ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΙΓ’
Τετάρτη 18 Μαρτίου 2015 (Απόγευµα)
ΘΕΜΑΤΑ
Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 848
2. Άδεια απουσίας των Βουλευτών κ.κ. Ν. Μηταράκη και Α.
Σταµπούλη, σελ. 812
3. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 8ο Γυµνάσιο Ηρακλείου Κρήτης, το Δηµοτικό
Σχολείο Κω, το Β' Δηµοτικό Σχολείο Φλώρινας, το 3ο Γυµνάσιο Ηρακλείου Κρήτης και το 8ο Γυµνάσιο Παλαιοχωρίου
Χαλκιδικής, σελ. 748, 755, 762, 774, 777, 792
4. Επί διαδικαστικού θέµατος, σελ. 743, 744, 745, 746, 748,
749, 750, 751, 752, 753, 754, 758, 760, 761, 762, 767, 768,
769, 770, 771, 772, 773, 774, 779, 780, 782, 783, 784, 785,
786, 787, 789, 791, 792, 793, 809, 810, 811, 812, 821, 823,
824, 827, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 836, 837
5. Επί προσωπικού θέµατος, σελ. 744, 750, 771, 773, 774,
781, 784, 787
6. Ανακοινώνεται ότι οι Βουλευτές κ. Μ. Βορίδης και Σ. Γεωργιάδης κατέθεσαν έγγραφο που τιτλοφορείται "Παρεµπίπτον ζήτηµα, άρθρο 67 του Κανονισµού της Βουλής", σελ.
751
7. Συζήτηση επί της αίτησης για παρεµπίπτον ζήτηµα και
ψηφοφορία δι' εγέρσεως, σελ. 751 – 752, 753
8. Ανακοινώνεται η κατάθεση εγγράφου, από τη Βουλευτή
του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Α. Βαγενά, µε
τίτλο: "Διαµαρτυρία προς ψήφιση" και θέµα: "Διαµαρτυρία
των Βουλευτών του Ελληνικού Κοινοβουλίου για τις δηλώσεις Κοστέλλο κατά την διάρκεια της συζήτησης στην Ολοµέλεια της Βουλής για το νοµοσχέδιο για την ανθρωπιστική
κρίση", σελ. 755 - 756
9. Εισήγηση της Προέδρου της Βουλής κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου για ψήφιση από το Σώµα του ως άνω ψηφίσµατος
που κατέθεσε η κ. Α. Βαγενά και αναγνώστηκε, σε σχέση µε
τη διαµαρτυρία των Βουλευτών του Ελληνικού Κοινοβουλίου
για τις δηλώσεις Κοστέλλο, και ψήφιση αυτού, σελ. 755, 848
10. Ανακοινώνεται επιστολή που έστειλε ο Πρόεδρος του
Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κόµµατος κ. Ευάγγελος Βενιζέλος, προς την Πρόεδρο της Βουλής κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου, µε την οποία γνωστοποιεί ότι οι Κοινοβουλευτικοί
Εκπρόσωποι (αναπληρωτές του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας), ορίζονται οι Βουλευτές κ.κ. Ιωάννης Κουτσούκος και Λεωνίδας Γρηγοράκος, σελ. 765 - 766
Β. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
1. Συζήτηση και ψήφιση επί των άρθρων και των τροπολογιών και ψήφιση στο σύνολο του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Ρυθµίσεις για
τη λήψη άµεσων µέτρων για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, για την οργάνωση της Κυβέρνησης και των
Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις", σελ. 743 – 839,
839 - 841
2. Πρόταση της Προέδρου της Βουλής κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου για διατύπωση αντιρρήσεων επί των κατατεθειµένων τροπολογιών και δι' εγέρσεως ψηφοφορία, σελ. 824, 827
3. Συζήτηση των ενστάσεων επί των τροπολογιών του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σελ. 833 - 837
4. Ψηφοφορίες δι' εγέρσεως, σχετικά µε την ένταξη στην
διαδικασία ψηφοφορίας των τροπολογιών του σχεδίου νόµου

του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, επί
των οποίων υπεβλήθησαν ενστάσεις, σελ. 834, 836
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Ζ. ,
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΝΤΕΣ
ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ Ν. ,
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ Δ. ,
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.,

σελ. 743 – 757, 776 –
794, 823 - 849
σελ. 757 - 776
σελ. 811 - 823
σελ. 794 - 811

ΟΜΙΛΗΤΕΣ
Α. Επί διαδικαστικού θέµατος:
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α. ,
ΑΜΥΡΑΣ Γ. ,
ΑΝΤΩΝΙΟΥ Μ. ,
ΒΑΛΑΒΑΝΗ Ο. ,
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ Ε. ,
ΒΟΡΙΔΗΣ Μ. ,
ΒΟΥΤΣΗΣ Ν. ,
ΒΡΟΥΤΣΗΣ Ι. ,
ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ Ο. ,
ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ Γ. ,
ΓΡΕΓΟΣ Α. ,
ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ Ι. ,
ΖΑΧΑΡΙΑΣ Κ. ,
ΖΕΡΔΕΛΗΣ Ι. ,
ΘΕΟΧΑΡΗΣ Θ. ,
ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ Ν. ,
ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ,
ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ Γ. ,
ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ Β. ,
ΚΙΚΙΛΙΑΣ Β. ,
ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ Δ. ,
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Ο. ,
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Ζ. ,

ΛΥΚΟΥΔΗΣ Σ. ,
ΛΥΜΠΕΡΑΚΗ Α. ,
ΜΑΚΡΗ Ρ. ,
ΜΑΝΤΑΣ Χ. ,
ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ Δ. ,
ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ Α. ,
ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ Ε. ,
ΜΗΤΑΦΙΔΗΣ Τ. ,

σελ. 770
σελ. 812
σελ. 830, 831, 832
σελ. 793
σελ. 743, 744, 745
σελ. 746, 748, 750, 752
σελ. 758, 833
σελ. 745, 746, 748, 774,
817
σελ. 773
σελ. 824
σελ. 837, 838, 839
σελ. 754
σελ. 753, 754
σελ. 792
σελ. 746, 832, 834
σελ. 758, 760, 761, 762,
767, 768, 769, 770,
771, 772, 773, 774
σελ. 744, 749, 750, 791,
810
σελ. 784, 786
σελ. 753, 767, 769, 833,
836, 838
σελ. 743
σελ. 774
σελ. 754
σελ. 743, 744, 745, 746,
747, 748, 750, 751,
753, 754, 771, 779,
780, 782, 783, 784,
785, 786, 787, 789,
791, 792, 793, 824,
827, 829, 830, 831,
832, 833, 834, 836,
837, 838
σελ. 774
σελ. 837, 838, 839
σελ. 754
σελ. 823
σελ. 762, 779, 837, 838,
839
σελ. 748
σελ. 744, 746, 748
σελ. 767

ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α. ,
ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ Κ. ,
ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ Θ. ,
ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ Χ. ,
ΞΑΝΘΟΣ Α. ,
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ,
ΤΑΣΟΥΛΑΣ Κ. ,
ΦΙΛΗΣ Ν. ,
ΦΩΤΙΟΥ Θ. ,
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ Δ. ,
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ Κ. ,
Β. Επί προσωπικού θέµατος:
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Ζ. ,
ΛΥΜΠΕΡΑΚΗ Α. ,
ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ Κ. ,
ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ Θ. ,
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ Κ. ,

σελ. 809, 810, 811
σελ. 743, 746, 748, 771
σελ. 785, 786, 787
σελ. 781
σελ. 781
σελ. 743, 748, 824, 832,
834
σελ. 750
σελ. 750, 751
σελ. 821
σελ. 817, 821, 823
σελ. 743
σελ. 744, 773, 782, 784,
785, 786, 831
σελ. 831
σελ. 771, 772, 773, 774
σελ. 781, 784, 785, 787
σελ. 744, 750

Γ. Επί της αίτησης για παρεµπίπτον ζήτηµα:
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α. ,
σελ. 751
ΒΟΡΙΔΗΣ Μ. ,
σελ. 751, 752
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Ζ. ,
σελ. 751, 752, 753
Δ. Επί της ψήφισης του ψηφίσµατος:
ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ Β. ,
σελ. 848, 749
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Ζ. ,
σελ. 848, 849
ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ Δ. ,
σελ. 762, 848
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ,
σελ. 849
Ε. Επί του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Χ. ,
σελ. 769, 770
ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ Ε. , σελ. 822
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ Σ. ,
σελ. 826
ΑΝΤΩΝΙΟΥ Μ. ,
σελ. 831
ΒΑΚΗ Φ. ,
σελ. 812
ΒΑΛΑΒΑΝΗ Ο. ,
σελ. 794, 795, 796
ΒΑΡΔΑΛΗΣ Α. ,
σελ. 788, 789
ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ Ι. ,
σελ. 789, 791, 836
ΒΟΥΤΣΗΣ Ν. ,
σελ. 758, 776, 796, 833
ΒΡΟΥΤΣΗΣ Ι. ,
σελ. 774, 783, 817
ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ Ο. ,
σελ. 778
ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ Γ. ,
σελ. 830
ΓΡΕΓΟΣ Α. ,
σελ. 819
ΔΑΝΕΛΛΗΣ Σ. ,
σελ. 811
ΖΑΧΑΡΙΑΣ Κ. ,
σελ. 754, 835
ΖΕΡΔΕΛΗΣ Ι. ,
σελ. 809
ΘΕΛΕΡΙΤΗ Μ. ,
σελ. 823
ΘΕΟΧΑΡΗΣ Θ. ,
σελ. 783, 834, 835, 836
ΚΑΝΕΛΛΗ Γ. ,
σελ. 826
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ Μ. ,
σελ. 821
ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ,
σελ. 791
ΚΑΡΚΑΤΣΟΥΛΗΣ Π. ,
σελ. 810
ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ Β. ,
σελ. 825
ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ Γ. ,
σελ. 787
ΚΑΤΣΑΒΡΙΑ - ΣΙΩΡΟΠΟΥΛΟΥ Χ. , σελ. 828
ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ Β. ,
σελ. 767, 768, 787, 796,
832, 833, 835
ΚΕΡΑΜΕΩΣ Ν. ,
σελ. 794
ΚΟΖΟΜΠΟΛΗ - ΑΜΑΝΑΤΙΔΗ Π. , σελ. 818
ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ Γ. ,
σελ. 796, 797
ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ Β. ,
σελ. 817
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Ζ. ,
σελ. 771, 773, 782, 783,
791, 833, 835, 836

ΚΩΤΣΙΑΣ Θ. ,
ΛΥΜΠΕΡΑΚΗ Α. ,
ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ Δ. ,
ΜΑΡΔΑΣ Δ. ,
ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ Α. ,
ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ Ε. ,
ΜΗΤΑΦΙΔΗΣ Τ. ,
ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ Κ. ,
ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ Κ. ,
ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ Χ. ,
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ,
ΞΑΝΘΟΣ Α. ,
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ Η. ,
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ,
ΠΑΠΠΑΣ Ν. ,
ΠΟΛΑΚΗΣ Π. ,
ΣΒΕΡΩΝΗ - ΧΟΝΔΡΟΝΑΣΙΟΥ Δ. ,
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ Ε. ,
ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ Ε. ,
ΤΖΟΥΦΗ Μ. ,
ΤΣΙΡΚΑΣ Β. ,
ΦΙΛΗΣ Ν. ,
ΦΩΤΙΟΥ Θ. ,
ΧΑΪΚΑΛΗΣ Π. ,
ΧΑΡΑΚΙΔΗΣ Κ. ,
ΨΑΡΡΕΑ ε. ,
ΨΥΧΟΓΙΟΣ Γ. ,

σελ. 781
σελ. 761, 762, 771
σελ. 762, 783, 836
σελ. 778, 783
σελ. 806
σελ. 746, 747
σελ. 793
σελ. 770
σελ. 824
σελ. 787
σελ. 752, 777, 778
σελ. 781, 807, 809
σελ. 758, 759, 760
σελ. 753, 757, 817, 834
σελ. 805, 811, 812
σελ. 830
σελ. 791, 792, 809
σελ. 812
σελ. 817
σελ. 779
σελ. 829
σελ. 750, 751
σελ. 769, 782, 783, 797,
813, 821, 827
σελ. 763
σελ. 820, 821
σελ. 780
σελ. 827

ΣΤ. Επί των ενστάσεων των τροπολογιών:
ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ Ι. ,
σελ. 836
ΒΟΥΤΣΗΣ Ν. ,
σελ. 833
ΓΡΕΓΟΣ Α. ,
σελ. 836
ΖΑΧΑΡΙΑΣ Κ. ,
σελ. 835
ΘΕΟΧΑΡΗΣ Θ. ,
σελ. 835, 836
ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ Β. ,
σελ. 832, 834, 836
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Ζ. ,
σελ. 824, 827, 833, 834,
835, 836
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ,
σελ. 834

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
ΙΣΤ’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ Α’
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΙΓ’
Τετάρτη 18 Μαρτίου 2015 (απόγευµα)
Αθήνα, σήµερα στις 18 Μαρτίου 2015, ηµέρα Τετάρτη και ώρα
14.05’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία
της Προέδρου αυτής κ. ΖΩΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στην ηµερήσια διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Συνέχιση της συζήτησης επί των άρθρων και του συνόλου του
σχεδίου νόµου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ρυθµίσεις για τη λήψη άµεσων µέτρων για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, της οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις».
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Για ποια πλειοψηφία µιλούσατε, κυρία Πρόεδρε; Τι λέτε τώρα;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ: Κυρία Πρόεδρε, δεν έχουµε δικαίωµα
να ψηφίσουµε;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, κάνετε ότι
δεν ακούτε!
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ: Εσείς είπατε προ δεκαλέπτου ότι θα µιλήσει η Υπουργός και ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της
Νέας Δηµοκρατίας. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά δεν µπορεί
να κλείνει η συζήτηση χωρίς να έχει µιλήσει ο Κοινοβουλευτικός
Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Εισερχόµαστε τώρα
στη συζήτηση των άρθρων του σχεδίου νόµου.
Προτείνω να συζητηθούν τα άρθρα ως µία ενότητα.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Ντροπή σας!
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Πρόεδρος του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος): Κυρία Πρόεδρε, ζητώ τον λόγο επί του
Κανονισµού.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Σας υπενθυµίζω ότι η
επί των άρθρων συζήτηση και ψήφιση γίνεται διαδοχικά και µε
τη σειρά που έχουν στο κείµενο του νοµοσχεδίου, κατά το άρθρο 101 παράγραφος 2 του Κανονισµού της Βουλής. Σύµφωνα,
λοιπόν, µε το άρθρο 102 παράγραφος 1 και 2 του Κανονισµού
της Βουλής, η εγγραφή στον κατάλογο των οµιλητών της συζήτησης επί των άρθρων µπορεί να ζητηθεί από την έναρξη της συζήτησης του άρθρου αυτού έως το τέλος της οµιλίας του
τέταρτου κατά σειρά οµιλητή.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Ντροπή!
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ: Με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά δεν
µπορεί να κλείνει η συζήτηση χωρίς να έχει µιλήσει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Όλοι θα πάρουν τον

λόγο, κύριε Κικίλια. Όλοι θα πάρουν τον λόγο! Το Προεδρείο δεν
αρνήθηκε τον λόγο σε κανέναν. Μπαίνουµε σε καινούργια συζήτηση και θα πάρουν όλοι τον λόγο. Αυτός είναι ο λόγος που δεν
ψηφίσατε; Μήπως θέλετε τώρα να ψηφίσετε; Γιατί τον λόγο θα
πάρετε αµέσως µετά.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Θα πάρετε όλοι τον λόγο, µην ανησυχείτε! Αποκλείεται αυτήν
την περίοδο να υπάρξει Βουλευτής που θα έχει παράπονο ότι
δεν του δόθηκε ο λόγος.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Τι λέτε τώρα;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Συνεχίζω, λοιπόν, και
σας λέω ότι εγγραφές που γίνονται µετά το τέλος της οµιλίας
του…
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Πρόεδρος του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος): Κυρία Πρόεδρε, προτάσσεται ο λόγος
επί του Κανονισµού! Ζητώ τον λόγο επί του Κανονισµού!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κύριε Βενιζέλο, θα πάρετε και εσείς τον λόγο, αν και έχετε πάρει τον λόγο ων ουκ έστιν
αριθµός φορές.
Εγγραφές, λοιπόν, γίνονται από την έναρξη της συζήτησης
των άρθρων έως το τέλος της οµιλίας του τέταρτου κατά σειρά
οµιλητή. Εν προκειµένω, ξεκινούν οι εισηγητές. Εγγραφές που
γίνονται µετά το τέλος της οµιλίας…
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Πρόεδρος του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος): Μην εξευτελίζετε τη Βουλή! Προτάσσεται ο λόγος επί του Κανονισµού!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κύριε Βενιζέλο, είµαι
στη διαδικασία εξήγησης του Κανονισµού στους Βουλευτές!
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Πρόεδρος του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος): Δεν υπάρχει καµµία διαδικασία!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Μην έχετε την αλαζονεία, επειδή γνωρίζετε τον Κανονισµό να θέλετε να προκαταλάβετε όλους τους Βουλευτές.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Καθίστε στη θέση σας και, όταν σας δώσω τον λόγο, θα σηκωθείτε για να µιλήσετε και εσείς και ο κ. Θεοχάρης. Τώρα είµαστε στην έναρξη της συζήτησης και εκθέτουµε τη διαδικασία.
Είναι κάτι που οφείλετε να το γνωρίζετε µε τόσα χρόνια κοινοβουλευτικής θητείας.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Πρόεδρος του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος): Δεν θεωρώ ότι ψηφίστηκε το νοµοσχέδιο επί της αρχής.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Εγγραφές, λοιπόν,
που γίνονται µετά το τέλος της οµιλίας του τέταρτου οµιλητή και
ως την ολοκλήρωση των πρωτολογιών κάθε άρθρου ισχύουν
µόνο ως δευτερολογίες που προτάσσονται από τις δευτερολο-
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γίες της παραγράφου 3 του άρθρου 102. Δικαίωµα δευτερολογίας στην κατ’ άρθρο συζήτηση έχουν µόνο όσοι πρωτολόγησαν
και εφόσον το ζητήσουν έως το τέλος του σταδίου της δευτερολογίας κάθε άρθρου. Αυτό προβλέπει το άρθρο 102 παράγραφος 3 του Κανονισµού της Βουλής.
Οι αγορεύσεις στην κατ’ άρθρο συζήτηση του νοµοσχεδίου
διέπονται από το άρθρο 103 του Κανονισµού της Βουλής.
Προτείνω την εξής διαδικασία, σύµφωνα και µε όσα διατυπώθηκαν χθες περί της ανάγκης να προτάσσονται οι εισηγητές, κάτι
που ούτως ή άλλως προβλέπεται στην κατ’ άρθρο συζήτηση.
Στην επί της αρχής συζήτηση προτάσσονται οι Υπουργοί. Προτείνω, λοιπόν, να µιλήσουν οι εισηγητές και οι ειδικοί αγορητές
επί των άρθρων, ώστε να προταθούν οι Βουλευτές, σύµφωνα µε
την οµόθυµη επιθυµία που διατυπώθηκε χθες. Ενηµερώνω το
Σώµα ότι αυτή η επιθυµία ικανοποιείται ούτως ή άλλως από τον
Κανονισµό για την κατ’ άρθρο συζήτηση. Θα ακολουθήσουν οι
εναποµείναντες οµιλητές από τη συνεδρίαση επί της αρχής.
Εν συνεχεία θα µιλήσουν επί των άρθρων όσοι τυχόν εγγραφούν µετά.
Αντιλαµβάνεστε ότι ο χρόνος πιθανόν να µην εξαρκέσει για
όλες τις οµιλίες. Θα δούµε πόσοι θα εγγραφούν από αυτούς που
δεν θα έχουν µιλήσει. Προτείνω η συζήτηση να ολοκληρωθεί στις
0.00’ µε ψηφοφορία.
Εποµένως θα περάσουµε στη διαδικασία οµιλίας των εισηγητών από κάθε Κοινοβουλευτική Οµάδα.
Παρακαλώ τις Υπηρεσίες να µου δώσουν τον κατάλογο των εισηγητών.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Πρόεδρος του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος): Ζητώ τον λόγο επί του Κανονισµού.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ζητώ τον λόγο επί της
διαδικασίας.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, επί της διαδικασίας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Πριν να µπούµε στον
κατάλογο των οµιλητών, ζητούν, λοιπόν, τον λόγο, µε τη δυνατότητα που τους δίνει ο Κανονισµός να προηγούνται και να προτιµώνται, ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΠΑΣΟΚ,
ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας κ.
Βρούτσης, ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΚΚΕ κ. Καραθανασόπουλος, ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Χρυσής
Αυγής κ. Ματθαιόπουλος και ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος
του Ποταµιού κ. Θεοχάρης.
(Χειροκροτήµατα)
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Θα ήθελα τον λόγο επί προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Βλέπω και τον κ. Χατζηδάκη που ζητεί τον λόγο επί προσωπικού.
Κύριε Χατζηδάκη, θα έχετε τον λόγο εν συνεχεία.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ: Κυρία Πρόεδρε,
θα ήθελα και εγώ τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Και ο κ. Μεϊµαράκης
ως πρώην Πρόεδρος της Βουλής επίσης ζητεί τον λόγο.
Βλέπω ότι πάρα πολύ εύκολα εκείνοι οι οποίοι εχθές µιλούσαν
για την ανάγκη να προταχθούν οι Βουλευτές τώρα θέλουν να
προτάξουν εαυτούς.
(Χειροκροτήµατα)
Κατά τον Κανονισµό προηγείται ο Πρόεδρος Κοινοβουλευτικής Οµάδας από τους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους. Εποµένως θα δώσω τον λόγο στον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του ΠΑΣΟΚ.
Κύριε Βενιζέλο, µιλήσατε στην κατ’ αρχήν συζήτηση δύο φορές για τριάντα δύο και για δεκατέσσερα λεπτά. Τώρα είµαστε
στην κατ’ άρθρο συζήτηση. Δικαιούστε νέα οµιλία δεκαπέντε λεπτών.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Πρόεδρος του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος): Κυρία Πρόεδρε, λυπάµαι ειλικρινά,
γιατί παραβιάζετε ασύστολα τον Κανονισµό της Βουλής και γιατί
ευτελίζετε τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες.
Δεν θεωρώ ότι το νοµοσχέδιο αυτό, που είναι πράγµατι σηµαντικό για την κοινωνία, αλλά και µια ωραία ευκαιρία προκειµένου
να συζητήσουµε για το πού πηγαίνει η χώρα, έχει ψηφιστεί επί
της αρχής.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Και είναι προσωπικό σας κατόρθωµα το ότι δεν έχει ψηφιστεί
σύµφωνα µε τον Κανονισµό της Βουλής επί της αρχής, ενώ το
νοµοσχέδιο έχει τις προϋποθέσεις να ψηφιστεί οµόφωνα ή σχεδόν οµόφωνα επί της αρχής.
Καταστρέφετε τις δυνατότητες της πολιτικής συναίνεσης. Ενώ
ο ρόλος σας είναι να δηµιουργείτε κλίµα συναντίληψης και ηπιότητας, εσείς συστηµατικά, οργανωµένα και επίµονα τροφοδοτείτε εντάσεις, πυροδοτείτε συγκρούσεις.
Τι συνέβη προηγουµένως; Επικαλεστήκατε το άρθρο 72 του
Κανονισµού της Βουλής και, όπως έχετε πράγµατι δικαίωµα ως
Πρόεδρος του Σώµατος, θέσατε εσείς ζήτηµα ονοµαστικής ψηφοφορίας, όταν διαπιστώθηκε ότι οι υπογράφοντες την πρόταση
ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτές της Χρυσής Αυγής δεν
ήταν παρόντες τη στιγµή της εκφώνησης και δεν µπορούσε να
γίνει η ψηφοφορία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Το έθεσα πριν διαπιστωθεί, εξαρχής. Σας διορθώνω.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Πρόεδρος του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος): Μετά ήρθατε, µετά από διακοπή πολλών λεπτών, και υπαναχωρήσατε λέγοντας: «Δεν επιµένω σε
ονοµαστική ψηφοφορία. Θέλω να επιστρέψουν όλες οι Κοινοβουλευτικές Οµάδες και να κάνουµε µία κανονική, τρέχουσα διαδικασία επί της αρχής.».
Δεν είναι αυτό το θέµα. Ο προηγούµενος χειρισµός σας δεν
ήταν χειρισµός διαδικαστικός. Πολιτικά, ως Πρόεδρος της Βουλής, θέλατε να ταυτιστείτε µε τη Χρυσή Αυγή. Θέλατε να τη θέσετε υπό την αιγίδα και την προστασία σας, όπως κάνετε
συστηµατικά επί εβδοµάδες τώρα, παραβιάζοντας τον Κανονισµό της Βουλής.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Μήπως θέλετε να ψηφίσετε για το ΠΑΣΟΚ έστω και τώρα, κύριε Βενιζέλο;
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Πρόεδρος του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος): Μη µε διακόπτετε. Θυσιάσατε το µεγάλο ζήτηµα της συναίνεσης στον βωµό της δικής σας προσωπικής, επίµονης σκοπιµότητας να συµπλεύσετε µε τη Χρυσή
Αυγή.
Προσωπικά µπορείτε να ακολουθήσετε τη µοίρα σας και να
αµφισβητήσετε τον κ. Τσίπρα και να ηγηθείτε της ενδοκοµµατικής αντιπολίτευσης στον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ως Πρόεδρος της Βουλής και ως φορέας ενός πολιτειακού αξιώµατος, πρέπει να
σέβεστε το Κοινοβούλιο. Πρέπει να σέβεστε τις δηµοκρατικές
αξίες και ευαισθησίες και να φροντίζετε µε τη συµπεριφορά σας
να υπάρχει κλίµα ηρεµίας, ηπιότητας και συναίνεσης.
Αυτό που κάνετε είναι µια βαριά και ιστορικά ασυγχώρητη υπονόµευση και υποβάθµιση των κοινοβουλευτικών θεσµών. Δεν
προσφέρετε υπηρεσία πουθενά, ούτε στο κόµµα σας ούτε στην
Κυβέρνηση ούτε στη Βουλή ούτε στη χώρα. Αν έχετε κάποιον
προσωπικό σχεδιασµό, µπορείτε να τον υπηρετήσετε. Όµως όχι
σε βάρος των θεσµών και µιας εθνικής στρατηγικής.
Σας καλώ να καταλάβετε ότι αυτού του είδους οι συµπεριφορές, οι οποίες είναι προκλητικές, δεν µπορούν να γίνουν ανεκτές,
όχι από την Αντιπολίτευση, αλλά απ’ όλο το Κοινοβούλιο. Έπρεπε
να έχετε πάρει το µήνυµα από την ίδια σας την κοινοβουλευτική
πλειοψηφία, από τις διαφωνίες που προκαλείτε µε τους Βουλευτές του κόµµατός σας, µε τα στελέχη της Κυβέρνησης που διαφοροποιούνται επιµελώς από τις δικές σας προσωπικές απόψεις.
Έχετε κάνει τη Βουλή ένα είδος προσωπικού τιµαρίου. Προσβάλλετε την κοινοβουλευτική διαδικασία και την κοινοβουλευτική παράδοση, µε τον νέο «θεσµό» των συνεντεύξεων, στις
οποίες προαναγγέλλει η Πρόεδρος της Βουλής πρωτοβουλίες
που πρέπει να συζητούνται στη Διάσκεψη των Προέδρων, µεταξύ
των κοµµάτων, στην Ολοµέλεια του Σώµατος.
Νοµίζετε ότι µπορείτε να έχετε προσωπικές, πολιτικές προτεραιότητες, ανεξάρτητες από τις κυβερνητικές. Δεν υπάρχει σύστηµα κυβερνώσας Βουλής. Δεν υπάρχουν δυο παράλληλα
συστήµατα εξουσίας! Ένα εδώ µε εσάς και ένα µε τον κ. Τσίπρα
στο Μέγαρο Μαξίµου µε την Κυβέρνηση. Εδώ φτάνουµε σε πρωτοφανή φαινόµενα θεσµικής γελοιοποίησης και είστε προσωπικά
υπεύθυνη και υπόλογη για την κατάσταση αυτή.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΙΓ’ - 18 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 (ΑΠΟΓΕΥΜΑ)

Σας καλώ, εν προκειµένω, σε κλίµα ηρεµίας και µε σαφή τα
ερωτήµατα κατά τον Κανονισµό, να επαναλάβετε την ψηφοφορία
όπως προσιδιάζει στο ύφος του Κοινοβουλίου και όχι µε ανακριτικού τύπου ερωτήµατα, τι ψηφίζει το ένα κόµµα, τι ψηφίζει το
άλλο κόµµα, τι ψηφίζει το άλλο κόµµα.
Εδώ ψηφίζουν οι Βουλευτές, ψηφίζουν κατά συνείδηση, ψηφίζουν ευκρινώς. Τα κόµµατα τοποθετούνται, όποτε κρίνουν ότι
πρέπει να τοποθετηθούν. Το πώς αιτιολογείται η ψήφος και όταν
επιτρέπεται να αιτιολογηθεί, το λέει ο Κανονισµός της Βουλής.
Δεν σέβεστε απολύτως τίποτα. Ούτε τον Κανονισµό ούτε το
Σύνταγµα ούτε τις παραδόσεις και εκτίθεστε και σας προειδοποιώ, -όχι εξ ονόµατος του ΠΑΣΟΚ, θεωρώ ότι εκφράζω το σύνολο τουλάχιστον της Αντιπολίτευσης- και σας καλώ να συνετιστείτε πραγµατικά και να αξιοποιήσετε τη µοναδική ευκαιρία που
έχετε, µε µια κοινοβουλευτική θητεία, στην ηλικία σας, να είστε
Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων και να κάθεστε σε µια Έδρα
την οποία έχουν λαµπρύνει προσωπικότητες που διέγραψαν
ιστορία µε βάρος και βάθος στην ελληνική ζωή. Είναι µια ευκαιρία για εσάς να αφήσετε ένα αποτύπωµα το οποίο είναι θετικό
και όχι να ενεργείτε ως παράγοντας συνεχών εντάσεων.
Αν η χώρα εδώ δεν εκπροσωπηθεί µε έναν τρόπο γενναιόδωρο, γενναιόψυχο, µε προοπτική, πώς η κοινωνία θα πάρει ένα
µήνυµα ότι έχει προοπτική η δηµοκρατία στον τόπο και ότι µπορούµε να έχουµε µια στρατηγική ανάτασης;
Νοµίζω ότι υπονοµεύετε και τον λόγο τον ενθουσιώδη και υπερήφανο που θέλει να εκπέµψει η Κυβέρνηση. Διότι εκεί που πάµε
να εστιάσουµε στη συζήτηση για την εθνική στρατηγική, µε διαφωνίες, µε συγκρούσεις, εσείς έρχεστε και ρίχνετε το φως στη
µιζέρια των διαδικαστικών τριβών και ορισµένων γκρίζων διαδροµών. Αυτών που συνδέονται µε τη Χρυσή Αυγή και το δηµοκρατικό τόξο.
Τα πράγµατα είναι πολύ σοβαρά. Πάρα πολύ σοβαρά. Και οι
οιωνοί υπήρχαν και έπρεπε να τους έχουν δει τους οιωνούς αυτούς, αυτοί που σας πρότειναν ως Πρόεδρο της Βουλής. Εµείς
σας ψηφίσαµε για να αντιληφθείτε ότι είστε Πρόεδρος όλης της
Βουλής, όλων των κοµµάτων, όλων των Βουλευτών. Σας ψηφίσαµε γιατί θέλαµε να ενισχύσουµε τον θεσµό, όχι εσάς προσωπικά. Ούτε αυτό το εκτιµήσατε ούτε αυτό το συνυπολογίσατε.
Και λυπάµαι πραγµατικά πάρα πολύ.
Έχετε ψηφιστεί και µε την ψήφο της Αντιπολίτευσης των περισσοτέρων κοµµάτων και Βουλευτών και έχετε υποχρεώσεις
απέναντί µας. Υποχρεώσεις οι οποίες είναι πάρα πολύ βαριές και
δεν βλέπω, δυστυχώς, να ανταποκρίνεστε.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΠΑΣΟΚ και της Νέας
Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Επειδή ήταν εντελώς
προσωπική η απεύθυνσή σας, αλλά επειδή από την Έδρα δεν
µου επιτρέπεται να σας απαντήσω επί προσωπικού, θα µιλήσω
µόνο επί γεγονότων και επί διαδικασίας.
Αν δεν κάνω λάθος, κύριε Βενιζέλο, ήσασταν ο Αντιπρόεδρος
της κυβέρνησης που είχε Γενικό Γραµµατέα τον κ. Μπαλτάκο.
Και αν δεν κάνω λάθος, ήσασταν µεταξύ εκείνων που αρνήθηκαν
τη συζήτηση για τα θέµατα για το οποία προφασίζεστε ότι κόπτεστε.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Πρόεδρος του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος): Αυτή είναι η απάντηση της Προέδρου
της Βουλής;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Πρέπει να αποφασίσετε εάν σας ενοχλεί ότι επί της διαδικασίας η Πρόεδρος της
Βουλής περιφρουρεί αυτό που θεωρεί δηµοκρατική διαδικασία,
ακόµη κι αν διαφωνεί η Κοινοβουλευτική Οµάδα ή οι Κοινοβουλευτικές Οµάδες οι οποίες την πρότειναν.
Και σας διαβεβαιώ ότι σε αυτό που θεωρώ ότι αποτελεί χρηστή
εφαρµογή του Κανονισµού -να είναι όλοι, δηλαδή, οι Βουλευτές
στη διαδικασία- θα εφαρµόσω αυτό που θεωρώ σωστό και
µπορώ να ακούσω τα αντεπιχειρήµατα, αλλά δεν τα έχω ακούσει
σε πεδίο δηµοκρατίας και διαδικασίας.
Από την άλλη πλευρά, µε προσκαλείτε να είµαι Πρόεδρος όλης
της Βουλής, όταν θεωρείτε ότι αυτά τα οποία αποφασίζω θίγουν
κάποιες Κοινοβουλευτικές Οµάδες.
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Εγώ σας διαβεβαιώ ότι θα σας δίνω τον λόγο και πέραν του
χρόνου που δικαιούστε, όπως πάντοτε κάνω, ότι θα περιφρουρώ
το δικαίωµά σας να εκφράζεστε ελεύθερα και να ψηφίζετε ελεύθερα και αυτό θα το κάνω για όλους του Βουλευτές. Αυτή είναι
η υποχρέωσή µου ως Προέδρου της Βουλής.
Κατά τα λοιπά, εάν προσδοκάτε µε τη δήλωση ότι υπερψηφίσατε την Πρόεδρο να εξοικονοµήσετε µεταχείριση πέραν του Κανονισµού, κακώς το προσδοκάτε και δεν έγινε καµµία τέτοια
διαβεβαίωση.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Πρόεδρος του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος): Έλεος!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Τον λόγο έχει ο κ.
Βρούτσης.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Πρόεδρος του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος): Κυρία Πρόεδρε, σας παρακαλώ, δώστε
µου τον λόγο για ένα λεπτό µόνο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Έχετε τον λόγο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Πρόεδρος του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος): Κυρία Πρόεδρε, θα σας πω τούτο µόνο:
Όταν προέκυψε το ζήτηµα µε τον κ. Μπαλτάκο και τη µαγνητοσκοπηµένη συνοµιλία του µε τον κ. Κασιδιάρη, ζήτησα αµέσως
δηµόσια την αποποµπή του από τον Πρωθυπουργό. Και ο Πρωθυπουργός τότε, ο κ. Σαµαράς, τον απέπεµψε.
Δεν ζήτησα την αποποµπή σας. Κάποιος έχει την ευθύνη για
το γεγονός ότι βρίσκεστε στην Έδρα αυτή.
Τιµήστε την εκλογή σας από τη Βουλή και το γεγονός ότι σας
υπέδειξε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και Πρωθυπουργός κ. Τσίπρας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Σύµφωνα, πάντως, µε
τις δηλώσεις του κ. Μπαλτάκου, ο ίδιος παραιτήθηκε και ουδείς
τον απέπεµψε.
Τον λόγο έχει ο κ. Βρούτσης.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, είµαι στη Βουλή επτά
χρόνια. Είµαι παλαιότερος από εσάς, αλλά ποτέ δεν διεκδίκησα,
όσον αφορά την προσωπική µου εµπειρία, να έχω τέτοιο υποτιµητικό τρόπο συµπεριφοράς απέναντι και σε συναδέλφους αλλά
και στη λειτουργία του θεσµού που υπηρετώ επτά χρόνια.
Εκτιµώ ότι ιστορικά δεν έχει καταγραφεί ποτέ Πρόεδρος της
Βουλής που µέσα σε δύο µήνες να έχει συσσωρεύσει πάνω του
την οργή και τον θυµό σχεδόν της πλειοψηφίας του Κοινοβουλίου. Και γι’ αυτό το ζήτηµα πρέπει να κάνετε την αυτοκριτική
σας.
Δεν είναι τυχαίο αυτό που συνέβη λίγο πριν. Διακόπτετε τη διαδικασία την ώρα που µιλά ο Πρωθυπουργός. Δεν δίνετε τον λόγο
στην Αξιωµατική Αντιπολίτευση. Καλείτε τους παρόντες της Χρυσής Αυγής. Είναι απόντες. Κρίνετε µε το δικό σας θεώρηµα ότι
πρέπει να γίνει η ψηφοφορία. Αναγκάζετε τους Βουλευτές να
αποχωρήσουν, σε µια κρίσιµη ψηφοφορία για ένα κρίσιµο νοµοσχέδιο, που ξέρετε ποια ήταν η θέση της συντριπτικής πλειοψηφίας των κοµµάτων. Βγαίνετε έξω και κάνετε τις διαβουλεύσεις
σας. Καταλαβαίνετε το λάθος σας. Έρχεστε µέσα να επανορθώσετε και τα κάνετε ακόµα χειρότερα.
Αντί να συνεχίσετε τη διαδικασία, δηλαδή να µιλήσουν ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας, όπως λέει
ο Κανονισµός και όπως έπρεπε, ο Πρόεδρος από το Ποτάµι και
ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος από το Ποτάµι, που είχαν ζητήσει τον λόγο και είχατε δεσµευτεί να τους δώσετε τον λόγο,
διακόπτετε βίαια τη διαδικασία και πάτε σε ονοµαστική ψηφοφορία επί του νοµοσχεδίου.
Από πού και ως πού, κυρία Πρόεδρε;
Τελικά αυτό που καταλαβαίνουµε -και που καταλαβαίνω και
προσωπικά- είναι το εξής: Ποιος θέλει να δυναµιτίσει µια διαδικασία αυτήν τη στιγµή στο Κοινοβούλιο, σε ένα νοµοσχέδιο στο
οποίο, πέρα από τις αντιθέσεις, έχετε γνωρίσει τις θέσεις των
κοµµάτων; Επί της αρχής ήµασταν σύµφωνοι.
Ο λόγος σας, οι πράξεις σας είναι απολύτως διχαστικές. Χωρίζετε το Κοινοβούλιο, µας κάνετε να βγαίνουµε πέρα από κάθε
όριο φυσιολογικής αντίδρασης. Οι πράξεις σας είναι επιεικώς
καταχρηστικές και απαράδεκτες, λειτουργείτε µέσα σε µια τυπολατρία όποτε το θέλετε. Αλλάξατε χθες τη διαδικασία των οµιλητών. Τελικά, κάνετε τα πάντα τελείως διαφορετικά από το φυσιο-
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λογικό που έπρεπε να είναι και αυτό είναι εις βάρος και των κοινοβουλευτικών θεσµών, τους οποίους ευτελίζετε, γελοιοποιείτε
στο τέλος τέλος. Καλό θα είναι, κυρία Πρόεδρε, να τα αλλάξετε
όλα αυτά και να µπει το Κοινοβούλιο σε µια σωστή σειρά και διαδικασία.
Όσον αφορά το νοµοσχέδιο, γιατί είναι ένα κρίσιµο ζήτηµα, µη
διανοηθείτε να πείτε ότι η Νέα Δηµοκρατία δεν ψηφίζει, γιατί
είναι ένα τερτίπι δικό σας. Εµείς δεν µπήκαµε στη διαδικασία της
ψηφοφορίας. Η θέση µας επί της αρχής είναι εξακριβωµένη από
όλους, απλά θέλουµε να τηρηθεί η διαδικασία, να ολοκληρωθεί
η διαδικασία επί της αρχής, να ψηφίσουν τα κόµµατα και µετά
να πάµε στα άρθρα. Αυτή είναι η διαδικασία, την οποία δεν ολοκληρώσατε.
Θέλουµε να σας πούµε να γυρίσετε πίσω τη διαδικασία και να
την ξαναρχίσετε εκεί που αρχίσατε να τη χαλάτε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κύριε Κοινοβουλευτικέ Εκπρόσωπε, εάν θεωρείτε ότι ευτελίζεται το Κοινοβούλιο,
όταν διεξάγονται ψηφοφορίες µε όλους τους Βουλευτές…
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ποιοι όλοι;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): …µέσα και µε καλείτε
να επιστρέψουµε στο φυσιολογικό, που ήταν αυτό που γινόταν
την προηγούµενη περίοδο, δηλαδή η επί της αρχής ψηφοφορία
να γίνεται γύρω στις 2.00’ τα µεσάνυχτα µε έξι Βουλευτές µέσα,
σας διαβεβαιώ ότι δεν θα επιστρέψουµε σε αυτό, γιατί αυτό δεν
είναι φυσιολογικό και δεν είναι δηµοκρατικό.
Εν σχέσει δε και µε διαδικασίες ιπτάµενων τροπολογιών της
νύχτας, επίσης θα σας απαντήσω ότι σε αυτή την κανονικότητα
και τη φυσιολογικότητα δεν θα επιστρέψουµε, όσο και αν το θέλετε. Και αν υπάρξει Υπουργός -που δεν πιστεύω ότι θα υπάρξει
Υπουργός- που θα επιχειρήσει τέτοια διαδικασία, θα προσκρούσει στην άρνηση του Κοινοβουλίου.
Από εκεί και πέρα, αν θέλετε να καταγραφεί η θετική σας
ψήφος για την επί της αρχής συζήτηση -το ίδιο ισχύει και για το
ΠΑΣΟΚ, το ίδιο ισχύει και για το Ποτάµι- θα προσµετρηθεί στην
πλειοψηφία.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Ποια πλειοψηφία;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Εγώ γι’ αυτό σάς προσκαλούσα να δηλώσετε εάν τάσσεστε υπέρ η κατά. Είναι αδιανόητο, όταν προσκαλείστε να τοποθετηθείτε και να ψηφίσετε, να
δηµιουργείτε αυτήν την αναστάτωση για ένα θέµα για το οποίο
είχατε τη δική µου διαβεβαίωση.
Ζητήσατε τον λόγο, κύριε Βρούτση, περίπου στις 13.30’. Ο Αντιπρόεδρός σας, ο κ. Κακλαµάνης, µου είχε γνωστοποιήσει ότι
έχετε Κοινοβουλευτική Οµάδα προηγουµένως και γι’ αυτό ζήτησε να µπει επί της Έδρας µετά. Σας θυµίζω ότι αρχικώς η ψηφοφορία ήταν προγραµµατισµένη για τις 12.00’ και εποµένως
την ώρα που ζητήσατε τον λόγο ήταν αυτονόητο ότι θα µιλούσατε στην επόµενη συνεδρίαση.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Κάνετε µεγάλο λάθος.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Αυτού του είδους τα
παιγνίδια εντυπώσεων, λοιπόν, και η κεφαλαιοποίηση ουσιαστικά
διαδικασιών που τελικά δεν τιµούν εκείνους που τις τορπιλίζουν,
δεν νοµίζω ότι προσφέρουν υπηρεσία στην Αξιωµατική Αντιπολίτευση, η οποία πρέπει εδώ να αρθρώνει λόγο και να διαφωνεί
και να κάνει ό,τι κρίνει, όχι όµως παιγνίδια εντυπώσεων για πράγµατα για τα οποία σάς προσκαλώ και σας προκαλώ. Όποιος έχει
παράπονο ότι του αφαιρέθηκε ο λόγος, ότι δεν µίλησε, ότι στερήθηκε τον λόγο, να το τεκµηριώσει, διότι έχετε όλοι ιδίως από
την Αντιπολίτευση…
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Έχει παράπονο η Αξιωµατική Αντιπολίτευση!
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Έχει παράπονο, κυρία Πρόεδρε!
Αυτό σάς είπε!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ιδίως από την Αντιπολίτευση έχετε όλοι µιλήσει περισσότερο από όσο δικαιούστε…
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Λήξατε τη συζήτηση παρά τον Κανονισµό!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): …και έτσι θα συνεχίσει να γίνεται…
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Εσείς αποφασίσατε να λήξετε τη συ-
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ζήτηση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): …γιατί η Πλειοψηφία
δεν πρέπει να καταπιέζει τη Μειοψηφία, όπως έκανε σε άλλες
εποχές, όταν ήσασταν πλειοψηφία.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Δώστε µου τον λόγο επί του Κανονισµού.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Τον λόγο έχει ο κ. Θεοχάρης.
Θα ήθελα και να σας διορθώσω –δεν ξέρω αν µιλήσατε εξ ονόµατος του Προέδρου του Ποταµιού- αλλά δεν είχε ζητήσει ο Πρόεδρος του Ποταµιού τον λόγο στην προηγούµενη διαδικασία.
Ορίστε, κύριε Θεοχάρη, έχετε τον λόγο.
ΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Προκαλεί για έναν νεαρό Βουλευτή σαν κι εµένα –είναι η
πρώτη µου φορά στο Κοινοβούλιο- αλγεινή…
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ: Όχι «νεαρό», αλλά «νέο».
ΘΕΟΧΑΡΗΣ - ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ): Ναι, νέο, όχι νεαρό, πια.
Θα ήθελα όµως.
Προκαλεί, λοιπόν, σε έναν νέο Βουλευτή σαν κι εµένα αλγεινή
εντύπωση η κατάσταση του Κοινοβουλίου, ιδιαίτερα σήµερα.
Άκουσα από παλαιότερους κοινοβουλευτικούς ότι στο Κοινοβούλιο και στην κοινοβουλευτική δηµοκρατία η διαδικασία είναι
ουσία. Συµφωνούµε, αλλά έχουµε ισοπεδώσει την ουσία µόνο
στο επίπεδο της διαδικασίας. Μόνο αυτό συµβαίνει από την
πρώτη συνεδρίαση για την άρση ασυλίας του κ. Γεωργιάδη µέχρι
σήµερα. Δεν είναι δυνατόν να µπλέκουµε σε µια τέτοια αέναη συζήτηση επί των διαδικασιών, να παραβιάζεται σε πολλές περιπτώσεις ο Κανονισµός, να διαλέγετε άλλες φορές ότι πρέπει να
ακολουθήσουµε τα ειωθότα και ότι πρέπει να γίνει συζήτηση για
τις γερµανικές αποζηµιώσεις, παρόλο που δεν προβλέπεται από
τον Κανονισµό, ενώ άλλες φορές, παρόλο που τα ήθη του Κοινοβουλίου λένε αλλιώς, να πρέπει να αλλάξουµε άµεσα και να
ακολουθηθεί ο Κανονισµός.
Αυτό που συνέβη σήµερα είναι απαράδεκτο και δεν χρήζει χαρακτηρισµών. Καταφέρατε ένα κόµµα, το Ποτάµι, το οποίο είναι
κόµµα της συναίνεσης, κόµµα της σύνθεσης και του διαλόγου,
να αποχωρήσει από τη Βουλή. Δεν καταλαβαίνουµε για ποιον
λόγο έγινε όλη αυτή η αναστάτωση για τη διαδικασία. Προσυπογράφουµε –για να µην τις επαναλάβω- τις παραβιάσεις του Κανονισµού και προσθέτουµε και την παραβίαση του άρθρου 97
παράγραφος 5. Δύο φορές ζήτησε τον λόγο ο Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Ποταµιού κ. Θεοδωράκης. Εσείς
η ίδια µου είπατε, όταν ζήτησα εγώ τον λόγο, ότι πάντοτε προηγούνται οι Πρόεδροι των Κοινοβουλευτικών Οµάδων και, αν την
πρώτη φορά ευλόγως παραχώρησε φυσικά τη θέση του στον
Πρωθυπουργό της χώρας, αµέσως µετά έπρεπε να µιλήσει. Δεν
έπρεπε να σταµατήσετε βιαίως τη διαδικασία και να ξεκινήσετε
την ονοµαστική ψηφοφορία.
Χαιρετίσαµε το γεγονός ότι ζητήσατε εµπράκτως συγγνώµη
από τη Βουλή µε το να πάρετε πίσω την πρότασή σας για ονοµαστική ψηφοφορία και γυρίσαµε. Παρ’ όλα αυτά, η διαδικασία
δεν συνεχίστηκε οµαλά. Σας παρακαλούµε να βρείτε τον τρόπο
και τη µεθοδολογία να γίνονται συζητήσεις σε ένα κλίµα συναίνεσης. Είναι προς το συµφέρον και του Προεδρείου και της Βουλής, αλλά τελικά και της Κυβέρνησης και της λειτουργίας της
δηµοκρατίας µας.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας το Ποτάµι)
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ: Κυρία Πρόεδρε,
θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Έχει ζητήσει τον λόγο
ο κ. Μεϊµαράκης ως πρώην Πρόεδρος της Βουλής, ο κ. Ματθαιόπουλος, ο κ. Καραθανασόπουλος και ο κ. Φίλης.
Θα ανατρέψουµε εντελώς αυτά που λέγατε εχθές.
Ορίστε, κύριε Μεϊµαράκη, έχετε τον λόγο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ: Κυρία Πρόεδρε,
κατ’ αρχάς να σας πω ότι δεν χρειάζεται από το Προεδρείο να
απαντάτε στον κάθε οµιλητή και να θεωρείτε ότι πρέπει να απαντήσετε. Ακούστε µας όλους και απαντάτε σε όλους µας µαζί,
γιατί έτσι επαναλαµβανόµεθα, τρώµε τον χρόνο και φαίνεται ότι

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΙΓ’ - 18 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 (ΑΠΟΓΕΥΜΑ)

αντιδικούµε µε το Προεδρείο, ενώ δεν είναι αυτή η πρόθεσή µας.
Εγώ τουλάχιστον δεν θέλω να αντιδικώ µαζί σας και δεν θέλω να
αντιδικώ µε το Προεδρείο.
Όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω να επισηµάνω δύο
πράγµατα. Πρώτον, εφόσον δεν τηρήθηκε η ώρα για την ψηφοφορία, συνεχίστηκε η διαδικασία και ήρθε εδώ και ο κύριος Πρωθυπουργός και εφόσον είναι και ένα νοµοσχέδιο το οποίο ενώνει
τις πολιτικές δυνάµεις και ταυτόχρονα µας κάνει µία οµιλία ο
Πρωθυπουργός που λέει να στείλουµε ένα µήνυµα ενωτικό προς
τα έξω και προς τα µέσα, δεν είναι δυνατόν διαδικαστικά να χωριζόµαστε και να χαλάµε την εικόνα της Βουλής, ενώ ταυτόχρονα
συµφωνούµε όλοι. Ξέρετε, οι πολίτες γνωρίζουν ότι διαφωνούµε.
Ας µας δούνε και µία φορά να συµφωνούµε σε κάτι σοβαρό, σε
κάτι θετικό, το οποίο στέλνει ένα µήνυµα και στο εξωτερικό.
Κατά τη γνώµη µου, λοιπόν, µε ευθύνη της Προέδρου χάλασε
το κλίµα, διότι δεν επέτρεψε στον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο
να απαντήσει στον Πρωθυπουργό ή στους Προέδρους των κοµµάτων να απαντήσουν στον Πρωθυπουργό, εφόσον η ψηφοφορία δεν έγινε στις 12.00’, όπως είχαµε πει.
Δεν νοµίζω ότι και ο Πρωθυπουργός δεν ήθελε να ακούσει
τους Προέδρους των Κοινοβουλευτικών Οµάδων και τους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους και επί της ουσίας της πολιτικής,
µια και η συζήτηση άνοιξε και ήταν µια ευκαιρία που είδαµε τον
κύριο Πρωθυπουργό να θέτει κάποια ζητήµατα και να τον ρωτάµε.
Δεύτερον, επιτρέψτε µου να σας πω, κυρία Πρόεδρε, ότι ο
Πρωθυπουργός έκανε µία προσωπική αναφορά στον κ. Χατζηδάκη. Όφειλε, κατ’ αρχάς, να τεκµηριώσει ή οφείλατε εσείς να
δώσετε τον λόγο στον κ. Χατζηδάκη. Μας είπε κάτι πολύ βαρύ,
ότι η εργαλειοθήκη του ΟΟΣΑ δεν είναι του ΟΟΣΑ, αλλά ότι ο κ.
Χατζηδάκης υπέκλεψε τη σφραγίδα του ΟΟΣΑ. Και αυτό ελέχθη
–λέει- στη Γενική Συνέλευση του ΟΟΣΑ.
Εγώ, λοιπόν, θέλω να ξέρω, γιατί εγώ στηρίζω τον κ. Χατζηδάκη, εάν είναι έτσι και το τεκµηριώνει ο κύριος Πρωθυπουργός,
υπάρχει θέµα. Αν δεν είναι έτσι, όµως, τον παρακαλούµε να έρθει
εδώ να ζητήσει συγγνώµη. Να έρθει εδώ ο κύριος Πρωθυπουργός!
Δεύτερον, δεν µπορεί να επικαλείται τη συµφωνία της 20ής Φεβρουαρίου και να συζητάει όλο το πολιτικό σύστηµα για τη συµφωνία της 20ής Φεβρουαρίου, χωρίς αυτή να έχει κατατεθεί και
να την έχουµε δει.
Εγώ δεν ζητώ να συζητηθεί και να ψηφιστεί, που έτσι πρέπει,
σας λέω όµως ότι ακούω στις τηλεοράσεις, ακούω στην κοινωνία, ακούω στη Βουλή, ακούω στη Διάσκεψη, ακούω στις επιτροπές, ακούω τον Πρωθυπουργό να επικαλείται ένα κείµενο το
οποίο εγώ τουλάχιστον επισήµως δεν το έχω και δεν το έχω διαβάσει.
Όλοι µας εδώ έχουµε ένα πεντασέλιδο non paper µιας υποτιθέµενης συµφωνίας που έχει υπογράψει, αν έχει υπογράψει, ο
κύριος Υπουργός των Οικονοµικών. Συζητάµε επ’ αυτού του non
paper. Εγώ να σας πω ότι δεν υπάρχουν αστερίσκοι, δεν υπάρχουν υποσηµειώσεις. Εσείς, κύριοι συνάδελφοι, δυο µέρες συνεδριάζατε ως Κοινοβουλευτική Οµάδα και το συζητάγατε. Τι
συζητάγατε; Ποιο κείµενο συζητάγατε;
Εν πάση περιπτώσει, ο κύριος Πρωθυπουργός οφείλει να µας
πει και να µας δώσει το κείµενο. Εγώ έχω κάνει αίτηση προσωπικά στον Πρωθυπουργό να κατατεθεί το κείµενο. Δεν είπα εγώ
να το ψηφίσουµε ή να το συζητήσουµε.
Υπάρχει ένα κείµενο; Θα µας το δώσετε ποτέ να ξέρουµε τις
δεσµεύσεις της χώρας; Δεν γεννά αυτό και δεν αυξάνει τις υποψίες ότι κάτι υποκρύπτει αυτό το κείµενο το οποίο δεν κατατίθεται;
Καλοπροαίρετα, λοιπόν, σας λέµε, όπως και εσείς υποθέτω
λέτε, ότι το κείµενο αυτό είναι οι πέντε σελίδες non paper που
έχουν δοθεί. Ωραία, ας κατατεθεί. Δεν ζητάω να το συζητήσουµε,
σε πρώτη φάση τουλάχιστον, αλλά να το έχουµε.
Το Eurogroup δεν το έχει. Η γερµανική βουλή ψηφίζει, απ’ ό,τι
ρώτησα Γερµανούς συναδέλφους, έγκριση στον Υπουργό των
Οικονοµικών, όχι το κείµενο. Εδώ δεν θέλετε να το ψηφίσουµε.
Ούτε να το δούµε;
Και σας λέω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δραττόµενος της
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ευκαιρίας, ότι ζήτησα…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κύριε Μεϊµαράκη, δεν
σας έχω βάλει χρόνο. Σας βάζω τώρα υπόλοιπο τεσσάρων λεπτών. Είναι δέκα τα λεπτά που δικαιούστε. Είχα ξεχάσει να σας
βάλω τον χρόνο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ: Ολοκληρώνω, κυρία
Πρόεδρε. Τελειώνω. Σας θυµίζω ότι σας το ζήτησα στη Διάσκεψη
των Προέδρων, χωρίς να το δηµοσιοποιήσω, ακριβώς γιατί δεν
πιστεύω ότι αυτό είναι θέµα να γίνει ουσιαστικός διάλογος ή να
γίνει µια κόντρα µεταξύ Κυβέρνησης και Αντιπολίτευσης σε αυτό
το θέµα, διότι δεν είναι τέτοιο θέµα.
Αλλά δεν µπορεί να µιλάµε για αναβάθµιση του Κοινοβουλίου
και να µην έχει κατατεθεί το κείµενο και να µας αφήνετε να πιστεύουµε, όπως πιστεύουµε οι περισσότεροι, ότι υπάρχουν
αστερίσκοι και υποσηµειώσεις.
Κύριοι συνάδελφοι, όλοι είστε στις τηλεοράσεις κάθε µέρα.
Έχετε δει το κείµενο; Εγώ καλώ έναν Βουλευτή να µας πει ότι
είδε το κείµενο, το επίσηµο, το υπογεγραµµένο από τον Υπουργό
Οικονοµικών της χώρας, που έχει δεσµεύσει τη χώρα. Ποιος το
έχει δει; Όλοι έχουν δει ένα non paper πέντε σελίδων. Τι είµαστε
εδώ; Εδώ είµαστε Βουλευτές, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν
θα γνωρίζουµε τι έχει δεσµεύσει τη χώρα;
Λοιπόν, εγώ πιστεύω, κυρία Πρόεδρε, ότι είναι ένα θέµα το
οποίο µάς ένωσε. Με διαδικαστικά ζητήµατα, µε ευθύνη της Προέδρου, έστειλε ένα λάθος µήνυµα.
Δεύτερον, πιστεύω ότι ο κύριος Πρωθυπουργός καλώς ήρθε,
καλώς µίλησε, τιµά το Κοινοβούλιο η παρουσία του, αλλά οφείλουµε και να του απαντήσουµε την ώρα που µίλησε. Έστω ότι
ήθελε να φύγει, οφείλατε να δώσετε τον λόγο. Εσείς αυθαίρετα.
Και µη µου πείτε πάλι ότι «ξέρετε, γινόντουσαν». Και αν γινόντουσαν -που δεν γινόντουσαν- σας λέω ότι εσείς δεν ήρθατε για
να κάνετε τα ίδια λάθη εν πάση περιπτώσει. Δεν είναι δικαιολογία
το τι γινότανε. Δικαιολογία είναι το τι γίνεται σήµερα. Και τώρα
δεν κρίνουµε τι γινότανε. Κρίθηκε στις εκλογές στις 25 Ιανουαρίου. Ήρθατε, λοιπόν, εσείς και κρίνουµε αυτήν τη στιγµή τι κάνετε εσείς.
Και δεν µπορεί να είναι µονίµως η απάντηση «ξέρετε ποιος µιλάει», «κοίτα να δεις τι γίνεται», γιατί σας έχουµε απαντήσει κατ’
επανάληψη και δεν θεωρώ ότι µπορούµε να τρώµε τον χρόνο.
Θεωρώ, όµως, ότι πρέπει να συµβάλετε στη θετική εικόνα του
Κοινοβουλίου. Και ενώ οι πολιτικές δυνάµεις τοποθετήθηκαν σχεδόν στο σύνολό τους θετικά για το νοµοσχέδιο και ενώ ήταν να
πάει ένα µήνυµα µετά την οµιλία του Πρωθυπουργού ότι συµπαγές το Κοινοβούλιο έστελνε αυτό το µήνυµα στο εξωτερικό, καταφέραµε να το διαλύσουµε για τυπικούς και διαδικαστικούς
λόγους.
Εγώ, λοιπόν, επειδή σας άκουσα, κυρία Πρόεδρε, να λέτε ότι
η Νέα Δηµοκρατία δεν το ψήφισε, εγώ λοιπόν θέλω να δηλώσω
ότι το ψήφισα. Και δεν µπορεί εσείς να ερµηνεύετε λάθος τις
δικές µας εκτιµήσεις και απόψεις. Και όχι σε εσάς, αλλά αλλού
µπορεί να υπάρχουν και οι πονηρές δήθεν σκέψεις ότι από τη
στιγµή που κάποιος τροϊκανός είπε ότι είναι µονοµερής ενέργεια,
να µας ταυτίσετε µε µία άποψη πολιτικά που δεν είναι αποδεκτή
και που αυτό δεν είναι σωστό από την πλευρά του Προεδρείου.
Δεν είναι καθόλου σωστό!
Και πήρα τον λόγο ακριβώς γι’ αυτό. Για να σας πω, πρώτον,
ότι τοποθετηθήκαµε και εξακολουθούµε να το ψηφίζουµε -ακόµα
και πριν από τον τεχνικό σύµβουλο, που είπε ότι είναι µονοµερής
ενέργεια- και ότι εµείς εξακολουθούµε να στηρίζουµε την Κυβέρνηση σ’ αυτή την πορεία και σ’ αυτή τη διαπραγµάτευση, εφόσον
δεν µας πηγαίνει βέβαια στα βράχια και εφόσον κιόλας µας εξηγεί και µας δίνει και τα κείµενα τα οποία υπογράφει.
Κατά συνέπεια σας παρακαλώ να διορθώσετε στα Πρακτικά
αυτό που αυθαίρετα είπατε, ότι η Νέα Δηµοκρατία δεν ψηφίζει.
Από πού το βγάλατε αυτό το συµπέρασµα; Οι τοποθετήσεις των
µελών του κόµµατος, όπως και του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου τώρα, ήταν όλες ότι ψηφίζουµε. Άρα ή θα το πείτε αυτό ρητά
και θα γραφεί στα Πρακτικά ή θα επαναλάβετε την ψηφοφορία
ως µηδέποτε γενοµένη η προηγούµενη. Άλλη λύση δεν έχουµε.
Και εγώ, κυρία Πρόεδρε, µε όλο τον σεβασµό και την αγάπη,
δεν σας επιτρέπω να µε ταυτίσετε µε την άποψη που θα πει: «Α,
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ήρθαν οι τεχνοκράτες και αλλάξαµε γνώµη.». Δεν αλλάξαµε
γνώµη. Και αν υπάρχουν κάπου αλλού αυτές οι πονηρές σκέψεις,
καλό είναι να µείνουν στην άκρη, τουλάχιστον για τη Νέα Δηµοκρατία.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ευχαριστούµε τον κ.
Μεϊµαράκη.
Απλώς θα ήθελα να θυµίσω, κύριε Μεϊµαράκη, ότι σήµερα συνεχίζουµε τη χθεσινή συζήτηση επί της αρχής. Εάν πράτταµε,
όπως σε άλλες περιόδους –που δεν το κάνουµε- χθες κατά τη
1:00’-2:00’ σε κενά έδρανα, θα λέγαµε: «Εγκρίνεται το νοµοσχέδιο; Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία».
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, σας ζητώ τον λόγο!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Όµως, δεν κάναµε
αυτό, αλλά έγινε µία διαδικασία κατά την οποία δόθηκε σε ακόµα
περισσότερους οµιλητές η δυνατότητα να µιλήσουν. Όµως,
έπρεπε να ολοκληρωθεί επί της αρχής η συζήτηση, για να
µπούµε επιτέλους στα άρθρα. Αυτό δεν νοµιµοποιεί κάποιους να
προφασίζονται ότι στερούνται τον λόγο, γιατί όλοι ξέρετε ότι
χθες υπήρχε περίπου επτάωρη συζήτηση, κατά την οποία γνωρίζετε ότι οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι µπορούν να ζητούν
τον λόγο κατά προτεραιότητα. Και ο κ. Βρούτσης ζήτησε τον
λόγο µόνο επί διαδικαστικού θέµατος και σήµερα…
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Λάθος!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): …υπήρχε διαδικασία
από τις 10:00’ το πρωί και ζητήθηκε ο λόγος στη 1:30’, δηλαδή
µιάµιση ώρα µετά την προγραµµατισµένη …
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Ψέµατα, κυρία Πρόεδρε!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Αυτό µε ενηµερώνουν
οι Υπηρεσίες, ότι χθες δεν µιλήσατε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Ποιοι; Ο προκάτοχός σας γνώριζε ότι
έχω ζητήσει τον λόγο αρκετό χρόνο πριν.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Μιλήσατε επί της ουσίας χθες;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, µε τον κ. Μητρόπουλο
χθες…Όχι!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Όχι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Να σας πω, λοιπόν.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Μισό λεπτό, θα σας
δώσω τον λόγο. Δεν θα έχει κανείς παράπονο ότι δεν πήρε τον
λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Να σας πω, λοιπόν.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Μισό λεπτό, για να
αποσαφηνίσουµε τα διαδικαστικά.
Κύριε Μεϊµαράκη, η Πρόεδρος, ακριβώς για να µην υπάρξει
παρερµηνεία, προσκάλεσε τους Βουλευτές –και γι’ αυτό κοιτούσα τις Κοινοβουλευτικές Οµάδες- να εκφραστούν. Και επειδή
σας βλέπω όλους από εδώ, οι Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας
παρέµεναν ανέκφραστοι, δεν έλεγαν ούτε «ΝΑΙ» ούτε «ΟΧΙ» και
σας προσκαλούσα να τοποθετηθείτε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Τι λέτε τώρα;
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Φωνάζαµε και δεν µας δίνατε τον
λόγο, κυρία Πρόεδρε!
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Στα έδρανα είχα ανέβει,
κυρία Πρόεδρε! Όχι και ανέκφραστοι!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Εγώ παρ’ όλα αυτά,
µετά την τοποθέτηση του Κοινοβουλευτικού σας Εκπροσώπου,
είπα και προς τη Νέα Δηµοκρατία και προς το ΠΑΣΟΚ και προς
το Ποτάµι, που τήρησαν αυτή τη στάση, ότι εφόσον το ζητούν,
θα προσµετρηθούν στην πλειοψηφία. Εποµένως µη «διαρρηγνύετε ανοιχτές θύρες». Εγώ κατάλαβα το σχόλιό σας, όπως κατάλαβα και πού απευθύνεται. Διότι πράγµατι υπήρξαν τοποθετήσεις χθες επαµφοτερίζουσες, οι οποίες δίνουν χώρο γι’ αυτή
την ερµηνεία την οποία δώσατε. Γι’ αυτό και πρέπει να είναι όλα
ξεκάθαρα.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Πολύ θα το θέλατε!
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΙΜΑΡΑΚΗΣ: Δεν επιτρέπεται
από την Έδρα που κάθεστε να κάνετε τέτοιο σχόλιο.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη συνε-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

δρίασή 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 οκτώ µαθητές και µαθήτριες και τρεις εκπαιδευτικοί-συνοδοί τους από το 8ο Γυµνάσιο Ηρακλείου Κρήτης.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Θα δώσω τον λόγο σ’ αυτούς που δεν έχουν µιλήσει και τους
έχουµε αναφέρει ήδη. Είναι ο κ. Ματθαιόπουλος και ο κ. Καραθανασόπουλος. Έχει ζητήσει τον λόγο ο κ. Χατζηδάκης επί προσωπικού και εν συνεχεία θα δώσω τον λόγο σε όσους δικαιούνται
και το ζητήσουν.
Ο κ. Ματθαιόπουλος έχει τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Μπορώ να έχω τον λόγο;
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Με συγχωρείτε, κυρία Πρόεδρε,
µπορώ να έχω τον λόγο; Έχει εγερθεί παρεµπίπτον ζήτηµα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Όχι, δεν σας συγχωρώ. Θα σας δώσω τον λόγο όταν είναι η σειρά σας.
Κύριε Ματθαιόπουλε, έχετε τον λόγο.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, δεν είναι έτσι. Δεν
το ξέρετε ότι διακόπτεται η διαδικασία; Γι’ αυτό εγείρεται εγγράφως το παρεµπίπτον, για να διακοπεί η διαδικασία και να υπάρξει
κρίση του Σώµατος. Ούτε αυτό θα ακολουθήσετε; Ούτε!
ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, έχω τον
λόγο;
Παρακαλώ να µηδενίσετε τον χρόνο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κύριε Ματθαιόπουλε,
έχετε τον λόγο.
ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ: Πρωτοστατούν στις διαµαρτυρίες τα κόµµατα της µνηµονιακής συγκυβέρνησης, που ισοπέδωσαν τον ελληνικό λαό. Πρωτοστατούν σ’ αυτήν την οχλαγωγική συµπεριφορά οι επικριτές της Χρυσής Αυγής, που, όλο
αυτό το διάστηµα της κοινοβουλευτικής µας παρουσίας, µας κατηγορούσαν ότι µε τη συµπεριφορά µας προσβάλλουµε την εικόνα του Κοινοβουλίου και τους κοινοβουλευτικούς θεσµούς.
Αλλά θα ήθελα να απαντήσω στα στελέχη των κοµµάτων αυτών
να είναι ιδιαίτερα προσεκτικά όταν ζητούν την πιστή εφαρµογή
του Κανονισµού της Βουλής.
Να γίνω πιο συγκεκριµένος. Στον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος ζήτησε µεταξύ άλλων την
πιστή εφαρµογή των νόµων, του Συντάγµατος, του Κανονισµού
της Βουλής και άλλων διατάξεων, θα ήθελα να υπενθυµίσω ότι
εάν αυτοί οι κανονισµοί πράγµατι είχαν εφαρµοστεί, τότε δεν θα
είχε τη δυνατότητα να µιλάει µέσα από το Κοινοβούλιο, αλλά
µέσα από τις φυλακές, όπου σήµερα βρίσκονται παράνοµα Βουλευτές και ο Αρχηγός της Χρυσής Αυγής. Αυτό το κήρυγµα ηθικολογίας που έκανε στη Χρυσή Αυγή και στο Προεδρείο, να το
κάνει πρώτα στα στελέχη του που έχουν καταδικαστεί για οικονοµικά εγκλήµατα και σκάνδαλα από τα οποία εξαθλιώθηκε ο ελληνικός λαός.
Άρα καταλήγω στο συµπέρασµα ότι η αρχηγοµανία και ο
άκρατος εγωισµός του ανθρώπου αυτού τον καθιστούν ανίκανο
να αντιληφθεί το πραγµατικό µήνυµα των εκλογών στις 25 Ιανουαρίου, ότι το ΠΑΣΟΚ κατατάχθηκε τελευταίο και η Χρυσή
Αυγή αναδείχθηκε σε τρίτη πολιτική δύναµη της χώρας ως ρυθµιστής των µετεκλογικών εξελίξεων της χώρας. Είτε του αρέσει
είτε δεν του αρέσει, αυτή είναι η πραγµατικότητα και πρέπει να
την αποδεχθεί.
Σε ό,τι αφορά αυτούς της Νέας Δηµοκρατίας που διαµαρτύρονται εντόνως, είναι επώνυµοι αυτοί που πρωτοστάτησαν στην
άθλια πολιτική σκευωρία που στήθηκε εις βάρος της Χρυσής
Αυγής. Δεν είναι ανάγκη να µιλήσω µε ονοµατεπώνυµα, έχουµε
πει πολλές φορές απ’ αυτήν εδώ την Αίθουσα ποιοι είναι αυτοί
οι οποίοι συνειδητά, κατ’ εξακολούθηση, συστηµατικά προέβησαν στο αίσχιστο έγκληµα της κατάλυσης του Συντάγµατος, της
ποδηγέτησης της ελληνικής δικαιοσύνης και της άδικης προφυλάκισης µε τη λογική της συλλογικής ευθύνης ενός νοµίµου πολιτικού κόµµατος.
Στα άτοµα αυτά, τα οποία σήµερα παρουσιάζονται ως εγγυητές της εύρυθµης λειτουργίας του Κοινοβουλίου, θα απαντήσω
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ότι η Χρυσή Αυγή θα δικαιωθεί αργά ή γρήγορα και τότε θα καταλάβουν άπαντες ότι όλο αυτό το βρόµικο παιχνίδι που στήθηκε
εις βάρος µας, ναι µεν επιτέλεσε κάποιον σκοπό, ώστε να έχουµε
µια πτώση στα ποσοστά µας κατά την προηγούµενη περίοδο,
αλλά τελικά θα βγούµε πολύ πιο ενισχυµένοι και το κόµµα το
οποίο πρωτοστάτησε σε αυτή τη σκευωρία τελικά θα καταρρεύσει.
Ούτως ή άλλως θεωρώ θέµα χρόνου ότι αυτή η σκευωρία
πράγµατι θα λήξει αίσια για τη Χρυσή Αυγή, αλλά, προς Θεού,
δεν είναι δυνατόν να ακούµε µαθήµατα ηθικολογίας απ’ αυτούς
οι οποίοι έπαιρναν τηλέφωνο ανώτατους δικαστικούς λειτουργούς και έλεγαν να προφυλακιστούν αθώοι άνθρωποι.
Δεν είναι δυνατόν να ακούµε µαθήµατα ηθικής απ’ αυτούς οι
οποίοι έχουν λειτουργήσει µε τον πιο ανήθικο τρόπο, καταργώντας τη λαϊκή κυριαρχία και ερµηνεύοντας κατά το δοκούν τον Κανονισµό της Βουλής και µάλιστα να µέµφονται είτε το Προεδρείο
είτε την Κυβέρνηση είτε το νόµιµο αίτηµα εν ενεργεία Βουλευτών
να παρευρίσκονται στην Αίθουσα του Κοινοβουλίου για να ασκήσουν τα κοινοβουλευτικά τους καθήκοντα.
Εις ό,τι αφορά αυτό που ακούσαµε από τον προηγούµενο
Πρόεδρο της Βουλής, για τον οποίο έχω εκφραστεί προσωπικά
επανειληµµένως, διότι σε αυτόν εντοπίζω προσωπικές ευθύνες
για το αίσχος της µη προσέλευσης των Βουλευτών της Χρυσής
Αυγής, υπενθυµίζω το εξής απλό, το εξής συνταγµατικά κατοχυρωµένο δικαίωµα που έχουν οι Βουλευτές της Χρυσής Αυγής
να παρευρίσκονται στις κοινοβουλευτικές διαδικασίες. Είτε
µιλάµε για ψηφοφορία είτε µιλάµε για την οποιαδήποτε συζήτηση είτε για την οποιαδήποτε ήσσονος ή µείζονος σηµασίας
κοινοβουλευτική διαδικασία, εφόσον εκφράζεται η επιθυµία των
έγκλειστων Βουλευτών να παρευρίσκονται εδώ πέρα, είναι χρέος
της πολιτείας αυτή την επιθυµία να την ικανοποιήσουν.
Δεν είναι δυνατόν να ακούµε από τέτοια πρώην θεσµικά όργανα πως δεν συντρέχει κανένας λόγος να έρχονται οι Βουλευτές, διότι αυτές οι κοινοβουλευτικές δραστηριότητες δεν
εντάσσονται στις επαγγελµατικές τους υποχρεώσεις. Μα, είναι
καθήκον και υποχρέωσή τους και για αυτό ψηφίστηκαν από τον
ελληνικό λαό, για να παρευρίσκονται εδώ, εφόσον εκφράζουν
την επιθυµία τους.
Υπενθυµίζω, κυρία Πρόεδρε -και αναφέροµαι και στους
υπόλοιπους συναδέλφους, οι οποίοι κάνουν ότι κωφεύουν, διότι
δεν συµφέρει να ακούγονται αλήθειες σε αυτήν εδώ την
Αίθουσα- πως για πολλοστή φορά το αίτηµα για την προσέλευση
των Βουλευτών της Χρυσής Αυγής και για τη σηµερινή
διαδικασία -η οποία αρχικά αφορούσε την ονοµαστική ψηφοφορία, αργότερα το αίτηµα αυτό, όπως επαναδιατυπώσατε, δεν
έγινε δεκτό, θα γίνει µε άλλη µορφή- απορρίφθηκε.
Και πώς απορρίφθηκε; Τηλεφωνικώς, από έναν εισαγγελέα
φυλακών Κορυδαλλού, ο οποίος πήρε στο αρχιφυλακείο των
φυλακών Κορυδαλλού και ενηµέρωσε τηλεφωνικώς ότι οι Βουλευτές της τρίτης πολιτικής δύναµης της χώρας δεν συντρέχει
λόγος να παρευρίσκονται σήµερα στην Αίθουσα αυτή. Καθώς
φαίνεται, οι τηλεφωνικές παρεµβάσεις έχουν καταντήσει δεύτερη φύση ορισµένων και µόνο µε αυτή την πρακτική µπορούν
να κινούν παρασκηνιακά τα νήµατα.
Πρέπει όµως να καταλάβετε επιτέλους ότι το Σύνταγµα είναι
σαφές και κατηγορηµατικό. Ρητά αναφέρει ότι η Βουλή πρέπει
να λειτουργεί µε τριακόσιους Βουλευτές. Ναι, εάν κάποιος δεν
έχει την επιθυµία να παρευρεθεί στην Αίθουσα αυτή, είναι δικό
του δικαίωµα. Εάν όµως υπάρχει ανωτέρα βία, και µάλιστα
εκφράζεται τόσο ειρωνικά και τόσο προσβλητικά απέναντι σε
ανθρώπους οι οποίοι εκπροσωπούν πεντακόσιες χιλιάδες Έλληνες πολίτες, τότε µιλάµε για την πλέον κατάπτυστη πρακτική, η
οποία προσβάλλει τους κοινοβουλευτικούς θεσµούς, προσβάλλει εσάς, κυρία Πρόεδρε, ως Πρόεδρο της Βουλής, προσβάλλει
όλες τις διαδικασίες οι οποίες έχουν αποτυπωθεί στο Σύνταγµα
των Ελλήνων και στον Κανονισµό της Βουλής.
Άρα, για να συνοψίσω και να επανέλθω στο αρχικό αίτηµα που
κατέθεσε η Χρυσή Αυγή για τη διεξαγωγή ονοµαστικής ψηφοφορίας, δεν µπορεί να µας αφαιρέσει κανένας το δικαίωµα αυτό.
Προβλέπεται από τον Κανονισµό της Βουλής, άσχετα αν η
επαναδιατύπωση -που και αυτή προβλέπεται, κυρία Πρόεδρε-
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έχει να κάνει µε το ότι η ψηφοφορία θα διεξαχθεί µε διαφορετικούς όρους, όπως είπατε στις 12 τα µεσάνυχτα.
Εφόσον όµως το αίτηµα αυτό προβλέπεται, εµείς εκµεταλλευόµαστε την ευκαιρία αυτή και επαναφέρουµε το ζήτηµα.
Εντοπίζουµε το ουσιαστικό πρόβληµα στη βάση του και όχι σε
αοριστολογίες και γενικότητες, όπως ακούσαµε προηγουµένως,
στο γεγονός ότι ένας εισαγγελέας φυλακών έχει καταστήσει
εαυτόν ρυθµιστή της εύρυθµης λειτουργίας της Βουλής, του
πολιτεύµατος και της δηµοκρατίας.
Το πλέον παράδοξο θα το δούµε στην πράξη. Αν είχε γίνει η
ονοµαστική ψηφοφορία, τα ονόµατα των έγκλειστων Βουλευτών
ναι µεν θα αναγιγνώσκονταν, αλλά δεν µπορούν οι άνθρωποι
αυτοί να υποστηρίξουν την ψήφο τους σε αυτή την κοινοβουλευτική διαδικασία και εµένα δεν µε νοιάζει εάν αυτή είναι σηµαντική ή ασήµαντη. Εµένα σαν εκπρόσωπο της Χρυσής Αυγής µε
νοιάζει το γεγονός ότι στερείται ο λόγος από ανθρώπους οι
οποίοι ψηφίστηκαν, για τρίτη συνεχόµενη φορά πλέον, ως τρίτη
πολιτική δύναµη της χώρας.
Θεωρούµε, λοιπόν, ότι η Βουλή λειτουργεί συστηµατικά µε
αλλοιωµένη σύνθεση και έχουµε και αλλοίωση της πλειοψηφίας.
Ως εκ τούτου, κάθε αποτέλεσµα της ψηφοφορίας, κάθε νοµοτεχνική πρωτοβουλία, κάθε νοµοτεχνικό έργο, αποδεικνύεται εκ των
πραγµάτων ότι είναι µη σύννοµο µε το Σύνταγµα και ως τέτοιο
το καταγγέλλουµε.
Κλείνω, κυρία Πρόεδρε, µε αυτό που είχατε πει προηγουµένως
ή αν δεν κάνω λάθος κατά τη χθεσινή µου τοποθέτηση για το ίδιο
ζήτηµα, λέγοντάς µου ότι αυτό το θέµα θα απασχολήσει και εσάς
και τα επόµενα στελέχη της Κυβέρνησης. Στο µεσοδιάστηµα
αυτό που θα προκύψει από σήµερα µέχρι την ηµέρα που θα
λάβετε απόφαση για το αν τελικά θα εφαρµοστεί το Σύνταγµα,
που στο κάτω κάτω αυτό ζητάµε και τίποτα παραπέρα, υπάρχουν
κοινοβουλευτικές διαδικασίες οι οποίες είναι πάρα πολύ σηµαντικές. Θα συζητηθεί σε λίγο καιρό το µείζον ζήτηµα για τις ληξιπρόθεσµες οφειλές και για τις εκατό δόσεις. Θα συζητηθούν
ενδεχοµένως θέµατα για το κατά πόσον θα συνεχιστούν οι
µνηµονιακές πολιτικές ή όχι. Θα συζητηθούν ζητήµατα τα οποία
αφορούν όχι µόνο τη Χρυσή Αυγή, αλλά και τον ελληνικό λαό, ο
οποίος, άσχετα αν µας ψήφισε ή όχι, θέλει να ακούσει την άποψή
µας.
Δυστυχώς, όµως, υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι παρακωλύουν
την εύρυθµη λειτουργία της Βουλής.
Αυτό, λοιπόν, καταγγέλλω και σας καλώ το συντοµότερο δυνατόν να επιλύσετε αυτό το αίσχιστο φαινόµενο που προσβάλλει
τη δηµοκρατία.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κοµµουνιστικού Κόµµατος, ο κ.
Καραθανασόπουλος.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Επί της διαδικασίας
θέλω να τοποθετηθώ κι όχι να αξιοποιήσω τον χρόνο µου ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος, κυρία Πρόεδρε. Άρα δεν θα χρειαστώ τα δώδεκα λεπτά που µου βάλατε.
Θα ήθελα να τονίσω τα εξής τρία ζητήµατα: Πρώτον, σας ζητάµε για ακόµη µια φορά να σταµατήσετε τους συνεχείς σχολιασµούς, που κάποιοι από αυτούς φτάνουν και στο όριο του απαξιωτικού.
Δεύτερον, λέµε και σε σας αλλά και στον οποιονδήποτε ότι
είναι ολισθηρός κι επικίνδυνος ο δρόµος της σύµπλευσης µε την
εγκληµατική νεοναζιστική οργάνωση της Χρυσής Αυγής.
Τρίτον, θεωρούµε ως ΚΚΕ ότι προσωπικά εσείς έχετε ευθύνη
για την εκτροπή της συζήτησης. Κι αν θεωρείτε την εκτίµησή µας
αυτή πολύ βαριά, αναλογιστείτε το γεγονός ότι πυρπολήσατε µια
οµαλή διαδικασία µέχρι τώρα και µε αυτόν τον τρόπο δίνετε άλλοθι να αναπαράγεται ένα στείρο και ανούσιο διπολικό κλίµα.
Επίσης, σκεφτείτε ότι η στάση σας και η συµπεριφορά σας αυτή
είναι µειωτική και απέναντι στον κ. Τσίπρα και στην Κυβέρνηση.
Θεωρούµε ότι δεν έχει ανάγκη προσωπικά ούτε ο κ. Τσίπρας αλλά ούτε και η Κυβέρνηση- να τον προστατεύετε καταφεύγοντας σε τερτίπια, παρεµποδίζοντας επί της ουσίας τι; Να
συνεχιστεί η συζήτηση και να υπάρξει απέναντι στην τοποθέτηση
του Πρωθυπουργού απάντηση από τα υπόλοιπα κόµµατα, είτε
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διά µέσου των προέδρων είτε διά µέσου των Κοινοβουλευτικών
Εκπροσώπων.
Είναι µια απαξιωτική συµπεριφορά αυτή και λάβετε υπ’ όψιν
και το εξής: ότι µε όλη αυτή τη διαδικασία που κάνατε, χάθηκαν
δύο ώρες µέχρι τώρα. Θα µπορούσαν τα κόµµατα να είχαν τοποθετηθεί και να προχωρούσε η συζήτηση πολύ πιο οµαλά.
Λάβετέ τα όλα αυτά υπ’ όψιν σας και προσπαθήστε για το επόµενο χρονικό διάστηµα να τηρηθούν οι διαδικασίες.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ευχαριστούµε τον κ.
Καραθανασόπουλο.
Κύριε Κοινοβουλευτικέ Εκπρόσωπε, δεν θυµάµαι να σχολίασα
οποιαδήποτε τοποθέτηση από πλευράς του κόµµατός σας και
άρα εκλαµβάνω τη σύστασή σας ως σύσταση για τις τοποθετήσεις που έγιναν µετά από την οµιλία του κ. Βενιζέλου και του κ.
Μεϊµαράκη.
Επίσης, θα ήθελα να σας πω ότι το Προεδρείο δεν θα δεχθεί
κανείς να παίζει πολιτικά παιχνίδια στην πλάτη δηµοκρατικών διαδικασιών. Η δηµοκρατία θωρακίζεται όταν προστατεύει τις διαδικασίες της, όχι όταν εκχωρεί αυτά που είναι αδιαπραγµάτευτες
αξίες κι εγγυήσεις, χάριν οποιασδήποτε σκοπιµότητας. Αυτό δεν
είναι δηµοκρατία. Η δηµοκρατία ενισχύεται όταν επιβεβαιώνεται
στην πράξη. Όταν υποχωρεί, υπαναχωρεί, τελικά χάνει το νόηµά
της και τελικά ηττάται ακριβώς από τους εχθρούς της.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Με τη στάση σας επιβεβαιώνετε τα λεγόµενά µου.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Τον λόγο έχει ο κ. Χατζηδάκης, ο οποίος ζήτησε να µιλήσει επί προσωπικού.
Τον λόγο έχει ζητήσει και ο κ. Φίλης.
Θέλετε να προηγηθείτε, κύριε Φίλη; Επειδή σας βλέπω να διαµαρτύρεστε, παρακαλώ. Αν επιτρέπει και ο κ. Χατζηδάκης.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Δεν διαµαρτύροµαι. Υπενθυµίζω την παρουσία µου.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Επιτρέπετε, κύριε Χατζηδάκη;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Ναι, κυρία Πρόεδρε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Παρακαλώ, να µιλήσει ο κ. Χατζηδάκης
πρώτα. Δεν υπάρχει θέµα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Το προσωπικό σχετίζεται µε
την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού προηγουµένως, ο οποίος
περίπου ισχυρίστηκε ότι επινόησα την εργαλειοθήκη του ΟΟΣΑ
κι επ’ αυτού θέλω να απαντήσω.
Φαντάζοµαι µου επιτρέπετε να τοποθετηθώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Βεβαίως. Σας έδωσα
τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Ευχαριστώ.
Κυρία Πρόεδρε, θέλω να συγχαρώ –είµαι βέβαιος κι εκ µέρους
της Νέας Δηµοκρατίας- την Κυβέρνηση για την επιλογή της να
συνεχίσει τη συνεργασία µε τον ΟΟΣΑ. Τη συγχαίρουµε γι’ αυτό
και την ενθαρρύνουµε να προχωρήσει προς αυτήν την κατεύθυνση.
Βεβαίως αντιλαµβανόµαστε ότι µέχρι πέρυσι ήταν το κόµµα
του ΣΥΡΙΖΑ που έλεγε ότι οι µελέτες του ΟΟΣΑ και ο ΟΟΣΑ µάς
δίνουν το σχοινί ως χώρα για να κρεµαστούµε και τώρα θα πρέπει να δικαιολογήσει αυτή τη στροφή των 180ο. Γι’ αυτό προφανώς ο Πρωθυπουργός επέλεξε εδώ από του Βήµατος της
Βουλής να µας πει ότι περίπου επινοήσαµε τη µελέτη του ΟΟΣΑ.
Για κακή του τύχη, όµως, η µελέτη υπάρχει και είναι στο διαδίκτυο. Είναι στην ιστοσελίδα του ΟΟΣΑ. Στη σελίδα 3, λοιπόν,
υπάρχει ο πρόλογος του κ. Γκουρία του ίδιου. Στις σελίδες 6 και
7 αναφέρονται όλα τα στελέχη του ΟΟΣΑ, ένα προς ένα, τα
οποία συνέβαλαν στην εκπόνηση της µελέτης. Ο δε κ. Γκουρία ο
ίδιος ήρθε στις 27 Νοεµβρίου 2013 στην Αθήνα και στο Υπουργείο µαζί µου παρουσίασε τη µελέτη και µίλησε µε διθυραµβικά
λόγια για τη µελέτη αυτή.
Τώρα έρχεται ο κ. Τσίπρας και µας λέει ότι άκουσε, του είπαν
στο Παρίσι, ότι τη µελέτη αυτή την επιβάλαµε περίπου εµείς στον
ΟΟΣΑ. Μα, τότε γεννάται ένα άλλο θέµα. Ο ΟΟΣΑ, αν ισχύει
αυτό, είναι ένας οργανισµός περιορισµένης ευθύνης που λέει και
ξελέει, που του επιβάλλουν οι κυβερνήσεις τα δικά τους πορίσµατα εκ των προτέρων. Άρα τότε θα πρέπει να δείτε γιατί συνεργάζεστε µε τον ΟΟΣΑ και γιατί συνεχίζετε αυτή τη συνερ-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

γασία. Δεν µπορεί να ισχύουν και τα δύο.
Εν πάση περιπτώσει, εγώ µε λύπη θέλω να πω, κυρία Πρόεδρε,
ότι δεν περίµενα από τον Πρωθυπουργό της χώρας, έναν νέο άνθρωπο, ο οποίος θέλει να µας πει ότι ενσαρκώνει την ελπίδα, να
έρχεται και να λέει επισήµως σε µια Βουλή χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης όλα αυτά τα πράγµατα. Πραγµατικά λυπάµαι.
Εν πάση περιπτώσει, η δική µας µελέτη είναι στη δηµοσιότητα.
Τη µελέτη που έκανε ο ΟΟΣΑ για την κυβέρνηση µπορείτε να τη
βρείτε όπου θέλετε. Την ίδια στιγµή εσείς που µας κατηγορείτε
γι’ αυτή τη µελέτη, φροντίστε τη συµφωνία αυτή την οποία υπογράψατε στις 20 Φεβρουαρίου να τη δηµοσιοποιήσετε. Και αφού
τη δηµοσιοποιήσετε, µετά συζητάµε και για τον ΟΟΣΑ και για
όλα τα υπόλοιπα.
(Χειρoκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ευχαριστούµε τον κ.
Χατζηδάκη.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, θα µου δώσετε τον
λόγο επί του Κανονισµού;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Μην αγωνιάτε, κύριε
Βορίδη.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Αγωνιώ γιατί προχωράει η διαδικασία και δεν τηρείτε τον Κανονισµό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Μην αγωνιάτε.
Έχει περιέλθει στο Προεδρείο ένα χειρόγραφο που υπογράφεται από τον κ. Βορίδη και τον κ. Γεωργιάδη. Φέρεται ότι εγείρει
παρεµπίπτον ζήτηµα. Θα σας δώσω εν συνεχεία τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ: Το γνήσιο της υπογραφής να
ζητήσετε.
(Γέλωτες στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Δεν έχει υπογραφή.
Έχει απλώς τα ονόµατα. Οπότε δεν µπορούµε να ζητήσουµε το
γνήσιο, κύριε Τασούλα.
Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ κ.
Φίλης και εν συνεχεία θα σας δώσω τον λόγο, αφού πρώτα σας
πω ότι εκπροθέσµως το θέτετε.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Να µην ακούσει πρώτα ο κ. Φίλης,
για να τοποθετηθεί στο παρεµπίπτον;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Να µιλήσω κι εγώ κάποια στιγµή, γιατί όλο
αναβάλλεται η οµιλία µου;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κύριε Φίλη, εγώ σας
έχω δώσει τον λόγο. Αν επιλέγετε να κάνετε διάλογο, είναι δική
σας επιλογή.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Η Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΣΥΡΙΖΑ συµπαγώς και οµοθύµως είναι απέναντι στο νεοφασιστικό µόρφωµα της Χρυσής
Αυγής και πιστεύουµε ότι µε βάση το Σύνταγµα και τον νόµο πρέπει να κριθεί η εγκληµατική δραστηριότητα αυτής της οργάνωσης. Πιστεύουµε, επίσης, ότι η δηµοκρατία πρέπει να αµυνθεί.
Πρέπει να προσκοµιστούν όλα τα στοιχεία στη δικαιοσύνη και
δεν πρέπει να εγείρονται ζητήµατα και να δηµιουργούνται εντυπώσεις ευαισθησιών που είναι δυνατόν να επηρεάζουν σε αυτό
το στάδιο το έργο της δικαιοσύνης.
Δεύτερον, είναι προφανές ότι η οµιλία του Πρωθυπουργού,
αλλά και η συζήτηση στη Βουλή µε τις τοποθετήσεις όλων των
κοµµάτων, δηµιουργούσαν ένα ευρύ πλαίσιο για να εκφραστεί
πολιτικά η µέγιστη συναίνεση της ελληνικής Βουλής γύρω από το
θέµα της αντιµετώπισης της ανθρωπιστικής κρίσης και όχι µόνο.
Η µέγιστη θεσµική συναίνεση πρέπει να εκφραστεί, πέρα από
την πολιτική συναίνεση, εν όψει των κρίσιµων συναντήσεων της
ελληνικής Κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού µεθαύριο στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής και τη Δευτέρα στο Βερολίνο.
Έχει µεγάλη σηµασία το κλίµα αυτό της ευρύτατης πολιτικής
και -τολµώ να πω- εθνικής συναίνεσης, που εκφράζεται µε αφορµή το νοµοσχέδιο για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης. Όµως, µπορεί να έχει –επαναλαµβάνω- σηµαντικότερη πολιτική νοηµατοδότηση σ’ αυτήν την κρίσιµη στιγµή αυτή να
εκφραστεί από τη Βουλή σήµερα.
Άκουσα µε προσοχή τις διεξόδους που πρότεινε ο πρώην Πρόεδρος της Βουλής κ. Μεϊµαράκης. Αν µία δήλωση της Νέας Δηµοκρατίας µπορεί να καταχωριστεί στα Πρακτικά µε την οποία
δηλώνει ότι ψηφίζει επί της αρχής το νοµοσχέδιο, αυτό νοµίζω
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ότι είναι µια λύση που µας βγάζει από άλλου τύπου διαδικαστικές
εδώ πέρα αντιδικίες. Αν είναι αποδεκτή από τη Νέα Δηµοκρατία,
εµείς ως ΣΥΡΙΖΑ την προκρίνουµε και φαντάζοµαι ότι και το Προεδρείο δεν θα έχει καµµία αντίρρηση σ’ αυτήν την πρόταση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Το Προεδρείο το πρότεινε, κύριε Φίλη. Δεν χρειάζεται να φαντάζεστε. Το πρότεινε και
το δέχθηκε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Ακόµα καλύτερα.
Τρίτο θέµα. Είναι προφανές, αφού έχουµε και τυπικά διασφαλίσει αυτήν την ευρύτατη θεσµική συναίνεση της Βουλής, ότι
προκύπτουν ζητήµατα από ατυχείς χειρισµούς όλων των πλευρών. Ουδείς είναι υπεράνω ευθυνών εδώ µέσα -να είµαι σαφής,
άλλος λιγότερο, άλλος περισσότερο- και ουδείς εκφράζει προσωπικά την αυθεντική λειτουργία της Βουλής. Υπάρχουν θεσµικοί ρόλοι. Καµµία αντίρρηση.
Όµως, ο τρόπος µε τον οποίο συµπεριφερόµεθα -και αναφέροµαι σε όλες τις πτέρυγες και σ’ όλες τις πλευρές, δεν βγάζω
κανέναν απ’ έξω, µε τις διαβαθµίσεις τους- είναι ένας τρόπος ο
οποίος ελάχιστα τιµά τη Βουλή και δίνει ένα σήµα στην κοινή
γνώµη που προάγει αυτό που ονοµάζουµε «φαινόµενο απαξίωσης της πολιτικής». Άλλα πράγµατα περίµενε ο κόσµος να δει
από εµάς σήµερα, άλλη οµοφωνία και συναίνεση να έχουµε και
άλλη αποτελεσµατικότητα στην αντιµετώπιση των µεγάλων κοινωνικών και εθνικών προβληµάτων και όχι διαδικαστικές αντιδικίες.
Γι’ αυτό και –εκφράζω, πιστεύω, και άλλες πλευρές και όχι
µόνο τον ΣΥΡΙΖΑ και το Προεδρείο εκφράζω, νοµίζω- πρέπει η
Διάσκεψη των Προέδρων να συζητεί και να µην προκαταλαµβάνουµε ζητήµατα διαδικασίας. Πρέπει να συµφωνούµε σε µία στοιχειώδη διαδικασία µε βάση τον Κανονισµό και όπου υπάρχουν
διαφορετικές ερµηνείες, γιατί, δυστυχώς, η δηµιουργική ασάφεια φαίνεται ότι εµφιλοχωρεί σε πολλά κείµενα, να υπάρχει µία
συζήτηση και µία κατάληξη στη Διάσκεψη των Προέδρων.
Επιτέλους, δεν πρέπει να δηµιουργηθεί η εντύπωση ότι η λειτουργία της Βουλής µοιάζει µε γόρδιο δεσµό.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ευχαριστούµε τον κ.
Φίλη.
Θα προσκαλούσα και όλους τους Βουλευτές και όλες τις Βουλευτές να θυµηθούν ότι οι τρεις λειτουργίες της δηµοκρατίας
είναι διακριτές και, εποµένως, καλό είναι να περιφρουρούµε τη
διάκριση των εξουσιών.
Ο κ. Βορίδης και ο κ. Γεωργιάδης έχουν καταθέσει το εξής έγγραφο, που τιτλοφορείται: «Παρεµπίπτον ζήτηµα, άρθρο 67 του
Κανονισµού της Βουλής». «Κηρύχθηκε η λήξη της συζήτησης
χωρίς να έχει ολοκληρωθεί ο κατάλογος των οµιλητών και χωρίς
τη συναίνεση του Σώµατος και χωρίς να δοθεί ο λόγος στα κόµµατα της Αντιπολίτευσης µετά την οµιλία του Πρωθυπουργού.
Οι Βουλευτές Μάκης Βορίδης, Άδωνις Γεωργιάδης».
Σύµφωνα µε το άρθρο 67 του Κανονισµού της Βουλής, κύριοι,
παρεµπίπτοντα ζητήµατα, όπως αυτό που επιχειρείτε να θέσετε,
θεωρούνται ιδίως:
Πρώτον, η αιτίαση για παραβίαση συγκεκριµένης διάταξης του
Κανονισµού της Βουλής. Δεν επικαλείστε καµµία συγκεκριµένη
διάταξη του Κανονισµού της Βουλής.
Δεύτερον, η αιτίαση για µη τήρηση της σειράς της ηµερήσιας
διάταξης. Δεν επικαλείστε µη τήρηση της σειράς της ηµερήσιας
διάταξης, µε δεδοµένο ότι υπήρξε οµόφωνη απόφαση εχθές του
Σώµατος. Δεν ξέρω αν ήσασταν ή δεν ήσασταν.
Εχθές, λοιπόν, το Σώµα δέχθηκε οµοφώνως ότι η χθεσινή συζήτηση θα συνεχιζόταν σήµερα.
Μην τον απασχολείτε, κύριε Αθανασίου, γιατί δεν θα ακούσει!
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Δεν το θέλει, κυρία Πρόεδρε.
Όπου το θέλει ο νοµοθέτης το ορίζει ρητά και αναπτύσσεται
προφορικά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Το Σώµα, λοιπόν, δέχθηκε ότι η χθεσινή συζήτηση θα συνεχιζόταν σήµερα µέχρι τις
δώδεκα. Θα ολοκληρώναµε και θα διεξαγόταν ονοµαστική ψηφοφορία. Άρα, δεν έχετε αιτίαση επί της ηµερήσιας διάταξης.
Τρίτον, απαιτείται η πρόταση για την αναβολή της συζήτησης
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οποιουδήποτε θέµατος. Πρόταση αναβολής δεν έχετε.
Και, τέταρτον, απαιτείται η πρόταση για την πρόταξη της συζήτησης άλλων θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης.
Εποµένως, κύριοι Βορίδη και Γεωργιάδη, αυτό το οποίο θέτετε, δεν είναι παρεµπίπτον ζήτηµα. Ωστόσο, θα σας δώσω τον
λόγο, έστω και εκτός Κανονισµού για τρία λεπτά, αλλά σας διευκρινίζω ότι δεν ενεργούµε κατά τη διαδικασία του άρθρου 67.
Σας δίνω όµως τον λόγο επειδή καταθέσατε αυτό το έγγραφο
και επειδή σας εξήγησα γιατί δεν έχει ισχύ κατά τον Κανονισµό
της Βουλής.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Βέβαια, η σειρά των πραγµάτων –για να είµαστε όλοι συνεννοηµένοι- είναι η εξής και ορίζεται από τον Κανονισµό της Βουλής, που τόσο αγαπάτε:
Πρώτον, όταν εγείρεται παρεµπίπτον ζήτηµα, η εξέταση σχετικά µε αυτό προηγείται από τη συζήτηση και την ψηφοφορία για
το κύριο ζήτηµα. Αυτό σηµαίνει ότι διακόπτεται εκείνη τη στιγµή
η συζήτηση, για να εξετασθεί το παρεµπίπτον ζήτηµα.
Δεύτερον, δεν έχει νόηµα να απαντάτε προτού ακούσετε, γιατί
αλλιώς υποκαθιστάτε το Σώµα στην κρίση του, κάτι το οποίο κάνετε συχνά.
Το παρεµπίπτον ζήτηµα αναπτύσσεται από αυτόν που το θέτει,
τίθεται στην κρίση του Σώµατος και το Σώµα αποφασίζει εάν
υπάρχει ή δεν υπάρχει. Αλλιώς, δεν θα είχε κανένα νόηµα να το
θέτουµε. Θα µέναµε στο ό,τι πει ο Πρόεδρος. Και βέβαια θα µπορούσαµε να φύγουµε και να σας αφήσουµε να κάνετε µόνη σας
τη διαδικασία.
Τρίτον, λέτε ότι δεν επικαλούµαστε συγκεκριµένη διάταξη. Εάν
από την έκθεση των συγκεκριµένων περιστατικών που αναπτύσσονται στο συγκεκριµένο ζήτηµα προκύπτει παραβίαση διατάξεως, υπάρχει παρεµπίπτον ζήτηµα. Εν προκειµένω, η διάταξη
είναι αυτή που ορίζει τον τρόπο περαιώσεως της συζητήσεως και
την έναρξη της ψηφοφορίας. Αυτή είναι η διάταξη και είναι
σαφές το τι υπονοεί η συγκεκριµένη έκθεση περιστατικών, προφανώς η µη αναφορά του συγκεκριµένου άρθρου δεν δηµιουργεί
κώλυµα. Αυτό εξάλλου σας είναι γνωστό και από µια σειρά διατάξεων.
Πάµε όµως στην ουσία του θέµατος, η οποία, κυρία Πρόεδρε,
είναι πάρα πολύ απλή. Εσείς αποφασίσατε ότι θα τελειώσει µια
συζήτηση για ένα θέµα που όλες οι πτέρυγες λένε ότι έπρεπε να
είναι συνθετικό και ενωτικό. Έπρεπε να τελειώσει µια συζήτηση
λέγοντας ότι «έχει οριστεί ονοµαστική ψηφοφορία».
Εκφωνήθηκε ο κατάλογος των αιτουµένων την ονοµαστική ψηφοφορία και δεν ευρέθησαν παρόντες. Μη ευρισκοµένων τούτων
παρόντων, θα έπρεπε να συνεχίσει η συζήτηση, αφού δεν υπάρχει λόγος να σταµατήσει για ονοµαστική ψηφοφορία.
Εσείς λέτε –µη µε διακόπτετε- «εγώ κρίνω ότι πρέπει να γίνει
ονοµαστική ψηφοφορία». Τώρα, γιατί το κρίνατε και πώς έγινε
όλο αυτό, δεν το ξέρω. Αυτό βεβαίως προξένησε την µήνιν.
Αλλά το µείζον είναι το εξής: Έχει ξαναγίνει, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, στο Κοινοβούλιο, να έρχεται ο Πρωθυπουργός, να
µιλάει για ένα σηµαντικό νοµοσχέδιο, να µη δίδεται η δυνατότητα
στην Αξιωµατική Αντιπολίτευση, στα κόµµατα της Αντιπολίτευσης να µιλήσουν επί της οµιλίας του Πρωθυπουργού; Να κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση, να προξενείται εξ αυτού του
λόγου αναστάτωση και αποχώρηση ουσιαστικά από τη Βουλή;
Να επανέρχονται οι συνάδελφοι και στην επανάληψη της συνεδριάσεως, µετά τη διακοπή, να ερωτώνται τα κόµµατα προκλητικώς και ιταµώς «τι θα ψηφίσετε;», εκβιαζόµενα για να µην τεθεί
το µείζον ζήτηµα; Ποιο, δηλαδή;
Δεν θα ερχόµαστε εδώ στην Αίθουσα, κυρία Πρόεδρε, να
ακούµε την οµιλία του Πρωθυπουργού, να χειροκροτείται και µετά να αποχωρούµε. Δεν θα γίνεται έτσι. Θα γίνεται κανονική κοινοβουλευτική συζήτηση.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Το ζήτηµα, λοιπόν, για εµάς –και το λέω για τους συναδέλφους, για να τοποθετηθούν ως προς το παρεµπίπτον- είναι ότι
πρέπει να γίνει δεκτό το παρεµπίπτον, να θεωρήσουµε την ενεργηθείσα ψηφοφορία µη γενοµένη. Θα τοποθετηθούν οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι επί των ζητηµάτων του νοµοσχεδίου και
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µετά θα γίνει ψηφοφορία.
Εάν δεν τηρηθεί αυτή η σειρά, τότε υπάρχει βάναυση παραβίαση του Κανονισµού και του κεντρικότερου δικαιώµατος λόγου
και αντιλόγου, που δίδεται στην Αξιωµατική Αντιπολίτευση. Εµείς
αυτό δεν θα το κάνουµε ανεκτό.
Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κύριε Βορίδη, όπως
σας είπα, αυτό το οποίο θέτετε δεν εµπίπτει στην έννοια του παρεµπίπτοντος.
Η αίσθηση του Προεδρείου ήταν ότι µετά την πρόταση του
Προεδρείου, η οποία υιοθετήθηκε από τον πρώην Πρόεδρο της
Βουλής, τον κ. Μεϊµαράκη, που είχε και την καλοσύνη να πει ότι
ο ίδιος το ψήφισε -έκανε δηλαδή και µία προσωπική ονοµαστική
ψηφοφορία- την τοποθέτηση της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
Ποταµιού, που το δέχθηκε, την τοποθέτηση του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ, που το δέχθηκε, αντελήφθην ότι
το δεχόµαστε όλοι και έτσι διερµήνευσα τα αισθήµατα του Σώµατος. Αυτήν τη δυνατότητα µου δίνει ο Κανονισµός. Δεν διαφεντεύω, αλλά διερµηνεύω τα αισθήµατα του Σώµατος.
Διερµήνευσα, λοιπόν, ότι το Σώµα δέχεται αυτήν τη λύση, προκρίνει να καταχωρισθεί και να συγκαταλεχθεί στην πλειοψηφία
κάθε Κοινοβουλευτική Οµάδα που το επιθυµεί και που κατά τη
διάρκεια της ψηφοφορίας δεν ήταν ευκρινής η θέση της.
Εάν αυτό δεν σας καλύπτει -γιατί διαφοροποιείστε τώρα από
αυτά που είπε και ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος κ. Βρούτσης
και ο πρώην Πρόεδρος της Βουλής, ο κ. Μεϊµαράκης- παρακαλώ,
έχετε τη δυνατότητα και προσωπικά να πείτε αν υπερψηφίζετε ή
καταψηφίζετε το νοµοσχέδιο. Σας δίνω αυτήν τη δυνατότητα.
Ορίστε, έχετε τον λόγο.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Για ποιον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Για την ψηφοφορία
επί του νοµοσχεδίου.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Εγώ ζητώ τον λόγο για αυτό που σας
είπα, για το παρεµπίπτον ζήτηµα. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο.
Έχει τεθεί παρεµπίπτον ζήτηµα, κυρία Πρόεδρε. Υπάρχει η διαδικασία για το παρεµπίπτον.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Σας έδωσα τον λόγο
για να ψηφίσετε.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Δεν έχετε καταλάβει, νοµίζω. Δεν θα
µου λέτε εσείς τι θα κάνω. Δεν το έχετε καταλάβει. Τα έχετε
µπερδέψει.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ: Εντελώς!
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Εδώ είµαστε Βουλευτές και θίγετε
όλους τους Βουλευτές! Δεν το έχετε καταλάβει. Όλους µάς θίγετε!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Δεν θίγετε τη Νέα Δηµοκρατία ούτε εµένα, µας θίγετε όλους
µε αυτήν τη συµπεριφορά.
Έχει τεθεί, λοιπόν, παρεµπίπτον ζήτηµα. Διαβάστε τον Κανονισµό, για να δείτε τη διαδικασία, αν δεν την ξέρετε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Αυτό το οποίο θέτετε
δεν είναι παρεµπίπτον. Εσείς ζητάτε να ξανακάνουµε ψηφοφορία. Αυτό ζητάτε. Σας λέω ότι είναι ως γενοµένη. Ακόµα και για
σας που δεν ψηφίσατε, εκτός αν θέλετε να ψηφίσετε κάτι άλλο.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Δεν αποφασίζετε µόνη σας!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Τον λόγο έχει…
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Δεν αποφασίζετε µόνη σας!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Καθίστε κάτω, κύριε
Βορίδη.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Δεν τοποθετήθηκαν τα κόµµατα!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Τοποθετήθηκαν τα
κόµµατα.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Στη Βουλή αρχηγοί είναι οι Βουλευτές, δεν είναι η Πρόεδρος!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Νικολόπουλος.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, όσοι Έλληνες,
φτωχοί ή µη, παρακολουθούν τη συνεδρίαση τι µπορεί να σκέπτονται, όταν ακούν τους συναδέλφους της πρώην συµπολίτευ-
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σης, που πριν από λίγη ώρα, κατά τη διακοπή, ήθελαν να τους
κάνει φροντιστήριο ο κ. Βενιζέλος για το τι θα κάνουν; Έλεγαν,
δε, αυτοί στον κ. Βενιζέλο «θα ψηφίσετε µονοµερείς ενέργειες;»;
Άλλωστε, το ξέρετε πάρα πολύ καλά, δηµόσια έχει τοποθετηθεί ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας και
είπε: «Δεν θα ψηφίσω.».
Ίσως, λοιπόν, κυρία Πρόεδρε, να έπρεπε να είχε γίνει ονοµαστική ψηφοφορία. Αποδεικνύεται από τη διαδικασία. Όµως, η ψηφοφορία έγινε.
Για εκείνους που ήσαν µικροί -τότε που κρατούσαν τους πελέκεις, που ήσαν σε άλλους χώρους, έξω από εδώ-, αναφέρω ότι
εµείς έτυχε να ήµαστε εδώ -δεν έτυχε- µε την ψήφο του λαούκαι ο οµιλών ήταν εδώ όταν προήδρευε ο Αθανάσιος Τσαλδάρης.
Τι έλεγε; «Προφανώς ηγέρθησαν οι περισσότεροι.».
Ποιος δεν θυµάται αυτήν τη φράση του Προέδρου, που λίγο
πριν τον µνηµόνευσε –και σωστά- ο κ. Βενιζέλος; Έλεος µε την
υποκρισία αυτή! Έλεος!
Από εκεί και πέρα, όντως δεν µπορεί κανένας να θεωρήσει ότι
δεν ολοκληρώθηκε η ψήφιση επί της αρχής.
Κυρία Πρόεδρε, ξέρετε, σήµερα κάποιοι θέλουν να κρυφτούν
µε όλα αυτά τα διαδικαστικά επί των διαδικαστικών. Δεν ξεγελάν,
όµως, κανέναν. Μπορεί να ταλαιπωρούν το Σώµα. Δεν ξεγελούν,
όµως, κανέναν, γιατί έχουν πάρει δυστυχώς –και λυπάµαι πραγµατικά- θέση. Άλλωστε, δεν τους αφήνει η χαρά! Έδειξε ποιον
χειροκροτούσαν και ποια λεγόµενα χειροκροτούσαν, σε ποια σηµεία, τον αντίλαλο της φωνής των ξένων, αυτόν που σήµερα καταγράφεται σε όλα τα πρωτοσέλιδα, ότι εµείς δεν έχουµε δικαίωµα εδώ να ψηφίζουµε όπως µας είπε ο λαός. Όπως είπε ο
Πρωθυπουργός, είναι ιταµή πρόκληση, που γίνεται σήµερα στο
Σώµα, να κάνουµε αυτό που έκαναν κάποιοι, που σήµερα έρχονται να ζητήσουν τον λόγο. Τι έκαναν; Ψήφιζαν δόσεις και µετά
τις έπαιρναν πίσω. Νοµίζουν ότι το ξεχάσαµε κιόλας και ήρθαν
να µας πουν σήµερα «κοιτάξτε µην τα πάρετε εσείς πίσω», γιατί
νοµίζουν ότι όλοι µπορούν να δέχονται αυτά που δέχτηκαν αυτοί,
τους εξευτελισµούς;
Ακούσαµε την απολογία για τον ΟΟΣΑ. Μα τι να µας πουν; Δεν
θυµάται τι είπε ο Υπουργός Δικαιοσύνης της κυβέρνησης Σαµαρά-Βενιζέλου, ο εκ της ΔΗΜΑΡ προερχόµενος, σε πρωινή τηλεοπτική εκποµπή; «Μας τα δίνουν έτοιµα τα νοµοσχέδια οι
ξένοι», είπε στον κ. Παπαδάκη. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης -το θυµάστε, φαντάζοµαι- ο προκάτοχος υµών, κ. Αθανασίου! «Και αν»,
λέει, «δεν µας αρέσει, µας πατάνε και στον λαιµό.». Και δεν παραιτήθηκε κανένας! Τα θεώρησαν όλα τούτα εδώ εντελώς φυσιολογικά.
Έτσι, σήµερα όλη η επιχειρηµατολογία που αναπτύχθηκε
ήταν να τα πάρουµε πίσω, γιατί θα κάνουµε πολύ µεγάλο κακό,
γιατί θα γίνει σύγκρουση, θα γίνει ρήξη, θα γίνει πιστωτικό γεγονός. Να τα πάρουµε πίσω, γιατί διαφορετικά είναι µονοµερείς
ενέργειες, είπαν και στην Αίθουσα, αλλά τα λένε και εκεί που
τους φιλοξενούν, στα κανάλια που τους κράταγαν όλα αυτά τα
χρόνια.
Κυρία Πρόεδρε, ο συνάδελφος ο κ. Βορίδης θέλησε να φέρει
στη µνήµη και ηµών και των Ελλήνων, που τώρα µας παρακολουθούν, συνεδριάσεις που δεν υπήρχε κανένας από την πλειοψηφία
και πέρασαν σοβαρά νοµοσχέδια, όχι για φτωχούς και αδύναµους, όπως σήµερα -για τα οποία δεν θα έπρεπε να µετριόµαστε-, αλλά για τους ολίγους. Και τα ξέρουν και ας µη µας
προκαλούν.
Τι είπε ακόµα; Αν κλείνει ο Πρωθυπουργός; Ε, βέβαια, ο Πρωθυπουργός δεν κλείνει; Θέλετε να πούµε για τις κυρίαρχες συνεδριάσεις; Ποιος από εσάς δεν θυµάται –είτε είναι νέος στη
Βουλή είτε έχει είκοσι πέντε χρόνια που έχω εγώ- τι συνηθίζεται;
Ας φέρουν οι Έλληνες στον νου τους όσες φορές είδαν όλους
τους Πρωθυπουργούς. Πώς έκλεινε η συζήτηση; Συνεχιζόταν
πάλι η κουβέντα; Δεν έκλεινε µε την ψηφοφορία; Δεν έκλεινε µε
την οµιλία των Πρωθυπουργών; Τι διαφορετικό έγινε σήµερα;
Σας παρακαλώ, µη µας προκαλούν άλλο, κυρία Πρόεδρε!
Αν θέλουν να κρυφτούν πίσω από το δάχτυλό τους, δεν µπορούν να κρυφτούν. Θα περάσουν πολλά χρόνια. Γιατί εδώ τώρα
ο δοσιλογισµός ήρθε να συναντήσει τη γελοιότητα, γιατί περί
αυτού πρόκειται. Όλα αυτά τα τερτίπια και τα κολπάκια απάδουν
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του θέµατος που σήµερα συζητούµε. Σας παρακαλούµε…
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Μήπως τα παραλέτε;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν άκουσα τι είπατε, κύριε
Παναγιωτόπουλε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Μήπως τα παραλέτε;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Σε ποιο σηµείο; Όταν λέτε ότι
πρέπει να κάνουµε αυτό που θέλουν οι ξένοι, αυτό πώς λέγεται
στα ελληνικά; Ο κ. Βούτσης το είπε εθελοδουλισµό. Πείτε µας,
κύριε Παναγιωτόπουλε, πώς λέγεται;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Εξελίσσεται το παραµύθι.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Θα σας το λένε τα εγγόνια σας,
θα σας το λένε οι επόµενες γενιές.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ: Ντροπή.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Σε εσάς ντροπή.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ευχαριστούµε τον
Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο των Ανεξαρτήτων Ελλήνων.
Η κρίση του Προεδρείου είναι ότι δεν υπάρχει παρεµπίπτον.
Επειδή, όµως, υπάρχει αµφισβήτηση από πλευράς του κ. Βορίδη,
θα το θέσω στη διαδικασία που προβλέπει ο Κανονισµός. Εποµένως παρακαλώ να δείξουν οι κάµερες στην Αίθουσα, γιατί δεν
θα κάνουµε αυτά που γίνονταν σε άλλες διαδικασίες, να καταγράφονται άλλα στην Αίθουσα και άλλα να εκφωνεί ο Πρόεδρος.
Να δείξουν, λοιπόν, οι κάµερες στην Αίθουσα και παρακαλώ εκείνοι οι οποίοι πιστεύουν ότι υπάρχει παρεµπίπτον ζήτηµα να εγερθούν.
(Στο σηµείο αυτό εγείρονται οι Βουλευτές της Αντιπολίτευσης)
Ηγέρθησαν δεκαοκτώ Βουλευτές συνολικά.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Δεν µετρήσατε την κ. Μανωλάκου.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Μέτρησα και την κ.
Μανωλάκου.
Ηγέρθησαν, λοιπόν, συνολικά δεκαοκτώ Βουλευτές, από τη
Νέα Δηµοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, το Ποτάµι και το Κοµµουνιστικό
Κόµµα. Είναι πρόδηλο ότι δεκαοκτώ Βουλευτές δεν συγκροτούν
πλειοψηφία και εποµένως απορρίπτεται το αίτηµα για το παρεµπίπτον, που ήταν ούτως ή άλλως αβάσιµο.
Επιτέλους, τώρα στις τέσσερις παρά πέντε, µετά από µια διαδικαστική συζήτηση δυο ωρών από εκείνους οι οποίοι χθες έλεγαν ότι πρέπει να προτάξουµε τους εισηγητές, θα µπούµε στους
εισηγητές.
Καλώ στο Βήµα τον εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ κ. Κώστα Ζαχαριά.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Θα µου δώσετε τον λόγο; Το
ζητάω εδώ και µια ώρα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κύριε Κεγκέρογλου,
είστε ο εισηγητής του έβδοµου κόµµατος. Θα µιλήσετε έβδοµος.
Το ΠΑΣΟΚ είναι έβδοµο στη σειρά.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Δεν µιλάµε για τα άρθρα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Τώρα µιλάει ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ζητάω τον λόγο εδώ και µια
ώρα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Δεν έχετε τον λόγο.
Καθίστε στη θέση σας.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Σας παρακαλώ!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Θα µιλήσετε έβδοµος…
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Μας αφήσατε να µιλήσουµε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Θα µιλήσετε έβδοµος,
µε τη σειρά σας.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Μας αφήσατε να µιλήσουµε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Προηγείται ο κ. Ζαχαριάς…
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Δεν προηγείται.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): ...ακολουθεί ο κ. Παναγιωτόπουλος, εν συνεχεία ο κ. Παναγιώταρος…
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Προηγείται η διαδικασία επί της
αρχής.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): …µετά η κ. Λυµπεράκη, µετά η κ. Μανωλάκου, µετά ο κ. Χαϊκάλης και µετά ο κ. Κεγκέρογλου.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Καταλάβατε; Προηγείται η διαδικασία επί της αρχής.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Είστε έβδοµος. Καθίστε στη θέση σας.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Καταλάβατε; Σηκώνω το χέρι
µου µια ώρα για να µιλήσω.
Θα µου δώσετε τον λόγο για να µιλήσω;
Είστε καλά; Μήπως έχετε κουραστεί και χρειάζεται να ξεκουραστείτε;
Δώστε µου τον λόγο, σας παρακαλώ, να τοποθετηθώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Δεν έχετε τον λόγο.
Στο Βήµα είναι ο κ. Ζαχαριάς. Είστε εισηγητής του ΠΑΣΟΚ, είστε
έβδοµος. Δεν µπορείτε να µιλήσετε πρώτος. Η σειρά καθορίζεται
µε βάση την κοινοβουλευτική τάξη.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Είστε ντροπή!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Θα µιλήσετε έβδοµος,
όπως προβλέπει ο Κανονισµός.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Είστε ντροπή. Φιµώνετε!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ο οµιλητής είναι ήδη
στο Βήµα και θέλω να σας πω ότι εκτίθεστε. Θα µπορούσα να
λάβω πειθαρχικά µέτρα.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Εσείς εκτίθεστε. Τρεις ώρες
τώρα εκτίθεστε…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Θα µπορούσα να
λάβω πειθαρχικά µέτρα. Δεν το κάνω.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: …και δεν το έχετε καταλάβει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ηρεµήστε. Εξέλθετε
της Αιθούσης. Βγείτε από την Αίθουσα για να ηρεµήσετε και θα
έρθετε να µιλήσετε έβδοµος.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Θα µου δώσετε τον λόγο να τοποθετηθώ για τη διαδικασία επί της αρχής;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κύριε Ζαχαριά, έχετε
τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι…
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ: Δεν ρωτήθηκε για το τι ψηφίζουµε!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ: Παρακαλώ, µου έδωσε τον λόγο
η κυρία Πρόεδρος.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ: Τα Πρακτικά τι έχουν γράψει;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: …(δεν ακούστηκε)
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ: Τον σέβοµαι τον συνάδελφο,
αλλά µου έδωσε τον λόγο, κύριε Κυριαζίδη. Σας παρακαλώ πολύ!
Πρέπει να µιλήσω.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Μπορείτε να µου δώσετε τον
λόγο;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ: Κύριε, δεν αποφασίζω εγώ. Αποφασίζει το Προεδρείο. Παρακαλώ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι…
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Μπορείτε να µου δώσετε τον
λόγο, κυρία Πρόεδρε;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ: Κυρία Πρόεδρε, να συνεχίσω;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Μπορείτε να µου δώσετε τον
λόγο, κυρία Πρόεδρε; Ζητώ τον λόγο µια ώρα τώρα. Δεν το βλέπετε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Σας ανακαλώ στην
τάξη, κύριε Κεγκέρογλου. Καθίστε!
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Μπορείτε να µε αποβάλετε; Δεν
φτάνει η ανάκληση! Μπορείτε να µε αποβάλετε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Προσκαλείτε το Προεδρείο να σας αποβάλει από την Αίθουσα;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Δεν θα σας αποβάλλω από την Αίθουσα.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Δεν µε αποβάλλετε; Τότε δεν
µπορείτε να µε φιµώσετε!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Θα σας δώσω την ευκαιρία να αποκαταστήσετε την αξιοπρέπεια και τον αυτοσεβασµό
που προσήκει στον Βουλευτή.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ο σκοπός σας αυτός ήταν από
την αρχή, να µην πάρει οµοφωνία το νοµοσχέδιο! Αυτός ήταν ο
σκοπός σας!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Καθίστε κάτω και θα
µιλήσετε έβδοµος.
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Ελάτε, κύριε Ζαχαριά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι…
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ: Μπορείτε να µας πείτε τι ψηφίσαµε
να ξέρουµε κι εµείς;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ: Τοποθετούµενοι στη συζήτηση
στο σηµαντικό αυτό σχέδιο νόµου επί των άρθρων, θέλω να παρατηρήσω…
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ: Υπήρξε κόµµα που ρωτήθηκε;
Υπήρξε κόµµα που ψήφισε;
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Σας ανεχτήκαµε! Δεν ντρέπεστε λίγο;
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Εσείς να ντρέπεστε!
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κύριε Δριβελέγκα,
καθίστε κάτω! Σας ανακαλώ στην τάξη! Καθίστε κάτω, κύριε Δριβελέγκα!
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ: Τι ψηφίσαµε να ερωτηθεί από τα
Πρακτικά!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Δεν έχετε τον λόγο.
Καθήστε κάτω και αφήστε να µιλήσει ο οµιλητής!
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ: Τι ψηφίσαµε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Καθίστε κάτω! Δεν ξέρετε τι ψηφίσατε; Ρωτάτε το Προεδρείο τι ψηφίσατε;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Διακόπτετε για να ρωτήσετε τι ψηφίσατε; Δεν ξέρετε;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Τι γράψατε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Θα σας δώσω τον
λόγο µετά, όταν είναι η σειρά σας. Αν δεν ξέρετε τι ψηφίσατε, να
το µάθετε και να ενηµερώσετε και εµάς.
Ελάτε, κύριε Ζαχαριά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
ας επανέλθουµε στο νοµοσχέδιο. Είναι πολύ σπουδαίο. Είναι το
πρώτο νοµοσχέδιο που ψηφίζεται από τη νέα Κυβέρνηση. Είναι
το πρώτο νοµοσχέδιο.
Είναι σηµαντικό και δίνει καθολική απάντηση πάνω σε σηµαντικά προβλήµατα που αφορούν ακόµη και το ακροτελεύτιο
άρθρο του Συντάγµατος, ήδη δυο τρεις ηµέρες τώρα που παρεµβαίνουν κάποιοι και αµφισβητούν τη δυνατότητα του ελληνικού Κοινοβουλίου να δίνει απαντήσεις, να ψηφίζει νοµοσχέδια
και να είναι κυρίαρχο µέσα στη χώρα του.
Συζητώντας, λοιπόν, επί των άρθρων, θέλω να πω ότι διακρίνω
τα τρία κεφάλαια, τα οποία διακρίνονται έτσι κι αλλιώς από τον
τίτλο: την ανθρωπιστική κρίση, την οργάνωση των κυβερνητικών
οργάνων για την πάταξη της διαφθοράς και την αναδιάρθρωση
των κυβερνητικών οργάνων και τις λοιπές διατάξεις επείγοντος
χαρακτήρα, µε µέτρα που αφορούν έµµεσα ή άµεσα και τα δύο
πρώτα κεφάλαια.
Τα άρθρα που αφορούν την ανθρωπιστική κρίση, δηλαδή τα
άρθρα 1 ως 5, συζητήθηκαν εξαντλητικά, πιστεύω, και στην Ολοµέλεια. Έχουν όµως τεθεί ορισµένα ζητήµατα πάνω στα οποία
µπορούµε να τοποθετηθούµε.
Ένα από αυτά τα ζητήµατα είναι ο προσδιορισµός των ορίων
και των κριτηρίων της ακραίας φτώχειας που πιστεύω ότι δεν
αναφέρονται ρητά στα άρθρα του νοµοσχεδίου, όµως είναι φανερό ότι θα οριοθετηθούν µε την κοινή υπουργική απόφαση, η
οποία εξάλλου θα είναι εφαρµοστική.
Θέλω να πω εδώ ότι πραγµατικά η ακραία φτώχεια αναγνωρίζεται από πολλούς, δεν µπορεί επακριβώς να οριστεί. Από την
άλλη όµως, δεν είναι θέµα ούτε στατιστικό ούτε αριθµητικό ή
χρηµατικό, αν θέλετε. Είναι θέµα πολιτικής αποτύπωσης και
αυτό, νοµίζω, εκφράζεται και µε τα άρθρα του νοµοσχεδίου και
µε τη συζήτηση που έγινε και θα οριοθετηθεί βέβαια από την
κοινή υπουργική απόφαση.
Ένα άλλο ζήτηµα που τέθηκε από πολλούς συναδέλφους είναι
η αποτίµηση -πιστεύω η πολιτική σε αυτήν τη φάση- του ελάχιστου εγγυηµένου εισοδήµατος, που µόλις τώρα άρχισε να εφαρµόζεται και για λίγο χρονικό διάστηµα.
Νοµίζω ότι και σε αυτό δόθηκε η απάντηση. Ο θεσµός θα αξιολογηθεί, θα αξιολογηθεί η πορεία του, που εξάλλου εφαρµόζεται
σε ένα πολύ µικρό γεωγραφικά µέρος, χωρίς σαφώς καθορισµένα κριτήρια. Τα κριτήρια που εφαρµόστηκαν και οι πόλεις
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που επιλέχθηκαν δεν µπορεί κανείς να πει ότι έχουν προσδιοριστεί επακριβώς. Είναι αυτές που επλήγησαν περισσότερο από
την κοινωνική κρίση; Είναι αυτές που έχουν κάποια στρώµατα εργαζοµένων που πρέπει να προσεχθούν; Είναι αυτές οι πόλεις,
που αποτυπώνουν την ελληνική κοινωνία; Δεν έχει προσδιοριστεί
επακριβώς, γι’ αυτό πιστεύω ότι χρειάζεται εκ των υστέρων αξιολόγηση.
Από την άλλη, βέβαια, είναι και το τεράστιο δηµοσιονοµικό ζήτηµα ότι δεν υπάρχει δηλαδή πρόβλεψη είτε στον προϋπολογισµό είτε στη δέσµευση ευρωπαϊκών κονδυλίων για να συνεχιστεί
αυτός ο θεσµός.
Θα πρέπει, λοιπόν, η Κυβέρνηση να βρει και να καθορίσει αυτούς τους πόρους για να συνεχιστεί και αφού, βέβαια, συζητήσουµε και για την ουσία του ελάχιστου εγγυηµένου εισοδήµατος,
µε την έννοια ότι τα ποσά που δίδονται σε αυτό δεν µπορούν να
αµφισβητούν σε καµµιά περίπτωση τους πόρους που διατίθενται
κυρίως για την υποστήριξη της εργασίας στη χώρα µας.
Θα ήθελα µόνο να παρατηρήσω, κυρία Υπουργέ, ότι στο
άρθρο 1 και το προτείνω σαν νοµοτεχνική βελτίωση για να εµπεδωθεί το αίσθηµα της αναγνώρισης των κοινωνικών αιτηµάτων
που έχουν µια στέρεη βάση ότι χρειάζεται να συµπεριληφθούν
στους δικαιούχους της δωρεάν παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος
και οι ασθενείς που η θεραπευτική τους αγωγή απαιτεί σύνδεση
µε ηλεκτρικό ρεύµα. Θα µπορούσε να είναι στην κοινή υπουργική
απόφαση, βέβαια, αλλά θεωρώ ότι η αποτύπωσή τους στο νοµοσχέδιο, επειδή συζητήθηκε και µε τους φορείς και αναφέρθηκαν
πολλοί συνάδελφοι, θα ήταν σωστότερη.
Στο άρθρο 4 αναφέρονται µε τις νοµοτεχνικές βελτιώσεις της
κυρίας Υπουργού, οι συνέργειες των κοινωνικών προγραµµάτων
και δράσεων µαζί και µε τις σηµερινές ρυθµίσεις. Είναι κάτι που
µας καλύπτει και έτσι όλα τα προγράµµατα, όλες οι δράσεις µπορούν να αποτελέσουν ένα δίκτυο κοινωνικής υποστήριξης και αλληλεγγύης το οποίο θα είναι και αποφασιστικό και δραστικό.
Όµως, εδώ αναφέρθηκαν από πολλούς συναδέλφους και δράσεις των προηγούµενων κυβερνήσεων µε την καθιέρωση κοινωνικού οικιακού τιµολογίου της ΔΕΗ και δηµοτικών επιτροπών,
που αντιµετώπισαν ορισµένα προβλήµατα διακοπής ρεύµατος.
Αν ήταν αυτές -εκ των υστέρων, όπως τις βλέπουµε- αποτελεσµατικές, πραγµατικά θα είχαν καλυφθεί όλοι και δεν θα συνέβαινε, όπως το είδαµε -δεν ξέρω τον ακριβή αριθµό, αλλά υπήρχε
και µάλιστα, µε δραµατικούς τρόπους το καταγράψαµε, µε θανάτους κιόλας- η διακοπή ηλεκτρικού ρεύµατος.
Σήµερα διατηρείται το κοινωνικό οικιακό τιµολόγιο, µε την έκπτωση που παρέχει, αυτόµατα µπαίνουν οι δικαιούχοι που ρυθµίζονται µε το πρώτο άρθρο κατευθείαν στο κοινωνικό οικιακό
τιµολόγιο για την επιπλέον κατανάλωσή τους ή εφόσον ρυθµίσουν τα χρέη τους και συζητήσουν γι’ αυτά. Με τη ρύθµιση χωρίς
να τα αποπληρώνουν µπορούν να µπουν στο κοινωνικό οικιακό
τιµολόγιο.
Όσο για τις δηµοτικές επιτροπές που έκαναν πραγµατικά κάποιο έργο -αναφέρθηκε και ο αριθµός των οκτώ χιλιάδων επανασυνδέσεων- είναι φανερό ότι υπάρχουν πολύ περισσότερες
ανάγκες και αυτές αντιµετωπίζει το παρόν νοµοσχέδιο.
Ελπίζω ότι η εξειδίκευση µε την κοινή υπουργική απόφαση των
συναρµόδιων Υπουργών δεν θα είναι γραφειοκρατική, θα είναι
άµεση και θα επιτρέψει να εφαρµοστεί αυτό το κοµµάτι του νοµοσχεδίου για την ανθρωπιστική κρίση και να ανακουφίσει άµεσα
αυτούς που έχουν ανάγκη.
Ως προς το δεύτερο κεφάλαιο για τη διαφθορά, στα άρθρα 6
έως και 15, πραγµατικά υπήρξε µία συζήτηση για το αν το οικονοµικό έγκληµα εντάσσεται σε αυτά τα άρθρα που συζητάµε για
τη διαφθορά. Νοµίζω ότι είναι απότοκο ή, εν πάση περιπτώσει,
µπορεί να συζητήσει κανένας το αίτιο και το αιτιατό.
Όµως, είναι φανερό ότι διαφθορά και οικονοµικό έγκληµα πηγαίνουν µαζί. Είναι στη δικαιοδοσία του Υπουργού Επικρατείας
για τη διαφθορά και για το οικονοµικό έγκληµα και αυτός µπορεί
να συντονίσει και µέσω της Γενικής Γραµµατείας την αντιµετώπισή τους.
Στο άρθρο 10 δόθηκαν οι επεξηγήσεις και, άρα, κατοχυρώνεται πραγµατικά η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και κυρίως η διοικητική διάσταση που υπάρχει µεταξύ Κυβέρνησης και
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δικαστικών λειτουργών. Δεν υπάρχει, εποµένως, κανένα πρόβληµα να το ψηφίσουµε.
Όσον αφορά το άρθρο 15 και τη συζήτηση για τον εθνικό συντονιστή, µας είπε ο ίδιος ο εθνικός συντονιστής κ. Τέντες ορισµένες επιφυλάξεις του για κατάργηση του τεχνοκρατικού και
ανεξάρτητου χαρακτήρα της αρχής, όπως έχει σήµερα και για
την πρόληψη της διαφθοράς που δεν περιλαµβάνεται στα άρθρα
του νοµοσχεδίου που συζητάµε.
Από την άλλη, θέλω να παρατηρήσω ότι για την Κυβέρνησή
µας είναι κορυφαία πολιτική δέσµευση η πάταξη της διαφθοράς.
Είναι ολοφάνερο ότι καµµία παρέµβαση δεν θα γίνει στην ανεξαρτησία των αρχών ή των δικαστικών αρχών εν προκειµένω. Πιστεύω ότι το δίδυµο που συστήνεται Υπουργού Επικρατείας και
Γενικής Γραµµατείας αναπληρώνει επαρκώς την Αρχή του Εθνικού Συντονιστή και από την άλλη, µπορεί πραγµατικά να εκφράσει και το περιεχόµενο που έδωσε ο κ. Τέντες στην πρόληψη που
αφορά την αρτίωση της νοµοθεσίας, την ενδυνάµωση των ενδιάµεσων θεσµών και των οργάνων, την εκπαίδευση µε την έννοια
της διαπαιδαγώγησης της κοινωνίας, την επαγγελµατική επιµόρφωση και τα επικοινωνιακά προγράµµατα για τους εργαζόµενους, όπως και τη διάχυση της πληροφορίας στην κοινωνία.
Πιστεύω ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβληµα πάνω σε αυτό.
Άρα, λοιπόν, ο εθνικός συντονιστής µπορεί να καταργηθεί
χωρίς να υπάρχουν προβλήµατα στην αντιµετώπιση της διαφθοράς. Θα ήθελα να παρατηρήσω ότι στο κοµµάτι που αφορά την
αναδιοργάνωση των κυβερνητικών οργάνων, µε το άρθρο 24 που
λέει ότι οι εθελοντές σύµβουλοι των Υπουργών θα είναι διακεκριµένοι επιστήµονες ή εµπειρογνώµονες ειδικού αντικειµένου
που θα βοηθούν εθελοντικά και δωρεάν τα κυβερνητικά όργανα,
δεν υπάρχει κανένα πρόβληµα ούτε στη διαδικασία της απασχόλησής τους. Δεν χρειάζεται, βέβαια, να πληρώνονται γι’ αυτό.
Εθελοντές είναι. Όµως, από την άλλη µεριά, έχουν τη δουλειά
τους, την εργασία τους, το λειτούργηµά τους.
Θα µιλήσω κατευθείαν για τις υπουργικές τροπολογίες, ορισµένες εκ των οποίων µας αναλύθηκαν από τους Υπουργούς. Η
πρώτη τροπολογία µε γενικό αριθµό 4 και ειδικό αριθµό 4, αφορά
την τροφοδοσία και τη σίτιση των αλλοδαπών µεταναστών που
παραµένουν στα κέντρα κράτησης. Πρέπει να αντιµετωπιστεί
άµεσα. Δεν έχουν λήξει οι διαδικασίες του διαγωνισµού και γι’
αυτό τον λόγο τα χρήµατα τα δίνει ένας κωδικός από την Ελληνική Αστυνοµία που είναι για τους κρατούµενους στα κρατητήρια.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα ήθελα λίγο χρόνο, κυρία Πρόεδρε.
Αυτό παρατείνεται έως ότου µπορέσουν να τελειώσουν αυτές
οι διαδικασίες των διαγωνισµών. Όµως, το πρόβληµα πρέπει να
αντιµετωπιστεί άµεσα, γιατί πραγµατικά έχει υποβαθµιστεί ιδιαίτερα το σιτηρέσιο των κρατουµένων και νοµίζω ότι είναι ντροπή
για την ελληνική κοινωνία.
Από την άλλη, πιστεύω ότι οι δηλώσεις του πρώην Υπουργού
Προστασίας του Πολίτη και η σύγκριση που κάνει µεταξύ του σιτηρέσιου που προβλέπει η τροπολογία και των ρυθµίσεων του
νοµοσχεδίου µας για την ανθρωπιστική κρίση, δεν είναι στη
σωστή κατεύθυνση και δεν θα έπρεπε να γίνονται.
Όσον αφορά την τροπολογία που αφορά τις ρυθµίσεις για την
καταβολή των φορολογικών οφειλών, θα ήθελα να πω ότι συµπληρώνονται αύριο και µε το κατατεθειµένο νοµοσχέδιο. Από την
άλλη µεριά, η απόδοση των χρηµατικών διαθεσίµων του Ταµείου
Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας είναι άµεση ανάγκη και δηµοσιονοµική, όπως είναι και η αξιοποίηση των κεφαλαίων των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου και των ασφαλιστικών φορέων,
χωρίς να παραβλάπτονται – και υπάρχει δέσµευση γι’ αυτό και
µέσα στην τροπολογία- ούτε τα δικαιώµατα ούτε τα ίδια αυτά τα
κεφάλαια από τα ασφαλιστικά ταµεία και τα νοµικά πρόσωπα.
Για τους εργαζόµενος της Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης του
Περάµατος και της Ελευσίνας και τους επιστήµονες του ΕΤΑΑ,
νοµικούς και υγειονοµικούς, προβλέπεται η συµπερίληψή τους
στις προβλέψεις του άρθρου 30 για παράταση, χωρίς προϋποθέσεις ασφάλισης προηγούµενα, επειδή πραγµατικά δεν έχουν
ούτε ένα ένσηµο οι εργαζόµενοι, δεν έχουν αυτή τη στιγµή δουλειά οι νέοι επιστήµονες και πρέπει να καλυφθούν υγειονοµικά.

755

Σχετικά µε την τροπολογία για το Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών Συµβάσεων -µας µίλησε ο Υπουργός προηγούµενα- νοµίζω
ότι πραγµατικά πρέπει να παραταθεί µέχρι το τέλος του χρόνου
και πρέπει να εφαρµοστεί, γιατί µόνο έτσι θα µπορέσει να υπάρξει αξιόπιστος έλεγχος των συµβάσεων του δηµοσίου.
Για την ΝΕΡΙΤ και τις ρυθµίσεις θα κατατεθεί το νοµοσχέδιο.
Από την άλλη µεριά µε την τροπολογία καταργείται το εποπτικό
συµβούλιο. Είναι µια επιλογή της Κυβέρνησης να υπάρχει µόνο
διοικητικό συµβούλιο και συµφωνούµε.
Τελειώνω µε την υπουργική τροπολογία για τους επικουρικούς
γιατρούς, στην οποία προβλέπεται παράταση -και είναι αναγκαία
αυτήν τη στιγµή για να στηριχθεί η λειτουργία του Εθνικού Συστήµατος Υγείας όσον αφορά και τα νοσοκοµεία και τη πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας. Καταρρέει το εθνικό σύστηµα. Υπάρχει
µια λειτουργική κατάρρευση, γιατί πραγµατικά και οι γιατροί που
εργάζονται έχουν φθάσει στα όριά τους, όχι µόνο τα λειτουργικά
όρια, αλλά και τα ηλικιακά. Πρέπει να την στηρίξουµε.
Τέλος, είναι και δύο βουλευτικές τροπολογίες που θέλω να εισηγηθώ. Η µία -εκπρόθεσµη µεν, την καταθέτω εγώ, αλλά την εισηγήθηκε στους φορείς η Περιφέρεια Αττικής- προβλέπει ότι θα
µπορούν και οι περιφέρειες να συνάπτουν προγραµµατικές συµβάσεις µε δηµόσιες επιχειρήσεις και οργανισµούς κοινής ωφέλειας για να υλοποιούν δράσεις κοινωνικής πολιτικής. Και η
τροπολογία -µε την οποία συµφωνώ- για την ενιαιοποίηση του µισθολογικού καθεστώτος των εργαζοµένων στα κέντρα πρόληψης των εξαρτήσεων στο πλαίσιο εξοµάλυνσης της λειτουργίας
αυτών των δοµών.
Τελειώνοντας, κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
θέλω να πω ότι η ψήφιση του νοµοσχεδίου, και όσον αφορά την
αρχή του και τα άρθρα, θα ενδυναµώσει τους δηµοκρατικούς
µας δεσµούς, θα ενδυναµώσει τη δηµοκρατία και την κυριαρχία
της χώρας, θα κλείσει τα στόµατα είτε στο εσωτερικό της χώρας
είτε στο εξωτερικό, αυτά που µπορούν να βάλουν σε αµφισβήτηση την εθνική µας κυριαρχία. Για αυτό πρέπει αποφασιστικά
να ψηφίσουµε το νοµοσχέδιο.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ευχαριστούµε τον κ.
Ζαχαριά.
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 δύο µαθήτριες και µαθητές και δύο εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το Δηµοτικό Σχολείο Κω.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Επίσης, θα ήθελα να σας ενηµερώσω ότι έχει κατατεθεί στο
Προεδρείο µε σηµερινή ηµεροµηνία από τη Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ κ. Βαγενά ένα έγγραφο µε τίτλο: «Διαµαρτυρία προς ψήφιση» και θέµα: «Διαµαρτυρία των Βουλευτών του ελληνικού
Κοινοβουλίου για τις δηλώσεις Κοστέλλο κατά τη διάρκεια της
συζήτησης στην Ολοµέλεια της Βουλής για το νοµοσχέδιο για
την ανθρωπιστική κρίση». Έχει το εξής περιεχόµενο: «Εµείς οι
Βουλευτές του ελληνικού Κοινοβουλίου διαµαρτυρόµαστε για τις
δηλώσεις του Ντέκλαν Κοστέλλο, Διευθυντή Χρηµατοοικονοµικών Υποθέσεων της Κοµισιόν, που έγιναν γνωστές σε εµάς κατά
τη διάρκεια της συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής στις
17 Μαρτίου του 2015 για την ψήφιση του νοµοσχεδίου για την
ανθρωπιστική κρίση.
Η Βουλή είναι ο κορυφαίος θεσµός έκφρασης της λαϊκής βούλησης και είναι προσβολή για όλους µας οποιαδήποτε παρέµβαση στο νοµοθετικό µας έργο, προερχόµενη από θεσµικά
όργανα που δεν έχουν εκλεγεί από τον ελληνικό λαό».
Η κ. Βαγενά προτείνει να ψηφίσει το Σώµα αυτήν τη διαµαρτυρία. Εισηγούµαι και εγώ να ψηφίσει το Σώµα αυτή τη διαµαρτυρία. Θα τη θέσουµε, λοιπόν, σε ψηφοφορία κατά τη διαδικασία
της κατ’ άρθρο ψηφοφορίας στην ολοκλήρωση της συνεδρίασης.
(Στο σηµείο αυτό κατατίθεται στα Πρακτικά το προαναφερθέν
έγγραφο, το οποίο έχει ως εξής:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΙΓ’ - 18 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 (ΑΠΟΓΕΥΜΑ)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Τον λόγο έχει τώρα ο
εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Παναγιωτόπουλος.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Όλοι εσείς τώρα αναρωτιέστε για το κατά πόσο εγώ θα αρχίσω τώρα να τοποθετούµαι, σχετικά µε το αν µας καλύπτει η
διατύπωση του άρθρου 10 ή αν µας καλύπτει η νοµοτεχνική βελτίωση του κ. Σκουρλέτη που κάνει πλέον λόγο για διακεκριµένους επιστήµονες και όχι για ΠΕ ή για ΔΕ ή ανειδίκευτους όσον
αφορά τους εθελοντές συµβούλους που θα προσλαµβάνονται
στα γραφεία του Πρωθυπουργού για να δουλεύουν εθελοντικά,
αλλά θα αµείβονται. Επίσης, µπορεί να αναρωτιέστε για το κατά
πόσο εγώ θα τοποθετηθώ και για άλλα συναφή, όπως είναι, για
παράδειγµα, το άρθρο 3 του νοµοσχεδίου που αφορά το επίδοµα
σίτισης, το εκπτωτικό κουπόνι ή οτιδήποτε άλλο θα καλύπτει εκατόν εβδοµήντα χιλιάδες νοικοκυριά ή εκατόν πενήντα τρεις χιλιάδες νοικοκυριά.
Αυτά περιµένετε τώρα από εµένα να αναλύσω µπροστά σε όλα
αυτά που προηγήθηκαν µέχρι τώρα; Αυτά περιµένετε να αναλύσω µπροστά σε αυτή την παρωδία κοινοβουλευτικής διαδικασίας, κατά την οποία δεν δόθηκε προηγουµένως δικαίωµα στον
Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της Νέας Δηµοκρατίας να µιλήσει,
όπως και σε εµάς το δικαίωµα να διατυπώσουµε την άποψή µας;
Διότι η κυρία Πρόεδρος, ενώ ήµασταν ωρυόµενοι, µας είδε ανέκφραστους! Εµείς ωρυόµασταν από κάτω και κατά την κρίση της
ήµασταν ανέκφραστοι!
Θα πρέπει, λοιπόν, τώρα να αρχίσουµε να τοποθετούµαστε για
τα άρθρα. Διότι έχω την εντύπωση ότι λέγοντας πως ψηφίζουµε
το νοµοσχέδιο, πήγαµε να «χαλάσουµε τη σούπα». Τι θα έπρεπε
να γίνει; Μήπως θα ήταν προτιµότερο σε µερικούς εδώ µέσα να
λέγαµε ότι δεν το ψηφίζουµε επί της αρχής; Μήπως θα ήταν προτιµότερο να τους κάναµε τη χάρη και να αποδειχθούµε για µία
ακόµα φορά εχθροί της κοινωνίας; Μα, τα περισσότερα από
αυτά που περιγράφονται, εµείς τα ξεκινήσαµε. Και µετά χαράς
δεχθήκαµε να ψηφίσουµε επί της αρχής αυτό το νοµοσχέδιο,
αφού θεωρούµε ότι τα µέτρα βοηθούν και προσφέρουν ανακούφιση σε ένα κοµµάτι της κοινωνίας. Ενδεχοµένως να µην πρόκειται για ένα τόσο µεγάλο κοµµάτι της κοινωνίας, όσο ήταν οι
αρχικοί σχεδιασµοί, αλλά πρόκειται για µια ανακούφιση. Και αυτό
είναι κάτι που στηρίζουµε.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ)
Ή µήπως έπρεπε να εξυπηρετηθεί αυτό το σχέδιο που δίνει σε
εµάς την εικόνα των φίλων των Γερµανών, των τροϊκανών, δηλαδή των θεσµών, δηλαδή του Brussels Group -δηλαδή διαλέξτε
και πάρτε- ή των εθνών της Ελλάδας και το γεγονός ότι εµείς ερχόµαστε και λέµε «ναι» επί της αρχής, πώς να το κάνουµε, πάει
κόντρα σ’ αυτήν την προσπάθεια δηµιουργίας εντύπωσης;
Εµείς, όµως, είχαµε προειδοποιήσει για τον κ. Κοστέλλο στη
συζήτηση στην επιτροπή. Το θυµάστε; Τότε λοιπόν, κυρία Υπουργέ, σας είχα πει ότι αν δεν είστε πιο συγκεκριµένοι µε τον
τρόπο κοστολόγησης, θα έχετε προβλήµατα µε τους αξιολογητές. Σας το είπα! Ήρθε! Έγινε! Ιδού! Και αυτό δεν έγινε, επειδή
εµείς προσφέραµε κακές υπηρεσίες στην πατρίδα, αλλά επειδή
εσείς ήσασταν ασαφείς ως προς την κοστολόγηση αυτού του νοµοσχεδίου.
Και στην περίπτωση που εσείς δεν ήσασταν ασαφείς και δώσατε µία εκτίµηση για 200.000.000, ήρθε ο κ. Βαρουφάκης µε την
επιστολή του στο Eurogroup και επικαλέστηκε άλλα στοιχεία. Ενδεχοµένως να µην ήξερε, ενδεχοµένως να µην είχε γίνει σωστή
συνεννόηση. Πάντως, δηµιουργήθηκε η εντύπωση σε αυτούς
εκεί ότι εµείς εδώ –εννοώ αυτούς που αποφασίζουν για την Κυβέρνηση- δεν ξέρουµε καλά τα νούµερα. Και όπως και να το κάνουµε, αυτή η διαπραγµάτευση –πείτε την όπως θέλετε, αλλά
διαπραγµάτευση είναι- εστιάζει στα νούµερα. Δεν γίνεται αλλιώς.
Η δηµιουργική ασάφεια βοηθάει αυτούς που θέλουν να µας πιέσουν και όχι εµάς που θέλουµε να ξεφύγουµε από αυτήν την
πίεση.
Και για να µην το ξεχάσω, προηγουµένως ο Κοινοβουλευτικός
Εκπρόσωπος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων έκανε ευθέως λόγο για
δωσίλογους. Προσπάθησα, αποπειράθηκα, σήκωσα το χέρι να
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πάρω τον λόγο επί προσωπικού, αλλά δεν µου δόθηκε, και
οφείλω να το ξεκαθαρίσω.
Ήµουν µέλος της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Εργασίας
που από το Μάρτιο του 2013 µέχρι και σήµερα –έφυγα βέβαια
αρκετά πριν από τη σηµερινή ηµεροµηνία, από την ηµεροµηνία
των τελευταίων εκλογών όπου παρέδωσε η προηγούµενη πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας- είπαµε ένα σαφέστατο
όχι µεταξύ άλλων στην προσπάθεια των αξιολογητών, των τροϊκανών -πείτε τους όπως θέλετε έτσι κι αλλιώς- να αλλάξουν επί
τα χείρω ενδεχοµένως το καθεστώς περί τις οµαδικές απολύσεις.
Αρνηθήκαµε, από την πρώτη στιγµή ως η πολιτική ηγεσία του
τότε Υπουργείο Εργασίας και συνεχίσαµε αυτή τη θέση όσο κράτησε ο βίος της προηγούµενης κυβέρνησης.
Αυτό, κύριε Νικολόπουλε, -έχετε φύγει- ήταν ένα όχι. Αυτό
ήταν ένα αποτέλεσµα µιας διαπραγµάτευσης. Αυτό ήταν µια αρνητική στάση σε αυτά που µας ζήτησαν και στις πιέσεις που µας
άσκησαν. Δεν µπορέσαµε να συµφωνήσουµε σε όλα, αλλά κανείς
δεν µπορεί να αµφισβητήσει ότι δεν είπαµε ναι σε όλα. Ήταν ένα
παράδειγµα ενός απτού όχι από τον χώρο που ο κ. Νικολόπουλος µετά από µια εβδοµάδα θεώρησε σκόπιµο να εγκαταλείψει
στο Υπουργείο Εργασίας και τον διαδέχθηκα εγώ.
Τώρα από εκεί και πέρα, όσον αφορά τη διαδικασία και το φιλικό χαρακτήρα προς τους Βουλευτές. Αφορά κι εσάς, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι της Συµπολίτευσης. Εδώ έχω την αίσθηση
ότι βρισκόµαστε σε ένα κοινοβουλευτικό δικονοµικό καθαρτήριο
όχι για τους «κολασµένους» Βουλευτές, τους µνηµονιακούς, για
όλους εµάς. Χθες στις 23.10’, πέντε ώρες µετά την έναρξη της
συνεδρίασης είχαν πάρει τον λόγο έξι φορές µέλη της Κυβέρνησης και πέντε Βουλευτές εγγεγραµµένοι. Αυτό είναι το «προτάσσουµε τους Βουλευτές»; Σήµερα τι έγινε; Πόσοι εγγεγραµµένοι
του καταλόγου έχουν µιλήσει µέχρι τώρα; Κανείς από κει που
σταµάτησε η διαδικασία για να µιλήσει ο Πρωθυπουργός βέβαια
ή από τις δέκα το πρωί.
Κοιτάξτε να δείτε, νοµίζετε ότι αυτό αφορά µόνο εµάς, τους
«κολασµένους του µνηµονίου»; Όλους µας αφορά. Κι εσάς σας
αφορά! Μένουν πενήντα πέντε. Πόσοι είναι από σας εδώ; Νοµίζετε ότι θα µιλήσετε; Θα αρχίσουν µετά από λίγο να παίρνουν
τον λόγο ξανά οι Υπουργοί γιατί το σύστηµα είναι αυτό αυτή τη
στιγµή. Στέλνουµε πέντε, έξι Υπουργούς σε κάθε διαδικασία.
Είναι το πρώτο νοµοσχέδιο! Είναι συναινετικό νοµοσχέδιο, πού
και να διαφωνούσαµε! Εδώ συναινούµε όλοι! Επί της αρχής το
ψηφίζουµε, αν και µας στερήθηκε το δικαίωµα να το πούµε τη
στιγµή που έπρεπε. Με άλλα ασχολιόµασταν εκείνη τη στιγµή!
Τι θα γίνει στα δύσκολα; Τι θα γίνει αν αύριο έρθει στη Βουλή
προς συζήτηση η συµφωνία, η οποία υπέγραψε η Κυβέρνηση;
Εκεί δεν θα είναι συναινετικό το κλίµα, ίσως και στους δικούς σας
κόλπους, εσωτερικά, όχι µόνο όσον αφορά διαπαραταξιακά το
Κοινοβούλιο. Τι θα γίνει τότε; Έτσι θα συνεχίσουµε; Έτσι δεν γίνεται. Σας το λέω εγώ.
Έχουµε κάθε καλή πρόθεση να στηρίξουµε ένα νοµοσχέδιο
που δίνει ανακούφιση σε ευάλωτες οµάδες. Το διατυπώσαµε ευθαρσώς σε κάθε στάση της διαδικασίας µέχρι τώρα. Διαφωνούµε
σε πολλά από τα άρθρα. Συµφωνήσαµε και υπερψηφίσαµε το
πρώτο µέρος. Διαφωνήσαµε και καταψηφίσαµε το δεύτερο
µέρος. Εξηγήσαµε τις ενστάσεις µας σε βάθος –νοµίζω- και εκτενέστατα κατά τη συζήτηση µέχρι τώρα. Συµφωνήσαµε και στα
τρία άρθρα του τρίτου µέρους.
Πρώτα απ’ όλα για τις τροπολογίες, θα ήθελα να ρωτήσω την
Πρόεδρο ποιες απ’ όλες κάνει δεκτές. Υπάρχουν και τροπολογίες που δεν έχουν καµµία συνάφεια µε αυτά που λέει το νοµοσχέδιο. Δεν µπορούµε να µην στηρίξουµε τις τροπολογίες -για
παράδειγµα- του Υπουργείου Υγείας που ρυθµίζουν κάποιες εκκρεµότητες ως προς την πρόσληψη και την παράταση των συµβάσεων επικουρικών γιατρών. Φυσικά και τα στηρίζουµε αυτά.
Όπως βέβαια υπερψηφίζουµε την τροπολογία του Υπουργείου
Εργασίας που επεκτείνει το καθεστώς ιατροφαρµακευτικής κάλυψης σε άλλες κοινωνικές οµάδες που κι αυτές έχουν πληγεί
από τις συνέπειες της κρίσης. Εποµένως, λέµε ναι και στην κάλυψη σε δικηγόρους, µηχανικούς, όλους τους εργαζόµενους στη
ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη και στα ναυπηγεία Ελευσίνας κ.λπ..
Από κει και πέρα, θέλουµε λίγο χρόνο για να δούµε κι εµείς
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κατ’ αρχάς ποιες κάνετε δεκτές εσείς, κυρία Πρόεδρε. Κάνετε
για παράδειγµα δεκτή την τροπολογία τη σχετική µε τη ΝΕΡΙΤ;
Έχει τόση συνάφεια µε την ανθρωπιστική κρίση ή µε την κυβερνητική µεταρρύθµιση;
Θα µπορούσατε να την κάνετε δεκτή την τροπολογία του
Υπουργείου Εσωτερικών για τη δηµιουργία µίας νέας ειδικής
Γραµµατείας περί την Προεδρία. Δεν θα µπω στην ουσία αυτής
της διάταξης, αλλά δεν µπορώ να πω ότι δεν είναι συναφής µε
την οργάνωση -θα έλεγα- της διοίκησης, γιατί η Κυβέρνηση δεν
είναι η Προεδρία της Δηµοκρατίας.
Επίσης, θα στηρίξουµε την τροπολογία για τον επανακαθορισµό του πλαισίου παροχής υπηρεσιών σίτισης στους υπηκόους
τρίτων χωρών που παραµένουν προσωρινά στα προαναχωρησιακά κέντρα κράτησης αλλοδαπών της Ελληνικής Αστυνοµίας.
Πρόκειται για παράταση της σύµβασης. Λογικό είναι. Αυτές είναι
διευθετήσεις εκκρεµοτήτων. Δεν έχουµε κανένα λόγο να µην τις
κάνουµε δεκτές, αλλά από εκεί και πέρα θα περιµένουµε µέχρι
το τέλος της διαδικασίας για να δούµε ακριβώς πώς θα τοποθετηθούµε.
Σε κάθε περίπτωση όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, από
σήµερα πρέπει να είµαστε όλοι πολύ ανήσυχοι για τη συνέχιση
της διαδικασίας εδώ πέρα. Πραγµατικά δεν περίµενα να
φτάσουµε σε αυτό το σηµείο και να είστε σίγουροι ότι είµαι ένας
άνθρωπος που δεν αναστατώνεται εύκολα. Είµαι αναστατωµένος
σήµερα. Η µισή Βουλή έχει περιέλθει σε κατάσταση νευρικής
κρίσης, αν όχι ολόκληρη, από αυτές τις µεθοδεύσεις. Και µιλάµε
για µία συναινετική διαδικασία. Τινάχθηκε στον αέρα σήµερα η
διαδικασία ψήφισης ενός νοµοσχεδίου κοινωνικά ωφέλιµου -σε
ένα σχετικό µέρος του εν πάση περιπτώσει- το οποίο θα στήριζαν
όλες οι πτέρυγες της Βουλής. Και καθόµαστε σήµερα και µιλάµε
για κάθε είδους δικονοµικό, κοινοβουλευτικό Κανονισµό, λεπτοµέρεια της υπολεπτοµέρειας και βγάζουµε προς τα έξω το
στίγµα ότι «αυτοί δεν µπορούν να συµφωνήσουν ούτε σε ένα
νοµοσχέδιο που στοιχειωδώς δίνει εν πάση περιπτώσει κάποιες
ανάσες σε ένα κοµµάτι της κοινωνίας που τις έχει ανάγκη».
Εντάξει, καταλαβαίνω την πολιτική αντιδικία. Εσείς θα πείτε:
«Τι κάνατε εσείς όταν ήσασταν;». Εµείς θα πούµε: «Μα κάναµε και το αποδεικνύουµε άλλωστε- πράγµατα στα οποία έρχεστε
εσείς και συµπληρώνετε πολιτικές -και πολύ καλά κάνετε και
µακάρι να τις εξελίξετε και να τις βελτιώσετε, κυρία Υπουργέ.
Εµείς στη διάθεσή σας είµαστε να βοηθήσουµε.
Τα είπαµε εκτενέστατα στη συζήτηση µέχρι τώρα, αλλά από
εκεί και πέρα τα ζητήµατα είναι άλλα. Το µείζον ζήτηµα είναι πώς
θα λειτουργήσουµε στη Βουλή από εδώ και πέρα, όταν έρθουν
τα δύσκολα, γιατί θα έρθουν τα δύσκολα. Προσπαθήσαµε να
βοηθήσουµε και στη διαδικασία της διαπραγµάτευσης. Σας
είπαµε: «Κοστολογείστε συγκεκριµένα για να µην έχουµε µπερδέµατα» -«καλά ξεµπερδέµατα» είχα πει τότε στη συζήτηση στην
επιτροπή- µε αυτούς που θα έρθουν ενδεχοµένως και κακόπιστα
ή εκβιαστικά να κλιµακώσουν κάποια πίεση για την οποία τους
δίνουµε εµείς δικαίωµα να την κλιµακώσουν µε τις ασάφειες και
τις παραλείψεις.
Και δεν είναι θέµα µνηµονίου ή αντιµνηµονίου, δοσιλόγων ή
υπερπατριωτών. Είναι θέµα διαδικασίας. Ας τηρήσουµε λοιπόν
τις διαδικασίες. Όπως είπα και στην επί των άρθρων συζήτηση,
εµείς θα σταθούµε αρωγοί και υποστηρικτές σε όλα τα σωστά,
κινδυνεύοντας να «χαλάσουµε και την πιάτσα», γιατί δεν ξέρω
σήµερα ποια θα είναι η εντύπωση αν εµείς φανεί ότι αψηφούµε
τις αιτιάσεις για µονοµερείς ενέργειες και τασσόµαστε υπέρ του
νοµοσχεδίου.
Όµως το ζήτηµα είναι πώς θα λειτουργήσουµε από εδώ και
πέρα. Θα στηρίζουµε τα σωστά, θα επισηµαίνουµε τα λάθη, θα
διαφοροποιούµαστε εκεί που πρέπει, όπως πρέπει, βάζοντας
πάνω απ’ όλα το συµφέρον της χώρας, η οποία έχει περιέλθει και περιέρχεται όσο περνάει ο χρόνος, γιατί ο χρόνος τρέχει και
η πίεση αυξάνεται- σε δύσκολη, πολύ δύσκολη θέση.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Θέλετε χρόνο για οµι-
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λία ή για µία µικρή παρέµβαση;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Όχι για οµιλία, κύριε Πρόεδρε, µία µικρή
παρέµβαση εκ µέρους της Κυβερνήσεως θα ήθελα να κάνω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Απλά, παράκληση,
κύριε Βούτση, επειδή µέτρησα ότι είναι εξήντα οι συνάδελφοι
που µένει να µιλήσουν, συν οι ειδικοί αγορητές, συν οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι, και είδα πόσα λεπτά χρειάζονται, οριακά
ξεπερνάµε τις 0.00’ φτάνουµε 0.30’, 1.00’ παρά, για να µιλήσουν
όλοι οι συνάδελφοι.
Έχετε τον λόγο, αλλά θα ήθελα να σας παρακαλέσω να είναι
µικρή η παρέµβαση.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Ναι, κύριε Πρόεδρε, άλλωστε είπα ότι
ούτε στην πρώτη φάση ούτε τώρα θα πάρω τον λόγο για οµιλία.
Θα ήθελα εκ µέρους της Κυβερνήσεως, µε αφορµή την επανατοποθέτηση σε θετική κατεύθυνση που υπήρξε από το διεθνή
παράγοντα, διά του Επιτρόπου Οικονοµίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του κ. Μοσκοβισί, σε σχέση µε δήθεν µονοµερείς ενέργειες και Grexit κ.λπ. που είχαν αναφερθεί χθες και σε αντίθεση
µε αδιέξοδα, καταστροφές, κ.λπ. που ακούστηκαν προηγούµενα
από πολιτικές κασσάνδρες, δηµοσιολογούντες και πολιτικούς
εντός της Αιθούσης –δεν εννοώ πρόσφατα, αλλά από τη χθεσινή
συζήτηση- θα ήθελα να σηµειώσουµε ότι αυτή η συζήτηση της
Βουλής που ήταν ώριµη –για τα επί της ουσίας εννοώ ζητήµατα
και όχι για τα τυπικά και τα διαδικαστικά που δυστυχώς ανάλωσαν πολύ από τον χρόνο- και η καταλυτική οµιλία και τα µηνύµατα που έστειλε ο Πρωθυπουργός, µε την ευρεία συναίνεση
που επιτεύχθηκε στην κατ’ αρχήν ψηφοφορία, δείχνουν ένα θετικό περιβάλλον για την πολιτική διαπραγµάτευση που επίκειται
και για την παραπέρα εφαρµογή της συµφωνίας µε υπερψήφιση
και των άλλων νοµοσχεδίων που θα υλοποιούν τις προγραµµατικές δηλώσεις της Κυβέρνησης.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Παναγιώταρε,
έχετε τον λόγο.
Μέχρι να ανέβει στο Βήµα ο κ. Παναγιώταρος, θέλω να διευκρινίσω ότι για λόγους δεοντολογίας, όπως ξέρω σαν παλιός
Βουλευτής, ευρισκόµενος σε θέσεις του Προεδρείου, δεν σηκώθηκα στο θέµα που µπήκε από τον κ. Βορίδη. Αν ήµουν, όµως
στα Έδρανα κάτω, θεωρείται αυτονόητο ότι έχω την άποψη του
κόµµατός µου.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ακούσαµε πολλά σε αυτήν την Αίθουσα πριν, υπήρξαν πολλές
εντάσεις. Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έκανε µια οµιλία και είπε πολλά ενδιαφέροντα. Έχω σηµειώσει µερικά εξ αυτών, όπως ότι «κάνατε τη Βουλή τιµάριο προσωπικό». Μάλλον εσείς την έχετε κάνει
τιµάριο προσωπικό και επιθυµία σας είναι εντός του Κοινοβουλίου να βρίσκονται µόνο αυτοί οι οποίοι συµφωνούν µαζί σας,
γιατί όποιος διαφωνεί µαζί σας πολιτικά, τον στέλνετε µε τον
άλφα ή βήτα τρόπο στη φυλακή.
Μιλήσατε για ευτελισµό των θεσµών και για θεσµική γελοιοποίηση. Ποιος µιλάει για θεσµική γελοιοποίηση; Ο εµπνευστής των
έγχρωµων ψηφοδελτίων στην προεδρική εκλογή του 1985 –οι
παλαιότεροι θυµούνται. Τότε που οι σηµερινοί χειροκροτητές
σάς φώναζαν, έκραζαν, έπαιρναν την κάλπη, έφευγαν κι έκαναν
διάφορα. Αλλά, βλέπετε, έχει ο καιρός γυρίσµατα και όσο περνάει ο καιρός αποδεικνύεται ότι τα δύο µεγάλα κόµµατα που κυβερνούν τη χώρα από το 1974 µέχρι και πρότινος τελικά ήταν οι
δύο όψεις του ιδίου νοµίσµατος και τίποτα άλλο.
Ακούσαµε ότι εδώ ψηφίζουν οι Βουλευτές κατά συνείδηση. Σε
κάποιους Βουλευτές όµως, σε Αρχηγό κόµµατος, δεν επιτρέπεται καν να ψηφίσουν, γιατί έτσι το αποφάσισαν κάποιοι.
Πολλές φορές είπατε, όπως και άλλοι οµιλητές, Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι, ότι «το λέει ο Κανονισµός της Βουλής», αλλά
πάντα τον Κανονισµό της Βουλής τον µνηµονεύετε, τον χρησιµοποιείτε, τον εφαρµόζετε, αλά καρτ, όποτε θέλετε εσείς. Γιατί
ο Κανονισµός της Βουλής προβλέπει και τη Βουλή των τριακοσίων και όχι των διακοσίων ενενήντα τεσσάρων, επειδή έτσι σας
κάνει κέφι.
Εκφράζετε, λέει, το σύνολο της Αντιπολίτευσης. Δεν ξέρουµε
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κατά πόσον εκφράζετε το σύνολο της Αντιπολίτευσης, πάντως
σίγουρα δυνατοί χειροκροτητές σας ήταν σύσσωµη η Κοινοβουλευτική Οµάδα της Νέας Δηµοκρατίας. Αυτό λέει πολλά για κάποιους, οι οποίοι για πολλά χρόνια ψήφιζαν το ένα ή το άλλο
κόµµα και θεωρούσαν ότι δίνουν αγώνες και πάει λέγοντας.
Είπατε ότι η χώρα πρέπει να εκφραστεί µε έναν τρόπο γενναιόδωρο και γενναιόψυχο, όπως κι εσείς που στην κυριολεξία έχετε
ισοπεδώσει τους θεσµούς και που κάποιοι σας καλύπτουν είτε
για την υπόθεση των υποβρυχίων είτε για άλλες υποθέσεις, όπως
για τη λίστα Λαγκάρντ που το στικάκι δεν ξέρατε πού, πώς, πότε
και τι έγινε. Όπως και στην περίπτωση όταν ήσασταν Υπουργός
Εθνικής Άµυνας, που είχατε απόρρητα έγγραφα στο προσωπικό
σας συρτάρι, λες και τα έγγραφα και οποιαδήποτε χαρτιά αφορούν αυτό το κράτος, αυτήν τη χώρα µπορείτε να τα κάνετε ό,τι
θέλετε.
Επίσης, προτρέψατε την Πρόεδρο της Βουλής να είναι Πρόεδρος όλων των Βουλευτών, πλην της Χρυσής Αυγής. Αυτό επιθυµείτε και κάθε στιγµή προσπαθείτε να το κάνετε πράξη ή να
το επιβάλλετε.
Ακούσαµε σχόλια και για το βίντεο Μπαλτάκου, εκατέρωθεν,
αλλά κανείς δεν µιλάει για την ταµπακιέρα. Τι λέει αυτό το βίντεο
Μπαλτάκου; Τι λέει αυτό το βίντεο Μπαλτάκου, που αποδεικνύει
περίτρανα τη σκευωρία εις βάρος της Χρυσής Αυγής από συγκεκριµένους πολιτικούς και παραδικαστικούς;
Γεια σας, κύριε Αθανασίου! Τι κάνετε; Είστε καλά; Γιατί είστε
πρωταγωνιστής στο βίντεο Μπαλτάκου!
Και θα βγει το βίντεο Μπαλτάκου. Και είναι νόµιµο το βίντεο
Μπαλτάκου. Και θα δούµε τότε τι θα πείτε. Και θα σπάσει το απόστηµα, κύριε Αθανασίου. Να το θυµάστε αυτό, γιατί θα είστε κατηγορούµενος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Όχι προσωπικές αναφορές, παρακαλώ.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Δεν προσωποποιούµε. Λέµε τι γίνεται. Το βίντεο Μπαλτάκου το λέει αυτό µέσα. Ο Γενικός Γραµµατέας της Κυβέρνησης, ο άνθρωπός σας, που πηγαίνατε και
τρώγατε στην Πεντέλη συνεχώς, µέχρι και πρότινος.
Φυσιολογική Βουλή µε διακόσιους ενενήντα τέσσερις Βουλευτές; Πώς γίνεται αυτό; Πώς γίνεται µε διακόσιους ενενήντα τέσσερις Βουλευτές να µιλάτε για φυσιολογική Βουλή, κύριε Βενιζέλο; Δεν γίνεται. Γι’ αυτό είσαστε έβδοµοι και είσαστε όγδοοι
και σε λίγο δεν θα υπάρχετε πουθενά. Βέβαια κάποιοι «την έκαναν» νωρίς και πήγαν στον ΣΥΡΙΖΑ.
Φυσικά και ο Αρχηγός της Χρυσής Αυγής θα ήθελε να είναι
εδώ να µιλήσει γι’ αυτό το σοβαρότατο ζήτηµα, αλλά δεν του επιτρέπεται, γιατί ένας χαµηλόβαθµος εισαγγελέας έχει καβαλήσει
στην κυριολεξία ολόκληρο το Κοινοβούλιο και κάτι ό,τι θέλει. Και
δεν διευκρινίζει και δεν αιτιολογεί, όπως είπατε κι εσείς και λέτε
και όλοι, τις αποφάσεις του, γιατί έτσι θέλει. Και οι υπόλοιποι,
επειδή δεν µας κάνετε κέφι και δεν σας αρέσουµε, χαίρεστε.
Άλλοι το λέτε φωναχτά, άλλοι όχι. Τι να κάνουµε; Ο ελληνικός
λαός µάς ψήφισε και µας κατέταξε τρίτους, είτε σας αρέσει είτε
όχι. Ο Πρόεδρος του Ποταµιού έλεγε ότι είναι η τρίτη δηµοκρατική δύναµη, λες κι εµείς είµαστε αλλουνού παπά ευαγγέλιο. Τι
να κάνουµε; Τρεις συνεχόµενες φορές σε τρία χρόνια µας βάζει
στο ελληνικό Κοινοβούλιο και µας κατέταξε τρίτους, είτε σας
αρέσει είτε όχι.
Αν µπορούσατε θα είχατε ψηφίσει νόµο, όπως το νόµο για περικοπή και αναστολή χρηµατοδότησης της Χρυσής Αυγής, του
µοναδικού κόµµατος. Αν µπορούσατε να είχατε ψηφίσει νόµο
που να λέει «στην πυρά η Χρυσή Αυγή και όποιος ψηφίζει Χρυσή
Αυγή», θα το πράττατε µε µεγάλη ευχαρίστηση οι περισσότεροι
εδώ, εντός του Κοινοβουλίου. Αλλά τι να κάνουµε; Ο µεγαλύτερος κριτής είναι ο ελληνικός λαός. Δεν είναι κανείς από εσάς,
ούτε δικαστικός ούτε πολιτικός ούτε κανένας άλλος. Αυτό θα
πρέπει να το πάρετε χαµπάρι ό,τι και να γίνει, για να ξέρουµε τι
γίνεται.
Θα µας µιλάει για δηµοκρατία και για θεσµούς το ΠΑΣΟΚ, που
έχει δεκαπέντε Υπουργούς προφυλακισµένους, υπόδικους ή θα
ακολουθήσουν λίαν συντόµως ό,τι και να κάνετε. Ο Τσουκάτος
έπαιρνε τις µίζες της «SIEMENS» και τις έβαζε στα γραφεία του
ΠΑΣΟΚ. Κι έχετε ένα ταµείο που είναι 120.000.000 ευρώ µείον
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και όταν µπήκαν ορκωτοί λογιστές, τους δίνατε χαρτοπετσέτες
µε έξοδα για να δικαιολογήσετε αυτά που τρώγατε από τον ελληνικό λαό, τα λεφτά που µε διαφόρους τρόπους τα παίρνατε,
µε παράνοµα δάνεια ή µε οτιδήποτε άλλο.
Και τολµάτε να µιλάτε για τη Χρυσή Αυγή, που το πρώτο πράγµα που κάνατε ήταν να στείλετε το ΣΔΟΕ, τις οικονοµικές υπηρεσίες και µας ξετίναξαν όλους, το κόµµα, τον Αρχηγό, τους
Βουλευτές. Δεν βρήκαν τίποτα απολύτως. Είµαστε πεντακάθαροι. Η Χρυσή Αυγή είναι το µοναδικό κόµµα που έχει βιβλία Γ’
Κατηγορίας, για όσους ξέρουν τι σηµαίνει αυτό. Δεν έχει Β’ Κατηγορίας, που µπορούν να γίνουν και µαγειρέµατα ή οτιδήποτε
άλλο. Είµαστε πεντακάθαροι. Κι έχουµε πει επανειληµµένως και
λέµε: Πού είναι ο έλεγχος των υπόλοιπων κοµµάτων να δούµε τι
γίνεται; Για να γελάσει ο κάθε πικραµένος µε συγκεκριµένα πολιτικά κόµµατα ιδιαιτέρως και για να δούµε τι γίνεται.
Φωνάζατε και κάνατε ολόκληρο θέµα για την πρόταση Βουλευτών της Χρυσής Αυγής για τη διεξαγωγή ονοµαστικής ψηφοφορίας και λέγατε «έτσι ή αλλιώς» ή οτιδήποτε άλλο. Δεν έχουν
τη δυνατότητα έξι Βουλευτές να είναι εδώ, γιατί κάποιος, ούτε
καν ο εισαγγελέας σήµερα –διορθώνω τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της Χρυσής Αυγής Αρτέµη Ματθαιόπουλο-, αλλά µία
υπάλληλος πήρε τηλέφωνο και ανακοίνωσε την απόρριψη. Μιλάµε για γελοιότητες, για πράγµατα που δεν συµβαίνουν ούτε
στη Μπανανία, αλλά συµβαίνουν όπου υπάρχουν παραδικαστικά
κυκλώµατα, που συνεχίζουν να επεµβαίνουν καθ’ οιοδήποτε
τρόπο. Αλλά επαναλαµβάνω ότι το απόστηµα θα σπάσει και τότε
θα βγουν όλα στη φόρα.
Θέλω να σχολιάσω και τη σηµερινή φοβερή είδηση ότι ο τέως
Πρωθυπουργός της Ελλάδας Αντώνης Σαµαράς, άκουγε φωνές
στο κινητό του και άρα, µάλλον, κάποιος µπορεί να τον παρακολουθούσε. Αφού τα ξέρετε όλα, τα έχετε όλα. Εσείς ήσασταν
αυτοί οι οποίοι ελέγχατε την ΕΥΠ, ελέγχατε τις κρατικές υπηρεσίες, παρακολουθούσατε τα τηλέφωνα των χρυσαυγιτών Βουλευτών και όχι µόνο. Άρθρα, δηµοσιεύµατα, πληροφορίες παρακολουθούνται, στελέχη, πολιτικοί αρχηγοί, δηµοσιογράφοι,
όλοι. Και τι γίνεται;
Εµείς το είπαµε και το λέµε και θα το φέρουµε και στη Βουλή:
Ας γίνει έλεγχος να δούµε ποιος έχει τα βαλιτσάκια αυτά τα
οποία λείπουν. Υπάρχει πολιτικό κόµµα που έχει βαλιτσάκια και
παρακολουθεί άλλους; Υπάρχουν επιχειρηµατίες; Υπάρχουν
άλλοι; Για ποιον; Για λογαριασµό ποιων τα κάνουν όλα αυτά; Ας
ανοίξουν τα τηλέφωνα, ας ανοίξουν τα πάντα να τα δούµε, να
δούµε ποιοι έπαιρναν και χειραγωγούσαν δικαστικούς, πολιτικούς, εισαγγελείς, οποιονδήποτε για αυτό το αίσχος που συνέβη
σε βάρος της Χρυσής Αυγής.
Όπως είπε και ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας: «Τι να µιλήσουµε τώρα για το εν λόγω νοµοσχέδιο;». Μα, εσείς τα κάνατε
όλα αυτά. Εσείς εξευτελίσατε το Κοινοβούλιο, µε αποκορύφωµα
αυτά τα οποία συνέβησαν τους τελευταίους δεκαοκτώ µήνες
εντός αυτής της Αιθούσης. Μην ζητάτε λογαριασµό και τα ρέστα
από άλλους.
Ας έλθουµε, όµως, και στο εν λόγω νοµοσχέδιο, που η Χρυσή
Αυγή ψήφισε επί της αρχής για να δείξει ότι και εµείς -λέµε πρωτίστως εµείς, το έχουµε αποδείξει εµπράκτως- στηρίζουµε κάθε
προσπάθεια ανάσχεσης της ανθρωπιστικής κρίσης. Φυσικά για
την ανθρωπιστική κρίση που οφείλεται στο µνηµόνιο σηµαίνει ότι
θα έπρεπε να γίνει επίθεση ολοµέτωπη απ’ όλους στις µνηµονιακές πολιτικές, στους µνηµονιακούς νόµους και πάει λέγοντας,
δηλαδή ό,τι λέγατε και δεν το πράξατε, όπως και να έχει.
Στο πρώτο κεφάλαιο από τα άρθρα 1 έως 5 υπερψηφίζουµε
τα άρθρα 1, 2, 3 και 4, που αφορούν αποκλειστικά και µόνο την
ανθρωπιστική κρίση. Δεν ψηφίζουµε το άρθρο 5, γιατί δεν είναι
δυνατόν να αφήνουµε σε µελλοντικές υπουργικές αποφάσεις το
πώς θα χειριστούµε διάφορες υποθέσεις, δηλαδή γουρούνι στο
σακί. Όχι, δεν το ψηφίζουµε.
Το δεύτερο κεφάλαιο, τα άρθρα 6 µε 28, το καταψηφίζουµε
στο σύνολό του, διότι είναι, κατ’ αρχάς, άσχετο όλο το κεφάλαιο
µε το νοµοσχέδιο, το οποίο λέει: «Ρυθµίσεις για τη λήψη άµεσων
µέτρων για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, για την
οργάνωση της Κυβέρνησης και των κυβερνητικών οργάνων και
λοιπές διατάξεις». Το αντικείµενο είναι η ανθρωπιστική κρίση και
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όχι τα υπόλοιπα.
Πέραν τούτου, το δεύτερο κεφάλαιο έχει να κάνει, διότι το είπε
και -αν δεν κάνω λάθος- ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖA στη χθεσινή του
οµιλία, µε βούληση. Άρα όταν έχεις βούληση, δεν κοιτάς του τύπους, κοιτάς την ουσία. Δεν κοιτάς να αλλάξεις ονόµατα υπηρεσιών, υπουργείων, γραµµατέων, να αλλάξεις τις θέσεις, να
επιβαρύνεις τον κρατικό προϋπολογισµό µε επιπλέον λεφτά, τη
στιγµή που δεν υπάρχουν λεφτά για να φτιαχτούν, να θεσµοθετηθούν αυτές οι θέσεις.
Στο άρθρο 10, που έχει να κάνει µε τη διαφθορά, εδώ γελάµε.
Δεν χρειάζεται να πούµε τίποτα. Μπορούµε να πούµε πολλά
πράγµατα για το τι γινόταν και το επαναλαµβάνουµε ότι αν υπάρξει βούληση, η διαφθορά καταπολεµάται άµεσα, εύκολα και
χωρίς να χρειάζονται θεσµοθετηµένες αλλαγές.
Όσον αφορά το τρίτο κεφάλαιο, τα άρθρα 29, 30 και 31 τα
υπερψηφίζουµε, διότι και αυτά έχουν να κάνουν µε την ανθρωπιστική κρίση. Δεν θα µπορούσαµε να κάνουµε κι αλλιώς, έστω
κι αν, όπως σας είπαµε, θεωρούµε ότι όλα αυτά δεν είναι ούτε
καν ηµίµετρα µπροστά σε αυτήν τη λαίλαπα, η οποία έρχεται,
καθώς σε λίγο καιρό θα χρειαστούµε νέα µέτρα για αυτούς που
θα υπαχθούν αύριο στις εκατό δόσεις, γι’ αυτούς που θα παίρνουν ένα βοήθηµα, γιατί πολύ απλά θα βρίσκονται σε χειρότερη
µοίρα, αφού έχετε εντελώς διαφορετική φιλοσοφία απ’ ότι θα
έπρεπε να έχετε για την κρίση.
Σχετικά µε τις τροπολογίες, στην τροπολογία 18/18 η Κυβέρνηση επιτρέπει στον Υπουργό Επικρατείας να αλλάξει το καθεστώς επιλογής και διορισµού του διοικητικού συµβουλίου της
ΝΕΡΙΤ µε παράλληλη κατάργηση του εποπτικού συµβουλίου της
ΝΕΡΙΤ. Αυτό γίνεται µε τη δικαιολογία της ανάγκης να διασφαλιστεί ο οικονοµικός έλεγχος και ο άµεσος εξορθολογισµός των
δαπανών της ΝΕΡΙΤ. Επί της ουσίας, ο Υπουργός Επικρατείας,
που είναι αρµόδιος για θέµατα δηµόσιας ραδιοτηλεόρασης, ζητά
λευκή επιταγή για να κάνει ό,τι νοµίζει και ό,τι θελήσει µε τη
ΝΕΡΙΤ, ξεκινώντας µε την κατάσταση του διοικητικού συµβουλίου. Την καταψηφίζουµε, γιατί σε καµµία περίπτωση δεν θα επιτρέπαµε στον εν λόγω Υπουργό να κάνει ό,τι νοµίζει µε τη ΝΕΡΙΤ
χωρίς πρότερη ενηµέρωση, σχεδιασµό και πρόγραµµα. Επιπλέον, το σίγουρο είναι ότι δεν θα επιτρέπαµε σε καµµία περίπτωση να αυξηθεί το τέλος της ΝΕΡΙΤ στους λογαριασµούς της
ΔΕΗ, αυτούς τους λογαριασµούς που τους έχουµε φουσκώσει
µε διάφορα εις βάρος των καταναλωτών και το κόστος των
όποιων αλλαγών.
Για την τροπολογία 24/24 σχετικά µε τον θεσµό των επικουρικών ιατρών, να τονίσουµε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, όταν ήταν Αντιπολίτευση
δήλωνε προς πάσα κατεύθυνση ότι θα αλλάξει το ισχύον καθεστώς. Κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Εµείς θεωρούµε ότι το σύστηµα για
τους επικουρικούς ιατρούς δεν δίνει λύση στα προβλήµατα της
υγείας και υποβιβάζει τα ιατρικό λειτούργηµα. Αντ’ αυτού, βλέπουµε ότι η Κυβέρνηση δεν προβαίνει σε αλλαγές και στην ουσία
προχωρεί σε µία λύση ανάγκης µε την οποία δίνονται κάποιες
προσωρινές λύσεις όσον αφορά τη λειτουργία των νοσοκοµείων.
Τα ζητήµατα, όµως, που υπάρχουν σε σχέση µε τους επικουρικούς ιατρούς δεν επιλύονται κατά τρόπο ουσιαστικό. Γι’ αυτό και
ψηφίζουµε «παρών» στην εν λόγω τροπολογία.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, σε ένα λεπτό.
Για την τροπολογία 17/17, όπως είχαµε επισηµάνει στο παρελθόν κατά την ψήφιση του ν. 4881 2014, έτσι και σήµερα θα τονίσουµε το εξής απλό και απαραίτητο για τη διασφάλιση της
διαφάνειας σύναψης των συµβάσεων: Η κατάργηση της υποχρεωτικής δηµοσίευσης δηµοσίων συµβάσεων στον περιφερειακό
τύπο αποτελεί καίριο πλήγµα αφ’ ενός στην ευρεία δηµοσιότητα,
στη χρηστή διοίκηση και ουσιαστική ενηµέρωση των πολιτών και,
κατά συνέπεια στη διαφάνεια των συµβάσεων και αφ’ ετέρου
στην εύρυθµη λειτουργία και βιωσιµότητα των ηµερησίων και
εβδοµαδιαίων περιφερειακών εφηµερίδων. Αποτελεί εµπαιγµό
από την Κυβέρνηση να φέρει προς ψήφιση τροπολογίες άσχετες
µε το νοµοσχέδιο που συζητάµε, αλλά κυρίως κρίνουµε φαιδρό
το να επικαιροποιεί ρυθµίσεις και διατάξεις, που όταν τις έφερε
η προηγούµενη Κυβέρνηση, η µνηµονιακή, ο ΣΥΡΙΖΑ ύψωνε πο-
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λιτικό λόγιο. Γι’ αυτό και ψηφίζουµε «κατά».
Η τροπολογία 16/16 κινείται στη σωστή κατεύθυνση. Δίνει
λύση στο θέµα των εργαζοµένων στη ναυπηγοεπισκευαστική
ζώνη Περάµατος και των ναυπηγείων Ελευσίνας όσον αφορά τα
ζητήµατα παροχής υγειονοµικής περίθαλψης σε είδος. Με δεδοµένη την κατάσταση που έχει διαµορφωθεί στα ναυπηγεία, µε
την ανεργία και τα ευρύτερα ζητήµατα που υπάρχουν στη λειτουργία των ναυπηγείων, έπρεπε µε κάποιο τρόπο οι εργαζόµενοι και οι οικογένειές τους να καλυφθούν όσον αφορά την
περίθαλψή τους.
Κρίνεται θετική και η επέκταση στους ασφαλισµένους του Ταµείου Νοµικών. Άλλωστε, αυτό είναι κάτι το οποίο είχαµε προτείνει και εµείς στην επιτροπή, όπως είχε γίνει και µε τους µηχανικούς, την κάλυψη δηλαδή για παροχή υγειονοµικής περίθαλψης. Δεν νοείται εν έτει 2015, δικηγόροι που ως κλάδος έχουν
κατ’ εξοχήν πληγεί από την κρίση και το µνηµόνιο και έχουν απολέσει την ασφαλιστική τους ικανότητα, να µην έχουν περίθαλψη.
Ψηφίζουµε «ναι» και θεωρούµε ότι θα έπρεπε να συµπεριληφθούν και άλλες κατηγορίες ανθρώπων.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Σχετικά µε την τροπολογία µε αριθµό 15/15, µε καθυστέρηση
δύο µηνών εν τέλει η Κυβέρνηση φέρνει προς ψήφιση µία τροπολογία µε κοινωνικό χαρακτήρα. Η πλήρης απαλλαγή από προσαυξήσεις, τόκους και πρόστιµα για όσους επιλέξουν να
καταβάλουν βεβαιωµένη οφειλή στη φορολογική διοίκηση, είναι
µεν ένα ευνοϊκό µέτρο, το ελάχιστο από όσα ήδη έχει εξαγγείλει
προεκλογικά η Κυβέρνηση.
Ωστόσο, δεν είναι κατανοητό όπως προκύπτει από τη διατύπωση του άρθρου, µε ποιο κριτήριο ο φορολογούµενος θα επιλέγει ποια βεβαιωµένη οφειλή ή µέρος αυτής θα αποπληρώνει.
Είναι ασαφές πλέον βάσει ποιων κριτηρίων θα κρίνει η διοίκηση εάν ο πολίτης ή η επιχείρηση βρίσκονται σε πραγµατική οικονοµική αδυναµία και σε τι συνίσταται αυτή η αδυναµία.
Θεωρούµε ότι αυτό θα µπορούσε να έρθει µαζί µε εκείνο που
έρχεται προς συζήτηση αύριο στην Επιτροπή Οικονοµικών και
να ενταχθεί σε αυτό, καθώς είναι άµεσα συνυφασµένο. Γι’ αυτό
και ψηφίζουµε «παρών».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Παναγιώταρε,
τελειώνετε. Πήρατε δυόµισι λεπτά επιπλέον.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Μάλιστα. Είχα µιλήσει πεντέµισι
λεπτά λιγότερο χθες.
Σχετικά µε την τροπολογία µε αριθµό 14/14 για τους µετακλητούς υπαλλήλους της Προεδρίας της Δηµοκρατίας, ψηφίζουµε
«όχι». Αντί να µειωθεί το κόστος, έστω και σηµειολογικά, αυξάνεται.
Σχετικά µε την τροπολογία µε αριθµό 4/4 για το ότι θα πρέπει
να χρηµατοδοτηθούν µε 12,5 εκατοµµύρια ευρώ επιπλέον, που
νοµιµοποιούνται ως δαπάνη αναδροµικά και αφορούν τη σίτιση
των λαθροµεταναστών, είµαστε κάθετα αντίθετοι. Τα ποσά είναι
τεράστια, είναι εις βάρος των Ελλήνων πολιτών και δίδονται µε
τρόπο εντελώς αδιαφανή και όχι νόµιµο.
Τέλος, σχετικά µε την τροπολογία µε αριθµό 26/26, είµαστε
υπέρ της αποδοχής της, διότι οι κανονιστικοί όροι της εθνικής
συλλογικής σύµβασης εργασίας που έληξε και καταγγέλθηκε συνεχίζουν να ισχύουν για ένα ακόµα εξάµηνο µε εφαρµογή και
στους εργαζόµενους που προσλαµβάνονται κατά το διάστηµα
αυτό. Δεδοµένου ότι η εν λόγω τροπολογία δεν δηµιουργεί δηµοσιονοµικό κόστος στον προϋπολογισµό, γι’ αυτό και την υπερψηφίζουµε.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Θα ήθελα να διευκρινίσω ότι από ό,τι πληροφορήθηκα από τους συνεργάτες µου στο
Προεδρείο, οι υπουργικές τροπολογίες έχουν γίνει αποδεκτές
προς συζήτηση. Το εάν θα υπερψηφιστούν ή όχι θα κριθεί την
ώρα που ψηφίζονται τα άρθρα.
Όσοι συνάδελφοι, όµως, έχετε υπογράψει βουλευτικές τροπολογίες και είστε και οµιλητές, έχετε το δικαίωµα να αναφερθείτε εν συντοµία και στη δική σας τροπολογία, όταν θα κληθείτε
στο Βήµα. Όταν θα έρθει η ώρα, η Πρόεδρος και οι αρµόδιοι
Υπουργοί θα πουν κατ’ αρχάς εάν αποδέχονται να εισαχθούν και
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µετά η Βουλή εάν ψηφίζονται ή δεν ψηφίζονται.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Η διαδικασία έχει γίνει ενιαία;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Κεγκέρογλου,
για τις υπουργικές τροπολογίες, για να κερδίσουµε χρόνο για
µπορέσουν να µιλήσουν όλοι οι συνάδελφοι. Αντιλαµβάνοµαι τι
λέτε, αλλά αλλιώς δεν θα µπορούσαν να µιλήσουν όλοι οι συνάδελφοι, όποιοι θέλουν βέβαια.
Κυρία Λυµπεράκη, έχετε τον λόγο.
ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΛΥΜΠΕΡΑΚΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Παρακολουθώ τη συζήτηση από χθες και πριν στις επιτροπές.
Όµως στην Ολοµέλεια –ίσως επειδή είµαι και καινούρια στη
Βουλή- η αλήθεια είναι ότι έχω µείνει εµβρόντητη από τον τρόπο
µε τον οποίο συζητείται το θέµα.
Νόµιζα ότι το πρώτο µου σχόλιο θα ήταν µια καλοπροαίρετη
παρατήρηση πως εννέα στις δέκα οµιλίες που άκουσα από συναδέλφους Βουλευτές, βασίζονταν στην κεντρική ιδέα «κοίτα
ποιος µιλάει». Δηλαδή ανάλογα µε το πού ήταν, ο µεν ΣΥΡΙΖΑ
έλεγε «κοίτα ποιος µιλάει», όταν µιλούσαν εκπρόσωποι της Νέας
Δηµοκρατίας ή του ΠΑΣΟΚ, προφανώς εννοώντας τα καταστροφικά αποτελέσµατά τους σαν κυβέρνηση, η Νέα Δηµοκρατία και
το ΠΑΣΟΚ, όταν µιλούσαν εκπρόσωποι του ΣΥΡΙΖΑ έλεγαν «κοίτα
ποιος µιλάει για τα δικά µου».
Θέλω να σας πω ότι σε κανένα θέµα, αλλά πολύ περισσότερο
σε χειροπιαστά, πιεστικά και σηµαντικά πράγµατα, δεν θα µας
πάει µακριά η λογική του «κοίτα ποιος µιλάει». Στο φινάλε, ξέρουµε ποια είναι τα µέλη του Κοινοβουλίου. Είναι δεδοµένη η δύναµη των κοµµάτων που κατέβηκαν στις εκλογές και πέρασαν
τον πήχη της εισόδου στη Βουλή.
Το «κοίτα ποιος µιλάει» θα µπορούσε να ήταν η µόνιµη επωδός σε οποιοδήποτε θέµα. Το βρίσκω εξαιρετικά απογοητευτικό
ότι από το «κοίτα ποιος µιλάει», αµέσως µετά περνάµε σε ευρύτερες είτε ιστορικές είτε ιδεολογικές, αφηρηµένες διατυπώσεις
περί του πού πάει ο κόσµος, πώς πάνε οι ιδέες, πώς πάνε οι δυνάµεις του φωτός και του σκότους.
Τελικώς, δεν µιλάµε καθόλου, µα καθόλου στην πραγµατικότητα, εκτός από το ότι λέµε ότι έχουµε όλοι πολύ καλές προθέσεις, για το συγκεκριµένο αποτελεσµατικότερο τρόπο αντιµετώπισης του φαινοµένου της ακραίας φτώχειας, που αποτελεί την
προµετωπίδα αυτού του νοµοσχεδίου, παρά το γεγονός ότι αποτελεί µόνο ένα πολύ µικρό τµήµα του.
Θα ήθελα να πιστεύω ότι είναι κατ’ εξαίρεσιν αυτή η διαπραγµάτευση, η τόσο µη ικανοποιητική του θέµατος, γιατί αυτό επιβεβαιώνει ακριβώς όλες τις ανησυχίες που έχουν διατυπωθεί -και
πολλές φορές και άκοµψα- και από την κοινωνία, ότι δηλαδή
κατά κάποιο τρόπο είναι προσχηµατική η επίκληση του θέµατος
που συζητιέται. Είτε συζητάµε για τη φτώχεια, είτε συζητάµε για
τις θαλάσσιες µεταφορές, είτε συζητάµε για τα προϊστορικά τέρατα, τελικώς θα καταλήξουµε να συζητάµε για τον νεοφιλελευθερισµό, τα µνηµόνια, τους κακούς, τους καλούς και τους άσχηµους.
Νοµίζω ότι ειδικά όταν γίνεται µια τόσο τροµερή προσπάθεια
διατύπωσης της καλύτερης πρόθεσης έναντι των ακραίων συνεπειών της κρίσης των τελευταίων ετών, θα περίµενα µεγαλύτερη
συγκεκριµενοποίηση και µεγαλύτερη αγωνία για το συγκεκριµένο.
Εµάς, όπως καταλαβαίνετε, δεν µας πειράζει αυτό. Είµαστε
ένα καινούριο κόµµα, δεν συµµετείχαµε ούτε στην καταστροφική
διακυβέρνηση ούτε στην άγονη Αντιπολίτευση και άρα, µε µία
έννοια, θα µπορούσαµε να τρίβουµε τα χέρια µας και να λέµε
«χα, χα!», αλλά δεν µπορούµε να το πούµε, γιατί έχει να κάνει µε
το πώς βλέπουµε τον χρήσιµο πολιτικό ρόλο και του Κοινοβουλίου και της πολιτικής.
Στην ουσία νοµίζω ότι εγείρονται τρία θέµατα, τα οποία θα
ήθελα πολύ γρήγορα να σας αναφέρω, πριν σας πω πολύ βιαστικά πώς ψηφίζουµε τα άρθρα.
Σε πολλές οµιλίες των συναδέλφων του ΣΥΡΙΖΑ άκουσα την
άποψη ότι όποιος δεν υποστηρίζει αυτό το νοµοσχέδιο ή όποιος
ασκεί κριτική σε αυτό το νοµοσχέδιο –γιατί µέχρι εκείνη τη στιγµή
ίσως και δεν ήταν γνωστό ακριβώς ποιος το υποστηρίζει και
ποιος δεν το υποστηρίζει- είναι κατά των φτωχών, είναι χορτάτος
και βολεµένος. Αυτή είναι µία –ας πούµε- προεφηβική απλού-
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στευση, σύµφωνα µε την οποία οποιοσδήποτε διαφωνεί µε ένα
συγκεκριµένο πράγµα πρέπει να είναι ο φορέας του απόλυτου
σκότους και της απόλυτης αντίδρασης. Δεν ισχύει εδώ.
Και στη συζήτηση, την πολυήµερη και την πολύωρη, στην επιτροπή, αλλά και στη συζήτηση εδώ στην Ολοµέλεια κάνουµε
συγκεκριµένες προσπάθειες να βελτιώσουµε την αποτελεσµατικότητα των µέτρων για την αντιµετώπιση της ακραίας φτώχειας.
Αγωνιούµε για το πώς θα προσδιοριστούν τα κριτήρια, πώς θα
προσδιοριστούν οι µηχανισµοί, πώς θα υπάρξουν τα εργαλεία
για να µοιραστούν οι υπηρεσίες και τα χρήµατα που είναι να µοιραστούν. Αυτή είναι µία πραγµατική αγωνία και δεν επιτρέπεται
σε κανέναν –µα κανέναν!- να ερµηνεύει αυτήν την αγωνία λέγοντας «εσείς είσαστε χορτάτοι» ή «εσείς είσαστε φίλοι των πλουσίων» ή σε κάθε περίπτωση «είσαστε αδιάφοροι ως προς τους
φτωχούς». Δεν κάνει καλό σε κανέναν και οπωσδήποτε δεν κάνει
καλό σε εκείνους που έχουν ανάγκη να βοηθηθούν.
Η µεγάλη µας ένσταση σε αυτό το πακέτο που αφορά την αντιµετώπιση της κρίσης ήταν ότι αφήνει σε ασάφεια τα πιο κρίσιµα
θέµατα και αυτό τελικά οδηγεί σε µια συζήτηση, που λειτουργεί
λίγο σαν πυροτέχνηµα. Φωτίζει πολύ ωραία τον πολιτικό που το
εισάγει και αφήνει τους φτωχούς ανθρώπους στο κρύο και στο
σκοτάδι.
Δεν θα θέλαµε να είναι έτσι, δεν χαιρόµαστε να κάνουµε αυτήν
την κριτική και οπωσδήποτε δεν ανεχόµαστε να µας αντιµετωπίζουν σαν να είµαστε προσχηµατικά κολληµένοι και στενόµυαλοι.
Σίγουρα υπάρχουν τρόποι να βελτιωθεί.
Νοµίζω ότι στις ρωγµές των συζητήσεων και των απόψεων έχω
εντοπίσει διάφορα σηµεία συνεννόησης, τα οποία κατακτώνται
λίγα-λίγα και κατά καιρούς µε τις παρεµβάσεις της κ. Φωτίου,
αλλά -πρέπει να το πω- και από τον εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ τώρα
τη δεύτερη φορά. Πολλά από τα θέµατα που συζητήθηκαν καλοπροαίρετα µπήκαν µέσα. Δεν υπάρχει λόγος, λοιπόν, για τέτοιου είδους αντιµετώπιση.
Το δεύτερο θέµα –και πραγµατικά είναι ευαίσθητο θέµα και
θέλω να είµαι προσεκτική στο πώς θα το διατυπώσω- είναι ότι
µας ανησυχεί πραγµατικά ο τρόπος µε τον οποίο δηµιουργείται
αυτή η κλιµάκωση της έντασης στις σχέσεις µας µε την Ευρώπη.
Μας ανησυχεί πάρα πολύ όχι µόνο για τον λόγο που ανέφερα και
χθες στην οµιλία µου, ότι στην περίπτωση ατυχήµατος και αν
«µας πάρει το ποτάµι», οι φτωχοί και οι στερηµένοι άνθρωποι θα
πληρώσουν το µεγαλύτερο κόστος, αλλά και γιατί νοµίζω ότι δεν
γίνεται πιο ευαίσθητη και πιο αποτελεσµατική µια πολιτική ή µια
συζήτηση για το πώς θα αντιµετωπίσουµε τη φτώχεια, εάν την
ίδια ώρα δίνουµε µάχες µε σκοτεινές δυνάµεις της παγκοσµιοποίησης και του νεοφιλελευθερισµού.
Ο εκπρόσωπος -έχει τεθεί και από την κ. Βαγενά και µία πρόταση, να ψηφίσουµε την καταγγελία του κ. Ντέκλαν Κοστέλο- της
Κοµισιόν, που η Κοµισιόν είναι ας πούµε πιο λογική και συνεργάσιµη και λιγότερο εµπρηστική στις στιγµές δύσκολων σχέσεων
σε σχέση µε την Ελλάδα, στο φινάλε ένας Ιρλανδός, όχι, δηλαδή,
ένας Σκανδιναβός –τις διάβασα τις δηλώσεις όπως διέρρευσαν,
εάν είναι αυτές, στο «CHANNEL 4»- είπε ότι δεν υπήρξε καµµία
συζήτηση και ενηµέρωση για τις προθέσεις σας στο πρώτο και
στο δεύτερο νοµοσχέδιο, χωρίς να υπάρχει καµµία αξιολογική
κρίση για το αν πρέπει να υπάρχει πολιτική κατά της φτώχειας.
Σας το λέω αυτό γιατί η ανάγκη αντιµετώπισης των πολιτικών
της φτώχειας αποτελεί κοινοτικό κεκτηµένο. Υπάρχει σε όλες τις
χώρες της Ευρώπης, εκτός από την Ελλάδα, που δεν βάζουµε
το ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα.
Δεν θέλω να µπω στη συζήτηση εάν ήταν του κ. Κεγκέρογλου
το καλό ή δεν ξέρω τίνος άλλου, αλλά θέλω να πω ότι, εάν
υπήρχε δυνατότητα να συνεννοηθούµε για κάποιο θέµα µε τους
θεσµούς, τα θέµατα αντιµετώπισης της ακραίας φτώχειας και
δηµιουργίας ενός κοινωνικού ιστού ασφάλειας σε εποχή ύφεσης
θα ήταν τα πρώτα µε τα οποία µε µεγάλη ευκολία θα συµφωνούσαµε. Εάν καταφέρουµε αυτά µε τα οποία συµφωνούµε, να τα
κάνουµε σηµαία πολέµου, αυτό είναι πολύ κακό νέο και για τη
χώρα συνολικά, αλλά κυρίως για εκείνους που έχουν τη µεγαλύτερη ανάγκη.
Τέλος, επιτρέψτε µου µια µικρή παρατήρηση για τους τεχνοκράτες, στους οποίους εννέα, περίπου, φορές, εντελώς απαξιω-
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τικά, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός.
Ξέρετε, ίσως εγώ τα διαδικαστικά της Βουλής -όλο αυτόν το
χαµό που έγινε- να µην τα καταλαβαίνω, γιατί δεν είµαι δικηγόρος και δεν έχω υπάρξει και Βουλευτής. Έχοντας, όµως, υπάρξει
µία πτωχή τεχνοκράτης στη ζωή µου, πρέπει να πω ότι εάν πρέπει να διαλέξω κάποιον να εφαρµόσει έναν µηχανισµό που θα
µοιράζει συσσίτια για να αποφασίσει σε ποιες κατά προτεραιότητα οικογένειες πρέπει να µην κοπεί το ρεύµα ή να έχουν λίγες
παραπάνω ελεύθερες κιλοβατώρες για το ποια σχήµατα, ποια
νοικοκυριά, κατά προτεραιότητα θα πάρουν επιδότηση ενοικίου
–γιατί δεν µπορούν όλα- θα προτιµούσα να είναι κάποιος τεχνοκράτης, ο οποίος θα ακολουθεί κάποιους κανόνες που έχουν
δώσει οι πολιτικοί. Δεν θα ήθελα να είναι ούτε ένας παπάς ούτε
η κυρία του συλλόγου κυριών και δεσποινίδων, που είναι κολληµένη µε τις παραδοσιακές οικογένειες, ούτε ο ξάδελφός µου που
είναι κολληµένος –εννοείται αν υπήρχε τέτοιος, όχι ο συγκεκριµένος που είναι στη Βουλή- µε τους µετανάστες και είναι εναντίον όλων των άλλων θρησκειών. Δεν θα ήθελα όλοι αυτοί οι
άνθρωποι που δικαιούνται να έχουν οµάδες, να είναι ακτιβιστές
κ.λπ. να διαχειρίζονται αυτά τα θέµατα. Θα ήθελα να είναι ψυχροί
τεχνοκράτες, οι οποίοι να βάζουν κάτω τα κριτήρια και να τα
εφαρµόζουν απαρέγκλιτα.
Γι’ αυτό και εµείς, ενώ θα ψηφίσουµε τα τέσσερα πρώτα άρθρα στα θέµατα της αντιµετώπισης της ακραίας φτώχειας, το
πέµπτο δεν µπορούµε να το ψηφίσουµε γιατί δεν είναι, όπως το
λέει και η έκθεση της Επιστηµονικής Επιτροπής της Βουλής,
ακριβώς δουλειά του Υπουργού ή των Υπουργών να αποφασίζουν τα κριτήρια και τους µηχανισµούς και τις διαδικασίες και τη
διαπίστωση και τις συµβάσεις µε ιδιωτικούς και δηµόσιους φορείς για την εφαρµογή αυτών των πραγµάτων.
Από εκεί και πέρα ψηφίζουµε «όχι» στα άρθρα 6 έως 10, «ναι»
στο 11, «όχι» στα άρθρα 12-13, «ναι» στα άρθρα 14 και 15, «όχι»
στο 16 και στο 17. Έχει νόηµα να κάνω την απαρίθµηση; Φαντάζοµαι –δεν το έχω ξανακάνει αυτό- ότι όταν θα γίνεται η ψήφιση
θα είναι κατ’ άρθρον και θα λέµε «ναι» ή «όχι». Έτσι είναι, κύριε
Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Έτσι είναι, αλλά αν
θέλετε µπορείτε και τώρα να τα πείτε για να καταγραφούν, µόνο
λίγο σύντοµα.
ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΛΥΜΠΕΡΑΚΗ: Εγώ, για να µην καταχραστώ τον
χρόνο σας και γιατί νοµίζω ότι κουράστηκε πάρα πολύ αυτή η
Βουλή από µια εµµονή σε διαδικαστικά θέµατα, µε µεγαλοστοµίες και πολύ µεγάλο εκνευρισµό, που σίγουρα δεν ωφελούν τον
σκοπό για τον οποίο είµαστε µαζεµένοι εδώ σήµερα, θα ήθελα
να µιλήσω µόνο για µία τροπολογία την οποία δεν δεχόµαστε,
ενώ υπάρχουν και πολλές άλλες.
Αυτή αφορά αυτό το κοµµατάκι της αναµόρφωσης της ΝΕΡΙΤ
ή ΕΡΤ που έρχεται σε αυτό εδώ το νοµοσχέδιο σαν τροπολογία,
ενώ το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο είναι έτοιµο σχεδόν. Ο λόγος
που δεν τη δεχόµαστε και δεν θα την υπερψηφίσουµε είναι κυρίως ο µονοµερής τρόπος-ορισµός της διοίκησης από τον
Υπουργό, δηλαδή ένας τρόπος χωρίς πρόσκληση ενδιαφέροντος
και κυρίως χωρίς εισήγηση σε κάποιο άλλο θεσµό που προτείνει.
Νοµίζω ότι αυτό είναι ένα δείγµα γραφής από το οποίο ήλπιζα η
χώρα µας σιγά-σιγά να αποµακρύνεται. Πραγµατικά µε πόνο και
κόπο βλέπω ότι επανέρχεται.
Να πω µόνο, σε περίπτωση που δεν έγινε αντιληπτό, ότι ψηφίσαµε «παρών», δηλαδή δεν δώσαµε θετική ψήφο στην ψήφιση
του νοµοσχεδίου επί της αρχής.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας Το Ποτάµι)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): 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,
πενήντα ένας µαθητές και µαθήτριες και επτά εκπαιδευτικοί συνοδοί από το Β’ Δηµοτικό Σχολείο της ακριτικής Φλώρινας.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει η κ. Διαµάντω Μανωλάκου.
Θερµή παράκληση, επειδή είµαστε στη συζήτηση των άρθρων,
να µιλήσουν ειδικά οι εισηγητές -που έχουν µιλήσει και επί της
αρχής- επί των άρθρων. Συνήθως το θυµούνται στα δύο τελευταία λεπτά και µετά ζητούν ανοχή του Προεδρείου. Δεν θα δείξω
ανοχή από εδώ και πέρα για να µιλήσουν οι Βουλευτές.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Τι να κάνουµε, κύριε Πρόεδρε, είχαµε εξελίξεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρία Μανωλάκου,
αυτό δεν αφορά εσάς. Είστε πάντα εντός χρόνου, σας θυµάµαι.
Ορίστε, έχετε τον λόγο.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Προτάθηκε από την κυρία Πρόεδρο ψήφισµα. Θα ήθελα να θυµίσω ότι ψηφίσµατα δεν προβλέπει ο Κανονισµός, για τον απλούστατον λόγο ότι η Βουλή
νοµοθετεί. Εξάλλου το κάθε κόµµα εκφράζει την άποψή του και
τοποθετείται για κάθε ζήτηµα. Εµείς καλούµε την Πρόεδρο να
µην συνεχίζει την αυθαιρεσία.
Πάω τώρα στο νοµοσχέδιο. Τέθηκε το εξής ερώτηµα από
Υπουργό: Δεν επιδεινώθηκε η φτώχεια, δεν αναγνωρίζετε την
ακραία φτώχεια; Βεβαίως και απλώθηκε η φτώχεια και σε βάθος
και σε έκταση. Όµως, εσείς µε τον όρο «ανθρωπιστική κρίση» συσκοτίζετε συνειδητά το χαρακτήρα της καπιταλιστικής οικονοµικής κρίσης και τα αποτελέσµατά της στα λαϊκά στρώµατα, που
πηγάζουν ακριβώς από αυτό τον ίδιο χαρακτήρα της και όχι από
τη µορφή διαχείρισής της.
Μας εγκαλέσατε µάλιστα λέγοντας να µην καθόµαστε στη
γωνία, αλλά να συµβάλουµε στην αλλαγή του συσχετισµού. Το
ότι δεν καθόµαστε στη γωνία φαίνεται όχι µόνο από την καθηµερινή δράση του ΚΚΕ µέσα και έξω από τη Βουλή για να µην χειροτερεύσει η ζωή του λαού, να διεκδικήσει ό,τι του στερούν
ενάντια στις αντιλαϊκές πολιτικές Ευρωπαϊκής Ένωσης και αστικών κυβερνήσεων, αλλά και σήµερα και από χθες το βράδυ.
Η Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΚΚΕ, µε ανακοίνωσή της, αποκάλυψε και κατήγγειλε τη µεθόδευση και στάση του Προεδρείου,
αλλά και το κλίµα ανοχής στην εγκληµατική ναζιστική οργάνωση
της Χρυσής Αυγής και κάλεσε την Κυβέρνηση να αναλάβει την
ευθύνη απέναντι σε τέτοιες καταστάσεις.
Μας καλείτε σε συµβολή στην αλλαγή του συσχετισµού. Για
να πάρουµε το µέρος ποιου; Της εργατικής τάξης και των λαϊκών
στρωµάτων ή του κεφαλαίου; Γιατί εσείς διαπραγµατεύεστε το
πώς θα εξοικονοµήσετε πόρους όχι για την φτώχεια την καταραµένη ή την αναπλήρωση των απωλειών, αλλά για να χρηµατοδοτήσετε την ανάκαµψη των επενδυτών και της κερδοφορίας τους.
Γι’ αυτό έχετε και τη συµπαράσταση και της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ και της Χρυσής Αυγής. Ίδιος είναι ο στρατηγικός στόχος µε την προηγούµενη Κυβέρνηση, αυτός της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε διαφορετικό µείγµα και διαφορετικά
λόγια, βεβαίως. Τους δανειστές τούς ξεπληρώνετε. Για τον λαό
όµως λιτός βίος.
Κοιτάξτε τι λένε οι µαθητές της ΚΝΕ και µερικά από τα ερωτήµατα που βάζουν:
Γιατί τα σχολεία και τα σπίτια µας είναι κρύα, ενώ οι εφοπλιστές παίρνουν αφορολόγητα καύσιµα και στους βιοµήχανους δίνουν φθηνό ρεύµα; Γιατί ενώ τα σουπερµάρκετ είναι γεµάτα µε
τρόφιµα, υπάρχουν άνθρωποι που πεινάνε; Γιατί την ώρα που
µειώνουν συνεχώς τη χρηµατοδότηση για την παιδεία, δίνουν
επιδοτήσεις και φοροαπαλλαγές σε βιοµήχανους, τραπεζίτες και
εφοπλιστές;
Και βέβαια, δίνουν στο φυλλάδιό τους και στοιχεία για τη φτώχεια, την ανεργία και τα εκατοµµύρια των νέων που δεν έχουν
δουλειά και ρωτούν, γιατί και πόσο όλοι αυτοί είναι ίσοι µε τους
τετρακόσιους ογδόντα δύο δισεκατοµµυριούχους που υπάρχουν
στην Ευρωπαϊκή Ένωση;
Και καταλήγει: το σηµερινό σύστηµα ενισχύει τους λίγους, βασανίζοντας τους πολλούς, εξασφαλίζει τα παράσιτα που έχουν
πολυτελή και χλιδάτη ζωή. Αυτούς υπηρετεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό, λοιπόν, είναι το φυλλαδιάκι για τη νεολαία και τους µαθητές της ΚΝΕ.
Αυτή, όµως, την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπηρετείτε
κι εσείς. Και θεωρείτε µάλιστα αδιαπραγµάτευτη την παραµονή
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της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και το νοµοσχέδιό σας, βεβαίως, δεν µεταφράστηκε, όπως είπε ο κ. Τσίπρας, γιατί έγινε
αντιγραφή από τα ευρωκοινοτικά προγράµµατα διαχείρισης των
πιο εξαθλιωµένων, µε τα λεφτά των φτωχών να πηγαίνουν στους
εξαθλιωµένους κι όχι των πλουτοκρατών.
Γι’ αυτό, λοιπόν, και στο µεγαλύτερο µέρος του το νοµοσχέδιο
είναι και σε συνέχεια των νόµων της προηγούµενης Κυβέρνησης,
κυρίως διατάξεις που παρατείνονται χρονικά. Το ίδιο ισχύει και
για τις περισσότερες κυβερνητικές τροπολογίες.
Παρατείνετε το µνηµόνιο τέσσερις µήνες, αλλά παρατείνετε
και τους εφαρµοστικούς νόµους, µέσα από τέτοιες παρατάσεις
αντιλαϊκών µέτρων και µάλιστα, για µεγαλύτερο διάστηµα του τετράµηνου. Και µετά παρεξηγείστε, γιατί τα εντοπίζουµε και τα
αποκαλύπτουµε. Ταυτόχρονα, όµως, βάζετε περιορισµούς σε
πάµφτωχους να προσεγγίσουν αυτά τα ελάχιστα ψίχουλα.
Με αυτήν την έννοια, θεωρούµε ότι δεν είναι ανάσα ανακούφισης γι’ αυτούς που χτυπήθηκαν, γιατί η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των συνεχών µνηµονίων συνεχίζεται και από τη
σηµερινή συγκυβέρνηση, µε τη γνωστή µεθοδολογία, αλλά και
το έργο της Ευρωπαϊκής Ένωσης «νέα δόση νέα µέτρα», µε εκφοβισµό του λαού να δεχθεί και να µην αντιδράσει στην επέκταση του µνηµονίου, µε αξιολόγηση και τρόικα, τους θεσµούς,
δηλαδή, επέκταση της αντιλαϊκής πολιτικής.
Και για να έρθω στα άρθρα και συγκεκριµένα στο πρώτο κεφάλαιο µε τα πέντε άρθρα: Στο άρθρο 1 λίγες είναι οι κιλοβατώρες που δίνετε. Πού να φθάσουν; Για τις βασικές ανάγκες µιλάµε.
Κι επίσης, ο εξαθλιωµένος δεν έχει να πληρώσει περασµένα ληξιπρόθεσµα χρέη. Παρ’ όλα αυτά, θα το ψηφίσουµε αυτό το
άρθρο, έστω και γι’ αυτούς τους λίγους που θα έχουν πρόσβαση.
Όµως, δεχτείτε την τροπολογία του ΚΚΕ. Βελτιώνει αρκετά για
να έχουν περισσότεροι φτωχοί πρόσβαση.
Όσον αφορά το ενοίκιο, αν και δεν καλύπτει τον αριθµό των
νοικοκυριών που είναι ανήµπορα να ικανοποιήσουν τις στεγαστικές ανάγκες, θα το ψηφίσουµε. Όµως, για τους άνεργους που
έχουν µηδέν εισόδηµα πρέπει να υπάρχει επιδότηση στο 100%
του ενοικίου.
Όσον αφορά την επιδότηση σίτισης, αυτά τα λεφτά είναι εξευτελιστικά. Εδώ πρέπει να διαλέξει αν θα αγοράσει γάλα ή ψωµί.
Είναι ντροπή η πείνα σήµερα, όταν η επιστήµη και η τεχνολογία
έχει κάνει άλµατα και τόσοι λίγοι συγκεντρώνουν τόσο πολύ
πλούτο. Είναι απανθρωπιά του καπιταλισµού.
Ζητάµε µέσα και από την τροπολογία µας τουλάχιστον να καθιερωθεί ένα γεύµα σε κάθε σχολείο, µε ευθύνη του κράτους,
χωρίς την εµπλοκή ΜΚΟ, ΚΟΙΝΣΕΠ και ιδιωτών.
Το άρθρο 4 το διορθώσατε και καλά κάνατε και θα το ψηφίσουµε. Καταψηφίζουµε, όµως, το άρθρο 5. Ουσιαστικά ζητάτε
εισοδηµατικά και περιουσιακά στοιχεία εν λευκώ και τα προσαρµόζετε στα ψίχουλα που θέλετε να µοιράσετε.
Ως προς το δεύτερο κεφάλαιο για τη διαφθορά, βεβαίως τη
διαφθορά πρέπει να την πολεµά κανείς, να µην την ανέχεται.
Υπήρξαν και υπάρχουν για την πάταξη της διαφθοράς η Ανεξάρτητη Αρχή, ο Εθνικός Συντονιστής, ο Ειδικός Εισαγγελέας Διαφθοράς, προγράµµατα, όπως η «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» κ.ά. Όµως, παρ’ όλα
αυτά τα θεσµικά µέτρα, η διαφθορά αυξάνεται, όπως επισηµαίνει
σε έκθεσή του ο Συνήγορος του Πολίτη.
Τα ίδια, βέβαια, συµβαίνουν και στα άλλα κράτη-µέλη, Ιταλία,
Γαλλία, Ισπανία, Βρετανία. Είναι η διαφθορά σαν τη Λερναία
Ύδρα. Δεν είναι προσωπικό πρόβληµα του Τέντε ή του Νικολούδη. Αυτοί θα δουλέψουν. Γιατί δεν είναι προσωπικό πρόβληµα; Διότι ο πραγµατικός σκοπός καταπολέµησης της διαφθοράς µε αυτές τις µορφές είναι να συµβάλει στην απρόσκοπτη
επενδυτική και αναπτυξιακή δραστηριότητα του µεγάλου κεφαλαίου για ζητήµατα ιδιωτικοποιήσεων, δηµοσίων έργων κ.ά.,
χωρίς να υπάρχουν εµπόδια, καθυστερήσεις και κυρίως, µη ελεγχόµενες µίζες. Όλα νοµοθετούνται.
Εξάλλου στο µνηµόνιο 2, που υπήρχε ρητή αναφορά για δηµιουργία του εθνικού σχεδίου κατά της διαφθοράς, δεν ήταν τυχαίο. Εσείς το κρατάτε αυτούσιο στην αιτιολογική έκθεση µε
αντιγραφή του ν. 4152/2013. Έτσι γίνεται. Οι επιχειρηµατικοί όµιλοι θέλουν τον πλήρη έλεγχο και τη µοιρασιά των κερδών µε κανόνες, χωρίς παρείσακτους. Διαβεβαιώνει ο κύριος Υπουργός
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για την επιχειρησιακή δράση που θα αναπτύξει και εµείς το πιστεύουµε ότι θα γίνει. Όµως, όσες γάτες και να βάλετε τα αδύνατα ποντίκια θα πιάσετε. Διότι οι καπιταλιστές µένουν ανέγγιχτοι, προστατεύονται µέσα από τους νόµους των κυβερνήσεών
τους, µε τις προκλητικές φοροαπαλλαγές τους.
Εξάλλου, οι καπιταλιστές δεν έχουν και κανένα πρόβληµα να
µιλήσουν και για τη φτώχεια, όταν ξεχειλίζει. Τι κάνουν, όµως;
Να µη γίνει κουβέντα για το ίδιο το σύστηµα που γεννά τη φτώχεια και την ανισότητα.
Θα ψηφίσουµε «παρών» σε αυτά τα άρθρα.
Ως προς τα άρθρα 18 έως 28, που αναφέρονται σε κυβερνητικά όργανα και σχήµατα, το αστικό κράτος φροντίζετε. Δεν τα
θεωρούµε ουσίας.
Ως προς στο άρθρο 29 στο τρίτο κεφάλαιο για τα προβλήµατα
µεταφοράς των µαθητών, τα τελευταία χρόνια έχουν ξοδευτεί 2
δισεκατοµµύρια, όµως η µεταφορά των µαθητών δεν έχει εξασφαλιστεί, είναι µέσα στην αβεβαιότητα.
Εµείς ζητάµε να διαγραφούν και τα χρέη που έχουν οι σχολικές επιτροπές ΑΕΙ-ΤΕΙ σε φως, νερό, τηλέφωνο.
Ως προς το άρθρο 30, είπε ο κ. Βούτσης ότι η πιο τραγική, η
πιο ευάλωτη οµάδα είναι οι άνεργοι σαράντα πέντε µε πενήντα
πέντε ετών. Έτσι είναι. Όµως, αυτούς τους αποκλείετε από δωρεάν υγειονοµική περίθαλψη, γιατί βάζετε όρο να έχουν πενήντα
ένσηµα. Στην υπουργική τροπολογία 16 που καταθέσατε και την
οποία θα ψηφίσουµε, δίνετε πρόσβαση σε υγειονοµική περίθαλψη χωρίς όρους και προϋποθέσεις σε πρόσωπα του ΕΤΕΑ,
δηλαδή, των µηχανικών και εργοληπτών. Σωστά, αφού ο κλάδος
έχει πληγεί βαριά. Όµως και οι οικοδόµοι δεν είναι στον ίδιο
κλάδο; Γιατί σε αυτούς βάζετε το όριο των πενήντα ενσήµων; Το
ίδιο και στους ασφαλισµένους του ΟΑΕΕ, που είναι ανασφάλιστοι, φτωχοί άνθρωποι, που έκλεισαν τα µαγαζιά τους, είναι καταχρεωµένοι, δεν έχουν να πληρώσουν.
Ζητάµε, λοιπόν, µε την τροπολογία µας πλήρη και απολύτως
δωρεάν ιατροφαρµακευτική περίθαλψη, χωρίς όρους και προϋποθέσεις και µε ιδιαίτερη προτεραιότητα τους άνεργους ανασφάλιστους και τα µέλη των οικογενειών τους.
Όσον αφορά το άρθρο 31, θα το ψηφίσουµε. Δεν µπορώ να
το αιτιολογήσω, γιατί ο χρόνος δεν µου φτάνει. Ψηφίζουµε και
την τροπολογία για την παράταση θητείας των επικουρικών γιατρών και άλλων κλάδων, για να µην επιδεινωθεί παραπέρα η δηµόσια περίθαλψη του λαού. Υπάρχει ανάγκη, όµως, στελέχωσης
µε µόνιµη σχέση εργασίας.
Τελειώνω λέγοντας ότι αυτές οι πολιτικές διαχείρισης της φτώχειας είναι στην πραγµατικότητα πολιτικές συντήρησης του προβλήµατος στο διηνεκές και δεν µπορούν να δώσουν απάντηση
τα ψίχουλα, τα ξεροκόµµατα. Επιδιώκει, όµως, το σύστηµα να
συνηθίσει τους εργαζόµενους σε µειωµένες απαιτήσεις. Αυτό,
µάλιστα, γίνεται σε συνθήκες στις οποίες η ανάπτυξη παραγωγικών δυνάµεων δίνει τη δυνατότητα για τη διευρυµένη ικανοποίηση των κοινωνικών αναγκών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ορίστε, κύριε Χαϊκάλη, έχετε τον λόγο.
ΠΑΥΛΟΣ ΧΑΪΚΑΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θεωρώ ότι το πρώτο νοµοσχέδιο που συζητούµε και σήµερα, είναι ένα µήνυµα ξεκάθαρο που
δίνει η Κυβέρνηση και εκτός της χώρας σχετικά µε την πολιτική,
την οποία δεσµεύεται ότι θα ακολουθήσει, αναφορικά µε το
πρώτο κεφάλαιο που έχει ως σκοπό να εξοµαλύνει σε ένα βαθµό
τις συνέπειες των πολιτικών της προηγούµενης Κυβέρνησης της
Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, µε στόχο να προσφέρει ένα
ελάχιστο επίπεδο αξιοπρεπούς διαβίωσης.
Έτσι, µε το άρθρο 1 δίνεται η δυνατότητα παροχής δωρεάν
ρεύµατος έως 300 KW σε νοικοκυριά που αντιµετωπίζουν συνθήκες ακραίας φτώχειας.
Με το άρθρο 2 παρέχεται επιδότηση ενοικίου σε έως και
τριάντα χιλιάδες νοικοκυριά.
Αναφορικά µε το άρθρο 2, θα ήθελα να τονίσω ότι επειδή εγκυµονεί ένας κίνδυνος µε την κάπως ασαφή διατύπωση της παραγράφου 3 για καταστρατήγηση αυτής της επιδοµατικής
πολιτικής µε την εικονική συναινετική παρουσίαση µισθωτηρίων
µε περισσότερες από µία πολυµελείς οικογένειες να διαµένουν
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σε ένα οίκηµα, νοµίζω ότι θα έπρεπε να γίνει σαφές ότι δεν επιτρέπεται εκµίσθωση χώρου σε περισσότερες από µία οικογένειες.
Το είχαµε ζητήσει και στην επιτροπή, αλλά το λέµε και πάλι,
γιατί πρέπει να γίνει σαφές. Πρέπει να γίνει σαφές, επίσης, ότι
δικαιούχος του δικαιώµατος επιδόµατος είναι ο µισθωτής και δικαιούχος είσπραξης ο µισθωτής.
Με το άρθρο 3 προσφέρεται σίτιση για όσους βιώνουν συνθήκες ακραίας φτώχειας. Είναι ένα έργο που µας βρίσκει συνοδοιπόρους µε την Εκκλησία, αλλά και τους δήµους, που έχουν
συνδράµει τα µέγιστα σε αυτό το θέµα.
Όµως, όσον αφορά το άρθρο 3 και την παράγραφο 3, εφόσον
χρησιµοποιηθεί η Κάρτα του Πολίτη, θα πρέπει να διευκρινιστεί
να µην έχει σε καµµία περίπτωση ηλεκτρονικό εντοπισµό του
προσώπου ούτε βιοµετρικά στοιχεία, εκτός από την οµάδα αίµατός του.
Επειδή εγκυµονεί ο κίνδυνος να παρουσιαστεί το φαινόµενο
να λαµβάνει επιδότηση φυσικό πρόσωπο που είναι συζευγµένο
και ο σύζυγος ή η σύζυγος να διαθέτει αρκετό εισόδηµα για τη
διαβίωση και των δύο, θα πρέπει να ξεκαθαριστεί και να προστεθεί ότι το ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα των προσώπων αυτών,
σε περίπτωση που είναι συζευγµένα, δεν πρέπει να ξεπερνά ετησίως τα 12.000 ευρώ.
Θεωρώ ιδιαίτερα θετική την παρέµβαση και του αρµόδιου
Υπουργού σχετικά µε τα εισοδηµατικά κριτήρια για άτοµα ΑΜΕΑ,
επιβεβαιώνοντας αυτό που και οι Ανεξάρτητοι Έλληνες προτείναµε από την πρώτη κιόλας συζήτησή στην επιτροπή, ώστε αυτά
να µη ληφθούν υπ’ όψιν κατά την παροχή των όσων αναφέρονται
στο πρώτο κεφάλαιο.
Στο δεύτερο κεφάλαιο συνίσταται η Γενική Γραµµατεία για την
Καταπολέµηση της Διαφθοράς, ενώ προβλέπεται επίσης και η
σύσταση Γενικού Γραµµατέα για την υποβοήθηση του έργου του
Κυβερνητικού Συµβουλίου Οικονοµικής Πολιτικής.
Πιστεύω ότι πρόκειται για ένα κεφάλαιο που θα χαιρετίσουν
και οι εταίροι µας, µιας και η καταπολέµηση της διαφθοράς βρίσκεται στις προτεραιότητες και των ιδίων, ειδικά επειδή από την
προηγούµενη Κυβέρνηση δεν έγινε τίποτα ουσιαστικό προς
αυτήν την κατεύθυνση. Βέβαια, η διαφθορά αποτελεί µία διαχρονική πληγή για την οικονοµία, αλλά και για την πολιτική ζωή του
τόπου. Τα αποσπασµατικά µέτρα που έλαβαν οι κυβερνήσεις του
παρελθόντος µάλλον όξυναν το πρόβληµα, παρά το καταπολέµησαν.
Όσον αφορά το συγκεκριµένο κεφάλαιο, είναι αλήθεια πως
έγινε πολύς λόγος για το αν µε το συγκεκριµένο νοµοθέτηµα δηµιουργείται σύγχυση εξουσιών. Όµως, η ουσία παραµένει. Επιβάλλεται να δηµιουργήσουµε εκείνες τις δοµές που θα επιτρέψουν στο σύστηµα να λειτουργεί µε γνώµονα τη διαφάνεια,
ενώ θα κάνει πολύ δυσκολότερη τη συγκάλυψη φαινοµένων που
πλήττουν το δηµόσιο βίο.
Σε αυτό το ουσιώδες ζήτηµα ουσιαστικά δεν υπάρχει –νοµίζωκανείς που να διαφωνεί. Γι’ αυτό και καλώ όλους τους συναδέλφους να καταθέσουν µεν τους όποιους ενδοιασµούς πιθανώς να
έχουν, αλλά να στηρίξουν και τις διατάξεις του δευτέρου κεφαλαίου, γιατί αποτελούν ένα σοβαρό βήµα προς την επίλυση ενός
χρόνιου ζητήµατος που καταστρέφει τόσο την οικονοµική όσο
και την πολιτική ζωή του τόπου. Εξάλλου, είναι ευθύνη όλων των
Βουλευτών να παρακολουθούν τα έργα µιας Κυβέρνησης και να
αντιδρούν όπου βλέπουν ότι τα πράγµατα ξεφεύγουν από τους
στόχους που έχουν τεθεί.
Στο άρθρο 9 θα πρέπει να διευκρινιστεί, αναφορικά µε τη στελέχωση των γραφείων συντονισµού, ότι οι υπάλληλοι των νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου από τα οποία αποσπώνται ή
µετατάσσονται ανήκουν στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα. Γι’ αυτό
προτείνεται και µία συντακτική τροποποίηση, ώστε να είναι ευκρινές αυτό.
Εµείς, τουλάχιστον, οι Ανεξάρτητοι Έλληνες γι’ αυτό είµαστε
εδώ. Θα στηρίζουµε µεν τα όποια θετικά έρχονται από εδώ και
πέρα προς ψήφιση, αλλά θα ασκούµε και κριτική όπου βλέπουµε
ότι υπάρχει ανάγκη. Θα καταθέτουµε και προτάσεις, ούτως ώστε
τα νοµοθετήµατα που ψηφίζονται να είναι όσο το δυνατόν αρτιότερα και να µην χρειάζεται να οπισθοδροµούµε, προκειµένου να

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

διορθώνουµε λάθη και παραλήψεις.
Στο τρίτο κεφάλαιο δίνουµε πρώτα από όλα λύση σε ένα
ακόµα ακανθώδες ζήτηµα που ταλαιπωρεί γονείς και µαθητές τα
τελευταία χρόνια και σχετίζεται µε τη µεταφορά των µαθητών
από και προς το σχολείο. Με την παράταση που επιτυγχάνεται
κερδίζουµε αρκετό χρόνο που θα µας επιτρέψει να εστιάσουµε
στην εύρεση πόρων, προκειµένου από την επόµενη χρονιά να
εξασφαλιστεί η αναγκαία χρηµατοδότηση αυτών των δράσεων
και να µπει ένα τέλος στην ταλαιπωρία όλων των εµπλεκοµένων.
Επίσης, ρυθµίζονται παροχές ασθενείας σε είδος για ανέργους,
υποαπασχολούµενους και άλλες ασθενείς κοινωνικές οµάδες.
Σηµαντική ελάφρυνση αποτελεί για τους συµπολίτες µας η
πρόταση συµπλήρωσης πενήντα ηµερών ασφάλισης, προκειµένου να θεωρήσουν τα βιβλιάρια υγείας τους. Πρόκειται για ένα
µέτρο που ανακουφίζει µεγάλο αριθµό υποαπασχολούµενων εργαζοµένων, λόγω της οικονοµικής κρίσης και του µεγάλου ποσοστού ανεργίας.
Το ίδιο ισχύει και για την πρόταση για τους ασφαλισµένους σε
ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ και ΟΓΑ, οι οποίοι και αν έχουν οφειλές θα δικαιούνται εκείνοι και προστατευόµενά τους µέλη παροχές ασθενείας,
λαµβάνοντας υπ’ όψιν για αυτό τα εισοδήµατά τους. Επιπλέον,
σύµφωνα µε τις δηλώσεις του αρµόδιου Υπουργού κ. Στρατούλη,
οι εν λόγω παροχές επεκτείνονται σε γιατρούς και δικηγόρους.
Όσον αφορά τους εργαζόµενους στα ναυπηγεία Ελευσίνας και
Σκαραµαγκά θα λαµβάνουν ιατροφαρµακευτική περίθαλψη
χωρίς όριο ηµερών ασφάλισης.
Νοµίζω, όµως, ότι χρήζει µέριµνας η διάταξη περί παροχών
ασθενείας, σε είδος, σε ανέργους και τα λοιπά. Σε αυτήν την παράγραφο, την παράγραφο 3, πρέπει να ληφθεί η µέριµνα, ώστε
η διάταξη να κατατείνει στο να χορηγήσει την κατάλληλη προθεσµία για τους ασφαλισµένους ανασφάλιστους του ΟΑΕΕ, ώστε
µε βάση τις νέες νοµοθετικές ρυθµίσεις να προβούν σε ρύθµιση
των οφειλών του, δεδοµένου ότι ακόµα ισχύει το παλιό απαράδεκτο καθεστώς ρύθµισης για οφειλέτες εµπόρους και επαγγελµατίες. Ήδη νοµίζω ότι ο κύριος Υπουργός το έχει δει µε θετική
µατιά. Νοµίζω ότι θα προβεί γρήγορα µε υπουργική απόφαση για
την επίλυση του προβλήµατος.
Τέλος, µε το άρθρο 31 στην πρώτη παράγραφο προτείνεται η
τρίµηνη παράταση προθεσµίας από τη λήξη της για αιτήσεις αναγνώρισης χρόνου απασχόλησης σχολικών φυλάκων, καθώς έχει
διαπιστωθεί ότι έχουν ανακύψει προβλήµατα στην εφαρµογή της
και απαιτούνται διευκρινήσεις προς τους ασφαλιστικούς φορείς.
Στη δεύτερη παράγραφο προβλέπεται η παράταση των προθεσµιών µέχρι 30-6-2015 για τη λήψη απόφασης από τα ταµεία
των ένστολων για την υποχρεωτική τους ένταξη του κλάδου επικουρικής ασφάλισης στο ΕΤΕΑ ή την µετατροπή τους σε επαγγελµατικά ταµεία υποχρεωτικής ασφάλισης.
Θέλω να διαβεβαιώσω την ΠΟΑΣΥ -όπως ανέφερα και στην
επιτροπή- ότι η παράταση δίνεται προς όφελός τους για να µας
δοθεί ο χρόνος να συζητήσουµε µαζί τους, προκειµένου µετά την
κατάργηση της εφαρµογής ρήτρας µηδενικού ελλείµµατος και
την αναστολή του άρθρου 220 του ν. 4281 να µπορέσουµε να
ικανοποιήσουµε τα δίκαια αιτήµατά τους.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είµαι σίγουρος ότι όλοι µας καταλαβαίνουµε τις ιστορικές στιγµές τις οποίες ζούµε και τις ευθύνες που µας αναλογούν. Η πατρίδα µας δοκιµάζεται όσο
τίποτα από την µεταπολιτευτική της ιστορία. Είναι αυτονόητο ότι
δεν θα µπορέσουµε να συµφωνήσουµε σε όλα. Είναι, όµως, αναγκαίο να συµφωνήσουµε στην αλλαγή νοοτροπίας που χρειάζεται να διαπεράσει το σύνολο τόσο της πολιτείας όσο και της
κοινωνίας. Οι εποχές που δύο µόνο κόµµατα αποφάσιζαν για τις
τύχες ενός λαού µε το ένα κόµµα να καταψηφίζει ό,τι πρότεινε
το άλλο πρέπει να τελειώσουν.
Η ιστορική ανάγκη της χώρας για ανάπτυξη επιβάλλει σε
όλους µας να αφήσουµε τις µικροπολιτικές σκοπιµότητες και να
επιδείξουµε το µεγαλείο της ελληνικής ψυχής προς όλα τα µήκη
και πλάτη του κόσµου.
Ο µόνος δρόµος που θα εξασφαλίσει την ανάκαµψη της οικονοµίας και της πορείας προς µία σύγχρονη Ελλάδα είναι ο δρόµος της οµόνοιας, της αλληλοϋποστήριξης και της κοινής παραδοχής ότι πρέπει να αφήσουµε πίσω τις νοοτροπίες που µας έφε-
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ραν εδώ µέχρι να βάλουµε ένα και µοναδικό στόχο, να γίνουµε
όλοι υπερήφανοι ξανά σαν Έλληνες.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, υπερψηφίζουµε αυτό το νοµοσχέδιο και επί της αρχής και κατ’ άρθρον, κάτι που είναι ένα σηµείο εκκίνησης για µία σχέση εµπιστοσύνης µε τον κόσµο που
µας παρακολουθεί αυτήν τη στιγµή. Κοιτώντας τους στα µάτια,
δεν τους δίνουµε τη λύση που θα ήθελαν, αλλά αυτή η µατιά είναι
ένα συµβόλαιο ότι τα χαµόγελα έρχονται. Και τα χαµόγελα θα
έρθουν µετά από πολύ µεγάλη διαδροµή την οποία οφείλουµε
να παρακολουθήσουµε όλοι µαζί.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Χαϊκάλη, σας
ευχαριστώ πολύ και γιατί δεν καλύψατε όλο το χρόνο σας, αλλά
και γιατί κλείσατε µε αυτόν τον ωραίο τρόπο.
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Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο σηµείο αυτό και πριν δώσω
τον λόγο στον κ. Κεγκέρογλου, θα ήθελα να σας ανακοινώσω µία
επιστολή που έστειλε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ προς την Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου:
«Κυρία Πρόεδρε, σε συνέχεια των από 6-2-2015 και 13-3-2015
σχετικών επιστολών µου, σας γνωρίζω ότι σύµφωνα µε το άρθρο
17 παράγραφος 2 του Κανονισµού της Βουλής, Κοινοβουλευτικοί
Εκπρόσωποι (αναπληρωτές του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας), ορίζονται οι Βουλευτές, 1. Ιωάννης Κουτσούκος
και 2. Λεωνίδας Γρηγοράκος.
Με εκτίµηση
Ευάγγελος Βενιζέλος».
(Στο σηµείο αυτό κατατίθεται η προαναφερθείσα επιστολή, η
οποία έχει ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Επίσης, πριν δώσω
τον λόγο στον κ. Κεγκέρογλου, θα ήθελα να απευθυνθώ στους
συναδέλφους Βουλευτές κάνοντάς τους µία πρόταση, ούτως
ώστε να διασφαλιστεί ότι θα µιλήσουν όλοι πριν από τις 00:00’.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχετε οκτώ λεπτά ο καθένας,
όπως είχε οριστεί αρχικώς. Εάν, λοιπόν, δεχθείτε να γίνουν έξι
τα λεπτά, τότε εξοικονοµούµε δύο ώρες, µε αποτέλεσµα να είναι
εκατό τοις εκατό σίγουρο ότι θα µιλήσετε και οι εξήντα εγγεγραµµένοι Βουλευτές. Ωστόσο, δεν απευθύνοµαι στους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους, αλλά στους συναδέλφους, γιατί
είκοσι δύο χρόνια σε αυτό το Κοινοβούλιο, ξέρω τον καηµό του
Βουλευτή.
Εάν, λοιπόν, συµφωνούν οι συνάδελφοι, ας το κάνουµε έτσι,
για να µιλήσετε όλοι και να µην έχουµε δέκα ή δώδεκα συναδέλφους που δεν θα µιλήσουν καθόλου.
Βλέπω ότι συµφωνούµε οµοφώνως.
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΜΗΤΑΦΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µου επιτρέπετε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Βεβαίως, κύριε συνάδελφε.
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΜΗΤΑΦΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κατά τη
γνώµη µου, υπάρχει συστηµατική κατάχρηση του χρόνου ιδιαίτερα από τους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους. Και κάθε φορά που πρόκειται να µιλήσουν οι Βουλευτές, έχουµε περικοπές
στον χρόνο. Καταλαβαίνω την ανάγκη που υπάρχει να µιλήσουν
όλοι –είµαι ο πρώτος που θα το υποστηρίξω- αλλά επειδή το έχω
υποστεί δύο φορές και προσωπικά, αλλά και άλλοι συνάδελφοι,
νοµίζω ότι αυτό θα πρέπει να εφαρµόζεται επί παντός καιρού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε συνάδελφε,
αυτό γίνεται τόσο όταν είµαι εγώ στο Βήµα -επειδή συµφωνώ και
υπερακοντίζω- όπως πιστεύω και οι άλλοι συνάδελφοι. Βέβαια,
πρέπει να σας υπενθυµίσω ότι χθες κάναµε µείωση του χρόνου
στους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους. Ωστόσο, έχετε απόλυτα δίκιο, γιατί σας είπα ότι οι παλιοί ξέρουµε τον καηµό.
Κύριε Κεγκέρογλου, έχετε τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς, θα ήθελα να πω δυο λόγια για το κλείσιµο της συζήτησης που αφορούσε την επί της αρχής συζήτηση. Εµείς γνωρίζουµε τι ψηφίσαµε. Εξάλλου, εγώ ως εισηγητής τοποθετήθηκα
πολιτικά και συγκεκριµένα, όπως και ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος, αλλά και ο ίδιος ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Άρα γνωρίζουµε τι ψηφίσαµε. Το ζήτηµα είναι τι έχει καταγραφεί στα Πρακτικά και αν έχει γίνει κατανοητό το τι ψηφίσαµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Αυτό θα διασφαλιστεί, κύριε Κεγκέρογλου.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Προφανώς µία διαδικασία που
ξεκίνησε µε τους καλύτερους οιωνούς στις επιτροπές, λόγω προσωπικής ευθύνης της κυρίας Προέδρου –µε τον τρόπο που διαχειρίστηκε το θέµα- είχε µία αρνητική εξέλιξη, η οποία όµως δεν
έχει να κάνει µόνο µε τα εντός του Κοινοβουλίου. Δεν είναι ούτε
διαδικαστικό ούτε νοµικίστικο ούτε προσωπικό το θέµα. Διότι
µπορεί πράγµατι, όπως είπα, η κυρία Πρόεδρος να έχει κουραστεί -δουλεύει πολλές ώρες- και να χρειάζεται να ξεκουράζεται.
Δεν ήταν, όµως, αυτό. Το θέµα ήταν βαθύτατα πολιτικό, δεδοµένου ότι η οµόθυµη απόφαση του Κοινοβουλίου συνδέθηκε µε τη
διαπραγµάτευση. Και αυτό ήταν κάτι που σε εµένα τουλάχιστον
προσωπικά έδωσε την εντύπωση ότι η κυρία Πρόεδρος ήθελε να
το σαµποτάρει, πράγµα που κατάφερε.
Από εκεί και πέρα, όπως σας είπα, δεν είναι µόνο θέµα προσωπικό, αλλά και θέµα της πλειοψηφίας που έχει προτείνει την
κυρία Πρόεδρο να δει το θέµα της λειτουργίας του Κοινοβουλίου. Δεν έχω να πω κάτι άλλο επ’ αυτού, όπως και δεν υπάρχει
και καµµία άλλη διένεξη µε το πρόσωπο και τις αντικανονικές διαδικασίες πάντα.
Κύριε Πρόεδρε, θεωρώ ότι η δηµιουργική συζήτηση που έγινε
στις επιτροπές ανέδειξε δύο µεγάλα θέµατα. Το ένα είναι το µέγεθος του προβλήµατος και το βάθος του προβλήµατος και το
άλλο είναι η ανάγκη να υπάρξει συνέργεια, συνεργασία και συνευθύνη της πολιτείας και της κοινωνίας των πολιτών και όλων
των φορέων που µε τις αποφάσεις τους παίζουν σηµαντικό ρόλο
για τον τόπο προκειµένου να έχουµε τη µεγαλύτερη αποτελε-
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σµατικότητα.
Οι φορείς εξέφρασαν τη βαθύτατη πεποίθησή τους ότι αν
υπάρχει αυτή η συνεργασία τότε τα πράγµατα θα είναι καλύτερα.
Κι αυτό πρέπει να επιδιώξουµε. Αυτό για να επιτευχθεί θα πρέπει
να υπάρχει και πολιτική συνεννόηση. Αν δεν υπάρχει πολιτική και
κοµµατική συνεννόηση και στο Κοινοβούλιο τότε θα ζητάµε από
την κοινωνία να συναινέσει και να έχει συνέργεια µε κάποιους
που δεν µπορούν να συνεννοηθούν µεταξύ τους.
Θα µου πείτε: «Μα, θα πρέπει να υπάρχει οµοφωνία;» Όχι βεβαίως. Διότι ο καθένας έχει διαφορετική ιδεολογική και πολιτική
αφετηρία και διαφέρουν οι απόψεις τους. Όµως, καταλήγουµε
σε κάτι που έχει ένα συγκεκριµένο στόχο και σκοπό. Συµφωνούµε σε αυτό και συνδράµουµε όλοι στην προσπάθεια, ιδιαίτερα όταν τα πράγµατα αφορούν συµπολίτες µας, ανθρώπους
που βιώνουν την ακραία φτώχεια.
Κοιτάξτε, το θέµα είναι και ευρωπαϊκό. Η Ευρώπη πραγµατικά
κλυδωνίζεται. Ανέφερα παραδείγµατα: για τα µετρό, κάτω από
τις γέφυρες. Ανέφερα προβλήµατα που υπάρχουν σε όλη την Ευρώπη, προβλήµατα που έχουν να κάνουν µε ανθρώπους που βιώνουν τη φτώχεια.
Το ευρωπαϊκό κεκτηµένο έχει τεθεί ουσιαστικά υπό αµφισβήτηση. Θα πρέπει να αποδείξει η Ευρώπη µε τις αποφάσεις και τις
πολιτικές της ότι µπορεί να αναθεωρεί και να αναβαθµίζει τις πολιτικές της, κυρίως όσες αφορούν το κοινωνικό κράτος, ούτως
ώστε να µπορεί να ανταποκριθεί στην καινούργια πραγµατικότητα.
Η βασική αρχή που υποστηρίζουµε εµείς το ΠΑΣΟΚ, το Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόµµα είναι ότι η οικονοµική ανάκαµψη, η οικονοµική πολιτική γενικότερα, η προοπτική της ανάπτυξης θα
πρέπει να είναι άµεσα συνδεδεµένη µε την κοινωνική πρόοδο.
Θα πρέπει η οικονοµική ανάκαµψη και η απασχόληση να είναι οι
δύο πλευρές του ιδίου νοµίσµατος. Θα πρέπει η ανάπτυξη και η
κοινωνική πολιτική να είναι άµεσα συνδεδεµένες και αλληλοτροφοδοτούµενες.
Η ανάπτυξη µπορεί να µας δώσει ισχυρό κοινωνικό κράτος και
ένα ισχυρό κοινωνικό κράτος µπορεί να ανατροφοδοτεί την ανάπτυξη γιατί η κοινωνική συνοχή είναι προϋπόθεση. Καθίσταται
προϋπόθεση από ένα σηµείο και µετά. Αυτό έχει να κάνει µε το
σύνολο της Ευρώπης και έχει να κάνει µε τη χώρα µας και ιδιαίτερα τούτη την περίοδο που βιώνουµε την κρίση στις µεγαλύτερές της διαστάσεις.
Έχουµε µιλήσει πολλές φορές για τη διαφορά του 2010 µε το
2015. Υπάρχουν δύο πραγµατικότητες. Υπάρχει µια οικονοµική
πραγµατικότητα για τα δηµόσια οικονοµικά, γι’ αυτό που λέµε
«κράτος», που είναι τελείως διαφορετική από ό,τι ήταν το 2010.
Το 2010 µιλούσαµε και διαφωνούσαµε για το αν είναι το ετήσιο
έλλειµµα 36 δισεκατοµµύρια ή 34 δισεκατοµµύρια και το 2015
διαφωνούµε για το ύψος του πλεονάσµατος. Είναι µία τεράστια
διαφορά. Όµως αυτό για να επιτευχθεί, είχε κοινωνικό κόστος
και το κοινωνικό κόστος µετακυλήθηκε κυρίως στους πλέον αδύναµους.
Αυτήν τη δεύτερη πραγµατικότητα των πλέον αδύναµων καλείται άµεσα –είχε κληθεί και χθες- να αντιµετωπίσει η πολιτεία.
Αυτό θα το κάνει µε δύο τρόπους: άµεσα µε άµεσες παρεµβάσεις σε ένα σύστηµα κοινωνικής προστασίας που θα δράσει
άµεσα και βέβαια µε τη µεσοπρόθεσµη πολιτική σύνδεσης της
προοπτικής της οικονοµικής ανάκαµψης και ανάπτυξης µε τη δηµιουργία ενός νέου κοινωνικού κράτους.
Πρέπει να πω εδώ ότι στο δηµόσιο διάλογο έχουν εκφραστεί
απόψεις για τις µεταρρυθµίσεις πάρα πολλές. Υπάρχουν αυτοί
που λένε ότι τίποτα δεν πρέπει να αλλάξει γιατί όλα λειτουργούσαν καλά και το µόνο που πρέπει να γίνει είναι να έχουµε καλύτερους καταλόγους παροχών. Μόνο που αυτά τα λένε όταν είναι
στην Αντιπολίτευση και όταν βρίσκονται στην Κυβέρνηση, κατανοούν και λένε «ε, δεν µπορούµε να τα κάνουµε τώρα, θα κάνουµε το 10%». Έτσι οι τριακόσιες χιλιάδες γίνονται τριάντα.
Αυτή είναι η µία άποψη. Υπάρχει µια άλλη άποψη, στον αντίποδα αυτής, που λέει ότι θα πρέπει µε οριζόντιες δηµοσιονοµικές
περικοπές να εξοικονοµούµε χρήµατα, αυτά τα οποία µπορούν
να αξιοποιηθούν και για τη δηµοσιονοµική προσαρµογή, αλλά πιθανόν και για την αντιµετώπιση προβληµάτων που αφορούν την
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κοινωνία.
Και οι δύο απόψεις είναι βαθύτατα συντηρητικές. Και οι δύο
απόψεις ποντάρουν στο θυµικό. Η µία ποντάρει στο θυµικό του
πολίτη, ο οποίος βλέπει επιφυλακτικά οποιαδήποτε µεταρρύθµιση, µετά βεβαίως από τη νόθευση της έννοιας «µεταρρύθµιση»,
η οποία έχει υποστεί πάρα πολλές κακώσεις όλο το προηγούµενο διάστηµα, και η άλλη ποντάρει σε αυτούς που θεωρούν ότι
δεν θα πρέπει να υπάρχουν κοινωνικές µεταβιβάσεις και δεν θα
πρέπει ο φόρος που πληρώνουν να αξιοποιείται για τη στήριξη
των αδύναµων.
Πρέπει να κατανοήσουµε ότι την άποψη που εκφράζουµε εµείς
και πολλοί άλλοι την έχουν ασπαστεί ανεξάρτητα από ιδεολογικοπολιτική τοποθέτηση. Η άποψη της σοσιαλδηµοκρατίας, ότι το
κοινωνικό κράτος οφείλει να µεταρρυθµίζεται συνεχώς, διαρκώς,
για να µπορεί να ανταποκρίνεται στις αυξηµένες ανάγκες, είναι
αυτή που έχουµε ανάγκη σήµερα και ως Ελλάδα.
Και αυτό δεν µπορεί να γίνει µε επιµέρους µέτρα. Θα πρέπει
να έχουµε ολοκληρωµένο σχέδιο. Γι’ αυτό το ολοκληρωµένο σχέδιο, προσπαθήσαµε -για να µην λέµε ότι τα κάναµε όλα- και φέραµε κοντά όλες τις επιµέρους απόψεις και δηµιουργήσαµε αυτό
που µπορούµε να ονοµάσουµε µια «εθνική πολιτική». Μια εθνική
πολιτική για κοινωνική προστασία που σαφώς πρέπει να έχει οξυγόνο, χρηµατοδότηση, πρέπει να υπάρχει πολιτική βούληση για
να ενεργοποιηθεί. Έχει ενεργοποιηθεί σε µεγάλο βαθµό από το
προηγούµενο διάστηµα. Έπαψαν πια να είναι οι επιµέρους πολιτικές αποσπασµατικά και µεµονωµένα µέτρα.
Αυτά είναι συνδετικά τµήµατα µιας στρατηγικής, η οποία τι
λέει; Λέει ότι λόγω των οξυµένων προβληµάτων που βιώνει ένα
τµήµα του πληθυσµού, το 5-7% που λέµε ότι ανήκει στην ακραία
φτώχεια, θα πρέπει να υπάρχει ειδική πολιτική για αυτόν τον
χώρο.
Το δεύτερο είναι ότι όλοι οι πολίτες που ανήκουν στο ένα τρίτο
περίπου του πληθυσµού θα πρέπει να διασφαλίσουµε ότι θα
έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας, πρόνοιας
και γενικότερα σε υπηρεσίες που βοηθούν το βιοτικό επίπεδο.
Και τρίτο, να δούµε πώς µέσα από τα επιµέρους εθνικά σχέδια
για τα άτοµα µε αναπηρία, για τους αστέγους, για τους Ροµά,
για όλες τις κατηγορίες συµπληρώνουµε ένα σύνολο δράσεων
που πραγµατικά θα φέρουν αποτελέσµατα.
Τα οικογενειακά επιδόµατα, τα νέα επιδόµατα τέκνων σε ποια
πολιτική άραγε εντάσσονται; Αφορούν τις οικογένειες µε παιδιά
του ενός τρίτου του πληθυσµού και εντάσσονται στη στήριξη των
οικογενειών, προκειµένου να αντιµετωπίσουµε την ακραία φτώχεια, αλλά και τη σχετική φτώχεια. Εξακόσιες πενήντα χιλιά- δες
οικογένειες στηρίζονται, οι πιο αδύναµες οικονοµικά του τόπου
µας. Είναι µία βασική πολιτική.
Θα πρέπει να προχωρήσει και ο άλλος άξονας για την ακραία
φτώχεια, µε την πρόταση που έχουµε κάνει για το εγγυηµένο
κοινωνικό εισόδηµα, στο οποίο συµφωνούµε όλοι –διαφωνούµε
ως προς τη διαδικασία και ως προς το ποιος θα το πει δικό του.
Δεν διεκδικούµε ότι το πρωτοείπαµε. Το 1994 κατατέθηκε µία
πρόταση από µία οµάδα Βουλευτών και αργότερα από µία άλλη.
Δεν είναι αυτό το ζήτηµα.
Το ζήτηµα είναι εάν σήµερα είναι αναγκαίο να το υλοποιήσουµε. Εάν αυτό που έχουµε συµφωνήσει µε τους εταίρους µας
-που είναι αυτή η πολιτική- είναι ευκολότερο να υλοποιηθεί, γιατί
υπάρχουν και οι συνέργειες. Το εγγυηµένο κοινωνικό εισόδηµα
δίνει τη δυνατότητα και της οικονοµικής ενίσχυσης και της
παροχής των υπηρεσιών όπως αναφέρονται στα άρθρα 1, 2 και
3, τα οποία ψηφίζουµε, αλλά και της εργασιακής επανένταξης.
Έτσι, λοιπόν, θεωρώ ότι θα πρέπει, ανεξάρτητα από το ότι η
Κυβέρνηση αρνείται να αποδεχτεί αυτήν την τροπολογία την
οποία υποστηρίζουν διάφορα κόµµατα, να ανοίξει µία συζήτηση
µετά. Άλλωστε συµφωνήσαµε µε την αξιολόγηση να πάµε σε µία
ουσίας συζήτηση, ούτως ώστε να δούµε πώς θα εφαρµοστεί.
Θα ήθελα λίγο χρόνο ακόµα, κύριε Πρόεδρε, για κάποιες τροπολογίες και άρθρα, συγκεκριµένα.
Τα άρθρα 1,2,3 τα ψηφίζουµε, παρ’ ότι στο εισοδηµατικό -που
αφορά τους ανθρώπους που θα ενταχθούν- είπαµε να µην συµπεριλαµβάνονται τα επιδόµατα αναπηρίας. Τελικά το έχετε βάλει
µόνο στο άρθρο 3, στα άλλα δύο δεν το βάλατε.
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Τα άρθρα 4 και 5 τα ψηφίζουµε, όπως επίσης ψηφίζουµε και
τα άρθρα που αναφέρονται στις διατάξεις για τη διαφθορά. Παρ’
ότι υπάρχουν επιµέρους διαφωνίες και παρατηρήσεις, τα ψηφίζουµε.
Δεν ψηφίζουµε, όµως, τα άρθρα 16 έως 26. Ιδιαίτερα το άρθρο
που αφορά τη δηµιουργία νέων αναπληρωτών γενικών γραµµατέων, διότι δεν διασφαλίστηκε ότι µειώνεται και δεν αυξάνεται ο
αριθµός. Και βεβαίως δεν ψηφίζουµε το έκτρωµα του εθελοντή,
που δεν είναι εθελοντής, διότι κακοποιεί και την έννοια του «εθελοντή». Ο εθελοντής εάν θέλει, γίνεται δεκτός. Δεν έχει δικαίωµα
να του βάλει βέτο αυτός που θα τον δεχτεί. Αυτή είναι η έννοια
του εθελοντισµού. Εδώ κακοποιείται η έννοια του εθελοντισµού.
Δεν είναι εθελοντής. Πρέπει να βάλετε τουλάχιστον όριο, να µην
βάλετε οδοιπορικά και να πείτε κι από πού θα είναι ασφαλισµένος, γιατί άλλο η ασφάλιση που έχει στη δουλειά του και άλλο
το ατύχηµα που θα συµβεί στο Υπουργείο. Εκεί είναι ανασφάλιστος. Προσέξτε το. Πρόκειται για τη ζωή του. Μην του πείτε να
κάνει ιδιωτική ασφάλιση. Εάν δεν βάλετε αυτές τις ασφαλιστικές
δικλίδες, θα έχετε και οι ίδιοι προβλήµατα. Άρα, λοιπόν, αυτά δεν
τα ψηφίζουµε.
Τώρα, έχουν κατατεθεί τροπολογίες για τις οποίες αξίζει τον
κόπο να πούµε δύο, τρία πράγµατα.
Για την τροπολογία για την Εθνική Γενική Συλλογική Σύµβαση,
είπαµε την άποψή µας πολιτικά, ζητούµε να αναφερθεί σε όλες
τις συλλογικές συµβάσεις που ισχύουν ή ίσχυαν στο πρόσφατο
παρελθόν –εντός τριµήνου δηλαδή- ούτως ώστε να έχουµε µια
ολοκληρωµένη παρέµβαση.
Τη δεύτερη τροπολογία, η οποία αφορά την ιατροφαρµακευτική περίθαλψη, βεβαίως την ψηφίζουµε γιατί συµπληρώνει τις
διατάξεις που ίσχυαν και που ψηφίζουµε ούτως ή άλλως, δηλαδή
τα άρθρα από 27 και µέχρι το τέλος. Όµως έχουµε καταθέσει µία
τροπολογία, που είναι δύο διατάξεις, και λέει ότι όσοι δεν καλύπτονται απ’ όλα αυτά που λέει το συγκεκριµένο άρθρο ή άλλες
εν ισχύ διατάξεις θα καλύπτονται από το βιβλιάριο ανασφάλιστου. Και κάναµε και µία βελτίωση του τι σηµαίνει «βιβλιάριο ανασφάλιστου»: Σηµαίνει πλήρη πρόσβαση στο ΠΕΔΥ, στο ΕΣΥ και
στις υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ.
Έχει κατατεθεί από Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ µία τροπολογία για
το «Σικιαρίδειο», την οποία υποστηρίζουµε εφόσον την κάνει αποδεκτή η Υπουργός. Την υποστηρίζουµε διότι θα σώσει ένα
ίδρυµα. Την είχα επεξεργαστεί κι εγώ, αλλά δεν είχα καταφέρει
να την περπατήσω.
Τώρα, είναι άλλη µία τροπολογία η οποία αφορά τις περιφέρειες και τις συµβάσεις. Αυτή δεν χρειάζεται. Οι συµβάσεις
αυτές, όπως προβλέπεται από τον νόµο, µπορούν να συνάπτονται από τις περιφέρειες βάσει του ν.3852. Αυτή η τροπολογία που
αναφέρει ο κ. Ζαχαριάς, λοιπόν, δεν χρειάζεται. Κάτι άλλο είναι.
Δεν ξέρω τι. Να µας εξηγηθεί.
Επίσης, υπάρχει η τροπολογία που αφορά τους επικουρικούς
και θα ήθελα να κάνω δύο παρατηρήσεις.
Κυρία Υπουργέ, η τροπολογία που έφερε ο κ. Ξανθός καλύπτει
µεν τους επικουρικούς στα νοσοκοµεία -και γιατρούς και προσωπικό βοηθητικό και νοσηλευτικό- δεν αναφέρεται όµως στις µονάδες κοινωνικής φροντίδας. Αν προσθέσουµε και τις µονάδες
κοινωνικής φροντίδας -που έληξαν από τότε που έκλεισε η Βουλή
και µετά και δεν µπορούσε να νοµοθετήσει- δεν θα έχετε πρόβληµα το επόµενο διάστηµα στα κέντρα κοινωνικής πρόνοιας…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Κεγκέρογλου,
σας έχω δώσει τέσσερα λεπτά. Σας παρακαλώ να κλείσετε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΛΕΡΟΓΛΟΥ: Κλείνω, κύριε Πρόεδρε.
Έχει αφαιρεθεί η πληρωµή των εφηµεριών από τον κ. Ξανθό.
Δεν κατάλαβα γιατί τις αφαίρεσε. Είναι κάτι σηµαντικό. Αντιµετωπίζουν πρόβληµα, πράγµατι, τα νοσοκοµεία.
Κύριε Πρόεδρε, θα τοποθετηθούµε επί της ψηφοφορίας στις
υπόλοιπες και ευχαριστώ για την ανοχή. Μου είχε δώσει, βέβαια,
ο κ. Χαϊκάλης τον χρόνο του.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Τον χρόνο σας τον
έδωσα εγώ, γιατί είχατε δίκιο όταν βάλατε τις φωνές. Είδατε,
όταν ηρεµείτε, πόσο ωραιότερα είναι τα πράγµατα. Δεν σας τον
έδωσε ο κ. Χαϊκάλης.
Καθώς αναφερθήκατε στην κ. Φωτίου, θέλω να τη συγχαρώ,
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να της δώσω τα προσωπικά συγχαρητήρια του Προεδρεύοντος
γιατί δεν έλειψε ούτε λεπτό µέσα από την Αίθουσα. Από εκεί και
πέρα, τι να σας απαντήσει η κ. Φωτίου; Ο κ. Ξανθός έπρεπε να
ήταν εκεί. Η Πρόεδρος αυτό είπε, ότι όσοι Υπουργοί έχουν καταθέσει υπουργικές τροπολογίες να είναι παρόντες για να απαντήσουν τι αποδέχονται και τι δεν αποδέχονται. Η κ. Φωτίου δεν
µπορεί να απαντήσει.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΛΕΡΟΓΛΟΥ: Και για τη ΝΕΡΙΤ δεν ήρθε ο
Υπουργός Επικρατείας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Πιστεύω ότι το βράδυ
αργά θα είναι εδώ οι Υπουργοί και θα πάρετε και απαντήσεις.
Πάντως, εύγε στην κ. Φωτίου.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ για
τα καλά σας λόγια. Καθήκον µας είναι να είµαστε εδώ συνέχεια.
Θα σας πω αργότερα πόσες κάνουµε αποδεκτές. Δεν χρειάζεται
να είναι κανείς άλλος. Μην ανησυχείτε.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Δεν εννοούσα αυτό.
Το αποδεκτό έχει γίνει για την τροπολογία. Το αν θα επεκταθεί
και στις δοµές που είπε δεν µπορείτε εσείς να δώσετε απάντηση.
Γράψτε το, όµως, ώστε να τον ενηµερώσετε, µέχρι να έρθει η
ώρα της ψηφοφορίας.
Μπαίνουµε τώρα στους συναδέλφους οµιλητές. Πρώτος οµιλητής είναι ο κ. Αθανασίου.
Ορίστε, κύριε Αθανασίου, έχετε τον λόγο, είτε από τη θέση
σας είτε από το Βήµα.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Εγώ λόγω χρόνου θα αναφερθώ µόνο στο δεύτερο κεφάλαιο.
Πριν αναφερθώ σε αυτό, θα ήθελα να υπενθυµίσω στην κυρία
Πρόεδρο της Βουλής, την κ. Κωνσταντοπούλου –δεν είναι εδώ
τώρα, θα ήθελα να ήταν εδώ- να ρίξει µία µατιά ξανά στο άρθρο
11 του Κανονισµού της Βουλής, στο οποίο διαγράφονται αυστηρώς οι αρµοδιότητες που έχει ο Πρόεδρος της Βουλής. Εάν ο
Πρόεδρος της Βουλής θέλει να κάνει παρατηρήσεις, σχόλια, ειρωνείες ή να προωθεί το κυβερνητικό έργο ή να παίρνει θέση σε
αυτό, πρέπει να εγκαταλείπει την Έδρα και να κατεβαίνει στα
έδρανα των Βουλευτών.
Θα ήθελα να προσέξετε λίγο το δεύτερο κεφάλαιο που θα αναπτύξω, από απόψεως δικαιοπολιτικής και νοµοτεχνικής, γιατί έχει
µεγάλη σηµασία.
Με το σχέδιο, λοιπόν, νόµου όσον αφορά το δεύτερο κεφάλαιο, επιδιώκεται να δηµιουργηθεί ένα συγκεντρωτικό κυβερνητικό όργανο, το οποίο θα κατευθύνει, θα προγραµµατίζει, θα
σχεδιάζει και θα συντονίζει τις ενέργειες όλων των υπηρεσιακών
φορέων και των ανεξαρτήτων αρχών στο πλαίσιο του σχεδίου
καταπολέµησης της διαφθοράς. Με λίγα λόγια, επιχειρείται ένας
έλεγχος των πάντων από την Κυβέρνηση και ειδικά από τον Γενικό Γραµµατέα Καταπολέµησης της Διαφθοράς. Συνεπώς και
συστάσεις θα γίνονται και εντολές θα δίνονται για το πώς, πότε
και τι πρέπει να πράξουν ή να µην πράξουν τα όργανα αυτά.
Έτσι οδηγούµεθα σε επικίνδυνες ατραπούς, αφού θα υπάρχει
δυνατότητα ποιοι να ελέγχονται και ποιοι όχι. Καταλύεται, δηλαδή, η λειτουργική αρµοδιότητα των υφισταµένων ελεγκτικών
και καταδιωκτικών µηχανισµών.
Μάλιστα δε είναι υποχρεωµένα τα ανεξάρτητα αυτά όργανα,
ειδικά τα ανεξάρτητα όργανα, οι ανεξάρτητες αρχές, να εντάσσουν τη δράση τους στα σχέδια συντονισµένων ενεργειών, τα
οποία θα εκπονεί η Γενική Γραµµατεία Καταπολέµησης της Διαφθοράς και επιπλέον είναι υποχρεωµένα να δέχονται να εποπτεύεται η δράση τους από τη Γενική Γραµµατεία. Αναφέροµαι
στο άρθρο 12, παράγραφος 1β’ του νοµοσχεδίου και παρακαλώ
να το δείτε.
Ακούστε γιατί το κάνουν αυτό. Διαβάζω την εισηγητική έκθεση:
«Αυτό γίνεται για την επίτευξη οµοιοµορφίας των µεθόδων και
της πρακτικής». Δηλαδή, όλοι οι ελεγκτικοί µηχανισµοί, οι φορείς
θα περιµένουν εντολές για το πώς και πότε πρέπει να ενεργήσουν. Μα, όλες οι περιπτώσεις δεν είναι ίδιες. Άλλες είναι οι παραβάσεις που γίνονται στον τελωνειακό χώρο, στον τελωνειακό
κώδικα. Άλλες είναι οι παραβάσεις που ενδεχοµένως γίνονται
από τις ανώνυµες εταιρείες, των οποίων τη µορφή έχουν τα µέσα
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µαζικής ενηµέρωσης. Λειτουργούν, όπως ξέρετε, µε µορφή ανωνύµων εταιρειών, δηλαδή νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου.
Άλλες είναι οι παραβάσεις στα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου. Άλλες είναι οι παραβάσεις των ΟΤΑ, των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Άλλες, βεβαίως, είναι οι απάτες που γίνονται σε βάρος των οικονοµικών συµφερόντων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και υπάρχουν ιδιαιτερότητες και στις παραβάσεις και
στην αντιµετώπιση.
Έτσι, οι πάντες µετατρέπονται σε διοικητικά όργανα, υπαγόµενα στη διοίκηση. Ανακύπτει τώρα ένα βασικό ερώτηµα: Ποιος
θα ελέγχει τις επιταγές της διοίκησης, τα σχέδια της διοίκησης,
όταν αυτές είναι άσχετες µε την άσκηση των λειτουργικών αρµοδιοτήτων των φορέων αυτών;
Είπα και στην επιτροπή, όταν συζητούσαµε, ότι δεν αναφέροµαι ειδικά στον Υπουργό Επικρατείας, τον κ. Νικολούδη, τον οποίο γνωρίζουµε και η πορεία του είναι γνωστή και δεν υπάρχει
περίπτωση να ανεχθεί ο ίδιος να γίνει οποιαδήποτε συνταγµατική
παράβαση ή ζήτηµα, το οποίο θα θέτει εν αµφιβόλω τη λειτουργική αρµοδιότητα των οργάνων αυτών. Αλλά γενικώς ως νοµοσχέδιο οφείλω να το πω.
Τώρα θα ήθελα να αναφερθώ στα άρθρα και το κάνω αυτό,
κύριε Πρόεδρε, διότι, όπως ξέρετε, ήµουν o τελευταίος οµιλητής
χθες. Ήταν να µιλήσω επί της αρχής χθες και δεν το προλάβαµε.
Σήµερα ήµουν πρώτος, αλλά λόγω των εργασιών της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του κόµµατός µας δεν µπόρεσα να είµαι εµπροθέσµως εδώ.
Στο άρθρο 10, όπως το τροποποίησε δύο φορές ο κύριος Υπουργός, ήταν σωστή η παρέµβασή του και βέβαια δεν θέτουµε
θέµα αντισυνταγµατικότητας, αφού µπήκε ο επιθετικός προσδιορισµός «διοικητικοί» φορείς. Συνεπώς, όπως είπα, δεν τρέχει
λόγος αντισυνταγµατικότητας, αφού έγινε αντιληπτό ότι οι εισαγγελικοί λειτουργοί κατά την άσκηση των καθηκόντων τους
δεν είναι νοητό να υπάγονται στην ιεραρχική δοµή της διοίκησης.
Είχα πει όµως ότι θα έπρεπε το «διοικητικός» ως προσδιορισµός να µπει και στα άλλα άρθρα όπου κάνουν αναφορά στους
φορείς οι οποίοι είναι οι ελεγκτικοί µηχανισµοί κατά της διαφθοράς, στο 7.α, στο 7.δ και βεβαίως και στο 8. Το ίδιο ισχύει και για
το άρθρο 9. Τα είπα στον κ. Νικολούδη, που τώρα δεν είναι εδώ,
αλλά φαντάζοµαι θα έρθει και θα δει τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, είναι αρκετά σοβαρά αυτά που θέλω να πω.
Εν πάση περιπτώσει, δείτε τώρα τι πρόβληµα µπορεί να δηµιουργηθεί. Τι λέει το άρθρο 10; Προσέξτε: «Η Γενική Γραµµατεία
εκπονεί προγράµµατα συντονισµένης δράσης για την καταπολέµηση της διαφθοράς». Δείτε τώρα τη σύγχυση η οποία δηµιουργείται διαβάζοντας και το άρθρο 12: «Ο Υπουργός Επικρατείας
-τώρα αλλάζει το ρήµα «εκπονεί προγράµµατα»- καταρτίζει συντονισµένα προγράµµατα». Συνεπώς εδώ έχουµε µια ταύτιση. Αλλάζει το ρήµα. Ποιος θα τα κάνει και σε ποιους θα απευθύνεται;
Εξάλλου, ας δούµε αν υπάρχει διαφορά, όπως αναφέρεται στο
νοµοσχέδιο µεταξύ φορέων, ελεγκτικών µηχανισµών, ελεγκτικών
σωµάτων, διωκτικών µηχανισµών και υπηρεσιών. Υπάρχει, δηλαδή, µια επανάληψη του ιδίου όρου µε διαφορετικά ονόµατα.
Δεν βλέπω να υπάρχει διαφορά εννοιολογική.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Δεν έχω χρόνο να το αναπτύξω, αλλά θα σας παρακαλούσα
να δείτε το άρθρο 7 παράγραφος 1α, το άρθρο 7 παράγραφος
1δ, το άρθρο 10, το άρθρο 11, το άρθρο 12 παράγραφος 1α και
βεβαίως την εισηγητική έκθεση, η οποία δεν αναφέρει καθόλου
για τα σώµατα και γίνεται λόγος µόνο για φορείς. Αυτό σηµαίνει
ότι θα υπάρχει σύγχυση των εφαρµοστών των διατάξεων αυτών
ανάλογα σε ποια υπηρεσία είναι και πότε θα µπορούν να δίνουν
οδηγίες και να ελέγχουν αυτούς που πρέπει να ελεγχθούν.
Δύο λόγια, κύριε Πρόεδρε, για τον συντονιστή. Είπε εδώ και ο
κ. Νικολούδης ότι µε τη ρύθµιση αυτή δεν κάνουµε ασκήσεις
προσκόπων και ο κ. Φαµέλλος είπε ότι ρίζωσε η διαφθορά. Αυτό
είναι τεράστιο λάθος και αδικία. Σας πληροφορώ ότι την τελευταία διετία µε τα νοµοθετήµατα που πήραµε και την κακουργιοποίηση των πληµµεληµάτων των κυβερνώντων, αλλά και όλο το
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φάσµα του δικαίου, όπως το ρυθµίσαµε, σε συνδυασµό µε τον
Συντονιστή Διαφθοράς, η χώρα µας στη διεθνή κατάταξη της
διαφθοράς ανέβηκε είκοσι πέντε ολόκληρες θέσεις, δεκατέσσερις θέσεις το 2013 και έντεκα θέσεις το 2014. Παραλάβαµε την
Ελλάδα πολύ χαµηλά και την πήγαµε ψηλά. Και απορώ και το
είπε και ο Πρωθυπουργός ότι τα µέτρα είναι, λέει, για να χτυπήσουµε τη διαφθορά. Μα, αυτό κάναµε και αυτό οφείλεται και
στον Υπουργό Επικρατείας, ο οποίος είναι για την καταπολέµηση
του βρώµικου χρήµατος και στο Συντονιστή κατά της Διαφθοράς. Δεν βλέπω τον λόγο, λοιπόν, γιατί να υπάρχουν αυτές οι εκφράσεις οι οποίες δηµιουργούν µόνο εντυπώσεις.
Είναι µεγάλο πρόβληµα, το είπα και προχθές, το αν µπορεί να
καταργηθεί ο Συντονιστής Διαφθοράς. Προβλέπεται, όπως σας
είπα, από τη Σύµβαση των Ηνωµένων Εθνών, το είπε και ο κ. Μητσοτάκης προχθές. Σας το λέω και εγώ, λοιπόν, ότι η Σύµβαση
των Ηνωµένων Εθνών κατά της διαφθοράς κυρώθηκε µε το ν.
3666/2008. Τον νόµο για το συντονιστή είχα την τιµή να είµαι
ένας από αυτούς που τον επεξεργάστηκαν και προβλέπει και καταστολή και πρόληψη. Το νοµοθέτηµα αυτό πρόληψη δεν προβλέπει και αυτή είναι µία βασική αρχή.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Εξάλλου, κύριε Βούτση, θα ήθελα να πω το εξής και ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε. Στον οδικό χάρτη για την τεχνική βοήθεια
προς την Ελλάδα στον τοµέα για την αντιµετώπιση της διαφθοράς το 2012 αναγνωρίστηκαν ως προτεραιότητες η καθιέρωση
µιας συνολικής στρατηγικής για τη διαφθορά και η ενίσχυση του
συντονισµού τους µέσω ενός ενιαίου συντονιστή, δηλαδή ενός
ανεξαρτήτου σώµατος.
Τέλος, σύµφωνα µε τις υποδείξεις της οµάδας δράσης για την
Ελλάδα, τον Μάιο του 2014, ο εθνικός συντονιστής απολαύει
ανεξαρτησίας στην άσκηση των καθηκόντων του. Ποια θα είναι
η ανεξαρτησία της Γενικής Γραµµατείας κατά της Διαφθοράς,
αφού θα είναι ένα κυβερνητικό όργανο; Οι µηχανισµοί ελέγχου
πρέπει να είναι ανεξάρτητοι και πέρα από το κυβερνητικό έργο.
Αυτή είναι η πραγµατικότητα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Υπουργέ, σας
παρακαλώ, ολοκληρώστε.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Ολοκληρώνω κύριε Πρόεδρε, µε
το εξής, που είναι βασικό. Αποτελεί όµως και µονοµερή αθέτηση
της συµφωνίας που επετεύχθη πρόσφατα µε τους «θεσµούς»,
όπως λέµε τώρα την τρόικα.
Σχετικά µε αυτό θα ήθελα να πω ότι η τρόικα είναι οι εκπρόσωποι των θεσµών. Οι θεσµοί είναι τρεις: Η Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα, το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο και η Κοµισιόν. Δεν έρχεται το κτήριο της Κοµισιόν εδώ ή της Τράπεζας της Ευρώπης
για να συνδιαλλαγούν. Έρχονται διά των εκπροσώπων τους, που
είναι οι τρεις εκπρόσωποι της τρόικας που έχουν έρθει.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Είπε ο Πρόεδρος της Κυβέρνησης ότι παίρναµε εντολές από
αυτούς. Τον προκάλεσα να κατονοµάσει µια περίπτωση. Ουδεµία
περίπτωση υπάρχει. Αντίθετα, είχαµε βάλει κόκκινες γραµµές, οι
οποίες δεν ξεπεράστηκαν ποτέ.
Μάλιστα, διερωτώµαι τι θα κάνετε µε τα τεχνικά κλιµάκια που
θα έρθουν. Τα τεχνικά κλιµάκια δεν είναι τίποτε άλλο, παρά η
υλοποίηση των συµφωνηθέντων µεταξύ της τρόικας, των θεσµών
-όπως τους λέτε τώρα– και της ελληνικής Κυβέρνησης.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει παρατεταµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Σας παρακαλώ να µε
διευκολύνετε. Δεν µου αρέσει να διακόπτω. Συµφωνήσαµε να µιλήσετε έξι λεπτά. Ή τηρούµε τον χρόνο και µιλάνε όλοι οι συνάδελφοι ή πείτε µου να το ακυρώσω.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Έχετε δίκιο, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Έχω δίκιο, αλλά πού
να το βρω;
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Το βρίσκετε τώρα! Τελειώνω
λοιπόν. Θέλω µόνο να διαβάσω αυτό που έστειλε ο κ. Βαρουφάκης. Θα το πεις εσύ, Κυριάκο, αυτό;
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Ναι.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Λοιπόν, θα το πει ο κ. Μητσοτάκης, το τι λέει το e-mail του κ. Βαρουφάκη, όσον αφορά το ζήτηµα του Εθνικού Συντονιστή Διαφθοράς, γιατί πρέπει να είναι
ένα ανεξάρτητο όργανο.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Μητσοτάκη,
έχετε τον λόγο.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Βλέπετε τον απόλυτο βαθµό οργάνωσης της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας, στην οποία υπάρχει φυσική
συνέχεια µεταξύ των οµιλητών.
Πριν έρθω στα θέµατα του νοµοσχεδίου, θα ήθελα και εγώ,
κύριε Πρόεδρε, να κάνω µια σύντοµη αναφορά σε αυτά που συνέβησαν στην Αίθουσα πριν από λίγες ώρες.
Συνέβησαν δύο πράγµατα, τα οποία εγώ, παρ’ ότι είµαι έντεκα
χρόνια Βουλευτής, δεν έχω ξαναδεί και ελπίζω να µην επαναληφθούν στο µέλλον: Πρώτον, η χρήση από την Πρόεδρο µιας διάταξης του Κανονισµού της Βουλής, η οποία επιτρέπει πράγµατι
στον Πρόεδρο να ζητήσει ονοµαστική ψηφοφορία. Υπάρχει αυτή
η πρόβλεψη, πλην όµως εδώ η Πρόεδρος της Βουλής έκανε
χρήση της διάταξης, αφού διαπιστώθηκε ότι δεν ήταν παρόντες
οι Βουλευτές της Χρυσής Αυγής, ώστε να διεξαχθεί ονοµαστική
ψηφοφορία. Αυτό είναι κάτι που δυστυχώς δεν έχει ξαναγίνει.
Δεν µου έκανε όµως εντύπωση, διότι οι εκλεκτικές συγγένειες
της Προέδρου της Βουλής µε την Χρυσή Αυγή προφανώς είναι
γνωστές σε όλους µας και δυστυχώς επιβεβαιώνονται για άλλη
µία φορά.
Το δεύτερο πρωτοφανές, το οποίο συνέβη, είναι ότι ολοκληρώθηκε η συζήτηση επί της αρχής –ακούστε τα, κύριοι συνάδελφοι, ειδικά εσείς οι νεώτεροι- χωρίς να έχει δοθεί ο λόγος στον
Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης.
Ειδικά, εάν λάβει κανείς υπ’ όψιν το γεγονός ότι συµµετείχε στη
συζήτηση ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, είθισται πάντα στον Πρωθυπουργό να απαντά είτε ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης ή, εάν απουσιάζει, ο
Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος.
Αυτό δεν συνέβη εδώ. Δεν ξέρω εάν ήθελε η κυρία Πρόεδρος
της Βουλής να προστατεύσει τον κ. Τσίπρα από τον αντίλογο,
τον οποίο θα πρότασσε η Νέα Δηµοκρατία. Αυτήν την εντύπωση
δίνετε! Δεν πειράζει, τα ακούτε µε λίγη καθυστέρηση.
Παρά ταύτα, φοβάµαι ότι τέτοιες πρακτικές δεν τιµούν µια
Πρόεδρο η οποία εξελέγη µε µεγάλη πλειοψηφία, παρ’ ότι –λυπάµαι που θα το πω- είχε βεβαρηµένο παρελθόν ως Βουλευτής
ως προς τη µη τήρηση του Κανονισµού της Βουλής.
Την εµπιστευθήκαµε και εµείς ως Νέα Δηµοκρατία. Εύχοµαι
να µην διαψεύσει την εµπιστοσύνη µε την οποία την έχουµε περιβάλει. Πάντως, δεν έχει κάνει καλή αρχή.
Έρχοµαι τώρα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι και κύριοι Υπουργοί, στα θέµατα του νοµοσχεδίου. Κατ’ αρχάς χαιρετίζω την παρουσία του Πρωθυπουργού, πενήντα µέρες µετά την ορκωµοσία
της Κυβέρνησης, στο πρώτο νοµοσχέδιο το οποίο φέρνει η νέα
Κυβέρνηση στη Βουλή. Προφανώς, ο Πρωθυπουργός αισθάνθηκε την ανάγκη να έρθει εδώ πέρα και να µας εξηγήσει πώς η
Κυβέρνηση απολαµβάνει απόλυτης νοµοθετικής ελευθερίας και
πώς είναι σε θέση να υλοποιεί το πρόγραµµά της, χωρίς να δέχεται υποδείξεις ή παροτρύνσεις από τους πιστωτές.
Για να δούµε, λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αν αυτό
είναι πραγµατικά αλήθεια. Εάν η Κυβέρνηση, κύριε Υπουργέ, είχε
σπεύσει να φέρει στη Βουλή την επέκταση του προγράµµατος
χρηµατοδότησης της χώρας, ενδεχοµένως όλοι θα γνωρίζαµε
καλύτερα τι είναι αυτό το οποίο έχει πραγµατικά συµφωνηθεί µεταξύ της Κυβέρνησης και των πιστωτών της.
Το ένα βέβαιο το οποίο έχει συµφωνηθεί, στο ανακοινωθέν το
οποίο εκδόθηκε από το Eurogroup µε ηµεροµηνία 20 Φεβρουαρίου, κύριε Βούτση -και το οποίο υπέγραψε και συµφώνησε ο κ.
Βαρουφάκης- είναι ότι η ελληνική Κυβέρνηση δεν θα προβεί σε
µονοµερείς ενέργειες και δεν θα αναθεωρήσει προηγούµενες µεταρρυθµιστικές δράσεις που είχαν υλοποιηθεί από την προηγούµενη κυβέρνηση, όπως αυτό, κύριε Υπουργέ, θα αξιολογηθεί από
τους θεσµούς «as assessed by the institutions». Το καταθέτω για
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τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Κυριάκος Μητσοτάκης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Για να γνωρίζετε, κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, τι είναι αυτό
στο οποίο συµφώνησε ο Υπουργός Οικονοµικών. Η αξιολόγηση
του τι συνιστά µονοµερή ενέργεια δεν γίνεται από την ελληνική
Κυβέρνηση, γίνεται από τους θεσµούς. Αυτό συµφωνήθηκε.
Το αν εµείς επιλέγουµε εδώ πέρα να παράσχουµε στήριξη σε
ένα νοµοσχέδιο το οποίο κινείται στη σωστή κατεύθυνση είναι
άλλη υπόθεση. Εµείς το κάνουµε και το κάνουµε για λόγους τους
οποίους εξήγησε ο εισηγητής µας. Αυτό, όµως, το οποίο υπογράψατε, κύριε Υπουργέ, ως ελληνική Κυβέρνηση, δεν λέει αυτό.
Και καλά τώρα, είµαστε στα εύκολα. Όµως, τι θα γίνει, όταν
θα κληθείτε να υλοποιήσετε πιο δύσκολες µεταρρυθµίσεις; Σε
αντιστοιχία µε αυτά τα οποία είπε ο κ. Βαρουφάκης, εκεί τι θα
επικρατήσει, η προεκλογική σας ρητορική ή αυτά τα οποία λέτε
κατ’ ιδίαν στους θεσµούς;
Και για να διευκολύνω την Κυβέρνηση και τους Βουλευτές της
Συµπολίτευσης, οι οποίοι φαντάζοµαι ότι έχουν ένα ενδιαφέρον
να γνωρίζουν τι ακριβώς είναι αυτό το οποίο υπέγραψε ο κ. Βαρουφάκης πριν από ένα µήνα, θα ήθελα να καταθέσω για τα Πρακτικά –όποιος ενδιαφέρεται µπορεί να το αναζητήσει- το σχέδιο
της επέκτασης της συµφωνίας, όπως αυτό διέρρευσε –και το τονίζω αυτό, κύριε Υπουργέ, προς αποφυγή παρεξηγήσεων- στον
Τύπο.
Το σχέδιο αυτό, λοιπόν, προβλέπει επέκταση της συµφωνίας
χρηµατοπιστωτικής σταθερότητας για τέσσερις µήνες, διέπεται
από το αγγλικό δίκαιο και προφανώς οι όποιες διαφορές λύνονται στα δικαστήρια του Λουξεµβούργου. Και θα ήθελα πραγµατικά από την Κυβέρνηση να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει εάν το
σχέδιο αυτό είναι το τελικό σχέδιο, το οποίο υπεγράφη από την
ελληνική Κυβέρνηση ή όχι.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Κυριάκος Μητσοτάκης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Τι φοβάστε, κύριε Βούτση και δεν φέρνετε τη συµφωνία στη
Βουλή; Πώς είναι δυνατόν η συµφωνία επέκτασης να ψηφίζεται
από άλλα Κοινοβούλια και εδώ πέρα να µη συζητείται; Επί ποιας
συµφωνίας, αλήθεια, συζητάµε και πώς µπορούµε πραγµατικά
να γνωρίζουµε εµείς ποια είναι η επίσηµη θέση της ελληνικής Κυβέρνησης και ποιες είναι οι δεσµεύσεις τις οποίες έχει αναλάβει,
όταν δεν συζητούµε εδώ στη Βουλή επί της συµφωνίας, την
οποία εσείς οι ίδιοι υπογράψατε;
Και αναρωτιέµαι: Με τι νοµική εξουσιοδότηση ο υπουργός Οικονοµικών επιστρέφει 11 δισεκατοµµύρια από το Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας, τον EFSF, χωρίς η συµφωνία να
έχει κυρωθεί από τη Βουλή; Πώς ακριβώς συµβαίνει αυτό νοµικά;
Θα ήθελα πραγµατικά να µου το εξηγήσετε.
Κύριοι συνάδελφοι, φοβάµαι ότι είστε απελπιστικά εγκλωβισµένοι στην προεκλογική σας ρητορική. Δεν µπορείτε ούτε τη
ρήξη να δροµολογήσετε, την οποία προφανώς όλοι απευχόµαστε, ούτε να κάνετε ένα βήµα προς έναν έντιµο και απαραίτητο
συµβιβασµό.
Και την ίδια ώρα που, δυστυχώς, συµβαίνουν όλα αυτά, η
πραγµατική οικονοµία παραλύει, η ανεργία αυξάνεται, οι εξαγωγικές επιχειρήσεις αδυνατούν να χρηµατοδοτήσουν τις εξαγωγές τους και εµείς εδώ πέρα συζητάµε για λέξεις, για βαφτίσια,
για το αν η τρόικα θα ονοµαστεί «θεσµοί» και αν πρέπει ή δεν
πρέπει να συναντιόµαστε µε τα τεχνικά κλιµάκια και πού.
Παίζεται ένα κρυφτούλι µε τις λέξεις από τον κύριο Πρωθυπουργό και την Κυβέρνηση, το οποίο παραγνωρίζει ότι σήµερα
η ελληνική οικονοµία είναι σε µια τραγική κατάσταση και πραγµατικά προβλήµατα, δυστυχώς, δεν µπορείτε να λύσετε.
Άρα -και κλείνω µε αυτό- πριν συζητήσετε για το συγκεκριµένο
αυτό νοµοσχέδιο οφείλατε να φέρετε στη Βουλή προς συζήτηση
και προς κύρωση, κατά τη νοµική µου άποψη, τη συµφωνία την
οποία υπογράψατε, έτσι ώστε να γνωρίζουµε πραγµατικά αν
αυτά τα οποία λέτε εδώ πέρα στο εσωτερικό σας ακροατήριο
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είναι συµβατά µε αυτά τα οποία η Κυβέρνησή σας διά του κ. Βαρουφάκη έχει υπογράψει στο εξωτερικό.
Ευχαριστώ για την ανοχή σας, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Η κυρία Πρόεδρος
της Βουλής κάθεται στα έδρανα. Έχει ζητήσει τον λόγο και θα
τον πάρει κατά προτεραιότητα, σύµφωνα µε τον Κανονισµό. Υποθέτω ότι θέλει να απαντήσει στις αναφορές που έγιναν στο πρόσωπό της.
Μέχρι να ανέβει στο Βήµα και επειδή, κυρία Λυµπεράκη, είστε
εδώ, θα ήθελα να διευκρινίσω το εξής και αυτό είναι απάντηση
τόσο προς τον κ. Κεγκέρογλου, που είχε αµφιβολία αν έχουν
γραφτεί στα Πρακτικά, όσο και προς τη Νέα Δηµοκρατία, το
ΠΑΣΟΚ και το Ποτάµι, που τήρησαν αυτήν τη στάση, και εφόσον
το ζητούν, θα προσµετρηθούν στην πλειοψηφία. Εποµένως, σε
ό,τι αφορά τη Νέα Δηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, είναι ξεκάθαρο
στα πρόχειρα Πρακτικά ότι έχουν ήδη προσµετρηθεί στην πλειοψηφία.
Επειδή εσάς, όµως, σας άκουσα να µιλάτε, αν δεν κάνω λάθος,
είπατε ότι επί της αρχής ψηφίζετε «παρών»;
ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΛΥΜΠΕΡΑΚΗ: Είπα ότι επί της αρχής ψηφίζουµε
«παρών», γιατί δεν µπορούµε να δώσουµε αρνητική ψήφο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Αυτό ήθελα να ακούσω, διότι είχα ακούσει πριν την Πρόεδρο. Συνεπώς πρέπει να
διορθωθεί, γιατί άκουσα ότι εσείς τελικά ψηφίζετε «παρών».
Εποµένως, σηµειώστε εδώ ότι πρέπει να διορθωθούν τα Πρακτικά.
Ορίστε, κυρία Πρόεδρε, έχετε τον λόγο.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Πρόεδρος της Βουλής): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ζήτησα τον λόγο, διότι παρακολουθώ µε πολύ ενδιαφέρον ένα
παιχνίδι αποπροσανατολισµού και εντυπώσεων, που κάποιοι εξυφαίνουν εδώ και πάρα πολύ καιρό, γνωρίζοντας πολύ καλά ότι
αυτό που επιδεικνύουν δεν είναι βέβαια η απόστασή τους από τη
Χρυσή Αυγή, αλλά αντίθετα η εγγύτητά τους µε πρακτικές και
λογικές…
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Ποιοι το κάνουν;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Μην διακόπτετε. Στο
τέλος της οµιλίας µπορεί να έχετε πάρει τις απαντήσεις.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Πρόεδρος της Βουλής): Κύριε
Πρόεδρε, θα σας παρακαλούσα να µην διακόπτοµαι ούτε από
εσάς. Θα σας παρακαλούσα να µου επιτρέψετε για ένα ζήτηµα
για το οποίο υπάρχει εσκεµµένη διαστρέβλωση να τοποθετηθώ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Από ποιους, κυρία συνάδελφε;
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Πρόεδρος της Βουλής): Κύριε
Κυριαζίδη, πάψτε αυτό που κάνετε και επιτρέψτε µου να τοποθετηθώ.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Όταν τα κάνατε εσείς, είδατε πώς
είναι; Τι να κάνουµε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Σας παρακαλώ πάρα
πολύ. Θα επιτρέψουµε να ολοκληρωθεί η συζήτηση;
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Πρόεδρος της Βουλής): Κύριε
Μητσοτάκη, καταλαβαίνω την πικρία σας, γιατί, όπως αφέθηκε
να εννοηθεί, υπάρχει µια ενόχληση που κάποια προνόµια που
υπήρχαν σε αυτό εδώ το κτίριο σταµατούν να υπάρχουν. Καταλαβαίνω, λοιπόν, και την προσωπική σας ενόχληση και την ενόχληση της κ. Μπακογιάννη. Συγκρατηθείτε. Θα σας απαντήσω
επί της ουσίας.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον
λόγο επί προσωπικού.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Πρόεδρος της Βουλής): Κάποιοι, λοιπόν, κάνουν ασκήσεις επαναστατικής γυµναστικής, για
να επιδείξουν δήθεν σε έναν χώρο που δεν κινδυνεύει από τον
φασισµό -γιατί το Κοινοβούλιο δεν κινδυνεύει από το φασισµότην αντιφασιστική τους τοποθέτηση.
Το νοµοσχέδιο αυτό αφορά την ανθρωπιστική κρίση. Αφορά
αυτό από το οποίο έχουν δοκιµαστεί εκατοµµύρια συνάνθρωποί
µας. Αφορά εκείνο το οποίο έπρεπε να είναι πρόταγµα και των
προηγούµενων κυβερνήσεων όταν διαπραγµατεύονταν. Αφορά
εκείνο που είναι ο πυρήνας των αξιών της δηµοκρατίας και της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αφορά αυτά για τα οποία οφείλουµε να
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παλεύουµε και αφορά κυρίως την ένδειξη αλληλεγγύης στους
δοκιµαζόµενους.
Ο Πρωθυπουργός της χώρας στην πρώτη του οµιλία στην Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΣΥΡΙΖΑ -της οποίας είµαι µέλος και ως
µέλος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΣΥΡΙΖΑ µιλώ τώρα, γι’
αυτό µιλώ από το Βήµα- απευθύνθηκε στους Βουλευτές και είπε
ότι τα πρώτα µας νοµοσχέδια και αυτό για την ανθρωπιστική
κρίση θα τα φέρουµε στη Βουλή και θα τα φέρουµε εµείς µε ονοµαστική ψηφοφορία, γιατί δεν φοβόµαστε την ονοµαστική ψηφοφορία και δεν φοβάται κανένας Βουλευτής από αυτούς που
στηρίζουν την Κυβέρνηση αυτή να πει «ναι» σε αυτές τις διατάξεις. Και θα σπάσουµε αυτό το κατεστηµένο, να ζητείται η ονοµαστική ψηφοφορία από την Αντιπολίτευση µόνο και έµφοβοι οι
Kυβερνητικοί Βουλευτές ή εκόντες άκοντες να ψηφίζουν.
Αυτή, λοιπόν, την έννοια είχε η κρίση της Προέδρου µετά την
οµιλία του Πρωθυπουργού ότι πρέπει να γίνει η ονοµαστική ψηφοφορία και επιβεβαιώνεται η κρίση αυτή από αυτά που ακολούθησαν, διότι αυτά που ακολούθησαν κατέδειξαν περίτρανα ότι
υπήρχαν κάποιοι που δυσκολεύονταν να πουν το «ναι». Υπήρχαν
κάποιοι -όπως ο κ. Γεωργιάδης εχθές- που είπαν ότι για το δικό
µας «ναι» ευθύνεστε εσείς, γιατί εµείς δεν αναλαµβάνουµε την
ευθύνη εάν κάποιοι το θεωρήσουν µονοµερή ενέργεια. Είπε, δηλαδή, ο κ. Γεωργιάδης -και αν καλά κατάλαβα από τον συνυπογράφοντα κ. Βορίδη, αυτή είναι η αντίληψη την οποία θέλησαν
να εκφράσουν- ότι αυτοί νίπτουν τας χείρας τους από αυτό το
νοµοσχέδιο.
Η έννοια, λοιπόν, της ανάγκης να διεξαχθεί η ονοµαστική ψηφοφορία ήταν αυτή ακριβώς, να µην έχουµε Πόντιους Πιλάτους
-ανθρώπους που τους ζητάς, «έστω τώρα τοποθετήσου, τι λες,
ναι ή όχι;» και σου λένε «έχει τεθεί διαδικαστικό ζήτηµα»-, αλλά
να έχουµε Βουλευτές υπεύθυνους που κατά συνείδηση απαντούν ότι, κύριοι, ανάµεσα στα συµφέροντα των δανειστών και
εκείνων που εκβιάζουν και το συµφέρον του λαού και εκείνων
που αγωνιούν, εµείς προκρίνουµε το συµφέρον του λαού και
λέµε «ναι» στο νοµοσχέδιο που κατατείνει στο να ανακουφίσει
την ανθρωπιστική κρίση.
Όποιος έχει δεύτερες σκέψεις σε τέτοιο επίπεδο, όποιος φτάνει να µην µπορεί ούτε αυτό το στοιχειώδες νοµοσχέδιο προσωρινής ανακούφισης να ψηφίσει, γιατί σκέφτεται ότι κάποιους θα
στεναχωρήσει -κάποιους που δεν ψηφίζουν αλλά ίσως µε άλλο
τρόπο ελέγχουν Βουλευτές- τότε αυτός, ναι, πρέπει και στην ονοµαστική ψηφοφορία να αναλαµβάνει την ευθύνη αυτής του της
τοποθέτησης.
Τα τερτίπια που ακολούθησαν είναι άστοχα. Οι δε προσωπικές
αναφορές σε εµένα ως δήθεν έχουσα εκλεκτικές συγγένειες µε
τη Χρυσή Αυγή, παραγνωρίζουν, κύριοι και κύριε Μητσοτάκη, την
προσωπική και πολιτική µου διαδροµή. Οφείλατε να γνωρίζετε –
και τώρα µιλώ ως Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και όχι ως Πρόεδρος
της Βουλής- ότι µε τη Χρυσή Αυγή έχω συγκρουστεί από θέση
ευθύνης, έχω συγκρουστεί ως µέλος των κινηµάτων.
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Έχω συγκρουστεί, κύριε Μητσοτάκη, όχι από την άνεση κανενός υπουργικού γραφείου ή πρωθυπουργικού γραφείου, του
οποίου να κάνω χρήση -κατά κατάχρηση των χώρων της Βουλήςέχω συγκρουστεί και ως δικηγόρος. Και µάλιστα οφείλατε να ξέρατε όλοι εσείς οι οποίοι επιχειρείτε µία ταύτιση ότι ακόµη και
πριν από πέντε µέρες υπήρχε δίκη, στην οποία ήµουν αντίδικος
µε τον προφυλακισµένο, προσωρινά κρατούµενο Βουλευτή, κ.
Κασιδιάρη.
Αυτές, λοιπόν, οι απόπειρες να δηµιουργήσετε ταυτίσεις, τις
οποίες επινόησε πρώτος ο κ. Πρετεντέρης και δεύτερος ο κ. Χρύσανθος Λαζαρίδης, αποκαλύπτουν ακριβώς ποιοι νόες είναι εκείνοι οι οποίοι εξυφαίνουν και κατασκευάζουν αυτά τα σενάρια.
Θέλω, όµως, να σας πω και το εξής. Παρά αυτή µου την πορεία και παρά αυτήν τη συνεπή µου στάση στα δύσκολα -και σε
εποχές κατά τις οποίες κάποιοι από εσάς κάπου αλλού τοποθετούνταν-, δεν δυσκολεύοµαι να διακρίνω τι είναι εκείνο που
αφορά την πολιτική αντιπαράθεση και τι είναι εκείνο που αφορά
τη δηµοκρατική λειτουργία: το να µην εµποδίζονται να έρχονται
στη Βουλή, ανεξαρτήτως αν είναι πολιτικοί αντίπαλοι.
Και για τον ΣΥΡΙΖΑ ξέρετε ποιοι είναι οι πολιτικοί αντίπαλοι.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Και εσείς είστε πολιτικός αντίπαλος και η Χρυσή Αυγή είναι πολιτικός αντίπαλος, όµως αυτό δεν επιτρέπει να διαστρέφονται οι
κοινοβουλευτικές διαδικασίες και οι δηµοκρατικές διαδικασίες.
Εκείνοι οι οποίοι επιχειρούν να εξαγάγουν δικαστικά συµπεράσµατα από την κοινοβουλευτική διαδικασία είναι ακριβώς εκείνοι
οι οποίοι προσφέρουν επιχειρήµατα υπονόµευσης της δικαιοσύνης. Είναι ακριβώς οι ίδιοι, οι οποίοι συζητούσαν για παρεµβάσεις στη δικαιοσύνη και έχουν καταγραφεί. Ήταν ο Γενικός Γραµµατέας σας, ο κ. Μπαλτάκος.
Αφήστε, λοιπόν, σε εµένα τα µαθήµατα αντιφασιστικής, αντιναζιστικής ή δηµοκρατικής συµπεριφοράς. Ο καθένας µε το παράδειγµά του αποδεικνύει τι είναι, ο καθένας µε τις επιλογές του
το αποδεικνύει. Και εσείς αποδεικνύετε από την κάθε θέση που
έχετε καταλάβει τελικά τι υπηρετείτε.
Αυτό το οποίο καλούµαστε να υπηρετήσουµε ως Βουλευτές
αυτού του Κοινοβουλίου είναι το συµφέρον του λαού. Εσείς θεωρείτε ότι το συµφέρον του λαού υπηρετείται µε το να τορπιλίζετε συζητήσεις, εµφανίζοντας διαδικαστικά ζητήµατα από υποτιθέµενη δηµοκρατική ευαισθησία, όταν στην προηγούµενη περίοδο είχατε καταρρακώσει το Κοινοβούλιο, βοµβαρδίζατε τους
Βουλευτές µε εκπρόθεσµες τροπολογίες της νύκτας, όταν κλείνατε το Κοινοβούλιο για να µην ελεγχθεί ο κ. Βενιζέλος, όταν
κλείνατε τη Βουλή κάθε φορά που δεν εξυπηρετούσε τις κυβερνητικές µεθοδεύσεις, όταν δεν δινόταν καν ο λόγος. Εζητείτο ο
λόγος και ποτέ δεν εδόθη ο λόγος σε Βουλευτή που το ζητούσε
από την Ολοµέλεια, εν αντιθέσει µε αυτό που γίνεται σε αυτήν
την περίοδο.
Αυτές οι επιλογές είναι που τελικά αποκαλύπτουν ότι εκείνο
που υπηρετείται και εξυπηρετείται δεν είναι το συµφέρον ούτε
του λαού ούτε της δηµοκρατίας. Δεν είναι στο συµφέρον του
λαού να µπαίνει στη ζυγαριά και στην παλάντζα η επιβίωσή του
όταν δοκιµάζεται και να µπαίνει στη διαπραγµάτευση σαν να είναι
µετρήσιµο µέγεθος που µπορεί να το ανταλλάξουµε η ίδια η επιβίωση, η ίδια η αξιοπρέπεια, η ίδια η ελευθερία, η δηµοκρατία
και τα δικαιώµατα των πολιτών.
Αυτά τα λέω και προς εκείνους οι οποίοι µε πολύ µεγάλη ευκολία -ενώ εξίσου καλά γνωρίζουν ότι τη µάχη αυτή για τη δηµοκρατία την έχω δώσει και ως συνήγορος και κατά δικαστών οι
οποίοι δηµόσια εκφράζονταν µε αντισηµιτικό και ρατσιστικό
τρόπο- επιλέγουν τώρα να χρωµατίζουν µια επιλογή, η οποία
είναι καθαρά προσηλωµένη στην εφαρµογή του Κανονισµού.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι η πρώτη φορά που παίρνω
τον λόγο κατά προτεραιότητα µε τη δυνατότητα που µου δίνει ο
Κανονισµός. Δεν είναι επιλογή µου να κάνω χρήση αυτού του
προνοµίου, που άλλοι επινόησαν και θεσµοθέτησαν και είναι δέσµευσή µου ότι δεν θα κάνω χρήση αυτού του προνοµίου.
Ωστόσο, δεν µπορώ να παραµένω και σιωπηλή και απαθής απέναντι σε αυτήν την κανιβαλική ακραία διαστρέβλωση, αλλά και
απέναντι σε πάσης φύσεως παιχνίδια που κάποιοι εµφανίζονται
πάρα πολύ πρόθυµοι να παίξουν ή στα οποία κάποιοι εµφανίζονται πάρα πολύ πρόθυµοι να πάρουν ρόλο κοµπάρσου ή πρωταγωνιστή.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Θα ήθελα τον λόγο επί προσωπικού, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Λοιπόν, έχει ζητήσει
τον λόγο επί προσωπικού ο κ. Μητσοτάκης και θα του τον δώσω.
Περιµένετε, όµως, κύριε Μητσοτάκη.
Κατά προτεραιότητα έχει ζητήσει τον λόγο ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος και ο κ. Βρούτσης και ο κ. Νικολόπουλος ως
Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος.
Κύριε Νικολόπουλε, έχετε ζητήσει τον λόγο για να κάνετε την
οµιλία σας. Δεν θα µιλήσετε ξανά στη συνέχεια;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ωραία. Απευθύνοµαι
και στους συναδέλφους Βουλευτές για να καταλάβετε τι σας
έλεγα πριν.
Τον λόγο έχει ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης επί προσωπικού. Παρακαλώ, πείτε µας ποιο είναι το προσωπικό.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Νοµίζω ότι έγιναν αρκετές αναφο-
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ρές στο πρόσωπό µου, κύριε Πρόεδρε, που δικαιολογούν το αίτηµά µου να λάβω τον λόγο επί προσωπικού.
Κοιτάξτε, καταλαβαίνω την ένταση της Προέδρου της Βουλής,
διότι φαντάζοµαι ότι δεν θα πρέπει να της είναι πάρα πολύ ευχάριστο να την αδειάζει η ίδια της η Κυβέρνηση και να την αναγκάζει να ανακαλεί το αίτηµα το οποίο η ίδια έθεσε…
(Θόρυβος-διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΕΙΡΗΝΗ (ΝΙΝΑ) ΚΑΣΙΜΑΤΗ: Δεν ισχύει αυτό, το αντίθετο
ισχύει!
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Αυτό ισχύει, αυτό καταλάβαµε
εµείς, εσείς µπορείτε να έχετε άλλες ερµηνείες.
Την αναγκάζει, λοιπόν, να ανακαλεί το αίτηµα το οποίο η ίδια
έθεσε για ονοµαστική ψηφοφορία µετά από κάποιες εσωτερικές
διαβουλεύσεις, που δεν µπορώ να φαντάζοµαι εγώ µε ποιον έλαβαν χώρα, αν και όλοι µπορείτε να βγάλετε τα συµπεράσµατά
σας. Οπότε καταλαβαίνω γιατί έχετε περιέλθει σε µια δύσκολη
θέση, κατανοώ και την ένταση και την συναισθηµατική φόρτιση,
αλλά θα πρέπει να αντιληφθείτε ότι η ευθύνη της άσκησης των
καθηκόντων του Προέδρου της Βουλής προσδιορίζεται µε απόλυτη σαφήνεια στο σχετικό άρθρο του Κανονισµού, το άρθρο 11.
Όµως, πέραν αυτών, ξέρετε, έχετε και µία υποχρέωση να προσπαθείτε να δηµιουργείτε ένα κλίµα συναίνεσης και σύµπνοιας
σε αυτήν την Αίθουσα, πόσω µάλλον όταν οι ίδιοι οι Βουλευτές
δεν σας δίνουν δικαιώµατα να µπορείτε να µιλάτε µε έναν τέτοιο
ακραίο και πολωτικό τρόπο και να δυναµιτίζετε διαδικασίες οι
οποίες ήταν δεδοµένες στα κοινοβουλευτικά πρακτικά.
Δεν έχετε αυτό το δικαίωµα, κυρία Κωνσταντοπούλου, να το
κάνετε αυτό. Και λυπάµαι που το λέω, αλλά αυτήν τη στιγµή δεν
απολαµβάνετε της πλήρους εµπιστοσύνης της Βουλής και τουλάχιστον…
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ: Αυτά είναι επί του προσωπικού, κύριε
Πρόεδρε;
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Θα έρθω και στο προσωπικό, µην
ανησυχείτε. Δέκα λεπτά µίλησε η κυρία Πρόεδρος, εγώ δύο
λεπτά έχω στη διάθεσή µου.
Λυπάµαι που το λέω, αλλά δύο µήνες µετά δεν απολαµβάνετε
της εµπιστοσύνης τουλάχιστον της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης
και νοµίζω ότι έχετε λίγο χρόνο ακόµα να µας πείσετε ότι κάνουµε λάθος.
Έρχοµαι τώρα στο προσωπικό. Αναφερθήκατε σε διάφορα
προνόµια τα οποία δήθεν απολαµβάνω εγώ ως Βουλευτής, αλλά
προφανώς σας διέφυγε, κυρία Κωνσταντοπούλου, το γεγονός
ότι πριν από τέσσερα χρόνια, µε δικιά µου πρωτοβουλία, έστειλα
σε όλους τους συναδέλφους Βουλευτές µια επιστολή, µε την
οποία ζητούσα να παραιτηθούµε των βουλευτικών µας αυτοκινήτων και να µην πληρωνόµαστε για τη συµµετοχή µας στις επιτροπές, διότι θεωρούσα -και εξακολουθώ να το πιστεύω- ότι
αυτά είναι υπερβολικά προνόµια στην Ελλάδα της κρίσης.
Πού ήσασταν εσείς τότε, όταν εγώ έστελνα αυτήν την επιστολή και παραιτήθηκα οικειοθελώς από τα προνόµια τα οποία
µου έδινε ο Κανονισµός; Εποµένως; Δεν ήσασταν µάλλον καν
στη Βουλή! Μπορεί να µην ήσασταν καν στη Βουλή!
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Πρόεδρος της Βουλής): Θέλω
τον λόγο, κύριε Πρόεδρε!
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ: Κι εγώ ζητώ τον λόγο, κύριε Πρόεδρε!
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΘΑΣ: (δεν ακούστηκε)
(Θόρυβος – διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Σας παρακαλώ, κύριε! Σας παρακαλώ πολύ! Σιωπήστε! Μιλάω! Σιωπήστε!
Άρα να είστε λίγο προσεκτική όταν µιλάτε για προνόµια, να
γνωρίζετε τουλάχιστον τις πρωτοβουλίες που έχουν αναλάβει οι
Βουλευτές, αλλά φαντάζοµαι ότι αυτή η κουβέντα δεν σας είναι
ευχάριστη, διότι οι πιο πολλοί Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ δεν ενστερνίστηκαν καν την άποψη του Πρωθυπουργού περί θεσµοθέτησης
παραίτησης από προνοµίων. Και επειδή υπάρχει πάντα, ξέρετε,
σε αυτά και η ατοµική ευθύνη, αναλογίζοµαι εσείς πού ήσασταν
τόσον καιρό όταν ήσασταν Βουλευτής και µιλάτε για προνόµια.
Άρα να είστε λίγο προσεκτική όταν µιλάτε σε έναν Βουλευτή,
ο οποίος µέσα από την ίδια την προσωπική του διαδροµή έχει
αντίθετη…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Μην κάνετε καινούρια
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αγόρευση, όµως, κύριε Μητσοτάκη.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Κλείνω µε αυτό, κύριε Πρόεδρε.
Να είστε, λοιπόν, λίγο προσεκτική όταν µιλάτε για προνόµια,
γιατί µιλάτε σε έναν Βουλευτή ο οποίος έχει αποδείξει µέσα από
τη δική του διαδροµή πώς αντιλαµβάνεται τα προνόµια.
Τώρα, ως προς όλα τα υπόλοιπα, είναι δικαίωµά σας, ξέρετε,
να κάνετε την καλύτερη χρήση των χώρων της Βουλής. Η ιστορία
θα σας κρίνει γι’ αυτό. Το θεωρώ ένα θέµα ήσσονος σηµασίας.
Κατά την άποψή µου, µάλλον εµπάθεια και µικρότητα δείχνει,
παρά µία πραγµατική διάθεση για υπερβάσεις, όπως αυτές που
σήµερα χρειάζεται το Κοινοβούλιο.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Πρόεδρος της Βουλής): Μπορώ
να έχω τον λόγο τώρα, κύριε Πρόεδρε;
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Περιµένετε ένα λεπτό! Εγώ είµαι τώρα και προεδρεύω, για να εξηγούµαστε και έχουµε και τον Κανονισµό εδώ.
Αντιλαµβάνοµαι ότι η κ. Κωνσταντοπούλου -δεν λέω «κυρία
Πρόεδρος» γιατί µιλά από το βουλευτικό έδρανο- έχει ζητήσει
επί προσωπικού τον λόγο και θα προηγηθεί του κ. Βρούτση, του
κ. Νικολόπουλου και της κ. Γεροβασίλη.
Κυρία Γεροβασίλη, ως Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπος ζητάτε
τον λόγο; Διότι εδώ βλέπω ότι Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος
είναι ο κ. Φίλης.
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ: Ως Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπος, κύριε
Πρόεδρε. Έχει έρθει χαρτί αλλαγής.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Χαρτί σε εµένα δεν
έχει έρθει µέχρι στιγµής, αλλά εν πάση περιπτώσει, µέχρι να µιλήσουν οι άλλοι συνάδελφοι, ελπίζω ότι θα έχει έρθει.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να πω να µην βγάζουµε τα µάτια µας µόνοι µας, σχετικά µε τα προνόµια. Θέλω δε
να σας πω ότι ο οµιλών από το 1990 δεν πήρε ποτέ αυτοκίνητο.
Για πρώτη φορά πήγα και πήρα τώρα, ξέρετε γιατί; Για να δώσω
απάντηση στους λαϊκιστές. Μετά από είκοσι τρία χρόνια Βουλευτής, πήγα και πήρα τώρα αυτοκίνητο, άσχετα από το πόσο θα το
κινήσω και δεν το ήξερε κανείς ότι εγώ από το 1990 δεν είχα
πάρει ποτέ αυτοκίνητο.
Κυρία Κωνσταντοπούλου, επί προσωπικού υποθέτω ότι ζητήσατε τον λόγο. Δεν χρειάζεται να το αιτιολογήσετε και έχετε τον
λόγο για τρία λεπτά.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Πρόεδρος της Βουλής): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Στο πρώτο που θα ήθελα να απαντήσω, κοιτάζοντάς σας, κύριε
Μητσοτάκη –και δεν θα απαντήσω µόνο για µένα, θα απαντήσω
για όλους τους Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ- είναι ότι εξ όσων εγώ
γνωρίζω δεν υπάρχει ούτε ένας Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ που να
τα «πήρε» από τη «SIEMENS».
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Δεν υπάρχει ούτε ένας Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ που να του
έκανε η «SIEMENS» δώρο τηλεφωνικό κέντρο για το γραφείο
του. Δεν υπάρχει ούτε ένας Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ που να ανέλαβε να κουβαλά για τη «SIEMENS» ή να εισπράττει για τη
«SIEMENS» µαύρα χρήµατα και να ψηφίζει, εν συνεχεία, συµβιβασµούς επονείδιστους και άκυρους σε βάρος του λαϊκού συµφέροντος και του κοινωνικού συµφέροντος και επιβαρύνοντας
τον προϋπολογισµό και καταχρεώνοντας τον λαό.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Τον λόγο επί προσωπικού, κύριε
Πρόεδρε!
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Πρόεδρος της Βουλής): Γιατί
δεν είπατε την αλήθεια σήµερα; Αυτό το οποίο πιο πολύ σας έχει
ενοχλήσει δεν είναι βέβαια ότι θα γινόταν ονοµαστική ψηφοφορία, αν και αυτό δοκίµασε τα όριά σας και τις εκλεκτικές δικές
σας συγγένειες. Αυτό που πιο πολύ σας έχει ενοχλήσει είναι ότι
θα γίνει υπό την αιγίδα του Κοινοβουλίου λογιστικός έλεγχος του
χρέους και θα δούµε ποιοι χρέωσαν ποιους, θα δούµε πώς αποτιµάται το χρέος σήµερα, ποιοι πήραν τα δάνεια και για ποιους
σκοπούς και για ποιες συµβάσεις των µιζών.
Και για να µην επιχειρήσετε να «σπεκουλάρετε» επ’ αυτού, δεν
είναι µία κίνηση του Κοινοβουλίου που συγκρούεται µε την Κυ-
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βέρνηση, είναι µία κίνηση του Κοινοβουλίου επιβεβληµένη από
τον λαό και την κοινωνία και η οποία είναι απολύτως προς την
κατεύθυνση να συµβάλλει στην προάσπιση των συµφερόντων και
των δικαιωµάτων της κοινωνίας και του λαού, τα οποία και η Κυβέρνηση υπερασπίζεται.
Εν σχέσει τώρα µε τα λοιπά προνόµια, αναφερόµουν στις δηλώσεις που έκανε η κ. Μπακογιάννη χθες, η οποία συσχέτισε τον
εαυτό της µε τη χρήση εκ µέρους του κ. Κωνσταντίνου Μητσοτάκη ενός χώρου στη Βουλή µε την ιδιότητά του ως πρώην Πρωθυπουργού. Για τον ίδιο χώρο έχει αναφερθεί στα ίδια µέσα
ενηµέρωσης που φιλοξενούν τις δηλώσεις σας ότι κάνετε χρήση
του εσείς και η κ. Μπακογιάννη.
Ενηµερώνω το Σώµα, γιατί υπάρχει πολύ µεγάλη παραπληροφόρηση, τα εξής: Στο κτήριο της Βουλής υπάρχουν τρεις πρώην
Πρωθυπουργοί που δεν έχουν κοινοβουλευτική βουλευτική ιδιότητα, ο κ. Παπανδρέου, ο κ. Σηµίτης και ο κ. Μητσοτάκης. Και
από τους τρεις ζήτησα µε επιστολή µου να αποχωρήσουν από
τους χώρους του Κοινοβουλίου και να ελευθερώσουν αυτούς
τους χώρους, για να µπορούν οι Βουλευτές να έχουν χώρο να
διαβάζουν τα νοµοσχέδια. Γιατί θέλω να πιστεύω ότι οι Βουλευτές αυτής εδώ της Βουλής, εν αντιθέσει µε τους Βουλευτές
άλλων περιόδων, δεν θα ψηφίζουν αδιάβαστοι, δεν θα λένε «ψήφισα, αλλά δεν το είχα διαβάσει», όπως κάποιοι Βουλευτές και
Υπουργοί προηγούµενων περιόδων.
Οι απαντήσεις που έχω λάβει -επειδή άλλα δηµοσιεύονται στα
µέσα ενηµέρωσης- είναι του µεν κ. Σηµίτη, ο οποίος µου υπενθυµίζει ότι έχει υπάρξει θύµα τροµοκρατικής επίθεσης και εποµένως µε θέτει προ των ευθυνών µου για την επιλογή να αλλάξει
γραφείο, του κ. Παπανδρέου, ο οποίος δέχεται να αλλάξει γραφείο και ζητεί να του υποδειχθεί άλλος χώρος, και του κ. Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, ο οποίος επικαλείται την κοινοβουλευτική
του ιστορία και ζητεί να αναθεωρήσω την απόφασή µου.
Επίσης, να σας ενηµερώσω ότι έχω προ πολλού ζητήσει να
αποµακρυνθούν από τα κτήρια της Βουλής µη σχετιζόµενα µε
οποιονδήποτε τρόπο εδώ και πάρα πολύ καιρό µε το Κοινοβούλιο
πρόσωπα και ειδικότερα πληροφορηθείσα ότι διατηρούν γραφεία σε κτήρια της Βουλής η κ. Δαµανάκη και ο κ. Πάγκαλος, ζήτησα να αποµακρυνθούν και είχα την ενηµέρωση από τον αποχωρούντα Γενικό Γραµµατέα ότι έχουν αποµακρυνθεί. Πληροφορούµαι από µέσα ενηµέρωσης ότι δεν έχουν αποµακρυνθεί και
ότι τώρα εξετάζεται το εάν θα αποµακρυνθούν. Όλα αυτά καταδεικνύουν ότι και µέσα στο Κοινοβούλιο κάποιοι έχουν δηµιουργήσει ένα προνοµιακό καθεστώς καστών και βαρονιών, που δεν
συνάδει και δεν προσάδει προς τη δηµοκρατική λειτουργία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Τι σχέση έχει ο Βουλευτής µε
αυτά που λέει τώρα;
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Πρόεδρος της Βουλής): Σας
απαντώ, λοιπόν, επί των προνοµίων -σας απαντώ, αν θέλετε να
το εξειδικεύσουµε και πιο πολύ και θα το διεκδικήσω, αν επιµείνετε- ότι διαπίστωσα ότι είχαµε φτάσει στο σηµείο να χρησιµοποιούν προνοµιακά τις Υπηρεσίες της Βουλής για ηλεκτρονική
ενηµέρωση και για χρήση διαφόρων υπηρεσιών, που πληρώνει
η Βουλή, πρόσωπα µη δικαιούµενα – θα το εξειδικεύσουµε παραπάνω εάν επιµείνετε. Αλλά αυτού του είδους τις κορώνες περί
προνοµίων, όχι στους Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και όχι στην Πρόεδρο της Βουλής που επέλεξε ο ΣΥΡΙΖΑ και η οποία είπε θα σπάσει αυτό το καθεστώς και αυτό το απόστηµα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, τον λόγο παρακαλώ επί προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Μητσοτάκη,
είναι εύλογο, γιατί ήταν πολλή η αρχή της τοποθέτησης της κ.
Κωνσταντοπούλου και δεν µπορώ να µη σας δώσω τον λόγο,
αλλά τελειώνουν εδώ τα προσωπικά.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΥΚΟΥΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, έλεος! Τι να τα κάνουµε, κύριε Πρόεδρε, τα γραφεία για να διαβάσουµε τα νοµοσχέδια, όταν δεν µιλάµε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Αισθάνοµαι ντροπή
έναντι συναδέλφων που τους βλέπω από το πρωί να κάθονται,
να περνάνε οι ώρες και να µη µιλήσουν δέκα άτοµα, για να µιλήσουµε εδώ για τα προσωπικά.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Κύριε Μητσοτάκη, σας δίνω τον λόγο για δύο µόνο λεπτά. Από
εκεί και πέρα θα κλείσω το µικρόφωνο.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Λυπάµαι που πέσατε τόσο χαµηλά, να καταφύγετε σε τέτοιους απαράδεκτους προσωπικούς
χαρακτηρισµούς και πραγµατικά δυστυχώς µε την όλη στάση
σας επιβεβαιώνετε ακριβώς αυτά τα οποία σας είπα και πριν. Για
τα ζητήµατα τα οποία θέσατε έχω δώσει απαντήσεις επανειληµµένως, αλλά αρνούµαι κατηγορηµατικά κατηγορίες ότι τα έχω
πάρει από οποιονδήποτε και να ανακαλέσετε τώρα.
Αυτά είναι απαράδεκτα πράγµατα και είναι απαράδεκτα πράγµατα να λέγονται από µία Πρόεδρο της Βουλής, η οποία κατεβαίνει στα έδρανα µόνο και µόνο για προσωπικές αντιπαραθέσεις.
Και, εν πάση περιπτώσει, σε αυτή την Αίθουσα, κυρία µου, δεν
υπάρχει οικογενειακή ευθύνη. Να το καταλάβετε καλά αυτό. Αν
ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης απολαµβάνει ένα προνόµιο µετά
από εξήντα χρόνια κοινοβουλευτικής διαδροµής είναι γιατί το
επιτρέπει ο Κανονισµός της Βουλής. Και, αν θέλετε, αλλάξτε τον.
Αλλά δεν θα συνδέετε µέλη της οικογένειας µε τα προνόµια
αυτά. Να το ξεκαθαρίσω αυτό µια και καλή. Γιατί µπορώ να κάνω
και εγώ αναφορές στη δική σας οικογενειακή διαδροµή. Δεν το
κάνω όµως, γιατί γνωρίζω πολύ καλά ότι δεν υπάρχει οικογενειακή ευθύνη.
Λυπάµαι, λοιπόν, για άλλη µία φορά ότι πέσατε τόσο χαµηλά.
Δυστυχώς επιβεβαιώσατε για άλλη µία φορά τη µεγάλη επιφύλαξη, µε την οποία σας αντιµετωπίζει συνολικά η Βουλή –και φοβάµαι και πολλοί Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ- παρά τη φιλότιµη
προσπάθεια, την οποία κάνετε να πάρετε κάποιους µε το µέρος
σας.
Δεν ήταν η καλύτερή σας ηµέρα σήµερα, κυρία Κωνσταντοπούλου, στη Βουλή. Άλλη µία κακή ηµέρα θα τολµούσα να πω.
Αλλά να ξέρετε ότι τέτοιου είδους προσωπικές αναφορές δεν
πρόκειται να γίνονται αποδεκτές, πόσω µάλλον όταν δεν υποστηρίζονται από κανένα πραγµατικό δεδοµένο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Βρούτση, έχετε
τον λόγο και ελπίζω, ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος, επί του
νοµοσχεδίου.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν µπορώ να µην κάνω τον δικό µου σχολιασµό σε
αυτά που ακούστηκαν λίγο πριν από την Πρόεδρο της Βουλής,
που τώρα είναι µε την ιδιότητα της Βουλευτού. Ακούγοντας την
ευαισθησία της τη δηµοκρατική, αυθόρµητα τελείως µου έρχεται
η ρήση «δάσκαλε που δίδασκες και νόµο δεν εκράτεις».
Και το λέω αυτό γιατί προσωπικά σε εµένα µε την ιδιότητα του
Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, πριν από λίγες ώρες, για πρώτη φορά στα ιστορικά χρονικά
της Βουλής, µου στερήθηκε ο λόγος. Αυτό, εκτός από ανεπίτρεπτο, είναι και απαράδεκτο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Βρούτση, θα
µου επιτρέψετε µία διακοπή για τριάντα δευτερόλεπτα, γιατί θα
φύγουν τα παιδιά – εγώ φταίω, το ξέχασα
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Βεβαίως, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): 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,
πενήντα πέντε µαθητές και µαθήτριες και τέσσερις εκπαιδευτικοί
συνοδοί τους από το 3ο Γυµνάσιο Ηρακλείου Κρήτης (Α’ Τµήµα).
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Ορίστε, κύριε Βρούτση, συνεχίστε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Το δεύτερο που θέλω να πω επί της
διαδικασίας, κύριε Πρόεδρε, είναι το εξής: Ακούστηκε ένα µεγάλο ψέµα -δυστυχώς, ήµουν από κάτω, δεν µπορούσα να µιλήσω, ήταν το µικρόφωνό µου κλειστό- ότι «Δεν εζήτησε ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας τον λόγο εµπρόθεσµα και όταν τον ζήτησε ήταν κάπου 1.00’ η ώρα». Προσέξτε, είχα ζητήσει τον λόγο στον Β’ Αντιπρόεδρο της Βουλής κ.
Μητρόπουλο, όταν απουσίαζε η κ. Κωνσταντοπούλου. Αν, κυρία
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Κωνσταντοπούλου, δεν µιλάτε µε τον κ. Μητρόπουλο, είναι δικό
σας θέµα, αλλά δεν µπορεί η δική σας προσωπική σχέση να εµποδίζει την κανονική λειτουργία της Βουλής.
Τι συνέβη λοιπόν; Συνέβη, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το
εξής απλό: Μίλησε ο Πρωθυπουργός, διεκόπη αυτόµατα η διαδικασία της Βουλής και ζητήθηκε να γίνει ψηφοφορία.
Εγώ, συµφωνώ µε απόψεις που ακούστηκαν ότι υπήρχε µια µεθοδευµένη λογική στο να οδηγηθεί µια εικόνα γενικότερη ότι η
Νέα Δηµοκρατία και άλλα κόµµατα δεν στηρίζουν την εθνική
προσπάθεια. Είναι µεγάλο ψέµα, είναι µεγάλο λάθος, αποκαθιστώ την αλήθεια για άλλη µία φορά –το είπε και ο εισηγητής της
Νέας Δηµοκρατίας- για να µπουν τα πράγµατα στη θέση τους:
Η Νέα Δηµοκρατία από την αρχή είχε ξεκαθαρίσει τη θέση της,
ότι δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ, η πολιτική και κοινοβουλευτική της λειτουργία θα είναι τελείως διαφορετική, θα είναι εποικοδοµητική, θα
είναι χρήσιµη και συµβολικά, σε αυτό το πρώτο νοµοσχέδιο, το
οποίο έχει έναν συµβολισµό ιδιαίτερο για να ενώσει τη Βουλή,
θα ήταν θετική. Και είναι θετική, παρά τις ενστάσεις, παρά τις
διαφοροποιήσεις που έχουµε σε επιµέρους άρθρα, τα οποία
άλλα ψηφίζουµε και άλλα δεν ψηφίζουµε.
Άκουσα τον Πρωθυπουργό µε µεγάλη προσοχή. Δεν δόθηκε
ο λόγος να απαντήσουµε εκείνη τη στιγµή. Μερικές αιτιάσεις
πάνω στον πολιτικό λόγο που εξέφρασε ο κύριος Πρωθυπουργός είναι, παραδείγµατος χάριν, ότι µε µεγάλο, θριαµβευτικό
τρόπο ο κ. Τσίπρας γι’ αυτό το νοµοσχέδιο είπε ότι αντιµετωπίζει
την ανθρωπιστική κρίση και για πρώτη φορά έρχεται ένα νοµοσχέδιο που θα λύσει τα προβλήµατα των πτωχών, όταν η προηγούµενη, η τελείως χωρίς ευαισθησία κυβέρνηση, τα κόµµατα
που την απάρτιζαν, δεν έδειξαν ποτέ κανένα ενδιαφέρον για τις
ευάλωτες κοινωνικές οµάδες. Αλήθεια; Για να δούµε την πραγµατικότητα. Και ο Πρωθυπουργός ζητούσε –επίµονα µάλισταεθνική συναίνεση και συνεννόηση. Αλήθεια;
Αν ήταν εδώ τώρα ο κύριος Πρωθυπουργός, θα τον ρωτούσα
το εξής απλό: Δυόµισι ολόκληρα χρόνια υπήρξε ένα νοµοσχέδιο
που ως Αρχηγός της αξιωµατικής αντιπολίτευσης το στήριξε;
Γιατί υπήρξαν και νοµοσχέδια, τα οποία ήταν προς τη σωστή κατεύθυνση και ήταν και για τις ευάλωτες κοινωνικές οµάδες.
Αλήθεια, αυτό το νοµοσχέδιο είναι που θα λύσει το πρόβληµα
της κοινωνίας και των ευάλωτων κοινωνικών οµάδων, της ανθρωπιστικής κρίσης; Γνωρίζει ο κύριος Πρωθυπουργός άραγε ότι η
κοστολόγηση αυτού του νοµοσχεδίου είναι τα 200 εκατοµµύρια,
για τα οποία γίνεται λόγος και ακόµη σήµερα, που είµαστε στη
διαδικασία των άρθρων, δεν έχει αποσαφηνιστεί από πού θα
υπάρξουν τα 200 εκατοµµύρια; Ουσιαστικά, µιλάµε για ένα
«άδειο πουκάµισο» και για µια «λευκή επιταγή».
Γνωρίζει ο κύριος Πρωθυπουργός –επειδή το έθεσε το ζήτηµα
και ζήτησε να ψηφίσει η Νέα Δηµοκρατία και τα άλλα κόµµατα
τις εκατό δόσεις- ότι πριν από ένα διάστηµα, πολύ σύντοµο, πριν
τέσσερις µήνες, η προηγούµενη κυβέρνηση έφερε ένα άλλο νοµοσχέδιο µε πολύ καλές λογικές, όσον αφορά τις ρυθµίσεις για
ληξιπρόθεσµα και φορολογικά και ασφαλιστικά. Και η θέση της
τότε αξιωµατικής αντιπολίτευσης ήταν αρνητική, δεν το ψήφισε.
Και µάλιστα, άκουσα –και µε έναν ιδιαίτερα, για εµένα, προκλητικό τρόπο- να αναρωτιέται εάν υπήρξε µία µεταρρύθµιση στην
προηγούµενη κυβέρνηση.
Επειδή είναι, πιστεύω, και κουραστικό, αλλά παραβιάζει και τη
λογική και τη νοηµοσύνη του καθενός µας να λέει ο κύριος Πρωθυπουργός ότι δεν υπήρξε µεταρρυθµιστικό έργο στην προηγούµενη κυβέρνηση, εγώ πολύ απλά θα επαναλάβω ότι ο ιστορικός
του µέλλοντος θα δείξει ότι η προηγούµενη κυβέρνηση ήταν η
κυβέρνηση µε το µεγαλύτερο µεταρρυθµιστικό έργο στη µεταπολιτευτική ιστορία της χώρας.
Ένα παράδειγµα όµως: Σήµερα είναι µέγιστη υποκρισία να συζητάµε για το νοµοσχέδιο για την κοινωνική κρίση των 200 εκατοµµυρίων ευρώ και να γκρεµίζεται η µεγαλύτερη κοινωνική
µεταρρύθµιση του ελάχιστου εγγυηµένου εισοδήµατος. Να ένα
παράδειγµα, το οποίο θα έπρεπε να αξιολογήσει ο κύριος Πρωθυπουργός.
Αλλά για να µην αφήνουµε και τα πράγµατα έτσι, τελείως
χωρίς την κριτική που πρέπει, να σας πω τα εξής απλά: Για τις
ευάλωτες κοινωνικές οµάδες σας παραδώσαµε κοινωνικές δρά-
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σεις αξίας 1,8 δισεκατοµµυρίων ευρώ σε εξέλιξη. Παραδείγµατος χάριν το κοινωνικό µέρισµα 450 εκατοµµύρια, παραδείγµατος χάριν τα οικογενειακά επιδόµατα 755 εκατοµµύρια, παραδείγµατος χάριν το voucher για τον ιδιωτικό τοµέα και τους ανέργους στα 200 εκατοµµύρια, για την κοινωφελή εργασία 210 εκατοµµύρια, τα ηλεκτροδοτούµενα. Εξακόσιες χιλιάδες οικογένειες
σήµερα συντηρούνται µέσα από την παρέµβαση που έγινε από
την προηγούµενη κυβέρνηση για να έχουν ρεύµα, ενώ σήµερα
εσείς δεν πιάνετε ούτε τις τριάντα χιλιάδες. Για βρεφονηπιακούς
σταθµούς δόθηκαν 160 εκατοµµύρια ευρώ. Κι όλα αυτά έγιναν
µέσα στη διαχείριση και του 2014 και του 2015.
Ρωτάω απλά: Από αυτές τις κοινωνικές δράσεις του 1,8 δισεκατοµµυρίου υπάρχει µία που ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ ως αντιπολίτευση; Ούτε µία, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Αυτή είναι η
µεγάλη ποιοτική, κοινοβουλευτική, θεσµική διαφορά της Νέας
Δηµοκρατίας.
Από εκεί και πέρα, χθες ακούσαµε τον κ. Βούτση, τον Υπουργό, να τοποθετείται ξαφνικά, να παίρνει τον λόγο, όταν άρχισε
το διαδίκτυο να διανθίζει ένα ευφυολόγηµα ότι υπάρχει αντίδραση από τις Βρυξέλλες, από εξωθεσµικά κέντρα, θεσµικά κέντρα, ότι εµποδίζεται το νοµοσχέδιο αυτό να ψηφιστεί και ότι
γίνεται µονοµερής ενέργεια.
Εγώ πολύ απλά θέλω να σας πω το εξής – έχει ειπωθεί, το
θεωρώ, όµως, πάρα πολύ σηµαντικό: Στις 20 Φεβρουαρίου η
χώρα µας έκανε µια κεντρική συµφωνία. Είναι αδιανόητο για τον
οποιονδήποτε να έχουν περάσει τόσες µέρες από εκείνη την κρίσιµη ηµεροµηνία, για την οποία διθυραµβικά λέγατε ότι υπήρξε
συµφωνία στην Ευρώπη και ότι όλα πλέον βαίνουν καλώς για τη
χώρα, και αυτή η συµφωνία να µην έχει έρθει στη Βουλή και να
αναγκάζεται η Νέα Δηµοκρατία µε Βουλευτές της να κάνει έκκληση διά µέσου της κοινοβουλευτικής οδού να έρθει το κείµενο
της συµφωνίας στη Βουλή και πριν από λίγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης να καταθέτει το αγγλικό κείµενο της συµφωνίας από διαρροή του «Βήµατος». Είναι κοινοβουλευτική διαδικασία αυτό,
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι;
Και το πιο απαράδεκτο, το πρωτόγνωρο για τα κοινοβουλευτικά πράγµατα είναι να έχετε µια συµφωνία που δεν ξέρουµε
ποια είναι και ποια κρατάτε στα χέρια σας, που την αποκρύβετε
και από το Κοινοβούλιο και από τον ελληνικό λαό. Κρυφή ατζέντα
πιθανώς να υπάρχει, που δεν γνωρίζουµε. Για τη χώρα διαπραγµατεύεστε και συµφωνείτε, όχι για τον ΣΥΡΙΖΑ. Και να έρχεστε
να την κάνετε σε µια εξαντλητική διαδικασία είκοσι ωρών, όπως
λέγεται, µέσα στα κοµµατικά σας όργανα και να ψηφίζετε µάλιστα για αυτήν τη συµφωνία της χώρας. Και την ίδια στιγµή να
κρύβετε αυτήν τη συµφωνία, κύριε Βούτση, από το Κοινοβούλιο,
που εδώ είναι ο χώρος που έπρεπε όλοι µαζί να κουβεντιάσουµε.
Κοιτάξτε, έχουν ειπωθεί πάρα πολλά πράγµατα. Έχει ειπωθεί
ότι πιθανόν η Κυβέρνηση σήµερα, ο ΣΥΡΙΖΑ ως επί το πλείστον,
έχει ένα πολιτικό θέµα να φέρει τη συµφωνία, γιατί ένα µεγάλο
κοµµάτι των Βουλευτών του δεν θα την ψηφίσει. Είναι µία άποψη.
Υπάρχει και µια άλλη άποψη όµως, η οποία λέει ότι µέσα σε
αυτήν τη συµφωνία, που ακόµα δεν ξέρουµε ποια είναι, εµπεριέχονται σηµεία, δεσµεύσεις της χώρας, µέτρα δηµοσιονοµικά, τα
οποία δεν τα ξέρει ακόµα η Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΣΥΡΙΖΑ
και δεν έχουν δει το φως της δηµοσιότητας και δεν ξέρει ο ελληνικός λαός τι έχει συµφωνήσει η χώρα. Αυτό, λοιπόν, είναι ένα
µεγάλο πολιτικό ζήτηµα το οποίο δεν τελειώνει εδώ, θα συνεχιστεί.
Εµείς θα συνεχίσουµε να ζητάµε αυτήν τη συµφωνία. Έχουµε
ανάγκη να τη δούµε, όχι µόνο για την κοινοβουλευτική διαδικασία, για τη λειτουργία της δηµοκρατίας, αλλά για να µάθει και ο
ελληνικός λαός για τη διγλωσσία που υπάρχει, άλλα στο εξωτερικό και άλλα στο εσωτερικό.
Από εκεί και πέρα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω να πω
επί τροχάδην δυο σκέψεις για τα ζητήµατα, τα οποία αναπτύσσονται στο πολιτικό επίπεδο το τελευταίο διάστηµα. Εγώ παρατηρώ µια σπουδή από την Κυβέρνηση να κινηθεί κάτω από λέξεις, λέξεις οι οποίες θέλουν να δηµιουργήσουν έναν εσωτερικό
διχασµό, να περιχαρακώσουν τον ελληνικό λαό, να βάλουν διλήµµατα ηθικής, εθνικής σηµασίας, λέξεις όπως η αξιοπρέπεια,
όπως ο πατριωτισµός. Δεν νοµίζω ότι υπάρχει κανένας που να

776

πιστεύει ότι έχει µεγαλύτερη ευαισθησία ή µεγαλύτερη αξιοπρέπεια ή µεγαλύτερα πιστεύω για τον πατριωτισµό.
Κάποιοι από εσάς το θέτατε, όταν ήσασταν Αξιωµατική Αντιπολίτευση. Τώρα βρήκατε µια άλλη πραγµατικότητα. Για να
δούµε, όµως, τα πράγµατα λίγο αντίθετα.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η Πρόεδρος της Βουλής κ. ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ)
Είναι πραγµατικά αξιοπρέπεια, είναι πατριωτισµός σήµερα,
που συζητάµε το νοµοσχέδιο αυτό για την ανθρωπιστική κρίση
των 200 εκατοµµυρίων που δεν έχουν βρεθεί, να έχει γίνει µια
µερική στάση πληρωµών στα νοσοκοµεία, στους βαµβακοπαραγωγούς, στον ΟΠΕΚΕΠΕ, σε κρίσιµους κοινωνικούς τοµείς; Είναι
δυνατόν να γίνεται αυτή η συζήτηση για το νοµοσχέδιο σήµερα
εδώ και την ίδια στιγµή να µιλάτε για αξιοπρέπεια και πατριωτισµό;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Είναι άραγε αξιοπρέπεια και πατριωτισµός να χάνει η Ελλάδα
10,8 δισεκατοµµύρια ευρώ από το Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής
Σταθερότητας και να πηγαίνει στο EFSF; Είναι πατριωτισµός και
αξιοπρέπεια στο δίµηνο αυτό να έχουν αδειάσει τα ασφαλιστικά
ταµεία και να έρχεστε µε διάταξη αυτού του νοµοσχεδίου και να
ζητάτε µε έναν έµµεσο τρόπο να πάρετε τα χρηµατικά διαθέσιµα;
Είναι άραγε πατριωτισµός και αξιοπρέπεια για τον ελληνικό λαό
να δηλώνετε ότι δεν θέλετε να πάρετε δάνειο -τα 7,2 δισεκατοµµύρια εννοώ- και να έρχεστε σήµερα και να λέτε «όχι, τα θέλουµε» και την ίδια στιγµή να µιλάµε για ένα νοµοσχέδιο για 200
εκατοµµύρια;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ολοκληρώνω, κυρία Πρόεδρε.
Είναι δυνατόν να µιλάµε για αξιοπρέπεια και πατριωτισµό του
ελληνικού λαού, τη στιγµή που δυστυχώς -και το απευχόµαστε
όλοι, γιατί πάνω από όλα µας ενώνει η χώρα µας, µας ενώνει η
πατρίδα, όλοι είµαστε Έλληνες και πέρα από τις πολιτικές µας
διαφορές, θέλουµε το καλό της πατρίδας µας, εδώ είναι οι οικογένειές µας, εδώ είναι η χώρα µας, πάνω από όλα είναι η Ελλάδα
πέρα από τις ιδεολογικές αναφορές του καθενός- φαίνεται ένας
δηµοσιονοµικός εκτροχιασµός στα ζητήµατα που αφορούν τα
δηµοσιονοµικά µεγέθη της χώρας, τα έσοδα των ταµείων, τα
έσοδα των ασφαλιστικών ταµείων;
Κοιτάξτε, έχουµε πορεία µπροστά µας. Η Ελλάδα πρέπει να
πάει ενωµένη. Λειτουργείστε θεσµικά, λειτουργείστε µε πραγµατικό πατριωτικό αίσθηµα και µην ξαναγυρίσετε ποτέ σε λογικές
που θα δείχνετε µε το δάκτυλο κάποιους -αυτό νοµίζω ανήκει στο
παρελθόν- να τους δείχνετε ως αναξιοπρεπείς, ως ανθρώπους
που δεν αγαπάνε την πατρίδα τους.
Κάτι ακόµα: Μην ξανακάνετε ποτέ το λάθος -τώρα είστε Κυβέρνηση- αν ποτέ ξαναβρεθείτε στην Αντιπολίτευση, λειτουργίες
θεσµικές του κράτους να τις καταγγέλλετε και να δηµιουργείτε
κινήµατα, όπως το «Δεν πληρώνω», όπως έγινε µε την προηγούµενη ρύθµιση και έχουµε την ευκαιρία τώρα να το συζητήσουµε
στη ρύθµιση που φέρνετε, και ήταν το αποτέλεσµα, το οποίο το
τελευταίο τρίµηνο του 2014 και το πρώτο δίµηνο του 2015 λειτούργησε ανασταλτικά, λύγισε και έφερε σε ασφυξία τα ταµεία
και τα ασφαλιστικά και τα φορολογικά.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Κυρία Πρόεδρε, µπορώ να έχω τον
λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ευχαριστούµε τον κ.
Βρούτση.
Έχει ζητήσει τον λόγο από πλευράς της Κυβέρνησης ο κ. Βούτσης, εν συνεχεία ο κ. Νικολόπουλος, εν συνεχεία η κ. Γεροβασίλη και εν συνεχεία ο κ. Μάρδας.
Ορίστε, κύριε Βούτση.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Εγώ θέλω απλώς να απαντήσω σε κάτι
που είπε ο κ. Βρούτσης και ο κ. Μητσοτάκης. Μετά θέλει να µιλήσει ο κ. Μάρδας.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Το τυπικό κείµενο της συµφωνίας, από την επόµενη µέρα, ήταν
σε γνώση σε όλες τις γλώσσες, µε επίσηµες µεταφράσεις σε
όλους µας. Αυτό είναι σαφές. Τα περί «ανακοινωθέντος» που
έφερε ο κ. Μητσοτάκης ή το περί «άλλων κειµένων» δεν µας αφορούν.
Η συµφωνία αυτή οπωσδήποτε θα συζητηθεί στη Βουλή. Το
πιθανότερο είναι πως δεν θα τεθεί σε ψηφοφορία, διότι πηγαίνουµε για τη µεταβατική συµφωνία, τη «συµφωνία-γέφυρα», µε
βάση την οποία η χώρα οδεύει για τη στρατηγική συµφωνία του
Ιουνίου µε τους θεσµούς. Εκεί προφανώς, θα υπάρξουν -και αν
υπάρξουν- οι όποιες δεσµεύσεις σε θετική κατεύθυνση για το
χρέος και για άλλα ζητήµατα και θα έλθουν για ψηφοφορία, βεβαίως, στη Βουλή.
Αυτά είναι γνωστά. Δεν υπάρχει κανένα ερωτηµατικό, διότι
αυτή ακριβώς η Βουλή εφαρµόζει αυτήν τη συµφωνία. Η εφαρµογή της ξεκίνησε µε αυτό το νοµοσχέδιο, θα συνεχιστεί µε τα
άλλα νοµοσχέδια από αύριο το πρωί. Έχουν αναρτηθεί άλλα τρία
νοµοσχέδια. Δηλαδή, η εφαρµογή αυτών των µεταρρυθµίσεων,
που µε πάρα πολύ µεγάλη σαφήνεια αναφέρονται σε αυτήν τη
συµφωνία, προχωράει.
Το αν υπάρχουν πολιτικές συγκρούσεις και «µπρος-πίσω», το
καταλάβατε και από αυτά που είπαν χθες εκπρόσωποι των θεσµών και από αυτά που είπαν σήµερα, διά του κ. Μοσκοβισί. Είναι
ζήτηµα µιας πολιτικής αντιπαράθεσης που είναι οξύτατη, που δηµιουργεί ένα πεδίο διεθνώς και πανευρωπαϊκά, αλλά και στη
χώρα, εφόσον υπάρχει βούληση -και υπάρχει βούληση- από την
ελληνική Κυβέρνηση να εκφραστούν και να εφαρµοστούν οι προγραµµατικές δηλώσεις της Κυβέρνησης, µε απόλυτη σύµπνοια
και συµφωνία µε αυτήν τη συµφωνία της 20ης Φλεβάρη.
Άρα, όχι µόνο δεν υπάρχουν πρωτόκολλα τα οποία υπαινιχθήκατε, δηµοσιονοµικές και άλλες δεσµεύσεις της χώρας τις
οποίες επίσης υπαινιχθήκατε. Τίποτε απ’ αυτά που υπαινιχθήκατε
δεν υπαινίχθησαν οι εταίροι δανειστές. Απλώς κάποιοι εξ αυτών
κατά καιρούς, µε επικεφαλής τον Υπουργό Οικονοµικών της Γερµανίας, έχουν τη δική τους οπτική, τις δικές τους ενστάσεις και
τις δικές τους ερµηνείες, αν θέλετε και τα δικά τους άλλοθι, είτε
στο εσωτερικό είτε στο εξωτερικό, εν όψει µιας απολύτως χρεοκοπηµένης και αδιέξοδης πολιτικής λιτότητας που εφαρµόστηκε
και θέλουν να συνεχίσουν να εφαρµόζουν στην Ευρώπη.
Αυτό είναι το πραγµατικό διακύβευµα. Όποιος θέλει αναφέρεται σ’ αυτό το ζήτηµα της λιτότητας ή της συνέχισης των περιοριστικών πολιτικών. Βρείτε το θάρρος και το κουράγιο γι’ αυτό
που σας λέµε επί δύο µέρες τώρα, να µιλήσετε και να πείτε να
επεκταθεί και για τη χώρα µας, παραδείγµατος χάριν, το σύµφωνο της ΕΚΤ το οποίο ήδη εφαρµόζει ο κ. Ντράγκι.
Αυτές θα ήταν γενναίες χειρονοµίες εκ µέρους σας για να δείξετε πραγµατικά ότι είστε απ’ αυτή την πλευρά πάνω στο κρίσιµο
διακύβευµα της συνέχισης της λιτότητας για τη χώρα. Όλο το
άλλο είναι ένα παραµύθι, είναι µία φαντασίωση, είναι µία µνηµονιακή τελικά επανάληψη µε άλλα επιχρίσµατα και για το εσωτερικό και για το εξωτερικό.
Αντιληφθείτε επιτέλους ότι αυτή η πολιτική έχει χρεοκοπήσει,
ότι δεν υπάρχει επιστροφή σ’ αυτή την πολιτική την οποία εφαρµόσατε αυτά τα χρόνια, ότι δεν θα φέρουµε τίποτα που να θυµίζει τις δικές σας πολιτικές.
Η «κόκκινη γραµµή» είναι σαφέστατη: Καµµία συνέχιση της λιτότητας σε κανένα επίπεδο. Βήµα-βήµα, έστω και πιο σιγά απ’
ό,τι νοµίζαµε, θα εφαρµοστούν οι πολιτικές και οι µεταρρυθµίσεις που συµπεριλαµβάνονται σ’ αυτή τη «συµφωνία-γέφυρα»
που έχει γίνει. Θα πάµε σε µία συµφωνία που θα ανοίξει το δρόµο
όχι µόνο για τη µακροηµέρευση της Κυβέρνησης που είπαµε το
µεσηµέρι, αλλά πραγµατικά και για την ανακούφιση του λαού και
για να υπάρξουν προσδοκίες και ελπίδες στο λαό από τον Ιούνιο
και µετά. Αυτά είναι τα πραγµατικά ζητήµατα πάνω στα οποία καλείστε να τοποθετηθείτε.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ευχαριστούµε τον κ.
Βούτση.
Γίνεται γνωστό στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ»
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και αφού ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον
τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, πενήντα πέντε
µαθήτριες και µαθητές και τρεις συνοδοί εκπαιδευτικοί από το
3ο Γυµνάσιο Ηρακλείου Κρήτης (Β’ τµήµα).
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα από όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Νικολόπουλος.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
απλώς για να ενισχυθεί η άποψη που διαµόρφωσαν οι Έλληνες,
θα σας πω ότι και εγώ ήθελα να µιλήσω προ της ψηφοφορίας –
δεν ήταν µόνον ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας- αλλά «δεν έχασε η Βενετιά βελόνι». Μίλησε, είπε τις
απόψεις του τώρα και, µάλιστα, ακούσαµε ότι είναι µαζί –λέει- µε
την καινούργια Κυβέρνηση και στηρίζουν –λέει- αυτή την εθνική
προσπάθεια, παρ’ ότι όλα όσα ακούστηκαν ως επιχειρήµατα και
απ’ αυτό το Βήµα, αλλά και από τα πρωινάδικα, λένε ότι ακολουθώντας αυτή την πορεία που χάραξε η Κυβέρνηση Τσίπρα, πάµε
ολοταχώς «στα βράχια». Πώς γίνεται και το ένα και το άλλο; Τι
να σας πω;
Γι’ αυτό είπα ότι από τον δωσιλογισµό φαίνεται ότι οδηγούµεθα τώρα στην παράνοια ή αλλιώς «το γαρ πολύ της θλίψεως
γεννά παραφροσύνη». Και ήταν µια παραφροσύνη αυτό που είδαµε σήµερα. Δεν το έχουµε ξαναζήσει στη Βουλή, γιατί θέλησαν
µάλλον να καλύψουν την πρώτη πρόταση του Πρωθυπουργού
που είπε: «Ξέρετε, σήµερα έχετε µπροστά σας ένα νοµοσχέδιο
που έγινε διά χειρός Ελλήνων».
Ο Πρωθυπουργός το είπε και το επανέλαβε δύο φορές.
Κάποιοι πίστεψαν ότι κάνοντας αυτούς τους άνευ λόγου και
αιτίας πρωτοφανείς καυγάδες θα σκέπαζαν έτσι αυτή τη νέα µεγάλη, καινούργια αφετηρία, µε όλους τους συµβολισµούς που
έχει. Είπε ο κατελθών του Βήµατος «πρωταγωνιστής» στην τραγωδία που ζουν οι εργαζόµενοι: «Εµείς τα κάναµε καλά και καλύτερα από εσάς». Μου θύµισε εκείνη τη διαφήµιση ενός απορρυπαντικού: «Τα κάνει αόρατα». Τα κάνατε αόρατα απ’ ό,τι φαίνεται, γιατί δεν τα είδαν ποτέ οι Έλληνες!
Είπε και για τους βαµβακοπαραγωγούς -δεν έµαθε- ότι τα πήραν τα λεφτά. Αλλά σου λέει, δεν βαριέσαι, θα πούµε τώρα µια
κουβέντα. Ας την πούµε.
Όπως είπε και ο κ. Βενιζέλος ότι δεν γίνονται πλειστηριασµοί
κι ότι το είχε λύσει κι αυτό το θέµα. Και ήρθε τώρα ο Θανάσης
Παπαχριστόπουλος, ο συνάδελφός µας ο Βουλευτής, από τη
Λουκάρεως, από το Ειρηνοδικείο όπου είχε πάει µαζί µε άλλους
πολίτες και το απέτρεψαν µέχρις ότου –και φαίνεται ότι είναι
οσονούπω το «µέχρις ότου», αφού το είπε και το ακούσατε σήµερα- η νέα Κυβέρνηση να έρθει να προστατεύσει την πρώτη κατοικία. Όµως δεν τον ένοιαζε τον κ. Βενιζέλο αυτό, αφού το
ήξερε ότι είχε τελειώσει από τις 31 Δεκεµβρίου, αφού του το είχαµε πει δεκαπέντε φορές. Αλλά σου λέει θα τα πω τώρα εγώ,
δεν βαριέσαι. Μερικοί από κάτω θα αρχίσουν και να κράζουν. Θα
µιλάνε και οι προνοµιούχοι για µη προνόµια! Καλό κι αυτό, ε; Το
ζήσαµε κι αυτό! Μίλησαν οι προνοµιούχοι για µη προνόµια πριν
λίγο, από αυτό εδώ το Βήµα. Αν είναι δυνατόν! Οι άνθρωποι που
µπήκαν µε ΑΣΕΠ από νεαράς ηλικίας σε µεγάλους κρατικούς οργανισµούς και ας ήταν το αντίπαλο κόµµα στην Κυβέρνηση!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ: Λίγο πιο δυνατά, δεν σας ακούµε!
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Θα το ακούσεις, Κώστα µου.
Αντίπαλο ήταν για σένα, Κώστα, που πήγαινες και έλεγες µαζί µε
µένα «Αβέρωφ σηµαίνει δύναµις». Για τον συνάδελφο µπορούσε
να είναι µια καλή αποκατάσταση, µε µισθό –λέει- 5.000 ευρώ,
10.000 ευρώ. Όµως, λέει, εγώ δεν τα θέλω εγώ τα προνόµια.
Γιατί βέβαια, θέλουµε να γυρίσουµε στη Βουλή των Λόρδων, στα
τζάκια, σε εκείνους που έχουν χορηγούς!
Ξέρετε, εκεί στον Πατραϊκό υπάρχουν οι ψαρότρατες που
βγαίνουν έξω στον Πατραϊκό και µαζεύουν ό,τι να’ ναι, µαρίδα,
αλλά και µεγάλα «ψάρια», καφετιέρες και µεγαλύτερα πράγµατα.
Νοµίζουν ότι δεν τα ξέρουµε ή νοµίζουν ότι θα έχουν πάντα ασυλία.
Σήµερα, µετά από έναν ολόκληρο χρόνο, κύριοι Υπουργοί, µε
κάλεσαν να πάω στο Αστυνοµικό Τµήµα της πλατείας Συντάγµα-
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τος, µετά από έναν χρόνο ακριβώς από τότε που είχα πάει και
είχα κάνει µήνυση σε κάποιον από τους γνωστούς στην Ελλάδα,
γιατί άσκησα κοινοβουλευτικό έλεγχο για την εµπορία των καυσίµων και γιατί στον δηµόσιο λόγο µου από τηλεοράσεως αναφέρθηκα σε αυτά και σε κάποια καταδίκη που είχαν. Και µου
έστειλε µήνυµα στο κινητό µου µε το όνοµά του και πήγα αµέσως
στο Αστυνοµικό Τµήµα. Μίλαγα µε τον Υπουργό, µε τον Αρχηγό
της Αστυνοµίας. Δεν τον έβρισκαν, λέει. Τους είπα «απ’ το πούρο,
δεν µυρίζετε, αφού µου λέτε ότι ήδη έχει αφήσει ίχνη»; Δυο µέρες δεν ήξεραν το σπίτι, δεν τον έψαχναν.
Τι έγινε και έναν χρόνο µετά µε κάλεσαν; Εγώ το χαιρετίζω,
δεν το λέω ειρωνικά. Έναν χρόνο µετά, σήµερα, µε κάλεσαν –
λέει- να πω συµπληρωµατικά. Όµως, δεν ξέρω τι, θα σας πω την
άλλη φορά, γιατί δεν πήγα σήµερα λόγω του νοµοσχεδίου. Σήµερα µε κάλεσε και ο οικονοµικός εισαγγελέας για όσες ερωτήσεις είχαµε κάνει εδώ και ζητούσαµε κατάθεση εγγράφων.
Στο δεύτερο κεφάλαιο λέτε ενδιαφέροντα πράγµατα και ας
είπαν κάποιοι συνάδελφοι: «Μα γιατί να καταργηθεί, ξέρετε τι
σπουδαία δουλειά έκανε ο συντονιστής;»
Ναι, θα µπορούσε να µετατραπεί σε ΙΕΚ, σε ΚΕΚ. Έκανε σεµινάρια. Αυτό δεν το λέω εγώ. Πήγα επισήµως και µε κάµερες τηλεοπτικές. Κι αφού δεν έβρισκα άκρη εδώ στον κοινοβουλευτικό
έλεγχο, του παρέδωσα το υλικό, που ήδη έχω παραδώσει τώρα
και στην καινούργια Κυβέρνηση µέσω του κοινοβουλευτικού
ελέγχου, όχι µέσω άλλων διαδικασιών. Και µου λέει: «Τι να κάνω;
Δεν έχω καµµία αρµοδιότητα». Το ίδιο µου είπε και ο Γιώργος
Σούρλας, ό,τι µου είπε και ο κ. Τέντες.
Πιστεύω, λοιπόν, ότι αυτό που σήµερα ψηφίζουµε, το ψηφίζουµε όχι γιατί θέλουµε να αναβαθµίσουµε το ΙΕΚ ή το ΚΕΚ σε
ΤΕΙ ή σε ΑΕΙ, αλλά γιατί πράγµατι θέλουµε και να χτυπήσουµε τη
διαφθορά και να συγκρουστούµε µε αυτή.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γίνεται αυτοί που απέκρυψαν
τη µήτρα του κακού το Μάιο του 2010 από το Κοινοβούλιο να
πιέζουν τώρα για τη νοµιµοποίησή της µέσω αυτής της επέκτασης; Εγώ νοµίζω ότι γι’ αυτό τα λέει ο κ. Βενιζέλος και κάποιοι
εκ των συναδέλφων των υπέρµαχων των µνηµονίων. Γι’ αυτό
θέλει να έρθει εδώ η συµφωνία. Για τον λόγο αυτό και ο κ. Σαµαράς και ο κ. Βενιζέλος και το Ποτάµι από κοντά θέλουν µε νύχια
και µε δόντια να έρθει για να το υπερψηφίσουν κάποιοι, να υπερψηφίσουν την επέκταση της δανειακής σύµβασης µε αυξηµένη
–πιθανόν- πλειοψηφία, για να ξεπλύνουν το έγκληµά τους, µήπως
και γλιτώσουν, κυρία Πρόεδρε, τις εξεταστικές. Γι’ αυτό το κάνουν. Νοµίζετε ότι το κάνουν γιατί θέλουν να µάθουν; Εµείς όταν
τους ζητούσαµε εδώ να φέρουν τις δανειακές συµβάσεις, δεν τις
έφεραν ποτέ. Τις έφεραν ποτέ να τις διαβάσουµε; Τις έφεραν
ποτέ εδώ µήπως;
Ξέρετε, έφερε ο κ. Βενιζέλος µία νύχτα τη δανειακή µε πράξη
νοµοθετικού περιεχοµένου. Ξέρετε πού την έφερε; Την έφερε
στο νόµο για το Αλτσχάιµερ! Το πιστεύετε; Σας λέω αλήθεια.
Ψάξτε το να δείτε.
Πώς θα απαιτήσει, λοιπόν, η δικαιοσύνη διερεύνηση και τιµωρία για το έγκληµα του µνηµονίου, αν αυτή η επέκταση –που φαγώθηκε ο κ. Μητσοτάκης και ο κ. Γεωργιάδης από κοντά- ερχόταν εδώ και συγκέντρωνε την πλειοψηφία;
Έτσι, λοιπόν, ακούσαµε να µιλάει και ο κ. Βενιζέλος, ο άνθρωπος που µεθόδευσε ακόµη και την τροποποίηση της δανειακής
σύµβασης ως πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου. Απαιτεί, λοιπόν,
την έγκριση αυτής της απλής επέκτασης -όπως είπε πριν λίγο ο
Υπουργός κ. Βούτσης- από τη Βουλή, όταν δεν έχει περάσει καν
η κύρια σύµβαση!
Για να το ακούσουν και οι Ελληνίδες και οι Έλληνες το τονίζω.
Λέτε να είναι νοµικά αγράµµατοι; Λέτε να είναι δόλιοι; Λέτε να
είναι µία παγίδα που θέλουν να στήσουν στον ελληνικό λαό σαν
την παγίδα που προσπάθησαν σήµερα µε όλες αυτές τις κοινοβουλευτικές παρατυπίες που έκαναν και ζήσαµε σήµερα; Λέτε
να θέλουν να κάνουν το ίδιο;
Αν, κυρία Πρόεδρε, καταγράψουν και αποτυπώσουν τα µικρόφωνα και τα Πρακτικά, τι έλεγαν αυτοί οι δήθεν σοβαροί, αυτοί
που δεν είναι λαϊκιστές, οι σοβαροφανείς που βγαίνουν τα πρωινά στο «MEGA» -και λένε εµάς λαϊκιστές- αν καταγράψουν τα
«γαλλικά» που έλεγαν στη συνεδρίαση, τότε θα καταλάβουν οι
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Έλληνες πραγµατικά ποιος είναι ο λόγος που σήµερα παραλίγο
να ξηλώσουν τα έδρανα.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ανέκφραστοι ήµασταν. Δεν
πήγαµε να ξηλώσουµε τα έδρανα.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
σήµερα ακούσαµε να λέει και το Ποτάµι ότι ψηφίζει το νοµοσχέδιο. Χαιρόµαστε γι’ αυτό. Είναι δυνατόν, όµως, µόλις εχθές –σας
διαβάζω τα Πρακτικά- εδώ από αυτό το Βήµα να λέει η Βουλευτής που εκπροσωπούσε το Ποτάµι «µην παριστάνουµε τους καµπόσους και η χώρα να αποµονώνεται διαρκώς. Δεν πρέπει να
χρησιµοποιούµε το θυµικό του λαού για πολιτικούς σκοπούς.
Αυτό θα γυρίσει µπούµερανγκ και πολύ πιο γρήγορα απ’ ό,τι νοµίζουν µερικοί»; Και τι είπε και εκ µέρους της ιµιτασιόν, της µεταλλαγµένης Νέας Δηµοκρατίας, ο εκπρόσωπος; Έχει και δύοτρεις τώρα.
«Αποφασίστε να πάρετε την ευθύνη πάνω σας». Σας διαβάζω
από τα Πρακτικά.
Τώρα την πήραµε µαζί; Πώς έγινε; Έτσι για να µας το πείτε.
Πότε λέτε αλήθεια, πότε λέτε ψέµατα;
«Όλα αυτά τα οποία ψηφίζουµε εδώ να µην αποτελούν λόγους
διακοπής χρηµατοδότησης της χώρας». Διαβάζω τα Πρακτικά.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όλοι εµείς οι Ανεξάρτητοι Έλληνες που συµµετέχουµε, που στηρίζουµε αυτή τη νέα κυβέρνηση της κοινωνικής σωτηρίας, κάναµε τη δική µας υπέρβαση µε
την προσδοκία της συµβολής µας στη δηµιουργία µιας κοινωνίας
ανθρώπινης, µιας κοινωνίας αλληλεγγύης.
Έχουµε απόλυτη συνείδηση ότι τα µέτρα αυτά που προτείνονται για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, για την αντιµετώπιση αυτής της τραγωδίας που ζει ο λαός είναι µόνον ένα
πολύ µικρό δείγµα βεβαίως, το οποίο πάντως έχει τη δικιά του
συµβολική βαρύτητα και όσο και αν κάποιοι επιχειρήσατε σήµερα
αυτό να το απαξιώσετε είναι σίγουρο ότι δεν σας παρακολουθεί
κανένας.
Ακούσατε µε τι τρόµο µίλησε για τις εκλογές ο κ. Βενιζέλος;
Γιατί να φοβάται άραγε τις εκλογές; Γιατί ξέρει ότι δεν πρόκειται
να είναι και πάλι σε αυτήν εδώ την Αίθουσα, αφού ήδη όλα δείχνουν ότι ο λαός έχει πάρει τη δικιά του την απόφαση και σ’ αυτή
τη δικιά του την απόφαση στοιχιζόµαστε όλοι ψηφίζοντας αυτό
το πρώτο νοµοσχέδιο.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των Ανεξάρτητων Ελλήνων)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ευχαριστούµε τον κ.
Νικολόπουλο.
Τον λόγο έχει η κ. Όλγα Γεροβασίλη, Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ.
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ: Κυρία Πρόεδρε, ζήτησα τον λόγο πριν
όταν έθεσε το προσωπικό θέµα ο κ. Μητσοτάκης και θέλω να
πούµε δύο πράγµατα για δύο λεπτά, εκφράζοντας και πολλούς
άλλους παρόντες Βουλευτές.
Παρατηρούµε το εξής: Ζήτησε ο κ. Μητσοτάκης τον λόγο επί
προσωπικού προκειµένου να κάνει προσωπική επίθεση στην
Πρόεδρο της Βουλής. Παίρνουν τον λόγο οµιλητές της Νέας Δηµοκρατίας, οι οποίοι ξεκινούν και σε µεγάλο κοµµάτι της οµιλίας
τους κάνουν ακριβώς το ίδιο, δηλαδή προσωπικές επιθέσεις στην
Πρόεδρο της Βουλής.
Ξέρετε, κύριοι συνάδελφοι, η τακτική της απαξίωσης του πολιτικού αντιπάλου επί προσωπικού είναι ένας τρόπος, τον οποίο
ακολουθεί η Νέα Δηµοκρατία. Σήµερα απαξιώνει τον Υπουργό
Οικονοµικών µε τον ίδιο τρόπο, παίζοντας ένα παιχνίδι απαξιωτικό των θεσµών απέναντι στον πολιτικό αντίπαλο που είναι σήµερα ο ΣΥΡΙΖΑ και η Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ.
Η Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει πάθει αµνησία
–το λέω διότι έρχονται εδώ ως «ταλαιπωρηµένοι», «φιµωµένοι»,
«αδικηµένοι», που τους «τυραννάµε», τους «τυραννάει» και το
Προεδρείο και εµείς όλοι οι υπόλοιποι του ΣΥΡΙΖΑ- δεν ξεχνάµε,
δεν έχουµε ξεχάσει την απαξίωση της δηµοκρατίας, την απαξίωση του κοινοβουλευτισµού και τη µη παρουσία του Πρωθυπουργού. Όσο µίλησε µέχρι σήµερα ο Αλέξης ο Τσίπρας σε όλη
τη διάρκεια της προηγούµενης θητείας ήταν παρών ο κ. Σαµαράς.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Εποµένως θέλω να πω πως η Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΣΥΡΙΖΑ δεν δέχεται υποδείξεις ήθους, συµπεριφοράς και δηµοκρατίας. Βεβαίως, η τακτική της Νέας Δηµοκρατίας στην προσωπική
απαξίωση δεν θα βρει συµµάχους, όπως φιλοδοξεί, µέσα στην
Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΣΥΡΙΖΑ.
Πρέπει να σταµατήσει αυτή η τακτική, διότι είναι υποτιµητική
για τις διαδικασίες και βεβαίως δεν γίνεται ανεκτή από τους Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΣΥΡΙΖΑ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ευχαριστούµε την κ.
Γεροβασίλη.
Τον λόγο έχει ζητήσει ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών
κ. Μάρδας.
Κύριε Μάρδα, θέλετε τον λόγο για πεντάλεπτη παρέµβαση ή
για την οµιλία σας;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΔΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Θέλω τον λόγο για µια παρέµβαση τριών λεπτών, πάνω σε
όσα ακούστηκαν.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ορίστε, έχετε τον λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΔΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Κυρίες και κύριοι, όταν εσυζητείτο το θέµα της ανθρωπιστικής κρίσης στις οµάδες της Βουλής είχα κάνει µια αναλυτική
παρουσίαση για το από πού µπορούν να προέλθουν τα 200 εκατοµµύρια, που δεν είναι κανένα τροµακτικά µεγάλο ποσό για να
συζητάµε.
Ήρθε ο κ. Βρούτσης, ο οποίος ενδεχοµένως δεν ήταν εκεί, κι
έθεσε πάλι το θέµα ότι δεν γνωρίζουµε από πού προέρχονται
αυτά τα χρήµατα. Επαναλαµβάνω αυτά τα οποία είχα πει σε γενικές γραµµές. Από τα 200,3 εκατοµµύρια τα 20 εκατοµµύρια θα
τα δώσει το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας. Από τα υπόλοιπα, µε τη
βοήθεια µιας µεθόδου που δεν έχει χρησιµοποιηθεί ποτέ στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, όπου εκεί γίνονται διάφορα πράγµατα πρωτόγνωρα µπορώ να σας πω, που έχουν σχέση µε την
εξοικονόµηση δαπανών, χωρίς να χάνει ο πολίτης δηµόσια αγαθά
-δεν είναι απίθανο αυτό το οποίο σας λέω- θα εξοικονοµηθούν
από ένα σύνολο κρατικών προµηθειών τα 4/5 περίπου και το υπόλοιπο 1/5 από ένα σύνολο καταναλωτικών αναγκών.
Εµείς δεν κάναµε µία γραµµική µείωση και είπαµε θα µειώσουµε κατά 10% - 15% τις προµήθειες σε όλα τα Υπουργεία.
Πήραµε τη βοήθεια συγκεκριµένης µεθόδου και στο πλαίσιο µίας
µη γραµµικής µείωσης από κάπου µειώσαµε πολλά και από
κάπου µειώσαµε λιγότερα, λαµβάνοντας υπ’ όψιν ένα σύνολο παραγόντων που δεν υπάρχει λόγος να τους επαναλάβουµε. Ως εκ
τούτου χρήµατα µπορούν να βρεθούν.
Θα µου πει κάποιος: «Μα πώς δεν θα στερηθεί ο πολίτης;». Κι
εδώ απαντήσαµε. Ερχόµαστε στις κρατικές προµήθειες. Υπάρχουν σύγχρονες µέθοδοι που αναφέρονται στους διαγωνισµούς,
µε τη βοήθεια των οποίων µπορούµε να εξοικονοµήσουµε χρήµατα, χωρίς να οδηγηθούµε στη µείωση αγοράς υλικών και υπηρεσιών. Αυτό δεν είναι κάτι απίθανο, το οποίο ακούγεται. Σας
σηµειώνω ότι σε µία µελέτη που έγινε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή
πολύ παλαιότερα αναφέρθηκε ότι αν εφαρµοστούν σύγχρονες
µέθοδοι, οι οποίες θα οδηγήσουν στη βελτίωση του ανταγωνισµού, µπορούν να µειωθούν οι κρατικές προµήθειες, οι προϋπολογισµοί των κρατικών προµηθειών κατά 25% σε ό,τι αφορά το
κόστος, χωρίς να µειωθεί η παροχή των αγαθών, υπηρεσιών και
έργων. Εµείς δεν αγγίξαµε καν το 7%-8% της µείωσης.
Ως εκ τούτου αυτά είναι εύκολο να βρεθούν και µιας και µου
δόθηκε ο λόγος κι έχω λίγο χρόνο, µπορώ να σας ενηµερώσω
για το πώς λειτουργούµε πια στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Έχουµε πάρει ένα σύνολο κωδικών που είναι τέσσερις χιλιάδες επτακόσιες εβδοµήντα γραµµές που αναφέρονται στο µη
µισθολογικό κόστος κι έχουµε πιάσει γραµµή γραµµή και ανά
Υπουργείο και βλέπουµε τις δαπάνες που γίνονταν και µέσα από
αυτή τη διαδικασία θα οδηγηθούµε σε νέες µειώσεις δαπανών,
να πω καλύτερα νέες µειώσεις σπατάλης.
Ενδεικτικά σας αναφέρω ότι αν µπείτε στο Παρατηρητήριο
Τιµών ακόµα και τώρα της Επιτροπής Προµηθειών Υγείας, θα
διαπιστώσετε ότι σε πολλές κατηγορίες υλικών υπάρχουν τιµές
που είναι είκοσι φορές µεγαλύτερες από αυτές της αγοράς.
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Αυτά τα έχουµε δηµοσιοποιήσει από το 2011, παλαιότερα, έχοντας τη θέση στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης. Καταλαβαίνετε ότι
όταν ένα υλικό στοιχίζει 25 ευρώ και ανακοινώνεται στο Παρατηρητήριο Τιµών 330 ευρώ αν καταφέρουµε να κατεβάσουµε
αυτές τις τιµές, θα αγοράζουµε το ίδιο υλικό δέκα και είκοσι
φορές φθηνότερα απ’ ό,τι αγοράζεται σήµερα, απ’ ό,τι αγοραζόταν µε τις διαδικασίες οι οποίες βρίσκονταν σε εξέλιξη.
Συµπληρωµατικά πάλι σας λέω, για να καταλάβετε πού µπορούν να εξοικονοµηθούν χρήµατα και χωρίς πολύ µεγάλη προσπάθεια, ότι επτακόσιοι ενενήντα δύο αστυνοµικοί έχουν απελευθερωθεί από φύλαξη διαφόρων προσώπων. Αυτοί θα αντικαταστήσουν τους ιδιωτικούς φύλακες των Υπουργείων. Αυτό είναι
ένα υποσύνολο κάποιων εκατοµµυρίων που εντάσσεται σε έναν
λογαριασµό της τάξης των 54 εκατοµµυρίων ευρώ. Δεν έχουµε
ακριβώς το µέγεθος, αλλά, εν πάση περιπτώσει, καταλαβαίνετε
ότι οι επτακόσιοι ενενήντα δύο, οι οποίοι χάνονταν δεξιά και αριστερά, θα τοποθετηθούν σε θέσεις που σήµερα πληρώνουµε
από τον προϋπολογισµό του κράτους και αύριο µεθαύριο, όταν
λήξουν οι συµβάσεις, δεν θα πληρώνουµε, κι αυτά είναι χρήµατα
τα οποία µπορούν να χρησιµοποιηθούν οπουδήποτε αλλού,
ακόµα και να αυξήσουν το µικρό κονδύλι το οποίο έχουµε αναφορικά µε την ανθρωπιστική βοήθεια.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ευχαριστούµε τον
Αναπληρωτή Υπουργό Οικονοµικών κ. Δηµήτρη Μάρδα.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Ερωτήσεις στον Υπουργό µπορούµε να κάνουµε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Να συνεχίσουµε µε
τον κατάλογο των οµιλητών.
Θα ήθελα απλώς να σας ενηµερώσω, επειδή έγινε λόγος περί
προνοµίων, ότι η πρώτη οµιλήτρια του καταλόγου ήταν η κ. Μερόπη Τζούφη. Εξ όσων ενηµερώνοµαι, έγινε µια διευκόλυνση
από πλευράς της Έδρας και στον κ. Αυγενάκη, ο οποίος εν συνεχεία άλλαξε µε τον κ. Μητσοτάκη, και στον κ. Αθανασίου, οι
οποίοι αµφότεροι δεν ήταν εδώ, όταν εκφωνήθηκε το όνοµά τους
και τους δόθηκε η δυνατότητα να µιλήσουν µάλιστα προ της
έναρξης του καταλόγου. Σωστά έγινε αυτό. Πρέπει, όµως, να τα
λέµε, για να µην εµφανίζονται κάποιοι ως αδικηµένοι.
Τον λόγο έχει η κ. Μερόπη Τζούφη. Εν συνεχεία, θα δώσω τον
λόγο στον Υπουργό κ. Ξανθό. Δεν ξέρω αν είναι στα έδρανα. Ζήτησε προηγουµένως να µιλήσει. Επίσης, έχει ζητήσει τον λόγο ο
Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος από το Ποτάµι, ο κ. Θεοχάρης,
αλλά δεν είναι στην Αίθουσα. Τέλος, βλέπω ότι ζητάει τον λόγο
η εισηγήτρια του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος κ. Μανωλάκου.
Απ’ ό,τι αντιλαµβάνοµαι, ζητάτε τον λόγο για κάποια διευκρίνιση από τον κύριο Υπουργό. Μετά την κ. Τζούφη µπορεί να ζητηθεί η διευκρίνιση. Νοµίζω ότι ο κύριος Υπουργός δεν έχει
αντίρρηση. Έτσι δεν είναι; Έτσι γινόταν και παλιά άλλωστε. Το
θυµάστε, κυρία Μανωλάκου. Ζητούσαµε να διευκρινιστεί και δεν
µας έδιναν τον λόγο. Το λέω, για να λέµε και τις διαφορές.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κυρία Τζούφη, έχετε
τον λόγο.
ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε, για τη δυνατότητα που µου δίνετε να επικοινωνήσω για πρώτη φορά στο επίπεδο της Ολοµέλειας.
Προφανώς, κάποια από αυτά που θα πω έχουν ξαναειπωθεί
στις επιτροπές στις οποίες συµµετείχα και ίσως να µην είναι και
τόσο σηµαντικά, µια και ο διάλογος πια έχει προσλάβει καθαρώς
πολιτικά χαρακτηριστικά. Παρ’ όλα αυτά, θα επιχειρήσω να πω
τις σκέψεις µου πάνω σε αυτό το νοµοσχέδιο για την ανθρωπιστική κρίση, καθώς είναι το πρώτο νοµοσχέδιο της Κυβέρνησης
και όπως ειπώθηκε από πολλούς, πρέπει να θεωρηθεί ως µόνο
ένα αρχικό βήµα για την άµεση ανακούφιση των οικογενειών που
διαβιούν σε συνθήκες απόλυτης ένδειας.
Πρόκειται για µια πολιτική πράξη ανάγκης σε πολύ δύσκολες
συνθήκες και παρ’ όλα αυτά, γίνεται συστηµατική προσπάθεια
να µην ολοκληρωθεί, µε την άσκηση και προβολή ποικίλων εκβιασµών σε διεθνές επίπεδο, αλλά σήµερα και εντός του Κοινοβουλίου της χώρας µας.
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Αυτό εξελίσσεται, παρ’ ότι όλοι γνωρίζουν ότι σύµφωνα µε τα
επίσηµα στοιχεία, µετά από σκληρές πολιτικές λιτότητας έξι
ετών, η πατρίδα µας καταγράφεται στην οµάδα των χωρών µε
τη µεγαλύτερη φτώχεια, στη χειρότερη θέση στην Ευρωπαϊκή
Ένωση όσον αφορά τον κίνδυνο φτώχειας, µε τη µεγαλύτερη
µείωση των κοινωνικών δαπανών στην Ευρωζώνη και µε ραγδαία
αύξηση των ποσοστών της παιδικής φτώχειας.
Θα ήθελα να επιχειρήσω να παραθέσω συγκεκριµένα στοιχεία,
για να αποδείξω γιατί είναι σωστός ο όρος «ανθρωπιστική κρίση»,
που από κάποιους θεωρήθηκε αδόκιµος και από άλλους χαρακτηρίστηκε ως εργαλείο αναζήτησης της φιλανθρωπίας των
ξένων.
Η υλοποίηση του προηγούµενου προγράµµατος σκληρής δηµοσιονοµικής πειθαρχίας από την κυβέρνηση Νέας Δηµοκρατίας-ΠΑΣΟΚ, µε την άµεση καθοδήγηση των ευρωπαϊκών νεοφιλελεύθερων ελίτ, µέσω της δραµατικής επιδείνωσης όλων των
βασικών κοινωνικών προσδιοριστών της υγείας, που είναι η εργασία, οι συνθήκες διαβίωσης, η πρόσβαση σε φαγητό, σε νερό
και ρεύµα, οδήγησε σε µια σοβαρή υγειονοµική και κοινωνικοδηµογραφική κρίση, αυτό δηλαδή που λέµε «ανθρωπιστική κρίση».
Πιο συγκεκριµένα, είχαµε αύξηση της νεογνικής θνησιµότητας, αύξηση των γεννήσεων των ελλιποβαρών νεογνών, µείωση
των γεννήσεων -και έτσι οι θάνατοι υπερέβησαν τις γεννήσειςαύξηση της θνησιµότητας των ηλικιωµένων και των υπερηλίκων,
αύξηση των λοιµωδών νοσηµάτων, αυξηµένη θνησιµότητα από
αυτά λόγω κατάρρευσης του συστήµατος πρόληψης ή και επανεµφάνιση ξεχασµένων λοιµωδών νοσηµάτων.
Θα επανέλθω, όµως, στο δραµατικότερο, κατά τη γνώµη µου,
γεγονός, που είναι η ραγδαία αύξηση της παιδικής φτώχειας,
που αγγίζει µισό εκατοµµύριο παιδιά, κατ’ εξοχήν κατανεµηµένη
στα µονογονεϊκά και πολυµελή νοικοκυριά, µε διαρκή αύξηση τα
τελευταία χρόνια.
Είναι εκείνο που κυρίως στοχεύει να αντιµετωπίσει το παρόν
νοµοσχέδιο, αφού έχει τόσο άµεσες όσο και µακροχρόνιες δραµατικές επιπτώσεις. Οδηγεί σε κακή υγεία, έξαρση της παχυσαρκίας λόγω στροφής στις χαµηλού κόστους ανθυγιεινές και κακής
ποιότητας τροφές, ενώ ταυτόχρονα υπάρχει διογκούµενο, επιδεινούµενο, το φαινόµενο του αληθούς υποσιτισµού, καθώς χίλια
σχολεία σε όλη την Ελλάδα αιτούνται επισιτιστικής βοήθειας.
Ακόµη, οδηγεί σε εγκατάλειψη της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, σε µακροχρόνια ανεργία αυτών των παιδιών και µακροχρόνια εξάρτηση από τους γονείς τους και πιθανά σε αύξηση
της παραπτωµατικής συµπεριφοράς και των εξαρτήσεων.
Το προτεινόµενο, λοιπόν, σχέδιο νόµου αποτελεί το πρώτο
ανάχωµα στη µάχη ενάντια στη δύνη της ανθρωπιστικής κρίσης,
όπως προσπάθησα να αποδείξω µε τα παραπάνω δεδοµένα και
απευθύνεται, κατ’ εξοχήν, σε οικογένειες και παιδιά που βρίσκονται σε κατάσταση ακραίας φτώχειας. Το να δώσει κανείς συγκεκριµένα κριτήρια, µε βάση τα επιστηµονικά δεδοµένα που τέθηκαν, δεν είναι εύκολο και δεν µπορεί να είναι µόνο εισοδηµατικά,
αλλά πρέπει να συµπληρώνονται και µε αυτά του κοινωνικού αποκλεισµού, ενώ πρέπει να λαµβάνονται υπ’ όψιν και οι εθνικές ιδιαιτερότητες.
Συνεπώς, το παρόν νοµοσχέδιο φιλοδοξεί να καλύψει τουλάχιστον εκατόν πενήντα χιλιάδες νοικοκυριά, κυρίως οικογένειες
µε ανήλικα παιδιά ή αδύναµα εξαρτώµενα µέλη και στοχεύει να
καλύψει τις βασικότερες ανάγκες τους, όπως τροφή, στέγαση,
παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος, ενώ σε επόµενο νοµοσχέδιο θα
συµπεριληφθούν τα απαραίτητα µέτρα που αφορούν την υγειονοµική κάλυψη και τις µετακινήσεις.
Θα µου επιτρέψετε, παρά τη νεότητά µου –εννοώ τη νεότητα
της εµφάνισης στο Κοινοβούλιο- να σχολιάσω µερικές τοποθετήσεις της Αντιπολίτευσης. Προς τη Νέα Δηµοκρατία θα ήθελα
να επιστρέψω τον χαρακτηρισµό περί «πολιτικής υποκρισίας» ως
ανεπίδοτο γεγονός, γιατί νοµίζω ότι δεν µας αφορά, δεδοµένου
ότι δηλώνει πως ψηφίζει το νοµοσχέδιο, µε πλήρη, όµως, ταύτιση
µε το ευρωπαϊκό ιερατείο και οι περισσότεροι οµιλητές επιθυµούν να µην υλοποιηθεί αυτό το νοµοσχέδιο, για να δικαιωθεί η
πολιτική επιλογή της πλήρους υποταγής που είχε ακολουθήσει
στο µονόδροµο της ακραίας λιτότητας, µε ανοιχτές τοποθετήσεις εκφοβισµού του ελληνικού λαού.
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Το Ποτάµι είναι, δυστυχώς, στην ίδια γραµµή, µε µακρά επιχειρηµατολογία απαξίωσης και µε κατάληξη τον εκφοβισµό. Αναφέρθηκε επί λέξει: «Αν και τα οικονοµικά του τόπου δεν θα
πέσουν έξω, η επιµονή εφαρµογής τους σε πιθανή αντιπαράθεση
µε τους δανειστές, µπορεί να οδηγήσει σε ατύχηµα και θα το
πληρώσουν πρώτα απ’ όλα οι φτωχοί».
Και, τέλος, θα πω και δυο κουβέντες για το ΠΑΣΟΚ. Λυπάµαι,
αλλά δυστυχώς δεν µπορεί να διανοηθεί πως ό,τι δεν το εµπεριέχει αξίζει να υλοποιηθεί, µετά από τόσα πολλά χρόνια στην
εξουσία πάση θυσία και µας κατηγορεί για τη µη ύπαρξη οδικού
χάρτη, επειδή ο µηχανοδηγός του τρένου, µε τη θέληση του ελληνικού λαού, επέλεξε µια διαφορετική διαδροµή. Εµµονικά διαστρέφει την αλήθεια, ονοµάζοντας τη δειλία «ρεαλισµό», την
υποταγή «τέχνη του εφικτού» και την αµφισβήτηση της λιτότητας
«καταστροφή», ενώ µας µίλησε εδώ για την καταστροφή του
τόπου µας σε πενήντα µέρες από τη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ.
Συµπερασµατικά, λοιπόν, υπάρχει προσπάθεια δηµιουργίας
ενός γενικευµένου κλίµατος τόσο απαξίωσης του νοµοσχεδίου «είναι λίγο, πρόχειρο, ψίχουλα, αποσπασµατικό»- όσο και φόβου,
για να µην προχωρήσει η Κυβέρνηση ούτε σε αυτό το λίγο ούτε
στα άλλα που θα ακολουθήσουν και συνακόλουθα να φοβηθεί ο
ελληνικός λαός που τόλµησε να πρωτοτυπήσει και να σηκώσει
περήφανα το κεφάλι, πρώτος αυτός από τους ευρωπαϊκούς
λαούς και να αµφισβητήσει τη µνηµονιακή πολιτική του µονόδροµου της λιτότητας.
Εµείς, όµως, θα επιµείνουµε στη γρήγορη, σωστή και ακριβοδίκαιη υλοποίησή του, αµέσως µετά την ψήφιση του, µε την αξιολόγηση και την συναξιοποίηση και όλων των άλλων χρηµατοδοτικών εργαλείων, µε τον συντονισµό των παρεµβάσεων και µε
τη συνεργασία και των άλλων φορέων, υπό το πλέγµα της συνολικής και αλληλέγγυας ευθύνης, ώστε να ωφεληθούν οι ευπαθείς
οµάδες και τα χαµηλά εισοδήµατα.
Το νοµοσχέδιο αυτό µπορεί να αποτελέσει την ευκαιρία και για
τη διαµόρφωση µιας ενιαίας, αξιόπιστης βάσης δεδοµένων, για
να ασκηθούν σωστές πολιτικές, µε την καταγραφή των υπαρχουσών δοµών ανά περιφέρεια και δήµο, µε τη δηµιουργία ενιαίου
δικτύου οριζόντιας και κάθετης συνεργασίας των φορέων σε επίπεδο περιφέρειας και µε το Υπουργείο να έχει το συντονιστικό
ρόλο.
Η συνέργεια αυτή έχει ως βασικό µέληµα όχι µόνο την καταγραφή των φτωχών και καταφρονηµένων ως απόλυτο αριθµό,
αλλά και τη µέτρηση του µεγέθους της ευαλωτότητας και του
καθορισµού συνδυαστικών κριτηρίων προτεραιοποίησης.
Πρέπει να βιαστούµε και να µην υποκύψουµε στους εκβιασµούς, αφού κάθε µέρα που καθυστερούµε η καθηµερινότητα
των οικογενειών και των παιδιών τους που βρίσκονται σε απόλυτη ένδεια διαρκώς επιδεινώνεται και απειλείται άµεσα η επιβίωσή τους.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ευχαριστούµε την κ.
Τζούφη.
Θα δώσω τον λόγο σε άλλη µία Βουλευτή οµιλήτρια. Εν συνεχεία, έχουν ζητήσει τον λόγο δύο Υπουργοί, ο κ. Ξανθός και η κ.
Φωτίου, η οποία θέλει να γνωστοποιήσει βουλευτικές τροπολογίες που κάνει δεκτές. Μετά θα δώσω τον λόγο στην εισηγήτρια
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος την κ. Μανωλάκου, ώστε ενδεχοµένως να περιλάβει και τυχόν διευκρινίσεις που θα θελήσει να
ζητήσει και από τους άλλους δύο Υπουργούς.
Και εν συνεχεία θα δώσω τον λόγο στον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του Ποταµιού, κ. Θεοχάρη, για τη δευτερολογία –νοµίζω- ή πρωτολογία. Θα το δούµε.
Τον λόγο έχει η κ. Ελένη Ψαρρέα.
ΕΛΕΝΗ ΨΑΡΡΕΑ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Καλησπέρα σας. Κατ’ αρχάς όπως και η κοινωνία αγωνίστηκε
και αγωνίζεται για να αποτελέσει η Ελλάδα φάρο σε ολόκληρη
την Ευρώπη κατά της λιτότητας, κατά των µνηµονιακών πολιτικών, έτσι και εµείς οφείλουµε να αγωνιστούµε γι’ αυτό τον
σκοπό.
Προηγουµένως είχαµε τις κατηγορίες της Νέας Δηµοκρατίας
και του ΠΑΣΟΚ επί της διαδικασίας. Αυτές οι κατηγορίες στε-
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ρούνται ουσίας και ενέχουν εντυπωσιασµού. Ο εντυπωσιασµός
έφτασε στο σηµείο να κατηγορηθεί στο πρόσωπο της Προέδρου
ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ που µε πράξεις και όχι µε λόγια έχει παλέψει
και παλεύει για τον φασισµό, τον ρατσισµό, τις διακρίσεις, το
µίσος.
Εσείς, κύριοι και κυρίες της Νέας Δηµοκρατίας και του
ΠΑΣΟΚ, επιβάλλατε την αντιδηµοκρατική πολιτική των µνηµονίων, υπονοµεύοντας την ίδια τη δηµοκρατία.
Επί του νοµοσχεδίου. Το νοµοσχέδιο για την ανθρωπιστική
κρίση φιλοδοξεί να αντιµετωπίσει µία πραγµατικότητα που είναι
παρούσα στην καθηµερινότητα µεγάλου κοµµατιού της κοινωνίας που βίωσε και βιώνει την εξαθλίωση. Σε µικρό χρονικό διάστηµα η ελληνική κοινωνία ήρθε αντιµέτωπη µε την ανικανότητα
του κράτους να εγγυηθεί βασικά ανθρώπινα δικαιώµατα, µε συνέπεια να οδηγούµαστε σε µια κοινωνία των φτωχών, κοινωνία
της ανέχειας, της επισφάλειας και της µεγάλης ανισότητας.
Χωρίς να σταθούν οι άνθρωποι στα πόδια τους, χωρίς να µπορούν να εξασφαλίσουν µια αξιοπρεπή διαβίωση, είναι δύσκολο
να παλέψουν για τη διαρκή βελτίωση των συνθηκών ζωής τους
και να συµµετάσχουν στα κοινωνικά κινήµατα κατά του νεοφιλελευθερισµού.
Πρέπει εδώ να διευκρινίσουµε τι ακριβώς σηµαίνει ανθρωπιστική κρίση και τι την προκάλεσε. Η Ελλάδα δεν υπέστη θεοµηνία, τσουνάµι ή πόλεµο τα τελευταία πέντε χρόνια. Υπήρξε,
όµως, µια µορφή οικονοµικού και κοινωνικού πολέµου, η οποία
προκάλεσε αυτά τα αποτελέσµατα. Ήταν η επιθετική πολιτική
των δανειστών και της ελληνικής οικονοµικής ελίτ, οι οποίες γιγάντωσαν τις απολύσεις και την ανεργία, περιέκοψαν αναγκαία
για τη διαβίωση εισοδήµατα, κατέστρεψαν το ήδη ευπαθές στην
Ελλάδα κοινωνικό κράτος και φτωχοποίησαν τους εργαζόµενους
και τις εργαζόµενες.
Κόµµατα όπως η Νέα Δηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ δεν δικαιούνται να χύνουν κροκοδείλια δάκρυα για την πτώχευση ενός µεγάλου τµήµατος της κοινωνίας, την οποία οι ίδιοι µε τις πολιτικές
τους έχουν προκαλέσει. Οι µνηµονιακές πολιτικές ήταν που οδήγησαν στην απόλυση µέσω του µέτρου της διαθεσιµότητας χιλιάδες εργαζόµενους και εργαζόµενες. Αυτές οι πολιτικές που
στόχευαν στη διάλυση τοµέα, στην κατάργηση των εργασιακών
δικαιωµάτων, στήριξε –και συνεχίζει να στηρίζει- τόσο το ΠΑΣΟΚ
και η Νέα Δηµοκρατία όσο και το Ποτάµι. Αυτό το κόµµα έρχεται
σήµερα να µιλήσει για το ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα, ενώ
µέχρι χθες ο Γενικός Γραµµατέας Εσόδων του Υπουργείου Οικονοµικών και νυν Βουλευτής του Ποταµιού, κ. Θεοχάρης συναινούσε στην απόλυση των καθαριστριών του Υπουργείου Οικονοµικών, για τις οποίες φαίνεται το όραµά του να ήταν το ελάχιστο
εγγυηµένο εισόδηµα.
Είναι, λοιπόν, σηµαντικό να ειπωθεί ότι χρειάζεται µια συνολική
αλλαγή των σχεδιαζόµενων πολιτικών σε κοινωνική και αντιµνηµονιακή κατεύθυνση, ώστε µετά από ένα διάστηµα να µη χρειάζονται οι άνθρωποι στήριξη ανθρωπιστικού τύπου, αλλά να
µπορούν να εργαστούν µε πλήρη εργασιακά, ασφαλιστικά και
κοινωνικά δικαιώµατα και χωρίς να λαµβάνουν ανθρωπιστική ή
επιδοµατική στήριξη. Η καλύτερη ανθρωπιστική πολιτική προοπτικά είναι αυτή που θα τείνει να καταργήσει την ανάγκη ανθρωπιστικής πολιτικής. Είναι αυτή που θα βγάλει τις δυνάµεις
της εργασίας από το περιθώριο και θα τις καταστήσει περήφανες, αξιοπρεπείς και στην ουσία ηγετικές στην ελληνική κοινωνία.
Χρειάζεται να τονιστεί ότι η στήριξη µιας σειράς πολιτικών για
την έξοδο από την ανθρωπιστική κρίση καλώς προϋποθέτει τη
συνεργασία όλων των δηµόσιων φορέων, καθώς και τη συνεργασία µε άλλους υποστηρικτικούς φορείς, αλλά διαχωριζόµαστε
πλήρως από τη λογική της φιλανθρωπίας και των φιλόπτωχων
οµίλων του 19ου αιώνα και του πρώιµου 20ου αιώνα.
Στη δική µας λογική όσοι και όσες δεν έχουν εισόδηµα και
χρειάζονται αυτήν την έκτακτη στήριξη είναι και πρέπει να αντιµετωπίζονται ως υπερήφανοι άνθρωποι που υπέστησαν µια καταστροφική για τη ζωή τους πολιτική και όχι ως θύµατα ή ως
άνθρωποι ακόµη περισσότερο που απέτυχαν οικονοµικά και κοινωνικά. Δεν απέτυχαν ούτε δεν διαχειρίστηκαν αποτελεσµατικά
τον εαυτό τους. Αυτό που απέτυχε µε εκκωφαντικό τρόπο είναι

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΙΓ’ - 18 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 (ΑΠΟΓΕΥΜΑ)

η στρατηγική του νεοφιλελευθερισµού και των πολιτικών ηγεσιών
της Ευρωπαϊκής Ένωσης διεθνώς, αλλά και ειδικότερα στην Ελλάδα. Αυτές τις πολιτικές θα καταργήσουµε άµεσα.
Ειδικότερα για το νοµοσχέδιο, όπως προέκυψε από τη διαδικασία διαβούλευσης φορέων, τα άτοµα µε αναπηρία και άλλες
ευπαθείς οµάδες και οµάδες που υφίστανται διακρίσεις πρέπει
να τύχουν στο παρόν νοµοσχέδιο ή σε ένα αµέσως επόµενο ειδικής ευνοϊκής αντιµετώπισης, σύµφωνα και µε τη γενικότερη λογική των καταφατικών ενεργειών υπέρ της ισότητας.
Στο ζήτηµα της ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης των ανέργων, των ανασφάλιστων οι ρυθµίσεις του νοµοσχεδίου είναι σε
σωστή κατεύθυνση. Προοπτικά χρειάζεται να υπάρξει πρόβλεψη
που θα καλύπτει το σύνολο των υφισταµένων αναγκών. Όλοι και
όλες που είναι άνεργοι, άνεργες, ανασφάλιστοι, ανασφάλιστες
µε αθεώρητα βιβλιάρια υγείας θα πρέπει να µπορούν να θεωρήσουν τα βιβλιάριά τους χωρίς προϋποθέσεις καθώς οι συνθήκες
της πολύ µεγάλης ανεργίας ή και µη εργασίας συχνά συνεπάγονται την πλήρη απουσία ηµεροµισθίου.
Οι ρυθµίσεις που φέρνει το παρόν νοµοσχέδιο είναι σηµαντικό
επίσης να συνοδεύονται από µια εκστρατεία ενηµέρωσης, καθώς
όσοι και όσες βιώνουν συνθήκες ακραίας φτώχειας έχουν αναγκαστεί να ζουν στο περιθώριο της κοινωνίας αποκλεισµένοι και
αποκλεισµένες από την πληροφόρηση, την κρατική παρέµβαση
και την πρόνοια.
Η πρωτοβουλία της Κυβέρνησης –και τελειώνω- για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης αποτελεί την αφετηρία προκειµένου να ανοίξει ο δρόµος για την ανακούφιση των πληγεισών
κοινωνικών ευπαθών οµάδων, να ξεκινήσει η διαµόρφωση προϋποθέσεων για την κοινωνική ένταξη, την είσοδο εκ νέου στην
αγορά εργασίας και την κοινωνική και παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα απ’ την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ευχαριστούµε την κ.
Ψαρρέα.
Τον λόγο έχει ο Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας κ. Ανδρέας
Ξανθός.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Είπατε «δύο Βουλευτές».
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Είπα πράγµατι «δύο
Βουλευτές». Ο επόµενος Βουλευτής είναι ο κ. Θωµάς Κώτσιας.
Διαµαρτύρεστε εκ µέρους του;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Όχι βεβαίως. Το λέω, για να προχωράει ο κατάλογος.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων): Μπορώ πάντως να περιµένω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ωραία.
Ορίστε, κύριε Κώτσια.
Τον λόγο έχει ο κ. Θωµάς Κώτσιας από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΘΩΜΑΣ ΚΩΤΣΙΑΣ: Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, χαιρετίζω την κατάθεση του σηµερινού νοµοσχεδίου για την
αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης. Εύχοµαι, ελπίζω και
προσβλέπω να συνεχίσουµε ανταποκρινόµενοι στις προσδοκίες
του λαού µας µε ανάλογα νοµοσχέδια, τα οποία να επιβεβαιώνουν τις προσδοκίες του για µια διαφορετική πολιτική απέναντι
στις πολιτικές της καταστροφής και των µνηµονίων.
Δεν συζητάµε για λέξεις, κύριε Μητσοτάκη. Συζητάµε για ανθρώπινες ζωές! Επειδή ειπώθηκε προηγούµενα ότι εδώ συζητάµε για λέξεις.
Ως νέος Βουλευτής από την Ευρυτανία µεταφέρω τις οδυνηρές εµπειρίες από τον τόπο µου και τις συνέπειες των πολιτικών
της καταστροφής που πολλοί ακόµα συνεχίζετε να ονοµάζετε
«σωτηρία».
Το νοσοκοµείο, τα κέντρα υγείας, τα αγροτικά ιατρεία έχουν
πλήρως διαλυθεί χωρίς ιατρούς και νοσηλευτές. Τα ασθενοφόρα
µένουν από καύσιµα και επαφίενται στην καλή πρόθεση ιδιωτών
ή φορέων του νοµού µου, για να ανταποκριθούν σε λίγα λίτρα
βενζίνη. Οι ηλικιωµένοι -στα χωριά ιδιαίτερα- βρίσκονται σε απόγνωση. Οι δήµοι, επίσης, βρίσκονται σε αδιέξοδο και αδυναµία
να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις που τους αναθέσατε χωρίς
πόρους. Οι τελευταίες µάλιστα καταστροφικές πληµµύρες επιδείνωσαν ακόµα περισσότερο τη ζωή των ανθρώπων και έχουν

781

φτάσει στην απελπισία. Χωριά και δίκτυα κατεστραµµένα, σπίτια
γκρεµισµένα σε µια πολιτεία σε οικονοµική ασφυξία να ανταποκριθεί στις ανάγκες των ανθρώπων.
Και ενώ όλα αυτά συµβαίνουν σαν αποτέλεσµα αυτής της πολιτικής που ασκήθηκε αυτά τα χρόνια, µε θλίβει η εικόνα Βουλευτών, οι οποίοι χωρίς καµµιά συναίσθηση των ευθυνών τους
ψάχνουν για διαδικαστικά κωλύµατα, χαριεντίζοντας µε σχόλια
και τακτικισµούς, για να εκφυλίσουν τον κοινοβουλευτικό διάλογο, όταν µάλιστα συζητούνται νοµοσχέδια τέτοιου χαρακτήρα.
Θα περίµενα, ειδικά µετά τις αντιδράσεις και τους εκβιασµούς
που υφίσταται η χώρα µας, θεωρώντας µονοµερείς ενέργειες το
δικαίωµα των ανθρώπων να επιζούν, να υπήρχε περισσότερη σοβαρότητα και σύσσωµη η Κυβέρνηση και η Αντιπολίτευση να αντιδρούν σε τέτοιες ιταµές προσεγγίσεις και ιταµές αντιλήψεις
απέναντι στη χώρα και στον λαό µας, πέρα και έξω από ιδεολογικές και πολιτικές διαφορές, και όχι να επιχαίρουν και να µας
κουνούν το δάχτυλο γιατί είµαστε τα «άτακτα παιδιά» της Ευρώπης.
Όσοι χάσατε την ψυχή σας και την ανθρωπιά σας, µπορεί να
βρίσκετε δικαιολογίες για να διαφωνείτε µε τέτοια νοµοσχέδια
και µε ανάλογες νοµοθετικές πρωτοβουλίες της σηµερινής Κυβέρνησης. Εµείς θα συνεχίσουµε, µε σηµείο αναφοράς την κοινωνία και τις ανάγκες της. Εσείς συνεχίστε µε τις προτεραιότητες µε τις οποίες πορευτήκατε µέχρι τώρα και ο καθένας εφ’
ω ετάχθη.
Αυτές τις πενήντα µέρες ένα πρόβληµα που φάνταζε σαν καθαρά οικονοµικό πρόβληµα της Ελλάδας έγινε, µε τις πρωτοβουλίες αυτής της Κυβέρνησης, πανευρωπαϊκό πολιτικό πρόβληµα
µε παγκόσµιες προεκτάσεις. Συνειδητοποιούµε ότι αυτόν τον δύσκολο και ναρκοθετηµένο δρόµο θα τον πορευτούµε αποφασιστικά και υπεύθυνα, µόνοι µας, µε µόνο σύµµαχο τον λαό µας.
Μένει σε εσάς να αποφασίσετε αν θα συµπορευτείτε ή θα λειτουργήσετε, συνειδητά ή ασυνείδητα, σαν εκπρόσωποι των εκβιαστών που υπαγορεύουν νοµοσχέδια και πολιτικές.
Μείνετε στον άχαρο ρόλο σας και µας φτάνει η εµπιστοσύνη
του λαού µας, ακόµα όλων αυτών των ταπεινών ανθρώπων που
βλέπουν τα σπίτια τους να κατρακυλάνε -και το έχω ζήσει αυτές
τις µέρες στον τόπο µας- και παρ’ όλα αυτά χωρίς στέγη, χωρίς
δίκτυα, χωρίς φαΐ, χωρίς τίποτα, η έγνοια τους ήταν να µην κάνουµε πίσω. Αυτό µου λένε και άνθρωποι που δεν ανήκουν στον
χώρο του ΣΥΡΙΖΑ, απλοί άνθρωποι, περήφανοι, οι οποίοι λένε
«Μην κάνετε πίσω! Εµείς είµαστε κοντά σας». Είναι άνθρωποι οι
οποίοι ούτε καν ψήφισαν τον ΣΥΡΙΖΑ. Ωστόσο, βιώνουν µέσα
τους και αισθάνονται ότι, επιτέλους, υπάρχει µια Κυβέρνηση που
αντιστέκεται στον δωσιλογισµό.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ευχαριστούµε τον κ.
Θωµά Κώτσια.
Τον λόγο έχει ο Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας κ. Ανδρέας
Ξανθός. Κύριε Ξανθέ, θέλετε να κάνετε οµιλία ή πεντάλεπτη παρέµβαση;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων): Για παρουσίαση τροπολογίας. Πέντε
λεπτά θα χρειαστώ µόνο, κυρία Πρόεδρε.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Κυρία Πρόεδρε, θέλω και εγώ
τον λόγο επί προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κύριε Ξανθέ, έχετε
τον λόγο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Τις προηγούµενες µέρες είχαµε προϊδεάσει τα µέλη των επιτροπών που συζητούσαν το νοµοσχέδιο ότι θα καταθέσουµε ένα
πακέτο τροπολογιών που θεωρούσαµε ότι είχαν και επείγοντα
χαρακτήρα και είχαν και συνάφεια µε το νοµοσχέδιο, µε την έννοια ότι έλυναν προβλήµατα λειτουργίας και ενίσχυσης του δηµόσιου συστήµατος υγείας, που αντιλαµβανόµαστε πάρα πολύ
καλά ότι έρχεται να παίξει έναν πολύ κρίσιµο ρόλο σε αυτήν την
περίοδο της ανθρωπιστικής κρίσης.
Λόγω φόρτου τροπολογιών, που προέρχονταν από όλα τα
Υπουργεία, επιλέχτηκε τελικά να καταθέσουµε µία τροπολογία
και οι υπόλοιπες θα ενσωµατωθούν σε νοµοσχέδιο του Υπουρ-
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γείου µας, που ετοιµάζουµε για το επόµενο διάστηµα και το
οποίο θα αφορά την καθολική κάλυψη του πληθυσµού σε υγειονοµική περίθαλψη και την ενίσχυση της δηµόσιας περίθαλψης.
Η τροπολογία που επιλέξαµε να καταθέσουµε είναι πολύ κρίσιµη και αφορά την παράταση της θητείας του επικουρικού προσωπικού όλων των κατηγοριών -γιατρών, νοσηλευτών, παραϊατρικού προσωπικού, βοηθητικού προσωπικού- το οποίο υπηρετεί
αυτήν την περίοδο στα δηµόσια νοσοκοµεία.
Θεωρούµε ότι δεν έχουµε κανένα περιθώριο στη διάρκεια της
χρονιάς να έχουµε µία αιµορραγία ανθρώπινου δυναµικού από
το σύστηµα υγείας. Την εικόνα την έχουµε περιγράψει πάρα πολλές φορές. Νοµίζω ότι τα είπε µε µεγάλη σαφήνεια και ο προηγούµενος συνάδελφος. Έχουµε ένα σύστηµα υγείας σε πλήρη
αποδιοργάνωση και ιδιαίτερα στην επαρχία σε κατάρρευση. Δίνουµε µία πολύ µεγάλη µάχη, µαζί µε τους εργαζόµενους στο
σύστηµα, να κρατήσουµε όρθιες τις δηµόσιες δοµές, για να µπορούν σε αυτή την περίοδο της φτωχοποίησης της κοινωνίας οι
πολίτες που δεν έχουν άλλη επιλογή από τη δηµόσια περίθαλψη
να αισθάνονται και ασφάλεια και αξιοπρέπεια, όταν προσεγγίζουν το σύστηµα υγείας.
Πραγµατικά, είµαστε σε µία πολύ κρίσιµη φάση και απαιτούνται στοχευµένες παρεµβάσεις. Όπως είχαµε πει και πριν, θα προσπαθήσουµε να επιταχύνουµε τις διαδικασίες πρόσληψης επικουρικού προσωπικού, που δυστυχώς είναι µονόδροµος σ’ αυτή
τη συγκυρία, για να έχουµε µία γρήγορη κάλυψη των κενών.
Προφανώς µας ενδιαφέρει να καλυφθούν οι πάγιες και διαρκείς ανάγκες των νοσοκοµείων, των κέντρων υγείας και των
δοµών της πρωτοβάθµιας φροντίδας µε µόνιµο προσωπικό.
Όµως, σήµερα από το σύστηµα υγείας λείπουν συνολικά περίπου είκοσι χιλιάδες άνθρωποι, γιατροί και λοιπό προσωπικό, οι
οποίοι αποµακρύνθηκαν τα τελευταία χρόνια λόγω συνταξιοδότησης, δεν αντικαταστάθηκαν και απλώς καλύπτονται ορισµένα
κενά µε επαναλαµβανόµενες συµβάσεις. Επειδή όµως η διαδικασία πρόσληψης είναι πραγµατικά πολύ χρονοβόρα, σας λέω
απλώς ότι για να προσλάβουµε έναν επικουρικό γιατρό, που υποτίθεται ότι έρχεται να καλύψει µια απρόβλεπτη και επείγουσα
ανάγκη στο σύστηµα, χρειάζονται κατά µέσο όρο τρεισήµισι µε
τέσσερις µήνες και αντιλαµβάνεστε ότι έχει χαθεί κάθε έννοια
του επείγοντος, ότι ακυρώνεται κάθε έννοια κάλυψης του επείγοντος.
Έχουµε, λοιπόν, επεξεργαστεί αλλαγές που θα επιταχύνουν
πάρα πολύ αυτή τη διαδικασία. Θα επιταχύνουν τη διαδικασία
λειτουργίας των συµβουλίων επιλογής. Διευρύνουµε τη δυνατότητα πρόσληψης µε αύξηση του ορίου ηλικίας για την είσοδο µε
τον εισαγωγικό βαθµό στο σύστηµα υγείας. Θα αντιµετωπίσουµε
τα θέµατα του εφοδιασµού των µονάδων της πρωτοβάθµιας
φροντίδας, γιατί αποδείχθηκε ότι οι ΔΥΠΕ δεν είχαν τη δυνατότητα να καλύψουν τις ανάγκες τους τη φετινή χρονιά, µε παράταση µέχρι το τέλος του χρόνου κ.λπ..
Νοµίζουµε ότι αυτό που χρειάζεται σήµερα το σύστηµα υγείας, έχοντας επίγνωση της σοβαρότητας και της κρισιµότητας
της περιόδου, είναι ένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης που θα επιτρέψει να παραµείνει η δηµόσια περίθαλψη στη χώρα µας όρθια και
λειτουργική. Αυτό επεξεργαζόµαστε, συνεργαζόµαστε µε όλες
τις δυνάµεις του συστήµατος υγείας, µε τους γιατρούς και µε
τους υπόλοιπους εργαζόµενους και θέλουµε να εµφυσήσουµε
ένα άλλο εργασιακό και κοινωνικό ήθος στο σύστηµα υγείας.
Εµείς θεωρούµε ότι αυτή η κορυφαία πολιτική προτεραιότητα
είναι προσβλητικό να θεωρείται από κάποιους ότι είναι µονοµερής ενέργεια ή δηµοσιονοµικός εκτροχιασµός. Θεωρούµε ότι και
το νοµοσχέδιο για την ανθρωπιστική κρίση και οι υπόλοιπες παρεµβάσεις που θα ακολουθήσουν για την καθολική υγειονοµική
κάλυψη του πληθυσµού είναι στοιχειώδη µέτρα αυτοπροστασίας
της κοινωνίας και µε αυτή την έννοια δεν µπορούν να τεθούν σε
κανενός είδους διαπραγµατευτικές ισορροπίες. Είναι ζήτηµα επιβίωσης, κοινωνικής συνοχής, αξιοπρέπειας και δηµοκρατίας για
την πατρίδα µας.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κύριε Ξανθέ, νοµίζω
ότι αυτά τα οποία εκθέσατε αποδεικνύουν ότι η τροπολογία, την

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

οποία εισηγείστε, είναι ο ορισµός της τροπολογίας που επιτρέπεται να συσχετιστεί µε το νοµοσχέδιο και λόγω της συνάφειας
και λόγω του επείγοντος και εποµένως η πρότασή µου ως Προέδρου προς το Σώµα είναι να γίνει δεκτή.
Στη συνέχεια έχει ζητήσει τον λόγο η αρµόδια Υπουργός κ.
Φωτίου –θα πάµε µε τη διαδικασία που έχουµε πει προηγουµένως- η οποία θέλει να µιλήσει επί των τροπολογιών που θα κάνει
δεκτές.
Βουλευτικών τροπολογιών, κυρία Υπουργέ;
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Βουλευτικών.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Και εν συνεχεία, έχουµε πει ότι θα λάβει τον λόγο η κ. Μανωλάκου για τις διευκρινίσεις
που ήθελε να ζητήσει, µετά είναι ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Ποταµιού και διαρκούσης της οµιλίας του κ. Κώτσια, ζήτησε τον λόγο και η κ. Μπακογιάννη.
Κυρία Μπακογιάννη, αντελήφθην ότι ζητήσατε τον λόγο για
προτασσόµενη δευτερολογία, …
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): …αλλά εν συνεχεία είπατε ότι ζητάτε επί προσωπικού. Δεν αντελήφθην να υπήρξε προσωπικό στη διάρκεια της οµιλίας του κ. Κότσια, ωστόσο θα σας
δώσω τον λόγο µε τη σειρά αυτή που εκτέθηκε, προκειµένου να
εκθέσετε το προσωπικό.
Η Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Φωτίου έχει τον λόγο.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Κυρία Πρόεδρε, θέλω να ανακοινώσω στο Σώµα ότι κάνω δεκτές και προτείνω προς το Σώµα τις
ακόλουθες τροπολογίες:
Πρώτον, τη βουλευτική τροπολογία µε αριθµό 5, εµπρόθεσµη
τροπολογία, την υποβάλλουν είκοσι τρεις Βουλευτές -απ’ ό,τι
βλέπω εδώ- του ΣΥΡΙΖΑ, Κυριακάκης, Αµµανατίδου, Γαϊτάνη,
Γάκης, Γεωργοπούλου, Ζάννας, Ζαχαριάς, Ιγγλέζη, Καββαδία,
Καρά Γιουσούφ, Κατριβάνου, Κοδέλας, Μεϊκόπουλος, Μιχαλάκης, Μιχελογιαννάκης, Μπαλαούρας, Πετράκος, Πολάκης, Σταµατάκη, Σωτηρίου, Τριανταφύλλου, Χαραλαµπίδου, Ψαρρέα.
Αφορά την εναιοποίηση µισθολογικού καθεστώτος των εργαζοµένων στα Κέντρα Πρόληψης των Εξαρτήσεων στο πλαίσιο εξοµάλυνσης της λειτουργίας των δοµών.
Δεύτερον, την εµπρόθεσµη τροπολογία µε αριθµό 10 του κ.
Λεουτσάκου και της κ. Χαραλαµπίδου Δέσποινας. Πρόκειται για
την εξοµοίωση των καθαρών αµοιβών των ωφελουµένων των
προγραµµάτων κοινωφελούς χαρακτήρα µε τις κατώτατες καθαρές αµοιβές των εργαζοµένων που αµείβονται µε τον κατώτατο
µισθό.
Επίσης, την τροπολογία µε αριθµό 11 των κ. κ. Σκούφα, Ζάννα,
Τζαµακλή. Αφορά συµβάσεις µεταφοράς µαθητών σχολικού
έτους 2013-2014. Είναι προτεινόµενη τροπολογία-προσθήκη στο
ήδη υπάρχον άρθρο ως εξής: «Συµβάσεις µεταφοράς µαθητών
σχολικού έτους 2013-2014 που συνάφθηκαν από τις οικείες περιφέρειες, χωρίς την τήρηση των διατάξεων του άρθρου 278 του
ν. 3852/2010 θεωρούνται νόµιµες».
Την τροπολογία µε αριθµό 23 των κ. κ. Καφαντάρη, Πάντζα,
Σταθά, την οποία εδήλωσε ότι υποστηρίζει και ο κ. Κεγκέρογλου.
Κύριε Κεγκέρογλου, εάν µου επιτρέπετε, θα γίνει µε µία νοµοθετική βελτίωση εκεί που λέει: «Το ίδρυµα διοικείται προσωρινώς
από πενταµελές διοικητικό συµβούλιο» κ.λπ. και στο τέλος εκεί
που λέει ότι «η θητεία των µελών ορίζεται διετής».
Τέλος, είναι µία τροπολογία που την κατέθεσε ο εισηγητής του
ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Ζαχαριάς. Την έχει ήδη ανακοινώσει και στην κατ’
άρθρον οµιλία του, αλλά και σε όλες τις επιτροπές, που έχει
θέµα: «Υλοποίηση δράσεων και προγραµµάτων κοινωνικής πολιτικής από τις περιφέρειες» και αφορά δυνατότητα των Περιφερειών. Είναι παράλληλη, αν θέλετε, του άρθρου 5 του νοµοσχεδίου για την ανθρωπιστική κρίση, που δίνει τη δυνατότητα
στις περιφέρειες να υλοποιούν δράσεις αυτών των προγραµµάτων, να συνάπτουν προγραµµατικές συµβάσεις µε δηµόσιες επιχειρήσεις και Οργανισµούς Κοινής Ωφέλειας, όπως αυτοί
προσδιορίζονται στον ν. 3429/2005.
Αυτά ήθελα να πω, κυρία Πρόεδρε.
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Ευχαριστώ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Κυρία Υπουργέ, είναι κοστολογηµένες
αυτές;
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Δεν έχουν δηµοσιονοµικό κόστος. Το
έχετε καταλάβει, η τελευταία. Όλες οι άλλες δεν έχουν κανένα
δηµοσιονοµικό κόστος.
ΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Οι εξοµοιώσεις δεν έχουν καµµία;
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Καµµία, γιατί η εξοµοίωση είναι για
να επιστραφούν λεφτά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου):Ευχαριστούµε την κ.
Φωτίου.
Τον λόγο έχει η κ. Μανωλάκου για τις διευκρινίσεις που ήθελε
να ζητήσει από τον Υπουργό κ. Μάρδα. Αλλά αν θέλετε, µπορείτε
να ζητήσετε και άλλες διευκρινίσεις, γιατί οι εισηγητές πρέπει να
έχουν αυτήν τη δυνατότητα, όταν εισηγούνται να ζητούν και διευκρινίσεις.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Ευχαριστώ.
Από την αναλυτική ενηµέρωση που µας κάνατε, κύριε Υπουργέ, φαίνεται καθαρά ότι οι δαπάνες για τη χρηµατοδότηση
αυτού του νοµοσχεδίου έχουν προϋπολογιστεί σε προσδοκώµενα έσοδα και όχι σε υπάρχοντα. Εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω
πόσο γρήγορα θα τα έχετε, αφού αφορούν τους αµέσως επόµενους εννέα µήνες.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου):Ο κ. Μάρδας έχει τον
λόγο για να απαντήσει.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΔΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Πολύ γρήγορα θα απαντήσω. Δεν είναι σε προσδοκώµενα
έσοδα. Τα 180 εκατοµµύρια είναι σε έσοδα που βρίσκονται αυτήν
τη στιγµή στον προϋπολογισµό της χώρας. Τα άλλα τα οποία σας
είπα είναι προσδοκώµενη µείωση δαπανών. Νοµίζω ότι είµαι
σαφής.
Μήπως µπορώ να αναφερθώ και σε µια τροπολογία, κυρία
Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου):Βεβαίως.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΔΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Αναφέροµαι και σε µια τροπολογία του άρθρου 15 του ν.
2369/1997, η οποία -δεν είναι κάτι καινούργιο βέβαια-…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου):Σε ποια τροπολογία
µόνο, αν θέλετε, διευκρινίστε µας, επειδή έχουµε υποφέρει σε
αυτήν την Αίθουσα σε προηγούµενη περίοδο, όταν οι Υπουργοί
αναφέρονταν σε τροπολογίες φαντάσµατα που δεν τις βρίσκαµε.
Αν θέλετε, να λέτε τον αριθµό και ποια τροπολογία είναι. Ελάτε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΔΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου):Έτσι πέρασε η περιβόητη τροπολογία για την ασυλία των τραπεζιτών.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΔΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Η τροπολογία η δική µου αναφέρεται στην παράγραφο 11
του άρθρου 15 του ν. 2369/1997. Είναι η τροπολογία µε αριθµό
15.
Δεν αναφέρει κάτι καινούργιο. Απλά και µόνο λέει ότι τα ταµειακά διαθέσιµα των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου δύνανται να κατατίθενται στην Τράπεζα της Ελλάδος και από εκεί
και πέρα αυτά µπορούν να χρησιµοποιούνται σε αγορές διαφόρων τίτλων. Αν θέλετε, η καινοτοµία της τροπολογίας έγκειται
στο γεγονός ότι στην περίπτωση που υπάρχουν απώλειες, το
κράτος έρχεται να αναλάβει την ευθύνη αυτών των απωλειών.
Ήδη αυτή η µέθοδος χρησιµοποιείται από το 2004, µε σκοπό την
αγορά repos που άρχισαν τότε από 3 δισεκατοµµύρια ευρώ και
φτάσαµε στα 8,6 δισεκατοµµύρια ευρώ στο τέλος της προηγούµενης χρονιάς.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου):Κύριε Υπουργέ, θα
σας ζητήσω να εξηγήσετε το επείγον και τη συνάφεια, διότι
αυτές είναι οι προϋποθέσεις για να γίνει η τροπολογία δεκτή.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΔΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Το επείγον είναι ότι στην Τράπεζα της Ελλάδος έχουµε επιτόκια που αρχίζουν από 2,3% έως 2,5% ενώ στις εµπορικές
τράπεζες, όπως γνωρίζετε, οι συγκεκριµένες καταθέσεις δεν
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έχουν πάνω από 0,5%, 0,6%, 0,7%, άντε να φτάσουν το 1% και
λίγο παραπάνω. Έως εκ τούτου, θεωρούµε ότι αυτή η απώλεια
κάποιων εκατοµµυρίων ευρώ καλό θα ήταν να αντιµετωπιστεί µε
αυτόν τον τρόπο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου):Η συνάφεια µε το νοµοσχέδιο;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΔΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Η συνάφεια µε το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο έγκειται απλά
και µόνο στον βαθµό που ποτέ χρειαστούν κάποια χρήµατα, αυτά
τα χρήµατα µπορούν να βρεθούν από τους συγκεκριµένους λογαριασµούς και οι φορείς βέβαια µπορούν να έχουν οποιαδήποτε
στιγµή θέλουν τα χρήµατά τους, καθώς όταν επενδύονται στα
repos, όπως ξέρετε, αυτοί οι τίτλοι είναι διάρκειας πάρα πολύ µικρής, δέκα µε δεκαπέντε ηµερών.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου):Κύριε Υπουργέ, νοµίζω
ότι ίσως χρειαστούν περισσότερες διευκρινίσεις.
Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Ποταµιού
-νοµίζω δεν ξεχνάω κανέναν από τη σειρά που ανακοινώσαµε- ο
κ. Θεοχάρης.
Κύριε Θεοχάρη, στη συζήτηση αυτής της συνεδρίασης δεν
έχετε πρωτολογήσει.
ΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Θα είµαι σύντοµος όσο µπορώ...
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Για να υπάρξουν και
περισσότερες βουλευτικές οµιλίες, σύµφωνα µε όσα λέγαµε και
λέγατε χθες.
ΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Ακριβώς. Μάλιστα, το πρωί, το αναφέραµε και φυσικά πιστεύω ότι πρέπει να µιλήσουν περισσότερο οι
Βουλευτές.
Δύο λόγια, λοιπόν, θα πω στην κ. Ψαρρέα -γιατί έθεσε ένα θέµα στην προηγούµενη οµιλία της- µε την ευκαιρία που θα έπαιρνα τον λόγο. Δεν υπήρχε νόηµα να διακόψω. Αναφέρθηκε στο
ζήτηµα των καθαριστριών. Καλό θα είναι να καταλάβουµε ότι ο
ρόλος που επιτελούσα ως Γενικός Γραµµατέας Δηµοσίων Εσόδων ήταν ένας ρόλος εκτελεστικός. Δεν είχα ούτε καν εκτελεστική εξουσία. Είχα την εκτελεστική υποχρέωση να τηρώ τις
αποφάσεις της Κυβέρνησης.
Η απόφαση για τις καθαρίστριες ήταν πολιτική απόφαση, την
οποία είχε πάρει η προηγούµενη κυβέρνηση. Αν θέλετε, αυτό
που εγώ πλήρωσα -παρόλο που πολλοί µου το έλεγαν- είναι ότι
τους φέρθηκα ως άνθρωπος σε άνθρωπο. Ήµουν ο µόνος ο
οποίος δεχόταν να τις δει, ο µόνος ο οποίος προσπάθησα να εξηγήσω τη διαδικασία, τη µεθοδολογία, τις αποφάσεις και την
άποψή µου για το τι θα συνέβαινε αργότερα και να τις κρατήσω
ενήµερες γι’ αυτό. Είναι το µόνο πράγµα το οποίο στην πραγµατικότητα πληρώνω. Έβλεπαν και οι ίδιες πολλές φορές πως αυτή
η προσπάθειά µου, να εξηγήσω πώς ήταν η κατάσταση, ήταν
δική µου απόφαση. Είναι πολλές φορές δύσκολο να ξεχωρίσεις
τον αγγελιοφόρο από το µήνυµα, αλλά δυστυχώς υπάρχουν
φορές που θα πρέπει να βρεθούµε όλοι σε αυτήν την κατάσταση.
Θα περιµένουµε την Κυβέρνηση να δώσει την όποια λύση στο
ζήτηµα αυτό.
Να προχωρήσω περισσότερο σε αυτό που ήθελα να αναφερθώ. Κυρία Πρόεδρε, ένα φάντασµα πλανάται πάνω από την
Ελλάδα. Είναι το φάντασµα της απώλειας του ελέγχου της οικονοµίας και εντέλει της χώρας, του ατυχήµατος που µπορεί να
µας οδηγήσει εκτός Ευρωζώνης. Πρέπει να προσέξουµε.
Είναι φορές που κάποιος «ατζαµής», ενώ έχει δίκιο χάνει λόγω
των τρόπων ή των λαθών του το δίκιο του. Δεν πρέπει να συµβεί
αυτό στη χώρα. Δεν πρέπει αυτό να συµβεί στην προσπάθεια
αυτήν που κάνουµε και να χάσουµε το δίκιο µας. Δεν µπορεί να
βρισκόµαστε στην κατάσταση να χάνουµε από σύµµαχο ακόµα
και την Κύπρο. Σκεφτείτε το. Δεν είναι δυνατόν ακόµα και ο Κύπριος Υπουργός Οικονοµικών να µην καταλαβαίνει τι ζητούµε.
Δεν πρέπει να βρεθούµε σε αδυναµία να ορίσουµε τους στρατηγικούς µας στόχους, να ορίσουµε µε τι θα είµαστε ευχαριστηµένοι. Δεν πρέπει η Κυβέρνηση να βρεθεί σε αυτήν τη θέση. Η
επικοινωνία δεν πρέπει να εγκλωβίσει την ουσία, οι λέξεις δεν
πρέπει να εγκλωβίσουν τις έννοιες.
Εµείς, στο Ποτάµι, έχουµε ζητήσει να φέρετε αυτήν τη συµφωνία. Είναι εδώ και ο κ. Βούτσης, ο οποίος µας µίλησε για µονοµερείς ενέργειες των ξένων εναντίον µας. Το αν είναι µονο-
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µερείς οι ενέργειες, οι δικιές µας ή οι δικιές τους, έχει σχέση και
µε τη συµφωνία αυτή. Φέρτε την επιτέλους. Το έχετε πει. Φέρτε
την, έστω για συζήτηση στη Βουλή. Ξέρω πως λέτε ότι υπάρχει
η συµφωνία αυτή στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης, υπάρχει στα
πακέτα που έχει δώσει και ο Υπουργός, όµως δεν είναι το ίδιο µε
το να φέρετε το κείµενο της συµφωνίας στη Βουλή να το δούµε
και να το συµφωνήσουµε. Πρέπει να συµβεί. Δεν είναι δυνατόν
να το αφήνουµε έτσι.
Φέρτε, λοιπόν, αυτήν τη συµφωνία. Ελάτε να συζητήσουµε
αυτήν τη συµφωνία -την οποία καλώς ή κακώς κάνατε και βάλατε
την υπογραφή της ελληνικής Κυβέρνησης- και όταν δεν τηρείται
από τη µεριά τους µαζί να τους κυνηγάµε, ενώ όταν δεν τηρείται
από τη µεριά µας να σας το θυµίζουµε και να σας λέµε ότι εδώ
δεν τηρούµε µια συµφωνία που έχουµε υπογράψει. Δεν είναι δυνατόν, όµως, να αφήνουµε τη συζήτηση να πλανάται έτσι και να
ζητάτε τη δική µας βοήθεια, όταν δεν έχετε φέρει ούτε καν τη
συµφωνία.
Σας ζητήσαµε να σταµατήσετε να είστε αντιπολιτευόµενη Κυβέρνηση. Μην κοιτάτε τα φώτα όπως οι λαγοί.
Καταθέσαµε στην Κυβέρνηση συγκεκριµένες µεταρρυθµιστικές προτάσεις και δηµοσίως. Προσπαθήστε και ξεκινήσετε τις
γρήγορα. Ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα, ανεξαρτητοποίηση της
φορολογικής διοίκησης, «σπάσιµο» του αµαρτωλού τριγώνου πολιτικής, τραπεζών και ΜΜΕ µε ρύθµιση του τηλεοπτικού τοπίου,
προκήρυξη των αδειών και έλεγχος των δανειακών ροών προς
τα ΜΜΕ. Μη σταµατάτε. Κάντε το.
Κάναµε και µια πλήρη πρόταση για την αναµόρφωση της δηµόσιας διοίκησης και την επιτάχυνση της διαδικασίας. Προχωρήστε στις αλλαγές που χρειάζεται και θα βρείτε τους συµµάχους, όµως κάντε το. Σας βλέπουµε να διστάζετε και σας βλέπουµε εδώ και πενήντα µέρες να ταΐζετε τον κόσµο αξιοπρέπεια.
Αυτό κάποια στιγµή θα τελειώσει. Όταν το πιάτο είναι άδειο, δεν
φτάνει η αξιοπρέπεια. Χρειάζεται και κάτι άλλο.
Φέρατε ένα νοµοσχέδιο µε πέντε άρθρα για την ανθρωπιστική
κρίση για την οποία όλοι συµφωνούµε. Υπάρχουν άνθρωποι εκεί
έξω οι οποίοι δεν έχουν πού την κεφαλήν κλίναι. Φέρατε ένα νοµοσχέδιο για την ανθρωπιστική κρίση µε πέντε άρθρα για την
κρίση στα σαράντα. Διακόσια εκατοµµύρια –σύµφωνα µε το Γενικό Λογιστήριο- δίνετε στην ανθρωπιστική κρίση. Σαράντα εκατοµµύρια –το λιγότερο- γιατί υπάρχουν και πολλές τροπολογίες
ή λοιπές διατάξεις οι οποίες δεν έχουν κοστολογηθεί από το Γενικό Λογιστήριο, είναι στα υπόλοιπα. Στα εκτός ανθρωπιστικής
κρίσης είναι σαράντα εκατοµµύρια. Σκεφτείτε τι µήνυµα δίνει
αυτό στην κοινωνία.
Θα πω δυο λόγια για τα άρθρα και θα τελειώσω, κυρία Πρόεδρε. Μίλησα βέβαια συγκεκριµένα για τα άρθρα, οπότε θα µιλήσω κυρίως για τις τροπολογίες που έχουν έλθει.
Τροπολογία για τη ΝΕΡΙΤ: Προτείνουµε να προστεθεί και
άρθρο «η ΝΕΡΙΤ Α.Ε. µετονοµάζεται σε ΥΕΝΕΔ»! Από τότε είχαµε
να δούµε τέτοιες µεθόδους επιλογής κατευθείαν από τον
Υπουργό. Δεν είναι δυνατό να έχουµε πια διαδικασίες, να έχουµε
προκηρύξεις θέσεων, να έχει κάνει προκηρύξεις θέσεων η προηγούµενη κυβέρνηση και να γυρίζουµε πάλι πίσω σε µεθόδους
καταδικασµένες. Δεν µπορεί απλώς να λέµε «στο όνοµα της διαφάνειας και των διαδικασιών» και µε απλή υπογραφή του Υπουργού να κάνουµε τις επιλογές και να καταργούµε ένα εποπτικό
συµβούλιο. Στο κάτω-κάτω, έχετε δώσει σε διαβούλευση νοµοσχέδιο για τη ΝΕΡΙΤ το οποίο θα έλθει αµέσως µετά. Αποσύρετε
την τροπολογία. Είναι δυνατό να έχετε αυτήν την τροπολογία
αυτήν τη στιγµή εδώ; Είναι άσχετη, αλλά έρχεται και σχετικό νοµοσχέδιο. Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Δεν µπορώ να καταλάβω
τη σπουδή.
Φέρατε µια τροπολογία για τη µετενέργεια που είναι εκπρόθεσµη και πρέπει να αποσυρθεί και αυτή. Δεν έχει καµµία συνάφεια.
Να τη συζητήσουµε, αλλά δεν έχει ούτε συνάφεια ούτε τίποτα.
Πάρτε την πίσω.
Φέρατε τροπολογία για την Προεδρία της Δηµοκρατίας. Παρακαλούµε, αποσύρετε τη διάταξη. Εκθέτει τον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας. Δεν φαίνεται να καλύπτει καµµία σοβαρή ανάγκη.
Είναι δυνατό να είναι αυτή η πρώτη πράξη του Προέδρου της
Δηµοκρατίας; Προστατεύστε τον. Αυτή η τροπολογία δεν έχει
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καµµία σχέση και συνάφεια µε την ανθρωπιστική κρίση.
Θα πω δυο λόγια για τη ρύθµιση. Είναι βέβαια εδώ η κ. Βαλαβάνη. Ίσως πριν από τη ρύθµιση θα έπρεπε να πω δυο λόγια για
την κοστολόγηση που ακούσαµε από τον κ. Μάρδα. Το να γλιτώσουµε φύλακες που είναι αποσπασµένοι και φυλάνε ανθρώπους
σε θέσεις ευθύνης και να γυρίσουν στην Αστυνοµία δεν είναι κέρδος δηµοσιονοµικό. Αυτοί οι άνθρωποι πληρώνονταν πριν, πληρώνονται και µετά. Κέρδος είναι όταν αποσύρετε συγκεκριµένες
προσλήψεις που είχαν προγραµµατιστεί και είχε προχωρήσει η
διαδικασία να προσληφθούν.
Εδώ είναι ο κ. Κατρούγκαλος. Φέρτε µας τι θα αποσύρετε,
ποιες προσλήψεις και τότε θα έχουµε πραγµατικό κέρδος και
όφελος. Αυτά τα πράγµατα είναι λεφτά, δεν είναι αστεία. Έτσι
εξισορροπούµε τα κόστη. Δεν µπορούµε να κοροϊδεύουµε εδώ
και τη Βουλή και τον ελληνικό λαό.
Φέρνετε µια τροπολογία για τη ρύθµιση. Τη φέρνετε ενώ αύριο
θα συζητήσουµε στην επιτροπή µε κατεπείγον τα ζητήµατα των
ρυθµίσεων. Είναι δυνατόν; Για µια µέρα διαφορά; Ποιο είναι το
κατεπείγον που η διαφορά του είναι µια µέρα; Μπορούµε να συζητάµε επ’ αυτής της βάσης;
Έρχεται µια ρύθµιση µε την οποία χαρίζετε εκατοµµύρια. Δεν
έχει κανένα όριο. Χαρίζετε εκατοµµύρια. Ο ΠΑΟΚ χρωστάει είκοσι πέντε. Τα µισά είναι προσαυξήσεις. Θα του χαρίσετε δωδεκάµισι εκατοµµύρια; Αυτός είναι ο σκοπός της τροπολογίας; Γι’
αυτό έρχεται αµέσως;
Μήπως χρωστάνε και καναλάρχες, µήπως και κανένας επιχειρηµατίας µεγάλος; Ποιες είναι οι χάρες;
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Γιατί «έλα»; Γιατί «έλα»; Είδαµε καµµία λίστα; Είδαµε κάποια
λίστα µε το ποιος µπορεί να εκµεταλλευτεί αυτήν την τροπολογία; Μπορώ να χρωστάω εκατοµµύρια και να γλιτώσω; Φέρτε µας
εδώ τη λίστα να δούµε ποιοι θα το εκµεταλλευτούν. Εσείς τα ίδια
λέγατε σε προηγούµενες συνόδους και είχατε και δίκιο. Ποιοι θα
ωφεληθούν µέσω αυτής της τροπολογίας; Γιατί έχουµε τον µεροκαµατιάρη µπροστά, που χρωστάει 1.000 ευρώ και θα γλιτώσει
τα 500 ευρώ, και από πίσω τρέχουν τα εκατοµµύρια και κρύβονται. Αυτό θα συνεχίσουµε να κάνουµε; Δεν πρέπει να αρχίσουµε
από τις χάρες. Προσέξτε! Υπάρχει υπευθυνότητα. Είστε Κυβέρνηση! Τόσο γρήγορα δηλαδή πια;
Το είπα ξανά, δώστε λίστα. Πείτε µας ποιοι και από ποιο ποσό
και πάνω µπορούν να εκµεταλλευτούν αυτήν την τροπολογία;
Ποιοι µπορούν να έρθουν και να γλιτώσουν πόσα; Να χρωστάνε
10 και 15 εκατοµµύρια ευρώ και να πληρώσουν τα µισά; Να τους
δούµε. Αυτά δεν τα περιµένουµε από Κυβέρνηση της Αριστεράς.
Είναι ζήτηµα ότι είναι συγκυβέρνηση; Εξηγήστε µας, γιατί δεν το
καταλαβαίνω. Από πού θα τα µάθουµε αυτά;
Ξεχάσαµε τα νταούλια από τις αγορές και τα σέρνουµε στις
παρελάσεις. Να µη µας σέρνουν σε τέτοιες καταστάσεις, παρακαλώ, από τη µύτη.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας Το Ποτάµι)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ευχαριστούµε τον κ.
Θεοχάρη. Βέβαια, έχει πάει περίπατο η επιλογή να µιλούν οι Βουλευτές, από εκείνους οι οποίοι πρώτοι την έθεσαν.
Έχει ζητήσει τον λόγο επί της τροπολογίας στην οποίαν αναφερθήκατε, από ό,τι καταλαβαίνω, ο Υπουργός κ. Κατρούγκαλος. Υπάρχει από πριν η κ. Μπακογιάννη και ζητάει τον λόγο από
ό,τι είδα ο κ. Κεγκέρογλου, ο εισηγητής, προφανώς για διευκρινίσεις.
Ελάτε, κύριε Κατρούγκαλε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Μεταρρύθµισης): Να προηγηθεί η κ.
Μπακογιάννη.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Να προηγηθεί η κ.
Μπακογιάννη.
Ελάτε, κυρία Μπακογιάννη, έχετε ένα λεπτό, για να εξηγήσετε
το προσωπικό.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Ακριβώς. Εξηγώ, λοιπόν, µε
βάση το άρθρο 68 παράγραφος 6, γι’ αυτά τα οποία εν απουσία
µου είπατε αναφερόµενη σε µένα και διαστρεβλώνοντας τις
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δικές µου δηλώσεις και θέσεις. Ζητώ, λοιπόν, να έχω την άδεια
σας, για να σας απαντήσω, κυρία Πρόεδρε, προσωπικώς.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Εννοείται ότι έχετε
την άδεια του Σώµατος και του Προεδρείου, αφού επικαλείστε
τέτοιο προσωπικό. Εγώ σας επισήµανα ότι ο χρόνος κατά τον
οποίο ζητήσατε τον λόγο, δηλαδή η οµιλία του κ. Κώτσια, δεν
είχε εγείρει στο Προεδρείο αίσθηση προσωπικού.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Ούτε θα µπορούσε να εγείρει ο
κ. Κώτσιας, γιατί είναι Βουλευτής Ευρυτανίας, αν δεν κάνω λάθος.
Έρχοµαι, λοιπόν, στο θέµα. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κατήγγειλα χθες την κυρία Πρόεδρο της Βουλής στους δηµοσιογράφους για την αµέλειά της να ανταποκριθεί στα καθήκοντά
της.
Ποια είναι τα καθήκοντά µιας Προέδρου της Βουλής; Περιγράφονται αναλυτικά στον Κανονισµό της Βουλής, τον οποίο έχετε
µπροστά σας.
Ένα από τα θέµατα, στα οποία πρέπει η Πρόεδρος της Βουλής
να ανταποκριθεί, είναι να βεβαιώνεται ότι η κοινοβουλευτική διπλωµατία, για την οποία µίλησε κατά τη διάρκεια της πρωτολογίας της, όταν ήρθε και µας κατέθεσε τις προγραµµατικές
δηλώσεις της Προέδρου της Βουλής, λειτουργεί απρόσκοπτα.
Αυτό, λοιπόν, το οποίο εγώ κατήγγειλα είναι ότι στο Συµβούλιο
της Ευρώπης, που η Ελλάς και η Βουλή των Ελλήνων συµµετέχει
και όπου υπάρχουν πολιτικές επιτροπές και όπου της πολιτικής
επιτροπής του Συµβουλίου της Ευρώπης εγώ προεδρεύω, µετά
από εκλογή και οµόφωνη άποψη όλων των συναδέλφων όλων
των χωρών, στη σύσκεψη η οποία έγινε στο Παρίσι προχθές η
κυρία Πρόεδρος της Βουλής, παρά το ότι είχε τρεις εβδοµάδες
τα χαρτιά για να υπογράψει την άδεια της απουσίας µου και να
βεβαιωθεί ότι µπορώ να µεταβώ ελευθέρως στο Παρίσι, δεν το
έπραξε.
Πήγα στο Παρίσι, γύρισα από το Παρίσι, χωρίς να έχω την
άδεια και ουσιαστικά θεσµικά ήµουν εν αδίκω, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι. Διότι αν εγένετο το οτιδήποτε σε αυτήν τη Βουλή
και χρειαζόταν η ψήφος µου, την οποία, εν πάση περιπτώσει,
ένας Βουλευτής έχει τη δυνατότητα να ρίξει ανάλογα µε το θέµα,
αυτό δεν θα ήταν δυνατόν να γίνει, διότι η κυρία Πρόεδρος της
Βουλής είχε αµελήσει να υπογράψει την απόφαση, η οποία θα
µου επέτρεπε εµένα να ψηφίσω µε επιστολική ψήφο.
Πάνω, λοιπόν, σε αυτή µου την καταγγελία µε ρώτησαν οι δηµοσιογράφοι για το προνόµιο του πρώην Πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Μητσοτάκη µετά από εβδοµήντα πέντε χρόνια κοινοβουλευτικής δράσης να έχει γραφείο στη Βουλή.
Θέλω, λοιπόν, να πω στην αγαπητή κυρία Πρόεδρο, ότι ο Κανονισµός δεν διαβάζεται επιλεκτικά. Ο Κανονισµός της Βουλής
προβλέπει ότι πρώην Πρωθυπουργοί έχουν δικαίωµα να έχουν
γραφείο στη Βουλή εν τω Βουλευτηρίω, δηλαδή µέσα σε αυτό
το οίκηµα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Εάν εσείς πιστεύετε ότι η δική σας απόφαση µπορεί να καταργεί τον Κανονισµό της Βουλής, είστε βαθιά νυχτωµένη. Θα πρέπει να φέρετε αλλαγή του Κανονισµού κι όταν η Βουλή ψηφίσει
την αλλαγή του Κανονισµού, τότε να πάρετε τις όποιες αποφάσεις έχετε.
Αντιλαµβάνοµαι ότι το στραπάτσο το οποίο πάθατε σήµερα
ήταν µεγάλο κι ότι ο εκνευρισµός σας σάς έφερε στην κατάσταση να πρέπει να λειτουργήσετε µε τη λογική ότι η καλύτερη
άµυνα είναι επίθεση, στην προσπάθεια να συσπειρώσετε τους
Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό όµως, κυρία Πρόεδρε, θα το κάνετε
έχοντας πάντοτε στο µυαλό σας ότι ο θεσµικός σας ρόλος είναι
συγκεκριµένος και δεν είναι αυτός µε τον οποίο λειτουργείτε
όλον αυτόν τον τελευταίο καιρό.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Θα µου επιτρέψετε να σας πω ότι καλά θα κάνετε να κοιτάξετε
τη δουλειά σας λίγο καλύτερα, διότι όλοι αυτοί οι συνάδελφοι –
εκ των οποίων και πολλοί συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ καινούργιοιενδεχοµένως να µην ξέρουν ότι έχουν εξήντα µέρες από την
εκλογή τους για να υποβάλλουν ένα χαρτί, το οποίο ονοµάζεται
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«κατάσταση δαπανών κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου».
Για να το υποβάλετε όµως, αγαπητοί συνάδελφοι, θα πρέπει
να λειτουργήσει η επιτροπή, την οποία η κυρία Πρόεδρος της
Βουλής δεν έχει ακόµη λειτουργήσει, γιατί ασχολείται µε άλλα
θέµατα πολύ σοβαρότερα, όπως να κάνει τον Ηρακλή Πουαρό ή
δεν ξέρω τι άλλο. Το αποτέλεσµα, όµως, είναι ότι εσείς όλοι –και
εµείς δηλαδή όλοι- εάν πάµε µε βάση τον νόµο, στις 25 Μαρτίου
είµαστε έκπτωτοι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Σωστό.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Παρακαλώ, λοιπόν, την κυρία
Προέδρο της Βουλής, εκτός από το να επιτίθεται στους διαφόρους Βουλευτές, όπως της αρέσει να κάνει, ή στην προηγούµενη
Κυβέρνηση, όπως επίσης αρέσει να κάνει, να ασχοληθεί λίγο µε
το πραγµατικό της έργο.
Το πραγµατικό σας έργο, κυρία Κωνσταντοπούλου, είναι να
κάνετε τη δουλειά σας. Άλλως πως, µπορείτε να πάντα να παραιτηθείτε από Πρόεδρος της Βουλής, να γίνετε ένα απλός Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, να βάλετε έναν άλλο χριστιανό εκεί πάνω, ο
οποίος να ασχολείται µε τα πραγµατικά θέµατα της Βουλής…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Έχετε και προτίµηση
επί του θρησκεύµατος για το ποιος θα είναι στην Έδρα;
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Όχι, όχι. Ατυχήσατε, κυρία Κωνσταντοπούλου. Μιλάτε µε έναν άνθρωπο, ο οποίος έχει δώσει
εξετάσεις. Όταν θα φτάσετε να έχετε δώσει τις µάχες που έχω
δώσει εγώ, τότε θα µπορείτε να µιλάτε, επιτρέψτε µου να σας
πω.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Εν πάση περιπτώσει, να βάλετε έναν άλλον άνθρωπο στο Προεδρείο της Βουλής, ο οποίος θα κάνει τη δουλειά του και θα προστατεύει τους Βουλευτές και να µην αφήνει αύριο τον οποιοδήποτε Βουλευτή στη χλεύη του δηµοσιογράφου που θα του πει
«γιατί δεν καταθέσατε, κύριε Βουλευτά, τις δαπάνες της προεκλογικής σας περιόδου;». Κάντε τη δουλειά σας και αφήστε τις
ύβρεις και τη λάσπη σε άλλους. Η δική σας δουλειά είναι να προεδρεύετε και να µπορέσετε να κάνετε αποτελεσµατικά αυτό για
το οποίο σας ψηφίσαµε να κάνετε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Όταν ζητήσατε τον
λόγο επί προσωπικού φαντάστηκα ότι θέλετε να απαντήσετε σε
κάποια προσωπική προσβολή. Δεν φαντάστηκα ότι θέλετε να
απευθύνετε προσωπικές προσβολές.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Όχι, κυρία Πρόεδρε. Με προσβάλλατε…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Δεν θα απαντήσω επί
προσωπικού, διότι όταν κατέχω την Έδρα, δεν µπορώ να σας
απαντώ επί προσωπικού. Θα ήθελα, όµως, επειδή µιλήσατε για
τη λειτουργία της Βουλής να ενηµερώσω το Σώµα γι’ αυτά που
είναι λειτουργικά και διαδικαστικά, διότι δεν επιτρέπεται µε τέτοιου είδους παρεµβάσεις να δηµιουργείται σύγχυση.
Επί του πρώτου θέµατος που ετέθη ως προς την κοινοβουλευτική συνέλευση του Συµβουλίου της Ευρώπης: Οι αντιπροσωπείες των κοµµάτων στις κοινοβουλευτικές συνελεύσεις για
αυτήν την κοινοβουλευτική περίοδο είναι υπό συγκρότηση και
έχουν σταλεί σε όλες τις κοινοβουλευτικές οµάδες έγγραφα
προκειµένου να γνωστοποιήσουν ποιες και ποιοι Βουλευτές θα
εκπροσωπούν τις Κοινοβουλευτικές Οµάδες.
Πρέπει, δε, να σας πω ότι οι µεγάλες Κοινοβουλευτικές Οµάδες, δηλαδή και του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δηµοκρατίας, συνήθως
αργούν και συνήθως επανέρχονται επί των εγγράφων τους και
τα διορθώνουν.
Έτσι έγινε και µε την Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΣΥΡΙΖΑ και
το επιτρέψαµε, έτσι έγινε και µε την Κοινοβουλευτική Οµάδα της
Νέας Δηµοκρατίας και το επιτρέψαµε, µέχρι την συγκρότηση των
πρώτων επιτροπών, οπότε επανήλθε η Κοινοβουλευτική Οµάδα
της Νέας Δηµοκρατίας και ζήτησε µετά τη συγκρότηση των επιτροπών να αλλάξει η εκπροσώπηση σε δύο επιτροπές, µάλιστα
ζητώντας αλλαγή δική σας.
Έχω έκτοτε γνωστοποιήσει στην Κοινοβουλευτική σας Οµάδα,
προκειµένου να µην προκαλείται δυσλειτουργία του Κοινοβουλίου, ότι µετά τη συγκρότηση των επιτροπών η αλλαγή γίνεται
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µε παραίτηση του Βουλευτή και αντικατάσταση. Δεν έχει εντεύθεν επιλυθεί το θέµα, αλλά φαντάζοµαι ότι δεν ψέγετε την Πρόεδρο που εφαρµόζει τον Κανονισµό για δυσλειτουργία, όταν
απευθύνεται στις Κοινοβουλευτικές Οµάδες.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Για άλλα σας ψέγω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Εν σχέσει µε το Συµβούλιο της Ευρώπης επίσης, όπως γνωρίζετε, επικεφαλής αντιπροσωπειών είναι Βουλευτές της πρώτης σε δύναµη Κοινοβουλευτικής Οµάδας.
Εσείς αυτό που σήµερα λέτε ότι διεκδικείτε είναι, χρησιµοποιώντας το γεγονός ότι δεν έχει συγκροτηθεί ακόµη η Αντιπροσωπεία για αυτήν την Περίοδο, να κάνετε χρήση της ιδιότητάς σας
της προηγούµενης Κοινοβουλευτικής Περιόδου, αξιοποιώντας
µια τέτοια δυνατότητα που υπάρχει, όταν δεν έχει συγκροτηθεί
η Αντιπροσωπεία.
Γι’ αυτό σας το αίτηµα, όµως, ουδέποτε –ουδέποτε- υποβάλατε οποιοδήποτε αίτηµα προς την Πρόεδρο της Βουλής. Αντίθετα, τα αιτήµατα που έχουν περιέλθει από εσάς στην Πρόεδρο
της Βουλής –και τα έχω, είναι καταχωρισµένα στην Ειδική Γραµµατεία- είναι στις 6 Φεβρουαρίου του 2015, µε αριθµό πρωτοκόλλου 363:
«Αξιότιµη κυρία Πρόεδρε,
Σας ενηµερώνω ότι θα απουσιάζω από τις εργασίες της Ολοµέλειας της Βουλής των Ελλήνων στις 6, 7, και 8 Φεβρουαρίου
2015, καθώς θα βρίσκοµαι στο Μόναχο, για να συµµετάσχω στην
Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου (Muenchener Sicherheitskonferenz) και στην Επιτροπή Διακεκριµένων Προσωπικοτήτων του
ΟΑΣΕ για την Ευρωπαϊκή Ασφάλεια.
Με τιµή, Ντόρα Μπακογιάννη.
Κοινοποίηση: Κοινοβουλευτική Οµάδα της Νέας Δηµοκρατίας»
Ήταν το τριήµερο των προγραµµατικών δηλώσεων. Και αναγνώστηκε η επιστολή σας. Θα το καταθέσω για τα Πρακτικά.
Εν σχέσει δε µε την τρέχουσα εβδοµάδα υπάρχει η από 10-32015 αίτησή σας προς την Πρόεδρο της Βουλής µε αριθµό πρωτοκόλλου 784, µε κοινοποίηση και στην Κοινοβουλευτική Οµάδα
της Νέας Δηµοκρατίας, όπου λέτε:
«Αξιότιµη, κυρία Πρόεδρε,
Σύµφωνα µε το άρθρο 76 του Κανονισµού της Βουλής αιτούµαι αδείας απουσίας από τις εργασίες της Ολοµέλειας της Βουλής, ευρισκόµενη στο εξωτερικό για προσωπικούς λόγους από
τις 11 έως τις 13 Μαρτίου και από τις 18 έως τις 20 Μαρτίου
2015.
Με τιµή, Ντόρα Μπακογιάννη».
Αυτή σας δε η αίτηση, που µιλάει για προσωπικούς λόγους
απουσίας στο εξωτερικό, αναγνώστηκε από εµένα στη συνεδρίαση της 10ης Μαρτίου του 2015. Ειδικότερα, αναγνώστηκε η
από 10 Μαρτίου 2015 αίτηση της κ. Ντόρας Μπακογιάννη για
απουσία στο εξωτερικό για προσωπικούς λόγους από 11 έως 13
Μαρτίου του 2015 και από 18 έως 20 Μαρτίου του 2015. Εν συνεχεία πρότεινα στο Σώµα να δεχθεί να σας δώσω την άδεια και
η Βουλή ενέκρινε την άδεια.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Μα, τι λέτε τώρα;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Εχθές, προβήκατε
στην εξής…
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Ψεύδεστε ασύστολα. Τα µπερδεύετε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Εχθές, λοιπόν –θα τα
καταθέσω και στα Πρακτικά, γιατί, εν πάση περιπτώσει, και ο
αποπροσανατολισµός έχει τα όριά του- εµφανιστήκατε να λέτε
–όχι εδώ στην Ολοµέλεια βέβαια, τα λέτε σε δηµοσιογράφους
και στο «ΒΗΜΑ», που το δηµοσίευσε- ότι «Η Πρόεδρος δεν µπήκε
στον κόπο να υπογράψει ένα απλό χαρτί µετάβασής µου στο Παρίσι. Για να υπογράψει το χαρτί αυτό δεν βρήκε τον χρόνο, για
να στείλει, όµως, επιστολή στον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη να εγκαταλείψει το γραφείο που διατηρεί εδώ και εβδοµήντα πέντε
χρόνια στο Κοινοβούλιο βρήκε τον χρόνο». Αυτά, προς αποκατάσταση της πραγµατικότητας.
(Στο σηµείο αυτό η Πρόεδρος της Βουλής κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Τώρα, σε σχέση µε την Επιτροπή «πόθεν έσχες» στην οποία
αναφερθήκατε, πράγµατι η λειτουργία της Βουλής για το «πόθεν
έσχες» είναι σηµαντική, ιδίως εν όψει του ότι εµφανίζονται φαινόµενα Βουλευτές να ξεχνάνε να δηλώσουν πάρα πολύ σηµαντικά ποσά, όπως του 1.000.000 ευρώ, όπως έχει συµβεί στο
παρελθόν και το γνωρίζετε. Η επιτροπή αυτή, όπως επίσης γνωρίζετε, έχει αλλάξει τρόπο λειτουργίας. Με νόµο που ήρθε την
τελευταία στιγµή έχει αλλάξει η συγκρότησή της. Καλείται, λοιπόν, για πρώτη φορά να λειτουργήσει µε νέο νόµο. Είναι µία επιτροπή, η οποία προϋποθέτει ορισµό αντιπροσώπων από διάφορες αρχές, µεταξύ των οποίων είναι δικαστήρια, η Τράπεζα της
Ελλάδος και η Αρχή για το Ξέπλυµα. Και σας ενηµερώνω ότι δεν
έχουν οριστεί οι απαιτούµενοι εκπρόσωποι, όπως µε έχουν ενηµερώσει οι υπηρεσίες και ο αρµόδιος υπάλληλος ο κ. Θώδας.
Δεν έχουν οριστεί οι απαιτούµενοι εκπρόσωποι ούτε από την
Τράπεζα της Ελλάδος ούτε από την Αρχή για το Ξέπλυµα.
Αυτή είναι η επίσηµη ενηµέρωση που έχω από τις υπηρεσίες.
Η προσπάθεια, λοιπόν, να εµφανίσετε ότι η επιτροπή δεν λειτουργεί, διότι η Πρόεδρος δεν τη λειτουργεί, νοµίζω ότι προσκρούει στην πραγµατικότητα και θα έπρεπε να είστε λίγο πιο
προσεκτική.
Τον λόγο έχει ο Αναπληρωτής Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης κ. Γεώργιος Κατρούγκαλος.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Κυρία Πρόεδρε, παρακαλώ τον
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Δεν έχετε τον λόγο.
Τον λόγο έχει ο κ. Κατρούγκαλος.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ): Κυρία Πρόεδρε…
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Ένα λεπτό, κύριε Κατρούγκαλε,
παρακαλώ, διότι αυτού του είδους τη λάσπη ή θα τη φάει η κ.
Κωνσταντοπούλου ή θα…(δεν ακούστηκε).
Κυρία Πρόεδρε, αναφερθήκατε…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Δεν έχετε τον λόγο,
κυρία Μπακογιάννη. Έχει τον λόγο ο κ. Κατρούγκαλος.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Θα µε ακούσετε, κυρία Κωνσταντοπούλου.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κύριε Κατρούγκαλε,
έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η τροπολογία στην οποία αναφέροµαι
και στην οποία αναφέρθηκε προηγουµένως ο κ. Θεοχάρης είναι
η υπ’ αριθµόν γ.14. Συνυπογράφεται από τους Υπουργούς κ.
Βούτση, κ. Βαρουφάκη, κ. Βαλαβάνη…
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Κυρία Κωνσταντοπούλου, τόσο
πολύ φοβάστε την απάντηση; Κύριε Κατρούγκαλε, αφήστε µε
ένα λεπτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Κυρία Μπακογιάννη, σας σέβοµαι απολύτως…
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Γιατί φοβάστε την απάντηση;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κυρία Μπακογιάννη,
µε το χέρι την τσέπη και µέσα στη µέση του Βουλευτηρίου την
ώρα που µιλάει ο Υπουργός;
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Αλίµονο, παρασύρθηκα από τον
κ. Βαρουφάκη.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Αν θέλετε τόσο πολύ
τον λόγο, θα σας δώσουµε τον λόγο µετά. Καθίστε στη θέση σας.
Έχει τον λόγο ο κύριος Υπουργός.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Θα µου δώσετε τον λόγο να
απαντήσω, κυρία Κωνσταντοπούλου.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Καθίστε στη θέση
σας, θα σας δώσω τον λόγο µετά.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Να καθίσω βεβαίως, αλλά θα
µου δώσετε τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Και προσπαθήστε να
συγκρατηθείτε και να µη δίνετε αυτήν την εικόνα µε το χέρι στην
τσέπη στη µέση του Βουλευτηρίου. Ο Βουλευτής µιλά από τη
θέση του ή από το Βήµα.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Ο κ. Βαρουφάκης µήπως µου
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έδωσε ένα κακό παράδειγµα; Ζητώ συγγνώµη!
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Συνεχίστε, κύριε Υπουργέ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Κυρία Πρόεδρε,
αξιότιµοι κύριοι Βουλευτές, έλεγα, λοιπόν, ότι η τροπολογία αυτή
αφορά σε άρθρο που θα προστεθεί στο τέλος του κεφαλαίου Β’
για την οργάνωση της Κυβέρνησης και αφορά στη µετατροπή
µίας θέσης µετακλητού υπαλλήλου στην Προεδρία της Δηµοκρατίας σε θέση Ειδικού Γραµµατέα. Ο Ειδικός αυτός Γραµµατέας
θα είναι ο άµεσος προϊστάµενος των διοικητικών και οικονοµικών
υπηρεσιών και θα αναφέρεται στον Γενικό Γραµµατέα.
Ο λόγος για τον οποίο προτείνεται αυτή η διάταξη είναι ότι κρίνεται σκόπιµο –κι όπως αντιλαµβάνεστε, µία τέτοια διάταξη δεν
θα µπορούσε να έρθει παρά µόνο µετά από συνεννόηση µε την
Προεδρεία της Δηµοκρατίας– να υπάρξει µα τέτοια θέση για τον
καλύτερο συντονισµό του προσωπικού της Προεδρίας της Δηµοκρατίας.
Η συνάφεια νοµίζω ότι είναι προφανής. Πρόκειται για τη ρύθµιση υπηρεσίας του ανώτατου οργάνου της εκτελεστικής εξουσίας, εποµένως βρίσκεται σε απόλυτη αρµονία µε το θέµα του
Β’ κεφαλαίου. Και νοµίζω ότι αντίστοιχα προκύπτει και ο επείγων
χαρακτήρας του, δεδοµένου ότι ο νέος Πρόεδρος της Δηµοκρατίας έχει ανάγκη από τον καλύτερο δυνατό συντονισµό των υπηρεσιών της Προεδρίας.
Να προσθέσω επίσης ότι το κόστος από τη συγκεκριµένη διάταξη είναι ελάχιστο, διότι δεν προβλέπεται σύσταση νέας θέσης,
αλλά η µετατροπή µιας υφιστάµενης θέσεις µετακλητού υπαλλήλου σε θέση Ειδικού Γραµµατέα. Και παρακαλώ πολύ το Σώµα
να την κάνει δεκτή.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ευχαριστούµε τον
κύριο Υπουργό.
Κυρία Μπακογιάννη, µιλήσατε τον τριπλάσιο χρόνο από αυτόν
που δικαιούστε. Μιλήσατε έξι λεπτά, ενώ δικαιούσθε δύο. Ζητάτε
τον λόγο, κατά την άποψή µου, µε τρόπο απρεπή. Ωστόσο, επειδή νοµίζω ότι προέχει να εκφραστείτε, παρακαλώ έχετε τον
λόγο για άλλα δύο λεπτά, µετά τα οποία όµως, θα ακολουθηθεί
ο Κανονισµός.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Καλοσύνη σας, κυρία Κωνσταντοπούλου, σας ευχαριστώ.
Λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επειδή η κ. Κωνσταντοπούλου είχε την απρέπεια να αναφερθεί στο 1 εκατοµµύριο, για
το οποίο µίλησε για το «πόθεν έσχες», να ενηµερώσω το Σώµα
ότι πρώτον, αυτή η υπόθεση εκδικάσθηκε και οµόφωνα ετέθη
στο αρχείο, διότι προϋπήρχε γραµµένο το 1 εκατοµµύριο στο
«πόθεν έσχες». Και ήταν µία ιστορία λάσπης, από τις πολλές από
τις οποίες αγαπάει η κυρία Πρόεδρος της Βουλής.
Δεύτερον, κυρία Κωνσταντοπούλου µου, το Συµβούλιο της Ευρώπης δεν σταµατά, επειδή σε µία χώρα γίνονται εκλογές. Ο
Πρόεδρος της Πολιτικής Επιτροπής δεν εκλέγεται επειδή ήταν
πρόεδρος ή επικεφαλής της οµάδας των Βουλευτών. Εκλέγεται
διότι τον προτείνει το κόµµα του, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό στη συγκεκριµένη περίπτωση, και ψηφίζεται από εκεί και πέρα και ανάλογα µε το αν τα υπόλοιπα κόµµατα συµφωνούν, εκλέγεται. Δεν
έχει καµµία σχέση µε το εάν ήµουν πριν αρχηγός της οµάδας
των Βουλευτών οι οποίοι πήγαν στο Κοινοβούλιο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το προειδοποιητικό κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Επειδή, λοιπόν, αναφερθήκατε στις υπηρεσίες, καλά θα κάνετε
να τις ρωτήσετε, διότι αν τις ρωτούσατε, θα σας τα εξηγούσαν
όλα αυτά, θα σας εξηγούσαν πώς δουλεύουν και θα σας εξηγούσαν γιατί ήταν πραγµατικά αµέλειά σας η µη υπογραφή.
Όσο για το δεύτερο θέµα, βλέπετε, οι υπηρεσίες δεν µπορούν
να παρέµβουν για να στείλει η Τράπεζα της Ελλάδος και οι διάφοροι αρµόδιοι. Η Πρόεδρος της Βουλής το κάνει αυτό. Η Πρόεδρος της Βουλής φροντίζει να µαζέψει τους ανθρώπους σε µία
επιτροπή. Η Πρόεδρος της Βουλής καλεί τους υπευθύνους να
στείλουν τους εκπροσώπους τους.
Άρα δική σας δουλειά είναι. Λυπάµαι, δεν την κάνατε και όσο
λάσπη και να θέλετε να ρίξετε στους Βουλευτές, δεν διορθώνε-
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ται η δικιά σας αµέλεια.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Μάλλον δεν γνωρίζετε
ότι ο προηγούµενος Πρόεδρος της Βουλής, από το κόµµα σας,
ο κ. Μεϊµαράκης, έχει απευθύνει τις δέουσες επιστολές. Αυτήν
την ενηµέρωση έχω από τις υπηρεσίες. Μπορεί εσείς να έχετε
πιο ιδιαίτερη ενηµέρωση από κάποιες υπηρεσίες, η επίσηµη ενηµέρωση όµως που έχει η Πρόεδρος της Βουλής είναι αυτή ακριβώς που σας ανέφερα.
Εάν είναι έτσι όπως το λέτε, δηλαδή ex officio ούτως ή άλλως
προεδρεύατε, τότε ασφαλώς δεν είχατε ανάγκη από οποιαδήποτε απόφαση για την οποία παραπονείστε ότι δεν υπεγράφη
ένα έγγραφο, το οποίο ουδέποτε υπεβλήθη. Άρα θα πρέπει να
αποφασίσετε τελικά ποιο ακριβώς είναι το πρόβληµα.
Έχω να σας πω δε ότι µία υπόθεση είτε εκδικάζεται είτε δεν
εκδικάζεται και αρχειοθετείται. Δεν µπορεί να εκδικασθεί και να
αρχειοθετηθεί.
Τον λόγο έχει ο κ. Κεγκέρογλου, που ήθελε κάποιες διευκρινίσεις.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Κυρία Πρόεδρε, ήθελα να ρωτήσω για την τροπολογία, την οποία είπαµε ότι υποστηρίζουµε
και εµείς και αφορά το επικουρικό προσωπικό, εάν η Κυβέρνηση
δέχεται τις βελτιώσεις που προτείναµε.
Συγκεκριµένα: Επικουρικό προσωπικό δύνανται να προσλαµβάνουν στο σύστηµα υγείας, στις νοσοκοµειακές οµάδες κ.λπ.,
αλλά και οι µονάδες κοινωνικής φροντίδας, τα κέντρα κοινωνικής
πρόνοιας, όπως λέγονται τώρα οι µονάδες κοινωνικής φροντίδας.
Θα ήθελα, λοιπόν, να παρακαλέσω, επειδή ακριβώς το ίδιο
πρόβληµα είναι στις µονάδες κοινωνικής φροντίδας, να συµπεριλάβουν οι Υπουργοί στις διατάξεις την παράταση και για τις
µονάδες κοινωνικής φροντίδας.
Επιπλέον, θα ήθελα να ρωτήσω τον Υπουργό Υγείας γιατί
αφαίρεσε την πληρωµή των εφηµεριών, που την είχε στην αρχική
διάταξη, και βεβαίως εάν δέχεται τη βελτίωση για τους ανασφάλιστους την οποία έχουµε προτείνει µε συγκεκριµένη τροπολογία. Η τροπολογία για τους ανασφάλιστους έχει κατατεθεί από
εµένα.
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ο αρµόδιος Υπουργός ή η αρµόδια Υπουργός θα πάρουν τον λόγο;
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας και
Κοινωνικής Αλληγεγγύης): Σε λίγο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Εποµένως, κύριε Κεγκέρογλου, καταγράφηκε το ερώτηµά σας.
Θα προχωρήσουµε τώρα µε τον κατάλογο των οµιλητών. Θα
πάµε σίγουρα µέχρι τον πέµπτο κατά σειρά οµιλητή και εν συνεχεία θα δώσουµε τον λόγο σε Υπουργούς, ώστε να µιλήσουν και
κάποιοι Βουλευτές.
Έχουν σειρά να πάρουν τον λόγο ο κ. Χρήστος Μπουκώρος,
ο κ. Αθανάσιος Βαρδαλής, η κ. Δέσποινα Σβερώνη-Χονδρονάσιου. Εδώ είναι σηµειωµένος ο κ. Αυγενάκης σε αλλαγή µε τον
κ. Μητσοτάκη, που προτάθηκε και προτάχθηκε, και ο κ. Βασίλειος Κυριακάκης.
Κύριε Μπουκώρο, έχετε τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, περίπου στο τέλος της ηµέρας
µε θλίψη διαπιστώνω ότι έχω να σταχυολογήσω µόνο δυσάρεστα
πράγµατα. Διακατέχοµαι από βαθύτατο προβληµατισµό για το
αν θα πρέπει η τοποθέτησή µου να εστιάσει στο ουσιαστικό
µέρος της υπόθεσης, που λέγεται «νοµοσχέδιο για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης», στη σκιά των ευρύτερων εξελίξεων, αν θα πρέπει να µείνω στο διαδικαστικό, που µας ταλαιπώρησε σήµερα, ή αν θα πρέπει να ασχοληθώ κι εγώ µε το επικοινωνιακό µέρος του ζητήµατος, το οποίο τόσο για το νοµοσχέδιο όσο και για τις ευρύτερες εξελίξεις ανέδειξε, ως µη όφειλε,
η κυβερνητική πλευρά και θα το εξηγήσω στη συνέχεια.
Το ουσιαστικό µέρος του νοµοσχεδίου το αναλύσαµε και στις
εξαντλητικές συζητήσεις στις αρµόδιες επιτροπές.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, µπορεί να πανηγυρίζετε, µπορεί να επιδίδεστε σε µεγαλοστοµίες, όµως, τα λεφτά
είναι λίγα, πολύ λίγα, είναι 200 εκατοµµύρια. Οι αρµόδιοι Υπουρ-
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γοί τα περιέγραψαν, χωρίς να προσδιορίσουν από πού προέρχονται στο σύνολό τους.
Με 200 εκατοµµύρια ευρώ, η ανθρωπιστική κρίση, όπως την
έχετε ονοµάσει και κατά τη διάρκεια της αντιπολιτευτικής σας
τακτικής και σήµερα ως Κυβέρνηση, ούτε αντιµετωπίζεται ούτε
καν αναχαιτίζεται.
Υπενθυµίζω ότι η προηγούµενη Κυβέρνηση -το ανέφεραν άλλωστε πολλοί οµιλητές στην Αίθουσα αυτή- διέθεσε ως κοινωνικό
µέρισµα υπερδιπλάσιο ποσό 450 εκατοµµυρίων ευρώ και ούτε
για µια στιγµή ισχυρίστηκε ότι αντιµετωπίζει τις συνέπειες της
οικονοµικής κρίσης.
Στο σηµείο αυτό επισηµαίνω την τακτική των κυρίων Υπουργών
αλλά και των Βουλευτών της κυβερνητικής πλευράς να επιµένουν ότι η ανθρωπιστική κρίση είναι συνέπεια των µνηµονίων.
Είναι πολύ ρηχή, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η συγκεκριµένη
ανάγνωση. Τα µνηµόνια ήταν απότοκος της χρεοκοπίας της
χώρας, τα αίτια της οποίας χρήζουν πολύ µεγάλης συζήτησης
και ο καθένας µπορεί να έχει την άποψή του. Αν δεν υπήρχε χρεοκοπία της χώρας, δεν θα υπήρχαν µνηµόνια.
Οι συνέπειες, λοιπόν, ανάγονται στη χρεοκοπία και όχι στα
υποχρεωτικά µνηµόνια και στις από ανάγκη επιβεβληµένες πολιτικές, τις οποίες και εσείς ακολουθείτε, κι ας µην αποκαλύπτετε
κι ας µη γνωρίζουµε τι υπογράφετε.
Όσον αφορά το διαδικαστικό κοµµάτι, που µας ταλαιπώρησε
αρκετά σήµερα, ως νέος Βουλευτής µε θλίψη παρατήρησα ότι
οι διαδικασίες εκτόπισαν απολύτως την ουσία και για το νοµοσχέδιο, αλλά και για τα υπόλοιπα ζητήµατα της επικαιρότητας,
που υπεισήλθαν στη σηµερινή συζήτηση.
Μπορεί να συµφωνούµε όλοι ότι αναφορικά µε τη λειτουργία
του πολιτεύµατός µας και του Κοινοβουλίου οι διαδικασίες είναι
ουσία και είναι δηµοκρατία, αλλά πάντα µε µέτρο και λογική.
Σήµερα µου δηµιουργήθηκε η εντύπωση ότι η λογική «δραπέτευσε» από την Αίθουσα. Ελπίζω να έχει επανέλθει αυτή την ώρα.
Στο επικοινωνιακό κοµµάτι, τόσο του νοµοσχεδίου όσο και των
εξελίξεων, πολλοί Υπουργοί –γιατί, κύριε Βούτση, είστε σοβαρός
κοινοβουλευτικός, σας παρακολουθώ χρόνια- µε περισσή ευκολία οικοδοµούν µια θεωρία του «εσωτερικού εχθρού». Ο
Eλληνισµός ποτέ δεν κέρδισε µε διχαστικές λογικές. Ηττήθηκε.
Ακρωτηριάστηκε. Και επειδή είναι κρίσιµες οι εποχές και δύσκολες οι συνθήκες, θα σας παρακαλούσα -ιδιαίτερα εσάς, αλλά και
τους καλούς συναδέλφους του ΣΥΡΙΖΑ- να µην κάνετε εύκολα
χρήση όρων, όπως «δωσιλογισµός», «εσωτερικός εχθρός», «επιχαίρετε µε τη στάση των δανειστών και των εταίρων». Να µην κάνετε εύκολα χρήση τους γιατί, κύριε Υπουργέ, δεν ταυτιζόµαστε,
δεν συντασσόµαστε µε το Σόιµπλε, αλλά µη µας ζητάτε να συνταχθούµε και µε την προπαγανδιστική σας τακτική.
Εµείς σας θέτουµε ένα πολύ ευρύ πλαίσιο και σας λέµε: Σώστε
τη χώρα, εντός του ευρώ, εντός της Ευρωζώνης, όπως τέτοια
εντολή έχετε πάρει, γι’ αυτό δεσµευθήκατε, και θα σας στηρίξουµε. Δεν σας λέµε ούτε διαπραγµατευτείτε µαχητικά ούτε διαπραγµατευτείτε έξυπνα ούτε ευέλικτα. Εσείς είστε Κυβέρνηση
και πρέπει να αποφασίσετε να κυβερνήσετε.
Θεωρίες, όµως, περί «εσωτερικού εχθρού και δωσιλογισµού»,
από τη Νέα Δηµοκρατία δεν γίνονται δεκτές. Επιστρέφονται.
Απορρίπτονται. Διότι, κύριε Υπουργέ, «πέµπτη φάλαγγα» δεν
υπάρχει. «Πέµπτη φάλαγγα» υπάρχει µόνο σε κάποιους νοσηρούς εγκεφάλους -το ξέρετε πολύ καλά- και προκαλεί καταστροφές. Μην κάνετε, λοιπόν, επίκλησή της, για να αντιµετωπίσουµε
όλοι µε τη δέουσα σοβαρότητα τα προβλήµατα της χώρας.
Και µην παρεξηγείτε το γεγονός ότι ψηφίζουµε επί της αρχής
το νοµοσχέδιο. Σας το είπαµε στις επιτροπές. Δεν έχουµε δικαίωµα να στερήσουµε από τους αναξιοπαθούντες συµπολίτες
µας ούτε τα ψίχουλα που τους δίνετε. Ούτε το 1 ευρώ. Γι’ αυτό
το ψηφίζουµε επί της αρχής.
Ελπίζω τα επόµενα νοµοσχέδια που έρχονται να συζητηθούν
σε καλύτερο και πιο ωφέλιµο κλίµα. Διότι, κύριε Υπουργέ, πατριώτης δεν είναι αυτός που αυτοπροσδιορίζεται ως «πατριώτης». Αυτό, ενίοτε, καταλήγει και σε πατριδοκαπηλία. Πατριώτης
για εµάς είναι αυτός που εργάζεται για την πατρίδα, αυτός που
είναι ωφέλιµος για την πατρίδα.
Σας ευχαριστώ πολύ.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ευχαριστούµε το κ.
Μπουκώρο.
Θα δώσω τον λόγο στον κ. Βαρδαλή και εν συνεχεία στον κ.
Βαρουφάκη που θέλει να υποστηρίξει τροπολογία, όχι για την
κύρια οµιλία του.
Ορίστε, κύριε Βαρδαλή, έχετε τον λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, τόσο στην επιτροπή όσο και στην
Ολοµέλεια, ακούστηκαν πολλά και µεγάλα λόγια, που δεν έχουν
καµµία σχέση µε την πραγµατικότητα και βεβαίως µε τον χαρακτήρα και τους σκοπούς αυτού του νοµοσχεδίου που συζητάµε.
Μήπως, όµως, µε αυτό το νοµοσχέδιο αντιµετωπίζεται η
ακραία φτώχεια; Αντιµετωπίζω σηµαίνει είµαι απέναντι στο πρόβληµα, αντιµετωπίζω και λύνω το πρόβληµα. Εσείς, µε την πολιτική σας, δηµιουργείτε φτώχεια και εξαθλίωση, στην προσπάθεια
να επιτύχετε την επανεκκίνηση της οικονοµίας, δηλαδή την καπιταλιστική ανάπτυξη. Παράλληλα, αυτό που κάνετε είναι να διαχειριστείτε την ακραία φτώχεια και τίποτα παραπάνω.
Τι είναι αυτό που πραγµατικά επιδιώκετε µε αυτό το νοµοσχέδιο; Επιδιώκετε να εκπαιδεύσετε τον λαό, ώστε να µειώνει συνεχώς τις απαιτήσεις του, να θεωρεί εξωπραγµατική κάθε διεκδίκηση της ανάκτησης των µεγάλων απωλειών των τελευταίων έξι
χρόνων της καπιταλιστικής οικονοµικής κρίσης.
Ποιο είναι το βασικό σας επιχείρηµα; «Αυτά µπορούµε να κάνουµε σήµερα. Αργότερα που θα µπορέσουµε θα κάνουµε και
αυτά που πραγµατικά θέλουµε». Και τι κάνετε σήµερα; Μαζεύετε
χρήµατα µε τον εσωτερικό δανεισµό για να πληρωθούν τα χρέη
και ταυτόχρονα, λέτε στον λαό ότι όλα θα εξαρτηθούν από την
έκβαση της µεγάλης συµφωνίας µε τους δανειστές, δηλαδή το
νέο µνηµόνιο που θα υπογράψετε.
Μέχρι τότε, αναστέλλουµε ή καθυστερούµε κάποιες από τις
εξαγγελίες «για να δώσουµε εµπιστοσύνη στους Ευρωπαίους
εταίρους µας».
Το «πρόγραµµα της Θεσσαλονίκης», όµως, δεν προβλέπει σε
καµµιά περίπτωση την ανάκτηση των απωλειών. Ο λαός θα πρέπει να γνωρίζει πως οι όποιες παροχές δίνονται σε ορισµένους
που ζουν µέσα στην ακραία φτώχεια δεν αποτελούν µικρά βήµατα στην κατεύθυνση της ανάκτησης των απωλειών. Αυτές θα
πρέπει να τις ξεχάσει ο λαός. Περασµένα, ξεχασµένα!
Ρωτήσαµε επανειληµµένα: Έχετε σκοπό να πάρετε έστω και
λίγα ευρώ από τους εφοπλιστές, από το µεγάλο κεφάλαιο και να
τα δώσετε στους ανθρώπους που βρίσκονται στη φτώχεια; Δεν
πήραµε καµµία απάντηση. Τσιµουδιά επ’ αυτού. Τελικά αφού δεν
θα δώσουν, αφού δεν δίνουν ούτε 1 ευρώ οι εφοπλιστές, οι βιοµήχανοι, οι τραπεζίτες για τη διαχείριση της ακραίας φτώχειας,
είναι φανερό από πού θα τα πάρετε. Θα τα πάρετε από τους λιγότερο φτωχούς για να τα δώσετε σε αυτούς που διαβιούν σε
συνθήκες ακραίας φτώχειας.
Γιατί το κάνετε; Γιατί και εσείς ασπάζεστε την άποψη πως µια
καπιταλιστική ανάπτυξη θα είναι καλή για όλους, και για τους βιοµήχανους και για τους εργαζόµενους, όπου τότε θα µπορέσετε
να δώσετε περισσότερα ψίχουλα στον λαό από τα αυξανόµενα
κέρδη των µεγάλων επιχειρηµατικών οµίλων. Γιατί αυτό βοηθά
τη λογική σας, τη λογική της ταξικής συνεργασίας.
Για εσάς τώρα το ζήτηµα είναι η κοινωνική συνοχή, µη τυχόν
και αναπτυχθεί η ταξική πάλη και χαλάσει τα σχέδια για την επανεκκίνηση της καπιταλιστικής οικονοµίας.
Πολύς λόγος, επίσης, έγινε για το ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα. Η ιστορία περί ελάχιστου εγγυηµένου εισοδήµατος ως διέξοδος στην ολοένα και αυξανόµενη φτώχεια και εξαθλίωση
µεγαλύτερων τµηµάτων των λαϊκών στρωµάτων δεν είναι καινούργια. Με διάφορες παραλλαγές εφαρµόζεται σε είκοσι έξι
από τα είκοσι οκτώ κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα
δεν πρόκειται για ελληνική εφεύρεση. Έχει άλλους γεννήτορες.
Θυµίζω ότι υποστηρικτές ήταν όλες οι κυβερνήσεις της Νέας
Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ που το 2005 κατέθεσε µάλιστα και πρόταση νόµου. Τόσο καινούργιο είναι αυτό
που προτείνουν όλοι τους! Στην πραγµατικότητα όλοι τους δεν
κάνουν τίποτε άλλο από το να αντιγράφουν κατευθύνσεις του
Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου και του ΟΟΣΑ για την αναµόρ-
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φωση των κοινωνικών επιδοµάτων. Ναι, αυτοί που δεν έχουν ξύλινο λόγο αλλά είναι µαστόρια στην αντιγραφή όλων των κατευθύνσεων των διάφορων ιµπεριαλιστικών οργανισµών!
Με άλλα λόγια, το κόστος ακόµα και γι’ αυτά τα ψίχουλα, που
λέει ότι θα δώσει η Κυβέρνηση στους πλέον φτωχούς, θα προέλθουν από την ανακατανοµή των κονδυλίων για τα κοινωνικά
επιδόµατα που δίδονται και σήµερα.
Έτσι εξηγείται βέβαια και όλη η προσπάθεια και κριτική όλων
των άλλων κοµµάτων της Αντιπολίτευσης που περιορίζεται στο
πώς θα βρεθούν οι πραγµατικοί δικαιούχοι, πώς οι πόροι που διατίθενται δεν θα πηγαίνουν σε λάθος σκοπό, θα έχουν τη µέγιστη
αποτελεσµατικότητα, στην ανάγκη να καθιερωθεί ένας µόνιµος
µηχανισµός όπως είναι η καθιέρωση του ελάχιστου εγγυηµένου
εισοδήµατος.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε, σε µισό λεπτό.
Αυτή η λογική δεν είναι µόνο αντιλαϊκή, αλλά ταυτόχρονα είναι
και επικίνδυνη. Και είναι επικίνδυνη γιατί από τη µία σπρώχνουν
τους λαούς στη φτώχεια για την ανταγωνιστικότητα των µονοπωλιακών οµίλων και από την άλλη εµφανίζονται να ανησυχούν
δήθεν για την αξιοπρέπεια της λαϊκής οικογένειας, συγκαλύπτοντας εικονικά µέρος της εντεινόµενης φτώχειας µε ελεηµοσύνες
που θα προέλθουν αποκλειστικά από τη συνολική αναµόρφωση.
Τελειώνω, γιατί ο χρόνος δεν µε παίρνει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Έχει τελειώσει ο χρόνος, αλλά έχετε µια µικρή ανοχή για να ολοκληρώσετε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Ολοκληρώνω, κυρία Πρόεδρε.
Ο µόνος ρεαλιστικός δρόµος για τους εργαζόµενους και τα
λαϊκά στρώµατα είναι ο δρόµος της µαχητικής οργάνωσης, της
αναγέννησης του κινήµατος, του αγώνα για την ικανοποίηση των
αναγκών τους. Το ΚΚΕ θα δώσει τη µάχη µαζί µε τους εργαζόµενους, για να πάρει διαζύγιο όλο και µεγαλύτερο µέρος της εργατικής τάξης από τη λογική της µοιρολατρίας, του «ρεαλισµού»,
της υποταγής, για να οικοδοµηθεί η λαϊκή συµµαχία απέναντι
στον πραγµατικό εχθρό που είναι η δράση των µεγάλων επιχειρηµατικών οµίλων.
Έχουµε εµπιστοσύνη στις ανεξάντλητες δυνάµεις της εργατι-
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κής τάξης. Με ψίχουλα δεν θα ζήσουµε!
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ευχαριστούµε τον κ.
Βαρδαλή.
Θέλω να κάνω µια διευκρίνιση. Η λειτουργία της Βουλής µε
διαφάνεια και οι άδειες οι οποίες δίνονται στους φωτογράφους
να φωτογραφίζουν δεν σηµαίνουν ότι υπάρχει λειτουργία παπαράτσι µέσα στη Βουλή. Όταν υπάρχει µια προσωπική στιγµή
ασθένειας αυτό δεν ενδιαφέρει το κοινό, ώστε να υφίσταται εκείνος που έχει ασθενήσει τη φωτογράφιση σαν να είναι θέαµα.
Παρακαλώ πάρα πολύ να µην επαναληφθεί αυτό το γεγονός.
Τον λόγο έχει ο κ. Βαρουφάκης.
ΓΙΑΝΗΣ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Κυρία
Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω να αναφερθώ στην
τροπολογία µε γενικό αριθµό 15 του σχεδίου νόµου που είναι
υπό συζήτηση. Συγκεκριµένα υπάρχει, κυρία Πρόεδρε, µια νοµοτεχνική βελτίωση, την οποία θα καταθέσω. Θα σας τη διαβάσω
κιόλας προηγουµένως.
Στο δεύτερο κατά σειρά άρθρο στην τροπολογία προστίθεται
παράγραφος 3 ως εξής:
«3. Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του ν.3864/
2010 (Α’119), προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Κατά παρέκκλιση
των ανωτέρω τα διαθέσιµα του Ταµείου τοποθετούνται µέχρι 3112-2015 κατά ποσοστό 10% σε καταθέσεις της παραγράφου 2
του παρόντος άρθρου και κατά ποσοστό 90% σε λογαριασµό ταµειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος, προκειµένου να
τοποθετηθούν, σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης ζ’ της
παραγράφου 11 του άρθρου 15 του ν.2469/1997 (Α’38), οι οποίες, όπως εκάστοτε ισχύουν, εφαρµόζονται και για το Ταµείο.
Η διάταξη του ως άνω εδαφίου ισχύει από 17-3-2015».
Και, δεύτερον, στο τρίτο κατά σειρά άρθρο στην τροπολογία
η λέξη «υποπαράγραφος» αντικαθίσταται από τη λέξη «περίπτωση» και στο τέλος της διάταξης προστίθεται νέο εδάφιο ως
ακολούθως: «Η ως άνω διάταξη ισχύει από 17-3-2015».
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Οικονοµικών κ. Γιάνης Βαρουφάκης καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα νοµοτεχνική βελτίωση, η οποία έχει ως εξής:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΙΓ’ - 18 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 (ΑΠΟΓΕΥΜΑ)

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Να τα πείτε και στα ελληνικά.
ΓΙΑΝΗΣ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Πέραν των
τεχνικών, να τα πω και στα ελληνικά τώρα.
Είναι δύο οι τροπολογίες οι οποίες έχουν συµπτυχθεί σε µία.
Να σας πω το ιστορικό της πρώτης. Με ειδική διάταξη του Δεκεµβρίου του 2012 το Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας
εισέπραξε από τα ελληνικά πιστωτικά ιδρύµατα το συνολικό
ποσό των 550.600.000 ευρώ ως εφάπαξ καταβολή για παλαιότερες κρατικές ενισχύσεις που είχαν λάβει από το ελληνικό Δηµόσιο. Το ποσό αυτό αντιστοιχούσε στη σταθερή απόδοση 10% επί
των προνοµιούχων µετοχών που κατέχει το ελληνικό Δηµόσιο και
κατείχε, µέρος του µετοχικού τους κεφαλαίου, και αφορά αποδόσεις των ετών 2010-2012. Το Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας διατηρούσε όλον αυτόν τον καιρό το ποσό αυτό σε
έντοκο λογαριασµό στην Τράπεζα της Ελλάδας. Με τη ρύθµιση
που προτείνουµε τα χρήµατα αυτά µεταφέρονται –σας ξαναλέω
πόσα είναι, είναι 550.600.000 ευρώ- στον λογαριασµό του δηµοσίου ενώ παράλληλα αποδίδονται στο δηµόσιο και οι πιστωθέντες τόκοι που ανέρχονται στο ποσό των 280.000 ευρώ.
Όσον αφορά τη δεύτερη ρύθµιση, αυτή σχετίζεται µε τη δυνατότητα τοποθέτησης των διαθεσίµων του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας σε σύµφωνα επαναγοράς- επαναπώλησης µε αντισυµβαλλόµενο το ελληνικό δηµόσιο.
Ο λόγος είναι ο εξής: Όπως είναι γνωστό, το Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας δεν έχει τη δυνατότητα να επενδύει το
κεφάλαιο και τα διαθέσιµά του µε άλλον τρόπο παρά µόνο σε έντοκη κατάθεση στην Τράπεζα της Ελλάδας. Για την καλύτερη
αξιοποίηση των διαθεσίµων του µε την προτεινόµενη ρύθµιση
επιτρέπεται ρητά και για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα η επένδυση του 90% αυτών των διαθεσίµων σε λογαριασµό ταµειακής
διαχείρισης της Τράπεζας της Ελλάδας, προκειµένου να τοποθετηθούν σε συµβάσεις αγοράς ή πώλησης τίτλων του ελληνικού
δηµοσίου µε σύµφωνα επαναπώλησης-επαναγοράς, µε αντισυµβαλλόµενο το ελληνικό δηµόσιο, ουσιαστικά µε repos, reverse
repos, buy and sell back options, sell-buy back options, σύµφωνα
µε τις διατάξεις του ν.2469/1997.
Για λόγους πληρότητας προβλέπεται και για το ταµείο, όπως
ισχύει και για τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου και τους
ασφαλιστικούς φορείς που επενδύουν µε τον ίδιο τρόπο, αξίωση
αποζηµίωσης κατά του ελληνικού δηµοσίου σε περίπτωση πρόκλησης ζηµίας λόγω µη προσήκουσας εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του ελληνικού ηµοσίου.
Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κύριε Υπουργέ, θα
ήθελα να σας παρακαλέσω, πριν φύγετε από το Βήµα, να διευκρινίσετε -επειδή βλέπω ότι µε αυτή τη νοµοτεχνική βελτίωση
αναφέρεστε σε έναρξη ισχύος 17 Μαρτίου του 2015, άρα µε κάποιον τρόπο θέτετε ζήτηµα κατεπείγοντος, γιατί αναφέρεστε
ακόµη και σε ηµεροµηνία που έχει περάσει- θα ήθελα να εξηγήσετε ακριβώς σε τι συνίσταται το κατεπείγον και γιατί τίθεται
αυτή η ηµεροµηνία, καθώς επίσης εάν υπάρχει αλλαγή στη διατύπωση «δύνανται να επενδύονται», αν αλλάζει αυτή η διατύπωση και γιατί.
ΓΙΑΝΗΣ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Η διατύπωση δεν αλλάζει, είναι αυτή που είπατε, «δύνανται να επενδύονται», το οποίο σηµαίνει ότι είναι στη διακριτική ευχέρεια ανάλογα
µε τις συνθήκες της αγοράς και ανάλογα µε τις ανάγκες, όπως
κρίνονται από µέρα σε µέρα και από ώρα σε ώρα, όπως πρέπει
να γίνεται.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Θα εξηγήσετε και το
17 Μαρτίου;
ΓΙΑΝΗΣ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Το 17
Μαρτίου είναι αίτηµα του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας και έχει να κάνει µε τις προθεσµίες που κι εκείνο, σύµφωνα
µε τη νοµική σύµβουλό του, θεωρεί ότι απαιτούνται για να ολοκληρωθεί και η δική του διαδικασία στο πλαίσιο των αποφάσεων
του διοικητικού συµβουλίου του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής
Σταθερότητας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Για να ολοκληρωθούν
µέχρι πότε δηλαδή; Σας ρωτάω γιατί πρέπει να εκτιµήσει η
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Βουλή το κατεπείγον και το συναφές.
ΓΙΑΝΗΣ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Κοιτάξτε,
το κατεπείγον έχει να κάνει µε το γεγονός ότι πρόκειται για ένα
πολύ µεγάλο χρηµατικό ποσό, το οποίο αυτή τη στιγµή αποδεσµεύεται από το Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας, µε
στόχο την επένδυσή του όπως σας περιέγραψα, κάτι το οποίο
απαιτεί αυτήν τη συγκεκριµένη ηµεροµηνία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Σας ευχαριστώ.
Τον λόγο έχει η Βουλευτής κ. Δέσποινα Σβερώνη-Χονδρονάσιου.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Θα ήθελα τον λόγο, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ζητάτε τον λόγο ως
Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος για την πρωτολογία σας µε τα
δώδεκα λεπτά, κύριε Κουτσούκο; Ρωτώ για να επιβεβαιώσουµε
αυτά τα χθεσινά.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Ναι, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Τον λόγο έχει τώρα η
κ. Δέσποινα Σβερώνη-Χονδρονάσιου.
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΒΕΡΩΝΗ-ΧΟΝΔΡΟΝΑΣΙΟΥ: Κυρία Πρόεδρε,
κυρία και κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είµαι
νεοεκλεγείσα Βουλευτής µε το κόµµα της Χρυσής Αυγής. Πρέπει
να το πω, να το πω σε όλους σας, να σας κοιτάξω στα µάτια και
να σας πω: Εσείς µε άλλες διαδικασίες εκλεγήκατε και ήρθατε
σε αυτόν εδώ τον ναό της δηµοκρατίας; Άλλοι κανόνες ίσχυσαν
για εσάς και άλλοι για εµάς; Εµείς δεν είµαστε δηµοκρατικά
εκλεγµένο, νόµιµο ελληνικό κόµµα; Τι ρόλο παίζουµε εµείς, δηλαδή, εδώ, σε αυτό το ελληνικό Κοινοβούλιο; Μας κάνει κανένας
κάποια χάρη; Ποιος σας έχει δώσει εσάς το δικαίωµα, χωρίς να
είσαστε δικαστές, να το παίζετε δικαστές και κήνσορες, να µπερδεύετε τη διάκριση των εξουσιών; Ποιος σας είπε εσάς, ποιος
σας έχει δώσει το δικαίωµα να µας χαρακτηρίζετε εµάς µόρφωµα, φασίστες, νεοναζί; Ποιοι είσαστε εσείς, εν πάση περιπτώσει; Και τι είσαστε, εσείς κι εµείς;
Ξέρετε, µε πόνεσε πάρα πολύ σήµερα το γεγονός -δεν ήταν
να µιλήσω γι’ αυτό, ήταν να µιλήσω για το νοµοσχέδιο- αισθάνθηκα κούραση σωµατική πολλή και πόνο, πόνο ψυχικό, πόνο
πολύ µεγάλο. Δεν είναι δυνατόν, σε αυτόν τον ναό της δηµοκρατίας, εκλεγµένοι Βουλευτές, µε τις ίδιες διαδικασίες, όπως εξελέγην και εγώ, να µιλάνε για άλλα πράγµατα, να κουνάνε το
δάχτυλο όµως και να λένε «σαν τη Χρυσή Αυγή;».
Μου θύµισε το ανέκδοτο του ελέφαντα µε το µυρµήγκι. Ξεκινούν κάποιοι να πουν για το µυρµήγκι και επειδή δεν ξέρει να πει
ο άλλος κάτι, καταλήγει στον ελέφαντα.
Τελικά, ποιος είναι ο εχθρός εδώ µέσα; Δεν χρειάζεται να ψάξετε πολύ. Τον έχετε µπροστά σας: Είναι η Χρυσή Αυγή! Ποιος
σας δίνει εσάς το δικαίωµα; Τι είσαστε εσείς; Και ξέρετε, τα βάζω
πιο πολύ ειδικά µε τους δασκάλους µου, τους δασκάλους της
Νοµικής. Έναν τον έχω απέναντί µου. Δεν τον είχα ακριβώς δάσκαλο, αλλά δάσκαλος είναι για εµένα, από τη στιγµή που είναι
καθηγητής της Νοµικής.
Από τα πρώτα πράγµατα που µαθαίνουµε στο πανεπιστήµιο,
στη Νοµική Σχολή, είναι το τεκµήριο της αθωότητας. Κανείς, µα
κανείς δεν µπορεί να είναι κήνσορας και τιµητής των πάντων και
επειδή σχηµατίστηκε µια δικογραφία -που ξέρουµε πώς σχηµατίστηκε αυτή η δικογραφία- ο καθένας µε υβριστικό τρόπο να
µας «σέρνει» ό,τι ακριβώς νοµίζει εκείνος και να θεωρεί ότι λειτουργεί µε δηµοκρατικές διαδικασίες! Τελικά, αυτή είναι η δηµοκρατία; Αυτή είναι η δική σας δηµοκρατία; Έτσι αντιλαµβάνεσθε
εσείς τη δηµοκρατία; Θα µε συγχωρήσετε, αλλά εγώ αλλιώτικα
την αισθάνοµαι.
Και εγώ, κυρίες και κύριοι του ΚΚΕ, είµαι εκλεγµένη, όπως και
εσείς. Εγώ είµαι αντικοµµουνίστρια. Αυτό, όµως, δεν σηµαίνει
ότι, επειδή εσείς είστε κοµµουνιστές και έχουµε τελείως διαφορετικές απόψεις, είσαστε εχθροί. Ούτε δικοί µου εχθροί ούτε του
έθνους εχθροί! Ποιος σας δίνει, λοιπόν, εσάς το δικαίωµα να µας
κουνάτε κάθε τρις και λίγο το δάκτυλο;
Αναφέροµαι, όµως, και σε άλλες Κοινοβουλευτικές Οµάδες
που µε πλήγωσαν πάρα πολύ. Δεν µας γνωρίζουν, δεν µας ξέρουν, παρ’ όλα αυτά, το µόνο που κάνουν είναι να µας κατηγορούν. Θα πρέπει πρώτα να περιµένετε.
Τα τελευταία µεταπολιτευτικά χρόνια βιώσαµε όλοι µια άλλου
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είδους δηµοκρατία. Τουλάχιστον, όταν την ζούσα απ’ έξω, έτσι
την πίστευα. Σε αυτή τη δηµοκρατία, στην εξουσία δύο κόµµατα
εναλλάσσονταν: οι σοσιαλιστές και οι νεοφιλελεύθεροι. Αυτοί οι
δύο.
Είπε ο κ. Βενιζέλος σήµερα ότι η βαθιά κρίση είναι εκείνη που
έφερε τα µνηµόνια. Η βαθιά οικονοµική κρίση; Δεν ήταν µόνο οικονοµική κρίση, ήταν και αξιακή κρίση και φάνηκε η γύµνια µας
τώρα που µας ανάγκασαν ένεκα ποίου; Της µεγάλης διαφθοράς.
Όλοι το οµολογούµε ότι υπάρχει πολύ µεγάλη διαφθορά. Όλα
είναι σάπια µέχρι τις ρίζες.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξης του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Κυρία Πρόεδρε, για λίγο την ανοχή σας. Ευχαριστώ πάρα
πολύ.
Όλα είναι σάπια µέχρι τη ρίζα τους. Ακόµη και στο ποδόσφαιρο. Και εκεί είναι σάπια. Δεν υπάρχει τίποτε όρθιο!
Αυτό, όµως, τι δείχνει; Πολιτική ευθύνη; Αυτό που λένε κάποιοι
πολιτικοί που τους άκουσα εδώ, «ότι φταίµε, έχουµε πολιτική ευθύνη»; Όχι, κύριοι, όταν µια χώρα φθάνει στην πτώχευση, σηµαίνει ότι κάτι δεν πήγε καλά. Το ξέρετε εσείς που κυβερνήσατε τι
δεν πήγε καλά. Εδώ δεν υπάρχει πολιτική ευθύνη µόνο. Υπάρχει
και άλλη, αντικειµενική ευθύνη. Και αυτή η ευθύνη έχει ονοµατεπώνυµο!
Κρύβεστε, όµως, εσείς που κυβερνήσατε και γι’ αυτό ακριβώς
βρήκατε πλέον το εύκολο θύµα. Τι; Συνεργαζόµενοι σοσιαλιστές
µαζί µε τους νεοφιλελεύθερους, οι σοσιαλιστές του «λεφτά
υπάρχουν». Και µετά το «λεφτά υπάρχουν» είναι «ο Τιτανικός που
βυθίζεται» και «οι τεµπέληδες Έλληνες, οι ανάξιοι Έλληνες».
Μετά από αυτό είναι το «πρέπει να σας σώσουµε» και αµέσως
µετά, στο καπάκι, «µαζί τα φάγαµε». Ναι, κύριοι, µαζί τα φάγατε!
Κάποιοι τα φάγατε µαζί. Αποφάσισαν αυτοί οι άνθρωποι που µας
κυβέρνησαν.
Ξέρετε, και εγώ θα πίστευα ότι υπήρχε και πολιτική ευθύνη.
Ξέρετε πότε όµως; Εάν πραγµατικά στα δικά τους νοικοκυριά
έκαναν την ίδια διαχείριση και πτώχευαν τα νοικοκυριά τους, θα
έλεγα ότι τόσο τους «έκοβε», ότι ήταν σπάταλοι. Δεν µπορεί,
όµως, να µπήκαν στην πολιτική µε άλφα περιουσιακά στοιχεία,
να βγήκαν µε άλφα εις το τετράγωνο στην προσωπική τους περιουσία και την πατρίδα µου, τούτη εδώ τη χώρα, να την έχουν
κάνει, όχι απλώς φτωχή αλλά πάµφτωχη!
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξης
του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Και δεν είναι µόνο ότι είναι πάµφτωχη, αλλά της έκλεψαν την
ελπίδα, της έκλεψαν το όνειρο. Και αποφάσισαν πλέον, όταν εξελέγη ο Γιώργος Παπανδρέου µε σύνθηµά του το «λεφτά υπάρχουν», αφού επτωχεύσαµε, να µας σώσει αυτός! Kαι γι’ αυτό
ακριβώς ψήφισε τα µνηµόνια. Βέβαια, κάποιοι από τους Υπουργούς του δεν τα είχαν διαβάσει, αλλά δεν έχει σηµασία. Αποφάσισε για µας, χωρίς εµάς!
Και έρχεται η άλλη µεγάλη «σηµαία» του νεοφιλελεύθερου
πλέον δόγµατος. Έρχονται εκείνοι µε το Ζάππειο 1, Ζάππειο 2,
εκείνοι που τα έβλεπαν αλλιώτικα τα πράγµατα και αποφάσισαν
µαζί να συµπορευθούν.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ολοκληρώστε, κυρία
συνάδελφε.
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΒΕΡΩΝΗ-ΧΟΝΔΡΟΝΑΣΙΟΥ: Και επειδή ο λαός
ήθελε «άρτον και θεάµατα» και επειδή άρτος δεν υπήρχε, είπε
«θα σας δώσω ένα θέαµα, το καλύτερο θέαµα». Ποιο ήταν το καλύτερο θέαµα; Ήταν η Χρυσή Αυγή! Όλα τα κανάλια έπεσαν
πάνω της, όλος ο κόσµος ασχολούταν µε το µόρφωµα των νεοναζί, των εγκληµατιών! Βλέπετε; Και τα δικά µου τα χέρια στάζουν αίµα! Τους κλείσαµε στη φυλακή και ησυχάσαµε! Δεν
ησυχάσαµε, βέβαια, ακόµα. Κάνουµε ό,τι κάνουµε εδώ στις συνοµιλίες µας, στις κουβέντες µας, στις τροπολογίες των νόµων,
«πετάµε» και λίγο από Χρυσή Αυγή. Έχει πέραση η Χρυσή Αυγή!
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κυρία συνάδελφε, παρακαλώ να ολοκληρώσετε. Έχετε φτάσει ήδη στα οκτώµισι
λεπτά, ενώ είχαµε πει για έξι λεπτά. Έχετε µισό λεπτό, για να
ολοκληρώσετε.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΒΕΡΩΝΗ-ΧΟΝΔΡΟΝΑΣΙΟΥ: Ολοκληρώνω, κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ.
Αυτήν τη στιγµή µπορεί να βγάζω και κάποια οργή. Ναι, κάποια
οργή. Βγάζω πόνο. Αυτό που θα έπρεπε να έλεγαν τουλάχιστον
οι νοµικοί εδώ µέσα, θα ήταν: «Περιµένετε να γίνει το δικαστήριο
πρώτα και µετά χαρακτηρίστε τους».
Βλέπετε η κ. Ντόρα Μπακογιάννη θίχτηκε πάρα πολύ, γιατί
λέει έπεσε λάσπη πάνω της και τελικά η υπόθεσή της µπήκε στο
αρχείο. Για οποιονδήποτε ή οτιδήποτε συµβαίνει εδώ µέσα, λέµε
«πρώτα η δικαιοσύνη». Μάλιστα το τονίζετε «Η ανεξάρτητη δικαιοσύνη!», όπως έχω ακούσει. Λάθος κάνετε. Δεν χρειάζεται να
τονίζετε η ανεξάρτητη δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνην ούτως ή άλλως
είναι ανεξάρτητη. Όταν λέτε ότι η ανεξάρτητη δικαιοσύνη θα
αποφασίσει έτσι, τι σηµαίνει; Ότι υπάρχει και εξαρτηµένη δικαιοσύνη;
ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ: Τι είναι αυτά, κυρία Πρόεδρε;
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΒΕΡΩΝΗ-ΧΟΝΔΡΟΝΑΣΙΟΥ: Με συγχωρείτε,
κυρία συνάδελφε. Μην αγανακτείτε. Κι εγώ από εχθές περιµένω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Έχετε ολοκληρώσει.
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΒΕΡΩΝΗ-ΧΟΝΔΡΟΝΑΣΙΟΥ: Αµέσως, κυρία
Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εµείς ψηφίσαµε τουλάχιστον το
πρώτο κοµµάτι του νοµοσχεδίου, αυτό που µιλάει για την ακραία
φτώχεια, άσχετα αν δεν έχει προσδιοριστεί ποια είναι η ακραία
φτώχεια. Και εγώ ντρέποµαι για το ότι αναγκάζοµαι το 2015 –
ποιος θα το περίµενε;- στο ναό της δηµοκρατίας, σε τούτη εδώ
τη χώρα να λέµε ότι θα πρέπει να δώσουµε κάποια «ψίχουλα»
στους Έλληνες συµπολίτες µας, να τους δώσουµε συσσίτια, για
να µπορέσουν να ζήσουν.
Αναφέρθηκε από κάποιον συνάδελφο -δεν θυµάµαι, ίσως της
Συµπολίτευσης- ότι του θύµισαν κάποιες εποχές µετά τον πόλεµο. Τότε δικαιολογούνταν. Ήταν πόλεµος και είχαν –ξέρετεµόνο την πείνα του στοµάχου. Τώρα δεν έχουµε µόνο αυτή την
πείνα, έχουµε και την άλλη, όπως σας είπα, την αξιακή πείνα και
θα πρέπει να το προσέξουµε πάρα πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Σας ευχαριστούµε.
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΒΕΡΩΝΗ-ΧΟΝΔΡΟΝΑΣΙΟΥ: Μιλάτε για µία ενότητα και το µόνο που θα ήθελα να πω, τελειώνοντας, στους συναδέλφους του ΚΚΕ…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κυρία συνάδελφε, όχι!
Έχετε ολοκληρώσει. Σας ευχαριστώ πολύ.
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΒΕΡΩΝΗ-ΧΟΝΔΡΟΝΑΣΙΟΥ: Μόνο αυτό, κυρία
Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Έχετε µιλήσει τον διπλάσιο χρόνο.
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΒΕΡΩΝΗ-ΧΟΝΔΡΟΝΑΣΙΟΥ: Είναι για τους συναδέλφους του ΚΚΕ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Εάν υπάρξει δυνατότητα δευτερολογίας, θα γίνει.
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΒΕΡΩΝΗ-ΧΟΝΔΡΟΝΑΣΙΟΥ: Είναι απ’ το βιβλίο
του Τάκη Λαζαρίδη που λέει…
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΕΡΔΕΛΗΣ: Δεν υπάρχει συνάδελφος του ΚΚΕ
στην Αίθουσα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Είναι απόντες οι συνάδελφοι του ΚΚΕ, ούτως ή άλλως. Δεν υπάρχει κανείς από την
Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΚΚΕ.
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΒΕΡΩΝΗ-ΧΟΝΔΡΟΝΑΣΙΟΥ: Θα το µάθουν.
«Αδίστακτοι και απτόητοι συνεχίζουν ακόµα και σήµερα να
πλαστογραφούν. Συνεχίζουν τη µάταιη, όσο και ανιαρή προσπάθεια, όχι µόνο να διατηρήσουν τη διαχωριστική γραµµή, αλλά να
την επεκτείνουν και ανάµεσα στους νεκρούς». Είναι από τον Τάκη
Λαζαρίδη, τον σύντροφο του Μπελογιάννη.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): 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 εννέα µαθητές και µαθήτριες και τέσσερις εκπαιδευτικοί
συνοδοί τους από το Γυµνάσιο Παλαιοχωρίου Χαλκιδικής.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΙΓ’ - 18 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 (ΑΠΟΓΕΥΜΑ)

Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα από όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει ο κ. Τριαντάφυλλος Μηταφίδης, διότι ο κ. Αυγενάκης δεν είναι εδώ. Θα µιλήσει στη θέση του η κ. Νίκη Κεραµέως, µετά τον κ. Μηταφίδη.
Ορίστε, κύριε Μηταφίδη, έχετε τον λόγο.
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΜΗΤΑΦΙΔΗΣ: Θα ήθελα, µε αφορµή και την
παρουσία των µαθητών και των µαθητριών -και επιτρέψτε µουκαι ως ένας βετεράνος της δηµόσιας εκπαίδευσης και µε
αφορµή τα όσα ακούστηκαν και προηγουµένως, να πω στους
αγαπητούς µαθητές και να κάνω και µια πρόταση, κυρία Πρόεδρε, να περάσουν στην απέναντι µεριά απ’ αυτό το κτήριο που
υπάρχει έκθεση για τη σκοτεινή επταετία.
Όπως, επίσης, όταν έρχεστε στην Αθήνα, να πηγαίνετε και από
το ΕΑΤ-ΕΣΑ, για να βλέπετε τι γινόταν σε αυτήν τη χώρα, όταν
δεν λειτουργούσαν οι κοινοβουλευτικοί θεσµοί, δεν υπήρχαν δηµοκρατικά δικαιώµατα, τα οποία µερικοί σήµερα τα καταναλώνουν σαν τις οδοντόκρεµες στα κανάλια. Γιατί τέτοιου είδους
δηµοκρατία έχουµε!
Γιατί τα παιδιά δεν πρέπει να µεγαλώνουν µε επιλεκτική µνήµη.
Πρέπει να µεγαλώνουν µε την πραγµατική εικόνα αυτής της
χώρας και την ιστορίας της και όχι µε αυτήν την αµβλυµµένη συνείδηση των λεγόµενων «προοδευτικών συνθέσεων», της εξαφάνισης των αντιφάσεων, µε εικόνες από τη βάναυση αυτή εικονική
πραγµατικότητα, που προσβάλλει και τη νοηµοσύνη µας και τη
µνήµη µας, όπως επιχειρήθηκε, κατά τη γνώµη µου και σε αυτήν
την Αίθουσα σήµερα.
Και θέλω να σας πω, αγαπητοί συνάδελφοι, του τέως δικοµµατισµού ή τρικοµµατισµού, αν αγαπάτε -γιατί δυστυχώς αυτό
το έγκληµα διαρκείας εναντίον του τόπου συνέπραξαν και οι δυνάµεις που προέρχονταν και από τον χώρο της Αριστεράς, οι
οποίες δεν έχουν µάλιστα µπει στον κόπο να κάνουν και τη στοιχειώδη αυτοκριτική- ότι το νοµοσχέδιο για την ανθρωπιστική
κρίση δεν είναι ούτε µια Κολυµπήθρα του Σιλωάµ ούτε ένα βολικό παραβάν, για να κρύψουν κάποιοι τις ευθύνες τους για το
δράµα που ζει αυτός ο τόπος και, κατά τη γνώµη µου, σήµερα
χύνουν κροκοδείλια δάκρυα.
Και επειδή µας κατηγορείτε για δηµιουργική ασάφεια, εγώ
θέλω να σας πω να πάρετε θέση για τη δηµιουργική καταστροφή
που εφαρµόσατε τα τελευταία χρόνια. Έτσι δεν την ονοµάζουν
οι µύστες του νεοφιλελευθερισµού, παραδείγµατος χάριν ο
Σουµπέτερ ή ο Φρίντριχ Χάγιεκ; Λέτε ότι ο καπιταλισµός αναγεννιέται, όπως ο Φοίνικας από τις στάχτες του, από τις στάχτες της
κοινωνίας. Και σήµερα που είναι να κάνετε ένα στοιχειώδες βήµα
εξιλέωσης, λέτε: «Κοιτάξτε κάτι, εµείς θα το ψηφίσουµε επί της
αρχής». Και µάλιστα πλειοδοτείτε και µας κατηγορείτε γιατί δεν
διαθέτουµε τους απαραίτητους πόρους. Μας κατηγορείτε, βέβαια, γιατί δεν καθιερώσαµε το ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα.
Να σας θυµίσω ότι από τα χρόνια του Συνασπισµού πόσες φορές
είχε έρθει το ζήτηµα αυτό! Το ΚΚΕ, βέβαια, µας κατηγορούσε
τότε για συνταγµατοποίηση της φτώχειας.
Καθιέρωση του ελάχιστου εγγυηµένου εισοδήµατος αξιοπρεπούς διαβίωσης. Θα το κάνουµε αυτό. Πώς θα το κάνουµε αυτό;
Όταν θα πάψετε ορισµένοι να λειτουργείτε και µέσα σε αυτήν
την Αίθουσα, ως ατζέντηδες και πλασιέ των δανειστών της
χώρας και να µας βγάζετε «κόκκινη κάρτα», ακόµη και γι’ αυτά
τα ηµίµετρα που φέραµε εδώ και που δεν είναι αυτά που µας αντιπροσωπεύουν.
Θέλω να σας πω το εξής: Αυτά τα µέτρα που σας φέραµε εδώ
έχουν πίσω τους µια ολόκληρη προϊστορία αγώνων, αγώνων που
έδιναν κι εδώ έξω, που έπεφταν τόνοι χηµικά, που είχατε βάλει
τα παιδιά να δέρνουν τους γονείς τους! Βλέπετε αυτές τις εικόνες σήµερα έξω από το Κοινοβούλιο; Δεν υπάρχουν. Κάτι έγινε
σε αυτόν τον τόπο.
Βέβαια, εσείς το θεωρείτε ατύχηµα αυτό που έγινε σε αυτόν
τον τόπο. Έτσι λέτε. «Πώς γίνεται τα πρώην µιάσµατα αυτήν τη
στιγµή να κυβερνούν τη χώρα;» λένε κάποιοι φανατικοί αντικοµµουνιστές. Έτσι είναι ακριβώς. Έχουµε τη µεγάλη ανατροπή
αυτήν τη στιγµή και πρέπει να το καταλάβετε.
Δεν µπορεί να συνεχίσει αυτός ο τόπος να είναι έρµαιο των
διαφόρων «τζακιών» της χώρας, τα οποία µας καταπιέζουν και
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µέσα στη Βουλή, µε αυτές τις αντιπαραγωγικές διαδικασίες «επί
προσωπικού»! Τι πάει να πει «επί προσωπικού»;
Τα ζητήµατα που υπάρχουν σε αυτήν την Αίθουσα είναι πολιτικά και κοινωνικά ζητήµατα. Και αυτό το νοµοσχέδιο, αν θέλετε,
είναι η συµπύκνωση -στην πιο αποκρουστική του µορφή- του κοινωνικού προβλήµατος της χώρας, το οποίο δεν είναι θεοµηνία,
όπως ξέρετε. Δεν έπεσε από τον ουρανό. Υπάρχουν φυσικοί και
ηθικοί αυτουργοί και καλά θα κάνετε, όταν ανεβαίνετε σε αυτό
το Βήµα, τουλάχιστον να µη µας κουνάτε το δάκτυλο.
Ξέρετε γιατί; Θα σας πω. Τα µέτρα αυτά που ακούσατε εδώ,
τα πολεµήσαµε ήδη µε το ξέσπασµα της συµφοράς των µνηµονίων. Ας πούµε, στο Δήµο Θεσσαλονίκης, ενάµιση µήνα µετά το
ξέσπασµα της συµφοράς των µνηµονίων, φέραµε µια δέσµη από
δώδεκα µέτρα ανακούφισης των δηµοτών και εισπράξαµε µόνο
την ψήφο µας. Τα φέραµε άλλες τρεις φορές. Πάλι τα καταψηφίσατε. Ξέρετε τι άκουγα στο Δηµοτικό Συµβούλιο; «Εσείς οι αριστεροί τον κατακλυσµό φέρνετε. Μια ζωή είστε κινδυνολόγοι.»
Έλεγα τότε «Μακάρι να βγούµε εµείς ψεύτες!». Δυστυχώς, δεν
βγήκαµε ψεύτες. Δυστυχέστατα.
Βέβαια, εγώ δεν περιµένω από ανθρώπους απόντες των κοινωνικών αγώνων ούτε να κάνουν αυτοκριτική ούτε να πουν ένα
στοιχειώδες «συγγνώµη» σε αυτόν τον κόσµο που τον τσάκισαν.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξης του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Και θέλω να κλείσω, κυρία Πρόεδρε, διότι δεν έχω τον απαραίτητο χρόνο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Θα έχετε την ανοχή
του Προεδρείου, όπως και οι προηγούµενοι οµιλητές.
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΜΗΤΑΦΙΔΗΣ: Μια κουβέντα θέλω να πω
στους συντρόφους και τους συναγωνιστές του Κοµµουνιστικού
Κόµµατος Ελλάδας, γιατί ξέρω ότι είµαστε από την ίδια όχθη,
έστω και αν δεν το θέλουν και πηγαίνουν και σε χωριστές συγκεντρώσεις. Για προβληµατισµό, θα σας διαβάσω κάτι από την
κοινή µας κληρονοµιά. Δυστυχώς, δεν είναι µέσα στην Αίθουσα.
Θέλω να το ακούσετε.
Μας κατηγορείτε λέγοντας ακόµα ότι ακολουθούµε την πολιτική της Εβίτα Περόν. Να µου επιτρέψετε, κυρία Πρόεδρε, γιατί
το εισέπραξα ως προσωπική προσβολή. Μιλάτε για εκλεκτικές
συγγένειες της Προέδρου µε τη Χρυσή Αυγή; Ο κ. Θεοχάρης
είπε για ΥΕΝΕΔ. Δεν ντρέπεστε λιγάκι; Ξέρετε σε ποιους απευθύνεστε;
Μπορεί να έχει εκλεκτική συγγένεια µε τη Χρυσή Αυγή, τους
επίγονους της χούντας και των ταγµατασφαλιτών, η κόρη του
Νίκου Κωνσταντόπουλου; Δεν ντρέπεστε λιγάκι όσοι τα λέτε
αυτά; Πάρτε να διαβάσετε την κατάθεσή του για τα βασανιστήρια τον καιρό της χούντας. Πηγαίνετε απέναντι να το δείτε, στις
φυλακές. Το λέω σε όσους το είπατε εδώ.
Λοιπόν, θέλω να τελειώσω µε κάτι. Θα σας τα θυµίζουµε αυτά
-να ξέρετε ότι είµαστε περίπου επτά µέσα σε αυτήν την Αίθουσα
από εκείνη την περίοδο και ξέρουµε πρόσωπα και πράγµατα- όχι
για λόγους ρεβανσισµού, αλλά για να µην πέφτει αυτή η νέα
γενιά θύµα της φασιστικής δηµαγωγίας. Αυτούς που πυροβολούσαν στην κηδεία του Ντερτιλή και ζητωκραύγαζαν υπέρ αυτού
του εγκληµατία που εκτελούσε παιδιά σαν αυτά που ήταν εδώ
µέσα. Και έρχονται εδώ να µας µιλάνε περί κοινοβουλευτισµού!
Ότι τους κακοµεταχειριζόµαστε κιόλας.
«Μπορείς να νικήσεις έναν πιο ισχυρό αντίπαλο µόνο εντείνοντας στο έπακρο τις δυνάµεις σου και χρησιµοποιώντας υποχρεωτικά µε τη µεγαλύτερη επιµέλεια, φροντίδα, προσοχή και
επιδεξιότητα κάθε -έστω και την ελάχιστη- «ρωγµή» ανάµεσα
στους αντιπάλους, κάθε αντίθεση συµφερόντων ανάµεσα στην
αστική τάξη των διαφόρων χωρών, ανάµεσα στις διάφορες οµάδες ή κατηγορίες της αστικής τάξης κάθε χώρας, όπως και κάθε
-έστω και την ελάχιστη- δυνατότητα να αποκτήσεις ένα σύµµαχο
αριθµητικά ισχυρό, έστω και προσωρινό, ταλαντευόµενο,
ασταθή, αβέβαιο και υπό όρους. Όποιος δεν το κατάλαβε αυτό,
δεν κατάλαβε ούτε κόκκο από τον µαρξισµό και από τον επιστηµονικό, σύγχρονο σοσιαλισµό γενικά». Όσοι, τουλάχιστον, ορκίζονται σε αυτόν.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Eυχαριστούµε τον κ.
Μηταφίδη.
Τον λόγο έχει η κ. Νίκη Κεραµέως. Αµέσως µετά έχει τον λόγο
ο κ. Κουτσούκος.
ΟΛΓΑ-ΝΑΝΤΙΑ ΒΑΛΑΒΑΝΗ (Αναπληρώτρια Υπουργός Οικονοµικών): Κυρία Πρόεδρε, θα µπορούσα να προηγηθώ;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ζητεί η κυρία Υπουργός να προηγηθεί, αν συναινείτε. Κανονικά το δικαιούται, αλλά
έχει την ευγένεια να ζητήσει και τη δική σας συναίνεση.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Μάλιστα, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Εποµένως τον λόγο
έχει η κ. Κεραµέως, εν συνεχεία η κ. Βαλαβάνη και εν συνεχεία ο
κ. Κουτσούκος.
Ορίστε, κυρία Κεραµέως, έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ: Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να κάνω τρεις επί της ουσίας παρατηρήσεις
που αφορούν στο πρώτο κεφάλαιο του νοµοσχεδίου, σχετικά µε
τις επιδοτήσεις σίτισης, ενοικίου και ρεύµατος σε κοινωνικά ευπαθείς οµάδες.
Θα ήθελα να τονίσω στο σηµείο αυτό ότι θα µιλήσω από την
πράξη της κοινωνικής προσφοράς, όπως την έχω βιώσει πολύ
έντονα τα τελευταία χρόνια µέσω φιλανθρωπικού σωµατείου, µε
το οποίο δραστηριοποιούµαι εθελοντικά και το οποίο τα τελευταία τρία χρόνια έχει προσφέρει βοήθεια σε πάνω από τριακόσιες χιλιάδες συνανθρώπους µας που ανήκουν ακριβώς σ’ αυτές
τις ευπαθείς οµάδες.
Οι παρατηρήσεις µου, λοιπόν, επί του πρώτου κεφαλαίου είναι
οι εξής τρεις:
Πρώτον, τα µέτρα που συζητούµε αντιπροσωπεύουν, κατά τη
γνώµη µου, «µία σταγόνα στον ωκεανό». Συνάδελφοί µου έχουν
ήδη καταδείξει τα εξαιρετικά χαµηλά νούµερα, τα ποσά που θα
διατεθούν στην πράξη σε κάθε νοικοκυριό. Δεν θα πω κάτι παραπάνω. Παρ’ ότι, όµως, πρόκειται για «σταγόνα στον ωκεανό»,
ασφαλώς κάθε βοήθεια είναι σηµαντική, όσο µικρή κι αν είναι,
και γι’ αυτό προσωπικά τουλάχιστον θα υπερψηφίσω τα άρθρα
αυτά.
Δεύτερη παρατήρηση: Πρόκειται ωστόσο, κατά τη γνώµη µου,
για µία µη επαρκώς µελετηµένη ρύθµιση και εξηγούµαι. Τα µέτρα
κοινωνικής πολιτικής απαιτούν αναλυτική µελέτη της κείµενης
κατάστασης, αξιολόγηση των αναγκών, αξιολόγηση των δυνατοτήτων κοινωνικής προσφοράς και απαιτούν συντονισµένες ενέργειες. Δεν ξέρω σε τι βαθµό µπόρεσε η Κυβέρνηση να προβεί σε
τέτοια αναλυτική µελέτη που είναι, κατά τη γνώµη µου, άκρως
απαραίτητη, προκειµένου αφ’ ενός να µην πάει η προσπάθεια χαµένη και αφ’ ετέρου να πάει στοχευµένα εκεί που χρειάζεται περισσότερο.
Η ρύθµιση της προηγούµενης κυβέρνησης σχετικά µε το ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα ήταν, κατά τη γνώµη µου, µια τέτοια
στοχευµένη προσπάθεια, αλλά επειδή γι’ αυτήν έχουν ειπωθεί
πολλά, θα σας πω για µία άλλη που πιστεύω ότι δεν γνωρίζετε ή
τουλάχιστον οι περισσότεροι από σας δεν γνωρίζετε, κι όµως
είναι άκρως δηλωτική της αντιµετώπισης που, κατά τη γνώµη
µου, οφείλεται σε τέτοια κοινωνικά προβλήµατα.
Η ρύθµιση αυτή, η οποία ψηφίστηκε από τη Βουλή, ήταν η
εξής: Ένα από τα πιο βασικά αντικίνητρα στην ιδιωτική κοινωνική
προσφορά ήταν η επιβολή ΦΠΑ σε όλες τις δωρεές σε είδος από
εταιρείες προς φιλανθρωπικούς κοινωφελείς οργανισµούς. Με
άλλα λόγια –θα σας το πω πολύ απλά- ήθελε µία εταιρεία να δωρίσει δέκα τόνους µακαρόνια σ’ ένα ίδρυµα και όχι µόνο θα στερούνταν το απόθεµά της αλλά επιπλέον όφειλε, µε βάση την
κείµενη νοµοθεσία, να καταβάλει ΦΠΑ 23% επί της αξίας της δωρεάς αυτής. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, δηµιουργούσε ένα ισχυρότατο αντικίνητρο στις εταιρείες να προβαίνουν σε τέτοιες
δωρεές σε είδος προς κοινωνικά ευπαθείς οµάδες, διότι αν οι
εταιρείες αυτές κατέστρεφαν αυτά τα προϊόντα αντί να τα δώριζαν, θα είχαν απαλλαγεί από το ΦΠΑ.
Για να σας δώσω να καταλάβετε για τι µεγέθη µιλάµε, υπήρχε
ελληνική εταιρεία που παρήγε είδη προσωπικής υγιεινής, η οποία
κατέστρεφε συστηµατικά τριάντα επτά φορτηγά το µήνα µε είδη
προσωπικής υγιεινής, προϊόντα τα οποία είχαν κάποιο επιφανειακό ελάττωµα, για παράδειγµα κάποια λάθος συσκευασία,
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ωστόσο ήταν απολύτως κατάλληλα προς κατανάλωση και όλα
αυτά τα προϊόντα πήγαιναν χαµένα, παρ’ ότι υπήρχε τροµακτική
ανάγκη γι’ αυτά τα προϊόντα, επειδή ακριβώς, εάν τα δώριζε, θα
πλήρωνε ΦΠΑ 23%.
Η προηγούµενη κυβέρνηση, λοιπόν, συνέλεξε όλα αυτά τα
στοιχεία από ΜΚΟ και από άλλους φορείς, µελέτησε το ισχύον
καθεστώς, τις συγκεκριµένες ανάγκες ευπαθών οµάδων και προχώρησε συνειδητά σε νοµοθετική ρύθµιση που απαλλάσσει τέτοιες δωρεές σε είδος από την επιβολή ΦΠΑ υπό κάποιες
προϋποθέσεις. Πρόκειται για µία αλλαγή ενός καθεστώτος που
ίσχυε στην Ελλάδα για είκοσι επτά χρόνια και η οποία αποτελούσε εξαιρετικά σηµαντικό «φρένο» στην ιδιωτική πρωτοβουλία.
Γιατί ανέφερα το παράδειγµα αυτό; Διότι ακόµα και σε µία περιορισµένη ρύθµιση όπως αυτή που σας ανέφερα, έγινε µία
έρευνα, έγινε µία µελέτη, έγινε ανάλυση των αναγκών, έγινε
έρευνα αντίστοιχων ρυθµίσεων στις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έγινε µία συντονισµένη προσπάθεια.
Δυστυχώς, δεν έχω την εντύπωση ότι έχει γίνει κάτι αντίστοιχο,
µία τέτοια µελέτη για την περίπτωση του πρώτου κεφαλαίου του
νοµοσχεδίου. Και έχω, αντιθέτως, την εντύπωση ότι πρόκειται
για µια πυροσβεστική, πρόχειρη λύση.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ)
Τρίτη και τελευταία παρατήρηση. Τα εν λόγω άρθρα του νοµοσχεδίου αντιπροσωπεύουν µία ρύθµιση που, κατά τη γνώµη
µου, κινείται στη λάθος κατεύθυνση ή τουλάχιστον σε µία, αν θέλετε, ανεπαρκή κατεύθυνση. Και εξηγούµαι. Είναι φυσικά πολύ
σηµαντικό να προσφέρουµε στήριξη, ανακούφιση σε κοινωνικά
ευπαθείς οµάδες. Δεν λύνουν, όµως, το πρόβληµα. Προσφέρουν
µια εφήµερη ανακούφιση. Το πιο σηµαντικό όµως είναι να βοηθήσουµε τις οµάδες αυτές να επανενταχθούν στην κοινωνία, να
επανενταχθούν στον κοινωνικό και εργατικό ιστό. Τότε λύνεται
το πρόβληµα.
Θα σας πω µόνο ένα παράδειγµα. Υπήρχε µέχρι πρότινος ένας
ξενώνας στην Αθήνα για κοινωνικά ευπαθείς οµάδες. Επρόκειτο
για ιδιωτική πρωτοβουλία. Τι έκανε ο ξενώνας αυτός; Πήγαινε
και έβρισκε αστέγους, τους έπαιρνε από το δρόµο, τους έδινε
φαγητό και στέγη αλλά τους έβαζε δύο προϋποθέσεις. Πρώτον,
χρονικό όριο στη στήριξη ένα χρόνο και, δεύτερον, τους υποχρέωνε κατά τη διάρκεια της παραµονής τους είτε να µάθουν µια
τέχνη είτε να µάθουν µια γλώσσα. Πώς; Από εθελοντές καθηγητές που το ίδιο το σωµατείο έβρισκε και οργάνωνε. Γιατί; Για να
µπορέσουν αυτοί οι άστεγοι να σταθούν στα πόδια τους και να
βγουν στην κοινωνία.
Άκουσα µε προσοχή χθες την κυρία Υπουργό που ανέφερε ότι
θα ακολουθήσουν µέτρα που θα βοηθήσουν την επανένταξη των
ανθρώπων και προσωπικά τα θεωρώ πολύ σηµαντικά και ελπίζω,
πραγµατικά, να έρθουν γρήγορα προς συζήτηση στη Βουλή στο
πλαίσιο µιας ολοκληρωµένης και συντονισµένης δράσης.
Κλείνω µε το εξής: Υπάρχει ένα παλιό ρητό που λέει ότι όταν
δίνεις σε κάποιον ένα ψάρι, του δίνεις τροφή για µια µέρα. Όταν
όµως του µάθεις να ψαρεύει, του δίνεις τροφή για µια ζωή. Και
αυτό το δεύτερο είναι που οφείλουµε όλοι, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δηµοκρατία, Ποτάµι, όλα τα κόµµατα –δεν θα τα αναφέρω όλα- να κάνουµε, δηλαδή να µάθουµε στον άλλο να ψαρεύει, όχι απλά να
του δώσουµε τροφή.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Σας ευχαριστούµε,
κυρία Κεραµέως.
Η κ. Νάντια Βαλαβάνη, Αναπληρώτρια Υπουργός Οικονοµικών
έχει τον λόγο.
Για πόσα λεπτά κυρία Υπουργέ;
ΟΛΓΑ-ΝΑΝΤΙΑ ΒΑΛΑΒΑΝΗ (Αναπληρώτρια Υπουργός Οικονοµικών): Για οκτώ λεπτά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Ορίστε, έχετε τον
λόγο.
ΟΛΓΑ-ΝΑΝΤΙΑ ΒΑΛΑΒΑΝΗ (Αναπληρώτρια Υπουργός Οικονοµικών): Αγαπητές κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τέθηκε ένα
ερώτηµα. Από ό,τι καταλάβατε, θα µιλήσω για την τροπολογία
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του Υπουργείου Οικονοµικών στο σχέδιο νόµου που έχει τίτλο
«Ολική ή µερική εφάπαξ καταβολή ληξιπρόθεσµων οφειλών στη
φορολογική διοίκηση εκτός ρύθµισης».
Τέθηκε, λοιπόν, ένα ερώτηµα από συνάδελφο Βουλευτή πριν
από ένα δίωρο περίπου ότι αφού από αύριο θα ασχοληθούµε µε
το νοµοσχέδιο για τη ρύθµιση των εκατό δόσεων, γιατί έρχεται
σήµερα σαν τροπολογία στο παρόν νοµοσχέδιο µια άλλη, ας
πούµε, επίσης «ρύθµιση». Εγώ θα τονίσω αυτό που λέει στον
τίτλο «εκτός ρύθµισης» και θα πω ποια είναι και µια µεγάλη διαφορά χρονική έτσι και αλλιώς.
Οτιδήποτε πρόκειται να συζητήσουµε της επόµενες µέρες, θα
είναι µια ρύθµιση που θα ανοίξει γύρω στο Πάσχα, λίγο πριν-λίγο
µετά, και θα κλείσει τέλος Μαΐου. Αυτό που συζητούµε στο παρόν νοµοσχέδιο που ολοκληρώνεται απόψε είναι µια τροπολογία
εκτός ρύθµισης που αφορά ένα µικρό, σύντοµο παράθυρο ευκαιρίας µιας όλης κι όλης βδοµάδας µέσα στο Μάρτη. Ανοίγει
µέσα στο Μάρτη γύρω στις 20 του µήνα που ευελπιστούµε ότι
θα υπάρξει σε ΦΕΚ το παρόν νοµοσχέδιο και κλείνει στις 27 Μαρτίου, έτσι ώστε τα όποια έσοδα -επειδή θα πρέπει να καταβληθούν µετά τη συµπλήρωση της µέσα σε τρεις εργάσιµες µέρεςνα είναι έσοδα του µηνός Μαρτίου.
Είναι, λοιπόν, φανερό γιατί είναι εκτός ρύθµισης. Δεν έχει κανένα προαπαιτούµενο και δεν συνεπάγεται, πέρα από το ίδια τα
χρήµατα που θα πληρωθούν, καµµιά άλλη υποχρέωση ούτε καν
την υποχρέωση -αντίθετα µε ό,τι θα ακολουθήσει τον Απρίλιο ή
το Μάιο- του να υπαχθεί -ό,τι δεν πληρωθεί από τα χρέη των φυσικών προσώπων ή των επιχειρήσεων που θα πάρουν µέρος σε
αυτή- σε ρύθµιση.
Ποιο είναι το νόηµα αυτού του σύντοµου παράθυρου ευκαιρίας; Το νόηµα είναι να µπορέσουν να υπάρξουν εισπράξεις που
να αφορούν τα παλιά και πολύ παλιά χρέη. Τα παλιά χρέη, είναι
χρέη µε µικρό, κατά κανόνα, κεφάλαιο και µε πάρα πολύ µεγάλες
προσαυξήσεις. Είναι χρέη τα οποία δεν υπολογίζονται από τον
υπηρεσιακό µηχανισµό του Υπουργείου Οικονοµικών ούτε καν
στο πλαίσιο αυτών που µπορούν να εισπραχθούν.
Χαρακτηριστικά σας λέω ότι αυτός ο δείκτης που είναι απόλυτα µετρήσιµος –δεν είναι κάποιου είδους δηλαδή αξιολόγησηκαι που λέγεται «αξιόχρεο ληξιπρόθεσµο χρέος» ξεκινάει υπολογίζοντας τα χρέη των τεσσάρων ετών. Με άλλα λόγια, η εµπειρία
είσπραξης της φορολογικής δήλωσης λέει ότι χρέη παλαιότερα
από τέσσερα χρόνια έχουν κοντά στη µηδενική εισπραξιµότητα.
Από την άλλη µεριά, υπάρχουν κάποιες κατηγορίες χρεών, που
µπορεί να µην είναι παλιά αλλά που επίσης έχουν το ίδιο χαρακτηριστικό, δηλαδή πολύ µεγαλύτερους τόκους, προσαυξήσεις,
πρόστιµα πάνω σε ένα πολύ µικρότερο κεφάλαιο. Υπάρχουν διάφορες τέτοιες κατηγορίες, όπως -παραδείγµατος χάριν- τα ληξιπρόθεσµα χρέη, όπου έχουν σχέση µε τα πρόστιµα του Κώδικα
Βιβλίων και Στοιχείων.
Θα σας πω ότι ό,τι κι αν πούµε για την ανάγκη ανάπτυξης φορολογικής συνείδησης, υπάρχει µία πραγµατικότητα. Τα χρέη
του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, τα πρόστιµα τα οποία γίνονται
ληξιπρόθεσµα χρέη, έχουν διαχρονικά ποσοστό εισπραξιµότητας 0,05% δηλαδή, πείτε «µηδέν» για να είστε µέσα.
Επίσης, είναι µία πάρα πολύ προσαρµόσιµη στις προσωπικές
οικονοµικές ανάγκες και δυνατότητες τόσο των φυσικών προσώπων όσο και των επιχειρήσεων «ρύθµιση», µε την έννοια ότι µε
βάση το µοναδικό αριθµό που έχει το κάθε χρέος -που όποιος
χρωστάει προς το δηµόσιο µπορεί να µπει στο TAXIS και να το
δει- µπορεί κάποιος να επιλέξει σε ποια χρέη από αυτά µπορεί
να κάνει ολική εξόφληση ή σε ποια χρέη από αυτά µπορεί να
κάνει µερική εξόφληση. Μπορεί να εξοφλήσει όλα του τα χρέη ή
µπορεί να εξοφλήσει µόνο ένα ή µπορεί να εξοφλήσει το µισό ή
το 1/3 του συνολικού ποσού που έχει απέναντι σε ένα χρέος µε
τέτοια χαρακτηριστικά.
Αυτό δίνει τη δυνατότητα µίας µεγάλης ευελιξίας και προσαρµογής στις ατοµικές ανάγκες, µε στόχο το να µπορέσει ηλεκτρονικά, χωρίς να πηγαίνει στις εφορίες, χωρίς να έρχεται σε
προσωπική επαφή µε το προσωπικό τους, απλώς εκτυπώνοντας
µία απλή ηλεκτρονική σελίδα που θα ανοίξει µετά τις 20 του µήνα
και καταγράφει την ατοµική µοναδική ταυτότητα του κάθε χρέους στο οποίο θέλει να βάλει ένα ποσό, µέσα στις επόµενες τρεις
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µέρες πάει στην τράπεζα και καταθέτει αυτό το ποσό.
Τι στόχος υπάρχει; Είναι ένας διπλός στόχος, όπως ο ίδιος διπλός στόχος υπάρχει και στη ρύθµιση. Από τη µία µεριά, υπάρχει
ανακούφιση, γιατί ακόµα κι αν κάποιοι χρωστούν πολλά χρόνια
αυτά τα παλιά χρέη, δεν αποφεύγουν τις συνέπειες τους. Και οι
συνέπειες τους είναι ένα διαρκές κυνηγητό, όπως όλοι ξέρουν,
τόσο τα φυσικά πρόσωπα όσο και όσες εταιρείες είναι στη ζωή.
Από την άλλη µεριά, είναι τα έσοδα σε µια πολύ δύσκολη περίοδο του ελληνικού κράτους, έσοδα τα οποία χρειάζονται για
να βρεθούν και αυτά τα 200 εκατοµµύρια που είναι αυτή η πολύ
µίνιµουµ απάντηση που δίνουµε σε πρώτη φάση στις ανάγκες
της ανθρωπιστικής κρίσης, ενώ µπήκε, όπως ξέρετε, και από
τους εταίρους και δανειστές αλλά και από πολιτικές δυνάµεις
µέσα στη χώρα το γνωστό ερώτηµα. Πού θα βρείτε αυτά τα
λεφτά; Από πού θα κοπούν; Να, αυτός νοµίζω είναι ένας καλός,
πραγµατικά, τρόπος να χρηµατοδοτηθούν αυτές οι δράσεις.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Υπουργού)
Επιτρέψτε µου δύο λεπτά ακόµα, κύριε Πρόεδρε και κλείνω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Βεβαίως.
ΟΛΓΑ-ΝΑΝΤΙΑ ΒΑΛΑΒΑΝΗ (Αναπληρώτρια Υπουργός Οικονοµικών): Υπάρχει µια άποψη που λέει ότι δεν µπορεί να περνάνε
έτσι τέτοιου είδους ρυθµίσεις, γιατί έχουν δηµοσιονοµικό κόστος. Έχουν δηµοσιονοµικό κόστος, γιατί µπορεί σε ένα χρέος
3.000 ευρώ να πληρώσει κανείς 500, 600, 700 ευρώ και να σβήσουν αντίστοιχα 2.000, 2.200, 2.300 ευρώ. Άρα, το κράτος χάνει
2.300 ευρώ.
Νοµίζω ότι αυτά δεν αντέχουν πολύ-πολύ τη λογική, διότι είναι
προφανές ότι από ό,τι δεν έχεις εισπράξει πολλά χρόνια τώρα και τα πέντε τελευταία χρόνια ήταν τα χρόνια της µνηµονιακής
λαίλαπας, που αν υπήρχαν δυνατότητες να τα εισπράξεις πιο
µπροστά, αυτές πραγµατικά εκµηδενίστηκαν σε µεγάλο βαθµόαπό αυτό, λοιπόν, που δεν έχεις ή δεν πρόκειται να εισπράξεις,
στην πραγµατικότητα βέβαια δεν χάνεις τίποτα. Αντίθετα, εισπράττεις κάτι το οποίο είναι ανέλπιστο. Είναι ανέλπιστο, όπως
έχει αποδειχθεί, όχι επειδή το λέµε εµείς, αλλά διαχρονικά.
Ήθελα να πω στον συνάδελφο Βουλευτή από το Ποτάµι που
έβαλε το ερώτηµα µε ποιους µεγάλους επιχειρηµατίες τα έχουµε
βρει και φέρνουµε αυτήν τη ρύθµιση και µάλιστα ονοµάτισε και
κάποιους από αυτούς και µας ρώτησε αν ξέρουµε, αν θα πάρουν
µέρος και αν θα πληρώσουν όλα ή µέρος από τα χρέη τους, ότι
λίγο έχουν µπερδευτεί τα πράγµατα.
Τίνος φίλοι είναι οι µεγάλοι επιχειρηµατίες; Θα είναι πολύ δύσκολο να πει κανένας ότι οι µεγάλοι επιχειρηµατίες είναι ιδιαίτερα φίλοι του κόµµατος του ΣΥΡΙΖΑ ή θα έλεγα, επίσης, του
ΚΚΕ. Μεταξύ µας, η Ελλάδα είναι µια µικρή χώρα, γνωριζόµαστε
όλοι και ξέρουµε ποιοι έχουν φίλους µεγάλους επιχειρηµατίες
και ποιοι όχι.
Μπορώ να σας βεβαιώσω ότι εγώ µαζί µε κάποιες κυρίες υπηρεσιακούς παράγοντες, που είµαι σίγουρη ότι ούτε αυτές έχουν
φίλους µεγάλους επιχειρηµατίες, φτιάξαµε αυτήν τη µίνι ρύθµιση, δεν έχω ούτε πολιτικούς ούτε προσωπικούς φίλους µεγάλους επιχειρηµατίες και πολύ περισσότερο δεν µου την υπαγόρευσαν.
Δεν ξέρω αν θα προσέλθουν µεγάλοι επιχειρηµατίες από αυτούς που χρωστούν εδώ και χρόνια τα µαλλιοκέφαλά τους για
να αξιοποιήσουν αυτήν τη ρύθµιση. Ελπίζω να προσέλθουν και
τέτοιοι. Θα έλεγα ότι όσοι περισσότεροι προσέλθουν τόσο το καλύτερο, αν και οι υπηρεσιακοί παράγοντες στο Υπουργείο µου
λένε ότι κατά κανόνα αποφεύγουν να µπαίνουν σε οποιουδήποτε
είδους ρυθµίσεις, ακόµα και κάποιες ρυθµίσεις τόσο ευέλικτες,
όπως είναι αυτή.
Θα σας πω, επίσης, ποιο είναι, όπως µου εκµυστηρεύτηκαν
όταν τελειώσαµε όχι αυτό αλλά το άλλο το µεγάλο νοµοσχέδιο
για τη ρύθµιση, το όνειρο των υπηρεσιακών παραγόντων του
Υπουργείου Οικονοµικών. Είναι ότι µια µέρα το πρωί θα χτυπήσει
την πόρτα του Υπουργείου, θα παρουσιαστεί και θα πληρώσει τα
χρέη της η «Ακρόπολις Χρηµατιστηριακή». Βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, µου το είπαν για καλαµπούρι, γιατί και αυτοί και εγώ,
ξέρουµε καλά ότι δεν υπάρχει καµµία περίπτωση να συµβεί αυτό.
Γι’ αυτό, για όλους αυτούς τους λόγους και επειδή δεν µπορώ
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να αποδεχτώ ότι το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο είναι η βασικότερη αντιµονοπωλιακή δύναµη στο σύγχρονο κόσµο -µια και τέτοιου είδους προβληµατισµοί αποτρεπτικοί κυρίως προέρχονται
από αυτήν την κατεύθυνση- δεν νοµίζω ότι χρειάζεται να σταθούµε πολύ-πολύ στα υπόλοιπα. Εδώ θα είµαστε, θα δούµε ποιοι
θα έρθουν.
Εγώ ελπίζω ότι και κάποιοι από τα τριάµισι εκατοµµύρια ανθρώπων που είναι εγκλωβισµένοι σε χρέη µέχρι 3.000 ευρώ, θα
καταφέρουν να βρουν δύο κατοστάρικα, τρία κατοστάρικα, πέντε
κατοστάρικα να έρθουν και να σβηστούν από τους τόκους, τις
προσαυξήσεις το µεγαλύτερο µέρος των υπολοίπων. Από την
άλλη µεριά, εταιρείες από αυτές που θα έπρεπε εδώ και πολλά
χρόνια να έχουν σταθεί διαφορετικά απέναντι στα χρέη τους, επίσης θα το κάνουν όχι για κανέναν άλλο λόγο, όχι για να ασκήσουν κάποιου είδους πατριωτικό χρέος αλλά απλώς γιατί οι
εταιρείες, όπως όλοι ξέρουµε –και αυτό είναι το βασικό κριτήριο
µε το οποίο θα λειτουργούν- θα κρίνουν ό,τι τους συµφέρει.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Εκτίµηση έχετε κάνει, κυρία Υπουργέ;
ΟΛΓΑ-ΝΑΝΤΙΑ ΒΑΛΑΒΑΝΗ (Αναπληρώτρια Υπουργός Οικονοµικών): Δεν έχω εκτίµηση. Ελπίζω ότι παρ’όλο που θα είναι
µόνο για επτά ηµέρες -και δεν νοµίζω ότι χρειάζεται να είναι παραπάνω από επτά ηµέρες- θα είναι σηµαντική η συµβολή και ως
προς τους δύο στόχους που έθεσα.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Σας ευχαριστούµε,
κυρία Βαλαβάνη.
Τον λόγο έχει ο κ. Κουτσούκος, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, όπως έχει προαναγγελθεί.
Ορίστε, κύριε Κουτσούκο, έχετε τον λόγο.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είχαµε σήµερα τη µεγάλη χαρά
και τιµή να δούµε στην Αίθουσα του ελληνικού Κοινοβουλίου τον
Υπουργό Οικονοµικών, κ. Βαρουφάκη, επ’ ολίγον βέβαια, διότι
αντιλαµβανόµαστε, όπως κάθε φορά, τις υποχρεώσεις του
Υπουργού Οικονοµικών, όταν είναι στο γραφείο του και εργάζεται για τα µείζονα ζητήµατα που απασχολούν τη χώρα.
Επίσης, θα ήταν ιδιαίτερη χαρά µας να τον δούµε πάλι εδώ σε
αυτήν την Αίθουσα -σύντοµα ελπίζω- και να µας εξηγήσει τι έχει
υπογράψει. Διότι ως γνωστόν, κύριοι συνάδελφοι, έχει ανακοινωθεί επισήµως ότι ο κ. Βαρουφάκης έχει υπογράψει την παράταση της κύριας δανειακής σύµβασης. Να εξηγήσει στο Σώµα,
στον ελληνικό λαό και ιδιαιτέρως στην Κοινοβουλευτική Οµάδα
του ΣΥΡΙΖΑ, τη σχέση αυτής της σύµβασης που υπέγραψε µε το
πρόγραµµα, δηλαδή το µνηµόνιο, και ιδίως τις ρήτρες που περιλαµβάνει αυτή η σύµβαση.
Κάποιος ρήτορας της Πλειοψηφίας έχει αποκαλέσει αυτές τις
ρήτρες «ειλωτεία». Να µας εξηγήσει, λοιπόν, ο κ. Βαρουφάκης
αν έχει υπογράψει την «ειλωτεία». Βεβαίως, θα ήταν ιδιαίτερη
χαρά µας να µας αναλύσει και τις µεταρρύθµισες, τις πρώτες µεταρρυθµίσεις, τις δεύτερες µεταρρυθµίσεις και να µας αποτυπώσει τα προσδοκώµενα αποτελέσµατα σε ένα φύλλο χαρτί για
κάθε µεταρρύθµιση και το χρονοδιάγραµµα. Αναφέροµαι σε
αυτές που µπορούν να πρακτικοποιηθούν και να αποτυπωθούν,
όχι βεβαίως για τους καλωδιωµένους κουκουλοφόρους κατά των
µικροµεσαίων φοροφυγάδων.
Ελπίζω η παρουσία του εδώ, όταν θα γίνει, να ξεδιαλύνει τη
λεγόµενη δηµιουργική ασάφεια και να έχει µία σαφή εικόνα η ελληνική Βουλή και οι Βουλευτές τι ακριβώς έχουµε ψηφίσει, ώστε
να µη χρησιµοποιεί ο κ. Βαρουφάκης διπλή γλώσσα, µία όταν µιλάει στο Eurogroup και µία όταν δίνει συνεντεύξεις και µιλάει στα
µέσα µαζικής ενηµέρωσης, κατά την προσφιλή του συνήθεια. Περιµένουµε, λοιπόν.
Προς το παρόν, είµαστε υποχρεωµένοι να επισηµάνουµε στον
κ. Βαρουφάκη και στην αγαπητή Αναπληρώτρια, µόλις κατελθούσα από το Βήµα, κ. Βαλαβάνη, ότι έχουν δηµιουργήσει έναν
τεράστιο τραγέλαφο σε σχέση µε τις ρυθµίσεις που ισχύουν, που
εισηγούνται fast track για επτά-δέκα ηµέρες και τις πάγιες, τις
οποίες έχουν αναρτήσει στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» προς διαβούλευση αλλά
-ω του θαύµατος!- θα συζητήσουµε µε τη διαδικασία του κατε-
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πείγοντος. Και εγώ βεβαίως, θα περιµένω την άποψη της Προέδρου της Βουλής για όσα έχει καταγγείλει περί της διαδικασίας
του κατεπείγοντος και θα τοποθετηθούµε σχετικά.
Ποιος είναι ο τραγέλαφος, αγαπητοί συνάδελφοι; Σήµερα που
µιλάµε ισχύει η προηγούµενη ρύθµιση, η ρύθµιση των εκατό δόσεων, που το ΠΑΣΟΚ πάλευε από το καλοκαίρι του 2014 και που
µατώσαµε να πείσουµε και τη συγκυβέρνηση και τους εταίρους
µας ότι πρέπει να την περάσουµε –και τελικά την περάσαµε
χωρίς την πλήρη συµφωνία τους- και αυτή η ρύθµιση λήγει στις
31 του µήνα.
Αυτήν τη στιγµή που µιλάµε -ντρέπεται η Κυβέρνηση να το πει
γιατί την καταψήφισε αυτήν τη ρύθµιση, γιατί την κατήγγειλε,
γιατί µίλαγε για «Σεισάχθεια»- έχει καταθέσει νόµο για τη «Σεισάχθεια», για τις τριµελείς επιτροπές -που όπως είπα στην Ολοµέλεια, του χωροφύλακα, του παπά και του δασκάλου σε κάθε
χωριό- οι οποίες θα διέγραφαν τα χρέη. Γι’ αυτό την καταψήφισε,
την κατήγγειλε και δηµιούργησε τεράστιες προσδοκίες, γιατί περίµενε ο λαός ότι θα γίνει κάτι διαφορετικό.
Είπε η κ. Βαλαβάνη στην πρώτη της συνέντευξη, µαζί µε τον
κ. Σκουρλέτη, ότι στη ρύθµιση που θα φέρουν, θα περικόπτουν
και µέρος του κεφαλαίου αλλά τέτοιο πράγµα, όπως έχετε αντιληφθεί, αγαπητοί συνάδελφοι της Πλειοψηφίας, δεν υπάρχει
ούτε σε αυτήν τη δεκαήµερη ρύθµιση ούτε στην πάγια, η οποία
έχει αναρτηθεί και η οποία κατατέθηκε µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος.
Αυτός, λοιπόν, ο τραγέλαφος, οδήγησε σε µία τεράστια απώλεια εσόδων που αναγκάζει την Κυβέρνηση να απορροφά ό,τι
διαθέσιµο υπάρχει από τα ταµεία και τα νοµικά πρόσωπα, για να
καλύψει τις χρηµατοδοτικές ανάγκες του δηµοσίου και βεβαίως
τα στερεί από τη ρευστότητα και την πραγµατική οικονοµία. Αυτό
είναι το αποτέλεσµα. Και δεν µας το εξήγησε µε αυτόν τον τρόπο
ο κ. Βαρουφάκης, γιατί εισηγείται τη ρύθµιση που αφορά την τοποθέτηση των διαθεσίµων των ασφαλιστικών ταµείων στα ρέπος.
Έδωσε µία άλλη εξήγηση.
Θέλω, λοιπόν, να πω στην κ. Βαλαβάνη που µίλησε για το «παράθυρο ευκαιρίας» ότι όταν νοµοθετούµε πρέπει να νοµοθετούµε µε έναν πάγιο, καταληπτό από τους απλούς πολίτες τρόπο, οι οποίοι φαντάζοµαι ότι δεν είναι σε εκείνο το επίπεδο, που
και εγώ είχα αναφερθεί κατά τη συζήτηση του νοµοσχεδίου του
επάνω από ένα εκατοµµύριο οφειλές. Γιατί είχαµε και εµείς τότε
την απορία γιατί είχε µπει πλαφόν στο ένα εκατοµµύριο, επιµέναµε ότι δεν πρέπει να υπάρχει, µας απήντησε η Κυβέρνηση –
υπάρχουν εδώ τα Πρακτικά της Βουλής- ότι είναι ελάχιστοι αυτοί
που είναι επάνω από το ένα εκατοµµύριο και δεν ενδιαφέρει τον
απλό λαό, για τον οποίο όλοι υποτίθεται ότι αγωνιζόµαστε, τους
φτωχούς δηλαδή.
Άρα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ποιους αφορά αυτή η ρύθµιση του περιορισµένου χρόνου, ενώ αύριο µπαίνει η πάγια ρύθµιση, στην οποία θα µπορούσαν να υπαχθούν µε υποχρεώσεις,
γιατί αυτή η ρύθµιση είναι άνευ υποχρεώσεων; Μία διαφορά
υπάρχει µόνο. Η διαφορά της τµηµατικής καταβολής. Και τι
νόηµα έχει τώρα ένας φτωχός, που είπε η κ. Βαλαβάνη να πληρώσει τρία εκατοστάρικα, να γλιτώσει άλλα τρία, να χρωστάει
άλλα πέντε, εάν δεν µπορεί να µπει στην πάγια ρύθµιση των δόσεων µε τα 20 ευρώ που θα ψηφίσουµε –εάν την ψηφίσουµε- την
Παρασκευή. Αυτή δεν είναι η ρύθµιση για τους φτωχούς;
Άρα, λοιπόν, δεν βρίσκουµε κανένα νόηµα σε αυτήν τη συζήτηση, πολύ δε περισσότερο κύριε Πρόεδρε, εάν ήταν στη θέση
σας η κ. Κωνσταντοπούλου, θα ρωτούσε την κ. Βαλαβάνη, όπως
ρώτησε τον κ. Βαρουφάκη, για τη συνάφεια της ρύθµισης µε το
νοµοσχέδιο. Για το επείγον τον ρώτησε τον κ. Βαρουφάκη, για
την συνάφεια -γιατί τον ρώτησε- δεν απάντησε. Θα ρωτούσε για
την συνάφεια και την κ. Βαλαβάνη. Προφανώς, δεν υπάρχει συνάφεια.
Έρχοµαι τώρα…
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Έχει τεράστια συνάφεια.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Το ένα εκατοµµύριο µε το νοµοσχέδιο; Η άλλη ρύθµιση έχει, κύριε Βούτση.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Να µπει µέσα παράγραφος,
µόνο ότι θα πάνε εκεί.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Μη διακόπτετε παρακαλώ, κύριε Κεγκέρογλου.
Συνεχίστε, κύριε Κουτσούκο.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Μπορεί η αρµόδια Υπουργός, στην
οποία απευθύνοµαι, να το εξηγήσει. Καλοδεχούµενη θα είναι η
εξήγησή της. Εξάλλου, όπως είπα στην πρώτη µου τοποθέτηση,
εµείς την πάγια ρύθµιση προτιθέµεθα να την ψηφίσουµε, όπως
θα ψηφίσουµε και αυτή.
Κύριε Βούτση, µια και ανησυχείτε και µια και µε διακόψατε,
έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο οι επιστολές του Προέδρου του
ΠΑΣΟΚ προς την Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόµµατος και το κείµενο που τις συνοδεύει. Θα έχει ενδιαφέρον να
το µελετήσετε και να το σχολιάσουµε µαζί εδώ στην Αίθουσα,
µια και συνηθίζετε εσείς να διαµορφώνετε την υπερασπιστική
γραµµή της Κυβέρνησης, κατακεραυνώνοντας τους πάντες.
Έρχοµαι τώρα στις άλλες τροπολογίες. Απουσιάζει η κ. Κωνσταντοπούλου. Τι σχέση έχει η τροπολογία της ΝΕΡΙΤ µε το συζητούµενο νοµοσχέδιο; Δεν άκουσα τον αξιότιµο Υπουργό Επικρατείας να µιλάει. Ενδεχοµένως θα πάρει τον λόγο, αφού είναι
εδώ. Έχει το δικαίωµα. Έχει η τροπολογία καµµία συνάφεια µε
το νοµοσχέδιο; Έχει ίσως κατεπείγοντα χαρακτήρα. Διότι η Κυβέρνηση θέλει να αλλάξει τη διοίκηση στη ΝΕΡΙΤ. Πότε θέλει να
το κάνει αυτό; Την ώρα που έχει δώσει στη διαβούλευση το νοµοσχέδιο για τη νέα ΕΡΤ, για το οποίο θα τοποθετηθούµε όταν
έρθει η ώρα, όπως πιστεύω και όλο το Σώµα, για να δούµε αν θα
έχουµε µια δηµόσια ραδιοτηλεόραση ή ένα κοµµατικό φερέφωνο.
Προς το παρόν, καταργεί το Εποπτικό Συµβούλιο, το οποίο
είχε τις ελάχιστες εγγυήσεις. Γιατί, τι έλεγε η διάταξη για το Εποπτικό Συµβούλιο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι; Ότι το Εποπτικό
Συµβούλιο, προκηρύσσει τη θέση του Προέδρου µε κριτήρια και
προσόντα τα οποία ορίζει και ότι υπάρχει επιτροπή, που συγκροτείται από το ΑΣΕΠ και κάποιους άλλους, που επιλέγει.
Κύριε Παππά, θέλετε να διορίσετε χωρίς προκήρυξη και χωρίς
προσόντα έναν κοµµατικό σας φίλο ή στέλεχος; Να το κάνετε,
µε γεια σας, µε χαρά σας αλλά αυτό θα είναι η µεγάλη σας αντίφαση σε σχέση µε όσα έχετε πει διαχρονικά για το ρόλο της δηµόσιας τηλεόρασης.
Έρχοµαι τώρα στην τροπολογία του κ. Σκουρλέτη. Ο κ. Σκουρλέτης, σύµφωνα µε τη γραµµή της Κυβέρνησης, βλέπει παντού
εχθρούς. Παραποίησε τα λεγόµενά µου χθες επί της διαδικασίας, όταν έθεσα το θέµα του εκπροθέσµου της τροπολογίας,
διότι είπα –αν διαβάσει τα Πρακτικά- ότι συµφωνούµε επί της ουσίας. Επίσης είπα ότι θα περιµέναµε τη ρύθµιση για τις συλλογικές διαπραγµατεύσεις που έχει εξαγγείλει ο κ. Σκουρλέτης, για
να τοποθετηθούµε και σε όλα τα υπόλοιπα ζητήµατα.
Η τροπολογία, λοιπόν, είναι εκπρόθεσµη. Η κυρία Πρόεδρος
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θα τη δεχτεί, φαντάζοµαι. Εµείς δεν έχουµε κανένα λόγο να µην
τη δεχτούµε και να µην την ψηφίσουµε. Θα περιµέναµε, όµως,
από τον κύριο Υπουργό, µε βάση και τις συζητήσεις που είχε
ανοίξει η κυβέρνησή µας µε το Διεθνές Γραφείο Εργασίας, µε τη
συµµετοχή των κοινωνικών εταίρων ή ανταγωνιστών, όπως θα
προτιµούσε κάποιος από την Αριστερά, να µας φέρει παράταση
και των υπολοίπων συµβάσεων που λήγουν, για να µη µείνουν
στον αέρα.
Συνελόντι ειπείν και για να κλείσω, κύριε Πρόεδρε, υπάρχουν
θέµατα µε τις τροπολογίες που δεν είναι σχετικές, δεν έχουν κανένα κατεπείγοντα χαρακτήρα και εξυπηρετούν διάφορες σκοπιµότητες, µερικές από τις οποίες θα τις ψηφίσουµε -τα έχει
εξηγήσει και θα τα ξαναπεί ο Εισηγητής µας- και άλλες, που
έχουν καταφάνερες κοµµατικές σκοπιµότητες, που δεν θα ψηφίσουµε εµείς.
Το νοµοσχέδιο έχουµε δηλώσει ότι θα το ψηφίσουµε µε συγκεκριµένη στρατηγική, που έχει να κάνει µε τη διεύρυνση των
όρων κάλυψης των πλέον φτωχών και των αδύναµων, όπως θα
ψηφίσουµε και το αυριανό.
Ευχόµαστε, κατά τη διάρκεια των διαπραγµατεύσεων του κ.
Τσίπρα µε την πενταµελή ή εξαµελή την Πέµπτη και στο Συµβούλιο Κορυφής την Παρασκευή, να κυριαρχήσει η γραµµή της συνεννόησης, που έχει να κάνει µε την διατήρηση των κεκτηµένων,
τα οποία ο λαός πλήρωσε µε κόπους και θυσίες όλα τα προηγούµενα χρόνια.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Σας ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει η Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κ. Φωτίου, για να κάνει µία νοµοτεχνική βελτίωση.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Πρόκειται για την υπουργική τροπολογία µε αριθµό 17 και
αφορά το Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών Συµβάσεων. Στο σηµείο
1, εκεί που λέει: «Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος Μέρους
Β’ αρχίζει από την 31η Δεκεµβρίου 2015», έχει από κάτω τη
φράση «εκτός αν ορίζεται άλλως στις επιµέρους διατάξεις
αυτού». Η φράση αυτή διαγράφεται, διότι αφορούσε ένα κοµµάτι
Β’, το οποίο δεν εµπεριέχεται πια και άρα δηµιουργεί πρόβληµα
αν µείνει.
Ευχαριστώ.
(Στο σηµείο αυτό η Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κ. Θεανώ Φωτίου καταθέτει για τα
Πρακτικά την προαναφερθείσα νοµοτεχνική βελτίωση, η οποία
έχει ως εξής:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΙΓ’ - 18 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 (ΑΠΟΓΕΥΜΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Ο Υπουργός Επικρατείας κ. Νίκος Παππάς έχει τον λόγο για οκτώ λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ (Υπουργός Επικρατείας): Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, θα αναφερθώ πάρα πολύ
γρήγορα στο άρθρο 28 και την τροπολογία µε αριθµό 18 του νοµοσχεδίου που συζητάµε σήµερα.
Με τη διάταξη του άρθρου 28, εξορθολογίζεται η διοικητική
δοµή και η λειτουργία της Γενικής Γραµµατείας Ενηµέρωσης και
της Γενικής Γραµµατείας Ενηµέρωσης και Προβολής, µε την κατάργηση της δεύτερης και τη µεταφορά των δοµών, υπηρεσιών
και προσωπικού της στην πρώτη και τη µετονοµασία της σε Γενική Γραµµατεία Ενηµέρωσης και Επικοινωνίας.
Η ύπαρξη δύο γενικών γραµµατειών µέσα στην ίδια υπηρεσία
και µε ένα κοινό οργανόγραµµα, δηµιουργούσε αρκετά διοικητικά προβλήµατα στην εύρυθµη λειτουργία µιας ευαίσθητης υπηρεσίας, που αφ’ ενός υπάγεται στον ίδιο τον Πρωθυπουργό και
αφ’ ετέρου έχει ως αποστολή τη δηµόσια ενηµέρωση, την εφαρµογή της νοµοθεσίας που αφορά στον Τύπο και τη διαχείριση
της επικοινωνίας, καθώς και της εικόνας της χώρας στο εξωτερικό.
Περιττό να πω ότι εξοικονοµούνται πόροι µέσω της κατάργησης των θέσεων. Και αυτό βέβαια είναι µόνο η αρχή, γιατί θα ακολουθήσει και η αλλαγή της οργανωτικής δοµής, µε τρόπο που
να ανταποκρίνεται στις πραγµατικές ανάγκες, την εκτέλεση και
την υλοποίηση του σκοπού της.
Επίσης, επιτρέψτε µου, κύριε Πρόεδρε, για την τροπολογία µε
αριθµό 18 να πω τα εξής: Η τροπολογία είναι εµπρόθεσµη και
µάλιστα κατατέθηκε νωρίτερα από την προβλεπόµενη στην παράγραφο 2 του άρθρου 87 προθεσµία των τριών ηµερών πριν
από την έναρξη της συζήτησης στην Ολοµέλεια.
Δεύτερον, σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 88 του Κανονισµού της Βουλής, η διάταξη είναι σχετική µε
το αντικείµενο του υπό ψήφιση νοµοσχεδίου και ειδικότερα ως
προς τα θέµατα άµεσης λήψης µέτρων για τον εξορθολογισµό
των δοµών του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα.
Ως προς την ανάγκη εξορθολογισµού και άµεσης και ουσιαστικής εποπτείας, η υποβαλλόµενη τροπολογία συµπλέει µε τη
συνταγµατική επιταγή του άρθρου 15, παράγραφος 2 του Συντάγµατος, σχετικά δηλαδή µε την εποπτεία της λειτουργίας του
δηµόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα. Υπενθυµίζεται ότι το παρόν
νοµοσχέδιο έχει κατατεθεί και συζητηθεί και στην αρµόδια Επιτροπή Δηµόσιας Διοίκησης.
Τώρα ως προς την ουσία: Είναι γνωστό στο Σώµα, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, ότι αυτή η Κυβέρνηση έχει αναλάβει τη νοµοθετική πρωτοβουλία προκειµένου η ΕΡΤ να ξανανοίξει, όχι
απλώς για να αποκατασταθεί η αδικία εις βάρος των απολυµένων
και µάλιστα χωρίς καµµία οικονοµική επιβάρυνση των συµπολιτών µας αλλά για να γίνει αυτό µε όρους οµαλότητας, χωρίς ρεβανσισµούς, χωρίς «µαύρο» και µε την αξιοπιστία που αρµόζει
στον δηµόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα. Αυτή είναι η καθαρή πρόθεσή µας και αυτό πάµε να διασφαλίσουµε µε την κατάθεση της
συγκεκριµένης τροπολογίας.
Η Κυβέρνηση, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, δεν έρχεται απλώς
να αποκαταστήσει αυτήν την αδικία, έρχεται να αποκαταστήσει
και να καλύψει µία κοινωνική ανάγκη. Την ανάγκη ύπαρξης και
λειτουργίας ενός δηµόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα, µε εκτόπισµα και συµβολή στην ενηµέρωση του λαού.
Άκουσα και από το Ποτάµι και από το ΠΑΣΟΚ κριτικές περί
κοµµατικού ελέγχου και σφοδρές κριτικές για την κατάργηση
του εποπτικού. Κυρίες και κύριοι της Αντιπολίτευσης, µηχανισµοί
ελέγχου της κυβερνητικής εξουσίας και µηχανισµοί αποτροπής
παρέµβασης, πρέπει να υπάρχουν. Πρέπει, όµως, να αναγνωρίσετε και εσείς ότι το ζήτηµα είναι, πρωτίστως, πολιτικό.
Και τι θέλω να πω. Στην προτεραία κατάσταση, η ΝΕΡΙΤ λειτουργούσε µε εποπτικό συµβούλιο.
Να σας θυµίσω, λοιπόν, κάποια πράγµατα. Δεν θα πω ονόµατα. Δεν θέλω να δυναµιτίσω τη συζήτηση, γιατί ειλικρινώς,
αυτή η Κυβέρνηση θέλει να πάει στη συζήτηση για το νοµοσχέδιο
της ΕΡΤ µε ευρύτατες συναινέσεις και να προσέλθουν σε αυτήν
τη συζήτηση όλες οι πτέρυγες της Βουλής µε διάθεση συνεννόησης, µε διάθεση –ας πούµε- αυτοκριτικής για τα λάθη του πα-
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ρελθόντος και να διαµορφώσουµε τις ευρύτατες εκείνες συναινέσεις, που θα δώσουν στο νέο δηµόσιο φορέα ραδιοτηλεόρασης το κύρος που του αρµόζει.
Να σας θυµίσω, λοιπόν: Το Εποπτικό Συµβούλιο στις 3-10-2013
ορίζει Διοικητικό Συµβούλιο, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύµβουλο. Στις 5 Μαΐου, το Εποπτικό Συµβούλιο παύει το Διοικητικό
Συµβούλιο. Στις 6 Μαΐου, διορίζεται νέο Διοικητικό Συµβούλιο.
Στις 13 Μάϊου του 2014, δύο µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου
παραιτούνται για λόγους ευθιξίας. Υπάρχει Εποπτικό Συµβούλιο.
Στις 12-9-2014 παραιτείται ο κ. Μακρυδηµήτρης και ο αναπληρωτής του. Την 1/10 µέλη του Εποπτικού Συµβουλίου παρεµβαίνουν δηµόσια και µιλούν για κυβερνητικές παρεµβάσεις στο έργο
τους. Στις 3/11 ορίζεται καινούργιο Διοικητικό Συµβούλιο. Υπάρχουν και άλλες παρεµβάσεις από µέλη του Διοικητικού και Εποπτικού Συµβουλίου. Να µην αναφέρω τις µε λεπτοµέρειες. Το
κερασάκι στην τούρτα ήταν στις 29/12 του προηγούµενου έτους
-την ηµέρα που διαλύεται η Βουλή- η αρµόδια Υπουργός διορίζει
καινούργιο Εποπτικό Συµβούλιο.
Τι θέλω να πω; Η ΝΕΡΙΤ, κύριοι, ήταν γέννηµα µιας σφοδρής
πολιτικής σύγκρουσης και µιας εξόφθαλµης κοµµατικής µονοµέρειας. Όσες ασφαλιστικές δικλίδες και να είχε προβλέψει ο
νόµος που τη γέννησε, δεν θα έπαυε να είναι ένα τέτοιου είδους
µόρφωµα.
Ας αφήσουµε, λοιπόν, κατά µέρος τις οξείες, περί ΥΕΝΕΔ, κριτικές και –επαναλαµβάνω µε απόλυτη προσωπική και συλλογική
ειλικρίνεια εκ µέρους της Κυβέρνησης- ας προσέλθουµε σε
αυτόν το διάλογο µε διάθεση συνθέσεων και συνεννοήσεων,
ακριβώς γιατί ο καηµός ο δικός µας, ο στόχος µας είναι να στήσουµε, να αναστηλώσουµε και να δώσουµε στη χώρα τη δηµόσια
τηλεόραση που της αρµόζει. Άρα, λοιπόν, το ζήτηµα είναι πρωτίστως πολιτικό και εδώ τις επόµενες µέρες θα κριθούµε όλοι.
Επιτρέψτε µου να καταθέσω στα Πρακτικά από τη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
όλες τις αποφάσεις τις οποίες προανέφερα.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Επικρατείας κ. Νικόλαος Παππάς καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα
οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Ολοκληρώνω, λέγοντας ότι αυτά είναι τα θέµατα που απαιτούν
την άµεση έναρξη της προετοιµασίας µετάβασης στην ουσιαστική εποπτεία και της ΝΕΡΙΤ µε όρους διαφάνειας και προστασίας του δηµόσιου συµφέροντος, που για εµάς δεν είναι
πρόσχηµα ούτε ευχολόγιο. Γι’ αυτούς τους λόγους, ζητούµε να
εισαχθεί προς συζήτηση και να ψηφιστεί η εν λόγω τροπολογία.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Θα κλείσω µε το εξής σχόλιο: Νοµίζω ότι σήµερα ζήσαµε άλλο
ένα επεισόδιο της βαθιάς αναζήτησης στην οποία έχει µπει η
Αξιωµατική και η Ελάσσων Αντιπολίτευση. Και αυτή η βαθιά αναζήτηση, αφορά το ρόλο της στη νέα εποχή.
Ακούµε, πολλές φορές και στην ίδια τοποθέτηση –και αυτό
προκαλεί τροµερή εντύπωση-, απολύτως αντικρουόµενες µεταξύ
τους κριτικές, ότι έχουµε εγκλωβιστεί στην προεκλογική µας ρητορική, είµαστε δέσµιοι των υποσχέσεών µας και πάµε τη χώρα
στα βράχια. Και η ίδια τοποθέτηση έρχεται να πει: «έχετε υπογράψει κρυφό µνηµόνιο και επονείδιστες συµβάσεις και το κρύβετε από τον λαό και την Εθνική Αντιπροσωπεία.».
Ένα από τα δύο πρέπει να λέγονται, τουλάχιστον στην ίδια τοποθέτηση, για να µπορέσουµε να συνεννοηθούµε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Όχι απαραίτητα.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ (Υπουργός Επικρατείας): Για να µπορέσουµε να συνεννοηθούµε, κύριε Βρούτση. Αντιλαµβάνοµαι –
και κλείνω- ότι αυτή είναι µια διαδικασία µακρά, η οποία αφορά
κυρίως το κόµµα σας και την ιστορική επανατοποθέτησή του στη
νέα περίοδο.
Εµείς αυτό που θέλουµε να σας πούµε είναι ότι η συµφωνία
της 20ής Φεβρουαρίου, κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας και των
άλλων κοµµάτων, θα ψηφιστεί κοµµάτι, κοµµάτι. Το πρώτο κοµµάτι έρχεται σήµερα. Και θα σας έλεγα ότι είναι ελπιδοφόρο που
διαµορφώνονται σε αυτήν την Αίθουσα συναινέσεις, παρ’ όλο
που κάποιες παρατάξεις και κάποια κόµµατα µετατοπίζονται από
τη προτεραία πολιτεία τους και έρχονται να ψηφίσουν πράγµατα
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τα οποία τα µνηµόνια δεν άντεχαν να περιέχουν.
Είµαστε αισιόδοξοι ότι αυτή είναι µια διαδικασία που θα βοηθήσει και εσάς να αναζητήσετε και να βρείτε το νέο ιστορικό σας
ρόλο.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Σας ευχαριστούµε,
κύριε Παππά.
Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Χρυσής
Αυγής, κ. Αρτέµιος Ματθαιόπουλος, για οκτώ λεπτά.
ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Δεν είχα σκοπό να λάβω τον λόγο αλλά η εξέλιξη της συζήτησης και της όλης διαδικασίας µε υποχρεώνει να τοποθετηθώ,
ώστε να τοποθετήσω κάποια πολύ βασικά ζητήµατα στη σωστή
τους βάση.
Το µόνο σίγουρο είναι ότι επί των προσβλητικών σχολίων και
ύβρεων που εκτοξεύτηκαν εις βάρος της Χρυσής Αυγής, δεν
θέλω και ούτε πρόκειται να τοποθετηθώ. Άλλωστε, πάγιά µου
αρχή είναι να αφήνω όλους όσους επιλέγουν την πολιτική αντιπαράθεση µε τέτοιες πρακτικές και σε τέτοιους όρους εκτεθειµένους στη χλεύη του ελληνικού λαού. Διότι αντί να αντιληφθούν
τα προβλήµατα της σύγχρονης πραγµατικότητας, αρέσκονται ή
επιλέγουν για δικούς τους λόγους να ζουν στο παρελθόν, άλλοτε
στην περίοδο του Μεσοπολέµου, άλλοτε στην περίοδο του ψυχρού πολέµου, άλλοτε στην περίοδο της σκοτεινής επταετίας.
Αλλά δόξα τω Θεώ ήρθε το φως της δηµοκρατίας και δη της
Νέας Δηµοκρατίας, για να διαλύσει αυτό το σκοτάδι, να επιβάλλει ένα δικό του δικτατορικό καθεστώς µε δηµοκρατικό µανδύα,
ένα καθεστώς, το οποίο εκδικητικά κλείνει στη φυλακή αθώους
ανθρώπους καταργώντας το τεκµήριο της αθωότητας µε µοναδικό τεκµήριο ενοχής την ιδεολογία και µόνο.
Και δεν είναι τυχαίο, κύριε Πρόεδρε, ότι το µεγαλύτερο µέρος
της συζήτησης σήµερα αναλώθηκε γύρω από διαδικαστικά ζητήµατα, όχι από τη Χρυσή Αυγή, όχι από τη συγκυβέρνηση αλλά
απ’ αυτούς οι οποίοι συστηµατικά κατά τη διάρκεια της προηγούµενης κοινοβουλευτικής περιόδου αγνοούσαν τα διαδικαστικά
ζητήµατα και έτσι τελικά περνούσαν όπως αυτοί ήθελαν δικούς
τους νόµους µε άθλιες πρακτικές. Και διαµαρτύρονται σήµερα
οι πρωταγωνιστές αυτής της άθλιας σκευωρίας, οι της Νέας Δηµοκρατίας, ότι φιµώθηκαν. Φιµώθηκαν, λέει. Τους απαγόρευσε
κάποιος από εδώ µέσα να τοποθετηθούν και να µιλήσουν.
Άλλος έκανε λόγο ότι δεν του δόθηκε το δικαίωµα να στείλει
επιστολική ψήφο, διότι βρισκόταν στο εξωτερικό. Και τι θα γινόταν στην περίπτωση που ήθελε να ψηφίσει; Ποσώς µας ενδιαφέρει, κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας. Πρέπει να σιωπήσετε άπαξ
διά παντός, διότι τι θα γίνει στην περίπτωση που εν ενεργεία Βουλευτές της τρίτης πολιτικής δύναµης της χώρας, δεν έχουν τη
δυνατότητα όχι να στείλουν επιστολή για να ψηφίσουν αλλά να
παραβρεθούν εδώ, όπως επιτάσσει ο Κανονισµός της Βουλής
και το Σύνταγµα;
Άρα, λοιπόν, αλλού τα κροκοδείλια δάκρυα, αλλού τα διαδικαστικά ζητήµατα.
Να θυµηθούµε τα αίσχη που έχετε κάνει µε αντίστοιχες φιµώσεις που επιβάλατε στη Χρυσή Αυγή, µέσα από τον παντελή αποκλεισµό στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης, µέσα από τη λοιδορία,
από τις τηλεδίκες που στήθηκαν. Αλλά, θα µου πείτε δεν έχει
καµµία σηµασία. Η Νέα Δηµοκρατία, ουδέποτε άσκησε πίεση στα
µέσα µαζικής ενηµέρωσης, είναι ένα κόµµα το οποίο σέβεται την
πολυφωνία.
Εντάξει, τι θα γίνει, όµως, µε τα ζητήµατα της κοινοβουλευτικής φίµωσης, όπως για παράδειγµα µε τις φωτογραφικές διατάξεις όπου παράνοµα καταργήθηκε η κρατική χρηµατοδότηση της
Χρυσής Αυγής; Με άλλες φωτογραφικές διατάξεις ή µε νοµοσχέδια τα οποία ψηφίστηκαν µε αλλοιωµένη πλειοψηφία;
Θυµάµαι ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα –αν δεν κάνω λάθος
φέρει την ηµεροµηνία 11-12-2013- για µια νοµοθετική πρωτοβουλία που αφορούσε την αύξηση των διοδίων. Μας υποσχέθηκε η
συγκυβέρνηση ότι δεν θα γίνει αύξηση των διοδίων, τελικά ήρθε
το Σώµα να ψηφίσει, απουσία Βουλευτών που εξέφρασαν την
επιθυµία τους και να µιλήσουν και να ψηφίσουν και τελικά τι
έγινε; Πέρασε το νοµοσχέδιο µε εκατόν σαράντα οκτώ ψήφους.
Και τελικά ποιο ήταν το αποτέλεσµα της ψηφοφορίας αυτής; Αύ-
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ξηση στα διόδια της τάξεως του 60%.
Αλλά βέβαια, έχετε φιµώσει και δικούς σας συναδέλφους, όχι
µόνο της Χρυσής Αυγής, που είναι πολιτικοί σας αντίπαλοι. Τι
µας είπατε για το περίφηµο βίντεο Μπαλτάκου; Γιατί έγινε σήµερα αναφορά στο όνοµα αυτό και στο περιεχόµενο της συζήτησης µε τον εκπρόσωπο Τύπου του κόµµατος. Μας είπατε ότι
δεν εκφράζει τίποτα παρά µόνο την προσωπική του άποψη.
Βέβαια οι ψευδοµάρτυρες που καταθέσαν στα δικαστήρια
αυτά τα µυθεύµατα ότι εκτοξεύαµε ρουκέτες από κτήρια της
Οµόνοιας, ότι σφάζαµε αµνοερίφια χτυπώντας µε λεπίδα στην
καρωτίδα είναι έγκυρα στοιχεία αλλά το δεξί χέρι του Πρωθυπουργού -σε µια συνοµιλία µεγάλης διάρκειας όταν παραδέχτηκε
αυτά που αποδείχτηκαν από τα ίδια τα πράγµατα- απλώς εξέφρασε µια προσωπική γνώµη και τίποτα παραπάνω.
Βέβαια, δεν µας προκαλεί καµµία εντύπωση –και σκόπιµα αναλώνω το µεγαλύτερο µέρος της οµιλίας µου στα όσα έχει πράξει
η Νέα Δηµοκρατία, διότι είναι προσβλητικό να µιλάει για το ότι
φιµώνεται αυτό το κόµµα- ο τέως Πρωθυπουργός της χώρας,
όπου, αφού εκείνος επέβαλε εκβιασµούς στους δικούς του Βουλευτές, κανείς δεν σχολίασε αυτήν τη γαργαλιστική είδηση, για
το ότι µάλλον το κινητό του παρακολουθείται.
Βέβαια, έχουµε λόγο να κάνουµε αναφορά σε αυτό το µείζον
θέµα, που έχει πολλές προεκτάσεις, διότι εµάς, όπως έχει κάποιος οµολογήσει, πράγµατι, εδώ και πολύ καιρό, παρακολουθούνται οι κινήσεις µας και τα τηλέφωνά µας αλλά και οι οικονοµικές µας συναλλαγές, όπως έκανε το ΣΔΟΕ, που µε επίσηµό του
πόρισµα, παρεµπιπτόντως, κατέληξε στο συµπέρασµα ότι η
Χρυσή Αυγή δεν διαθέτει κανένα ποσό που να προέρχεται από
παράνοµες δραστηριότητες.
Μας είπε ο τέως Πρωθυπουργός ότι ακούει φωνές. Βέβαια,
αυτό προκαλεί περίεργους συνειρµούς. Όταν κάποιος λέει ότι
ακούει φωνές, ενδεχοµένως να σκεφτόµαστε κάτι άλλο. Αλλά
δεν αναφέροµαι στην ψυχική ισορροπία του τέως Πρωθυπουργού. Αναφέροµαι στο γεγονός ότι άκουγε φωνές από ξένα κέντρα εξουσίας, που του έδιναν εντολές να στέλνει στη φυλακή
αθώους ανθρώπους και έδωσε µετά την εντολή σε δικούς του
συνεργάτες, να παίρνουν τηλέφωνα σε παραδικαστικά κυκλώµατα, ώστε να ακούσουµε εµείς τη φωνή του Πρωθυπουργού να
λέει: «Πες στον Παναθηναϊκάκια» -κωδική ονοµασία για τον Εισαγγελέα Ντογιάκο- «να περιποιηθεί αναλόγως» -να µην επαναλάβω τη χυδαία έκφραση- αυτούς που πήγαν να καταθέσουν
κατά τη διάρκεια της προανάκρισης τον Ιανουάριο του περασµένου έτους. Ο Σαµαράς από τη µία άκουγε φωνές αλλά τελικά
ακούσαµε τη δικιά του φωνή να παρεµβαίνει στο έργο της δικαιοσύνης.
Τόσους µήνες µετά δεν έγινε το παραµικρό, το αυτονόητο που
θα γινόταν σε µια δηµοκρατική χώρα, να καλέσει ένας εισαγγελέας τον τέως Πρωθυπουργό, τον τέως Υπουργό Δικαιοσύνης,
όλα τα επιφανή στελέχη τα οποία έχουν οµολογήσει την εµπλοκή
τους σε αυτήν την άθλια σκευωρία, να αποδείξουν την αθωότητά
τους.
Τι είχα πει από αυτό εδώ το Βήµα; Εγώ αναγνωρίζω το τεκµήριο της αθωότητας. Αλλά εφόσον εκτοξεύω τόσες βαριές συκοφαντίες, όπως λένε, ας µου κάνουν µήνυση, να ανοίξει το τηλεφωνικό απόρρητο και εφόσον γίνονται οι συνακροάσεις, να
δούµε ποιος τελικά έπαιρνε τηλέφωνο, σε ποιον έπαιρνε τηλέφωνο και τι απαιτούσε να γίνει παράνοµα και αντισυνταγµατικά.
Όλα αυτά, λοιπόν, συνιστούν µια πλήρη φίµωση της δηµοκρατίας και µόνο και για τον λόγο αυτόν, καταγγέλλω και τη σηµερινή διαδικασία ως παράνοµη. Διότι όλοι µιλήσατε για διαδικαστικά ζητήµατα ήσσονος σηµασίας, αλλά όχι για το σηµαντικότερο, ότι έχουµε µια πλειοψηφία αλλοιωµένη και ως εκ τούτου η
ψηφοφορία είτε γίνει ονοµαστικά είτε γίνει διά βοής είτε µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο, δεν µπορεί να επικυρωθεί συνταγµατικά
για τον λόγο του ότι δεν εφαρµόζεται πιστά το Σύνταγµα και ο
Κανονισµός της Βουλής, και αυτό –για πολλοστή φορά επαναλαµβάνω, ώστε να το εµπεδώσετε- πέραν της επικύρωσης του
ελληνικού λαού, που πλέον επιθυµεί να εκφράζεται µέσα από
τους Βουλευτές οι οποίοι βρίσκονται παράνοµα στη φυλακή,
όποτε κάνουν παρόµοιο αίτηµα να έρχονται στη Βουλή για να
ασκούν ελεύθερα τα κοινοβουλευτικά τους καθήκοντα.
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Εν τάχει, στα λίγα δευτερόλεπτα που µου µένουν, επί του νοµοσχεδίου, προς άρση παρεξηγήσεων, θα πω ότι είχαµε πει
εξαρχής, πως θα στηρίξουµε κάθε µέτρο το οποίο στο µέτρο του
δυνατού, λίγο ή πολύ, ανακουφίζει κάποιες ευπαθείς κοινωνικές
οµάδες. Βέβαια, σωστά ειπώθηκε από προηγούµενους συναγωνιστές ότι δεν διευκρινίζεται ποια είναι τα κριτήρια, ώστε να χαρακτηριστεί κάποιος που ζει υπό συνθήκες ακραίας φτώχειας.
Αλλά, όπως και να ‘χει, επειδή είναι το πρώτο νοµοσχέδιο και
θεωρούµε ότι σε κάποιο βαθµό επιλύει κάποια απ’ τα προβλήµατα που η προηγούµενη συγκυβέρνηση έχει δηµιουργήσει -µε
µια άθλια, εξοντωτική µνηµονιακή πολιτική- θεωρούµε καθήκον
µας να συνδράµουµε, έτσι ώστε λίγοι συµπατριώτες µας να ανακουφιστούν, µε την προϋπόθεση όµως –και αυτό είναι το στοιχείο-κλειδί της τοποθετήσεώς µου- ότι ανάλογες πρωτοβουλίες
θα πρέπει να γίνουν εκτός µνηµονιακού πλαισίου.
Να µη ζήσουµε τα προηγούµενα αίσχιστα γεγονότα, όπου από
το εξωτερικό στέλνονταν e-mail ή γίνονταν τηλεφωνικές παρεµβάσεις και έλεγαν σε µία προδοτική κυβέρνηση ότι τα νέα µέτρα
που θέλετε να περάσετε, δεν εγκρίνονται από το πρόγραµµα και
από την τρόικα και ως εκ τούτου θα πρέπει να βρείτε µία εναλλακτική, όπου εναλλακτική ήταν µία φοροµπηχτική πολιτική µε
πραγµατικά καταστρεπτικές συνέπειες για τον ελληνικό λαό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Σας ευχαριστούµε,
κύριε Ματθαιόπουλε.
Θα κάνει µία νοµοτεχνική βελτίωση ο Αναπληρωτής Υπουργός
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Υγείας κ. Ανδρέας Ξανθός, θα ακολουθήσει ο κ. Ιωάννης Ζερδελής από τον ΣΥΡΙΖΑ και µετά ο κ. Παναγιώτης Καρκατσούλης,
που θα µιλήσει στη θέση του κ. Λυκούδη.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Στην τροπολογία την οποία καταθέσαµε για την παράταση της
θητείας του επικουρικού προσωπικού που υπηρετεί στα νοσοκοµεία, και των γιατρών και των υπόλοιπων κατηγοριών, κάνουµε
µία προσθήκη, η οποία µάλιστα -οφείλω να το πω- είναι µε υπόδειξη του συναδέλφου κ. Κεγκέρογλου και την αποδεχόµαστε.
Στην τροπολογία, λοιπόν, µε γενικό αριθµό 24 και ειδικό 24,
στο τέλος της τρίτης παραγράφου, προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Οµοίως παρατείνεται και η θητεία του επικουρικού προσωπικού
που υπηρετεί στα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας».
Θεωρούµε ότι πρέπει να συµπεριληφθεί και αυτό το κοµµάτι
των εργαζοµένων, γιατί και αυτές οι δοµές αντιµετωπίζουν πρόβληµα υποστελέχωσης και µε αυτόν τον τρόπο διασφαλίζουµε
µία οµαλή λειτουργία µέχρι το τέλος της χρονιάς.
Την καταθέτω για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Ανδρέας Ξανθός καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα νοµοτεχνική βελτίωση, η οποία έχει
ως εξής:
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ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων): Με την ευκαιρία θέλω να πω, επειδή
έγινε µία επισήµανση για τις εφηµερίες και τις υπερωρίες του
προσωπικού στα νοσοκοµεία που παραµένουν απλήρωτες, ότι
έχει εκδοθεί εδώ και µέρες η κοινή υπουργική απόφαση, η οποία
έχει πάρει αριθµό δηµοσίευσης στο ΦΕΚ και εκκρεµεί αυτές τις
ηµέρες στο Εθνικό Τυπογραφείο -είναι δηλαδή ζήτηµα µίας ή
δύο ηµερών για να δηµοσιευθεί σε ΦΕΚ και είναι άµεσα εκτελεστή- που αφορά και την αποπληρωµή οφειλοµένων του 2012, του
2013, του 2014 και στους γιατρούς και στο υπόλοιπο προσωπικό.
Αποπληρώνονται οι εφηµερίες του Δεκεµβρίου και το πιο σηµαντικό είναι ότι αλλάζει ο τρόπος προώθησης των πληρωµών. Πάµε
από το καθεστώς των επιτροπικών ενταλµάτων στις µεταβιβαστικές πληρωµές και θα επιταχυνθεί πάρα πολύ η διαδικασία καταβολής των εφηµεριών και των υπερωριών. Είναι πολύ σηµαντικό
αυτό, να διασφαλίσουµε σ’ αυτήν την περίοδο, που είναι δύσκολη για το σύστηµα υγείας και τους εργαζόµενους, µία κανονικότητα στις πληρωµές. Είναι στοιχειώδης υποχρέωσή µας ως
πολιτεία απέναντι στο ανθρώπινο δυναµικό του ΕΣΥ, που µε
πάρα πολύ ζήλο και µε περίσσεια ψυχής σ’ αυτήν την περίοδο
προσφέρει υπηρεσίες, για να στηρίξει το σύστηµα υγείας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Ευχαριστούµε,
κύριε Υπουργέ.
Η νοµοτεχνική βελτίωση είναι σε θετική κατεύθυνση.
Τον λόγο έχει ο κ. Ιωάννης Ζερδελής για πέντε λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΕΡΔΕΛΗΣ: Θα χρειαστώ λιγότερα, κύριε Πρόεδρε.
Είναι εδώ η κ. Σβερώνη, η οποία προφανώς νόµιζε ότι ήµουν
µέλος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΚΚΕ. Δεν είµαι µέλος
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΚΚΕ, θέλω όµως να επισηµάνω το εξής. Είναι νέα Βουλευτής και δεν ήξερε τι έχει ειπωθεί
απ’ αυτό το Βήµα της Βουλής από Βουλευτές που ανήκουν στο
κόµµα της.
Έχουν εκφραστεί υποτιµητικά σχόλια για µετανάστες, οικονοµικούς και πρόσφυγες, µε το χαρακτηρισµό «υπάνθρωποι». Έχει
δε ο κ. Κασιδιάρης µιλήσει για τα πρωτόκολλα των σοφών της
Σιών ως αυθεντικό κείµενο, το οποίο είναι γνωστό σε όλους ότι
είναι ένα κατασκεύασµα της τσαρικής αστυνοµίας στις αρχές
του 20ού αιώνα, το οποίο είχε προπαγανδιστικό χαρακτήρα για
τους σκοπούς που υπηρετούσε εκείνη την εποχή.
Εάν η κ. Σβερώνη διαθέτει παλιά τεύχη του ιδεολογικοπολιτικού περιοδικού που λέγεται «ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ», θα έχει δει ότι στο
εξώφυλλο ενός, υπάρχει φωτογραφία του Χίτλερ και σε άλλο
φωτογραφία του Γκέρινγκ. Εποµένως, στη δυσφορία της γιατί
αποκλήθηκε νεοναζιστικό κόµµα; έχουν δώσει την απάντηση οι
ίδιοι. Αυτό, κύριε Πρόεδρε, όσον αφορά τον χαρακτηρισµό.
Επί του νοµοσχεδίου, θέλω να κάνω ορισµένα σχόλια. Πρώτον,
πάνε δυόµισι χιλιάδες χρόνια που ο Πρωταγόρας µε τέσσερις
λέξεις έθεσε τις βάσεις του ανθρωποκεντρισµού. Είπε το εξής:
«Πάντων πραγµάτων µέτρον άνθρωπος». Ταυτόχρονα, µε αυτόν
τον χαρακτηρισµό έκανε το εξής. Έδωσε την πρόσκληση και την
πρόκληση ταυτόχρονα σε όλα τα πολιτειακά συστήµατα, να
έχουν επίδικο αυτό το ζήτηµα, δηλαδή πως θα ικανοποιούν µέσα
από τις λειτουργίες τους τις ανάγκες του ανθρώπου και τον άνθρωπο.
Σε αυτό, λοιπόν, το διακύβευµα, έγιναν βήµατα σηµειωτόν
πάρα πολλά χρόνια. Υπήρχαν βήµατα προς τα πίσω αλλά τα τελευταία πέντε χρόνια βλέπουµε άλµατα προς τα πίσω. Ο άνθρωπος και οι ανάγκες του παραµερίστηκαν, ο άνθρωπος και οι
ανθρώπινες ζωές έγιναν αναλώσιµα στο να εξυπηρετούνται
πράγµατα. Και συγκεκριµένα πράγµατα είναι το χρήµα και το
κέρδος.
Πού κατέληξε, λοιπόν, σε αυτά τα χρόνια αυτής της µνηµονιακής πολιτικής; Και δεν θα βαρεθώ να λέω ότι είναι µνηµονιακή
αυτή η πολιτική.
Θα πούµε µερικά πράγµατα.
Ανεργία. Πρωτοφανής ανεργία, κύριε Πρόεδρε, για χώρα σε
µη εµπόλεµη περίοδο.
Παιδική φτώχεια. Καταγράψαµε περιοδικά, που θυµίζουν τα
αναγνώσµατα του Ντίκενς που περιέγραφαν την προκαπιταλιστική Αγγλία.
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Διάλυση των δηµόσιων δοµών υγείας και παιδείας. Έχουµε την
κατεδάφιση του κοινωνικού κράτους και υπάρχουν άνθρωποι
που πεθαίνουν από ελλείψεις στοιχειωδών αγαθών. Και σαν να
µην έφθανε αυτό το πράγµα, κύριοι συνάδελφοι, καταγεγραµµένο είναι αυτό και είναι αλήθεια, ότι το 2014, την προηγούµενη
χρονιά, καταγράφηκαν περισσότεροι θάνατοι από γεννήσεις.
Αυτό λέγεται «λευκή γενοκτονία».
Θα σταθώ σε µια σωστή, κινέζικη παροιµία, την οποία ανέφερε
η κ. Κεραµέως στην οµιλία της ότι είναι «καλύτερο να µάθεις σε
κάποιον να ψαρεύει από το να του δώσεις ένα ψάρι». Συµφωνώ
απολύτως. Πόσοι όµως Έλληνες επιστήµονες οι οποίοι ξέρουν
να ψαρεύουν ψάρια, βρίσκονται αυτήν τη στιγµή σε ξένα ύδατα
και ψαρεύουν για ξένους λαούς και για ξένες κυβερνήσεις; Έχει
µετρηθεί ότι είναι εκατόν πενήντα χιλιάδες οι Έλληνες επιστήµονες που έχουν φύγει στο εξωτερικό -από µελέτη του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας- εκ των οποίων οι εκατό χιλιάδες είναι κάτω
των σαράντα ετών, οι περισσότεροι, όχι µονάχα είναι πτυχιούχοι
αλλά έχουν και προσόντα τα οποία τα απέκτησαν µε πολύ κόπο,
µε πολύ πόνο και µε πολλές θυσίες. Είναι κάτοχοι διδακτορικών
και masters.
Το νοµοσχέδιο, λοιπόν, αυτό προσφέρει µια ανακούφιση. Δεν
λύνει προβλήµατα αυτήν τη στιγµή, τα οποία έχουν δηµιουργηθεί
αλλά πρέπει όλοι να παραδεχθούµε ότι προσφέρει το κατιτίς του.
Όσον για εκείνες τις ενστάσεις οι οποίες έλεγαν για το πως θα
χαρακτηριστεί ο ορισµός της ακραίας φτώχειας, πρέπει να καταλάβουµε ότι και µόνο µε το να µιλάµε για το πως θα οριστεί η
ακραία φτώχεια, ουσιαστικά παραδεχόµαστε ότι υπάρχει. Και
µου θυµίζει αυτό πάρα πολύ τη ρήση του Τόµας Έλιοτ που
έλεγε: «χάσαµε τη σοφία για χάρη της γνώσης, χάσαµε τη γνώση
για χάρη της πληροφορίας». Αναζητάµε δηλαδή µια πληροφορία
πως θα χαρακτηρίσουµε κάποιον ακραία φτωχό, ενώ τον έχουµε
µπροστά στα µάτια µας.
Γι’ αυτόν τον λόγο όχι µόνο πρέπει να ψηφιστεί το νοµοσχέδιο
αυτό από όλες τις πτέρυγες της Βουλής, αλλά πρέπει κι η ίδια η
Βουλή να επιµεληθεί της εφαρµογής του.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Σας ευχαριστούµε,
κύριε Ζερδελή.
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΒΕΡΩΝΗ-ΧΟΝΔΡΟΝΑΣΙΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, τον
λόγο παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Θα σας δώσω τον
λόγο, για ένα λεπτό, κυρία Χονδρονάσιου.
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΒΕΡΩΝΗ-ΧΟΝΔΡΟΝΑΣΙΟΥ: Κύριε Ζερδελή,
έχετε δίκιο, µε συγχωρείτε πάρα πολύ, δεν ξέρω πως το πήρατε,
πάντως δεν είχα σκοπό να σας θίξω, να σας προσβάλλω. Το ένα
είναι αυτό.
Δεύτερον, εγώ κρίνω από αυτά που έχω συναντήσει εγώ στο
κόµµα. Τώρα, εάν έχει πει κάποιος από οποιαδήποτε Κοινοβουλευτική Οµάδα, κάτι που ενδεχοµένως να εξέφραζε τον ίδιο, δεν
νοµίζω ότι ο καθένας από τους υπόλοιπους της Κοινοβουλευτικής Οµάδας θα πρέπει οπωσδήποτε να γίνονται συνήγοροι, γιατί
υπάρχει και η ελευθερία του λόγου. Στο τέλος-τέλος, το φρόνηµα όπως και να έχει –αυτό µαθαίνουµε και απευθύνοµαι στους
νοµικούς- δεν διώκεται ποτέ, ακόµα και αν είναι ανήθικο, ακόµα
και αν είναι εγκληµατικό το φρόνηµα. Δεν σηµαίνει ότι οτιδήποτε
φρονεί κάποιος θα πρέπει να είµαι οπαδός κι εγώ, άσχετα εάν
είµαστε στον ίδιο χώρο.
Δεν γνωρίζω γι’ αυτά τα οποία λέτε, εγώ σας λέω, γι’ αυτά τα
οποία ξέρω εγώ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Για τη δολοφονία του Φύσσα να µας πείτε.
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΒΕΡΩΝΗ-ΧΟΝΔΡΟΝΑΣΙΟΥ: Γι’ αυτό, το µόνο
που θα ήθελα να πω είναι ότι «ενώ νοµίζουµε ότι πολεµούσαµε
για τα ανώτερα ιδανικά της ελευθερίας» –τα λέει ο Τάκης Λαζαρίδης- «και του σοσιαλισµού, στην πραγµατικότητα πολεµούσαµε και θυσιαζόµασταν για την επιβολή της στυγνής δικτατορίας
των Ζαχαριάδη-Ιωαννίδη για τη µετατροπή της πατρίδας µας σε
σοβιετικό προτεκτοράτο».
Αυτό ξέρετε γιατί το λέω; Διότι κάποιος εκφράζει τη δική του
άποψη για κάποιους, για το πόσο µάταιο αγώνα έκαναν. Αυτά θα
πρέπει να λέγονται σε τούτη εδώ την Αίθουσα και όχι µόνο οτι-
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δήποτε βολεύει κάποιους. Πρέπει να λέγονται όλα. Η ιστορία
πρέπει να µαθαίνεται από όλες τις πλευρές.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, τον
λόγο παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Ορίστε, κύριε Καραθανασόπουλε, έχετε τον λόγο. Ένα λεπτό είναι αρκετό;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι, αν και δεν αξίζει τον
κόπο να απαντάµε σε ορισµένους.
Το ΚΚΕ, είναι περήφανο για την ιστορία του και για την πορεία
του. Είναι περήφανο για το Ζαχαριάδη και για τον Στάλιν. Γιατί;
Γιατί συνέτριψαν το τέρας του φασισµού-ναζισµού κι αυτό ήταν
ένα µεγάλο επίτευγµα για την ανθρωπότητα. Και από αυτήν την
άποψη, εµείς το δηλώνουµε καθαρά ότι η εργατική τάξη και ο
λαός µε την πάλη του, πρέπει να τσακίσει το αυγό του φιδιού, να
αποµονώσει την νεοναζιστική και εγκληµατική οργάνωση της
Χρυσής Αυγής, γιατί οι πράξεις της, τα εγκλήµατά της ήταν αυταπόδεικτα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Σας ευχαριστούµε,
κύριε Καραθανασόπουλε.
Τον λόγο έχει ο συνάδελφος από το Ποτάµι κ. Παναγιώτης
Καρκατσούλης και θα ακολουθήσει ο κ. Σπυρίδων Δανέλλης.
Ορίστε, κύριε Καρκατσούλη, έχετε τον λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΚΑΤΣΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα προσπαθήσω να εξαντλήσω
σε πέντε λεπτά, την κριτική την οποία κάνει το Ποτάµι στα άρθρα
που δεν αναφέρονται στην ακραία φτώχεια, δηλαδή στα Κεφάλαια 2 και 3 του νοµοσχεδίου, παρουσιάζοντας κάποια βασικά
χαρακτηριστικά του και µετά κάποιες παρατηρήσεις επί των άρθρων.
Ανάµεσα στα βασικά χαρακτηριστικά του νοµοσχεδίου, το
πρώτο είναι η έλλειψη συγκεκριµένων µέτρων πολιτικής. Δεν
αναφέρονται, δηλαδή, συγκεκριµένα πράγµατα ούτε όσον
αφορά τα στρατηγικά σχέδια ούτε όσον αφορά κριτήρια ή µέτρα
πολιτικής, τα οποία θα έπρεπε όµως να είναι παρόντα σε ένα τέτοιο νοµοσχέδιο.
Αντίθετα, υπάρχει µια παραποµπή των ουσιωδών ζητηµάτων
πολιτικής σε κοινές υπουργικές αποφάσεις, οι οποίες όταν και
όπως εκδοθούν, τότε θα λύνουν ουσιαστικά ζητήµατα που έχουν
να κάνουν µε την ουσία της πολιτικής και κυρίως µε την εφαρµογή αλλά αυτό σηµαίνει ταυτόχρονα, ότι η εφαρµογή των µέτρων που εξαγγέλλονται, παραπέµπονται στο απώτατο µέλλον.
Παρ’ όλα αυτά, δεν υπήρχε ούτε καν κάποιο σχέδιο πως ακριβώς και τι θα περιλαµβάνουν οι αποφάσεις αυτές. Εν πάση περιπτώσει, εκείνο όµως που ήταν πολύ σαφές, αντιθέτως, ήταν
θέµατα τα οποία αφορούν την κατάργηση της ανεξαρτησίας
αρχών και οργάνων ή την υπαγωγή τους στην κεντρική εκτελεστική εξουσία, αντί της ενδυνάµωσής τους, η οποία θα αποτελούσε την απαραίτητη προϋπόθεση, για να έχουµε µια επιτυχή
ευόδωση των σκοπών των οργάνων αυτών και των ανεξαρτήτων
αυτών αρχών, οι οποίες φτιάχτηκαν ακριβώς για το στόχο τον
οποίο έρχεται τώρα το σχέδιο νόµου να µας πει, πως πρέπει να
επιτευχθεί. Και εννοώ, εν προκειµένω, την καταπολέµηση της
διαφθοράς.
Ένα τρίτο πράγµα, το οποίο επίσης χαρακτηρίζει το νοµοσχέδιο, είναι η παραβίαση των αρχών της διοικητικής επιστήµης. Βεβαίως µπορεί να πει κανείς ότι αυτό παρέλκει. Ιδίως όµως όσον
αφορά το συντονισµό και την αποτελεσµατικότητα των οργανισµών και φορέων, υπάρχουν θα έλεγα, εντυπωσιακές αποκλίσεις
από τις αρχές της επιστήµης και της πρακτικής. Θα προσπαθήσω
να αναφερθώ όσο γίνεται εν τάχει.
Όµως ακόµη πιο σηµαντικό είναι ότι στο νοµοσχέδιο περιλαµβάνονται κακές πρακτικές του παρελθόντος, οι οποίες έχουν να
κάνουν µε την εγκαθίδρυση πελατειακών ή κοµµατικών «φίλων»
υπό τη µορφή των συµβούλων, µια πρακτική την οποία υποτίθεται ότι η παρούσα Κυβέρνηση θα εγκατέλειπε.
Συγκεκριµένα στο άρθρο 6. Με το άρθρο 6, καταργείται ο Εθνικός Συντονιστής κατά της Διαφθοράς -έχουν γίνει αναφορές στο
θέµα αυτό- µε σκοπό να αντιµετωπιστεί το πρόβληµα της διαφθοράς σε επίπεδο Κυβέρνησης. Οι αντίστοιχες εκθέσεις οι
οποίες υπάρχουν για την καταπολέµηση της διαφθοράς -αναφέ-
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ροµαι στην τελευταία έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2014
για τη διαφθορά- αναφέρει ωστόσο ότι είναι θετικό βήµα η δηµιουργία του Εθνικού Συντονιστή και επισηµαίνει –παρακαλώ πολύ
εδώ την προσοχή σας- ότι απαιτείται προσοχή στις πελατειακές
σχέσεις, οι οποίες κάθε άλλο παρά αποµειώνονται µε την ένταξη
της καταπολέµησης της διαφθοράς σε δοµή του κυβερνητικού
σχηµατισµού. Έτσι ακριβώς.
Αντί, όµως, να αξιολογηθεί η ύπαρξη του Εθνικού Συντονιστή
–για πολλά προβλήµατα του οποίου, που έχουν να κάνουν µε τη
λειτουργία και την οργάνωσή του, ευθύνεται η προηγούµενη κυβέρνηση και όχι η παρούσα Κυβέρνηση- και η παρούσα Κυβέρνηση να κοιτάξει πως µπορεί να τον βελτιώσει και να πάρει µέτρα
για την ενίσχυσή του, τον καταργεί και ουσιαστικά εντάσσει τις
λειτουργίες του στην Κυβέρνηση, δηµιουργώντας τη Γενική
Γραµµατεία…
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Πάει πολύ γρήγορα ο χρόνος. Θα είµαι πολύ σύντοµος.
Η ένταξη στη Γενική Γραµµατεία δεν συνοδεύεται από µια περιγραφή των αρµοδιοτήτων της Γενικής Γραµµατείας, ούτως
ώστε να ξέρουµε για ποιο ακριβώς πράγµα θα πρέπει να την ψηφίσουµε. Είναι χαρακτηριστικό ότι η Επιστηµονική Υπηρεσία της
Βουλής επισηµαίνει κατά λέξη ότι: «δεν προκύπτει µε σαφήνεια
ούτε το αρµόδιο όργανο ούτε η διαδικασία εκπόνησης της εθνικής στρατηγικής κατά της διαφθοράς». Συνεπώς, αν η Επιστηµονική Υπηρεσία το λέει αυτό, εµείς πώς µπορούµε να απαντήσουµε θετικά σε αυτό το άρθρο;
Μια άλλη παρατήρηση στο άρθρο 8. Το νοµοσχέδιο εισηγείται
τη µεταφορά δύο από έντεκα συνολικά ελεγκτικά σώµατα, που
έχει η διοίκηση για την καταπολέµηση της διαφθοράς, και αυτό
µας κάνει εντύπωση. Γιατί µόνο δύο; Τι γίνεται µε τα υπόλοιπα
εννέα; Γιατί δεν τα έχει περιλάβει η Κυβέρνηση σε αυτό το σχέδιο νόµου;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Αν υπάρχει κάποιος σχεδιασµός, τότε γιατί δεν ανακοινώνεται;
Πάντως και εδώ έχουµε µείνει µε την απορία και το επισηµαίνουµε.
Στο άρθρο 9, υπάρχει το εξής παράδοξο. Είναι αυτό που είπα
προηγουµένως, για το ότι δεν ξέρω αν χρειάζεται διοικητική επιστήµη ή πρακτική. Δηµιουργούνται τέσσερα γραφεία συντονισµού, καθένα από τα οποία συντονίζει µόνο µια δοµή. Για παράδειγµα, ένα γραφείο συντονισµού, το οποίο συντονίζει το
ΣΔΟΕ. Ένα άλλο γραφείο συντονισµού, το οποίο συντονίζει το
Σώµα Επιθεωρητών Υγείας. Ένα άλλο γραφείο συντονισµού, που
συντονίζει την Οικονοµική Αστυνοµία. Αυτό είναι πρωτοφανές.
Δηλαδή, κάθε όργανο θα συντονίζεται από µια άλλη δοµή;
Ενδεχοµένως αυτό γίνεται, γιατί στο άρθρο 12, είναι εµφανής
η διάσπαση της γραµµής εντολής των δοµών που ασχολούνται
µε την καταπολέµηση της διαφθοράς. Δηλαδή, ενώ φαίνεται ότι
επιχειρησιακά εντέλλονται από τον Υπουργό Επικρατείας, διοικητικά αναφέρονται σε έναν άλλο Υπουργό και ενδεχοµένως,
αυτή η δοµή έρχεται να λύσει αυτό το πρόβληµα, το οποίο είναι
βέβαιο ότι δεν πρόκειται να το λύσει, είναι βέβαιο ότι δεν µπορεί
να πετύχει καλό συντονισµό έτσι και είναι βέβαιο ότι θα αναγκαστεί να κάνει µια άλλη δοµή για να συντονίσει τέσσερα γραφεία,
τα οποία εξαγγέλλει.
Να αναφερθώ εν τάχει και στο άρθρο 13. Στο άρθρο 13, υπάρχει η ΚΥΑ στην οποία ήδη αναφερθήκαµε, η οποία αναφέρει επί
λέξει ότι µε αυτήν την υπουργική απόφαση, θα γίνει προσπάθεια
για ενίσχυση του νοµοθετικού πλαισίου και κάθε άλλου ζητήµατος, όσον αφορά τον καλύτερο συντονισµό των δράσεων για την
αποτελεσµατική καταπολέµηση της διαφθοράς. Είναι ή δεν είναι
αυτό οριακής συνταγµατικότητας ρύθµιση; Είναι δυνατόν; Οι
Υπουργοί εκδίδουν µόνο κανονιστικές αποφάσεις. Έχουν κανονιστική αρµοδιότητα και δεν έχουν νοµοθετική αρµοδιότητα. Το
επισηµαίνουµε αυτό, γιατί αυτή η ενδεχόµενη αντισυνταγµατικότητα θα είναι πραγµατικό πρόβληµα, όταν θα επιβληθεί για παράδειγµα ένα πρόστιµο και εκείνος ο οποίος θα εντέλλεται να το
πληρώσει δεν θα µπορέσει να το πληρώσει ή δεν θα θέλει να το
πληρώσει, προσφεύγοντας για τυπικούς λόγους σε αυτήν την

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΙΓ’ - 18 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 (ΑΠΟΓΕΥΜΑ)

αντισυνταγµατική εξουσιοδότηση.
Επειδή βλέπω ότι έχω ξεφύγει, θα παραλείψω τις υποσηµειώσεις που έχω στα θέµατα των συµβούλων και των αναπληρωτών γενικών γραµµατέων, κάτι το οποίο εν πάση περιπτώσει δεν
µας έχει πείσει ότι ήταν αναγκαία η δηµιουργία αναπληρωτών
γενικών γραµµατέων. Διότι κάθε φορά που δηµιουργείται µια νέα
δοµή παραµένει η νέα δοµή, ανεξάρτητα από τις ανάγκες τις
οποίες υποτίθεται ότι έρχεται να καλύψει και σε κάθε περίπτωση,
αυτό το οποίο πρέπει υποσηµειωθεί εδώ, είναι ότι η Κυβέρνηση
αυτή µε τους Αναπληρωτές Υπουργούς και τους Υφυπουργούς,
είναι τελικά µια µεγάλη Κυβέρνηση και αν σε αυτήν προσθέσουµε και τους αναπληρωτές γενικούς γραµµατείς, διότι είναι
κοµµάτι της Κυβέρνησης, τότε έχουµε πραγµατικά να κάνουµε
µε µια πολύ µεγάλη Κυβέρνηση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κλείνοντας, θα πω ότι όταν εισήχθη το νοµοσχέδιο στην επιτροπή, εµείς το αντιµετωπίσαµε
µε καλή πρόθεση. Θεωρήσαµε ότι οι αστοχίες που περιλαµβάνει
και τα εµφανή λάθη σε σηµεία, τα οποία -µερικά εξ αυτών- διορθώθηκαν στη συνέχεια, ήταν αποτέλεσµα άγνοιας ή απειρίας, όχι
όµως εσκεµµένες παραλείψεις και αστοχίες. Γι’ αυτό συµµετείχαµε µε εποικοδοµητικό τρόπο σε όλες τις διαδικασίες της συζήτησης στις επιτροπές και στην Ολοµέλεια. Κάναµε συγκεκριµένες προτάσεις βελτίωσης και επισηµάναµε τις αστοχίες.
Όµως, τα λάθη και οι αστοχίες εξακολουθούν και παραµένουν
και στο τελικό κείµενο του νοµοσχεδίου. Δεν αναφέρθηκα, λόγω
πιέσεως χρόνου στις τροπολογίες. Αναφέρθηκαν οι συνάδελφοί
µου. Είµαστε βέβαιοι, όµως, ότι τελικά όσον αφορά αυτά τα δύο
κεφάλαια του νοµοσχεδίου, αυτό το οποίο επέρχεται, είναι η περαιτέρω πολιτικοποίηση της διοίκησης αντί για τη βελτίωση της
αποτελεσµατικότητάς της και υπό την έννοια αυτή, είµαστε αντίθετοι και τα καταψηφίζουµε.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας Το Ποτάµι)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Σας ευχαριστούµε,
κύριε Καρκατσούλη.
Τον λόγο έχει ο κ. Δανέλλης Σπυρίδων, από Το Ποτάµι και ακολουθεί η κ. Φωτεινή Βάκη, Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.
Έχετε τον λόγο, κύριε Δανέλλη.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΑΝΕΛΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Σχετικά µε τα τρία συν δύο άρθρα που αναφέρονται στην ανθρωπιστική κρίση, ζητείται «λευκή επιταγή» από τη Βουλή, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, διότι όλα παραπέµπονται για τελική ρύθµιση σε κάποιες κοινές υπουργικές αποφάσεις και µάλιστα σε
απροσδιόριστο χρόνο. Δηλαδή τα κριτήρια, οι προτεραιότητες,
οι δοµές εφαρµογής, η αξιολόγηση, αφήνονται στη διακριτική
ευχέρεια των Υπουργών. Η έκφραση κοινωνικής ευαισθησίας, σε
καµµία περίπτωση δεν επιτρέπεται να γίνει εργαλείο πελατειακών πολιτικών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, προφανώς και δεν πιστεύω ότι
υπάρχει κανείς που να µη βλέπει καλόπιστα οποιαδήποτε πρωτοβουλία που αναπτύσσεται για την ανακούφιση των ασθενέστερων στρωµάτων της κοινωνίας µας αλλά φτάνει αυτό; Αρκεί η
απλή διακήρυξη προθέσεων; Μόνο ως τέτοια µπορώ να εκλάβω
την προσπάθεια που γίνεται από πλευράς Κυβέρνησης µε το
συγκεκριµένο σχέδιο νόµου. Είναι δυνατό να µην έχει επεξεργαστεί η Κυβέρνηση κάποιο σχέδιο λιγότερο αποσπασµατικό, λιγότερο ατελές για τους πολίτες που βρίσκονται σε κατάσταση
ακραίας φτώχειας, όπως είναι αυτό που σήµερα προωθείται, δεδοµένου µάλιστα ότι όλα αυτά τα θέµατα αποτέλεσαν τα τελευταία χρόνια τη «ναυαρχίδα» του αντιπολιτευτικού λόγου;
Εµείς στο Ποτάµι, θεωρούµε ότι τα µέτρα για την αντιµετώπιση της ακραίας φτώχειας θα πρέπει να είναι στοχευµένα, θα
πρέπει να διέπονται από µηχανισµούς αξιολόγησης, προκειµένου
να µην καταλήγουν σε «µαύρες τρύπες» που ούτε τους έχοντες
πραγµατική ανάγκη ουσιαστικά εξυπηρετούν ούτε τα ήδη βεβαρηµένα δηµοσιονοµικά µεγέθη της χώρας διευκολύνουν.
Θέλουµε να αξιοποιηθεί ως βάση για την καταπολέµηση της
ακραίας φτώχειας η προϋπάρχουσα εµπειρία, όπως, παραδείγµατος χάριν, το πιλοτικό πρόγραµµα του ελάχιστου εγγυηµένου
εισοδήµατος που τέθηκε σε λειτουργία από την προηγούµενη
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κυβέρνηση σε δεκατρείς –προς το παρόν- δήµους και αυτό, γιατί
και µετρήσιµο σε πραγµατικό χρόνο είναι και διαθέτει ως ένα
βαθµό τα εργαλεία για τη µέτρηση της ακραίας φτώχειας.
Επίσης, πιστεύουµε ότι η διακυβέρνηση του τόπου θα πρέπει
να έχει συνέχεια. Εµµένω να αναφέροµαι στον όρο «ακραία φτώχεια» και όχι «ανθρωπιστική κρίση» που χρησιµοποιεί η Κυβέρνηση ως τίτλο για το νοµοσχέδιο, γιατί στην πολιτική µεταξύ
δραµατοποίησης και ακριβούς λόγου που δεν αφήνει περιθώρια
παρερµηνειών και εθιµικών αντιδράσεων, προφανώς προτιµώ το
δεύτερο. Αν το κόστος των µέτρων δεν υπερβαίνει τα διακόσια
εκατοµµύρια ευρώ, δεν µπορούµε να µιλάµε σοβαρά για ανθρωπιστική κρίση. Αν, όµως, όντως έχουµε να κάνουµε µε ανθρωπιστική κρίση, τότε κοροϊδεύουµε την κοινωνία διαθέτοντας µόλις
διακόσια εκατοµµύρια. Αφήστε που, όπως λίγο πριν ο κ. Μάρδας
µάς είπε, δεν είναι ακόµα ξεκάθαρο από πού θα αντλήσουµε
αυτά τα ποσά.
Σχετικά µε την τροπολογία για τη ΝΕΡΙΤ, τα επιχειρήµατα που
χρησιµοποιούνται στην αιτιολογική έκθεση για την κατάργηση
του Εποπτικού Συµβουλίου είναι απαράδεκτα και µε αδέξιο
τρόπο προσπαθούν να αποκρύψουν απεχθείς σκοπιµότητες που
έχουν να κάνουν µε τη διαιώνιση του κρατικού εναγκαλισµού,
που µετατρέπουν τη δηµόσια τηλεόραση σε κρατική και καµµία
σχέση δεν έχουν µε την Αριστερά έτσι όπως τη γνώρισα και όπως
την αντιλαµβάνοµαι εγώ. Αν λάβει κανείς υπ’ όψιν του ότι το Εποπτικό Συµβούλιο ήταν αυτό που, σύµφωνα µε τις προβλέψεις του
ν. 4173/2013, διασφάλιζε έστω σ’ ένα βαθµό αµεροληψία και αντικειµενικότητα για το δηµόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα, φοβάµαι
ότι η Κυβέρνηση, παρά τις όποιες εξαγγελίες της, πραγµατοποιεί
ένα ταξίδι πίσω στο χρόνο που µόνο αρνητικά αποτελέσµατα
µπορεί να επιφέρει, ένα ταξίδι στο παρελθόν της «καµαρίλας»,
του πελατειασµού, της αναξιοκρατίας και της συνεχιζόµενης
κοµµατικής εξάρτησης, που δεν ταιριάζει σ’ αυτό το πολύτιµο
εργαλείο ποιοτικής ενηµέρωσης και ψυχαγωγίας που µπορεί και
πρέπει να είναι η ΕΡΤ.
Ο κ. Παππάς, έχει δίκιο όταν λέει ότι η προηγούµενη κυβέρνηση δεν έδειξε τις καλύτερες προθέσεις ως προς το σεβασµό
της ανεξαρτησίας του Εποπτικού Συµβουλίου. Αυτό, όµως…
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ: Το έκλεισε. Έριξε
«µαύρο». Έλεος!
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: «Μαύρο» έριξε.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΑΝΕΛΛΗΣ: Για τη ΝΕΡΙΤ. Αγαπητοί συνάδελφοι,
Εποπτικό Συµβούλιο…Η ΕΡΤ…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Μη διακόπτετε, κύριοι συνάδελφοι.
Συνεχίστε, κύριε Δανέλλη.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΑΝΕΛΛΗΣ: Αυτή είναι µια άλλη κουβέντα. Αυτή
θα την κάνουµε. Αν το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους επιτρέψει
να έλθει εδώ το νοµοσχέδιο για την ΕΡΤ, θα κουβεντιάσουµε τότε
τα της ΕΡΤ. Εποπτικό Συµβούλιο δεν είχε ποτέ η ΕΡΤ. Το Εποπτικό Συµβούλιο αναφέρεται στη ΝΕΡΙΤ και είναι αυτό του οποίου η κατάργηση ζητείται σήµερα.
Είχε δίκιο, λοιπόν, ο κ. Παππάς ότι όντως η προηγούµενη κυβέρνηση δεν σεβάστηκε το Εποπτικό Συµβούλιο και το ρόλο του.
Αυτό δεν σηµαίνει ότι η Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ σήµερα θα πρέπει να επιδείξει την ίδια αντίληψη.
Πραγµατικά, κύριοι της Κυβέρνησης, είναι κρίµα και λυπάµαι
για το ότι η παρθενική νοµοθετική πρωτοβουλία σας, χαρακτηρίζεται από το σύνολο των παθογενειών που χαρακτήριζαν την
παραγωγή νοµοθετικού έργου του παρελθόντος, που εσείς ο ΣΥΡΙΖΑ δικαίως και πολύ έντονα καταγγείλατε ως αντιπολίτευση.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας Το Ποτάµι)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Κύριε Παππά, θέλετε τον λόγο για ένα λεπτό; Ορίστε κύριε Υπουργέ, σας ακούµε.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η Γ’
Πρόεδρος της Βουλής κ. Δέσποινα Χαραλαµπίδου)
ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΠΑΣ (Υπουργός Επικρατείας): Είπα και στην προηγούµενη τοποθέτησή µου, κύριε Δανέλλη, ότι το ζήτηµα είναι
πρωτίστως πολιτικό.
Περιµένετε και θα δείτε –φαντάζοµαι θα έχετε δει και το νόµο
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που έχει ανέβει στη διαβούλευση- ότι υπάρχει προσπάθεια να
υπάρξουν πρόνοιες συναινέσεων συζήτησης και ευρύτερης συµφωνίας για τον τρόπο συγκρότησης.
Αυτήν τη στιγµή, µε αυτήν την τροπολογία, κύριε Θεοχάρη,
αυτό το πρόβληµα που πάµε να λύσουµε, είναι το πρόβληµα της
οµαλής µετάβασης. Και σας καλώ να κοιτάξετε και τις επιλογές
που θα κάνουµε, για να πειστείτε και εσείς ότι οι προθέσεις µας
δεν είναι αυτές που δυστυχώς περιγράψατε στις οµιλίες σας ως
Ποτάµι. Σας καλώ, λοιπόν, να το δείτε, να συµβάλλετε θετικά στο
διάλογο και να εγγυηθείτε και εσείς, στο µέτρο που σας αναλογεί
ως κόµµα της Αντιπολίτευσης, τη µετάβαση.
Γιατί γελάτε, κύριε Αµυρά;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεν γελάω. Λέω «αφού ορίσετε τη διοίκηση».
ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΠΑΣ (Υπουργός Επικρατείας): Λέω να περιµένετε
να δείτε τις επιλογές µας και αν θα µπορείτε να τις χαρακτηρίσετε κοµµατικές. Διότι άλλα πράγµατα πάµε να επιλύσουµε µε
τη ρύθµιση που παρουσιάζουµε σήµερα.
Η βασική µας µέριµνα είναι να υπάρξει οµαλή µετάβαση. Να
µην υπάρξει µαύρο, να µην υπάρξουν νοµικά κενά, να µην υπάρξουν διπλές εκκαθαρίσεις και πράγµατα που θα παραγάγουν τεράστιες καθυστερήσεις.
Σας καλώ να προσέλθετε καλή τη πίστει στο διάλογο για το
νοµοσχέδιο και να είστε βέβαιοι ότι θα µπορέσουµε πραγµατικά
να πάµε την ιστορία της ελληνικής ραδιοφωνίας και τηλεόρασης
πολλά βήµατα παρακάτω και στο τέλος θα είµαστε όλοι µαζί περήφανοι για το αποτέλεσµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Ευχαριστούµε
τον κύριο Υπουργό.
Τον λόγο έχει η κ. Φωτεινή Βάκη και να ετοιµάζεται η κ. Ελένη
Σταµατάκη.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΒΑΚΗ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο όρος «ανθρωπιστική κρίση» παραπέµπει σε φυσικές καταστροφές ή πολέµους είτε είναι απόρροια ανατροπής της φυσικής τάξης
πραγµάτων -τέκνο της φυσικής αναγκαιότητας- είτε είναι παρεπόµενο πολέµων. Και ο πόλεµος είναι αναστολή της δικαιικής
τάξης και οπισθοχώρηση σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
Δυστύχησε ο όρος να αποτυπώσει και να βαπτίσει µια κατάσταση φτώχειας, εξαθλίωσης αλλά και µια κατάσταση απαξίωσης και ευτελισµού της δηµοκρατίας και της λαϊκής κυριαρχίας
σε ευρωπαϊκή χώρα του 21ου αιώνα. Θέλησε ο όρος να εκδικηθεί
τις ιδρυτικές αξίες της Ευρώπης του Διαφωτισµού και της Γαλλικής Επανάστασης.
Αν για τον 18ο αιώνα, η φτώχεια θεωρείτο ατοµική ευθύνη και
αποκλίνουσα συµπεριφορά, για τον 21ο αιώνα, γίνεται συνώνυµη
µιας αδήριτης αναγκαιότητας, φυσικό φαινόµενο και µετανεωτερική ειµαρµένη πέρα και έξω από πολιτικές βουλήσεις. Η φτώχεια, οι φτωχοί γίνονται «καύσιµο υλικό» και η αναγκαία ανθρωποθυσία που επιβάλλουν τα προγράµµατα του νεοφιλελευθερισµού.
Για πρώτη φορά µετά τον β’ Παγκόσµιο Πόλεµο υπάρχουν άνθρωποι πλεονάζοντες. Υπάρχουν οι περιττοί που θα αφεθούν να
σήπονται στις παραγκουπόλεις, στα πεζοδρόµια και στα σκουπίδια. Το ενάµισι εκατοµµύριο άνεργοι, το κοµµένο ρεύµα, τα λουκέτα και τα συσσίτια, γίνανε η έµπρακτη άρση κάθε έννοιας
προόδου, εφόσον η νέα γενιά, είναι η πρώτη µεταπολεµική γενιά,
που οι όροι διαβίωσής της είναι σαφώς χειρότεροι από αυτούς
της προηγούµενης.
Είναι η γενιά που εγκλωβίσατε οι πρώην κυβερνώντες στο δίληµµα της µετανάστευσης ή της εσαεί παραµονής στο παιδικό
δωµάτιο, προσµένοντας το θαύµα των 300 ευρώ µηνιαίως.
Το νοµοσχέδιο για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, είναι το πρώτο νοµοσχέδιο της νέας Κυβέρνησης. Η κριτική
που δέχεται, σύµφωνα µε την οποία είναι ένα είδος φιλανθρωπίας, είναι ψίχουλα και ελεηµοσύνη, µου θυµίζει –επιτρέψτε µουτο παντεσπάνι της Μαρίας Αντουανέτας προς ένα πεινασµένο
λαό που ζητούσε ψωµί. Αυτό που χλευάζετε ως ψίχουλα, έχετε
συνειδητοποιήσει πόσο σηµαντικό είναι για ό,τι απέµεινε πάνω
στον ερειπιώνα που άφησε ο νεοφιλελεύθερος οδοστρωτήρας;
Το νοµοσχέδιο αντιµετώπισης της ανθρωπιστικής κρίσης δεν
είναι φιλανθρωπία και ελεηµοσύνη, κυρίες και κύριοι συνάδελ-
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φοι. Άλλωστε, το νοµοσχέδιο συµπληρώνεται και από τα άρθρα
για την καταπολέµηση της διαφθοράς µέσω αλλαγών της διοικητικής δοµής που θα αναβαθµίζουν και θα ενισχύουν τους απαξιωµένους στα προηγούµενα χρόνια ελεγκτικούς µηχανισµούς,
ούτως ώστε να υπάρξουν επιτέλους έσοδα, που θα δηµιουργούν
τις προϋποθέσεις οικοδόµησης ενός κοινωνικού κράτους και θα
διασφαλίζουν την ισότιµη πρόσβαση όλων των πολιτών σε κοινωνικά αγαθά που η προηγούµενη κυβέρνηση εκφύλισε σε εµπορεύσιµα είδη.
Δεν κάνουµε φιλανθρωπία. Κοινωνική πολιτική κάνουµε. Η κοινωνική πολιτική, όµως, προϋποθέτει θεσµούς και κράτος δικαίου.
Και το κράτος δικαίου δεν υποθάλπει φορολογικούς παραδείσους, δεν υποθάλπει µίζες ούτε κρύβει σε συρτάρια και στικάκια
λίστες.
Επιπλέον, αυτό το οποίο εγκαλείτε και απαξιώνετε ως φιλάνθρωπο νοµοσχέδιο, ως ασπιρίνη και ελεηµοσύνη χθες, έκανε κάποιον κ. Κοστέλο να δηλώνει ανερυθρίαστα ότι η ψήφιση του θα
ισοδυναµεί µε µονοµερή ενέργεια.
Εις πείσµα των καιρών, εις πείσµα της στρατηγικής επένδυσης
στο φόβο και στον τρόµο, στη δηµοσιονοµική ασφυξία, στη δαµόκλειο σπάθη του χρέους που γίνεται πρόσχηµα και άλλοθι
απορρύθµισης εργασιακών σχέσεων και περιστολής δικαιωµάτων, µηχανισµός επιτήρησης και τιµωρίας, εις πείσµα του αγώνα
και της αγωνίας για αριστερή παρένθεση που δεν τελεσφόρησε,
εις πείσµα µιας ιδιότυπης «ιεράς συµµαχίας» της Ευρώπης που
αντιδρά σπασµωδικά στους κραδασµούς και στην αµφισβήτηση
του «there is not alternative» και του φονταµενταλισµού των αγορών και συµπεριφέρεται ως αν δεν έγιναν ποτέ εκλογές στη
χώρα, περιφρονώντας τη λαϊκή κυριαρχία και τη δηµοκρατία –
άλλωστε, τι είναι η δηµοκρατία µπροστά στις αγορές;- ψηφίζουµε το πρώτο νοµοσχέδιο.
Για κάποιους, βέβαια, µέσα στην Αίθουσα όλα αυτά είναι λαϊκισµός, όπως λαϊκισµός και αντιευρωπαϊσµός είναι και σύµφωνα
µε ένα κείµενο που κυκλοφόρησε πρόσφατα να µη λοιδορούµε
και υβρίζουµε τον καλύτερο χρηµατοδότη της χώρας, που είναι
η Γερµανία.
Ο χειρότερος λαϊκισµός, ο χειρότερος αντιευρωπαϊσµός, όµως, είναι οι πολιτικές που απαξιώνουν τη λαϊκή εντολή, που
εκτελούν τη δηµοκρατία και κατεδαφίζουν κοινωνικό κράτος και
δικαιώµατα. Ο χειρότερος αντιευρωπαϊσµός, είναι οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές που γεννούν τη φτώχεια, την κρίση, τους περιττούς, τους χιλιάδες µετανάστες χωρίς δικαιώµατα µε το µόνο να
τους έχει αποµείνει τη βιολογική τους υπόσταση, τη µισαλλοδοξία και τον φασισµό. Είναι η πολιτική που γεννάει την υπαρξιακή
κατάσταση του τροµοκρατηµένου και χρεωµένου ανθρώπου που
πρέπει να αισθάνεται ένοχος για τη µοίρα του.
Δεν εξαντλεί, προφανώς, το παρόν νοµοσχέδιο τη σοσιαλιστική προοπτική και δεν είναι η εφόρµηση στα ουράνια. Είναι,
όµως, όπλο, που θα µας βοηθήσει να δώσουµε τις επερχόµενες
µάχες. Είναι µία σκαλωσιά, πάνω στην οποία µπορεί να οικοδοµηθεί µια διαφορετική κοινωνία, της αξιοπρέπειας και της αλληλεγγύης.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Ευχαριστούµε
την κ. Βάκη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο Βουλευτής κ. Νότης Μηταράκης και η Βουλευτής κ. Αφροδίτη Σταµπούλη, ζητούν άδεια ολιγοήµερης απουσίας στο εξωτερικό. Η Βουλή εγκρίνει;
ΟΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Η Βουλή ενέκρινε τις ζητηθείσες άδειες.
Τον λόγο έχει τώρα η κ. Ελένη Σταµατάκη.
ΕΛΕΝΗ ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ήταν χρέος της Κυβέρνησης να
φέρει πρώτο για συζήτηση το νοµοσχέδιο για την αντιµετώπιση
της ανθρωπιστικής κρίσης. Θεωρώ πως είναι χρέος του Κοινοβουλίου να ψηφίσει αυτό το νοµοσχέδιο οµόφωνα.
Η χώρα µας τα τελευταία χρόνια γνωρίζει πρωτόγνωρα φαινόµενα φτώχειας και εξαθλίωσης. Η ανεργία έχει χτυπήσει κόκκινο,
ιδιαίτερα στους νέους και τις γυναίκες. Πολλά νοικοκυριά είναι
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χωρίς κανέναν εργαζόµενο και χωρίς πόρους. Μεγάλο ποσοστό
του πληθυσµού αδυνατεί να καλύψει πλέον και τις βασικές του
ανάγκες.
Τα µέτρα που λαµβάνονται µε το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο για
την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, είναι µέρος ενός
συνολικού πολιτικού σχεδιασµού για να ορθοποδήσει ο λαός και
να ενταχθούν οι άνεργοι και οι επισφαλώς εργαζόµενοι στην
αγορά εργασίας και στην κοινωνία.
Άµεσος στόχος είναι η στήριξη όσων ζουν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας, ώστε να µπορούν να καλύψουν τις βιοτικές τους
ανάγκες. Μακροπρόθεσµος στόχος είναι η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου, η κοινωνική συνοχή και η οικονοµική ανάπτυξη.
Στην πόλη του Πειραιά όπου ζω και έχω την τιµή να είµαι µια
από τους εκπροσώπους της στη σηµερινή Βουλή, η κρίση εµφανίζεται µέσα από τα υψηλά ποσοστά ανεργίας και τη φτωχοποίηση της τοπικής κοινωνίας.
Κοµβικοί τοµείς απορρόφησης του εργατικού δυναµικού, η
ναυτιλία και το εµπόριο, έχουν πληγεί από την κρίση. Η ανεργία
καλπάζει, οι αποδοχές και οι εργασιακές σχέσεις δοκιµάζονται
σκληρά, πολλά καταστήµατα µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις
κλείνουν.
Το ιστορικό κέντρο της πόλης, όπου ο κλάδος του εµπορίου
ευηµερούσε και αναπτυσσόταν σήµερα γεµίζει µε κενά ισόγεια
καταστήµατα. Κάτω από τα στέγαστρα και τις εσοχές των καταστηµάτων κοιµούνται άστεγοι, ενώ άνθρωποι σκυµµένοι πάνω
από τους κάδους ψαχουλεύουν τα σκουπίδια.
Στην πόλη εγκαινιάζονται δοµές που δεν υπήρχαν στο παρελθόν, καθώς οι δηµότες που αδυνατούν να καλύψουν τις βασικές
τους ανάγκες πολλαπλασιάζονται.
Στην κεντρική πλατεία του Πειραιά συλλέγονται ρούχα και τρόφιµα για τις άπορες οικογένειες.
Έξω από τις εκκλησίες άνθρωποι που τρώνε στο συσσίτιο σχηµατίζουν ουρές, ενώ στους χώρους αναµονής του λιµανιού τα
καθίσµατα µετατρέπονται σε κρεβάτια.
Την ίδια στιγµή στα σχολεία µαθητές λιποθυµούν από την
πείνα και άνθρωποι καθηµερινά σχηµατίζουν τεράστιες ουρές
στο κατάστηµα της ΔΕΗ στα Καµίνια για να διευθετήσουν τα
προβλήµατα που έχουν µε τη ΔΕΗ.
Κάτοικοι αυτοοργανώνονται και απαντούν δυναµικά στις νέες
συνθήκες στήνοντας αγορές χωρίς µεσάζοντες ενάντια στην
ακρίβεια των τροφίµων, αλληλέγγυα φαρµακεία και ιατρεία και
χώροι διανοµής τροφίµων.
Συλλογικές κουζίνες στήνονται σε πολλές πλατείες της πόλης.
Αυτές είναι µερικές µόνο όψεις των νέων συνθηκών που έχει
δηµιουργήσει η κρίση στην πόλη και στους κατοίκους της. Πρόκειται για µια νέα πραγµατικότητα που δεν έπεσε βέβαια από το
κενό.
Όλα τα παραπάνω δηµιουργήθηκαν από τις ασκούµενες πολιτικές των επερχόµενων κυβερνήσεων που µε τη βαθιά λιτότητα
και τα σκληρά µέτρα οδήγησαν στην εξαθλίωση τον ελληνικό
λαό.
Αυτοί που σήµερα µιλούν και ασκούν κριτική στο νοµοσχέδιο
της Κυβέρνησης χαρακτηρίζοντας τα µέτρα ψίχουλα, είναι αυτοί
που ψήφισαν τα µνηµόνια και οδήγησαν τον ελληνικό λαό να
τρώει ψίχουλα και να λιµοκτονεί.
Στο προτεινόµενο σχέδιο νόµου που είναι το πρώτο ανάχωµα
στη µάχη ενάντια στη λαίλαπα της ανθρωπιστικής κρίσης και στο
πλαίσιο µιας συνολικής προσπάθειας για την καταπολέµησή της
που δεν τελειώνει, αλλά αρχίζει από αυτό το νοµοσχέδιο, επιτυγχάνονται κατά τη γνώµη µου τα εξής:
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Διασφαλίζεται η συνεργασία των δράσεων για βοήθεια σε ευπαθείς οµάδες που υλοποιούνται απ’ όλους τους φορείς σε µία
συντονισµένη προσπάθεια κοινωνικής ανασυγκρότησης. Είναι
πολύ σηµαντική αυτή η συνεργασία, παύει ο ανταγωνισµός ανάµεσα στις δοµές και κάποια τεχνικά και όχι µόνο προβλήµατα που
υπήρχαν, λύνονται.
Συνυπολογίζονται και αξιοποιούνται τα υφιστάµενα προγράµµατα και όλα τα χρηµατοδοτικά εργαλεία στο πλαίσιο µιας συνολικής ολοκληρωµένης και ειλικρινούς στρατηγικής για την
αντιµετώπιση της κρίσης στον αντίποδα της προηγούµενης κυβέρνησης που δηµιουργούσε την κρίση, κατέστρεψε τον κοινωνικό ιστό της χώρας, οδήγησε εκατοµµύρια κόσµο στη φτώχεια
και µετά έπαιρνε µέτρα για την αντιµετώπισή της.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Κυρία Πρόεδρε, παρακαλώ να µου δώσετε λίγο χρόνο.
Ειδικότερα για τα µέτρα που περιλαµβάνονται στο Πρώτο Κεφάλαιο, η δωρεάν επανασύνδεση και παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος, το επίδοµα ενοικίου για την εξασφάλιση στέγης και η
επιδότηση σίτισης σε νοικοκυριά είναι τρεις βασικοί πυλώνες,
που πάνω τους χτίζεται η προσωπική και συλλογική αξιοπρέπεια,
το κοινωνικό κράτος, το κράτος δικαίου, το κράτος αλληλεγγύης.
Κανένας άνθρωπος χωρίς στέγη, κανένας άνθρωπος χωρίς
τροφή, κανένας άνθρωπος στο σκοτάδι, αλλά και κανένας άνθρωπος µόνος του να βρει λύση αλλά όλοι µαζί συλλογικά.
Λέµε ξανά πως τα µέτρα αυτά είναι αρχή. Η ανθρωπιστική
κρίση είναι αποτέλεσµα των µέτρων λιτότητας που αφαίµαξαν
τον ελληνικό λαό και ο ΣΥΡΙΖΑ εκλέχτηκε, για να βγάλει τη χώρα
από την κρίση και να ασκήσει µία πολιτική µε επίκεντρο τα συµφέροντα των πολλών. Για να γίνει ξανά το δάσος, χρειάζεται προσπάθεια, υποµονή και χρόνος. Ο ΣΥΡΙΖΑ, κάνει µία νέα αρχή.
Βαδίζοντας, βέβαια, σε δύσβατα µονοπάτια, έχουµε στήριγµά
µας τον ελληνικό λαό και θα τα καταφέρουµε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, όταν κλείσουν τα µικρόφωνα και
τα φώτα της Αίθουσας αυτής, όταν αύριο οι ρυθµίσεις θα είναι
νόµοι του κράτους, οι πολίτες και ιδιαίτερα όσοι και όσες βιώνουν την κρίση, θα ξέρουν ποιοι και ποιες τα ψήφισαν.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Ευχαριστούµε
την κ. Σταµατάκη.
Έχει ζητήσει τον λόγο η Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κ. Θεανώ Φωτίου.
Ορίστε, κυρία Φωτίου.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Στο άρθρο 25α στην παράγραφο 3,
γίνεται µία νοµοτεχνική διόρθωση. Διαβάζω: «Για την εξυπηρέτηση των αναπληρωτών Γενικών Γραµµατέων Υπουργείων στην
άσκηση των καθηκόντων τους, συνιστάται για κάθε τέτοια θέση
µία (1) θέση διοικητικού υπαλλήλου –προστίθεται- µε απόσπαση
από θέσεις του Δηµοσίου ή νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου
ή ιδιωτικού δικαίου του δηµόσιου τοµέα και µία (1) θέση ειδικού
συµβούλου ή ειδικού συνεργάτη µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισµένου χρόνου».
Διαγράφεται δηλαδή όλη η επόµενη παράγραφος.
Ευχαριστώ.
(Στο σηµείο αυτό η Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Θεανώ Φωτίου καταθέτει για τα Πρακτικά νοµοτεχνικές διορθώσεις οι οποίες έχουν ως εξής:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Και εµείς ευχαριστούµε την Αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Θεανώ Φωτίου.
Τον λόγο έχει ο κ. Βασίλειος Κυριακάκης και να ετοιµάζεται ο
κ. Συντυχάκης.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, συζητάµε σήµερα στην Ολοµέλεια, το πρώτο σχέδιο νόµου της κυβέρνησης κοινωνικής σωτηρίας που δεν θα µπορούσε να αφορά τίποτα άλλο από την υλοποίηση της βασικής δέσµευσης και χρέους απέναντι στον ελληνικό λαό, την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης.
Είναι ένα σχέδιο νόµου, όµως -και αυτό φάνηκε και από τη σηµερινή διαδικασία- που δεν έρχεται σε οµαλές, κανονικές συνθήκες, γιατί όλο αυτό το διάστηµα κύκλοι από την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και µέσα στη χώρα, προσπαθούν να πνίξουν την κυβέρνηση κοινωνικής σωτηρίας, προσπαθούν να πνίξουν τον ίδιο τον
ελληνικό λαό. Δεν δίστασαν µάλιστα χθες και σήµερα να απαιτήσουν την απόσυρση αυτού του νοµοσχεδίου, όπως και του νοµοσχεδίου για την επανεκκίνηση της οικονοµίας και τη ρύθµιση
των ληξιπρόθεσµων χρεών. Πήραν, βέβαια, την απάντησή τους
από την Κυβέρνηση.
Αλλά είδαµε εδώ σήµερα ότι δεν ειπώθηκε µία κουβέντα από
τους Βουλευτές της Αντιπολίτευσης, έστω µία διαµαρτυρία, γι’
αυτήν ακριβώς την απαράδεκτη, αντιδηµοκρατική ενέργεια.
Αντίθετα, δεχθήκαµε πολύ κριτική -σχεδόν µας εγκάλεσανγιατί δήθεν αυτό το νοµοσχέδιο, λέει, δεν περιλαµβάνει το πρόγραµµα της Θεσσαλονίκης, γιατί περιλαµβάνει minimum µέτρα,
στοιχειώδη. «Ψίχουλα» άλλοι τα αποκαλούν.
Και έχω µια απορία, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Αντιπολίτευσης: Αφού ήταν τόσο στοιχειώδη τα µέτρα, κύριε Βρούτση
και κύριε Παναγιωτόπουλε, που διατελέσατε και στο Υπουργείο
Εργασίας, γιατί άραγε δεν τα πήρατε εσείς; Αφού στοιχειώδη,
απλά µέτρα ήταν;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δώσαµε 1,9!
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Και τι δεν πήραµε!
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ: Γιατί δεν δώσατε το δικαίωµα να
επανασυνδεθεί το ρεύµα, όταν πέθαιναν άνθρωποι, ασθενείς,
γιατί δεν είχαν να πληρώσουν;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Εξακόσιες χιλιάδες παίρνουν τώρα!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Σας παρακαλώ, κύριοι συνάδελφοι!
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Με προκαλεί, κυρία Πρόεδρε, και είναι
και περασµένη η ώρα!
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ: Γιατί δεν δώσατε το δικαίωµα να
έχουν το επίδοµα στέγασης άνθρωποι που δεν είχαν και απειλούνταν µε έξωση; Δεν το θέλατε; Δεν το σκεφθήκατε; Μπορεί
και αυτά. Εγώ, θα πω ότι δεν είναι αυτά, όµως.
Δεν διανοηθήκατε ποτέ να σκεφθείτε το στοιχειώδες, το δικαίωµα να νοµοθετήσετε σε αυτήν τη Βουλή υπέρ του ελληνικού
λαού, πηγαίνοντας κόντρα στα κελεύσµατα και τις βουλές των
δανειστών, διατηρώντας την εθνική ανεξαρτησία αυτής της
χώρας, τη λαϊκή κυριαρχία και τη στοιχειώδη δηµοκρατική νοµιµότητα. Διότι, αυτό ακριβώς είναι το πολιτικό πρόβληµα που διακυβεύετε µε αυτό το νοµοσχέδιο, τη δυνατότητα της Βουλής να
νοµοθετεί υπέρ του ελληνικού λαού και όχι υπέρ των δανειστών.
Αυτό, ποτέ δεν το διανοηθήκατε.
Όσο για τα υπόλοιπα µέτρα, και για τη φαρµακευτική κάλυψη
του πληθυσµού και για την εξίσωση του πετρελαίου θέρµανσης
και τη στήριξη των χαµηλοσυνταξιούχων και τα υπόλοιπα που
προβλέπονται, µην ανησυχείτε. Θα έρθουν και αυτά µε τη σειρά
τους. Μην ανησυχείτε καθόλου.
Αλλά ζήσαµε και κάτι άλλο εδώ σήµερα. Αυτοί οι οποίοι είχαν
πάρει διδακτορικά διπλώµατα στις πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου, στα κατεπείγοντα, στις δεκάδες τροπολογίες της τελευταίας στιγµής, που ούτε εσείς οι ίδιοι δεν ξέρατε τι περιλαµβάνουν, φτάσατε σήµερα να γίνετε τιµητές των δηµοκρατικών
διαδικασιών, να γίνετε θεµατοφύλακες της νοµιµότητας και να
µας εγκαλείτε γιατί τάχα, λέει, «δεν έχει συνάφεια».
Ακούστε, ο κ. Κουτσούκος έµαθε τη λέξη «συνάφεια». Τρία
χρόνια τώρα που είµαι εγώ Βουλευτής εδώ, δεν τον άκουσα να
επικαλείται συνάφεια του αντικειµένου και του περιεχοµένου των
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τροπολογιών µε το νοµοσχέδιο που ήταν εκάστοτε να ψηφιστεί.
Σήµερα, όµως, φτάνει να «αµφιβάλλει» λέει «εάν υπάρχει συνάφεια, εάν είναι επείγουσα η τροπολογία».
Εγώ θα ζητήσω µε όλο το σεβασµό, κυρία Πρόεδρε και από
το Προεδρείο της Βουλής και από την Κυβέρνηση και τους
Υπουργούς, επειδή η ελληνική κοινωνία έχει πολλά επείγοντα
προβλήµατα σε όλους τους τοµείς και ιδιαίτερα στην υγεία, να
φέρνουν περισσότερες τροπολογίες, για να ρυθµίζουν αυτά τα
επείγοντα προβλήµατα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ένα λεπτό και κλείνω, όσον αφορά κάποιες παρατηρήσεις για
τα άρθρα του νοµοσχεδίου. Θα έλεγα ότι είναι µία µεγάλη ευκαιρία µε τα τρία πρώτα άρθρα, πέραν του να ανακουφίσουµε τους
πολίτες που βρίσκονται σε ακραία φτώχεια, να καταγράψουµε
την ακριβή εικόνα που υπάρχει σήµερα, όσον αφορά τους ανθρώπους που δεν έχουν στέγη, που είναι σε επισφαλή στέγαση,
που δεν έχουν ρεύµα, που ζουν µε συσσίτια, διότι η προηγούµενη κυβέρνηση, όχι µόνο δεν τους ανακούφισε αλλά δεν κατέγραψε καν! Δεν ξέραµε ως Βουλευτές πόσοι είναι οι ανασφάλιστοι. Έφτασε ο Πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ να ανακοινώσει ότι είναι
3,5 εκατοµµύρια, για να δεχθούν στην Κυβέρνηση ότι υπήρχαν
ανασφάλιστοι. Λέγαµε για «ανθρωπιστική κρίση» και δεν το δεχόντουσαν ότι υπήρχε ανθρωπιστική κρίση. Ευτυχώς, σήµερα το
παραδέχονται.
Επίσης, µε αφορµή το άρθρο 1, που αφορά τη ρύθµιση για το
ρεύµα και τη ΔΕΗ, θα πρέπει να δούµε επιτακτικά την ανάγκη να
µην κόβεται το ρεύµα σε κανέναν ασθενή του οποίου η θεραπεία,
µε οποιονδήποτε τρόπο εξαρτάται από το ηλεκτρικό ρεύµα.
Καθώς επίσης, θα πρέπει να δούµε και τη ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών στη ΔΕΗ µε ένα ευρύτερο πνεύµα, ώστε να µην
αποκλείονται συµπολίτες µας ή µικροεπιχειρηµατίες που δεν
µπορούν να πληρώσουν σήµερα.
Όσον αφορά το άρθρο 5, που αφορά την κοινή υπουργική
απόφαση που θα βγει, θα πρέπει να έχει τη µέγιστη δυνατή ακρίβεια και εξειδίκευση, παράλληλα µε την ελάχιστη γραφειοκρατία,
διότι και η ελάχιστη γραφειοκρατία σε αυτές τις οµάδες στις
οποίες απευθύνεται η ρύθµιση είναι απαγορευτική και ουσιαστικά µπορεί να επιτείνει τον κοινωνικό αποκλεισµό τους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Κύριε Κυριακάκη, ολοκληρώστε, σας παρακαλώ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ: Ολοκληρώνω, κυρία Πρόεδρε.
Τελειώνω µε το θέµα των τροπολογιών. Είναι πραγµατικά αναγκαία και η τροπολογία για τα κέντρα πρόληψης που έγινε δεκτή,
καθώς και όλες οι τροπολογίες που έχουν έρθει από τους Υπουργούς. Πραγµατικά θα λύσουν επείγοντα προβλήµατα.
Επαναλαµβάνω την παράκληση και την έκκληση να έρθουν περισσότερες τέτοιες τροπολογίες, για να ρυθµίσουν επείγοντα
προβλήµατα.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο κ. Συντυχάκης Εµµανουήλ και στη συνέχεια η
κ. Παναγιώτα Κοζοµπόλη-Αµανατίδη.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Το ΚΚΕ, µε τεκµηριωµένες θέσεις, προσπάθησε όλες αυτές τις
ηµέρες να αναδείξει τις αιτίες που γεννούν και αναπαράγουν τη
φτώχεια, την κοινωνική ανισότητα, την πείνα εκατοµµυρίων παιδιών σε όλον τον κόσµο, καθώς και την ουσία της καπιταλιστικής
κρίσης.
Η αιτία βρίσκεται στο σηµερινό εκµεταλλευτικό σύστηµα των
κεφαλαιοκρατών, που πάει πακέτο µε τα σκάνδαλα, τη διαφθορά,
τη νόµιµη και παράνοµη κλοπή, τις προκλητικές φοροαπαλλαγές
στους εφοπλιστές, τα αµύθητα κέρδη µεγαλοξενοδόχων και µεγαλοκατασκευαστών. Είναι το ίδιο αυτό σύστηµα που εκτρέφει
φασιστικά και ναζιστικά κόµµατα, όπως τη Χρυσή Αυγή, δηλαδή
τους απογόνους των «Σουµπεριτών» και της «κουκούλας».
Κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης, χρησιµοποιείτε στο παρόν
νοµοσχέδιο τον ασαφή, αόριστο και αταξικό όρο «ανθρωπιστική
κρίση», που παραπέµπει όχι στις αιτίες που γεννά ο ίδιος ο καπι-
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ταλισµός αλλά σε κάτι απροσδιόριστο, σε σεισµούς, καταποντισµούς, λιµούς, σε κάποια φυσικά φαινόµενα.
Ποιος ευθύνεται για τη φτώχεια και την ανεργία; Είναι το κακό
το ριζικό µας, η τιµωρία του Θεού, τι; Αυτός ο όρος συνειδητά
συσκοτίζει τον ίδιο τον χαρακτήρα της καπιταλιστικής κρίσης και
τα αποτελέσµατά της, τα οποία πηγάζουν ακριβώς από την ίδια
του τη φύση. Δεν οφείλεται στη µορφή διαχείρισης που εσείς
λέτε, δηλαδή στα µνηµόνια και τη λιτότητα.
Αν δεχτούµε την άποψή σας περί ανθρωπιστικής κρίσης, που
όχι τυχαία είναι και άποψη όλων των πτερύγων της Βουλής,
εκτός ΚΚΕ, αφού όλοι ασπάζεστε τον καπιταλιστικό δρόµο ανάπτυξης, ανεξάρτητα από τις όποιες επιµέρους διαφορές, τότε
πώς συµβαίνει ταυτόχρονα σε όλη την καπιταλιστική Ευρώπη τα
παιδιά εκατοµµυρίων λαϊκών οικογενειών να λιµοκτονούν, εννιακόσια εκατοµµύρια άνθρωποι να πεινούν σε ολόκληρο τον πλανήτη και τρία εκατοµµύρια παιδιά να πεθαίνουν κάθε χρόνο από
τον υποσιτισµό;
Το παρόν νοµοσχέδιο, αποτελεί ένα παυσίπονο και µάλιστα ιµιτασιόν. Χρησιµοποιείται ως βαλβίδα εκτόνωσης της δυσαρέσκειας των εξαθλιωµένων, για να αποκατασταθεί προσωρινά στη
συνείδησή τους η χαµένη αξιοπρέπεια του συστήµατος, που κι
εσείς υπηρετείτε. Μάλιστα, προσπαθείτε να εµπεδώσετε στη συνείδηση αυτού του κόσµου ότι υπάρχει και ανθρώπινος καπιταλισµός, ώστε να τον κάνετε να αισθανθεί και υποχρεωµένος στη
λογική «δεν δαγκώνεις το χέρι που σε ταΐζει».
Η πολιτική σας εµπίπτει στη στρατηγική του κεφαλαίου. Γι’
αυτό έχετε και τη συγκατάθεση του Συνδέσµου Ελλήνων Βιοµηχάνων, της εγχώριας αστικής τάξης, των ανδρείκελων των Βρυξελλών και των Ηνωµένων Πολιτειών. Έχετε την προτίµησή τους
στη φάση αυτή, γιατί µπορείτε να κοντρολάρετε καλύτερα τα
όρια αντοχής του λαού, προκειµένου να αποτραπούν επικίνδυνες
για το σύστηµα συνέπειες.
Κυρία Φωτίου, µιλήσατε για το πλαίσιο εθνικής στρατηγικής
κοινωνικής ένταξης, για το οποίο µιλούσε και η προηγούµενη κυβέρνηση. Ανεξάρτητα του ποιος διαχειρίζεται καλύτερα αυτό το
πλαίσιο ή τη χρηµατοδότησή του, σηµασία έχει ότι αυτό το πλαίσιο, κινείται στην ίδια αντιλαϊκή στρατηγική «Ευρώπη 2020», µε
στόχο την ανταγωνιστικότητα της καπιταλιστικής οικονοµίας, την
ανάκτηση των απωλειών του µεγάλου κεφαλαίου λόγω κρίσης,
που το ίδιο προκαλεί, για να περάσει σε φάση διευρυµένης αναπαραγωγής.
Απίστευτη υποκρισία! Μέχρι το 2020, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα
δαπανήσει 3,5 δισεκατοµµύρια ευρώ για να κάνει τον υποσιτισµό
«ιστορία», όπως είπε ο Ευρωπαίος Επίτροπος για τα θέµατα ανάπτυξης, ενώ µέσα σε τρία χρόνια δαπανήθηκαν 1,6 τρισεκατοµµύρια ευρώ για τη διάσωση των τραπεζών.
Παρεµπιπτόντως, επειδή πολύς λόγος έγινε για τις παράλληλες δράσεις αντιµετώπισης της ακραίας φτώχειας από τους δήµους, σας αναφέρω ότι τα προγράµµατα κοινωνικών δοµών
αντιµετώπισης της φτώχειας στο Δήµο Ηρακλείου, που λειτουργούν από το Γενάρη του 2013, στα πλαίσια των επιχειρησιακών
προγραµµάτων, βρίσκονται στον αέρα, αφού ανακλήθηκε η απόφαση για παράταση χρηµατοδότησης του προγράµµατος.
Αυτά είναι, λοιπόν, τα περιβόητα «προγράµµατα» και διατείνεστε µάλιστα ότι όσοι συµµετέχουν σε αυτά δεν µπορούν να ενταχθούν στις ρυθµίσεις του παρόντος νοµοσχεδίου. Ούτε αυτά
τα υποκατάστατα παροχών, ως αντιστάθµισµα της εξευτελιστικής αθλιότητας που ανακυκλώνουν τη φτώχεια και τη µιζέρια,
δεν θα µπορέσετε να διαχειριστείτε.
Οι διακηρύξεις σας, κυρίες και κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, προεκλογικά «ύφαιναν µαλλί» και τελικά βγήκαν «κουρεµένες». Το 1,2 δισεκατοµµύριο ευρώ που κοστολογούσατε τα µέτρα σίτισης,
ρεύµατος και επιδόµατος ενοικίου, τα ψίχουλα δηλαδή, έγιναν
αέρας κοπανιστός. Μόλις 200 εκατοµµύρια ευρώ! Το δουλεύετε
αρκετά καλά το επικοινωνιακό. Ξέρετε, όµως, ότι είστε εκτεθειµένοι απέναντι στο λαό µε την ελπίδα που πουλούσατε προεκλογικά.
Ο κ. Βαρουφάκης, µετά το λιτό βίο ξαναχτύπησε, υπενθυµίζοντας το ίδιο µε άλλα λόγια, ότι ο κόσµος δεν ζητάει χρήµατα,
ζητάει αξιοπρέπεια. Αλήθεια; Τρώγεται µήπως; Αυτό ζητάει ο
άνεργος; Αυτό ζητάνε επτακόσιες χιλιάδες παιδιά που υποσιτί-
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ζονται στη χώρα µας;
Γι’ αυτό επιστρατεύετε την αξιοπρέπεια και την ανάγκη ο φτωχός να πράξει το πατριωτικό του καθήκον. Ναι, αλλά αυτά δεν
σερβίρονται µε πίτουρα και την ίδια στιγµή να τους καλείτε να
πληρώσουν τον ΕΝΦΙΑ και τα χαράτσια. Πατριωτικό καθήκον και
έντιµος συµβιβασµός δεν µπορεί να υπάρξει. Οι καπιταλιστές,
είναι µια πραγµατική αγέλη λύκων, που µε λύσσα διεκδικούν το
µεγαλύτερο κοµµάτι της πίτας αλλά µε την ίδια αγριότητα επιτίθενται στο θήραµά τους.
Κατά συνέπεια, ή µε το λαό ή µε τα µονοπώλια. Ή τον ένα θα
υπηρετείς ή τον άλλον. Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πήδηµα. Φορολογήστε το µεγάλο κεφάλαιο στο 45%, τους µεγαλοξενοδόχους που µόλις πέρυσι έβγαλαν 13 δισεκατοµµύρια ευρώ,
δίνοντας µόλις το 6% στους ξενοδοχοϋπαλλήλους. Καταργήστε
τις φοροαπαλλαγές των εφοπλιστών. Καταργήστε εδώ και τώρα
τον ΕΝΦΙΑ και όλα τα χαράτσια.
Φέρτε για ψήφιση την πρόταση νόµου του ΚΚΕ στη Βουλή για
την κατάργηση των µνηµονίων και των εφαρµοστικών νόµων και
αφήστε την αντι-ΚΚΕ φλυαρία και τα τσιτάτα, για να δικαιολογήσετε τη συνεργασία σας µε ένα κόµµα του εθνικιστικού πατριωτισµού. Θα πρέπει να µας πείτε τη θέση σας για το ΝΑΤΟ. Θα
πρέπει να µας πείτε για την αµερικάνικη βάση στη Σούδα. Θα
φύγει; Θα µείνει; Φέρτε για συζήτηση και κύρωση µε ονοµαστική
ψηφοφορία τη νέα συµφωνία. Τι φοβάστε άραγε;
Γι’ αυτό, εκείνο που προτείνει το ΚΚΕ είναι ο αγώνας που θα
γράψει στην προµετωπίδα του «ρήξη µε την Ευρωπαϊκή Ένωση,
το κεφάλαιο και την εξουσία τους στην Ελλάδα, µε το λαό πραγµατικά στην εξουσία». Δεν υπάρχει άλλος περήφανος δρόµος.
Όλες οι άλλες λύσεις είναι για το θεαθήναι, για να µπερδεύουν
το λαό και να διαιωνίζουν το καπιταλιστικό σύστηµα.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει η κ. Παναγιώτα Κοζοµπόλη-Αµανατίδη και θα
ακολουθήσει ο κ. Αντώνης Γρέγος.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΟΖΟΜΠΟΛΗ-ΑΜΑΝΑΤΙΔΗ: Ευχαριστώ, κυρία
Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν µπορεί να αποτελέσει
όραµα για µια Κυβέρνηση της Αριστεράς η διανοµή κουπονιών
σίτισης, η διανοµή ηλεκτρικής ενέργειας, η επιδότηση στέγης.
Μια Κυβέρνηση της Αριστεράς θέλει τον άνθρωπο ενταγµένο
στο κοινωνικό και οικονοµικό ιστό της χώρας, τον θέλει εργαζόµενο µε πλήρη δικαιώµατα, τον θέλει να έχει εξασφαλίσει τις βασικές του ανάγκες και ελεύθερο να επιλέξει τον δικό του τρόπο
ζωής.
Όµως, µια Κυβέρνηση της Αριστεράς, δεν µπορεί να στρουθοκαµηλίζει και να εθελοτυφλεί. Τα προβλήµατα είναι εδώ στην
Ελλάδα του έτους 2015 όπου, όπως όλα τα στοιχεία δείχνουν,
εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες ζουν σε ακραία φτώχεια. Εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες και πολίτες δεν έχουν εξασφαλισµένη την τροφή τους, εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες δεν
έχουν εξασφαλισµένη στέγη και ηλεκτρικό ρεύµα, χιλιάδες παιδιά διαβάζουν µε κεριά στον 21ο αιώνα της άφθονης ενέργειας,
όπου άνθρωποι πεθαίνουν από αυτοσχέδιες θερµάστρες ή από
τη διακοπή της λειτουργίας των ιατρικών τους µηχανηµάτων
απαραίτητων για τη διατήρηση των ζωτικών τους λειτουργιών.
Είναι, λοιπόν, το υπό ψήφιση νοµοσχέδιο, ένα πρώτο ανάχωµα
στη λαίλαπα που δηµιούργησαν οι πολιτικές των µνηµονίων, που
εφάρµοσαν µε απόλυτη προσήλωση οι κυβερνήσεις της Νέας
Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Είναι ένα πρώτο βήµα, όχι µεγάλο,
αλλά τολµηρό και για τη συγκυρία ρεαλιστικό και απολύτως κοστολογηµένο.
Τα τρία κεφάλαια του νοµοσχεδίου φαινοµενικά µπορεί να
είναι ασύνδετα µεταξύ τους αλλά όλες οι διατάξεις στοχεύουν
έµµεσα ή άµεσα στην αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης.
Με τις διατάξεις του Πρώτου Κεφαλαίου επανασυνδέεται
ρεύµα και θα επωφεληθούν από αυτό περίπου εκατόν πενήντα
χιλιάδες νοικοκυριά, ενώ µε το επίδοµα ενοικίου -που είναι αφορολόγητο και ακατάσχετο- θα εξασφαλιστεί στέγη για περίπου
τριάντα χιλιάδες νοικοκυριά. Και είναι σωστό το µέτρο της απευθείας καταβολής της επιδότησης στους εκµισθωτές, οι οποίοι θα
εξασφαλίσουν τη λήψη του µισθώµατος µε τους όρους φυσικά
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και τις προϋποθέσεις που γίνονται όλες οι πληρωµές του δηµοσίου.
Τα παραπάνω µέτρα, σηµατοδοτούν την αταλάντευτη θέση
της Κυβέρνησης να υλοποιήσει τις προγραµµατικές της δεσµεύσεις, παρά τις τεράστιες δυσκολίες. Εδώ, δεν µπορώ να µη σχολιάσω τη θέση του ΚΚΕ που δεν ψηφίζει το νοµοσχέδιο, γιατί
είναι λίγα αυτά που παρέχονται και γιατί δεν αφαιρούνται από
σήµερα κιόλας τα προνόµια των εφοπλιστών και οι φόροι των
πλουσίων. Τα ακούσαµε και προ ολίγου.
Όµως, δεν αντιλήφθηκα και την αιτιολογία που αρνείται να ψηφίσει το εν λόγω νοµοσχέδιο και το Ποτάµι. Παρά τις φιλότιµες
προσπάθειες της κ. Λυµπεράκη, δεν είναι κατανοητό εάν το νοµοσχέδιο καταψηφίζεται, γιατί δεν είναι δυνατόν να ανευρεθούν
οι δικαιούχοι ή γιατί είναι αποσπασµατικά τα µέτρα ή γιατί δεν
είναι αρκετά.
Το Τρίτο Κεφάλαιο του νοµοσχεδίου σχετίζεται άµεσα µε την
αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, αφού εξασφαλίζεται η
περίθαλψη των ανέργων και των υποαπασχολούµενων καθώς και
των ελεύθερων επαγγελµατικών που δεν είναι ασφαλιστικώς ενήµεροι. Μετά τη συµπερίληψη στις διατάξεις αυτές και των δικηγόρων, είναι ένα µέτρο µεγάλης ανακούφισης για τις οµάδες
αυτές που δεν µπορούν να πληρώσουν το ασφάλιστρό τους.
Τελευταίο άφησα το Δεύτερο Κεφάλαιο, το οποίο συνδέεται
έµµεσα αλλά σαφέστατα µε την ανθρωπιστική κρίση, αφού η καταπολέµηση της διαφθοράς, αποκαθιστά την εµπιστοσύνη του
πολίτη προς το κράτος, επιδρά στην αποτελεσµατική λειτουργία
των θεσµών, έχει δηµοσιονοµικό όφελος, καλλιεργεί υγιές επιχειρηµατικό περιβάλλον, δηµιουργεί θέσεις εργασίας. Και το κυριότερο είναι ότι δηµιουργεί το περιβάλλον µέσα στο οποίο
λειτουργεί ο πολίτης ως πολίτης µε την αρχαία κλασική έννοια,
δηλαδή ο άνθρωπος που υπακούει στους νόµους της πόλης του
και της κοινωνίας του. Εντέλει, αποδίδεται δικαιοσύνη και ισονοµία.
Το νοµοθέτηµα στις συγκεκριµένες διατάξεις του είναι απλό
και κυρίως εµπεριέχει τη βούληση του νοµοθέτη για την πάταξη
του φαινοµένου. Το ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο δεν ήταν αποτελεσµατικό, για τεχνικούς λόγους, εξαιτίας της διασποράς των
υπηρεσιών και ελεγκτικών µηχανισµών και της υπαγωγής τους
σε διάφορες δοµές και Υπουργεία, της έλλειψης επιχειρησιακών
αρµοδιοτήτων των οργάνων αλλά και κυρίως λόγω της προφανούς έλλειψης πολιτικής βούλησης. Πόσο αποτελεσµατικό µέτρο
µπορεί να είναι ένα όργανο, όπως ο Συντονιστής για την Καταπολέµηση της Διαφθοράς, όταν έχει αρµοδιότητα να συντάσσει
µόνο εκθέσεις που διαπιστώνουν το φαινόµενο;
Με τις συγκεκριµένες νοµοθετικές ρυθµίσεις, δηµιουργείται
ένα συντονιστικό όργανο που εποπτεύει και συντονίζει το σύνολο
των δοµών και υπηρεσιών που είναι επιφορτισµένες µε την καταπολέµηση της διαφθοράς και το κυριότερο σηµατοδοτεί τη
βούληση για την πάταξη αυτού του φαινοµένου, βούληση που
προκύπτει από τη δηµιουργία του συγκεκριµένου Υπουργείου,
που είναι επιφορτισµένο µε την καταπολέµηση της διαφθοράς.
Σε τελική ανάλυση, κατά την ταπεινή µου γνώµη, αυτή η Κυβέρνηση θα πετύχει ή δεν θα πετύχει όχι από την εξέλιξη των
διαπραγµατεύσεων µε τους εταίρους αλλά από το βαθµό καταπολέµησης της διαφθοράς, της φοροδιαφυγής και της διαπλοκής στο εσωτερικό της χώρας. Οι προηγούµενες κυβερνήσεις
ήταν φυτώρια διαπλοκής, διαφθοράς, κρατικοδίαιτης επιχειρηµατικότητας. Το υπό ψήφιση νοµοσχέδιο, είναι το αναγκαίο εργαλείο για το ξερίζωµα των φυτωρίων της διαφθοράς και η
βούληση της Κυβέρνησης είναι ικανή συνθήκη για την εφαρµογή
του.
Δεν προλαβαίνω και θα θίξω δύο µόνο σηµεία για τη στελέχωση των πολιτικών γραφείων των Υπουργείων που ακούστηκαν
πολλά. Αν διαβάσει κάποιος προσεκτικά το νοµοσχέδιο, θα δει
ότι όλες οι υπηρεσίες στελεχώνονται από τους υπάρχοντες δηµοσίους υπαλλήλους. Δηλαδή, αξιοποιούνται δηµόσιοι υπάλληλοι, δεν γίνεται καµµία πρόσληψη και µπαίνει τέλος στις στρατιές
των µετακλητών και συνολικά ο αριθµός τους µειώνεται στους
πεντακόσιους πενήντα τέσσερις αντί των χιλίων εκατόν εβδοµήντα τριών -δηλαδή περίπου πάνω από το µισό απ’ αυτούς που
απασχολούνται σήµερα- και εξοικονοµείται µια δαπάνη περί τα
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50 εκατοµµύρια ευρώ.
Αδικήθηκε πολύ και ο εθελοντισµός. Ήθελα να πω µια κουβέντα γι’ αυτό γιατί αδικήθηκε µε µια διάταξη που υπάρχει στο
νοµοσχέδιο. Προφανώς όσοι τον κατηγορούν, δεν έχουν διαπιστώσει ότι τα τελευταία χρόνια δοµές αλληλεγγύης, κοινωνικά
ιατρεία/φαρµακεία στήριξαν αυτόν τον τόπο και πιστεύουν ότι
θα είναι ένα παραθυράκι για να δηµιουργήσει θέσεις ηµετέρων.
Μάλλον κρίνουν εξ ιδίων τα αλλότρια.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Ευχαριστούµε
πολύ την κ. Παναγιώτα Κοζοµπόλη-Αµανατίδου.
Τον λόγο έχει ο κ. Αντώνιος Γρέγος και εν συνεχεία ο κ. Χαρακίδης.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Μπορεί να µη δόθηκε άδεια στον Αρχηγό της Χρυσής Αυγής και στους Βουλευτές να παρευρεθούν,
όµως βρίσκονται κοντά µας και κοντά στον ελληνικό λαό και γι’
αυτό επανεξελέγησαν θριαµβευτικά για τρίτη φορά ως εκπρόσωποι του ελληνικού έθνους.
Δεν θέλω να κάνω διάλογο µε την εξ αριστερών παράταξη
ούτε να µπω σε κάποια ρητορική µίσους, όπως κάνουν αυτοί, ή
να κάνω κάποια προτροπή σε εγκλήµατα και να µιλήσω για αυγά
φιδιού και διάφορα τέτοια. Όποιο χαρακτηρισµό θέλετε να κολλήσετε στη Χρυσή Αυγή, µπορούµε και εµείς να πούµε το ίδιο
για εσάς, να σας χαρακτηρίσουµε και εµείς σαν αυγό του φιδιού
ή όπως αλλιώς θέλουµε. Δηµοκρατία έχουµε και όπως θέλουµε
σας λέµε. Τέλος πάντων, κάποιοι δεν αντέχουν στη δηµοκρατία
αλλά η Χρυσή Αυγή είναι και πάλι εδώ.
Πάνω από τα νούµερα, πάνω από τις στατιστικές, οι αριθµοί
επιβεβαιώνουν την τραγική πραγµατικότητα. Αυτήν της κοινωνικής διάλυσης, της φτώχειας, της ανέχειας, της χαµένης αξιοπρέπειας και κυρίως της αυτοχειρίας. Μιλάµε για το σχέδιο καταπολέµησης της ανθρωπιστικής κρίσης, µελετάµε τα άρθρα, τοποθετούµαστε, ψηφίζουµε «ναι» ή «όχι», προκειµένου να επιβεβαιώσουµε και µε νόµο την τραγική κατάσταση της χώρας.
Ποιος θα φανταζόταν πριν από µερικά χρόνια ότι σήµερα θα
συζητούσαµε ένα τέτοιο νοµοσχέδιο, τότε, στα χρόνια της εικονικής ευδαιµονίας, όταν οι κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ και Νέας Δηµοκρατίας µοιράζανε εκατό στην τσέπη τους και ένα στον κόσµο;
Και µιλάµε και για ανεργία και µιλάµε για καταστάσεις πραγµατικά τραγικές, που κάποιος µπορεί να τις βιώσει µόνο όταν µπει
πραγµατικά σε ένα σπίτι ανθρώπων που έχουν ανάγκη. Γιατί δεν
είναι µόνο αυτοί οι άνθρωποι που βλέπουµε να ψάχνουν στα
σκουπίδια. Είναι αυτοί οι άνθρωποι οι αξιοπρεπέστατοι που βρίσκονται µέσα στο σπίτι τους και είναι στην τραγική θέση να µην
έχουν τα προς το ζην, να µην µπορούν να ταΐσουν τα παιδιά τους,
να µην έχουν ρεύµα, να παγώνουν, να ζεσταίνονται και να πεθαίνουν µε πρωτόγονες σόµπες.
Εµείς από το 2012, τηρώντας πιστά τις προεκλογικές µας δεσµεύσεις, ήµασταν οι πρώτοι που στάθηκαν στο πλευρό των δοκιµαζόµενων Ελλήνων µοιράζοντας χιλιάδες τόνους τροφίµων
κάθε είδους µε απόλυτη τάξη και µε ασφάλεια και µε τα ίδια µας
τα χέρια µάλιστα. Βεβαίως, η χούντα του Σαµαρά και Βενιζέλου,
προσπάθησε µε κάθε τρόπο να σταµατήσει αυτές τις ενέργειες
στήριξης του ελληνικού λαού.
Είναι τραγικό αλλά και ενδεικτικό της νοοτροπίας της προηγούµενης κυβέρνησης, που ας µην ξεχάσουµε ότι ήταν αυτή
που µε δική της ευθύνη φτάνουµε σήµερα να συζητάµε τέτοια
νοµοσχέδια. Θα µου πείτε ότι ο ελληνικός λαός τους τιµώρησε
µε την ψήφο του αλλά ας µην ξεχάσει ποτέ κανένας ποιος οδήγησε τον λαό στο να χρειαζόµαστε σήµερα να συζητάµε για κουπόνια, για συσσίτια, για 300kwh και πολλά άλλα βασικά αγαθά.
Οι περισσότεροι φορείς κατά τη διάρκεια της ακρόασης τάχθηκαν θετικά κι εµείς ψηφίσαµε υπέρ.
Κορυφαίο, βέβαια, είναι το ζήτηµα της διαφθοράς και της διαπλοκής. Είναι βέβαιο ότι από καµµιά επιτροπή και από κανέναν
φορέα, µε όποια αρµοδιότητα κι αν έχει αυτός, δεν θα µπορέσει
να δώσει αυτή η Κυβέρνηση κάποια λύση σε αυτό το θέµα. Αυτό
µπορεί να το κάνει µόνο η Χρυσή Αυγή και γι’ αυτόν τον λόγο,
όπως ξέρετε, διωκόµαστε σαν τρίτη πολιτική δύναµη, γιατί ήµασταν οι πρώτοι που πολεµήσαµε τη διαφθορά και τη διαπλοκή.
Αποκαλύψαµε δεκάδες σκάνδαλα και θα αποκαλύψουµε και
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άλλα, πολύ σύντοµα, όχι µόνο στον ελληνικό λαό αλλά και στους
Ευρωπαίους πολίτες.
Επαναλαµβάνω και πάλι ότι µόνο η Χρυσή Αυγή µπορεί να καταπολεµήσει τη διαφθορά. Φυσικά, εκτιµούµε την προσπάθειά
σας και θα σας δώσουµε και παραπάνω στοιχεία, αν θέλετε.
Εµείς µπορούµε να καταργήσουµε και το νόµο περί ευθύνης
Υπουργών, να ανοίξουµε τον φάκελο της Κύπρου και άλλα
πολλά.
Όταν µιλάµε για διαφθορά εννοούµε διαφθορά στην πολιτική
ζωή, στις υπηρεσίες, στα µέσα ενηµέρωσης. Ξέρετε πάρα πολύ
καλά ότι κάποιοι στην Ελλάδα είναι υπεράνω του νόµου. Ακόµα
και για αδικήµατα, όπως αυτό της κατάργησης του Συντάγµατος
και της προσβολής του πολιτεύµατος, αδικήµατα που διέπραξε
βάσει σχεδίου και κατά κόρον η προηγούµενη κυβέρνηση, δεν
θα τιµωρηθούν, γιατί όπως είπα και πριν είναι υπεράνω του
νόµου.
Καταθέσαµε στοιχεία ατράνταχτα αλλά ακόµα δεν έγινε τίποτα. Συνεχίζω, όµως, όπως έχω υποχρέωση, να ενηµερώνω τον
ελληνικό λαό αλλά και τους Ευρωπαίους πολίτες, για τη διάπραξη αυτών των κακουργηµάτων. Προκαλεί γέλιο αλλά και
οργή στον λαό, να µας µιλάει το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δηµοκρατία
για την καταπολέµηση της διαφθοράς και της διαπλοκής, αυτοί
που -όπως είπε και ο Υπουργό-ς διέπραξαν οικονοµικά εγκλήµατα -συνέπεια της διαφθοράς και της διαπλοκής- και µάλιστα
µε παράνοµο οικονοµικό όφελος -εγκληµατική οργάνωση.
Είπε, επίσης, ο Υπουργός ότι υπάρχουν ποντίκια που λυµαίνονται τη δηµόσια ζωή. Βέβαια, µερικά είναι πάρα πολύ µεγάλα,
κάπως σαν µικροί ελέφαντες. Ο κόσµος γνωρίζει και κυκλοφορεί
στο διαδίκτυο λίστα µε ονόµατα δεκάδων πολιτικών προσώπων
που έβγαλαν χρήµατα στο εξωτερικό. Μιλάµε για τεράστια ποσά,
που υπάρχουν αναρτηµένα στο διαδίκτυο. Να δούµε τι θα κάνετε
γι’ αυτό.
Υποκλέπτοντας, λοιπόν, το πρόγραµµά µας, όπως πολλοί
πράττουν, θα µπορούσατε να υιοθετήσετε τα κάτωθι:
Πρώτον, αλλαγή του νόµου για σύσταση της Επιτροπής «πόθεν έσχες», όπως ήταν παλαιότερα, µε συµµετοχή και άλλων
κοµµάτων. Φαντάζεστε ένα ακραίο και απευκταίο σενάριο να
συγκυβερνήσουν πάλι η Νέα Δηµοκρατία µε το ΠΑΣΟΚ; Γιατί τα
δύο κόµµατα τώρα συµµετέχουν στην Επιτροπή «πόθεν έσχες».
Δεύτερον, κατάργηση της χρηµατοδότησης των κοµµάτων. Τα
χρήµατα ανήκουν στον ελληνικό λαό και σε αυτόν πρέπει να επιστραφούν, όπως κάνει η Χρυσή Αυγή.
Τρίτον, άµεση πολιτική κάθαρση, να πάνε στη φυλακή οι κλέφτες οι πολιτικοί και οι επίορκοι δηµόσιοι λειτουργοί και παράλληλα, να δηµευθούν οι περιουσίες όσων καταχράστηκαν τον
ιδρώτα του ελληνικού λαού.
Τέταρτον, διεκδικούµε την άµεση κατάργηση της βουλευτικής
ασυλίας και του νόµου περί ευθύνης Υπουργών, την απαλλαγή
της δηµόσιας ζωής από τους διεφθαρµένους και τους απατεώνες, τη σύσταση ειδικών ελεγκτικών οµάδων που θα αναζητήσουν τους υπευθύνους για τη διασπάθιση δηµοσίου χρήµατος
σε όλα τα Υπουργεία και τους κρατικούς οργανισµούς και τέλος
την παραποµπή σε ειδικό δικαστήριο, τη φυλάκιση όσων κριθούν
ένοχοι και τη δήµευση των περιουσιών τους.
Πέµπτον, άµεσος έλεγχος από το ΣΔΟΕ των οικονοµικών των
κοµµάτων.
Από τη γραφική οµιλία του Βουλευτή Βενιζέλου θα κρατήσω
το εξής: Σε παρατήρηση της Προέδρου της Βουλής ότι κάποιοι
Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ έκαναν φασαρία, ακούσαµε από τον Βενιζέλο τη φράση: «Τα κόµµατα δεν µπορούν να κατηγορηθούν
µε συλλογική ευθύνη». Ίσως να έρθει και σαν µάρτυρας υπεράσπισης στη δίκη της Χρυσής Αυγής, µια που είναι και έγκριτος
συνταγµατολόγος, ένας άνθρωπος που ζει σε κάποια πολυτελέστατη βίλα, που όπως ξέρετε πολύ καλά κυκλοφορεί µε θωρακισµένες Μερσεντές, ένας άνθρωπος µε αµύθητα πλούτη.
Και επειδή πολύς λόγος έγινε και πάλι για τη Χρυσή Αυγή, σχετικά µε το ποιος και γιατί έχει σχέση µαζί µας, θα πρέπει να ξέρετε ότι είναι µεγάλη τιµή να είσαι χρυσαυγίτης, τιµή που κάποιοι
από εσάς δεν θα την έχετε ποτέ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο κ. Χαρακίδης και εν συνεχεία η κ. Κανελλοπού-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

λου Μαρία.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΡΑΚΙΔΗΣ: Ακούστηκε πριν από λίγο από συνάδελφο ότι το Ποτάµι δεν έχει δηλώσει ξεκάθαρα τη θέση του για
το νοµοσχέδιο για την ανθρωπιστική κρίση.
Πρέπει να δηλώσω, πριν την τοποθέτησή µου, ότι το Ποτάµι
δήλωσε ότι τα άρθρα για την ανθρωπιστική κρίση τα ψηφίζει. Ψηφίζει τα τέσσερα πρώτα άρθρα. Δεν δίνει όµως «λευκή» επιταγή,
δεν λέει «ναι» σε όλα. Ψηφίζει αρκετά από τα υπόλοιπα άρθρα
του νοµοσχεδίου και αρκετές από τις τροπολογίες.
Αγαπητοί συνάδελφοι, στην εισήγησή της η κυρία Υπουργός
κατά τη συζήτηση επί της αρχής χρησιµοποίησε πολλές φορές
τη φράση «για πρώτη φορά». Μάλιστα είπατε, κυρία Υπουργέ,
ότι για πρώτη φορά αναγνωρίζεται η ανθρωπιστική κρίση, λες
και δεν υπήρχε πριν. Έτσι ακριβώς. Μένει σε όλους το ερώτηµα.
Είναι ένας τίτλος βαρύγδουπος ή όντως υπάρχει ανθρωπιστική
κρίση;
Εγώ δέχοµαι απόλυτα -το λέω ειλικρινέστατα- αυτό που λέει η
Κυβέρνηση, ότι όντως έχουµε ανθρωπιστική κρίση. Μάλιστα, δέχοµαι και την εκτίµησή σας ότι η ακραία φτώχεια στη χώρα µας
υπολογίζεται από 5% έως 7%, από πεντακόσιες χιλιάδες έως
επτακόσιες χιλιάδες ανθρώπους. Και έρχεται το ερώτηµα: Και
για τις πεντακόσιες χιλιάδες συνανθρώπους µας, θα δαπανήσει
η Κυβέρνηση το τεράστιο ποσό των 200 εκατοµµυρίων; Και αν
είναι έτσι, τότε πολύ εύκολα ένας πολίτης που µας ακούει θα
έλεγε ότι η χώρα έχει δέκα εκατοµµύρια και αν ήταν όλοι σε
ακραία φτώχεια, µε 4-5 δισεκατοµµύρια θα µπορούσαµε να απαλύνουµε την κατάσταση, να µην υπάρχει η ακραία φτώχεια στην
Ελλάδα και να µην έχουµε ανθρωπιστική κρίση.
Πρέπει να ξέρουµε όλοι ότι τα χρήµατα τα οποία δαπανώνται
στη χώρα, όχι µόνο από εθνικούς πόρους αλλά κυρίως από τα
χρήµατα τα οποία παίρνουµε από τα κοινοτικά πλαίσια και ιδιαίτερα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο, ίσως κοντεύουν και
τα 4 δισεκατοµµύρια. Είναι –νοµίζω- ουτοπία να πιστεύει κανείς
ότι µε 200 εκατοµµύρια θα αντιµετωπίσουµε την ανθρωπιστική
κρίση.
Βεβαίως, εδώ µπαίνει ένα άλλο ερώτηµα. Μήπως πρέπει να
αρκεστούµε σε αυτό το ποσό και να πούµε και πάλι καλά; Γιατί,
αν ανατρέξουµε στην κατάσταση που έχουµε στα χέρια µας,
αυτήν την ανεπίσηµη ή όποια κατάσταση του κ. Βαρουφάκη που
παρέδωσε στους εταίρους και στους θεσµούς, ακριβώς στην τελευταία παράγραφό της λέει: «Η ελληνική Κυβέρνηση, επιβεβαιώνει το σχέδιό της να εξασφαλίσει ότι η µάχη κατά της ανθρωπιστικής κρίσης δεν θα έχει αρνητικό δηµοσιονοµικό αντίκτυπο».
Και διερωτώµαι: Μήπως τελικά αυτή η τελευταία παράγραφος,
η οποία υπάρχει σε αυτό το κείµενο, είναι αυτή η οποία µας δηµιουργεί και το πρόβληµα χθες και σήµερα, που υπάρχει η άρνηση από τους θεσµούς; Μήπως αυτά διαβάζουν και µας λένε
ότι είµαστε αναξιόπιστοι;
Κυρία Υπουργέ, µε το σηµερινό νοµοσχέδιο συνεχίζουµε ως
χώρα να αντιµετωπίζουµε τα διαχρονικά προβλήµατα που αφορούν στην επιβίωση ενός µέρους της κοινωνίας ως προβλήµατα
της οικονοµικής κρίσης που µαστίζει τη χώρα µας. Ίσως γι’ αυτό
χαρακτηρίζεται και το νοµοσχέδιο ως σχέδιο για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης και γι’ αυτό αναφέρεται στην
ακραία φτώχεια, δηλαδή για καθόλου ή ελάχιστα εισοδήµατα.
Συνεχίζουµε, δηλαδή, το ίδιο λάθος, να αντιµετωπίζουµε αποσπασµατικά ένα διαχρονικό πρόβληµα το οποίο απασχολεί όχι
µόνο την Ελλάδα, αλλά όλες τις χώρες του κόσµου, ακόµη και
τις ανεπτυγµένες, και το οποίο, εάν θέλετε, λόγω και της δυναµικής του θα το συναντάµε συνέχεια στο µέλλον.
Άρα, δεν πρέπει σήµερα να ψάχνουµε ποιοι και πόσοι είναι σε
κατάσταση ακραίας φτώχειας αλλά ποιοι και πόσοι είναι κάτω
από το όριο της φτώχειας και πόσοι θα είναι εν δυνάµει κάτω απ’
αυτό το όριο, χρησιµοποιώντας µοντέλα και παρατηρητήρια στην
οικονοµία µας, που µπορούν να προβλέψουν µε αρκετή ασφάλεια τουλάχιστον την τάση, αν είναι δηλαδή αυξητική ή µειούµενη.
Δεν επιτρέπεται σε ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος να µη
γνωρίζουµε σήµερα ποιοι και πόσοι είναι αυτοί που το σηµερινό
νοµοσχέδιο τους αφορά και πρέπει να τους βοηθήσει. Και ξέρετε
γιατί; Για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί δεν υπάρχει συνεργασία
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κράτους και φορέων, δεν υπάρχει συνεργασία κράτους και τοπικής αυτοδιοίκησης ούτε σε αυτό το ευαίσθητο θέµα, προκειµένου να παρέχουν οι δήµοι τα στοιχεία τους προς αξιοποίηση
στο κράτος για την κατάρτιση τελικά ενός σχεδίου που θα αντιµετωπίζει διαχρονικά τέτοια προβλήµατα.
Και δεύτερον, γιατί το κράτος δεν υιοθετεί καλές πρακτικές
των δήµων και άλλων φορέων.
Μου δόθηκε η ευκαιρία και στη συζήτηση στην επιτροπή να
σας πω τις πρωτοβουλίες τις οποίες αναλάβαµε όταν ήµουν δήµαρχος και νοµίζω ότι πρέπει να ακολουθηθεί ένα τέτοιο µοντέλο, δηλαδή το να γίνει δίκτυο κοινωνικής αλληλεγγύης. Το
πρώτο πρόβληµα που θα συναντήσετε, κυρία Υπουργέ, είναι ότι
µόλις πάτε να υλοποιήσετε τα µέτρα, δεν θα βρίσκετε φορέα να
τα υλοποιήσει ή θα υπάρχουν περισσότεροι φορείς να ζητούν να
τα υλοποιήσουν και να µην ξέρετε ποιος θα είναι ο πιο αποτελεσµατικός. Σίγουρα δεν θα είναι η κεντρική διοίκηση.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα δείτε ότι αυτό θα δηµιουργήσει τέτοια προβλήµατα, που
θα υπάρχουν φορείς που θα κάνουν ίδια πράγµατα. Σας είχα πει
και στη συζήτηση στην επιτροπή ότι θα πρέπει να αποφύγουµε
ταυτόχρονα να γίνονται ίδιες παροχές ή να γίνονται στον ίδιο
χρόνο παροχές και να έχουµε παροχές π.χ. τον Μάρτιο και µετά
να έχουµε ξανά τον Σεπτέµβριο.
Θα πρέπει να υπάρχει µια συνεχής παροχή, προκειµένου οι
συνάνθρωποί µας οι οποίοι χρειάζονται τη βοήθειά µας, να µπορούν να απαλύνονται και να µην έχουν το πρόβληµα ότι σήµερα
έχουµε φαγητό και αύριο δεν έχουµε, γιατί το ξέρετε πολύ καλύτερα εσείς από τον καθένα µας ότι τα χρήµατα είναι πολύ λίγα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Κύριε Χαρακίδη, ολοκληρώστε, σας παρακαλώ.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΡΑΚΙΔΗΣ: Τελειώνοντας, λοιπόν, θέλω να ρωτήσω την κυρία Υπουργό, το εξής: Πότε υπολογίζετε να ξεκινήσει
η πρώτη παροχή και πότε υπολογίζετε ότι θα ολοκληρωθούν οι
παρεµβάσεις αυτές προς τους συνανθρώπους µας που µας χρειάζονται;
Αναφορικά µε το κόστος που καλύπτεται, θα είναι αποκλειστικά από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή θα είναι τελικά
εθνικοί πόροι;
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Το είπαµε εκατό φορές.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΡΑΚΙΔΗΣ: Δεν κάνει κακό, γιατί αν περιµένουµε
να είναι και ευρωπαϊκοί πόροι, τότε τα πράγµατα πηγαίνουν αρκετά πιο πίσω.
Και ένα τρίτο. Επειδή και στη διαδικασία ακρόασης των φορέων, όπου ακούσαµε και τους πολύτεκνους, δεν άκουσα –εκτός
αν έχει γίνει κάποια αλλαγή- αν το όριο θα είναι 220 ευρώ ανά
οικογένεια…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Κύριε Χαρακίδη, θέλουν να µιλήσουν και άλλοι συνάδελφοι
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΡΑΚΙΔΗΣ: Είτε είναι τετραµελής είτε είναι οκταµελής οικογένεια, το ίδιο θα είναι;
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης): «Έως» λέει, «έως».
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΡΑΚΙΔΗΣ: Έως 220. Όταν όµως είναι 70 ευρώ
το άτοµο, τότε νοµίζω πως καταλαβαίνετε και εσείς ότι τα πράγµατα δεν είναι έτσι.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Τον λόγο έχει η
κ. Μαρία Κανελλοπούλου και να ετοιµάζεται η κ. Ευαγγελία Αµµανατίδου.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΡΑΚΙΔΗΣ: Το «έως 220 ευρώ»…
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Θα πω ξανά τα ίδια. Πόσες φορές
θα τα πω;
Κυρία Πρόεδρε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Κύριε Χαρακίδη,
έχω δώσει τον λόγο στην κ. Αµµανατίδου.
Κυρία Υπουργέ, αµέσως µετά.
ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ: Στην κ. Κανελλοπούλου έχετε
δώσει τον λόγο, κυρία Πρόεδρε, και σας ευχαριστεί πάρα πολύ.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Συγγνώµη, κυρία
Κανελλοπούλου.
ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η ιστορία δεν γράφεται συνήθως µε µία πράξη.
Είναι αποτέλεσµα µιας σειράς, µιας αλυσίδας πράξεων, µιας αλληλουχίας βηµάτων που οδηγεί σε µια συµβολική κίνηση. Μια κίνηση που συµπυκνώνει, που συνοψίζει, που υπενθυµίζει το πως
έφτασε ένα σύνολο να γράψει ιστορία.
Το γεγονός ότι σήµερα συζητάµε και ψηφίζουµε –αν και µε περιπετειώδη τρόπο, είναι αλήθεια- ένα νοµοσχέδιο, δεν είναι από
µόνο του ιστορικό. Ιστορικό είναι ότι το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο, ψηφίζεται από την πρώτη Κυβέρνηση της Ελλάδας που έχει
κορµό την Αριστερά.
Ξέρω πως δεν σας αρέσει να το ακούτε, πως το χλευάζετε,
ωστόσο πρόκειται για µία Κυβέρνηση που προέκυψε από κοινωνικές διεργασίες και δεν επιβλήθηκε από αµαρτωλά παρασκήνια
και σκοτεινές συναλλαγές, µια Κυβέρνηση, που ως µοναδικό
µέσο µαζικής ενηµέρωσης έχει τον ίδιο τον λαό και όχι τα λογήςλογής διαπλεκόµενα που κυριολεκτικά λυµαίνονται τον δηµόσιο
χώρο.
Ιστορικό είναι επίσης, γιατί το πρώτο νοµοσχέδιο της νέας
εποχής της νέας διακυβέρνησης, είναι νοµοσχέδιο για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, γιατί καθώς η νέα Κυβέρνηση δεν έδωσε εχέγγυα σε εφοπλιστές, τραπεζίτες και εργολάβους για να εκλεγεί, οφείλει να δίνει καθηµερινά εχέγγυα αξιοπιστίας και να παρέχει διαπιστευτήρια εµπιστοσύνης σε αυτούς
που επιβάλλεται να είναι οι πρώτοι που θα συνδράµει: οι πεινασµένοι, οι άστεγοι, οι εξαθλιωµένοι.
Τρίτο στοιχείο που προσδίδει ιστορικότητα, κατά έναν τρόπο,
και στην ίδια την κατάθεση αυτού του νοµοσχεδίου είναι ότι αποτελεί προεκλογική δέσµευση αυτής της Κυβέρνησης. Βλέπετε,
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σαράντα χρόνια ψεύδους, αναξιοπιστίας και δηµαγωγίας φτάνουν, ώστε να θεωρείται το αυτονόητο ιστορικό.
Δεν θέλω να υπεισέλθω σε οικονοµοτεχνικά στοιχεία, θεωρώντας ότι οι σύντροφοι και οι συνάδελφοί µου τα έχουν επαρκώς
αναλύσει, παρά την άδικη, τη µικρόψυχη, την απαξιωτική κριτική
που έχουν δεχτεί και συνεχίζουν να δέχονται. Από ποιους;
Από όσους είχαν και εφήρµοσαν επί συναπτά πέντε έτη το
know-how της καταστροφής αυτής της χώρας, από όσους προέτρεπαν τους Έλληνες πολίτες, να πάρουν τα χρήµατά τους από
τις τράπεζες επειδή έρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ, απ’ όσους απειλούσαν ότι
θα εγκαταλείψουν τη χώρα αν έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ, απ’ όσους κυβερνούσαν µε πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου και χιλιάδες
«ντροπολογίες» και διαρρηγνύουν τα ιµάτιά τους για ελάχιστες
αναγκαίες και «εάν», «θα το συζητήσουµε», απ’ όσους µας εγκαλούν ότι αργούµε, αργήσαµε να νοµοθετήσουµε σε αντίθεση µε
τις fast track διαδικασίες που εκείνοι είχαν εφαρµόσει κατά την
προηγούµενη περίοδο, όπου περνούσαν αδιάβαστα πολυνοµοσχέδια, πολυσέλιδα νοµοσχέδια του τύπου «όποιον πάρει ο
χάρος», γενικού περιεχοµένου ή ολιγοσέλιδα µεν αλλά µε ενενήντα τροπολογίες της τελευταίας στιγµής, εκπρόθεσµες κατά
κανόνα.
Κι ορίστε, κύριοι συνάδελφοι, ο ΣΥΡΙΖΑ ήρθε κι αυτοί είναι
ακόµα εδώ και συνεχίζουν το ίδιο κακόγουστο βιολί του εκφοβισµού, του ψεύδους, της κινδυνολογίας. Και έχουν το θράσος
αυτοί οι σοβαροί, του ψευδεπίγραφου success story να µας κατηγορούν για µη σοβαρότητα και να θεωρούν το συγκεκριµένο
νοµοσχέδιο πρόχειρο και ασαφές και να δηλώνουν υποκριτικά
ότι εύχονται αυτή η Κυβέρνηση να πετύχει, ενώ την ίδια στιγµή
δεν κρύβουν τη χαρά τους –αν δεν προτρέπουν κιόλας: «Σόιµπλε
πάτα τους το λαρύγγι»- όταν οι εταίροι µας απειλούν και µας εκβιάζουν.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Δεν καταλαβαίνουν ή κάνουν πως δεν καταλαβαίνουν ότι το
σκοτεινό αντικείµενο του πόθου τους -που είναι η αποτυχία της
Αριστερής Κυβέρνησης µε κορµό το ΣΥΡΙΖΑ- ισοδυναµεί µε την
παραδοχή ότι άλλοι πρέπει να αποφασίζουν για µας και να µας
βάζουν σε τάξη, γιατί είµαστε τα «άτακτα», τα «κακά παιδιά» της
Ευρώπης.
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Δυστυχώς για σας, αυτό το έχει καταλάβει πια ο ελληνικός
λαός. Γι’ αυτό στηρίζει την Κυβέρνηση συνεργασίας µαζικά, φανατικά.
Δεν θέλω, λοιπόν, να υπεισέλθω σε ειδικά ζητήµατα που άλλοι
γνωρίζουν και διαχειρίζονται καλύτερα από µένα, γιατί όπως όλοι
µας στον ΣΥΡΙΖΑ, έτσι κι εγώ δεν πανηγυρίζω µε αυτήν τη νοµοθετική πρωτοβουλία µας, γιατί δεν είναι αυτό που θέλουµε, δεν
είναι αυτό που ονειρευόµαστε, δεν είναι αυτό που οραµατιστήκαµε ως Αριστερά και ως κυβέρνηση κοινωνικής ανάγκης και σωτηρίας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Είναι δυστυχώς µόνον αυτό που µπορούµε. Κι όταν λέµε «αυτό
που µπορούµε», επ’ ουδενί δεν εννοούµε αυτό που µας επιτρέπεται, δηλαδή αυτό που µας επιτρέπουν. Αλίµονο αν µια δηµοκρατικά εκλεγµένη Κυβέρνηση, πρέπει να βάλει σε διαπραγµάτευση νοµοσχέδιο µε αυτονόητα µέτρα που θα τραβήξουν κάποιες χιλιάδες ανθρώπων, πολιτών αυτής της χώρας, απ’ τα παγκάκια, απ’ τις πλατείες και απ’ τους κάδους σκουπιδιών. Αλίµονο
αν δεν υπήρχαν αδιαπραγµάτευτα µέτρα που να αφορούν ανθρώπινες ζωές και εθνική αξιοπρέπεια. Αλίµονο αν δεν µπορούµε
µε αυτό το νοµοσχέδιο, να στείλουµε σε εχθρούς και φίλους µήνυµα ότι επιτέλους µπορεί και πρέπει να υπάρξει µια κρατική
ασπίδα προστασίας.
Στέλνουµε µήνυµα, λοιπόν, µε αυτό το νοµοσχέδιο –ή µάλλον
και µε αυτό, γιατί ακολουθούν κι άλλα- στέλνουµε µήνυµα σε εχθρούς και φίλους ότι το κέντρο της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης
και της Πάτρας, η κάθε γωνιά της πατρίδας, τελικά δεν θα γίνει
ή θα σταµατήσει να είναι σαν τα ευρωπαϊκά κέντρα, που τόσο
σας αρέσουν, µε χιλιάδες παρίες πεινασµένους και άστεγους,
αφηµένους στην τύχη τους.
Οι ανασφάλιστοι συµπολίτες µας, θα αποκτήσουν πρόσβαση
στις δοµές υγείας. Όχι άλλα νοικοκυριά χωρίς ηλεκτρικό ρεύµα,
όχι άλλα θανατηφόρα µαγκάλια, όχι άλλα πεινασµένα παιδιά, όχι
άλλες αυτοκτονίες. Ξέρουµε ότι εδώ µέσα µερικοί, πλήττουν
ακούγοντας για τη φτώχεια και µερικοί, δεν έχουν δει ποτέ κανένα νοικοκυριό χωρίς ρεύµα. Μερικοί, θεωρούν την επιδηµία
των αυτοκτονιών απόρροια ερωτικών απογοητεύσεων και µερικοί, όλα αυτά τα θεωρούν αφηρηµένες ιδέες.
Εµείς όχι! Όλα αυτά τα θεωρούµε ανθρωπιστική κρίση. Θα επιµείνουµε, λοιπόν, µε τέτοια νοµοσχέδια, θα επιχειρήσουµε
φραγµό στην κατηφόρα, θα αγνοήσουµε τους αριθµούς και θα
κοιτάζουµε τους ανθρώπους στα µάτια, θα βοηθήσουµε τους
ανήµπορούς, γιατί αυτός είναι ο δικός µας µονόδροµος. Γιατί
εκεί όπου οι άποροι και οι αδύναµοι αφήνονται στην τύχη τους,
εκεί όπου ο φτωχός γίνεται απόβλητος και ανήµπορο σκουπίδι,
εκεί όπου ο φιλελευθερισµός βολτάρει χέρι-χέρι µε το φασισµό
και ο ακραίος λόγος επενδύει πάνω στη συλλογική δυστυχία, εκεί
πρέπει να υπάρξει απάντηση. Θα τη δώσουµε. Η Βουλή των Ελλήνων οφείλει να είναι Βουλή όλων των Ελλήνων. Και αυτό θα
γίνει.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Ευχαριστούµε,
κυρία Κανελλοπούλου.
Τον λόγο έχει η κ. Αµµανατίδου. Θα ακολουθήσει η κ. Θελερίτη.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, βρισκόµαστε αυτές τις µέρες στη
Βουλή, για να αποφασίσουµε για ένα µείζον ζήτηµα. Για το πως
θα πάρουν ανάσα χιλιάδες οικογένειες, δεκάδες χιλιάδες συµπολίτες µας που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας, θύµατα
µιας ανθρωπιστικής κρίσης που προκάλεσε η φιλοµνηµονιακή
και άκρως νεοφιλελεύθερη πολιτική των προηγούµενων κυβερνήσεων. Γιατί αν δεν αποτελεί χρέος µας να µεριµνήσουµε για
τους ανθρώπους αυτούς, ποιος θα είναι ο ρόλος µας στο Κοινοβούλιο;
Άνεργοι συµπολίτες, που απέµειναν να προσπαθούν να κρατήσουν την αξιοπρέπειά τους. Για όλους αυτούς σήµερα –και η
συνάδελφος που κατέβηκε από το Βήµα, η Μαρία Κανελλοπούλου- οφείλουµε όλοι να σταθούµε στο ύψος των περιστάσεων.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Βεβαίως, δεν θα αναφερθώ σε όλο το εύρος του νοµοσχεδίου
ούτε στην αδιαπραγµάτευτη υποχρέωση όλων µας, φυσικά, να
το υπερψηφίσουµε, γιατί αυτό και το τεκµηρίωσαν οι Υπουργοί
και οι συνάδελφοι από τον ΣΥΡΙΖΑ και όχι µόνο αλλά και κάποιοι
άλλοι µε τον τρόπο τους. Συγκεκριµένα, θα εστιάσω στο Γ’ κεφάλαιο και στα άρθρα 29 και 30, που ρυθµίζουν δύο επείγοντα
ζητήµατα.
Τα τελευταία χρόνια η έναρξη της σχολικής χρονιάς, δυστυχώς, συνοδεύεται από τη συζήτηση για τη µεταφορά των µαθητών, κάτι που αποτελεί ένα από τα στοιχειώδη δικαιώµατα των
παιδιών και άρα θα έπρεπε να θεωρείται αυτονόητο.
Είµαι στο Κοινοβούλιο από το 2007. Κάθε χρόνο αντιµετωπίζουµε τα ίδια προβλήµατα. Ξεκινάει η σχολική χρονιά χωρίς µεταφορά µαθητών. Και αν στα αστικά κέντρα είναι κάτι εύκολο
-υπάρχει αστική συγκοινωνία-, στην περιφέρεια αυτό είναι φοβερά δύσκολο. Κάθε χρόνο έχουµε έναν, δύο, τρεις µήνες χωρίς
τα παιδιά να έχουν πρόσβαση στην παιδεία. Υπάρχει αναστάτωση στη µαθητική κοινότητα, στις οικογένειες, στην εκπαιδευτική κοινότητα. Κάθε χρόνο αντιµετωπίζουµε το ίδιο πράγµα και
µάλιστα, όχι µόνο στους µαθητές που πηγαίνουν στα σχολεία
στο διπλανό χωριό.
Εκεί που είναι το πιο τραγικό, είναι σε µαθητές µε αναπηρία.
Αυτό το λέω, γιατί στη Θεσσαλονίκη και στην κεντρική Μακεδονία, που ήταν και τα περισσότερα σωρευµένα προβλήµατα για
τη µεταφορά των µαθητών, γιατί κάποιοι τα προηγούµενα χρόνια
είχαν κάνει απευθείας αναθέσεις σε κάποιους ηµέτερους µε υπέρογκα ποσά.
Έχουµε µια περίπτωση του Ινστιτούτου Αναπτυξιακής Αποκατάστασης, που είναι στα Πεύκα και παίρνει παιδιά τα οποία µετακινούνται από την περιφέρεια της Θεσσαλονίκης, τα χωριά της
Θεσσαλονίκης, τα οποία κάνουν δυόµιση και τρεις ώρες να φθάσουν στο σχολείο, κάνουν δυο ώρες µάθηµα και άλλες δυόµιση
µε τρεις ώρες για να γυρίσουν στα χωριά τους πίσω.
Είναι παιδιά µε ειδικές ανάγκες, παιδιά µε αναπηρία, κάτι το
οποίο είναι τραγικό να το αντιµετωπίζουµε µ’ αυτόν τον τρόπο.
Επίσης, υπάρχουν και άλλα σχολεία που έχουν ιδιαιτερότητες,
όπως είναι τα µουσικά, τα καλλιτεχνικά, που επίσης και αυτά
παίρνουν παιδιά απ’ όλο το νοµό.
Έρχεται τώρα µία ρύθµιση όχι για να σταµατήσει τις παθογένειες αλλά γιατί δεν µπορεί να γίνει κάτι άλλο. Στις 28 Φλεβάρη,
δεν θα είχαµε µεταφορά µαθητών κι έτσι απλά το συγκεκριµένο
νοµοσχέδιο προσπαθεί να αντιµετωπίσει µε τις ρυθµίσεις του άρθρου 29 όλες τις παθογένειες του προηγούµενου συστήµατος,
για να ολοκληρωθεί οµαλά η φετινή χρονιά, έχοντας πάντα υπ’
όψιν ότι απαιτείται µια οριστική λύση στο ζήτηµα.
Με το εν λόγω άρθρο, ρυθµίζεται η παράταση µέχρι τη λήξη
του τρέχοντος σχολικού έτους 2014-2015 και προωθείται ο εξορθολογισµός των προϋποθέσεων, ενώ δεν θα υπερβαίνεται το συνολικό κόστος της περσινής χρονιάς.
Εξίσου σηµαντικές, όµως, είναι και οι ρυθµίσεις του άρθρου
30 για τις παροχές ασθενειών σε είδος, σε ανέργους, υποαπασχολούµενους και άλλες ασθενείς κοινωνικές οµάδες, γιατί εν
έτει 2015, δεν µπορεί να νοείται πολίτης χωρίς ιατροφαρµακευτική κάλυψη.
Ειδικά για την περίπτωση των αυτοαπασχολούµενων και των
ελεύθερων επαγγελµατιών, γνωρίζουµε όλοι τα προβλήµατα που
υπάρχουν µε τον Οργανισµό Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελµατιών που είναι πάρα πολύ σοβαρά και η Κυβέρνηση έχει αποφασίσει να τα αντιµετωπίσει, αρχής γενοµένης µε το επικείµενο
νοµοσχέδιο των εκατό δόσεων.
Στο παρόν άρθρο, µεταξύ άλλων, παρατείνεται για έναν ακόµη
χρόνο η ευνοϊκή ρύθµιση για την παροχή ιατροφαρµακευτικής
κάλυψης υπό προϋποθέσεις στα µέλη του ΟΑΕΕ και των οικογενειών τους που διέκοψαν την επαγγελµατική τους δραστηριότητα ή προέβησαν σε δήλωση αδράνειας εργασιών στις ΔΟΥ ή
συνεχίζουν την επαγγελµατική τους δραστηριότητα και δεν είναι
ασφαλισµένοι σ’ άλλο φορέα. Παράταση για ένα έτος προβλέπεται, µεταξύ άλλων, και στην καταβολή µηνιαίας σύνταξης από
τον ΟΓΑ και υγειονοµικής περίθαλψης στους ανασφάλιστους
υπερήλικες.
Σήµερα κάνουµε ένα πρώτο µεν αλλά πολύ σηµαντικό βήµα,
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προκειµένου να µπορέσουµε να εξασφαλίσουµε τα όσα θα
έπρεπε να θεωρούνται αυτονόητα, µια αξιοπρεπή ζωή σ’ όλους
τους πολίτες της χώρας. Κάποιοι τα είπαν «ψίχουλα». Άλλοι τα
χαρακτήρισαν ως µονοµερείς ενέργειες. Εµείς τα θεωρούµε
αδιαπραγµάτευτα και αυτή είναι µόνον η αρχή.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Κι εµείς ευχαριστούµε την κ. Αµµανατίδου.
Τον λόγο έχει η κ. Μαρία Θελετίρη και µετά ο κ. Κωνσταντίνος
Μπαργιώτας.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: O τελευταίος θα είναι;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Όχι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Ο προτελευταίος;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Θα σας ανακοινώσω αµέσως µετά.
Ορίστε, κυρία Θελερίτη, έχετε τον λόγο.
ΜΑΡΙΑ ΘΕΛΕΡΙΤΗ: Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, αυτό είναι
το πρώτο νοµοσχέδιο της νέας Κυβέρνησης, το οποίο θέτει ένα
πρώτο πλαίσιο για την κοινωνική αλληλεγγύη σε καιρό κρίσης.
Άµεσα µέτρα για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης ή,
διαφορετικά, της νεοφιλελεύθερης βαρβαρότητας. Είναι η
πρώτη φορά µετά από καιρό, που η Βουλή ψηφίζει ένα νόµο που
δεν περιέχει περικοπές και µειώσεις. Θα αναφερθώ συγκεκριµένα σε τέσσερα σηµεία.
Σηµείο πρώτο. Τι καλύπτει το σχέδιο νόµου και σε ποιο συνολικότερο πλαίσιο πολιτικών εντάσσεται; Αντιµετωπίζει άµεσα την
ανθρωπιστική κρίση µέσα από τη διασφάλιση βασικών δικαιωµάτων και αγαθών –στέγαση, σίτιση και ενέργεια- και φυσικά είναι
γεγονός ότι δεν µπορεί ούτε διατείνεται ότι θα υποκαταστήσει
την ένταξη στον κοινωνικό και οικονοµικό ιστό όσων είναι άνεργοι
ή όσων είναι επισφαλώς εργαζόµενοι και αυτό, γιατί συνδέεται
άµεσα µε µια συνολικότερη προσπάθεια για την παραγωγική
ανασυγκρότηση της χώρας.
Γι’ αυτόν τον λόγο, πάρα πολύ δίκαια εντάχθηκε στη συνολικότερη εθνική στρατηγική κοινωνικής ένταξης, η οποία προσανατολίζεται σε πολιτικές που καλύπτουν άτοµα και οικογένειες
που πλήττονται και βιώνουν φτώχεια και ως εκ τούτου, δηµιουργεί στρατηγικές και κοινωνικές επενδύσεις που στοχεύουν αφ’
ενός µεν στην κοινωνική ένταξη και αξιοπρεπή διαβίωση των οικογενειών και αφ’ ετέρου στην ενίσχυση των προοπτικών απασχόλησης και ένταξης στην αγορά εργασίας.
Εποµένως, το νοµοσχέδιο που τίθεται προς ψήφιση και ειδικότερα τα άρθρα από 1 έως 5 µε τα οποία προτείνονται µέτρα για
την κάλυψη βασικών αγαθών όπως είναι η ενέργεια, η στέγαση
και η σίτιση για άτοµα που διαβιούν σε συνθήκες ακραίες φτώχειας, λόγω των συνεπειών της λιτότητας και της οικονοµικής
κρίσης, είναι ένα από τα προγράµµατα αντιµετώπισης άµεσα της
ακραίας φτώχειας που υλοποιούνται και θα υλοποιηθούν από δηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς καθώς και από φορείς της κοινωνίας των πολιτών.
Σηµείο δεύτερο. Σε ό,τι αφορά την κριτική που έχει ασκηθεί
στην Κυβέρνηση για αυτό το σχέδιο, πρόκειται περί µικρού οικονοµικού πακέτου όπως ελέχθη ή εγκατάλειψη του προγράµµατος
Θεσσαλονίκης.
Εδώ υπάρχουν δύο σηµεία που πρέπει να τονίσουµε. Το πρώτο
σηµείο είναι ότι είµαστε σε οικονοµική ασφυξία και από το ευρωπαϊκό και το παγκόσµιο χρηµατοπιστωτικό, οικονοµικό και πολιτικό σύστηµα, ακριβώς επειδή έχουµε επιλέξει ένα εναλλακτικό
µοντέλο, έναν εναλλακτικό προσανατολισµό. Και όπως λέει η
ιστορία, όσο πιο αριστερή είναι µια κυβέρνηση, τόσο πιο ασφυκτικός είναι ο διεθνής και ο οικονοµικός της αποκλεισµός και άρα
λιγότερα τα κονδύλια που έχει να διανείµει. Άρα, αυτό το εύλογο
ερώτηµα όσοι κάνουν κριτική δεν φαίνεται να το απαντούν ούτε
να το πραγµατεύονται.
Το δεύτερο σηµείο που πρέπει να επισηµάνουµε είναι ότι µε
βάση τα προαναφερόµενα έχει σηµασία εποµένως να µην σκεφτούµε τα πόσα, δηλαδή το ύψος του πακέτου, αλλά το πώς θα
καταφέρουµε, παρά την οικονοµική ασφυξία, να διανείµουµε
αυτό το πακέτο, µε άλλα λόγια να αξιοποιήσουµε καλύτερα τους
πόρους, να ιεραρχήσουµε προτεραιότητες από τη µια και την
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ίδια στιγµή να δούµε πώς βιώνουµε µια πραγµατική κατάσταση
αποστέρησης πόρων και ιµπεριαλιστικής περικύκλωσης.
Το µόνο σίγουρο για τη δική µας σκοπιά είναι πως αυτός ο τρόπος δεν είναι πολιτικά ουδέτερος όπως συνέβη στο παρελθόν,
γιατί απαιτεί από την Κυβέρνηση να πετύχει την κοινωνική αναδιανοµή προς όφελος όλων των αδυνάτων µέσα από µια ριζοσπαστικοποίηση των µέσων που διαθέτουµε αλλά και των κοινωνικών υποκειµένων.
Σηµείο τρίτο: Αυτό το νοµοσχέδιο προβλέπει τη δυνατότητα
ενός οριζόντιου θεσµικού πλαισίου για την ανάθεση δράσεων σε
δηµόσιους φορείς και ιδιαίτερα αποκεντρωµένους, νοµικά πρόσωπα που ανήκουν στις περιφέρειες και στους δήµους.
Το θεσµικό αυτό πλαίσιο περιλαµβάνει µηχανισµούς διαβούλευσης, συντονισµού, παρακολούθησης και αξιολόγησης. Με
άλλα λόγια, εισάγει θεσµούς και µοντέλα που µπορούν να αξιοποιήσουν υφιστάµενους κοινωνικούς πόρους και γι’ αυτό ακριβώς έχει µεγάλη σηµασία να µιλήσουµε για µια διαµόρφωση
µόνιµων δικτύων οριζόντιας και κάθετης συνεργασίας µέσα από
συµπράξεις. Ιδιαίτερα στο τοπικό επίπεδο αυτές οι συµπράξεις
είναι απαραίτητες γιατί µπορεί να αξιοποιήσουν καλύτερα αυτούς τους πόρους και να εφαρµόσουν µοντέλα που να είναι πιο
αποτελεσµατικά.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η Πρόεδρος της Βουλής κ. ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ)
Ιδιαίτερα µέσω των συµπράξεων µπορούµε να αντιµετωπίσουµε διάφορα υποσυστήµατα εξουσίας που αναλαµβάνουν
δράση σε κάθε θύλακα της κοινωνικής ζωής απολαµβάνοντας
προνόµια και διακρίσεις, αυξάνουν το κόστος των παρεχόµενων
αγαθών και υπονοµεύουν θεµελιώδη δικαιώµατα των πολιτών.
Με άλλα λόγια, είναι απαραίτητες αυτές οι συµπράξεις, γιατί
αυτήν την περίοδο γνωρίζουµε πολύ καλά τον τρόπο µε τον
οποίο παρέχονται οι υπηρεσίες µέσα από δοµές της τοπικής αυτοδιοίκησης, δηλαδή πώς ασκεί κοινωνική πολιτική η τοπική αυτοδιοίκηση, χωρίς στελεχιακό δυναµικό, µε συρρίκνωση αυτών
των υπηρεσιών και άρα οι θεσµοί και οι µηχανισµοί στο τοπικό
επίπεδο και η καταγραφή των κοινωνικών αναγκών µέσω των
συµπράξεων είναι απαραίτητο στοιχείο για να υλοποιηθεί αυτό
το πρόγραµµα.
Τέλος θα κλείσω µε τον όρο «ακραία φτώχεια». Είναι γεγονός
πως δεν υπάρχει ο ορισµός της ακραίας φτώχειας έτσι όπως τον
εννοούµε γιατί υπάρχει ανάγκη να επαναπροσδιορίσουµε τον
ορισµό της ακραίας φτώχειας µε νέες εκτιµήσεις σχετικά µε την
έκταση, τις µορφές και την ένταση αυτής της νέας φτώχειας,
διότι αυτή προέρχεται από µνηµονιακές πολιτικές και περιόδους
βαριάς λιτότητας.
Άρα δεν µπορούµε να µιλάµε για ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα, όταν δεν έχουµε κανένα σύστηµα κοινωνικής προστασίας
και όταν ακριβώς αυτή η ακραία φτώχεια έχει πάρει άλλες µορφές. Άρα, η αντιµετώπισή της απαιτεί ένα πλέγµα πολιτικών κι
αυτό το νοµοσχέδιο είναι ένα από αυτά τα πλέγµατα πολιτικών
για να αντιµετωπιστεί η ακραία φτώχεια.
Τελειώνοντας, θα ήθελα να υπενθυµίσω ότι πάρα πολλές
φορές οµάδες του πληθυσµού σε συνθήκες ακραίας φτώχειας
δεν καλύπτονται επαρκώς από υφιστάµενα προγράµµατα που
εφαρµόζονται είτε από το Υπουργείο είτε από την τοπική αυτοδιοίκηση, ακριβώς γιατί η παροχή επιδοµάτων και άλλων παροχών δεν καλύπτουν άλλες ανάγκες των δικαιούχων, ούτε το ύψος
των παροχών περιορίζει τη σηµαντική έκταση, τον κίνδυνο αυτής
της φτώχειας, πόσω µάλλον όταν αυτή η λειτουργία των προγραµµάτων είναι εντελώς αποσπασµατική και δεν εξασφαλίζει
στοιχειώδη πρόσβαση των δικαιούχων σε ένα πακέτο βασικών
ποιοτικών υπηρεσιών.
Με άλλα λόγια, θα πρέπει να έχουµε αυτήν την περίοδο σταθερότητα των δοµών που υλοποιούν αυτό το πρόγραµµα, δικτύωση και αλλαγή του µοντέλου προσέγγισης της παροχής
υπηρεσιών, συµπληρωµατικότητα των προγραµµάτων και παρεµβάσεων που είναι αναγκαίες προϋποθέσεις για να αντιµετωπίσουµε την ακραία φτώχεια, ιδιαίτερα όταν προέρχεται µετά από
πέντε χρόνια πολιτικών λιτότητας.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ευχαριστούµε την κ.
Θελερίτη.
Η ώρα είναι 0.00’. Κανονικά, είχαµε πει ότι η συνεδρίαση θα
πήγαινε µέχρι τις 0.00’. Θέλω να προτείνω στο Σώµα τη διαδικασία που θα ακολουθήσουµε. Θα σας ενηµερώσω για τη διαδικασία που θα ακολουθήσουµε και θα δώσουµε το χρόνο, ούτως
ώστε να υπάρξει κανονική τοποθέτηση του Κοινοβουλίου και επί
της διαδικασίας.
Προτείνω να µιλήσουν ακόµη επτά οµιλητές. Σας διαβάζω από
τον κατάλογο τα ονόµατα: Είναι ο κ. Μπαργιώτας Κωνσταντίνος,
η κ. Βασιλική Κατριβάνου, η κ. Λιάνα Κανέλλη, η κ. Σία Αναγνωστοπούλου, ο κ. Γεώργιος Ψυχογιός, η κ. Χρυσούλα ΚατσαβριάΣιωροπούλου και ο κ. Βασίλειος Τσίρκας.
Νοµίζω ότι διάβασα επτά οµιλητές.
ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ: Όλοι ΣΥΡΙΖΑ είναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Όχι, δεν είναι όλοι ΣΥΡΙΖΑ.
Σε σχέση µε τη διαδικασία, θέλω να σας πω ότι ο λόγος που
το προτείνω είναι και για να δώσουµε τη δυνατότητα να γίνει
σωστά η διαδικασία.
Κατ’ αρχάς, θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ –όχι από ευγνωµοσύνη, αλλά από θεσµική υποχρέωση- τους Υπουργούς, οι
οποίοι ανταποκρίθηκαν στη χθεσινή παραίνεση από πλευράς
Προεδρείου να προσέλθουν εγκαίρως και να εξηγήσουν, οι τροπολογίες τις οποίες καταθέτουν, πώς υποστηρίζουν ότι θα πρέπει να εισαχθούν στο νοµοσχέδιο. Διότι, σύµφωνα µε όσα έχουµε
πει -και είναι δέσµευση δική µου από πλευράς Προεδρείου- τροπολογίες οι οποίες δεν ανταποκρίνονται στις συνταγµατικές προϋποθέσεις και στις προϋποθέσεις του Κανονισµού δεν θα γίνονται δεκτές. Δεν θα επαναληφθεί το φαινόµενο του Προεδρείου
που παριστάνει το αµήχανο και το ανίκανο να εφαρµόσει το Σύνταγµα και τον Κανονισµό.
Νοµίζω ότι από την προφορική ανάπτυξη των τροπολογιών
που έγινε προέκυψε ότι η συντριπτική πλειοψηφία πράγµατι υπάγεται σε εκείνες τις συνταγµατικές ρυθµίσεις και προϋποθέσεις
που επιτρέπουν τη συζήτηση και την ψήφισή τους. Ωστόσο,
υπήρξαν και κάποιες για τις οποίες διατυπώθηκε εν σπέρµατι
από κάποιες οµιλίες ότι µπορεί και να µην πληρούν τις συνταγµατικές προϋποθέσεις. Θα µπορούσε να υποστηριχθεί και αυτή
η άποψη.
Για τον λόγο αυτό και επειδή το Προεδρείο αυτό δεν πρόκειται
να αιφνιδιάσει, ούτε να κάνει «διαδικασίες ψεκάστε, σκουπίστε,
τελειώσαµε» και να βγούµε µε τροπολογίες οι οποίες απαλλάσσουν τραπεζίτες για ποινικές ευθύνες δανειοδότησης κοµµάτων
κοκ., εγκαίρως, λοιπόν, λέω ότι θα κλείσουµε τη διαδικασία σε
επτά οµιλητές.
Για τις τροπολογίες οι οποίες έχουν κατατεθεί εισηγούµαι να
δοθεί η δυνατότητα εάν υπάρχει αντίρρηση για οποιαδήποτε, ότι
δηλαδή δεν υπάγεται στην συνταγµατική πρόβλεψη, να διατυπωθεί η αντίρρηση και να γίνει δι’ εγέρσεως ψηφοφορία, όπως ακριβώς προβλέπει το Σύνταγµα και ο Κανονισµός.
Αυτή είναι η πρότασή µου. Θεωρώ ότι περιφρουρεί απολύτως
τη δηµοκρατική λειτουργία και έτσι θα προχωρήσουµε.
Επίσης, σας το λέω από τώρα, γιατί εδώ τίποτα δεν θα κρύβεται, θα γίνονται όλα φανερά και κατά τη διαδικασία, ότι κανονικά,
σύµφωνα µε τον Κανονισµό και το άρθρο 104, «εάν κατά τη συζήτηση προστεθούν νέα άρθρα ή γίνουν δεκτές τροπολογίες, η
ψήφιση τoυ συνόλου αναβάλλεται για να ενταχθoύν στο αρχικό
κείµενο τoυ νοµοσχεδίου ή της πρότασης νόµου τα άρθρα που
προστέθηκαν ή oι τροπολογίες που έγιναν δεκτές. H ένταξη των
νέων άρθρων και των τροπολογιών στο αρχικό κείµενο γίνεται
από τις αρµόδιες υπηρεσίες της Boυλής µε τη συνεργασία τoυ
αρµόδιου Υπουργού και την εποπτεία τoυ Προέδρου της Boυλής. To συναρµολογηµένο, σύµφωνα µε την προηγούµενη παράγραφο, κείµενο του νοµοσχεδίου ή της πρότασης νόµου
ψηφίζεται στο σύνoλό τoυ µετά την πάροδο είκοσι τεσσάρων
ωρών από τη διανοµή του στους Βουλευτές».
Εν προκειµένω έχω ενηµερωθεί από τις υπηρεσίες ότι είναι
έτοιµες για να γίνει η ψήφιση στο σύνολο µε την εισαγωγή των
τροπολογιών και την εξαγωγή όσων τυχόν µπορεί και να απορριφθούν ή, εάν δεν απορριφθούν, όλων.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Η πρότασή µου προς το Σώµα είναι να δεχθούµε να γίνει η ψήφιση στο σύνολο, γνωρίζοντας όµως ότι αυτό είναι µε απόφαση
της Βουλής και µε βάση τη διαδικασία που εδώ αποφασίζουµε.
Έχετε όλο το χρόνο για να τοποθετηθείτε επ’ αυτών. Σας εξήγησα τη διαδικασία. Νοµίζω ότι από τις τοποθετήσεις των Υπουργών προέκυψε ότι υπάρχει απόλυτο κατεπείγον σε σχέση µε
τροπολογίες και µε ρυθµίσεις του νοµοσχεδίου που επιβάλλουν
να δεχθούµε αυτήν την παρέκκλιση από τη ψήφιση στο σύνολο.
Θέλω να πω ότι στην προηγούµενη περίοδο αυτή η διάταξη
παραβιαζόταν σε κάθε, µα σε κάθε νοµοσχέδιο. Επειδή προσωπικά ήµουν από τους Βουλευτές που διαµαρτύρονταν για αυτήν
την παραβίαση, οφείλω να πω ποια διαδικασία θα ακολουθηθεί
και να θέσω στο Σώµα το να αποφασίσει.
Τώρα, τον λόγο έχει ο επόµενος οµιλητής, ο κ. Μπαργιώτας
Κωνσταντίνος.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Επί της διαδικασίας µπορώ
να έχω τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Στο τέλος.
Κύριε Μπαργιώτα, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ: Γιατί να µην µιλήσουν δέκα οµιλητές, κυρία Πρόεδρε; Επειδή δεν µπορεί το Προεδρείο να κρατήσει το χρόνο και αντί για πέντε λεπτά ο κάθε οµιλητής µιλάει δέκα
λεπτά, όλοι αυτοί οι άνθρωποι δεν θα µιλήσουν εδώ µέσα;
Το Προεδρείο ευθύνεται που αντί για πέντε λεπτά µιλάνε δέκα
και αναλωνόµαστε και σε πράγµατα που νοµίζω ότι δεν είναι του
παρόντος και της Αιθούσης. Αυτήν τη στιγµή τριάντα –σαράντα
συνάδελφοι δεν θα µιλήσουν.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Θέλετε να µην είναι
επτά και να είναι δέκα οι οµιλητές, για να είστε µέσα σε αυτούς
εσείς και η κ. Αντωνίου;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ: Δεν το λέω για να µιλήσω εγώ. Να
µιλήσουν όσοι πρέπει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Δεν έχω αντίρρηση.
Να µιλήσετε και εσείς.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ: Το Προεδρείο ευθύνεται για τη µη
σωστή τήρηση του χρόνου…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Να µιλήσετε και εσείς.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ: Δεν είναι να µιλήσω εγώ, αλλά γιατί
επτά και όχι δέκα;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Συγγνώµη, κύριε Γεωργαντά, αλλά δεν είστε στον κατάλογο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ας συµφωνήσουµε επί της
διαδικασίας πριν τη λήξη της διαδικασίας. Βοηθάει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Θα µιλήσουν οι Βουλευτές. Έχει ανέβει ο Βουλευτής στο Βήµα.
Παρακαλώ, κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Θα προσπαθήσω να τηρήσω
το χρόνο, γιατί ένα από τα πράγµατα που πραγµατικά µου κάνει
εντύπωση ως νέο Βουλευτή είναι ότι οι διαδικασίες στη Βουλή
των Ελλήνων δεν είναι ούτε στανταρισµένες ούτε δεδοµένες.
Ακόµα και τα απλά πράγµατα πρέπει να συζητηθούν.
Σήµερα ήταν για εµένα µια µεγάλη απογοήτευση, καθώς ήταν
µια πολύ δύσκολη µέρα.
Ειπώθηκαν και ακούστηκαν πράγµατα επί της διαδικασίας και
όχι µόνο, τα οποία θεωρούσα ότι είναι δεδοµένα και ότι οι διαδικασίες τρέχουν. Θέλω να παρατηρήσω ότι σε όλα τα συνέδρια
και µε την πιθανή εξαίρεση των νιάτων µου και των φοιτητικών
αµφιθεάτρων, οι χρόνοι τηρούνται ή γίνεται προσπάθεια να τηρηθούν. Όπως πολύ σωστά είπε και ο κ. Γεωργαντάς, είναι βαθύτατα αντιδηµοκρατική, κατά τη γνώµη µου, και όχι δηµοκρατική η ελαστικότητα του χρόνου. Σαράντα Βουλευτές δεν µίλησαν σήµερα, ακόµα περισσότεροι δεν µίλησαν µε την ελαστικότητα του χρόνου στη διάρκεια της συζήτησης των προγραµµατικών δηλώσεων. Θεωρώ ότι η παγίωση των διαδικασιών και η
τήρηση του χρόνου είναι προϋπόθεση για οµαλή δηµοκρατική
λειτουργία.
Θα περάσω στη συζήτηση του νοµοσχεδίου. Να αρχίσω µε
κάτι τετριµµένο. Όλοι ξέρετε την ιστορία που λέει ότι όταν χαρίζεις ένα ψάρι σε ένα φτωχό τρώει µία µέρα κι όταν τον µαθαίνεις
να ψαρεύει τρώει για πάντα. Το λέω αυτό, γιατί πραγµατικά µου
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δόθηκε η εντύπωση από πολλούς συναδέλφους της Συµπολίτευσης ότι υπάρχει µία σύγχυση -ακούγοντάς τους να πανηγυρίζουν
για την αριστερή πολιτική- µεταξύ της φιλανθρωπίας, που είναι
να τους χαρίζω το ψάρι, και της πολιτικής, που είναι µαθαίνω να
ψαρεύω.
Μην µε παρεξηγήσετε, δεν θεωρώ τη φιλανθρωπία ή τη χορήγηση βοηθηµάτων και αλληλεγγύης ασήµαντη ή ήσσονος σηµασίας. Προς Θεού, όµως, δεν θεωρώ ότι είναι πολιτική και µάλιστα
αριστερή πολιτική από µόνη της.
Άκουσα από άλλους συναδέλφους και πραγµατικά περιµένω
στη συνέχεια της Συνόδου να ακούσω για πολιτικές που χειραφετούν τις αδύνατες οµάδες, που δίνουν ευκαιρίες εργασίας χειραφέτησης, ίσες ευκαιρίες στις αδύνατες οµάδες του πληθυσµού, στις οµάδες που πάσχουν και υποφέρουν και πραγµατικά
θα τις περιµένω.
Κατά τα άλλα, για να µπω στο νοµοσχέδιο, όπως είχα πει και
στην επιτροπή, υπάρχει µία µεγάλη ασάφεια. Η κ. Φωτίου είπε
σήµερα ότι υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι µε τους οποίους µετριέται η φτώχεια και φαντάζοµαι πως είναι αλήθεια και τους
ξέρει όλους, αλλά απέφυγε µετά συνεπείας, σε αυτήν τη διαδικασία της εβδοµάδας που πέρασε, να µας πει µε ποιον τρόπο
µετράει το Υπουργείο και ο νοµοθέτης τη φτώχεια στο συγκεκριµένο νοµοσχέδιο, παραπέµποντας στο βαθύτατα προβληµατικό
κατ’ εµέ άρθρο 5, το οποίο προβλέπει ετεροχρονισµό -για να θυµηθούµε κάποιες παλιές λέξεις που ακούστηκαν σε αυτό το Κοινοβούλιο- στις ΚΥΑ. Δεν ξέρουµε ποιος, µε ποιον τρόπο και πότε
θα επωφεληθεί από τις χορηγίες που προβλέπουν τα προηγούµενα άρθρα. Θα το µάθουµε εν καιρώ και θα το µάθουµε από τις
εφηµερίδες γιατί δεν θα νοµοθετηθεί εδώ µέσα, θα γραφεί σε
µία ΚΥΑ. Ας ελπίσουµε τουλάχιστον ότι θα είναι αυτό που πρέπει
να είναι και θα µας δοθεί η ευκαιρία έστω να το συζητήσουµε εκ
των υστέρων.
Κύριοι συνάδελφοι, αυτό είναι το πρώτο νοµοσχέδιο της
«πρώτη φορά Αριστερά» Κυβέρνησης και πολύ φοβάµαι ότι από
αυτήν την άποψη το στίγµα του δεν είναι καλό. Ελπίζω να είναι
επειδή είναι το πρώτο και υπό το κράτος κάποιων εκτάκτων συνθηκών, οφείλω να αναγνωρίσω, αλλά το στίγµα του εµπεριέχει
όλα εκείνα τα κακά που χαρακτηρίζουν τις δηµόσιες λειτουργίες
της χώρας και όχι µόνο το Κοινοβούλιο:
Την ευκολία των πέντε πρώτων άρθρων που αφορούν τη φτώχεια -θα τα δούµε µετά- δηλώσεις, γενικότητες δηλαδή. Την προχειρότητα των αλλαγών στο δεύτερο κεφάλαιο που αφορά τη
διαφθορά, όπου παίρνουµε µικρά κοµµάτια των κύβων και τα
αναδιατάσσουµε µε ένα συγκεκριµένο τρόπο. Και παλαιοκοµµατισµός, δυστυχώς, στο τρίτο κεφάλαιο που αφορά τη λειτουργία
της Κυβέρνησης, µε διορισµούς αναπληρωτών Γενικών Γραµµατέων κι εκείνο το καινοφανές και πραγµατικά πάρα πολύ πρωτότυπο κεφάλαιο των εθελοντών µε οδοιπορικά, το οποίο εξακολουθώ να µην καταλαβαίνω γιατί και πώς µπήκε εκεί που µπήκε.
Τέλος, είναι και το κλασσικό ελληνικό φαινόµενο, τα «µπαλώµατα» που λέγονται τροπολογίες στη Βουλή και τα οποία µπαίνουν από πίσω, για να αντιµετωπίσουν προβλήµατα και γι’ αυτά
θα αφιερώσω τα τελευταία τριάντα δευτερόλεπτα και θα προσπαθήσω να τηρήσω το χρόνο.
Το µεν πρώτο έχει να κάνει µε το ασφαλιστικό όπου θα ψηφίσουµε κι εµείς τις κατ’ ανάγκη τροπολογίες που καλύπτουν τους
συµπολίτες µας που έχουν χάσει το ασφαλιστικό τους δικαίωµα,
µε την υπόµνηση ότι έτσι παγιώνεται µία κατάσταση η οποία και
άδικη είναι γι’ αυτούς που πληρώνουν και προβληµατική γι’ αυτούς που δεν µπορούν να πληρώσουν και εξαρτώνται από τροπολογίες. Θα ήταν καλό κάποια στιγµή να το δούµε συνολικά.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνοντας, αν έχω τριάντα δευτερόλεπτα, θα ήθελα να πω
ότι κακώς, κατά τη γνώµη µου, κόπηκαν και οι υπόλοιπες τροπολογίες για τα νοσοκοµεία που κατέβασε ο Υπουργός Υγείας, γιατί
πράγµατι τα νοσοκοµεία καταρρέουν. Καταρρέουν όχι µόνο
όµως από τη µνηµονιακή περικοπή των δαπανών, αλλά καταρρέουν και από µία χρόνια κακοδιοίκηση, η οποία οφείλεται κυρίως
στους κοµµατικούς διορισµούς και στις διοικήσεις των νοσοκοµείων. Εδώ είναι ένα στοίχηµα, διότι τα πρώτα σηµεία είναι αρ-
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νητικά, και θα περιµένουµε να το δούµε.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ευχαριστούµε και
εµείς τον κύριο συνάδελφο. Είδατε ότι παρά την εισαγωγή σας,
τελικά και εσείς παραβιάσατε το χρόνο.
Η επόµενη οµιλήτρια είναι η κ. Βασιλική Κατριβάνου. Ορίστε,
έχετε τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, κυρίες
Υπουργοί, κύριοι Υπουργοί, κυρία Πρόεδρε, θεωρώ πάρα πολύ
σηµαντικό ότι αυτή τη στιγµή συζητάµε και ψηφίζουµε το πρώτο
νοµοσχέδιο που φέρνει ο ΣΥΡΙΖΑ, που αφορά την ανθρωπιστική
κρίση και τη διαφθορά και το θεωρώ πάρα πολύ σηµαντικό και
συµβολικά και πολιτικά και επί της ουσίας. Είναι το πρώτο βήµα,
αλλά επί της ουσίας είναι επείγον να µη µείνουν άνθρωποι χωρίς
ρεύµα σε κατάσταση ακραίας φτώχειας.
Η ελληνική Κυβέρνηση µε αυτό το νοµοσχέδιο µε τρόπο ρητό,
σαφή και επίσηµο αναγνωρίζει την ανθρωπιστική κρίση και την
αγριότητά της, αναγνωρίζει ότι η πολιτική των µνηµονίων και της
λιτότητας την παρήγαγε και συγχρόνως λέει ότι τα θύµατα των
µνηµονίων και της κρίσης δεν είναι υπεύθυνα για την καταστροφή και την κατάντια στην οποία βρίσκονται, αλλά υπεύθυνοι
είναι αυτή η πολιτική και χρειάζονται δίκτυα αλληλεγγύης και δίκτυα στήριξης που αποκαθιστούν την κοινωνική συνοχή και γι’
αυτό έρχεται η Κυβέρνηση να προωθήσει αυτήν την κατεύθυνση.
Μαζί µε αυτό το νοµοσχέδιο που το συζητάµε, έχει µεσολαβήσει ένα εξίσου σηµαντικό γεγονός και αυτό είναι οι δηλώσεις του
εκπροσώπου της Κοµισιόν, καθώς και του Προέδρου του Eurogroup ότι δεν µπορούµε να κάνουµε µονοµερείς ενέργειες. Δηλαδή γίνεται µία παρέµβαση που επί της ουσίας αµφισβητεί τη
δυνατότητα της Κυβέρνησης να ασκεί πολιτική και τη δυνατότητα της Βουλής να νοµοθετεί. Είναι µία αντίληψη αντιδηµοκρατική, που αµφισβητεί την ουσία της δηµοκρατίας, της πολιτικής,
της εθνικής κυριαρχίας και βάζει στη θέση της την κηδεµονία.
Νοµίζω ότι σε αυτό το σηµείο και βλέπουµε πόσο σηµαντικό
είναι αυτό το νοµοσχέδιο, που κάποιοι το ονοµατίζουν ότι «είναι
για ψίχουλα» ή «µία τρύπα στο νερό», αλλά βλέπουµε και το ζήτηµα της δηµοκρατίας, όπως µπαίνει, και εθνικής κυριαρχίας και
εκεί ζητάµε ξεκάθαρη τοποθέτηση από όλα τα κόµµατα, πώς τοποθετούνται απέναντι στις δηλώσεις και στην παρέµβαση Κοστέλο και Ντάϊσελµπλουµ, καθαρά. Βλέπουµε ότι τα δίπολα
έρχονται και επανέρχονται, που είναι από τη µια, δηµοκρατία, αλληλεγγύη και κοινωνική αλληλεγγύη και από την άλλη λιτότητα
και αυταρχισµός.
Σε αυτό, λοιπόν, το δίπολο, που από τη µια έχουµε την ανθρωπιστική κρίση, την αλληλεγγύη και τη δηµοκρατία είναι καλό να
υπάρχουν ευρύτερες συγκλίσεις παρ’ όλες τις διαφορές στην
οπτική. Και µε αυτήν την έννοια είναι θετικό το ότι και η Νέα Δηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, που έχουν κινηθεί πολύ διαφορετικά όλη
την προηγούµενη περίοδο και αρνούνταν και την ανθρωπιστική
κρίση όπως την αναγνωρίζουµε και παρότι υπεκφεύγουν, δίνουν
θετική ψήφο.
Όµως, στα ίδια πλαίσια δεν µπορώ να πω και το ίδιο για την
ψήφο της Χρυσής Αυγής. Δεν µπορεί η Χρυσή Αυγή, αυτό το
κόµµα, η εγκληµατική οργάνωση, η οποία έχει χρησιµοποιήσει
το έδαφος της ανθρωπιστικής κρίσης για να αναπτύξει όλο το
µίσος, το ρατσισµό, τη µισαλλοδοξία, τον αγριανθρωπισµό, να
το χρησιµοποιεί τώρα και να µας το παίζει φιλάνθρωπη και αντιµνηµονιακή, για να ξεπλυθεί στη συνείδηση της ελληνικής δηµοκρατίας. Δεν µπορεί να γίνεται αυτό. Δεν µπορεί να ξεχνάµε τόσο
γρήγορα εικόνες, τα πογκρόµ που γίνονταν ενάντια στους ξένους και όπου πρωτοστατούσαν εδώ οι Βουλευτές της Χρυσής
Αυγής και τα στελέχη της, το ότι ζητάγανε τον αριθµό των βρεφών στους βρεφικούς σταθµούς, το ότι έµπαιναν στα νοσοκοµεία και ήθελαν να δουν ποιες είναι οι νοσοκόµες που ήταν αλλοδαπές, το ότι σπέρνανε τη βία στους δρόµους και φοβόντουσαν οι άνθρωποι να περπατήσουν, το ότι κτυπούσαν µετανάστες,
αντιφασίστες, αριστερούς, γκέι, Ροµά, το ότι έβαζαν τους φτωχούς να µακελεύονται και κτυπούσαν έτσι τους µετανάστες.
Όλα αυτά -µε την ηγεσία της Χρυσής Αυγής που κάθεται εκείδεν µπορούµε να τα ξεχάσουµε και ούτε µπορούν να ξεπλυθούν
εδώ και τώρα, επειδή ψηφίζουν αυτό το νοµοσχέδιο για την αν-
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θρωπιστική κρίση. Διότι η δική µας παρέµβαση έχει την κατεύθυνση της αλληλεγγύης, της ανθρωπιάς, της ισότητας, εκεί που
χωράνε όλοι, ενάντια στο νεοναζισµό, στη µισαλλοδοξία, στο ρατσισµό, για τον οποίο µόλις πρόσφατα βγήκαν στην τηλεόραση
και µίλησαν, και είναι σε εντελώς αντίθετη κατεύθυνση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ζητώ, επειδή τώρα υπάρχει µια
ευπρέπεια και ένα τάχα µου δήθεν στον λόγο, να µην ξεχάσουµε
και να µην ξεπλυθούν έτσι εύκολα, για την ελληνική δηµοκρατία,
για το µέλλον µας και για να προβάλλουµε ένα πρόσωπο δήθεν
αντιµνηµονιακό και φιλανθρωπικό.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει η κ. Λιάνα Κανέλλη.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Όταν έχει υπάρξει πολύ µεγάλη διάρκεια στη συνεδρίαση και
έχουν µιλήσει πολλοί και έχουν ακουστεί πολλά, αυτοί που µιλάνε
στο τέλος έχουν την προνοµιακή θέση να µπορούν να σχολιάσουν ελεύθερα όλους τους προλαλήσαντες και ειδικά στο βουλευτικό επίπεδο, χωρίς τη δυνατότητα δευτερολογίας από το
Βουλευτή.
Επειδή αυτή η διαδικασία πολύ συχνά εδώ γίνεται selfie, θα
αποφύγω τον πειρασµό και θα αποποιηθώ το προνόµιο να σχολιάσω στο επίπεδο των προσώπων, στο επίπεδο των ατόµων, θέλοντας να σας ζητήσω να θυµηθούµε τον άνθρωπο ο οποίος
αρνήθηκε να γίνει Βουλευτής στις δόξες του, αρνήθηκε να γίνει
και ακαδηµαϊκός -πέρασε η ηµεροµηνία- και µόνο µε τα δικά του
λόγια θα µιλήσω σήµερα.
Ο Οδυσσέας Ελύτης πέρασε στην αθανασία το 1996, στις 18
του Μάρτη. Και αν ήθελα να κρατήσω τα λόγια του, έχω την εντύπωση ότι µπορούν να πουν τόσα πολλά όσα να µην µας επιτρέπουν να ξεχνάµε. Διότι υπάρχει µια αλήθεια. Μπορείς να
µιλήσεις για τον Ελύτη και για τον ήλιο του. Να βρεις ρωµιοσύνη
στη σβάστικα αποκλείεται. Δεν υπάρχει ρωµιοσύνη στη σβάστικα, ούτε ως πολιτισµικό προϊόν.
Κινηθήκαµε ως διαδικασία δυτικά της λύπης, την ώρα που
φεύγει ο Πρωθυπουργός να πάει να διαπραγµατευτεί. Πού; Στη
Δύση, στην οποία ανήκουµε πάση θυσία, παντί τρόπω, παντί νοµίσµατι και τελικά, µε κάθε τίµηµα. Γι’ αυτό το τίµηµα είµαστε
εδώ τώρα.
Ναι, είναι ψίχουλα το νοµοσχέδιο. Δεν υπάρχει αµφιβολία ότι
είναι ψίχουλα το νοµοσχέδιο. Και είναι ψίχουλα το νοµοσχέδιο,
γιατί, όπως λέει ο ποιητής -από το σηµατολόγιο τα πήρα, αλλιώς
είναι απέραντος, επειδή εδώ πέρα ακούσαµε σήµα ο ένας, σήµα
ο άλλος, σήµα παραπέρα, όλο σήµατα εκπέµπονται, εξέπεµψε
σήµατα ο Πρωθυπουργός, σήµατα οι άλλοι, σήµατα από εδώ,
σήµατα από εκεί, χαθήκαµε- και το λέει πολύ καλά: «Όταν η συµφορά συµφέρει, λογάριαζέ την για πόρνη».
Όταν, λοιπόν, συµφέρει η συµφορά κάποιον -και η φτώχεια
είναι συµφορά- πρέπει να βρούµε ποιον συµφέρει. Δεν µπορούµε
να το βαφτίσουµε ιδεολογηµατικά µε κανέναν άλλο τρόπο. Δεν
εφευρέθηκε άλλη λέξη. Καπιταλισµός λέγεται. Κάπιταλ είναι και
το κεφάλι, δεν είναι µόνο το κεφάλαιο.
Δεν γίνεται να του βάλουµε άλλους όρους. Ανθρωπιστική
κρίση µπορεί να προκαλέσει και ένας σεισµός. Ανθρωπιστική
κρίση µπορεί να προκαλέσει και ένα τσουνάµι. Ανθρωπιστική
κρίση µπορεί να προκαλέσει και µια ξηρασία.
Το βρήκαν οι νεοφιλελεύθεροι και χρησιµοποιούν ως όρο την
ανθρωπιστική κρίση, για να φτιάξουν εκείνα τα συστήµατα, να
αντιµετωπίσουν τα πράγµατα όπως θέλουν.
Επιµένει το ΚΚΕ ότι είναι ψίχουλα. Και έχει δίκιο που επιµένει
ότι είναι ψίχουλα. Έρχεται κι ο ποιητής και επιβεβαιώνει, αγαπητοί συνάδελφοι: «Δυστυχώς και η γη µε τα δικά µας έξοδα γυρίζει».
Δεν θα βάλω βάθη στην ψυχή, ψυχή βαθιά, ψυχή ρηχή. Δεν θα
το κάνω σήµερα. Δεν θα το κάνω από την ώρα που έχουν µιλήσει
οι «µαύροι». Κι έχουµε µιλήσει πολύ για τους «µαύρους», όχι στο
χρώµα του δέρµατος, στο χρώµα της ιδεολογίας. Κι ο ποιητής
το λέει καλύτερα απ’ όλους και διευκρινίζει και αυτήν που χτίζετε
εντός, εκτός Κοινοβουλίου, ως προετοιµασία της υπερασπιστι-
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κής σας γραµµής για την επικείµενη δίκη. Γιατί αυτό κάνετε και
τίποτα άλλο και µε αυτόν τον τρόπο χρησιµοποιείτε το Κοινοβούλιο, όπως το έχετε προαναγγείλει. Και είναι γκεµπελική τακτική
και είναι παµπάλαιη. Ο ποιητής σάς απαντάει µε τέτοιο τρόπο
που δεν µπορείτε να τον αντικρύσετε. Θα στραβωθείτε από τον
«ήλιο» του: «Από φυσικού της η µαυρίλα πρέπει να είναι και κλεπταποδόχος». Και σε αυτό απαντάει ακόµα και στο Παλέρµο,
ακόµα και στην εγκληµατική οργάνωση, έχει, δεν έχει κέρδη,
γιατί έχετε κι άλλο τρόπο να βγάλετε κέρδη.
Δεν ξέρω αν θα πληρώσουµε µε αέρα, αλλά ο Ελύτης λέει ότι
«όταν ακούς αέρα, είναι η γαλήνη που βρικολάκιασε». Κι όταν µιλάτε για «κατεπείγον», πιο κατεπείγον πράγµα από τη φτώχεια
δεν υπάρχει! Η φτώχεια συνεπάγεται κέρδη για κάποιους. Ιδίως
για αυτούς που φωνάζαν «να καεί, να καεί το µπορντέλο η Βουλή», για να το συνδέσω µε την πόρνη, τη συµφορά.
Δεν µπορείτε να πείσετε µε το πρώτο νοµοσχέδιο της Κυβέρνησης ότι η «πλατεία των αγανακτισµένων» έγινε «πλατεία ενθουσιασµένων»! Δεν γίνεται να το κάνετε. Και αυτό δεν µπορεί να
γίνει µε ψίχουλα.
Για να κλείσω µε µια κουβέντα. Μιλήσαµε για τάξη, µιλήσαµε
για τρόπο µε τον οποίο λειτουργούν τα πράγµατα. Κρατήστε το
και Δυτικά και Ανατολικά και Βόρεια και Νότια της λύπης. Όταν
ακούς «τάξη», ανθρώπινο κρέας µυρίζει. Και αυτό δεν αντιµετωπίζεται µε διαδικασίες σαν κι αυτήν που ακολουθήσαµε σήµερα.
Όχι γιατί δεν ήταν πλατιά. Όχι γιατί δεν έδωσε χρόνο. Στο κάτωκάτω της γραφής «δίνε δωρεάν το χρόνο, αν θες, να σου µείνει
λίγη αξιοπρέπεια», είπε ο ποιητής.
Από χρόνο, λοιπόν, είχαµε. Αξιοπρέπεια είχαµε. Αν προσδώσαµε αξιοπρέπεια στις τοποθετήσεις µας, αυτό θα το δείξει το
κατεπείγον των λαϊκών αναγκών. Και αυτό το κατεπείγον εδώ
µέσα σήµερα, δεν το χειριστήκαµε όπως θα έπρεπε να το είχαµε
χειριστεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
Γιατί µένοντας µέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, µε οποιονδήποτε όρο, µε οποιονδήποτε Κοστέλο, µε οποιαδήποτε Μέρκελ,
µε οποιονδήποτε απ’ αυτούς µε τους οποίους διαπραγµατεύεστε, ενίοτε και ανερυθριάστως και στο παρελθόν και τώρα, πρέπει να παραδεχθείτε ένα πράγµα: Δεν είναι ούτε φιλανθρωπικό
σωµατείο ούτε τίποτα! Είναι µία Ένωση µονοπωλιακών συµφερόντων και δεν υποφέρει µόνο ο ελληνικός λαός. Υποφέρουν οι
εργατικές τάξεις ολόκληρης της Ευρώπης και κερδίζουν τα µάλα
οι αστικές τάξεις που διαφεντεύουν τις διαπραγµατεύσεις.
Κατ’ αυτήν την έννοια, εµείς ό,τι είναι να ψηφίσουµε θα το ψηφίσουµε, έχοντας συναίσθηση ότι δεν µπορείς να ταΐσεις λαό
που παράγει τα πάντα µε όσα ψίχουλα τρώει ένα απλό σπουργίτι,εκτός κι αν δεν τον θέλεις ψηλά στην κορυφή των βουνών να
αγναντεύει τις ανάγκες του και να τις φροντίζει ο ίδιος, παράγοντας τον πλούτο του.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ευχαριστούµε την κ.
Κανέλλη.
Τον λόγο έχει η κ. Αθανασία Αναγνωστοπούλου.
ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΣΙΑ) ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κυρίες και κύριοι
Βουλευτές, όταν µιλάει κανείς στο τέλος, έχει το προνόµιο να
έχει ακούσει όλους τους άλλους και, βέβαια, το µειονέκτηµα να
έχουν ειπωθεί πάρα πολλά απ’ αυτά που ήθελε να πει και ο ίδιος.
Εγώ θα ξεκινήσω λέγοντας ότι το πρώτο αυτό νοµοσχέδιο που
έρχεται από την Κυβέρνηση µε κορµό ένα αριστερό κόµµα,
αφορά την ανθρωπιστική κρίση και αυτό έχει µεγάλη συµβολική
αλλά και πραγµατική σηµασία.
Για την πραγµατική σηµασία µίλησαν πολλοί και πολλές. Εγώ
θα µιλήσω λίγο για τη συµβολική σηµασία αυτού του πρώτου νοµοσχεδίου.
Μετά από σχεδόν διακόσια χρόνια από την ίδρυση του ελληνικού κράτους, ενός από τα παλαιότερα έθνη-κράτη της ευρωπαϊκής ηπείρου, ερχόµαστε εν έτει 2015 να µιλήσουµε για την
ανθρωπιστική κρίση. Αυτό σηµαίνει ότι υπάρχει ένα µεγάλο γιατί,
που δεν πρέπει να το ξεχάσουµε. Γιατί εν έτει 2015 αυτό το παλαιό έθνος-κράτος υποχρεώνεται να συζητάει γι’ αυτό το θέµα;
Γιατί η Αριστερή Κυβέρνηση φέρνει αυτό το θέµα ως πρώτιστο;
Θεωρώ, γιατί έρχεται να υπενθυµίσει το καταστατικό, το συγκροτητικό στοιχείο αυτού του κράτους, που ήταν η εξασφάλιση

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΙΓ’ - 18 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 (ΑΠΟΓΕΥΜΑ)

της ζωής, της τιµής και της περιουσίας των ανθρώπων αυτού του
τόπου. Με αυτήν την έννοια θέλω να πω ότι ξαναυπενθυµίζεται
µε αυτό το νοµοσχέδιο τι σηµαίνει πολίτης και ότι ο πολίτης έχει
δικαιώµατα. Και αυτά τα δικαιώµατα είναι: Το δικαίωµα στη τροφή, στη στέγη, στη τιµή του δηλαδή, την ίδια. Χωρίς αυτά τα δικαιώµατα –τα οποία δεν είναι προνόµια για τους λίγους- δεν µπορεί να υπάρξει δηµοκρατικό κράτος.
Άρα, λοιπόν, αυτή η Κυβέρνηση µε αυτό το νοµοσχέδιο υπενθυµίζει, κατ’ αρχάς, και ξαναδιεκδικεί αυτό το οποίο χάσαµε τα
τελευταία χρόνια και για το οποίο κάποιοι είναι υπεύθυνοι. Είναι
υπεύθυνοι και για το πώς φτάσαµε στην οικονοµική κρίση και στη
συνέχεια στην ανθρωπιστική.
Το δεύτερο που έρχεται να κάνει αυτό το νοµοσχέδιο, είναι να
υπενθυµίσει και να ξαναδιεκδικήσει αυτό που ήταν στον καταστατικό χάρτη της ίδιας της Ευρώπης από τη Γαλλική Επανάσταση µέχρι τα τελευταία χρόνια, να βάλει δηλαδή τον ανθρωπισµό ως όριο στην οικονοµία.
Αυτό το νοµοσχέδιο για την ανθρωπιστική κρίση πολλοί και
πολλές από την αντιπολίτευση το θεωρήσατε «ψίχουλα», το θεωρήσατε τίποτα και µάλιστα ειπώθηκε από την εκπρόσωπο του
κόµµατος Το Ποτάµι ότι δεν κάνει τίποτα άλλο παρά να ενισχύσει
τις πελατειακές σχέσεις. Εγώ θα έλεγα ότι µόνο µε τον τίτλο
«Εθνική στρατηγική για την κοινωνική ενσωµάτωση» επανέρχονται µερικά πάρα πολύ σηµαντικά πράγµατα που τείνουµε να τα
ξεχάσουµε.
Με αυτό το νοµοσχέδιο υπενθυµίζουµε σε αυτήν την Ευρώπη
σε αυτήν την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και στη χώρα µας τι σηµαίνει νεοφιλελευθερισµός και τι σηµαίνει µια αντίπαλη δύναµη
στο νεοφιλελευθερισµό. Και αντίπαλη δύναµη στο νεοφιλελευθερισµό είναι να επαναφέρουµε µέσω ενός τέτοιου νοµοσχεδίου
τις βασικές αξίες του Διαφωτισµού.
Και εδώ θα διαφωνήσω µε το ΚΚΕ ότι δεν µπορούµε να έχουµε
προοπτική για τον σοσιαλισµό, εάν δεν έχουµε εκκίνηση από εκεί
που η Αριστερά ξεκίνησε, από το πλαίσιο που ξεκίνησε. Και αυτό
ήταν ο Διαφωτισµός, για να πάµε ένα βήµα παραπέρα.
Επειδή ο χρόνος τρέχει, θα ήθελα να πω ένα πράγµα: Δεν θα
πρέπει να δώσουµε κανένα συγχωροχάρτι στη Χρυσή Αυγή και
αυτή η Βουλή δεν πρέπει να το ξεχάσει, γιατί επίκειται και η δίκη
της. Μέσα στο νοµοσχέδιο υπάρχει πρόβλεψη και για τους µετανάστες και αυτό πρέπει να το υπερτονίζουµε. Η ανθρωπιστική
κρίση και η αντιµετώπισή της δεν αφορά µόνο όσους είναι στο
αίµα Έλληνες, αλλά όσους, όπως έλεγαν τα πρώτα επαναστατικά Συντάγµατα, για να τα θυµηθούµε, έρχονται να συναγωνιστούν, να αγωνιστούν µαζί µας εδώ, σε αυτόν τον τόπο. Και αυτοί
είναι και οι µετανάστες.
Ένα τελευταίο σηµείο που το είπανε κάποιοι προηγούµενοι
οµιλητές για τις µονοµερείς ενέργειες κ.λπ..
Πρέπει να είναι ξεκάθαρη η θέση αυτής της Βουλής σε σχέση
µε τις παρεµβάσεις για θέµατα που ήδη έχουν τεθεί στις µεταρρυθµίσεις που κατέθεσε αυτή η Κυβέρνηση. Αναφέροµαι στη
χθεσινή παρέµβαση, την τόσο βίαιη και από τον Κοστέλο και από
τον Ντάισελµπλουµ. Πρέπει να µας πούνε πάρα πολλά. Εγώ δεν
θα µείνω µόνο στο θέµα της εθνικής κυριαρχίας. Θα µείνω και
θα τονίσω κάτι άλλο. Σε όλα αυτά υπάρχει ένα σοβαρό υπονοούµενο: ότι σε αυτήν την Ευρώπη για πρώτη φορά µια κυβέρνηση συνδυάζει δύο πράγµατα, το δρόµο µε τους θεσµούς.
Ξαναθυµίζει σε αυτήν την Ευρώπη ότι δηµοκρατία χωρίς διάλογο
ανάµεσα στα κοινωνικά αιτήµατα και στους θεσµούς δεν µπορεί
να υπάρξει.
Γι’ αυτό θεωρώ ότι το νοµοσχέδιο είναι πάρα πολύ σηµαντικό,
και το πρώτο του σκέλος και το δεύτερο στο οποίο δεν πρόλαβα
να αναφερθώ. Γιατί ειδικά το δεύτερο σκέλος του εξορθολογίζει
τον έλεγχο που πρέπει να έχει το κράτος, για να µπορέσει να νικήσει τη διαφθορά, έναν, δηλαδή, εξορθολογισµένο συγκεντρωτισµό που ήταν από τα βασικά στοιχεία του Διαφωτισµού.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ευχαριστούµε την κ.
Αναγνωστοπούλου και ιδίως για την ιστορική αναφορά µε βάση
και την ιδιότητά της.
Να µην αντισταθώ και εγώ στον πειρασµό να κάνω µια συνταγ-

827

µατική αναφορά. Το Σύνταγµα της Τροιζήνας, λοιπόν, προέβλεπε
ότι των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και της προστασίας του Συντάγµατος απολαµβάνουν όλοι όσοι βρίσκονται στην επικράτεια.
Και δεν µπορώ να µην θυµηθώ ότι όταν τα θέταµε κάποιοι στα
µέσα ενηµέρωσης, που σήµερα δίνουν δηµοκρατικό ρεσιτάλ, κόπτονταν για τη θεσµοθέτηση αυτών των εκτρωµατικών κέντρων
κράτησης που είναι στρατόπεδα συγκέντρωσης. Και τα έφεραν
κυβερνήσεις της προηγούµενης πενταετίας.
Ζητώ συγγνώµη γι’ αυτήν την προσωπική παρέκβαση, αλλά αισθάνθηκα την ανάγκη να συµπληρώσω.
Τον λόγο έχει η κ. Φωτίου για κάποια νοµοτεχνική βελτίωση.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Δεν θα σας κουράσω άλλο πια απόψε. Νοµίζω ότι τώρα θα σας µοιραστεί όλο το σώµα ως έχει.
Απλώς να σας σηµειώσω ότι η τροπολογία 17 παραµένει ως έχει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Να διευκρινίσω, πριν
δώσω τον λόγο στον επόµενο οµιλητή, ότι για πρώτη φορά θα
τηρήσουµε αυτό που λέει ο Κανονισµός και θα διανεµηθεί σε
όλους τους Βουλευτές αυτό που έχουν ετοιµάσει οι υπηρεσίες
µε όλες τις τροπολογίες και τις νοµοτεχνικές βελτιώσεις. Θα
έχετε, δηλαδή, όλοι µπροστά σας αυτό που ψηφίζετε και βέβαια
θα υπάρχει και η δυνατότητα αν υπάρχει οποιαδήποτε αντίρρηση
να εκφραστεί.
Τον λόγο έχει ο κ. Ψυχογιός.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν αναφερθώ στο περιεχόµενο των άρθρων του παρόντος νοµοσχεδίου, θα ήθελα να επισηµάνω δύο σηµεία τα οποία προέκυψαν από την παρέµβαση
του Πρωθυπουργού κατά τη διαδικασία συζήτησης του παρόντος.
Πρώτον, το γεγονός ότι η Ευρώπη και οι θεσµοί που την απαρτίζουν θα πρέπει να σέβονται και να εγγυώνται την ισότιµη θέση
της Ελλάδας στο ευρωπαϊκό οικοδόµηµα, όπου ένα κράτοςµέλος δεν έχει µόνο υποχρεώσεις, αλλά και δικαιώµατα. Στο
πλαίσιο αυτό η ανάσχεση της ανθρωπιστικής κρίσης στην Ελλάδα, η οποία τέθηκε ως προτεραιότητα από την ελληνική Κυβέρνηση, αποτελεί στοιχειώδες καθήκον µιας ευνοµούµενης
πολιτείας που λειτουργεί στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Σε αντίθεση µε τα παραπάνω, οι συνέπειες της κρίσης η οποία
περιλαµβάνει όλο και µεγαλύτερες οµάδες της κοινωνίας εκλαµβάνονταν από την προηγούµενη κυβέρνηση ως παράπλευρες
απώλειες ενός αδιέξοδου και απάνθρωπου προγράµµατος.
Δεύτερον, το γεγονός ότι η Κυβέρνηση προχωρεί κανονικά
στην κατάθεση των νοµοσχεδίων που εξειδικεύουν το πρόγραµµα και τις προεκλογικές της δεσµεύσεις, παρά τις απειλές
και τις παρεµβάσεις στα εσωτερικά της χώρας από αξιωµατούχους ευρωπαϊκών οργάνων.
Με το παρόν και τα επερχόµενα νοµοσχέδια στόχος είναι αφ’
ενός η ανακούφιση εκείνων των κοινωνικών στρωµάτων που
πλήττονται περισσότερο από την οικονοµική κρίση και αφ’ ετέρου η απονοµή κοινωνικής δικαιοσύνης ως προς την κατανοµή
φορολογικών και άλλων βαρών.
Επί των άρθρων τώρα. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα
να εστιάσω σε συγκεκριµένα άρθρα από το σύνολο του νοµοσχεδίου.
Κατ’ αρχάς, βάσει της διατύπωσης, του περιεχοµένου και των
διευκρινίσεων του Υπουργού Επικρατείας κατά της Διαφθοράς
κ. Παναγιώτη Νικολούδη, προκύπτουν τα εξής:
Ως προς το άρθρο 7 του παρόντος, που αφορά τη Γενική
Γραµµατεία για την Καταπολέµηση της Διαφθοράς, προσδίδεται
ένας επιχειρησιακός χαρακτήρας στη λειτουργία και τη δράση
της. Μάλιστα, µε την παράγραφο δ’ του ως άνω άρθρου, υπ’
αριθµόν 7, αίρονται συγκρούσεις και ζητήµατα επικαλύψεων αρµοδιοτήτων µεταξύ υπηρεσιών και φορέων που εµπλέκονται στην
καταπολέµηση της διαφθοράς.
Σύµφωνα µε τη σχετική καθοριστική διευκρίνιση του Υπουργού, δεν υπάρχει καµµία σύγκρουση καθηκόντων µεταξύ των
υπηρεσιών ή φορέων του εν λόγω άρθρου και των εισαγγελικών
αρχών. Αντιθέτως, στόχος είναι η υπέρβαση γραφειοκρατικών
και διοικητικών δυσκολιών που προκύπτουν στο συντονισµό και
την αποτελεσµατικότητα του κρατικού µηχανισµού προς αυτήν
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την κατεύθυνση.
Στην ίδια κατεύθυνση κινείται και η διάταξη του άρθρου 10, η
οποία και µε τις αναγκαίες νοµοτεχνικές βελτιώσεις που έγιναν
από τον αρµόδιο Υπουργό αποδίδει ξεκάθαρο χαρακτήρα στην
εφαρµογή προγραµµάτων συντονισµένης δράσης κατά της διαφθοράς από τη Γενική Γραµµατεία.
Οµοίως, το άρθρο 12 του παρόντος αποσκοπεί στον καλύτερο
συντονισµό των προγραµµάτων αυτών, µε σεβασµό στον ρόλο
κάθε θεσµού, αλλά παράλληλα και µε την αξιοποίηση όλων των
διαθέσιµων µηχανισµών του κράτους. Σε αυτούς τους µηχανισµούς, όπως επεσήµανε ο αρµόδιος Υπουργός, δεν υπάγονται
οι εισαγγελικές αρχές, οι οποίες είναι σε κάθε περίπτωση οργανωµένες βάσει ενός ατοµικού συστήµατος.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι προφανές ότι µέχρι σήµερα δεν υπήρξαν ουσιαστικά αποτελέσµατα στην αντιµετώπιση
της διαφθοράς, αφ’ ενός λόγω της σκόπιµης σε µερικές περιπτώσεις απαξίωσης των αρµόδιων υπηρεσιών και αφ’ ετέρου
λόγω της έλλειψης πολιτικής βούλησης από την πλευρά των προηγούµενων κυβερνήσεων να συγκρουστούν µε κατεστηµένα και
παγιωµένα συµφέροντα. Αυτές ήταν κι οι αιτίες που δεν απέδωσε
τα αναµενόµενα η λειτουργία του προηγούµενου θεσµού, του
Εθνικού Συντονιστή Κατά της Διαφθοράς, και αυτό παρά το γεγονός ότι η θεσµοθέτησή του ενσωµάτωνε σηµαντικές διατάξεις,
ενώ το πρόσωπο που κλήθηκε να τις εφαρµόσει και να τις συντονίσει, ο κ. Τέντες, ήταν κατά κοινή οµολογία εξαιρετικό.
Τέλος, θα ήθελα να πω ότι φαινόµενα διαφθοράς και διαπλοκής εµφανίζονται σε όλες τις χώρες του δυτικού κόσµου και µπορεί κανείς να δεχτεί ότι τα παραπάνω είναι συνυφασµένα µε το
καπιταλιστικό σύστηµα. Όµως, έχει αξία, κατά τη γνώµη µου, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να χτυπηθεί η διαφθορά και η διαπλοκή στο παρόν για δύο λόγους:
Πρώτον, προκειµένου να αποδώσουµε κοινωνική και φορολογική δικαιοσύνη κατά τις επιταγές του Συντάγµατος και, δεύτερον, προκειµένου να έχουν µεγαλύτερη πρόσβαση οι εργαζόµενοι κι οι µικροµεσαίοι στον παραγόµενο από τους ίδιους
πλούτο, ο οποίος συγκεντρώνεται και εστιάζεται σε συγκεκριµένες επιχειρηµατικές και οικονοµικές ελίτ.
Θα ήθελα να συνεχίσω µε τα άρθρα της ανθρωπιστικής κρίσης, λέγοντας ότι τα ανωτέρω αναφέρονται σε µία κατηγορία ανθρώπων οι οποίοι διαβιούν σε απαράδεκτες συνθήκες, στερούµενοι στοιχειώδη κοινωνικά και οικονοµικά δικαιώµατα, µία κατηγορία κολασµένων της µνηµονιακής βαρβαρότητας που έχει πλήξει την πλειοψηφία των κοινωνικών και επαγγελµατικών οµάδων,
κάποιους, όµως, τους έχει εξωθήσει στο περιθώριο, τον αποκλεισµό από την κοινωνική ζωή, θέτοντας για πολλούς και ζητήµατα
επιβίωσης.
Μια αριστερή Κυβέρνηση δεν θα ήταν δυνατόν να µην ξεκινήσει µε το νοµοσχέδιο αυτό για την ανθρωπιστική κρίση, υπερασπιζόµενη τις πάγιες θέσεις και διεκδικήσεις της. Το παρόν
νοµοσχέδιο δεν ενέχει χαρακτήρα µίας απλής ευαισθησίας ή φιλανθρωπίας από την πλευρά της Κυβέρνησης. Επίσης, δεν αποτελεί σε καµµία περίπτωση παροχολογία.
Κλείνοντας, θα ήθελα να σταθώ στην τροπολογία του άρθρου
30 του παρόντος, που κατατέθηκε από το Υπουργείο Εργασίας,
σχετικά µε την πρόσβαση, εκτός των µηχανικών, και των νοµικών
και υγειονοµικών σε παροχές ασθενείας σε είδος µέχρι τις 29-22016. Η παραπάνω τροπολογία είναι πολύ σηµαντική, καθώς
αφορά νοµικούς, των οποίων η εργασιακή και εισοδηµατική κατάσταση, ιδίως των νέων συναδέλφων, είναι αποκαρδιωτική. Με
αυτόν τον τρόπο αντιµετωπίζεται προσωρινά και µερικώς ένα ζήτηµα πολύ σοβαρό για τον κλάδο µας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να τελειώσω, λέγοντας ότι, όπως ανέφερε και ο Πρωθυπουργός στην οµιλία του, η
Κυβέρνηση συνεχίζει χωρίς να κάνει βήµα πίσω. Εκείνο το οποίο
εµείς πρέπει να εγγυηθούµε και να πούµε είναι ότι από εδώ και
πέρα είτε µικρά είτε µεγάλα τα βήµατα αυτής της Κυβέρνησης
θα είναι πάντα προς τα εµπρός.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ευχαριστούµε τον κ.
Γεώργιο Ψυχογιό, Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Τον λόγο έχει η κ. Χρυσούλα Κατσαβριά–Σιωροπούλου από
τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΚΑΤΣΑΒΡΙΑ-ΣΙΩΡΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ, κυρία
Πρόεδρε.
Κυρία και κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ερχόµενη σήµερα στη Βουλή για να τοποθετηθώ για πρώτη φορά
στην Ολοµέλεια, σκεφτόµουν, αν δεν είχε εκλεγεί πρώτο κόµµα
ο ΣΥΡΙΖΑ, αν οι πολίτες είχαν ενδώσει στην εκστρατεία φόβου
και τροµοκράτησης, τότε το πρώτο σχέδιο νόµου που θα συζητούσαµε σήµερα δεν θα αφορούσε στην αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, αλλά στα σκληρά µνηµονιακά µέτρα, στις
περαιτέρω µειώσεις µισθών και συντάξεων και όχι µόνο.
Όµως, ο λαός αποφάσισε. Έτσι, σήµερα καλούµαστε σε περίοδο σκληρής κρίσης και διαρκούσης µίας δύσκολης διαπραγµάτευσης να ψηφίσουµε για πρώτη φορά µέτρα που έχει ανάγκη
η κοινωνία, µέτρα που θα ανακουφίσουν φτωχούς και ανήµπορους συµπολίτες µας.
Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι το πρώτο φιλολαϊκό νοµοσχέδιο
των τελευταίων ετών κατατέθηκε προς ψήφιση στη Βουλή από
µία Κυβέρνηση µε κορµό τη ριζοσπαστική Αριστερά. Και αυτό
συµβαίνει, επειδή η Κυβέρνηση δεν αναδείχθηκε από τα γνωστά
κέντρα συµφερόντων, αλλά από κοινωνικά κινήµατα, από απλούς
αγωνιζόµενους ανθρώπους.
Το γεγονός και µόνο ότι αποφύγαµε τις σχεδιαζόµενες περικοπές και ψηφίζουµε σήµερα τα πρώτα φιλολαϊκά µέτρα φανερώνει ότι αυτή η Κυβέρνηση σέβεται την ζωή και την ιστορία του
ελληνικού λαού. Σέβεται, επίσης, τις προεκλογικές της δεσµεύσεις. Και εδώ, σ’ αυτό το σηµείο, επιτρέψτε µου να πω ότι πρωτοτυπούµε.
Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης γνωρίσαµε οικογένειες που
στερήθηκαν βασικά αγαθά διαβίωσης. Σπίτια χωρίς ρεύµα, γείτονες που απειλούνται µε έξωση λόγω αδυναµίας τους να πληρώσουν το ενοίκιο, συµµαθητές των παιδιών µας που δεν
µπορούν να σιτιστούν επαρκώς από τις οικογένειές τους, εργαζόµενους που έχασαν τις δουλειές τους. Γνωρίσαµε συνανθρώπους µας που η αµοιβή τους δεν επαρκεί για την πληρωµή των
υποχρεώσεων απέναντι στα ασφαλιστικά τους ταµεία, προς το
κράτος και τις τράπεζες, µε αποτέλεσµα να µην έχουν υγειονοµική περίθαλψη, να αδυνατούν να πληρώσουν την εφορία και
απελπισµένοι συχνά να οδηγούνται σε ακραίες καταστάσεις. Διαλυµένα νοσοκοµεία µε τους γιατρούς να κάνουν διπλές και τριπλές εφηµερίες, συχνά άτυπες και απλήρωτες. Αγρότες εξαθλιωµένους, υπαλλήλους σε διαθεσιµότητα που περιµένουν να
επιστρέψουν στις δουλειές τους και ευτυχώς γι’ αυτό το θέµα
ξέρουµε ότι ετοιµάζεται σχετική υπουργική απόφαση.
Αυτά τα τραγικά φαινόµενα, που δυστυχώς αποτελούν µέρος
της καθηµερινότητάς µας, προσπαθούµε να αντιµετωπίσουµε µε
το υπό συζήτηση νοµοσχέδιο. Πρόκειται για ρυθµίσεις που αφορούν την αποκατάσταση στοιχειωδών δικαιωµάτων, τα οποία έχει
στερηθεί ένα µεγάλο µέρος του λαού µας. Τα δικαιώµατα αυτά
ξεκινούµε σήµερα να αποκαθιστούµε.
Η καταστροφή που έχει συντελεστεί είναι µεγάλη. Η πορεία,
λοιπόν, θα είναι µακριά. Ξεκινάµε µε τα βασικά. Ιατρική κάλυψη
για όλους, ανέργους, ανασφάλιστους, φοιτητές, για όσους έχουν
χάσει το ασφαλιστικό τους δικαίωµα. Ευνοϊκές ρυθµίσεις για
οφειλές προς την εφορία και το δηµόσιο. Δωρεάν ρεύµα, σίτιση
και επίδοµα ενοικίου σε τριακόσιες χιλιάδες οικογένειες.
Κάθε προσπάθεια ανασυγκρότησης της κοινωνίας µας δεν
µπορεί παρά να ξεκινά από τα ασθενέστερα στρώµατά της.
Ακόµη και σε περιόδους βαθιάς κρίσης και δανεισµού το κράτος
οφείλει να εκπληρώσει τη βασική του αποστολή: Να εγγυάται την
αξιοπρεπή διαβίωση των πολιτών του.
Αυτά τα µέτρα θα ευνοήσουν την οικονοµία συνολικά και όχι
µόνο τους δικαιούχους. Για παράδειγµα, το επίδοµα του ενοικίου
θα δώσει στέγη σε ανθρώπους που τη στερούνται και ταυτόχρονα θα τονώσει τις ενοικιάσεις ακινήτων.
Παράλληλα, το καθεστώς ρυθµίσεων προς την εφορία προβλέπεται να αυξήσει τα φορολογικά έσοδα. Πρόκειται φυσικά για
το πρώτο συµβολικό βήµα, για να δοθεί µία πρώτη ανάσα. Η πορεία ανασυγκρότησης της χώρας θα είναι µακρά. Πολλά πράγµατα χρειάζεται ν’ αλλάξουν. Θα µπορούσα να καταθέσω σειρά
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προτάσεων σεβόµενη, όµως, τον περιορισµό του χρόνου, θα
σταθώ στο ακόλουθο.
Υπάρχουν πολλά αναξιοποίητα ακίνητα που ανήκουν σε διάφορους φορείς και οργανισµούς και τα οποία µπορούν να χρησιµεύσουν άµεσα για τη σίτιση και στέγαση αστέγων και πολύ
φτωχών συνανθρώπων µας και να λειτουργήσουν ως κέντρα συλλογής τροφίµων και βασικών ειδών οικιακού εξοπλισµού γι’ αυτούς που τα έχουν µεγάλη ανάγκη, καθώς και για τη δηµιουργία
άλλων κοινωνικών δοµών.
Βέβαια, αντιλαµβάνοµαι τις δυσκολίες, δεδοµένου ότι τα κτήρια αυτά ανήκουν σε διάφορους και ετερόκλητους φορείς σε δήµους, περιφέρειες, στον ΟΣΕ, στη ΔΕΗ και σε άλλους οργανισµούς, η συνεργασία µε τους οποίους συνεπάγεται πληθώρα διοικητικών διαδικασιών και πράξεων. Δεν είναι εύκολο. Χωρίς όµως να υποτιµώ τις δυσκολίες, προτείνω στην Κυβέρνηση να εκπονήσει σχέδιο άµεσης αξιοποίησης των εγκαταστάσεων αυτών.
Σε µία τέτοια προσπάθεια γνωρίζουµε πολύ καλά ότι θα βρούµε
δίπλα µας ανθρώπους και κινήµατα αλληλεγγύης που έχουν
δώσει τόσους αγώνες µαζί µας ενάντια στο µνηµόνιο. Όλοι αυτοί
έχουν διάθεση να προσφέρουν και γι’ αυτό περιµένουν πολλά
από εµάς.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, οι εικόνες των αστέγων στους
δρόµους, των απόρων που ψάχνουν φαγητό στα σκουπίδια,
αυτών που ζητούν δανεικά για να πληρώσουν τη ΔΕΗ, των εργαζοµένων που δεν απολαµβάνουν ιατρική κάλυψη, προσβάλλουν
την ανθρώπινη αξία και δεν τιµούν κανέναν µας. Εικόνες ντροπής
που είναι χρέος µας να σταµατήσουν εδώ, ευελπιστώ, µε ευρύτατη πλειοψηφία.
Είναι υποχρέωση και καθήκον όλων µας σήµερα να αντιµετωπίσουµε αυτό το άνευ προηγουµένου τραγικό φαινόµενο της ανθρωπιστικής κρίσης. Να υπερασπιστούµε το δίκαιο και το µέλλον
του λαού µας. Να αποµακρύνουµε τον εφιάλτη που ζει η χώρα
µας και να σταθούµε µε την πρέπουσα υπευθυνότητα απέναντι
στην ιστορία και στους αγώνες του χθες και του σήµερα. Αυτό
το καθήκον πράττουµε και αυτό βρίσκεται έξω από κάθε διαπραγµάτευση.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ευχαριστούµε την κ.
Κατσαβριά-Σιωροπούλου.
Τον λόγο έχει ο κ. Βασίλης Τσίρκας από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η σηµερινή είναι η πρώτη µου
οµιλία στο Κοινοβούλιο, την οποία βέβαια, λόγω και του περασµένου της ώρας, θα µπορούσα να την είχα παραλείψει. Τα περισσότερα πράγµατι, έχουν ειπωθεί από συναδέλφους µε πολύ
µεγαλύτερη κοινοβουλευτική πείρα από µένα, ωστόσο η παρέµβασή µου και η φωνή µου έρχονται να προστεθούν σε όσους συναδέλφους και συναδέλφισσες ήρθαν σε αυτό το Βήµα για να
υπερασπιστούν αυτό το πρώτο ιστορικό, κατά τη γνώµη µου, νοµοσχέδιο της Κυβέρνησης κοινωνικής σωτηρίας.
Ειπώθηκε µε πολλούς τρόπους πως τα µέτρα που προτείνονται στο νοµοσχέδιο κυρίως για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, αποτελούν ένα πρώτο, ολοκληρωµένο ωστόσο,
βήµα για την ανακούφιση των συµπολιτών µας που ζουν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας.
Ήταν επιτακτική ανάγκη να αντιµετωπιστούν οι κοινωνικές επιπτώσεις που είχε η βαθιά ύφεση στην οικονοµία, αποτέλεσµα
προσήλωσης των µνηµονιακών κυβερνήσεων σε αποτυχηµένες
συνταγές. Λένε πως οι αριθµοί είναι ο καλύτερος τρόπος για να
πει κανείς ψέµατα. Πιστεύω, όµως, πως τα θέµατα που συζητάµε
σήµερα, τα στοιχεία και οι αριθµοί είναι αµείλικτοι. Οι άνεργοι
ανέρχονται σε ένα εκατοµµύριο τριακόσιες χιλιάδες, ενώ το 52%
των νεότερων συµπολιτών µας είναι χωρίς δουλειά. Μεγάλα ποσοστά οικονοµικής αδυναµίας παρουσιάζουν, όπως είπαν και
προηγούµενοι συνάδελφοι µονογονεϊκά νοικοκυριά, µη οικονοµικά ενεργά πολυµελή νοικοκυριά αλλά και ηλικιωµένοι.
Το προηγούµενο διάστηµα η χώρα µας κατέκτησε µία θλιβερή
πρωτιά καθώς είµαστε η χώρα που παρουσιάζει τη µεγαλύτερη
µείωση κοινωνικών δαπανών στην Ευρωζώνη. Το προτεινόµενο
νοµοσχέδιο, λοιπόν, είναι το πρώτο ανάχωµα στη µάχη κατά της
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ανθρωπιστικής κρίσης.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αποτελεί βαθιά πεποίθησή µου
ότι θεµέλιο κάθε κοινωνίας είναι η εργασία. Με την έννοια αυτή,
τα επιδόµατα και οι έκτακτες πρόνοιες αποτελούν ένα µεταβατικό πρόγραµµα µέχρι να µπορέσουµε να ανατρέψουµε την οικονοµική δυσπραγία και να καταπολεµήσουµε την ανεργία.
Παρ’ όλα αυτά, το νοµοσχέδιο έχει µια ισχυρότατη πολιτική
και συµβολική σηµασία. Κατ’ αρχάς και µόνο η κατοχύρωση του
όρου ανθρωπιστική κρίση επιφέρει ένα σηµαντικό πλήγµα στους
υποστηρικτές των success stories της προηγούµενης περιόδου,
αναδεικνύει ο όρος αυτός την πλήρη αποτυχία των πολιτικών της
λιτότητας και γι’ αυτό άλλωστε ο πρωτεργάτης της λιτότητας
στην Ευρωζώνη, ο κ. Σόιµπλε, δυσανασχέτησε και αντιτάχτηκε
στην υιοθέτηση του όρου αυτού.
Θα µπορούσαµε να πούµε, ξεπερνώντας λίγο τα πυκνά σύννεφα της κρίσης που παραλάβαµε, παραφράζοντας τους στίχους του Γιάννη Ρίτσου ότι από εδώ ξεκινάµε προς τον Ήλιο.
Γνωρίζουµε καλά πως τα µέτρα που παίρνουµε είναι το ελάχιστο
από αυτά που δικαιούται ο ελληνικός λαός και αυτά που του
οφείλουµε, σε αυτόν, µάλιστα, το λαό που πλήρωσε τόσο σκληρά και πληρώνει ακόµα αδυσώπητα τις συνέπειες των µνηµονίων
και της οικονοµικής κρίσης.
Ο δρόµος προς την αξιοπρέπεια είναι µακρής, αλλά θα τον
διανύσουµε και θα τον διανύσουµε µέχρι τέλους µε το κεφάλι
ψηλά, δεν γίνεται αλλιώς, δεν έχουµε άλλη επιλογή και µάλιστα,
µε βήµατα που καθηµερινά θα µεγαλώνουν την ελπίδα και θα χαλυβδώνουν την πίστη στο λαό µας ότι θα νικήσουµε, πως η τραγωδία της Ελλάδας φτάνει στο τέλος της. Και το ζήτηµα δεν είναι
να κάνουµε εµείς τη διαφορά. Το ζήτηµα είναι να συλλάβουµε
αυτήν την αγωνία των Ελλήνων συµπολιτών µας που έµειναν
πραγµατικά στο έλεος της µοίρας τους.
Η έσχατη ένδεια, η δυστυχία των συνανθρώπων είναι µια δραµατική κατάσταση που µας προσβάλλει όλους, πολύ περισσότερο προσβάλλει τη χώρα, µια χώρα που θέλει να αποκαλείται
δίκαιη, πολιτισµένη, ευρωπαϊκή. Και γι’ αυτό ακριβώς δεν έχει
νόηµα να περιγράψουµε την έννοια της ανθρωπιστικής κρίσης
και να αναλύσουµε τις επιπτώσεις της, ούτε να απαριθµήσουµε
τους λόγους που επιβάλλουν την άµεση δράση της Κυβέρνησής
µας.
Νόηµα έχει να σφυρηλατήσουµε την πεποίθησή µας πως δεν
ταιριάζει στην ιστορία, τον πολιτισµό και τους αγώνες των Ελλήνων ούτε ο όρος «ανθρωπιστική κρίση» ούτε η αντιµετώπισή της.
Νόηµα έχει να διακηρύξουµε πως το δικό µας όραµα είναι µια
κοινωνία µε δηµοκρατία, δικαιοσύνη, αξιοπρέπεια. Και γι’ αυτό,
τα µέτρα που παίρνουµε σήµερα θέλουµε να έχουν προσωρινό
χαρακτήρα, θέλουµε να έχουν ηµεροµηνία λήξης και αυτό να
γίνει πολύ γρήγορα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Η Κυβέρνηση παρέλαβε, λοιπόν, µε την ψήφο του ελληνικού
λαού την ιστορική ευθύνη να ανοίξει το δρόµο για την επιστροφή
στην ανθρωπιά και την κοινωνική αλληλεγγύη, αλλά παρέλαβε
πολύ περισσότερο το µήνυµα ότι µπορεί να ξηµερώσει µια διαφορετική µέρα.
Το νοµοσχέδιο, λοιπόν, αυτό και ειδικά τα µέτρα για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης είναι η αρχή της ελπίδας,
είναι το ξεκίνηµα του αγώνα µας για το τέλος της µνηµονιακής
αγριότητας και είναι η δική µας προοπτική να πείσουµε µε τα
έργα µας και τη δράση µας την κοινωνία, πως ο άνθρωπος δεν
είναι αναλώσιµο υλικό ούτε αντικείµενο εκµετάλλευσης κάθε είδους. Ο άνθρωπος για εµάς είναι πρώτιστη αξία, είναι κριτήριο
αξιολόγησης των θεσµών και των λειτουργιών του κράτους.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ(Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ευχαριστούµε τον κ.
Τσίρκα.
Ζητήθηκε από τον κ. Γεωργαντά, παραπονέθηκε περίπου γιατί
επτά οµιλητές δεν περιείχαν Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας.
Και ζητήσατε, κύριε Γεωργαντά, γιατί να είναι επτά και να µην
είναι δέκα. Οι επόµενοι τρεις οµιλητές, όµως, για να συµπληρώσουµε το δέκα είναι όλοι απόντες και η κ. Καρακώστα και ο κ.
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Σκρέκας και η κ. Καραµανλή. Εγώ για να σας δώσω τη δυνατότητα…
ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ: Μισό λεπτό, κυρία Πρόεδρε…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ(Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κυρία Αντωνίου, θα
σας δώσω τη δυνατότητα…
ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ: Στη θέση της κ. Καραµανλή…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ(Ζωή Κωνσταντοπούλου): Μην αυτοαναφλέγεστε. Θα σας δώσω τη δυνατότητα.
Αφού, λοιπόν, είναι απόντες οι επόµενοι τρεις, προτείνω µέχρι
να µοιραστεί στο Σώµα το συνολικό κείµενο του νοµοσχεδίου και
να το πάρουν όλοι, να µιλήσουν ακόµη τρεις οµιλητές.
Εποµένως, ο κ. Γεωργαντάς, ο κ. Πολάκης και η κυρία Αντωνίου.
Είστε ικανοποιηµένοι;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ: Απολύτως.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Απρόσµενα ικανοποιηµένοι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ελπίζω να µπορείτε
να το αντιπαραβάλετε και µε άλλες διαδικασίες.
Ορίστε, κύριε Γεωργαντά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κατανοώ την προσπάθεια -νοµίζω τη βλέπουµε όλοι- που γίνεται από το Προεδρείο για να µιλήσουν όσο το δυνατόν περισσότεροι Βουλευτές. Όµως, δυστυχώς, δεν ακολουθείται και δεν
τηρείται ο χρόνος ο οποίος δίδεται από το Προεδρείο. Η ευθύνη,
βέβαια, της τήρησης του χρόνου είναι του Προεδρείου, αλλά νοµίζω ότι και οι συνάδελφοι οι οποίοι παίρνουν τον λόγο, πρέπει
να αυτοπεριορίζονται, διότι πρέπει να καταλάβουν ότι η υπέρβαση του χρόνου, η υπέρµετρη υπέρβαση -ας µου επιτραπεί η
έκφραση- είναι αυτή που στερεί τελικά το δικαίωµα από πολλούς
συναδέλφους να µιλήσουν.
Πρέπει να καταλάβουν όλοι, ότι όσο κι αν πιστεύουµε ότι έχουµε κάτι σηµαντικό και σπουδαίο να πούµε στη Βουλή -και σίγουρα κάτι έχουµε να πούµε- σίγουρα κανένας από εµάς δεν
είναι κάτοχος της απόλυτης αλήθειας, για να θέλει να πει όλα
όσα έχει στο µυαλό του, άσχετα από το πόσο χρόνο θα χρειαστεί. Ο αυτοπεριορισµός δεν είναι µόνο υποχρέωση εκ του Κανονισµού, είναι και προτέρηµα. Είναι και επίδειξη δηµοκρατικού
ήθους. Σήµερα δεν θα είχαµε την εικόνα είκοσι ή τριάντα Βουλευτών, οι οποίοι επιθυµούσαν να µιλήσουν να µην έχουν τελικώς
τη δυνατότητα.
Επίσης, κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα πραγµατικά να χαιρετήσω
την προσπάθεια που κάνετε να βρίσκονται παρόντες οι αρµόδιοι
Υπουργοί και να επεξηγούν το επείγον του χαρακτήρα των τροπολογιών που φέρνουν και ταυτόχρονα τη σύνδεσή τους µε το
υπό συζήτηση νοµοσχέδιο. Όµως, η δική σας αυτή πρωτοβουλία
µερικές φορές µένει µετέωρη και θέλω να πω ότι µένει µετέωρη,
καθώς δεν σηµαίνει ότι ο κάθε Υπουργός που έρχεται εδώ για
να στηρίξει την τροπολογία του καταφέρνει να µας πείσει τελικώς και για τη σύνδεση της τροπολογίας µε το υπό ψήφιση νοµοσχέδιο, αλλά και µε το κατεπείγον του χαρακτήρα της τροπολογίας, την οποία φέρνει.
Νοµίζω ότι σήµερα διαπιστώσαµε σε κάποιες εκ των περιπτώσεων. Μια τουλάχιστον, την οποία µπόρεσα να διαπιστώσω εγώ,
έχει να κάνει µε την τροπολογία, την οποία έφερε ο Υπουργός
των Οικονοµικών, ο οποίος σε σχέση µε την αξιοποίηση των κεφαλαίων των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου και των ασφαλιστικών φορέων, όπου προσπαθώντας να εξηγήσει το κατεπείγον του χαρακτήρα αυτού, δεν νοµίζω ότι έπεισε πολλούς
µέσα σε αυτήν την Αίθουσα.
Σε σχέση µε το υπό συζήτηση νοµοσχέδιο, ας ελπίσουµε η δηµιουργική ασάφεια η οποία έχει γίνει ένας λόγος του δηµόσιου
διαλόγου µας και η οποία δυστυχώς, υπάρχει και στο συγκεκριµένο νοµοσχέδιο, τουλάχιστον στα πρώτα του άρθρα, να µπορέσει να πάρει συγκεκριµένη µορφή, έτσι ώστε να υπηρετήσει το
σκοπό για τον οποίο σήµερα υπερψηφίζεται από όλες τις πτέρυγες της Βουλής.
Το λέω αυτό γιατί, δυστυχώς, υπάρχουν στοιχεία τα οποία µε
κάνουν να πιστεύω ότι τελικά η σκοπιµότητα και χρησιµότητα του
συγκεκριµένου νοµοσχεδίου δεν ξέρω αν θα υπηρετηθεί όπως
πρέπει και πότε. Ενώ η επικεφαλίδα του νοµοσχεδίου µιλάει για
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άµεσα µέτρα, και µόνο το ότι επαφίεται στη συνέχεια σε έκδοση
κοινών υπουργικών αποφάσεων και σε εγκυκλίους η υλοποίηση
του µεγαλύτερου µέρους και η µορφή η συγκεκριµένη που πρέπει να πάρει το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο, νοµίζω, ότι θα πρέπει
να µας κάνει επιφυλακτικούς.
Δυστυχώς, τα εισοδηµατικά και τα κοινωνικά κριτήρια των δικαιούχων, ο τρόπος µε τον οποίο θα γίνει η υποβολή των δηλώσεων από τους δικαιούχους, των αιτήσεων, οι αρχές οι οποίες
θα πάρουν τις αιτήσεις και στη συνέχεια θα ελέγξουν το περιεχόµενο των αιτήσεων αυτών και οι συµπράξεις µε τους αναγκαίους φορείς του δηµοσίου και του ιδιωτικού τοµέα, οι οποίες
είναι αναγκαίες για την υλοποίηση των µέτρων τα οποία προβλέπονται στο νοµοσχέδιο αυτό, µε κάνουν να πιστεύω ότι θα περάσει πολύς καιρός, πολλοί µήνες -και µακάρι να βγω ψεύτης- έτσι
ώστε πράγµατι αυτοί που έχουν ανάγκη από αυτήν την ενίσχυση
να τη δουν να υλοποιείται.
Πιστεύω -και µακάρι θα διαψευστώ σε αυτό- ότι αν κάναµε δέκα µέρες για να ψηφίσουµε αυτό το νοµοσχέδιο, θα κάνουµε αρκετούς µήνες για να δούµε την υλοποίησή του.
Ας ελπίσουµε αυτή η δηµιουργική ασάφεια του συγκεκριµένου
νοµοσχεδίου -το οποίο έχει τη δικαιολογία από µέρους µου ότι
ήταν το πρώτο της Κυβέρνησης- να µη γίνει δηµιουργική ασάφεια σ’ όλα τα νοµοσχέδια τα οποία θα έλθουν στη συνέχεια,
γιατί η χώρα κινδυνεύει να βρεθεί σε αφασία.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ευχαριστούµε τον κ.
Γεωργαντά.
Τον λόγο έχει ο Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κ. Πολάκης.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κύριοι συνάδελφοι, κλείνοντας µια µακρά και
πλούσια συζήτηση στο πρώτο νοµοσχέδιο για την ανθρωπιστική
κρίση, την καταπολέµηση της διαφθοράς και τη νέα οργάνωση
της Κυβέρνησης, θέλω κι εγώ να κάνω µερικές παρατηρήσεις.
Νοµίζω ότι έχει εξαντληθεί η κουβέντα επί των άρθρων και επί
των παρατηρήσεων και έχει κατατεθεί µια σειρά από τροπολογίες.
Εγώ θέλω να κάνω δυο-τρεις πολιτικές παρατηρήσεις. Πρώτον, η Κυβέρνησή µας, µετά και τους χθεσινούς και σηµερινούς
αισχρούς εκβιασµούς που δέχεται από τις κυρίαρχες συντηρητικές µερίδες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αποδεικνύει ότι έχει τα
κότσια να τηρεί το πρόγραµµά της, αυτό για το οποίο την εξέλεξε
ο ελληνικός λαός. Παρά το γεγονός ότι κάποιοι τεχνοκράτες θεωρούν ως µονοµερή ενέργεια το να εξασφαλίσουµε στέγη, φωτισµό, θέρµανση και σίτιση στα φτωχά στρώµατα της κοινωνίας
µας, εµείς θα το κάνουµε και θα το ψηφίσουµε απόψε. Θεωρούν
ως µονοµερή ενέργεια το ότι θα ρυθµίσουµε τις δόσεις για να
µπορέσουµε να βγάλουµε τη «θηλιά» από µια τεράστια πλειοψηφία του ελληνικού λαού η οποία εκεί που δεν χρώσταγε, µε τα
χαράτσια βρέθηκε να χρωστάει και της βγάζουµε αυτή την θηλιά
µε τη ρύθµιση των εκατό δόσεων. Αποδεικνύουµε ότι µπροστά
στις ανάγκες του λαού µας δεν καταλαβαίνουµε ούτε από εκβιασµούς, ούτε από απειλές. Αυτό είναι ένα σοβαρότατο πολιτικό
µήνυµα και εν όψει της διαπραγµάτευσης των επόµενων ηµερών.
Προσπάθησαν να µας ρίξουν στις 28 Φλεβάρη εν µέσω «bank
run» και δεν το κατάφεραν. Υπογράψαµε τη συµφωνία της 20ης
Φεβρουαρίου η οποία, απ’ ό,τι φαίνεται και απ’ ό,τι αποδεικνύεται, κύριοι συνάδελφοι, δεν ήταν τόσο προδοτική και δεν ήταν
τόσο «κωλοτούµπα», γιατί αν ήταν έτσι, δεν θα έκαναν τέτοια
προσπάθεια να την αλλάξουν επί το χειρότερο, δεν θα έκαναν
προσπάθεια να ξαναφέρουν το mail του Χαρδούβελη, µε το δίληµµα «ή το δέχεστε ή τέρµα η χρηµατοδότηση» και µετά από
τη σθεναρή στάση της ελληνικής Κυβέρνησης να µπουν πάλι σε
συζήτηση. Αν ήταν τόσο µεγάλη η «τούµπα» που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ,
δεν θα φώναζε τον κ. Τσίπρα µε δική της πρωτοβουλία η κ. Μέρκελ η οποία καταλαβαίνει σιγά-σιγά ότι έχει απέναντί της µια Κυβέρνηση η οποία δεν µοιάζει µε τις προηγούµενες που κυβερνούσαν µέσω των µεταφρασµένων mail τα οποία δέχονταν στα
Υπουργεία και µε το ξεφτιλίκι που έριχναν στους Υπουργούς οι
τεχνοκράτες που έρχονταν να κάνουν τον έλεγχο. Αυτή είναι η
πρώτη παρατήρηση και νοµίζω ότι πρέπει να την κρατήσουµε για
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τη συνέχεια.
Η δεύτερη παρατήρηση που θέλω να κάνω έχει να κάνει µε το
κοµµάτι που αφορά στην καταπολέµηση της διαφθοράς. Στους
δήµους υπάρχουν δεκατρείς βαθµοί ελέγχου. Εν τέλει, κανείς
δεν ελέγχει τίποτα. Δουλευόµαστε µεταξύ µας. Εµείς στέλνουµε
χαρτιά, αυτές οι ελεγκτικές αρχές µάς στέλνουν χαρτιά και πάει
λέγοντας. Κανείς δεν ελέγχει τι κάνουµε στο τέλος, την ουσία
του έργου, αλλά ελέγχουν τις ηµεροµηνίες στις οποίες έχουµε
πάρει τις διάφορες αποφάσεις.
Όντως χρειάζεται µία αρχή, αυτό που κάνει αυτό το νοµοσχέδιο. Πρέπει να συγκεντρωθεί ο ελεγκτικός µηχανισµός εναντίον
της διαφθοράς σ’ έναν µηχανισµό που θα έχει την πολιτική ευθύνη του συντονισµού όλων των θεσµικών οργάνων, τα οποία εµπλέκονται σ’ αυτήν την ιστορία.
Θα φέρω ένα παράδειγµα από τα νοσοκοµεία. Εδώ είναι ο κ.
Ξανθός και το ξέρει. Το 1996-2004 ήταν η περίοδος του σηµιτικού εκσυγχρονισµού όπου έγινε νόµος κίνησης της κοινωνίας
µας το µαύρο χρήµα. Τότε στήθηκε όλη αυτή η λογική της παραοικονοµίας που µέχρι και σήµερα πληρώνουµε και κάποιοι
έκαναν περιουσίες.
Υπάρχει µια κατάσταση στην οποία υγειονοµικό υλικό το οποίο
παράγεται στη Νοτιοανατολική Ασία µε 50 ευρώ, εξάγεται µε 300
ευρώ από το µητρικό εργοστάσιο, µπαίνει στην Κύπρο µε 1.300
ευρώ, βγαίνει µε 2.500 ευρώ και έρχεται στη χώρα µας εδώ µε
αυτήν την τιµή. Και αναλόγως τους ενδιάµεσους ντίλερ τα ασφαλιστικά ταµεία µπορεί να πληρώσουν µέχρι και 6.000 ευρώ για
ένα υλικό που παράχθηκε µε 50 ευρώ κόστος.
Αυτό το πράγµα ποιος θα το πιάσει; Ο εισαγγελέας, ο επίτροπος, η διοίκηση του νοσοκοµείου, ο µηχανισµός του Υπουργείου
Υγείας; Ποιος θα το πιάσει; Κανένας δεν το πιάνει αυτήν τη
στιγµή. Όλοι λένε ότι αν έχετε στοιχεία, πηγαίνετέ τα στον εισαγγελέα και εν τέλει δεν το πιάνει κανένας.
Χρειάζεται ένας µηχανισµός, αυτός που συγκροτείται τώρα,
για να το πιάσει, να το καταλογίσει, να βάλει µέσα αυτούς που
τα φάγανε και να ρυθµίσει σε συνεργασία µε τα Υπουργεία, το
νέο θεσµικό καθεστώς της κεντρικής τιµολόγησης και όχι της
κεντρικής προµήθειας, µε όλο αυτό το πάρτι που γινόταν µέχρι
τώρα και που συνεχίζεται να γίνεται ακόµα και στις µέρες µας,
παρά τις οριζόντιες περικοπές που έκαναν οι προηγούµενοι
Υπουργοί οι οποίο µπορεί να έκοψαν οριζόντια, αλλά αυτόν το
µηχανισµό δεν τον πείραξαν καθόλου, παρά τις «Διαύγειες»,
παρά τα πάντα.
Ένας παλιός αυτοδιοικητικός από τα Χανιά µου είπε το εξής:
«Παιδί µου Παυλή, αυτό το πράγµα που έχουν φτιάξει µε τις διαύγειες, µε τους ελεγκτικούς µηχανισµούς, είναι γιατί έχουν
φτιάξει ένα κάστρο γύρω-γύρω και µέσα τρώνε και το κάστρο το
φτιάξανε, για να µην µπορεί να µπει κανείς άλλος». Αυτό το
πράγµα ζούµε σήµερα.
Ε, αυτό το κάστρο εµείς µε αυτό το πράγµα θα το σπάσουµε.
Θα το σπάσουµε και θα αρχίσουµε να χτίζουµε µια άλλη κοινωνία
στο επίπεδο της δικαιοσύνης και της ισονοµίας, που θα παλέψει
και θα διορθώσει αυτήν την καταστροφή την οποία κάνατε και
θα ξεκινήσουµε από εκεί που µπορούµε. Αυτά αφήσανε.
Είναι µήνυµα. Με αυτό ξεκινάµε. Με αίµα και µε πόνο τα βρίσκουµε αυτά τα χρήµατα για να ξεκινήσουµε. Θα βρούµε και
άλλα, όταν τελειώσει η διαπραγµάτευση. Γι’ αυτό θα τον περπατήσουµε αυτόν το δρόµο και θα φτάσουµε νικηφόρα και στη διαπραγµάτευση και στη µείωση του χρέους και στα πάντα.
Μία ακόµα κουβέντα θα πω. Δεν µπορώ να καταλάβω πώς λέτε
ότι θα αυξηθούν τα χρέη της Κυβέρνησης ή η λειτουργία της Κυβέρνησης όταν σας αποδεικνύει ο Υπουργός µε στοιχεία ότι από
τους χίλιους εκατόν πενήντα συνεργάτες σύµβουλοι που είχατε
εσείς θα έχουµε πεντακόσιους; Πώς γίνεται δηλαδή αυτό το
πράγµα, ότι εµείς θα αυξήσουµε το κόστος λειτουργίας της Κυβέρνησης;
Πραγµατικά, για να τελειώνω, µου προκαλεί τροµερή εντύπωση µια οµιλία από Βουλευτές του ελληνικού Κοινοβουλίου –
και αναφέροµαι στο Ποτάµι- η οποία έλεγε ότι δεν ψηφίζουν αυτό
το νοµοσχέδιο. Για πρώτη φορά µετά από πέντε χρόνια µια κυβέρνηση παίρνει µια σειρά από µέτρα για να ανακουφίσει λαϊκά
στρώµατα. Δεν σας αρέσει; Το θεωρείτε µονοµερή ενέργεια, που
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είπε η κ. Μάρκου; Δεν ντρέπεστε να λέτε αυτά τα πράγµατα; Δηλαδή από ποιον παίρνετε εντολές και το λέτε αυτό το πράγµα;
Είναι ντροπή για Βουλευτές του ελληνικού Κοινοβουλίου να
λένε ότι το νοµοσχέδιο που φέρνει η Κυβέρνηση, για να αντιµετωπίσει την ανθρωπιστική κρίση µετά από πέντε χρόνια που πέταξαν στον Καιάδα τους φτωχούς, είναι τύπου Ντενκτάς αντιµετώπιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Για να τελειώνουµε, όπως λέει µια µαντινάδα «ετούτη η Κυβέρνηση δεν κάνει παρακάλια. Έχει και αλλού πορτοκαλιές και βγάνει πορτοκάλια».
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ευχαριστούµε τον κ.
Πολάκη.
ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΛΥΜΠΕΡΑΚΗ: Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα τον
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κυρία Λυµπεράκη ζητάτε τον λόγο επί προσωπικού;
ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΛΥΜΠΕΡΑΚΗ: Για µισό λεπτό, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Παρακαλώ.
ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΛΥΜΠΕΡΑΚΗ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Ήθελα απλώς να πω ότι καταλαβαίνω ότι υπάρχει πάθος και
κόπωση, αλλά σε καµµία περίπτωση δεν πρέπει να διολισθήσουµε και να θεωρούµε ότι όποιος διαφωνεί µε κάτι που εµείς
θεωρούµε σωστό, του δίνουν εντολές ξένοι και ότι έχει αντεθνική
δράση.
Ως εκ τούτου, εµείς κάνουµε µια κριτική για την αποτελεσµατικότερη πολιτική αντιµετώπιση της φτώχειας και νοµίζω ότι είναι
άδικο και δεν θέλω να επεκταθώ περισσότερο, γιατί θεωρώ ότι
ήταν εν τη ρύµη του λόγου του κ. Πολάκη.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ευχαριστούµε την κ.
Λυµπεράκη.
Η τελευταία οµιλήτρια είναι η κ. Αντωνίου.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Θα µπορούσα να έχω τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κύριε Κεγκέρογλου,
θέλετε να δευτερολογήσετε για δύο λεπτά; Θα σας δώσω τη δυνατότητα.
Μισό λεπτό, κυρία Αντωνίου.
Η τελευταία οµιλήτρια είναι η κ. Αντωνίου. Κοιτάζοντας λίγο
την Αίθουσα βλέπω ότι όλοι οι επόµενοι οµιλητές είτε κάνουν
νόηµα ότι παραιτούνται, είτε δεν βρίσκονται εδώ. Εάν παρ’ όλα
αυτά υπάρχει κάποιος οµιλητής εγγεγραµµένος, ο οποίος θεωρεί ότι δεν καλύφθηκε, δεν θέλει να παραιτηθεί και θα ήθελε να
λάβει τον λόγο, ας το δηλώσει διαρκούσης της οµιλίας της κ. Αντωνίου. Θα του δοθεί η δυνατότητα για δύο λεπτά.
Κυρία Αντωνίου, έχετε τον λόγο.
ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Ο λόγος που «αυτοαναφλέχθηκα» είναι ότι έχω ζητήσει τον
λόγο και στις προγραµµατικές δηλώσεις –γράφτηκα στο νούµερο 36, βρέθηκα στο νούµερο 90- και δεν µπόρεσα να µιλήσω
και χθες το απόγευµα γράφτηκα στη συζήτηση επί της αρχής.
Σήµερα, το µεσηµέρι ξαναγράφτηκα στη συζήτηση επί των άρθρων και έφτασε 1.30’ για να µπορέσουµε να τοποθετηθούµε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Τέλος καλό, όλα καλά.
ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ: Σας ευχαριστώ. Τέλος καλό, όλα καλά,
όπως λέει και ο συνάδελφος.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όλοι εδώ σήµερα –και για να
λέµε αλήθειες µεταξύ µας- αντιλαµβανόµαστε ότι το νοµοσχέδιο
το οποίο συζητάµε δεν έχει καµµία σχέση µε τον τίτλο. Ακούω
συναδέλφους να λένε για την ανθρωπιστική κρίση. Τα περισσότερα άρθρα του νοµοσχεδίου, από τα σαράντα πέντε άρθρα τα
σαράντα δύο δεν αντιµετωπίζουν την ανθρωπιστική κρίση. Αντιµετωπίζουν µάλλον την κρίση των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, που
είναι έτοιµα να εφορµήσουν στο κράτος.
Για του λόγου το αληθές, στις 0.30’ µας µοιράστηκε νοµοτεχνική βελτίωση που προβλέπει και για τους Αναπληρωτές Γενικούς Γραµµατείς θέση διοικητικού υπαλλήλου και διοικητικού
συµβούλου.
Εποµένως για τους συµπολίτες µας που βρίσκονται σε ακραία
φτώχεια υπάρχουν µόνο τρία ασαφή –δεν ξέρω αν είναι δηµιουρ-
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γικά ή όχι- άρθρα χωρίς όρους και προϋποθέσεις και αυτά υπό
την αίρεση ότι θα εκδοθούν –όταν και αν- οι σχετικές υπουργικές
αποφάσεις.
Επιτρέψτε µου να γίνω πιο σαφής: Το νοµοσχέδιο κοστολογείται διακόσια εκατοµµύρια ευρώ. Είκοσι εξ αυτών προορίζονται
για το δωρεάν ρεύµα, σαράντα εκατοµµύρια ευρώ προορίζονται
για την επιδότηση ενοικίου και περισσεύουν εκατό σαράντα εκατοµµύρια ευρώ για τη δωρεάν σίτιση.
Με απλά µαθηµατικά, εάν διαιρέσουµε τα εκατόν σαράντα
εκατοµµύρια διά δέκα περίπου µήνες µέχρι το τέλος του 2015,
τότε θα έχουµε δεκατέσσερα εκατοµµύρια ευρώ για κάθε µήνα
για τροφή. Αν στη συνέχεια διαιρέσουµε αυτό το ποσό µε τους
τριακόσιους χιλιάδες δικαιούχους, που έλεγε η Κυβέρνηση, παίρνουµε το αστρονοµικό ποσό των 46,6 ευρώ για κάθε άτοµο το
µήνα, δηλαδή περίπου ενάµισι ευρώ την ηµέρα για φαγητό.
Η Κυβέρνηση, θέλοντας να αφήσει µια καλή γεύση για το νοµοσχέδιο, αφαίρεσε σιωπηλά τον αριθµό των τριακοσίων χιλιάδων και για να βγει χωρίς πρόβληµα το διαθέσιµο ποσό περίπου
στα τρία ευρώ την ηµέρα από τη δωρεάν σίτιση, λέµε τώρα ότι
τελικά θα ωφεληθούν –αν θα ωφεληθούν- περίπου εκατόν πενήντα χιλιάδες άνθρωποι. Την ίδια ώρα, βέβαια, οι αυξήσεις
στους υπαλλήλους της ΔΕΗ υπερβαίνουν τα έξι ευρώ την ηµέρα.
Στο τέλος-τέλος, αγαπητέ κύριε Υπουργέ των Οικονοµικών,
αφού έχετε χρήµατα, γιατί επιτέλους δεν καταβάλλετε το επίδοµα θέρµανσης, τη δεύτερη δόση; Γιατί προέρχοµαι από µια
περιοχή, την Καστοριά, που σήµερα είχε µηδέν βαθµούς Κελσίου. Μας κατηγορήσατε για αναλγησία, όταν το ψηφίζαµε, και
τώρα παρακρατάτε τα χρήµατα. Πρώτη φορά έχουµε τέτοια µαθηµατικά «αριστερά».
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα µε αφήσετε να ολοκληρώσω, κυρία Πρόεδρε.
Ας δούµε, όµως, την αλήθεια. Το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο επί
της ουσίας είναι µάλλον η ταφόπλακα του αλήστου µνήµης προγράµµατος της Θεσσαλονίκης. Το µεγάλο ψέµα που έδωσε αέρα
στα προεκλογικά πανιά του ΣΥΡΙΖΑ, σήµερα αποδεικνύεται φενάκη, ένα πρόγραµµα που µιλούσε για δύο δισεκατοµµύρια ευρώ
και σήµερα κατέληξε στα διακόσια εκατοµµύρια – κι αυτά όταν
και αν.
Οι πρώτες πενήντα µέρες της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ
καταρρίπτουν τελικά ένα βασικό προεκλογικό επιχείρηµα του ΣΥΡΙΖΑ και του Πρωθυπουργού, σύµφωνα µε το οποίο το πρόγραµµα του ΣΥΡΙΖΑ για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής
κρίσης και το µέτρο στήριξης των χαµηλών κοινωνικών στρωµάτων θα εφαρµοζόταν ανεξάρτητα από τις διαπραγµατεύσεις για
το χρέος και µε µια συµφωνία µε τους εταίρους.
Ο Πρωθυπουργός, βέβαια, επιχειρεί να φανεί καθησυχαστικός,
ότι η Κυβέρνηση δεν κάνει ούτε βήµα πίσω. Ωστόσο µέσα από
τη συνέντευξη του στο «ΕΘΝΟΣ»: καθιστά σαφές ότι ουσιαστικά
το προεκλογικό πρόγραµµα του ΣΥΡΙΖΑ µπαίνει στο ψυγείο µέχρι
νεοτέρας, κάνοντας λόγο για πρόγραµµα τετραετίας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Η συλλογιστική είναι απλή. Αφού το κόλπο µε τα λεφτά έπιασε
και το ’09 και το ’15, γιατί να µην συνεχίσει να δουλεύει; Στο κάτω
- κάτω σχεδόν οι ίδιοι άνθρωποι το εφάρµοσαν και τότε και τώρα
Το νοµοσχέδιο, όµως, έχει και µια άλλη χρησιµότητα. Το χρησιµοποιεί η Κυβέρνηση για να κλιµακώσει την ένταση µε τους
εταίρους. Νοµίζω ότι όλοι το έχετε καταλάβει, αγαπητοί συνάδελφοι, η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ περνάει στη φάση «για
όλα φταίνε οι ξένοι», ένα επικοινωνιακό παιχνίδι εντυπώσεων,
που δυστυχώς για εσάς έχει ηµεροµηνία λήξεως.
Σε κάθε περίπτωση, όµως, αυτές οι παραδοχές που κάνει ο
ίδιος ο Πρωθυπουργός επιβεβαιώνουν τη χρεοκοπία της στρατηγικής του και ρίχνουν στον κάλαθο των αχρήστων τα περί
σκληρής και επιθετικής διαπραγµάτευσης, µέσω των οποίων θα
άλλαζαν στάση οι δανειστές και οι πιστωτές της χώρας και θα
επέτρεπαν στον ΣΥΡΙΖΑ να εφαρµόσει την πολιτική του.
Αλλά εσείς οι ίδιοι δεν είστε που στις 20 Φεβρουαρίου υπογράψατε ότι δεν θα προχωρήσετε σε µονοµερείς ενέργειες πριν
την οριστική συµφωνία; Αν διαφωνούσατε, να µην υπογράφατε.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Εκτός αν η υπογραφή του κ. Βαρουφάκη δεν δεσµεύει όλη την
Κυβέρνηση.
Σε κάθε περίπτωση υπογράψατε µια συµφωνία που κρύβετε
από τη Βουλή, την οποία οι εταίροι την µνηµονεύουν ως συµφωνία συνέχισης του µνηµονίου χωρίς να έχουν την υποχρέωση να
δίνουν χρήµατα. Και εσείς ως περήφανοι διαπραγµατευτές εκλιπαρείτε για πενταµερείς συναντήσεις.
Επιτέλους, λέτε ότι καταφέρατε να παρουσιάσετε ένα νέο
πρόγραµµα γραµµένο από τα δικά σας χέρια. Επιτέλους, γράψτε
το και καταθέστε το.
Επειδή δεν θέλετε, λοιπόν, να κάνετε, από ό,τι αντιλαµβάνοµαι,
Κούγκι τα κόµµατά σας, δεν έχετε το δικαίωµα να τινάξετε τη
χώρα στον αέρα. Γιατί µέχρι να αποφασίσετε τι θα κάνετε µε τη
χώρα, θα την κυβερνάνε οι αντεξουσιαστές που καταλαµβάνουν
τη Νοµική, καίνε την Αθήνα -και η Αστυνοµία παρακολουθεί- και
απαιτούν την απελευθέρωση των τροµοκρατών. Και αν κρίνω
από το νοµοσχέδιο που κατέθεσε το Υπουργείο Δικαιοσύνης
µάλλον το πετυχαίνουν κιόλας.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ευχαριστούµε την κ.
Αντωνίου.
Μιλήσατε επτά λεπτά και είκοσι δύο δευτερόλεπτα. Δεν έχετε
παράπονο, κυρία Αντωνίου.
ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ: Για πρωτολογία και για δευτερολογία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ήταν η τελευταία οµιλήτρια. Βλέπω ότι δεν υπάρχει οµιλητής εκ των εγγεγραµµένων
που δεν µίλησε και ο οποίος να µην έχει καλυφθεί. Σωστά;
Οι εισηγητές θέλουν να δευτερολογήσουν; Θέλετε, κύριε Παναγιωτόπουλε;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Θα ήθελα τον λόγο για ένα
δίλεπτο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ο κ. Κεγκέρογλου επίσης είπε για ένα δίλεπτο. Ο κ. Ζαχαριάς παραιτείται. Σας ευχαριστούµε, κύριε Ζαχαριά. Η κ. Λυµπεράκη παραιτείται επίσης.
Δεν βλέπω άλλο εισηγητή.
ΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Θα ήθελα τον λόγο, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Βλέπω να ζητάει τον
λόγο ο κ. Θεοχάρης. Κύριε Θεοχάρη, οι χθεσινές εισηγήσεις
έχουν πάει όχι απλώς περίπατο, αλλά ένα µακρύ ταξίδι, ανεπίστρεπτο.
Να δώσω λοιπόν τον λόγο στον κ. Κεγκέρογλου, στον κ. Παναγιωτόπουλο και στον κ. Θεοχάρη. Μετά θα κλείσουµε µε τον
τρόπο που σας είπα, να είναι όλοι οι Βουλευτές µέσα, γιατί θα
γίνουν οι ψηφοφορίες. Οι ψηφοφορίες γίνονται επί των παρόντων και διαγιγνώσκεται από πλευράς Προεδρείου η πλειοψηφία.
Ορίστε, κύριε Κεγκέρογλου, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Θέλω να πω δύο λόγια για όλους τους συναδέλφους που έκαναν Αντιπολίτευση, ενώ είναι της Πλειοψηφίας, στην Αντιπολίτευση. Και µάλιστα µας επέκριναν, γιατί κάναµε κριτική στο
νοµοσχέδιο, γιατί κάναµε προτάσεις, γιατί αναπτύξαµε διάλογο.
Ακούστε, ο χώρος του Κοινοβουλίου είναι ο κατ’ εξοχήν χώρος
του διαλόγου, του λόγου και του αντιλόγου, των προτάσεων και
της κριτικής. Δεν καταλάβατε, δεν θα είµαστε βουβοί εδώ. Και
εξάλλου, αν κάναµε ό,τι κάνατε εσείς, που κάνατε αντιπολίτευση
στην αντιπολίτευση χωρίς προτάσεις, παρά µόνο µια έµµεση κριτική στην Κυβέρνηση, ότι δεν είναι αυτό που θα θέλαµε αλλά, εν
πάση περιπτώσει, ελπίζουµε ότι θα είναι κάτι καλύτερο στη συνέχεια, δεν θα υπήρχαν και οι βελτιώσεις στα άρθρα.
Εµείς καταθέσαµε συγκεκριµένες προτάσεις, βελτιώσεις. Ενσωµατώθηκαν και είναι αυτή η δηµιουργική δουλειά που µπορεί
να γίνει, όταν υπάρχει ένα κοινό πλαίσιο.
Άρα, περιορίστε λίγο τα αρνητικά λόγια τα οποία είπατε. Δικαιολογούνται, είναι η πρώτη φάση, ιδίως από νέους Βουλευτές.
Μάλιστα οι λόγοι ορισµένων ήταν οι ίδιοι, τους είχαν γράψει οι
ίδιο επιστηµονικοί συνεργάτες απ’ ό,τι φαίνεται. Ίσως πρέπει να
σκεφτείτε από τους εξακόσιους επιστηµονικούς συνεργάτες που
προσλαµβάνει το Κοινοβούλιο οι τριακόσοι να πάρουν «χι» και τα
λεφτά αυτά να πάνε για την αντιµετώπιση της φτώχειας. Οι εξακόσιοι να γίνουν τριακόσιοι.
Επιπλέον, περιµέναµε µία τροπολογία, κύριοι της Κυβέρνησης,
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που να συνέδεε το προϊόν από την αντιµετώπιση του οικονοµικού
εγκλήµατος της διαφθοράς µε την αντιµετώπιση της φτώχειας
και να έλεγε ότι εκεί θα πηγαίνουν τα λεφτά. Το είχε κάνει η προηγούµενη κυβέρνηση. Είχε ανοιχτεί λογαριασµός και οφείλετε
να το κάνετε. Το τελευταίο διάστηµα είχαν πάει εκεί 31 εκατοµµύρια γι’ αυτόν τον σκοπό.
Τελειώνω µε την τροπολογία για τη ΝΕΡΙΤ. Έχουν κατατεθεί
δεκατέσσερις τροπολογίες. Συνήθως το φαινόµενο των πολλών
τροπολογιών των προηγούµενων Κυβερνήσεων, τις προηγούµενες περιόδους, ήταν στα τελευταία νοµοσχέδια. Εδώ ξεκινάτε το
πρώτο µε δεκατέσσερις. Τι συµβαίνει; Στα τελευταία ήταν. Θυµάστε, πριν τα Χριστούγεννα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Η τροπολογία για τη ΝΕΡΙΤ όχι µόνο δεν είναι επείγουσα, όχι
µόνο δεν είναι σχετική, αλλά είναι η επιτοµή της διαγραφής των
προγραµµατικών δηλώσεων και της Κυβέρνησης και της Προέδρου της Βουλής, ότι άσχετες τροπολογίες, ασύνδετες, νύχτα,
ανυποστήρικτες δεν θα έρχονται µε την Προεδρία της κ. Κωνσταντοπούλου.
Θεωρώ ότι πρέπει να την αποσύρετε. Δεν µπορεί αυτή η τροπολογία να ψηφιστεί, τουλάχιστον δεν ψηφίζεται από εµάς. Και,
εν πάση περιπτώσει, παραβιάζετε κατάφωρα αυτά που λέγατε.
Εγώ δεν είµαι τόσο αυστηρός στις τροπολογίες, εσείς βάλατε
τους κανόνες. Μην µεταφέρετε τώρα στους Βουλευτές την ευθύνη ή αλλιώς πείτε ότι δεν ισχύουν αυτά, τα οποία είπατε την
πρώτη ηµέρα. Πείτε το. Εγώ δεν είµαι αυστηρός, εγώ είχα φέρει
πολλές φορές τροπολογίες που δεν ήταν σχετικές, αλλά ήταν
αναγκαίες και σε συνεννόηση περνούσαν. Είµαι αυτής της άποψης προσωπικά, όταν είναι αναγκαία. Εσείς, θέλατε τα ήθη και
τα έθιµα που λένε ότι δεν πρέπει να υπάρχουν τροπολογίες.
Τελειώνοντας αυτήν την παρέµβαση κι επειδή θα τοποθετηθούµε για το ποια ψηφίζουµε και ποια δεν ψηφίζουµε, υποθέτω,
από τα άρθρα, να πω ότι δεν µπορεί σήµερα, δεν υπάρχει η δυνατότητα να ελέγξουµε. Αν αυτήν την έννοια έχει η ψήφιση στο
σύνολο άλλη µέρα, προτείνουµε να γίνει την Παρασκευή η ψήφιση στο σύνολο. Σήµερα ψηφίζουµε τα άρθρα. Γιατί να αλλάξει
η τάξη αυτή η οποία ισχύει; Αν υπάρχει επείγον, ναι, να µας το
εξηγήσει όµως η Κυβέρνηση. Αν υπάρχει επείγον γι’ αυτό το νοµοσχέδιο, να µας το εξηγήσετε και θα το αποδεχτούµε. Όµως, η
τάξη λέει ότι την Παρασκευή πρέπει να πάει για ψήφιση στο σύνολο.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Πάντως εγώ θα ήθελα
να σας πω ότι αυτά τα οποία είπατε, θα είναι καλό να τα βάλετε
δίπλα στη µεσηµεριανή σας εικόνα.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Αφήστε το µεσηµέρι, για να µην
µιλήσουµε για τη δική σας µεσηµεριανή εικόνα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Από εκεί και πέρα, αντιλαµβάνοµαι ότι προβάλλετε ένσταση για την τροπολογία που
αφορά την ΕΡΤ και προβάλλετε ένσταση και σχετικά µε τη διαδικασία ψήφισης στο σύνολο. Εγώ, αφού προβάλλετε ένσταση γι’
αυτήν την τροπολογία, θα ζητήσω να αποφανθεί το Σώµα, έτσι
όπως προβλέπεται κι όχι όπως γινόταν άλλες φορές, που ο προβάλλων την ένσταση δεν ακουγόταν, γιατί είχε κλειστό µικρόφωνο, και όχι όπως γινόταν άλλες φορές, που έρχονταν τροπολογίες που δεν τις είχαν µπροστά τους ούτε οι Υπουργοί.
Ερωτάται το Σώµα στο σηµείο αυτό εάν επί της ενστάσεως
που προβλήθηκε για την τροπολογία του Υπουργού Επικρατείας
αρµόδιου για τη Ραδιοτηλεόραση εγκρίνει την ψήφιση της τροπολογίας, τη διαδικασία ψήφισης των τροπολογιών.
Όσοι εγκρίνουν τη διαδικασία, την ψήφιση της τροπολογίας…
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Κυρία Πρόεδρε, θα παρακαλούσα να
λάβω τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Θέλει τον λόγο κάποιος Υπουργός;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Μάλιστα, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κύριε Βρούτση, το
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ψηφίζουµε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Κυρία Πρόεδρε, µπορώ να διακόψω για
µισό λεπτό;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Βεβαίως, να µιλήσετε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Κυρία Πρόεδρε, σήκωνα το χέρι, γιατί
δεν πρέπει να περνάνε κάποια πράγµατα έτσι.
Είπε ο κ. Κεγκέρογλου, ότι είναι το πρώτο νοµοσχέδιο και έχει
πολλές τροπολογίες. Κατά τη γνώµη µου θα έπρεπε να έχει και
περισσότερες, σε σχέση µε τα πρώτα νοµοσχέδια των άλλων κυβερνήσεων. Ο κ. Κεγκέρογλου κάνει πως δεν καταλαβαίνει πως
οι προηγούµενες κυβερνήσεις ήταν η µία η συνέχεια της άλλης
και στην πολιτική τους και στο νοµοθετικό τους έργο.
Σήµερα ερχόµαστε να αλλάξουµε και προσδοκούµε να αλλάξουµε αρκετά πράγµατα ή και όλα. Και γι’ αυτό ήµασταν αναγκασµένοι -και αυτό προέκυψε και από τη διήµερη συζήτηση- σε
αρκετά ζητήµατα και µε αρκετή ευρυχωρία, θα έλεγα, αρκετά
πέρα του συναφούς -και το αναγνωρίζω- να φέρουµε επειγόντως
διατάξεις, για να λειτουργήσει η πολιτική αυτής της Κυβέρνησης.
Αυτό είναι το πρώτο.
Και δεύτερον, επί της ψήφισης εν συνόλω, κύριε Κεγκέρογλου,
νοµίζω ότι αντιληφθήκατε ότι υπάρχουν άρθρα και προσθήκες
και τροπολογίες, οι οποίες είναι υπερεπείγουσες και θα έπρεπε
να είχαν ψηφιστεί και πριν τις 12 το βράδυ. Μην κάνετε, λοιπόν,
δοκιµασία ορίων στην ανταπόκριση σε σχέση µε αυτό το ζήτηµα.
Είναι υπερεπείγουσες, πρέπει σήµερα το νοµοσχέδιο εν συνόλω
να ψηφιστεί. Και έχουν ληφθεί όλα τα µέτρα -απ’ ό,τι κατάλαβααπό την κυρία Πρόεδρο –σε αυτό το ζήτηµα, απολύτως συµφωνώ µε τις διαδικασίες που ακολούθησε- ώστε εν γνώσει µας
όλοι να ψηφίσουµε.
Και θα έπρεπε να σεβαστείτε κιόλας ότι το σύνολο σχεδόν της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας του πλειοψηφούντος κόµµατος είναι
παρόν για να ακούσει µε θρησκευτική ευλάβεια τους τέσσερις
Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας, τους δύο του ΠΑΣΟΚ, κλπ.,
στις δύο η ώρα το πρωί.
Να προχωρήσουµε παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Λοιπόν, προχωράµε
στην ψηφοφορία.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα τον
λόγο για να απαντήσω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κύριε Κεγκέρογλου,
δεν είναι απάντηση-ερωταπάντηση.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Πήρε τον λόγο ο κ. Βούτσης και
απάντησε και θα ήθελα να απαντήσω και εγώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ναι, θα ψηφίσουµε επί
της ένστασής σας.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Θα ήθελα να απαντήσω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Θα γίνει η ψηφοφορία
επί της ένστασης, παρακαλώ, όµως, ανοίξτε το µικρόφωνο.
Ορίστε, έχετε τον λόγο για ένα λεπτό.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ρώτησα και πολύ σωστά πήρε
τον λόγο ο κ. Βούτσης για να δικαιολογήσει το κατεπείγον της
ψήφισης επί του συνόλου. Και είπα, εάν υπάρχει λόγος να µας
το εξηγήσει η Κυβέρνηση και να το δεχθούµε. Έτσι είπα, νοµίζω.
Και πήρε τον λόγο και το εξήγησε. Οπότε, εφόσον υπάρχει λόγος
βεβαίως, να ψηφιστεί.
Εγώ, σας είπα σχετικά µε τις τροπολογίες ότι δεν είµαι υπέρ
των αυστηρών αρχών που µοιάζουν µε τις σεµνοτυφίες.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Εσείς τα είπατε αυτά και ως νέο Προεδρείο και ως προηγούµενη Αντιπολίτευση, ότι δεν πρέπει να ψηφίζονται άσχετες τροπολογίες. Εσείς τα λέγατε αυτά. Εσείς καταγγέλλατε τις προηγούµενες κυβερνήσεις, δεν τις κατήγγειλα εγώ.
Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Δεν πειράζει, δεν είναι κακό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Λοιπόν, κύριε Κεγκέρογλου, καθίστε στη θέση σας.
Θα γίνει, λοιπόν, τώρα ψηφοφορία επί των παρόντων επί της
ενστάσεως που προβλήθηκε από τον κ. Κεγκέρογλου σε σχέση
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µε την τροπολογία της…
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Την απέσυρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Την αποσύρατε και
για την ΕΡΤ κύριε Κεγκέρογλου; Για την ΕΡΤ την αποσύρατε;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Καταλαβαίνω ότι λέτε
«όχι».
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Όχι, δεν την απέσυρα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Όχι, δεν την αποσύρατε.
Εποµένως, αφήστε το Προεδρείο, που βλέπει από εδώ, καλοί
µου και καλές µου συνάδελφοι και συναδέλφισσες, να κάνει τη
διαδικασία, γιατί και το Κοινοβούλιο πρέπει να θωρακίζεται και
οι διαδικασίες να θωρακίζονται.
Υπεβλήθη µια ένσταση για µία και µόνο τροπολογία. Καλά δεν
κατάλαβα; Γι’ αυτήν την τροπολογία, λοιπόν, εγώ το θέτω στο
Σώµα, το οποίο θα ψηφίσει επί των παρόντων.
Αυτοί που κρίνουν και ψηφίζουν ότι πρέπει να µπει στη διαδικασία ψηφοφορίας η τροπολογία παρακαλώ να σηκωθούν και
αυτοί οι οποίοι κρίνουν ότι δεν πρέπει, να παραµείνουν στη θέση
τους.
Ποιοι ψηφίζουν να µπούµε στη διαδικασία ψηφοφορίας, απορρίπτουν δηλαδή την ένσταση του κ. Κεγκέρογλου; Παρακαλώ να
εγερθούν.
(Εγείρονται οι Βουλευτές που αποδέχονται ότι πρέπει να µπει
στη διαδικασία της ψηφοφορίας η τροπολογία)
Παρακαλώ, να δείξει η κάµερα την εικόνα. Είναι και Υπουργοί
που είναι Βουλευτές.
Εποµένως, είναι προφανές ότι ηγέρθησαν οι περισσότεροι και
καθίσταται σαφές ότι κατά συντριπτική πλειοψηφία το Σώµα
έκρινε πως αυτή η τροπολογία πρέπει να τεθεί στη διαδικασία
ψήφισης.
Τον λόγο έχει ζητήσει για δύο λεπτά ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Παναγιωτόπουλος. Θα µας πείτε και εσείς αν έχετε
κάποια ένσταση και αντίστοιχα θα γίνει η διαδικασία και µετά θα
προχωρήσουµε σε ψηφοφορία για ένα-ένα τα άρθρα και τις τροπολογίες.
Κύριε Παναγιωτόπουλε, έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Είχα κι εγώ σκοπό να καταθέσω την ίδια ένσταση για την ίδια
τροπολογία, αλλά από τη στιγµή που έχει λυθεί το θέµα διά της
διαδικασίας ως προδικαστικό περίπου ζήτηµα, δεν νοµίζω ότι
έχει καµµία ουσία να προχωρήσω περαιτέρω. Εν τούτοις, θα
ήθελα να καταγραφεί η στάση της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης
πάνω στο ζήτηµα.
Επίσης, θα ήθελα να πω ότι και εµείς έχουµε αρνητική στάση
ως προς τη συγκεκριµένη τροπολογία, γιατί τη θεωρούµε εντελώς άσχετη και χωρίς καµµία συνάφεια µε το υπό ψήφιση νοµοσχέδιο. Θεωρούµε ότι θα µπορούσε να έρθει ως µέρος του
σώµατος του σχετικού νοµοσχεδίου για τη ΝΕΡΙΤ εντός ολίγων
ηµερών.
Επίσης, ως προς την ουσία, θεωρούµε ότι η κατάργηση του
Εποπτικού Συµβουλίου της ΝΕΡΙΤ κατ’ εµάς είναι απαράδεκτη,
γιατί απλά υπαγάγει πλέον σε απόλυτο πολιτικό έλεγχο κάθε διαδικασία πρόσληψης προσωπικού. Αυτά όσον αφορά αυτή την
τροπολογία.
Από εκεί και πέρα, θα ήθελα να διατυπώσω τη στάση της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης ως προς το νοµοσχέδιο. Θα έρθει και η
στιγµή της ψήφισης των άρθρων.
Ψηφίζουµε όλα τα άρθρα του πρώτου µέρους του νοµοσχεδίου και καταψηφίζουµε όλα τα άρθρα του δεύτερου µέρους, για
λόγους που εξηγήσαµε εκτενέστατα εδώ και µία εβδοµάδα και
παραπάνω. Υπερψηφίζουµε τα άρθρα του τρίτου µέρους.
Ως προς τις τροπολογίες, κατ’ αρχάς, γενικά θεωρώ ότι πρέπει
να διατυπώσω µια επιφύλαξη, γιατί πρόκειται για υπουργικές
τροπολογίες χωρίς κοστολόγηση και αυτό περιέγραψα τι κινδύνους εγκυµονεί. Δυστυχώς, νοµίζω ότι εδώ στάθηκα και λίγο προφητικός, αφού τα έλεγα από την προηγούµενη Παρασκευή, ότι
τέτοιες αδυναµίες σε συγκεκριµένη κοστολόγηση θα έχουν ως
αποτέλεσµα τη δηµιουργία προβλήµατος µε τους αξιολογητές
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που υπάρχουν.
Έχουµε κάθε καλή διάθεση να υπερψηφίσουµε κάθε τροπολογία που έχει σχέση µε διευθέτηση εκκρεµοτήτων διοικητικής
φύσεως και αυτό θα κάνουµε. Εποµένως, θα τις δούµε µία-µία,
αλλά εκ των προτέρων σας ξεκαθαρίζουµε τη στάση µας.
Έχουµε κάθε καλή διάθεση να ψηφίσουµε κάθε τροπολογία
που επεκτείνει το πλέγµα των παροχών σε ευάλωτες κοινωνικές
οµάδες. Μία από αυτές είναι η διεύρυνση του πεδίου ιατροφαρµακευτικής κάλυψης και σε άλλες κατηγορίες εργαζοµένων,
παρά το γεγονός ότι και αυτό δεν έχει κοστολογηθεί. Έχει γίνει
λόγος για 40 εκατοµµύρια πρόσθετο κόστος. Θεωρώ ότι µπορούν να βρεθούν αυτά τα 40 εκατοµµύρια δίπλα στα 200 εκατοµµύρια, µε τα οποία έχει κοστολογηθεί το πλέγµα των µέτρων.
Από εκεί και πέρα, όµως, σας επισήµανα και τον κίνδυνο.
Τέλος, θα διατυπώσω επίσης αρνητική στάση για την τροπολογία µε αριθµό 15 του Υπουργείου Οικονοµικών, σχετικά µε την
καταβολή φορολογικών οφειλών. Δεν πιστεύουµε στη δηµιουργία «παραθύρων» µικρής χρονικής διάρκειας για να καλυφθεί η
συγκυριακή υστέρηση εσόδων και µάλιστα µια ηµέρα πριν έρθει
το συναφές νοµοσχέδιο για τις ρυθµίσεις.
Όσον αφορά, δε, τα υπόλοιπα δύο µέρη µε την απόδοση των
χρηµατικών διαθεσίµων του ΤΧΣ και τα χρηµατικά διαθέσιµα των
ασφαλιστικών ταµείων, πολύ φοβούµαι ότι αυτό υποκρύπτει µεγάλη δηµοσιονοµική πίεση. Να µη µπούµε στην κουβέντα των αιτίων και των αιτιατών και απλά να πούµε ότι καταψηφίζουµε τη
συγκεκριµένη τροπολογία.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Σας ευχαριστούµε,
κύριε Παναγιωτόπουλε.
Δεν προβάλλετε ένσταση για κάποια άλλη τροπολογία, πέραν
αυτής για την οποία έγινε ήδη ψηφοφορία. Είναι σαφές;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Μάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Και για το σύνολο δεν
προβάλλετε ένσταση, όπως και το ΠΑΣΟΚ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Εκτιµούµε ότι καθώς είναι
σε εξέλιξη η διαδικασία ψήφισης του νοµοσχεδίου στο σύνολό
του, δεν παρέλκει αυτήν τη στιγµή να προβάλουµε την οποιαδήποτε ένσταση. Θα προχωρήσει η διαδικασία. Έχει περάσει η
ώρα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ζητήσει ο κ. Θεοχάρης, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας Το Ποτάµι.
Κύριε Θεοχάρη, είναι η εκτολογία, η εβδοµολογία σας;
Πόση ώρα θέλετε;
ΘΕΟΧΑΡΗΣ - ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ): Δύο λεπτά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Θα σας δώσω πέντε
λεπτά.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ - ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ): Σχολιάζετε όταν τελειώνω τις οµιλίες µου, τώρα µε σχολιάζετε και πριν.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ε, τώρα άλλαξε η
µέρα, οπότε αλλάζουµε λίγο και τη διαδικασία!
ΘΕΟΧΑΡΗΣ - ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ): Πάντως, σε κάθε περίπτωση δεν υπάρχει κανένας Βουλευτής που είναι να µιλήσει µετά
από εµένα και συνεπώς η οµιλία αυτή δεν στερεί το δικαίωµα οµιλίας και λόγου σε κάποιο Βουλευτή.
Κι εµείς δυο λόγια θα πούµε, σε σχέση µε κάποιες από αυτές
τις τροπολογίες, για να αποσαφηνίσουµε τη θέση µας.
Όσον αφορά τη βουλευτική τροπολογία µε γενικό αριθµό 5,
που έκανε δεκτή η Υπουργός, αυτή έχει σηµαντικό δηµοσιονοµικό αποτέλεσµα. Έχει κόστος και επειδή πέρασε ως βουλευτική
-αναρωτιόµαστε αν αυτός ήταν ο λόγος- δεν έχει έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
Εµείς θεωρούµε ότι δεν πρέπει να ψηφιστεί, καθότι έχει δηµοσιονοµικό κόστος και αν πρέπει πράγµατι να επανέλθει, να επανέλθει ως υπουργική τροπολογία στο επόµενο νοµοσχέδιο και
να δούµε το κόστος.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κύριε Θεοχάρη, σε
ποια τροπολογία αναφέρεστε;
ΘΕΟΧΑΡΗΣ - ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ): Είναι η υπ’ αριθµόν 5,
όπως είπα προηγουµένως.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Είναι βουλευτική;
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ΘΕΟΧΑΡΗΣ - ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ): Είναι βουλευτική τροπολογία και γι’ αυτό δεν έχει έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου. Θεωρούµε ότι υπάρχει σηµαντικό κόστος. Είναι για την εξοµοίωση
των αµοιβών και οι υπάλληλοι αυτοί έπρεπε να µην επιστρέψουν
τα χρήµατα τα οποία είχαν καταβληθεί.
Αυτό το κόστος είναι σηµαντικό και δεν το βλέπει η Βουλή.
Περνάει αυτή η τροπολογία χωρίς να ξέρουµε το κόστος της,
παρ’ όλο που η Υπουργός ρητά είπε ότι δεν έχουµε κόστος.
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ (ΣΤΑΘΗΣ) ΛΕΟΥΤΣΑΚΟΣ: Δεν υπάρχει κόστος.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ - ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ): Αφού θεωρεί ότι νοµίµως
τα πήρανε. Δεν ζητάει αναδροµικά τα χρήµατα. Μα, το λέει µέσα
η διάταξη. Διαβάστε το.
Χρήµατα τα οποία αυτήν τη στιγµή το Γενικό Λογιστήριο τα ζητάει από τους εργαζοµένους ως καταβληθέντα αχρεωστήτως, η
τροπολογία αυτή τα νοµιµοποιεί και συνεπώς δεν θα ζητηθούν
πίσω. Είναι φανερό ότι έχει κόστος. Δεν µπορούµε να υποκριθούµε ότι δεν έχει κόστος.
Να έρθει κοστολογηµένη και να την ψηφίσουµε. Δεν έχουµε
κανένα πρόβληµα. Αυτό λέµε.
Όσον αφορά την τροπολογία για τη ΝΕΡΙΤ, χαιρετίζουµε την
δέσµευση του Υπουργού για το γεγονός ότι θα υπάρχουν διαφανείς και συναινετικές διαδικασίες στην επιλογή των προσώπων. Δεν είναι σωστό, βέβαια, θεσµικά να µην κατοχυρώνεται
αυτό. Θα πρέπει να το δείτε να κατοχυρώνεται θεσµικά. Δεν ψηφίσαµε υπέρ του να ψηφιστεί στο νοµοσχέδιο αυτή η τροπολογία, µε την έννοια ότι σίγουρα είναι άσχετη µε το νοµοσχέδιο
αυτό και εφόσον έρχεται νέο νοµοσχέδιο θα έπρεπε να είναι
µέρος του νοµοσχέδιου αυτού.
Παρ’ όλα αυτά θα πούµε «παρών», αντί να την καταψηφίσουµε
και ελπίζουµε ότι ο Υπουργός θα µπορέσει να τηρήσει τις δεσµεύσεις που ανέλαβε µπροστά στη Βουλή των Ελλήνων.
Τέλος, για την τροπολογία των δόσεων, την 15, δεν πειστήκαµε
από τον Υπουργό ότι πράγµατι είναι κατεπείγουσα για δύο µέρες
διαφορά. Ας έπαιρνε αυτές τις επτά µέρες και αντί η λήξη να
είναι στις 27 Μαρτίου, να ήταν στις 29 Μαρτίου. Δεν πειστήκαµε
για ποιο λόγο για αυτές τις δύο µέρες δεν θα µπορούσε να γίνει
στο κατεπείγον νοµοσχέδιο. Ως εκ τούτου βάζουµε ένσταση για
το κατά πόσο θα πρέπει να ψηφιστεί αυτή η τροπολογία. Δεν µας
έχει πείσει για το ότι είναι κατεπείγουσα.
Παρ’ όλα αυτά στην περίπτωση που µπει στο νοµοσχέδιο ακόµα και αν δεν υπάρχουν αυτά τα όρια για τα οποία µίλησα,
και θα έπρεπε να είχαν µπει, κακώς δεν µας άκουσε η Κυβέρνηση- στο βαθµό που ανακουφίζει κάποιους που βρίσκονται σε
πραγµατική αδυναµία µη πληρωµής, θα ψηφίσουµε κι εδώ «παρών».
Για τις υπόλοιπες τροπολογίες, θα δείτε τι θα πράξουµε κατά
την ψήφιση. Δεν νοµίζω ότι έχει µεγάλη σηµασία. Δεν θέλω να
παίρνω άλλο χρόνο.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κύριε Θεοχάρη, έχετε
βάλει µία ένσταση εν σχέσει µε την τροπολογία…
ΘΕΟΧΑΡΗΣ - ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ): Την υπ’ αριθµόν 5.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Μισό λεπτό, για να διευκρινιστεί και να τηρήσουµε τη διαδικασία.
Έχετε βάλει µία ένσταση σε σχέση µε τη βουλευτική τροπολογία την οποία έκανε αποδεκτή η κυρία Υπουργός, µε τίτλο «Ενιαιοποίηση µισθολογικού καθεστώτος των εργαζοµένων στα
Κέντρα Πρόληψης των Εξαρτήσεων στο πλαίσιο εξοµάλυνσης
της λειτουργίας των δοµών».
Πρόκειται για τροπολογία στην οποία, κατά την αιτιολογική της
έκθεση, διευθετούνται επείγουσες εκκρεµότητες, ασάφειες και
προβλήµατα ως προς το µισθολογικό καθεστώς των εργαζοµένων στα Κέντρα Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της
Ψυχοκοινωνικής Υγείας, τα οποία προκύπτουν από το θεσµικό
καθεστώς λειτουργίας των δοµών αυτών, σε συνδυασµό µε τις
πολιτικές αποφάσεις των προηγούµενων ηγεσιών του Υπουργείου Υγείας για ένταξή τους στις διατάξεις του ν. 4024/2011
περί ενιαίου µισθολογίου του δηµοσίου.
Τα εβδοµήντα πέντε Κέντρα Πρόληψης των Εξαρτήσεων και
Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας λειτουργούν ως εξήντα
επτά µη κερδοσκοπικές εταιρείες, εκάστη συµβαλλοµένη διµε-
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ρώς µε τον ΟΚΑΝΑ, επιχορηγούµενη δε κατά 50% από το Υπουργείο Υγείας -µέσω του ΟΚΑΝΑ- και κατά 50% από το Υπουργείο
Εσωτερικών µέσω της «ΕΕΤΑΑ Α.Ε.» και κατόπιν απόφασης/πρότασης της ΚΕΔΕ.
Στην τροπολογία, λοιπόν, αυτή λέγεται ότι κρίνεται επείγον να
ρυθµιστεί ότι το σύνολο του προσωπικού των κέντρων πρόληψης
–µιλάµε για το προσωπικό λοιπόν των Κέντρων Πρόληψης των
Εξαρτήσεων- για λόγους ασφάλειας δικαίου θα αµείβεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4024/2011 από τη δηµοσίευση της
παρούσας νοµοθετικής διάταξης και χωρίς καµµία αναδροµική
κράτηση.
Και το περιεχόµενο της τροπολογίας λέει τα εξής: «Οι εργαζόµενοι στα Κέντρα Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής
της Ψυχοκοινωνικής Υγείας υπάγονται στις προβλέψεις του ν.
4024/2011 για τον καθορισµό των αποδοχών τους από τη δηµοσίευση του παρόντος και µε κοινή απόφαση των Υπουργών
Υγείας και Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ρυθµίζονται οι λεπτοµέρειες εφαρµογής της εν λόγω διάταξης. Δεν
αναζητούνται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα τα ποσά που
έχουν χορηγηθεί ως µισθολογικές παροχές, επιδόµατα, αποζηµιώσεις στους εργαζοµένους στα κέντρα πρόληψης δυνάµει
προβλέψεων συλλογικών συµβάσεων εργασίας, αποφάσεων των
διοικητικών συµβουλίων των κέντρων πρόληψης, ατοµικών συµβάσεων εργασίας ως την ψήφιση του παρόντος, ενώ τυχόν καταλογισµοί που έχουν ήδη πραγµατοποιηθεί, αίρονται από τη
δηµοσίευση του παρόντος. Τα Κέντρα Πρόληψης εποπτεύονται
από το Υπουργείο Υγείας.».
Την υπογράφουν αρκετοί Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.
Θέτετε µία ένσταση σε σχέση µε το ότι δεν έχει περάσει από
το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους ενώ, κατά την τοποθέτησή
σας, θα έπρεπε να υπάρχει αυτή η τυπική προϋπόθεση.
Είναι ένα ευαίσθητο θέµα. Αφορά εργαζοµένους. Ξεκαθαρίσαµε τι αφορά, γιατί τίποτε δεν πρόκειται να αφήνουµε συγκεχυµένο.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ - ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ): Κυρία Πρόεδρε, για να
µην παρεξηγηθώ, δεν είναι η ένστασή µας επί της ουσίας, µε την
έννοια ότι δεν είµαστε ενάντια –ενδεχοµένως- µε τους εργαζοµένους. Απλώς πιστεύουµε ότι θα έπρεπε να δούµε και το κόστος, για να µπορούµε να πάρουµε µια σωστή απόφαση.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Να µας εξηγήσει η παριστάµενη
Υπουργός.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Σύµφωνοι. Και εγώ θα
µπορούσα να σας πω ότι θα µπορούσαµε να δούµε το κόστος
και ανεξαρτήτως του κόστους να το αποφασίσουµε, γιατί είναι
ανάγκη, όπως προκύπτει, να το αποφασίσουµε.
Παρακαλώ τον κ. Ζαχαριά, ο οποίος είναι και εκ των υπογραφόντων την τροπολογία και εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ, να λάβει τον
λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ: Κυρία Πρόεδρε, διαβάζοντας
την εισηγητική έκθεση της τροπολογίας -στην επόµενη παράγραφο, διότι δεν διαβάσατε όλες τις παραγράφους, είναι εξάλλου µεγάλη η εισηγητική έκθεση- θα διαπιστώνατε ότι το προσωπικό των κέντρων πρόληψης έχει καταταλαιπωρηθεί τα τελευταία χρόνια µε τις µισθολογικές αλλαγές. Ανήκει και χρηµατοδοτείται από δύο διαφορετικά Υπουργεία, από το Υπουργείο
Εσωτερικών και το Υπουργείο Υγείας κατά 50% και 50% αντίστοιχα, και επειδή παρεµβαίνουν οι δήµοι εν τω µεταξύ και στα
εβδοµήντα πέντε διαφορετικά κέντρα πρόληψης, όπως είναι το
καθεστώς µέχρι σήµερα, την προηγούµενη βουλευτική περίοδο
συζητήθηκε τέσσερις φορές, µε παρεµβάσεις του ΣΥΡΙΖΑ και
άλλων κοµµάτων στη Βουλή, το µισθολογικό τους ζήτηµα.
Η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, λοιπόν, το Δεκέµβρη του
2014 προσπάθησε να ρυθµίσει το ζήτηµα, γιατί µπήκαν σε µια
αντιστοιχία του ενιαίου µισθολογίου αυτοί οι άνθρωποι και ζήτησε βέβαια αναδροµικά τις κρατήσεις. Όµως όλοι αυτοί δεν εντάσσονταν την ίδια χρονική περίοδο στα εβδοµήντα πέντε κέντρα
αλλά σε διαφορετικές, και αυτό δηµιουργούσε µια τροµερή ανισότητα στις σχέσεις τους απέναντι στις αποδοχές τους, απέναντι
στο ενιαίο µισθολόγιο.
Άρα, µε αυτήν εδώ την τροπολογία προσπαθούµε τουλάχιστον
από σήµερα, από την ψήφιση δηλαδή, να κάνουµε µια καινούργια
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αρχή. Γι’ αυτό δεν αναζητούµε και αχρεωστήτως καταβληθέντα.
Είναι διάφορα ποσά, µερικές φορές ιδιαίτερα µεγάλα, εξοντωτικά δηλαδή, γιατί άρχισε από την 1-1-2014 η καταβολή των ενιαίων αµοιβών. Άρα, γι’ αυτόν τον λόγο προτείνεται, η ρύθµιση
επειδή µπήκαν σε διαφορετικές χρονικές περιόδους στα διάφορα κέντρα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ευχαριστούµε τον κ.
Ζαχαριά.
Η κυρία Υπουργός θέλει να προσθέσει κάτι;
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Όχι, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ακούστε, θα το θέσουµε στο Σώµα.
Εγώ θα σας πω το εξής: Υπάρχει ένα τυπικό ζήτηµα, υπάρχει
και ένα ουσιαστικό. Υπάρχει µια περίπτωση, αν χρειάζεται αυτή
η έκθεση, να κληθούµε να την ξαναψηφίσουµε την τροπολογία.
Σε κάθε περίπτωση θα το θέσω στο Σώµα.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Δεν υπάρχει τυπικό θέµα. Δικαιούται ο Υπουργός να ζητήσει έκθεση για βουλευτικές τροπολογίες. Όµως επειδή είναι ο Υπουργός Οικονοµικών εδώ, να µας
πει επί της ουσίας κι όχι για τη διαδικασία. Δεν υπάρχει κανένα
θέµα. Εµείς την ψηφίζουµε ούτως ή άλλως. Το λέω προκαταβολικά. Όµως, είναι εδώ ο Υπουργός Οικονοµικών που τον αφορά.
Η κ. Φωτίου δεν µπορεί να τοποθετηθεί πάνω σ’ αυτό το θέµα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κύριε Υπουργέ, θέλετε να πείτε κάτι σχετικά;
ΓΙΑΝΗΣ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Το Γενικό
Λογιστήριο του Κράτους µάς έχει πληροφορήσει ότι στο πλαίσιο
της εξοµάλυνσης όλων αυτών των ρυθµίσεων δεν θα υπάρξει δηµοσιονοµικό αποτέλεσµα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Σας ευχαριστούµε.
Εποµένως, κύριε Θεοχάρη, επιµένετε στην ένσταση; Να το βάλουµε σε ψηφοφορία;
ΘΕΟΧΑΡΗΣ - ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ): Όχι, δεν χρειάζεται να
µπει σε ψηφοφορία. Τι να σας πω; Εφόσον και ο Υπουργός Οικονοµικών αποδέχεται ότι δεν υπάρχει δηµοσιονοµικό αποτέλεσµα από αχρεω- στήτως καταβληθέντα που δεν θα αναζητηθούν,
δεν µπορώ να πω κάτι παραπάνω εγώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Επειδή είναι επαµφοτερίζουσα η δήλωσή σας θα το βάλω σε ψηφοφορία.
Όσοι πιστεύουν ότι πρέπει να µπει στη διαδικασία της ψηφοφορίας αυτή η τροπολογία παρακαλώ να εγερθούν.
(Εγείρονται οι αποδεχόµενοι να µπει στη διαδικασία της ψηφοφορίας η τροπολογία)
Προφανώς ηγέρθησαν οι περισσότεροι.
Συνεπώς απορρίπτεται η ένσταση.
Τώρα, από ό,τι αντιλαµβάνοµαι -αν υπάρχει κάποια αντίρρηση
παρακαλώ να διατυπωθεί- δεν υπάρχει καµµία ένσταση που να
µην ετέθη σε ψηφοφορία ούτε υπάρχει αντίρρηση η οποία να
µην ετέθη σε ψηφοφορία, σε σχέση µε το κύρος της διαδικασίας.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ - ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ): Κανονικά και οι δόσεις
πρέπει να πάνε στο αυριανό νοµοσχέδιο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Εννοώ σε σχέση µε το
κύρος της διαδικασίας.
Έχουν ακόµη ζητήσει τον λόγο ο κ. Γρέγος από τη Χρυσή
Αυγή και η κ. Μανωλάκου από το Κοµµουνιστικό Κόµµα.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ - ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ): Κυρία Πρόεδρε, θα
ήθελα κι εγώ τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ελάτε, κύριε Θεοχάρη, στην ογδοοµιλία σας.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ - ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ): Όχι, στη δέκατη!
Στην οµιλία µου απλώς είπα ότι και όσον αφορά την τροπολογία για τις δόσεις δεν πειστήκαµε ότι η τροπολογία αυτή είναι
τόσο επείγουσα που πρέπει να συζητηθεί και να ψηφιστεί σήµερα και δεν µπορεί να πάει στην αυριανή συζήτηση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ποια τροπολογία,
άλλη τροπολογία ή αυτή;
ΘΕΟΧΑΡΗΣ - ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ): Η τροπολογία µε αριθµό
15, για τις δόσεις, η ρύθµιση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Είναι ένσταση αυτό;
ΘΕΟΧΑΡΗΣ - ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ): Ναι.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Θα τη θέσουµε, λοιπόν, σε ψηφοφορία.
Για τη ρύθµιση, όσοι πιστεύουν ότι πρέπει να µπει στη διαδικασία της ψηφοφορίας, να εγερθούν.
(Εγείρονται οι αποδεχόµενοι να µπει η ρύθµιση στη διαδικασία
της ψηφοφορίας)
Είναι προφανές ότι ηγέρθησαν οι περισσότεροι.
Συνεπώς η ρύθµιση θα µπει στη διαδικασία της ψηφοφορίας.
Τον λόγο έχει τώρα ο κ. Γρέγος και η κ. Μανωλάκου και κλείνουµε. Νοµίζω ότι δεν υπάρχει πια καµµία αντίρρηση, εκτός αν
εκφραστούν αντιρρήσεις τώρα από τους δύο εισηγητές ή από
τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο και την εισηγήτρια. Μετά θα
κλείσουµε µε την ψηφοφορία, η οποία είναι επί των παρόντων.
Κύριε Γρέγο, έχετε τον λόγο.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Σχετικά µε την τροπολογία µε αριθµό
4/4, απλώς θέλουµε να εκφράσουµε τη διαµαρτυρία µας -και παρακαλώ να επαναφέρετε στην τάξη την αρµόδια Υπουργό- για
το ότι η αρµόδια Υπουργός δεν απαντάει στις ερωτήσεις της
Χρυσής Αυγής. Έχει σχέση αυτό που λέω µε την τροπολογία µε
αριθµό 4/4. Δεν διευκρινίζεται ποιοι είναι εκείνοι που παραµένουν
προσωρινά στα κέντρα που άδειασαν και δεν µας δίνει εξηγήσεις
η αρµόδια Υπουργός.
Σχετικά µε τις τροπολογίες θα αναφερθώ κατά τη διάρκεια της
ψηφοφορίας. Απλώς ήθελα να το επισηµάνω τώρα αυτό, κατά τη
διάρκεια αυτής της διαδικασίας. Καταλαβαίνετε ότι είναι και αντιδηµοκρατικό και µας προσβάλλει και ως κόµµα, και εµάς και
τους ψηφοφόρους µας. Επικαλούµαι την τροπολογία µε αριθµό
4/4, γιατί αφορά την αρµόδια Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Η τροπολογία 4/4
αφορά τη σίτιση των υπηκόων τρίτων χωρών που παραµένουν
προσωρινά στα Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών, που ιδρύθηκαν και λειτουργούν στην Ελληνική Αστυνοµία,
και υπογράφεται από τον Υπουργό Οικονοµικών κ. Βαρουφάκη,
τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Βούτση, τον Αναπληρωτή Υπουργό
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Ιωάννη Πανούση
και τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Παναγιώτη Σκουρλέτη. Άπαντες έχουν δεσµευτεί ότι απαντούν στον
κοινοβουλευτικό έλεγχο. Δεν βλέπω, εποµένως, κάποιο ζήτηµα
ως προς αυτό που θέσατε.
Τον λόγο έχει η κ. Μανωλάκου.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Θα ήθελα να αιτιολογήσω την ψήφο µας στις τροπολογίες που
δεν πρόλαβα να αναφερθώ στην πρωτολογία µου.
Σε ό,τι αφορά την τροπολογία µε αριθµό 4/4, αν και αναπαράγει τα κέντρα κράτησης, ωστόσο θα την ψηφίσουµε γιατί αφορά
τη σίτιση υπηκόων τρίτων χωρών και είναι αναγκαία.
Όσον αφορά τις µε αριθµούς 16/16 και 24/24 τροπολογίες το
αναλύσαµε ότι τις ψηφίζουµε.
Όσον αφορά τη µε αριθµό 23/23 τροπολογία, που είναι βουλευτική και αφορά το Σικιαρίδειο Ίδρυµα, την ψηφίζουµε, µε την
παρατήρηση όµως ότι πρέπει, για να διευκολυνθεί η λειτουργία
του, να ενταχθεί και να χρηµατοδοτηθεί από το κράτος.
Καταψηφίζουµε την τροπολογία 10, γιατί διαφωνούµε µε προγράµµατα κοινωφελούς χαρακτήρα, όπως λέγονται, γιατί ανακυκλώνουν την ανεργία, καταργούν συλλογικές συµβάσεις εργασίας, διαφοροποιούν την αµοιβή για ίση ή ίδια εργασία.
Καταψηφίζουµε την τροπολογία 15. Προχωράτε σε εσωτερικό
δανεισµό από λεφτά των εργαζοµένων για την αποπληρωµή των
δανειστών. Διαβεβαιώνετε ότι θα είναι διαθέσιµα, όταν χρειαστούν από τους φορείς. Όµως, δεν υπάρχει τέτοιος µηχανισµός
που να εξασφαλίζει τη διαθεσιµότητα. Αυτό µεταφράζεται σε πιθανές καθυστερήσεις, που ήδη έχουν κάνει την εµφάνισή τους
και δεν υπάρχει καµµία διαβεβαίωση ότι δεν θα «κουρευτούν»
κιόλας, όπως έχει γίνει στο παρελθόν.
Καταψηφίζουµε την τροπολογία 17, την παράταση νόµου για
τις δηµόσιες συµβάσεις έργων, προµηθειών και υπηρεσιών.
Εξάλλου, είχαµε καταψηφίσει και το νόµο.
Στις υπόλοιπες τροπολογίες εκφραζόµαστε µε το «παρών».
Απλώς, θα ήθελα να πω για τη ΝΕΡΙΤ, επειδή ειπώθηκαν αρκετά, ότι µε αυτήν την τροπολογία επιχειρείται η επίσπευση της
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διαδικασίας για επαναπρόσληψη εργαζοµένων µέσω του νέου
καθεστώτος λειτουργίας της Δηµόσιας Τηλεόρασης. Εµείς θέλουµε γρήγορη µετάβαση, για να διασφαλιστεί η επαναπρόσληψη των εργαζοµένων. Όµως, το νοµοσχέδιο το οποίο έχει
ανακοινωθεί έχει πολλά προβλήµατα και πολλά ερωτηµατικά ότι
δεν διασφαλίζεται µε τη νέα λειτουργία το καθεστώς επαναπρόσληψης και εργασίας των εργαζοµένων. Με αυτήΝ την έννοια δεν
µπορούµε να το ψηφίσουµε και εκφραζόµαστε µε το «παρών».
Τέλος, λυπάµαι που δεν πήρατε υπ’ όψιν τροπολογίες που κατέθεσε το ΚΚΕ. Θα ανακούφιζαν πολύ φτωχό κόσµο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ευχαριστούµε την κ.
Μανωλάκου.
Ολοκληρώθηκε η συζήτηση, αλλά µε αφορµή αυτήν την τελευταία παρατήρηση εγώ θα ήθελα να προτρέψω την Κυβέρνηση,
επειδή έχει σηµασία και ο ρόλος των Βουλευτών, να εξετάζει τις
βουλευτικές τροπολογίες όλων των πτερύγων και να δώσουµε
ένα παράδειγµα ότι η Κυβέρνηση µπορεί να υιοθετεί και βουλευτικές τροπολογίες που δεν προέρχονται από τα κόµµατα που τη
στηρίζουν, να «σπάσουµε» δηλαδή και ένα άλλο κακό παράδειγµα που υπήρχε από προηγούµενες περιόδους.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να σας ενηµερώσω
ότι στη διαδικασία που ακολουθήθηκε γι’ αυτό το πρώτο νοµοσχέδιο της Ολοµέλειας αυτής της βουλευτικής περιόδου έγιναν
πέντε συνεδριάσεις των επιτροπών και τρεις συνεδριάσεις της
Ολοµέλειας. Το πρώτο νοµοσχέδιο του 2012 αντίστοιχα είχε µία
συνεδρίαση επιτροπής και µία συνεδρίαση της Ολοµέλειας.
Στην επιτροπή το 2012 µίλησαν δύο Υπουργοί, το 2015 οκτώ
Υπουργοί. Το 2012 στην επιτροπή µίλησαν δύο εισηγητές, όπως
και το 2015. Το 2012 µίλησαν πέντε ειδικοί αγορητές, όπως και
το 2015. Το 2012 στην επιτροπή µίλησαν δεκαπέντε οµιλητές, το
2015 σαράντα πέντε οµιλητές.
Επί της αρχής το 2012 στην Ολοµέλεια µίλησαν είκοσι οµιλητές, το 2015 δεκαεπτά οµιλητές. Το 2012 µίλησαν δύο Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι, το 2015 πέντε Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι. Το 2012 µίλησαν δύο εισηγητές και τέσσερις ειδικοί αγορητές, το 2015 δύο εισηγητές και πέντε ειδικοί αγορητές. Το
2012 µίλησαν δύο Υπουργοί, το 2015 επτά Υπουργοί.
Επί των άρθρων και των τροπολογιών, το 2012 µίλησαν δώδεκα οµιλητές, το 2015 τριάντα δύο οµιλητές. Το 2012 µίλησαν
έξι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι, το 2015, επίσης, έξι. Το 2012
µίλησαν δύο Εισηγητές, το 2015 δύο. Το 2012 µίλησαν δύο Ειδικοί Αγορητές, το 2015 πέντε Ειδικοί Αγορητές. Το 2012 µίλησε
ένας Υπουργός, το 2015 επτά Υπουργοί.
Αυτά, για να έχουµε πλήρη εικόνα του τι πρόοδο κάνουµε.
Έχουµε ακόµα πορεία, αλλά νοµίζω ότι, αν µη τι άλλο, δίνεται
µεγαλύτερος χρόνος και δυνατότητα σε όλους.
Κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί των άρθρων και των
τροπολογιών του σχεδίου νόµου: «Ρυθµίσεις για τη λήψη άµεσων
µέτρων για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις» και θα γίνει η ψήφισή τους χωριστά, άρθρο-άρθρο
επί των παρόντων. Παρακαλώ, όσοι από τους παρόντες Βουλευτές ψηφίζουν «ναι» να το λένε ευκρινώς, όσοι ψηφίζουν «όχι» να
το λένε ευκρινώς και όσοι ψηφίζουν «παρών» να το λένε ευκρινώς.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 1 όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Συνεπώςτο άρθρο 1
έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό οµοφώνως.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 2 όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Συνεπώς το άρθρο 2
έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό οµοφώνως.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 3 όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Συνεπώς το άρθρο 3
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έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό οµοφώνως.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 4 όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Συνεπώς το άρθρο 4
έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό οµοφώνως.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 5 όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΛΥΜΠΕΡΑΚΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Συνεπώς το άρθρο 5
έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό κατά
πλειοψηφία, µειοψηφούντων των Βουλευτών της Χρυσής Αυγής,
του Ποταµιού και του ΚΚΕ.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 6 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΛΥΜΠΕΡΑΚΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Συνεπώς το άρθρο 6
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία, µειοψηφούντων των Βουλευτών της Νέας Δηµοκρατίας, της Χρυσής Αυγής, του Ποταµιού και του ΚΚΕ.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 7 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΛΥΜΠΕΡΑΚΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Συνεπώς το άρθρο 7
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία, µειοψηφούντων των Βουλευτών της Νέας Δηµοκρατίας, της Χρυσής Αυγής, του Ποταµιού και του ΚΚΕ.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 8 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Συνεπώς το άρθρο 8
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία, µειοψηφούντων των Βουλευτών της Νέας Δηµοκρατίας, της Χρυσής Αυγής και του ΚΚΕ.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 9 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΛΥΜΠΕΡΑΚΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Συνεπώς το άρθρο 9
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία, µειοψηφούντων των Βουλευτών της Νέας Δηµοκρατίας, της Χρυσής Αυγής, του Ποταµιού και του ΚΚΕ.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 10;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΛΥΜΠΕΡΑΚΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Συνεπώς το άρθρο 10
έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία, µειοψηφούντων των Βουλευτών
της Νέας Δηµοκρατίας, της Χρυσής Αυγής, του Ποταµιού και του
ΚΚΕ.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 11 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Συνεπώς το άρθρο 11
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία, µειοψηφούντων των Βουλευτών της Νέας Δηµοκρατίας, της Χρυσής Αυγής και του ΚΚΕ.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 12 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΛΥΜΠΕΡΑΚΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Συνεπώς το άρθρο 12
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία, µειοψηφούντων των Βουλευτών της Νέας Δηµοκρατίας, της Χρυσής Αυγής, του Ποταµιού και του ΚΚΕ.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 13 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΛΥΜΠΕΡΑΚΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Συνεπώς το άρθρο 13
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία, µειοψηφούντων των Βουλευτών της Νέας Δηµοκρατίας, της Χρυσής Αυγής, του Ποταµιού και του ΚΚΕ.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 14 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Συνεπώς το άρθρο 14
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία, µειοψηφούντων των Βουλευτών της Νέας Δηµοκρατίας, της Χρυσής Αυγής και του ΚΚΕ.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 15 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Συνεπώς το άρθρο 15
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία, µειοψηφούντων των Βουλευτών της Νέας Δηµοκρατίας, της Χρυσής Αυγής και του ΚΚΕ.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 16 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΛΥΜΠΕΡΑΚΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Παρών.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Συνεπώς το άρθρο 16
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία, µειοψηφούντων των Βουλευτών της Νέας Δηµοκρατίας, της Χρυσής Αυγής, του Ποταµιού που ψηφίζουν «ΟΧΙ» και του ΚΚΕ και του ΠΑΣΟΚ που
δηλώνουν «ΠΑΡΩΝ».
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 17 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΛΥΜΠΕΡΑΚΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Παρών.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Συνεπώς το άρθρο 17
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία, µειοψηφούντων των Βουλευτών της Νέας Δηµοκρατίας, της Χρυσής Αυγής, του Ποταµιού και του ΠΑΣΟΚ που ψηφίζουν «ΟΧΙ» και του ΚΚΕ που
δηλώνει «ΠΑΡΩΝ».
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 18 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Παρών.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Συνεπώς το άρθρο 18
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία, µειοψηφούντων των Βου-
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λευτών της Νέας Δηµοκρατίας, της Χρυσής Αυγής που ψηφίζουν
«ΟΧΙ» και του ΚΚΕ και του ΠΑΣΟΚ που δηλώνουν «ΠΑΡΩΝ».
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 19 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Παρών.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Συνεπώς το άρθρο 19
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία, µειοψηφούντων των Βουλευτών της Νέας Δηµοκρατίας, της Χρυσής Αυγής, του ΠΑΣΟΚ
που ψηφίζουν «ΟΧΙ» και του ΚΚΕ που δηλώνει «ΠΑΡΩΝ».
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 20;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Παρών.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Συνεπώς το άρθρο 20
έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία, µειοψηφούντων των Βουλευτών
της Νέας Δηµοκρατίας, της Χρυσής Αυγής, του ΠΑΣΟΚ που ψηφίζουν «ΟΧΙ» και του ΚΚΕ που δηλώνει «ΠΑΡΩΝ».
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 21 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΛΥΜΠΕΡΑΚΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Παρών.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Συνεπώς το άρθρο 21
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία, µειοψηφούντων του Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας που ψηφίζει «ΟΧΙ», των Βουλευτών
της Χρυσής Αυγής που ψηφίζουν «ΟΧΙ», των Βουλευτών του Ποταµιού που ψηφίζουν «ΟΧΙ», των Βουλευτών του ΚΚΕ που δηλώνουν «ΠΑΡΩΝ» και του Βουλευτή του ΠΑΣΟΚ που ψηφίζει «ΟΧΙ».
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 22 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΛΥΜΠΕΡΑΚΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Παρών.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Συνεπώς το άρθρο 22
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία, µειοψηφούντων του Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας που ψηφίζει «ΟΧΙ», των Βουλευτών
της Χρυσής Αυγής που ψηφίζουν «ΟΧΙ», των Βουλευτών του Ποταµιού που ψηφίζουν «ΟΧΙ», των Βουλευτών του ΚΚΕ που δηλώνουν «ΠΑΡΩΝ» και του Βουλευτή του ΠΑΣΟΚ που ψηφίζει «ΟΧΙ».
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 23 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Παρών.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Συνεπώς το άρθρο 23
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία, µειοψηφούντων του Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας που ψηφίζει «ΟΧΙ», των Βουλευτών
της Χρυσής Αυγής που ψηφίζουν «ΟΧΙ», των Βουλευτών του ΚΚΕ
που δηλώνουν «ΠΑΡΩΝ» και του Βουλευτή του ΠΑΣΟΚ που ψηφίζει «ΟΧΙ».
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 24, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΛΥΜΠΕΡΑΚΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Παρών.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Συνεπώς το άρθρο 24
έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό κατά
πλειοψηφία, µειοψηφούντων του Βουλευτή της Νέας Δηµοκρα-

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΙΓ’ - 18 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 (ΑΠΟΓΕΥΜΑ)

τίας που ψηφίζει «ΟΧΙ», των Βουλευτών της Χρυσής Αυγής που
ψηφίζουν «ΟΧΙ», των Βουλευτών του Ποταµιού που ψηφίζουν
«ΟΧΙ», των Βουλευτών του ΚΚΕ που δηλώνουν «ΠΑΡΩΝ» και του
Βουλευτή του ΠΑΣΟΚ που ψηφίζει «ΟΧΙ».
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 25 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Παρών.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Συνεπώς το άρθρο 25
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία, µειοψηφούντων του Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας που ψηφίζει «ΟΧΙ», των Βουλευτών
της Χρυσής Αυγής που ψηφίζουν «ΟΧΙ», των Βουλευτών του ΚΚΕ
που δηλώνουν «ΠΑΡΩΝ» και του Βουλευτή του ΠΑΣΟΚ που ψηφίζει «ΟΧΙ».
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 26 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΛΥΜΠΕΡΑΚΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Παρών.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Συνεπώς το άρθρο 26
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία, µειοψηφούντων του Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας που ψηφίζει «ΟΧΙ», των Βουλευτών
της Χρυσής Αυγής που ψηφίζουν «ΟΧΙ», των Βουλευτών του Ποταµιού που ψηφίζουν «ΟΧΙ», των Βουλευτών του ΚΚΕ που δηλώνουν «ΠΑΡΩΝ» και του Βουλευτή του ΠΑΣΟΚ που ψηφίζει «ΟΧΙ».
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 27 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Συνεπώς, το άρθρο 27
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία, µειοψηφούντων των Βουλευτών της Χρυσής Αυγής που ψηφίζουν «ΟΧΙ» και των Βουλευτών του ΚΚΕ που δηλώνουν «ΠΑΡΩΝ».
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 28 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Συνεπώς το άρθρο 28
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία, µειοψηφούντων του Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας που ψηφίζει «ΟΧΙ», των Βουλευτών
της Χρυσής Αυγής που ψηφίζουν «ΟΧΙ» και των Βουλευτών του
ΚΚΕ που δηλώνουν «ΠΑΡΩΝ».
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 29 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Συνεπώς το άρθρο 29
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία, µειοψηφούντων των Βουλευτών του ΚΚΕ που δηλώνουν «ΠΑΡΩΝ».
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 30, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Συνεπώς το άρθρο 30
έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά
πλειοψηφία, µειοψηφούντων των Βουλευτών του ΚΚΕ που ψηφίζουν «ΟΧΙ»;
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Το άρθρο 30 το καταψηφίζουµε,
δηλώνουµε «ΟΧΙ». Την τροπολογία 16 την ψηφίζουµε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Θα τις πούµε χωριστά
τις τροπολογίες.
Ο τρόπος που το θέσαµε στην ψηφοφορία περιέχει την τροπολογία;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Αφού έχει ενσωµατωθεί, κυρία
Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Όχι, θα την ψηφίσουµε, όµως.
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Η ψήφος σας για το άρθρο ποια είναι;
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Είναι «ΟΧΙ».
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Θα ψηφίσετε µετά για
την τροπολογία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 31 ως έχει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Αρχίζουν και κάµπτονται οι µειοψηφίες.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Λάθος κάνετε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Γιατί, κύριε Κεγκέρογλου;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Συγγνώµη, η τροπολογία είναι
ενσωµατωµένη στο άρθρο, οπότε πρέπει να πούµε το άρθρο…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Δεν έχει ψηφιστεί η
τροπολογία. Εν συνεχεία, αν τεθεί διαδικαστικό θέµα, εδώ είµαστε. Δεν φεύγει ούτε το Προεδρείο ούτε εσείς. Αφού αποµείνατε
εδώ…
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 31 ως έχει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Συνεπώς το άρθρο 31
έγινε οµόφωνα δεκτό ως έχει.
Τώρα περνάµε στην ψήφιση των τροπολογιών και σας παρακαλώ να ψηφίζετε µε ευκρίνεια. Έχετε µπροστά σας τις τροπολογίες µία-µία. Αυτό είναι µια αλλαγή σε σχέση µε παλαιότερες
ψηφοφορίες. Οι παλιοί συνάδελφοι θα το εκτιµήσουν.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 4 και ειδικό 4 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Διευκρινίζω ότι µπαίνουµε στην ουσία των τροπολογιών, µε δεδοµένο ότι για τη διαδικασία και τις ενστάσεις έγινε προηγουµένως διαδικασία και
ψηφοφορία.
Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 4 και ειδικό 4 έγινε
δεκτή κατά πλειοψηφία, µε µειοψηφία της Χρυσής Αυγής που
ψηφίζει «ΟΧΙ».
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Πρέπει να πείτε ότι ενσωµατώνεται ως άρθρο 32…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Μετά, κύριε Κεγκέρογλου, µη βιάζεστε.
Υπάρχει άλλη µειοψηφία;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Δεν γίνεται. Δύο ψηφοφορίες θα
κάνετε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Μειοψηφείτε;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ψηφίζω και λέω ως έχει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Τις µειοψηφίες καταγράφω.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Μα, δεν την κάνετε σωστά τη
διαδικασία. Θα πρέπει να το λέτε αµέσως.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Εποµένως η τροπολογία µε γενικό αριθµό 4 και ειδικό 4 έγινε δεκτή κατά πλειοψηφία,
µε µειοψηφία µόνον της Χρυσής Αυγής και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιον άρθρο. Αυτό δεν το ψηφίζουµε, απλώς καταγράφουµε ότι εντάσσεται στο νοµοσχέδιο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 14 και ειδικό 14 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΛΥΜΠΕΡΑΚΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Παρών.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 14 και ειδικό 14 έγινε δεκτή κατά πλειοψηφία, µε µειοψηφία της Χρυσής Αυγής και του Ποταµιού που
ψηφίζουν «ΟΧΙ», του ΚΚΕ και του ΠΑΣΟΚ που δηλώνουν «ΠΑΡΩΝ».
Η τροπολογία αυτή εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο,
ως ξεχωριστό άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό αριθµό 15 και ειδικό 15, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
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ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Παρών.
ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΛΥΜΠΕΡΑΚΗ: Παρών.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 15 και ειδικό 15 έγινε δεκτή κατά πλειοψηφία, µε µειοψηφία του Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας που
ψηφίζει «ΟΧΙ», των Βουλευτών της Χρυσής Αυγής που δηλώνουν
«ΠΑΡΩΝ», των Βουλευτών του Ποταµιού που δηλώνουν «ΠΑΡΩΝ», των Βουλευτών του ΚΚΕ που ψηφίζουν «ΟΧΙ»…
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Κυρία Πρόεδρε, καθώς η τροπολογία αποτελείται από χωριστά άρθρα…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Είναι χωριστά άρθρα;
Μπορούµε να τα έχουµε;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Εµείς ψηφίζουµε την πρώτη παράγραφο και τη δεύτερη και λέµε «ΟΧΙ» στην τρίτη.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Αν είναι έτσι, κι εµείς µπορούµε
να διορθώσουµε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Μισό λεπτό. Αυτό
επειδή είναι µια παθογένεια την οποία έχουµε ζήσει, δεν έχουµε
λόγο να µην επιτρέψουµε τη χωριστή δήλωση. Όπου µπορεί να
επιτευχθούν συναινέσεις, θα επιτευχθούν.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Μα, είναι και χωριστά άρθρα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Είναι, λοιπόν, τρία
άρθρα τα οποία έχουν ενταχθεί στο νοµοσχέδιο ως άρθρο 34,
35 και 36. Να δώσουµε, λοιπόν, τη δυνατότητα για χωριστή δήλωση.
Συµφωνείτε, κυρία Υπουργέ; Από άλλη θέση το ζητούσαµε να
µπορούµε να το κάνουµε.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Αν νοµίζετε έτσι, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου) : Ερωτάται το Σώµα:
Γίνεται δεκτή η πρώτη παράγραφος της τροπολογίας, άρθρο 34;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΛΥΜΠΕΡΑΚΗ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Συνεπώς, η πρώτη παράγραφος, άρθρο 34, έγινε δεκτή κατά πλειοψηφία, µε µειοψηφία του Ποταµιού που δηλώνει «ΠΑΡΩΝ» και της Νέας Δηµοκρατίας που ψηφίζει «ΟΧΙ».
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η δεύτερη παράγραφος της
τροπολογίας που έχει τώρα ενσωµατωθεί ως άρθρο 35;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Συνεπώς η δεύτερη
παράγραφος της τροπολογίας, που έχει τώρα ενσωµατωθεί ως
άρθρο, έγινε δεκτή κατά πλειοψηφία, µε µειοψηφία το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδος που ψηφίζει «ΟΧΙ» και τη Νέα Δηµοκρατία που ψηφίζει «ΟΧΙ».
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η παράγραφος 3 της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 15 και ειδικό αριθµό 15 που έχει ενσωµατωθεί ως άρθρο 36 του νοµοσχεδίου;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Συνεπώς η τρίτη παράγραφος της τροπολογίας λοιπόν, έγινε δεκτή κατά πλειοψηφία, µειοψηφούντων του Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας που
ψηφίζει «ΟΧΙ», του Βουλευτή του ΠΑΣΟΚ που ψηφίζει «ΟΧΙ» και
των Βουλευτών του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος που ψηφίζουν «ΟΧΙ».
Δεν νοµίζω να υπάρχουν παράπονα. Όλα ετέθησαν στη δυνατότητα του Σώµατος να τα ψηφίσει.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 16 και ειδικό αριθµό 16 ως έχει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Συνεπώς απ’ ό,τι αντιλαµβάνοµαι, η τροπολογία µε γενικό αριθµό 16 και ειδικό
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αριθµό 16 γίνεται οµόφωνα δεκτή και εντάσσεται στο άρθρο 30
του νοµοσχεδίου.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 17 και ειδικό αριθµό 17 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 17 και ειδικό αριθµό 17 έγινε δεκτή κατά
πλειοψηφία, µειοψηφούντων των Βουλευτών της Χρυσής Αυγής
και του Κοµµουνιστικού Κόµµατος της Ελλάδος και εντάσσεται
στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 18 και ειδικό αριθµό 18 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΛΥΜΠΕΡΑΚΗ: Παρών.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Παρών.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 18 και ειδικό αριθµό 18 έγινε δεκτή κατά
πλειοψηφία, µειοψηφούντων του Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας που ψηφίζει «ΟΧΙ», των Βουλευτών της Χρυσής Αυγής που
ψηφίζουν «ΟΧΙ», των Βουλευτών του Ποταµιού που δηλώνουν
«ΠΑΡΩΝ», των Βουλευτών του Κοµµουνιστικού Κόµµατος της
Ελλάδος που δηλώνουν «ΠΑΡΩΝ» και του Βουλευτή του ΠΑΣΟΚ
που ψηφίζει «ΟΧΙ» και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 24 και ειδικό αριθµό 24, όπως τροποποιήθηκε από τον
κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 24 και ειδικό αριθµό 24 έγινε δεκτή κατά
πλειοψηφία, µε µειοψηφία Βουλευτών της Χρυσής Αυγής που
δηλώνουν «ΠΑΡΩΝ» και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο
άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 26 και ειδικό αριθµό 26 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΛΥΜΠΕΡΑΚΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 26 και ειδικό αριθµό 26 έγινε δεκτή κατά
πλειοψηφία, µειοψηφούντων των Βουλευτών του Ποταµιού που
ψηφίζουν «ΟΧΙ» και του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος που
δηλώνουν «ΠΑΡΩΝ» και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο
άρθρο.
Ολοκληρώσαµε την ψηφοφορία επί των υπουργικών τροπολογιών και εισερχόµαστε στην ψήφιση των βουλευτικών τροπολογιών.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 5 και ειδικό αριθµό 5 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 5 και ειδικό αριθµό 5 έγινε δεκτή κατά πλειοψηφία, µειοψηφούντων των Βουλευτών του Κοµµουνιστικού
Κόµµατος Ελλάδος που δηλώνουν «ΠΑΡΩΝ» και εντάσσεται στο
νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 10 και ειδικό αριθµό 10 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 10 και ειδικό αριθµό 10 έγινε δεκτή κατά
πλειοψηφία, µειοψηφούντων των Βουλευτών του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος που ψηφίζουν «ΟΧΙ» και εντάσσεται στο
νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
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αριθµό 11 και ειδικό αριθµό 11 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 11 και ειδικό αριθµό 11 έγινε δεκτή κατά
πλειοψηφία, µειοψηφούντων των Βουλευτών του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος που δηλώνουν «ΠΑΡΩΝ» και εντάσσεται
στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 23 και ειδικό αριθµό 23, όπως τροποποιήθηκε από τον
κύριο Υπουργό;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 23 και ειδικό αριθµό 23 έγινε οµόφωνα
δεκτή και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Αυτές οι βουλευτικές τροπολογίες που γίνονται δεκτές από
τους Υπουργούς και οµόφωνα δεκτές από τη Βουλή, νοµίζω ότι
είναι απόδειξη της λαϊκής κυριαρχίας.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 29 και ειδικό αριθµό 29 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΛΥΜΠΕΡΑΚΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 29 και ειδικό αριθµό 29 έγινε δεκτή κατά
πλειοψηφία, µειοψηφούντων των Βουλευτών του Ποταµιού που
ψηφίζουν «ΟΧΙ» και των Βουλευτών του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος που δηλώνουν «ΠΑΡΩΝ» και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το ακροτελεύτιο άρθρο του
νοµοσχεδίου;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Το ακροτελεύτιο
άρθρο του νοµοσχεδίου γίνεται δεκτό κατά πλειοψηφία, µειοψηφούντων των Βουλευτών του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος που δηλώνουν «ΠΑΡΩΝ».
Συνεπώς το σχέδιο νόµου: «Ρυθµίσεις για τη λήψη άµεσων µέτρων για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές
διατάξεις» έγινε δεκτό επί της αρχής, των άρθρων και των τροπολογιών.
Δέχεστε στο σηµείο αυτό να ψηφίσουµε το νοµοσχέδιο και στο
σύνολό του;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Δέχεστε, λοιπόν, οµόφωνα να το ψηφίσουµε στο σύνολό του.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο στο σύνολό
του;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΛΥΜΠΕΡΑΚΗ: Παρών.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Συνεπώς το νοµοσχέδιο έγινε δεκτό στο σύνολό του κατά πλειοψηφία, µειοψηφούντων των Βουλευτών του ΚΚΕ που δηλώνουν «ΠΑΡΩΝ» και των
Βουλευτών του Ποταµιού που δηλώνουν «ΠΑΡΩΝ».
Εποµένως, το σχέδιο νόµου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ρυθµίσεις για τη λήψη άµεσων µέτρων
για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, για την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές
διατάξεις» έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία σε µόνη συζήτηση επί
της αρχής, των άρθρων και του συνόλου και έχει ως εξής:
«Ρυθµίσεις για τη λήψη άµεσων µέτρων για την αντιµετώπιση
της ανθρωπιστικής κρίσης, για την οργάνωση της Κυβέρνησης
και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΑΜΕΣΩΝ ΜΕΤΡΩΝ
Άρθρο 1
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Δωρεάν επανασύνδεση και παροχή ηλεκτρικού
ρεύµατος
1. Σε άτοµα και οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας
φτώχειας, παρέχεται για το έτος 2015 δωρεάν ποσότητα ηλεκτρικού ρεύµατος για την κύρια κατοικία τους έως 300kwh µηνιαίως. Σε περιπτώσεις δικαιούχων των οποίων η παροχή είχε
διακοπεί έως και την 31.1.2015 η παροχή επανασυνδέεται ατελώς και χωρίς καµία επιβάρυνση, οι δε ληξιπρόθεσµες οφειλές
ρυθµίζονται.
2. Η χρηµατική αξία των παροχών της προηγούµενης παραγράφου δεν συνυπολογίζεται ως προς την πλήρωση προϋποθέσεων λήψης οποιασδήποτε άλλης παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα που χορηγείται βάσει εισοδηµατικών κριτηρίων.
3. Με σύµβαση που συνάπτεται µεταξύ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και παρόχων ηλεκτρικής
ενέργειας συµφωνούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις ρύθµισης
των ληξιπρόθεσµων οφειλών της παραγράφου 1.
Άρθρο 2
Επίδοµα ενοικίου για την εξασφάλιση στέγης
1. Χορηγείται επίδοµα ενοικίου σε έως 30.000 άτοµα και οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας και δεν
έχουν δυνατότητα στέγασης σε ιδιόκτητο ακίνητο στον τόπο της
µόνιµης κατοικίας τους.
2. Η παροχή αυτή αφορά νέες µισθώσεις ή ανανεώσεις υφιστάµενων µισθώσεων µε νέους όρους που συνάπτονται µετά
την έναρξη ισχύος του παρόντος και θα χορηγείται απευθείας
στον εκµισθωτή του µισθίου ακινήτου. Η παροχή χορηγείται για
το έτος 2015 και δύναται να ανανεωθεί για το έτος 2016, εφόσον
συντρέχουν οι προβλεπόµενες στο παρόν άρθρο προϋποθέσεις.
3. Το παρεχόµενο επίδοµα ενοικίου δεν υπερβαίνει µηνιαίως
τα εβδοµήντα (70) ευρώ ανά άτοµο και τα διακόσια είκοσι (220)
ευρώ ανά πολυµελή οικογένεια.
4. Για τη χορήγηση του επιδόµατος του παρόντος άρθρου
απαιτείται η προβλεπόµενη από τις οικείες διατάξεις του νόµου
δήλωση και αποδοχή του µισθωτηρίου συµβολαίου, καθώς και
η φορολογική ενηµερότητα των εκµισθωτών.
5. Το ποσό της επιδότησης ενοικίου είναι αφορολόγητο και
ακατάσχετο, δεν υπόκειται σε οποιουδήποτε είδους κρατήσεις,
δεν συµψηφίζεται µε βεβαιωµένα χρέη προς πιστωτικά ιδρύµατα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηµατικά όρια για την καταβολή του ΕΚΑΣ ή άλλης παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα. Το ποσό της επιδότησης µπορεί να συµψηφίζεται µε
βεβαιωµένες και ρυθµισµένες οφειλές προς το Δηµόσιο και τους
ασφαλιστικούς οργανισµούς.
Άρθρο 3
Επιδότηση σίτισης
1. Χορηγείται για το έτος 2015 επιδότηση σίτισης σε άτοµα
και οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας.
2. Για τη χορήγηση της επιδότησης σίτισης, λαµβάνεται υπ’
όψιν το σύνολο των εισοδηµάτων των δικαιούχων, από κάθε
πηγή. Στο εισόδηµα δεν προσµετρώνται έσοδα όπως, ενδεικτικά
αλλά όχι περιοριστικά, τα επιδόµατα αναπηρίας που χορηγούνται από το Κράτος.
3. Η επιδότηση σίτισης παρέχεται µε κουπόνια ή άλλον ηλεκτρονικό τρόπο για την προµήθεια ειδών σίτισης.
Άρθρο 4
Οι παροχές των άρθρων 1 έως 3 χορηγούνται σε συνέργεια
µε άλλες παρόµοιες που εντάσσονται σε προγράµµατα χρηµατοδοτούµενα από εθνικούς και Ευρωπαϊκούς πόρους.
Άρθρο 5
Εξουσιοδοτικές διατάξεις
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Με κοινές υπουργικές αποφάσεις των Υπουργών Οικονοµικών, Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης καθορίζονται τα εισοδηµατικά και
περιουσιακά κριτήρια των δικαιούχων, τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, ο χρόνος υποβολής τους, οι φορείς, οι υπηρεσίες και οι
διαδικασίες ελέγχου και πιστοποίησης των δικαιούχων, οι συµπράξεις µε φορείς του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα και κάθε
άλλη λεπτοµέρεια για την εφαρµογή των ρυθµίσεων των άρθρων
1 έως 4.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Α. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ
ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ (ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ.) ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΚΥ.Σ.Οι.Π.)
Άρθρο 6
Συνιστάται Γενική Γραµµατεία για την Καταπολέµηση της Διαφθοράς ως δηµόσια υπηρεσία που υπάγεται στον αρµόδιο
Υπουργό Επικρατείας και θέση Γενικού Γραµµατέα µε βαθµό α’
της κατηγορίας ειδικών θέσεων που προΐσταται αυτής.
Άρθρο 7
Αρµοδιότητες ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ.
1. H Γενική Γραµµατεία:
α. Αναλαµβάνει τις αναγκαίες πρωτοβουλίες και ενέργειες για
τη διασφάλιση της συνεκτικότητας και της αποτελεσµατικότητας
της εθνικής στρατηγικής, µε ιδιαίτερη έµφαση στο συντονισµό
των ελεγκτικών σωµάτων και την αποτελεσµατικότητα των ενεργειών τους και παρέχει σχετικές οδηγίες και συστάσεις.
β. Ορίζεται ως η αρµόδια αρχή για το συντονισµό της καταπολέµησης της απάτης (AFCOS) σύµφωνα µε την παραγράφο 4
του άρθρου 3 του Κανονισµού (EE, ΕΥΡΑΤΟΜ) αριθ. 883/2013
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 11ης Σεπτεµβρίου 2013 (ΕΕ L248).
γ. Συνεργάζεται µε διεθνείς οργανισµούς και όργανα και υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων κρατών για την εκπόνηση, ανάληψη, χρήση, υλοποίηση προγραµµάτων - στρατηγικών
σχεδίων, την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και τη λήψη τεχνικής βοήθειας για την καταπολέµηση της διαφθοράς και της απάτης.
δ. Αίρει συγκρούσεις και επιλύει ζητήµατα επικαλύψεων αρµοδιοτήτων µεταξύ υπηρεσιών ή φορέων που εµπλέκονται στην καταπολέµηση της διαφθοράς, προτείνοντας τις σχετικές λύσεις
για την αποτελεσµατική επίλυσή τους.
2. Με απόφαση του Υπουργού Επικρατείας, καθορίζεται η
σύνταξη των αναγκαίων εκθέσεων πεπραγµένων κατά κατηγορία
και είδος δράσης, µε τις οποίες ενηµερώνεται ο Πρωθυπουργός
και οι αρµόδιοι Υπουργοί και υπηρεσίες.
Άρθρο 8
Στη Γενική Γραµµατεία για την Καταπολέµηση της Διαφθοράς
µεταφέρονται, µε τις αρµοδιότητες, υπηρεσίες και δοµές τους:
α. Το Σώµα Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δηµόσιας Διοίκησης
(Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.).
β. Το Σώµα Επιθεωρητών Δηµοσίων Έργων (Σ.Ε.Δ.Ε.).
Άρθρο 9
Οργάνωση της ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ.
Στη Γενική Γραµµατεία για την Καταπολέµηση της Διαφθοράς
λειτουργούν τα εξής γραφεία: α) Γραφείο συντονισµού δράσης
και επιχειρησιακού σχεδιασµού του Σώµατος Δίωξης Οικονοµικού Εγκλήµατος (Σ.Δ.Ο.Ε.), β) Γραφείο συντονισµού δράσης και

επιχειρησιακού σχεδιασµού της Διεύθυνσης Οικονοµικής Αστυνοµίας, γ) Γραφείο συντονισµού δράσης και επιχειρησιακού σχεδιασµού των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου των Υπουργείων,
και δ) Γραφείο συντονισµού δράσης και επιχειρησιακού σχεδιασµού του Σ.Ε.Υ.Υ.Π.. Τα Γραφεία Συντονισµού στελεχώνονται µε
µετατασσόµενους ή αποσπώµενους µόνιµους υπαλλήλους ή
υπαλλήλους Ι.Δ.Α.Χ. του Δηµοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α., Ν.Π.Ι.Δ. και
λοιπών φορέων του Δηµοσίου και του ευρύτερου δηµόσιου
τοµέα, µε απόφαση των συναρµόδιων Υπουργών, κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη νόµου. Η απόσπαση διαρκεί τρία
(3) χρόνια και µπορεί να παραταθεί για µία ακόµη τριετία. Ο χρόνος της απόσπασης θεωρείται ως πραγµατικός χρόνος υπηρεσίας του υπαλλήλου στην οργανική του θέση για κάθε συνέπεια.
Με απόφαση του Υπουργού Επικρατείας ανατίθενται καθήκοντα
Προϊσταµένων των Γραφείων Συντονισµού εκ του µετατασσόµενου ή αποσπώµενου προσωπικού.
Στη Γενική Γραµµατεία λειτουργούν, επίσης, σύµφωνα µε τις
κείµενες διατάξεις:
α. Γραφείο Γενικού Γραµµατέα.
β. Γραφείο Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.).
γ. Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου.
δ. Υπηρεσία Δηµοσιονοµικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.).
ε. Γραφείο Διοικητικής-Οικονοµικής Υποστήριξης.
Άρθρο 10
Σχέδια συντονισµένων δράσεων
Η Γενική Γραµµατεία εκπονεί προγράµµατα συντονισµένης
δράσης για την καταπολέµηση της διαφθοράς στο πλαίσιο της
εθνικής στρατηγικής. Τα προγράµµατα αυτά τα απευθύνει στους
κατά περίπτωση αρµόδιους διοικητικούς φορείς, οι οποίοι, κατά
την εκτέλεσή τους, έχουν την υποχρέωση να συντονίζουν τις
ενέργειές τους για την υλοποίηση της παραπάνω στρατηγικής.
Άρθρο 11
Η Γενική Γραµµατεία συνεργάζεται µε τον Συνήγορο του Πολίτη και κάθε άλλη αρχή, υπηρεσία, δοµή και ελεγκτικό µηχανισµό αρµόδιο για την καταπολέµηση της διαφθοράς στο δηµόσιο
και ιδιωτικό τοµέα.
Άρθρο 12
1. Ο αρµόδιος για την καταπολέµηση της διαφθοράς και του
οικονοµικού εγκλήµατος Υπουργός Επικρατείας:
α. Καταρτίζει συντονισµένα προγράµµατα δράσης και ελέγχει
την υλοποίησή τους από τους ελεγκτικούς και διωκτικούς µηχανισµούς και τα σώµατα της Διοίκησης.
β. Ασκεί τον επιχειρησιακό έλεγχο της Οικονοµικής Αστυνοµίας, του Σώµατος Δίωξης Οικονοµικού Εγκλήµατος (Σ.Δ.Ο.Ε.),
των Υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου των Υπουργείων, του Σώµατος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.)
και συντονίζει και εποπτεύει τη δράση τους, καθορίζει τις προτεραιότητες των ελεγκτικών τους δράσεων και τους αναθέτει τη
διενέργεια συντονισµένων ή επιµέρους ελέγχων και διορίζει από
κοινού µε τους συναρµόδιους Υπουργούς τον Ειδικό Γραµµατέα
Σ.Δ.Ο.Ε. και τους επικεφαλής των Υπηρεσιών που αναφέρονται
στο άρθρο αυτό.
γ. Εκπροσωπεί την Κυβέρνηση σε διεθνείς οργανισµούς και
όργανα ή/και υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ενωσης ή άλλων κρατών για ζητήµατα συνεργασίας για την καταπολέµηση της διαφθοράς και του οικονοµικού εγκλήµατος.
2. Ειδικά σε περιπτώσεις καταπολέµησης της διαφθοράς, ο
Ειδικός Γραµµατέας του Σ.Δ.Ο.Ε. και ο Διευθυντής της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνοµίας ενεργούν αποκλειστικά σύµφωνα µε τις εντολές του, κατά την παράγραφο 1, Υπουργού Επικρατείας.
Άρθρο 13
Εξουσιοδοτικές και υποστηρικτικές ρυθµίσεις

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΙΓ’ - 18 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 (ΑΠΟΓΕΥΜΑ)

Με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Επικρατείας και των κατά
περίπτωση συναρµόδιων Υπουργών ρυθµίζονται θέµατα που
αφορούν το συντονισµό της δράσης, την ανάληψη πρωτοβουλιών και την υλοποίηση ελεγκτικών ενεργειών, τη δηµιουργία επιτελικού σχεδιασµού, τον καθορισµό των προτεραιοτήτων, τη
διαµόρφωση και ενίσχυση του νοµοθετικού πλαισίου και κάθε
άλλο ζήτηµα για τον καλύτερο συντονισµό δράσεων και την αποτελεσµατικότερη καταπολέµηση της διαφθοράς. Για τις συντονισµένες δράσεις των ελεγκτικών µηχανισµών που υπάγονται ή
συντονίζονται από τη Γενική Γραµµατεία, εκπονείται ενιαίος προϋπολογισµός δαπανών και καθορίζονται η αναγκαία στελέχωσή
τους και συµµετοχή τους σε συντονισµένες ενιαίες επιχειρήσεις,
καθώς και ο απαιτούµενος εξοπλισµός τους.
Άρθρο 14
Θέµατα λειτουργίας της ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ.
Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µετά από πρόταση του
Υπουργού Επικρατείας εξειδικεύεται η διοικητική δοµή, καθορίζεται η κατανοµή αρµοδιοτήτων και ρυθµίζεται κάθε άλλο θέµα
σχετικό µε τη λειτουργία της Γενικής Γραµµατείας.
Άρθρο 15
Οι διατάξεις της παραγράφου ΙΓ’, του άρθρου πρώτου του ν.
4152/2013 (Α’ 107), που αφορούν τη σύσταση θέσης και τη λειτουργία Εθνικού Συντονιστή για την Καταπολέµηση της Διαφθοράς, όπως ισχύουν, καταργούνται.
Άρθρο 16
Γενική Γραµµατεία ΚΥ.Σ.Οι.Π.
Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µε πρόταση του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης συνιστάται για την υποβοήθηση του
έργου του Κυβερνητικού Συµβουλίου Οικονοµικής Πολιτικής
(ΚΥ.Σ.Οι.Π.) Γενική Γραµµατεία και θέση Γενικού Γραµµατέα µε
βαθµό α’ της κατηγορίας ειδικών θέσεων που προΐσταται αυτής.
Με το ανωτέρω διάταγµα, καθορίζεται η διάρθρωση της Γραµµατείας σε διευθύνσεις και τµήµατα, ο αριθµός και οι ειδικότητες
του προσωπικού αυτής και κάθε άλλο σχετικό ζήτηµα. Οι θέσεις
του προσωπικού της Γενικής Γραµµατείας πληρούνται µε απόφαση του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης µε µετατάξεις και αποσπάσεις µονίµων υπαλλήλων ή υπαλλήλων Ι.Δ.Α.Χ. του Δηµοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α., Ν.Π.Ι.Δ. και λοιπών φορέων του Δηµοσίου και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα και µε διορισµό µετακλητών ειδικών συµβούλων και συνεργατών.
Άρθρο 17
Το σύνολο των µετατασσόµενων, αποσπώµενων και διοριζόµενων υπαλλήλων στις αναφερόµενες στον παρόντα νόµο Γενικές Γραµµατείες για την Καταπολέµηση της Διαφθοράς και
ΚΥ.Σ.Οι.Π. δεν µπορεί να υπερβαίνει τους τριάντα (30) για καθεµία εξ αυτών, εκ των οποίων ο αριθµός των µετακλητών ειδικών
συµβούλων και συνεργατών δεν µπορεί να υπερβαίνει τους δεκαπέντε (15).
Β. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ
ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ
Άρθρο 18
Ρυθµίσεις θεµάτων ΚΕ.Ν.Ε.
Η περίπτωση ε’του άρθρου 12 του ν. 1299/1982 (Α’ 129), όπως
κωδικοποιήθηκε ως περίπτωση ε’του άρθρου 36 του Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (π.δ.
63/2005, Α’ 98), αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«ε) Ρυθµίζει ό,τι αφορά τη συγκρότηση, τη σύσταση και τη λειτουργία της Κεντρικής Νοµοπαρασκευαστικής Επιτροπής
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(ΚΕ.Ν.Ε.), µεταβάλλει τους όρους, τα προσόντα και την απαιτούµενη ειδικότητα για την πρόσληψη των µελών και των επιστηµονικών συνεργατών της, µειώνει τις θέσεις των επιστηµονικών
συνεργατών ή και τις αυξάνει µέχρι πέντε (5), καθορίζει τον
τρόπο και το ύψος της αµοιβής των µελών και των επιστηµονικών
συνεργατών της και εγκρίνει τον κανονισµό λειτουργίας της που
καταρτίζεται από αυτήν.»
Άρθρο 19
Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων στον Γενικό Γραµµατέα
της Κυβέρνησης
Στο τέλος της παρ. 9 του άρθρου 7 του ν. 1558/1985 (Α’ 137),
όπως προστέθηκε µε την παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3242/2004
(Α’ 102) και κωδικοποιήθηκε ως παρ. 4 του άρθρου 81 του Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα
(π.δ. 63/2005, Α’ 98), προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:
«Με όµοια απόφαση, µπορεί να µεταβιβάζονται στον Γενικό
Γραµµατέα της Κυβέρνησης οι αρµοδιότητες της περίπτωσης
ε’του άρθρου 12 του ν. 1299/1982 (Α’ 129) και της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3133/2003 (Α’ 85) µε εξαίρεση τον τρόπο και το
ύψος της αµοιβής των µελών και των επιστηµονικών συνεργατών.»
Άρθρο 20
Άσκηση αρµοδιοτήτων ΚΕ.Ν.Ε.
Η παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 1299/1982, όπως κωδικοποιήθηκε ως παρ. 2 του άρθρου 85 του Κώδικα Νοµοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), καταργείται.
Άρθρο 21
Θέσεις αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών
ανά Υπουργείο
Η παρ. 4 του άρθρου 22 του ν. 1558/1985, όπως κωδικοποιήθηκε ως παρ. 4 του άρθρου 47 του Κώδικα Νοµοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), καταργείται.
Άρθρο 22
Αναπληρωτές Γενικοί Γραµµατείς Υπουργείων
Στο ν. 1558/1985 προστίθεται άρθρο 25Α, ως ακολούθως:
«Άρθρο 25Α
Αναπληρωτές Γενικοί Γραµµατείς Υπουργείων
1. Σε κάθε Υπουργείο συνιστάται από µία (1) θέση µετακλητού
Αναπληρωτή Γενικού Γραµµατέα µε βαθµό β’ της κατηγορίας
ειδικών θέσεων. Στα Υπουργεία που προέκυψαν από συγχώνευση µε το π.δ. 24/2015 (Α’ 20), συνιστώνται θέσεις µετακλητών
αναπληρωτών γενικών γραµµατέων, ιδίου βαθµού και κατηγορίας, αντίστοιχες του αριθµού των συγχωνευοµένων Υπουργείων
εκτός του Υπουργείου, το χαρτοφυλάκιο του οποίου κατέχει ο
Υπουργός. Ο Αναπληρωτής Γενικός Γραµµατέας λαµβάνει το σύνολο των αποδοχών που προβλέπονται για τον Ειδικό Γραµµατέα
Υπουργείου, όπως ισχύουν κάθε φορά.
Οι Αναπληρωτές Γενικοί Γραµµατείς διορίζονται και παύονται
µε κοινή απόφαση του αρµοδίου Υπουργού και Αναπληρωτή
Υπουργού. Με ίδια απόφαση καθορίζονται και οι αρµοδιότητες
των Αναπληρωτών Γενικών Γραµµατέων, εκ των αρµοδιοτήτων
των Γενικών Γραµµατέων του Υπουργείου.
2. Στις θέσεις Αναπληρωτών Γενικών Γραµµατέων επιτρέπεται, κατά τις κείµενες διατάξεις, ο διορισµός υπαλλήλων και λειτουργών του δηµόσιου τοµέα, όπως αυτός είχε οριοθετηθεί µε
τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 6 του ν. 1256/1982 (Α’ 65) και
τις µεταγενέστερες συµπληρώσεις του, πριν από την τροποποίησή του µε το άρθρο 51 του ν. 1892/1990 (Α’ 101), ανεξάρτητα
από τη σχέση µε την οποία υπηρετούν σε αυτόν. Ο χρόνος υπη-
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ρεσίας τους που διανύεται στις θέσεις αυτές λογίζεται για όλες
τις συνέπειες ως πραγµατική υπηρεσία στην οργανική τους
θέση. Σε περίπτωση αποχώρησής τους από τις παραπάνω θέσεις
επανέρχονται αυτοδικαίως στη θέση που κατείχαν πριν από το
διορισµό τους.
3. Για την εξυπηρέτηση των Αναπληρωτών Γενικών Γραµµατέων Υπουργείων στην άσκηση των καθηκόντων τους συνιστάται για κάθε τέτοια θέση µία (1) θέση διοικητικού υπαλλήλου µε
απόσπαση από θέσεις του Δηµοσίου ή νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου του δηµόσιου τοµέα και µία
(1) θέση ειδικού συµβούλου ή ειδικού συνεργάτη µε σύµβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου.»
Άρθρο 23
Στελέχωση πολιτικών γραφείων Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών
Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 30 του ν. 1558/ 1985, όπως
κωδικοποιήθηκαν ως παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 55 του Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα
(π.δ. 63/2005, Α’ 98), αντικαθίστανται ως ακολούθως:
«2. Στα πολιτικά γραφεία, που συνιστώνται κατά την προηγούµενη παράγραφο, συνιστώνται οι εξής θέσεις:
α) Σε κάθε γραφείο Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού τέσσερις (4) θέσεις µετακλητών διοικητικών υπαλλήλων και τρεις (3)
ενιαίες θέσεις για ειδικούς συµβούλους και ειδικούς συνεργάτες.
β) Σε κάθε γραφείο Υφυπουργού τρεις (3) θέσεις µετακλητών
διοικητικών υπαλλήλων και δύο (2) ενιαίες θέσεις ειδικών συµβούλων ή ειδικών συνεργατών.
3. Στα πολιτικά γραφεία Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών επιτρέπεται κατά παρέκκλιση των κείµενων διατάξεων και χωρίς χρονικό
περιορισµό, µε απόφαση του µέλους της Κυβέρνησης στο οποίο
υπάγεται το γραφείο και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού, η απόσπαση µέχρι δέκα (10) υπαλλήλων του Δηµοσίου ή νοµικού προσώπου του δηµόσιου τοµέα. Για τα πολιτικά γραφεία
των Υφυπουργών την απόφαση υπογράφει ο οικείος Υπουργός.
Η απόσπαση γίνεται σε προσωρινές οµοιόβαθµες θέσεις που
συνιστώνται κατά περίπτωση µε την πράξη απόσπασης για όσο
χρόνο ο υπάλληλος που αποσπάται προσφέρει τις υπηρεσίες
του στο αντίστοιχο πολιτικό γραφείο.
Ο χρόνος απόσπασης λογίζεται για κάθε συνέπεια ως χρόνος
πραγµατικής υπηρεσίας στη θέση που ο αποσπώµενος υπάλληλος κατέχει οργανικά.»
Άρθρο 24
Η παρ. 4 του άρθρου 30 του ν. 1558/1985, όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 22 του ν. 1735/1987 (Α’ 195) και
κωδικοποιήθηκε ως παρ. 4 του άρθρου 55 του Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (π.δ.
63/2005, Α’ 98), εφαρµόζεται και για τα πολιτικά γραφεία των
Υπουργών Επικρατείας.
Επίσης, στην ίδια παράγραφο προστίθενται εδάφια τρίτο, τέταρτο, πέµπτο και έκτο ως εξής:
«Η σύσταση των πολιτικών γραφείων των Αντιπροέδρων της
Κυβέρνησης, των Αναπληρωτών Υπουργών στον Πρωθυπουργό,
των Υφυπουργών στον Πρωθυπουργό, καθώς και των πολιτικών
γραφείων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου δύναται να
ανατρέχει στο χρόνο διορισµού των Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης και στο χρόνο σύστασης των θέσεων των µελών της Κυβέρνησης και των Υφυπουργών της.
Στα πολιτικά γραφεία του Πρωθυπουργού, Αντιπροέδρων της
Κυβέρνησης και Υπουργών επιτρέπεται η ανάθεση καθηκόντων
ειδικού συµβούλου για ορισµένο χρονικό διάστηµα και συγκεκριµένα αντικείµενα, καθ’ υπέρβαση του οριζόµενου ανώτατου αριθµού ειδικών συµβούλων και συνεργατών. Οι ειδικοί σύµβουλοι
του προηγουµένου εδαφίου είναι διακεκριµένοι επιστήµονες ή
εµπειρογνώµονες ειδικού αντικειµένου, υποστηρίζουν στο αντικείµενό τους τα διοικητικά όργανα, τις επιτροπές και τις αρµό-

διες υπηρεσίες και προσλαµβάνονται µε αντίστοιχες αποφάσεις
του Πρωθυπουργού, Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης ή των αρµοδίων Υπουργών και δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Οι ειδικοί αυτοί σύµβουλοι υπηρετούν εθελοντικά
και δεν λαµβάνουν µισθό, αποζηµίωση ή άλλη οικονοµική απολαβή εκτός των οδοιπορικών τους.»
Άρθρο 25
Διοικητική υποστήριξη Γενικών Γραµµατέων
Το πρώτο εδάφιο της παρ. 9 του άρθρου 30 του ν. 1558/1985,
όπως κωδικοποιήθηκε ως παρ. 13 του άρθρου 55 του Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (π.δ.
63/2005, Α’ 98), αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«9. Για την εξυπηρέτηση των Γενικών Γραµµατέων Υπουργείων
και των Γενικών Γραµµατέων που προΐστανται Γενικών Γραµµατειών στην άσκηση των καθηκόντων τους συνιστώνται σε κάθε
αντίστοιχη θέση δύο (2) θέσεις διοικητικών υπαλλήλων.»
Άρθρο 26
Θέσεις προϊσταµένων γραφείων της Γενικής
Γραµµατείας της Κυβέρνησης
Η περίπτωση β’ της παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ. 32/2004 (Α’
28), όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 5 του π.δ.
17/2009 (Α’ 33) και κωδικοποιήθηκε ως περίπτωση β’ της παρ. 1
του άρθρου 81 του Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και
τα Κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), αντικαθίσταται ως
ακολούθως:
«β) Στις λοιπές θέσεις προϊσταµένων είτε µε διορισµό είτε µε
ανάθεση καθηκόντων σε ειδικό σύµβουλο, ειδικό συνεργάτη ή
υπάλληλο µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου της Γενικής Γραµµατείας της Κυβέρνησης είτε µε απόσπαση
από θέση του Δηµοσίου ή νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου,
εφόσον κατέχουν πτυχίο Α.Ε.Ι..
Η κατοχή θέσης προϊσταµένου των περιπτώσεων α’ και β’ δεν
συνεπάγεται αναστολή άσκησης του οικείου ελευθέριου επαγγέλµατος.»
Άρθρο 27
Μετονοµασία του Υπουργείου Εργασίας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Υπουργείου
Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
1. Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης µετονοµάζεται σε Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
2. Το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων µετονοµάζεται σε Υπουργείο Υγείας.
3. Η Γενική Γραµµατεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων µεταφέρεται,
ως σύνολο Υπηρεσιών µε τις αρµοδιότητες, όργανα, θέσεις και
προσωπικό, όπως αυτά έχουν διαµορφωθεί κατά την έκδοση του
παρόντος και µε τους εποπτευόµενους από αυτή φορείς από το
Υπουργείο Υγείας στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
4. Όπου στην κείµενη νοµοθεσία αναφέρεται Υπουργός για
τα θέµατα της Γενικής Γραµµατείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων
νοείται εφεξής ο Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου καταργείται το άρθρο
5 του π.δ. 24/2015 (Α’ 20).
Άρθρο 28
Κατάργηση Γενικής Γραµµατείας Επικοινωνίας
και Προβολής, µεταφορά των Υπηρεσιών της
στη Γενική Γραµµατεία Ενηµέρωσης και µετονοµασία της
Γενικής Γραµµατείας Ενηµέρωσης
σε Γενική Γραµµατεία
Ενηµέρωσης και Επικοινωνίας
1. Η Γενική Γραµµατεία Επικοινωνίας και Προβολής και η
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θέση Γενικού Γραµµατέα Επικοινωνίας και Προβολής κατηγορίας
ειδικών θέσεων µε βαθµό α’ καταργούνται. Το σύνολο των Υπηρεσιών της καταργούµενης Γενικής Γραµµατείας Επικοινωνίας
και Προβολής µε τις αρµοδιότητες, όργανα, θέσεις και προσωπικό, όπως αυτά έχουν διαµορφωθεί κατά την έκδοση του παρόντος και µε τους εποπτευόµενους από αυτή φορείς, µεταφέρεται στη Γενική Γραµµατεία Ενηµέρωσης.
2. Η Γενική Γραµµατεία Ενηµέρωσης µετονοµάζεται σε Γενική
Γραµµατεία Ενηµέρωσης και Επικοινωνίας.
3. Οι πιστώσεις του προϋπολογισµού της καταργούµενης Γενικής Γραµµατείας Επικοινωνίας και Προβολής µεταφέρονται
στον προϋπολογισµό της Γενικής Γραµµατείας Ενηµέρωσης και
Επικοινωνίας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
Άρθρο 29
Ρύθµιση επειγόντων θεµάτων µεταφοράς µαθητών
1. Συµβάσεις µεταφοράς µαθητών σχολικού έτους 2014-2015,
οι οποίες εκτελούνται σύµφωνα µε την περίπτωση α’ της παρ.
1 του άρθρου 49 του ν. 4274/2014 (Α’ 147) και µε τις παραγράφους 1, 2 και 4 του άρθρου δεκάτου εβδόµου του ν. 4286/2014
(Α’ 194) και έληγαν έως τις 28 Φεβρουαρίου 2015, παρατείνονται
αυτοδικαίως µέχρι τη λήξη του σχολικού έτους 2014-2015. Κατά
τα λοιπά, ισχύουν οι διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παρ.
1.α. του άρθρου 49 του ν. 4274/2014.
2. Το άρθρο 29 του ν. 4304/2014 (Α’ 234) αντικαθίσταται, από
23.10.2014, ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του, ως εξής:
«Δαπάνες µεταφοράς µαθητών δηµόσιων σχολείων, οι οποίες
πραγµατοποιούνται από την έναρξη του σχολικού έτους 20142015 (11.9.2014) µέχρι τη σύναψη της οικείας σύµβασης µεταφοράς και πάντως όχι πέραν της λήξης του σχολικού έτους
2014-2015, καταβάλλονται νόµιµα, εφόσον ο οικείος Περιφερειάρχης βεβαιώνει µε σχετική πράξη του την εκτέλεση της µεταφοράς των µαθητών και εφόσον το ύψος της σχετικής δαπάνης
είναι σύµφωνο µε τους όρους και το περιεχόµενο της οικείας
σύµβασης µεταφοράς µαθητών του ιδίου σχολικού έτους.»
3. Η παρ. 4 του άρθρου δεκάτου εβδόµου του ν. 4286/ 2014
(Α’ 194) αντικαθίσταται αναδροµικά από τότε που ίσχυσε, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 5 του ιδίου ως άνω άρθρου, ως εξής:
«Εάν η µεταφορά των µαθητών της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης δηµοσίων σχολείων δεν είναι εφικτή για
το σχολικό έτος 2014-2015 µε δηµόσια συγκοινωνία ή µε ίδια
µέσα των Περιφερειών και των Δήµων, σύµφωνα µε την κείµενη
νοµοθεσία, επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση και έπειτα από σύµφωνη
γνώµη επιτροπής, στην οποία µετέχει από ένας εκπρόσωπος της
οικείας περιφερειακής ενότητας, της πρωτοβάθµιας αυτοδιοίκησης και του οικείου οργανισµού δηµόσιας συγκοινωνίας υπό την
προεδρία του Περιφερειάρχη ή του αρµόδιου κατά περίπτωση
Αντιπεριφερειάρχη, η υπέρβαση των χιλιοµετρικών αποστάσεων
που τίθενται στην υπ’ αριθµ. 24001/11.6.2013 κοινή υπουργική
απόφαση, όπως ισχύει, υπό την προϋπόθεση ότι το συνολικό κόστος της µεταφοράς µαθητών σε ολόκληρη αθροιστικά την Περιφέρεια δεν υπερβαίνει το αντίστοιχο της περσινής σχολικής
χρονιάς και στο πλαίσιο των οριζοµένων µε τις υπ’ αριθµ. 30844/
31.7.2013 (Β’ 1897) και 29531/2014 (Β’ 2060) κοινές υπουργικές
αποφάσεις.»
4. Δαπάνες µεταφοράς µαθητών που πραγµατοποιήθηκαν
κατά το πρώτο δίµηνο του οικονοµικού έτους 2014, κατά παρέκκλιση των κειµένων περί δεσµεύσεως πιστώσεων διατάξεων,
µπορεί να εκκαθαριστούν και να πληρωθούν σε βάρος των πιστώσεων των οικείων Περιφερειών τρέχοντος οικονοµικού έτους,
τηρουµένων των λοιπών προϋποθέσεων νοµιµότητας και κανονικότητας αυτών.
Άρθρο 30
Παροχές ασθένειας σε είδος για ανέργους,
υποαπασχολούµενους κ.λπ.
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1. Στο τέλος της παρ. 1Α του άρθρου 31 του α.ν. 1846/1951
(Α’179), όπως συµπληρώθηκε µε την παρ. 1Α του άρθρου 138
του ν. 4052/2012 (Α’41), την παρ. 2 του άρθρου 75 του ν. 4144/
2013 (Α’ 88) και την παρ. 1Α του άρθρου 18 του ν. 4242/2014
(Α’50), προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:
«Οι ασφαλισµένοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, καθώς και τα µέλη οικογενείας τους, όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 33, για την περίοδο από 1.3.2015 έως 29.2.2016 καλύπτονται από τον
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για παροχές ασθένειας σε είδος, εφόσον έχουν πραγµατοποιήσει τουλάχιστον πενήντα (50) ηµέρες ασφάλισης είτε
το προηγούµενο ηµερολογιακό έτος είτε κατά το τελευταίο δεκαπεντάµηνο, χωρίς να συνυπολογίζονται οι ηµέρες που πραγµατοποιήθηκαν κατά το τελευταίο ηµερολογιακό τρίµηνο του
δεκαπενταµήνου.»
2. Στους ασφαλισµένους των περιπτώσεων Α’, Β’ και Γ’ της
υποπαραγράφου Α.3. της παρ. Α’ του άρθρου πρώτου του ν.
4254/2014 (Α’ 85), καθώς και στα προστατευόµενα µέλη αυτών,
σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία του οικείου φορέα, παρατείνεται το δικαίωµα παροχών ασθένειας σε είδος µέχρι
29.2.2016 µε τις ίδιες προϋποθέσεις που ορίζονται από τις ανωτέρω διατάξεις.
3. Η ασφαλιστική κάλυψη των ασφαλισµένων του Ο.Α.Ε.Ε.,
ηλικίας άνω των 30 και έως 65 ετών που διέκοψαν την άσκηση
του επαγγέλµατός τους, έχουν κάνει χρήση των διατάξεων της
παρ. 8 του άρθρου δεύτερου του ν. 3845/2010 (Α’ 65) και παραµένουν άνεργοι και ανασφάλιστοι, παρατείνεται για ένα έτος και
µέχρι τις 29.2.2016, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν οφειλές
προς τον Ο.Α.Ε.Ε. ή έχουν ρυθµίσει τις οφειλές τους και τηρείται
η ρύθµιση.
4. Η ασφαλιστική κάλυψη των ανέργων που έχουν κάνει
χρήση των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 2768/1999
(Α’ 273), της παρ. 2 του άρθρου 35 του ν. 3996/2011 (Α’ 170), της
παρ. Α2 του άρθρου 138 του ν. 4052/2012 (Α’ 41) και της παρ. 3
του άρθρου 75 του ν. 4144/2013 (Α’ 88), της παρ. 1Β του άρθρου
18 του ν. 4242/2014 (Α’ 50) παρατείνεται µέχρι την 29η
Φεβρουαρίου 2016. Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα αναφερόµενα στις
διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 2768/1999 και ο
Ο.Α.Ε.Δ. υποχρεούται να καταβάλει την προβλεπόµενη εισφορά
στους οικείους ασφαλιστικούς οργανισµούς.
5. Στο τέλος της παρ. 1Β του άρθρου 31 του
α.ν.
1846/1951(Α’ 179), όπως συµπληρώθηκε µε την παρ. 26 του άρθρου 20 του ν. 4019/2011 (Α’ 216) και µε την παρ. 4 του άρθρου
75 του ν. 4144/2013 (Α’ 88) και την παρ. 1Γ του άρθρου 18 του
ν. 4242/2014(Α’ 50), προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Οι εργαζόµενοι της επιχείρησης µε την επωνυµία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», καθώς και τα µέλη οικογενείας τους, που αναφέρονται στο άρθρο 33 του α.ν. 1846/1951
(Α’179) για την περίοδο από 1.3.2015 έως 29.2.2016 καλύπτονται
από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για παροχές ασθένειας σε είδος, χωρίς την
προϋπόθεση της συµπλήρωσης των απαιτούµενων ηµερών
ασφάλισης.
Οι εργαζόµενοι των Ναυπηγείων Σκαραµαγκά, καθώς και τα
µέλη οικογένειάς τους που αναφέρονται στο άρθρο 33 του α.ν.
1846/1951 (Α’179), για την περίοδο από 1.3.2015 έως 29.2.2016
καλύπτονται από τον Ε.Ο.Π.Π.Υ. για παροχές ασθένειας σε είδος,
χωρίς την προϋπόθεση της συµπλήρωσης των απαιτούµενων
ηµερών ασφάλισης.»
6. Στο τέλος της παρ. 1Β του άρθρου 31 του α.ν. 1846/1951
(Α’179), όπως προστέθηκε µε την παρ. 1Β της παρ. 1 του άρθρου
35 του ν. 3996/2011 (Α’170) και αντικαταστάθηκε µε την παρ. 26
του άρθρου 20 του
ν. 4019/2011 (Α’216), προστίθεται εδάφιο
που έχει ως εξής:
«Οι εργαζόµενοι της Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης Περάµατος και των Ναυπηγείων Ελευσίνας, καθώς και τα µέλη οικογένειάς τους, που αναφέρονται στο άρθρο 33, για τη χρονική
περίοδο από 1.3.2015 έως 29.2.2016 καλύπτονται από τον
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για παροχές ασθένειας σε είδος, χωρίς την προϋπόθεση της συµπλήρωσης ηµερών ασφάλισης.»
7. Ασφαλισµένοι του Τοµέα Ασφάλισης Νοµικών και του Τοµέα
Σύνταξης και Ασφάλισης Υγειονοµικών του Ε.Τ.Α.Α., οι οποίοι
έχουν απολέσει την ασφαλιστική τους ικανότητα λόγω οφειλών
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στον ασφαλιστικό τους φορέα, δικαιούνται οι ίδιοι και τα προστατευόµενα µέλη τους παροχές ασθένειας σε είδος από
1.3.2015 έως 29.2.2016 µε τις ίδιες προϋποθέσεις που ορίζονται
στην περίπτωση Β’ της υποπαραγράφου Α.3. της παραγράφου
Α’του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 (Α’85).
Άρθρο 31
Παράταση προθεσµιών για αιτήσεις αναγνώρισης
χρόνου απασχόλησης σχολικών φυλάκων
και για τα επικουρικά και τα ταµεία των ενστόλων
1. Η προβλεπόµενη στο δεύτερο εδάφιο του άρθρου 248 του
ν. 4281/2014 (Α’ 160) αποκλειστική προθεσµία υποβολής αίτησης αναγνώρισης χρόνου απασχόλησης σε προγράµµατα εργασιακής εµπειρίας ως σχολικού φύλακα παρατείνεται για τρεις (3)
µήνες από τη λήξη της.
2. Οι προβλεπόµενες στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου
119 του ν. 4316/2014 (Α’ 270) προθεσµίες παρατείνονται έως
30.6.2015.
Άρθρο 32
1. Για τη σίτιση των υπηκόων τρίτων χωρών που παραµένουν
προσωρινά στα Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών που ιδρύθηκαν και λειτουργούν στην Ελληνική Αστυνοµία,
σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 35 του ν. 3907/2011, επιτρέπεται η σύναψη δηµοσίων συµβάσεων παροχής υπηρεσιών, η δαπάνη των οποίων µπορεί να καλύπτεται από εθνικούς ή
κοινοτικούς πόρους, σύµφωνα µε τις κείµενες περί προµηθειών
διατάξεις (ν. 4281/2014, Α’ 160).
2. Στα πρόσωπα της προηγούµενης παραγράφου, εφόσον δεν
παρέχονται υπηρεσίες σίτισης για οποιονδήποτε νοµικό ή πραγµατικό λόγο, καταβάλλεται ηµερήσια δαπάνη τροφοδοσίας, σε
βάρος του ΚΑΕ 2739 του προϋπολογισµού εξόδων του Ε.Φ. 43110 «Ελληνική Αστυνοµία», το ύψος της οποίας, ο τρόπος καταβολής αυτής, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια
καθορίζονται µε απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονοµικών. Μέχρι την έκδοση της
απόφασης αυτής, η ηµερήσια δαπάνη τροφοδοσίας καταβάλλεται µε απόφαση του Διοικητή της έδρας ενός εκάστου των εν
λόγω Κέντρων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο ν.δ.116/1969 και
τα κατ’ εξουσιοδότηση αυτού νοµοθετήµατα και καλύπτεται από
τον ίδιο ως άνω ΚΑΕ. Με όµοια απόφαση του Διοικητή καθορίζεται ο χρόνος λήξης καταβολής της ηµερήσιας δαπάνης τροφοδοσίας, λόγω επανέναρξης παροχής των υπηρεσιών σίτισης.
3. Οι δαπάνες σίτισης υπηκόων τρίτων χωρών στα Κέντρα της
προηγούµενης παραγράφου, οι οποίες πραγµατοποιήθηκαν από
9.10.2013 µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.δ.116/1969 και τα κατ’ εξουσιοδότηση αυτού νοµοθετήµατα σε βάρος των πιστώσεων των ΚΑΕ
2739 και 9276 του προϋπολογισµού εξόδων του Ε.Φ. 43-110 «Ελληνική Αστυνοµία», θεωρούνται σύννοµες.
Άρθρο 33
1. Στο τέλος της περίπτωσης στ’ της παρ. 1 του άρθρου 7 του
π.δ. 351/1991 (Α’ 121) «Τροποποίηση, συµπλήρωση και κωδικοποίηση σε ενιαίο κείµενο των διατάξεων που ισχύουν για τη σύσταση, οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών της Προεδρίας
της Δηµοκρατίας», όπως ισχύει, προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια:
«Μία από τις ανωτέρω θέσεις είναι θέση µετακλητού Ειδικού
Γραµµατέα µε βαθµό 2ο της κατηγορίας των Ειδικών Θέσεων και
αποδοχές Ειδικού Γραµµατέα Υπουργείου. Η προβλεπόµενη στο
πρώτο εδάφιο θέση µετακλητού υπαλλήλου µε βαθµό 2ο της κατηγορίας ειδικών θέσεων διατηρείται έως την αποχώρηση του
υπαλλήλου που την κατέχει και καταργείται αυτοδικαίως µε την
αποχώρησή του.»
2. Στο π.δ. 351/1991 προστίθεται άρθρο 5Α ως εξής:
«Άρθρο 5Α

Ο Ειδικός Γραµµατέας προΐσταται αµέσως µετά τον Γενικό
Γραµµατέα των διοικητικών και οικονοµικών υπηρεσιών.
Ο Γενικός Γραµµατέας µπορεί µε απόφασή του να εκχωρεί
εξουσία υπογραφής στον Ειδικό Γραµµατέα για θέµατα των ανωτέρω υπηρεσιών.»
Άρθρο 34
1. Οποιαδήποτε εκούσια καταβολή οφειλής εκτός ρύθµισης ή
διευκόλυνσης τµηµατικής καταβολής ή δικαστικά επικυρωµένης
συµφωνίας έως και τις 27 Μαρτίου 2015, συνολικής ή µέρους βεβαιωµένης οφειλής στη Φορολογική Διοίκηση σύµφωνα µε τον
Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Κ.Φ.Δ.), τον Κώδικα Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.) και του Τελωνειακού Κώδικα,
απαλλάσσεται κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) από τις
προσαυξήσεις, τους τόκους και τα πρόστιµα εκπρόθεσµης καταβολής που την επιβαρύνουν. Η καταβολή διενεργείται µε τη
χρήση του µοναδικού κωδικού πληρωµής στους φορείς είσπραξης ή κατ’ εξαίρεση στη Φορολογική Διοίκηση.
2. Η ίδια απαλλαγή ισχύει και για την εκούσια εξόφληση έως
και τις 27 Μαρτίου 2015 του συνόλου της υπολειπόµενης βασικής οφειλής που έχει υπαχθεί σε ρύθµιση ή διευκόλυνση τµηµατικής καταβολής ή δικαστικά επικυρωµένης συµφωνίας, κατόπιν
σχετικής αίτησης του οφειλέτη.
3. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν από την εποµένη της δηµοσίευσης στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Άρθρο 35
1. Τα κατά την παρ. 7 του άρθρου 16Γ του ν. 3864/ 2010 (Α’
119) χρηµατικά διαθέσιµα του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας ποσού 555.600.000,00 ευρώ, µετά των πιστωθέντων
τόκων από την ηµεροµηνία κατάθεσής τους σε λογαριασµό του
Ταµείου στην Τράπεζα της Ελλάδος και εφεξής, αποδίδονται
άµεσα και εφάπαξ από το Ταµείο στο Ελληνικό Δηµόσιο.
2. Η παράγραφος 1 ισχύει από 6.3.2015.
3. Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 3864/2010 (Α’ 119)
προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω τα διαθέσιµα του Ταµείου τοποθετούνται µέχρι 31.12.2015 κατά ποσοστό 10% σε καταθέσεις
της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου και κατά ποσοστό 90%
σε λογαριασµό ταµειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος προκειµένου να τοποθετηθούν, σύµφωνα µε τις διατάξεις
της περίπτωσης ζ’ της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 2469/1997
(Α’ 38), οι οποίες όπως εκάστοτε ισχύουν εφαρµόζονται και για
το Ταµείο. Η διάταξη του ως άνω εδαφίου ισχύει από 17.3.2015.»
Άρθρο 36
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 2469/1997
Η περίπτωση ζ’ της παρ. 11 του άρθρου 15 του ν. 2469/1997
αντικαθίσταται ως εξής:
«ζ. Τα κεφάλαια που κατατίθενται από τα Ν.Π.Δ.Δ. και Α.Φ.
στην Τράπεζα της Ελλάδος σε λογαριασµούς ταµειακής διαχείρισης, δύνανται να επενδύονται στο σύνολό τους σε συµβάσεις
αγοράς ή πώλησης τίτλων του Ελληνικού Δηµοσίου µε σύµφωνα
επαναπώλησης/επαναγοράς µε αντισυµβαλλόµενο το Ελληνικό
Δηµόσιο (repos, reverse repos, buy/sell back, sell/buy back). Σε
περίπτωση κεφαλαιακών ζηµιών των Ν.Π.Δ.Δ. και Α.Φ. από την
για οποιονδήποτε λόγο µη προσήκουσα και ιδίως µη έγκαιρη ή
µη ολοσχερή εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Ελληνικού Δηµοσίου ως αντισυµβαλλοµένου σε συµβάσεις αγοράς ή πώλησης
µε σύµφωνα επαναγοράς, το Ν.Π.Δ.Δ. ή ο Α.Φ. που υπέστη τη
ζηµία έχει απευθείας αξίωση αποζηµίωσης κατά του Ελληνικού
Δηµοσίου.»
Η ως άνω διάταξη ισχύει από 17.3.2015.
Άρθρο 37
Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών Συµβάσεων
1. Η παρ. 1 του άρθρου 201 του ν. 4281/2014 τροποποιείται
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ως ακολούθως:
«1. Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος Μέρους Β’ αρχίζει
από την 31η Δεκεµβρίου 2015, εκτός αν ορίζεται άλλως στις επιµέρους διατάξεις αυτού.»
2. Η παρ. 8 του άρθρου 139 του ν. 4281/2014 τροποποιείται
ως ακολούθως:
«8. Η δηµοσίευση της προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ, σύµφωνα µε
το άρθρο 152 του παρόντος νόµου, αντικαθιστά την υποχρέωση
δηµοσίευσης στο Τεύχος Διακηρύξεων Δηµοσίων Συµβάσεων
της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως, από την ηµεροµηνία έναρξης
των διατάξεων του παρόντος Μέρους Β’. Έως την 31η Δεκεµβρίου 2015 εξακολουθεί η δηµοσίευση των προκηρύξεων στο
Τεύχος Διακηρύξεων Δηµοσίων Συµβάσεων της Εφηµερίδας της
Κυβερνήσεως.»
3. Ειδικότερα, οι παράγραφοι 1-11 του άρθρου 2 του ν. 2286/
1995 καταργούνται από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου.
Άρθρο 38
Ρυθµίσεις θεµάτων ΝΕΡΙΤ Α.Ε.
1. Το Εποπτικό Συµβούλιο (ΕΣ) της ΝΕΡΙΤ Α.Ε. του άρθρου 8
του ν. 4173/2013 (Α’ 169) καταργείται. Με την επιφύλαξη της διάταξης της παρ.1 του άρθρου 9 του ίδιου νόµου, όπως αυτή αντικαθίσταται µε την παρ. 2 του παρόντος άρθρου, το σύνολο των
αρµοδιοτήτων του καταργούµενου ΕΣ ασκείται από το Διοικητικό
Συµβούλιο της ΝΕΡΙΤ Α.Ε..
2. Η παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 4173/2013 αντικαθίσταται ως
εξής:
«1. Το Διοικητικό Συµβούλιο (Δ.Σ.) της ΝΕΡΙΤ Α.Ε. διορίζεται
µε απόφαση του Υπουργού Επικρατείας που είναι αρµόδιος για
θέµατα Δηµόσιας Ραδιοτηλεόρασης. Το Δ.Σ. αποτελείται από τον
Διευθύνοντα Σύµβουλο και από τέσσερα (4) µέλη, τα οποία επιλέγονται µεταξύ προσώπων εγνωσµένου επαγγελµατικού και επιστηµονικού κύρους, µε εξειδίκευση σε τοµείς συναφείς µε το
σκοπό και τις αρµοδιότητες της ΝΕΡΙΤ Α.Ε.. Ο Διευθύνων Σύµβουλος επιλέγει ένα (1) µέλος του Δ.Σ. ως αναπληρωτή του. Ο
τελευταίος αναπληρώνει τον Διευθύνοντα Σύµβουλο απόντα ή
κωλυόµενο και ασκεί όλες τις αρµοδιότητές του σε περίπτωση
που αυτός παραιτηθεί ή εκλείψει, έως το διορισµό του διαδόχου
του.»
3. Το στοιχείο α’ της παρ. 9 του άρθρου 9 του ν. 4173/2013,
όπως αυτή αντικαταστάθηκε µε την παρ. 3 του άρθρου έβδοµου
του ν. 4279/2014 (Α’ 158), καταργείται.
Άρθρο 39
1. Η παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 4213/2013 (Α’ 221) καταργείται και επανέρχονται σε ισχύ οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 3868/2010 (Α’ 129).
2. Στην παρ. 8 του άρθρου 66 του ν. 4316/2014 (Α’ 270) προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:
«Δύναται να παραταθεί η θητεία των υπηρετούντων κατά τη
δηµοσίευση του παρόντος νόµου επικουρικών ιατρών µέχρι
31.12.2015, εάν η θέση δεν έχει προκηρυχθεί, υπό την προϋπόθεση να υπάρχει ανάλογη πίστωση στον προϋπολογισµό του νοσοκοµείου.»
3. Παρατείνεται η θητεία του επικουρικού προσωπικού της
παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 3329/2005, όπως αντικαταστάθηκε
µε την παρ. 5 του άρθρου 6 του ν. 4052/ 2012, που υπηρετεί κατά
τη δηµοσίευση του παρόντος σε Φορείς Παροχής Υπηρεσιών
Υγείας (Φ.Π.Υ.Υ.) έως τις 31.12.2015. Οµοίως παρατείνεται και η
θητεία του επικουρικού προσωπικού που υπηρετεί στα Κέντρα
Κοινωνικής Πρόνοιας.
Στην περίπτωση αδυναµίας κάλυψης της δαπάνης µισθοδοσίας του ανωτέρω προσωπικού από τους Φορείς στους οποίους
παρατείνεται η θητεία του, τη συγκεκριµένη δαπάνη αναλαµβάνει
η οικεία Υγειονοµική Περιφέρεια.
Άρθρο 40
Στο άρθρο 9 του ν. 1876/1990 προστίθεται παράγραφος 6 ως
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εξής:
«6. Οι κανονιστικοί όροι εθνικής γενικής συλλογικής σύµβασης
εργασίας που έληξε ή καταγγέλθηκε, εξακολουθούν να ισχύουν
επί ένα εξάµηνο από τη λήξη ή καταγγελία και εφαρµόζονται και
στους εργαζόµενους που προσλαµβάνονται στο διάστηµα αυτό.»
Άρθρο 41
Το άρθρο 63 του ν. 4316/2014 τροποποιείται ως εξής:
«Άρθρο 63
Εργαζόµενοι στα κέντρα πρόληψης
Στο τέλος της παρ. 5 του άρθρου 61 του ν. 3459/2006 (Α’103),
όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής:
Οι εργαζόµενοι στα Κέντρα Πρόληψης των Εξαρτήσεων και
Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας υπάγονται στις προβλέψεις του ν. 4024/2011 για τον καθορισµό των αποδοχών τους
από τη δηµοσίευση του παρόντος και µε Κοινή Απόφαση των
Υπουργών Υγείας και Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ρυθµίζονται οι λεπτοµέρειες εφαρµογής της εν λόγω διάταξης. Δεν αναζητούνται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα τα ποσά
που έχουν χορηγηθεί ως µισθολογικές παροχές, επιδόµατα, αποζηµιώσεις στους εργαζόµενους στα Κέντρα Πρόληψης δυνάµει
προβλέψεων ΣΣΕ, αποφάσεων των Δ.Σ. των Κέντρων Πρόληψης,
ατοµικών συµβάσεων εργασίας ως την ψήφιση του παρόντος,
ενώ τυχόν καταλογισµοί που έχουν ήδη πραγµατοποιηθεί αίρονται µε τη δηµοσίευση του παρόντος. Τα Κέντρα Πρόληψης εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας.
Άρθρο 42
Το πρώτο εδάφιο της εσωτερικής παραγράφου 5 της υποπαραγράφου Ι.Δ.1 της παραγράφου Ι.Δ. του άρθρου πρώτου του
ν. 4152/2013 (Α' 107) αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι καθαρές αµοιβές ορίζονται, κατά παρέκκλιση της ισχύουσας νοµοθεσίας, σε 19,81 ευρώ ηµερησίως και όχι µεγαλύτερες
από 495,25 ευρώ µηνιαίως για ωφελούµενους ηλικίας 25 ετών
και άνω και σε 17,27 ευρώ ηµερησίως και όχι µεγαλύτερες από
431,75 ευρώ µηνιαίως για ωφελούµενους ηλικίας κάτω των 25
ετών.»
Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 8.3 του άρθρου 8 της κοινής
υπουργικής απόφασης υπ’ αριθµόν 4.31879/3.1604 (Β’ 3172/
26.11.2014) αντικαθίσταται ως εξής:
«Συγκεκριµένα, για κάθε ωφελούµενο που θα προσληφθεί από
τον Επιβλέποντα Φορέα για την υλοποίηση της πράξης «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ» το µισθολογικό κόστος αντιστοιχεί: α) σε
19,81 ευρώ ηµερησίως και όχι µεγαλύτερες από 495,25 ευρώ µηνιαίως για ωφελούµενους ηλικίας 25 ετών και άνω και σε 17,27
ευρώ ηµερησίως και όχι µεγαλύτερες από 431,75 ευρώ µηνιαίως
για ωφελούµενους ηλικίας κάτω των 25 ετών, κατά παρέκκλιση
των νόµιµων αµοιβών που προβλέπονται από την Εθνική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας και τις οικείες συλλογικές συµβάσεις.»
Κατά τα λοιπά η υπ’ αριθµόν 4.31879/3.1604 (Β’ 3172/
26.11.2014) κοινή υπουργική απόφαση διατηρείται σε ισχύ.
Άρθρο 43
Συµβάσεις µεταφοράς µαθητών σχολικού έτους 2013-2014
που συνάφθηκαν από τις οικείες Περιφέρειες, χωρίς την τήρηση
των διατάξεων του άρθρου 278 του ν. 3852/2010 θεωρούνται νόµιµες.
Άρθρο 44
Το άρθρο 3 του β.δ. 579/1971 αντικαθίσται ως ακολούθως:
«1. Το Ίδρυµα διοικείται προσωρινώς από πενταµελές Διοικητικό Συµβούλιο, το οποίο συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και αποτελείται από:
α. Τον Πρόεδρο µε τον Αναπληρωτή του και δύο µέλη µε τους
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αναπληρωτές τους οριζόµενους από τον Υπουργό Εργασίας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Για τη θέση του Προέδρου απαιτείται
πτυχίο τριτοβάθµιας εκπαίδευσης Κοινωνικών ή Ανθρωπιστικών
ή Νοµικών Σπουδών µε εµπειρία και γνώσεις σε θέµατα κοινωνικής προστασίας και κοινωνικής φροντίδας.
β. Έναν ανώτερο υπάλληλο του Υπουργείου Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων µε τον αναπληρωτή του.
γ. Ένα µέλος το οποίο ορίζεται από εξουσιοδοτηµένο από την
οικογένεια απόγονο της οικογένειας Βασιλείου Σικιαρίδη µε τον
αναπληρωτή του. Σε περίπτωση παρέλευσης ενός µηνός από την
πρόσκληση ορισµού µέλους από τον εξουσιοδοτηµένο απόγονο
της οικογένειας Βασιλείου Σικιαρίδη, εάν δεν οριστεί µέλος και
ο αναπληρωτής του, ορίζεται ένα µέλος ακόµα από τον Υπουργό
Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
δ. Από δύο µέλη οριζόµενα από τον Υπουργό Εργασίας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης µε τους αναπληρωτές τους.
2. Κυβερνητικός Επίτροπος του Ιδρύµατος διορίζεται υπάλληλος του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
3. Η θητεία των µελών ορίζεται διετής.»
Άρθρο 45
Οι Περιφέρειες δύνανται να καταρτίζουν και να υλοποιούν
δράσεις και προγράµµατα κοινωνικής πολιτικής για την ανακούφιση ευπαθών κοινωνικών οµάδων του πληθυσµού. Για την υλοποίηση των δράσεων και των προγραµµάτων αυτών, µπορούν να
συνάπτουν προγραµµατικές συµβάσεις µε δηµόσιες επιχειρήσεις και οργανισµούς κοινής ωφέλειας, όπως αυτοί προσδιορίζονται στο ν. 3429/2005. Οι ανωτέρω συµβάσεις υπόκεινται στον
προσυµβατικό έλεγχο νοµιµότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου
σύµφωνα µε τη σχετική νοµοθεσία.
Άρθρο 46
Έναρξη Ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα,
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9. ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

10. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
12. Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ

11. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
13. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

14. Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

15. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

16. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ το Σώµα να εξουσιοδοτήσει το Προεδρείο
για την υπ’ ευθύνη του επικύρωση των Πρακτικών ως προς την
ψήφιση στο σύνολο του παραπάνω νοµοσχεδίου. Δίνεται η εξουσιοδότηση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Η εξουσιοδότηση
εδόθη οµοφώνως.
Τέλος, ερωτάται το Σώµα εάν γίνεται δεκτό το ψήφισµα που
κατέθεσε η κ. Βαγενά και αναγνώστηκε, σε σχέση µε τη διαµαρτυρία των Βουλευτών του ελληνικού Κοινοβουλίου για τις δηλώσεις Κοστέλο, κατά τη διάρκεια της συζήτησης στην Ολοµέλεια
της Βουλής για το νοµοσχέδιο για την ανθρωπιστική κρίση.
Γίνεται δεκτό το ψήφισµα;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Συνεπώς το ψήφισµα
γίνεται δεκτό κατά πλειοψηφία.
Το ψήφισµα λέει: «Εµείς, οι Βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου, διαµαρτυρόµαστε για τις δηλώσεις του Ντέγκλαν Κοστέλο, Διευθυντή Χρηµατοοικονοµικών Υποθέσεων της Κοµισιόν,
που έγιναν γνωστές σε µας κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης
στην Ολοµέλεια της Βουλής στις 17 Μαρτίου του 2015, για την
ψήφιση του νοµοσχεδίου για την ανθρωπιστική κρίση. Η Βουλή
είναι ο κορυφαίος θεσµός έκφρασης της λαϊκής βούλησης και
είναι προσβολή για όλους µας οποιαδήποτε παρέµβαση στο νοµοθετικό µας έργο προερχόµενη από θεσµικά όργανα που δεν
έχουν εκλεγεί από τον ελληνικό λαό».
Η Πλειοψηφία δήλωσε ότι το ψηφίζει.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Μία δήλωση θέλει να κάνει το
ΚΚΕ. Ο Κανονισµός της Βουλής δεν προβλέπει…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Θα σας δώσω τον
λόγο, κυρία Μανωλάκου.
Θα δώσω τον λόγο σε όσους θέλουν να καταχωρίσουν διαφορετική γνώµη. Είναι η κ. Μανωλάκου, ο κ. Κεγκέρογλου και ο κ.
Γρέγος.
Ορίστε, κυρία Μανωλάκου, έχετε τον λόγο.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: O Κανονισµός της Βουλής δεν
προβλέπει ψηφίσµατα γιατί η Βουλή νοµοθετεί. Με αυτήν την έννοια, αυθαιρετεί το Προεδρείο µε το να βάζει θέµα ψηφίσµατος.
Το κάθε κόµµα εκφράζει την άποψή του και λέει τη γνώµη του.
Δεν παίρνουµε µέρος, λοιπόν, σ’ αυτήν τη διαδικασία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Πάντως, κυρία Μανωλάκου, να σας θυµίσω ότι υιοθετήσαµε οµόφωνα ψήφισµα και µε
συµµετοχή των Βουλευτών σας και κατά τη διάρκεια της συζήτησης για την ανασύσταση της επιτροπής για τις γερµανικές
αποζηµιώσεις και ειδικότερα πρότεινε ο κ. Μηταφίδης ένα ψήφισµα µε το οποίο η Βουλή δήλωσε την οµόθυµη βούλησή της και
τότε δεν προβλήθηκε κάποια αντίρρηση. Καταγράφηκε η αντίρρησή σας. Θα ληφθεί υπ’ όψιν.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα τον
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κύριε Κεγκέρογλου,
έχετε τον λόγο και µετά ο κ. Παναγιωτόπουλος.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Από άποψη ουσίας, έχουµε εκφράσει µε την τοποθέτησή µας στο ίδιο πνεύµα και µάλιστα και
περισσότερο σηµαντικά ζητήµατα που δεν τα περιλαµβάνει το
ψήφισµα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Το ψηφίζετε ή όχι;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ένα λεπτό. Μην βιάζεστε.
Δεν θα υποβαθµίσετε ένα τεράστιο θέµα που έπρεπε να µην
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είναι µόνο µε την µορφή ψηφίσµατος, αλλά µε την πολιτική τοποθέτηση όλων των κοµµάτων εδώ µέσα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Το έχουµε αναγνώσει
από το µεσηµέρι, κύριε Κεγκέρογλου και σας δήλωσα ότι θα
τεθεί στη ψηφοφορία από το µεσηµέρι που το αναγνώσαµε. Το
γνωστοποίησα σε όλους ότι θα τεθεί στην ψηφοφορία.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Αυτό δεν σηµαίνει ότι η ενδεδειγµένη πολιτικά αντίδραση σε αυτό το σηµαντικό θέµα πρέπει
να είναι ένα απλό ψήφισµα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Εντάξει. Περιµένουµε
την πρότασή σας να το αναβαθµίσουµε
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Θα µε αφήσετε να µιλήσω;
Η ενδεδειγµένη αντίδραση είναι η ψήφιση αυτού του νοµοσχεδίου αυτή καθαυτή και µε τις πλειοψηφίες που ψηφίστηκε και τις
οµοφωνίες στα συγκεκριµένα άρθρα και αυτό είναι η απάντηση
σε αυτούς τους κυρίους, ακόµα και αν ο κ. Βαρουφάκης υπέγραψε ότι και η ανθρωπιστική κρίση τελεί υπό την έγκριση των
δανειστών, πράγµα το οποίο ήταν απαράδεκτο γιατί είναι συµφωνηµένη αυτή η πολιτική και δεν χρειαζόταν την έγκριση των
δανειστών.
Συµφωνούµε, λοιπόν, µε το ψήφισµα, µόνο που υποβαθµίζει
την πολιτική ενέργεια που έπρεπε να κάνει η χώρα.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Καθόλου δεν υποβαθµίζει. Ενισχύει.
Τον λόγο έχει ο κ. Παναγιωτόπουλος και θα κλείσουµε γιατί
πρέπει να λήξει η συνεδρίαση.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Η θέση του ΚΚΕ είναι ρήξη µε την
Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι τέτοια ψηφίσµατα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κύριε ΠαναγιωτόΠΡΟΕΔΡΟΣ
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πουλε, έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Θα ήθελα να εκφράσω την
άποψη ότι η µεταχείριση αυτού του ψηφίσµατος στις 2.35’ ως
πάλαι ποτέ µεταµεσονύχτια τροπολογία, κατά τον ίδιο τρόπο,
αδικεί σε ανάλογες…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Μα, έχει αναγνωστεί
από το µεσηµέρι, κύριε Παναγιωτόπουλε και είστε εισηγητής,
ήσασταν παρών.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Είµαι εισηγητής στο νοµοσχέδιο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Και το ακούσατε, δεν
εκφράσατε κάποια αντίρρηση.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Σε µεγάλη έκταση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Λοιπόν, καταγράφηκε
η τοποθέτησή σας.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Σε παρόµοιες υποθέσεις
εθνικής σηµασίας προηγείται συζήτηση επί του θέµατος αυτού
και µόνο και όχι παρεµπιπτόντως…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ευχαριστούµε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 2.40’ λύεται η συνεδρίαση για σήµερα Πέµπτη 19 Μαρτίου 2015 και ώρα 9.30’, µε
αντικείµενο εργασιών του Σώµατος: α)συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων και συζήτηση και ψήφιση επί των αιτήσεων άρσης ασυλίας των Βουλευτών κυρίων. Πάνου Καµµένου, Νίκου Καραθανασόπουλου και Χρήστου Κέλλα, σύµφωνα µε την ηµερήσια
διάταξη που έχει διανεµηθεί.
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

