατό
δόσεις, έρχεστε τώρα και φέρνετε τροπολογία στην τροπολογία,
µε την οποία εξαιρείτε τις οφειλές ΕΝΦΙΑ και τον φόρο εισοδήµατος, επειδή η τρόικα έστειλε ένα e-mail και είπε να µην το κάνετε. Αν είδατε, στην εισήγησή µου είπα «ποιος κυβερνά αυτή τη
χώρα;». εκεί µένω λοιπόν.
Η νοµοθετική λειτουργία του ελληνικού Κοινοβουλίου µάλλον
είναι και αυτή περιττή. Λειτουργείτε εκτελώντας όλες αυτές τις
εντολές που παίρνετε πιστά και στο όνοµα µιας δηµοσιονοµικής
εξυγίανσης, µιας ευηµερίας αριθµών, για να δοκιµαστούν οικονοµικά µοντέλα που, όπως φαίνεται εκ του αποτελέσµατος τελικά, δεν µπορούν να εφαρµοστούν στην ελληνική οικονοµία.
Κυρίως, όµως, αν ικανοποιείτε ντόπια και ξένα συµφέροντα και
εξαθλιώνετε έναν ολόκληρο λαό, υποθηκεύετε τη χώρα µας και
το µέλλον των παιδιών µας.
Να αναφερθώ στην τροπολογία για τα κόκκινα δάνεια παραδείγµατος χάριν, µε την οποία οδηγείτε στην εξόντωση ιδιώτες
και επιχειρηµατίες, ιδιαίτερα τους µικροµεσαίους. Τι κάνετε; Για
πρώτη φορά φέρνετε την οικογενειακή ευθύνη, τη συλλογική ευθύνη, ακόµα και των συγγενών, µε τον προϋπολογισµό στην περιουσία των εµπόρων όλων των περιουσιακών στοιχείων των
συγγενών πρώτου βαθµού, εγγυητών, συνοφειλετών. Κάνετε
ρύθµιση που ακυρώνει το όποιο κούρεµα χρέους και αιχµαλωτίζει –γιατί αυτή είναι η σωστή λέξη- τους ήδη αδύναµους οικονοµικά οφειλέτες. Έτσι, αφήνετε στην ευχέρεια των τραπεζών την
πλήρη διαχείριση της οικογενειακής περιουσίας των οφειλετών.
Δίνετε τη δυνατότητα στις τράπεζες να αποφασίζουν, να εκβιάζουν µε τον εκπλειστηριασµό των υπέγγυων περιουσιακών στοιχείων των εµπόρων.
Οι Ανεξάρτητοι Έλληνες έχουµε καταθέσει µία τροπολογία, τη
µε αριθµό 1963, και σας καλώ να κάνετε αυτή δεκτή. Είναι πιο
δίκαιη. Μάλλον είναι απόλυτα δίκαιη, γιατί διευθετεί το συνολικό
πρόβληµα µε τα κόκκινα δάνεια και είναι το κύριο και πιο σηµαντικό στοιχείο της πρότασής µας, ότι σε καµµία περίπτωση η
πρώτη κατοικία δεν κατάσχεται από τραπεζικά χρέη. Προστατεύουµε την ιδιοκτησία του Έλληνα πολίτη, εντάσσουµε στην
προστασία και τους εµπόρους για τα τραπεζικά τους χρέη και
ζητάµε ρύθµιση των δανείων µε κανόνες, στη βάση συγκεκριµένων κριτηρίων, όπως είναι το πιο βασικό, το εισόδηµα του υπόχρεου και µε στόχο την προστασία του ανθρώπου και της επιχειρηµατικότητας και όχι του χρήµατος.
Καταθέσαµε, επίσης, την τροπολογία µε αριθµό 1977 για την
αποζηµίωση των µικροοµολογιούχων. Γιατί δεν την κάνετε δεκτή;
Είναι µία τροπολογία, η οποία θα σώσει αυτούς που καταστρέψατε οικονοµικά, δεκαπέντε χιλιάδες συµπολίτες µας, που σας
εµπιστεύθηκαν και µε το υστέρηµά τους αγόρασαν τίτλους ελληνικού δηµοσίου, τους οποίους ο κ. Βενιζέλος κούρεψε µε το
PSI.
Και ο τρόπος που έγινε αυτό το κούρεµα, οι ίδιοι -και πολλοί
από τους συγκυβερνώντες- το ονοµάσατε κλοπή.
Σας καλούµε για άλλη µια φορά να δεχθείτε αυτή την τροπο-
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λογία, να αποζηµιωθούν οι οµολογιούχοι. Διότι µε αυτή παρέχεται η δυνατότητα στα φυσικά πρόσωπα που έλαβαν ή επένδυσαν
-γιατί στα νοµικά έχετε κάνει κάποιες ρυθµίσεις- σε οµόλογα του
ελληνικού δηµοσίου να πληρώσουν µε το 80% της ακούρευτης
αξίας τους υποχρεώσεις προς το δηµόσιο, όπως το ΕΝΦΙΑ, εφορία, ασφαλιστικά ταµεία.
Αυτοί οι άνθρωποι σήµερα στραγγαλίζονται. Γιατί να µην µπορούν, παραδείγµατος χάριν, µε αυτό το οµόλογο, αφού θα το κόψετε σε κοµµάτια, µε 500 ευρώ, µε 1.000 ευρώ, να πληρώσουν
τις υποχρεώσεις τους προς το δηµόσιο;
Οι Ανεξάρτητοι Έλληνες δεν µπορούµε να συµφωνήσουµε σε
αυτή την κοροϊδία των Ελλήνων πολιτών και να δεχθούµε να λειτουργούµε µε εντολές της τρόικας.
Όπως αποκάλυψε στο βιβλίο του ο Αµερικανός πρώην Υπουργός Οικονοµικών, Τίµοθι Γκάιτνερ, οι Ευρωπαίοι «άγγελοι» το
2010 θέλησαν να µας πατήσουν στον λαιµό και να συντρίψουν
τους άσωτους και ψεύτες Έλληνες.
Και εσείς, κύριοι της συγκυβέρνησης, υλοποιείτε τα σχέδιά
τους. Η συγκυβέρνηση, µε τις υπαναχωρήσεις της, δέχεται τον
πλήρη εξευτελισµό του ελληνικού Κοινοβουλίου και των Βουλευτών. Δέχεστε αυτή η χώρα να είναι µειωµένης εθνικής κυριαρχίας, ο Πρωθυπουργός να είναι υπό επιτροπεία φυσικά της
τρόικας -η οποία όλο φεύγει αλλά όλο είναι εδώ- και να µας δίνει
εντολές και µέσω fax και µέσω e-mail και µέσω τηλεφώνων για
το πώς θα κυβερνηθεί αυτή η χώρα.
Κύριε Υπουργέ, και ο κ. Προκόπης Παυλόπουλος αλλά και εγώ
κατ’ ιδίαν σας έχω επανειληµµένως ζητήσει αυτή την «κακοµοίρα» τη ρύθµιση.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Θα το κάνουµε.
ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ: Θα το κάνετε. Μα, µου το λέτε από πέρυσι τον Νοέµβριο ότι θα το κάνετε. Ξέρετε τι έχουµε σήµερα;
Νοέµβριο του 2014. Τι θα το κάνετε; Αφού η ρύθµιση είναι έτοιµη
γι’ αυτούς οι οποίοι έχουν αντικειµενική αδυναµία πληρωµής. Καταστράφηκαν οι άνθρωποι. Είναι δυνατόν να τους πηγαίνετε
µέσα; Είναι δυνατόν να τους κυνηγάτε ποινικά; Δεν µπορείτε να
έχετε τους ελεγκτικούς µηχανισµούς να ξεχωρίσετε ποιοι είναι
οι κλέφτες, ποιοι είναι οι φοροφυγάδες και ποιοι είναι αυτοί οι
οποίοι καταστράφηκαν; Είναι νοικοκύρηδες οι οποίοι είτε πάνε
και δίνουν τέλος στη ζωή τους είτε πάνε φυλακή είτε δεν µπορούν να ζήσουν µε αξιοπρέπεια. Φέρτε τη ρύθµιση!
Δεν χρειαζόµαστε άλλη λιτότητα και ανακύκλωση δανεισµού.
Χρειαζόµαστε µέτρα ανάπτυξης και ενίσχυσης της µικροµεσαίας
επιχειρηµατικότητας. Χρειαζόµαστε λύσεις παραγωγής υγιούς
χρήµατος και όχι λογιστικές ή µακροοικονοµικές αλχηµείες για
τέρψη των αγορών. Χρειάζεται διαπραγµάτευση και αντίδραση.
Αγαπητοί συνάδελφοι, χρειαζόµαστε αλλαγή πολιτικής. Και
την κατεύθυνση αυτή θα πρέπει να την ορίσει άµεσα ο λαός. Οι
Ανεξάρτητοι Έλληνες δεν µπορούµε να δεχθούµε το περιεχόµενο αυτών των νοµοθετηµάτων όπως είναι, ούτε και µε τον
τρόπο µε τον οποίο τα φέρνετε. Δηλώνουµε «παρών» στο συγκεκριµένο νοµοσχέδιο.
Σας εκλιπαρούµε, για µια φορά, µην το δείτε σαν Κυβέρνηση
και Αντιπολίτευση. Δείτε τι είναι σωστό για τον ελληνικό λαό. Αν
κάτι καλό φέρνουµε εµείς, φέρτε το να το συζητήσουµε, να το
δούµε, αφού το δικό σας δεν είναι καλό και είναι πρόχειρο. Και
όσους νόµους έχετε φέρει µε τέτοια προχειρότητα, είναι ανεφάρµοστοι, είναι αναποτελεσµατικοί, είναι για λίγους, έχουν προαπαιτούµενα και περιορισµούς που δεν µπορεί κανένας να
ενταχθεί τελικά. Γιατί εµπαίζετε τον ελληνικό λαό;
Σας παρακαλώ πάρα πολύ και παρακαλώ και τους συναδέλφους Βουλευτές, µη βγαίνετε και λέτε στα παράθυρα για ψηφοθηρία, «δεν ψηφίζουµε αυτό, δεν ψηφίζουµε το άλλο» και
έρχεστε εδώ και ψηφίζετε τα πάντα.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Τον λόγο έχει
ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών κ. Σταϊκούρας.
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ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Άκουσα µε ιδιαίτερη προσοχή τις τοποθετήσεις των συναδέλφων και των εισηγητών των κοµµάτων.
Θα ήθελα, όµως, να τοποθετηθώ για µισό λεπτό, διότι ακούστηκαν και κάποιες, κατά την εκτίµησή µου, υπερβολικές και
άστοχες εκφράσεις, όπως «εντολές της τρόικας», «εξευτελισµός
του ελληνικού Κοινοβουλίου», «ποιος κυβερνά αυτή τη χώρα;».
ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ: Απόλυτα, κύριε Υπουργέ. Απόλυτα!
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Στην κατάληξη της τοποθέτησής σας είπατε ότι οι ρυθµίσεις είναι για λίγους. Πριν από λίγο ο κ. Τσούκαλης απάντησε
ότι η διάταξη για τις φορολογικές και ασφαλιστικές ρυθµίσεις
ήταν ιδιαίτερα γαλαντόµος και ιδιαίτερα γενναιόδωρη. Άρα πώς
είναι δυνατόν να είναι για λίγους, όταν άλλα κόµµατα της Αντιπολίτευσης ισχυρίζονται ότι υπερψήφισαν πρόσφατα τη διάταξη
γιατί ήταν ιδιαίτερα γενναιόδωρη;
Ως προς την ουσία του ερωτήµατος: Η Κυβέρνηση έχει αναλάβει πλήθος νοµοθετικών πρωτοβουλιών, στις οποίες η τρόικα
είχε και έχει διαφορετικές εκτιµήσεις.
Εξηγούµαι και έχω τοποθετηθεί σε αυτήν την Αίθουσα: Η µείωση του ΦΠΑ στην εστίαση, πριν από περίπου ενάµιση χρόνο,
και η διατήρηση του µειωµένου ΦΠΑ στην εστίαση και το 2015,
στηρίζεται σε διαφορετικές εκτιµήσεις ηµών και της τρόικας. Ψηφίστηκε και υλοποιείται εδώ και ενάµιση χρόνο.
Η µείωση κατά 30% του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρµανσης ψηφίστηκε παρά το γεγονός ότι οι εκτιµήσεις
οι δικές µας και της τρόικας είναι διαφορετικές. Μάλιστα, από
πέρυσι ψηφίστηκαν και διατηρούνται φέτος τα διευρυµένα κριτήρια χορήγησης του επιδόµατος αυτού. Και πάλι οι εκτιµήσεις
ήταν διαφορετικές.
Τρίτον, η καταβολή κοινωνικού µερίσµατος φέτος ύψους 480
εκατοµµυρίων δεν ήταν στον προϋπολογισµό. Όταν συζητούσαµε πριν από έναν χρόνο, ουδείς εδώ µέσα υποστήριζε ότι θα
µπορέσει η Κυβέρνηση να µοιράσει 480 εκατοµµύρια.
Τέταρτον, οι περισσότεροι υποστήριζαν ότι δεν θα βρούµε
λεφτά για να δώσουµε αυτήν τη µερική, αλλά σηµαντική αύξηση
στις αποδοχές των στελεχών των Ενόπλων Δυνάµεων, των Σωµάτων Ασφαλείας και των δικαστών. Δεν ήταν στον περσινό προϋπολογισµό.
Και, τέλος, ουδείς πίστευε ότι θα µπορέσουµε να βελτιώσουµε
το πλαίσιο ρυθµίσεων φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων. Και εδώ είναι η ουσία του θέµατος. Επί της ουσίας του θέµατος, όµως, πολλοί συνάδελφοι δεν τοποθετήθηκαν.
Η ουσία του θέµατος είναι ότι τα χαρακτηριστικά της ρύθµισης
δεν αλλάζουν. Έχουµε διαφορετικές εκτιµήσεις, αλλά τα χαρακτηριστικά της ρύθµισης δεν αλλάζουν. Ο αριθµός των δόσεων
δεν αλλάζει. Το µειωµένο επιτόκιο δεν αλλάζει. Η χαλάρωση των
προϋποθέσεων δεν αλλάζει. Ο αριθµός των δικαιούχων για υπαγωγή στη ρύθµιση ληξιπρόθεσµων οφειλών µέχρι τέλος Σεπτεµβρίου του 2014, δεν αλλάζει, δηλαδή το 97% των ανθρώπων που
τότε είχαν οφειλές. Αυτή είναι η αλήθεια και αυτή είναι η ουσία.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Τον λόγο έχει
ο κ. Καραθανασόπουλος, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του
ΚΚΕ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Η Κυβέρνηση –όχι µόνο οι Υπουργοί, αλλά και οι Βουλευτές
της συγκυβέρνησης- κάνει µια φιλότιµη προσπάθεια να αποδείξει
ότι τα µέτρα, που µε διάφορες τροπολογίες φέρνει η Κυβέρνηση,
αποτελούν µέτρα ανακούφισης και ότι, τέλος πάντων, οι θυσίες
του λαού αρχίζουν και πιάνουν τόπο. Όµως, η πραγµατικότητα
είναι τελείως διαφορετική. Δεν έχουµε µέτρα ανακούφισης, αλλά
απλά και µόνο έχουµε µία επιβεβαίωση του χαρακτήρα της ταξικής πολιτικής της Κυβέρνησης.
Να φέρω ένα παράδειγµα: Η ρύθµιση, όπως την αποκαλεί η
Κυβέρνηση, για την αντιµετώπιση των κόκκινων δανείων, τι ρύθµιση είναι; Είναι µια τραπεζοκεντρική ρύθµιση, µια ρύθµιση που
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διευκολύνει και την εξυγίανση του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, αλλά και τη µεγέθυνση των επιχειρήσεων, διευκολύνει και
θωρακίζει τις επιχειρήσεις στον ανταγωνισµό και στην κερδοφορία τους. Γι’ αυτό ακριβώς και η µαγική λέξη της ρύθµισης δεν
είναι η αντιµετώπιση των υπερχρεωµένων έστω επιχειρήσεων,
αλλά είναι η βιωσιµότητα των επιχειρήσεων.
Το λέµε αυτό, γιατί µέσα απ’ αυτήν τη διαδικασία, µέσα απ’
αυτήν τη ρύθµιση τι κάνει η Κυβέρνηση; Αφ’ ενός µεν εξυγιαίνει
το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα από τα µη εξυπηρετούµενα δάνεια, δηλαδή, εξυγιαίνει το χαρτοφυλάκιο των τραπεζών και αφ’
ετέρου διευκολύνει τη συγκέντρωση του κεφαλαίου στο όνοµα
της βιώσιµης επιχείρησης.
Απ’ αυτήν την άποψη, εµείς λέµε καθαρά ότι ωφεληµένοι δεν
πρόκειται να βγουν οι επαγγελµατίες, οι αυτοαπασχολούµενοι ή
και µικρές, αν το θέλετε, επιχειρήσεις που είναι υπερχρεωµένες
στην τράπεζα.
Αποτελεί και χλευασµό, αν θέλετε, να µιλάτε -από τη συγκυβέρνηση τουλάχιστον ή από τα κόµµατα που στηρίζουν τη συγκυβέρνηση- στο όνοµα της µικροµεσαίας επιχείρησης ως ραχοκοκαλιά του συστήµατος, όταν αυτούς µε τη φορολογική πολιτική, µε την ασφαλιστική πολιτική, µε το άνοιγµα των λεγόµενων
«κλειστών επαγγελµάτων» και µε µια σειρά άλλα µέτρα τους
έχετε οδηγήσει στη βίαιη εκτόπιση από την αγορά.
Απ’ αυτήν την άποψη, δεν πρόκειται να βγουν ωφεληµένοι οι
πολύ µικροί. Διότι αν κάποιος έχει κλείσει την επιχείρηση την
οποία είχε, το µαγαζί το οποίο είχε, σταµάτησε να ασκεί το επάγγελµα, γιατί δεν µπόρεσε να τα φέρει βόλτα, αυτός παραµένει
υπερχρεωµένος. Καµµία απολύτως ρύθµιση, καµµία µέριµνα γι’
αυτόν. Και όσοι, όµως, απ’ αυτούς τους µικρούς µπουν στη ρύθµιση, τι έχουµε; Έχουµε λεόντειες προϋποθέσεις µε βάση την
ισχύ του Κώδικα Δεοντολογίας της Τράπεζας της Ελλάδας.
Έτσι, λοιπόν, θα είναι δέσµιοι των τραπεζών για όλο το διάστηµα µέχρι να αποπληρώσουν το δάνειο -και βεβαίως θα δανειστούν και οι παλιοί- και αν δεν ανταποκριθούν στις απαιτήσεις
της νέας ρύθµισης, τότε τα χάνουν όλα τα προηγούµενα και µάλιστα κινδυνεύουν να χάσουν και την περιουσία τους, να εκποιηθεί και η ακίνητη περιουσία την οποία, λέτε, θα τη βάλουν ως
υποθήκη, ως υποσηµείωση.
Αν, µάλιστα, κάτι είναι πολύ πιο αποκαλυπτικό για το ποιος
είναι αυτός ο οποίος ωφελείται, είναι αυτό που είπε, αν δεν κάνω
λάθος, ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας:
«Σώσαµε τις τράπεζες, τώρα οι τράπεζες πρέπει να σώσουν και
τις επιχειρήσεις».
Οι τράπεζες θα τις σώσουν; Οι τράπεζες, δηλαδή, θα πληρώσουν τη ζηµιά; Σοβαρολογείτε; Μιλάτε σοβαρά; Δηλαδή το όποιο
κούρεµα των δανείων γίνει, θα το επωµιστούν οι τράπεζες ή θα
κληθεί να το πληρώσει ο φορολογούµενος, από τη στιγµή που
υπάρχει σαφής, ρητή διάταξη µέσα ότι όποια ζηµιά καταγράφουν οι τράπεζες από τη συγκεκριµένη ρύθµιση θα µπορέσουν
να την εκπέσουν σε δεκαπέντε ισόποσες δόσεις; Τι σηµαίνει
αυτό; Μικρότερα φορολογικά έσοδα. Και στο πλαίσιο της δηµοσιονοµικής πειθαρχίας για να καλυφθεί αυτό το κενό των λιγότερων φορολογικών εσόδων, θα κληθούν να το πληρώσουν τα
µόνιµα υποζύγια, τα λαϊκά στρώµατα.
Άρα οι φορολογούµενοι θα κληθούν να σώσουν τις τράπεζες
αλλά και τη βιωσιµότητα των επιχειρήσεων για µια ακόµα φορά.
Να γιατί είναι ταξική η ρύθµιση.
Από αυτή την άποψη, δεν µας κάνει εντύπωση η κριτική των
υπόλοιπων κοµµάτων, των κοµµάτων που δρουν µέσα στο πλαίσιο του συστήµατος, που εξωραΐζουν το σύστηµα. Για τι σας κατηγορούν; Ότι φέρνετε µε καθυστέρηση τη ρύθµιση αυτή και,
τέλος πάντων, ποιος θα κρίνει τη βιωσιµότητα, αν θα την κρίνει
η τράπεζα ή µία τριµελής επιτροπή. Αυτό είναι το ζήτηµα;
Γιατί δεν κάνουν διαφορετικού είδους κριτική; Διότι ακριβώς
µε τις προτάσεις που έχουν καταθέσει, είτε ο ΣΥΡΙΖΑ είτε οι Ανεξάρτητοι Έλληνες, αγωνιούν και αυτοί για την εξυγίανση του
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος. Έχετε κοινή αγωνία και Κυβέρνηση και Αξιωµατική Αντιπολίτευση και Ανεξάρτητοι Έλληνες, για
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το πώς θα εξυγιανθεί το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα, µετατρέποντας ουσιαστικά αυτούς οι οποίοι έχουν δανειστεί σε οµήρους
των τραπεζών. Σε οµήρους τους µετατρέπετε, όταν λέτε ότι θα
παραταθεί η αποπληρωµή των δανείων για δέκα, δεκαπέντε, είκοσι χρόνια. Έχουν να χάσουν τίποτα οι τράπεζες; Τα δάνειά
τους θα εξυπηρετούνται, θα µετατραπούν, δηλαδή, σε εξυπηρετούµενα δάνεια και ταυτόχρονα ο δανειολήπτης θα πληρώσει
έναν σκασµό τόκους για να µπορέσει µετά από δεκαπέντε, είκοσι
χρόνια να αποπληρώσει το δάνειό του.
Άρα οι τράπεζες θα παραµείνουν ωφεληµένες.
Γιατί η κριτική είναι αυτή; Διότι βρίσκεστε στην ίδια όχθη, στην
αγωνία, δηλαδή, για το πώς θα σωθούν οι επιχειρηµατικοί όµιλοι,
πώς θα επιτευχθεί η καπιταλιστική ανάπτυξη, που η καπιταλιστική
ανάπτυξη έχει ως προϋπόθεση έναν φθηνό εργαζόµενο χωρίς
συγκροτηµένα δικαιώµατα. Προϋποθέτει την εκµετάλλευση του
εργαζοµένου, προϋποθέτει το ξεκλήρισµα των επαγγελµατιών,
των αυτοαπασχολούµενων, της φτωχοµεσαίας αγροτιάς, στο
όνοµα της δράσης των µονοπωλιακών οµίλων.
Γι’ αυτόν, ακριβώς, τον λόγο κι η αντιπαράθεση που γίνεται
είναι αποπροσανατολιστική, κατά τη γνώµη µας, για τον λαό.
Προσπαθεί και η Κυβέρνηση από τη µια µεριά, αλλά και η Αξιωµατική Αντιπολίτευση από την άλλη, να εγκλωβίσει και να ενσωµατώσει τη λαϊκή δυσαρέσκεια σε ανώδυνες για το σύστηµα
λύσεις. Γιατί και η δική σας λύση για τις υπερχρεωµένες επιχειρήσεις ή αύριο η λύση που θα φέρετε για τα υπερχρεωµένα νοικοκυριά µε τη λύση την οποία προτείνουν, είναι ίδια. Έχει κοινό
πυρήνα, κοινή αφετηρία.
Αντίθετα, η πρόταση του ΚΚΕ βρίσκεται στην απέναντι όχθη.
Γιατί µε την πρότασή µας αµφισβητούµε το ίδιο το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα, που αποτελεί τον πυρήνα, την καρδιά του κεφαλαιοκρατικού συστήµατος. Και γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο
προσφέρει επί της ουσίας ανακούφιση στα υπερχρεωµένα νοικοκυριά.
Για τι µιλάµε στην πρότασή µας αυτή; Μιλάµε για κούρεµα,
διαγραφή των τόκων, διαγραφή των πανωτοκίων και του ανατοκισµού που έχει γίνει, για κούρεµα του αρχικού κεφαλαίου έως
50%, για όσους παραµένουν άνεργοι να µην πληρώνουν για όσο
διάστηµα θα είναι άνεργοι χωρίς αυτό να γεννάει τόκους και καθορισµό για το υπόλοιπο που θα µείνει σταθερού επιτοκίου, 1,5%
για τα νοικοκυριά και 2% για τους αυτοαπασχολούµενους και
τους φτωχούς αγρότες. Και, βεβαίως, σταµάτηµα οποιονδήποτε
διώξεων.
Να, λοιπόν, πώς είναι εντελώς διαφορετική η πρόταση του
ΚΚΕ, που απαντά επί της ουσίας στις ανάγκες των υπερχρεωµένων νοικοκυριών, των υπερχρεωµένων επαγγελµατιών και αγροτών και όχι στις ανάγκες της βιωσιµότητας των επιχειρηµατικών
οµίλων και του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος.
Η ίδια λογική βρίσκεται στον πυρήνα της υπόθεσης για τις ληξιπρόθεσµες οφειλές, που ξαναήρθε πάλι στην κουβέντα. Ποια
ήταν η κριτική που έκανε τότε το ΚΚΕ πριν από δύο εβδοµάδες;
Ότι είναι µία ρύθµιση που, αντί να ανακουφίζει αυτούς που χρωστούν στην εφορία και στα ασφαλιστικά ταµεία, επιδιώκει πώς
αυτόν τον κόσµο, τα λαϊκά στρώµατα, θα τους βάλει στο τρόκολο, δηλαδή πώς θα τους εξαναγκάσει να πληρώσουν αυτά τα
οποία χρωστούν, για να µειωθούν οι ληξιπρόθεσµες οφειλές, µετατρέποντάς τους σε οµήρους είτε της εφορίας είτε των ασφαλιστικών ταµείων για επτά, οκτώ ή και δέκα χρόνια, εφόσον
µπουν στη ρύθµιση για µέχρι εκατό δόσεις.
Ποια θα ήταν η πραγµατική ανακούφιση σε αυτούς που είναι
υπερχρεωµένοι; Να κουρευτούν τα χρέη τα οποία έχουν προς
την εφορία. Δηλαδή, δεν καταλαβαίνω, τα χαράτσια πρέπει να
τα νοµιµοποιήσει και να τα αποδεχθεί ο λαός; Και όταν δεν µπορεί να τα πληρώσει, γιατί του µειώσατε τους µισθούς, τις συντάξεις, γιατί έµεινε ένα πολύ µεγάλο κοµµάτι του εργατικού δυναµικού άνεργο; Δεν φθάνει, λοιπόν, που από τη µία µεριά υπέστη
µία µεγάλη επίθεση και επιδείνωση της θέσης του, από την άλλη
τον υπερφορολογείτε και από πάνω και του λέτε «κοίταξε, είσαι
υπερφορολογηµένος, χρωστάς και τα µαλλιά της κεφαλής σου
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και για δέκα µε δεκαπέντε χρόνια θα είσαι όµηρος της εφορίας
και θα χορεύεις στον ρυθµό που θα δίνει ο εκάστοτε Υπουργός
Οικονοµικών µε τις όποιες ρυθµίσεις έχει». Και αυτή την ανεπαρκή, την ανάπηρη ρύθµιση έρχεστε τώρα να την συρρικνώσετε ακόµη περισσότερο, ικανοποιώντας τις απαιτήσεις της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Τι είναι όλα αυτά τα µέτρα, λοιπόν, τα οποία φέρνετε; Είναι
µέτρα τα οποία δεν αµφισβητούν –και το λέει πολύ καθαρά η αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας για την επιστροφή των αναδροµικών- τη δηµοσιονοµική πορεία της χώρας. Δεν πρέπει να
αµφισβητηθεί η δηµοσιονοµική εξυγίανση, η δηµοσιονοµική πειθαρχία. Και αυτή η µαγική φράση, η δηµοσιονοµική εξυγίανση
και πειθαρχία, δεν επιτρέπει την επιστροφή του συνόλου των
αναδροµικών, όχι µόνο στους ένστολους και τους δικαστικούς,
αλλά και στον κόσµο που του µείωσατε τους µισθούς και τις συντάξεις, που καταργήσατε τον δέκατο τρίτο και δέκατο τέταρτο
µισθό, την δέκατη τρίτη και δέκατη τέταρτη σύνταξη. Δεν επιτρέπει αυτή η δηµοσιονοµική πειθαρχία το «κούρεµα» των χρεών
προς τις εφορίες και τα ασφαλιστικά ταµεία, δεν επιτρέπει να
αποκαταστήσετε τους αποταµιευτές οµολογιούχους.
Αυτή τη δηµοσιονοµική πειθαρχία, βεβαίως, δεν την επιβάλλει
η τρόικα. Δεν είναι επιταγή της τρόικας, την επιβάλλει η ίδια η
Ευρωπαϊκή Ένωση µε τη νέα οικονοµική διακυβέρνηση και το σύστηµα το οποίο έχει καθιερώσει, το ευρωπαϊκό εξάµηνο του αυστηρού ελέγχου των προϋπολογισµών των κρατών-µελών, δηλαδή του µνηµονίου διαρκείας που ισχύει για όλα τα κράτη-µέλη
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για όλους τους λαούς, είτε φύγει
αύριο η τρόικα από την Ελλάδα είτε δεν φύγει. Όσο θα παραµένουµε εντός των τειχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόσο ο λαός
θα καλείται να πληρώνει αυτή τη δηµοσιονοµική εξυγίανση και
πειθαρχία στο όνοµα της θωράκισης της ανταγωνιστικότητας και
της κερδοφορίας των επιχειρηµατικών οµίλων.
Θυσιάζετε, λοιπόν, την ικανοποίηση των σύγχρονων και διευρυµένων λαϊκών αναγκών, µετατρέπετε τον κόσµο σε επαίτες
µέσα από το λεγόµενο ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα που τους
λέτε εσείς ή της διασφάλισης ενός κατώτερου επιπέδου διαβίωσης που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Σε επαίτες, λοιπόν, µετατρέπετε τον
κόσµο, µόνο και µόνο για να θωρακιστεί η πορεία ανάπτυξης της
καπιταλιστικής οικονοµίας και της κερδοφορίας, µόνο και µόνο
για να παραµείνουµε σταθερά στοχοπροσηλωµένοι στον ευρωµονόδροµο.
Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο και επειδή η πολιτική σας είναι
τόσο αντιλαϊκή και ταξική, θωρακίζετε το ίδιο το καπιταλιστικό
σύστηµα και την εξουσία σας απέναντι στις δίκαιες αγωνιστικές
κινητοποιήσεις των εργαζόµενων, του λαού και της νεολαίας. Και
στον πυρήνα αυτής της θωράκισης είναι η αντιδραστική λογική
του «νόµος και τάξη» απέναντι στο οργανωµένο κίνηµα, που αν
δεν το βάλετε στο τρόκολο για να το χειραγωγήσετε, για να επιλέγει απλά και µόνο ποιος θα είναι στην κυβέρνηση σήµερα ή
αύριο, το οδηγείτε στον γύψο.
Έτσι, λοιπόν, η προκλητική ενέργεια των πρυτάνεων για αναστολή της λειτουργίας των πανεπιστηµιακών ιδρυµάτων και των
σχολών ήρθε και εφαρµόστηκε µε τη συνδροµή και την επιστράτευση των ΜΑΤ, που εµπόδισαν τα µαθήµατα και τις συλλογικές
δραστηριότητες. Επιτέθηκαν τα ΜΑΤ και χτύπησαν φοιτητές και
νέους ανθρώπους.
Από αυτή την άποψη, έπιασαν τόπο πραγµατικά τα συγχαρητήρια του κ. Σαµαρά και του κ. Λοβέρδου απέναντι στον πρύτανη.
Γι’ αυτό ακριβώς το λέω. Και δεν φταίει µόνο ο πρύτανης, την
κύρια ευθύνη για αυτή την εξέλιξη την έχει η Κυβέρνηση. Γι’ αυτό
ακριβώς η αντεκπαιδευτική πολιτική, η συσσώρευση των προβληµάτων στους φοιτητές πάει χέρι-χέρι µε τον αυταρχισµό και
την καταστολή της συλλογικής δράσης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Καραθανασόπουλε, ολοκληρώστε σας παρακαλώ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ολοκληρώνω, κυρία
Πρόεδρε.
Μετατρέψατε, λοιπόν, τα πανεπιστήµια σε επιχειρήσεις και
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τώρα τα µετατρέπετε σε πανεπιστήµια-επιχειρήσεις-φυλακές.
Βεβαίως, η απάντηση η οποία πρέπει να δοθεί, δεν µπορεί να
είναι άλλη, παρά η µεγαλύτερη αποφασιστικότητα να οργανώσει
ο λαός την πάλη του, τον αγώνα του ενάντια στην ταξική πολιτική, ενάντια σε αυτούς που υποστηρίζουν τη συγκεκριµένη ταξική πολιτική, σηµαδεύοντας σωστά στην καρδιά του θηρίου και
το θηρίο είναι αυτό το σύστηµα που οδηγεί τον λαό στη φτώχεια
και την εξαθλίωση, µόνο και µόνο για να έχουν κέρδη οι καπιταλιστές και οι κεφαλαιοκράτες. Και η καλύτερη καταγγελία της
σηµερινής σας στάσης απέναντι στους φοιτητές είναι η µαζική
συµµετοχή του λαού στις εκδηλώσεις για το Πολυτεχνείο και
στην πορεία ενάντια στην Αµερικάνικη Πρεσβεία.
Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε, και για την ανοχή που µου
δείξατε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Και εµείς ευχαριστούµε, κύριε Καραθανασόπουλε.
Εισερχόµαστε τώρα στο στάδιο των δευτερολογιών των εισηγητών και των ειδικών αγορητών.
Ο κ. Ιωάννης Κεφαλογιάννης από τη Νέα Δηµοκρατία έχει τον
λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Θα κάνω εξάλλου µια µερική χρήση της δευτερολογίας µου,
καθώς κατά τη χθεσινή µου τοποθέτηση επί των άρθρων και των
τροπολογιών αναφέρθηκα στην πολύ σηµαντική ρύθµιση για τα
κόκκινα δάνεια των επιχειρήσεων, καθώς και σε εκείνη για την
αποκατάσταση των περικοπών στους ενστόλους.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όπως ανέφερα και στη χθεσινή
µου τοποθέτηση, ανάµεσα στις λοιπές διατάξεις και προβλέψεις
του υπό συζήτηση νοµοσχεδίου του Υπουργείου Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, εξετάζεται και η προτεινόµενη τροπολογία του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, µέτρα για την αντιµετώπιση των επιπτώσεων της
οικονοµικής κρίσης και την ενίσχυση της απασχόλησης, κίνητρα
για τη ρύθµιση χρεών µικρών επιχειρήσεων και επαγγελµατιών
προς χρηµατοδοτικούς φορείς και έκτακτες διαδικασίες ρύθµισης οφειλών επιχειρήσεων ή όπως αναφέρεται η τροπολογία για
τα κόκκινα δάνεια των επιχειρήσεων.
Για µια ακόµα φορά, η προσπάθεια της Κυβέρνησης για να αντιµετωπίσει χειρότερη οικονοµική κρίση της Ελλάδος εδώ και δεκαετίες, συναντά τη δηµαγωγική οργή της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, της οποίας το µοναδικό επιχείρηµα αυτή τη φορά εστιάζεται, όχι τόσο στο περιεχόµενο της παρούσας τροπολογίας για
τη ρύθµιση-ελάφρυνση των µικρών επιχειρήσεων και επαγγελµατιών, αλλά σε σχέση µε τον τρόπο που αυτή κατατέθηκε και
στον χρόνο που αυτή κατατέθηκε.
Αλήθεια, πότε και µε ποιον τρόπο θα βόλευε την Αξιωµατική
Αντιπολίτευση να γίνει η µεγαλύτερη αναδιάρθρωση ιδιωτικών
χρεών που πνίγουν την ελληνική οικονοµία, υπονοµεύοντας την
ανταγωνιστικότητά της µακροπρόθεσµα; Σε αυτού του είδους τα
επιχειρήµατα και την υποκριτική στάση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν έχουµε σκοπό να δώσουµε βάση. Ούτε και θα ανακόψει η Κυβέρνηση τη συνολική προσπάθεια των µελών της για
να λυθούν 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, αλλά και τα όρια αντοχής της κοινωνίας. Γνωρίζουµε, επίσης, ότι δεν µπορούµε να παίζουµε µε
ανεύθυνες ρητορείες, όταν πρόκειται για το µέλλον του τόπου
µας και αυτό, γιατί ο Έλληνας πολίτης θα είναι εκείνος ο οποίος
θα κληθεί να πληρώσει τα εύκολα λόγια και τις µεγάλες διακηρύξεις της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης. Και µάλιστα το έχουµε
ξαναδεί αυτό το έργο πριν µερικά χρόνια.
Στο σηµείο αυτό, θα ήθελα πολύ σύντοµα να περάσω στην
ουσία του πράγµατος και να αναφερθώ σε ορισµένες από τις
προβλέψεις της υπό συζήτησης τροπολογίας, οι οποίες χρήζουν
αναφοράς.
Βασικός στόχος της υπό συζήτηση τροπολογίας είναι η ελάφρυνση των επιχειρηµατιών και των µικρών επιχειρήσεων που
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αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της οικονοµίας µας και η ταυτόχρονη
ικανοποίηση και τακτοποίηση των εκκρεµοτήτων τους προς το
δηµόσιο, τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, στις τράπεζες
κ.ο.κ..
Με τον τρόπο αυτό 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 ταµείων και εισφορών και άλλων ασήµαντων λεπτοµερειών που η Αξιωµατική Αντιπολίτευση ξεχνά να µας πει
πώς θα τα εξασφαλίσει.
Στις διατάξεις τής ανά χείρας τροπολογίας προβλέπεται η εισαγωγή έκτακτης διαδικασίας ρύθµισης οφειλών επιχειρήσεων
µε δεσµευτική δύναµη για το σύνολο των µισθωτών, όπως προβλέπει το άρθρο 3 και εισαγωγή έκθεσης διαδικασίας ειδικής διαχείρισης νοµικών ή φυσικών προσώπων µε εµπορική δραστηριότητα, όπως προβλέπει το 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 χιλιάδες µικρές
και µικροµεσαίες επιχειρήσεις αναµένεται να λάβουν µια πολύ
σηµαντική ανάσα. Εκεί που οι ίδιοι άνθρωποι βλέπουν συνωµοσίες, τριακόσιοι πενήντα χιλιάδες συµπολιτών µας θα διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας τους.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να επισηµάνω την
προβλεπόµενη βάσει του άρθρου 21 παράγραφος 2 αύξηση του
µετοχικού κεφαλαίου του Εθνικού Ταµείου Επιχειρηµατικότητας
και Ανάπτυξης 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
στον χώρο των µικροµεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια.
Όµως, θα ήθελα να σταθώ σε µία ακόµη τροπολογία, η οποία
αφορά τον επανακαθορισµό των µηνιαίων αποδοχών και συντάξεων των στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάµεων και του ένστολου προσωπικού των Σωµάτων Ασφαλείας και την τακτοποίηση
των µισθολογικών και συνταξιοδοτικών εκκρεµοτήτων που αφορούν τους δικαστές.
Με τις υπ’ αριθµόν 2192 και 2196 αποφάσεις του 2014 η ολοµέλεια του Συµβουλίου της Επικρατείας δικαίωσε τους ενστόλους όλων των Σωµάτων, εν ενεργεία και αποστράτους, για τις
αναδροµικές µειώσεις των αποδοχών τους. Αυτός είναι και ο
λόγος για τον οποίο η ελληνική Κυβέρνηση, συµµορφούµενη
προς τις επιταγές της ελληνικής δικαιοσύνης, προχώρησε στη
µερική έστω ικανοποίηση των αιτηµάτων των Ενόπλων Δυνάµεων, των Σωµάτων Ασφαλείας και των δικαστών.
Ανέφερα και κατά τη χθεσινή µου τοποθέτηση ότι η εν λόγω
περικοπή δεν έγινε παρά ως ύστατη λύση σε µια περίοδο όπου
τα οικονοµικά της χώρας ήταν σε ένα κρίσιµο σηµείο οπότε µε
απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµικών, που εκδόθηκε στο πλαίσιο του ν.4093/2012 µε το οποίο εγκρίθηκε το Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής για την
τριετία 2013-2016, έγιναν οι επίµαχες περικοπές των αποδοχών.
Παρά το γεγονός ότι οι ίδιοι λόγοι εξακολουθούν να ισχύουν,
οι σηµερινές ευνοϊκότερες δηµοσιονοµικές συνθήκες της χώρας
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 µεριά, οφείλουµε να παραδεχθούµε ότι η καταβολή ολόκληρου του ποσού των αναδροµικών θα επιβάρυνε τον
κρατικό προϋπολογισµό µε 830 εκατοµµύρια ευρώ, τα οποία
έπρεπε να κοπούν από κάπου αλλού –και αυτό είναι µία πραγµατικότητα. Με την παρούσα τροπολογία επιτυγχάνεται η µερική
δικαίωση και η οικονοµική αποκατάσταση όλων εκείνων που αδι-
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κήθηκαν αλλά ταυτόχρονα εξασφαλίζεται και η οµαλή εκτέλεση
του κρατικού προϋπολογισµού.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι σηµαντικό να καταλάβουµε όλοι µας ότι οι δύο τροπολογίες που ανέφερα έχουν ως
στόχο τη διόρθωση αδικιών και παραβλέψεων του παρελθόντος.
Από τη µία πλευρά, έχουµε τα θετικά σηµάδια ανάκαµψης της
οικονοµίας και από την άλλη πλευρά, δυστυχώς, εξακολουθούν
να υπάρχουν καταστάσεις και κακές πρακτικές, οι οποίες επιβραδύνουν και υπονοµεύουν την προσπάθεια όλων µας, ώστε 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
να επαναφέρει τη χώρα στα πόδια της. Λύσεις υπάρχουν για όλα.
Όµως, απαιτείται χρόνος καθώς και ειλικρινής και επιµελής προσπάθεια από όλους µας.
Πιστεύω ότι έπειτα από τα τραγικά αυτά χρόνια που περάσαµε
όλοι µας αν µη τι άλλο θα εκτιµήσουµε ακριβώς τις καταστάσεις
και δεν θα δώσουµε βάση σε άδειες υποσχέσεις και εύκολες λύσεις. Ούτε το ένα ούτε το άλλο θα επαναφέρουν τη χώρα στην
πολιτική και οικονοµική σταθερότητα που απαιτείται ώστε να
µπορέσει η ελληνική κοινωνία να ανακάµψει από αυτήν την τραγική κατάσταση.
Θα έπρεπε όλοι πλέον να έχουµε 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 στην παιδεία και η εµπιστοσύνη ότι µπορούµε να τα καταφέρουµε. Δεν θα είναι η πρώτη φορά στην ιστορία µας που καταφέραµε το κατά άλλους αδύνατο. Χρειάζεται
οµοψυχία, σοβαρότητα και εθνική συνεννόηση.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε.
Ο κ. Χρήστος Γκόκας από το ΠΑΣΟΚ έχει τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΚΑΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να κάνω µια αναφορά
σε σχέση µε τα γεγονότα της Νοµικής. Νοµίζω ότι η κοινή λογική
µπορεί και πρέπει πλέον να αξιολογεί και τη δράση αλλά και τον
λόγο όλων όσοι αδυνατούν να προσαρµοστούν σε µια διαφορετική εποχή, µε άλλες προτεραιότητες και την ανάγκη αλλαγής
νοοτροπίας σε όλα τα επίπεδα. Μπορούν όλα να λειτουργήσουν
κανονικά χωρίς εκπτώσεις είτε ελευθερίας είτε δηµοκρατίας είτε
του δικαιώµατος στη µόρφωση.
Επίσης, η επέτειος του Πολυτεχνείου πρέπει να εκπέµπει µήνυµα ενότητας για τους Έλληνες και έχουµε χρέος όλοι µας να
περιφρουρήσουµε την οµαλότητα στο πλαίσιο των εκδηλώσεων
για την επέτειο αυτή.
Προχωράω στη σηµερινή µας συζήτηση που είναι αφιερωµένη
στις τροπολογίες. Αυτή η συζήτηση γίνεται σε µία συγκυρία όπου
οι εξελίξεις, ιδιαίτερα στον τοµέα της οικονοµίας, είναι κρίσιµες
σε σχέση µε τον βασικό εθνικό µας στόχο, δηλαδή την έξοδο από
την κρίση και την υλοποίηση ενός σχεδίου ανασυγκρότησης παραγωγικής και αναπτυξιακής αλλά και στην επόµενη µέρα.
Οι εξελίξεις αυτές περνούν µέσα από τη σκληρή διαπραγµάτευση για την ολοκλήρωση του προγράµµατος. Είναι µία κορυφαία στιγµή εθνικής προσπάθειας, όπου θα περίµενε κανείς
συναίνεση, συνεννόηση και συµµετοχή όλων των δηµοκρατικών
πολιτικών δυνάµεων.
Εµείς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε αυτή την προσπάθεια
είµαστε παρόντες. Ας αναλογιστούν τις ευθύνες τους όσοι δεν
συµµετέχουν σε αυτή την προσπάθεια και ιδίως όσοι υπονοµεύουν τον εθνικό µας στόχο και την πορεία σε µία διαφορετική,
καλύτερη επόµενη µέρα για τον ελληνικό λαό.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µετά τη νοµοθετική πρωτοβουλία για τις ληξιπρόθεσµες οφειλές προς το δηµόσιο και τα
ασφαλιστικά ταµεία και την αναµενόµενη νοµοθετική πρωτο-
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βουλία για τα στεγαστικά δάνεια µε βασική αρχή τον ορισµό ενός
λογικού και δίκαιου πλαισίου προστασίας για την πρώτη κατοικία,
µία από τις προς συζήτηση τροπολογίες σήµερα αφορά στη
ρύθµιση χρεών µικρών επιχειρήσεων και επαγγελµατιών προς τις
τράπεζες, τα λεγόµενα κόκκινα δάνεια. Για όλα αυτά υπάρχουν
πολύµηνες, συνεχείς προτάσεις και παρεµβάσεις από την
Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΠΑΣΟΚ, που είναι γνωστές.
Θέλω να επισηµάνω κατ’ αρχάς και από την πλευρά µου τον
τρόπο που ήρθε προς συζήτηση, δηλαδή ως τροπολογία κατευθείαν στην Ολοµέλεια χωρίς να περάσει από τις αρµόδιες
επιτροπές. Νοµίζω ότι αυτή η διαδικασία αδικεί την όλη προσπάθεια που γίνεται και η οποία ανταποκρίνεται πραγµατικά στις
απαιτήσεις ενός σηµαντικού τµήµατος της αγοράς, ενός σηµαντικού αριθµού οφειλετών.
Είναι πολύ γνωστό το πολύ µεγάλο ύψος των κόκκινων δανείων -είναι πάνω από 70 δισεκατοµµύρια ευρώ συνολικά προς
τις τράπεζες- αλλά και η ανάγκη µέσα από ρυθµίσεις να αναπνεύσουν πολλές επιχειρήσεις που µπορούν να σωθούν. Μπορεί να
µη λύνουµε το σύνολο του προβλήµατος, ωστόσο έχουµε µπροστά µας ένα θετικό βήµα που αναφέρεται σε εκατόν ογδόντα
χιλιάδες πολίτες και επιχειρήσεις.
Θέλω να πιστεύω ότι αφορά, ενδιαφέρει και θα τύχει της
ανάλογης εφαρµογής και από την πλευρά των τραπεζών. Διαφορετικά, το αδιέξοδο θα αφορά και τις ίδιες και συνολικά την
ελληνική οικονοµία.
Με µία γενική παρατήρηση στο σηµείο αυτό, τα τελευταία
δύσκολα χρόνια είτε από αδυναµίες είτε από ολιγωρίες και
διστακτικότητες του τραπεζικού συστήµατος χάθηκαν δυνατότητες και ευκαιρίες ιδιαίτερα για επιχειρήσεις στον τοµέα των
εξαγωγών που είναι ένας από τους λίγους τοµείς που είχαν
θετικά αποτελέσµατα αυτά τα χρόνια. Πιστεύω ότι οι αξιολογήσεις δεν θα επιτρέψουν να επαναληφθούν παρόµοια φαινόµενα πια.
Έτσι λοιπόν, στο πρώτο ζήτηµα σχετικά µε τις ανησυχίες για
την εφαρµογή του νόµου, κυρίως όσον αφορά στο κριτήριο της
βιωσιµότητας, και από τον εισηγητή µας κ. Ρήγα και από τον
Κοινοβουλευτικό µας Εκπρόσωπο κ. Κουτσούκο έχει επισηµανθεί
η ανάγκη να υπάρχει ενισχυµένη πρόβλεψη ελέγχου εφαρµογής
του νόµου που θα ψηφιστεί.
Πρέπει να διευκρινιστεί επίσης ότι η πρόβλεψη για τις ρυθµίσεις που αφορούν και τα δάνεια µε εγγύηση του ελληνικού
δηµοσίου, που ήταν επίσης µία από τις προτάσεις µας προς τον
κ. Δένδια, περιλαµβάνει και τη χρονική επιµήκυνση εξόφλησης
των δανείων αυτών στο πλαίσιο της ρύθµισης µε την ταυτόχρονη
χρονική επέκταση της εγγύησης του ελληνικού δηµοσίου.
Κρίσιµη είναι επίσης η παράµετρος των επιτοκίων, σε όλες τις
περιπτώσεις, για την ενίσχυση της δυνατότητας παραµονής των
επιχειρήσεων στη ρύθµιση, ενώ θα πρέπει να εξεταστεί και η δυνατότητα ένταξης στη ρύθµιση αυτή επιχειρηµατικών δανείων
επιχείρησης, της οποίας έχουν κατασχεθεί λογαριασµοί µε άρση
της κατάσχεσης και βέβαια µε τις λοιπές προϋποθέσεις που
ισχύουν και για τις άλλες επιχειρήσεις.
Είναι, δε, πάρα πολύ σηµαντικό για εµάς και έχει ήδη επισηµανθεί από τους συναδέλφους µου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΠΑΣΟΚ ότι για λόγους δικαιοσύνης και ισότιµης µεταχείρισης θα πρέπει να υπάρξει πολιτική δέσµευση για την προώθηση διαδικασίας που θα επιβραβεύει τους συνεπείς δανειολήπτες. Οι συνεπείς δανειολήπτες δεν πρέπει να βρεθούν και να
αισθανθούν αδικηµένοι ή ριγµένοι ή -να το πω πιο απλά- κορόιδα.
Έτσι, λοιπόν, πρέπει να υπάρξουν σωστές και δίκαιες προβλέψεις και για αυτούς, ώστε από εδώ και πέρα να αποτελεί κίνητρο
η συνέπεια –αυτονόητη κατά τα άλλα- από την πλευρά του κάθε
δανειολήπτη.
Επίσης, κύριοι Υπουργοί, υπάρχει µια εκκρεµότητα που αφορά
στις ληξιπρόθεσµες οφειλές προς το δηµόσιο -αναφέρθηκε πριν
σε αυτό ο συνάδελφος κ. Κουτσούκος- που είναι µεγαλύτερες
από ένα εκατοµµύριο ευρώ. Ενώ υπάρχει πρόβλεψη για ένταξη
στις ρυθµίσεις του προηγούµενου νόµου, του ν. 4305/2014, για
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αυτούς οι οποίοι θα ενταχθούν στον υπό ψήφιση νόµο και συγχρόνως έχουν ληξιπρόθεσµες οφειλές προς το δηµόσιο πάνω
από ένα εκατοµµύριο ευρώ µε την αντίστροφη πορεία που προβλέπεται µετά τη νοµοθετική βελτίωση. Αντίθετα, µένουν χωρίς
αυτή τη δυνατότητα όσοι δεν έχουν λόγο να ενταχθούν στον υπό
ψήφιση νόµο -όσοι παραδείγµατος χάριν, δεν χρωστούν στις
τράπεζες- ιδιαίτερα στην περίπτωση που οι ληξιπρόθεσµες οφειλές αφορούν µη φορολογικές υποχρεώσεις, όπως, παραδείγµατος χάριν, τα πάσης φύσεως πρόστιµα, για τα οποία επιπλέον θα
πρέπει να διευκρινιστεί καθαρά -κι αν πρέπει, να επαναδιατυπωθεί- ότι περιλαµβάνονται στη ρύθµιση του ν. 4305/2014 για τις
ληξιπρόθεσµες οφειλές προς το δηµόσιο, όπως τουλάχιστον
µέχρι σήµερα έχει ψηφιστεί.
Επίσης, θα πρέπει να σταµατήσουµε να έχουµε τα φαινόµενα
να παρακρατούνται εισπράξεις από το δηµόσιο από επιχειρήσεις
που έχουν ενταχθεί στη ρύθµιση από τη στιγµή που αυτά τα
ποσά αφορούν πόρους που είναι απαραίτητοι και κρίσιµοι για τη
συνέχιση της λειτουργίας τους και την επιβίωση τους.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µας απασχολεί όλους η αποτελεσµατικότητα της κάθε ρύθµισης. Ιδιαίτερα όµως για τη συγκεκριµένη ρύθµιση θα πρέπει να δούµε και να αξιολογήσουµε και
το εύρος της εφαρµογής της και τα αποτελέσµατα της κι αν χρειαστεί να υπάρξουν βελτιώσεις.
Έτσι λοιπόν, θα πρέπει να πάµε στο επόµενο στάδιο, αυτό που
έχει ανάγκη η πραγµατική οικονοµία. Αναφέροµαι στην ανάγκη
παροχής ρευστότητας προς τις επιχειρήσεις. Μόνο έτσι θα στηρίξουµε την ανάκαµψη της οικονοµίας, αλλά και τη διατήρηση ή
την αύξηση των θέσεων εργασίας.
Έχουµε, λοιπόν, σήµερα ένα θετικό βήµα. Μπορούµε το βήµα
αυτό να το ολοκληρώσουµε. Έχουν γίνει παρεµβάσεις, έχουν
ακουστεί προτάσεις και πιστεύω ότι θα ληφθούν υπ’ όψιν, έτσι
ώστε να δώσουµε µια πρώτη δυνατότητα αναδιάρθρωσης του
ιδιωτικού χρέους, µε στόχο βέβαια τη διεύρυνση αυτής της δυνατότητας και για περιπτώσεις δανείων επιχειρηµατικών που σήµερα µπορεί να µην καλύπτονται.
Αντίθετα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και σε αυτό το νοµοσχέδιο νοµίζω ότι προκαλεί µεγάλη απογοήτευση η στάση ιδιαίτερα της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης απέναντι στον κόσµο της
πραγµατικής οικονοµίας, τον κόσµο της εργασίας, τον κόσµο της
ιδιωτικής πρωτοβουλίας, µια στάση εχθρική προς τις επιχειρήσεις, όπως και προς τους επενδυτές, όπως πολλές φορές διαπιστώσαµε µέχρι σήµερα.
Υπάρχει, δε, µια µεγάλη υποκρισία. Δεν απασχολεί την Αξιωµατική Αντιπολίτευση το πρόβληµα του επαγγελµατία που χωρίς
ρύθµιση θα βάλει λουκέτο, ούτε του εργαζόµενου σε αυτόν που
θα µείνει άνεργος; Να µην κάνουµε τίποτε και να καταστραφεί ο
κόσµος αυτός;
Δυστυχώς, κύριοι συνάδελφοι, δεν ψηφίζετε τίποτα, αλλά
επενδύετε στα αδιέξοδα και την καταστροφή για µικροκοµµατικούς και µόνο λόγους και µικροπολιτικά οφέλη. Νοµίζω ότι είναι
η ώρα της ευθύνης, αλλά και της αλήθειας για όλους.
Σε σχέση µε την τροπολογία για τα αναδροµικά των δικαστών
και τη µισθολογική αποκατάσταση και τα αναδροµικά των ενστόλων, θα ήθελα να πω µόνο µια κουβέντα.
Σεβόµαστε τις δικαστικές αποφάσεις, αλλά και τον ρόλο και
το έργο που επιτελεί ο κάθε κλάδος και προχωράµε στην υλοποίηση των αποφάσεων, στο πλαίσιο πάντα των δυνατοτήτων
του προϋπολογισµού, για να µην υπάρξουν αρνητικές επιπτώσεις
στα δηµοσιονοµικά, που µπορεί να ανατρέψουν τους προγραµµατισµούς για την ελληνική οικονοµία και να µη δηµιουργήσουµε
µεγάλες αποκλίσεις από τους στόχους.
Αυτό είναι κάτι το συγκεκριµένο και δεν έχει καµµία σχέση µε
την υποκρισία αυτών που όψιµα υπερασπίζονται κλάδους, θεσµούς ή και πρόσωπα για τα οποία κατ’ επανάληψη οι απόψεις
τους και η στάση τους ήταν από αρνητική ως ακραία.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Πάω τώρα σε µια άλλη τροπολογία και κλείνω, κυρία Πρόεδρε.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Δώστε µου ένα λεπτό.
Όπως, ψηφίστηκε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η ρύθµιση
για τις ληξιπρόθεσµες οφειλές, προφανώς λανθασµένα έδινε τη
δυνατότητα να ρυθµιστούν και δάνεια που δεν υπήρχαν, αλλά θα
προέκυπταν ως το τέλος του Μάρτη του 2015, ενώ ο στόχος
ήταν η ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών µέχρι 30-9-2014.
Αυτό εξακολουθεί να ισχύει και µετά την τροπολογία κανονικά
και αφορά το 99% των οφειλών και πέντε εκατοµµύρια πολίτες.
Ποιο είναι το πρόβληµα, ιδιαίτερα όταν το 96% των οφειλετών
του ΕΝΦΙΑ έχει προς πληρωµή ποσά που θα έφταναν µε την ρύθµιση τις δώδεκα δόσεις;
Εµείς αναγνωρίζουµε τα λάθη µας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Κάποιοι άλλοι ποτέ δεν αναγνώρισαν κανένα λάθος τους.
Και δεν καταλαβαίνω γιατί σήµερα ενοχλούνται και χαλάνε τον
κόσµο αυτοί που δεν είχαν ψηφίσει καν αυτό που τροποποιούµε
σήµερα, ζητώντας µάλιστα ονοµαστική ψηφοφορία. Είναι µια
πρόταση, τουλάχιστον για µένα, εντελώς ακατανόητη.
Ο κόσµος, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µας παρακολουθεί,
µας κρίνει αυστηρά και είναι σε θέση πια να διακρίνει ολοένα και
πιο καθαρά ποια είναι η πραγµατικότητα και πώς θα διασφαλιστεί
η σταθερή πορεία για την περίοδο της επόµενης µέρας.
Σας ευχαριστώ κι ευχαριστώ και για την ανοχή σας, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Να είστε καλά,
κύριε συνάδελφε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία της Βουλής, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν
στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, είκοσι τρεις µαθητές και
µαθήτριες, τέσσερις εκπαιδευτικοί και δεκαεννέα γονείς από το
2ο Δηµοτικό Σχολείο Μαλίων Ηρακλείου.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα από όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει η κ. Μαρίνα Χρυσοβελώνη, ειδική αγορήτρια των
Ανεξαρτήτων Ελλήνων.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, ζήσαµε, δυστυχώς, για µία ακόµα φορά τον απόλυτο εκφυλισµό της κοινοβουλευτικής διαδικασίας µε την αιφνιδιαστική κατάθεση χθες άλλων τεσσάρων υπουργικών τροπολογιών. Η κατάσταση πλέον, όπως βεβαίως και οι δικαιολογίες που
χρησιµοποιείτε, ξεπερνούν κάθε σχολιασµό. Έτσι εγώ δεν θα πω
τίποτε άλλο για τις µεθοδεύσεις της συγκυβέρνησης, παρά µόνο
θα δηλώσω ένα πράγµα.
Κύριε Υπουργέ, για κάποιον ακατανόητο λόγο κάνετε εξαιρετικά φιλότιµες προσπάθειες να δικαιολογήσετε µέχρι και την τελευταία λέξη σκληρής κριτικής την οποία δέχεστε από την
Αντιπολίτευση. Αν δεν ήσασταν ήδη Υπουργός, θα έλεγα ότι έχετε ζηλέψει τη δόξα του κ. Γεωργαντά και αποφασίσατε να σπάσετε το ρεκόρ του σε αιφνιδιαστικές προκάτ τροπολογίες. Όµως
σήµερα ειλικρινά δεν υπάρχει καµµία απολύτως δικαιολογία γι’
αυτό.
Κυρία Πρόεδρε, παρά τη φαιδροποίηση της διαδικασίας, αισθάνοµαι υποχρεωµένη να πω δυο λόγια για τις τροπολογίες, όχι
τόσο για τις τελευταίες τέσσερις ουρανοκατέβατες τροπολογίες,
αλλά κυρίως για όσες συζητήθηκαν χθες. Ξεκινώ, όµως, µε τις
τέσσερις πρόσφατες τροπολογίες. Προφανώς στις τροπολογίες
του κ. Τασούλα, αναφέροµαι στη 1984/135, του κ. Ντινόπουλου
τη 1985/136 και του κ. Σκρέκα, θα πούµε «παρών».
Στη δική σας τροπολογία, κύριε Υπουργέ, την µε αριθµό
1986/137, άραγε τι µπορώ να πω; Είναι η τρίτη φορά -για να είµαι
ειλικρινής, πλέον έχω χάσει το µέτρηµα- που αλλάζετε τον καινούργιο οργανισµό του Υπουργείου σας. Μέσα σε δύο εβδοµάδες κάνατε τρεις διαδοχικές αλλαγές σε έναν οργανισµό ο
οποίος υποτίθεται ότι ισχύσει από τις 29 Οκτωβρίου.
Το προεδρικό αυτό διάταγµα υποτίθεται ότι ήταν αποτέλεσµα
µίας σοβαρής µελέτης, η οποία -υποτίθεται πάλι- ότι συµπεριέ-
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λαβε µέχρι και την έκθεση αξιολόγησης των υφισταµένων δοµών,
εκείνων δηλαδή που εσείς διαρκώς αλλάζετε.
Υποτίθεται, επίσης, ότι το περιεχόµενο του προεδρικού αυτού
διατάγµατος είχε εγκριθεί όχι µόνο από εσάς και τον κ. Μητσοτάκη, αλλά πως η αρχική διοικητική αναδιοργάνωση του Υπουργείου είχε εγκριθεί µέχρι και από τον κ. Σαµαρά στο υποτιθέµενο
κυβερνητικό συµβούλιο µεταρρύθµισης.
Όλα αυτά, βέβαια –υποθέσεις κάνουµε πάντοτε- φαίνεται ότι
έγιναν µε σοβαρό τρόπο, καθώς οι διαρκείς αλλαγές στο νέο οργανόγραµµα του Υπουργείου Δικαιοσύνης µέσα σε δεκαπέντε
ηµέρες από τότε που τέθηκε σε ισχύ, όλες αυτές δηλαδή οι παλινωδίες, κύριε Υπουργέ, προσδίδουν πως ο αρχικός σχεδιασµός
σας κάθε άλλο παρά σοβαρός ήταν.
Η εν λόγω τροπολογία για τον οργανισµό του Υπουργείου Δικαιοσύνης νοµίζω ότι αποτελεί το πιο χαρακτηριστικό παράδειγµα της ελαφρότητας µε την οποία αντιµετώπισε η συγκυβέρνηση την ανάγκη αλλαγών στο κεντρικό κράτος, αλλαγών
που έγιναν για να γίνουν, προσχηµατικά και κάποιες φορές ακόµα και φωτογραφικά.
Αυτές τις νέες δοµές των Υπουργείων, που τόσο διαφήµισε ο
κ. Μητσοτάκης, νοµίζω πως η επόµενη κυβέρνηση θα πρέπει να
τις ξαναδεί κατ’ απόλυτη προτεραιότητα, γιατί κατά το κοινώς
λεγόµενο εκεί θα βρει πολλά σκουπίδια κρυµµένα κάτω από το
χαλί. Γι’ αυτόν τον λόγο, κύριε Υπουργέ, οι Ανεξάρτητοι Έλληνες
είµαστε υποχρεωµένοι να καταψηφίσουµε τη συγκεκριµένη τροπολογία.
Συνεχίζω τώρα, κυρία Πρόεδρε, µε δύο λόγια για όσα ακούσαµε από την πλευρά της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ
υπέρ της τροπολογίας Δένδια για τα κόκκινα δάνεια. Υπήρξαν διθύραµβοι, θριαµβολογίες και υποσχέσεις για µια σεισάχθεια, η
οποία ποτέ δεν ήρθε. Θυµίζω τι έλεγε ο ίδιος ο κ. Σαµαράς πριν
τις εκλογές του 2012, τα κούφια λόγια του, δηλαδή, για σεισάχθεια στα δάνεια, λόγια βέβαια που δεν έχουν καµµία σχέση µε
την τροπολογία των τραπεζιτών ή, όπως θέλει να την αποκαλεί η
συγκυβέρνηση, µε την τροπολογία Δένδια.
Είναι πρόδηλο ότι τελικός σκοπός της Κυβέρνησης του µνηµονίου είναι η αποσάθρωση των εµπόρων, των µικρών και µεσαίων επιχειρηµατιών του τόπου µας, έτσι ώστε να µπορέσει να
µείνει ελεύθερο το πεδίο στις πολυεθνικές εταιρείες. Στην πραγµατικότητα πρόκειται για µία δήθεν ρύθµιση κόκκινων δανείων,
που περιλαµβάνει τα εξής προαπαιτούµενα, όπως ακριβώς σας
τα έχουν θέσει οι τράπεζες:
Πρώτον, πρωτοτυπεί εισάγοντας τη συλλογική ευθύνη, αφού
συνυπολογίζει τις αξίες των περιουσιών προσώπων σχετιζόµενων
µε τον επιχειρηµατία, αλλά όχι αναγκαστικά µε τη συγκεκριµένη
επιχείρηση. Έτσι, το υποτιθέµενο κούρεµα θα είναι από ανύπαρκτο έως µηδαµινό.
Δεύτερον, η εν λόγω ρύθµιση αφήνει στη διακριτική ευχέρεια
της τράπεζας την όποια µικρή µείωση της οφειλής, εάν βέβαια
αυτή καταστεί δυνατή.
Τρίτον, ακόµη όµως και για την υποβολή της αίτησης για να
γίνει η εικαζόµενη ρύθµιση απαιτείται η συναίνεση τουλάχιστον
δύο τραπεζών στην περίπτωση που έχουν ληφθεί πολλά δάνεια
ταυτόχρονα.
Τέταρτον, εφόσον ο έµπορος δεν προχωρήσει και δεν προσχωρήσει εκβιαστικά στην προτεινόµενη από τις τράπεζες ρύθµιση, τότε υποβάλλεται από αυτές αίτηση ειδικής και άµεσης
εκκαθάρισης και στη συνέχεια πτώχευσης. Έτσι, ο έµπορος αδρανοποιείται για δέκα τουλάχιστον έτη σύµφωνα µε τον ισχύοντα
πτωχευτικό νόµο.
Όλα αυτά σηµαίνουν πάρα πολύ απλά πως η τροπολογία του
κ. Δένδια για τα κόκκινα δάνεια µόνο σεισάχθεια δεν θα σηµάνει
για τους επιχειρηµατίες. Άλλωστε, «Κυριακή κοντή γιορτή», όπως
λέει και ο λαός µας. Άµεσα, λοιπόν, θα φανούν οι πραγµατικές
παρενέργειες της τροπολογίας σας µέσα από τις ενέργειες εκείνων που πραγµατικά αποφασίζουν σήµερα στην Ελλάδα, δηλαδή
των συστηµικών τραπεζών.
Εµείς, οι Ανεξάρτητοι Έλληνες, λέµε πως πρέπει να υπάρξουν
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ξεκάθαροι κανόνες όχι απλής ρύθµισης, αλλά ουσιαστικής σεισάχθειας του ιδιωτικού χρέους στην Ελλάδα. Πρώτος κανόνας
θα πρέπει να είναι η στάθµιση του εισοδήµατος του προσώπου
µε σκοπό την πραγµατική διαγραφή χρέους και τη ρεαλιστική
ρύθµιση του υπολοίπου σε εφικτές δόσεις. Αυτός είναι ο πυρήνας της δικής µας πρότασης, την οποία ξανακαταθέσαµε.
Όλα τα υπόλοιπα τα οποία ακούσαµε από την πλευρά της συγκυβέρνησης και των συναδέλφων Βουλευτών είναι απλώς λόγια
του αέρα και πιο σωστά υπαγορεύσεις των ιδίων των τραπεζών.
Σχετικά µε την τροπολογία για τα αναδροµικά των ενστόλων
και των δικαστικών έχω ήδη τοποθετηθεί χθες. Θεωρώ ότι είναι
απολύτως αδιανόητο, παράνοµο και αντισυνταγµατικό να µη σέβεστε τις δικαστικές αποφάσεις του ανωτάτου δικαστηρίου,
καθώς επίσης και του µισθοδικείου.
Κλείνοντας, κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να πω δύο λόγια για την
τροπολογία των Ανεξάρτητων Ελλήνων για τους µικροοµολογιούχους, την οποία δυστυχώς, κύριε Υπουργέ, όπως και τις λοιπές
συναφείς, δεν έχετε δεχθεί. Το PSI του Μαρτίου του 2012 σε
βάρος των οµολόγων του ελληνικού δηµοσίου επέφερε το γνωστό κούρεµα και προκάλεσε την οικονοµική καταστροφή δεκαπέντε χιλιάδων µικροοµολογιούχων φυσικών προσώπων.
Αναφέροµαι σε πρόσωπα που είτε επέλεξαν να δεσµεύσουν
τις καταθέσεις τους σε οµόλογα του ελληνικού δηµοσίου είτε
αναγκάστηκαν να πράξουν τούτο από το ίδιο το κράτος.
Ο µέσος όρος ηλικίας των µικροοµολογιούχων είναι άνω των
εξήντα ενός ετών, γεγονός που από µόνο του συµβαίνει πως θα
πρέπει να λάβουµε ειδική µέριµνα, για καθαρά κοινωνικούς λόγους.
Σαφώς, λοιπόν, τίθεται θέµα ηθικής τάξης και κοινωνικής ευαισθησίας, καθώς µιλάµε για µια εξαιρετικά άνιση µεταχείριση συγκρίσιµων περιπτώσεων, αφού µόνο οι µικροοµολογιούχοι πήραν
στην πλάτη τους τις καταστροφικές συνέπειες του PSI την ώρα
που οι τράπεζες αποζηµιώθηκαν µέσω της γνωστής ανακεφαλαιοποίησης.
Αλλά δεν κάνατε µόνο αυτό: Προβλέψατε φορολογικές αποσβέσεις και συµψηφισµούς για τους τραπεζίτες, προκειµένου να
αποµειώσουν µέχρι πλήρους εξαλείψεως τη ζηµιά από το PSI.
Αυτά βέβαια ίσχυσαν αποκλειστικά για τις τράπεζες, γιατί για
τους µικροοµολογιούχους το µόνο που επιβάλατε ήταν συνολικές απώλειες ενός δισεκατοµµυρίου ευρώ.
Αυτή είναι η αλήθεια και κάποια στιγµή θα πρέπει επιτέλους
να δείτε κατάµατα τις τεράστιες ζηµιές τις οποίες έχετε προκαλέσει στην ελληνική κοινωνία. Γιατί, κύριε Υπουργέ, η ώρα του
λογαριασµού έρχεται και µάλιστα πάρα πολύ γρήγορα.
Δεν µιλώ βέβαια για τους λογαριασµούς που κάνετε µε τους
Έλληνες τραπεζίτες και τους ξένους δανειστές, αλλά για τις
επερχόµενες εκλογές, στις οποίες –αναπόφευκτα πλέον- θα υποχρεωθείτε να λογοδοτήσετε ενώπιον του ελληνικού λαού.
Κλείνω, κυρία Πρόεδρε, κάνοντας µία αναφορά στην απίστευτη, εκπρόθεσµη τροπολογία της τελευταίας στιγµής για την
εξαίρεση του ΕΝΦΙΑ και του φόρου εισοδήµατος από την ψηφισθείσα ρύθµιση για τις εκατό δόσεις προς ΔΟΥ και ασφαλιστικά
ταµεία. Ασφαλώς και είµαστε απολύτως αντίθετοι ως προς αυτό
και θα το αποδείξουµε κατά την αυριανή ονοµαστική ψηφοφορία.
Βεβαίως, η ενέργειά σας αυτή αποδεικνύει την απόλυτη υποτέλεια την οποία έχετε προς την τρόικα. Φτάνει η τρόικα να «σας
κουνήσει το χέρι», να σας κάνει µια υπόδειξη και αµέσως θεωρείτε υποχρέωσή σας να συµµορφωθείτε, αδιαφορώντας προκλητικά για τους Έλληνες πολίτες, τους οποίους έχετε
εξαθλιώσει και ισοπεδώσει. Οι Έλληνες πολίτες περίµεναν έστω
αυτή τη δυνατότητα, να υπαχθούν στη συγκεκριµένη ρύθµιση και
για τον ΕΝΦΙΑ και για τον φόρο εισοδήµατος.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Και εµείς ευχαριστούµε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να σας ανακοινώσω
ότι Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δηµοκρατίας θα καταθέσουν αίτηση για διεξαγωγή ονοµαστικής ψηφοφορίας επί της
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τροπολογίας µε γενικό αριθµό 1955 και ειδικό αριθµό 112 της 3ης
Σεπτεµβρίου 2014 που αφορά τα κόκκινα δάνεια. Προφανώς η
ψηφοφορία αυτή θα διεξαχθεί αύριο παράλληλα µε την ήδη εκφωνηθείσα.
Κυρία Κανέλλη, έχετε τον λόγο ως ειδική αγορήτρια από το
Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Έτσι όπως διεξήχθη σήµερα η συζήτηση και έτσι όπως τρέχει
η διαδικασία αντιµετώπισης ρεαλιστικά της επικαιρότητας εκτός
του Κοινοβουλίου, δεν ξέρω για τι πρέπει να µιλήσω πρώτα στα
δέκα λεπτά που έχω µόνο στη διάθεσή µου!
Σε αυτά τα δέκα λεπτά, θα µπορούσα να µιλήσω µόνο εάν ερχόµουν από άλλον πλανήτη. Γιατί πρέπει να είσαι από άλλον πλανήτη για να κατανοήσεις ότι αυτή τη στιγµή η Κυβέρνηση
αναφωνεί «φόρτσα Φορτσάκη», κατά το «φόρτσα Ιτάλια»! Μπαίνουνε ΜΑΤ «προληπτικά» µπροστά από τα πανεπιστήµια, για να
αποφευχθεί το ενδεχόµενο κατάληψης µετά από γενικές συνελεύσεις που δεν έχουν συντελεστεί, γιατί το πανεπιστήµιο είναι
κλειστό, σαράντα και ένα χρόνια µετά το Πολυτεχνείο!
Δηλαδή, έρχεται ο επικεφαλής ενός από τα µεγαλύτερα –ίσως
του µεγαλύτερου- πανεπιστήµια στη χώρα να νοµιµοποιήσει πρακτικά το προληπτικό lock out, το οποίο επίκειται ούτως ή άλλως
ως συνδικαλιστική παρέµβαση στην αλλαγή και τον εκσυγχρονισµό του συνδικαλιστικού νόµου.
Κανονικά θα έπρεπε να είναι όξω µέχρι και οι πέτρες! Σαράντα
χρόνια µετά το Πολυτεχνείο, που µπόρεσε η ελληνική νεολαία να
αντισταθεί και να πετροβολήσει τη χούντα, έτσι που να την ακούσουν µέχρι το φεγγάρι, σήµερα το πανεπιστήµιο είναι σε «προληπτική καταστολή»!
Δεν ξέρω τι να πω στα παιδιά! Αυτά που τους λέτε εσείς, δηλαδή «µη φύγετε, το ελληνικό πανεπιστήµιο είναι το δέκατο στον
κόσµο, το τρίτο στον κόσµο, η Νοµική Σχολή διαπρέπει» σε συζητήσεις που γίνονται για το Χάρβαρντ, «τι καλή που είναι η Οικονοµική Σχολή», είναι ακατανόητα!
Σε σχέση και συγκρινόµενα µε ποια; Με τα δηµοτικά σχολεία
στη Γαλλία, που πληρώνουν µε κουπόνι τους δασκάλους; Και γίνεται αυτό χωρίς τρόικα, χωρίς ΕΝΦΙΑ, χωρίς χαράτσια, απλώς
στο πλαίσιο της «µεγάλης» ευρωπαϊκής πολιτικής και του «µεγάλου» ευρωπαϊκού πολιτισµού, ο οποίος είναι αυτήν τη στιγµή τεχνολογικά πάρα πολύ µπροστά, διότι προσεδαφήστηκε το
«Rosetta» πεντακόσια εκατοµµύρια χιλιόµετρα µακριά από τη Γη.
Εκεί βρισκόµαστε, πεντακόσια εκατοµµύρια χιλιόµετρα µακριά
από τη Γη! Οποίον επίτευγµα! Τεράστιο! Καταπληκτικό! Θα
βρούµε τη δηµιουργία του Σύµπαντος. Δεν αντιλέγω.
Μέχρι να βρούµε τη δηµιουργία του Σύµπαντος, όµως, έχετε
σκοτώσει τη δυνατότητα της νεολαίας όχι να ονειρεύεται –αφήστε τα αυτά, είναι σαράντα χρόνια πίσω!-, αλλά να ζει και όχι να
επιζεί.
Διδάσκετε τα παιδιά µε αυτήν τη διαδικασία ότι δεν θα βγουν
ποτέ αλληλέγγυα για τον πεινασµένο παππού και τον άνεργο πατέρα στο πεζοδρόµιο, παρά µόνο για να αποφύγουν τη µετανάστευση, επειδή τα ΤΕΙ προανήγγειλαν ότι θα βάλετε χορηγούς,
λέει. Με χορηγούς τα ΤΕΙ! Με συµβάσεις των ανωνύµων εταιρειών!
Ακούστε, τα stress tests των τραπεζών πέτυχαν, λέει. Stress
tests! Και η στοιχειώδης εναποµείνασα ιδέα κράτους δικαίου έχει
πάει περίπατο, διότι την ώρα που συζητάµε την ενσωµάτωση
τριών αποφάσεων-πλαισίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την
εφαρµογή της ποινικής διαδικασίας, της απονοµής ποινών, της
χάριτος, των εναλλακτικών µέτρων επιβολής της ποινής, έχουµε
και άλλα.
Έχουµε τα κόκκινα δάνεια, για τα οποία έρχεστε και ζητάτε
ονοµαστική ψηφοφορία για να µαζέψτε τυχόν αντιδράσεις, απευθείας τιµολόγηση διαφηµιζοµένων, καταβολή τιµήµατος για κτήρια του δηµοσίου, για τα οποία δεν µπορείτε να εισπράξετε γιατί
πρέπει να πληρώνετε πολύ ακριβά γιατί δεν τα χρησιµοποιείτε,
καταβολή, λόγω αδυναµίας, µε δόσεις και πετσοκοµµένα στους
δικαστές και στους ένστολους. Έχουµε, επίσης, τον ΕΝΦΙΑ και
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τις λαϊκές αγορές. Αυτά συζητάµε σήµερα. Θα ήθελα να µου
πείτε σε εφαρµογή ποιας διαδικασίας.
Επίσης, έχουµε την τροπολογία για τον διορισµό εκλογικών
αντιπροσώπων –εδώ θα σταθώ λίγο ιδιαίτερα-, την αναδιοργάνωση του οργανογράµµατος του Υπουργείου Δικαιοσύνης και
την τροποποίηση του νόµου, ώστε µε υπουργικές αποφάσεις να
καταργηθούν και τα τελευταία εµπόδια από πλευράς ταχύτητας,
δίκην fast track, στη δηµιουργία επιχειρήσεων.
Πού να προσγειωθώ; Δώστε µου ένα ευρωπαϊκό όχηµα µε βρυξελλιώτικες προδιαγραφές, εσείς οι λάτρεις της Ευρώπης! Να
προσγειωθώ σε ποιον µετεωρίτη; Από πού; Στη λογική;
Έρχεστε και λέτε, λοιπόν, ότι είναι δίκαιο, κύριε Υπουργέ. Να
κατανοήσουµε ότι δεν υπάρχουν χρήµατα αυτήν τη στιγµή και
προσωρινά δεν εφαρµόζετε τη δικαστική απόφαση. Είναι προσωρινό. Βρίσκεστε σε µία στενότητα, αλλά θα τους τα δώσετε.
Την αναγνωρίζετε, όµως, τη δικαστική απόφαση.
Καλοπροαίρετα σας λέει κάποιος: «O.K., παιδιά, δεν έχετε
φράγκα, δεν θα τα δώσετε στους δικαστές, παρ’ ότι υπάρχει δικαστική απόφαση». Γιατί δεν κάνετε το ίδιο µε τους πολίτες και
φέρνετε τροποποίηση και θα έχουµε και ονοµαστικές ψηφοφορίες, «όχι τριάντα έξι», «όχι εκατό», «εκεί δεν µπορούµε», «το
τριάντα έξι είναι θεµιτό».
Τι κάνετε; Εξισώνετε την καθυστέρηση της καταβολής των
αµοιβών των δικαστικών µε τη µείωση από τις εκατό δόσεις σε
λιγότερες και θα µας πείτε και αύριο το πρωί ότι ασκείτε και δηµοκρατία; Δεν είναι κατανοητό. Μόνοι σας έρχεστε και µιλάτε για
κράτος δικαίου.
Εµείς σας λέγαµε ότι αυτό που ζητάτε για τις λαϊκές αγορές
είναι εξωφρενικό! Εξωφρενικό! Και όµως έρχεστε τώρα µε µία
τροπολογία που λέει να παραταθεί η ενσωµάτωση. Αυτός που
βγάζει τρεις αγκινάρες και δύο κουκιά και τα πάει στην αγορά,
θα θέλει φορολογική ενηµερότητα! Πράγµατα, θάµατα! Αυτό δηλαδή τι κάνει τώρα; Πατάσσει τη διαφθορά! Οι ένστολοι και οι
δικαστικοί πρέπει να κάνουν υποµονή.
Θέλω να µου πείτε έναν δηµοκρατικό τρόπο αντίδρασης. Αφήστε την ελληνική πραγµατικότητα. Πείτε µου µε βάση, τάχα µου,
δήθεν, την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, τη δηµοσιονοµική πειθαρχία.
Πείτε µου το εξής: Είσαι δάσκαλος και είσαι απλήρωτος και
σου δίνουν κουπόνια φαγητού και πας στο δηµοτικό. Παριζιάνικη
διαδικασία. Θα µου πείτε αύριο το πρωί: Συµβαίνουν και εκεί;
Εδώ το κάνατε χειρότερο ακόµη και αυτό: αδάπανα, µε εθελοντές. Εθελοντές θα διδάσκουν τα παιδιά! Εθελοντές θα είναι πάνω
από τις οικογένειες, γιατί δεν έχουµε όχι νοσοκόµες. Όχι αποκλειστικές νοσοκόµες, αυτό άσ’ το καλύτερα! Δηλαδή, θα πάει η
γιαγιά µε τα δύο και τα δυόµισι κατοστάρικα εθελόντρια στο νοσοκοµείο, στο παιδί.
Αρχίζετε και βγάζετε άλλους λαγούς: Ανάλογα µε το πόσα
πληρώνεις θα έχεις και φάρµακα. Θα παίρνεις τρεις φορές τον
µήνα φάρµακα ή πέντε φορές τον µήνα φάρµακα; Θα παίρνεις
τρία κουτιά φάρµακα ή δύο; Διότι πάµε σε ανταποδοτικότητα.
Βέβαια!
Σε αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία εκλαµβάνει ως εργασία το «µία φορά τον µήνα», µην ξανακούσω κανέναν από εσάς
να µιλήσει για τεµπέληδες εργαζόµενους. Από την ώρα που δέχεστε στο επίπεδο της µη εγγραφής στο ταµείο ανεργίας αυτού
που κάνει µία µέρα εργάσιµη τον µήνα, δεν µπορείτε να µιλάτε
για τεµπέληδες. Εργαζόµενος είναι. Με τα καινούργια δεδοµένα,
εργαζόµενος είναι. Θα κάνει δώδεκα µεροκάµατα τον χρόνο.
Όµως, για να πάρει ασφάλιση θέλει πενήντα µίνιµουµ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Και στα κολχόζ έτσι έκαναν.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Αλλά δεν είναι φτωχός, δεν είναι στα όρια
της φτώχειας. Είναι, όµως, στα όρια του παραλογισµού, είναι στα
όρια ενός πλανήτη που δεν υπάρχει. Διότι, όταν καταργείς θεµελιώδεις έννοιες, για να µου µιλάς µετά για εθνική περηφάνια ξεπεράσµατος του stress test των ελληνικών τραπεζών, εγώ έχω
πρόβληµα. Έχω πρόβληµα. Έχω πρόβληµα νοητικό µε αυτό που
συµβαίνει σήµερα στα πανεπιστήµια, για παράδειγµα. Έχω πρό-
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βληµα προσέγγισης.
Είναι σαν να λέτε σε κάποιον ότι θα πάει και θα διδάξει τα παιδιά για λόγους οικονοµικής δυσπραγίας και µη συµµόρφωσης
µε τα δηµοσιονοµικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της τρόικας, της
Παγκόσµιας Τράπεζας, του «φούφουτου», του µεγάλου κεφαλαίου -θα σας πω εγώ συνοπτικά και θα είναι και µία µεγάλη αλήθεια- και του παγκοσµιοποιηµένου κεφαλαίου.
Είναι σαν να λέτε ότι υπάρχουν περιπτώσεις και στην εφαρµογή των δικαστικών αποφάσεων και στην εφαρµογή της δικαιοσύνης και στην εφαρµογή της διαδικασίας που, αν έχουµε λεφτά,
ένα και ένα θα κάνουν δύο. Αν δεν έχουµε λεφτά, µπορεί να κάνουν και τρία, µπορεί να κάνουν και τέσσερα.
Με τέτοια µαθηµατικά παίζουµε τώρα. Με αυτή την πολιτική
µαθηµατική προσέγγιση παίζουµε. Άµα έχω λεφτά, ένα και ένα
κάνουν δύο. Άµα δεν έχω λεφτά, παίζεται πόσο κάνουν. Αλλάζει
το µαθηµατικό, γίνεται έτσι πιο κυκλική η αντιµετώπιση. Αυτό εµφανίζεται ως εξισορρόπηση;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Μερική ικανοποίηση.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Τι πατριδοκαπηλία πάνω σε αυτό! Τι δηµοκρατικοκαπηλία πάνω σε αυτό! Τι θεσµοκαπηλία πάνω σε αυτό
έχει προκύψει στα σοβαρά! Για παράδειγµα, έρχεστε και φέρνετε αυτή τη στιγµή…
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Για µερική ικανοποίηση είπαµε.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Δεν µπορώ να κάνω διάλογο, δυστυχώς,
διότι θα φανεί ότι το κάνουµε για να «ξεπλήξουµε» µετά από
τρεις µέρες συνεδρίαση. Δεν θα κάνω διάλογο και δεν θα κάνω
διάλογο, διότι το απαγορεύει ο Κανονισµός, διότι έπρεπε να το
πει η Πρόεδρος, διότι δεν έχω πάρα πολλά λεπτά και διότι πρέπει
µέσα σε δέκα λεπτά -αλλιώς, θα έκανα διάλογο µαζί σας- να καλύψω όλα αυτά τα θέµατα που σας είπα, από τα κόκκινα δάνεια
µέχρι τα ενοίκια των δηµοσίων κτηρίων και από τις λαϊκές µέχρι
τη µεταφορά των µαθητών, µαζί µε την εφαρµογή της ποινής
περί αµνηστίας ή εναλλακτικής θητείας του αλλοδαπού κρατούµενου εν Ελλάδι.
Δεν το παίζω διάνοια. Το παίζω δηµοκρατικά αγανακτισµένος
Βουλευτής, που κάθεται εδώ µέσα και προσπαθεί να βγάλει λογική πολιτική τοποθέτηση και να ακουστεί κιόλας.
Έχω πλήρη συναίσθηση ότι αυτοί που ακούνε απ’ έξω δεν κατανοούν. Το κάνουµε έτσι, ώστε να µην κατανοούν. Και αύριο θα
παγιδευτούν και θα µετρούν κουκάκια και θα κάθονται µε το τουφέκι στο καφενείο οι άνεργοι, να δουν «θα ψηφίσει ο Κώστας, θα
ψηφίσει ο Νίκος, ψήφισε η Μαρία, πήγε, δεν πήγε;».
Πάντως, σας το λέω από τώρα πως η Παπαρήγα αύριο είναι
σε προγραµµατισµένη περιοδεία και δεν θα είναι εδώ. Αυτό για
να µην ακούσω κανένα σχόλιο γιατί δεν ήρθε και δεν ψήφισε. Να
αρχίσουµε να λέµε και τέτοιου είδους πράγµατα µεταξύ µας για
να φυλαχτούµε.
Για να φυλαχτούµε σας λέω το εξής: Έρχεστε και φέρνετε µία
τροπολογία, τη 1985 για τον διορισµό δικαστικών εκπροσώπων
στις επαναληπτικές δηµοτικές εκλογές. Με συγχωρείτε, αλλά οι
επαναληπτικές εκλογές γίνονται συνηθέστατα αρκετά κοντά σε
αυτές επί των οποίων έχουν προκύψει τα ζητήµατα. Δεν προκύπτουν στη µέση του τίποτα επαναληπτικές εκλογές. Πρέπει να
έχεις εκλογές, να έχουν προκύψει ζητήµατα, να έχεις επαναληπτικές.
Δεν µπορούσατε να το προβλέψετε, βρε αθεόφοβοι, να βάλετε
τον ίδιο κόσµο και τους ίδιους δικαστικούς αντιπροσώπους που
ήταν στις εκλογές του Μαΐου και τώρα; Έρχεστε και κάνετε τι;
Επαναφέρετε την αρχική ρύθµιση του άρθρου 17 του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» πάλι µπροστά. Γιατί; Διότι µε την παράγραφο 2 του άρθρου 10 του ν. 4239/2014, που αντικατέστησε το άρθρο 17 του
«ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ», ο διορισµός για τις εκλογές γίνεται πλέον από
τον Άρειο Πάγο.
Μας λέτε µόνοι σας: Δικαστές δεν έχουµε, δεν προλαβαίνουµε. Ο Άρειος Πάγος είναι από δικογραφία σε δικογραφία και
από τούτο σε εκείνο και το άλλο και θα έρθει να κάνει και τις επαναληπτικές εκλογές. Για να µην τις αναβάλουµε, έρχεστε και λέτε
«όσοι υπηρετούν στην περιφέρεια του αντίστοιχου πρωτοδικείου
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για εξοικονόµηση καταβολής οδοιπορικών». Αυτό µας φαίνεται
λογικό.
Τι µας φαίνεται παράλογο; Παράλογη µας φαίνεται η προτίµηση των δικαστών. Βγάζει σιγά-σιγά τους δικαστικούς αντιπροσώπους, τους δικαστικούς υπαλλήλους και τους δικηγόρους.
Έτσι όπως το έχετε διατυπώσει, αυτό αύριο το πρωί δεν θα
ισχύει µόνο για τις επαναληπτικές εκλογές, αλλά θα ισχύει για
όλες τις εκλογές. Έτσι όπως το έχετε διατυπώσει, πηγαίνετε να
καλύψετε το νοµικό κενό και δηµιουργείτε ένα µελλοντικό ερµηνευτικό ενδεχόµενο, ένα καινούργιο νοµικό κενό.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Αυτή είναι πάγια εκλογική νοµοθεσία. Είναι προ αµνηµονεύτων ετών.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Το ξέρω ότι είναι πάγια η εκλογική νοµοθεσία. Έτσι όπως έρχεστε εσείς σήµερα να αντικαταστήσετε το
άρθρο 17, τελικά επαναφέρετε το άρθρο 17. Γιατί το επαναφέρετε; Δεν µπορούσατε να το προβλέψετε τον Μάιο;
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Δεν το προβλέψαµε.
Τι να κάνουµε; Τι αλλάζει;
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Δεν προβλέψατε ότι κοστίζει στο δηµόσιο,
ενώ έχει δηµόσια κτήρια, να πηγαίνει να νοικιάζει ιδιωτικά και µου
φέρνετε τώρα, για να µην είστε µπαταχτσήδες, µία τροπολογία,
καθώς πρέπει να πληρώσετε αυτούς που κάνουν τις επαναληπτικές εκλογές, γιατί κάνετε οικονοµία. Δεν το είχατε προβλέψει.
Είχατε προβλέψει ότι θα χρειαστείτε τροποποίηση του νόµου,
ώστε µόνο µε υπουργικές αποφάσεις να ιδρύονται χωρίς πρόβληµα επιχειρήσεις; Δεν µου λέτε, αφού µόνο µε υπουργικές
αποφάσεις µπορούν να ιδρύονται επιχειρήσεις, γιατί δεν βγάζετε
µία υπουργική απόφαση να τακτοποιήσετε το ζήτηµα των λαϊκών
και βάζετε έναν λαϊκατζή, που βγαίνει έξω για το µεροκάµατο, να
φέρεται λες και είναι πολυεθνική εταιρεία, µε µία γραφειοκρατία
η οποία δεν υπάγεται σε µία υπουργική απόφαση;
Κοιτάξτε, σας λέω από τώρα ότι υπάρχουν τέσσερις τροπολογίες, τις οποίες δεν µπορούµε να τις ψηφίσουµε. Για τις υπόλοιπες θα πούµε «παρών», γιατί απλώς διευκολύνουν. Αύριο θα έχει
και ονοµαστική ψηφοφορία και ούτως ή άλλως το πράγµα θα
πάρει µία άλλη διάσταση.
Όµως, µε τον τρόπο µε τον οποίο διεξάγεται η συζήτηση, χάθηκαν ενδεχοµένως και κάποια πράγµατα για την ενσωµάτωση
των αποφάσεων-πλαισίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία θα
µπορούσε να είναι και σηµαντική. Τη χάσαµε αυτήν την ευκαιρία.
Χάσαµε την ευκαιρία να συνδιαλλαγούµε ως Βουλευτές επί συγκεκριµένων ζητηµάτων. Τη χάνουµε κάθε τρεις και µία, ολοένα
και περισσότερο. Αναγκαζόµαστε να τρώµε χρόνο από τη διαδικασία και να απόλλυται η ουσία.
Γιατί; Ποια είναι η αλήθεια; Η χώρα δεν είναι χώρα πια. Είναι
χώρος. Είναι ευρωπαϊκός χώρος. Προσπαθούµε να περιβάλουµε
τον τύπο της απόλυτης κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωµάτων σε κάτι το οποίο έχει εκχωρηθεί και ουσιαστικά και πολιτικά και ταξικά και οικονοµικά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ολοκληρώστε,
σας παρακαλώ.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Κατ’ αυτήν την έννοια, η επέτειος του Πολυτεχνείου που έρχεται έχει εξαιρετική σηµασία, για να αποδειχθεί ότι ακόµα και αν το πνεύµα του Πολυτεχνείου είναι στην
εντατική, παραµένει πνεύµα του Πολυτεχνείου, αφού κατάφερε
να αφήσει έξω από τα πανεπιστήµια τον µαύρο φασισµό οργανωµένα. Ακόµα κι έτσι, αντέχει. Αυτό µόνο να σεβαστείτε και να
καταλάβετε γιατί δεν πρέπει να έχει ΜΑΤ έξω από τις πόρτες των
πανεπιστηµίων, διότι ήταν το πνεύµα του Πολυτεχνείου που κράτησε τη χούντα έξω από τα πανεπιστήµια.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
κι εµείς.
Τέλος, τον λόγο έχει η εισηγήτρια του ΣΥΡΙΖΑ κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κυρία Πρόεδρε, υποθέτω ότι θα
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έχω κι εγώ τον ίδιο χρόνο.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, σε περιόδους όπως η σηµερινή
και σε στιγµές όπως η τωρινή, δοκιµάζονται τα όρια αλλά και οι
συνειδήσεις εκείνων που έχουν ορκιστεί πίστη στο Σύνταγµα, την
πατρίδα και τη δηµοκρατία. Έχει πια καταγραφεί και καταδειχθεί
το ευµετάβολο των ορίων και το ελαστικό των συνειδήσεων εκείνων που δεν αντέχουν ούτε καν στην κριτική ούτε καν στον δηµοκρατικό διάλογο και αντίλογο, εκείνων που δεν αντέχουν την
αντίρρηση, την ερώτηση, την απάντηση, που δεν αντέχουν καν
ούτε τη νεολαία και θέλουν να τη βάλουν στον γύψο.
Έχει πια καταγραφεί και καταδειχθεί το ευµετάβολο των ορίων
και το ελαστικό των συνειδήσεων εκείνων που αξιώνουν από τους
πολίτες την ίδια στιγµή να αντέχουν να ζουν ζωή µισή, να αντέχουν να χάνουν τη δουλειά τους, το σπίτι τους, την οικογένεια,
τα παιδιά τους, τον µισθό, τη σύνταξη, την ασφάλισή τους, να
χάνουν την υγεία τους, την ισορροπία τους, την προοπτική τους
και το µέλλον τους, τα δικαιώµατά τους, να αντέχουν και να υποµένουν τα εγκληµατικά λάθη εκείνων που τους θυσιάζουν για να
σώσουν τον εαυτό τους.
Δεν υπάρχουν θυσίες, κύριοι της Κυβέρνησης. Υπάρχουν
θύτες και θύµατα ενός εγκλήµατος που συντελείται στην Ευρώπη του 21ου αιώνα και λέγεται πολιτική των µνηµονίων, της επιτήρησης, της άρσης των εγγυήσεων του κοινωνικού κράτους
δικαίου, της άλωσης δικαιωµάτων και ελευθεριών, πολιτική της
τραπεζοκρατίας, της παρεοκρατίας, της κλεπτοκρατίας, της µειωµένης εθνικής κυριαρχίας και ανεξαρτησίας που αντικαθίσταται
βίαια από την παντοκρατορία των τραπεζών, των αγορών, των
funds και των οίκων αξιολόγησης, αλλά και των ειδικών δικαιοδοσιών διακριτικής µεταχείρισης των ολίγων και των «ηµετέρων»,
πίσω από τις οποίες δεν κρύβονται, βέβαια, υπερφυσικές δυνάµεις του σύµπαντος, αλλά ιδιοτέλεια, η ιδιοτέλεια εκείνων που
ευθύνονται για τη συνολική χρεοκοπία των οικονοµικών πολιτικών και των πολιτικών επιλογών στην Ευρωπαϊκή Ένωση των τελευταίων δεκαετιών.
Τις τελευταίες δύο εβδοµάδες µεθοδικά «σκοτώνετε» τα τελευταία ψήγµατα και ψιχία δηµοκρατικής λειτουργίας. Και είναι
πολλαπλά συµβολικό ότι το κάνετε επί εδάφους νοµοσχεδίου του
Υπουργείο Δικαιοσύνης, που ο αρµόδιος Υπουργός και πρώην
δικαστής προσέφερε απλόχερα ως όχηµα και ως πρόσχηµα για
την πλήρη καταρράκωση της δηµοκρατίας, του κοινοβουλευτισµού, αλλά και της ίδιας της δικαιοσύνης, µε αδιαφορία για την
προχειρότητα και την κακονοµία στο ευαίσθητο πεδίο του Ποινικού Δικαίου και της σωφρονιστικής πολιτικής, αλλά και της διακρατικής διευρωπαϊκής συνεργασίας, µε ηθεληµένη παράκαµψη
της στοιχειώδους νοµοθετικής επεξεργασίας, µε βροχή άσχετων
τροπολογιών που ξεκίνησαν από τη διαφηµιστική αλλά «κούφια»
τροπολογία Δένδια για τα δάνεια, συνεχίστηκαν µε τις προκλητικές τροπολογίες για τα µέσα ενηµέρωσης και τα αυθαίρετα και
κορυφώθηκαν µε τη χθεσινή θλιβερή εικόνα της βροχής τροπολογιών για πάσης φύσεως θέµατα που έπεφταν στην Αίθουσα
από τον ουρανό, µε τον Υπουργό να σιωπά, να σφυρίζει αδιάφορα, να κωφεύει στις διαµαρτυρίες της Αντιπολίτευσης.
Κύριε Υπουργέ, σας είχα πει κάποτε ότι διεκδικείτε να ενσαρκώνετε τη διαπλοκή εκτελεστικής και δικαστικής εξουσίας. Πετύχατε, όµως, µέσα από αυτήν την πορεία να συµβολίζετε τον
εξανδραποδισµό της δικαιοσύνης από την Κυβέρνηση.
Ως υπεύθυνη για θέµατα δικαιοσύνης της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του ΣΥΡΙΖΑ σας λέω ότι για εµάς είναι αδιαπραγµάτευτη
και η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και η θεσµική της λειτουργία
ως πυλώνα της δηµοκρατίας, της δηµοκρατίας που περιφρονείτε
και ποδοπατάτε.
Με αντισυνταγµατικές τροπολογίες επιχειρείτε να θεµελιωθεί
θεσµικά η υποταγή της δικαιοσύνης στην εκτελεστική εξουσία
και να κατοχυρωθεί νοµοθετικά η κυβερνητική παράβαση του καθήκοντος συµµόρφωσης στις δικαστικές αποφάσεις, ιδίως σε
αυτές τις αποφάσεις που ακυρώνουν την κυβερνητική πολιτική.
Σε τέτοιες στιγµές ενεργοποιείται ο όρκος των θεµατοφυλάκων του πολιτεύµατος και το συνταγµατικό καθήκον του καθενός
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µας. Όµως, σιγεί ο Πρόεδρος της Δηµοκρατίας. Σιγεί ο Πρόεδρος της Βουλής. Και ανταποκρίθηκαν στο καθήκον θεσµικής
παρρησίας οι Δικαστικές Ενώσεις που εξέδωσαν µία από τις πιο
ηχηρές, µία από τις πιο αυστηρές, µία από τις πιο δραµατικές
ανακοινώσεις «ράπισµα» στην κυβερνητική πολιτική.
Χθες, 12 Νοεµβρίου 2014, η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, η Ένωση Διοικητικών Δικαστών, η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος, η Ένωση Δικαστικών Λειτουργών του Ελεγκτικού Συνεδρίου και η Ένωση Μελών του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους
µε ανακοίνωσή τους καταγγέλλουν την Κυβέρνησή σας ότι παραβιάζει απροσχηµάτιστα –χρησιµοποιώ επί λέξει τη διατύπωσητο Σύνταγµα και την Ευρωπαϊκή Σύµβαση Δικαιωµάτων του Ανθρώπου, όπως αυτή ερµηνεύεται από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο
Δικαιωµάτων του Ανθρώπου, ότι επιβάλλει δηµοσιονοµικά µέτρα
στους δικαστές, επειδή µε δικαστικές αποφάσεις δικαιώθηκαν
άλλες κατηγορίες εργαζοµένων. Σας θυµίζω: καθαρίστριες, σχολικοί φύλακες, εργαζόµενοι της ΕΡΤ, Σώµατα Ασφαλείας, µέλη
των Ενόπλων Δυνάµεων.
Σας καταγγέλλουν ότι προειδοποιείτε τους δικαστές να µην
εκδίδουν δικαστικές αποφάσεις που παρεκκλίνουν από την πολιτική σας.
Σας καταγγέλλουν ότι νοµοθετείτε εκδικητικά εν είδει τιµωρίας
των δικαστικών λειτουργών, επειδή, στο πλαίσιο της αµερόληπτης άσκησης των συνταγµατικών καθηκόντων τους, προβαίνουν
σε δικαστικές κρίσεις µη αρεστές στην εκτελεστική εξουσία.
Σας καταγγέλλουν ότι υποπίπτετε σε µείζον θεσµικό ατόπηµα
µε επικίνδυνες προεκτάσεις για την ουσιαστική αποτελεσµατικότητα της δικαιοσύνης σε όλους τους Έλληνες πολίτες.
Καταγγέλλουν ότι η κυβερνητική τακτική είναι ασύµβατη µε
την αρχή της διάκρισης των λειτουργιών, ότι συνιστά άρνηση
αποδοχής των θεµελιωδών αρχών του κράτους-δικαίου και ότι
αποτελεί κλιµάκωση κατ’ επανάληψη συνταγµατικής εκτροπής
της Κυβέρνησης σε θέµατα εφαρµογής δικαστικών αποφάσεων
και σεβασµού των θεσµών, µε ευρύτατες συνέπειες στην ίδια την
αξιοπιστία του πολιτεύµατος ως κράτους δικαίου.
Αυτή η βαρύτατη θεσµική καταγγελία –χρησιµοποίησα επί
λέξει τη διατύπωση των πέντε δικαστικών ενώσεων- που δεν έχει
ιστορικό προηγούµενο σας απογυµνώνει, γιατί αποκαλύπτει το
σχέδιο της Κυβέρνησης να καθυποτάξει τη δικαιοσύνη, επιτιθέµενη στο φρόνηµα και την αξιοπρέπεια των λειτουργών της.
Εµείς σ’ αυτή τη θεσµική παρρησία των δικαστικών λειτουργών, ανταποκρινόµαστε µε αντίστοιχη θεσµική παρρησία, θεσµική παρουσία και θεσµική αγωνία για την προστασία της
δηµοκρατίας.
Προσωπικά και µε την ιδιότητά µου ως υπεύθυνης για θέµατα
δικαιοσύνης, δεσµεύοµαι ότι τις αµέσως επόµενες µέρες θα επιδιώξω θεσµικές επαφές µε την ηγεσία των ανωτάτων δικαστηρίων και των δικαστικών ενώσεων, σε σχέση µε αυτή την καταγεγραµµένη και αποδεδειγµένη πολιτειακή εκτροπή.
Έρχοµαι στη σεισάχθεια, που ο ΣΥΡΙΖΑ ζητεί µε συνέπεια από
την έναρξη αυτής της κοινοβουλευτικής περιόδου µε νοµοθέτηµα που καταθέσαµε ήδη στις 3 Αυγούστου 2012 για την ανακούφιση των υπερχρεωµένων νοικοκυριών και το οποίο καταθέτω στα Πρακτικά.
(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)
Επίσης, τη ζητάµε για την προστασία των πολιτών και των πρώτων κατοικιών από πλειστηριασµούς, για την οποία µεριµνήσαµε
µε τροπολογία που καταθέσαµε για την απαγόρευση µεταβίβασης κόκκινων δανείων σε ξένα funds, σε ξένα αρπακτικά. Πρόκειται για τροπολογία που καταθέσαµε στις 13 Δεκεµβρίου 2013
και την οποία καταθέτω στα Πρακτικά. Ήδη έχουν µεταβιβασθεί
τέτοια δάνεια και επισπεύδονται πλειστηριασµοί από ξένες εταιρείες.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου
καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα τροπολογία, η
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οποία βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Επιπλέον, επιδιώκεται και µε την τροπολογία που καταθέσαµε
για να αποτρέψουµε µία σεισάχθεια, κύριοι της Κυβέρνησης. Μία
σεισάχθεια θέλουµε να την αποτρέψουµε, διότι δεν είναι σεισάχθεια βέβαια! Είναι αυτοαµνήστευση και αυτοπροστασία. Πρόκειται για τη δροµολογούµενη δική σας απαλλαγή από τις δανειακές υποχρεώσεις των κοµµάτων σας µέσα από τερτίπια αλλαγής
ονοµασίας και ΑΦΜ.
Καταθέσαµε σχετική τροπολογία στις 6 Μαΐου 2014 ζητώντας
να προστατευθεί το δηµοσιονοµικό συµφέρον, αυτό που επικαλείστε από κόµµατα µπαταχτσήδες που µετονοµαζόµενα προσπαθούν να αποφύγουν υποχρεώσεις που δηµιούργησαν οι
επιτελείς τους.
(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)
Τέλος, καταθέσαµε ολοκληρωµένη πρόταση για συνολική σεισάχθεια επί του συνόλου των οφειλών -όχι µόνο τραπεζικών,
αλλά και ασφαλιστικών και πάσης φύσεως- την οποία ανέλυσε ο
Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ στη Θεσσαλονίκη, αλλά και την εξειδικεύσαµε µε περαιτέρω νοµοθετικές προτάσεις µας.
Σε όλα αυτά εσείς αντιλέγετε, όπως αντιλέγετε στην προστασία των µικροοµολογιούχων και δεν έχετε καµµία, µα καµµία δικαιολογία να προφέρετε και να εισφέρετε για το γεγονός ότι
αρνείστε να ανακουφίσετε αυτούς που αδικήσατε, αυτούς που
πετσοκόψατε, τις δεκαπέντε χιλιάδες οικογένειες, οι οποίες εµπιστεύθηκαν το κράτος, έβαλαν τις οικονοµίες και το βιός τους
σε οµόλογα του ελληνικού δηµοσίου και αντιµετώπισαν την κοινωνιοκτόνα πολιτική του PSI του κ. Βενιζέλου.
Είναι χαρακτηριστικό το σύνθηµα για τον κλέφτη και τον ψεύτη
που έχουν αναρτήσει στο πανό τους οι µικροοµολογιούχοι. Και
φαντάζοµαι µέσα από τις κροκοδείλιες οµιλίες που άκουσα από
κυβερνητικούς Βουλευτές ότι θα θελήσουν ίσως να προσθέσουν
και άλλους σε αυτό το πανό.
Κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης, καταθέσατε αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας, µάλλον ελλείψει άλλων επιχειρηµάτων.
Κλαυθµηρίζετε περίλυποι για τη δεινή οικονοµική κατάσταση
στην οποία εσείς έχετε περιαγάγει τον τόπο. Την ίδια ώρα επαναστατείτε κατά του εαυτού σας και καταθέτετε τροπολογίες επί
τροπολογιών, για να διορθώσετε τα δικά σας λάθη µε τα οποία
σκοτώνετε λίγο-λίγο την κοινωνία.
Εσείς που κυβερνάτε και εσείς που στηρίζετε τα µέλη της Κυβέρνησης να συνεχίσουν να κυβερνούν µε το µαστίγιο, µε το
γκλοµπ, µε τα ΜΑΤ, µε τα χηµικά, µε τη βία, µε τον «ετσιθελισµό»,
αλλά σίγουρα χωρίς τη λαϊκή εντολή και χωρίς κοινωνική εµπιστοσύνη, εσείς είστε –και είναι καταγεγραµµένο- η τρίτη πιο µισητή Κυβέρνηση στον κόσµο. Και όσο και αν υπεκφύγετε και όσο
και αν προσπαθήσετε να αποπροσανατολίσετε και να δηµιουργήσετε συνθήκες αντιπερισπασµού, από τον εαυτό σας δεν µπορείτε να ξεφύγετε. Είστε εκτεθειµένοι ενώπιον της κοινωνίας και
ενώπιον της ιστορίας.
Εµείς, θέλοντας να αναδείξουµε ότι πλέον έχουν εξαντληθεί
και παραβιαστεί προ πολλού τα όρια και τα περιθώρια, ότι πλέον
έχουν εξαντληθεί προ πολλού οι τακτικές και οι πρακτικές πολιτειακής διολίσθησης και παράκαµψης της κοινοβουλευτικής λειτουργίας, σας δηλώσαµε ήδη ότι για τα περισσότερα άρθρα του
νοµοσχεδίου θα απόσχουµε της ψηφοφορίας, ακριβώς αφήνοντάς σας να αναλάβετε την ευθύνη της κακονοµίας σας.
Για δε τις τροπολογίες, µε ρητό και απερίφραστο τρόπο -διά
του Κοινοβουλευτικού µας Εκπροσώπου κ. Δρίτσα, διά των εισηγητών και οµιλητών µας που αναφέρθηκαν και στις επιµέρους
ρυθµίσεις που φέρνετε και οι οποίες από µόνες τους είναι ενδεικτικές του πανικού στον οποίο βρίσκεστε- έχουµε εκθέσει τις
απόψεις µας και θα σας θέσουµε και διά της ψηφοφορίας προ
των ευθυνών σας.
Κλείνω, κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώντας σας για την ανοχή του
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χρόνου, διατυπώνοντας µία ευχή. Ελπίζω τα πρωινά γεγονότα,
αλλά και τα κακοστηµένο πρωινό κοινοβουλευτικό θέατρο κλιµάκωσης της εκτροπής και εξαγγελίας της πρακτικής της µηδενικής ανοχής και του νόµου και της τάξης, να µη σας οδηγήσουν
σε επικίνδυνα µονοπάτια αποσταθεροποίησης και προβοκάτσιας.
Οι ηµέρες αυτές υποχρεώνουν όλους να αποδώσουµε τιµή σε
εκείνους που θυσιάστηκαν για τη δηµοκρατία στις 17 Νοέµβρη
του 1973.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Κυρία µου, αυτό ισχύει και για
εσάς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστώ κι
εγώ.
Ο κ. Δρίτσας ζήτησε τον λόγο και µετά είστε εσείς, κύριε Καραγκούνη.
Έχετε τον λόγο για τρία λεπτά, κύριε Δρίτσα.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Μου είναι
αρκετά, πιστεύω.
Κλείνει σε λίγα λεπτά αυτή η συνεδρίαση των τριών ηµερών
και αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι αν και ολοκληρώνεται µια νοµοθετική παρωδία, πραγµατικά µου γεννώνται συναισθήµατα
συµπάθειας στον Υπουργό Δικαιοσύνης, ο οποίος την πρώτη
ηµέρα εντάξει, αλλά από χθες σιγά-σιγά και σήµερα ολοκληρωτικά φαντάζοµαι την πλήξη του, όταν εν είδει οικοδεσπότη στέκεται στη θέση του, για να συζητηθούν άλλα δεκαπέντε περίπου
νοµοσχέδια. Τρόπος του λέγειν «να συζητηθούν», γιατί θα επιβληθούν διά του ανίερου νοµοθετικού, κοινοβουλευτικού πραξικοπήµατος στον ελληνικό λαό ρυθµίσεις κάθε είδους. Πάρτε
κόσµε!
Συµπάσχω, κύριε Υπουργέ. Πραγµατικά σας βλέπω ότι βιώνετε
µια πλήξη. Δεν έχετε ρόλο. Τύποις εκπροσωπείτε την Κυβέρνηση. Αλλά όλα αυτά τα νοµοσχέδιά είναι άσχετα. Ήρθαν και παρήλθαν οι Υπουργοί, χωρίς να σταθούν να ακούσουν το παραµικρό, χωρίς να δώσουν εξηγήσεις, χωρίς να διαβουλευτούν,
χωρίς να απαντήσουν αν θα δεχτούν ή όχι προτάσεις ακόµα και
Βουλευτών της Πλειοψηφίας, των κυβερνώντων κοµµάτων.
Πραγµατικά θλίψη και πλήξη, κύριε Υπουργέ!
Το ερώτηµα, όµως, παρ’ όλα αυτά, αναφορικά µε την περίφηµη τροπολογία του κ. Χαρδούβελη αν είναι η τρόικα ή το
λάθος, παραµένει µετέωρο. Κυρίως όλοι καταλαβαίνουµε ότι τα
λάθη είναι συνεχή και καθηµερινά σε µια διαλυµένη κυβέρνηση
και σε µια κυβέρνηση χωρίς µπούσουλα, χωρίς πολιτική, χωρίς
στόχο, χωρίς έρεισµα στην κοινωνία. Κυρίως ανεδείχθη σαφέστατα ότι µάλλον κάποιοι έχουν σχέση µε την τρόικα και κάποιοι
άλλοι είναι στην «απ’ έξω». Εννοώ στην Κυβέρνηση, όχι στους
Βουλευτές. Και κάποιοι τρέχουν να προλάβουν να είναι πιο πρόθυµοι στις εντολές της τρόικας και κάποιοι άλλοι, επειδή δεν ρωτήθηκαν, έχουν τις επιφυλάξεις τους και µιλούν για λάθος. Ας τα
απαντήσουν αυτά οι κυβερνώντες.
Και πάνω σε αυτήν τη γελοιοποίηση µε τη θλιβερή εικόνα µιας
κυβέρνησης, αφού δεν πέτυχε η πρωινή προβοκάτσια µε την εισαγωγή των ΜΑΤ στα πανεπιστηµιακά ιδρύµατα της χώρας –
είναι το νέο µοντέλο ότι δεν θα είναι οι φοιτητές µέσα στα
πανεπιστήµια, αλλά θα είναι τα ΜΑΤκαι θα αποδοθεί και στον
πρύτανη κ. Φορτσάκη ο µεγαλόσταυρος και άλλα παράσηµα
στρατιωτικής ιεραρχίας- έρχεται ο αντιπερισπασµός στη δική
µας πρόταση ονοµαστικής ψηφοφορίας. Άκουσον, άκουσον!
Συµβαίνει ελάχιστες φορές στην ιστορία του Κοινοβουλίου να
ζητά ονοµαστική ψηφοφορία η πλειοψηφία.
Έναντι ποίων; Για να εκθέσει ποιους; Για να εκβιάσει, στην
πραγµατικότητα, τους Βουλευτές της Πλειοψηφίας που αντιδρούν στην περίφηµη τροπολογία Χαρδούβελη και, βέβαια, για
να κρύψει µε έναν τρόπο, µε ένα τέχνασµα της τελευταίας στιγµής -κατάντια, πραγµατικά κατάντια!- ότι ακόµα και αυτές οι τροπολογίες για τα κόκκινα δάνεια είναι καταστροφικές και εγκληµατικές για τους µικρούς και µεσαίους επιχειρηµατίες. Είναι ο
ανοιχτός δρόµος για τις απαλλοτριώσεις και τις δηµεύσεις.
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Φρόντισε ο κ. Σάλλας προχθές, βγαίνοντας από το Μέγαρο
Μαξίµου, να διαβεβαιώσει, λέγοντας ότι «εµείς δεν θέλουµε
ακόµα τους πλειστηριασµούς, γιατί δεν είµαστε έτοιµοι. Τι να τα
κάνουµε όλα αυτά τα σπίτια και τα ακίνητα;». Τώρα, όµως. Αργότερα θα είναι έτοιµοι. Τώρα προς το παρόν δεν είναι έτοιµοι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε.
Κύριε Δρίτσα, παρακαλώ.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Κάτι ανάλογο είπε και ο κ. Χαρδούβελης σε συνέντευξή του.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κλείστε, σας
παρακαλώ. Ανοίγει καινούργιος κύκλος. Θέλουν όλοι να µιλήσουν.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε. Ο νόµος και
η τάξη είναι ιδεολογία του κ. Μπαλτάκου και των οµοίων του. Το
ακούσαµε και από το στόµα του κυρίου Υπουργού το πρωί, το
ακούσαµε και απ’ όλους όσοι συνήργησαν στη σηµερινή προβοκάτσια, τους Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας κυρίως, που
ήλθαν να µιλήσουν για την τροµοκρατία του ΣΥΡΙΖΑ. Και η Αστυνοµία ακόµα και τώρα συνεχίζει το θεάρεστο έργο της, να προβοκάρει και να ασκεί µία απίστευτη βιαιότητα χωρίς κανένα λόγο,
εν όψει βέβαια της µεγάλης γιορτής του Πολυτεχνείου, που εκεί
µε τον πιο µαζικό και δηµοκρατικό τρόπο θα πάρετε για µια
ακόµα φορά τη µεγάλη λαϊκή απάντηση.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο κ. Καραγκούνης.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ: Ευχαριστώ.
Θα είµαι πάρα πολύ σύντοµος, κυρία Πρόεδρε. Το αν εµείς,
τιµούµε τη γιορτή του Πολυτεχνείου, το αν η Νέα Δηµοκρατία
τιµά τη δηµοκρατία, κύριε Δρίτσα και κυρία Κωνσταντοπούλου,
το έχουµε αποδείξει ιστορικά. Διότι εµείς είµαστε η παράταξη
που αποκαταστήσαµε τη δηµοκρατία! Αυτό µην το ξεχνάτε!
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Όχι δα!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Μη διακόπτετε
παρακαλώ. Ο καθένας να καταθέσει τη θέση του. Σας παρακαλώ!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ: Επειδή, κύριε Δρίτσα, αναφερθήκατε στον νόµο και την τάξη, βεβαίως, είµαστε µε τη νοµιµότητα. Τα αντάρτικα των πόλεων και τις έκνοµες πράξεις που
ίσχυαν στο παρελθόν, τα αφήνουµε σε σας. Σας το είπα και πριν,
ας πάµε λίγα χρόνια πίσω, τότε που διάφοροι «µπαχαλάκηδες»
έµπαιναν µέσα στα πανεπιστήµια και στην ουσία κατέστρεφαν
την περιουσία του ελληνικού λαού, κατέστρεφαν τα πανεπιστήµια. Ποιος έχει απολογηθεί γι’ αυτό; Ποιος έχει ζητήσει συγγνώµη γι’ αυτό; Όσοι τουλάχιστον συνηγορούσαν και βοηθούσαν
σε όλη αυτήν την ιστορία. Τα ίδια θα θυµόµαστε;
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Δεν µπορείτε να ξεφύγετε πια. Έχετε
τελειώσει. Είναι φθηνό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ: Τις ίδιες πράξεις θα κάνουµε; Σας φέραµε την τροπολογία για τα κόκκινα δάνεια και το
βάλαµε στην ονοµαστική ψηφοφορία. Τί θα κάνετε; Θα απέχετε.
Όπως σας είπα και πριν, απέχετε από κάθε ευνοϊκή ονοµαστική
ψηφοφορία.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Από την ονοµαστική δεν θα απέχουµε. Σας το είπαµε. Θα καταψηφίσουµε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ: Θα καταψηφίσετε για
άλλη µία φορά µία ευνοϊκή ρύθµιση που έρχεται για τον κόσµο.
Διότι ξέρουµε ότι είναι δύσκολη η κατάσταση και σας έχουµε πει
πάρα πολλές φορές να προσγειωθείτε στην πραγµατικότητα και
όχι να ζείτε σε κόσµους ονειρικούς. Με τα µέσα που διαθέτουµε
και την κατάσταση στην οποία βρισκόµαστε, κάνουµε αυτές τις
ευνοϊκές ρυθµίσεις. Για άλλη µία φορά λέτε στον κόσµο: «Όχι,
δεν ψηφίζουµε αυτές τις ρυθµίσεις. Όχι, δεν θα σας ευνοήσουµε.
Όχι, δεν θα σας διευκολύνουµε». Αυτό κάνετε.
Έγινε -και τελειώνω, κυρία Πρόεδρε- και µία επίσης ανοίκεια
επίθεση της κ. Κωνσταντοπούλου προς την Κυβέρνηση χρησιµοποιώντας τη δικαιοσύνη και -θα έλεγα- βάζοντας «δηλητήριο» και
στη δηµοκρατία και στον κοινοβουλευτισµό. Εδώ είναι ο παριστάµενος Υπουργός Δικαιοσύνης, µέλος και Πρόεδρος της Ένω-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

σης Δικαστών και Εισαγγελέων εδώ και πολλά χρόνια. Πείτε µας,
κύριε Υπουργέ, πότε ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν υπέρ και πότε συνηγόρησε
στα αιτήµατα των δικαστών; Πότε; Πότε ψήφισε για µία φορά αύξηση αποδοχών ή βελτίωση των συνθηκών; Ποτέ!
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Θα το ακούσετε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ: Λοιπόν, αν θέλετε σεισάχθεια, βάλτε σεισάχθεια στο δηλητήριο που ρίχνετε στον κοινοβουλευτισµό και στη δηµοκρατία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ο κ. Κουτσούκος έχει τον λόγο.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, δεν είχα καµµία
πρόθεση να απασχολήσω το Σώµα. Ούτε σκεφτόµουν να απαντήσω στο κήρυγµα µίσους της κ. Κωνσταντοπούλου και στις εισαγγελικές της παραινέσεις-παρεµβάσεις και στις ψευδολογίες
και στον «αντιπασοκισµό» και σ’ όλο αυτό που αποπνέει µε την
τοποθέτησή της και τον τρόπο που τα λέει. Την αφήνουµε να την
κρίνουν οι πολίτες. Δεν ασχολούµαστε µαζί της.
Μου κάνει, όµως, εντύπωση το γεγονός ότι ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ πήρε τον λόγο για να µας ψέξει για
την πρωτοβουλία να καταθέσουµε αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας, λες και ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αποκλειστικά το δικαίωµα των τακτικισµών εντός της Αιθούσης του Κοινοβουλίου. Διότι τι άλλο είναι
εκτός από τακτικισµός το να κάνεις αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας για κάτι το οποίο δεν έχεις ψηφίσει;
Εµείς, λοιπόν, επειδή συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ περιοδεύοντες
ανά τας οδούς και τας ρύµας, στις πόλεις και τα χωριά µας, χύνουν κροκοδείλια δάκρυα για τους υπερχρεωµένους συµπολίτες
µας, για όσους έχουν ληξιπρόθεσµες οφειλές, καταγγέλλοντας
την Κυβέρνηση, τα µνηµόνια και την τρόικα, θέλουµε να πάρουν
τις προσωπικές τους ευθύνες και να µην κρύβονται πίσω από µία
κεντρική γραµµή.
Να πάνε, λοιπόν, να απολογηθούν γιατί δεν την ψηφίζουν στον
επαγγελµατία, στον άνθρωπο που χρωστάει και δεν έχει άλλη
διέξοδο παρά µόνο αν του δώσουµε αυτή τη διέξοδο που του δίνουµε µε τη ρύθµιση και για τα ληξιπρόθεσµα και για τα κόκκινα
δάνεια. Διότι αυτός θέλει να µπει στο κατάστηµα της τράπεζας
όπου χρωστάει και να υποβάλει το αίτηµα της περικοπής του
χρέους και των τόκων και οι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ δεν το επιθυµούν.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Δεν ακούσατε τους εισηγητές µας; Τα
είπαµε ευθαρσώς.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Η θεωρία τους ότι θα έλθει ο «παράδεισος» και «κάντε υποµονή στην κόλαση της τροϊκανής Κυβέρνησης» έχει καταπέσει και είναι η θεωρία µιας αυτοεκπληρούµενης προφητείας που δυστυχώς δεν ισχύει. Απ’ αυτή την
άποψη, λοιπόν, εµείς πήραµε αυτή την πρωτοβουλία.
Θέλω να τελειώσω µε τούτο σε µισό λεπτό: Η παράταξή µας
έχει ταυτίσει την παρουσία της –το έχω ξαναπεί- µε την πιο µακρόχρονη ιστορία δηµοκρατίας και προόδου στον τόπο.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Και µε τη χρεοκοπία!
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Απ’ αυτή την άποψη, µαθήµατα για
τη δηµοκρατία δεν µπορούµε να δεχθούµε.
Διαβάζοντας µια ανακοίνωση της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ, µου
κάνει τεράστια εντύπωση το ότι «δεν ζήσαν τα παιδιά ούτε χούντα ούτε δηµοκρατία». Ας ρωτήσουν τους παλαιότερους αγωνιστές της Αριστεράς που έχουν δώσει αγώνες και τους πλήρωσαν
-γιατί οι σηµερινοί αγώνες είναι και λίγο ανέξοδοι- τι σηµαίνει να
δίνεις αγώνες για τη δηµοκρατία.
Θέλω, λοιπόν, να πω ότι παραµονές της επετείου της 17ης Νοέµβρη ας µη γίνονται ασκήσεις πυκνής τάξης και ο ένας να οχυρώνεται πίσω από τις προβοκάτσιες του άλλου, αλλά ας διαφυλάξουµε το νόηµα αυτής της ηµέρας.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας ευχαριστούµε.
Γίνεται γνωστό στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγή-
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θηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ»
και αφού ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον
τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, δεκατρείς µαθήτριες και µαθητές, δύο εκπαιδευτικοί και επτά γονείς από το 2ο
Δηµοτικό Σχολείο Νέαπολης Λασιθίου.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα από όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Η κ. Χρυσοβελώνη έχει τον λόγο για δύο λεπτά.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Αυτό που µου κάνει πολύ µεγάλη
εντύπωση είναι ότι η Κυβέρνηση προφανώς δεν συναισθάνεται
και κάνει πως δεν καταλαβαίνει. Αντί να σκύψετε το κεφάλι και
να µη µιλάτε, βλέπω ότι γίνεστε όλο και πιο προκλητικοί.
Εν πάση περιπτώσει, γυρίστε να δείτε σε ποια κατάσταση είναι
η κοινωνία. Κοιτάξτε πόσο ισοπεδωµένοι και εξαθλιωµένοι είναι
οι Έλληνες πολίτες. Προσπαθήστε να αλλάξετε ρότα, προσπαθήστε να αλλάξετε πολιτική και µην προσπαθείτε µε διαδικασίες
του τύπου «ονοµαστική ψηφοφορία» σε µια τροπολογία την
οποία εσείς οι ίδιοι φέρατε, να σώσετε την παρτίδα. Δεν γίνονται
έτσι τα πράγµατα. Κάποια στιγµή θα πρέπει να σταµατήσει αυτός
ο ατελείωτος «κατήφορος»! Αυτό έχω να δηλώσω και τίποτε
άλλο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο κύριος Υπουργός.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Ευχαριστώ, κυρία
Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αφού ακούσαµε την παρωχηµένη και µε ξύλινη γλώσσα έκθεση ιδεών ή, αν θέλετε, το σενάριο
παραµόρφωσης της κ. Κωνσταντοπούλου –που αµφιβάλλω αν τα
πιστεύει και η ίδια αυτά που είπε- θα ήθελα να κάνω µια αναφορά
και εγώ µιας και αναφέρθηκε η ίδια στην προηγούµενη ιδιότητά
µου.
Να σας πω, λοιπόν, κυρία Κωνσταντοπούλου, ότι εµένα µε τιµού- σαν οι συνάδελφοι και ως προϊστάµενο του πρωτοδικείου –
αυτούς που υπηρέτησα- µε ποσοστό 70% σε πέντε υποψηφίους.
Και υπηρετούσα την Ένωση Δικαστών επί σειρά ετών, είτε ως
γενικός γραµµατέας, είτε ως πρόεδρος, πάλι µε ποσοστά πάνω
από 70%.
Είµαι υποχρεωµένος, λοιπόν, να αναφερθώ στη δική σας
πρώην ιδιότητα και στη συµπεριφορά σας στα δικαστήρια για να
αποδειχθεί πώς τιµούσατε τη δικαιοσύνη και την ανεξαρτησία
της.
Αυτά τα λίγα για να µην πω περισσότερα.
Πρέπει να ξέρετε κάτι: Όσο επιτυγχάνει η Κυβέρνηση και
βγάζει τη χώρα από τις δύσκολες στιγµές που πέρασε, τόσο σας
ενοχλεί. Αντί να χαίρεστε ότι πήγαµε καλά, αντί να χαίρεστε ότι
γίνεται ένα βήµα προόδου µε τις προσπάθειες της Κυβέρνησης
αλλά και τις θυσίες του ελληνικού λαού που είναι προς το τέλος,
προσπαθείτε συνέχεια να µειώνετε όλα τα επιτεύγµατά της και
όλες τις προσπάθειες που κάνει τώρα για να βγάλει τη χώρα από
τα αδιέξοδα και να ανακουφίσει τον πληττόµενο λαό και ειδικά
τις επιχειρήσεις.
Τώρα, µπορείτε να µου πείτε έναν πολίτη που έχασε την κύρια
κατοικία του;
Όσον αφορά την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, εµείς την
κατοχυρώσαµε µε σειρά παρεµβάσεων. Ξεκίνησε η µεγάλη
µεταρρύθµιση η οποία έγινε επί ΠΑΣΟΚ, επί Κουβελάκη -και του
το αναγνωρίζουµε- µε την ανεξαρτησία και την αυτοδιοίκηση των
δικαστηρίων και οι κυβερνήσεις της Νέας Δηµοκρατίας την κατοχύρωσαν ακόµα περισσότερο.
Είπα το πρωί και το ξαναλέω: Το θέµα των αποδοχών των
δικαστών δεν είναι θέµα οικονοµικό. Είναι θέµα θεσµικό. Είναι
συνταγµατικό µισθολόγιο. Δεν είναι καν ειδικό µισθολόγιο. Και
αυτό πρέπει να το σέβεται η πολιτεία διαχρονικά, όποια κι αν
είναι η κυβέρνηση.
Όµως, για δείτε ποιοι οµιλούν για τα οικονοµικά των δικαστών:
Οι συνάδελφοι οι οποίοι δεν ψήφισαν ποτέ ούτε µία διάταξη
ευνοϊκή για τις αποδοχές των δικαστικών λειτουργών. Ειδικά ο
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ΣΥΡΙΖΑ ουδέποτε ψήφισε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι -και
παρακαλώ να το ακούν οι πρώην συνάδελφοί µου δικαστές- ούτε
µία διάταξη η οποία να ευνοούσε τους δικαστές. Για να µην πω
και τα θεσµικά θέµατα. Ούτε τις παλιές αποδοχές των δικαστικών
λειτουργών έχουν ψηφίσει, ούτε τα αναδροµικά των συνταξιούχων. Τότε είχαν δοθεί περίπου 630 εκατοµµύρια ευρώ.
Μάλιστα, δε, την περίοδο αυτήν, όταν ψηφίζονταν τα τελευταία αναδροµικά, όχι από τους παρόντες, άλλος Βουλευτής του
ΣΥΡΙΖΑ, µίλησε για κοινωνική αναλγησία όταν σε αυτήν την περίοδο που µαστίζεται η χώρα παίρνουν τόσα χρήµατα οι δικαστικοί λειτουργεί. Δεν είναι κανείς από τους παρόντες.
Ψηφίσατε τον ν. 4270 που εφήρµοζε την απόφαση 88 του 2013
για τα αναδροµικά των δικαστών και το µισθολόγιό τους; Οι
αποφάσεις των δικαστηρίων στηρίζονται σε νόµους. Ψηφίσατε
τον ν. 4270/2014; Ψηφίσατε τις πρόσφατες µεταβολές οι οποίες
έγιναν; Όχι. Γιατί; Και έρχεστε και µιλάτε για τους δικαστές; Και
πήγατε και µιλήσατε και στην Πανδικαστική Συγκέντρωση και
λέγατε ότι είναι δίκαιο το µισθολόγιο; Φυσικά και είναι. Εµείς
πρώτοι το υποστηρίζουµε και είπα πρόσφατα στην εκδήλωση του
Αγίου Διονυσίου, στην γιορτή µας, ότι πρέπει να εφαρµόζονται
οι δικαστικές αποφάσεις.
Προσέξτε, όµως, δεν είναι έλλειψη σεβασµού, δεν είναι ασέβεια όταν δεν εφαρµόζεις µια δικαστική απόφαση. Διότι εδώ,
όταν δεν εφαρµόστηκε αυτή η δικαστική απόφαση, δεν το έκανε
από ασέβεια η Κυβέρνηση. Το έκανε από αδυναµία τη συγκεκριµένη χρονική στιγµή.
Το πρωί ακούσατε τον κ. Σταϊκούρα να λέει -σας διαβάζω ακριβώς- ότι στην παρούσα συγκυρία δεν µπορούσαµε να τα δώσουµε όλα τα χρήµατα. Αυτό λέω και εγώ. Κάποια στιγµή, δηλαδή, πρέπει να επανεξεταστεί το θέµα και όταν φτιάξουν οι οικονοµικές συνθήκες να δικαιωθούν πλήρως και οι δικαστικοί λειτουργοί και οι ένστολοι.
Για να δούµε, όµως, τι λέει η εισηγητική έκθεση πάνω στο νοµοσχέδιο, το οποίο έχει παραποιηθεί.
Λέει: «Δεδοµένης της ανατροπής της εισοδηµατικής πολιτικής
για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάµεων και των Σωµάτων Ασφαλείας που επήλθε µε τις άνω αποφάσεις της ολοµέλειας του Συµβουλίου της Επικρατείας καθώς και της δηµοσιονοµικής κατάστασης της χώρας, καθίσταται αναγκαία η αναπροσαρµογή της
εισοδηµατικής πολιτικής και για τους δικαστικούς λειτουργούς
και για τα µέλη του κύριου προσωπικού του Νοµικού Συµβουλίου
του Κράτους».
Τι κάνει εδώ; Δίνει κανένα µήνυµα ότι πρέπει να τιµωρηθούν
οι δικαστές γιατί έβγαλαν τις αποφάσεις; Όχι βέβαια. Μια διαπίστωση κάνει. Καταγράφει µια πραγµατική κατάσταση, ότι η πρόθεση ήταν να δοθούν όλα τα χρήµατα. Εδώ δόθηκε πλήρως η
αναπροσαρµογή των µισθών από τον Αύγουστο του 2012 και δεν
δίνεται προς το παρόν µόνο το 50% γιατί υπήρχε αυτή η δηµοσιονοµική αδυναµία.
Κάνει µια διαπίστωση. Λέει ότι το κάνουµε αυτό; Βγαίνει τέτοιο
συµπέρασµα; Λέει ότι πράγµατι ανετράπη η δηµοσιονοµική πολιτική. Και υπάρχει η δηµοσιονοµική κατάσταση της χώρας η
οποία ήταν άσχηµη.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ)
Η Κυβέρνηση, όµως, µελετά κι άλλα ζητήµατα για τους δικαστικούς λειτουργούς, όπως το φορολογικό τους. Γι’ αυτά, όµως,
δεν είµαι έτοιµος να µιλήσω ακόµα. Όταν οι αρµόδιοι Υπουργοί
Οικονοµικών είναι έτοιµοι θα τα εξαγγείλουµε.
Θα τελειώσω µε κάτι άλλο. Είπατε ότι η Κυβέρνηση αυτή είναι
µια από τις πιο αναξιόπιστες στην Ευρώπη. Προφανώς δεν διαβάζετε ξένα έντυπα και τις κριτικές που µας κάνουν οι εταίροι
µας. Δεν έχετε αντιληφθεί ότι η Κυβέρνηση αυτή αποκατέστησε
το κύρος και την αξιοπιστία της χώρας.
Μήπως η Αξιωµατική Αντιπολίτευση είναι αναξιόπιστη; Και το
λέω αυτό µε στοιχεία. Γιατί είστε αναξιόπιστοι; Διότι είστε καθηλωµένοι χρόνια στα ίδια ποσοστά, χωρίς να µπορείτε να κερδίσετε ούτε µισή µονάδα παρά την οικονοµική δυσχέρεια.
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Ευχαριστώ πολύ, κύριοι συνάδελφοι.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον
λόγο επί προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ορίστε, κυρία Κωνσταντοπούλου, έχετε τον λόγο.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Υπουργέ, µάλλον δεν καταλάβατε ότι αυτά τα οποία διάβαζα, δεν τα έλεγα εγώ. Είναι η
επί λέξει διατύπωση των πέντε Δικαστικών Ενώσεων και της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων της οποίας τα µέλη σας ψήφιζαν
κατά 70%. Και αντί, τουλάχιστον, να επιδείξετε µια συστολή απέναντι σε αυτή τη θεσµική αγωνία και τη θεσµική καταγγελία των
δικαστικών λειτουργών και πρώην συναδέλφων σας, έρχεστε και
επαίρεστε ότι όπως δήθεν εσείς κατοχυρώσατε την ανεξαρτησία
της δικαιοσύνης, εσείς και θα την καταρρακώσετε. Ε, λοιπόν, η
ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και η θεσµική λειτουργία της δηµοκρατίας δεν σας ανήκουν για να τα κάνετε ό,τι θέλετε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Ζωή, το προσωπικό πες µας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Να ολοκληρώσει, παρακαλώ.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Όσο για την προσωπική επίθεση
την οποία απευθύνατε, έχω να σας πω ότι το να ασχολείστε µε
την επαγγελµατική δραστηριότητά µου, είναι ένα παιχνίδι το
οποίο έχετε παίξει και χάσει πολλές φορές. Τελευταία επιδόθηκε
σε αυτές τις ασκήσεις ο κ. Μητσοτάκης, πριν από είκοσι ηµέρες
περίπου. Του έχω επιδώσει εξώδικο προκειµένου να τεκµηριώσει
αυτά που είπε. Το ίδιο θα κάνω και µε εσάς.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Απειλούµαστε, κύριε Πρόεδρε;
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Δεν θα επιτρέψω αυτή εδώ η συζήτηση να εκτραπεί σε εκείνο το πεδίο το οποίο θέλετε. Θα σας
απαντήσω, όµως, ότι είναι κοροϊδία να ισχυρίζεστε ότι δώσατε
παροχές σε δικαστές µε τα ίδια νοµοθετήµατα µε τα οποία τους
αφαιρέσατε τα εχέγγυα ανεξάρτητης και αξιοπρεπούς λειτουργίας.
Επίσης, κοροϊδία είναι να µειώνετε, δήθεν, µια έκτακτη εισφορά την οποία οφείλατε να έχετε καταργήσει, όπως κοροϊδία
είναι σήµερα να επαναστατείτε κατά του εαυτού σας γιατί υπαναχωρείτε από την τροπολογία για τις εκατό δόσεις και τον
ΕΝΦΙΑ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ολοκληρώστε, παρακαλώ.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Επιτρέψτε µου µε µία φράση να
ολοκληρώσω, κύριε Πρόεδρε.
Σε αυτήν την κοροϊδία, αλλά και γενικά στην κυβερνητική αναλγησία και αυθαιρεσία, έχουν απαντήσει µε τον καλύτερο τρόπο
τα θύµατα της άρνησής σας να εφαρµόσετε τις δικαστικές αποφάσεις. Και αναφέροµαι στις καθαρίστριες του Υπουργείου Οικονοµικών που µε ψυχή φωνάζουν ένα σύνθηµα: «Σας φαίνονται
µεγάλοι γιατί είσαστε σκυφτοί. Σηκώστε το κεφάλι να σκύψουν
αυτοί».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ευχαριστούµε πολύ.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Φοβάστε ότι θα σηκώσει το κεφάλι ο λαός µας και φοβάστε ότι θα αναγκαστείτε όχι να σκύψετε, αλλά να υποκλιθείτε στο µεγαλείο της δηµοκρατίας και της
λαϊκής κυριαρχίας!
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ, τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ορίστε, κύριε Υπουργέ.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Το ποιος φοβάται είναι
ένα άλλο θέµα. Εκεί θα είστε καθηλωµένοι, σε ποσοστά κάτω
από αυτά που πήρατε στις εκλογές, ενώ υπό άλλες συνθήκες
έπρεπε να είναι πολύ µεγαλύτερα. Και αναφέροµαι σε άλλες εποχές.
Τώρα όσον αφορά τους δικαστές: Εµείς δώσαµε αγώνα και ως
Υπουργείο Δικαιοσύνης, αλλά και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός δε-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

σµεύτηκε όταν τους είδε για να λυθεί το θέµα µε τις αυξήσεις
στους δικαστικούς λειτουργούς, οι οποίες ήταν βέβαια κατ’ επιταγή της αποφάσεως του δικαστηρίου. Και ο ίδιος ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης κ. Βενιζέλος παρενέβη. Δεν ήταν άρνηση
της Κυβέρνησης το να µην δοθούν οι αποδοχές στους δικαστικούς λειτουργούς και στους ενστόλους. Δεν ήταν ασέβεια. Ήταν
µια προσωρινή αδυναµία. Αναγνωρίζεται και στο δίκαιο -και στο
διεθνές και στον Αστικό µας Κώδικα- η αδυναµία παροχής. Αυτό
δεν σηµαίνει ότι δεν θα ικανοποιηθούν. Πρόσκαιρα έγινε ό,τι
έγινε.
Όσον αφορά την πίστη προς την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, αφήνω τους δικαστικούς λειτουργούς και τους δικηγόρους
να µας κρίνουν.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω τον
λόγο;
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Κύριε Πρόεδρε, αν µιλήσουν όλοι...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Παρακαλώ, αν έχετε
την καλοσύνη, πήγαµε καλά, είπατε την άποψή σας.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω τον
λόγο για ένα λεπτό; Για να µη διακόπτω τη διαδικασία µετά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Με συγχωρείτε, κυρία
Χρυσοβελώνη, δεν σας είδα.
Παρακαλώ, έχετε τον λόγο.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Εάν η κ. Κανέλλη ζήτησε τον λόγο
πριν από µένα, να πάρει εκείνη πρώτη τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Θα µιλήσει στο τέλος
η κ. Κανέλλη. Μιλήστε για ένα λεπτό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ: Τελείωσε η συζήτηση, κύριε Πρόεδρε. Εισηγήτρια είναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Δεν πειράζει. Για ένα
λεπτό δεν πειράζει κανέναν. Ξέρω ότι η κ. Χρυσοβελώνη θα τηρήσει τον λόγο της.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Θέλω απλώς να κάνω µια δήλωση
για να καταχωρισθεί στα Πρακτικά, ώστε να µη διακόψω τη ροή
της ψηφοφορίας στη συνέχεια.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Αν µου επιτρέπετε,
κάντε την δήλωσή σας, αλλά µπορείτε να καταθέσετε το τι θα
ψηφίσετε.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Ας καταχωρισθεί, εν πάση περιπτώσει.
Για την τροπολογία 1978/2014 που αφορά τα αναδροµικά των
ενστόλων και των δικαστικών, οι Ανεξάρτητοι Έλληνες, αντιτιθέµενοι στην επιχειρούµενη αλλοίωση της ουσίας και του διατακτικού των αποφάσεων των Ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας,
δηλώνουµε ότι θα απέχουµε, δεν θα συµµετάσχουµε στη συγκεκριµένη ψηφοφορία και ότι επιφυλασσόµαστε να προβούµε σε
κατάλληλη νοµοθετική -αν θέλετε- παρέµβαση, έτσι ώστε οι ένστολοι και οι δικαστικοί να δικαιωθούν και να λάβουν τα αναδροµικά που τους έχουν επιδικαστεί.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ευχαριστούµε.
Κυρία Κανέλλη, έχετε τον λόγο.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Μόνο για την καταχώριση στα Πρακτικά.
Άκουσα τον Εκπρόσωπο της Νέας Δηµοκρατίας να λέει ότι δεν
θα κάνει τακτικισµούς µόνο ο ΣΥΡΙΖΑ, θα κάνουµε κι εµείς.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ: Όχι, δεν το είπε η Νέα Δηµοκρατία. Το ΠΑΣΟΚ το είπε.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Το ΠΑΣΟΚ. Συγκυβέρνηση δεν είναι;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ: Άλλο πράγµα το ένα, άλλο
πράγµα το άλλο.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Ναι, αλλά συγκυβέρνηση είναι. Συγκυβερνάτε! Δεν γίνεται!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ: Διαφορετικά πράγµατα
είναι. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Ό,τι και να θελήσετε να πείτε, συγκυβέρνηση είστε. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, δεν θα παίξουµε τώρα µε
νοηµατικές έννοιες. Άκουσα αυτό.
Οι µέρες δύσκολες κι αυτή τη στιγµή που µιλάµε έχει δακρυγόνα κι επεισόδια στο Πολυτεχνείο, έχει κι έγκλειστους µέσα. Δη-
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µιουργείται ένα κλίµα θλιβερό εν όψει ενός µεγάλου εορτασµού,
στον οποίο δεν υπάρχει ούτε σκύβω ούτε κάνω. Αν υπάρχουµε
εµείς εδώ µέσα, είναι γιατί υπήρχαν και κάποια παιδάκια που έκαναν αυτό που έπρεπε. Σας θυµίζω ότι το νόηµα του Πολυτεχνείου
είχε, «Ψωµί, Παιδεία, Ελευθερία». Να είµαστε λίγο σεµνοί, γιατί
σήµερα εδώ µιλάµε για ψίχουλα αντί για ψωµί και µιλάµε για παιδεία µε χορηγία. Κι όταν η παιδεία προχωράει µε χορηγία, η
ελευθερία της αυτοπεριορίζεται.
Εγώ είµαι εξήντα χρονών. Εγώ ανήκω θεωρητικά, πρακτικά,
ηλικιακά στη γενιά του Πολυτεχνείου. Αν µετά από σαράντα ένα
χρόνια είµαστε εδώ και µιλάµε για τα παιδιά που λιποθυµάνε στο
σχολείο από την πείνα, τότε πρέπει να δούµε ποιος απέτυχε. Ένα
είναι σίγουρο: Δεν απέτυχαν τα παιδιά στο Πολυτεχνείο. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, αυτό να το αποδεχτούµε. Τα παιδιά όχι
απλώς δεν απέτυχαν, αλλά έριξαν µία πετριά και δεν έκατσαν να
σπάνε πέτρες για τη χούντα. Με βάση αυτήν την πετριά –έστω
και αιµατηρή- µπορούµε και µιλάµε σήµερα κάποιοι εδώ µέσα.
Να έχουµε και µία συναίσθηση της µεγαλοστοµίας. Αν θέλετε να
πάω στην ευρωπαϊκή και παγκοσµιοποιηµένη αντίληψη, τότε θα
σας πω ότι µπορείτε να πανηγυρίσετε, γιατί σήµερα, κατά το
παγκόσµιο εµπορικό ηµερολόγιο, είναι παγκόσµια ηµέρα καλοσύνης.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ: Πανηγυρισµοί είναι αυτοί;
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Άµα θέλετε να πάµε στα πλαίσια της παγκοσµιοποιηµένης αντίληψης για τον πολιτισµό, είναι Παγκόσµια
Ηµέρα Καλοσύνης. Δεν διακατέχοµαι από αυτήν, όταν µιλάµε για
ψωµί, παιδεία και ελευθερία και δεν σέβοµαι αυτού του είδους
το ηµερολόγιο.
Έχουµε δηλώσει τι θα ψηφίσουµε. Μία πρόταση ανθρωπιστική
για τους Βουλευτές και τους Γραµµατείς και τις Γραµµατείς και
τον κόσµο που δουλεύει εδώ: Έχουµε δηλώσει ο καθένας από
εµάς πώς τοποθετούµαστε στα άρθρα. Ξεφύγετε από την τυπικότητα, «άρθρο 1, άρθρο 2, άρθρο 3, άρθρο 4». Το τι είναι κατά
πλειοψηφία και τι δεν είναι, καθίσταται σχεδόν γελοίο. Είναι κατατεθειµένο από όλους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Το ζήτησα και µου
έδωσε την ευκαιρία και η κ. Χρυσοβελώνη όταν πήρε τον λόγο.
Καταθέστε στα Πρακτικά τι ψηφίζετε.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ τον
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Όχι, κυρία Κωνσταντοπούλου.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Για τη διαδικασία που προτείνετε. Γιατί όχι;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Επιτρέψτε µου. Αν µιλήσετε…
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Δεν θέλω να µου πείτε τίποτα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κατ’ αρχάς, πρέπει να
ξέρετε κάτι, µε όλο τον σεβασµό, τον ειλικρινή σεβασµό: Αυτό
που κάνετε εσείς, πρέπει να το κάνει ο κ. Δρίτσας. Δεν µπορεί να
µιλάτε εσείς η εισηγήτρια και όχι ο κ. Δρίτσας.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Για την ψηφοφορία;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Βεβαίως. Ο Κοινοβουλευτικός σας Εκπρόσωπος.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Όχι, αυτό είναι δική της αρµοδιότητα.
Είναι αρµοδιότητα της εισηγήτριας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Τέλος πάντων. Αν
είναι επί της ψηφοφορίας, βεβαίως, να µιλήσετε.
Ορίστε, κυρία Κωνσταντοπούλου, έχετε τον λόγο.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, εµείς θα παραµείνουµε συνεπείς στη θέση που έχουµε καταγράψει όλες τις
φορές που έχει τεθεί τέτοιο ζήτηµα. Εµείς πιστεύουµε ότι η ψηφοφορία πρέπει να γίνεται κανονικά και όχι εικονικά. Όταν ξεκινήσει, λοιπόν, η ψηφοφορία για ένα - ένα τα άρθρα και τις τροπολογίες, θα σας κάνω και µία δήλωση για καταχώρηση στα
Πρακτικά σε σχέση µε την αποχή µας.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ τον
λόγο.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ορίστε, κυρία Χρυσοβελώνη, έχετε τον λόγο.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Συµφωνούµε ότι η διαδικασία της
ψηφοφορίας πρέπει να γίνει κανονικά, όπως προβλέπεται.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ευχαριστώ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ηρύσσεται περαιωµένη η 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 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 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 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» και θα γίνει η ψήφισή τους χωριστά.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Τη δήλωσή µας για τα Πρακτικά
παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Όχι δήλωση. «ναι» ή
«όχι» έχει εδώ. Δεν έχει δήλωση, σας παρακαλώ.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Μα ζήτησα να την καταχωρίσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Πείτε «ναι» ή «όχι».
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Να ακουστεί.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Βεβαίως, να ακουστεί.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Εµείς δηλώνουµε ότι απέχουµε
από την επί των άρθρων ψηφοφορία στο νοµοσχέδιο κι έχουµε
καταγράψει αρνητική ψήφο κατ’ άρθρον στην επιτροπή και στην
Ολοµέλεια σε εκείνα στα οποία αναφερθήκαµε ειδικώς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ευχαριστώ. Εποµένως συνεχίζουµε.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 1 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Παρών.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 1
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 2 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Παρών.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 2
έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 3 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Παρών.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 3
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 4 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Παρών.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Παρών.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Παρών.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς, το άρθρο 4
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 5, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Παρών.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 5
έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 6 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Παρών.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Παρών.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 6
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 7 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Παρών.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 7
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 8 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Παρών.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Παρών.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 8
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 9 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Παρών.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 9
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 10 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Παρών.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 10
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 11 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Παρών.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 11
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 12 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Παρών.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 12
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 13 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Παρών.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 13
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 14 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Παρών.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Παρών.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 14
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 15 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Παρών.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 15
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 16 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Παρών.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 16
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 17 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Παρών.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 17
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 18 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 18
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 19 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Παρών.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 19
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 20 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Παρών.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 20
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 21 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Παρών.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 21
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 22 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Παρών.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 22
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 23 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Παρών.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 23
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 24 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Παρών.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 24
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 25, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Παρών.
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ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 25
έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 26 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Παρών.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 26
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 27 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Παρών.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 27
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 28 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Παρών.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 28
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 29 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Παρών.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 29
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 30 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Παρών.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 30
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 31;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 31
έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 32;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Παρών.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 32
έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 33;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Παρών.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 33
έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 34;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Παρών.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 34
έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 35;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Παρών.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 35
έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 36;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Παρών.
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ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 36
έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 37;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 37
έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 38;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Παρών.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 38
έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 39;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Παρών.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 39
έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 40;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Παρών.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 40
έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 41;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Παρών.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 41
έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 42;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Παρών.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 42
έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 43;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Παρών.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 43
έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 44;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Παρών.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 44
έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 45;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Παρών.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 45
έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 46;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Παρών.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 46
έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 47, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
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ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Παρών.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 47
έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 48;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Παρών.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 48
έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 49;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Παρών.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 49
έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 50;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Παρών.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 50
έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 51;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 51
έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 52;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 52
έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 53;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Παρών.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 53
έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 54;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Παρών.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 54
έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 55;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Παρών.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 55
έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 56;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Παρών.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 56
έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 57;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Παρών.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 57

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 58;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Παρών.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 58
έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 59;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Παρών.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 59
έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Εισερχόµεθα στην ψήφιση των τροπολογιών.
Για την τροπολογία µε γενικό αριθµό 1955 και ειδικό αριθµό
112 θα υποβληθεί αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας από τους
Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 1987 και ειδικό αριθµό 138 όπως τροποποιήθηκε από τον
κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΖΩΗ ΚΩΝΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Παρών.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1987 και ειδικό αριθµό 138 έγινε δεκτή
όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό κατά πλειοψηφία
και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 1967 και ειδικό αριθµό 120 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΖΩΗ ΚΩΝΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Παρών.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1967 και ειδικό αριθµό 120 έγινε δεκτή ως
έχει κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο
άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 1970 και ειδικό αριθµό 123 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Παρών
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1970 και ειδικό αριθµό 123 έγινε δεκτή ως
έχει κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο
άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 1976 και ειδικό αριθµό 128 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Παρών.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1976 και ειδικό αριθµό 128 έγινε δεκτή ως
έχει κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο
άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 1978 και ειδικό αριθµό 130 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΖΩΗ ΚΩΝΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Παρών.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1978 και ειδικό αριθµό 130 έγινε δεκτή ως
έχει κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο
άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 1984 και ειδικό αριθµό 135 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΣΤ’ - 13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΖΩΗ ΚΩΝΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Παρών.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1984 και ειδικό αριθµό 135 έγινε δεκτή ως
έχει κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο
άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 1985 και ειδικό αριθµό 136 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΖΩΗ ΚΩΝΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Παρών.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1985 και ειδικό αριθµό 136 έγινε δεκτή ως
έχει κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο
άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 1986 και ειδικό αριθµό 137, όπως τροποποιήθηκε από τον
κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΖΩΗ ΚΩΝΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς, η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1986 και ειδικό αριθµό 137 έγινε δεκτή,
όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία
και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Για την τροπολογία µε γενικό αριθµό 1988 και ειδικό αριθµό
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139 θα υποβληθεί αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας από τους
Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 1968 και ειδικό αριθµό 121 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Παρών.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1968 και ειδικό αριθµό 121 έγινε δεκτή ως
έχει κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο
άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 1979 και ειδικό αριθµό 131 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Παρών.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1979 και ειδικό αριθµό 131 έγινε δεκτή ως
έχει κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο
άρθρο.
Κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη
συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 21.40’ λύεται η συνεδρίαση για αύριο, ηµέρα Παρασκευή 14 Νοεµβρίου 2014 και ώρα
10.00’, µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος: α) κοινοβουλευτικό έλεγχο, συζήτηση επίκαιρων ερωτήσεων και β) νοµοθετική
εργασία, σύµφωνα µε τη συµπληρωµατική ηµερήσια διάταξη που
έχει διανεµηθεί.
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

