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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
ΙΖ’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ Α’
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Θ’
Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2015
Αθήνα, σήµερα στις 21 Οκτωβρίου 2015, ηµέρα Τετάρτη και
ώρα 18.07’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου συνήλθε η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει
υπό την προεδρία του Δ’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΝΙΚΗΤΑ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
(ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ: Σύµφωνα µε την από 16-10-2015
εξουσιοδότηση του Σώµατος επικυρώθηκαν µε ευθύνη του Προεδρείου τα Πρακτικά της Η’ συνεδριάσεώς του, της Παρασκευής
16 Οκτωβρίου 2015, σε ό,τι αφορά την ψήφιση στο σύνολό του
σχεδίου νόµου: «Μέτρα για την εφαρµογή της Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων».)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν εισέλθουµε στην ηµερήσια
διάταξη, έχω την τιµή να ανακοινώσω προς το Σώµα τα εξής:
Οι Υπουργοί Οικονοµικών και Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κατέθεσαν στις 19-10-2015 σχέδιο νόµου:
«Κύρωση της Σύµβασης Παραχώρησης του αποκλειστικού δικαιώµατος διοργάνωσης και διεξαγωγής αµοιβαίου στοιχήµατος
επί ιπποδροµιών στην Ελλάδα για περίοδο είκοσι ετών και άλλες
διατάξεις».
Το ως άνω σχέδιο νόµου έχει χαρακτηριστεί από την Κυβέρνηση ως κατεπείγον.
Οι Υπουργοί Επικρατείας, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Οικονοµικών, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων
και ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κατέθεσαν στις 19-10-2015 σχέδιο νόµου:
«Αδειοδότηση παρόχων περιεχοµένου επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης τηλεοπτικής ευρυεκποµπής ελεύθερης λήψης - Ίδρυση συνδεδεµένης µε την ΕΡΤ.Α.Ε. ανώνυµης εταιρίας για την

ανάπτυξη δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκποµπής - Ρύθµιση
θεµάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείου
(Ε.Ε.Τ.Τ.) - Εθνική Επικοινωνιακή Πολιτική, Οργάνωση της Επικοινωνιακής Διπλωµατίας - Σύσταση Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας και Μητρώου Επιχειρήσεων
Ηλεκτρονικών Μέσων Ενηµέρωσης - Τροποποίηση διατάξεων
Ν.4070/2012 (ΦΕΚ Α’82/2012) και άλλες διατάξεις».
Παραπέµπονται στις αρµόδιες Διαρκείς Επιτροπές.
Η Διαρκής Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων καταθέτει την
έκθεσή της στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών: «Κύρωση της Σύµβασης Παραχώρησης του αποκλειστικού δικαιώµατος διοργάνωσης και διεξαγωγής αµοιβαίου στοιχήµατος επί
ιπποδροµιών στην Ελλάδα για περίοδο είκοσι ετών και άλλες διατάξεις».
Επίσης, έχω την τιµή να σας ανακοινώσω:
α) Την υπ’ αριθµόν 14179/9122 από 19 Οκτωβρίου 2015 απόφαση του Προέδρου της Βουλής «Σύσταση και συγκρότηση της
Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής Εξοπλιστικών Προγραµµάτων και
Συµβάσεων».
β) Την υπ’ αριθµόν 14180/9123 από 19 Οκτωβρίου 2015 απόφαση του Προέδρου της Βουλής «Σύσταση και συγκρότηση της
Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής για την Παρακολούθηση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης».
γ) Την υπ’ αριθµόν 14255/9181 από 20 Οκτωβρίου 2015 απόφαση του Προέδρου της Βουλής «Σύσταση και συγκρότηση της
Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων».
Οι σχετικές αποφάσεις έχουν αναρτηθεί στην Κοινοβουλευτική
Διαφάνεια και θα καταχωριστούν στα Πρακτικά της σηµερινής
συνεδρίασης.
(Οι προαναφερθείσες αποφάσεις, καταχωρίζονται στα Πρακτικά και έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Επίσης έχω την τιµή
να ανακοινώσω στο Σώµα ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και το ν.3126/2003 «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει, στις 19-10-2015 ποι-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

νική δικογραφία που αφορά στον πρώην Αναπληρωτή Υπουργό
Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού κ. Χρήστο Σπίρτζη.
Υπάρχουν και κάποιες άδειες συναδέλφων. Θα τις ανακοινώσουµε καθ’ οδόν αυτές.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµεθα στην ηµερήσια διάταξης της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Μόνη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής των άρθρων και του
συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών: «Κύρωση της Σύµβασης Παραχώρησης του αποκλειστικού δικαιώµατος διοργάνωσης και διεξαγωγής αµοιβαίου στοιχήµατος επί
ιπποδροµιών στην Ελλάδα για περίοδο είκοσι ετών και άλλες διατάξεις».
Το παραπάνω νοµοσχέδιο, σύµφωνα µε την απόφαση την
οποία έλαβε η Διαρκής Επιτροπή ύστερα από πρόταση του αρµόδιου Υπουργού, συζητείται µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος σύµφωνα, µε το άρθρο 76 παράγραφος 4 του Συντάγµατος
και το άρθρο 109 του Κανονισµού της Βουλής.
Θα ήθελα να σας υπενθυµίσω ότι σύµφωνα µε τη διαδικασία
αυτή, η συζήτηση ολοκληρώνεται επί της αρχής και επί των άρθρων σε µία συνεδρίαση. Στη συζήτηση µετέχουν οι εισηγητές
και οι ειδικοί αγορητές, ο Πρωθυπουργός ή ο αρµόδιος Υπουργός, οι Πρόεδροι των Κοινοβουλευτικών Οµάδων και από ένας
εκπρόσωπός τους. Η οµιλία τους περιορίζεται στο µισό του χρόνου που προβλέπεται από τα άρθρα 97 και 103 του Κανονισµού
της Βουλής.
Προτείνω –αν και δεν προβλέπεται από τον Κανονισµό της
Βουλής- να λάβουν τον λόγο τέσσερις οµιλητές ορισµένοι από
τον ΣΥΡΙΖΑ, δύο οµιλητές ορισµένοι από τη Νέα Δηµοκρατία,
ένας οµιλητής ορισµένος από τον Λαϊκό Σύνδεσµο Χρυσή Αυγή,
ένας από τη Δηµοκρατική Συµπαράταξη, ένας από το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας, ένας από το Ποτάµι, ένας από τους Ανεξάρτητους Έλληνες και ένας οµιλητής ορισµένος από την Ένωση Κεντρώων.
Επίσης, σας προτείνω η συζήτηση επί της αρχής και επί των
άρθρων να είναι ενιαία.
Ως προς τους χρόνους οµιλίας, σας προτείνω οι εισηγητές και
οι ειδικοί αγορητές να έχουν χρόνο οµιλίας δώδεκα λεπτά, ο αρµόδιος Υπουργός δεκατρία λεπτά, ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικές Οµάδας του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς και ο
Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας
δεκατέσσερα λεπτά, ο Πρόεδροι των υπολοίπων Κοινοβουλευτικών Οµάδων δώδεκα λεπτά, οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι
δέκα λεπτά, οι ορισθέντες από τα κόµµατα οµιλητές επτά λεπτά.
Επειδή, όπως αντιλαµβάνοµαι, δεν υπάρχει ενηµέρωση για
τους Αρχηγούς των κοµµάτων, προφανώς, υποθέτω ότι δεν θα
υπάρξουν οµιλίες. Αυτό σηµαίνει ότι θα υπάρχει µια µικρή ανοχή
στους άλλους οµιλητές σε σχέση µε τους χρόνους τους οποίους
ανέφερα.
Η δευτερολογία περιορίζεται στο µισό του χρόνου της πρωτολογίας.
Τέλος, σύµφωνα µε το άρθρο 109, η συνεδρίαση πρέπει να
ολοκληρωθεί κατ’ ανώτατο όριο εντός δέκα ωρών.
Κατ’ αρχάς, επί όσων ακούσατε υπάρχει σύµφωνη γνώµη;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Καλώς. Προχωρούµε.
Συµφωνεί το Σώµα.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω τον
λόγο, παρακαλώ;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Λοβέρδο, να το
τελειώσω ένα λεπτό και αµέσως µετά. Θέλετε να µιλήσετε επ’
αυτού; Μην πω ότι το Σώµα συνεφώνησε, εάν υπάρχει αντίρρηση.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Δεν υπάρχει αντίρρηση. Άλλωστε, εκφραστήκαµε και στη Διαρκή Επιτροπή µε σαφή τρόπο, αλλά κρίνουµε αναγκαίο, ως Δηµοκρατική Συµπαράταξη, να κάνουµε ένα
σχόλιο. Αν είναι, το κάνουµε τώρα ή το κάνουµε µετά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Αµέσως µετά ή στην
οµιλία σας, όπου θα σας δώσω επιπλέον χρόνο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Όχι στην οµιλία µου, τώρα –µε την
ανοχή των συναδέλφων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ναι, πείτε το.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, ήσασταν παρών στη
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Διάσκεψη των Προέδρων τη Δευτέρα, που δεχτήκαµε την πρόταση του Προέδρου της Βουλής -µάλιστα χωρίς κριτική και χωρίς
πολλά λόγια- να πάµε σε κατεπείγουσα διαδικασία -άρα δεσµευτήκαµε και στη Διαρκή Επιτροπή να κάνουµε το ίδιο- ούτως ώστε
να διεκπεραιωθεί µία νοµοθετική ανάγκη της Κυβέρνησης επί τω
σκοπώ να µην ξεπεράσουµε τα όρια που το Σύνταγµα δίνει για
την κύρωση µιας πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου.
Ανακαλύψαµε στη Διαρκή Επιτροπή εχθές ότι δεν υπήρχε
πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου, κύριε Πρόεδρε. Απλώς, λόγω
καθυστερήσεων της προηγούµενης κυβέρνησης, εξαιτίας, όπως
µας ενηµερώνουν, της πρώην Προέδρου της Βουλής, υπήρχε
ένα πρόβληµα που έπρεπε να διεκπεραιωθεί -κύρωση σύµβασηςεντός αυτών των ηµερών.
Επισηµάναµε την ανακολουθία -άλλα τη Δευτέρα άλλα την
Τρίτη- αλλά, όπως κάνουµε πάντα αυτό το εννεάµηνο που είµαστε στην Αντιπολίτευση, είπαµε: «Ναι, να προχωρήσει η διαδικασία».
Δεν µας διευκρινίστηκε, όµως, κύριε Πρόεδρε για ποιον λόγο
η Βουλή πρέπει να κυρώσει. Συµπεράναµε -ο Υπουργός κ. Τσακαλώτος, που δεν είναι νοµικός, είπε ότι πρέπει να ενηµερωθεί
για να µας πει- αλλά δεν προέκυψε για ποιον λόγο η Βουλή έχει
προθεσµία κύρωσης. Το συµπεραίνουµε, χρησιµοποιώντας τα
δικά µας νοµικά εργαλεία.
Όµως, η Κυβέρνηση δεν το έχει αποσαφηνίσει. Και υπάρχει
ανάγκη ο Υπουργός που θα στηρίξει τη σηµερινή νοµοθετική
πρωτοβουλία της Κυβέρνησης να µας πει για ποιον λόγο υπάρχει
ανάγκη η Βουλή να κυρώσει.
Θα έλεγε κανείς ότι δεν υπάρχει ανάγκη. Αλίµονο τώρα κάθε
σύµβαση του δηµοσίου να την κυρώνει η Βουλή. Δεν το προβλέπει νόµος. Δεν µπορούµε κάπου να ακουµπήσουµε. Δεν λέµε
«όχι» στη διαδικασία, αλλά πάντως θέλουµε να γίνει αυτή η διευκρίνηση και να µην περιφρονηθεί η ανάγκη αυτής της διευκρίνισης.
Κλείνοντας, κύριε Πρόεδρε, τις τελευταίες µέρες πολλοί φορείς που µας βλέπουν, µας ζητούν να επιταχυνθεί µία ρύθµιση
θέµατός τους, κι όταν τους λέµε ποια είναι η νοµοθετική διαδικασία, µας λένε «Κάντε µια ΠΝΠ. Προτείνατε να γίνει µια ΠΝΠ ».
Έχει γίνει αυτό το εννεάµηνο η πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου
ένας κανόνας του νοµοθετείν.
Επειδή κάνουµε κριτική -και θα κάνουµε κριτική αλλά αυτό
είναι ένα ανοιχτό θέµα- θα ήθελα, κύριε Πρόεδρε, να µεταφέρετε
στον κύριο Πρόεδρο της Βουλής ότι ζητάµε από τον Ιανουάριο
µέχρι σήµερα να µας δώσει η Κυβέρνηση έναν κατάλογο µε τις
ΠΝΠ που έχει θεσπίσει. Διότι ανακαλύπτουµε ότι θέµατα πολύ
λιγότερο σηµαντικά από τις µεγάλες συµφωνίες της χώρας ή τα
προαπαιτούµενα ή τα συναφή έχουν ρυθµιστεί µε πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου και το αγνοούµε. Θέλουµε, λοιπόν, για να
ξέρουµε και τις εργασίες της Βουλής τους επόµενους µήνες, τι
ΠΝΠ έχουν εκδοθεί από την πλευρά της Κυβέρνησης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Λοβέρδο, κατ’
αρχάς όλα αυτά που µου είπατε, βεβαίως, και εγώ θα τα µεταφέρω, αν και είµαι σίγουρος ότι ο Πρόεδρος τα ακούει. Μπορεί
να µην είναι εδώ, αλλά ακούει τι είπατε.
Δύσκολα µπορεί να αντιλέξει κανείς. Θέλω να πιστεύω ότι δεν
είχε ενηµέρωση ούτε ο Πρόεδρος της Βουλής. Δεν εξηπάτησε
τη Διάσκεψη των Προέδρων.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Προφανώς, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ναι, να το διευκρινίσω. Είχε προφανώς πληµµελή ενηµέρωση. Είναι αυτονόητο.
Θα περιµένουµε και την απάντηση του Υπουργού. Και, βεβαίως, νοµίζω ότι το θέµα του να µας δοθεί ο κατάλογος, πέραν
του να το µεταφέρω εγώ, στην επόµενη Διάσκεψη των Προέδρων, µπορείτε κι εσείς να το θέσετε. Και σας λέω ότι κι εγώ,
σαν Αντιπρόεδρος, θα συµφωνήσω να έχουµε αυτόν τον κατάλογο.
Συνεπώς το Σώµα συνεφώνησε.
Επειδή ο Υπουργός θέλει να ακούσει πρώτα τους εισηγητές
και ύστερα να µιλήσει, πριν δώσω τον λόγο στον πρώτο εισηγητή
του ΣΥΡΙΖΑ, τον κ. Αναστάσιο Πρατσόλη, θα ήθελα να σας ανακοινώσω τα εξής:
Ο κ. Πλακιωτάκης εκ µέρους της Νέας Δηµοκρατίας µε επι-
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στολή του στον κ. Βούτση ανακοινώνει ότι ορίζεται Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ο κ. Βρούτσης.
Επίσης, µε επιστολή του ο Γραµµατέας της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας της Χρυσής Αυγής κ. Γεώργιος Γερµενής γνωστοποιεί
ότι ορίζεται Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ο κ. Ηλίας Παναγιώταρος και ειδικός αγορητής ο κ. Γεώργιος Γερµενής.
Εκ µέρους της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ορίζεται ο κ. Δηµήτριος Κωνσταντόπουλος µε αντίστοιχες επιστολές.
Εκ µέρους του κ. Αθανάσιου Παφίλη ορίζεται ειδική αγορήτρια
η κ. Διαµάντω Μανωλάκου.
Από τον Γραµµατέα της Κοινοβουλευτικής Οµάδος του Ποταµιού κ. Παναγιώτη Καρκατσούλη ορίζεται εισηγητής ο κ. Θεοχάρης Θεοχάρης.
Ο Αθανάσιος Παπαχριστόπουλος εκ µέρους των Ανεξαρτήτων
Ελλήνων µε επιστολή του ορίζει ειδικό αγορητή τον κ. Δηµήτριο
Καµµένο.
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο για ένα λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Επί ποιου θέµατος;
Θέλετε να τοποθετηθείτε επί του θέµατος που έθεσε ο κ. Λοβέρδος;
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Θα ήθελα να δώσω µία απάντηση επί του θέµατος που
έθεσε ο κ. Λοβέρδος και να καταθέσω µία νοµοτεχνική βελτίωση

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

εξαρχής για να µην υπάρχουν…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Τότε σας δίνω τρία
λεπτά για να έχετε χρόνο και για τη νοµοτεχνική, την οποία θα
την καταθέσετε.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Επί του θέµατος που έθεσε ο κ. Λοβέρδος, σε λίγο θα
έχουµε απάντηση και γι’ αυτό, αλλά και για άλλα ζητήµατα.
Θα ήθελα να καταθέσω µία νοµοτεχνική βελτίωση. Στο τέλος
της παραγράφου 7 του άρθρου 2 προστίθεται µία πρόταση µε
την οποία λύνεται το θέµα που αφορά τους εργαζόµενους.
Σας τη διαβάζω: «Ως προς το υπόλοιπο 1/3 των µηνιαίως καταβαλλοµένων µισθωµάτων που υπολείπεται της περιγραφόµενης στην παράγραφο 7 του παρόντος άρθρου εκχώρησης, µέρος ή το σύνολο αυτού δύναται να εκχωρείται από τη διοίκηση
της «ΟΔΙΕ Α.Ε.» προς εργαζόµενους της «ΟΔΙΕ Α.Ε.» προς εξόφληση οφειλόµενων εργατικών απαιτήσεων τους, δυνάµει της
ισχύουσας Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας για το χρονικό διάστηµα µέχρι τη θέση σε ισχύ της σύµβασης παραχώρησης».
Νοµίζω ότι µε τη διάταξη αυτή λύνεται και το πρόβληµα που
είχε τεθεί από τους εργαζόµενους.
(Στο σηµείο αυτό ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών κ.
Τρύφων Αλεξιάδης καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα νοµοτεχνική βελτίωση, η οποία έχει ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Παρακαλώ πολύ να
διανεµηθεί η προαναφερθείσα νοµοτεχνική βελτίωση στους κυρίους συναδέλφους.
Για να είναι όλοι όσοι θα ακολουθήσουν έτοιµοι, ανακοινώνω
ότι ειδικοί αγορητές και εισηγητές είναι: ο κ. Αναστάσιος Πρατσόλης από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Χρίστος Δήµας από τη Νέα Δηµοκρατία, ο κ. Γεώργιος Γερµενής από τη Χρυσή Αυγή, ο κ. Δηµήτριος Κωνσταντόπουλος από τη Δηµοκρατική Συµπαράταξη, η κ.
Διαµάντω Μανωλάκου από το ΚΚΕ, ο κ. Θεοχάρης Θεοχάρης
από το Ποτάµι, ο κ. Δηµήτριος Καµµένος από τους Ανεξάρτητους Έλληνες.
Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι είναι: ο κ. Χρήστος Μαντάς από
τον ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Ιωάννης Βρούτσης από τη Νέα Δηµοκρατία, ο
κ. Ηλίας Παναγιώταρος από τη Χρυσή Αυγή, ο κ. Ανδρέας Λοβέρδος από τη Δηµοκρατική Συµπαράταξη, ο κ. Νικόλαος Καραθανασόπουλος από το ΚΚΕ, ο κ. Σπυρίδων Δανέλλης από το Ποτάµι και ο κ. Αθανάσιος Παπαχριστόπουλος από τους Ανεξάρτητους Έλληνες.
Δεν διαβάζω τους επιπλέον οµιλητές, γιατί βλέπω ότι έχει δοθεί ένας από τον ΣΥΡΙΖΑ, µία συνάδελφος από τη Νέα Δηµοκρατία και ένας από τη Δηµοκρατική Συµπαράταξη. Τα υπόλοιπα
κόµµατα δεν έχουν δώσει.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Δύο από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Από τον ΣΥΡΙΖΑ βλέπω ότι έχει οριστεί και ο κ. Δηµαράς. Από τη Νέα Δηµοκρατία,
εκτός από την κ. Ασηµακοπούλου, βλέπω στο χαρτί, που µου δόθηκε, ότι έχει οριστεί και ο κ. Μάκης –δεν µου πάει, Μάκη, να λέω
«Μαυρουδής»- Βορίδης. Ο κ. Κουτσούκος, όπως είπαµε, έχει οριστεί από τη Δηµοκρατική Συµπαράταξη. Ο κ. Λαζαρίδης από
τους Ανεξάρτητους Έλληνες. Αυτά επί του παρόντος. Όπου
υπάρχουν ένα, δύο κενά, µπορεί να µη θέλουν να δώσουν άλλον
οµιλητή, οπότε θα τελειώσουµε νωρίτερα.
Κύριε Πρατσόλη, έχετε τον λόγο.
Επειδή έχουµε χρόνο, βάζω σε όλους δύο λεπτά παραπάνω,
δηλαδή δεκατέσσερα λεπτά, µε την ευχή και την ελπίδα ότι θα
είστε µέσα στον χρόνο και δεν θα χρειαστεί να χτυπήσω κουδούνι.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) ΠΡΑΤΣΟΛΗΣ: Μάλιστα, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ορίστε, κύριε Πρατσόλη.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) ΠΡΑΤΣΟΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες
και κύριοι Βουλευτές, µε το παρόν σχέδιο νόµου «Κύρωση της
Σύµβασης Παραχώρησης του αποκλειστικού δικαιώµατος διοργάνωσης και διεξαγωγής αµοιβαίου στοιχήµατος επί ιπποδροµιών στην Ελλάδα για περίοδο είκοσι ετών και άλλες διατάξεις»,
το οποίο εισάγεται σήµερα στη συνεδρίαση της Ολοµέλειας
προς ψήφιση ως κατεπείγον, γιατί αν δεν ολοκληρωθεί κι αν δεν
δηµοσιευτεί η σύµβαση σε ΦΕΚ µέχρι την 24η Οκτωβρίου 2015,
ο ΟΠΑΠ έχει το δικαίωµα να υπαναχωρήσει, αφ’ ενός κυρώνεται
και αποκτά ισχύ νόµου η σύµβαση παραχώρησης που υπογράφηκε στην Αθήνα στις 24 Απριλίου 2015 µεταξύ του ΤΑΙΠΕΔ και
της εταιρείας «ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΕΣ Α.Ε.» και αφορά στο αποκλειστικό
δικαίωµα διοργάνωσης και διεξαγωγής αµοιβαίου στοιχήµατος
επί ιπποδροµιών στην Ελλάδα για περίοδο είκοσι ετών, αφ’ ετέρου ρυθµίζει τα θέµατα της εκκαθάρισης της «Οργανισµός Διεξαγωγής Ιπποδροµιών Ελλάδας Α.Ε.», «ΟΔΙΕ Α.Ε.»
Κατά τη χθεσινή συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Οικονοµικών Υποθέσεων άκουσα µε µεγάλη προσοχή τις τοποθετήσεις όλων των συναδέλφων από όλα τα κόµµατα και υπάρχει µια
γενική παρατήρηση. Για κάθε θέµα που συζητείται, οι εκπρόσωποι των κοµµάτων της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ αναφέρονται συνεχώς στην κατ’ αυτούς αποτυχηµένη διαπραγµάτευση του επτάµηνου της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Γιατί άραγε; Μήπως για να πείσουν τους εαυτούς τους για το θέµα αυτό,
µε δεδοµένο ότι ο ελληνικός λαός στις 20 Σεπτέµβρη 2015 για
τρίτη φορά µέσα στον ίδιο χρόνο έστειλε το δικό του µήνυµα,
ένα µήνυµα πίστης και εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση, αναγνώρισης της µεγάλης προσπάθειας και πραγµατικής διαπραγµάτευσης που έγινε για πρώτη φορά και αποδοκιµασίας της διακυβέρνησης των τελευταίων σαράντα χρόνων, ένα µήνυµα το
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οποίο ούτε θέλουν ούτε µπορούν, από ό,τι φαίνεται, να λάβουν
και να καταλάβουν.
Μπορώ να πω ότι κάποιες εκ των τοποθετήσεων µε ξάφνιασαν,
γιατί άκουσα συναδέλφους από την Αντιπολίτευση να εγκαλούν
την Κυβέρνηση για τους όρους της σύµβασης παραχώρησης
που υπογράφτηκε µεταξύ της ΤΑΙΠΕΔ και της εταιρείας «ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΕΣ Α.Ε.»
Θα ήθελα στο σηµείο αυτό να θυµίσω ότι ο πλειοδοτικός διαγωνισµός προκηρύχθηκε από τον ΤΑΙΠΕΔ την 1η Μαρτίου 2013
και η ανακήρυξη της «ΟΠΑΠ Investment Ltd», επιλεγέντος επενδυτή, έγινε την 30η Οκτωβρίου 2014. Το χρονικό διάστηµα αυτό,
κύριοι συνάδελφοι, όπως όλοι γνωρίζουµε συγκυβερνούσε η Νέα
Δηµοκρατία µε το ΠΑΣΟΚ.
Κανείς µας, αγαπητοί συνάδελφοι, δεν έχει προέλθει εδώ µέσα
από παρθενογένεση και φυσικά όλοι έχουµε παρελθόν. Και ο ελληνικός λαός µε βάση αυτό το παρελθόν τοποθετείται και στέλνει
τα δικά του µηνύµατα. Δική σας έµπνευση, λοιπόν, ήταν η ιδιωτικοποίηση του ΟΔΙΕ και δικό σας δηµιούργηµα η σύµβαση παραχώρησής του, όπως άλλωστε παραδέχτηκε στη χθεσινή
συνεδρίαση της επιτροπής ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας
αφού, όπως είπε, για την αποκρατικοποίηση της ΟΔΙΕ εργάστηκε
η κυβέρνηση Σαµαρά.
Και, βέβαια, θα πρέπει να λάβουµε υπ’ όψιν µας πως υπάρχουν
οφειλές προς τους εργαζόµενους ύψους 980.000 ευρώ. Οι οφειλές αφορούν δεδουλευµένα, αποζηµιώσεις απόλυσης που απορρέουν από τη συλλογική σύµβαση, η οποία καλύπτει µόνιµους ή
έκτακτους και θα πρέπει να ληφθεί ιδιαίτερη µέριµνα γι’ αυτό.
Όπως ήδη ανακοινώθηκε από την Υπουργό, υπάρχει σχετική τροπολογία.
Γιατί, λοιπόν, κύριοι συνάδελφοι της συγκυβέρνησης Νέας Δηµοκρατίας-ΠΑΣΟΚ δεν προβλέψατε να αποκαταστήσετε αυτούς
τους εργαζόµενους; Γιατί στη σύµβαση παραχώρησης που καταρτίσατε δεν φροντίσατε να συµπεριλάβετε ειδική ρήτρα µε την
οποία θα εξασφαλίζονται οι οφειλές προς τους εργαζόµενους
που αφορούν δεδουλευµένα και θα αποκαθίσταται το πλεονάζον
προσωπικό µε την απορρόφησή του σε άλλους φορείς;
Εµείς παρ’ όλες τις παραπάνω αστοχίες ή σκόπιµες παραλείψεις, προχωράµε σε ρύθµιση των ζητηµάτων των εργαζοµένων
και φυσικά δεν µπορούµε να δεχθούµε ότι µε δικές µας ενέργειες, όπως αναφέρθηκε από τους εισηγητές της Αντιπολίτευσης, ωθούµε εργαζόµενους σε ανεργία, όταν σε επίσηµη έκθεσή
της η ΓΣΕΕ αναφέρει πως την περίοδο 2010-2014 χάθηκαν τετρακόσιες ενενήντα δύο χιλιάδες τριακόσιες θέσεις εργασίας,
περίπου µισό εκατοµµύριο νέοι άνεργοι. Αυτό δεν σας λέει τίποτα; Ποιος αλήθεια κυβερνούσε τότε;
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, στο σηµείο αυτό θα ήθελα να
ενηµερώσω τα µέλη του Σώµατος για το τι παραχωρείται µε αυτόν τον πλειοδοτικό διαγωνισµό, αλλά και για τη διαδικασία του,
όσον αφορά τις παραχωρήσεις.
Με το εδάφιο β’ της παραγράφου 7 του άρθρου 13 του ν.4111/
2013 δύναται να παραχωρείται µέσω διεθνούς πλειοδοτικού διαγωνισµού σε εταιρεία ειδικού σκοπού, παραχωρησιούχο, η οποία
θα συστήνεται από τον ανάδοχο:
Πρώτον, το µη αποκλειστικό δικαίωµα οργάνωσης και εξαγωγής ιπποδροµιών στην Ελλάδα, στο οποίο βέβαια θα πρέπει να
διασφαλιστεί, κύριε Υπουργέ, η υποχρέωση του παραχωρησιούχου να διεξάγει ιπποδροµίες µόνο στην Ελλάδα.
Δεύτερον, το αποκλειστικό δικαίωµα διοργάνωσης και διεξαγωγής αµοιβαίων σε σχέση µε τις διεξαγόµενες εντός της ελληνικής επικράτειας ιπποδροµίες στοιχηµάτων, λαχειοφόρων ή µη
εντός και εκτός του χώρου των ιπποδροµιών.
Τρίτον, το αποκλειστικό δικαίωµα ανάληψης δραστηριοτήτων
συναφών προς τα ιπποδροµικά στοιχήµατα σε εθνικό και διεθνές
επίπεδο, συµπεριλαµβανοµένης της διοργάνωσης, διεξαγωγής
και εκµετάλλευσης αµοιβαίων στοιχηµάτων για αλλοδαπές ιπποδροµίες ή της συµµετοχής στη διοργάνωση, διεξαγωγή και εκµετάλλευση αλλοδαπών αµοιβαίων στοιχηµάτων επί ιπποδροµιών.
Τέταρτον, το αποκλειστικό δικαίωµα διοργάνωσης και διεξαγωγής προσθέτου αµοιβαίου στοιχήµατος επί ιπποδροµιών.
Πέµπτον, το αποκλειστικό δικαίωµα διοργάνωσης και διεξαγω-
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γής αµοιβαίων στοιχηµάτων επί ιπποδροµιών που διενεργούνται
µέσω διαδικτύου.
Όσον αφορά στη διαδικασία, την 1η Μαρτίου 2013 προκηρύχθηκε από το ΤΑΙΠΕΔ διεθνής πλειοδοτικός διαγωνισµός για την
παραχώρηση των δικαιωµάτων διεξαγωγής ιπποδροµιών και του
δικαιώµατος διεξαγωγής αµοιβαίου ιπποδροµιακού στοιχήµατος.
Όπως θα διαβάσετε και στην αιτιολογική έκθεση του παρόντος, ο διαγωνισµός διεξήχθη σε δύο φάσεις: Στην πρώτη φάση
οι διαγωνιζόµενοι είχαν τη δυνατότητα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τον διαγωνισµό, αποδεικνύοντας ότι πληρούσαν
τα οικονοµικά, τεχνικά και νοµικά κριτήρια τα οποία ορίζονταν
στην πρόσκληση υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Στη δεύτερη φάση είχαν τη δυνατότητα να υποβάλουν σχόλια επί του
σχεδίου σύµβασης παραχώρησης, αποκτώντας πρόσβαση σε µια
ηλεκτρονική βάση δεδοµένων.
Στις 26 Απριλίου 2013 εξεδήλωσαν ενδιαφέρον δύο εταιρείες,
η «2PU» και η «INTRALOT A.E.», όπου µετά από έλεγχο των στοιχείων τους για να διαπιστωθεί εάν πληρούσαν τα κριτήρια, κλήθηκαν να υποβάλουν οικονοµικές προσφορές µέχρι τις 31 Ιουλίου 2014.
Η προσφορά που δόθηκε από την «INTRALOT A.E.» κρίθηκε
ως µη ικανοποιητική και η πρώτη αλλά και η βελτιωµένη εκδοχή
της. Για τον λόγο αυτό, το Διοικητικό Συµβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ
προχώρησε στην επαναπροκήρυξη του διαγωνισµού µε την από
29-8-2014 νέα πρόσκληση υποβολής προσφορών.
Υποβλήθηκαν νέες προσφορές από τις εταιρίες «INTRALOT
A.E.» και ΟΠΑΠ. Μετά την αποσφράγιση των φακέλων, διαπιστώθηκε ότι ο ΟΠΑΠ προσέφερε πολύ µεγαλύτερο τίµηµα, περίπου
οκταπλάσιο. Έτσι, το Διοικητικό Συµβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ, αφού
έλαβε υπ’ όψιν τη σύµφωνη γνωµοδότηση του Συµβουλίου Εµπειρογνωµόνων, προχώρησε στην κατακύρωση του διαγωνισµού
στον ΟΠΑΠ.
Η σύµβαση υπογράφηκε στις 24 Απριλίου 2015. Το οικονοµικό
αντάλλαγµα της σύµβασης ανέρχεται στα 40.501.000 ευρώ και
ο τρόπος καταβολής του έχει ως εξής: Κατά την ηµεροµηνία
υπογραφής καταβάλλεται το 20%, κατά την ηµεροµηνία έναρξης
ισχύος καταβάλλεται το 30% και το υπόλοιπο 50% καταβάλλεται
κατά την πρώτη επέτειο από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος.
Μαζί καταβάλλονται και τόκοι 10% επί οποιουδήποτε µη καταβληθέντος ποσού, οι οποίοι υπολογίζονται από την ηµεροµηνία
έναρξης ισχύος µέχρι την ηµεροµηνία καταβολής.
Το ελληνικό δηµόσιο συµµετέχει στα έσοδα µε ποσοστό 30%
επί του µεικτού κέρδους του παραχωρησιούχου για κάθε ηµερολογιακό µήνα, µέρος του οποίου θα διατίθεται για τα έξοδα συντήρησης και λειτουργίας του κλάδου των ιπποδροµιών.
Πιο συγκεκριµένα, το 24% θα διατίθεται για την καταβολή των
επάθλων και για τις ζωντανά διεξαγόµενες ιπποδροµίες, το 1,5%
στη «Φίλιππο Ένωση» και το υπόλοιπο 4,5% στο ελληνικό δηµόσιο.
Επίσης, ορίζεται ότι σε περίπτωση ελλείµµατος στους λογαριασµούς που τηρούνται από τον παραχωρησιούχο για την καταβολή των επάθλων, αυτός θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος
για την καταβολή των ποσών. Σε περίπτωση πλεονάσµατος
στους ανωτέρω λογαριασµούς για τα έπαθλα, δύναται να το συµψηφίζει µε τα ελλείµµατα των προηγούµενων ετών, ενώ εάν εµφανίζεται πλεόνασµα σε περισσότερα από δύο συνεχή έτη, το
υπερβάλλον ποσό καταβάλλεται και αυτό στο ελληνικό δηµόσιο.
Στη σύµβαση παραχώρησης προβλέπεται το δικαίωµα αποζηµίωσης του ελληνικού δηµοσίου σε περίπτωση ουσιώδους παραβίασης παραχώρησης από τον παραχωρησιούχο αλλά και περιπτώσεις κατά τις οποίες οφείλεται από το ελληνικό δηµόσιο
προς τον παραχωρησιούχο.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, στο παρόν νοµοσχέδιο µε το
άρθρο 2 ρυθµίζονται ζητήµατα εκκαθάρισης του ΟΔΙΕ µε γνώµονα την επωφελέστερη αξιοποίηση της περιουσίας της εκκαθαριζόµενης εταιρίας προς χάριν του δηµοσίου συµφέροντος,
καθώς και την ικανοποίηση των µισθωτών του ΟΔΙΕ, λαµβάνοντας υπ’ όψιν και τους στόχους αποκρατικοποίησης του αµοιβαίου
ιπποδροµιακού στοιχήµατος.
Επιδιώκεται να προστατευθούν τα περιουσιακά στοιχεία της
ΟΔΙΕ από πιθανές µεµονωµένες κατασχέσεις, αφού από την κα-
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τάθεση του υπό ψήφιση νοµοσχεδίου και για επτά έτη αναστέλλονται πάσης φύσεως πράξεις ή µέτρα κατά τον Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας, αλλά και η λήψη οποιουδήποτε διοικητικού
µέτρου κατά τον Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας, που επισπεύδονται ή ασκούνται από τους πάσης φύσεως δανειστές της
«ΟΔΙΕ Α.Ε.»
Από τις προτεινόµενες διατάξεις του νοµοσχεδίου προκαλούνται θετικά οικονοµικά αποτελέσµατα επί του κρατικού προϋπολογισµού, αφού θα έχουµε συνολική αύξηση των εσόδων για τα
έτη 2015-2016 ποσού 40,5 εκατοµµυρίων ευρώ από το οικονοµικό αντάλλαγµα της παραχώρησης.
Ενδεχοµένως θα έχουµε αύξηση εσόδων από την αύξηση του
αποδιδόµενου στο ελληνικό Δηµόσιο ποσοστού µε αντίστοιχη
µείωση για τη «Φίλιππο Ένωση» και µέρος άνω των 200 εκατοµµυρίων ευρώ του συνολικού κύκλου εργασιών των στοιχηµάτων.
Και λέω «ενδεχοµένως», γιατί η «Φίλιππος Ένωση» είναι φορέας
της γενικής κυβέρνησης.
Τρίτον, θα έχουµε καταβολή στο ελληνικό δηµόσιο τυχόν πλεονάσµατος του λογαριασµού για τα έπαθλα.
Ανεξάρτητα από τα οικονοµικά οφέλη που θα προκύψουν για
το ελληνικό δηµόσιο, τα οποία θα συµβάλουν κατά ένα µέρος
στην αποπληρωµή του δηµόσιου χρέους, πρόκειται να αναπτυχθεί ένας σηµαντικός κλάδος, αυτός των ιπποδροµιών, ώστε να
βελτιωθούν οι συνθήκες διεξαγωγής του συγκεκριµένου αθλήµατος.
Ταυτόχρονα, όµως, µε τη διεξαγωγή των ιπποδροµιακών αγώνων θα δηµιουργηθούν αρκετές νέες θέσεις εργασίας, µε δεδοµένο ότι ο κλάδος των ιπποδροµιών έχει µεγάλη ανάπτυξη.
Πολλαπλά δε οφέλη θα προκύψουν και για την τοπική κοινότητα, αφού θα συνεχίσει να αποτελεί πόλο έλξης των ιπποδροµιών σε εθνικό επίπεδο, µε αποτέλεσµα να ενισχυθεί η τοπική
οικονοµία και η τοπική επιχειρηµατικότητα.
Με την παράγραφο 13 ρυθµίζονται θέµατα λειτουργίας της
Κτηνιατρικής Κλινικής που υφίσταται εντός του Ολυµπιακού Ιππικού Κέντρου. Ειδικότερα, διευκρινίζεται ότι η συγκεκριµένη κλινική νοείται ως νόµιµα αδειοδοτηµένη κατά τις διατάξεις της
κείµενης νοµοθεσίας.
Να σηµειωθεί εδώ ότι πρόκειται για τη µοναδική κλινική µεγάλων ζώων που λειτουργεί εντός της Αττικής και η λειτουργία της
δεν περιορίζεται µόνο για τις ανάγκες των ιπποδρόµων και του
Ιππικού Κέντρου, αλλά παρέχει υπηρεσίες για µεγάλα, εν γένει,
ζώα. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η οµαλή λειτουργία της,
αλλά και επιτελείται σηµαντικό κοινωνικό έργο από τις υπηρεσίες
που παρέχονται.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τελειώνοντας θα ήθελα να σας
επισηµάνω ότι για εµάς, για την Κυβέρνηση της Αριστεράς, σε
κάθε µορφή παραχώρησης ή ιδιωτικοποίησης που προκύπτει
από τη συµφωνία, µοναδικό µέληµά µας θα είναι η σταθερή µας
θέση για την προστασία των εργαζοµένων και του κοινωνικού συνόλου, γιατί τα πάντα στη ζωή δεν είναι αριθµοί, αλλά και άνθρωποι, που έστω και στις δύσκολες αυτές δηµοσιονοµικά συνθήκες
που υπάρχουν, µπορεί και πρέπει να είναι στο κέντρο της πολιτικής µας.
Ευχαριστώ για την προσοχή σας.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Και εγώ σας ευχαριστώ.
Μέχρι να ανέβει ο κ. Δήµας στο Βήµα, θα ήθελα να σας ανακοινώσω ότι έχουν ζητήσει άδεια ολιγοήµερης απουσίας στο
εξωτερικό –υπάρχουν οι αντίστοιχες επιστολές προς τον Πρόεδρο της Βουλής- η κ. Μπακογιάννη από τις 20 έως τις 22 Οκτωβρίου, ο κ. Κουµουτσάκος από τις 20 έως τις 23 Οκτωβρίου, ο κ.
Δουζίνας από τις 19 έως 22 Οκτωβρίου, ο κ. Μηταράκης -δύο αιτήσεις- από τις 21 έως τις 22 Οκτωβρίου και από τις 28 Οκτωβρίου έως την 1η Νοεµβρίου, ο κ. Βεσυρόπουλος από τις 23 έως
τις 25 Οκτωβρίου, ο κ. Αρβανιτίδης από τις 23 έως τις 28 Οκτωβρίου 2015.
Η Βουλή εγκρίνει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Συνεπώς η Βουλή
ενέκρινε τις ζητηθείσες άδειες.
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Ο κ. Δήµας έχει τον λόγο.
ΧΡΙΣΤΟΣ ΔΗΜΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να ξεκινήσω µε εσάς αρχικά. Έχετε
µία σύµβαση παραχώρησης έτοιµη εδώ και έξι µήνες. Σήµερα εισάγεται αυτή η σύµβαση για κύρωση από τη Βουλή µε έξι µήνες
καθυστέρηση, αφού πιο πριν έχουν παρέλθει οι προθεσµίες και
έχετε εκδώσει διαδοχικές πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου.
Δεν το λες υπεύθυνη διακυβέρνηση αυτό.
Θέλω να ξεκινήσω, όµως, µε κάτι άλλο, µε κάτι που ανέφερε
χθες ο Υπουργός Οικονοµικών κ. Τσακαλώτος στην επιτροπή. Ο
κύριος Υπουργός αναφέρθηκε στα συγγράµµατα του Αυγουστίνου. Θα σας πω ότι και εγώ έχω ενδιαφέρον για την πολιτική θεωρία και τη φιλοσοφία του δικαίου. Ο κύριος Υπουργός µάλιστα
είπε ότι δεν θέλει να αµαρτήσει.
Υπενθυµίζω ότι ο Αυγουστίνος είχε γράψει στις «Εξοµολογήσεις» ότι το να απέχει κανείς από την αµαρτία, όταν πια δεν µπορεί να αµαρτήσει, δεν σηµαίνει ότι έχει εγκαταλείψει την αµαρτία,
αλλά ότι η αµαρτία έχει εγκαταλείψει αυτόν.
Νοµίζω πως η φράση αυτή αντικατοπτρίζει όχι µόνο τη δική
σας στάση, τη στάση του Υπουργείου Οικονοµικών, αλλά γενικότερα τη στάση της Κυβέρνησης. Σε µόλις δέκα µήνες διακυβέρνησης, αλλά κυριότερα δυόµισι χρόνια ως Αξιωµατική Αντιπολίτευση –να µην τα ξεχνάµε αυτά τα χρόνια-, έχετε αµαρτήσει
τόσο πολύ εις βάρος των Ελλήνων πολιτών, που πλέον και να θέλετε να απέχετε από την αµαρτία, δεν µπορείτε.
Και µιας και σήµερα µιλάµε για την αποκρατικοποίηση του
ΟΔΙΕ, να σας υπενθυµίσω πως και αυτή είναι µια από τις αµαρτίες του ΣΥΡΙΖΑ.
Ας πάµε έναν χρόνο πίσω, ξέρετε, τότε που είχαµε οικονοµική
ανάπτυξη, λιγότερους φόρους και φυσικά δεν είχαµε περιορισµό
κεφαλαίων, δεν είχαµε τα περίφηµα capital controls. Ήταν η
εποχή που ο ΣΥΡΙΖΑ είχε σχέδιο για την οικονοµία, το περίφηµο
«πρόγραµµα της Θεσσαλονίκης». Και αυτό αµαρτία ήταν, παρεµπιπτόντως.
Θα µείνω, όµως, στο θέµα της σηµερινής συζήτησης, στην αποκρατικοποίηση του ΟΔΙΕ. Ήταν η εποχή που οι Βουλευτές του
ΣΥΡΙΖΑ, συµπεριλαµβανοµένης της κ. Γεροβασίλη –δεν είναι εδώ
τώρα- της Κυβερνητικής Εκπροσώπου κατέθεταν ερώτηση για
τον ΟΔΙΕ, στην οποία µιλούσαν για ξεπούληµα και υποστήριζαν
ότι δεν πρέπει να περιέλθει στα χέρια ιδιωτών και να χάσει το δηµόσιο πηγές εσόδων.
Πραγµατικά αναρωτιέµαι αν έχει τις ίδιες απόψεις σήµερα.
Καταθέτω για τα Πρακτικά την ερώτηση.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Χρίστος Δήµας καταθέτει για
τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο
αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Κύριε Υπουργέ, δεν αναφέροµαι τόσο στο περιεχόµενο της
ερώτησης των Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ όσο στο γεγονός ότι τα
τελευταία χρόνια ο ΣΥΡΙΖΑ εµπαίζει τους Έλληνες πολίτες.
Είπατε ότι θα καταργήσετε τον ΕΝΦΙΑ. Κάνατε ακριβώς το αντίθετο.
Είπατε ότι θα µειώσετε τους φόρους. Κάνατε ακριβώς το αντίθετο.
Είπατε ότι θα αποκαταστήσετε µισθούς και συντάξεις. Κάνατε
ακριβώς το αντίθετο.
Είπατε ότι θα φέρετε οικονοµική ανάπτυξη. Κάνατε ακριβώς
το αντίθετο.
Είπατε ότι θα µειώσετε την ανεργία. Κάνατε ακριβώς το αντίθετο.
Είπατε ότι δεν θα φέρετε νέα µέτρα. Κάνατε ακριβώς το αντίθετο.
Είπατε ότι θα βρείτε ισοδύναµα. Φυσικά δεν βρήκατε ισοδύναµα.
Αυτά δεν είναι πια προεκλογικές υποσχέσεις. Είναι τα «επτά
θανάσιµα αµαρτήµατα». Ουδείς νοµίζω ότι αµφισβητεί πλέον ότι
η κατάσταση στην εθνική οικονοµία ήταν πολύ καλύτερη τον Νοέµβριο του 2014 απ’ ό,τι είναι σήµερα.
Η αποκρατικοποίηση του ΟΔΙΕ είναι ένα µικρό, αλλά χαρακτηριστικό παράδειγµα της αδιέξοδης πολιτικής της Κυβέρνησης
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Χάσατε προθεσµίες. Προχωρήσατε σε συνεχείς
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παρατάσεις προθεσµιών µε κατάχρηση πράξεων νοµοθετικού
περιεχοµένου -κατά την άποψή µας εντελώς αδικαιολόγητα- µε
αποτέλεσµα να κινδυνεύει να τιναχτεί στον αέρα όλη η διαδικασία της αποκρατικοποίησης. Μαζί µε την Κυβέρνηση, όµως, χάνει
χρόνο και η χώρα και αυτό κοστίζει ακριβά στους πολίτες και
στην εθνική οικονοµία.
Η Κυβέρνηση µέχρι πρότινος ήταν ορκισµένος εχθρός των
αποκρατικοποιήσεων. Τους περασµένους µήνες αρνήθηκε εµµονικά να προχωρήσει οποιαδήποτε από αυτές. Αδιαφορούσατε
για το γεγονός ότι µια αποκρατικοποίηση µπορεί να αποτελεί διέξοδο για µια ελλειµµατική ΔΕΚΟ, που ενδεχοµένως να βάλτωνε,
και να φέρει έσοδα όχι µόνο για το κράτος αλλά να δηµιουργήσει
και νέες θέσεις εργασίας, να ωφελήσει δηλαδή την οικονοµία και
την τοπική και την εθνική.
Χάσατε πάλι χρόνο αλλά καταλάβατε ότι το δηµόσιο συµφέρον δεν είναι αντίθετο µε τις αποκρατικοποιήσεις αλλά αρκετές
φορές επιβάλλεται να υπάρξουν αποκρατικοποιήσεις.
Και σήµερα στην πρώτη αποκρατικοποίηση της Κυβέρνησης
της Αριστεράς αυτό φαίνεται λίγο –ευτυχώς- να το αναγνωρίζετε.
Παρ’ όλα αυτά, είστε µάλλον ακατανόητα αισιόδοξοι ως προς τα
µεγέθη των αποκρατικοποιήσεων. Στα έσοδα του τακτικού προϋπολογισµού, σύµφωνα µε το προσχέδιό του, για φέτος υπολογίζετε ότι θα εισπράξετε περίπου 2 δισεκατοµµύρια ευρώ. Όµως,
έρχεται σε πρόσφατη δήλωσή του στο πρακτορείο «REUTERS»
ο πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ, ο κ. Πιτσιόρλας να σας διαψεύσει, υπογραµµίζοντας ότι ο στόχος που έχει τεθεί, δεν θα επιτευχθεί.
Καταθέτω και τη δήλωση του κ. Πιτσιόρλα στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Χρίστος Δήµας καταθέτει για
τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο
αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Ποιον να πιστέψουµε, κύριε Υπουργέ; Να πιστέψουµε το προσχέδιο του προϋπολογισµού, το οποίο υπογράφει ο προϊστάµενός σας ή τον πρόεδρο του ΤΑΙΠΕΔ για τα έσοδα των αποκρατικοποιήσεων φέτος;
Θα ήταν, εποµένως, εξαιρετικά ενδιαφέρον συνεπώς να µας
πει η Κυβέρνηση πώς θα φτάσουµε, εάν φτάσουµε, σε αυτό το
ποσό. Εκτός από τα περιφερειακά αεροδρόµια και βεβαίως τον
ΟΔΙΕ, τι άλλο προωθείτε για ιδιωτικοποίηση; Ρώτησα και χθες
τον κύριο Υπουργό αλλά µας έδωσε µια πολύ γενικόλογη απάντηση.
Πρέπει εδώ να σηµειώσουµε ότι τα έσοδα από τις αποκρατικοποιήσεις, συµπεριλαµβανοµένης και αυτής του ΟΔΙΕ, η Κυβέρνηση τα προορίζει για το δηµόσιο χρέος. Σε αυτό άλλωστε έχει
συµφωνήσει ρητά ο ίδιος ο Πρωθυπουργός τον Ιούλιο στη συµφωνία µε τους δανειστές.
Βεβαίως, η συµφωνία εκείνη προβλέπει και τη δηµιουργία ενός
ταµείου αξιοποίησης της δηµόσιας περιουσίας, ώστε να µην κατευθύνονται όλα τα έσοδα των ιδιωτικοποιήσεων µόνο για το δηµόσιο χρέος αλλά κάποια να πηγαίνουν και για επενδύσεις στη
χώρα.
Μπορείτε, κύριε Υπουργέ, να µας πείτε ποια έσοδα πιθανών
ιδιωτικοποιήσεων –τώρα βέβαια ο κύριος Υπουργός µιλάει στο
τηλέφωνο- …
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ: Μπορεί να ρωτάει γι’ αυτό.
ΧΡΙΣΤΟΣ ΔΗΜΑΣ: Σωστό, µπορεί να ρωτάει.
Κύριε Υπουργέ, το να µιλάµε στο τηλέφωνο στη Βουλή είναι
πρωτόγνωρο!
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ: … (Δεν ακούστηκε)
ΧΡΙΣΤΟΣ ΔΗΜΑΣ: Μπορεί να πήρε τον Άγιο Αυγουστίνο, κύριε
Μπαλαούρα, πράγµατι!
Εµένα θα µε ενδιέφερε πάντως πάρα πολύ να µάθω ποιες ιδιωτικοποιήσεις θα προχωρήσουν, ποια έσοδα θα πάνε για το δηµόσιο χρέος και ποια έσοδα θα πάνε για τις επενδύσεις. Πάλι
χθες λάβαµε µόνο γενικόλογες απαντήσεις. Περιµένουµε, λοιπόν, να µας απαντήσει ο κύριος Υπουργός σε αυτά τα ζητήµατα.
Ο ΣΥΡΙΖΑ, ως αξιωµατική αντιπολίτευση µπορεί να µην ψήφισε
ούτε ένα νοµοσχέδιο στη Βουλή, όταν ήταν η κυβέρνηση της
Νέας Δηµοκρατίας. Όµως, σήµερα εσείς φέρνετε στη Βουλή την
αποκρατικοποίηση του ΟΔΙΕ για την οποία, ναι, κύριε εισηγητά
του ΣΥΡΙΖΑ, εργάστηκε πολύ αποτελεσµατικά η προηγούµενη
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κυβέρνηση, η κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας.
Να υπενθυµίσω πως η σύµβαση παραχώρησης που φέρνετε,
είναι ακριβώς η ίδια µε αυτήν που καταγγείλατε στο παρελθόν.
Σήµερα στηρίζετε την κύρωση της παραχώρησης του αποκλειστικού δικαιώµατος διοργάνωσης και διεξαγωγής αµοιβαίου
στοιχήµατος επί ιπποδροµιών στην Ελλάδα για περίοδο είκοσι
ετών. Αποκτά δηλαδή ισχύ νόµου η σύµβαση παραχώρησης µεταξύ ΤΑΙΠΕΔ και της εταιρείας «ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΕΣ Α.Ε.», που είναι
θυγατρική του ΟΠΑΠ.
Με τη θετική σας ψήφο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όχι µόνο συµβάλλετε σε µία αναγκαία αποκρατικοποίηση αλλά συνεχίζετε τη φιλελεύθερη πολιτική των κυβερνήσεων της Νέας Δηµοκρατίας για λιγότερο κράτος. Παρένθεση, για να µην ξεχνιόµαστε, εµείς βέβαια µειώσαµε τους φόρους, εσείς υπερφορολογείτε τους Έλληνες πολίτες και τις ελληνικές επιχειρήσεις. Άλλωστε, οι σωστά σχεδιασµένες και στοχευµένες αποκρατικοποιήσεις, δίνουν το σύνθηµα στους διεθνείς επενδυτές ότι η ελληνική οικονοµία έχει και δυναµική και ευκαιρίες, µε τις οποίες
αξίζει κανείς να ασχοληθεί µε αµοιβαίο όφελος.
Σήµερα, η ιδιωτική οικονοµία κυρίως είναι αυτή που µπορεί να
εγγυηθεί τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας και βιώσιµων
ρυθµών ανάπτυξης. Μεταξύ άλλων, αυτό υποστηρίζει η φιλελεύθερη οικονοµική σκέψη. Και βεβαίως καλωσορίζουµε όποια και
όποιον αντιλαµβάνεται, έστω και κάπως καθυστερηµένα ή διαστρεβλωµένα, τα οφέλη τα οποία κοµίζει.
Μπορεί να σας πήρε αρκετό χρόνο και να κόστισε πολύ ακριβά
στην ελληνική οικονοµία, όµως τελικά βλέπω ότι και εσείς αναγνωρίζετε πως το κράτος πλέον δεν µπορεί να κάνει τον επιχειρηµατία. Η αποκρατικοποίηση του ΟΔΙΕ ωστόσο κινείται γενικά
-γιατί υπάρχουν και µερικά προβληµατικά σηµεία στο άρθρο 2σε µία σωστή κατεύθυνση.
Τα πρώτα βήµατα για την ολοκλήρωσή της έγιναν το 2013 επί
κυβερνήσεως Νέας Δηµοκρατίας, µε το ν.4111, όπου προβλέφθηκε ανοιχτός πλειοδοτικός διαγωνισµός για την παραχώρηση
συγκεκριµένων δικαιωµάτων, όπως το µη αποκλειστικό δικαίωµα
οργάνωσης και διεξαγωγής ιπποδροµιών στην Ελλάδα, το αποκλειστικό δικαίωµα διεξαγωγής στοιχηµάτων και λαχειοφόρων
για τις ιπποδροµίες, το αποκλειστικό δικαίωµα ανάληψης δραστηριοτήτων για ιπποδροµικά και διαδικτυακά στοιχήµατα.
Συγκεκριµένα, το κράτος προσδοκά έσοδα ονοµαστικής αξίας
90 εκατοµµυρίων ευρώ. Από αυτά, τα 40,5 εκατοµµύρια θα προέλθουν από την εκχώρηση της άδειας και τα υπόλοιπα 50 εκατοµµύρια από τη σύµβαση µίσθωσης του ιπποδρόµου στο
Μαρκόπουλο Αττικής, καθώς η σύµβαση παραχώρησης προβλέπει µηνιαίο µίσθωµα 210.833 ευρώ.
Σηµειώνω επίσης πως η συµµετοχή του δηµοσίου προκύπτει
από το 30% του µικτού κέρδους του παραχωρησιούχου για κάθε
ηµερολογιακό µήνα, µε την έκθεση του Λογιστηρίου του Κράτους να εκτιµά πως τα έσοδα από τις ελληνικές και ξένες ιπποδροµίες, που θα διεξαχθούν, αναµένονται να είναι περίπου 200
εκατοµµύρια ευρώ. Το ποσοστό εσόδων για καθαυτό το δηµόσιο
κατ’ αρχάς ανέρχεται στο 4,5%. Αυτά ως προς τη γενική εικόνα.
Ειδικά όµως, για το άρθρο 2, διαπιστώνουµε κάποια προβλήµατα. Συγκεκριµένα στις επιµέρους παραγράφους, η πρόβλεψη
για γενική αναστολή της αναγκαστικής εκτέλεσης κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης της περιουσίας για επτά χρόνια, αν και δεν
προσκρούει κατ’ αρχάς σε συνταγµατικό κανόνα, είναι δυσανάλογη προς τον επιδιωκόµενο σκοπό µιας τέτοιας χρονικής διάρκειας καθυστέρηση. Αυτό το υπογραµµίζει άλλωστε και η Επιστηµονική Επιτροπή της Βουλής.
Αντίστοιχα, όσον αφορά την απαγόρευση εκποίησης, υπάρχει
πιθανό ζήτηµα διάκρισης εξουσιών. Το παραπάνω ισχύει σαφώς
και για την πρόβλεψη που εµπεριέχεται στο άρθρο 2, ότι δύναται
ο ΟΔΙΕ αλλά δεν υποχρεούται να συµφωνεί σε εκχώρηση έως
και των 2/3 και όχι του συνόλου των µηνιαίων µισθωµάτων στους
πιστωτές που έχουν επιβάλει αναγκαστική κατάσχεση.
Και βεβαίως, όπως έχει ήδη αναφερθεί στην Επιτροπή Οικονοµικών από τους Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας στην Περιφέρεια Αττικής, τα χρέη του ΟΔΙΕ στον Δήµο Μαρκοπούλου θα
πρέπει να εξοφληθούν ή και να εξεταστεί η παραχώρηση µικρού
µέρους στην περιοχή, ώστε ο δήµος να αναπτύξει δοµές κοινω-
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φελούς σκοπού. Υπάρχει άλλωστε και απόφαση του διοικητικού
εφετείου.
Για το άρθρο 2, έχουµε καταθέσει, κύριε Υπουργέ, µια τροπολογία. Εφόσον γίνει αποδεκτή, θα υπερψηφίσουµε και το άρθρο
2.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κι εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Δήµα.
Τον λόγο έχει ο κ. Γεώργιος Γερµενής.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΜΕΝΗΣ: Εσείς, κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας,
αντί να χειροκροτάτε που ο ΣΥΡΙΖΑ πλέον προχωρά στις ιδιωτικοποιήσεις, τους κακολογείτε γιατί καθυστέρησαν επτά µήνες να
φέρουν τη συγκεκριµένη κύρωση.
Και φυσικά, θα έπρεπε να διερωτηθούµε στα πέντε χρόνια του
µνηµονίου, κατά τη διάρκεια της δικής σας διακυβέρνησης, πού
έφθασε ο ΟΔΙΕ, οι ιπποδροµίες, πού χρεοκόπησε. Γιατί σε απλά
νούµερα -λίγο που ψάξαµε στο ίντερνετ- στον προϋπολογισµό
των εσόδων για τη δεκαετία 2004-2014, ο οργανισµός ήταν κερδοφόρος και θα σας µιλήσω συγκεκριµένα.
Τα έσοδα υπέρ του δηµοσίου του ΟΔΙΕ ανήλθαν το 2004 σε
3,9 εκατοµµύρια ευρώ, το 2005 σε 3,8 εκατοµµύρια ευρώ, το
2006 σε 4 εκατοµµύρια ευρώ, το 2007 σε 3,3 εκατοµµύρια ευρώ,
το 2008 σε 2,1 εκατοµµύρια ευρώ, το 2009 σε 5,4 εκατοµµύρια
ευρώ. Και αν θέλετε να πούµε και να ακούσει εδώ το Σώµα, το
2010 –ακούστε καλά, κύριοι- φθάσαµε σε 31,15 ευρώ υπέρ του
δηµοσίου! Δηλαδή το 2009 είχαµε 5 εκατοµµύρια κέρδος και το
2010, που µπήκαµε στο µνηµόνιο, φθάσαµε στα 34 ευρώ;
Αυτή, λοιπόν, είναι η αξιωµατική αντιπολίτευση που πρέπει να
κάνει η Νέα Δηµοκρατία και ας αφήσει να λέει ότι καθυστέρησε
επτά µήνες και ποιος ο λόγος που καθυστέρησε η σύµβαση.
Ας δούµε τι έγινε αυτά τα πέντε χρόνια που άλλαξε τέσσερις
διοικήσεις ο ΟΔΙΕ: σύλληψη διευθύνοντα συµβούλου του δηµοσίου οργανισµού για χρέη του δηµοσίου που φθάνουν τα 84 εκατοµµύρια. Αλήθεια, η κάθε κυβέρνηση που αναλάµβανε και το
κάθε συµβούλιο που αναλάµβανε έναντι του άλλου έκαναν ένα
λογιστικό έλεγχο στις τέσσερις διοικήσεις που ανέλαβαν; Ποιες
κυβερνήσεις ήταν τότε; Δεν ήταν η Νέα Δηµοκρατία και το
ΠΑΣΟΚ;
Διερωτάσθε; Άνθρωπος συγκεκριµένα, να µη λέµε ονόµατα
εδώ. Δεν είναι της επιτροπής που έγινε προχθές ούτε της Ολοµέλειας της Βουλής να βρει που πήγαν τα 84 εκατοµµύρια. Άνθρωποί σας δεν ήταν; Τι πολιτική ταυτότητα έχουν αυτοί οι
άνθρωποι;
Και φθάνουµε στην Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Οι άνθρωποι
αυτοί που έλεγαν ότι για οποιαδήποτε αποκρατικοποίηση, όταν
θα έρθει στα πράγµατα, θα τα κάνει κρατικά πάλι. Και σήµερα
φτάνουµε στην πρώτη επίσηµη αποκρατικοποίηση και σηκώνετε
ψηλά τα χέρια. Δεν έχουµε να πούµε κάτι πάνω σε αυτό, έχουµε
τρελαθεί.
Δηλαδή, ζητάτε να επικυρώσουµε τις ιπποδροµίες. Εσείς οι
ίδιοι που πριν από λίγους µήνες θα σκίζατε µνηµόνια και οτιδήποτε είχε περάσει στον ιδιωτικό τοµέα παράνοµα µε το ΤΑΙΠΕΔ,
θα το κάνατε ξανά δηµόσιο, τώρα εσείς οι ίδιοι µας ζητάτε να έρθουµε σήµερα εδώ και να ψηφίσουµε και µάλιστα µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος. Ποιο κατεπείγον; Ήταν 24 Απριλίου.
Είχατε τον Μάιο, τον Ιούνιο, τον Ιούλιο, τον Αύγουστο. Όποτε θέλατε και ό,τι ώρα θέλατε, το φέρνατε στη Βουλή. Βέβαια, είχατε
τα εσωτερικά σας προβλήµατα τότε. Κοιτάξατε πρώτα να κόψετε
το βλαβερό κοµµάτι του κόµµατός σας που θα ψήφιζε «όχι» και
έφτασε η ώρα τώρα που είστε µόνοι σας, µε τους ανθρώπους
που ψηφίζουν «ναι», για να φέρετε τη σύµβαση. Αυτή είναι η
πραγµατικότητα.
Όµως, από εκεί και πέρα, όπως είπαν και πολλές παρατάξεις
στην επιτροπή και ακούστηκαν και σήµερα στην Αίθουσα, φέρνετε να κυρώσουµε τη σύµβαση. Εδώ, οι Βουλευτές είναι για να
κυρώνουν, για να λένε «ναι» ή «όχι» σε µία σύµβαση για την οποία
µάλιστα δεν ξέρει κανένας από εµάς τι ειπώθηκε σ’ αυτά τα σκοτεινά γραφεία µε τους γραβατωµένους και µε τους εκάστοτε µυστήριους αγοραστές; Τι ειπώθηκε; Τι έγινε εκεί µέσα; Ποια ήταν
η σύµβαση; Εδώ, το Σώµα είναι για να κυρώνει;
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Πολύ σωστά το είπατε, κύριε Λοβέρδο. Είµαστε εδώ για να κυρώνουµε αυτό το πράγµα, να πάρουµε εµείς µία ευθύνη πάνω
µας για «ναι» ή για «όχι»; Αν είναι δυνατόν!
Ας αναφερθούµε τώρα στην ουσία της σύµβασης, για την
οποία είπαµε ότι µέχρι το 2009 ήταν κερδοφόρα. Τι κάνουµε;
Πάγια τακτική των πολυεθνικών και των ανθρώπων της νεοφιλελεύθερης σκέψης είναι, όταν έχουµε ένα «φιλετάκι» που βγάζει
πολλά λεφτά, να το φέρουµε σε τέτοια κατάσταση που να µην
αντέχει το κράτος να το συντηρήσει και να το πουλήσουµε για
ένα κοµµάτι ψωµί.
Μάλιστα, µας κάνει εντύπωση ότι στον διαγωνισµό ήταν δύο
εταιρείες. Η µία ήταν η «INTRALOT» που πρότεινε 5 εκατοµµύρια
ευρώ και η άλλη ήταν –λέει- ο ΟΠΑΠ που πρότεινε 40 εκατοµµύρια ευρώ. Τι γίνεται; Η µία προτείνει 5 εκατοµµύρια ευρώ και η
άλλη 40 εκατοµµύρια ευρώ; Για ποιον λόγο το κάνει αυτό; Επειδή
είναι καλοί άνθρωποι; Εδώ υπάρχει κάτι σηµαντικό. Είπαµε ότι ο
ΟΠΑΠ παίρνει τις «ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΕΣ Α.Ε.» και πάµε για ένα µονοπώλιο. Δηλαδή, η στοιχηµατική επιχειρηµατική αγορά θα είναι
µονοπώλιο, πάλι από µία συγκεκριµένη οικογένεια που αυτή θα
αποφασίζει και θα κάνει ό,τι θέλει. Πού είναι, λοιπόν, η ελεύθερη
αγορά; Σε µονοπώλια πάλι γυρίζουµε.
Βέβαια, µας θυµίζει και τα παλαιότερα σκάνδαλα, όπως αυτό
της Αγροτικής Τράπεζας. Ο καινούργιος αγοραστής θα πάρει το
υγιές κοµµάτι. Όσον αφορά το υπόλοιπο βλαβερό κοµµάτι του
ΟΔΙΕ –γιατί θυµίζουµε ότι είναι χρεωµένη πολλά εκατοµµύρια
ευρώ στον Δήµο Μαρκοπούλου, φθάνει τα 31 εκατοµµύρια ευρώ
µόνο στον δήµο- ο καινούργιος φορέας που θα το αγοράσει δεν
έχει καµµία σχέση. Αυτό το χρέος θα το φορτωθεί πάλι ο Έλληνας φορολογούµενος πάνω στις πλάτες του.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ)
Βέβαια, πρέπει να δούµε ότι µέσα σ’ αυτήν την εκκαθάριση τα
έσοδα του ΟΔΙΕ από την ενοικίαση του ιπποδρόµου στο Μαρκόπουλο φθάνουν τα 210.000 ευρώ ανά έτος. Αλήθεια, η καινούργια εταιρεία θα µπορέσει να καλύψει αυτές τις υποχρεώσεις;
Βέβαια, αν σκεφτούµε λίγο απλά τα έσοδα και τα έξοδα που είχε
τα τελευταία τρία χρόνια η εταιρεία, πολύ αµφιβάλλουµε αν θα
πάρει πίσω λεφτά κι από αυτόν το φορέα.
Βέβαια, δεν µας καλύπτετε, κύριε Υπουργέ, µ’ αυτήν τη νοµοτεχνική βελτίωση όσον αφορά τους τριάντα-σαράντα υπαλλήλους ότι θα πληρωθούν τα δεδουλευµένα τους. Εννοείται ότι
πρέπει να πληρωθούν τα δεδουλευµένα. Δηλαδή για αυτό συζητάµε; Συζητάµε για τους τριάντα-σαράντα υπαλλήλους που είναι
µόνιµοι και είναι επαγγελµατίες;
Το θέµα δεν είναι αυτό, δηλαδή το αν θα πληρωθούν τα δεδουλευµένα τους. Το θέµα είναι το αν η νέα εταιρεία θα συνεχίσει να τους έχει στη δούλεψή της. Είναι επαγγελµατίες οι άνθρωποι και πέρα από αυτό το πράγµα δεν ξέρουν να κάνουν κάτι
άλλο. Έχουµε κανέναν άλλο ιππόδροµο εδώ πέρα να τους πάρουµε; Δεν µας καλύπτετε!
Βέβαια, είναι και άλλοι τριακόσιοι-τετρακόσιοι υπάλληλοι που
ήταν ηµερήσιας –λέει- συµβάσεως, δηλαδή κάθε µέρα ανανεωνόταν η σύµβασή τους. Καινούργιο κόλπο και αυτό! Πραγµατικά,
δεν τα ξέραµε εµείς αυτά τα πράγµατα. Χθες στην επιτροπή το
ακούσαµε αυτό το ηµερήσια σύµβαση. Δηλαδή µιλάµε για καταστάσεις Μπανανίας! Ηµερήσια σύµβαση σε ένα ευρωπαϊκό δυτικό κράτος;
Επίσης, όλοι οι υπόλοιποι εκεί, παραδείγµατος χάριν, οι περιπτεράδες, οι άνθρωποι που µοίραζαν τα µπλοκάκια τους για τις
κούρσες, τι θα γίνουν; Μιλάµε για πολύ κόσµο, δηλαδή πολλές
εκατοντάδες χιλιάδες κόσµου που δούλευε γύρω από τους ιπποδρόµους. Δεν είναι µόνον αυτοί οι τριάντα-σαράντα.
Ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ, µάς είπε ότι το διασφαλίζει µέσα το
νοµοσχέδιο. Δεν διασφαλίζεται από πουθενά. Καθόλου δεν αναφέρεται µέσα στο νοµοσχέδιο, ενώ είναι κάτι που θα µπορούσε
να υπάρχει στη νέα σύµβαση που θα επικυρώσει σήµερα η
Βουλή. Θα µπορούσε να υπήρχε σε έναν αστερίσκο για τους
υπαλλήλους που απασχολούνταν τόσο καιρό στις ιπποδροµίες
ότι ο νέος φορέας πρέπει να τους ξαναπάρει πάλι πίσω. Πολύ
απλό ήταν για εσάς να κάνετε αυτό το πράγµα.
Μάλιστα, είναι κάπου ένα εκατοµµύριο αυτό –λέει- σε µισθούς.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Βέβαια, ο Υπουργός ο Τσακαλώτος, προφορικά είπε: «Θα δούµε
τι µπορούµε να κάνουµε. Έχει δείξει καλό παράδειγµα ο ΟΠΑΠ
τόσο καιρό και πιστεύουµε ότι και τώρα θα συνεχίσει να τηρεί τέτοιες δεσµεύσεις». Προφορικά, βέβαια!
Εµείς είµαστε –το ξεκαθαρίζουµε αυτό- ενάντια σε τέτοιου είδους αποκρατικοποιήσεις. Δεν νοµίζουµε ότι µε τέτοιου είδους
αποκρατικοποιήσεις θα βοηθηθεί το ελληνικό κράτος ούτε ο ελληνικός λαός. Συγκεκριµένα συµφέροντα για άλλη µια φορά θα
βοηθηθούνε. Ο λαός πάλι θα πνίγεται στην κακοµοιριά του.
Σήµερα µόνο από το πρωί µόλις ανακοινώθηκε ο ΕΝΦΙΑ έπεσε
το σύστηµα. Την πρώτη ώρα είχε πάνω από έξι χιλιάδες ανθρώπους. Και δεν ξέρω από αυτούς τους έξι χιλιάδες πόσα ήταν και
τα εµφράγµατα που έπαθε ο κόσµος.
Εµείς, λοιπόν, δεν µπορούµε να συνηγορήσουµε σε µια τέτοια
κύρωση και λέµε «όχι».
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ευχαριστώ πολύ,
κύριε Γερµενή.
Τον λόγο έχει ο κ. Δηµήτριος Κωνσταντόπουλος εκ µέρους της
Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, είναι υπεύθυνη διακυβέρνηση να έχουν
στα συρτάρια τους οι Υπουργοί ένα νοµοσχέδιο έξι µήνες και να
το φέρνουν στο «παρά ένα» στη Βουλή για ψήφιση;
Αυτήν τη σύµβαση έπρεπε να την είχατε φέρει στη Βουλή πολύ
νωρίτερα και όχι να περιµένετε την εκπνοή της προθεσµίας για
να βάλετε το µαχαίρι στον λαιµό των Βουλευτών. Δεν µπορείτε
να θέτετε τη Βουλή προ τετελεσµένων γεγονότων. Δεν µπορεί
το Κοινοβούλιο να λειτουργήσει σε αυτό το ασφυκτικό πλαίσιο,
επειδή δεν είχατε την πολιτική βούληση και την αποφασιστικότητα να προχωρήσετε στις ρυθµίσεις όταν θα έπρεπε.
Το καλοκαίρι είχατε καταθέσει το νοµοσχέδιο και πάλι. Η συζήτησή του, όµως, δεν προχώρησε. Ίσως κάποιοι τότε από το
κόµµα σας δεν ήθελαν να συνδέσουν το όνοµά τους µε την
πρώτη αριστερή αποκρατικοποίηση.
Λέγατε: «Θα επανέλθουµε. Θα επαναφέρουµε τις δηµοκρατικές διαδικασίες στη Βουλή». Αυτές είναι οι δηµοκρατικές διαδικασίες;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αναγκαζόµαστε να κυρώσουµε
µέσα σε µια συζήτηση τη σύµβαση, γιατί διαφορετικά δίνεται η
δυνατότητα στον παραχωρησιούχο να αποχωρήσει χωρίς καµµιά
επίπτωση, επιστρέφοντας φυσικά το ΤΑΙΠΕΔ την προκαταβολή
των 8 εκατοµµυρίων ευρώ. Τα συµπεράσµατα, λοιπόν, δικά σας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να θυµίσω στους κυβερνώντες Βουλευτές ότι χάθηκε ένας ολόκληρος χρόνος. Λέγατε ότι θα καταργήσετε το µνηµόνιο, ότι θα διαγράψετε το
χρέος. Λέγατε ότι θα ξαναφέρετε τους µισθούς των 751 ευρώ,
ότι θα δώσετε τη δέκατη τρίτη σύνταξη, ότι δεν θα κάνετε ούτε
µια άδικη οριζόντια περικοπή. Σήµερα, φθάσατε την κατώτερη
σύνταξη στα 396 ευρώ -να θυµίσω- µε την υπογραφή του Παύλου Χαϊκάλη. Για τους µισθούς ούτε λέξη. Λέγατε ότι θα καταργήσετε τον ΕΝΦΙΑ. Την Παρασκευή, ωστόσο, νοµοθετήσατε την
παραµονή του και µάλιστα, χωρίς καµµιά ευνοϊκή ρύθµιση. Τελικά, όλα ήταν λόγια, κούφια λόγια!
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τα πρώτα νοµοθετήµατα της
Κυβέρνησης, έχουν να κάνουν είτε µε διευθέτηση καθυστερήσεων είτε µε νέες ρυθµίσεις που καταργούν αυτές που εσείς φέρατε. Αυτά είναι δείγµατα γραφής µιας Κυβέρνησης χωρίς
συναίσθηση τού τι συµβαίνει εντός της χώρας.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, το σχέδιο νόµου έχει χαρακτηριστεί ως κατεπείγον εξαιτίας της ολιγωρίας της Κυβέρνησης.
Αφορά την κύρωση της Σύµβασης Παραχώρησης του αποκλειστικού δικαιώµατος διοργάνωσης και διεξαγωγής αµοιβαίου
στοιχήµατος επί ιπποδροµιών στην Ελλάδα και παράλληλα, ρυθµίζει τα θέµατα της εκκαθάρισης της «ΟΔΙΕ Α.Ε.» Σύµφωνα µε
την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, προβλέπονται
έσοδα ύψους 40,5 εκατοµµυρίων ευρώ για το δηµόσιο τη διετία
2015-2016. Εξ αυτών προβλέπεται πως το 20% θα καταβληθεί
κατά την ηµεροµηνία της υπογραφής, το 30% κατά την ηµεροµηνία έναρξης της ισχύος, δηλαδή σε λίγες µέρες και το υπό-
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λοιπο 50% κατά την πρώτη επέτειο από την ηµεροµηνία έναρξης
της ισχύος, δηλαδή τον Οκτώβρη του 2016. Πρόκειται, λοιπόν,
για µια σύµβαση που θα έχει µια διάρκεια είκοσι ετών.
Υπάρχουν, όµως, σηµαντικά ζητήµατα στα οποία καλείται να
απαντήσει σήµερα η Κυβέρνηση. Πρώτον, γιατί αφήσατε να περάσει τόσος χρόνος και να συσσωρεύονται οφειλές του ΟΔΙΕ
προς τρίτους; Δεύτερον, τι θα γίνει µε οφειλές δεδουλευµένων
του ΟΔΙΕ προς τους εργαζοµένους; Τρίτον, τι θα γίνουν οι ίδιοι
οι εργαζόµενοι; Μιλήσατε για µετατάξεις των εργαζοµένων σε
άλλους φορείς και για απορρόφηση κάποιων από τον ΟΠΑΠ.
Αναµένουµε, λοιπόν, να υλοποιηθούν αυτές οι δεσµεύσεις σας.
Τέταρτον, θα απορροφηθούν όλοι οι εργαζόµενοι του ΟΔΙΕ, που
ξεπερνούν τους τετρακόσιους, ή θα βρεθούν εργαζόµενοι στην
ανασφάλεια και στην ανεργία µέσα στην οικονοµική κρίση και
δίνη και στη δύσκολη συγκυρία που περνά η πατρίδα µας;
Ωστόσο, µην ξεχνάµε ότι στον ΟΔΙΕ υπάρχει ένα πλέγµα εργασιακών σχέσεων από πίσω, όπως οι ιπποπαραγωγικές µονάδες
όπου εκτρέφονται οι αγωνιστικοί ίπποι, οι έµποροι που συνεργάζονταν µε τον ΟΔΙΕ για τον ιππικό εξοπλισµό και εδώ αναρωτιέµαι το εξής: Διαθέτει η Κυβέρνηση ολοκληρωµένο σχέδιο για να
µην παράγει και άλλους ανέργους, για να µην ωθήσει και άλλες
επιχειρήσεις σε «λουκέτο» ή το µόνο που είχατε τόσο καιρό υπ’
όψιν, όπως είπε και ο κ. Λοβέρδος, ήταν πώς να συντάσσετε πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου; Και αυτό για να δίνετε τη µια παράταση µετά την άλλη; Δεν ωφελεί. Και τελικά σήµερα να µας
φέρνετε την τελευταία στιγµή µια σύµβαση για κύρωση και µάλιστα, µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος.
Κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης, χορτάσαµε από λόγια. Φτάνει! Είναι η ώρα των πράξεων και της αλήθειας αλλά όπως φαίνεται, έχετε κακή σχέση µε την αλήθεια. Το είδαµε και στον ΦΠΑ
στην ιδιωτική εκπαίδευση. Ένα µήνα παίζουµε την κολοκυθιά,
πότε 23%, πότε 13%, πότε 6%. Για άλλα δεσµεύτηκε ο Πρωθυπουργός µέσα στη Βουλή, άλλα µας έφερε τελικά.
Εύχοµαι να έχετε καταλάβει πραγµατικά την αδιέξοδη πορεία
που έχετε επιλέξει πριν να είναι πολύ αργά για τη χώρα. Άλλωστε, όποτε και να φύγει κανείς από το δρόµο της ζηµίας, ωφέλεια
είναι.
Επί του νοµοσχεδίου, λοιπόν, στο άρθρο 2 τα είπαµε και χθες.
Έχουµε σοβαρές αντιρρήσεις µε όσα γράφει και αναφέρει η παράγραφος 2. Επτά χρόνια αναστολής των διώξεων κατά του
ΟΔΙΕ από πιστωτές είναι πάρα-πάρα πολλά. Αυτό διαπιστώνει και
η Επιστηµονική Υπηρεσία της Βουλής στην έκθεσή της. Θα µπορούσε ο χρόνος αυτός να συντµηθεί. Ανέφερα και χθες την περίπτωση του Δήµου Μαρκόπουλου, για την οποία υπάρχει
τελεσίδικη απόφαση του Τριµελούς Διοικητικού Εφετείου Αθηνών για 31 εκατοµµύρια ευρώ εις βάρος του ΟΔΙΕ.
Αυτό το ποσό µε τους τόκους φτάνει στα 62.000.000 ευρώ.
Ήδη ενηµερωθήκαµε όλοι από τη δηµοτική αρχή. Μ’ αυτήν τη
διάταξη οι απαιτήσεις του δήµου κινδυνεύουν. Ο Δήµος ζητά να
του αποδοθεί το 3% της στρεµµατικής έκτασης για ανέγερση
µιας σχολικής µονάδας. Αυτό για το οποίο αναρωτιέται κανείς
είναι γιατί δεν υπήρξε µέχρι σήµερα συνεννόηση µε τον δήµο.
Και γιατί αυτό δεν το κάνετε έστω και τώρα, κάτι που είναι και
προοδευτικό και αριστερό; Γιατί δεν κάνετε αυτό που ζητά ο
δήµος, δηλαδή από τα χίλια εκατόν πενήντα στρέµµατα να του
παραχωρηθεί το 3%, δηλαδή περίπου πενήντα στρέµµατα, ώστε
να λυθεί το πρόβληµα της σχολικής στέγης στην περιοχή; Άλλωστε, πρόκειται για µια στρεµµατική έκταση η οποία θα δοθεί
άµεσα στη διάθεση των πολιτών.
Επίσης, στην παράγραφο 7 του ίδιου άρθρου προβλέπεται η
δυνατότητα εκχώρησης µισθωµάτων σε όσους έχουν ήδη επιβάλει αναγκαστική κατάσχεση. Η ρύθµιση αυτή προφανώς στοχεύει
στην ικανοποίηση της «INTRALOT», η οποία έχει ήδη επιβάλει κατάσχεση για χρέος πολλών εκατοµµυρίων ευρώ. Αν η ρύθµιση
παραµείνει ως έχει, ο δήµος µπαίνει σε δεύτερη µοίρα, σε σχέση
δηλαδή µε τους άλλους πιστωτές του ΟΔΙΕ. Σκοπεύετε να κάνετε
κάτι γι’ αυτό;
Βέβαια, µια λύση θα ήταν η προνοµιακή κατάταξη των ΟΤΑ.
Δεν το βλέπουµε. Θα µπορούσε µέρος των εκχωρούµενων µισθωµάτων να κατευθυνθεί στην εξόφληση αυτών των οφειλών.
Διότι διαφορετικά βάζετε τους ΟΤΑ σε νέες περιπέτειες και νέες
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ζηµίες. Μην ξεχνάτε ότι και οι ΟΤΑ είναι δηµόσιο και το δηµόσιο
συµφέρον επιτάσσει να βρεθεί λύση.
Επίσης, τι θα γίνει µε τις απαιτήσεις των εργαζοµένων; Θα περιµένουν απλά και υποµονετικά επτά χρόνια, τα επτά χρόνια της
εκκαθάρισης; Αυτό είναι ένα ερώτηµα που χρήζει άµεσης απάντησης. Η οφειλή του ΟΔΙΕ για δεδουλευµένα ανέρχεται στις
980.000 ευρώ. Μάλιστα, υπάρχουν άνθρωποι που τους οφείλονται µικρά ποσά της τάξης των 1.000 ευρώ. Εδώ, λοιπόν, θα µπορούσε ένα µέρος των εκχωρούµενων µισθωµάτων της παραγράφου 7 να χρησιµοποιηθεί για την εξόφληση των εργαζοµένων. Και πράγµατι, είδαµε τη νοµοτεχνική βελτίωση που καταθέσατε. Εδώ µας βρίσκετε σύµφωνους.
Κύριε Υπουργέ, µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος µετατρέπετε τη Βουλή σε απλό παρατηρητή εξελίξεων. Σ’ αυτό βέβαια
µας βρίσκετε πλήρως αντίθετους. Μας φέρνετε έτοιµη τη σύµβαση για να την κυρώσουµε µε νόµο, να πούµε δηλαδή ένα «ναι»
ή ένα «όχι». Ωστόσο, γνωρίζετε πολύ καλά ότι µε τη µορφή του
κατεπείγοντος δεν υπάρχει η δυνατότητα για βελτιωτικές αλλαγές. Σας κρούουµε τον κώδωνα του κινδύνου. Αυτό δεν είναι
υπεύθυνη διακυβέρνηση της χώρας.
Καιρός, λοιπόν, να αναλάβετε τις ευθύνες σας. Εµείς είµαστε
εδώ για να αντισταθούµε σε πολιτικές που δεν φέρνουν ανάπτυξη στη χώρα και δεν εξασφαλίζουν ένα καλύτερο αύριο για
τους πολίτες. Εµείς ως Αντιπολίτευση έχουµε αποδείξει την
υπεύθυνη στάση µας. Είµαστε εδώ για µια γόνιµη και εποικοδοµητική αντιπολίτευση, να στηρίξουµε τις αποφάσεις που υπηρετούν το καλό των πολιτών και της πατρίδας. Γι’ αυτό και ψηφίζουµε το νοµοσχέδιο.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ευχαριστούµε
πολύ, κύριε Κωνσταντόπουλε.
Τον λόγο έχει η κ. Διαµάντω Μανωλάκου εκ µέρους του ΚΚΕ.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Το µπαράζ των ιδιωτικοποιήσεων ξεκίνησε. Πάνε οι «κόκκινες
γραµµές». Εξαφανίστηκαν! Παρελθόν, λόγια του αέρα! Βέβαια,
η διαδικασία είναι πολύ ταχύτερη και από «fast track», χωρίς πολλές κουβέντες και συζητήσεις και ας αφορούν την εργασία πολλών ανθρώπων και την ίδια την επιβίωσή τους.
Εξάλλου, οι ιδιωτικοποιήσεις της κρατικής περιουσίας αποτελούν και δίνουν διέξοδο στη συσσώρευση κεφαλαίων της πλουτοκρατίας και ταυτόχρονα εξασφαλίζουν νέα κερδοφορία. Διότι
δεν είναι µόνο το χαµηλότατο τίµηµα πώλησης στον παραχωρησιούχο –σχεδόν τσάµπα- αλλά και οι άθλιες σχέσεις εργασίας,
µε αµοιβή στην εργασία σχεδόν αντίδωρο. Συνεπώς, οι συνθήκες
κερδοφορίας είναι εξασφαλισµένες από τη µεγαλύτερη εκµετάλλευση της εργασίας. Οι νόµοι της καπιταλιστικής κερδοφορίας
σε όλο της το µεγαλείο!
Και µην κοροϊδεύετε ότι θα συµβάλει στην αποπληρωµή του
δηµόσιου χρέους, αφού το υπέρογκο ποσό κατασκευής του
µέσα από τα Ολυµπιακά Έργα φέσωσαν τον λαό και πλούτισαν
τους µεγαλοκατασκευαστές και µεγαλοεργολάβους, ενώ τα δάνεια θα συνεχιστούν να πληρώνονται από τον κρατικό προϋπολογισµό, δηλαδή από τον λαό.
Η αλήθεια είναι ότι ο ΟΔΙΕ αποτελεί ένα σπουδαίο «φιλέτο» και
ήδη υπάρχει συνεργασία ντόπιου και ξένου κεφαλαίου για να
επεκταθούν επιχειρήσεις τυχερών παιχνιδιών σε αυτόν τον χώρο,
λες και αυτές είναι οι ανάγκες του λαού. Και γι’ αυτό υπήρξαν
και έντονοι ανταγωνισµοί επιχειρηµατικών οµίλων για το ποιος
θα το αποκτήσει και συνεχίζονται µε δηλώσεις διεκδίκησης.
Ο ΟΔΙΕ για πολλά χρόνια αποτελούσε πηγή χρηµατοδότησης
για πολλές δραστηριότητες. Αθλητισµό, πολιτισµό κ.λπ.. Τον
αποµύζησαν, τον λεηλάτησαν άµεσα και έµµεσα, άρπαξαν ζεστό
χρήµα, τροφοδότησαν κάθε είδους ρουσφέτια εφαρµόζοντας,
όµως, µεσαιωνικές εργασιακές σχέσεις πραγµατικής δουλείας,
µε συµβάσεις µιας µέρας, χωρίς δικαιώµατα, επιδόµατα και άδειες και βέβαια ούτε καν επίδοµα ανεργίας σε περίπτωση απολύσεων. Όµως για τι απολύσεις µιλάµε; Αφού είχαν σύµβαση
µιας µέρας!
Εδώ και χρόνια δροµολόγησαν συστηµατικά την απαξίωσή
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του, για να διευκολύνουν το να τον πουλήσουν, να χαρίσουν
αυτήν την τεράστια περιουσία σε ισχυρά κεφάλαια, για την
πλήρη λεηλασία του και την εκµετάλλευση για ιδιωτικά κέρδη.
Έτσι είναι ο καπιταλισµός και το αστικό κράτος, έτσι δουλεύει
µε κάθε κρατική περιουσία. Τη διαθέτει, ακόµα και όταν είναι
στην ιδιοκτησία του κράτους, στην υπηρεσία και εξυπηρέτηση
της κερδοφορίας του κεφαλαίου. Για τους εργαζόµενους, όµως,
µισθοί πείνας και λιτότητα δίχως τέλος!
Βέβαια, ο λαός, η εργατική τάξη, τα λαϊκά στρώµατα και η
χώρα έχουν ανάγκη από δουλειά και παραγωγική ανάπτυξη και
όχι από τζόγο και στοιχήµατα. Και είναι αστείο να γράφεται στην
αιτιολογική έκθεση, στη σελίδα 3, ότι έτσι θα αναπτυχθεί ένας
σηµαντικός κλάδος. Λίγο ακόµα και θα τον βάλετε και στα σχολικά βιβλία! Για να µην πούµε για τον ΦΠΑ στα φροντιστήρια, στις
ξένες γλώσσες, δηλαδή ό,τι δεν παρέχει η δηµόσια παιδεία και
προσπαθεί ο γονιός να αναπληρώσει κόβοντας από βασικές
ανάγκες του.
Ωστόσο, στην παρούσα σύµβαση ορίζονται µια σειρά από λεπτοµέρειες µεταξύ ΤΑΙΠΕΔ και παραχωρησιούχου, που χαρακτηρίστηκε δίκαια από πολλούς «σκάνδαλο ολικής», αλλά τίποτε δεν
αναφέρεται για αυτούς που δουλεύουν σε αυτόν τον χώρο. Μιλάµε για τους εκατοντάδες εργαζόµενους στον ΟΔΙΕ που δούλευαν επί πολλές δεκαετίες –και ορισµένοι πάνω από τριάντα
χρόνια- µε σύµβαση µιας µέρας, µε ψίχουλα αµοιβή, στέρηση
επιδοµάτων, µε ανασφάλεια και µε σοβαρές επιπτώσεις και στη
συνταξιοδότησή τους, αφού οι εργαζόµενοι στον ιππόδροµο
χρειαζόντουσαν σαράντα πέντε χρόνια τουλάχιστον για την κατώτατη σύµβαση στο ΙΚΑ. Παρ’ ότι πολλά στελέχη της σηµερινής
Κυβέρνησης από τη θέση βέβαια της τότε αντιπολίτευσης είχαν
καταγγείλει κατά το παρελθόν και είχαν κάνει ερωτήσεις για το
απαράδεκτο αυτό εργασιακό καθεστώς και είχαν δεσµευθεί να
το καταργήσουν όταν γίνουν κυβέρνηση, τώρα προχωράνε σε
ιδιωτικοποίηση του ΟΔΙΕ. Αφήνετε ξεκρέµαστους τους συµβασιούχους, µόνιµους και απολυµένους. Οι υποσχέσεις σας ήταν
κάλπικες και χειροπιαστή απόδειξη αποτελεί ο ΟΔΙΕ.
Και επειδή ο Υπουργός κ. Τσακαλώτος χθες µας είπε ότι ήδη
παίρνει εργαζόµενους ο ΟΠΑΠ, θέλω να πω ότι τους ρωτήσαµε
-και τους ρωτήσαµε και σήµερα- και µας είπαν ότι δεν ισχύει.
Όσο και να προσπαθείτε να γλυκάνετε την αγριότητα και σκληράδα της πολιτικής σας, η βαρβαρότητα δεν κρύβεται. Στην κυριολεξία µένουν «στον αέρα» τετρακόσιοι περίπου εργαζόµενοι
του ΟΔΙΕ. Και µπορεί τον περασµένο Μάη η Κυβέρνηση να ψήφισε µια νοµοθετική ρύθµιση µε µορφή τροπολογίας στο νοµοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας: «Επείγοντα µέτρα για την αντιµετώπιση της βίας στον αθλητισµό και άλλες διατάξεις», ωστόσο
αυτή δεν είχε καµµία µέριµνα για τους εκατόν πενήντα που δεν
προσέφυγαν στα δικαστήρια ούτε για τους απολυµένους. Όµως
και αυτούς που είχαν προσφύγει στα δικαστήρια -και ήδη µερικοί
έχουν δικαιωθεί, µε απόφαση του εφετείου την οποία και καταθέτω στα Πρακτικά προς ενηµέρωσή σας, εάν δεν την ξέρετεσυνεχίζετε να τους κυνηγάτε.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Διαµάντω Μανωλάκου καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Γιατί; Γιατί η διοίκηση του ΟΔΙΕ έκανε αίτηση αναίρεσης, καταφεύγοντας σε ένδικα µέτρα στον Άρειο Πάγο µε σαθρά επιχειρήµατα σε βάρος των εργαζοµένων που κέρδισαν µε τελεσίδικη
δικαστική απόφαση το δίκιο τους.
Καταθέτω στα Πρακτικά και την αίτηση της διοίκησης του
ΟΔΙΕ κατά των εργαζοµένων και την καταγγέλλουµε ως επαχθή
ενέργεια.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Διαµάντω Μανωλάκου καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Κυνηγάτε τους εργαζόµενους µέχρι να τους λιώσετε το δικαίωµα στη δουλειά. Είναι ντροπή και αίσχος! Θα έπρεπε να
υπήρχε επίσηµη αντίδραση από την Κυβέρνηση και όχι να παριστάνει τον Πόντιο Πιλάτο ούτε να εξαντλείται το ενδιαφέρον ότι
γενικά και αόριστα το νέο «αφεντικό» στον ιππόδροµο θα πάρει
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ορισµένους.
Αυτό έπρεπε να κατοχυρώνεται µέσα από τη σύµβαση. Μα,
εσείς δεν κατοχυρώνετε το δικαίωµα του εργαζόµενου αλλά αποκλειστικά το συµφέρον του εργοδότη και µετά παρεξηγείστε,
όταν σας αποκαλούν «Κυβέρνηση της εργοδοσίας».
Το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας θα επιµείνει στην αποκατάσταση όλων των εργαζοµένων, χωρίς αποκλεισµούς και εξαιρέσεις. Αρκετά έζησαν την άθλια οµηρία σύµβασης µιας µέρας,
σύµφωνα µε τον χουντικό νόµο 598/68. Μάλιστα, πολλοί από αυτούς είναι πάνω από πενήντα ετών και είναι ζήτηµα αν θα µπορέσουν να ξαναβρούν δουλειά. Γι’ αυτό, καταθέσαµε τροπολογία
που τροποποιεί την παράγραφο 1 του άρθρου 16 του ν. 4326/
2015.
Ωστόσο, η σύµβαση παραχώρησης του ιπποδροµιακού στοιχήµατος µεταξύ ΤΑΙΠΕΔ και της ανώνυµης εταιρείας «ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΕΣ Α.Ε.» για τα επόµενα είκοσι χρόνια, αντί του ποσού των 40,5
εκατοµµυρίων αποτελεί την πρώτη ιδιωτικοποίηση που ολοκληρώνεται από την συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, στο πλαίσιο των
αντιλαϊκών δεσµεύσεων που υλοποιείτε ταχύτατα. Έχετε, βέβαια, και τη συµπαράσταση και των άλλων αστικών κοµµάτων Νέα Δηµοκρατία, ΠΑΣΟΚ, Ποτάµι- που µαζί ψηφίσατε το τρίτο
µνηµόνιο. Σας καλωσόρισαν, µάλιστα, στον αστερισµό των ιδιωτικοποιήσεων, για να µη ντρεπόσαστε που εξαφανίσατε τις κόκκινες γραµµές που βάζατε.
Ελπίζουµε µέχρι το τέλος, µέχρι την ψηφοφορία, να µη φέρετε
και καµµία τροπολογία νέας καταιγίδας, ύστερα από την πρωινή
συνάντηση µε το κουαρτέτο και τις απαιτήσεις τους. Το λέω,
γιατί το συνηθίζετε το ξάφνιασµα.
Όµως, έτσι είναι, αφού αφήσατε απείρακτο όλο το αντεργατικό, αντιλαϊκό πλαίσιο που διαµορφώθηκε τα προηγούµενα χρόνια από Νέα Δηµοκρατία και ΠΑΣΟΚ, γιατί αυτό είναι προϋπόθεση για τις επενδύσεις των µεγάλων επιχειρηµατικών οµίλων
και την ανάκαµψη των κερδών τους. Έρχεστε τώρα να πάρετε
ακόµα χειρότερα µέτρα µε ταυτόχρονα υλοποίηση των ιδιωτικοποιήσεων που βαφτίζετε «αναπτυξιακές».
Και βέβαια, δεν λέµε τι λέγατε όταν ήσασταν αντιπολίτευση
πριν από ένα χρόνο αλλά αντί για βελτίωση συνθηκών έχουµε
χειροτέρευση, στην κυριολεξία. Και ωστόσο το «φιλέτο» αφορά
όχι µόνο τα κέρδη του στοιχήµατος του ιπποδρόµου αλλά και τα
ακίνητα, όπως τριάντα τρεις χιλιάδες τετραγωνικά µέτρα επιφάνειας, χίλια µέτρα γης µε προβλέψεις χρήσεων ιδιαίτερα ελκυστικές και µε αλλαγή στον χαρακτηρισµό της γης, που επιτρέπει
καζίνο, ξενοδοχεία, γκολφ, εµπορικά κέντρα, δηλαδή κερδοφόρες επιχειρήσεις και ας διεκδικεί ο Δήµος Μαρκόπουλου παραχώρηση πενήντα στρεµµάτων για να κάνει σχολεία. Αυτή είναι η
στήριξη στους ιδιώτες επιχειρηµατίες, ξεκάθαρα. Γι’ αυτό τα
χρέη τα έχετε να τα πληρώνει ο λαός. Και αν συνέβαινε κάτι διαφορετικό, δεν θα το κάνατε, γιατί αντιβαίνει στην καπιταλιστική
ανάκαµψη.
Εµείς καλούµε τους συναδέλφους να ψηφίσουν την τροπολογία του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας που δίνει κάποια
ανακούφιση πρόσληψης σε όσους δούλεψαν στον ιππόδροµο
και τώρα είναι στην ανεργία και ανασφάλεια.
Σε ό,τι αφορά αυτά που ανακοίνωσε ο κύριος Υπουργός για
τα δεδουλευµένα που οφείλονται και πρέπει να έχουν προτεραιότητα στο 1/3 -να πω ότι αφορά αποκλειστικά και µόνο τους µόνιµους, δηλαδή το εφάπαξ που χρωστάτε κλπ- δεν πήραµε καµία
απάντηση για το τι θα γίνει µε τους εργαζόµενους της µιας σύµβασης, ακόµα και σε αυτούς που υπήρχε απόφαση ΑΣΕΠ και καλύπτονταν και από την τροπολογία του Μάη. Δεν έχετε προχωρήσει τίποτα.
Επίσης, µεταφέρουµε και την αγωνία των αρχαιολόγων για το
αν θα προστατεύονται από τη συµφωνία τα αρχαιολογικά ευρήµατα που βρίσκονται στον χώρο. Τι θα γίνει µε αυτά; Θα τα διαχειρίζεται και αυτά ο ιδιώτης;
Σε ό,τι αφορά την κτηνιατρική κλινική, από τις καλύτερες των
Βαλκανίων, και εκεί οι συµβάσεις στους κτηνίατρους είναι της
µιας µέρας. Εµείς ζητάµε να µείνει στο δηµόσιο και να καλύπτει
ευρύτερες ανάγκες και όχι να περάσουν στον ιδιώτη.
Επίσης, ζητάµε να δοθούν τα πενήντα στρέµµατα στον Δήµο
Μαρκόπουλου για σχολικά κτήρια και να του δοθούν και τα χρω-
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στούµενα από δηµοτικά τέλη.
Δεν έχουµε πάρει απαντήσεις για τα ερωτήµατα που θέσαµε
στην επιτροπή. Ελπίζω να γίνει σήµερα. Είναι σωστή η εκτίµηση
ότι η απόσβεση θα γίνει σε λιγότερο από δύο χρόνια, όταν το κόστος κατασκευής ήταν εκατοντάδες εκατοµµύρια; Και λέγεται,
µάλιστα, ότι λόγω κακοτεχνιών δεν έγινε ούτε διαδικασία παραλαβής. Επίσης, λέγεται ότι πριν από την κρίση τα έσοδα των ιπποδροµιών έφθαναν τα τριακόσια εκατοµµύρια ή οκτώµισι εκατοµµύρια την εβδοµάδα, που δείχνει την εύνοια στον µεγαλοεπιχειρηµατία.
Το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας καταψηφίζει το νοµοσχέδιο
και τα άρθρα του. Μπορεί η Κυβέρνηση να ισχυρίζεται ότι η διαχείριση που άσκησαν οι προηγούµενοι ήταν αδιέξοδη, όµως είναι
δικαιολογία για να κρύψει ότι η δική της πολιτική αποτελεί πιστή
συνέχειά της. Οι ανατροπές που προσθέτει σε εργασιακά, ασφαλιστικά, ιδιωτικοποιήσεις και άλλα κάνουν πράγµατι ένα άλµα χειροτέρευσης της ζωής του λαού, µε µέτρα που υπηρετούν το κεφάλαιο. Η απάντηση πρέπει να είναι ξεκάθαρη και να ακουστεί
δυνατά, µε αφορµή και τα αυριανά συλλαλητήρια, το απόγευµα
της Πέµπτης, σε πενήντα πόλεις σε όλη την Ελλάδα αλλά και την
απεργία του Νοέµβρη.
Καµµία ανοχή πάλι, για να ανατραπούν αυτά τα µέτρα και αυτή
η βάρβαρη πολιτική.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ευχαριστώ, κυρία
Μανωλάκου.
Τον λόγο έχει ο κ. Θεοχάρης.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Σας ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, προχωράτε στη µνηµονιακή
στροφή σας µε την πρώτη σας ιδιωτικοποίηση. Καλώς τα δεχτήκατε! Συγχαρητήρια!
Πόσο µακρινό φαντάζει το πρόσφατο παρελθόν, όταν είχατε
καταθέσει τη σύµβαση και η Πρόεδρος της Βουλής δεν την προγραµµάτιζε για συζήτηση στη Βουλή. Αυτά σας έκανε η πρώην
Πρόεδρος της Βουλής! Κι εσείς σε µια ένδειξη πυγµής και ηγετικής ικανότητας και αποφασιστικότητας, την αφήσατε στη θέση
της και προκηρύξατε εκλογές. Ας είναι!
Δεν µας κόστισε και τόσα πολλά η αναποφασιστικότητά σας.
Μόνο 13,5 εκατοµµύρια. Ο ΟΔΙΕ κοστίζει µηνιαίως 1,5 εκατοµµύριο και αυτοί οι εννέα µήνες καθυστέρησης κόστισαν 13,5 εκατοµµύρια στον ελληνικό λαό. Πενταροδεκάρες, θα µου πείτε.
Πενταροδεκάρες στον ΟΔΙΕ, πενταροδεκάρες στον ΦΠΑ στην
ιδιωτική εκπαίδευση, µας λέει ο κ. Φίλης. Και για να έχουµε καλή
εξήγηση για το θέµα του ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση, ρωτήσατε κύριοι ερασιτέχνες της Κυβέρνησης τις αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονοµικών για την πρόταση περί 13% και
6% στην παιδεία; Διότι η πρόταση δεν επιτρέπεται από την κοινοτική οδηγία περί ΦΠΑ. Από την κοινοτική νοµοθεσία, λοιπόν,
αυτή η πρόταση δεν επιτρέπεται. Στην εκπαίδευση βάζεις ή 23%
ΦΠΑ ή µηδέν. Όχι 13% και 6%.
Δεν είναι, λοιπόν, το κουαρτέτο ή η τρόικα που θα σας απαγορεύσει αυτήν την πρόταση. Oι κοινοτικοί νόµοι θα σας την απαγορεύσουν. Και εσείς την περιφέρετε ως σοβαρή. Όταν απορριφθεί, θα µας πείτε ότι απορρίφθηκε από τους ανάλγητους
«κουαρτετανιούς» ή θα µας πείτε «δεν κάναµε στοιχειώδη έλεγχο, συγγνώµη, λάθος»;
Είστε η πρώτη ερασιτεχνική Κυβέρνηση του κόσµου. Η πρώτη!
Μόνον που δεν είστε εραστές καµµίας τέχνης. Εραστές της
εξουσίας είστε. Γι’ αυτήν ζείτε και γι’ αυτήν ξεχάσατε την ιδεολογία σας. «Εραστεξουσιαστές» είστε, αν µου επιτρέπετε τον νεολογισµό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ: Δεν σας επιτρέπουµε.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Σας πλαίσια αυτά ξεχάσατε, για παράδειγµα, όσα έλεγε στην ερώτηση της 17ης Σεπτεµβρίου 2014 η κ. Όλγα Γεροβασίλη και ο κ. Πάντζας για τον ΟΔΙΕ.
Ξεχάσατε το ξεπούληµα, ξεχάσατε το φιλέτο του δηµοσίου, ξεχάσατε πως θα ρωτούσατε τους εργαζόµενους και θα κάνατε
ό,τι θα σας έλεγαν αυτοί. Αυτό έγινε; Ρωτήσατε τους εργαζόµενους; Γιατί δεν νοµίζω ότι έτσι έγινε.
Μας φέρνετε κατ’ αρχάς µία σύµβαση που δεν χρειάζεται να
την κυρώσουµε. Δεν χρειάζεται κύρωση αυτή η σύµβαση. Δια-
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φωνούµε µε πολλά που βρίσκονται στη σύµβαση και δεν θα θέλαµε να την κυρώσουµε. Γιατί, για παράδειγµα, υπάρχει 20%
προκαταβολή, 30% µε την έναρξη και 50% ένα έτος µετά; Γιατί
οι όροι αυτοί γνωστοποιήθηκαν µετά τον διαγωνισµό -γιατί τότε
γνωστοποιήθηκαν- µε την υπογραφή της σύµβασης; Γιατί οι πληρωµές αυτές δεν έχουν ΦΠΑ; Γιατί απαλλάσσετε τον πλειοδότη
από το ΦΠΑ, κύριε Μαντά;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Εµείς;
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Εσείς, κύριε Μαντά. Θα τα
απαντήσουµε. Μας τα είπε και ο κ. Τσακαλώτος χθες τα περί
Στουρνάρα. Θα το πούµε και αυτό.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Δεν ξέρει.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Κυρώνετε µία σύµβαση 40
εκατοµµυρίων -αναφέρθηκε αυτό- αντί 5 εκατοµµυρίων, γιατί δηµιουργείται µονοπώλιο, επειδή πληρώνει οκτώ φορές παραπάνω
ο ΟΠΑΠ για να µην αφήσει κανένα «δεύτερο σκυλί» στην αυλή
του. Θέλει σε αυτήν την αυλή να είναι µόνον αυτός.
Μας λέτε πως µε τη σύµβαση θα έχουµε δουλειές γύρω από
τους δρόµωνες ίππους και µία µικρή βιοµηχανία θα λειτουργήσει
και θα ανθίσει. Αυτό θα γίνει, γιατί στη σύµβαση που παραχωρεί
το ελληνικό δηµόσιο, παραχωρεί το ελληνικό αλλά και το ξένο
ιπποδροµιακό στοίχηµα αλλά υπάρχει ελάχιστος αριθµός ιπποδροµιών στην Ελλάδα. Άρα, αναγκάζουµε τον παραχωρησιούχο
να κάνει ιπποδροµίες στη χώρα µας. Έτσι διασφαλίζεται αυτή η
µικρή βιοµηχανία.
Όµως, η «ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε.» έχει ήδη ασφαλιστικά µέτρα για το
κτήριο της ΟΔΙΕ. Μήπως µε αυτά τα ασφαλιστικά µέτρα ακυρωθεί στην πράξη η δυνατότητα διεξαγωγής ιπποδροµιών στη χώρα
µας;
Ακόµη, έχετε εξαιρέσεις από τις ελάχιστες ελληνικές ιπποδροµίες. Για τα δύο πρώτα χρόνια δεν υπάρχει ελάχιστος αριθµός.
Αυτό θα οδηγήσει σε µαρασµό τα ελληνικά άλογα και ίσως δεν
είναι αρκετά γραµµένα στη Φίλιππο Ένωση. Αν µε τη σειρά τους
πέσουν κάτω από τα τριακόσια άλογα στη Φίλιππο Ένωση, δεν
θα υπάρχει ελάχιστος αριθµός ελληνικών ιπποδροµιών και µετά
τα δύο χρόνια. Αν µάλιστα τα άλογα είναι λιγότερα από τριακόσια για δύο χρόνια συνεχόµενα, τότε απαλλάσσεται πλήρως ο
παραχωρησιούχος από την υποχρέωση να κάνει στην Ελλάδα
ελάχιστες ιπποδροµίες. Και µε την εξαίρεση αριθµός VII αναγνωρίζετε τα ασφαλιστικά µέτρα και επιτρέπετε να µη γίνουν ιπποδροµίες, αν δεν έχει πρόσβαση στο Μαρκόπουλο στον χώρο των
ιπποδροµιών ο παραχωρησιούχος.
Επίσης, τα χρήµατα µοιράζονται ως εξής: 60% για τους παίκτες του στοιχήµατος, 10% κέρδη της εταιρείας, 1,5% στη Φίλιππο Ένωση, 4,5% µόνο στο δηµόσιο –ένα µικρό ποσό σε σχέση
µε τα διεθνή στάνταρ- και 24% σε έπαθλα.
Από το τελευταίο ποσό επιτρέπεται να δίνει η εταιρεία τα 2/3
σαν προµήθεια σε ξένους πράκτορες, αν εντάσσει στο στοίχηµα,
όπως θα κάνει σίγουρα, ξένους αγώνες. Υπέρ της εταιρείας, δηλαδή, τα 2/3 του 24%. Το 16% µπορεί να το πληρώνει προµήθεια
στο εξωτερικό. Ούτε καν στη χώρα. Έξω θα πηγαίνει.
Απ’ αυτόν τον κουµπαρά µπορεί η εταιρεία να πάρει άτοκο δάνειο ως κεφάλαιο κίνησης από το δηµόσιο. Λίγο χουβαρντάδες
µας βρίσκω!
Γιατί, λοιπόν, να κυρώσουµε µία συµφωνία που θα θέλαµε να
ήταν καλύτερη από αυτήν που βλέπουµε; Όµως, δεν θα θέλαµε
να κλείσει οριστικά και η δυνατότητα ιπποδροµιών στη χώρα µας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µας φέρνετε προ τετελεσµένου
άνευ λόγου, αφού θα έφτανε η σύµβαση ως τέτοια, έστω και µε
υπογραφή του Υπουργού Οικονοµικών, όπως είπε χθες στην επιτροπή συνάδελφος της Νέας Δηµοκρατίας.
Φέρατε επτά παρατάσεις για να φτάσουµε σ’ αυτήν τη σύµβαση και να πληρώσουµε τελικά 13,5 εκατοµµύρια παραπάνω,
µε δύο ΠΝΠ που δεν κυρώσατε ποτέ, κάνοντας όσα κατηγορούσατε στο παρελθόν τις προηγούµενες κυβερνήσεις. Λίγο σας
ένοιαξε.
Μας είπε ο Υπουργός, ο κ. Τσακαλώτος -µας το λέει και ο κ.
Μαντάς τώρα-να ρωτήσουµε τον κ. Στουρνάρα, επί της υπουργίας του οποίου έγινε ο διαγωνισµός. Όµως, όπως σας έδειξα,
οι όροι πληρωµής έγιναν γνωστοί µε την υπογραφή της σύµβασης η οποία έγινε επί ΣΥΡΙΖΑ.

618

Εν πάση περιπτώσει, υπογράψατε τρεις µήνες αφότου ήλθατε
και είχατε τον χρόνο να αλλάξετε και κάποια πράγµατα στη σύµβαση. Δεν τα κοιτούσατε τότε. Διαπραγµατευόσασταν και υπογράφατε ό,τι σας έφερναν. Σίγουρα δεν θα εγκαλέσετε εµάς
γιατί εσείς κάνατε πληµµελή παράδοση και παραλαβή στο Υπουργείο Οικονοµικών. Τον προκάτοχό σας εσείς έχετε υποχρέωση να τον ρωτήσετε, να µάθετε και να αλλάξετε ό,τι έχετε να
αλλάξετε. Δεν θα µας πείτε εµάς να ψάξουµε να βρούµε τον κ.
Στουρνάρα. Ξέρετε πού δουλεύει, νοµίζω, µπορείτε να τον πάρετε και στον τριψήφιο και να ενηµερωθείτε.
Εµείς, λοιπόν, πιστεύουµε, για να είναι ξεκάθαρο, πως όπως
καλύψατε τους εργαζόµενους –και είναι θετικό- έτσι πρέπει να
καλύψετε και τον Δήµο Μαρκόπουλου και γι’ αυτό δεν θα ψηφίσουµε το άρθρο 2, αν δεν καλύψετε µε την τροπολογία της Νέας
Δηµοκρατίας ή µε άλλον τρόπο –αν έχετε καλύτερο τρόπο, κύριε
Υπουργέ- και τον Δήµο Μαρκόπουλου για τα χρήµατα που χρωστάει ο ΟΔΙΕ σ’ αυτόν. Κατά τα λοιπά θα ψηφίσουµε το νοµοσχέδιο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, βλέπουµε µία Κυβέρνηση που
κάνει µία πολιτική που λέει ότι δεν την πιστεύει. Κάνει µία δεξιά
πολιτική, ενώ µας λέει πως είναι αριστερή. Βλέπουµε µια Κυβέρνηση που χτυπάει τη διαπλοκή όσο την παίρνει µαζί του στα ταξίδια στο εξωτερικό -γιατί δεν είναι τυχαίοι επιχειρηµατίες αυτοί
που ακολουθούν τον Πρωθυπουργό και ακολουθούσαν και κάθε
πρωθυπουργό προηγουµένως- που νοιάζεται για τους συνταξιούχους όσο κόβει επικουρικές χθες, ΕΚΑΣ σήµερα και τις κύριες
αύριο, που κλείνετε τις τράπεζες, γιατί οι ψηφοφόροι σας δεν
έχουν λεφτά εκεί -τι σας νοιάζουν, ας κλείσουν- που βάζετε ΦΠΑ
στην εκπαίδευση, γιατί «σιγά µη χάσουµε ψήφους απ’ αυτούς
που στέλνουν τα παιδιά τους στο ιδιωτικό ή στο φροντιστήριο»,
που εξοντώνετε τη µεσαία τάξη, γιατί δεν σας ψηφίζει –τάχαµουκαι οι µόνοι που σας νοιάζουν είναι το Κερατσίνι και η Δραπετσώνα. Σας µένει χρόνος και για το Κερατσίνι, όταν δεν µιλάτε
σε επενδυτές στην Αµερική; Πάλι καλά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΩΝΑΣ: Αντικείµενο του νοµοσχεδίου είναι το Κερατσίνι;
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Μίλησα για το αντικείµενο
και µιλάω.
Φωνάζετε για τους διεφθαρµένους, τους άλλους διεφθαρµένους, αλλά οι ισολογισµοί της εταιρείας του κ. Φλαµπουράρη –
συγγνώµη, της πρώην εταιρείας του κ. Φλαµπουράρη- δείχνουν
µετρητά στα ταµεία πάνω από ένα εκατοµµύριο κάθε χρονιά από
το 2011 και µετά. Ενδιαφέρον είναι πως έχουµε το 2010 µόνο
75.000 µετρητά. Τι τα κάνει τόσα µετρητά; Καταθέτω στα Πρακτικά τους ισολογισµούς της εταιρείας.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Θεοχάρης (Χάρης) Θεοχάρης καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα
οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Τι τα κάνει τόσα µετρητά η εταιρεία; «Μαύρα» ταµεία λέγονται
αυτά στην πιάτσα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. «Μαύρα» ταµεία. Αφήστε, λοιπόν, τις ηθικολογίες, γιατί η αλαζονεία θα οδηγήσει γρήγορα στην καταστροφή, όπως οδήγησε τόσους άλλους
πριν από σας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, χθες µας είπε ο κ. Τσακαλώτος
πως θα αποτιµηθεί η επίπτωση των µέτρων και επίσης η αποτελεσµατικότητά τους. Θα αποτιµηθεί, για να δούµε εάν αυτό το
πρόγραµµα κάνει πραγµατικά αυτά που λέει. Μην το κάνετε.
Τζάµπα λεφτά θα δώσετε. Δεν υπάρχει πολιτική που υλοποιήσατε ή θα υλοποιήσετε που είχε ή θα έχει αποτέλεσµα. Ο ελληνικός λαός ζητάει προσπάθεια, εντιµότητα και αποτέλεσµα. Πολύ
φοβάµαι πως σας έµεινε το ένα µόνο και σύντοµα κανένα.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του Ποταµιού και της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ευχαριστώ πολύ,
κύριε Θεοχάρη.
Κύριε Καµµένε, έχετε τον λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι, ήµουν σύντοµος και στην επιτροπή. Θα είµαι και σήµερα. Ο λόγος είναι απλός. Είναι µια σύµβαση η οποία ήρθε και πρέπει να κυρωθεί από
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τη Βουλή. Δεν υπάρχει τρόπος να µην κυρωθεί. Έχει γίνει η διαπραγµάτευση από την προηγούµενη κυβέρνηση. Ήρθε σε αυτήν
την Κυβέρνηση τον Απρίλιο και υπογράφηκε µέσα στο πλαίσιο
της θέλησης αυτής της Κυβέρνησης να εξορθολογίσει, να ελέγξει και να φέρει -αν θέλετε- µια καθαρότητα µε πρώτο βήµα το
ιπποδροµιακό στοίχηµα, γεγονός που έχουν καταδείξει οι τελευταίοι έλεγχοι γνωστών εταιρειών στην Ελλάδα για το µαύρο
χρήµα το οποίο διακινείται τα τελευταία είκοσι πέντε χρόνια στην
Ελλάδα και ιδιαίτερα τα τελευταία δέκα πέντε κατά κόρον όσον
αφορά το στοίχηµα, τόσο το ιπποδροµιακό, το ηλεκτρονικό αλλά
και το ηλεκτρονικό ιπποδροµιακό.
Έπρεπε να µπει µια τάξη. Αυτή η τάξη µπήκε µε την αποκρατικοποίηση και το δικαίωµα στον παραχωρησιούχο για την εκµετάλλευση του ιπποδροµιακού στοιχήµατος, όπως αυτό προέκυψε µέσα από τον ν. 4111/25-1-2013.
Όπως έκανα και στην επιτροπή, θα θυµίσω ότι αυτός ο νόµος
-θα αφήσω την εισαγωγή του αλλά και το πλήρες σώµα- στο
άρθρο 48 επικυρώνει το Αγγλικό Δίκαιο, τα δάνεια του PSI του
ΠΑΣΟΚ που ήρθαν το 2011 και µετά το 2012 το Δεκέµβριο µε το
ΦΕΚ 240. Καλό είναι να θυµόµαστε µέσα σε ποιον νόµο έφερε η
κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ και Νέας Δηµοκρατίας σε ένα άρθρο και το
ζήτηµα του στοιχήµατος.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Δηµήτριος Καµµένος καταθέτει για τα Πρακτικά τον προαναφερθέντα νόµο, ο οποίος βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Όσον αφορά τη συγκεκριµένη σύµβαση, θέλω να πω το εξής:
Υπάρχουν κάποια ζητήµατα τα οποία έχουµε αναγνωρίσει όλοι
οι συνάδελφοι στη Βουλή, όλοι οι εισηγητές. Κάποια έχουν διορθωθεί και ευχαριστούµε τον κύριο Υπουργό για τις διορθώσεις
που έκανε σήµερα και τις τροποποιήσεις. Παρ’ όλα αυτά έχω
δύο-τρεις ερωτήσεις να κάνω.
Η πρώτη ερώτηση έχει να κάνει µε το άρθρο 10 όπου στην παράγραφο 1 µιλάει για το 20% του οικονοµικού ανταλλάγµατος
που έχει κατατεθεί στον λογαριασµό µέσω εγγύησης. Ερώτηση:
Έχει κατατεθεί; Ναι ή όχι;
Δεύτερον, µε την κατάθεση του 20% πρέπει να επιστραφεί η
εγγυητική. Είχε κατατεθεί εγγυητική; Ναι ή όχι; Θα θέλαµε να την
έχουµε στη Βουλή, στα Πρακτικά, να ξέρουµε τι έχει γίνει. Να ξέρουµε αν είχε µπει εγγυητική, ποιας τράπεζας ήταν, τι ύψους
ποσό ήταν και οτιδήποτε. Αυτό είναι ένα δηµόσιο κείµενο και
πρέπει να το ξέρουµε -διότι βάσει της εγγυητικής κατοχυρώθηκε
και ο διαγωνισµός- και αν µπήκε το 20% του ανταλλάγµατος και
επιστράφηκε η εγγυητική. Αυτό είναι στη σελίδα 84 της σύµβασης για όποιον θέλει να το δει. Δεν θα δώσω κάτι. Είναι µέσα στα
κείµενα που έχουµε πάρει.
Η παράγραφος 10.5, όπως είπα και στην εισήγησή µου στην
επιτροπή, που αφορά τα πλεονάσµατα είναι λίγο περίεργη: χρηµατοοικονοµικά και διοικητικά σε µία εταιρεία. Η χρήση των πλεονασµάτων είναι συγκεκριµένη. Είπε και ο κ. Θεοχάρης τώρα για
τα πλεονάσµατα µιας άλλης εταιρείας. Όµως, όπως προκύπτει
από την παράγραφο iii, για τα πλεονάσµατα µιας εταιρείας στον
δεύτερο χρόνο -λέει επί λέξει- «τα Συµβαλλόµενα Μέρη συµφωνούν ότι σε περίπτωση που το πλεόνασµα εµφανίζεται σε περισσότερα από δύο (2) συνεχή Οικονοµικά Έτη και υπό την προϋπόθεση ότι όλα τα προηγούµενα ελλείµατα έχουν συµψηφιστεί, ο
Παραχωρησιούχος εντός τριών µηνών από το τέλος του Οικονοµικού Έτους, θα καταβάλει το υπερβάλλον ποσό (πλεόνασµα)
στο Ελληνικό Δηµόσιο».
Τι είναι αυτό το πλεόνασµα, για να καταλαβαίνουµε για τι µιλάµε; Η συγκεκριµένη παράγραφος αναφέρεται στην προηγούµενη παράγραφο στην παράγραφο α’ του 10.3, που είναι ο
βασικός όρος που µοιράζει τα κέρδη και τα έσοδα, και µιλάει για
το 24% το οποίο πηγαίνει προς τα κέρδη. Δηλαδή, βγάζουµε ένα
εκατοµµύριο κέρδη, το 24% το κρατάµε σε έναν λογαριασµό και
το αποδίδουµε ως έπαθλο. Έναν χρόνο έχουµε βγάλει αντί για
24% 26%, δηλαδή, αντί για 240.000 ευρώ 260.000 ευρώ, θα έχουµε ένα πλεόνασµα. Το κρατάµε το εικοσάρι. Τώρα το έχουµε
µοιράσει υποτίθεται. Τον δεύτερο χρόνο 280.000 ευρώ, δηλαδή,
σαράντα χιλιάρικα πάνω από τις 240.000 ευρώ, που είναι το έπαθλο του 24%. Το κρατάµε. Τότε το υπερβάλλον το µοιράζουµε.
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Η δική µου ένσταση -και αυτό που θα πρέπει να δούµε- είναι
κατά πόσον θα µπορέσει κάποιος να ελέγξει -γιατί πρέπει όλα να
έχουν µοιραστεί και ποιος θα ελέγχει ότι µοιράζονται τα έπαθλα
σωστά- ότι µοιράζεται το 24%, όταν δεν υπάρχει ελεγκτικός µηχανισµός από το ελληνικό δηµόσιο, ώστε να δει κατά πόσο µοιράζονται ή κατά πόσο τα πλεονάσµατα είναι ορθά ή λάθος και
έχουν µοιραστεί µε τον σωστό τρόπο.
Πρέπει να βλέπουµε το συµφέρον του ελληνικού δηµοσίου.
Θα έπρεπε το ελληνικό δηµόσιο αυτά τα χρήµατα να τα ελέγχει
και κάθε χρόνο ό,τι µένει σαν πλεόνασµα, απ’ αυτό που πρέπει
να µοιράσει, να γυρνάνε στο δηµόσιο. Όχι κάθε δυο χρόνια.
Αυτό που είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον για τον επενδυτή είναι
στη σελίδα 89 στην παράγραφο 13: «απαγόρευση δραστηριοτήτων». Μας απαριθµεί τις δραστηριότητες και πέραν απ’ αυτές
απαγορεύεται να κάνει κάτι αυτός που έχει κάνει το διαγωνισµό.
Η τελευταία παράγραφος µας λέει ότι ο επενδυτής –και το έχει
βάλει στην τελευταία παράγραφο- έχει δικαίωµα να βάλει µέσα
κουλοχέρηδες στον ιππόδροµο. Το δικαίωµα αναλαµβάνουν και
άλλες συναφείς κερδοσκοπικές δραστηριότητες συµπεριλαµβανοµένων ιδίως εγκαταστάσεων ψυχαγωγίας και λειτουργίας
VLTS στους ιπποδρόµους και τα πρακτορεία. Αξίζει να το δούµε
διότι το 2013 υπήρχε µια διαδικασία στον ΟΠΑΠ για τα VLTS.
Γνωρίζουµε και ποιοι διαγωνισµοί και ποια κονσόρτσια έχουν δείξει ενδιαφέρον ακόµα και σήµερα.
Δεν είχαµε δει αν και εκείνοι είχαν στη σύµβασή τα VLTS. Αν
είχαν υπάρχει κάποια ανωµαλία στην προσφορά. Αν όµως δεν
είχαν, µήπως τα προβλεπόµενα κέρδη από τα VLTS, από τους
κουλοχέρηδες είναι αυτά που θα αντισταθµίσουν το έσοδο ή τη
χασούρα από τον ιππόδροµο ο οποίος δεν είναι και το πιο κερδοφόρο στοιχηµατικό προϊόν, παγκόσµια εννοώ και πόσω µάλλον
στην Ελλάδα; Δεν µιλάµε για το Άσκοτ στο Λονδίνο. Να το δούµε.
Είναι στη σελίδα 89 που λέει για τα VLTS. Να δούµε λίγο τη
σχέση και τα έσοδα. Διότι αυτή θα είναι µια άλλη σύµβαση. Όταν
δίνουµε δικαίωµα σε κάποιον να βάλει κουλοχέρη είναι µια υποσύµβαση -φαντάζοµαι ή θέλω να φαντάζοµαι από συµβάσεις που
έχω διαβάσει- και του δίνεις το δικαίωµα να τα χρησιµοποιεί, να
τα έχει στην κατοχή του και να κερδίζει από ένα άλλο κέντρο κόστους που λέµε. Ένα άλλο κέντρο κόστους και ένα κέντρο εσόδων µέσα στο ιπποδροµιακό πακέτο. Αυτό θα πρέπει να δούµε
πώς θα φορολογηθεί µαζί, χώρια ή µε άλλο τρόπο. Αν φορολογηθεί σαν κουλοχέρης, έχει καλώς, θα πάει στη φορολογία των
VLTS που θα πάρουν όλοι. Αν όµως υπάρχει κάποιο παράθυρο,
κάποιας ειδικής µεταχείρισης επειδή συµπεριλαµβάνεται στη
σύµβαση του ιπποδροµιακού στοιχήµατος, τότε αυτό χρήζει αίρεσης, για να το πω νοµικά. Καλά δεν το λέω, κύριε Βορίδη;
Από εκεί και πέρα, θα πρέπει ο επενδυτής –ελπίζω να το έχει
κάνει, το ζήτησα και στην επιτροπή- να φέρει στο κράτος, στο
δηµόσιο, µε κάθε επιφύλαξη νοµίµων δικαιωµάτων του και εχεµύθειας, ένα επιχειρηµατικό πλάνο. Θα πρέπει να µας δείξει τι
σκέφτεται να κάνει. Διότι καλά είναι τα 40.500 που θα δώσει,
καλοί είναι οι κουλοχέρηδες που δίνουν, αλλά δεν µπαίνουν σε
λεπτοµέρειες αν θα πληρώσει, τι έξοδα αναλαµβάνει, τι υποχρεώσεις, τι δάνεια, τι εκκαθαρισµός θα γίνει ή οτιδήποτε άλλο.
Αυτά όµως πρέπει να τα έχει προβλέψει ένα επιχειρηµατικό
πλάνο τριετές, πενταετές, διετές.
Εµείς ως εισηγητές ή οι Κοινοβουλευτικοί µας Εκπρόσωποι
πρέπει να εξουσιοδοτηθούν από τα κόµµατα να πάρουν το πενταετές µε πλήρη εχεµύθεια και να δούµε τι σκέφτεται να κάνει
αυτός ο άνθρωπος που επενδύει, για να ξέρουµε πώς θα µπορούµε να τον ελέγξουµε από εδώ και πέρα. Διότι δεν πρέπει
πλέον το κράτος να είναι «µπάτε σκύλοι, αλέστε» και ο καθένας
να λέει ότι θα κάνει κάτι και να µην τον ελέγχει κανένας σε σχέση
µ’ αυτό που έχει υπογράψει, έχει δεσµευθεί τουλάχιστον συµβατικά σαν αντισυµβαλλόµενος να φέρει.
Επίσης, χρήζουν ελέγχου κάποια στιγµή οι διοικήσεις για τη
σώρευση χρεών και τη κακοδιαχείριση των τελευταίων δεκαπέντε ετών. Κάποιος συνάδελφος ανέφερε και τα αποτελέσµατα.
Είναι γνωστά. Άλλωστε είναι αναρτηµένα στο διαδίκτυο. Δεν είναι
η στιγµή να το κάνουµε, αλλά δεν είναι και η στιγµή να ψέξουµε
αυτήν την Κυβέρνηση διότι ξεκαθαρίζει ένα τοπίο, βάζει νόµους
και κανόνες. Καλώς έγινε η αποκρατικοποίηση. Η σύµβαση όµως
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χρήζει προσοχής. Αυτά που είπα και επεσήµανα εγώ, όπως και
άλλα που επεσήµαναν οι καλοί συνάδελφοι των άλλων κοµµάτων.
Δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο παρά να δώσω για τα Πρακτικά, να το έχουν όλοι, την επιστολή από τα πρακτικά του Δηµοτικού Συµβουλίου του Δήµου Μαρκοπούλου. Μας ήρθε κι εµάς
το µεσηµέρι. Να ενηµερωθούν όλοι οι συνάδελφοι.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής Δηµήτριος Καµµένος καταθέτει
για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο το οποίο βρίσκεται
στην στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Τι θέση παίρνετε σ’ αυτό; Η επιστολή
είναι γνωστή και έχει κατατεθεί. Ψηφίζετε;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Ψηφίζουµε.
Δηλαδή, κύριε Μπούρα µου –µε συγχωρείτε, κύριε Πρόεδρε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Παρακαλώ, παρακαλώ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Αν πω «δεν ψηφίζω», τι θα γίνει δηλαδή τώρα; Αν πω ότι δεν το ψηφίζω αυτό, να πω ότι δεν το ψηφίζω;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Πάνω -µε συγχωρείτε- σε αυτό το
θέµα, το άρθρο 2 που αναφέρεται, το θέµα του Μαρκοπούλου,
το ψηφίζετε; Ξεκαθαρίστε το.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Πρέπει να το διορθώσουµε. Εγώ
είπα και στον προϋπολογισµό….
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Παρακαλώ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Είναι ωραίο να γίνεται αυτή η συζήτηση για τους ψηφοφόρους σας.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Μα, τι να ενηµερωθούµε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Σας παρακαλώ,
κύριε Μπούρα.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Εγώ εδώ δεν κάνω για τους ψηφοφόρους κανενός τίποτα, ούτε των ΑΝΕΛ ούτε του κυρίου…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Σας παρακαλώ,
κύριε Μπούρα.
Συγγνώµη, κύριε Καµµένε. Με συγχωρείτε. Σας παρακαλώ, να
τηρούµε τον Κανονισµό. Αλίµονο αν ο κάθε Βουλευτής διακόπτει
τον οµιλητή και του υποβάλλει ερώτηση.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Έχετε δίκιο, κύριε Πρόεδρε, αλλά
µερικά πράγµατα προκαλούν.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Έχουν µια λογική οι ερωτήσεις,
αλλά είναι παράλογο το να θέλουµε µέχρι το να ρίξουµε µια Κυβέρνηση ή να καταπέσει µια ολόκληρη ιδιωτικοποίηση ή να πρέπει να πληρώσουµε ρήτρες ποινικές, να µην περάσει µε πλειοψηφία και να έρθει ο άλλος να µας πει «δώστε µου διακόσια εκατοµµύρια γιατί έχασα και τους κουλοχέρηδες», διότι πρέπει να
γίνει αυτό το θέµα. Τα ψηφίζουµε και είµαστε εδώ για να το ελέγξουµε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Άρα, δεν το ψηφίζετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Παρακαλώ, συνεχίστε την οµιλία σας.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Εγώ είπα ότι είµαστε εδώ για να
το ελέγξουµε. Πόσα είπα να ελέγξουµε; Τέσσερα πράγµατα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Σας παρακαλώ.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Το άρθρο 2 δεν έχει σχέση µε τη
σύµβαση.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Το άρθρο 2 δεν έχει σχέση µε τη
σύµβαση.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Έχει έµµεσα. Όταν έχει κάποιος
επιχειρηµατικό πλάνο, πρέπει να πούµε ότι µέσα στη χρήση που
προβλέπει τον επόµενο χρόνο, θα έχει βάλει κι επισφάλειες, θα
έχει βάλει κι έξοδα προς εκκαθαριστές, προς δικαστικές αποφάσεις, προς υπαλλήλους, προς ΙΚΑ, προς τράπεζες. Γι’ αυτό ζητώ
το σχέδιο του να δούµε το P&L, το profit and loss. Τι βάζει σαν
έσοδα, τι βάζει σαν έξοδα τον επόµενο χρόνο. Έχει σαν έξοδα
επισφάλειες να πληρώσει τον Δήµο Μαρκοπούλου ή οποιονδήποτε άλλον πιστωτή;
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ο κ. Αλεξιάδης,
Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών, έχει τον λόγο.
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Δεν ήθελα να καθυστερήσω
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και δεν ζήτησα τον λόγο για να καταθέσω µια νοµοτεχνική βελτίωση. Μπορώ να το κάνω τώρα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Βεβαίως.
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Από τον τίτλο του νοµοσχεδίου, απαλείφεται η φράση «κι

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

άλλες διατάξεις».
(Στο σηµείο αυτό ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών κ.
Τρύφων Αλεξιάδης καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα νοµοτεχνική βελτίωση η οποία έχει ως εξής:
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ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Δεν ήθελα να πάρω τον λόγο και να καθυστερήσω.
Θέλω να οµολογήσω από την αρχή ότι, όταν µου ανακοίνωσε
ο κ. Τσακαλώτος ότι θα είµαι στο νοµοσχέδιο αυτό για να τον αντικαταστήσω, επειδή έχει άλλη υποχρέωση -όπως ξέρετε σήµερα
έχουµε τις συναντήσεις µε τους θεσµούς- για τα συγκεκριµένα
θέµατα, δεν ένιωσα ενθουσιασµό διότι υπάρχουν πάρα πολλές
εργασίες και πάρα πολλές ευθύνες. Αλλά, όταν ήρθα εδώ και
άκουσα τις οµιλίες των εκπροσώπων της Αντιπολίτευσης, κατάλαβα ότι έκανα µεγάλο λάθος.
Με µεγάλη χαρά, λοιπόν και απόλαυση κατάλαβα ότι για κάποιους έχουν µείνει τα επιχειρήµατα στην προεκλογική περίοδο
και µάλλον δεν έχουν κάνει και αλλαγή και στις οµιλίες τους. Ό,τι
είπαν στον ν.4337 σαν επιχειρηµατολογία, έρχονται και το επαναλαµβάνουν και τώρα. Και όταν, πραγµατικά, ακούς κριτική από
στελέχη της Νέας Δηµοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ ή από το Ποτάµι
προς το ΣΥΡΙΖΑ για τέτοιου είδους θέµατα, γεµίζεις ικανοποίηση
γιατί καταλαβαίνεις πρώτα απ’ όλα το στρατηγικό έλλειµµά τους,
την αδυναµία διατύπωσης πολιτικής πρότασης και πολιτικής κριτικής.
Στην ουσία, καταγγέλλετε τον ελληνικό λαό γι’ αυτό που ψήφισε. Μα, αυτό το κάνατε και το ξανακάνατε, τρεις φορές µέσα
στο ’15, δεν πειστήκατε; Πρέπει να αλλάξετε στρατηγική. Να
βγαίνετε και να κατηγορείτε τον ΣΥΡΙΖΑ, την Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΑΝΕΛ για υπεύθυνη διακυβέρνηση; Εσείς που -πείτε το καθαράθέλετε να πέσει η Κυβέρνηση για να ξαναρθεί όλο αυτό το καθεστώς, όλη αυτή η διαπλοκή, όλη αυτή η φαυλότητα που µας
έφερε εδώ και αναγκαζόµαστε και κάνουµε όλα αυτά που κάνουµε;
ΧΡΙΣΤΟΣ ΔΗΜΑΣ: Ο κ. Βαρουφάκης, δηλαδή.
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Με το να κάθεστε εσείς και να κάνετε σε µας, σε ένα νοµοσχέδιο σαν αυτό, µαθήµατα θεωρίας περί αµαρτίας -νεότατος
είναι ο εισηγητής σας…
ΧΡΙΣΤΟΣ ΔΗΜΑΣ: Ο κ. Τσακαλώτος το ξεκίνησε.
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Νοµίζω ότι πρέπει να µάθετε µαθήµατα κοινοβουλευτικής
ηθικής και να µην διακόπτετε τον οµιλητή, διότι αν έχετε επιχειρήµατα, να τα διατυπώσετε εδώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κύριε, Δήµα, παρακαλώ όχι άλλο τα ίδια λόγια. Μην διακόπτετε τον οµιλητή,
πολύ περισσότερο τον Υπουργό.
Παρακαλώ!
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Όχι σε µας µαθήµατα κοινοβουλευτικής ηθικής!
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Σε ό,τι αφορά, λοιπόν, θέµατα να καταλογίζετε αµαρτίες
στον ΣΥΡΙΖΑ για ένα νοµοσχέδιο που έχει σχέση µε τα τυχερά
παιχνίδια, όπου έχετε γράψει από τα πιο µελανά σηµεία της ελληνικής πολιτικής ιστορίας, τι να αρχίσουµε να θυµόµαστε; Πώς
χωρίσατε τη διεύθυνση κρατικών λαχείων; Με ποιες διαδικασίες,
ποιους όρους και ποια τιµήµατα;
Τι κάνατε µε τον ΟΠΑΠ; Τι κάνατε µε όλη αυτήν την ιστορία
και έρχεστε τώρα να µας κουνήσετε εµάς το δάχτυλο;
Κάνετε κριτική στον ΣΥΡΙΖΑ για ασυνέπεια και µε µεγάλη χαρά
µου είδα ότι καταθέτετε συνεχώς Πρακτικά από αυτά που έκανε
ο ΣΥΡΙΖΑ προεκλογικά. Σε λίγο θα φέρετε να καταθέσετε στα
Πρακτικά όλα τα πρακτικά των εφορευτικών επιτροπών και τις
εκλογές που έγιναν µην τυχόν και πειστεί ο ελληνικός λαός ότι
έκανε λάθος και ψήφισε. Πάρτε το απόφαση. Τα είπατε αυτά
προεκλογικά, δεν πείσατε κανέναν. Τα είπατε στις προγραµµατικές, τα είπατε στον ν.4337.
Εγώ θα ζητήσω να εισηγηθούµε και άλλο νοµοσχέδιο για να
έχω τη χαρά να τα ακούω για να βλέπω το έλλειµα στρατηγικής.
Το καταλαβαίνω το γιατί, διότι νοιώθω µια αµηχανία πολιτικά να
αντιπαρατεθείτε σε αυτό που κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ.
Απλά τι λέτε; Δεν το κάνετε καλά. Δεν διαφωνείτε στην ουσία
της πολιτικής, διαφωνείτε στο πώς το υλοποιούµε. Εκεί όµως
είναι αυτά που µας είπατε για τα µαθήµατα διαπλοκής και τα µαθήµατα διακυβέρνησης. Δεν τα κάνουµε όπως εσείς. Εµείς προχωρούµε, αλλάζουµε, τροποποιούµε, δεν τα κάνουµε όπως ε-
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σείς. Δεν αφήνουµε πίσω µας ούτε γκρίζες ζώνες, ούτε απόνερα.
Για να κλείσουµε αυτό το θέµα ακούσαµε και µια κριτική ακόµα: Για παράδειγµα, τι θα γίνει µε τους εργαζόµενους; Μα, έχει
απαντηθεί. Και το ξαναπαντάµε. Έχει έρθει νόµος, ο 4326, άρθρο
16 του ’15 που απαντάει πλήρως στο τι θα γίνει µε τους εργαζόµενους και ξεκαθαρίζει και λέει αναλυτικότατα και εξηγήθηκε και
στην επιτροπή ως προς το τι είναι να γίνει για αυτά τα ζητήµατα.
Ας έρθουµε τώρα στην ουσία του νοµοσχεδίου χωρίς να φάω
βέβαια πάρα πολύ από το χρόνο σας. Με αυτό το νοµοσχέδιο κυρώνεται και αποκτά ισχύ νόµου η σύµβαση παραχώρησης για το
αµοιβαίο ιπποδροµιακό στοίχηµα και ρυθµίζονται θέµατα εκκαθάρισης της εταιρείας «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», η οποία είναι και ο σηµερινός φορέας του
δικαιώµατος αυτού.
Η συγκεκριµένη σύµβαση έχει, όπως ξέρετε, διάρκεια είκοσι
ετών, υπογράφτηκε στις 20-4-2015 µεταξύ ΤΑΙΠΕΔ και ανώνυµης
εταιρείας µε την επωνυµία «ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΕΣ Α.Ε.» θυγατρική της
«OPAP INVESTMENT LTD» που αναδείχθηκε πλειοδότρια στη
σχετική διαδικασία που διεξήγαγε το ΤΑΙΠΕΔ.
Το αντικείµενο του διαγωνισµού ορίζεται στην παράγραφο 7,
του άρθρου 13 του ν.4111/2013 και επί της ουσίας αφορά το µη
αποκλειστικό δικαίωµα διεξαγωγής ιπποδροµιών και το αποκλειστικό δικαίωµα διεξαγωγής αµοιβαίου ιπποδροµιακού στοιχήµατος. Η σχετική διαγωνιστική διαδικασία για την παραχώρηση των
ανωτέρω δικαιωµάτων ορίστηκε να διεξαχθεί από το ΤΑΙΠΕΔ
µετά από απόφαση Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων
και Αποκρατικοποιήσεων το 2013, έγινε ο απαιτούµενος διαγωνισµός και το ΤΑΙΠΕΔ προχώρησε στην κατακύρωσή του στην
εταιρεία «OPAP INVESTMENT LTD» έναντι συνολικού τιµήµατος
40.501.000 ευρώ.
Επιπλέον, πρέπει να αναφερθεί ότι ο ανάδοχος εξεδήλωσε την
επιθυµία του να µισθώσει τον ιππόδροµο και τις λοιπές αθλητικές
εγκαταστάσεις του ΟΔΙΕ στο Μαρκόπουλο, καθώς και µέρος του
κινητού εξοπλισµού της εταιρείας έναντι συνολικού ετήσιου µισθώµατος, περίπου, 2.500.000.
Σηµειώνεται ότι αµφότερες οι συµβάσεις παραχώρησης και µίσθωσης πριν την υπογραφή τους ελέγχθηκαν από το Ελεγκτικό
Συνέδριο, το οποίο και διαπίστωσε το σύννοµο της διαδικασίας.
Ως προς τα οικονοµικά και κοινωνικά οφέλη, τα οποία θα προκύψουν για το δηµόσιο από τις ανωτέρω συµβάσεις, αυτά αναµένεται να είναι πολλαπλά, έχουν αναφερθεί και δεν θέλω να φάω
καθόλου χρόνο σε αυτά τα ζητήµατα.
Θέλω να τονίσω, όµως, ότι αναµένεται ότι ο ιδιώτης µε την τεχνογνωσία που διαθέτει θα δώσει νέα πνοή στη δραστηριότητα
και θα συµβάλει στην ανάπτυξή της. Άλλωστε και η σχετική πρόβλεψη που υπάρχει στη σύµβαση παραχώρησης βάσει της
οποίας ο παραχωρησιούχος υποχρεώνεται να διεξάγει ελάχιστο
αριθµό ιπποδροµιών.
Παράλληλα µε την εκµίσθωση του ιπποδρόµου θα συντηρηθεί
η αξία ενός ιδιαίτερα σηµαντικού ακινήτου που είχε κατασκευαστεί στο πλαίσιο διεξαγωγής των Ολυµπιακών Αγώνων του 2004.
Μην ανοίξουµε, βέβαια, τώρα κουβέντα ως προς το τι έλεγαν
τότε για τους Ολυµπιακούς Αγώνες και τα ακίνητα κάποια κόµµατα και τι έλεγαν κάποιοι άλλοι. Αυτά ανήκουν στο παρελθόν,
παραγραφήκαν. Θα προκύψουν πολλαπλά οφέλη για την τοπική
κοινότητα η οποία να εξακολουθήσει να αποτελεί τον πόλο έλξης
των ιπποδροµιών σε εθνικό επίπεδο.
Ταυτόχρονα, εκτιµάται ότι θα διατηρηθούν θέσεις εργασίας,
ενώ η µελλοντική ανάπτυξη της δραστηριότητας από τον παραχωρησιούχο µε την αύξηση του αριθµού των δροµώνων ίππων
(ιπποδροµιακών αλόγων) και ακολούθως των διεξαγόµενων ιπποδροµιών θα οδηγήσει σε ανάπτυξη επιµέρους δραστηριοτήτων που σχετίζονται άµεσα ή έµµεσα µε το άθληµα.
Με την παράγραφο 11, επιδιώκεται να συµπληρωθεί η ήδη
υπάρχουσα ρύθµιση του άρθρου 13, παράγραφος 7, του ν.411/
2013, σύµφωνα µε την οποία προβλέπεται ότι στη σύµβαση παραχώρησης δεν εφαρµόζεται το άρθρο 479 του Αστικού Κώδικα,
έτσι ορίζεται σαφώς ότι ο παραχωρησιούχος δεν είναι διάδοχος
του ΟΔΙΕ για οποιαδήποτε σχέση έχει αυτό συνάψει, καθώς και
για οποιαδήποτε σχετική υποχρέωση ή δικαίωµα έχει τυχόν αναλάβει στο πλαίσιο της λειτουργίας του.
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Τέλος, θέλω να επισηµάνω κι άλλο ένα ζήτηµα, το οποίο ναι
µεν δεν ρυθµίζεται από το παρόν νοµοσχέδιο, αλλά έχει εξαιρετική σηµασία, καθώς αφορά το µέλλον του προσωπικού που απασχολείτο µέχρι σήµερα στον ΟΔΙΕ. Θέλουµε να αναφέρουµε ότι
ήδη -όπως είπα και πριν- από τον περασµένο Μάιο µε το ν.4326
έχει προβλεφθεί η δυνατότητα µετάταξης του κύριου όγκου των
εργαζοµένων σε άλλους φορείς του Υπουργείου Πολιτισµού. Με
τον τρόπο αυτό θα περιοριστούν στο ελάχιστο δυνατό οι όποιες
κοινωνικές επιπτώσεις από την εκκαθάριση του ΟΔΙΕ και θα διασφαλιστούν τα εργασιακά δικαιώµατα του προσωπικού.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής, κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ)
Τέλος, θέλω κλείνοντας για να µη σπαταλήσω όλο το χρόνο
σας, να απαντήσω στο θέµα τού γιατί η σύµβαση παραχώρησης
πρέπει να κυρωθεί µε νόµο. Η κύρωση των συµβάσεων παραχώρησης µε νόµο αποτελεί κοινή πρακτική. Μπορούµε να σας
πούµε τέτοιες συµβάσεις που έχουν κυρωθεί µε νόµο. Οχτώ συµβάσεις κατασκευής αυτοκινητοδρόµων, η σύµβαση ανάπτυξης
αεροδροµίου, η σύµβαση ΟΛΠ COSCO, καθώς και η σύµβαση
για την παραχώρηση των κρατικών λαχείων που παρουσιάζει σηµαντικές οµοιότητες µε την προκείµενη σύµβαση. Η ανάγκη της
κύρωσης µε νόµο έγκειται στο ότι οι συµβάσεις αυτές είναι µεικτού χαρακτήρα, καθώς ρυθµίζονται και θέµατα δηµοσίου δικαίου που µόνο µε νόµο ή µε ειδική νοµοθετική εξουσιοδότηση
θα µπορούσαν να ρυθµιστούν. Εξάλλου η λύση της υπογραφής
της σύµβασης από το δηµόσιο µε ειδική νοµοθετική εξουσιοδότηση δεν θα έδινε το ίδιο επίπεδο ασφάλειας δικαίου, µε αποτέλεσµα ενδεχοµένως οι υποψήφιοι επενδυτές να µην κάνουν
προσφορά ή να προσφέρουν χαµηλότερο τίµηµα.
Προσπαθήσαµε να δώσουµε τις απαντήσεις σε µια δύσκολη
µέρα σε κρίσιµα ζητήµατα. Επαναλαµβάνω ότι ο Υπουργός Οικονοµικών ήθελε να είναι εδώ, αλλά δεν υπήρχε δυνατότητα.
Όπως καταλαβαίνετε υπάρχει άλλη υποχρέωση. Καταλαβαίνω
και νιώθω απόλαυση από την κριτική που δεχόµαστε ως Κυβέρνηση από την Αντιπολίτευση γι’ αυτά τα ζητήµατα. Θέλω, όµως,
να επισηµάνω επιτέλους την ανάγκη αλλαγής αυτής της στρατηγικής. Επειδή µερικοί αναφέρθηκαν στις οµιλίες τους, δεν
ήθελα να πάρω το λόγο και να προσθέσω κάτι άλλο.
Στα ζητήµατα φορολογικής πολιτικής να σας θυµίσω τι συζητούσαµε πριν λίγες µέρες εδώ και τι επιχειρήµατα υπήρχαν; Για
παράδειγµα για τον ΕΝΦΙΑ, υπήρχε το επιχείρηµα ότι αυτή η Κυβέρνηση αυξάνει τον ΕΝΦΙΑ. Βγήκαν τα εκκαθαριστικά του
ΕΝΦΙΑ επιτέλους και δεν επιβεβαιώθηκαν κάποιοι που έλεγαν δεν
θα προλάβουµε, δεν είµαστε ικανοί ούτε γι’ αυτό και θα πάει 28η
Οκτωβρίου και ακόµα θα βγαίνουν εκκαθαριστικά. Ξεκίνησαν το
πρωί, έχουν ανέβει εκατοµµύρια εκκαθαριστικά ΕΝΦΙΑ και µπορεί πλέον ο πολίτης να καταλάβει αν αυτά που λέγατε εδώ…
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ: Εκκαθαριστικά βγήκαν, κύριε
Υπουργέ. Με την εισπραξιµότητα να δούµε τι θα γίνει.
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Θα δούµε και την εισπραξιµότητα, βεβαίως, κύριε Γιακουµάτε, γιατί εµάς µας ενδιαφέρει µε ρεαλισµό και ευαισθησία να
αντιµετωπίσουµε τα θέµατα.
Σε ό,τι αφορά, λοιπόν, τον ΕΝΦΙΑ ο πολίτης µπορεί να διαπιστώσει αν αυτό που ακούγαµε εδώ τόσες µέρες είναι αληθές ή
όχι, την παραπληροφόρηση δηλαδή ότι αυξάνουµε τον ΕΝΦΙΑ
και µπορεί να δει στα εκκαθαριστικά του ότι ο ΕΝΦΙΑ είναι ίδιος
µε την προηγούµενη χρονιά. Τελειώνουν τα ψέµατα. Με την ευκαιρία να πω και για άλλο ένα ψέµα που ακούγεται. Ακούστηκε
αυτές τις µέρες και υπήρχε στα site ότι τα ληξιπρόθεσµα του δηµοσίου έχουν ξεφύγει και ότι έχουµε µία έκρηξη των ληξιπροθέσµων του δηµοσίου στο www. minfin.gr το site του Υπουργείου
Οικονοµικών υπάρχει ο πίνακας που βγάλαµε σήµερα και εξηγούµε το τι γίνεται. Αν συγκρίνουµε, λοιπόν τους ίδιους µήνες
του ’14 µε τους ίδιους µήνες του ’15, δηλαδή µέχρι το Σεπτέµβρη, θα δούµε ότι το ’14 είχαµε 7.692.000.000 ενώ το ’15 έχουµε
7.017.000.000. Πάµε πολύ καλύτερα στα ληξιπρόθεσµα το 2015
από το 2014, παρότι λόγω των capital controls δεν µπορούµε να
πάρουµε µέτρα αναγκαστικά είσπραξης που είχαµε τη δυνατότητα το 2015, αλλά αυτό αποδεικνύει ότι η καταστροφολογία, η
τροµολαγνεία ότι δεν πληρώνει ο κόσµος, ότι όλα πάνε κατά δι-
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αόλου, ότι δεν µπορεί να γίνει τίποτα, είναι ψέµατα.
Πάρτε το, λοιπόν, απόφαση, αυτή η κριτική που κάνετε και
αυτή η αντιπολίτευση στο µόνο που κάνει καλό είναι στην Κυβέρνηση.
Ευχαριστούµε πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ο κ. Ανδρέας Λοβέρδος έχει τον λόγο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα πάρω τον χρόνο
µου.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Έχουµε µπει στη διαδικασία;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Έκανα αυτήν την επιλογή, κύριε συνάδελφε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, όταν η πλειοψηφία της περασµένης περιόδου της Βουλής έφερε στο Σώµα την πρώτη πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου της Κυβέρνησης Τσίπρα, παίρνοντας
τον λόγο ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος τότε, είχα πει, θυµίζοντας µια φράση του Αλέκου Αλαβάνου, «καλώς τα παιδιά».
Τώρα που έρχεται να κυρωθεί µε νόµο η πρώτη ιδιωτικοποίηση,
θέλω να επαναλάβω αυτή τη φράση του Αλέκου Αλαβάνου. «Καλώς τα παιδιά».
Και επειδή αναλώσατε πάνω από το µισό του χρόνου σας,
κύριε Υπουργέ, κάνοντας κριτική στην κριτική που σας ασκεί η
Αντιπολίτευση, το πρώτο που πρέπει να σας πω είναι ότι πρέπει
να συνηθίσετε στην κριτική, διότι η Κυβέρνηση έχει αντίπαλο τα
γεγονότα, δεν έχει την αντιπολίτευση. Και να ακούτε τα επιχειρήµατα, διότι πολλά από αυτά είναι βιωµένα επιχειρήµατα, δεν
είναι ασκήσεις λόγου.
Σας θύµισε ο κ. Θεοχάρης τι λέγατε εδώ, ως αντιπολίτευση,
για κάθε σύµβαση που το δηµόσιο ήθελε να συνάψει. Είχατε αδυναµία διάκρισης ανάµεσα στις ιδιωτικοποιήσεις και στις συµβάσεις παραχώρησης. Πλήρη αδυναµία. Τα αποκαλούσατε όλα
ξεπούληµα. Ήσασταν αντίθετοι σε όλα και τώρα τα µασάτε όλα.
Όλα!
Και γίνεστε και διαπρύσιοι κήρυκες πολιτικών τις οποίες είχατε
καταγγείλει και τις κυβερνήσεις που τις προωθούσαν τις είχατε
καταγγείλει ως προδοτικές, µειοδοτικές, ότι ξεπουλούν το δηµόσιο πλούτο. Αυτά λέγατε.
Επειδή δεν ήσασταν εσείς προσωπικά εδώ, διότι είστε εξωκοινοβουλευτικός Υπουργός; Τα έλεγαν οι Βουλευτές σας, ως Βουλευτές της Μείζονος Αντιπολίτευσης. Τα έλεγαν οι Βουλευτές
της κυβερνητικής συµπολίτευσης επί επτά ολόκληρους µήνες,
µέχρι να χαράξει εκείνη η µέρα της 14ης Αυγούστου, του τρίτου
µνηµονίου. Όπου εκεί αλλάξατε. Αλλάξατε πλήρως. Κι έρχεστε
εδώ τώρα να µας κάνετε κριτική για την κριτική που σας ασκούµε, που εδράζεται, πάντως, στην αλλαγή προσώπου που έχετε
εµφανίσει.
Κύριοι συνάδελφοι της πλειοψηφίας, πόσο θα ήθελα να ήξερα,
από ανθρώπινη ειλικρινή περιέργεια, πώς νοιώθετε µέσα σας.
Πώς νοιώθετε µέσα σας τώρα που ψηφίζετε ιδιωτικοποιήσεις, σε
σχέση µε αυτά που λέγατε; Νοιώθετε καλά; Πατάτε γερά ή αµφιβάλλετε γι’ αυτά που κάνετε; Και δεν µε νοιάζει το πολιτικό. Το
πολιτικό είναι πολιτικό. Εξωραΐζεται µε επιχειρήµατα, µε τα λόγια. Μέσα σας, πώς αισθάνεσθε, όταν ήσασταν πρωτοπόροι, όχι
µόνο καταγγελιών και διαµαρτυριών, αλλά και πράξεων βίας,
εναντίον των κυβερνήσεων που έλεγαν κάτι από αυτά τα οποία
σήµερα θέλετε να κάνετε;
Και δεν µας αφήνετε και ν’ αγιάσουµε. Σήµερα εδώ και χθες
στην επιτροπή µε τον κ. Τσακαλώτο, ήµασταν υποδειγµατική Αντιπολίτευση, υπό την έννοια ότι και κριτική κάνουµε, αλλά και την
Κυβέρνηση θέλουµε να διευκολύνουµε στις ηµεροµηνίες τις
ασφυκτικές που ενίοτε έχει. Δεν κάνουµε πλιάτσικο εµείς εδώ,
κύριε Υπουργέ. Είµαστε σοβαροί -καµµία σχέση µε εσάς- ως κόµµατα της Αντιπολίτευσης. Αλλά δεν µας αφήνετε και ν’ αγιάσουµε.
Σήµερα εµείς συµφωνούµε. Κάλυψε το θέµα ο κ. Κωνσταντόπουλος, ο εισηγητής της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚΔΗΜΑΡ και δεν έχω πολλά να προσθέσω. Έχει ενώσει, όµως, τη
φωνή του το δικό µας κόµµα και µε τις φωνές άλλων κοµµάτων
της Εθνικής Αντιπροσωπείας που σας λένε να δείτε θέµατα του
άρθρου 2. Εν πάση περιπτώσει, όµως, το θέµα το κάλυψε ο συ-
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νάδελφός µου. Δεν θέλω να µείνω περισσότερο.
Θα µπορούσαµε, κύριε Υπουργέ, να λήξουµε αυτήν τη συζήτηση δηλώνοντας τη συµφωνία µας και σε πολιτικό επίπεδο και
τον λόγο έχω εγώ ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος. Είναι, όµως, η µέρα, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, που ακούσαµε τον κ.
Φίλη, να χαρακτηρίζει πενταροδεκάρες τις αυξήσεις του ΦΠΑ
στην ιδιωτική εκπαίδευση, το 13%, όταν τα ίδια τα σχολεία προσδιορίζουν το σχετικό κόστος για το δηµοτικό, για το γυµνάσιο και
για το λύκειο, σε εκατοντάδες ευρώ για κάθε φαµίλια, για κάθε
παιδί.
Και σηµειώστε, κύριοι συνάδελφοι, όχι για τα µεγάλα ιδιωτικά
σχολεία, που έχουν ιδρυµατική ή άλλη µορφή και άρα φεύγουν
έξω από τη συγκεκριµένη ρύθµιση, που ακόµα δεν είναι ρύθµιση.
Η ρύθµιση που ισχύει είναι το 23%. Το 13% και το 6% δεν έχουν
νοµοθετηθεί.
Εν πάση περιπτώσει, είναι περίπου 500 µε 600 ευρώ για τα παιδιά του δηµοτικού, κοντά στα 700 µε 800 ευρώ ή ακόµα και 900
ευρώ για γυµνάσιο και λύκειο. Αυτά είναι πενταροδεκάρες; Από
ποια θέση κοινωνική µιλάει έτσι ο Υπουργός Παιδείας και πώς
προσβάλλει τα παιδιά µιας µεσαίας τάξης που σπουδάζουν εκεί
απαλλάσσοντας το δηµόσιο από τη δική τους συµµετοχή στη δαπάνη; Το δηµόσιο δεν ξοδεύει γι’ αυτά τα παιδιά ούτε για βιβλία,
ούτε για οποιοδήποτε άλλο µέσο που συνεπάγεται δαπάνη. Προσβάλλετε αυτές τις οικογένειες; Είναι φοβερό!
Είναι σωστός ο Υπουργός που κάνει αυτήν την κριτική στην
κριτική; Και είναι σωστός ο εξαιρετικός συνάδελφός µας κ. Σεβαστάκης όταν λέει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πλήττεται, δεν έχει πολιτικό
κόστος απ’ αυτό το µέτρο διότι οι ψηφοφόροι του δεν ανήκουν
σε αυτούς που έχουν παιδιά στα ιδιωτικά σχολεία; Είναι επιχειρήµατα αυτά;
Να τα συνδυάσω και µε τον κ. Κατρούγκαλο; Η κ. Χριστοφιλοπούλου, εγώ και ο κ. Γρηγοράκος, συνάδελφοι –και θέλουµε
το κάνετε και εσείς, ο κ. Βρούτσης δεν ξέρω τι θα πει γι’ αυτό
που έχει πονέσει τα θέµατα της ασφάλισης- τον καλέσαµε να
έρθει στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής. Τι είναι
αυτά που λέει; Θα περικόψει τις επικουρικές συντάξεις, ενσωµατώνοντας τις επικουρικές στην κύρια σύνταξη;
Φαντάζεστε, συνάδελφοι της Πλειοψηφίας, να το είχα πει εγώ
αυτό ως Υπουργός Εργασίας; Όχι να το είχα κάνει, να το είχα
πει! Η φράση του κ. Τσίπρα, νυν Πρωθυπουργού, «Δεν θα σας
αφήνουµε να βγαίνετε από τα σπίτια σας», θα είχε γίνει, «Δεν θα
σας αφήνουµε να πηγαίνετε στα σπίτια σας». Θα µε είχατε εκτελέσει.
Είναι, λοιπόν, ο Βαρουφάκης νούµερο 2, γιατί έναν αριθµό δεν
έχει δώσει. Και η Επιτροπή Σοφών µια εβδοµάδα δούλεψε. Στον
αέρα είναι αυτά. Δεν ξέρουµε τι απ’ αυτά θα γίνει. Και βγαίνει
έτσι, τα λέει, γελάει κιόλας και κάνει και τον έξυπνο! Είναι ο Βαρουφάκης νούµερο 2! Αυτά που λέει, όµως, είναι λόγια σφαγέως,
όχι Υπουργού. Και αυτό είναι στη σηµερινή µέρα. Το ασφαλιστικό
το συζητάνε παντού. Δεν έχει ακουστεί ακόµα τίποτα στη Βουλή.
Τι λέµε; Και, κύριε Υπουργέ, να του τα πείτε. Σήµερα καταθέσαµε το σχετικό αίτηµα. Να έρθει να τα πει και σε εµάς, στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων. Κατ’ αρχάς, να τα πει στο κόµµα
του, στους Ανεξάρτητους Έλληνες, δηλαδή στη Συµπολίτευση.
Να τα πει, όµως, και στα άλλα κόµµατα της Εθνικής Αντιπροσωπείας, στα έξι κόµµατα της Αντιπολίτευσης. Για να δούµε, εκεί
που ξέρουµε τι είναι αυτά που λέει, πώς θα βγάλει πέρα τη συζήτηση; Βγαίνει στα κανάλια και τα λέει αυτά; Είναι ανεκδιήγητος
και δεν θέλω να προχωρήσω σε περαιτέρω χαρακτηρισµούς.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, µιας και είναι εδώ ο Υπουργός
κ. Αλεξιάδης, που σέβεται την Εθνική Αντιπροσωπεία, µήπως
πρέπει να τη σεβαστεί λίγο παραπάνω, δίνοντάς µας στοιχεία τα έχουµε ζητήσει- για τις εκατό δόσεις; Σας άκουσα που µιλήσατε για προστασία προσωπικών δεδοµένων. Είµαι νοµικός και
τα σέβοµαι αυτά. Δώστε µας, όµως, µια εικόνα. Μην µας δώσετε
ονόµατα. Όχι αυτά που µπήκαν στη ρύθµιση, αλλά βάσει της
πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου.
Θυµάστε, συνάδελφοι, ότι ψηφίσαµε τη ρύθµιση των εκατό δόσεων. Είπαµε ότι την ψηφίζουµε και δεν την ξεψηφίζουµε. Γι’
αυτό δεν στηρίξαµε τις τροποποιήσεις που κάνατε, οι οποίες
έδωσαν τροµακτική διακριτική ευχέρεια στους εφόρους. Και
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αυτό έχει πολλές αναγνώσεις, κύριε Υπουργέ. Δεν το ψηφίσαµε,
λοιπόν αυτό. Δεν σας ρωτάµε γι’ αυτό. Απλός κόσµος µπήκε εκεί.
Σας ρωτάµε για την πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου µιας Κυριακής. Και ήµασταν η πρώτη Κοινοβουλευτική Οµάδα που είχαµε κάνει τότε την ερώτηση. Σας έκαναν και άλλοι συνάδελφοι.
Θα µας δώσετε µια εικόνα. Είστε υποχρεωµένος να µας δώσετε
µια εικόνα. Δεν θέλουµε τα ονόµατα. Θα καταλάβουµε. Θέλουµε
µια εικόνα των ρυθµίσεων που έγιναν και των επιχειρήσεων που
µπήκαν στις ρυθµίσεις εκείνες –επαναλαµβάνω- της πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, υπάρχει τροµακτικό ζήτηµα πολιτικής συνοχής ανάµεσα στο χθες και στο σήµερα και τροµακτικό ζήτηµα δεξιότητας σε ό,τι αφορά τα θέµατα που χειρίζεστε.
Τι κάνετε για να βγείτε από τη δυσκολία; Σώζει την εικόνα της
Κυβέρνησης εδώ και εκεί κανένας Υπουργός που ξέρει -όπως ο
κ. Αλεξιάδης που ξέρει το αντικείµενό του- αλλά τι γίνεται µε όλα
τα υπόλοιπα προβλήµατα που δηµιουργούνται στον κόσµο;
Σήµερα το πρωί άκουσα έναν κύριο που ασχολείται µε τα γηροκοµεία, ο οποίος έλεγε για την πρόσθετη δαπάνη -περίπου 100
ευρώ- που υπάρχει σε αυτά ανά ηλικιωµένο άνθρωπο.
Απέναντι σε αυτά, βγάζετε µπροστά ένα επιχείρηµα: Ότι είστε
έντιµοι και ότι το άλλο πολιτικό σύστηµα δεν είναι, είναι διεφθαρµένο.
Κορωνίδα αυτής της επικοινωνιακής πολιτικής, συνάδελφοι,
είναι το σχέδιο για τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης που συζητείται
παράλληλα, τώρα, σε δύο Διαρκείς Επιτροπές της Βουλής και
έρχεται αύριο 1 η ώρα το µεσηµέρι στην Ολοµέλεια, ένα σχέδιο
νόµου που -όπως το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης είπεαπευθύνεται στα πράγµατα του 1995 και όχι στο 2015 προς 2016
και που καθιστά τον Υπουργό Επικρατείας, µε τις αρµοδιότητες
που του δίνει, τον άνθρωπο ο οποίος θα χορέψει το νέο χορό της
διαπλοκής στο χώρο των media.
Εάν δεν κάνετε τις αλλαγές που σας υποδεικνύουµε όλα τα
κόµµατα σχεδόν στη Διαρκή Επιτροπή, δεν υπάρχει συναίνεση
και ψήφος στήριξης. Έχετε το περιθώριο µιας βραδιάς ακόµη να
κάνετε τις αλλαγές που θα σας βγάζουν έξω απ’ αυτόν το χορό
ενός σταλινικού µορφώµατος που θέλει να κάνει κουµάντο στην
επικοινωνία για να σώσει τα πολιτικά προβλήµατα που έχει στη
σχέση του µε τον κόσµο.
Κλείνοντας, κυρίες και κύριοι, θέλω να αναφέρω τα εξής: Τα
είπε ο κ. Κωνσταντόπουλος. Ψηφίζουµε. Ζητάµε επιµόνως µία ή
δύο αλλαγές.
Συνάδελφοι της Νέας Δηµοκρατίας, είπατε για τροπολογία,
αλλά δεν τη φέρατε. Τη φέρατε;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Τη φέραµε από εχθές.
ΧΡΙΣΤΟΣ ΔΗΜΑΣ: Έχει κατατεθεί.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Ωραία. Τι είπε ο Υπουργός γι’ αυτήν;
ΧΡΙΣΤΟΣ ΔΗΜΑΣ: Δεν απάντησε.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Υπάρχει ανοικτό θέµα.
Ωραία και πειστικά είπατε και εξηγήσατε, για εµένα που είµαι
νοµικός, για πρώτη φορά µετά από δύο ηµέρες γιατί χρειάζεται
η κύρωση. Και ήταν άρτια τα επιχειρήµατα. Μπορεί να υπάρχουν
επιφυλάξεις, αλλά πάντως δώσατε µια σαφή εξήγηση. Δώστε
στην Εθνική Αντιπροσωπεία και την άποψή σας για την τροπολογία που έχει κατατεθεί. Αν µπορείτε, κάντε δεκτό το κοµµάτι της.
Σας έδωσε ο κ. Κωνσταντόπουλος και από τη δική µας πλευρά
το νήµα για µια τέτοια δική σας παρέµβαση. Περιµένουµε το
αποτέλεσµά της.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα απ’ την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Τον λόγο έχει ο κ. Παναγιώταρος.
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Κύριε Πρόεδρε, ζητώ τον λόγο για ένα λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Τον λόγο έχει ο κύριος Υπουργός για ένα λεπτό µέχρι να έρθει στο Βήµα ο κ. Παναγιώταρος.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Παρακαλώ, όσο θέλει ο κύριος Υπουργός.
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµι-
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κών): Για να µην ξαναπασχολήσει το Κοινοβούλιο το ζήτηµα µε
τις εκατό δόσεις, και αφού συµφωνήσαµε όλοι ότι δεν µπορούµε
να δώσουµε προσωπικά δεδοµένα µέχρι να αλλάξουµε το θέµα
του φορολογικού απορρήτου κάποια στιγµή σε αυτήν τη χώρα,
εγώ δεσµεύοµαι ότι άµεσα θα κοινοποιήσω τον πίνακα µε όποιους έχουν υπαχθεί στη ρύθµιση –όχι τα ονόµατά τους, αλλά τον
αριθµό- µε χρέη πάνω από ένα εκατοµµύριο ευρώ. Θα το κάνω
αυτό, παρότι οι δικές µου εκκλήσεις τέσσερις ηµέρες στο Κοινοβούλιο να ακούσω τι έγινε µε τη λίστα Λαγκάρντ το 2010-2012
και τι έγινε το 2013-2014, δεν απαντήθηκαν µέχρι σήµερα.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Και για το 2015 να µας πείτε.
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Για το 2015 έφερα τον πίνακα.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Φέρατε τον πίνακα που δεν είναι καλοί
οι αριθµοί για εσάς.
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Τα είπαµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ορίστε, κύριε Παναγιώταρε, έχετε τον λόγο.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Σήµερα οµιλούµε για να κυρώσουµε µε νόµο την παραχώρηση
του αποκλειστικού δικαιώµατος διοργάνωσης και διεξαγωγής
αµοιβαίου στοιχήµατος επί ιπποδροµιών στην Ελλάδα για περίοδο είκοσι ετών.
Βέβαια, πριν πω και εγώ δύο πράγµατα για το συγκεκριµένο
νοµοσχέδιο, θα ήθελα να σχολιάσω τα όσα είπε ο κύριος Υπουργός αναφερόµενος κυρίως προς την Αξιωµατική Αντιπολίτευση.
Μίλησε ο κύριος Υπουργός για στρατηγικό έλλειµµα που έχει
η Αξιωµατική Αντιπολίτευση και έλλειψη πρότασης. Πολύ σωστό.
Όµως, το να λέει ο Υπουργός της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ,
που µέχρι πριν από λίγους µήνες ήταν µπροστά, στο ταµπούρι,
κατά των ιδιωτικοποιήσεων, ότι έχει στρατηγικό έλλειµµα η Αξιωµατική Αντιπολίτευση και γενικότερα η Αντιπολίτευση, όλοι όσοι
έχουµε µία αντίθετη άποψη, µάλλον ακούγεται ως κωµικό. Και
αυτό συµβαίνει τη στιγµή που εφαρµόζετε, και µάλιστα µε πολύ
µεγαλύτερη θέρµη, µνηµονιακά µέτρα από το τρίτο µνηµόνιο που
ψήφισαν όλοι -και ο ΣΥΡΙΖΑ και οι Ανεξάρτητοι Έλληνες και η
Νέα Δηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και το Ποτάµι- πλην της Χρυσής
Αυγής που παραµένει σταθερά η µοναδική αντιµνηµονιακή δύναµη. Όσο για το Κοµουνιστικό Κόµµα, για τους δικούς του λόγους είπε το «όχι» του.
Είπατε ότι δεν έχει κανένας δικαίωµα να οµιλεί γι’ αυτά τα φοβερά και τροµερά µέτρα, τα οποία φέρνετε εις βάρος όλων των
Ελλήνων πολιτών ανεξαιρέτως, από τον πιο πλούσιο µέχρι τον
πιο φτωχό. Γιατί όπως βλέπουµε τα περισσότερα µέτρα τα οποία
φέρνετε είναι οριζόντια, δεν ξεχωρίζουν αν κάποιος έχει τη φοροδοτική ικανότητα ή όχι γι’ αυτά τα µέτρα. Όπως επίσης, δεν
εξετάζετε τίποτε άλλο και λέτε «µας ψήφισαν».
Αυτό δεν σας τιµά καθόλου, κύριε Υπουργέ. Δεν τιµά καθόλου
την Κυβέρνησή σας, δεν τιµά τον Πρωθυπουργό σας, δεν τιµά
κανέναν, από εκείνους οι οποίοι µέχρι και την 5η Ιουλίου το βράδυ
έλεγαν τα ακριβώς αντίθετα. Και µετά παραδοθήκατε, σηκώσατε
λευκή σηµαία –συνθηκολόγηση άνευ όρων- και κάνετε ό,τι ακριβώς σας λένε οι δανειστές. Κάνετε ό,τι ακριβώς ξορκίζατε µέχρι
την 5η Ιουλίου.
Κατηγορήσατε, επίσης, τη Νέα Δηµοκρατία ότι θέλει να σας
ρίξει για να γίνει κυβέρνηση. Μα, τα ίδια ακριβώς πιστεύετε και
τα ίδια ακριβώς πράττετε. Και αν η Νέα Δηµοκρατία για λόγους
πολιτικής τακτικής, βλέποντας τη µεγάλη ήττα που έπαθε στις
εκλογές πριν από λίγες ηµέρες, έχει αλλάξει µερικώς την τακτική
της, αυτό δεν σηµαίνει ότι έχει αλλάξει και τη νοοτροπία και τη
σκέψη της.
Αναφερθήκατε κάποια στιγµή στο κτήριο του ιπποδρόµου,
αλλά και σε άλλα κτήρια και είπατε να µην ανοίξουµε συζήτηση
για το 2004, προφανώς για τα ακίνητα των Ολυµπιακών Αγώνων
και άλλα. Ε, λοιπόν, ας ανοίξουµε τη συζήτηση και ας πούµε και
κάνα δύο πραγµατάκια για το τι συνέβη µε τον ΟΔΙΕ.
Μέχρι και πριν τους Ολυµπιακούς Αγώνες ο ΟΔΙΕ βρισκόταν
αλλού, ήταν στο Φάληρο -όλοι το γνώριζαν αυτό- ήταν ιδιαιτέρως
κερδοφόρος και µάλιστα όλοι όσοι εµπλέκονταν µε τον ΟΔΙΕ είτε
ήταν οι παίκτες είτε ήταν οι κάτοχοι είτε ήταν ιδιοκτήτες αλόγων,
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είχαν ζητήσει να µη γίνει µεταφορά του ΟΔΙΕ στο Μαρκόπουλο
για πάρα πολλούς λόγους. Ζήτησαν οι ίδιοι να το αγοράσουν µε
δικά τους χρήµατα, να το αναβαθµίσουν, είχαν ένα φοβερό σχέδιο, το οποίο φυσικά δεν εισακούστηκε και έγινε ένα από τα
Ολυµπιακά Ακίνητα, αυτό στο Μαρκόπουλο, ο νέος ιππόδροµος.
Μία κακοτεχνία υπερκοστολογηµένη, υπερτιµολογηµένη, µε
πάρα πολλές ατέλειες. Για χρόνια αφ’ ότου κατασκευάστηκε ο
ιππόδροµος, ο στίβος είχε σοβαρότατα προβλήµατα. Τα άλογα
τραυµατίζονταν θανάσιµα και κανείς δεν έκανε τίποτα γι’ αυτό.
Για να καταλάβετε την αδιαφορία και τα λάθη του κράτους –
σκόπιµα ενδεχοµένως, διότι η ιδιωτικοποίηση απ’ ό,τι φαίνεται
ήταν ο κοινός παρονοµαστής όλων όσων επιβουλεύονταν τα φιλέτα και τις κερδοφόρες επιχειρήσεις του δηµοσίου- δεν υπήρχε
καν λεωφορειακή γραµµή, για να µπορέσει να πάει κάποιος παίκτης από την Αθήνα στο Μαρκόπουλο. Και περίµεναν µετά να
έχει έσοδα, θεατές και οτιδήποτε άλλο.
Για να µη µιλήσουµε για κάποιες απίστευτες συµβάσεις, άκρως ζηµιογόνες που φυσικά κανείς δεν ευθυνόταν γι’ αυτές και
κανείς δεν πλήρωσε γι’ αυτές -όπως κυνοδροµίες εξωτερικού,
όπου πήγαινε άπατο το στοίχηµα- αλλά υπήρχαν οι ρήτρες και
πλήρωνε ο ΟΔΙΕ. Και φυσικά κανείς δεν τιµωρήθηκε γι’ αυτό το
ζήτηµα.
Αλλά και σε άλλες περιπτώσεις, όπως στον ΟΛΠ, µία ιδιαιτέρως κερδοφόρα επιχείρηση, µία επιχείρηση µε προοπτική. Όλοι
γνώριζαν τη σηµασία του λιµανιού του Πειραιά στο γεωπολιτικό
παιχνίδι, το σηµείο στο οποίο βρίσκεται, την εξέλιξη που συνέβαινε και συµβαίνει στην Κίνα, στην Ινδία και αλλού, όπου το πιο
κοντινό λιµάνι είναι αυτό του Πειραιά από το οποίο µπορούν
άµεσα να πηγαίνουν τα προϊόντα στην Κεντρική, στη Βόρεια Ευρώπη και αλλού. Και τεχνηέντως, σκοπίµως και πάντοτε βέβαια
µε την αρωγή των συνδικαλιστών και των εργατοπατέρων, οι
οποίοι έκαναν τραγικά λάθη και στον ΟΛΠ, ζηµίωναν τον οργανισµό. Παρ’ όλα αυτά, ο οργανισµός είχε έσοδα, αν και δεν είχε
σωστή διοίκηση. Αλλά πώς να έχει, όταν το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δηµοκρατία κυβερνούσαν για σαράντα χρόνια αυτόν τον τόπο ανελλιπώς και τώρα κυβερνάει το νέο ΠΑΣΟΚ; Τραγικά λάθη και
φυσικά όλοι πάντοτε ατιµώρητοι.
Μίλησε ο κύριος Υπουργός για ρεαλισµό και ευαισθησία και
ακούγεται πολύ έτσι ειρωνικό, µε το µνηµόνιο 3 που ψηφίσατε
και µε το προσχέδιο του προϋπολογισµού 2016. Με τα προαπαιτούµενα µιλάτε για ρεαλισµό και ευαισθησία; Δεν υπάρχει κανενός είδους έλεος για κανέναν! Πεθαίνουν οι Έλληνες πολίτες στα
νοσοκοµεία, στους δρόµους, οπουδήποτε. Αυτοκτονούν! Και
ξαφνικά, ως διά µαγείας, έπαψε να ακούγεται από την ατζέντα
του ΣΥΡΙΖΑ το ζήτηµα των αυτοκτονιών που συνεχίζονται καθηµερινά.
Σήµερα είχαµε ένα τραγικό περιστατικό στο Χαλάνδρι -κάποιοι
θα το ακούσατε- όπου κάποιος επαγγελµατίας, στον οποίο ο
δήµος έβαλε πρόστιµο 8.500 ευρώ επειδή έβγαλε τρία τραπεζάκια παραπάνω, λούστηκε µε βενζίνη, πήγε να καεί και τον έσωσαν
την τελευταία στιγµή. Αλλά λέξη φυσικά ο ΣΥΡΙΖΑ, διότι µιλάµε
για ρεαλισµό και ευαισθησία! Δεν µπορούµε να αναφερόµαστε
σε τέτοια ταπεινά περιστατικά, τα οποία είναι υποτιµητικά για τα
σχέδια των δανειστών, που τόσο όµορφα υλοποιείτε!
Είπατε -και είναι απίστευτο για µία Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, όχι
για έναν εφοριακό, όπως είστε εσείς, κύριε Υπουργέ- ότι πάτε
καλύτερα στα ληξιπρόθεσµα. Τα νούµερα άλλα δείχνουν, ότι οι
ληξιπρόθεσµες οφειλές των ιδιωτών προς το κράτος διογκώνονται. Έχουν προσεγγίσει τα 100 δισεκατοµµύρια ευρώ. Και είπατε
ένα νούµερο, το οποίο δεν έχουµε κανένα λόγο να το αµφισβητήσουµε, προφανώς, όµως, γιατί χρόνο µε το χρόνο βάζετε τόσο
περισσότερους φόρους, στραγγίζετε όσο το δυνατόν περισσότερο τους Έλληνες πολίτες, όπου ενδεχοµένως και να είναι λογικό να υπάρχει µία αύξηση στη φοροδοτική ικανότητα. Τους
έχετε πάρει τα πάντα. Φορολογείτε τα πάντα. Ε, κάποιοι πληρώνουν. Όµως, αν βάλετε σε πραγµατικά νούµερα τι θα έπρεπε να
πληρώσουν και τι πληρώνουν, µάλλον οικτρή αποτυχία! Οικτρή
αποτυχία σε όλα!
Επανέρχοµαι σε αυτό που είπατε, ότι σας ψήφισαν. Πολλοί
σας ψήφισαν, σας έδωσαν µία δεύτερη ευκαιρία. Βέβαια, όχι
τόσοι πολλοί όσοι νοµίζετε. Η αποχή προσέγγισε το 50%, οι πε-
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ρισσότεροι εκ των οποίων ήταν απογοητευµένοι από την κωλοτούµπα που κάνατε, γιατί άλλα τους λέγατε και είχαν ποντάρει
πολλά σε αυτό.
Το 62% του ελληνικού λαού είπε «όχι» στο δηµοψήφισµα, είπε
«όχι» σε νέα µνηµόνια, είπε «όχι» στην τρόικα, είπε «όχι» στους
δανειστές και ότι «ναι, θα παλέψουµε, θα αγωνιστούµε, θα κοντραριστούµε µαζί τους και ό,τι ήθελε προκύψει». Ήταν, λοιπόν,
έτοιµοι για όλα. Και σε ένα βράδυ τα ανατρέψατε όλα αυτά και
απογοητεύσατε τους περισσότερους. Και ξέρετε τι λένε οι περισσότεροι: «Άι σιχτίρ, είστε όλοι ίδιοι». Αυτό λένε. Άρα, δεν σας
τιµά να λέτε ότι σας ψήφισαν. Δεν σας ψήφισε κανένας! Λιγότεροι σας ψήφισαν και εσάς και όλους! Και η µπάλα, δυστυχώς,
παίρνει όλη την κοινωνία. Και σου λένε, «Όλοι ίδιοι είναι, τι να
πάω να ψηφίσω, δεν πρόκειται να αλλάξει κανένας τίποτα».
Αυτό το οποίο καταφέρατε ήταν τραγικό, δραµατικό και δεν
δικαιούστε να το λέτε και να λέτε «µας ψήφισαν». Και φυσικά, αν
και όποτε γίνουν εκλογές, δεν νοµίζω ότι θα περιµένετε ψήφο
µετά από αυτά τα µέτρα. Και τώρα καταλαβαίνουµε γιατί τόσο
εσπευσµένα –αν και ήταν γνωστό πάνω-κάτω- θέλατε να κάνετε
εκλογές. Πριν έρθουν τα ραβασάκια του ΕΝΦΙΑ, πριν έρθει το
ένα, πριν έρθει το άλλο, πριν έρθουν όλα αυτά µαζεµένα. Τέτοιο
τσουνάµι, τέτοιος καταιγισµός φόρων, παράλογων φόρων, δεν
έχει ξαναγίνει. Ούτε επί Τουρκοκρατίας δεν είχαν διανοηθεί οι
Τούρκοι και οι Εβραίοι εισπράκτορές τους να εφαρµόσουν αυτά,
τέτοιους φόρους. Εφαρµόζετε εις το δεκαπλούν, εις το εικοσαπλούν αυτά τα οποία εφαρµόζονταν στα χρόνια της Τουρκοκρατίας. Δεν σας τιµά καθόλου, κύριε Υπουργέ, αυτό το οποίο συµβαίνει!
Και κάτι ακόµη για τους φόρους. Δεν ξέρουµε –το ίδιο συµβαίνει και στον προϋπολογισµό- τα έσοδα από το ΤΑΙΠΕΔ. Δεν τα
έχετε βάλει. Το ΤΑΙΠΕΔ ήταν για εσάς κόκκινο πανί. Καθυβρίζατε
όλους τους προέδρους και τους διοικητές του ΤΑΙΠΕΔ και λέγατε ότι θα πάνε όλοι στη δικαιοσύνη, ότι όλοι θα απολογηθούν,
ότι όλοι θα δώσουν λόγο. Τώρα, όµως, σε αγαστή συνεργασία
µαζί τους, ξεπουλάτε άρον-άρον, µε τη δικαιολογία ότι ήσαστε
Αριστεροί, ότι ήσαστε ανθρωπιστές και ότι έχετε ένα παράλληλο
πρόγραµµα. Βέβαια, είναι ένα παράλληλο πρόγραµµα, που δεν
το ξέρει κανείς, ούτε εσείς οι ίδιοι.
Φυσικά, µέρα µε την ηµέρα όσοι ελπίζουν στο παράλληλο πρόγραµµα, βλέπουν ότι αυτό δεν υπάρχει. Όπως τους λέγατε ότι
θα υπάρξουν, θα βρεθούν άλλα ισοδύναµα για το ΦΠΑ στα σχολεία, όπου για πρώτη φορά έγινε αυτό. Και τελικά είπατε ότι µετά
δεν υπάρχει η δυνατότητα, δεν υπάρχουν άλλα ισοδύναµα. Γιατί
-και ας µην κοροϊδευόµαστε- τα ισοδύναµα σηµαίνει ότι από
κάπου αλλού θα τα πάρουµε, για να τα δώσουµε κάπου αλλού.
Και φτάνετε σε ένα σηµείο να µην λέτε ότι δεν υπάρχουν ισοδύναµα πουθενά, όπως ο κ. Κατρούγκαλος µε τις επικουρικές συντάξεις, που ενώ έλεγαν άλλα, τελικά το αποτέλεσµα είναι ότι
καταργούνται οι επικουρικές συντάξεις, µειώνονται οι κύριες
συντάξεις, καταστρέφεται το σύµπαν.
Για το εν λόγω νοµοσχέδιο θα µπορούσαµε να µιλάµε ώρες
ατελείωτες, κύριε Υπουργέ, καθώς και για τα αίσχη που συµβαίνουν αυτή τη στιγµή, τα οποία υλοποιείτε. Δεν έχετε καθόλου
ντροπή, δεν αισχύνεστε για όλα όσα συµβαίνουν!
Όσο για την κύρωση νόµου, ένα θα πούµε µόνο: Πώς είναι δυνατόν να κάνετε την πρώτη ιδιωτικοποίηση και τα χρέη που είχε
ο ΟΔΙΕ, ένα «µαγαζί γωνία» επί της ουσίας, που τεχνηέντως το
καταστρέψατε, να τα αφήνετε στο κράτος, τα κορόιδα, να παίρνουµε νέα δάνεια για να αποπληρώνουµε τα όποια χρέη προς
όποιους είναι –κανείς δεν ξέρει πού και πόσα είναι αυτά- και να
δίνετε καθαρή και ωραία την επιχείρηση; Τότε να κάνετε το ίδιο
-αν θέλετε- και σε όποιον ιδιώτη θέλει να δώσει, να πουλήσει την
επιχείρησή του. Να λέτε, θα παίρνουµε τα χρέη που έχει ο κάθε
ιδιώτης, η επιχείρηση του οποιουδήποτε και να έχει τη δυνατότητα ο κάθε ιδιώτης να δίνει την επιχείρησή του καθαρή και
ωραία, ελεύθερη από φόρους, χρέη και οτιδήποτε άλλο.
Σαφώς και καταψηφίζουµε το εν λόγω νοµοσχέδιο.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ο κ. Βρούτσης έχει
τον λόγο.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εκπλήσσοµαι. Εκπλήσσοµαι, γιατί παρακολούθησα τον φίλο µου -θα
έλεγα- και παλιό µου συνάδελφο, τον κ. Τρύφωνα Αλεξιάδη, σήµερα µε την ιδιότητα του Υπουργού και πραγµατικά τον βλέπω
µεταλλαγµένο.
Καλώς ήρθατε στο Κοινοβούλιο, κύριε Τρύφωνα Αλεξιάδη.
Όµως, δεν µπορείτε να διδάξετε κοινοβουλευτικό ήθος εσείς του
ΣΥΡΙΖΑ, γιατί στο Κοινοβούλιο, εδώ και πολλά - πολλά χρόνια,
αυτή η παράταξη που λέγεται Νέα Δηµοκρατία την κοινοβουλευτική ηθική και τα ζητήµατα τα οποία αφορούν την υπευθυνότητα
και τη σοβαρότητα την προτάσσει πάντα.
Σας θυµίζω ότι στο κόµµα στο οποίο ανήκετε -κι εσείς προσωπικά και πολλοί άλλοι Υπουργοί που κάθονται δίπλα σας- για
πολύ µεγάλο χρονικό διάστηµα -και αυτό αποδεικνύεται και από
το παρόν νοµοσχέδιο- χρόνια τώρα, γυρίζοντας στις τηλεοράσεις ή αρθρογραφώντας σε διάφορες εφηµερίδες, κατακεραυνώνατε και ασκούσατε µια δριµύτατη κριτική, η οποία ήταν κριτική δοµικής αντιπολίτευσης. Δεν προτείνατε ποτέ τίποτα. Προσπαθούσατε να πείτε µόνο ευχάριστα. Δεν είπατε κάτι το οποίο
να είναι επωφελές για τη χώρα. Όλα κινούνταν σε αυτή τη γνωστή λογική, την αντιµνηµονιακή, µε την οποία κερδίσατε και τις
εκλογές.
Όµως, τώρα είστε Κυβέρνηση και έχετε ευθύνες. Τώρα έχετε
την ευθύνη να κυβερνήσετε. Και, δυστυχώς, τα πράγµατα -και
δεν το λέω εγώ ως εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας ούτε η
Νέα Δηµοκρατία, το επιβεβαιώνουν δυστυχώς οι αριθµοί- δεν
πάνε καλά.
Θέλω να ξεκινήσω µε µία πρώτη παρατήρηση, η οποία ουσιαστικά συνιστά τη µεγάλη διαφορά µεταξύ µας.
Το παρόν νοµοσχέδιο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι ένα
νοµοσχέδιο αποκρατικοποίησης. Εµείς ηθικά, πολιτικά, ιδεολογικά, πάντα βλέπουµε ότι οι αποκρατικοποιήσεις είναι υπέρ της
δηµιουργίας πλούτου στην κοινωνία, βοηθάνε την εξέλιξη και την
άνοδο της οικονοµίας και είναι κάτι στο οποίο πιστεύουµε και για
το οποίο παλεύουµε.
Το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο, λοιπόν, ίσως έπρεπε να σας
κάνει πιο προσεκτικούς. Απλά να γυρίζαµε τον χρόνο λίγο πίσω.
Όχι πολύ, ένα χρόνο πίσω. Ξέρετε τι λέγατε γι’ αυτή την πρωτοβουλία της Νέας Δηµοκρατίας; Εάν ανατρέξουµε στα Πρακτικά,
κύριε Αλεξιάδη, δεν θα αισθανθείτε καθόλου καλά. Μιλάγατε για
ξεπούληµα -για το νοµοσχέδιο που φέρνετε εσείς σήµερα- µιλάγατε για πλιάτσικο, µιλάγατε για µαύρο χρήµα, µιλάγατε για διαφθορά. Αυτά δεν λέγατε; Για τον παρόν νοµοσχέδιο!
Και έρχεστε σήµερα, το εισάγετε και βλέπετε τι θα πει υπευθυνότητα από µία παράταξη, όπως η Νέα Δηµοκρατία, αλλά και
από άλλα κόµµατα. Το ψηφίζουµε. Αυτή είναι µία µεγάλη, ουσιαστική διαφορά µεταξύ µας. Και αυτό µας κάνει να λέµε ότι είµαστε και καλύτεροι.
Δυστυχώς, όµως, όπως είπα και πριν, τα πράγµατα και οι εξελίξεις δεν είναι ευχάριστες, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Και το
λέω αυτό, γιατί πέρα από τις ιδεολογικοπολιτικές διαφορές που
έχουµε, πρέπει να σας πω ότι όλοι µένουµε εδώ, όλοι θέλουµε
το συµφέρον και το όφελος της χώρας µας και όλοι επιδιώκουµε
έναν κοινό στόχο, να πάει καλά η Ελλάδα.
Μόλις χθες ανακοινωθήκαν κάποια νούµερα. Τα νούµερα αυτά
σπάνε κάθε ρεκόρ. Είναι τα νούµερα των ληξιπροθέσµων. Κύριε
Αλεξιάδη, δυστυχώς -τα ξέρετε κι εσείς- µόνο για ένα µήνα -και
αυτό είναι πρωτοφανές, σπάει κάθε ρεκόρ σε σχέση µε όλα τα
προηγούµενα χρόνια- έχουµε ένα δισεκατοµµύριο ευρώ µη δυνατότητα καταβολής συνολικά φόρων και ασφαλιστικών εισφορών και συνολικά από τον Ιανουάριο µέχρι σήµερα 8 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Τα πράγµατα πλέον γίνονται επικίνδυνα, διότι, όπως αποδεικνύεται δηµοσιονοµικά, όσες προσπάθειες κι αν κάνεις, όσες δηµοσιονοµικές προσαρµογές και να κάνεις, δεν οδηγούν πουθενά,
εάν τελικά οι δηµοσιονοµικοί δείκτες της ανάπτυξης δεν αυξάνονται.
Όλα, κύριε Αλεξιάδη, πάνε προς το χειρότερο. Κι επειδή είστε
ένας άνθρωπος που παρατηρεί και παρακολουθεί το κρίσιµο ζήτηµα των φορολογικών εσόδων, σας εφιστώ την προσοχή, διότι
από το κοµµάτι που λέγεται έσοδα του κράτους θα κριθούν πάρα
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πολλά για τη χώρα µας το αµέσως επόµενο διάστηµα. Κι όταν
λέω, «το αµέσως επόµενο διάστηµα», εννοώ µέχρι το τέλος του
χρόνου.
Ουσιαστικά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η προσωπική µου
εκτίµηση είναι ότι θα βρεθούµε µπροστά σε σοβαρά αδιέξοδα
τους επόµενους τρεις µήνες είτε κοινωνικά είτε οικονοµικά. Κάθε
δηµοσιονοµικό κενό το οποίο δηµιουργείται θα απαιτεί νέα προσαρµογή. Μπαίνουµε σε ένα σπιράλ καθόδου, το οποίο δεν θα
έχει τελειωµό.
Εάν µου πείτε «κι εσείς τι κάνατε τα προηγούµενα χρόνια;»,
υπάρχουν δύο απαντήσεις. Η πρώτη απάντηση: Την ώρα της
µάχης δεν αναζητάς ευθύνες για πολλά, πολλά χρόνια πριν.
Έχετε κι εσείς ευθύνες. Θυµάστε τα παραληρήµατα τα συνδικαλιστικά στα οποία επιδιδόσασταν εσείς και οι αριστερές πτέρυγες της Βουλής για κάθε αίτηµα το οποίο υπήρχε; «Αυξήσεις
µισθών, αυξήσεις συντάξεων». Δεν υπήρχε αίτηµα στο οποίο δεν
είχατε προσχωρήσει. Δεν είπατε ποτέ όχι.
Εν πάση περιπτώσει, µπροστά στον κίνδυνο της χώρας, το ζήτηµα δεν είναι να κάνουµε κριτική για το χθες. Αυτή είναι η άποψή µου. Εάν όµως θέλετε να κάνουµε κριτική για το χθες, εγώ
θα σας πάω στο αµέσως προηγούµενο διάστηµα.
Εγώ θα σας πω ότι υπηρέτησα την κυβέρνηση Σαµαρά επί
δυόµισι χρόνια στο πιο δύσκολο Υπουργείο. Διαδέχθηκα Υπουργούς, όπως τον κ. Λοβέρδο, από κρίσιµο Υπουργείο, όπως το
Υπουργείο Κοινωνικής Ασφάλισης, από την προηγούµενη ακριβώς περίοδο, πάλι δύσκολης δηµοσιονοµικής προσαρµογής. Τίποτα δεν µπορεί να πει κανείς ότι ήταν τέλειο. Τα πράγµατα όµως
ήταν καλύτερα. Οι δηµοσιονοµικοί δείκτες είτε το θέλετε είτε όχι
–γιατί πρέπει να πούµε την αλήθεια- δηµιουργούσαν την προοπτική και την ελπίδα. Η ανεργία µειώθηκε 2,5%. Δηµιουργήσαµε
ένα κοινωνικό περιβάλλον προστασίας των αδυνάµων, πρωτοφανές για τη χώρα µέσα σε δυσκολίες.
Προχθές, σε µια ραδιοφωνική µου συνέντευξη, οµολόγησα ότι
ήταν προσωπικό µου λάθος: Δεν κατάφερα ποτέ, κύριε Αλεξιάδη,
επικοινωνιακά να αναδείξω για την προηγούµενη κυβέρνηση τη
µεγάλη κοινωνική παρέµβαση υπέρ των αδυνάτων που έκανε.
Ασχολούµουν µε τα ζητήµατα της αποτελεσµατικότητας και στο
συνταξιοδοτικό και στα ζητήµατα της ανεργίας.
Βλέπω ότι κουνάτε το κεφάλι σας. Ακούστε λοιπόν. Στην προηγούµενη κυβέρνηση για το κοινωνικό κράτος, για τους αδύναµους, για τους άνεργους, για τους εργαζόµενους κάναµε παρεµβάσεις µοναδικές, που δεν είχαν γίνει δεκαετίες τώρα. Το Α21,
τα οικογενειακά επιδόµατα, επτακόσια πενήντα πέντε εκατοµµύρια ευρώ. Και το πρώτο παιδί έπαιρνε επίδοµα. Πότε ξαναέγινε
αυτό; Στην προηγούµενη κυβέρνηση. Δεν το αναδείξαµε. Και
τώρα µαθαίνω ότι δυσκολεύεστε να τα πληρώσετε. Τα τετρακόσια πενήντα εκατοµµύρια, το κοινωνικό µέρισµα από το περίσσευµα του κρατικού προϋπολογισµού, πότε έγινε αυτό; Από την
προηγούµενη κυβέρνηση για τους αδύνατους. Φέτος δεν το δώσατε.
Φυσικά, υπάρχει η µεγάλη τοµή, που -είτε το θέλετε είτε όχιασκήθηκε κριτική στη Νέα Δηµοκρατία από την προηγούµενη κυβέρνηση «πρώτη φορά αριστερά» το προηγούµενο επτάµηνο για
το ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα. Είτε το θέλετε είτε όχι, είναι
νόµος και θα αποτελέσει τη µεγαλύτερη κοινωνική παρέµβαση
του ελληνικού κράτους για τα επόµενα χρόνια. Είναι η πιο προωθηµένη κοινωνική παρέµβαση του ελληνικού κράτους για τους
αδύνατους. Και αυτό το σταµατήσατε. Κι έρχεται η τρόικα –και
αυτό πρέπει να το δείτε µέσα στο κόµµα σας- και σας το επιβάλλει να το κάνετε, γιατί είναι η πιο προωθηµένη κοινωνική πολιτική
σε επίπεδο Ευρώπης. Μάλιστα, εισαγάγαµε και συστήµατα λόγω
της «ΕΡΓΑΝΗΣ» και λόγω των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων που
είχαµε πλέον τη δυνατότητα, όπως είχε κάνει και ο κ. Θεοχάρης
πραγµατικά τοµές στο Υπουργείο Οικονοµικών, και όλα αυτά τα
κάναµε διασταυρώσεις µοναδικές, µέσα από τις οποίες είναι το
πιο προωθηµένο σύστηµα. Και όλα αυτά τα σταµατήσατε. Γιατί,
κύριε Αλεξιάδη;
Εν πάση περιπτώσει, χάσαµε στον τοµέα αυτό. Χάσαµε στην
επικοινωνία. Παραχωρήσαµε το κρίσιµο ζήτηµα του κοινωνικού
κράτους σ’ εσάς, υπό την έννοια ότι δεν αναδείξαµε τι κάναµε
και σας αφήσαµε σε µια λογική αντιµνηµονιακή να λέτε ότι θα
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υποστηρίξετε τους ανέργους, ότι θα σκίσετε µνηµόνια, ότι θα αυξήσετε συντάξεις και τα υπόλοιπα.
Επειδή όµως η τιµωρία στην πολιτική είναι κάτι το οποίο έρχεται πολύ σύντοµα, νοµίζω ότι ήρθε για εσάς, διότι διαψεύδεστε,
περνάτε κάτω από τον πήχη και ο κόσµος παρακολουθεί. Ο κόσµος παρακολουθεί και το παρόν νοµοσχέδιο που, όπως σας
είπα, πριν από ένα χρόνο το κατακρίνατε ως διαφθορά και το καταγγέλλατε ως ξεπούληµα. Σήµερα έρχεστε και το εισάγετε και
η Αντιπολίτευση το στηρίζει.
Αυτό το οποίο έχω να σας πω για το παρόν νοµοσχέδιο –θα
καταθέσω και την τροπολογία, την οποία σας την έχουν πει όλα
τα κόµµατα- είναι το εξής: Γιατί δεν προχωρείτε σε αυτή τη συναίνεση, την οποία επιδιώκουµε; Προχωρήστε. Πάρτε και δείτε
θετικά την τροπολογία του άρθρου 2 για να στηρίξουµε όλοι µαζί
και τα άρθρα τα συγκεκριµένα.
Αυτό που φοβίζει, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι ότι το
κρίσιµο ζήτηµα των αποκρατικοποιήσεων αποτελεί πολύ σηµαντικό µέγεθος για το ζήτηµα της δηµοσιονοµικής εξέλιξης της
χώρας µας.
Προχθές, σε µια εφηµερίδα ο κ. Πιτσιόρλας –δικός σας άνθρωπος, του ΤΑΙΠΕΔ- ανακοίνωσε ότι τα δύο δισεκατοµµύρια τα
οποία έχετε βάλει για τις αποκρατικοποιήσεις το 2016 δεν θα
υλοποιηθούν.
Αυτό αποτελεί µέγιστο ζήτηµα, υπό την έννοια ότι αν από τώρα
ο άνθρωπος ο οποίος κρατάει το τιµόνι των αποκρατικοποιήσεων
δηλώνει ότι δεν θα µπορέσουµε να εισπράξουµε τα συγκεκριµένα χρήµατα, είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτηµα για την οικονοµία
της χώρας µας.
Και κάτι ακόµα. Επιχαίρετε για το ζήτηµα του ΕΝΦΙΑ και δεν
ξέρω γιατί. Γιατί καταφέρατε να βγουν τα σηµειώµατα; Μα, είναι
δουλειά σας. Είναι αυτονόητο αυτό ότι έπρεπε να το κάνετε. Θα
έπρεπε, όµως, κάπου να έχετε κι ένα στοιχείο αυτοκριτικής, διότι
µέχρι και τον Ιανουάριο λέγατε αφενός ότι δεν θα υπάρξει
ΕΝΦΙΑ, θα καταργηθεί, το χειρότερο όµως είναι ότι έρχεται ένας
ΕΝΦΙΑ για τους Έλληνες, ο οποίος είναι επιβαρυµένος, πέρα από
αυτά που λέτε. Επιβαρύνθηκαν οι προσωπικές επιχειρήσεις, οι
ξενοδοχειακές και τα καταλύµατα. Επειδή κατάγοµαι από µια νησιωτική περιοχή το µήνυµα που σας φέρνω είναι η οργή του κόσµου, ενός κόσµου µε τρία και τέσσερα δωµάτια που θα πληρώσει πρώτη φορά συµπληρωµατικό ΕΝΦΙΑ. Αυτό είναι έργο ΣΥΡΙΖΑ.
Και κάτι ακόµη. Επιχαίρετε για τις εκατό δόσεις. Δεν ξέρω
γιατί, αλλά εµείς το ονοµάζουµε φιάσκο. Το ονοµάζουµε φιάσκο
-το είχα πει και σε άλλη οµιλία µου στη Βουλή- για τον εξής απλό
λόγο: Οι εκατό δόσεις και γενικά όταν ένα κράτος ρυθµίζει για
να ανακουφίσει τον κόσµο πρέπει να υπάρχουν δύο στοιχεία: το
στοιχείο της εισπραξιµότητας και το στοιχείο της σταθερότητας
και της συνέπειας. Δεν κάνατε τίποτα από τα δύο. Δεν θα αναφερθώ στις δικές µας, που το κάναµε µόνοι µας, µε µονοµερή
ενέργεια, αλλά προσχώρησε η τρόικα τότε. Συµφώνησε ότι δεν
χρειάζεται να τρέχουµε. Βγήκε η κ. Βαλαβάνη, βγήκε ο ΣΥΡΙΖΑ,
ανέπτυξε το κίνηµα του «Δεν πληρώνω», ότι θα κάνετε σεισάχθεια και δεν θα πληρώσει κανένας, το ξεπερνάω.
Φτάνω στις δικές σας εκατό δόσεις. Εµείς είχαµε επιφυλάξεις.
Σας ρωτήσαµε αν αυτό είναι ένα νοµοθέτηµα, το οποίο θα έχει
διάρκεια. Λέγατε από τη Βουλή ότι εσείς δεν ακούτε κανέναν και
προχωράτε. Και το ψηφίσαµε. Η Νέα Δηµοκρατία και τα άλλα
κόµµατα ψήφισαν. Τι έγινε σήµερα; Έχετε καταλάβει;
Μέχρι σήµερα στα ασφαλιστικά ταµεία 1,5 δισεκατοµµύριο
ευρώ έχει φύγει από τις ρυθµίσεις και αυτό πριν ψηφιστεί ο καινούργιος νόµος. Ανεβάσατε το επιτόκιο από 0,5% σε 5,5% και
αλλού από το 3% σε 5,05%. Συγκριτικά και µε εµάς ακόµη που
το είχαµε στο 4%, το ανεβάσατε µία και πλέον µονάδα. Και το
χειρότερο είναι ότι κανένας από αυτούς που είναι στις ρυθµίσεις
δεν ξέρει αν διατηρούνται οι δόσεις που έχει, οι εκατό, οι εβδοµήντα, οι εξήντα και πέφτει στην υποκειµενική κρίση και ακόµα
δεν έχετε βγάλει την υπουργική απόφαση.
Σας άκουγα σήµερα το πρωί. Ξέρω ότι είστε εργατικός άνθρωπος. Γιατί δεν βγάζετε την υπουργική απόφαση, για να µην υπάρχει υποκειµενική κρίση και να τρέχει ο κόσµος στις εφορίες και
στα ασφαλιστικά ταµεία να µαθαίνει αν µπορεί να υπαχθεί τον
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επόµενο µήνα στη δόση; Δεν κάνατε τίποτα από αυτά.
Εν πάση περιπτώσει, επειδή τα πράγµατα δεν εξελίσσονται
καλά, εφιστώ την προσοχή σας στο εξής: Να είστε και πιο προσεκτικοί στο ύφος και στο κοινοβουλευτικό ήθος. Και να συστήσετε στον κ. Κατρούγκαλο, τον Υπουργό της Κοινωνικής Ασφάλισης, να µειώσει τις δηµόσιες εµφανίσεις του. Κάνει κακό. Δεν
µε νοιάζει ότι κάνει κακό στο ΣΥΡΙΖΑ. Δείχνει πλήρη άγνοια και
παντελή ασάφεια σε ό,τι λέει. Δεν καταλαβαίνει κανείς τι λέει, µα
κανένας! Σε όποια εκποµπή βγει λέει ότι «ναι, θα φτιάξουµε µια
νέα µεταρρύθµιση για το ασφαλιστικό». Ουσιαστικά, όλοι καταλαβαίνουµε ότι έρχεται µια οριζόντια µείωση των συντάξεων. Με
νοιάζει, όµως, για τον κόσµο. Έχετε αναστατώσει εργαζόµενους
και συνταξιούχους. Δεν ξέρουν σε τι περιβάλλον θα βρεθούν την
επόµενη µέρα.
Αλλά προειδοποιώ διά µέσου της κοινοβουλευτικής οδού,
όπως το έκανα και στο δηµόσιο διάλογο, µην διανοηθείτε -αυτό
που λέει ο κ. Κατρούγκαλος- να καταργήσετε τις επικουρικές συντάξεις. Αποτελεί αιτία πολέµου µέσα στη Βουλή. Εµάς τα όπλα
µας είναι αυτά. Δεν θα κατεβάσουµε τον κόσµο στο πεζοδρόµιο.
Διανοείστε τι θα είχε γίνει εάν εγώ, ως Υπουργός το προηγούµενο διάστηµα, είχα τολµήσει να ψελλίσω µόνο την κατάργηση
των επικουρικών συντάξεων; Ξέρετε τι είναι οι επικουρικές συντάξεις; Έχετε διανοηθεί; Δύο πυλώνες κοινωνικούς έχει το ασφαλιστικό σύστηµα, την κύρια σύνταξη και την επικουρική, η οποία
επικουρική είναι ανταποδοτική και έχει σήµερα 2,1 δισεκατοµµύρια ευρώ απόθεµα και προσθέτω και άλλα 400 εκατοµµύρια από
τους αστυνοµικούς, τους λιµενικούς και τα σώµατα ασφαλείας
και είναι 2,5 δισεκατοµµύρια αποθεµατικά. Και είναι εισφορά εργαζοµένων και εργοδότη και δεν έχει καµµία δουλειά το κράτος.
Και λέει ψέµατα ο κ. Κατρούγκαλος, όταν λέει ότι το κράτος έχει
συνεισφέρει. Δεν έχει δώσει ούτε ένα ευρώ µέχρι σήµερα. Θα
καταργήσετε το δεύτερο πυλώνα της κοινωνικής ασφάλισης;
Εσείς, η Αριστερά; Και το ανέχεστε να ακούτε τον κ. Κατρούγκαλο να λέει όλα αυτά;
Λοιπόν, δεν σας το επιτρέπουµε! Το ξεκαθαρίζουµε αυτό. Θα
είµαστε κάθετοι και αµείλικτοι στο συγκεκριµένο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κύριε Βρούτση, βάλτε µια τελεία. Τα καλύψατε όλα τα θέµατα.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Τελειώνω.
Θα στηρίξουµε το ένα εκατοµµύριο εκατό χιλιάδες συνταξιούχους που παίρνουν σήµερα επικουρική σύνταξη. Είναι ένα επικουρικό ταµείο, που αποτελεί σήµερα υπόδειγµα λειτουργίας.
Σας λέω πολύ απλά, όπως έχω πει και στην προηγούµενη
Βουλή, ότι το κληρονόµησα σε µια κατάσταση που οι επικουρικές
συντάξεις δίνονταν µε υπεύθυνες δηλώσεις και σε τσουβάλια.
Μάζεψα όλα τα ταµεία, έγινε ένα ταµείο και µηχανογραφήθηκαν τα πάντα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κύριε Βρούτση, αφήστε κάτι να πείτε όταν συζητηθεί το ασφαλιστικό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Έχουµε 70 εκατοµµύρια ευρώ επιπλέον έσοδα σε επικουρικές
συντάξεις.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΑΡΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, έχει υπερβεί το χρόνο!
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Τους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους τους πνίγει το δίκιο και ευνοούνται οι Βουλευτές. Αυτό το καταλαβαίνετε, αλλά δεν πειράζει.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Είµαι από αυτούς που σπάνια καταχρώνται τον χρόνο. Όµως, αναφέροµαι σε ένα µείζον ζήτηµα, το
οποίο προέκυψε τώρα µέσα από τις δηλώσεις του κ. Κατρούγκαλου και αποτελεί µείζον πολιτικό ζήτηµα. Κρατήστε χρόνο από
τη δευτερολογία µου, εάν θέλετε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Ο κόσµος θα κατέβει µόνος του
στο δρόµο, ανεξάρτητα από το τι λέει η Κυβέρνηση.
Όλος ο Νοµός της Δράµας αύριο κλείνει, θα κλείσει εντελώς
το κέντρο της πόλης, διότι κλείνει το νοσοκοµείο. Δεν µπορεί να
µην κατέβει ο κόσµος στο δρόµο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Είστε δράµα και στη
Δράµα, αλλά δεν µπορούµε να τα καλύψουµε όλα σε µια οµιλία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η δύναµή µας είναι και το κοινοβουλευτικό επίπεδο και η σοβαρότητα
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και η υπευθυνότητα. Δεν θέλουµε αντιδράσεις όπως αυτές που
και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός ο κ. Τσίπρας εκθείαζε, όταν από Βήµατος της Βουλής και µε δηµόσιες δηλώσεις του είχε πει: «Θα
φοβάστε να βγείτε από το σπίτι σας». Ο Πρωθυπουργός τα είχε
πει αυτά και τώρα βρίσκεστε ενώπιον µιας νέας πραγµατικότητας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κύριε Βρούτση, καλύψατε το χρόνο Πρωθυπουργού! Βάλτε µια τελεία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Ολοκλήρωσα, κύριε Πρόεδρε.
Με δύο λόγια, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, χρειάζεται σοβαρότητα και υπευθυνότητα. Η κατάσταση δεν πάει καλά. Τα έχετε
κάνει θάλασσα, µε λίγα λόγια. Όσες δηµοσιονοµικές προσαρµογές και να κάνετε, όσα σκληρά µέτρα και να φέρνετε, όση χρυσόσκονη και µανδύα να επενδύετε πάνω από ευφυήµατα ρητορικά και επικοινωνιακούς τακτικισµούς, δεν θα τα καταφέρετε.
Πρέπει όλοι µαζί να δούµε την επόµενη µέρα. Γι’ αυτό θα συνιστούσα σοβαρότητα και υπευθυνότητα, ειδικά από αυτό το
Βήµα.
Καταθέτω τις νοµοτεχνικές βελτιώσεις για το άρθρο 2 και δηλώνω ότι έχουµε ξεκαθαρίσει τη θέση µας.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ιωάννης Βρούτσης καταθέτει
για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται
στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ο κ. Δανέλλης έχει
τον λόγο.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΑΝΕΛΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αγαπητέ µου Υπουργέ, µην επικαλείστε συνεχώς την ψήφο του
ελληνικού λαού, την οποία βεβαίως ουδείς αµφισβήτησε ποτέ.
Μην υιοθετείτε την αξέχαστη ρήση του αείµνηστου Ανδρέα
Παπανδρέου, που αποτελεί και τον ορισµό του ποπουλισµού:
«Δεν υπάρχει θεσµός ανώτερος του λαού». Αυτό δεν έχει να κάνει µε την Αριστερά.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της συµπολίτευσης, για τη µόνη
ώριµη αποκρατικοποίηση χρειάστηκαν οκτώ ολόκληροι µήνες,
για να φέρετε το σχετικό νοµοσχέδιο στη Βουλή προς επικύρωση, υιοθετώντας µάλιστα εξ ανάγκης την απαξιωτική για τον
κοινοβουλευτισµό διαδικασία του κατεπείγοντος.
Παράλληλα, το κόστος της καθυστέρησης µειώνει σηµαντικά
τα προσδοκόµενα κέρδη του κράτους από την ιδιωτικοποίηση
του ΟΔΙΕ. Με απλά λόγια, η όλη διαδικασία θα µπορούσε να έχει
τελειώσει από τον Ιανουάριο ακόµα, όταν εσείς παίρνατε τα πρώτα µαθήµατα διακυβέρνησης. Είναι µαθήµατα, των οποίων το κόστος καλούµαστε τώρα να καταβάλουµε. Γιατί η χώρα καλείται
να πληρώσει τις αστοχίες σας, κάθε φορά που καθυστερείτε να
πάρετε αποφάσεις.
Οι επικεφαλής των θεσµών κατέφθασαν χθες στην Αθήνα, για
να ελέγξουν την πορεία εφαρµογής του δικού σας µνηµονίου ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Και πού βρισκόµαστε; Από τη λίστα των σαράντα
εννέα µέτρων που προβλέπονταν από το µνηµόνιο, µέχρι σήµερα
η Κυβέρνηση έχει υλοποιήσει µόνο δεκαέξι δράσεις, δηλαδή το
33%, ενώ δεν έχουν γίνει ή έχουν προχωρήσει µερικώς οι υπόλοιπες τριάντα τρεις δράσεις, δηλαδή το 67%.
Πώς θα πάρετε, λοιπόν, τα 2 δισεκατοµµύρια ευρώ της πρώτης δόσης; Η µετάθεση λήψης απόφασης για το µέλλον του EuroWorking Group προχθές είναι ιδιαιτέρως ανησυχητική, πολλώ
δε µάλλον η υποδόση του 1 δισεκατοµµυρίου ευρώ, η οποία
απαιτεί την ψήφιση µιας δεύτερης δέσµης µέτρων, που θα πρέπει να υλοποιηθεί έως τις 4 Νοεµβρίου.
Νοµίζω, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, ότι η Κυβέρνηση
είναι προφανές πως πρέπει να επιταχύνει τους ρυθµούς της. Η
χώρα δεν αντέχει άλλους πειραµατισµούς και δεν έχει πλέον
χρόνο προς απώλεια.
Η φιλοσοφική λίθος που ψάχνετε από τον περυσινό Ιανουάριο
µάλλον έχετε πειστεί τώρα και οι ίδιοι πως δεν υπάρχει. Εξάλλου,
τα νούµερα µιλούν από µόνα τους. Για κάθε µήνα καθυστέρησης
της κύρωσης της παρούσας συµφωνίας για την ιδιωτικοποίηση
του ΟΔΙΕ ο Οργανισµός παρουσιάζει ζηµιές της τάξης του 1,5
εκατοµµυρίου ευρώ, δηλαδή από τις 28 του περασµένου Ιανουα-
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ρίου που δώσατε την πρώτη παράταση, για να ακολουθήσουν
άλλες έξι, έχουµε χάσει το 1/4 του ποσού που θα εισέπραττε το
κράτος από την ιδιωτικοποίηση του ΟΔΙΕ, αν η συναλλαγή είχε
ολοκληρωθεί στην ώρα της.
Θυµίζω ότι η παρούσα σύµβαση καλύπτει έσοδα ύψους µόλις
40,5 εκατοµµυρίων ευρώ για το ελληνικό δηµόσιο. Πώς πιστεύετε ότι θα εξασφαλίσετε τα υπόλοιπα 2,16 δισεκατοµµύρια ευρώ
από ιδιωτικοποιήσεις που αναγράφονται στο προσχέδιο του προϋπολογισµού για το 2016, όταν για κάθε ιδιωτικοποίηση χρειάζονται οκτώ µήνες εσωτερικών διαβουλεύσεων;
Τώρα, επ’ αυτής καθαυτής της σύµβασης υπάρχουν κάποια
ερωτήµατα που θα πρέπει να απαντηθούν. Ισχυρίζεστε ότι από
τα ετήσια µεικτά κέρδη ένα ποσοστό της τάξης του 30% θα προσπορίζεται το δηµόσιο. Ωστόσο και εσείς ξέρετε ότι αυτό είναι
ένα εικονικό ποσοστό, δεδοµένου ότι το µεγαλύτερο µέρος του
ποσοστού, το 24%, θα κατευθύνεται σε ειδικό λογαριασµό του
παραχωρησιούχου µόνο για την καταβολή των επάθλων των ιπποδροµιών που διεξάγονται ζωντανά.
Με την παράγραφο 10 εδάφιο 5 δίνεται, επίσης, η δυνατότητα
στον παραχωρησιούχο να χρησιµοποιεί ως και τα 2/3 αυτού του
ποσού ως κεφάλαιο κίνησης για την πληρωµή προµηθειών στους
παρόχους των ιπποδροµιών εξωτερικού, από τη στιγµή που το
ποσό αυτό απορρέει από τα στοιχήµατα του εξωτερικού, δηλαδή
το κράτος προσφέρει και τα έπαθλα και δίνει άτοκο κεφάλαιο κίνησης στον ΟΠΑΠ για τις διεθνείς δραστηριότητες του ιπποδροµιακού στοιχήµατος.
Πώς µπορεί το ελληνικό δηµόσιο να παραχωρεί άτοκα δάνεια
σε µια ιδιωτική εταιρεία, όπως ο ΟΠΑΠ;
Επιπλέον, 1,5% από το προαναφερθέν ποσοστό των µεικτών
ετησίων κερδών που πηγαίνει στα ταµεία του κράτους τελικά κατευθύνεται για τις λειτουργικές δαπάνες της «Φιλίππου Ενώσεως» µε ελάχιστο ποσό τις 500.000 ευρώ. Και αυτό µειώνει έτι
περαιτέρω το τι προσδοκά το ελληνικό δηµόσιο σε ετήσια βάση,
αφήνοντας ένα πενιχρό ποσοστό, της τάξης του 4,5%, για τα
κρατικά ταµεία. Πρόκειται για ένα πολύ µικρό ποσοστό κέρδους
µε βάση τα διεθνή στάνταρντς.
Πέραν όµως τούτων, το τίµηµα της ιδιωτικοποίησης του ΟΔΙΕ
προσδιορίζεται σε 40,5 εκατοµµύρια ευρώ καταβεβληµένα σε
τρεις δόσεις. Συγκεκριµένα, το 20% του ανταλλάγµατος θα έρθει
µε την υπογραφή της σύµβασης, το 30% µε την ηµεροµηνία
έναρξης ισχύος και το 50% του ανταλλάγµατος ένα χρόνο µετά
την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος προσαυξηµένο κατά 10%.
Ωστόσο, η καταβολή του τιµήµατος σε δόσεις δεν προβλεπόταν στην αρχική συµφωνία, παρ’ ότι φροντίσατε να εξαφανιστούν
τα σχετικά στοιχεία από την ιστοσελίδα του ΤΑΙΠΕΔ. Και αυτό
αλλάζει ουσιαστικά τους όρους, δεδοµένου ότι το ποσοστό προβλεπόταν να καταβληθεί εφ’ άπαξ.
Πέραν τούτων, µε το παρόν δηµιουργείται και ένα ζήτηµα που
αφορά στις εκκρεµότητες της εκκαθάρισης του οργανισµού.
Πώς σκέφτεστε να αντιµετωπίσετε, για παράδειγµα, τα 31 εκατοµµύρια ευρώ από ακατάβλητους φόρους-τέλη που απαιτεί µε
την υπ’ αριθµό 4431/2015 απόφαση του Τριµελούς Διοικητικού
Εφετείου Αθηνών ο Δήµος Μαρκοπούλου από τον ΟΔΙΕ; Θα υιοθετήσετε, κύριε Υπουργέ τις προτάσεις που έχουν γίνει και από
τα υπόλοιπα κόµµατα της Αντιπολίτευσης, σχετικά µε τα προβλεπόµενα στο δεύτερο άρθρο; Πώς σκέφτεστε να αντιµετωπίσετε
τα χρέη του οργανισµού ύψους 2 εκατοµµυρίων ευρώ προς τους
εργαζοµένους του; Τα 22 έως 25 εκατοµµύρια ευρώ στην «ΙΝΤΡΑΛΟΤ»; Το 1,5 εκατοµµύριο ευρώ στη ΔΕΗ; Φοβάµαι ότι όπως
πηγαίνει το πράγµα, αντί να εξασφαλίσετε λεφτά για το δηµόσιο,
θα βρεθούµε να βάζουµε από την τσέπη µας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εµείς, το Ποτάµι στηρίζουµε την
ιδιωτικοποίηση του ΟΔΙΕ και θα υπερψηφίσουµε επί της αρχής
το σχέδιο νόµου. Κάθε άλλη επιλογή θα ήταν επιζήµια τόσο για
το κράτος όσο και για τον ίδιο τον ΟΔΙΕ και για τους εργαζοµένους σε αυτόν.
Ωστόσο, από αυτήν την πρώτη ιδιωτικοποίησή σας θα πρέπει
να βγάλετε κάποια συµπεράσµατα και να πάρετε κάποια µαθήµατα. Η αποφασιστικότητα και η αυστηρή τήρηση των χρονοδιαγραµµάτων είναι κοµβικής σηµασίας, προκειµένου µια αρχικώς
προσοδοφόρα σύµβαση να µην γυρίσει τελικά µπούµερανγκ για
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το δηµόσιο συµφέρον.
Τέλος, κύριε Υπουργέ, το ότι καταφέρατε να ανεβάσετε µέσα
στο χρόνο που είχατε προσχεδιάσει τα σηµειώµατα για τον
ΕΝΦΙΑ δεν αποτελεί λόγο για τον οποίο πρέπει να επαίρεστε, τη
στιγµή που δεσµευόσαστε µέχρι πριν τις εκλογές ότι ο ΕΝΦΙΑ θα
ήταν ένα παρελθόν από τη χρονιά που τρέχει, ενώ τώρα πλέον
ξέρουµε ότι ο ΕΝΦΙΑ ήρθε για να µείνει για τα καλά, είτε πάρει
άλλο όνοµα είτε βελτιωθεί βεβαίως, που ελπίζουµε αυτό να συµβεί.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Ποταµιού)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Με τη γενναιόδωρη
συγκατάθεση των Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων, τώρα θα µιλήσουν δύο Βουλευτές, ο κ. Θεωνάς και η κ. Ασηµακοπούλου. Ο
κ. Παπαχριστόπουλος θα έχει µετά το λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΩΝΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι, συναδέλφισσες και συνάδελφοι, επιτρέψτε
µου να ξεκινήσω µε δύο µικρά σχόλια.
Επειδή έχω συγκινηθεί αρκετά ακούγοντας όλο το απόγευµα
εδώ τις οµιλίες των συναδέλφων και από τη Νέα Δηµοκρατία,
αλλά και από άλλα κόµµατα, θέλω να θέσω ένα ερώτηµα προς
το φίλο µου και συγχωριανό µου, τον Γιάννη Βρούτση: Αφού
υπάρχει τόσο µεγάλη συγκίνηση, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ δεν προώθησε
αυτό το νοµοσχέδιο επτά µήνες νωρίτερα, ενώ µπορούσε και
«είναι αδικαιολόγητος ο ΣΥΡΙΖΑ», αφού έχετε τόσο πόνο γιατί
δεν ψηφίστηκε αυτό το νοµοσχέδιο νωρίτερα; Με συγχωρείτε,
από το 2012 µέχρι το Δεκέµβρη του 2014 ποιος κυβερνούσε
αυτήν τη χώρα; Αφού είχατε αυτήν την εκτίµηση για την ανάγκη
επικύρωσης µε νόµο αυτής της σύµβασης παραχώρησης, γιατί
δεν το φέρνατε επί τόσους µήνες και µέµφεστε τώρα τον ΣΥΡΙΖΑ;
Από την άλλη πλευρά, λέω ότι η συγκίνησή µου είναι ακόµα
µεγαλύτερη όταν σας ακούω να λέτε «ο ΣΥΡΙΖΑ είναι µεταπλασµένος», «έχει υποστεί µετάπλαση»…
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Μετάλλαξη.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΩΝΑΣ: Μετάλλαξη. Εντάξει, όχι µετάπλαση.
Σωστά! Ευχαριστώ για τη διόρθωση.
Με φέρνετε σε θέση να ψάξω να βρω δύο φίλους µου οφθαλµίατρους που είναι πάρα πολύ καλοί, να σας στείλω –είναι κοντά
εδώ, στο Αιγάλεω και σε λαϊκή γειτονιά για να µην λέτε ότι σας
πάω σε τίποτα υψηλά σαλόνια- να σας βοηθήσουν να δείτε καθαρά ότι δεν υπάρχουν ούτε µεταλλαγµένοι στον ΣΥΡΙΖΑ ούτε
µεταλλαγµένοι γύρω σας συνέχεια. Όλοι έχουν πάθει µετάλλαξη!
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Απόδειξη κόβει;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΩΝΑΣ: Θα µου επιτρέψετε να µπω στο θέµα,
γιατί η αλήθεια είναι ότι µε ενόχλησε πολλές φορές και το γεγονός ότι εδώ, στη συζήτηση, πάρα πολλοί οµιλητές ήταν εκτός θέµατος και δεν διορθώνονταν ποτέ.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ)
Μιλάµε για ένα νοµοσχέδιο που έχει συγκεκριµένο περιεχόµενο, συγκεκριµένο προσανατολισµό και εδώ ασχολούµαστε και
εγώ δεν ξέρω µε τι άλλο περνάει από το µυαλό µας. Εν πάση περιπτώσει, όµως, ας σταµατήσω εδώ γιατί θα χάσω και το χρόνο
µου.
Εγώ, κύριε Υπουργέ, θέλω να θέσω ένα ερώτηµα, που µε απασχολεί ειλικρινά: Γιατί είµαστε υποχρεωµένοι να σεβόµαστε, όχι
τόσο από τυπικής, νοµικής πλευράς, αλλά πλευράς πολιτικής,
ουσιαστικής πλευράς τις πωλήσεις που κάνει το ΤΑΙΠΕΔ σαν
ένας διεθνής µεσίτης, που του ανέθεσαν ένα σωρό περιουσίες
του δηµοσίου µε έναν στόχο: Να τις πουλήσει; Γιατί πρέπει να
είµαστε τόσο πιεσµένοι σώνει και καλά να δώσουµε λύση και
υπόσταση σε ό,τι κάνει και σε ό,τι προχωράει το ΤΑΙΠΕΔ και πουλάει;
Αυτό που απασχολεί εµένα είναι αν θα κάνουµε το ίδιο και µε
το φιλέτο του αεροδροµίου του Ελληνικού, το οποίο πουλήθηκε
–όπως πουλήθηκε- στην «EUROBANK» του κ. Λάτση. Δεν ξέρω
αν και εκεί πρέπει να υπάρξει µια τέτοια προσέγγιση.
Εγώ θέλω να σηµειώσω ιδιαιτέρως τα δικαιώµατα των εργαζοµένων από µισθούς. Πρέπει να είναι σαφές, τουλάχιστον στο
Σώµα, ότι είναι εργαζόµενοι χρόνια ολόκληρα µε ηµερήσιες συµ-
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βάσεις. Τη µια µέρα προσλαµβάνονταν, την άλλη µέρα απολύονταν και ξαναπροσλαµβάνονταν για άλλη µια µέρα. Τους χρωστάνε ακόµα µετά από τόσα χρόνια, µπορεί ακόµα και µετά από
τριάντα χρόνια.
Θυµάµαι ένα συνάδελφο που ήταν µάλιστα της ΔΑΚΕ. Ήµασταν µαζί στη ΓΣΕΕ. Ήµασταν και εκπρόσωποι στην ΟΚΕ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πολλές φορές είχε εκφράσει σε µένα την
αγωνία του γιατί δούλευε στον ΟΔΙΕ µε ηµερήσια σύµβαση. Δεν
µπορεί λοιπόν, σήµερα -όταν θα ψηφιστεί αυτός ο νόµος- να µην
είναι ξεκάθαρο ότι αυτοί οι άνθρωποι θα πληρωθούν κατά προτεραιότητα για ό,τι τους χρωστάει ο ΟΔΙΕ.
Νοµίζω ότι αυτό µπορεί να ρυθµιστεί. Μάλιστα εδώ µε βοηθάει
η τροπολογία που έχει καταθέσει ο κύριος Υπουργός, από την
οποία θα τον παρακαλούσα να αφαιρέσει δύο λέξεις στην τρίτη
σειρά. Εκεί που λέει «ως προς το υπόλοιπο ένα τρίτο των µηνιαίως καταβαλλόµενων µισθωµάτων…» να αφαιρεθούν οι λέξεις
«δύναται να…», έτσι ώστε το σύνολο αυτού, δηλαδή αυτό που
λέει «αυτό που υπολείπεται στην παράγραφο 7 του παρόντος άρθρου εκχώρησης, µέρος ή το σύνολο αυτού από τα καταβαλλόµενα µισθώµατα… εκχωρείται από τη διοίκηση του ΟΔΙΕ Α.Ε.
προς τους εργαζόµενους του ΟΔΙΕ».
Θεωρώ ότι αυτή είναι µια θετική προσέγγιση. Το «δύναται να…
» δίνει δυνατότητα να µη γίνει αυτό ή να γίνει οτιδήποτε άλλο περάσει από το µυαλό των όποιων διοικήσεων υπάρχουν αυτή τη
στιγµή ή θα µείνουν στον ΟΔΙΕ.
Το τρίτο σηµείο που θέλω να τονίσω είναι ότι µε τον ίδιο τρόπο
πρέπει να αντιµετωπιστούν και τα δικαιώµατα του Δήµου Μαρκόπουλου. Ο δήµος έχει δικαιώµατα στα ακίνητα του ιπποδρόµου στην περιοχή του Μαρκόπουλου, αλλά και ως προς την
Κτηνιατρική Κλινική που υπάρχει στο Δήµο Μαρκόπουλου. Είναι
κλινική µεγάλων ζώων, κυρίως αλόγων, αλλά και έχει και γενικότερες χρήσεις.
Εδώ πρέπει να στηριχθούν και τα δικαιώµατα του Δήµου Μαρκόπουλου, µε στόχο ταυτόχρονα να συνεχίσει να λειτουργεί η
Κτηνιατρική Κλινική απρόσκοπτα, ώστε να µην υπάρχουν κενά
και να µπορεί η οποιαδήποτε διοίκηση του ΟΔΙΕ να αλλάξει σε
κάποιο βαθµό τη λειτουργία αυτή, πράγµα που θα είναι σε βάρος
και των συµφερόντων του δήµου, αλλά κυρίως σε βάρος του
έργου που κάνει αυτή η κλινική.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε τον
κ. Θεωνά.
Τον λόγο έχει η κ. Ασηµακοπούλου και θα ακολουθήσει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος των ΑΝΕΛ κ. Παπαχριστόπουλος.
Κυρία Ασηµακοπούλου, έχετε τον λόγο.
ΑΝΝΑ-ΜΙΣΕΛ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η ιστορία αυτή ξεκίνησε το
2013. Μόλις άκουσα από τον συνάδελφο του ΣΥΡΙΖΑ γιατί δεν
το φέραµε εµείς στο Κοινοβούλιο. Ο λόγος είναι γιατί, όπως λέει
στην αιτιολογική έκθεση, στη σελίδα 3, η σύµβαση παραχώρησης υπεγράφη στις 24 Απριλίου 2015 µεταξύ του ΤΑΙΠΕΔ και της
Ανώνυµης Εταιρίας, οπότε δεν µπορούσε να έρθει νωρίτερα.
Έκτοτε η ιστορία είναι γνωστή. Προσπαθήσατε να τη φέρετε,
δεν σας άφησε η κ. Κωνσταντοπούλου, κάνατε µια πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου και να, είµαστε εδώ σήµερα.
Είµαστε εδώ σήµερα, αλλά δεν έχουµε ξεχάσει, βεβαίως, αυτά
τα οποία διαχρονικά λέγατε για τις ιδιωτικοποιήσεις. Έχω σταχυολογήσει µερικά εδώ. Ας ξεκινήσουµε από το 2012. Έχω εδώ
µια ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ που µιλά για το ξεπούληµα του δηµόσιου πλούτου. Λέει ότι οι ιδιωτικοποιήσεις και το ξεπούληµα
του δηµόσιου πλούτου, όχι µόνο δεν εξυπηρετούν το δηµόσιο
συµφέρον και την ανάπτυξη, αλλά ολοκληρώνουν την ισοπέδωση
της οικονοµίας και της κοινωνίας. Αυτό κάνουµε σήµερα; Ισοπεδώνουµε την κοινωνία και την οικονοµία;
Και βεβαίως, ο κ. Πάντζας, σε παρέµβαση του επ’ αφορµή
ενός άλλου νοµοσχεδίου το 2014, δήλωνε κατηγορηµατικά ότι ο
ΣΥΡΙΖΑ είναι αντίθετος στην εκποίηση του ΟΔΙΕ και του ιπποδροµιακού στοιχήµατος. Έλεγε, επίσης, ότι αυτός είναι ένας αδίστακτος νεοφιλελευθερισµός και µια διαπλοκή σε όλο της το µεγα-
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λείο.
Έχω κι άλλα εδώ: Ερωτήσεις συναδέλφων, ερωτήσεις της κυρίας Γεροβασίλη, της νυν Κυβερνητικής Εκπροσώπου γι’ αυτό
το συγκεκριµένο θέµα και βεβαίως, δήλωση του κ. Τσίπρα που
αναφέρεται στα αεροδρόµια –α, ναι, αυτά τα υπογράψατε τελικά
- που λέει ότι το ξεπούληµα αυτό είναι επιστροφή στη φεουδαρχία.
Κι επειδή κάποτε µας λέγατε κάτι για µονταζιέρες -δεν το πολυακούω τελευταία αυτό- καταθέτω για τα Πρακτικά αποσπάσµατα, όπως επίσης και την τελευταία θέση σας στο κυβερνητικό
πρόγραµµα που υποβάλατε τον Σεπτέµβριο, όπου στη λίστα των
ιδιωτικοποιήσεων δεν είναι αυτή η ιδιωτικοποίηση.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Άννα-Μισέλ Ασηµακοπούλου
καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Σήµερα, βέβαια, στην αιτιολογική έκθεση αναγνωρίζετε και τη
σηµασία της σύµβασης και τα οφέλη για το ελληνικό δηµόσιο.
Έχει πολλαπλά οφέλη µάλιστα, λέτε. Αναφέρεστε στο ότι θα διατηρηθούν θέσεις εργασίας, στη µελλοντική ανάπτυξη, στο τι θα
πάρει ο δήµος, στο πώς η περιοχή θα αναπτυχθεί. Και σωστά το
κάνετε αυτό.
Και θα ήθελα, σε αυτό το σηµείο, να σας πω ότι αυτό που εµείς
αποκαλούµε «µετάλλαξη» στην προκειµένη περίπτωση είναι ευπρόσδεκτο. Και επειδή άκουσα τον εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ να λέει
ότι εµείς σας εγκαλούµε, καθόλου δεν σας εγκαλούµε που φέρνετε αυτή τη σύµβαση για κύρωση. Και βεβαίως, ορθώς είπε ο
εισηγητής µας, ο κ. Δήµας, ότι αυτό είναι ένα έργο της κυβερνήσεως του Αντώνη Σαµαρά.
Και επιτρέψτε µου να συµπληρώσω και να διευκρινίσω ότι εγώ
είµαι πάρα πολύ περήφανη για το έργο της κυβέρνησης του Αντώνη Σαµαρά.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Κι επίσης, η αναγνώριση του έργου αυτού είναι ο προσωπικός
µου οδηγός στην αντιπολιτευτική µου στάση και σε αυτή την κύρωση και γενικότερα.
Λοιπόν, δεν σας εγκαλούµε. Χαιρόµαστε που αναγνωρίζετε το
έργο αυτό και χαιρόµαστε που το φέρνετε. Και γι’ αυτό, εξάλλου,
µε την επιφύλαξη που έχει πει ο εισηγητής µας, θα το ψηφίσουµε.
Πάµε, όµως, να δούµε αυτή η µετάλλαξή σας, που στη συγκεκριµένη περίπτωση είναι ευπρόσδεκτη, γιατί είναι ευπρόσδεκτη.
Είναι ευπρόσδεκτη και στη βάση της ιδεολογίας µας και των
αρχών µας. Γι’ αυτό είναι ευπρόσδεκτη, γιατί εµείς πιστεύουµε
ότι αυτά πρέπει να γίνουν για να έρθει η ανάπτυξη. Αυτά πρέπει
να γίνουν για να µειωθούν οι φόροι: Επενδύσεις και ιδιωτικοποιήσεις για να δηµιουργηθούν θέσεις εργασίας, για να µειωθεί η
ανεργία, στήριξη της ιδιωτικής οικονοµίας και της επιχειρηµατικότητας.
Εσείς τα πιστεύετε αυτά; Ξέρετε, είναι άλλο η µετάλλαξη «σηκώνω το χέρι και λέω ναι σε όλα» -κι ακόµη και σε αυτό- και άλλο
τα κάνω πράξη.
Σήµερα, την ώρα που συζητούσαµε αυτά ή µάλλον λίγο νωρίτερα, είχαµε δύο συνεδριάσεις της Επιτροπής Οικονοµικών. Στις
συνεδριάσεις αυτές, λοιπόν, της Επιτροπής Οικονοµικών συζητούσαµε το προσχέδιο του προϋπολογισµού. Νοµίζω ότι ο κάθε
Έλληνας και η κάθε Ελληνίδα, ακόµη κι αν δεν έχουν εξειδικευµένες γνώσεις οικονοµικών, πρέπει να δουν µόνο δύο σελίδες.
Και αναφέροµαι στη σελίδα 19, η οποία έχει έναν καταπληκτικό
πίνακα που δείχνει την κατάσταση που ήταν η οικονοµία το 2014,
αυτή που θα είναι το 2015 και αυτή που θα είναι το 2016, κυρίες
και κύριοι.
Δείχνει ότι το ΑΕΠ µειώνεται και έχουµε ύφεση. Δείχνει ότι έχει
µειωθεί η ιδιωτική κατανάλωση, η δηµόσια κατανάλωση, ο ακαθάριστος σχηµατισµός παγίου κεφαλαίου, η απασχόληση. Σε
λίγο δεν θα χρειάζεται να δείχνουµε πίνακες. Ο κόσµος το καταλαβαίνει.
Βεβαίως, υπάρχει και η σελίδα 45 και ο πίνακας 2.8 που έχει
τίτλο δηµοσιονοµικές παρεµβάσεις σύµβασης οικονοµικής συµφωνίας 2015-2016, αναλυτικά. Και τι είναι αυτό, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι; Είναι µια λίστα των µέτρων. Θέλει πολύ χρόνο για

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Θ’ - 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015

να σας διαβάσω τη λίστα των µέτρων. Είναι ένας µεγάλος πίνακας µε δεκαεννέα επικεφαλίδες. Και η πρώτη είναι η αναµόρφωση του κώδικα του ΦΠΑ.
Αυτό είναι η αύξηση στα τρόφιµα, είναι η αύξηση στα νησιά
και, βεβαίως, είναι η αύξηση στην ιδιωτική εκπαίδευση, που σήµερα ανακοινώθηκε ότι, ενώ ήταν µηδέν, προτείνατε 23%. Υποσχεθήκατε στον κόσµο ότι θα το πάρετε πίσω και θα βρείτε ισοδύναµα. Τελικά, σήµερα έχουµε το εξής καταπληκτικό σύστηµα,
0% στα νηπιαγωγεία, 13% στο δηµοτικό και στο γυµνάσιο και 6%
στα φροντιστήρια.
Είναι εντάξει να στέλνεις το παιδί σου σε ιδιωτικό σχολείο στο
νηπιαγωγείο, όχι όµως στο δηµοτικό και στο γυµνάσιο. Αυτό, βεβαίως, το υπερασπίστηκε ο Υπουργός Παιδείας σήµερα, λέγοντας ότι τα 100 εκατοµµύρια -τα οποία θα εισπράξετε από αυτό
και δεν έχετε βρει και τα υπόλοιπα ισοδύναµα- είναι πενταροδεκάρες. Μάλιστα.
Σας θυµίζω, κυρίες και κύριοι της Συµπολίτευσης, ότι εµείς ψηφίσαµε τη συµφωνία αυτή ακριβώς γιατί θέλαµε να σταµατήσει
η κουβέντα για τις πενταροδεκάρες, όχι για να την επαναφέρετε.
Αυτά, λοιπόν, είπε ότι είναι πενταροδεκάρες.
Όµως, είπε και κάτι άλλο ο Υπουργός. Ο Υπουργός είπε ουσιαστικά -το παραφράζω, βεβαίως- το εξής: Καλά να πάθετε όσοι
στέλνετε τα παιδιά σας σε ιδιωτικά σχολεία. Να πληρώσετε για
να στείλετε τα παιδιά σας φροντιστήριο, να πληρώσετε για τα
ιδιωτικά σχολεία, για τα παιδιά σας, επειδή κάνετε την επιλογή
το διαθέσιµο εισόδηµά σας να το αφιερώνετε στην ιδιωτική εκπαίδευση, γιατί αυτό σάς αρέσει να κάνετε για τα παιδιά σας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Ξέρετε κάτι; Εγώ δεν έχω ψελλίσει κουβέντα για το ποιος στέλνει τα παιδιά του σε ιδιωτικά σχολεία, γιατί είναι δικαίωµα του καθενός, ακόµα και των δηµοσίων προσώπων, των πλέον προβεβληµένων, από οποιαδήποτε παράταξη. Αυτό πιστεύω εγώ. Καλά
να πάθετε, είπε ο Υπουργός.
Κλείνω, λοιπόν -και ευχαριστώ για την ανοχή σας, κύριε Πρόεδρε-, λέγοντας ότι εµείς ψηφίζουµε, βεβαίως, την κύρωση. Χαιρόµαστε για αυτή τη µετάλλαξη, αλλά πολύ φοβάµαι ότι είναι
εξόχως επιφανειακή, γιατί στις ιδεοληψίες σας δεν έχετε µεταλλαχθεί καθόλου και αυτό είναι το βασικό πρόβληµα.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε την
κ. Ασηµακοπούλου.
Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Παπαχριστόπουλος.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Να προσγειωθούµε λίγο στην πραγµατικότητα, γιατί φοβάµαι
ότι η υπερβολή είναι σήµα κατατεθέν πολλές φορές -όχι από
όλους, ευτυχώς- σε αυτή την Αίθουσα.
Θέλω να θυµίσω δύο νούµερα. Οι τριακόσιες πενήντα χιλιάδες
σιτιζόµενοι από τη Θεανώ Φωτίου έχουν γίνει ήδη ένα εκατοµµύριο και έχει ληφθεί πρόνοια, γιατί είναι κάτω από το όριο της
φτώχειας και δεν έχουν να φάνε καθηµερινά. Είναι κάτι που βρήκαµε, κάτι που δεν δηµιουργήσαµε εµείς.
Ένα άλλο νούµερο, εκπληκτικό επίσης, είναι τα 808 εκατοµµύρια, χωρίς εγγυήσεις, τραπεζικά δάνεια που δόθηκαν σε µέσα
µαζικής ενηµέρωσης, αυτά για τα οποία έρχεται το νοµοσχέδιο
το Σάββατο, το οποίο τα τρία κόµµατα της Αντιπολίτευσης λένε
τουλάχιστον ότι δεν θα ψηφίσουν.
Είναι συγκινητικό να ακούς έκκληση, πώς φερθήκατε στους
εργαζόµενους και τι κάνετε κ.λπ.. Άκουσα, µάλιστα, να λέγεται
πώς αισθάνοµαι µέσα µου. Αισθάνοµαι πολύ καλά. Δεν ξέρω πώς
αισθάνονται αυτοί που µε µια µονοκονδυλιά καθάρισαν 26 δισεκατοµµύρια µε το PSI από τα ασφαλιστικά ταµεία, πώς αισθάνθηκαν όταν έπαιζαν τα αποθέµατα των ταµείων στο Χρηµατιστήριο, πώς αισθάνθηκαν που τίναξαν το πιο εύρωστο ταµείο, το
ΝΑΤ, πώς αισθάνθηκαν µε τα δοµηµένα οµόλογα.
Τα λέω αυτά για να επιστρέψουµε στην πραγµατικότητα. Εγώ
δεν θέλω να γυρνάω πίσω. Προκαλούµαι, όµως, και η αλήθεια,
δυστυχώς, είναι καυτή. Λάθη, ναι, λάθος επιλογές, ναι. Λάθη δεν
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κάνει µόνο αυτός που δεν κάνει τίποτα. Όµως, το άσπρο µαύρο
δεν µπορεί να γίνει.
Θέλω, επίσης, µε σηµερινά νούµερα να θυµίσω ότι η ύφεση,
ενώ υπολογιζόταν στο 2,3%, θα πέσει στο 0,9%. Για όσους ξέρουν οικονοµία, είναι σηµαντικό µέγεθος για αυτούς που µας δανείζουν. Θέλω, επίσης, να θυµίσω ότι τα δεκαετή οµόλογα έχουν
φτάσει ίσως τα χαµηλότερα επίπεδα από το 2013 και το 2014.
Θέλω ακόµα να θυµίσω ότι ο Ντράγκι κάνει µία µεγάλη προσπάθεια να µην είναι η αξιολόγηση βασική προϋπόθεση για την
ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, η οποία θεωρείται δεδοµένη.
Αυτά τα λέω, γιατί η υπερβολή πρέπει να έχει όρια. Αυτή η Κυβέρνηση περνά σίγουρα δύσκολες ώρες, όπως και η κοινωνία.
Κάνει µία γιγάντια προσπάθεια. Θα δούµε αν έχει αποτέλεσµα.
Εγώ πιστεύω ότι θα έχει. Όµως, είναι έντιµη προσπάθεια. Είναι
προσπάθεια προς τη σωστή κατεύθυνση.
Όσο για το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο, γιατί είναι κακό; Κατηγορείται ο ΣΥΡΙΖΑ ότι είναι κρατιστής. Να, λοιπόν, που είναι χειροπιαστή η απόδειξη σε ένα θέµα που δεν είναι κοινωνικό, καθώς
δεν είναι ΔΕΗ ούτε νερό ούτε δηµόσια νοσοκοµεία. Τζόγος είναι.
Μάλιστα, αν θέλετε τη γνώµη µου, θα συµφωνήσω µε το ΚΚΕ.
Εύχοµαι να έρθει κάποτε η µέρα που να µη βασίζεται η οικονοµία
σε τζογαδόρικα πράγµατα, είτε λέγεται ιππόδροµος είτε οτιδήποτε άλλο. Όµως, είναι µία πραγµατικότητα. Εργάζονται και άνθρωποι εκεί και αυτό οφείλουµε να το σεβαστούµε.
Τι πιο φυσιολογικό, λοιπόν, να πουληθεί; Αυτοί είναι κανόνες
της αγοράς. Δεν είναι κακό. Αυτό είναι βήµα προς τα µπροστά
και όχι προς τα πίσω. Βλέπω ότι οικοδοµείτε όλη την επιχειρηµατολογία σας για να αποδείξετε τη µετάλλαξη. Αυτό δεν το κατάλαβα. Δηλαδή, για να καταλάβω, τι θα έπρεπε να είναι ο
ιππόδροµος; Δηµόσιο νοσοκοµείο;
Τελειώνοντας –δεν πρόκειται να εξαντλήσω τον χρόνο, γιατί
πιστεύω ότι δεν χρειάζεται, καθώς «ουκ εν τω πολλώ το ευ, αλλά
εν το ευ το πολύ» θέλω να πω ότι ιδιωτικοποίηση έγινε στον
ΟΠΑΠ. Είναι η επιτοµή –θα µπορούσε, µάλιστα, να γίνει και διατριβή- για το τι θα πει «κακή ιδιωτικοποίηση».
Αυτό το επισηµαίνω για όσους κάνουν κριτική σήµερα για όσα
θα γίνουν µ’ αυτήν την επικύρωση των 40 εκατοµµυρίων ευρώ.
Φαντάζουν λίγα, αλλά δεν είναι τόσο λίγα. Είναι κι άλλα που θα
κερδίσουµε και πάει λέγοντας.
Εννοείται ότι εµείς ως Ανεξάρτητοι Έλληνες ψηφίζουµε αυτό
το νοµοσχέδιο και µπαίνουµε στη µάχη –κι εδώ είναι η τελευταία
µου κουβέντα- γι’ αυτό που θα γίνει το Σάββατο. Εγώ θέλω να
κάνω µία ειλικρινή έκκληση. Επίσηµα, τα δανεικά χωρίς εγγυήσεις στα ΜΜΕ είναι 808 εκατοµµύρια ευρώ. Αν αυτό δεν είναι χειροπιαστή απόδειξη της συµπεριφοράς του πολιτικού κόσµου,
τότε δεν ξέρω τι είναι. Δεν έχω τίποτα µε τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης. Αυτή είναι η δουλειά του επιχειρηµατία, δηλαδή να κερδίζει. Όµως, το ταγκό θέλει δύο. Εδώ, παίρνει σάρκα και οστά η
λέξη «διαπλοκή».
Θέλω να πιστεύω ότι και στις επιτροπές και το Σάββατο θα
πρυτανεύσει µία άλλη φιλοσοφία για να φύγει αυτή η λογική,
γιατί είναι κανόνας δηµοκρατίας η διόρθωση των µίντια και γιατί
έχω αρχίσει πάλι να ακούω επιχειρήσεις που λένε «καναλάρχης
θα γίνει η Κυβέρνηση» και πάει λέγοντας.
Τελειώνοντας, επειδή η λέξη «αυτοκριτική» δεν πρέπει να
απουσιάζει, εγώ κάνω µία παράκληση-έκκληση: Όσοι ασχολούνται µε το ασφαλιστικό να λένε λίγα. Είναι µεγάλο θέµα. Αφορά
φουκαράδες, ανθρώπους που παίρνουν 250 ευρώ ή 300 ευρώ
και πρέπει να είναι προσεκτικοί όσοι από την Κυβέρνηση µιλάνε
για το ασφαλιστικό. Είναι µία µορφή κριτικής, έντιµης και καθαρής, µέσα στο ελληνικό Κοινοβούλιο.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε τον
κ. Παπαχριστόπουλο και για την οικονοµία του χρόνου.
Τον λόγο έχει ο κ. Κουτσούκος για επτά λεπτά.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι απόλυτα φυσικό µία συζήτηση στην Ολοµέλεια να τροφοδοτείται από τη συγκυρία. Εγώ
δεν έχω τον χρόνο να επεκταθώ σε όλα τα ζητήµατα της συγκυρίας, αλλά θα κάνω δύο-τρία σχόλια, απευθυνόµενος στους
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Υπουργούς της Κυβέρνησης.
Πιο σεµνά, κύριοι Υπουργοί, όταν βρισκόµαστε σε µία περίοδο
που είναι σε εξέλιξη πάρα πολλά µεγάλα ζητήµατα, για τα οποία
είµαι απόλυτα βέβαιος ότι θα απολογείται για πολύ καιρό η Κυβέρνηση.
Σήµερα συζητήσαµε στην Επιτροπή Οικονοµικών το προσχέδιο του προϋπολογισµού, ενός προϋπολογισµού που µας ξαναγυρίζει πολλά χρόνια πίσω, στα ελλείµµατα, στην ύφεση και στην
ανεργία.
Βρισκόµαστε εν µέσω µιας περιδίνησης του κ. Κατρούγκαλου,
από τις θεωρίες του Φρίντµαν και των νεοφιλελεύθερων της Αµερικής µέχρι τις οριζόντιες περικοπές, που δεν ξέρουµε πού θα
καταλήξει.
Έχουµε και έναν Υπουργό, τον κ. Παππά, που, δήθεν, θέλει να
βάλει τάξη στο τηλεοπτικό τοπίο, αλλά, όπως αποδείξαµε και θα
αποδείξουµε και τις επόµενες δύο µέρες, θέλει να τους έχει
όλους δέσµιους, και τους σηµερινούς και τους αυριανούς.
Κατά συνέπεια, ας δούµε αυτό το νοµοσχέδιο που έρχεται να
εκχωρήσει το δικαίωµα για το στοίχηµα στον ιππόδροµο, χωρίς
άλλες αναφορές, µε βάση τις οποίες η Κυβέρνηση επιχειρεί να
µας θυµίσει πράγµατα για τα οποία είµαι απόλυτα βέβαιος ότι
θα απολογείται πολύ σύντοµα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Πλειοψηφίας, δεν πιστεύω
να έχετε καµµία ιδεολογική ακόµα περίσκεψη γύρω από την
ανάγκη το δηµόσιο να µην είναι «στοιχηµατζής». Είναι άλλη συζήτηση ποιος είναι ο τζόγος γύρω από το σύστηµα και τι κάνει
ένα κράτος για να διαπαιδαγωγήσει και να προφυλάξει τους πολίτες -υπαρκτή και αναγκαία- και άλλο η συζήτηση ότι το κράτος
έπρεπε αυτή τη δραστηριότητα να την είχε εκχωρήσει νωρίτερα.
Όµως, εµπλέξαµε µε τις ιδεοληψίες σας και µε µία διαδικασία
κοινοβουλευτική το προηγούµενο επτάµηνο -που πολλοί τη χρεώνουν στην κ. Κωνσταντοπούλου, αλλά δεν είναι µόνο αυτή
υπεύθυνη, γιατί δεν ήταν µόνη της, κάποιοι τη στήριζαν, βεβαίως,
είχε και Υπουργούς η κυβέρνηση-, πέρασε ο χρόνος για την κύρωση αυτής της σύµβασης και έφτασε στο παρά ένα, να τελειώσει δηλαδή το εξάµηνο της κύρωσής της και να χάσει το
δηµόσιο ακόµα και την προκαταβολή που είχε πάρει από τον
πλειοδότη. Το λέω αυτό γιατί θα έχουµε και άλλα θέµατα.
Οι Υπουργοί οφείλουν να είναι πιο επιµελείς στην άσκηση των
καθηκόντων τους και να µη γεµίσουν µε πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου την Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως -τις οποίες, βεβαίως, δεν µπορούµε να παρακολουθούµε ούτε εµείς ούτε οι
απλοί πολίτες- όταν διαπιστώνουν ότι η κοινοβουλευτική διαδικασία δεν τους επιτρέπει χρονικά να αντιµετωπίσουν ζητήµατα
τα οποία τούς ξεφεύγουν.
Το θέµα αυτό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Πλειοψηφίας,
δεν είναι µόνο τυπικό, είναι και ουσιαστικό, γιατί µε τον τρόπο
που νοµοθετούµε την κύρωση αυτής της σύµβασης, µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος, δεν µας επετράπη να ζητήσουµε την
παρουσία των φορέων κατά τη συζήτηση της κύρωσης αυτής
της σύµβασης.
Όπως είπα και χθες -το είπαν και άλλοι συνάδελφοι, το είπε
και ο εισηγητής µας, το είπε και ο Κοινοβουλευτικός µας Εκπρόσωπος, αλλά και συνάδελφοι της Πλειοψηφίας-, υπάρχουν δύο
µεγάλα ζητήµατα. Το ένα ζήτηµα αφορά τον Δήµο του Μαρκόπουλου και το άλλο αφορά τους εργαζόµενους.
Πιστεύω θα είχαµε και την ευκαιρία µέσω µιας πρακτικής
καλής νοµοθέτησης στο άρθρο 2, που προβλέπει την εκκαθάριση, να αντιµετωπίσουµε είτε το θέµα της αποζηµίωσης που έχει
τελεσίδικη απόφαση ο Δήµος Μαρκόπουλου είτε της εκχώρησης
της µικρής έκτασης που ζητάει για τη δηµιουργία σχολικού συγκροτήµατος.
Όπως, επίσης, θα µπορούσαµε να αντιµετωπίσουµε και το ζήτηµα των οφειλών στους εργαζόµενους. Πολλή συζήτηση µπορεί
να γίνει για το πόσοι είναι και πόσοι θα πάνε µε τη διαδικασία της
µετάταξης, µε τη διαδικασία της απορρόφησης από τον ΟΠΑΠ
κ.ο.κ..
Και πρέπει να γίνει, αλλά δεν γίνεται, διότι έτσι όπως συζητάµε,
δεν προλαβαίνουµε. Πολύ δε περισσότερο εάν οι διατάξεις παραµείνουν ως έχουν, όπως έχουν κατατεθεί, παρά τη βελτίωση
που έκανε το Υπουργείο Οικονοµικών, φοβάµαι ότι το θέµα των
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δεδουλευµένων δεν καλύπτεται. Και δεν µπορούµε να φύγουµε
από αυτήν την Αίθουσα χωρίς να το έχουµε λύσει. Μάλιστα, αυτό
το θέµα το έθεσαν και οι συνάδελφοι της Πλειοψηφίας. Άκουγα
και τον κ. Θεωνά προηγουµένως. Όλοι οι συνάδελφοι έχουν απόλυτο δίκιο.
Και τώρα στον χρόνο που µου µένει έρχοµαι σε µια ακόµα παρατήρηση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι όλων των πτερύγων, η διαδικασία των ιδιωτικοποιήσεων, σύµφωνα µε όσα έχει αποδεχθεί η Κυβέρνηση, πρέπει να προχωρήσει. Μάλιστα, στον προϋπολογισµό
είναι γραµµένα έσοδα 2 δισεκατοµµυρίων. Αυτή τη διαδικασία
θα την κάνει κατά κύριο λόγο το ΤΑΙΠΕΔ.
Η Βουλή δεν µπορεί να βρίσκεται προ τετελεσµένων καλούµενη να κυρώσει συµβάσεις. Η Βουλή έχει λόγο και πρέπει να
συµµετέχει σ’ αυτή τη διαδικασία. Και δεν υπάρχει άλλος τρόπος,
παρά το Υπουργείο Οικονοµικών, το οποίο έχει την πολιτική ευθύνη, να φέρνει εδώ κάθε φορά την ηγεσία του ΤΑΙΠΕΔ ή τις αντίστοιχες Υπηρεσίες και να µας παρουσιάζουν τα σχέδια και τις
προδιαγραφές των προκηρύξεων, για να έχουµε γνώµη και άποψη. Τουλάχιστον αυτό το είχαµε επιβάλει, αν θέλετε, σε αρκετές
περιπτώσεις στην προηγούµενη Βουλή.
Άρα, κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης, οφείλετε να διασφαλίσετε τουλάχιστον αυτή τη µίνιµουµ διαδικασία συµµετοχής του
Κοινοβουλίου σ’ αυτή τη διαδικασία των ιδιωτικοποιήσεων για τη
διασφάλιση του δηµόσιου συµφέροντος αλλά και του συµφέροντος των τοπικών κοινωνιών.
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε τον
κ. Κουτσούκο.
Τον λόγο έχει ο Βουλευτής των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Γεώργιος Λαζαρίδης.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, υπάρχει µια σύµβαση την οποία
έχει διαπραγµατευθεί η προηγούµενη κυβέρνηση και έχουν ήδη
υπολογιστεί τα έσοδα. Όπως αντιλαµβάνεστε, δεν υπάρχουν
πολλά περιθώρια ελιγµών. Υπάρχουν, όµως, κάποια θέµατα που
αξίζει να επισηµανθούν. Πρέπει να ελέγξουµε και να σταµατήσουµε τη ροή του µαύρου χρήµατος προς το «ΣΤΟΙΧΗΜΑ».
Το «ΣΤΟΙΧΗΜΑ», όπως και όλα τα τυχερά παιχνίδια, σε πολλές
περιπτώσεις έχουν δηµιουργήσει κοινωνικά προβλήµατα, λόγω
της εξάρτησης και του εθισµού που προκαλεί, αν θέλετε, ο τζόγος. Εποµένως επιβάλλεται να υπάρχει έλεγχος για τη φορολόγηση των κερδών αλλά και για τη σύνδεση αυτών των κερδών µε
τα πρόσωπα που συµµετέχουν στο «ΣΤΟΙΧΗΜΑ», εισάγοντας στο
σύστηµα τα πλήρη φορολογικά τους στοιχεία. Κάτι τέτοιο βοηθά
στον φορολογικό έλεγχο, ενώ ταυτόχρονα µπορεί να λειτουργήσει ως αποτρεπτικό µέσο και ως µέσο προστασίας για χιλιάδες
εθισµένους συµπολίτες µας, καταφέρνοντας πλήγµα στον υπέρµετρο δανεισµό και την τοκογλυφία σε πλείστες όσες περιπτώσεις. Όλοι ξέρουµε τι γίνεται από τους τοκογλύφους και στα
καζίνα αλλά και στους ιππόδροµους και όπου, εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν τα τυχερά παιχνίδια και έχουν τον χώρο να κινηθούν αυτοί οι τυχοδιώκτες.
Δεν είµαστε αντίθετοι στην αποκρατικοποίηση, αρκεί να γίνει
σωστά. Πρέπει να αξιοποιηθούν τα ακίνητα και να εισαχθούν επιτέλους κανόνες που µελλοντικά θα δώσουν πνοή ανάπτυξης και
στις τοπικές κοινωνίες πέρα των παραχωρησιούχων.
Η σύµβαση παραχώρησης προβλέπει από το 30% των εσόδων
το 24% να κατευθύνεται στα έπαθλα και το 4,5% στο δηµόσιο.
Στην ουσία, δηλαδή, τα έπαθλα που προβλέπονται καταβάλλονται στο σύνολό τους από το δηµόσιο, ενώ η συµµετοχή του επενδυτή παραµένει στην ουσία µηδενική. Αυτό είναι κάτι που πρέπει
να το δείτε ξανά.
Επίσης, συµφωνήθηκε ότι ανά δύο έτη πλεονασµάτων θα επιστρέφει µέρος των πλεονασµάτων στο δηµόσιο. Αυτό πρέπει να
το δείτε ξανά και, κατά τη γνώµη µου, θα πρέπει να γίνει ανά
έτος.
Τέλος, θα πρέπει να προσέξετε τα άρθρα 2 και 13. Θα ήθελα
εδώ να συµπληρώσω να είµαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και να
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προστατεύσουµε τους δήµους και τις τοπικές κοινωνίες.
Και εδώ κλείνω µη θέλοντας να καταχραστώ τον χρόνο σας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε τον
κ. Λαζαρίδη.
Τον λόγο έχει ο κ. Δηµαράς Γεώργιος από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΑΡΑΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, νοµίζω
ότι το θέµα έχει αρκετά καλυφθεί. Θα ήθελα όµως να ξεκαθαρίσω την προσωπική µου άποψη, αλλά και την ιδεολογική και πολιτική θέση της Αριστεράς και της Οικολογίας σε αυτά τα δύο
που εκφράζω στο Κοινοβούλιο.
Είµαστε αντίθετοι στην ανάπτυξη του τζόγου στη χώρα, έστω
και για αύξηση των εσόδων του κράτους. Εάν εκτιµήσουµε το
συνολικό όφελος ή τη ζηµία από τον τζόγο, θα δούµε ότι είναι
αρνητικό για την κοινωνία. Το χειρότερο είναι ο εθισµός της νεολαίας στα τυχερά παιχνίδια. Το τραγικό είναι επίσης ότι καταστρέφονται εξαρτηµένοι στον τζόγο πολίτες και πολλές φορές
έχουµε τραγικές συνέπειες.
Έχουµε παραδείγµατα µεγάλης συσσώρευσης κερδών από
τον τζόγο, όπως ιδιαίτερα τα πρώτα χρόνια από τη λειτουργία
του καζίνου Λουτρακίου και η εταιρεία, που νοµίζω ότι ήταν
εβραϊκών συµφερόντων, στην ουσία σάρωσε οικονοµίες αφελών
και εξαρτηµένων πολιτών, έκλεισαν επιχειρήσεις, καταστράφηκαν οικογένειες. Και τι κέρδισε το ελληνικό δηµόσιο; Ένα µικρό
ποσοστό από τις χαµένες περιουσίες πήρε ο Δήµος Λουτρακίου
και το κράτος. Τα µεγάλα κέρδη έφυγαν στο εξωτερικό.
Τελικά, συνάδελφοι, κανένα έσοδο του κράτους δεν αποκαθιστά τη ζηµιά στην κοινωνία. Βέβαια, αυτά τα θέµατα είναι ζητήµατα παιδείας, είναι ζητήµατα πολιτισµού και άλλων πολιτικών
χαρακτηριστικών, που πρέπει να αποκτήσει η κοινωνία µας. Αυτά
τα γενικά, για να µη θεωρηθεί ότι ο τζόγος είναι συµβατός µε την
πολιτική φιλοσοφία της Αριστεράς και της Οικολογίας.
Τώρα έρχοµαι στη συγκεκριµένη κύρωση. Ολοκληρώνουµε µία
διαδικασία που εσείς ξεκινήσατε και τη βρήκαµε σε εκκρεµότητα.
Φαίνεται ότι ο δεύτερος διαγωνισµός από άποψη οικονοµική είχε
ένα καλύτερο αποτέλεσµα, αφού στον πρώτο είχαµε µία εταιρεία
και ποσό γύρω στα 5 εκατοµµύρια, ενώ στον δεύτερο συµµετείχαν δύο εταιρείες και το ποσό ανήλθε στα 40.500.000.
Κατά τη συζήτηση στις επιτροπές έγιναν προτάσεις και αρκετές βελτιώσεις επήλθαν σε αυτό το νοµοσχέδιο, βελτιώσεις που
µπορούσαν να γίνουν στον συγκεκριµένο χρόνο. Έγινε η βελτίωση, που µπορούσε να γίνει σε σχέση µε την τροπολογία, προσθήκη στο άρθρο 2 παράγραφος 7 για τους εργαζόµενους.
Θα ήθελα να αναφερθώ στον εισηγητή της Νέας Δηµοκρατίας
που µας καλωσόρισε στον φιλελευθερισµό, επειδή προχωράµε
στην υπογραφή αυτής της σύµβασης.
Κύριε συνάδελφε, έχετε υπερβεί εσείς τον φιλελευθερισµό,
είστε στον νεοφιλελευθερισµό και εσείς και όλο το «λαϊκό» Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόµµα, το δεξιό ευρωπαϊκό κόµµα. Παράδειγµα,
οι θέσεις σας για την προωθούµενη διατλαντική συµφωνία εµπορίου, τη λεγόµενη ΤΤΙΡ. Έχετε πάρει θέση –και αυτό είναι και το
κριτήριο αν είστε απλώς φιλελεύθεροι ή είστε νεοφιλελεύθεροιυπέρ της συµφωνίας ΤΤΙΡ στο Ευρωκοινοβούλιο, µία συµφωνία
που καταστρέφει τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις και την αγροτιά
και οδηγεί στην ασυδοσία των πολυεθνικών και των µονοπωλίων,
χωρίς φραγµούς ακόµη και για τα µεταλλαγµένα, που προκύπτουν δηλαδή και ζητήµατα υγείας στη διατροφή.
Το ότι θα κάνουµε µερικές ιδιωτικοποιήσεις στο πλαίσιο της
συµφωνίας δεν µας φέρνει κοντά ιδεολογικά σε εσάς. Η απόσταση είναι πάρα πολύ µεγάλη. Η πολιτική µας δεν ταυτίζεται
ούτε µε τον άκρατο κρατισµό ούτε µε την ασυδοσία της αγοράς.
Δεν θα ιδιωτικοποιήσουµε ούτε την ΕΥΔΑΠ, που εσείς σκοπεύατε, ούτε το βασικό δίκτυο της ΔΕΗ ούτε εθνικούς στρατηγικούς τοµείς.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Μην τα λέτε αυτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΑΡΑΣ: Το ζητούµενο για µας είναι να θέσουµε
τους κανόνες που θα ρυθµίζουν την αγορά και όχι να διαµορφώνουν τους θεσµούς και την πολιτική µας οι οικονοµικοί παράγοντες.
Βέβαια, δεν καθίσαµε στη γωνιά, όπως µας κατηγορεί ένα άλ-
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λο τµήµα της Αριστεράς, περιµένοντας να ωριµάσουν οι συνθήκες για τον σοσιαλισµό. Αποφασίσαµε να εξυγιάνουµε καταστάσεις και να κάνουµε τοµές και µεταρρυθµίσεις για να σώσουµε
ό,τι σώζεται σήµερα και να αλλάξουµε όσα µπορούµε να αλλάξουµε στις συγκεκριµένες αντικειµενικές συνθήκες και µε τη συγκατάθεση της πλειοψηφίας του ελληνικού λαού.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε τον
κ. Δηµαρά.
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργών Οικονοµικών): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο, σας παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Έχετε τον λόγο,
κύριε Υπουργέ. Για πόσα λεπτά;
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργών Οικονοµικών): Μία νοµοτεχνική βελτίωση θα εξηγήσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Καλώς. Θα σας
δώσω τον χρόνο των τριών λεπτών και βλέπουµε.
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργών Οικονοµικών): Ευχαριστώ.
Σε ό,τι αφορά τη νοµοτεχνική βελτίωση που καταθέσαµε στο
τέλος του άρθρου 2 παράγραφος 7 για το θέµα των εργαζοµένων και το 1/3, θέλω να πω ότι εκεί όπως ζητήθηκε, στην τρίτη
σειρά, που λέει «ή το σύνολο αυτού δύναται να εκχωρείται από
τη διοίκηση της ΟΔΙΕ», οι λέξεις «δύναται να» διαγράφονται,
οπότε η πρόταση γίνεται «ή το σύνολο αυτού εκχωρείται από τη
διοίκηση της ΟΔΙΕ προς συνεργαζόµενους της ΟΔΙΕ» κ.λπ..
Αυτή είναι, λοιπόν, η διαγραφή δύο λέξεων στη νοµοτεχνική
βελτίωση.
Σε ό,τι αφορά δύο τροπολογίες που έχουν κατατεθεί, η µία µε
γενικό αριθµό 7 και ειδικό αριθµό 7 και αναφέρεται στην παράταση της ηµεροµηνίας λύσης και εκκαθάρισης και έχει διανεµηθεί, και η άλλη έχει γενικό αριθµό 8 και ειδικό αριθµό 8 και έχει
σαν θέµατα τα φορολογικά ζητήµατα των φυσικών προσώπων
όταν έχουν συνιδιοκτησία µέχρι πέντε ίππους και το τι γίνεται µε
τους ασφαλισµένους στον ΟΑΕΕ, αυτοαπασχολούµενους, προπονητές και λοιπά ζητήµατα. Αυτές οι δύο τροπολογίες λύνουν
αυτά τα ζητήµατα.
Σε ό,τι αφορά τις τροπολογίες που έχουν κατατεθεί, να σας
πω πως δεν µπορεί να γίνει δεκτή η τροπολογία που αφορά το
θέµα του Δήµου Μαρκοπούλου. Δεν χρειάζεται να κάνω κάποιο
σχόλιο για την όποια πλειοδοσία ή την όποια προσπάθεια εντυπωσιασµού. Θέλω, όµως, να µείνω στα γεγονότα.
Αυτήν τη στιγµή υπάρχει µία πρωτόδικη απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, η οποία αναγνωρίζει οφειλή 31 εκατοµµύρια σε βάρος του ΟΔΙΕ. Ο ΟΔΙΕ µαζί µε τον µελλοντικό εκκαθαριστή αυτήν τη στιγµή αξιολογεί νοµικά τη συγκεκριµένη
απόφαση καθώς και το τι θα γίνει µε τα θέµατα προσβολής της.
Σε αυτήν τη φάση και µέχρι να εκδοθεί αµετάκλητη δικαστική
απόφαση, δεν είναι δυνατόν να υπάρξει κάποια πρόβλεψη στο
ζήτηµα αυτό, καθώς µε αυτόν τον τρόπο θα προεξοφλούσαµε τη
δικαστική έκβαση της απόφασης. Άρα δεν µπορεί να γίνει δεκτή
η τροπολογία γι’ αυτό το ζήτηµα.
Σε ό,τι αφορά τα όσα ακούστηκαν για την παραχώρηση έκτασης, θέλω να επαναλάβω –αυτό νοµίζω το είπε και ο Υπουργός
στην επιτροπή- ότι το ΤΑΙΠΕΔ έχει ήδη προτείνει εναλλακτικές
λύσεις στον Δήµο Μαρκοπούλου για το θέµα αυτό. Αυτήν τη χρονική στιγµή δεν φαίνεται δυνατή µία παραχώρηση έκτασης του
ιπποδρόµου, καθώς το σύνολο της έκτασης έχει ήδη εκµισθωθεί
στον παραχωρησιούχο.
Στα αιτήµατα δε για τα θέµατα των σχολείων, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι η καλύτερη λύση να χτιστεί ένα σχολείο δίπλα
σε έναν ιπποδροµιακό χώρο, αλλά µαζί µε το ΤΑΙΠΕΔ µπορεί να
βρεθεί καλύτερη λύση σε αυτά τα ζητήµατα.
Είναι, λοιπόν, σαφές ότι η Κυβέρνηση δεν κάνει δεκτές τις τροπολογίες που έχουν κατατεθεί από τους τρεις Βουλευτές Μαυρουδή Βορίδη, Γεώργιο Βλάχο και Θανάση Μπούρα µε γενικό
αριθµό 5 και ειδικό αριθµό 5 ούτε την τροπολογία που έχουν καταθέσει οι τέσσερις Βουλευτές του ΚΚΕ µε γενικό αριθµό 6 και
ειδικό αριθµό 6.
Ευχαριστώ πολύ.
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ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Δεν το αιτιολογήσατε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε τον
κύριο Υπουργό.
Η νοµοτεχνική βελτίωση που µόλις ανακοινώθηκε να κατατεθεί
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και να διανεµηθεί, παρακαλώ, και στους Βουλευτές.
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργών Οικονοµικών): Βεβαίως, κύριε Πρόεδρε.
(Η προαναφερθείσα νοµοτεχνική βελτίωση έχει ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει ο κ.
Βορίδης από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν θα έπρεπε κανονικά σήµερα
κάτι να χαλάει µια υπέροχη µέρα. Γιατί υπάρχει κάτι παρθενικό
για τον ΣΥΡΙΖΑ. Κι όταν κάτι είναι πρώτη φορά, δεν κάνει να χαλάµε τη χαρά της πρώτης φοράς: ιδιωτικοποίηση απ’ την Αριστερά. Δεν πρέπει να έχουµε, λοιπόν, αυτήν τη µικροψυχία. Θα
έπρεπε να ενθαρρύνουµε, θα έπρεπε να προτρέψουµε και θα
έπρεπε να ελπίσουµε σε συνέχεια.
Τώρα, ότι υπάρχει µια σειρά ζητηµάτων, υπάρχει µια σειρά ζητηµάτων. Παραδείγµατος χάριν, εγώ δεν πείθοµαι γιατί θα πρέπει οι συµβάσεις και µάλιστα αυτού του µεγέθους –στις οποίες
δεν είναι και τόσο µεγάλα τα ποσά- να έρχονται προς κύρωση
στη Βουλή. Δεν έχω πειστεί από τη νοµική επιχειρηµατολογία.
Δεν ξέρω πού πατάει, σε συγκεκριµένες διατάξεις που επιβάλλουν την κύρωση από τη Βουλή τέτοιου είδους συµβάσεων.
Οι συµβάσεις παραχωρήσεως στις οποίες αναφερθήκατε –µιλάµε τώρα για τεράστιες συµβάσεις, στην πραγµατικότητα είναι
οι συµβάσεις των αυτοκινητοδρόµων- είναι πολύ µεγάλες και
σύνθετες συµβάσεις, µε µεγάλες επιλογές, µε τεράστιες συνέπειες, και οικονοµικές και περιβαλλοντικές, δεν υπάρχει αναλογία, δεν µπορεί να γίνει σύγκριση. Αλλά το σηµαντικό είναι ότι
εδώ διερωτώµαι κάθε φορά -και το λέω µε αφορµή αυτή τη συγκεκριµένη σύµβαση- τι είναι εκείνο το οποίο ουσιαστικά δίδει η
Βουλή, το κοινοβουλευτικό Σώµα.
Τι ζητάει η Κυβέρνηση, η διοίκηση κάθε φορά να της δώσουµε;
Στην πραγµατικότητα, διαπραγµάτευση εµείς δεν κάνουµε, γιατί
είναι κοµµάτι της εκτελεστικής εξουσίας. Δυνατότητα να δεσµεύσουµε το δηµόσιο µ’ αυτήν την έννοια δεν έχουµε, γιατί το δεσµεύει ο Υπουργός Οικονοµικών µε την υπογραφή του.
Άρα τι ερχόµαστε εδώ να κάνουµε; Σε κάτι το οποίο έχει ήδη
διαπραγµατευτεί, όχι απλώς έχει διαπραγµατευτεί, αλλά έχει καταρτιστεί -γιατί είναι υπογεγραµµένη η σύµβαση, άρα έχει ολοκληρωθεί-, ερχόµαστε να του δώσουµε τον τύπο του νόµου.
Γιατί να το κάνει αυτό η νοµοθετική Αντιπροσωπεία; Στην
πραγµατικότητα τώρα, για να τα λέµε µεταξύ µας, ένας είναι ο
λόγος: Καλύπτονται ενδεχόµενες ευθύνες των Υπουργών πίσω
απ’ αυτό. Εποµένως καθίσταται η Βουλή, χωρίς να έχει ουσιαστική παρέµβαση, συνυπεύθυνη και «πλυντήριο». Δεν λέω ότι
είναι µια πρακτική που δεν έχει ακολουθηθεί. Έχει ακολουθηθεί,
αλλά εγώ έχω ασκήσει και στο παρελθόν κριτική σε αυτήν τη
συγκεκριµένη πρακτική. Θεωρώ ότι είναι µία κακή πρακτική.
Η διοίκηση πρέπει να παίρνει τις ευθύνες της, η Κυβέρνηση
πρέπει να παίρνει τις ευθύνες της, πρέπει να κοιτάζει να είναι µια
καλή σύµβαση κι όχι να έρχεται να καλύπτεται πίσω από νοµοθεσία στη Βουλή. Ξαναλέω, δεν είναι πρωτοτυπία του ΣΥΡΙΖΑ,
για να είµαι δίκαιος εδώ. Είναι µια πρακτική η οποία έχει ακολουθηθεί, αλλά δεν είναι µία καλή πρακτική.
Τώρα, κύριε Αλεξιάδη, να µην αγωνιάτε, καθόλου όµως, για τα
στρατηγικά ζητήµατα της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης. Καθόλου.
Όταν λέµε «καθόλου», δεν χρειάζεται να το σκέφτεστε ούτε δευτερόλεπτο. Και γιατί; Θα κατανάλωνα, αν ήµουν στη θέση σας,
τη φαιά µου ουσία για να λύσω τα µεγάλα στρατηγικά ζητήµατα
της Κυβέρνησης. Διότι, κοιτάξτε -για να χρησιµοποιήσω και µία
ωραία έκφραση, που είναι η αγαπηµένη ενός συναδέλφου του
ΣΥΡΙΖΑ-, «δεν έχουµε µνήµη λωτοφάγων» και µην το αξιώνετε
αυτό από εµάς.
Επίσης, το γεγονός ότι πράγµατι έχει υπάρξει µια πρόσφατη
κρίση του ελληνικού λαού, που σας κάθισε στα έδρανα της Κυβερνήσεως, αυτό δεν σηµαίνει ότι δεν θα συζητάµε για το τι κάνει
η Κυβέρνηση, εκτός κι εάν εννοείτε τη δηµοκρατία ως εξής, ότι
επειδή εξελέγητε, µπορεί να αποχωρήσει η Αντιπολίτευση και να
πάει στην ευχή του Θεού, για να µη σας ενοχλεί. Φαντάζοµαι ότι
δεν εννοείτε αυτό!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Την θέλουµε την Αντιπολίτευση.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Εµ, τη θέλετε την Αντιπολίτευση,
κύριε Κουρουµπλή. Είµαι βέβαιος. Γι’ αυτό εσείς ως παλαιός Κοινοβουλευτικός…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών και
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Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Εµείς είµαστε εξόχως δηµοκράτες.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Έτσι. Μπράβο!
Μια, λοιπόν, που είστε εξόχως δηµοκράτες, τότε θα πρέπει να
λύσετε τα δικά σας στρατηγικά ζητήµατα. Και κανείς δεν µπορεί
να ξεχάσει τις αντιφάσεις. Και κανείς δεν µπορεί να ξεχάσει τις
διακηρύξεις. Και κανείς δεν µπορεί να ξεχάσει αυτά τα οποία λέγατε µέχρι χθες.
Όµως, κυρίως –κυρίως!- κύριε Αλεξιάδη, δεν µπορούµε να παραγνωρίσουµε και να παραβλέψουµε αυτό που έρχεται. Τώρα
εσείς µπορείτε να το παραβλέψετε; Αυτό είναι το θέµα. Γιατί
αρκεί να διαβάσετε τον προϋπολογισµό που θα σας βάλουν να
ψηφίσετε. Μπορείτε να το παραβλέψετε αυτό; Μπορείτε να παραβλέψετε, παραδείγµατος χάριν, τις περικοπές του κοινωνικού
προϋπολογισµού εσείς, αριστεροί άνθρωποι; Μπορείτε να παραβλέψετε αυτά τα οποία ακούτε από τον κ. Κατρούγκαλο; Μπορείτε να παραβλέψετε ότι ουσιαστικά όλες σας οι διακηρύξεις
έχουν αναιρεθεί;
Και ακούω από τον κ. Τσακαλώτο –το άκουσα σήµερα- ότι
έχετε, λέει, συγκεκριµένη στρατηγική. Ποια είναι η στρατηγική;
Την ξέρετε; Την έχετε ακούσει;
Ακούστε τι είναι στρατηγική τους: Θα κάνουµε, λέει, την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών -συγχαρητήρια, είµαστε όλοι
σύµφωνοι να την κάνετε, µε την ευχή του Θεού και της Παναγίας
και µακάρι να πετύχει-, θα απορροφήσουµε εν συνεχεία, λέει, το
πρόγραµµα του ΕΣΠΑ -συγχαρητήρια, αυτό είναι αναπτυξιακό,
µακάρι να το απορροφήσετε- και θα σταθεροποιήσουµε την οικονοµία.
Θυµίζει τίποτα από πρόγραµµα Αντώνη Σαµαρά αυτό ή όχι;
Γιατί αυτό ακριβώς είναι αυτό που έλεγε η κυβέρνηση του Αντώνη Σαµαρά. Μόνο που τα έλεγε χωρίς να έχει καταστρέψει
επτά µήνες τη χώρα, έχοντας γυρίσει την οικονοµία σε θετικούς
ρυθµούς ανάπτυξης, έχοντας διευρύνει και έχοντας αρχίσει να
δηµιουργεί θέσεις εργασίας.
Μην κουνάτε το κεφάλι, διότι θα πάθετε το εξής: Θα διαβάσετε
το προσχέδιο του προϋπολογισµού που υπογράφει ο Τσακαλώτος και αυτά όλα είναι εκεί µέσα. Αυτά που σας λέω εγώ τώρα
και κουνάτε το κεφάλι, θα φέρω το προσχέδιο, το έχω στην τσάντα να σας το διαβάσω.
Άρα, λοιπόν, εδώ δεν υπάρχει στρατηγική αντίφαση της Νέας Δηµοκρατίας. Υπάρχει υπαρξιακό δράµα της Αριστεράς του ΣΥΡΙΖΑ.
Εµείς συµπονούµε, συµπάσχουµε, αν µπορούµε να βοηθήσουµε σε κάτι -σε αυτό, στο υπαρξιακό δράµα, όχι σε τίποτα
άλλο, όχι σε πολιτικές-, αν µπορούµε να βοηθήσουµε εδώ, αλλά
όλα τα υπόλοιπα θα τα κάνετε µόνοι σας.
Στο άρθρο 2 -έφυγε ο κύριος Υπουργός- …
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Εδώ είµαι, στον Πρόεδρο.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Α, είναι κοντά µας. Θέλω να το ακούσετε.
Θα ήθελα µόνο να καταθέσω το ψήφισµα του Δήµου Μαρκοπούλου.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Μαυρουδής Βορίδης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Πρέπει να απαντήσετε, κύριε Υπουργέ, διότι η απάντηση που
µου µεταφέρατε για το ζήτηµα των ρυθµίσεων που κάνετε, στο
άρθρο 2, δεν είναι πειστική. Ξεκαθαρίζω, για να είµαστε όλοι σαφείς και να µην υπάρχει ζήτηµα. Το άρθρο 2 δεν αφορά στην
ιδιωτικοποίηση. Δεν έχει να κάνει τίποτα µε την ιδιωτικοποίηση.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω ένα λεπτό;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ορίστε, κύριε Βορίδη.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Ευχαριστώ πολύ.
Δεν έχει να κάνει τίποτα µε την ιδιωτικοποίηση. Έχει να κάνει
µε το εξής: Αφού έχει παραχωρηθεί το δικαίωµα διενέργειας
στοιχηµάτων αποκλειστικά στην εταιρεία για το ιπποδροµιακό
στοίχηµα, αφού έχουν παραχωρηθεί και µισθωθεί οι χώροι του
ιπποδροµίου του Μαρκοπούλου για να γίνονται οι ιπποδροµίες,
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αφού έχουν τελειώσει και τα συµβαλλόµενα µέρη είναι το ΤΑΙΠΕΔ από τη µία και η εταιρεία, η οποία πλειοδότησε από την
άλλη, τι µας µένει; Ένα κέλυφος, που λέγεται ΟΔΙΕ. Ο ΟΔΙΕ δεν
έχει πια τίποτα. Δεν έχει δικαίωµα να κάνει ιπποδροµίες. Ουσιαστικά έχει την κυριότητα µεν του ακινήτου, το οποίο έχει µισθώσει. Αυτά. Από την κυριότητα του ακινήτου έχει κάποια έσοδα και
υπάρχει το ζήτηµα, σωστά, της λύσης και εκκαθάρισής του.
Ερώτηµα πρώτο: Γιατί σας χρειάζονται επτά χρόνια γι’ αυτό;
Γιατί επτά χρόνια ο εκκαθαριστής; Δεν υπάρχει τώρα λόγος για
µια κατ’ αρχάς απλή εκκαθάριση να κρατήσει επτά χρόνια. Εγώ
λέω να κρατήσει ένα, αν θέλετε, δύο. Δεν θα το κάνουµε επτά
χρόνια. Τι έχει να εκκαθαρίσει; Δεν υπάρχει τίποτα. Τα περιουσιακά στοιχεία είναι µετρηµένα, οι απαιτήσεις είναι µετρηµένες,
τα πράγµατα είναι ξεκάθαρα. Θα καταλήξουν να φάνε όλα τα
λεφτά οι εκκαθαριστές στα επτά χρόνια. Αυτό θα γίνει, όπως συνήθως γίνεται.
Δεύτερο ζήτηµα: Δεν θέλετε να προχωρήσει η διαδικασία
αναγκαστικής εκτέλεσης. Σύµφωνοι. Γιατί δεν θέλουν τη διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης; Διότι σου λέει ότι, αν επισπεύδουν οι δανειστές και καταλήξουν να πηγαίνουν σε πλειστηριασµούς, θα απαξιωθούν µέσα από τους πλειστηριασµούς τα ακίνητα, θα έχουν µικρές αξίες, θα πάθουν βλάβη και οι δανειστές.
Είναι ένα επιχείρηµα, το ακούω.
Όµως, στην παράγραφο 7 κάνετε µια πρόβλεψη γι’ αυτούς
που ήδη έχουν κατάσχεση. Και λέτε: Όσοι έχουν κατάσχεση µπορεί ο ΟΔΙΕ -προκειµένου να αρθεί η κατάσχεση αυτή- να τους
ρυθµίζει και από τα 2/3 να πάρουν κάτι.
Έρχοµαι εγώ και ερωτώ: Έχω έναν ΟΤΑ, δηµόσιο δηλαδή, ο
οποίος έχει επιβάλει ανταποδοτικά τέλη. Κατά των ανταποδοτικών τελών και της βεβαιώσεως αυτής προσέφυγε ο δήµος, ο
οποίος πήρε, όπως το λέτε, πρωτόδικη απόφαση, η οποία όµως
δεν είναι πρωτόδικη, είναι απόφαση εφετείου η οποία προσβάλλεται, όπως ξέρετε, πια µόνο στο Συµβούλιο Επικρατείας -και δεν
υπάρχει τίποτα άλλο- και προσβάλλεται µόνο για ακυρωτικούς
λόγους κι όχι για ουσιαστικούς λόγους, δηλαδή αν υπάρχει νοµικό ελάττωµα. Στην ουσία ο δήµος έχει δικαιωθεί. Προσέξτε,
αυτοί που έχουν κατάσχεση να µπορούν να ικανοποιηθούν. Ο
δήµος που έχει, όµως, απόφαση του εφετείου, να µην µπορεί να
ικανοποιηθεί.
Για ποιον λόγο; Λέτε: «Γιατί σκέφτεται να προσφύγει στο Συµβούλιο της Επικρατείας ο ΟΔΙΕ.». Να προσφύγει. Τον δεσµεύει
η διάταξη του 7 µε την τροπολογία που καταθέτω; Δεν τον δεσµεύει. Δύναται το Διοικητικό Συµβούλιο του ΟΔΙΕ, εάν το κρίνει,
εάν τα βρει µε τον δήµο, να πληρώσει και τον δήµο. Εσείς δεν
θέλετε ούτε να δύναται, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι; Δηλαδή,
ο δήµος να πάει στην πέµπτη θέση κατάταξης, αν υπάρξει ζήτηµα πλειστηριασµού ή στη σειρά για ό,τι µείνει από το εκπλειστηρίασµα όταν τελειώσει η εκκαθάριση, να πάει µε τους κοινούς
δανειστές, χωρίς κανένα προνόµιο; Δεν είναι δηµόσιο; Η περιοχή
δεν έχει υποστεί µία πίεση περιβαλλοντική, δεν παρέχει υπηρεσίες, δεν έχει µαζέψει σκουπίδια ο δήµος; Δεν δικαιούται να τα
πάρει αυτά; Γιατί δεν δίνετε καν τη δυνατότητα -γιατί περί δυνατότητος πρόκειται- µε την τροπολογία που σας λέω να κάνετε
δεκτή -περί δυνατότητος πρόκειται- για το διοικητικό συµβούλιο;
Γιατί αυτό δεν το κάνετε δεκτό; Τι θα πάθει ποιος; Ο ΟΔΙΕ δεν
θα πάθει τίποτε, αφού είναι στην διακριτική του ευχέρεια η ιδιωτικοποίηση δεν παθαίνει τίποτε, γιατί είναι ξεχωριστό κοµµάτι
που αφορά στη λύση και εκκαθάριση.
Εγώ κάνω έκκληση. Όλοι οι συνάδελφοι της Αντιπολίτευσης
έχουν τοποθετηθεί για το θέµα θετικά. Αυτή η έκκληση έχει έλθει
και από τους Ανεξάρτητους Έλληνες. Εγώ είµαι βέβαιος ότι την
έκκληση αυτή θα την ακούσω -την έχω εν µέρει ακούσει- και από
συναδέλφους του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, εκτός από την έκκληση, θαρσείν χρη. Αφού την πιστεύετε ουσιαστικά την τροπολογία και τη
ρύθµιση που λέµε µε τον τρόπο που τη διατυπώνω, πείτε τους
ότι δεν θα ψηφίσετε το άρθρο 2, µπας και το αλλάξουν, γιατί, αν
δεν τους το πείτε, δεν θα το αλλάξουν.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Πριν δώσουµε τον
λόγο στον επόµενο οµιλητή, ο κ. Κουρουµπλής ζήτησε να παρέµ-
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βει για δύο λεπτά.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Άκουσα µε πολλή προσοχή τον αξιότιµο συνάδελφο κ. Βορίδη
και πραγµατικά θέλω να πω για άλλη µια φορά πόσο εύκολα επιτρέπουµε εµείς οι πολιτικοί να τιτρώσκεται η αξιοπιστία µας, διότι
µας παρακινεί ο κ. Βορίδης για πράγµατα για τα οποία ίσως η
πολιτική του τοποθέτηση, αν ήταν πιο ορθοτενής, θα έπρεπε να
ήταν διαφορετική.
Θα ήθελα να του πω ότι εµείς θέσαµε µε πολλή ειλικρίνεια και δεν κοροϊδέψαµε τον ελληνικό λαό, όπως συνέβη τα προηγούµενα χρόνια- το για ποια ζητήµατα συζητάµε σήµερα. Τα
θέσαµε στην κρίση του ελληνικού λαού. Ο ελληνικός λαός ξέρει
πάρα πολύ καλά τις δυσκολίες. Κανένας δεν είναι περιχαρής για
τα µέτρα που καλούµεθα να ψηφίσουµε αυτόν τον καιρό, όµως
υπάρχουν για τον τόπο και την πατρίδα δύο κρίσιµα ζητήµατα τα
οποία είναι η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών και η διαπραγµάτευση για το χρέος. Κανείς σήµερα δεν αµφισβητεί την επιµονή αυτής της Κυβέρνησης ότι το χρέος δεν είναι βιώσιµο, όταν
άλλοι υπέκυπταν στις πιέσεις και έλεγαν πράγµατα που δεν πίστευαν -γιατί είµαι βέβαιος ότι δεν τα πίστευαν-, ότι δηλαδή το
χρέος είναι βιώσιµο. Αυτή η Κυβέρνηση, λοιπόν, διαµόρφωσε ένα
κλίµα –θα τολµούσα να πω- σε παγκόσµιο επίπεδο στους οικονοµικούς κύκλους ότι πλέον είναι ανάγκη να γίνει διαπραγµάτευση για τη ρύθµιση του ελληνικού χρέους.
Από τη στιγµή, λοιπόν, που υπάρχουν δύο στόχοι που νοµίζω
ότι όλοι αναγνωρίζουµε ότι, εφόσον επιτευχθούν, θα υπάρξει µια
αλλαγή κλίµατος και επενδυτικού και αναπτυξιακού στη χώρα,
είναι υποκριτικό για ανθρώπους που θέλουν να έχουν έναν δηµόσιο λόγο, για ανθρώπους που ψήφισαν τα µέτρα αυτά, τη συµφωνία, τώρα να µας κάνουν µαθήµατα για το τι είναι αριστερό
κ.λπ..
Ξέρουµε πολύ καλά τι είναι αριστερό και η πολιτική διαδροµή
µας σ’ ό,τι αφορά τα κοινωνικά ζητήµατα είναι γνωστή. Όλοι υποφέρουµε αυτήν τη στιγµή και όλοι αγωνιούµε για τη δυσκολία
των καταστάσεων. Δεν υποκρινόµαστε στον ελληνικό λαό, δεν
γίναµε ξαφνικά επαναστάτες. Είµαστε άνθρωποι που ζούµε τον
παλµό και την αγωνία της κοινωνίας. Όλοι µαζί θα πάµε σ’ αυτήν
την προσπάθεια, γιατί πάνω απ’ όλους µας είναι το να βγει η πατρίδα απ’ αυτήν την κρίση.
Και θα τη βγάλουµε την Ελλάδα, κυρίες και κύριοι, από αυτήν
την κρίση. Αυτό είναι το µεγάλο στοίχηµα και του Αλέξη Τσίπρα
και της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Και βεβαίως σας καλούµε να
συστρατευτείτε σε αυτήν την προσπάθεια -το αξίζει η πατρίδα-,
να κάνετε µια προσωπική υπέρβαση ο καθένας και όλοι µαζί.
Αυτές τις σκέψεις, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα µε τον χρόνο που
µου δώσατε να καταθέσω και σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε τον
κύριο Υπουργό.
Πριν δώσω τον λόγο στον επόµενο οµιλητή, που είναι ο κ. Κατσίκης, θα ήθελα να κάνω µια ανακοίνωση προς το Σώµα.
Η Διαρκής Επιτροπή Δηµόσιας Διοίκησης, Δηµόσιας Τάξης και
Δικαιοσύνης και η Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου
καταθέτουν την Έκθεσή τους στο σχέδιο νόµου του Υπουργού
Επικρατείας: «Αδειοδότηση παρόχων περιεχοµένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής ελεύθερης λήψης - Ίδρυση
συνδεδεµένη µε την ΕΡΤ Α.Ε. ανώνυµης εταιρίας για την ανάπτυξη δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκποµπής - Ρύθµιση θεµάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων
(Ε.Ε.Τ.Τ.)- Εθνική Επικοινωνιακή Πολιτική, Οργάνωση της Επικοινωνιακής Διπλωµατίας - Σύσταση Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας και Μητρώου Επιχειρήσεων
Ηλεκτρονικών Μέσων Ενηµέρωσης - Τροποποίηση διατάξεων
του ν.4070/2012 (ΦΕΚ Α’ 82) και άλλες διατάξεις».
Τον λόγο έχει ο κ. Κατσίκης Κωνσταντίνος από τους Ανεξάρτητους Έλληνες.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΙΚΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να ξεκινήσω από κάτι
που είπε ο αξιότιµος Υπουργός των Εσωτερικών κ. Κουρουµ-
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πλής, ότι πρέπει όλοι να συµβάλλουµε έτσι ώστε να βγάλουµε
την Ελλάδα από την κρίση.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ)
Πράγµατι, κύριε Υπουργέ, πρέπει να βγάλουµε την Ελλάδα
από την κρίση, αλλά κοµµάτι της Ελλάδας είναι και η τοπική αυτοδιοίκηση, για την οποία είχατε την ευαισθησία στο πολυνοµοσχέδιο που συζητήθηκε και ψηφίστηκε πριν από λίγες µέρες να
κάνετε ερµηνευτική δήλωση, ώστε να µην εµπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 13, σε εκείνο το πολυνοµοσχέδιο, αλλά να εξαιρούνται οι εταιρείες και οι παραχωρησιούχοι από την απαλλαγή
της καταβολής των δηµοτικών τελών. Πιστεύω ότι αυτό θα αποτελέσει –για να κλείσω την παρένθεση που άνοιξα- αναπόσπαστο
µέρος του άρθρου 13, ώστε να διευκολυνθεί η τοπική αυτοδιοίκηση ως προς την είσπραξη των εσόδων της.
Καθ’ όµοιον τρόπο θέλω να παρακαλέσω και για το άρθρο 2,
της παραγράφου 2 ως συνέχεια του άρθρου 13 του ν.4111/2013,
που ξεκινάει η πρώτη φάση αυτή της εκκαθάρισης της ανώνυµης
εταιρείας ΟΔΙΕ, σε συνέχεια της οποίας καλούµεθα να κυρώσουµε τη σύµβαση στην αποψινή µας συζήτηση, ψηφίζοντας την
παράγραφο 2 του άρθρου 2, σύµφωνα µε την οποία στερείται
πάλι η τοπική αυτοδιοίκηση έσοδα τα οποία τής οφείλει η «ΟΔΙΕ
Α.Ε.», αφού η παράγραφος 2 αναστέλλει την εκτέλεση τέτοιων
πράξεων και δικαστικών αποφάσεων για επτά χρόνια. Και αν
πραγµατικά επτά χρόνια χρειάζονται για να γίνει µια εκκαθάριση,
τότε -πιστέψτε µε- είναι πολύ λιγότερος ο χρόνος προκειµένου
να καταστεί αµετάκλητος µια τελεσίδικη απόφαση η οποία επιδικάζει το ποσό των 62 δισεκατοµµυρίων ευρώ από τον ΟΔΙΕ
προς τον Δήµο Μαρκοπούλου.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Όχι δισεκατοµµυρίων, εκατοµµυρίων.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΙΚΗΣ: Εκατοµµυρίων, µε συγχωρείτε.
Ευχαριστώ για τη διόρθωση.
Συνεπώς και αν ακόµη περιµένουµε την απόφαση του Αρείου
Πάγου -δικαίωµα βέβαια του ΤΑΙΠΕΔ και της ΟΔΙΕ είναι να αναιρεσιβάλει-, θα εξεταστεί η δικαστική απόφαση του εφετείου, η
οποία –επαναλαµβάνω- είναι τελεσίδικη ως προς το τυπικό και
ως προς τους κανόνες µε τους οποίους διεξήχθη η δικαστηριακή
διαδικασία που εξέδωσε αυτήν καθαυτήν την απόφαση. Κατά συνέπεια, επί της ουσίας δεν θα παρέµβει ώστε να αλλάξει κάτι.
Άρα τα χρήµατα οφείλονται.
Ο χρόνος ο οποίος πρέπει να αποδοθούν, εάν είναι πραγµατικά χρόνος µέχρι επτά έτη, εκείνο το οποίο προφανώς θα καταφέρουµε είναι να έχει τελειώσει η διαδικασία εκκαθάρισης και ο
νέος παραχωρησιούχος να έχει κάνει κακή χρήση, να έχει πτωχεύσει, να έχει πουλήσει την επιχείρηση ή να έχει µεταβληθεί η
οικονοµική του κατάσταση, µε αποτέλεσµα η τοπική αυτοδιοίκηση να µην πάρει τα χρήµατα.
Και όταν µιλάω για τοπική αυτοδιοίκηση, κύριε Υπουργέ, αγαπητέ κύριε Αλεξιάδη, µιλώ µόνο για έναν δήµο, τον Δήµο Μαρκοπούλου.
Ο Δήµος Μαρκοπούλου και εξωδικαστικά, µε εξεύρεση καλής
συµβιβαστικής λύσης, θα ήθελε να λύσει το συγκεκριµένο πρόβληµα, κάνοντας δελεαστική πρόταση, µειώνοντας κατά 85% τις
αξιώσεις του -και αυτό επιτρέψτε µου να το µεταφέρω στο Σώµακαι περιορίζοντας βεβαίως τις αξιώσεις του σε γη στο 3% µόνο,
που αφορά πενήντα στρέµµατα, προκειµένου να τα αξιοποιήσει
για κοινωφελή και άλλα έργα επ’ ωφελεία των συµπολιτών του
και των δηµοτών του.
Τελειώνοντας, θα ήθελα να τονίσω σ’ αυτό το σηµείο ότι καλό
θα είναι να µην προκαλούµε την αγανάκτηση των τοπικών κοινωνιών, οι οποίες αντιλαµβάνονται ότι θίγεται η συνταγµατικά κατοχυρωµένη αυτοτέλεια των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, θίγεται η αρχή της χρηστής διοίκησης και η αρχή των αποφάσεων της δικαστικής εξουσίας. Θα έλεγα ότι θα µπορούσε να
επιτευχθεί, έστω και την τελευταία στιγµή, κύριε Υπουργέ, µια
νοµοτεχνική βελτίωση η οποία θα µείωνε αισθητά τον χρόνο των
επτά ετών, όπως αναφέρει η συγκεκριµένη διάταξη, σε ένα ή δύο
χρόνια, σε ό,τι αφορά µόνο στην τοπική αυτοδιοίκηση και εν προκειµένω στον Δήµο Μαρκοπούλου. Μέσα σ’ αυτά τα δύο χρόνια
θα είχε αποφανθεί και ο Άρειος Πάγος, υπό την προϋπόθεση ότι
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θα αναιρεσιβληθεί αυτή η τελεσίδικη απόφαση του διοικητικού
εφετείου. Το πρόβληµα θα είχε ξεκαθαρίσει και θα είχε ξεκινήσει
η διαδικασία απόδοσης των οφειλοµένων σε πολύ µικρότερο
χρόνο, ώστε να δικαιωθεί και η εύλογη και δίκαιη απαίτηση του
Δήµου Μαρκοπούλου ως προς το ποσό που -είπα και επαναλαµβάνω- µέσα από µια πολύ δελεαστική συµβιβαστική λύση η οποία
θα είχε ικανοποιήσει και τις δυο πλευρές.
Με την ελπίδα ότι θα εισακουστώ, αγαπητέ κύριε Υπουργέ, και
ότι θα προβείτε σ’ αυτή τη νοµοτεχνική βελτίωση µείωσης του
χρόνου από τα επτά έτη στα ένα έως δύο έτη, θα αποδειχθεί και
αυτό για το οποίο έχω πεισθεί, το ακριβοδίκαιο της κρίσης σας
και του χειρισµού των πραγµάτων σε ένα δύσκολο κοινοβουλευτικό έργο και στην άσκηση των καθηκόντων σας ως Υπουργός
των Οικονοµικών.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ευχαριστούµε κι εµείς.
Κύριε Κυριαζίδη, έχετε τον λόγο για επτά λεπτά.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Η σύµβαση που συζητείται σήµερα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο,
συναδέλφισσες και συνάδελφοι, δεν ήταν στη λίστα των ιδιωτικοποιήσεων που ως ΣΥΡΙΖΑ προεκλογικά είχατε αναπτύξει. Έρχεται όµως µε τον τρόπο που έρχεται. Συµφωνούµε σε ό,τι
αφορά στο περιεχόµενό της για το άρθρο 1. Για το άρθρο 2
υπάρχει η επιφύλαξή µας και η καταψήφισή του, ως η Κοινοβουλευτική Οµάδα της Νέας Δηµοκρατίας έχει µέχρι στιγµής τοποθετηθεί.
Ο συνάδελφος Δηµαράς ανέφερε ότι δεν είναι συµβατή στην
ιδεολογία, τη φιλοσοφία της Αριστεράς η όλη αναφορά σας στον
τζόγο. Το κέρδος δεν µπορεί να ισοσκελιστεί µε τον εθισµό στον
τζόγο και ειδικότερα µε αυτό που οδηγεί τη νεολαία στον τζόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΑΡΑΣ: Διαφωνείτε;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Όχι, βεβαίως. Συµφωνώ πλήρως.
Όµως ήρθατε στη συνέχεια να πείτε ότι βρήκατε µια σύµβαση,
της οποίας τους όρους καταφέρατε να βελτιώσετε και επειδή
υπήρξε κέρδος από τη βελτίωση των όρων, την αποδεχθήκατε
και τη φέρνετε σήµερα εδώ προς ψήφιση. Άρα ο εθισµός σε ό,τι
αφορά τη νεολαία δεν ισχύει πλέον, γιατί υπερίσχυσε το κέρδος
και για σας, όπως ο ίδιος αναφέρατε.
Σε ό,τι αφορά βεβαίως τα περί φιλελευθερισµού και νεοφιλελευθερισµού που απευθύνατε προς τον συνάδελφο που µε έναν
εύστοχο τρόπο τοποθετήθηκε -εννοώ τον εισηγητή της Νέας Δηµοκρατίας, τον κ. Δήµα- θα ήθελα να σας πω ότι από το 2012 που
είµαι εδώ µέσα παρακολουθώ θα έλεγα διαρκώς και µονίµως
αυτήν τη διαρκή αστικοποίησή σας. Βλέπω ότι µας έχετε ξεπεράσει, όχι στον φιλελευθερισµό αλλά στον νεοφιλελευθερισµό,
κι αυτό είναι ένα ζήτηµα που πρέπει να σας απασχολήσει.
Το λέω αυτό και στον συνάδελφο κ. Παπαχριστόπουλο, γιατί
είπε «µην αναφέρεστε στις συντάξεις, στα ασφαλιστικά ταµεία»
και σε όλα αυτά.
Θα ήθελα να πω, κύριε Παπαχριστόπουλε, ότι ο Υπουργός Εργασίας αναφέρθηκε στην ενσωµάτωση των επικουρικών συντάξεων µε την έννοια της κατάργησης. Υπάρχουν αυτά τα δύο
δισεκατοµµύρια των αποθεµατικών των ταµείων, αλλά και αυτά
των Ενόπλων Δυνάµεων και των Σωµάτων Ασφαλείας, των στελεχών, για τα οποία µόλις προχθές φέρατε τη σχετική ρύθµιση.
Προεκλογικά αναφέρατε ότι όχι µόνο δεν θα ισχύσει γι’ αυτούς
η διάταξη που αφορά τη δηµιουργία επαγγελµατικών ταµείων,
αλλά ότι θα προχωρήσετε σε διάταξη µε την οποία θα παραµείνουν στο σηµερινό καθεστώς. Όχι µόνο δεν προχωρήσατε σε
αυτό -στη διατήρηση του σηµερινού τους καθεστώτος- όχι µόνο
απαγορεύσατε τη δυνατότητα του επαγγελµατικού τους προσανατολισµού σε ό,τι αφορά τα ταµεία, µια και προχώρησαν σε µελέτες, αλλά οδηγείτε κι αυτά -αν θέλετε- σε εκείνον τον «κουµπαρά» έτσι ώστε να ενισχυθεί η προσπάθειά σας, προκειµένου
να υπάρχει δυνατότητα ενσωµάτωσης αυτών των επικουρικών πιστεύω για ένα διάστηµα προσωρινό. Προκειµένου, δηλαδή, µε
αυτόν τον τρόπο να ικανοποιήσετε προσωρινά την κοινωνία ή το
αίσθηµα της ανασφάλειας που θα διακατέχει όλους µας σε ό,τι
αφορά το συνταξιοδοτικό τους µέλλον.
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Και βεβαίως θέλω να πιστεύω ότι δεν θα προχωρήσετε στην
πλήρη ιδιωτικοποίηση της υγείας, διότι αυτό επιχειρείται.
Και γι’ αυτόν τον λόγο αύριο, κυρία Πρόεδρε, υπάρχει πανδραµινό συλλαλητήριο, καθότι το Νοσοκοµείο της Δράµας κλείνει.
Αν σκέφτεστε ότι µπορείτε να ιδιωτικοποιήσετε και την υγεία,
σας πληροφορώ ότι αυτό δεν πρόκειται να συµβεί, διότι ειδικότερα στα µέρη εκείνα της χώρας που πένονται, η δηµόσια υγεία
γι’ αυτούς είναι το µεγαλύτερο κοινωνικό αγαθό και σε καµµία
περίπτωση δεν θα ανεχθούν ή δεν θα αποδεχθούν µια τέτοια
θέση σας σε ό, τι αφορά την ιδιωτικοποίηση της υγείας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ευχαριστούµε, κύριε Κυριαζίδη.
Τον λόγο έχει ο κ. Λεβέντης για δώδεκα λεπτά.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εάν κάνουµε µια
αναγωγή στο παρελθόν και πούµε ότι θέλει ένα κόµµα της Αριστεράς να ιδιωτικοποιήσει τον ιππόδροµο, θα τρελαθούµε.
Φαντάζοµαι δεν έχετε αντίρρηση. Γιατί η Αριστερά ήταν πάντα
αντίθετη µε τις ιδιωτικοποιήσεις. Τώρα, πώς άλλαξε, είναι άλλο
θέµα…
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Θα πούµε εάν έχουµε αντίρρηση ή όχι.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Βγαίνουν πολλοί Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και λένε «εκβιαζόµεθα
και γι’ αυτό περνάµε αυτά τα µέτρα».
Αυτό δεν είναι ωραίο να το λένε Έλληνες Βουλευτές, κατά τη
γνώµη µου -ότι εκβιαζόµεθα- διότι υπάρχει και η οδός να πάει
κανείς σπίτι του, αν εκβιάζεται. Ο εκβιασµός δεν ταιριάζει στο
αξίωµα του Βουλευτή, κατά την ταπεινή µου γνώµη.
Κι εδώ έχουµε πλείστες οµολογίες ότι εκβιάζεστε και περνάτε
και ψηφίζετε τα νοµοσχέδια, που δεν τα θέλετε, σάς τα επιβάλλουν. Ποιες δυνάµεις τα επιβάλλουν; Και γιατί µέχρι πρότινος
όταν τα επέβαλλε η παράταξη της Δεξιάς, τους λέγατε τσολιάδες; Για να πω και το δίκιο τους, γιατί στις πολλές ασυναρτησίες
που λένε οι δεξιοί, έχουν και κάποια δίκια.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Όχι τσολιάδες, κύριε Πρόεδρε.
Μακάρι να µας έλεγαν τσολιάδες. Θα ήµασταν ευχαριστηµένοι.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Εντάξει, προσέθεταν κι ένα πρόθεµα άλλο, το οποίο δεν θέλω
στη Βουλή να το αναφέρω.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Εκεί είναι το θέµα.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Πάντως, είναι οξύµωρο το ότι κόµµα της Αριστεράς µάχεται να
ιδιωτικοποιήσει τα πάντα και µε διαδικασίες επείγοντος. Επείγοντος, κατεπείγοντος, δεν ξέρω πώς τις ονοµάζετε. Είναι απορίας
άξιον! Το έχετε εξηγήσει αυτό στους εαυτούς σας γιατί γίνεται;
Γίνεται για να µη φύγει η χώρα από το ευρώ; Παλιά που έκανε
το ίδιο η Δεξιά γιατί ήταν προδότες; Αφού το ίδιο επικαλούνταν,
«για να µη φύγει η χώρα από το ευρώ», για αυτό και εκείνοι σας
πρότειναν.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Θέλαµε να µείνουµε στο ευρώ.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Αυτά είναι ιστορικά ερωτήµατα, τα οποία αν δεν τα απαντήσετε
θα λείπει η αξιοπιστία από το Κοινοβούλιο και δεν θα υπάρχει σεβασµός από τον κόσµο. Σας το λέω έτσι να το ξέρετε, γιατί γυρίζω στα καφενεία και µου λένε «επειδή είσαι ο Βασίλης ο Λεβέντης σε δεχόµεθα. Αν έρθει εδώ ο ΣΥΡΙΖΑ, αν έρθει η Νέα Δηµοκρατία, θα φάνε ξύλο και οι δύο».
Επίσης, το άλλο έγκληµα που κάνει η Νέα Δηµοκρατία είναι
ότι ενώ ψήφισε πριν τις εκλογές όλα αυτά τα πράγµατα, λόγω
του ότι έπρεπε η χώρα να µη φύγει από το ευρώ, τώρα δεν τα
ψηφίζει. Έτσι από καπρίτσιο, από αντιπολιτευτικό καπρίτσιο σταµάτησε να δίνει συναίνεση. Ούτε αυτοί απαντούν επ’ αυτού. Δηλαδή, υπάρχει η συνεννόηση των κωφαλάλων εδώ µέσα!
Επειδή είναι φιλικό το κλίµα και είστε και λίγοι εις την Αίθουσα
αυτή θα πω ότι ακόµα δεν µπορώ να συνηθίσω το γεγονός ότι
µόνο οι δεξιοί χειροκροτούν τον δεξιό -και κάθεται κάτω ο οµιλητής- µόνο οι αριστεροί χειροκροτούν τον αριστερό, µόνο οι
κουκουέδες χειροκροτούν τον εκπρόσωπο του ΚΚΕ. Είναι, δηλαδή, ένα πράγµα σαν να µιλάµε ξένες γλώσσες, σαν να έχουµε
επτά – οκτώ κόµµατα και να έχουµε οκτώ ξένες γλώσσες, κινέ-
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ζικα, κορακίστικα. Χειροκροτούν οι κόρακες τον κορακίζοντα, οι
άλλοι τον δικό τους, κι έτσι υπάρχουν οκτώ διαφορετικές ξένες
γλώσσες, συνεννόηση καµµία.
Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπός µας, ο κ. Καρράς, µου είπε
ότι στο άλλο νοµοσχέδιο που συζητούν για τις τηλεοπτικές
άδειες, επειδή δέχθηκε ο Υπουργός να µην αφαιρεί την άδεια
µόνο αυτός, αλλά να είναι µετά από αιτιολογηµένη εισήγηση του
ΕΣΡ, το δέχθηκε αυτό ως καλή παραχώρηση του Υπουργού. Γιατί
πρώτα έκανε ο Υπουργός το καπρίτσιο του.
Το ερώτηµα είναι, αφού το ΕΣΡ το διορίζουν πάλι κοµµατικά…
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Δεν είναι έτσι. Γίνεται µε πλειοψηφία 4/5,
από τη Διάσκεψη των Προέδρων.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Όχι; Μακάρι, θα το δούµε. Θα το δούµε, µη βιάζεστε. Θα φανεί
η σύνθεση του ΕΣΡ και θα φανεί αν είναι αξιόπιστη και αντικειµενική. Δηλαδή, ο Υπουργός έκανε µια παραχώρηση, να λαµβάνει υπ’ όψιν τη γνώµη ενός Συµβουλίου το οποίο περίπου αυτός
διορίζει. Δεν ξέρω αυτό τι είδους παραχώρηση είναι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Είναι θεσµικό, κύριε Πρόεδρε.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Όχι, όχι. Θα το δούµε, όµως. Μη βιάζεστε, γιατί ξέρω ότι επικρατούν δεύτερες απόψεις, κοµµατικές και φανατικές, οι οποίες
αναιρούν και το όποιο κλίµα συναίνεσης µπορεί να δηµιουργηθεί
στην Αίθουσα αυτή. Αυτό γνωρίζω εγώ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, για αυτό δεν δέχονται και τα εννέα σηµεία που τους είπατε.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Μάλιστα. Θα δούµε τα εννέα σηµεία. Γιατί, εσείς τα δεχθήκατε
τα εννέα σηµεία;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Δεν τα δώσατε σε εµάς.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Εδώ υπάρχει παντελής απόρριψη των εννέα σηµείων της Ένωσης Κεντρώων από την Αίθουσα αυτή. Ξέρετε γιατί υπάρχει παντελής απόρριψη; Διότι τα εννέα σηµεία αν εφαρµοστούν, παύουν
οι κοµµατικοί στρατοί και οι ελίτ να έχουν προνόµια. Η παρουσία
σας εις την Αίθουσα αυτή οφείλεται εις τα προνόµια της ελίτ, την
οποία δηµιουργήσατε πρώτα. Να εξηγούµαστε τώρα.
Τα εννέα σηµεία δεν θα γίνουν αποδεκτά, αγαπητέ -δεν θυµάµαι το όνοµά σου- από καµµία πτέρυγα της Βουλής, γιατί όλες
οι πτέρυγες της Βουλής έχουν τους δικούς τους στρατούς, τα
δικά τους παιδιά και θέλουν να τα προστατεύουν και για αυτό η
χώρα πτώχευσε. Πρέπει να γίνει µια συζήτηση στην Ελλάδα γιατί
η χώρα πτώχευσε.
Τώρα, πάµε να επανέλθουµε στην ουσία τού αν πρέπει ο ιππόδροµος να πουληθεί, που έχει πουληθεί ήδη δηλαδή, απλώς
πάµε να βγάλουµε τώρα το πιστοποιητικό πώλησης. Ήξερα ότι
πάµε να πουλήσουµε τα ελλειµµατικά, αλλά –λέει- επειδή τα ελλειµµατικά δεν πωλούνται -ποιος θα τα πάρει τα ελλειµµατικά;βγάλαµε τα φιλέτα..
Ωραία, µπράβο Βουλευτές του ελληνικού Κοινοβουλίου!
Μπράβο! Γνώριζα ότι υπόθεση προ ετών, όταν πωλούσαµε κάτι,
ήταν να πουλήσουµε τα ελλειµµατικά, αυτά τα οποία δηµιουργούσαν ελλείµµατα στο κράτος, αλλά επειδή δεν ευρίσκοντο
αγοραστές για τα ελλειµµατικά, φτάσαµε να πουλάµε τα «φιλέτα».
Κι έρχεται η Αριστερά, της οποίας ο Πρόεδρος – ο οποίος δεν
είναι εδώ, αλλά ευτυχώς υπάρχουν αξιόλογοι Υπουργοί που τον
αντικαθιστούν- όταν ανέλαβε Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ επήγε –σας
το έχω ξαναπεί- στην ιδιωτικοποίηση του λιµανιού, όταν εκδικαζόταν στο Πρωτοδικείο Πειραιά και σαν πρωτοπόρος µιας οµάδας συριζαίων είπε: «Δεν θα επιτρέψουµε να γίνει στον τόπο
αυτό καµµία ιδιωτικοποίηση –υπάρχει το βίντεο- κι εγγύηση είµαι
εγώ, ο Τσίπρας». Κι αν δεν κάνω λάθος, έχει ψηφιστεί έτσι; Έχει
σηµασία η οµιλία µου τώρα; Καµµία σηµασία δεν έχει, γιατί µε
την αριθµητική δικτατορία που υπάρχει εδώ µέσα, ούτε ψηφοφορία θα γίνει σήµερα. Θα γίνει καµία ψηφοφορία;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Θα γίνει στο τέλος.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Θα γίνει τώρα ψηφοφορία; Διότι βλέπω λείπουν όλοι. Ποιοι θα
ψηφίσουν; Θα ψηφίσουν οι σκιές; Θα ψηφίσουν τα άδεια έδρανα;
Ποιος θα ψηφίσει εδώ µέσα;
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ΧΡΙΣΤΟΣ ΔΗΜΑΣ: Οι εισηγητές.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Μην µου λέτε τέτοια πράγµατα τώρα, γιατί ακούει και ο κόσµος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Έχουµε
τη δεδηλωµένη, κύριε συνάδελφε.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Είναι µε την Αρχή της Δεδηλωµένης, βέβαια. Αφού κυβερνάει ο
ΣΥΡΙΖΑ, δεν χρειάζονται ψηφοφορίες. Πολύ σωστά. Το αντιλαµβάνοµαι.
Όµως, εν πάση περιπτώσει τώρα, η ίδια λογική θα υπάρξει και
στα άλλα. Να πουληθούν όλα, να πουληθεί το Ελληνικό, να πουληθεί η παραλία Βουλιαγµένης µέχρι το Σούνιο, να πουληθούν
τα πάντα. Μπήκαν και τα 50 δισεκατοµµύρια ενέχυρο, κάτι το
οποίο σηµαίνει ότι αν η χώρα είναι και ασυνεπής στις υποχρεώσεις της, τη φορά αυτή θα πάρουν γη. Τη γη των παιδιών µας,
αυτή τη γη υποθηκεύσατε, υποθήκευσε µε την υπογραφή του ο
κ. Τσίπρας. Οπότε τώρα τι κάνουµε εδώ; Τα πουλάµε όλα.
Και τι θα έχουν τα παιδιά µας αύριο; Δηλαδή, δεν ήµασταν
άξιοι ούτε τα λαχεία ούτε τον ιππόδροµο να τα κρατήσουµε στο
κράτος, που είναι δύο πραγµατάκια που θα µπορούσαν κατ’ εξοχήν να είναι κερδοφόρα. Ούτε αυτά δεν κατορθώσαµε να κρατήσουµε στο κράτος!
Φανταστείτε πόσο πιο ανίκανοι θα αποδειχθούµε στην ΕΡΤ και
τη νέα ΕΡΤ, γιατί η νέα ΕΡΤ είναι και αυτή στέγη ακολασίας. Μην
αµφιβάλλετε. Μία–δύο φορές που πήγα, ίδια είναι η νοοτροπία.
Είναι η παλαιά. Δεν είδα αλλαγή νοοτροπίας εγώ. Άρα, θα συντηρούµε όλα τα κρατικά τα οποία θα είναι ελλειµµατικά και θα
γεννάται η ανάγκη να τα πουλήσουµε. Δεν θα υπάρχει και κανείς
να αγοράσει αυτά τα ελλειµµατικά. Η ΕΡΤ µόνο να κλείσει µπορεί, δεν µπορεί να πουληθεί. Δεν συµφέρει κανέναν να την αγοράσει. Θα είχε µία µικρή αξία το αρχείο της. Το αρχείο της ΕΡΤ
θα είχε κάποια αξία ιστορική, όχι οικονοµική.
Όµως, εν πάση περιπτώσει, διερωτώµαι πού βαδίζει η χώρα,
κυρίες και κύριοι. Η Αριστερά έχει γίνει Δεξιά. Η Δεξιά αριστερίζει, όταν είναι στην Αντιπολίτευση. Αριστερίζει η Δεξιά, γιατί αν
ρωτήσεις τώρα τους τέσσερις υποψηφίους που πηγαίνουν από
εδώ και από εκεί και µιλάνε, λένε ότι χρειάζεται και Κέντρο και
Δεξιά. Δεν καταλαβαίνω, αυτό το σάντουιτς «και Κέντρο και
Δεξιά» ποιος θα το φάει; Το Κέντρο σηµαίνει συναίνεση, συνεννόηση και διάλογος. Και η Δεξιά τι σηµαίνει; Σηµαίνει δερβέναγες, επιστροφή στα φαντάσµατα κ.λπ..
Πώς θα ταιριάξουν αυτά τα φαντάσµατα και ο διάλογος είναι
δικό τους πρόβληµα να το αντιµετωπίσουν οι τέσσερις νέοι υποψήφιοι. Όµως, και η θέα αυτής της Αριστεράς µε κλονίζει.
Θα πάω εις την Γερµανία αύριο. Με έχει καλέσει ο Μπαϊρού, ο
Γάλλος. Ξέρετε ποιος είναι ο Μπαϊρού. Πήρε 17% στη Γαλλία. Τι
να τους πω; Να τους πω ότι έχουµε µίαν Αριστερά πολύ όµορφη
και µία Δεξιά πολύ όµορφη. Αυτό θα πω.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Προέδρου της Ένωσης Κεντρώων)
Μόνο που να ξέρετε ότι οι ειδήσεις διαχέονται, ξεπερνούν τα
όρια της Ελλάδος και τα καµώµατα όλων σας γίνονται γνωστά.
Αυτό να γνωρίζετε. Η Αριστερά ξέχασε την απλή αναλογική, που
ήταν το κύριο αίτηµά της και πουλάει τον ιππόδροµο. Αυτό θα
τους πω. Και ότι η Δεξιά έχει τέσσερεις υποψήφιους, που είναι
και οι τέσσερεις βασιλόφρονες και ακραίοι. Ό,τι και να βγάλουν
από κει χαθήκανε.
Κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ πάρα πολύ που µε ακούσατε. Δεν
ξέρω αν σας αρέσει το ύφος µου. Ξέρω ότι δεν θα χειροκροτήσετε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Αυτό για τους «βασιλόφρονες» να το
πάρετε πίσω.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Πώς; Δεν είστε; Το παίρνω πίσω, αρκεί να µην είστε. Το παίρνω,
αρκεί να µου εγγυηθείτε ότι δεν είστε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Εντάξει,
κύριε Λεβέντη. Ευχαριστούµε.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Έτσι δεν είναι; Γιατί, ξέρετε, «πρώτα ξαδέλφια» είναι µεταξύ τους
κάποια πράγµατα.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Κι εµείς θα µπορούσαµε να πούµε

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

για εσάς κάποια πράγµατα.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Ε, βέβαια!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κύριε
Μαντά, έχετε τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Εγώ εννοώ ότι δεν µπορεί να παντρευτεί το Κέντρο... Γιατί µια
ζωή ακούω για Κεντροδεξιά και Κεντροαριστερά. Πού είναι το
Κέντρο;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Το Κέντρο µε την Αριστερά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Εντάξει,
κύριε Λεβέντη.
Καθίστε, κύριε Κυριαζίδη, τώρα. Δεν θα κάνουµε διάλογο.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Κι αυτοί τον ίδιο πασατέµπο µασάνε. Εν πάση περιπτώσει, συγγνώµη. Αρκεί να µην αισθάνεστε έτσι όπως ανέφερα και διά των
πράξεών σας να µην µε επιβεβαιώνετε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Σωστά. Να ’σαι καλά, Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ένωσης Κεντρώων)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κύριε
Μαντά, έχετε τον λόγο για δώδεκα λεπτά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Δέκα λεπτά έχω, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, κύριε Υπουργέ, κυρία Πρόεδρε,
ήταν µία συζήτηση σήµερα –σχεδόν κλείνει, δεν ξέρω αν θα µιλήσει κάποιος άλλος συνάδελφος- η οποία παρ’ όλο ότι ξεκίνησε
από την επιτροπή µε περιορισµένο ενδιαφέρον, καθώς είχαµε
περιοριστεί στο νοµοσχέδιο για τον ΟΔΙΕ, φαίνεται ότι πήρε µια
µεγαλύτερη έκταση στην Ολοµέλεια, όπως συµβαίνει συνήθως δεν είναι ασυνήθιστο αυτό- και υπήρξε ένα ποτ-πουρί, θα έλεγα,
της επικαιρότητας, µε διάφορες αιχµές, µε διάφορες αγωνίες,
µε διάφορους προβληµατισµούς κ.λπ..
Άκουσα, οπωσδήποτε, µε προσοχή –πάντα ακούω µε προσοχή- όλους τους συναδέλφους που µιλούν εδώ και τον Πρόεδρο, τον κ. Λεβέντη. Υπάρχουν πολλά πράγµατα που από πολλές πλευρές µπορεί να συµφωνήσει κάποιος -όχι µόνο µε εσάς,
κύριε Πρόεδρε, εννοώ και µε άλλους συναδέλφους- και πολλά
πράγµατα που µπορούµε να διαφωνούµε.
Ωστόσο, νοµίζω ότι για να καταλάβουµε τι συµβαίνει -και απευθύνοµαι σε όλους τους συναδέλφους- δεν αρκεί µια στενή εικόνα
που απλώς παίρνει αφορµή από την επικαιρότητα, η οποία µπορεί να αναφέρεται σε µεγάλα προβλήµατα, όπως είναι το ασφαλιστικό, αλλά το κάνει µε τρόπο, κατά τη γνώµη µου, επιφανειακό
και αβαθή.
Δεν λέω ότι από τη δική µας την πλευρά πάντα δεν υπάρχουν,
ίσως, κάποιες αφορµές γι’ αυτό. Δεν ισχυρίζοµαι αυτό το πράγµα. Θέλω να είµαι ακριβοδίκαιος. Ωστόσο, για να δούµε, κυρίες
και κύριοι Βουλευτές τι γίνεται αυτήν την περίοδο, να δούµε τη
µεγάλη εικόνα, δηλαδή. Σε αυτό σας καλώ. Να δούµε τη µεγάλη
εικόνα.
Κι επειδή υπάρχει τροµερή αγωνία από πολλές πλευρές ότι
ξαφνικά ο ΣΥΡΙΖΑ, οι Βουλευτές του, το κόµµα, οι άνθρωποι που
στήριξαν και στηρίζουν αυτό το µεγάλο εγχείρηµα στη χώρα µας,
«µεταλλάχθηκαν», «µεταµορφώθηκαν», «προσχώρησαν», δεν
ξέρω και τι άλλο κάναµε, υπάρχει εξαιρετική αγωνία γι’ αυτό, νοµίζω ότι εκφράζει κάτι άλλο κι όχι µια γνήσια αγωνία ότι –δήθενχάνουµε την αριστερή µας ταυτότητα και θυσίες µας και ύπαρξη.
Διότι, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, έχω την εντύπωση ότι µε
το κλείσιµο της συµφωνίας στις 14 Αυγούστου, µετά από πολύ
σκληρή προσπάθεια -όσο και αν την ευτελίζετε εσείς προφορικά
µέσα στις παρεµβάσεις σας- που έφτασε στα όριά της, που
έβαλε τον ίδιο τον κόσµο µέσα σε αυτήν την προσπάθεια µε την
ιστορική απόφαση για το δηµοψήφισµα της 5ης Ιουλίου, σφραγίστηκε µια εξέλιξη που προφανώς σε αυτές τις ευρωπαϊκές συνθήκες έχει και αντιφάσεις, έχει και προβλήµατα, αλλά έχει µια
βασική γραµµή που δεν πρέπει να την ξεχνάµε.
Και η βασική γραµµή, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, είναι ότι
εµείς βάλαµε σε αυτούς τους συγκεκριµένους συσχετισµούς µία
κόκκινη γραµµή, µία κατεύθυνση για το πώς θα βγούµε απ’ αυτήν
την πολύ µεγάλη κρίση, που πολλοί ξεχνάνε πώς ξεκίνησε, ποια
ακριβώς µορφή πήρε στη χώρα µας, ποιες ήταν οι πολιτικές που
ακολουθήθηκαν όλα αυτά χρόνια. Και είναι γεγονός ότι σε αυτή
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τη συγκεκριµένη συγκυρία πράγµατι πέφτουν πολλά πράγµατα
µαζί ή –να το πω έτσι- σκάνε πολλές βόµβες στα χέρια µας.
Διότι µη µου πείτε, για παράδειγµα, ότι το εθνικό σύστηµα
υγείας διαλύθηκε ξαφνικά µέσα στους επτά µήνες ή η παιδεία
διαλύθηκε µέσα στους επτά µήνες ή το κοινωνικό κράτος διαλύθηκε µέσα στους επτά µήνες. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά –και
µπορώ να το αποδείξω αυτό, ειδικά για το εθνικό σύστηµα
υγείας- πώς ακριβώς εξελισσόταν η διαδικασία του ανθρώπινου
δυναµικού. Διότι αυτό είναι το κρίσιµο ζήτηµα και για το οποίο
δεν υπήρχε καµµία πρόνοια ούτε καµµία πολιτική εδώ και πάρα
πολλά χρόνια για να προβλεφθεί αυτή η κατάσταση.
Συνεπώς είµαστε σε δυσκολίες, είµαστε σε κρίσιµα προβλήµατα. Το ασφαλιστικό είναι ένα απ’ αυτά και είναι πολύ µεγάλο.
Δεν πρέπει να το αδικήσουµε και να αδικήσουµε και τη συζήτηση
µέσα σε πολύ µικρό χρονικό διάστηµα. Εγώ ξέρω και τις γνώσεις
πολλών συναδέλφων και την προσέγγιση πολλών συναδέλφων
σε αυτό το θέµα. Δεν νοµίζω, όµως, ότι πρέπει να το αδικήσουµε
µε ατάκες απ’ όλες τις πλευρές. Πρέπει να το συζητήσουµε σοβαρά, γιατί είναι σοβαρό πρόβληµα της χώρας.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Το θέµα της υγείας λέτε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Μη µε διακόπτετε, γιατί θέλω να είµαι
µέσα στον χρόνο µου.
Συνεπώς, όσο και εάν προσπαθείτε να µας στρατολογήσετε
στον χώρο του ριζοσπαστικού φιλελευθερισµού, όπως άκουσα
το πρωί τον κ. Σταϊκούρα να λέει ότι είναι η ιδεολογία σας -εγώ
δεν ξέρω πραγµατικά ποια είναι ακριβώς ούτε πώς θα καταλήξει
και µετά από τη διαδικασία που έχετε στο εσωτερικό του κόµµατός σας, την οποία σεβόµαστε- θέλω να σας πω ότι είναι µια άγονη προσπάθεια. Μην το συνεχίζετε.
Ξαναγυρνώντας στη µεγάλη εικόνα θέλω να πω ότι κάποιες
φορές –και η ιστορία το έχει δείξει πολλές φορές αυτό το
πράγµα- εάν θέλεις πραγµατικά να βαδίσεις έναν δρόµο δύσκολο από την αριστερή σκοπιά, θα κάνεις και επώδυνους συµβιβασµούς. Και είµαστε ακριβώς σε αυτήν τη φάση. Και πρέπει
να είµαστε απολύτως ειλικρινείς και µε τον κόσµο που θέλουµε
και προσπαθούµε να εκπροσωπήσουµε. Και µετά απ’ αυτήν την
πολύ δύσκολη προσπάθεια είµαστε στη φάση που πραγµατικά
υπάρχουν προβλήµατα, δυσκολίες, ζητήµατα µε πολλές κοινωνικές οµάδες ή κοινωνικά στρώµατα, τα οποία θέλουµε να εκπροσωπήσουµε.
Έχουµε, όµως, στίγµα -και αυτό δεν µπορείτε να το αµφισβητήσετε- και στον προϋπολογισµό. Και θα το αναπτύξουµε µε τον
τρόπο που χρειάζεται. Το είπαµε ήδη στις πρωινές συνεδριάσεις
της επιτροπής. Θα το πούµε και αύριο ακόµη πιο εµφατικά.
Δεν εννοείτε να καταλάβετε ορισµένα πράγµατα, για παράδειγµα το πιο κρίσιµο, ότι είναι πολύ διαφορετικό να προσπαθείς
να παρέµβεις µε έναν διαφορετικό τρόπο στη δηµοσιονοµική
προσαρµογή, είναι πολύ διαφορετικό να µην έχεις πρωτογενή
πλεονάσµατα σε αυτά τα ύψη που τα είχατε. Και δεν είναι αυτό
απόρροια της ύφεσης που µπήκε η οικονοµία. Eίναι άλλα τα ζητήµατα και θα έχουµε τον καιρό να τα συζητήσουµε.
Πάω κατευθείαν στο νοµοσχέδιο στο ένα λεπτό που αποµένει.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Αν θέλετε δώστε µου ακόµη ένα λεπτό.
Θέλω να πω ότι, νοµίζω, είναι κοινός τόπος πως είναι µία σύµβαση την οποία δεν διαπραγµατευτήκαµε εµείς. Προφανώς έχει
προβλήµατα. Διορθώσαµε, νοµίζω, µε την τροπολογία για τους
εργαζόµενους ένα σηµαντικό πρόβληµα που υπήρχε. Νοµίζω ότι
δίνουµε µια απάντηση σε αυτό. Πιθανόν δεν δίνουµε την απάντηση που θα επιθυµούσαν πολλές πτέρυγες, απ’ ό,τι βλέπω, για
το πρόβληµα µε τον Δήµο Μαρκόπουλου. Νοµίζω ότι έδωσε µία
σαφή απάντηση ο Υπουργός.
Δεν θέλω απ’ αυτό το Βήµα να πω ούτε να επιχειρήσω να
πιέσω λιγότερο ή περισσότερο. Νοµίζω ότι µε ρεαλισµό και µε
προσεκτικό τρόπο βαδίζουµε σε αυτήν τη διαδικασία. Υπάρχουν
πολλά επιχειρήµατα για να το υποστηρίξει κανείς αυτό. Άκουσα
και τα άλλα. Τα είπε και ο κ. Βορίδης και άλλοι συνάδελφοι από
την Αντιπολίτευση. Δεν νοµίζω ότι αυτήν τη στιγµή µπορούµε να
κάνουµε κάτι άλλο. Είναι σαφές αυτό.
Είναι µία παραχώρηση για είκοσι χρόνια η οποία, νοµίζω, σε
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αυτήν τη φάση που βρίσκεται ο ΟΔΙΕ, κύριε Πρόεδρε, κύριε Λεβέντη, είναι επωφελής διέξοδος σε αυτήν τη συγκεκριµένη φάση.
Διότι –και τελειώνω µε αυτό που θα πω- δεν είναι µόνο ο ΟΔΙΕ.
Είναι πολλές κρατικές παρεµβάσεις, πολλές δεκαετίες πίσω, από
τον ΕΟΤ, από το τι έγινε στον κρατικό τζόγο, από πολλά τέτοια
που µετά από δεκαετίες φτάνουν σε κάποιες φάσεις, ειδικά στην
δεκαετία του 2000, να απαξιώνονται σιγά-σιγά, να χάνουν τη δυνατότητα κερδοφορίας, να µπαίνει µέσα το δηµόσιο και τελικά
αυτό να στρώνει το χαλί για την ιδιωτικοποίηση.
Και ένα τελευταίο, δεν αλλάζουµε την άποψή µας ότι οι ιδιωτικοποιήσεις ντε και καλά αποτελούν τη λύση στο πρόβληµα είτε
του χρέους είτε τη λύση στο πρόβληµα της οικονοµίας. Άλλωστε,
θυµίζω στους αγαπητούς κυρίους και κυρίες συναδέλφους ότι ο
στόχος που είχαµε, τα 50 δισεκατοµµύρια, έγινε πολύ πιο περιορισµένος όχι επί των ηµερών µας, αλλά και επί των ηµερών της
προηγούµενης Κυβέρνησης. Συνεπώς αυτό είναι ένα θέµα το
οποίο αυτήν τη στιγµή παίρνει αυτήν την τροπή που παίρνει.
Εµείς κάποιες ιδιωτικοποιήσεις που έκανε το ΤΑΙΠΕΔ έχουµε
συµφωνήσει και θα το τηρήσουµε αυτό να τις προχωρήσουµε.
Είναι µεγάλο το ζήτηµα του Ταµείου Αξιοποίησης Δηµόσιας Περιουσίας. Θα το συζητήσουµε αναλυτικά και στο Κοινοβούλιο.
Η προσπάθειά µας πάντως –γιατί αυτό το χαρτί, όπως ξέρετε,
έπεσε στο τραπέζι την τελευταία στιγµή από τον Σόϊµπλε- είναι
και θα είναι –και προς αυτήν την κατεύθυνση θα παλέψουµε, είναι
από τα ανοιχτά ζητήµατα, το είπαµε και στην προεκλογική περίοδο και ζητάµε και τη συµβολή όλων των πλευρών της Βουλήςαυτό το ταµείο να µην είναι, όπως το ΤΑIΠΕΔ, που µόνο πούλαγε
ή ξεπουλούσε -ή δεν ξέρω, µπορεί να πει κανένας πολλές κριτικές γι’ αυτό- αλλά να είναι ένα ταµείο, που τουλάχιστον ένα
τµήµα του θα µπορεί να λειτουργήσει προς την πλευρά και των
επενδύσεων και πιθανόν και προς την πλευρά της κοινωνικής
ασφάλισης.
Αυτή θα είναι η προσπάθειά µας και νοµίζω ότι θα έχουµε τον
χρόνο να το συζητήσουµε αυτό αναλυτικά.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και της Ένωσης Κεντρώων)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Τελευταία παρέµβαση είναι του Υπουργού, κ. Αλεξιάδη, και θα ακολουθήσει η ψηφοφορία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κυρία Πρόεδρε, όσοι θέλουν από
τους εισηγητές µπορούν να δευτερολογήσουν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Όχι,
κυρία Μανωλάκου.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Εγώ πάντως θέλω να δευτερολογήσω για δύο λεπτά µόνο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Καλά,
θα σας δώσω τον λόγο για δύο λεπτά.
Ορίστε, έχετε τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Τότε να γίνουν πρώτα οι δευτερολογίες
και µετά να µιλήσει ο κύριος Υπουργός.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κανονικά έτσι πρέπει.
ΧΡΙΣΤΟΣ ΔΗΜΑΣ: Και εγώ θέλω να µιλήσω, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Τώρα
όποιος θέλει να µιλήσει. Όχι επειδή ζήτησε ο ένας, να ζητήσουµε
όλοι.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: …δικαίωµα υπάρχει.
Σε ό,τι αφορά την τροπολογία του Κοµµουνιστικού Κόµµατος
Ελλάδας, δεν είχαµε αµφιβολία ότι θα δεχόσασταν µια φιλολαϊκή
λύση για εργαζόµενους µε συµβάσεις µιας µέρας επί σειρά ετών.
Και το λέω αυτό, γιατί η τροπολογία της Κυβέρνησης αφορά
αποκλειστικά τους µόνιµους υπαλλήλους. Όµως, δεν ακούσαµε
την αιτιολογία της απόρριψης, ενώ κάνατε αιτιολογία για τις
άλλες τροπολογίες. Ούτε πήραµε απάντηση και στα ερωτήµατα
που θέσαµε. Ελπίζω µε το κλείσιµο να απαντήσει ο κύριος Υπουργός.
Δεύτερον, ειπώθηκε στην Αίθουσα να µην έρχονται κυρώσεις
συµβάσεων. Δεν λέω ότι το λέει η Κυβέρνηση, αν και διαβάστηκε
ο νόµος και καλώς να γίνονται οι επικυρώσεις. Όµως, θα ήθελα
να πω τη θέση του Κοµµουνιστικού Κόµµατος ότι είµαστε υπέρ
του να ακούγονται οι κυρώσεις συµβάσεων, να µαθαίνει ο απλός
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κόσµος τους όρους, τις προϋποθέσεις, τις επιπτώσεις στους εργαζόµενους, πώς ευνοείται το κεφάλαιο στην κερδοφορία του,
πώς ψηφίζουν τα κόµµατα, για να κατανοούν πώς πρέπει να αντιπαλεύουν αυτήν την πολιτική.
Τέλος, κύριε Υπουργέ, στρατηγικό έλλειµµα δεν έχουν η Νέα
Δηµοκρατία- ΠΑΣΟΚ-Ποτάµι. Απλώς τη στρατηγική τους εφαρµόζει η σηµερινή Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Απόδειξη ότι και το
σηµερινό νοµοσχέδιο αντάµα θα το ψηφίσετε. Απλώς έχουν πρόβληµα διαχωριστικής γραµµής και αυτό είναι ολοφάνερο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ο κ.
Δήµας έχει τον λόγο για δύο λεπτά.
ΧΡΙΣΤΟΣ ΔΗΜΑΣ: Θα είµαι πολύ σύντοµος.
Άκουσα µε πολύ µεγάλο ενδιαφέρον τόσο τον κύριο Υπουργό
όσο και τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ.
Δεν πήραµε απάντηση, κύριε Υπουργέ, όσον αφορά το ερώτηµα ότι στον τακτικό προϋπολογισµό έχετε υπολογίσει στα έσοδα 2 δισεκατοµµύρια ευρώ από αποκρατικοποιήσεις για το 2016.
Έχουµε τη δήλωση, όπως είπα, από τον Πρόεδρο του ΤΑΙΠΕΔ
τον κ. Πιτσιόρλα, ο οποίος λέει ότι δεν θα πετύχουµε τον συγκεκριµένο στόχο.
Θα ήθελα την απάντησή σας σε αυτό. Σας ρώτησα και από το
Βήµα της Βουλής. Ίσως επειδή µιλούσατε στο τηλέφωνο, ίσως
επειδή θέλατε να κατηγορήσετε τη στρατηγική της Αξιωµατικής
Αντιπολίτευσης να ξεχαστήκατε και να µην απαντήσατε.
Θα ήθελα, όµως, και µία απάντηση στο θέµα το οποίο έθεσε ο
Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ όσον αφορά τη δηµιουργία του ταµείου.
Πρώτον, από πού θα βρεθούν τα χρήµατα των 50 δισεκατοµµυρίων και δεύτερον, τι ποσοστό από αυτά τα χρήµατα θα πάει
για την εξυπηρέτηση του δηµοσίου χρέους και τι ποσοστό θα
πάει για τις επενδύσεις;
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ο κύριος Υπουργός έχει τον λόγο για πέντε λεπτά.
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Θα απαντήσω από εδώ, κυρία Πρόεδρε, και θα είµαι και
πολύ σύντοµος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ( Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Απ’ όπου θέλετε.
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Νοµίζω ότι η Κυβέρνηση έχει απαντήσει σε όλα τα ζητήµατα και ο καθένας µπορεί καλοπροαίρετα ή κακοπροαίρετα να
έχει την οποιαδήποτε θέση. Απαντήθηκαν όλα τα ερωτήµατα και
θα µπορέσουµε και στα επόµενα νοµοσχέδια και στον προϋπολογισµό να συζητήσουµε τα πάντα αναλυτικά.
Δεν είναι δυνατόν σήµερα -και στον λίγο χρόνο που υπάρχεινα απαντηθούν αναλυτικά όλα τα ζητήµατα που µπήκαν, τα οποία
για άλλη µία φορά διαπιστώνουµε ότι δεν αφορούσαν το νοµοσχέδιο. Και ενώ εσείς ζητάτε η Κυβέρνηση να απαντάει επί του
νοµοσχεδίου, η Αξιωµατική Αντιπολίτευση µιλάει για όλα τα άλλα
τα θέµατα, τα οποία έχουν απαντηθεί κι επαναφέρει ξανά και
ξανά την ίδια κασέτα. Σεβαστό όµως.
Σε σχέση µε το νοµοσχέδιο, θα δώσω ορισµένες απαντήσεις.
Πρώτα από όλα, το νοµοσχέδιο έχει κατατεθεί στη Βουλή από
τέλη Ιουνίου. Δυστυχώς τα θέµατα που είχαµε και µε το δηµοψήφισµα και µε τις άλλες πολιτικές εξελίξεις δεν επέτρεψαν να
γίνει πιο γρήγορα µία συζήτηση που έπρεπε να γίνει. Δεν λέµε
ότι όλα γίνονται τέλεια, αλλά απαντάµε στα συγκεκριµένα προβλήµατα µε συγκεκριµένες πολιτικές.
Σε σχέση µε τους εργαζόµενους του ΟΔΙΕ, ακούστηκαν και
πάρα πολλά ωραία λόγια – χύθηκαν κροκοδείλια δάκρυα- και
πάρα πολλές διατυπώσεις. Δυο λεπτά, για να καταλάβουµε, είµαστε περήφανοι για ό,τι ίσχυε µέχρι τώρα στον ΟΔΙΕ; Δηλαδή,
αυτοί που διοίκησαν τόσα χρόνια την Ελλάδα, από τον χώρο της
Νέας Δηµοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ, κι από το Ποτάµι είναι ικανοποιηµένοι για ό,τι γινόταν στον ΟΔΙΕ;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Πότε κυβερνήσαµε εµείς;
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Όλα αυτά που γίνονταν στον ΟΔΙΕ, µε τη ρουσφετολογία,
µε τις δοτές διοικήσεις, µε τις ηµερήσιες συµβάσεις, είναι αυτά
που θέλετε να ξαναφέρετε; Διότι αυτό που ζητάτε είναι να φύγει
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ο ΣΥΡΙΖΑ από την Κυβέρνηση, να βγείτε εσείς, και να ξανακάνετε
αυτά που κάνατε.
Δεν ακούστηκε µία κουβέντα αυτοκριτικής. Βγαίνετε όλη την
ώρα και λέτε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ τον Φεβρουάριο έκανε αυτό, εκείνο,
το άλλο. Εσείς τι κάνατε από το 1974 µέχρι το 2015; Ούτε µία
κουβέντα αυτοκριτικής!
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Την κάναµε, αλλά αν είναι να περιµένουµε άλλα σαράντα χρόνια για να την ξανακάνουµε…
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Δεν την άκουσα εγώ την αυτοκριτική σας. Αν την κάνατε
εσωτερικά, όπως την κάνουν κάποια κοµµατάκια της Αριστεράς,
θα έχετε την κατάληξή τους αριθµητικά. Προσέξτε το αυτό.
Σε ό,τι αφορά όµως τον ΟΔΙΕ, δεν άκουσα και τη γενικότερη
κουβέντα. Δηλαδή τι έπρεπε να κάνουµε; Ήταν κερδοφόρος ο
ΟΔΙΕ; Έπρεπε να διατηρηθεί; Κόστιζε στο δηµόσιο; Υπάρχουν
ευθύνες για τις οποίες θα έπρεπε κάποιοι να οδηγηθούν -εγώ θα
την ξαναπώ την κουβέντα- σε ειδικά δικαστήρια -για το ότι οδηγήσαν τον ΟΔΙΕ και µία σειρά άλλες επιχειρήσεις στην κατάσταση αυτή;
Μας κατηγορήσατε ότι δεν είµαστε σεµνοί. Αν µας άφηνε ο
Τσίπρας ελεύθερους και δεν µας έλεγε ότι πρέπει να είµαστε σεµνοί και ταπεινοί, το τι θα λέγαµε εδώ µέσα και το τι θα γινότανε… Αλλά δεν θέλουµε να το κάνουµε αυτό το πράγµα.
ΧΡΙΣΤΟΣ ΔΗΜΑΣ: Τα λέγατε και πριν. Τα λέγατε και το 2014.
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Κάτι λέγατε, κύριε Κοινοβουλευτικέ Εκπρόσωπε. Επειδή
όµως είπατε πολλές φορές για το τηλέφωνο, στο τηλέφωνο
αναγκάστηκα να µιλήσω, διότι είναι µία δύσκολη µέρα σήµερα.
Δεν είναι ευγενικό από εσάς να διακόπτετε από κάτω. Εν πάση
περιπτώσει.
Στο θέµα του ΟΔΙΕ, λοιπόν, αναδεικνύεται ένα τεράστιο πολιτικό θέµα. Αυτοί που οδήγησαν τα πράγµατα εδώ, έρχονται τώρα
σε αυτούς που πάνε να λύσουνε και να αντιµετωπίσουν τα συγκεκριµένα προβλήµατα, να τους κριτικάρουν για το τι κάνουν.
Ναι, να µας κάνετε κριτική. Αυτοκριτική για εδώ που µας οδηγήσατε θα κάνετε;
Σε ό,τι αφορά τα ζητήµατα του Δήµου Μαρκοπούλου, σίγουρα
πρέπει να υπάρχει ένας διάλογος µεταξύ των εκπροσώπων του
δήµου και του Υπουργείου Οικονοµικών. Πρέπει να αντιµετωπιστούν και τα ζητήµατα αυτά τα οποία υπάρχουν και δεν τελειώνουν σήµερα, και τα υπόλοιπα ζητήµατα της ευρύτερης περιοχής και της πίεσης που δέχεται ο δήµος. Εγώ σε αυτόν τον τοµέα
θα συµβάλω όσο µπορώ και στον τοµέα της αρµοδιότητας που
έχω για να βοηθήσω, γιατί το θέµα του ΟΔΙΕ δεν είναι δική µου
αρµοδιότητα.
Σε σχέση µε το ζήτηµα που ακούστηκε για το θέµα του χρόνου
της εκκαθάρισης, τη συγκεκριµένη πρόταση την εξετάσαµε. Δεν
είναι δυνατόν, όµως, να υιοθετηθεί. Η επταετία κρίνεται ως απολύτως απαραίτητη, προκειµένου ο εκκαθαριστής να έχει ένα
επαρκές χρονικό διάστηµα για να οργανώσει τη λειτουργία και
να µπορέσει επ’ ωφελεία της συνολικής διαδικασίας να εξοφλήσει µέρος όλων των οφειλών του οργανισµού. Αλλιώς, αν το κάνουµε νωρίτερα, κινδυνεύουµε µε άλλες καταστάσεις.
Τέλος, κλείνοντας, επειδή πολλές φορές πολλοί οµιλητές θέλησαν να επαναφέρουν τα ζητήµατα του ΕΝΦΙΑ, της φορολογίας
κ.λπ., ξεκαθαρίζω, λοιπόν, στον παντοτινό µου φίλο και παλιό συναγωνιστή στα συνδικαλιστικά, τον Γιάννη τον Βρούτση, ότι από
τον ν.4336, την συµφωνία που ψηφίστηκε στη Βουλή, µέχρι τον
ν.4337, δεν έχουµε επιβαρύνει τον ΕΝΦΙΑ ούτε µε ένα λεπτό.
Το τι έγινε στο παρελθόν, να το συζητήσουµε. Διότι από τα 600
εκατοµµύρια ευρώ που πληρώναµε στα ακίνητα, µε τον ΕΝΦΙΑ
πήγαµε στα 3,3 δισεκατοµµύρια ευρώ. Ε, δεν µπορεί να κατηγορείται ο ΣΥΡΙΖΑ, διότι πάει να κάνει κάποια ζητήµατα στα θέµατα
αυτά.
Σε ό,τι αφορά, όµως, γενικότερα τα ζητήµατα φορολογικής
πολιτικής, τα νούµερα δεν δείχνουν ούτε καταστροφή ούτε όλο
αυτό το οποίο προσπαθείτε να απεικονίσετε.
Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί
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της αρχής, των άρθρων, των τροπολογιών και του συνόλου του
σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών: «Κύρωση της Σύµβασης Παραχώρησης του αποκλειστικού δικαιώµατος διοργάνωσης και διεξαγωγής αµοιβαίου στοιχήµατος επί ιπποδροµιών
στην Ελλάδα για περίοδο είκοσι ετών».
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο επί της αρχής;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) ΠΡΑΤΣΟΛΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΧΡΙΣΤΟΣ ΔΗΜΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΜΕΝΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΑΝΕΛΛΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Οικονοµικών: «Κύρωση της
Σύµβασης Παραχώρησης του αποκλειστικού δικαιώµατος διοργάνωσης και διεξαγωγής αµοιβαίου στοιχήµατος επί ιπποδροµιών στην Ελλάδα για περίοδο είκοσι ετών» έγινε δεκτό επί της
αρχής κατά πλειοψηφία.
Εισερχόµαστε στην ψηφοφορία επί των άρθρων.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 1 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) ΠΡΑΤΣΟΛΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΧΡΙΣΤΟΣ ΔΗΜΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΜΕΝΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΑΝΕΛΛΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Συνεπώς το άρθρο 1 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 2, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) ΠΡΑΤΣΟΛΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΧΡΙΣΤΟΣ ΔΗΜΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΜΕΝΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΑΝΕΛΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Συνεπώς το άρθρο 2 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 7 και ειδικό 7 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) ΠΡΑΤΣΟΛΗΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΧΡΙΣΤΟΣ ΔΗΜΑΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΜΕΝΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΑΝΕΛΛΗΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Συνεπώς
η τροπολογία µε γενικό αριθµό 7 και ειδικό 7 έγινε δεκτή ως έχει
κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο άρθρο 2 του νοµοσχεδίου.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 8 και ειδικό 8 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) ΠΡΑΤΣΟΛΗΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΧΡΙΣΤΟΣ ΔΗΜΑΣ: Δεκτή, δεκτή.
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΜΕΝΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΑΝΕΛΛΗΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 8 και ειδικό 8 έγινε δεκτή ως
έχει κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο άρθρο 2 του νοµοσχεδίου.
Εισερχόµαστε στην ψήφιση του ακροτελεύτιου άρθρου.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το ακροτελεύτιο άρθρο;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) ΠΡΑΤΣΟΛΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΧΡΙΣΤΟΣ ΔΗΜΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΜΕΝΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΑΝΕΛΛΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Το
ακροτελεύτιο άρθρο έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Συνεπώς το σχέδιο νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών: «Κύρωση της Σύµβασης Παραχώρησης του αποκλειστικού δικαιώµατος διοργάνωσης και διεξαγωγής αµοιβαίου στοιχήµατος επί
ιπποδροµιών στην Ελλάδα για περίοδο είκοσι ετών» έγινε δεκτό
επί της αρχής, επί των άρθρων και των τροπολογιών κατά πλειοψηφία.
Δέχεστε σε αυτό το σηµείο να ψηφίσουµε το νοµοσχέδιο και
στο σύνολο;
ΠΟΛΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο και στο σύνολο;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) ΠΡΑΤΣΟΛΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΧΡΙΣΤΟΣ ΔΗΜΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΜΕΝΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΑΝΕΛΛΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Το νοµοσχέδιο έγινε δεκτό και στο σύνολο κατά πλειοψηφία.
Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Οικονοµικών «Κύρωση της Σύµβασης Παραχώρησης του αποκλειστικού δικαιώµατος διοργάνωσης και διεξαγωγής αµοιβαίου στοιχήµατος επί
ιπποδροµιών στην Ελλάδα για περίοδο είκοσι ετών» έγινε δεκτό
σε µόνη συζήτηση επί της αρχής, επί των άρθρων και των τροπολογιών και στο σύνολό του και έχει ως εξής:
«Κύρωση της Σύµβασης Παραχώρησης του αποκλειστικού
δικαιώµατος διοργάνωσης και διεξαγωγής αµοιβαίου στοιχήµατος επί ιπποδροµιών στην Ελλάδα για περίοδο είκοσι ετών
Άρθρο 1
Κυρώνεται και αποκτά ισχύ νόµου η «Σύµβαση Παραχώρησης
του αποκλειστικού δικαιώµατος διοργάνωσης και διεξαγωγής
αµοιβαίου στοιχήµατος επί ιπποδροµιών στην Ελλάδα για περίοδο είκοσι ετών», που υπογράφηκε στην Αθήνα στις 24 Απριλίου 2015, µεταξύ αφενός του «Ταµείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής
Περιουσίας του Δηµοσίου Α.Ε.» και αφετέρου της «ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΕΣ Α.Ε.», της οποίας το κείµενο, στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα έχει ως εξής:
Άρθρο 2
Ρύθµιση θεµάτων εκκαθάρισης ΟΔΙΕ Α.Ε.
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1. Η εκκαθάριση της ΟΔΙΕ Α.Ε. που προβλέπεται από το άρθρο
13 παρ. 7 (στ) του ν. 4111/2013 διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και των άρθρων 47 επ. του κ.ν. 2190/1920. Η παρ.
4α εδάφιο α’ του άρθρου 49 του κ.ν. 2190/1920 εφαρµόζεται αυτοδικαίως, χωρίς να απαιτείται η έκδοση σχετικής δικαστικής απόφασης.
2. Από την κατάθεση του παρόντος άρθρου στη Βουλή και
µέχρι την πάροδο επτά (7) ετών από την έναρξη της εκκαθάρισης
της ΟΔΙΕ Α.Ε. αναστέλλονται οι πάσης φύσεως πράξεις ή µέτρα,
εκκρεµή ή µη, ατοµικής ή συλλογικής διοικητικής και αναγκαστικής εκτέλεσης κατά τον Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας ή κάθε
άλλη διάταξη ειδικού νόµου, καθώς και η λήψη οποιουδήποτε
ασφαλιστικού µέτρου κατά τον Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας, τον
Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας ή κάθε άλλη διάταξη ειδικού
νόµου που επισπεύδονται ή ασκούνται από τους πάσης φύσεως
δανειστές της ΟΔΙΕ Α.Ε. για οποιαδήποτε αιτία και για πάσης φύσεως περιουσιακό στοιχείο αυτής. Με αίτηση του εκκαθαριστή
το δικαστήριο που δικάζει µε τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας δύναται να παρατείνει την προθεσµία του προηγουµένου
εδαφίου, εφόσον η εκκαθάριση δεν έχει ολοκληρωθεί παρά την
επιµελή διεξαγωγή της.
3. Κατά τη διάρκεια της προθεσµίας της προηγούµενης παραγράφου και της τυχόν παράτασής της δεν επιτρέπεται η κήρυξη
της ΟΔΙΕ Α.Ε. σε πτώχευση.
4. Κατά τη διάρκεια των επτά (7) πρώτων ετών από την έναρξη
της εκκαθάρισης δεν επιτρέπεται να εκποιηθούν οι εγκαταστάσεις και το ακίνητο ιδιοκτησίας της ΟΔΙΕ Α.Ε. που βρίσκονται στο
Μαρκόπουλο Αττικής.
5. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου,
ο εκκαθαριστής πωλεί τα κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία
της ΟΔΙΕ Α.Ε. µε εκούσιο πλειστηριασµό, σύµφωνα µε το άρθρο
1021 ΚΠολΔ. Εκτός των διατάξεων στις οποίες παραπέµπει το
άρθρο 1021 ΚΠολΔ, στην περίπτωση αυτή εφαρµόζονται και το
άρθρο 1001Α, η παράγραφος 3 του άρθρου 1005 και το άρθρο
1009 ΚΠολΔ. Οι υπερθεµατιστές δεν ευθύνονται για οποιοδήποτε
χρέος της ΟΔΙΕ Α.Ε.. Αν δεν υπάρξει πλειοδότης, ο πλειστηριασµός επαναλαµβάνεται µε τιµή που είναι κατά 20% µικρότερη από
την τιµή πρώτης προσφοράς του αρχικού ή, σε περίπτωση περισσότερων πλειστηριασµών, του εκάστοτε αµέσως προηγούµενου
πλειστηριασµού, χωρίς να απαιτείται η έκδοση δικαστικής απόφασης για τη µείωση της τιµής πρώτης προσφοράς.
6. Το προϊόν της εκκαθάρισης κατανέµεται, µετά την αφαίρεση
των δαπανών της εκκαθάρισης, στους πιστωτές, σύµφωνα µε το
άρθρο 1920 ΑΚ που εφαρµόζεται αναλόγως. Μέχρι την έκδοση
της προβλεπόµενης στη διάταξη αυτή δικαστικής απόφασης, ο
εκκαθαριστής δύναται να καταβάλει τα έξοδα της εκκαθάρισης
από τα έσοδα της περιουσίας της ΟΔΙΕ Α.Ε..
7. Η διοίκηση της ΟΔΙΕ Α.Ε. δύναται να συµφωνεί την εκχώρηση έως και των 2/3 των µηνιαίως καταβαλλόµενων βασικών µισθωµάτων προς πιστωτές οι οποίοι έχουν επιβάλει αναγκαστική
κατάσχεση, κατά τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας,
επί των εγκαταστάσεων και του ακινήτου κυριότητας ΟΔΙΕ στο
Μαρκόπουλο Αττικής, προς το σκοπό άρσης της εν λόγω κατάσχεσης. Κατά παρέκκλιση προς την πρόβλεψη της παραγράφου
2 του παρόντος άρθρου, η τήρηση των ειδικότερων όρων της
συµφωνίας εκχώρησης θα αποτελεί την προϋπόθεση για συνέχιση της αναστολής των προβλεπόµενων στην παράγραφο αυτή
µέτρων των συγκεκριµένων πιστωτών. Σε περίπτωση αθέτησης
της σύµβασης εκχώρησης εκ µέρους της ΟΔΙΕ Α.Ε., η εν λόγω
αναστολή θα αίρεται και η εκ νέου επίσπευση της αναγκαστικής
εκτέλεσης θα επιτρέπεται. Ως προς το υπόλοιπο 1/3 των µηνιαίως
καταβαλλόµενων µισθωµάτων, που υπολείπεται της περιγραφόµενης στην παραράγραφο 7 του παρόντος άρθρου εκχωρησης,
µέρος ή το σύνολο αυτού εκχωρείται από τη Διοίκηση της ΟΔΙΕ
Α.Ε. προς εργαζόµενους της ΟΔΙΕ Α.Ε. προς εξόφληση οφειλόµενων εργατικών απαιτήσεών τους, δυνάµει της ισχύουσας Σ.Σ.Ε.
για το χρονικό διάστηµα µέχρι τη θέση σε ισχύ της σύµβασης παραχώρησης.
8. Υπηρεσίες που παρέχονται κατά την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του παρόντος άρθρου αναφορικά µε τη λειτουργία του µη-
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χανογραφικού συστήµατος του συγκεντρωτή αµοιβαίου ιπποδροµιακού στοιχήµατος συνεχίζουν να εκτελούνται το αργότερο
µέχρι και τη θέση σε ισχύ της σύµβασης παραχώρησης του άρθρου 13 παρ. 7 του ν. 4111/2013 και υπό την προϋπόθεση της
οµαλής εκτέλεσης της συµφωνίας εκχώρησης της προηγούµενης
παραγράφου. Με τη συµφωνία εκχώρησης δύνανται να ρυθµίζονται, πέραν των οφειλών που αφορούν σε υπηρεσίες παρασχεθείσες στο πλαίσιο σύµβασης, και οφειλές που θα γεννηθούν κατά
την παροχή υπηρεσιών µε βάση την παρούσα διάταξη.
9. Η αµοιβή του εκκαθαριστή ορίζεται µε απόφαση της Γενικής
Συνέλευσης της ΟΔΙΕ Α.Ε..
10. Κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης του άρθρου 13 παρ. 7
(στ) του ν. 4111/2013, ως προς τον εκκαθαριστή εφαρµόζεται
αναλόγως το άρθρο 9 παρ. 2 (β) του ν. 4224/ 2013.
11. Στην παραχώρηση που κυρώνεται µε το άρθρο πρώτο του
παρόντος, ο Παραχωρησιούχος δεν καθίσταται διάδοχος της
ΟΔΙΕ Α.Ε. και δεν µεταβιβάζονται σε αυτόν δικαιώµατα και υποχρεώσεις του οργανισµού που απορρέουν από οποιαδήποτε σύµβαση ή σχέση που τυχόν συνδέεται µε τη λειτουργία του και
αποκλείεται η εφαρµογή οποιασδήποτε άλλης αντίθετης διάταξης της ισχύουσας νοµοθεσίας.
12. Προστίθεται νέο εδάφιο µετά το έκτο εδάφιο της περίπτωσης β’της παρ. 7 του άρθρου 13 του ν. 4111/2013, το οποίο έχει
ως εξής:
«Για τις ανάγκες εφαρµογής του άρθρου 618 ΑΚ η σύµβαση µίσθωσης από την κύρωσή της µε νόµο αποκτά ισχύ συµβολαιογραφικού εγγράφου, µεταγράφεται στα οικεία βιβλία µεταγραφών και ισχύει έναντι τυχόν νέου κτήτο-ρα του ακινήτου. Για τα
έξοδα µεταγραφής ισχύει η πρόβλεψη του άρθρου 3α’ της υποπαραγράφου Β.4 του ν. 4254/2014.»
13. Κατά παρέκκλιση των προβλέψεων του άρθρου 2 του ν.
604/1977 και του άρθρου 2 του π.δ. 463/1978, η Κτηνιατρική Κλινική που βρίσκεται εντός του Ολυµπιακού Ιππικού Κέντρου στο
Μαρκόπουλο Αττικής που λειτουργεί νόµιµα υπό τον ΟΔΙΕ, λογίζεται ως νοµίµως αδειοδοτηµένη και λειτουργούσα και για τον
παραχωρησιούχο της παρ. 7 του άρθρου 13 του ν. 4111/2013. Η
κλινική αυτή δύναται, πέραν των αλόγων του Νέου Ιπποδρόµου
Μαρκόπουλου και του Ολυµπιακού Ιππικού Κέντρου, να εξυπηρετεί και άλλα µεγάλα ζώα, όπως αυτά ορίζονται απο την εκάστοτε κείµενη νοµοθεσία.
14. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 58 του ν. 2961/
2001, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Φυσικό πρόσωπο που έχει στην ιδιοκτησία ή συνιδιοκτησία
του µέχρι πέντε (5) δρόµωνες ίππους ή ποσοστιαία µερίδια κυριότητας δροµώνων ίππων που αθροιστικά αποτελούν πέντε (5)
δρόµωνες ίππους, τεκµαίρεται ότι ως προς τη δραστηριότητά
του αυτή είναι ερασιτέχνης.»
15. Τα ως άνω φυσικά πρόσωπα ερασιτέχνες ιδιοκτήτες δροµώνων ίππων, φορολογούνται αυτοτελώς µε φορολογικό συντελεστή ύψους 15% επί του ποσού εκάστου επάθλου το οποίο
καταβάλλεται στον ιδιοκτήτη και δεν υποχρεούνται στην τήρηση
λογιστικών αρχείων (βιβλίων και στοιχείων) ανεξαρτήτως του
ύψους των ετησίων ακαθαρίστων εσόδων τους.
16. Για τους ασφαλισµένους στον ΟΑΕΕ αυτοαπασχολούµενους προπονητές, αναβάτες και µαθητευόµενους αναβάτες δροµώνων ίππων για το έτος 2015 και εφεξής θεωρείται ως πλήρες
ηµερολογιακό έτος εκείνο κατά το οποίο πραγµατοποιήθηκαν
τουλάχιστον πενήντα (50) ιπποδροµιακές ηµέρες.
17. Η ΟΔΙΕ Α.Ε. τίθεται σε λύση και εκκαθάριση το αργότερο
µέχρι την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της από 24.4.2015 Σύµβασης Παραχώρησης µεταξύ της «Ταµείο Αξιοποίησης Ιδωτικής
Περιουσίας του Δηµοσίου Α.Ε.» και της «Ιπποδροµίες Α.Ε.», κατά
τα οριζόµενα στην εν λόγω Σύµβαση Παραχώρησης.
Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε κάποιες από τις διατάξεις του.
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ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
1. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ»

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): 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.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Το
Σώµα παρέσχε τη ζητηθείσα εξουσιοδότηση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 22.50’ λύεται η συνεδρίαση για αύριο ηµέρα Πέµπτη 22 Οκτωβρίου 2010 και ώρα
9.30’, µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος α) κοινοβουλευτικό
έλεγχο, συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων και β) νοµοθετική εργασία σύµφωνα µε την ηµερήσια διάταξη που έχει διανεµηθεί.

ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

