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το νόμοι δεν θα βάζει κανείς την πρόσκληση, τα στοιχεία, τον ισολογισμό,
ι

σε οικονομική εφημερίδα, γιατί καμμία οικονομική εφημερίδα, δεν έχει 

5.000 φύλλα, θα πιαστώ από τον νόμο και δεν θα σας δημοσιεύσω τα στοιχεία 

της δικής μου ανώνυμης εταιρείας, γιατί δεν υπάρχει καμμία εφημερίδα που 

να καλύπτει τα στοιχεία του νόμου. Σας το λέω για να σώσετε τις 

εφημερίδες. Με το νόμο(εγώ δεν θα καταθέσω στοιχεία και δεν θα μπορείτε 

να μου βάλετε ποινή'.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικόλαος Κατσαρός): 0 κύριος Υπουργός.έχει το λόγο. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Υπουργός Βιομηχανίας, Ενέργειας, Τεχνολογίας

και Εμπορίου): Κύριε Καρατζαφέρη^το Υπουργείο Τύπου έχει διαβέβαιώσει ότ 

μία σειρά από εφημερίδες έχουν την κυκλοφορία αυτή.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ: Πολιτικές εφημερίδες^κύριε Υπουργέ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Υπουργός Βιομηχανίας, Ενέργειας, Τεχνολογίας 

και Εμπορίου): Όχι, οικονομικές σας διαβεβαιώνω, όπως είναι το 

"ΕΞΠΡΕΣ".

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ: Καμμία.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Υπουργός Βιομηχανίας, Ενέργειας, Τεχνολογίας

και Εμπορίου)': Εσείς λέτε καμμία και το Υπουργείο Τύπου διαβεβαιώνει οτ

δεν είναι έτσι.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικόλαος Κατσαρός): Δεν υπάρχει άλλος εγεγραμμένος 

ομιλητής και κηρύσσεται περαιωμένη η συζήτηση επί του άρθρου 11.

Ερωτάται το Τμήμα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 11;

ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικόλαος Κατσαρός): Συνεπώς το άρθρο 11 ¿γίνε δεκτός
\

ομοφώνως.

Εισερχόμαστε στην συζήτηση του άρθρου 12.

Υπάρχει κανείς συνάδελφος που θέλει να μιλήσει; Κανείς.

Κηρύσσεται περαιωμένη η συζήτηση επί του άρθρου 12.

Ερωτάται το Τμήμα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 12;

ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικόλαος Κατσαρός): Συνεπώς το άρθρο 12 έγινε δεκτό, 

ομοφώνως.

Εισερχόμαστε στην συζήτηση του άρθρου 13.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Υπουργός Βιομηχανίας, Ενέργειας, Τεχνολογίας

και Εμπορίου): Κύριε Πράεδρε^το λόγο παρακαλώ.^/

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικόλαος Κατσαρός): Ορίστε( κύριε Υπουργέ,έχετε το λόγο. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Υπουργός Βιομηχανίας, Ενέργειας, Τεχνολογίας

και Εμπορίου): Στο άρθρο 13 στην παράγραφο 4 εκεί που λέει "... αρμόδιοι
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υπάλληλοι της προηγούμενης παραγράφου νοούνται οι υπάλληλοι του 

Υπουργείου Εμπορίου ως και οι υπάλληλοι των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων... 

κ.λπ." παρακαλώ να διαγραφούν οι λέξεις "σύμφωνα με το Π.Δ. 18/1993 

ΦΕΚ6Α" διότι η υπηρεσία του Υπουργείου μου επισημαίνει ότι αυτό μπορεί να 

προκαλέσει κάποιες διχογνωμίες.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικόλαος Κατσαρός): Ακριβώς. κύριε Υπουργέ^ ποιές λέξεις 

διαγράφονται;

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Υπουργός Βιομηχανίας, Ενέργειας, Τεχνολογίας 

και Εμπορίου): Οι λέξεις "σύμφωνα με το Π.Δ. 18/1993 ΦΕΚ6Α" να 

διαγραφούν.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικόλαος Κατσαρός): Είναι κανείς συνάδελφος που θέλει να 

μιλήσει επί του άρθρου 13;

ΒΑΡΣΑΜΗΣ ΓΙΟΒΑΝΟΥΔΑΣ: Εγώ,κύριε Πρόεδρε.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικόλαος Κατσαρός): Ορίστε,κύριε συνάδελφε/έχετε το λόγο.

ΒΑΡΣΑΜΗΣ ΓΙΟΒΑΝΟΥΔΑΣ: Κύριε Υπουργέ^ Y?q! αυτό το οποίο θεσπίζεται στο 

άρθρο 13 και ειδικότερα που προσαρμόζεται μετά από πολλά χρόνια o t & l  

ισχύοντα στην πολιτική δικονομία αντικαθιστώντας τον Πρόεδρο ‘Πρωτόδικων 

με το μονομελές Πρωτοδικείο και καθορίζεται και ως εφαρμοστέα διαδικασία 

αυτών των ασφαλιστικών μέτρων^όπως τόνισα πρέπει να γίνει αντίστοιχη
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τροποποίηση και στα άρθρα 39 παρ.8, 40 παρ.2, εδάφιο β και 40α του νόμου 

2190/1920 που έχει διαφύγει της προσοχής σας.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Υπουργός Βιομηχανίας, Ενέργειας, Τεχνολογίας 

και Εμπορίου): Ποιά άρθρα είπατεκϋριε συνάδελφε;

ΒΑΡΣΑΜΗΣ ΓΙΟΒΑΝΟΥΔΑΣ: Τα άρθρα 39 παρ.8, 40 παρ.2, εδάφιο β και 40α 

του νόμου 2190. Δηλαδή και εκεί μιλάει για Πρόεδρο Πρωτοδικών και όχι για 

μονομελές Πρωτοδικείο. Πρέπει και αυτά Ϋ α αλλαχθοϋν.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικόλαος Κατσαρός): Υπάρχει κανείς άλλος συνάδελφος που 

θέλει να μιλήσει επί του άρθρου 13; Κανείς.

0 κύριος Υπουργός έ̂χει το λόγο.

(ΒΑ)
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Υπ. Βιομ. Ενερ.Τεχ/γίας και Εμπορίου): θα

παρακαλούσα, κύριε Πρόεδρε, να ελέγξω αυτό που είπε ο κύριος Γιοβανούβας, 

να προχωρήσουμε και να επανέλθουμε μετά, για να δούμε αν χρειάζεται

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικόλαος Κατσαρός): Επομένως, κρατείται το άρθρο 13. 

Εισερχόμαστε στη συζήτηση του άρθρου 14.

Υπάρχει κανείς εκ των κυρίων συναδέλφων που θέλει το λόγο; Ουδείς. 

Κηρύσσεται περαιωμένη η συζήτηση επί του άρθρου 14 και ερωτάται το 

Τμήμα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 14;

ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΚΥΛΛΑΚΟΣ: Κατά πλειοψηφία.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικόλαος Κατσαρός): Συνεπώς, το άρθρο 14 έγινε δεκτό κατά 

πλειοψηφία.

Εισερχόμαστε στη συζήτηση του άρθρου 15.

Υπάρχει κανείς εκ των κυρίων συναδέλφων που θέλει το λόγο: 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Υπ. Βιομ. Ενερ.Τεχ/γίας και Εμπορίόυ): Κύριε

„ να κάνουμε κάποια αλλαγή.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικόλαος Κατσαρός): Ορίστε, κύριε Υπουργέ.



ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Υπ. Βιομ. Ενερ.Τεχ/γίας και Εμπορίου): Κύριε

Πρόεδρε, στην παρ. 2 του άρθρου 15 έχω να κάνω μια αλλαγή. Το Υπουργείο 

Οικονομικών μου υπέδειξε άτι,θα έπρεπε να διατυπώσουμε κάπως διαφορετικά 

την διάταξη αυτή και προτείνει την εξής μορφή της παραγράφου, με την 

οποία είμαι σύμφωνος: "Για κάθε εκπρόθεσμη υποβολή στην αρμόδια 

εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή, πράξεων και στοιχείων των ανωνύμων εταιρειών 

που προβλέπονται στα άρθρα 11 παράγραφος 5, 20 παράγραφος 7, 26α

παράγραφος 2 και 43β παράγραφοι 3 και 6 επιβάλλεται πρόστιμο 50.000 

δραχμών υπέρ του Δημοσίου.

0 τρόπος επιβολής του προστίμου, η αναπροσαρμογή του ύψους αυτού, 

καθώς και η διαδικασία είσπραξής του, ρυθμίζονται με κοινή απόφαση των 

Υπουργών Οικονομικών και Εμπορίου που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της 

Κυβέρνησης".

Είναι το .ίδιο, απλώς ουσία το Υπουργείο Οικονομικών συμμετέχει και 

αυτό στην επιβολή προστίμων.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικόλαος Κατσαρός): Κηρύσσεται περαιωμένη η συζήτηση επί
*

του άρθρου 15 και ερωτάται το Τμήμα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 15 όπως 

τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;

ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.

Λ
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Κηρύσσεται περαιωμένη η συζήτηση επί του άρθρου 18 και ερωτάται το 

Τμήμα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 18;

ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικόλαος Κατσαρός): Συνεπώς, το άρθρο 18 έγινε δεκτό

ομόφωνα.

Εισερχόμαστε στη συζήτηση του άρθρου 19.

Δεν υπάρχει κανείς εγγεγραμμένος για να μιλήσει.

Κηρύσσεται περαιωμένη η συζήτηση επί του άρθρου 19 και ερωτάται το 

Τμήμα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 19;

ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικόλαος Κατσαρός): Συνεπώς, το άρθρο 19 έγινε δεκτό

ομόφωνα.

Εισερχόμαστε στη συζήτηση του άρθρου 20.

'Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Υπ. Βιομ. Ενερ. Τεχ/γίας και Εμπορίου): Όπως

___ _ ___ παρ. 6 εκεί που λέει "Η εποπτεία", να

προστεθεί "Η κατά την ισχύουσα νομοθεσία για τις ανώνυμες εταιρείες
. *· ν

εποπτεία, ως προς την σύσταση και λειτουργία των αθλητικών ανωνύμων 

εταιρειών..", για να είναι σαφές, για να μη λεχθεί ότι δεν αφορά αυτή η



_________ ,______¿ £ 2 ________________

μεταβολή τον έλεγχο, σύμφωνα με την νομοθεσία των ανωνύμων εταιρειών

ΠΡΟΕΔΡΕΥΑΝ (Νικόλαος Κατσαρός): Κύριε Υπουργέ, δεν έγινε κάτι σαφές ή 

δεν το κατάλαβε η υπηρεσία. Το "Ή" θα μείνει ή θα φύγει ;

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Υπ. Βιομ. Ενερ. Τεχ/γίας και Εμπορίου): Το "Η" 

δεν είναι διαζευκτικό. Γίνεται: "6. Η κατά την ισχύουσα νομοθεσία για τις 

ανώνυμες εταιρείες εποπτεία, ως προς την σύσταση και λειτουργία των

(I
αθλητικών ανωνύμων εταιρειών...

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικόλαος Κατσαρός): 0 κύριος Γιοβανούδας έχει το λόγο. 

ΒΑΡΣΑΜΗΣ ΓΙΟΒΑΝΟΥΔΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι η προσθήκη, που έκανε 

ο κύριος Υπουργός, δεν. καλύπτει την περίπτωση. Επιμένω ότι ο Υφυπουργός 

Αθλητισμού έκανε χθές μια ξεκάθαρη δήλωση, η οποία είναι γραμμένη σήμερα 

σε όλες τις ημερήσιες εφημερίδες, ότι εντός του μηνός Σεπτεμβρίου 

κατατίθεται νομοσχέδιο, με το οποίο ρυθμίζονται όλα τα θέματα του 

επαγγελματικού ποδοσφαίρου, των Π.Α.Ε. και συνεπώς δεν χρειάζεται αυτή η 

διάταξη να ρυθμιστεί σήμερα. Νομίζω^ότι δεν πρέπει να επιμείνετε στην 

ψήφιση της διατάξεως αυτής.

Όταν αναφέρεται ότι θα έχετε την εποπτεία και στη λειτουργία των

αθλητικών ανωνύμων εταιρειών, δημιουργούνται πλείστα όσα προβλήματα και



Επομένως, θα αναγκασθείτε να κάνετε ουσιαστικό έλεγχο και χρειάζεται 

να γίνει ουσιαστικός έλεγχος. Εσείς, κύριε Υπουργέ, δεν μπορείτε- να 

κάνετε ουσιαστικό έλεγχο. Υπάρχει ένας νόμος ο 1958, λειτουργήστε αυτό το 

νόμο και νομίζω ̂ ότι θα είμαστε όλοι σύμφωνοι στο ότι θα υπάρξει 

πραγματικά ένας έλεγχος ανάλογος με αυτό τον οποίο εδώ θέλετε να

επιβάλετε κατ' επίφαση.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΑΝ (Νικόλαος Κατσαρός): 0 κύριος Υπουργός έχει το λόγο. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Υπουργός Βιομηχανίας, Ενέργειας, Τεχνολογίας

και Εμπορίου): Οι κύριοι συνάδελφοι της Νέας Δημοκρατίας νομίζω^ότι έχουν 

σύγχυση περί το πρόβλημα.

Και ξεκινάω από την παρατήρηση του κυρίου Γαλενιανού  ̂ότι θέλουμε 

εμείς, ή θα πρέπει εμείς να κάνουμε ουσιαστικό έλεγχο.

Αυτή η έκφραση "ουσιαστικός έλεγχος" όσον αφορά την ανώνυμη εταιρεία 

και·την εποπτεία του Υπουργείου Εμπορίου δεν έχει θέση.

ΜΙΧΑΗΛ ΓΑΛΕΝΙΑΝΟΣ: Για το κεφάλαιο...

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Υπουργός Βιομηχανίας, Ενέργειας, Τεχνολογίας

και Εμπορίου): Το Υπουργείο Εμπορίου -και με βάση την προηγούμενη διάταξη

του νόμου- και το Υπουργείο Πολιτισμού έχουν όσον αφορά τη νομοθεσία περί 

ανωνύμων εταιρειών ορισμένα δικαιώματα και ορισμένες υποχρεώσεις.
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Αυτά τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις δεν αφορούν αυτά τα θέματα που 

θίξατε: Τί παίρνουν από το ΠΡΟ-ΠΟ, τι ξοδεύουν, πόσα πληρώνουν για τους 

μπασκετμπωλίστες ή για τους ποδοσφαιριστές κ.ο.κ.

Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις αφορούν το αν τηρούνται οι 

προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος σε σχέση με την τήρηση των ισολογισμών, 

τη δημοσίευση κ.λπ., αφορούν την πραγματοποίηση ελέγχου από τους ορκωτούς 

λογιστές και όλα τα άλλα σημεία που θίγει ο νόμος περί ανωνύμων 

εταιρειών. Δεν αφορούν την ουσία της δραστηριότητος. Δεν κάνουν έλεγχο 

όσον αφορά το αν είναι επιτυχημένη ή όχι η διαχείριση.

Είπατε ότι έχουν χρέη δισεκατομμυρίων. Οι εταιρείες -έχουν χρέη 

εκατομμυρίων, δισεκατομμυρίων και πολλών δισεκατομμυρίων, σημασία 

έχει; Εκείνο, το οποίο κάνει το Υπουργείο Εμπορίου είναι να διαπιστώνει 

εάν τηρούνται αυτά που λέει ο νόμος σχετικά με την παρουσίαση των 

*~λογαριασμών, εάν τηρούνται αυτά που λέει ο νόμος σε σχέση με τον έλεγχο 

των ορκωτών λογιστών, αν δημοσιεύονται τα πιστοποιητικά των ορκωτών 

λογιστών κ.ο.κ. Και αν σε ορισμένες περιπτώσεις προκύπτουν , προβλήματα 

λέει ο νόμος ότι πρέπει "μετά από δικαστικές διαδικασίες", κύριε 

Γαλενιανέ, να γίνουν άλλοι έλεγχοι.

Οι ουσιαστικοί έλεγχοι, ή οι έλεγχοι στη λειτουργία/των ποδοσφαιρικών
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σωματείων είναι έλεγχοι, οι οποίοι θα εξακολουθούν να γίνονται εφόσον 

προβλέπονται από το νόμο από το Υπουργείο Πολιτισμού.

Εγώ δεν είμαι σε θέση να σας πω επακριβώς, διότι δεν έχω ασχοληθεί 

μ' αυτή τη νομοθεσία και δεν είναι αντικ-είμενο αυτού του νομοσχεδίου. 

Με αυτό το νομοσχέδιο μεταφέρονται όσον αφορά τον έλεγχο των 

ποδοσφαιρικών ανωνύμων εταιρειών οι έλεγχοι της νομοθεσίας των ανωνύμων 

εταιρειών στο Υπουργείο Εμπορίου. Δεν μεταφέρονται οι έλεγχοι, οι οποίοι 

προβλέπονται από άλλες νομοθεσίες. Επειδή το αμφισβητήσατε, σας το 

διευκρίνισα με τη διατύπωση του νόμου. Λοιπόν, μη ψάχνουμε πράγματα, τα 

οποία δεν αληθεύουν και δεν συμβαίνουν.

Σας επαναλαμβάνω^ότι στο Υπουργείο Εμπορίου είναι καλύτερα από παντού 

αλλού σε θέση να κάνουν αυτούς τους ελέγχους, διότι το κάνουν τώρα 70 

χρόνια και έχουν ανθρώπους, οι οποίοι είναι εξειδικευμένο

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικόλαος Κατσαρός): 0 κύριος Γαλενιανός έχει το λόγο.

(ΕΜ)
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ΜΙΧΑΗΛ ΓΑΛΕΝΙΑΝΟΣ: Κύριε Υπουργέ, εάν αναλωθεί το κεφάλαιο μιας 

ανωνύμου εταιρείας και το διαπιστώσει αυτό ο έλεγχος ο δικός σας, δεν 

πρέπει να τη διαλύσετε αυτή την ανώνυμη εταιρεία, ή να την καλέσετε να 

αυξήσει το κεφάλαιό της; Ένας πρωτοετής φοιτητής του Εμπορικού Δικαίου, 

' το θυμάται αυτό το πράγμα. Εδώ, οι ανώνυμες εταιρείες της ΠΑΕ, είναι 

ειδικές εταιρείες και υπάρχει ειδικός ελεγκτικός μηχανισμός.

Εν πάση περιπτώσει, δική σας πρωτοβουλία ήταν αυτή,κύριε Υπουργέ; 

Σας μιλώ καλόπιστα, γιατί νομίζω ότι δεν θα προσφέρετε τίποτα στις ΠΑΕ. 

Είναι πολύ σοβαρότερος ο έλεγχος^ ο οποίος πρέπει να γίνεται από το 

Υπουργείο Αθλητισμού και εμείς είμαστε υπέρ του ουσιαστικού ελέγχου^, ο 

οποίος περιλαμβάνει και τις διατάξεις αυτές, για τις οποίες αυτή τη 

στιγμή εσείς κόπτεσθε. Δεν διαφωνούμε με τον έλεγχο.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ(Υπ.Βιομ.Ενέργ.Τεχ/γίας & Εμπορίου): Δεν 

καταλαβαίνω πού υπάρχει το πρόβλημα. Με ρωτάτε, αν δεν έχει εταιρεία το 

κεφάλαιο, τότε θα πρέπει να επέμβει ο Υπουργός Εμπορίου και να τη 

διαλύσει, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου. Αυτό θα γίνει,

ΜΙΧΑΗΛ ΓΑΛΕΝΙΑΝΟΣ: Άρα, είναι ουσιαστικός ο έλεγχός σας. Δεν είναι 

τυπικός, όπως λέτε.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ(Υπ.Βιομ.Ενέργ.Τεχ/γi ας & Εμπορίου): Ουσιαστικός



ι
έλεγχος, όσον αφορά την ύπαρξη του κεφαλαίου. Σας είπα, όπως προβλέπεται 

στις διατάξεις του νόμου. Μου μιλήσατε για χρέη δισεκατομμυρίων. Δεν 

προβλέπει ο νόμος ότι θα ελέγχουμε εμείς^αν διοικούν καλά ή κακά την 

ΕΠΑΕ, αν θα διοικούν καλά ή κακά την εταιρεία. Εμείς θα διαπιστώνουμε,

, έχουν ή δεν έχουν τα κεφάλαια; Τηρούν ή δεν τηρούν τους λογαριασμούς; 

Αυτό διαπιστώνουμε. Και ανάλογα με το τί λέει ο νόμος, προβαίνουμε σε

διάφορες ενέργειες.

ΜΙΧΑΗΛ ΓΑΛΕΝΙΑΝΟΣ: Κύριε Υπουργέ, με τη δήλωσή σας, υπάρχει 

ουσιαστικός πλέον κίνδυνος για πάρα πολλές ΠΑΕ. Αυτό θέλω απλώς να

επισημανω.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ(Υπ.Βιομ.Ενέργ.Τεχ/γϊας & Εμπορίου): Τί κίνδυνος

υπάρχει; Δεν καταλαβαίνω.

ΜΙΧΑΗΛ ΓΑΛΕΝΙΑΝΟΣ: Υπάρχει κίνδυνος να κλείσουν, κύριε Υπουργέ. 

Υπάρχει κίνδυνος να διαλύσουν.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ: Πληρώνουν εκατομμύρια στους ποδοσφαιριστές. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ(Υπ.Βιομ.Ενέργ.Τεχ/γίας & Εμπορίου): Εσείς θέλετε 

δηλαδή οι εταιρείες οι οποίες δεν έχουν τα κεφάλαια και άρα δεν πληρούν 

τις προϋποθέσεις του νόμου να λειτουργούν; Δεν το καταλαβαίνω αυτό.

ΜΙΧΑΗΛ ΓΑΛΕΝΙΑΝΟΣ: Κύριε Υπουργέ, απλώς επισημαίνουμε^ άν θέλετε, τον
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κίνδυνο να κλείσουν οι περισσότερες από τις ΠΑΕ, οι οποίες αυτή τη στιγμή 

λειτουργούν στη χώρα μας. Αυτό επισημαίνουμε,

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ(Υπ.Βιομ.Ενέργ.Τεχ/γίας & Εμπορίου): Εγώ στην

επισήμανσή σας απαντώ ότι εάν δεν έχουν κλείσει εκείνοι οι οποίοι δεν
/

τηρούν τις προϋποθέσεις του νόμου, κακώς δεν έχουν κλείσει. Και σεις και 

εγώ, πρέπει να συμφωνούμε ότι πρέπει να κλείσουν 

ΜΙΧΑΗΛ ΓΑΛΕΝΙΑΝΟΣ: Καλώς, κύριε Υπουργέ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ(Νικόλαος Κατσαρός): Κύριε Δαμιανέ, θέλετε το λόγο;

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ: Όχι.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ(Νικόλαος Κατσαρός): Δεν υπάρχει άλλος εγγεγραμμένος να
►

μιλήσει.

Κηρύσσεται περαιωμένη η συζήτηση επί του άρθρου 20.

Ερωτάται το Τμήμα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 20, όπως τροποποιήθηκε από 

τον. κύριο Υπουργό;

ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.

ΒΑΡΣΑΜΗΣ ΓΙΟΒΑΝΟΥΔΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
*

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΚΥΛΛΑΚΟΣ: Κατά πλειοψηφία.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ(Νικόλαος Κατσαρός): Συνεπώς, το άρθρο 20 έγινε δεκτό κατά 

πλειοψηφία, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό.



Εισερχόμεθα στη συζήτηση του άρθρου 21.

Δεν εζήτησε κανένας το λόγο.

Κηρύσσεται περαιωμένη η συζήτηση επί του άρθρου 21.

Ερωτάται το Τμήμα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 21;

ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ(Νικόλαος Κατσαρός): Συνεπώς, το άρθρο 21, έγινε δεκτό 

ομοφώνως.

Επανερχόμεθα στη συζήτηση και ψήφιση του άρθρου 13, που το αφήσαμε 

προς στιγμήν.

Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ(Υπ.Βιομ.Ενέργ.Τεχ/γίας & Εμπορίου): Η ένστασή 

σας, κύριε Γιοβανούδα, είναι ότι εδώ στο κείμενο του νόμου αναφέρεται το 

Μονομελές Πρωτοδικείο, ενώ σε άλλα σημεία του νόμου αναφέρεται ο Πρόεδρος 

Πρωτοδικών. Με τη ρύθμιση του άρθρου 21 που προβλέπει την κωδικοποίηση, 

μπορούμε^όπως το λέει, να κάνουμε φραστικές αλλαγές.' Σύμφωνα με τις 

ρυθμίσεις της Οικονομίας, οι δύο όροι είναι ισοδύναμοι, εννοούν το αυτό

ΒΑΡΣΑΜΗΣ ΓΙΟΒΑΝΟΥΔΑΣ: Το επεσήμανα, για να μην υπάρχει πρόβλημα.

. *» ν
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ(Νικόλαος Κατσαρός): Κύριε Υπουργέ, καίτοι δεν έχει το 

Προεδρείο λόγο επί της ουσίας, θα ήθελα να πω οτι ο Πρόεδρος Πρωτοδικών



ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ(Υπ. Βιομηχανίας Ενέργειας Τεχνολογίας και

Εμπορίου): Να μπει μονομελές πρωτοδικείο, θα μπει στην κωδικοποίηση.

Αυτό λέω.

Να ψηφιστεί, λοιπόν και το άρθρο 13.

/
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ(Νικόλαος Κατσαρός): Κηρύσσεται περαιωμένη η συζήτηση στο 

άρθρο 13.

Ερωτάται το Τμήμα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 13. όπως τροποποιήθηκε από 

τον κύριο Υπουργό;

ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ(Νικόλαος Κατσαρός): Το άρθρο 13 έγινε δεκτό ομοφώνως.όπως 

τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό.

Πριν την ψήφιση του ακροτελεύτιου άρθρου εισερχόμαστε στη συζήτηση 

των τροπολογιών.

'Κύριε Υπουργέ, να μας πείτε τη σειρά που θέλετε να συζητήσουμε τις 

τροπολογί ες.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ(Υπ. Βιομηχανίας Ενέργειας Τεχνολογίας και

Εμπορίου): Κύριε Πρόεδρε, επειδή δεν έχω εδώ στα χαρτιά μου τη σειρά

'*· ν / , ( 
καταθέσεως, θα προτιμούσα /¿ς Τ>5 6 ν £ * ) Τ <* ) 6 θ ί φ · ί  ο υ ? * ! *  ' - > ΐ 6 ( η ο 0 .

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ(Νικόλαος Κατσαρός·)-. Η πρώτη τροπολογία που είναι του
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κυρίου Υπουργού και άλλων συναρμοδίων Υπουργών, είναι η με γενικό αριθμό 

1411 και ειδικό 25 για το Ταμείο Λαϊκών Αγορών.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ: Δεν μας την έχουν μοιράσει. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ(Νικόλαος Κατσαρός): Δεν είναι δυνατόν να μη σας τη 

μο ί ρασαν.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, είμαι εδώ από την αρχή

της συνεδρίασης. Δεν μας έχει μοιραστεί.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ(Νικόλαος Κατσαρός): Σας παρακαλώ] Η τροπολογία έχει

και_
κατατεθεί 13 Ιουλίου 1995. Είμαστε στον τρίτο μήνα από τόίεΎδεν είναι 

δυνατόν να μην έχει διανεμηθεί σε όλους τους συναδέλφους.

Επί της τροπολογίας αυτής υπάρχει κανένας που να ζητεί το λόγο; 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ: Δεν ξέρουμε ποιά είναι.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ(Νικόλαος Κατσαρός):Τεκμαίρεται ότι την ξέρετε.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ(Υπ. Βιομηχανίας Ενέργειας 'Τεχνολογίας και

μπορίου): Κύριε Πρόεδρε, η τροπολογία προβλέπει ότι για όσους υπαλλήλους
4

του Ταμείου Λαϊκών Αγορών ο τερματισμός της συντάξιμης υπηρεσίας τους

ανάγεται σε χρόνο μετά την 1.1.96 το ύψος της εφ' άπαξ αποζημίωσης^ όπως

αυτή προσδιορίζεται με το νόμο 169/75 αυξάνεται κατά ποσοστό 51%. Και
'  /
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αυτό διότι ενώ στο υπόλοιπο δημόσιο οι εφ' άπαξ αποζημιώσεις αυξάνονται 

σε συχνά χρονικά διαστήματα, στο Ταμείο Λαϊκών Αγορών δεν συνέβη αυτό.

Και οι συνάδελφοι και της Νέας Δημοκρατίας, είχαν προτείνει κατά τη
/'

συζήτηση του νόμου για τις λαϊκές αγορές να υπάρξει μια τέτοια ρύθμιση. Η 

ρύθμιση αυτή ανταποκρίνέται σ ' αυτό που είχαν προτείνει και οι συνάδελφοι 

της Νέας Δημοκρατίας. Αποκαθίσταται, λοιπόν, η ισότητα

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ(Νικόλαος Κατσαρός): Δεν έχει ζητήσει κανείς το λόγο για 

την τροπολογία με γενικό αριθμό 1411 και ειδικό 25.

Κηρύσσεται περαιωμένη η συζήτηση επί της τροπολογίας αυτής.

Ερωτάται το Τμήμα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία με γενικό αριθμό 1411 

και ειδικό 25;

ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ(Νικόλαος Κατσαρός): Συνεπώς η τροπολογία με γενικό αριθμό 

1411 και ειδικό 25 έγινε δεκτή ομοφώνως.

Η δεύτερη τροπολογία είναι η με γενικό αριθμό 1412 και ειδικό 26 και 

αφορά τα δίδακτρα.
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ(Υπ. Βιομηχανίας Ενέργειας Τεχνολογίας και

Εμπορίου): Κύριε Πρόεδρε, στην τροπολογί α' αυτή θα ήθελα να προσθέσουμε

μια παράγραφο 7 η οποία ¿(Α)' εξής: "Στις διατάξεις του

παρόντος άρθρου δεν υπάγονται σχολεία ή φροντηστήρια ξένων γλωσσών που

ι
λειτουργούν με βάση διμερές μορφωτικές συμβάσεις-συμφωνίες, καθώς και τα 

σχολεία που εφαρμόζουν μόνο ξένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα και δέχονται προς 

φοίτηση μόνο μαθητές ξένης υπηκοότητας". Αυτή αφορά τα φροντιστήρια ξένων 

γλωσσών τα οποία υπάρχουν εδώ στην Ελλάδα όπως π.χ. το β η ^ ί ά  Ο ο α η α β Ι  

που λειτουργούν με βάση συμφωνίας μεταξύ των δυο κυβερνήσεων και τα 

σχολεία τα οποία έχουν ιδρυθεί για να δέχονται μαθητές ξένης υπηκοότητος 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥΛΑΚΟΣ: Σε αυτά είναι ελεύθερη η αναπροσαρμογή; 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ(Υπ. Βιομηχανίας Ενέργειας Τεχνολογίας και

Εμπορίου): Είναι ελεύθερη σ' αυτά.

ΜΙΧΑΗΛ ΓΑΛΕΝΙΑΝΟΣ: Αυτά είναι μικτά^κύριε Υπουργέ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ(Νικόλαος Κατσαρός): Σας παρακαλώ κύριε Γαλενιανέ, αν

θέλετε να μιλήσετε ζητείστε το λόγο.
/ *

0 κύριος Ανδρεουλάκος έχει το λόγο.
. *· ν

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥΛΑΚΟΣ:Νομίζω ότι η ρύθμιση είναι άδικη. Τα ποσοστά 

τα οποία καθορίζετε είναι πσλ'ύ κάτω του ποσοστού αυ.ξήσεωύ, των εξόδων

;ν
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ΜΙΧΑΗΛ ΓΑΛΕΝΙΑΝΟΣ: Δεν έχω καταλάβει τη φιλοσοφία του Υπουργείου σας 

τελικά. Υπάρχει ελεύθερο δικαίωμα επί των διδάκτρων, ή υπάρχει ρύθμιση; 

Αυτό, ομολογώ, δεν το έχω καταλάβει, θα ήθελα να μου πείτε, τί πιστεύετε 

ότι πρέπει να γίνει, διότι δεν καταλαβαίνω. Το 7% το έχετε προφανώς 

ανάλογο προς τον πληθωρισμό του 1996. Εξαιρείτε, όμως, πρώτα πρώτα τα 

ιδρύματα που είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με αποτέλεσμα, απ' ό,τι 

πληροφορούμαι, αυτά τα ιδρύματα να κάνουν αυξήσεις, που υπερβαίνουν το 

50% από πέρσι μέχρι φέτος.

Είπατε προηγουμένως, ότι εξαιρούνται τα Γυμνάσια, Λύκεια ή και 

Δημοτικά, ενδεχομένως, τα οποία στηρίζονται σε διμερείς συμβάσεις. 

Υποθέτω ότι εννοείτε τη Γερμανική Σχολή Αθηνών και το British Counsil.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Υπουργός Βιομηχανίας, Ενέργειας, Τεχνολογίας

και Εμπορίου): Δεν είπα αυτό.

ΜΙΧΑΗΛ ΓΑΛΕΝΙΑΝΟΣ: Σας πληροφορώ ότι εκεί υπάρχουν και ημεδαποί -δεν 

υπάρχουν μόνο αλλοδαποί και πρέπει να το ξέρετε αυτό, κύριε Υπουργέ- οι 

οποίοι από το Γυμνάσιο ακολουθούν αυτά τα σχολειά. Επομένως, είναι άδικο, 

αν θέλετε, να τα αφήνετε αυτά, να κάνουν ό,τι θέλουν, εάν πιστέψουμε ότι 

πρέπει να έχουμε μία ρύθμιση στα δίδακτρα.

Επαναλαμβάνω, ότι δεν καταλαβαίνω, εφόσον έχουμε ένα νομικό καθεστώς
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το σχολικό έτος; Έπρεπε ήδη να το έχετε κάνει. Δεν το κανατε.

Είναι λοιπόν εντελώς περίεργη, αυθαίρετη και αντιδεοντολογική η 

διαφοροποίηση;που κάνετε.
/

Δεύτερον, είναι τελείως Πρόχειρη η τροπολογία και’ σας εφιστω την 

προσοχής στην παρ.δ,όπου λέτε επί λέξει "αυτοί που εισπράττουν δίδακτρα με 

την παραπανω έννοια/ κατά παράβαση των παραγράφων 1 και 3 του παρόντος 

άρθρου", ¿¡ρα την παρ.2 για τα ΙΕΚ,την εξαιρείτε.

Και σας ερωτώ: Ποια είναι η λογική αυτή; Εάν εισπράξει παραπάνω το X 

ιδιωτικό σχολείο / θα πληρώσει πρόστιμο. Εάν εισπράξει παραπάνω το μη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα σχολείο( θα πληρώσει πρόστιμο. Εάν εισπράξει 

παραπάνω το IΕΚ;δεν θα πληρώσει πρόστιμο.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Υπ.Βιομ.Ενέργειας Τεχν/γϊας και

Εμπορίου):Κάνετε λάθος.

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ:Πώς κάνω λάθος; Έτσι είναι διατυπωμένο. Είναι 

λάθος δικό σας, όχι λάθος δικό μου. Είναι λάθος διατύπωση. Και αν είναι 

λάθος διατύπωση(τότε διορθώστε το.

Από εκεί και ύστερα εξακολουθεί να είναι περιέργη και 

αντιδεοντολογική αυτή η διάκριση. Και εν πόση περιπτώσει δεν μπορεί στο 

όνομα του "μη κερδοσκοπισμού"^ να μένουν τα μεν ελεύθερα και στο όνομα της
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νΑρα( είναι μια διάταξη η οποία δημιουργεί ανισότητα και αθέμιτο 

ανταγωνισμό. Και αυτό είναι εις βάρος των ιδιωτικών σχολείων και εις 

βάρος της ποιότητας.

θεωρώ ότι δεν μπορεί να περάσει αυτή η τροπολογία γιατί δεν 

υπογράφεται από τον Υπουργό Παιδείας που είναι ο καθ' ύλην αρμόδιος, 

εκτός αν εi να ίμια αγορανομική διάταξη. Εάν είναι μια αγορανομική διάταξη 

κύριε Υπουργέ, δεν χρειάζεται να την φέρετ£ στην Βουλή. Βγάζετε απόφαση 

και λέτε ότι θα αυξηθούν τόσο τα δίδακτρα. Δεν θέλω να επεκταθώ 

περισσότερο.

Προτείνω; το Υπουργείο να πάρει πίσω αυτή την τροπολογία. Να 

μελετήσει ενδελεχέστερα το θέμα, να ρωτήσει τους ενδιαφερομένους και να 

κάνει μια σωστότερη ρύθμιση στην οποία να συμφωνεί και ο Υπουργός 

Παιδείας με τη διάσταση, όπως τοποθέτηκε και ο κοινοβουλευτικός σας 

εκπρόσωπος τi επιπτώσεις μπορεί να έχει στην λειτουργία των σχολείων αυτή 

η αύξηση. Ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΑΝ (Νικόλαος Κατσαρός): Δεν υπάρχει άλλος εγγεγραμμένος να 

πρωτολογήσει.

. *· ν

0 κύριος Υπουργός έχει το λόγο.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Υπ. Βιομ. Ενεργ.Τεχ/γίας και Εμπορίου): Κύριοι
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συνάδελφοι, όταν θέλουμε να αγοράσουμε ένα προϊόν στην αγορά, ένα γάλα, 

ένα βούτυρο, πάμε στο σούπερ μάρκετ και το αγοράζουμε. Αν το σούπερ μάρ,κετ

αυτό μας το πουλάει πολύ ακριβά, πάμε την επόμενη φορά στο άλλο σούπερ/

μάρκετ ή στο άλλο παντοπωλείο.

Είναι φανερό ότι σε ένα σχολείο δεν είναι το ίδιο. Αν το παιδί 

εγγράφει σε ένα σχολείο θα πρέπει να μείνει για να έχει μια ομαλή 

εκπαιδευτική εξέλιξη στο ίδιο σχολείο, εφόσον το σχολείο αυτό συνεχίζει 

να προσφέρει την ίδια ποιότητα εκπαίδευσης.

Εάν το σχολείο/ λοιπόν;αποφασίζει να ανεβάζει τα δίδακτρα κατά ένα 

παράλογο ποσοστό και έτσι εξαναγκάζει τους γονείς να παίρνουν το παιδί 

από το σχολείο, αυτό είναι σε βάρος της εκπαίδευσής του.

Αυτή η παρατήρηση είναι μια παρατήρηση για να απαντήσω στο ερώτημα; 

ποιά είναι η φιλοσοφία της κυβέρνησης και η φιλοσοφία αυτής της διάταξης. 

Εμείς επιδιώκουμε να λειτουργήσει η αγορά. Εμείς επιδιώκουμε να υπάρχει 

ανταγωνισμός, προσφορά υπηρεσιών, ικανοποιητικές τιμές. Υπάρχουν τομείς 

της αγοράς που επειδή υπάρχουν άλλα κριτήρια που πρέπει να προσέξουμε, 

άλλες αξίες στις οποίες πρέπει να δώσουμε σημασία, πρέπει να ισχύσουν και

. ί· ν
κάποιες άλλες αρχές. Και η εκπαίδευση είναι ένας τέτοιος τομέας. Πρέπει 

να προσέξουμε την ανάπτυξη των παιδιών, την εκπαίδευση η οποία τους

ν



παρέχεται και να συνδυάσουμε την επιδίωξη για λειτουργία της αγορας με 

τις άλλες μας επιδιώξεις.

λε ιτουργία της αγορας, εφόσον ,λοιπόν, εξασφαλίζεται μια 

αυτοσυγκράτηση) ώστε να μην αυξάνονται οι τιμές κατά τέτοιο τρόπο ώστε να 

επιβαρύνονται υπερβολικά οι μαθητές και να εκμεταλλεύεται το σχολείο την 

μονοπωλιακή του θέση που έχει από τα πράγματα.

Κάναμε μια έρευνα τον περασμένο Μάρτη σε σχέση με τα κέρδη τα οποία 

πραγματοποιούν τα σχολεία και διαπιστώσαμε ότι τα σχολεία είχαν λίγο ως 

πολύ όλα, από ικανοποιητικά έως πάρα πολύ ικανοποιητικά κέρδη. Υπήρχαν 

σχολεία που τα ποσοστά των κερδών τους έφθαναν στο 40%, 45% και 50%. Δεν 

διαπιστώσαμε ότι υπήρχε ανέχεια, ότι είναι επιχειρήσεις οι οποίες 

βρίσκονται σε δυσάρεστη κατάσταση, ότι έχουν αρνητική θέση. Διαπιστώσαμε 

ίσα-ίσα, ότι είναι από τις επιχειρήσεις εκείνες^ι οποίες αποφέρουν τα 

περισσότερα κέρδη.

Μετά από αυτό, καλέσαμε τους ιδιοκτήτες των σχολείων για να κάνουμε 

μια συνεννόηση. Τον περασμένο χρόνο είχαμε συμφωνήσει να υπάρχει μια 

συγκράτηση και να μην αυξηθούν οι τιμές πάνω από ένα ορισμένο επίπεδο.
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Είχαμε διαπιστώσει ότι οι αυξήσεις ξεπέρασαν αυτό το επίπεδο, όχι 

πολύ, κατά 2%, αλλά σε ορισμένα σχολεία κατά πολύ, 10% με 15%. Οι

ιδιοκτήτες των σχολείων, όταν τους προτείναμε να υπάρχει μια
/

αυτοσυγκράτηση, δεν δέχθηκαν αυτό το διάλογο. Ήταν ανένδοτοι στην άποψη 

ότι οι αυξήσεις πρέπει να είναι 15% και 20%. Μετά απ'αυτή την αρνητική 

συζήτηση, εξαγγείλαμε τον περασμένο Μάιο αυτή τη ρύθμιση. Η ρύθμιση είναι 

γνωστή στα εκπαιδευτήρια εδώ και πολλούς μήνες.

Για να κάνουμε τη συζήτηση εξετάσαμε και την εξέλιξη του πληθωρισμού 

τον επόμενο χρόνο και εξετάσαμε και τα έξοδα τα οποία έχουν τα σχολεία. 

Παρατηρήσαμε, λοιπόν, ότι τα Ιδιωτικά Ινστιτούτα Επαγγελματικής 

Κατάρτισης χρησιμοποιούν πάρα πολύ τη διαφήμιση κι ένα τεράστιο ποσοστό

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥΛΑΚΟΣ: Είναι μέσα στο παιχνίδι.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Υπ. Βιομηχ. Ενέργ. Τεχνολ. και Εμπορίου): Καλή 

 είναι η οιαφημιση, είναι μέσα στο παιχνίδι, όπως λέτε, κύριε Ανδρεουλάκο, 

αλλά δεν μπορούν να αυξάνονται και τα δίδακτρα κατά 20%, 30%, 40%, για να

διαφημίζονται τα σχολεία. Μια που υπάρχει μια στενότητα με τα ΙΕΚ και τα 

ιδιωτικά ΙΕΚ" είναι κι αυτάΉχολεία στα οποία πρέπει να προστρέχουν τα

των εξόδων τους διατίθεται για διαφημιστικούς σκοπούς.

παιδιά, πρέπει να υπάρχει ένας έλεγχος στις τιμές και να μην
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επιβαρύνονται τα παιδιά λόγω της διαφήμισης, σ'αυτό το βαθμό. Από τη 

συζήτηση που είχαμε, λοιπόν, καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι αυτά τα 

ποσοστά που σας προτείνουμε είναι λογικά, με βάση την εξέλιξη του 

πληθωρισμού.

Υπάρχουν και τα ιδρύματα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Σ'αυτά δεν 

προτείνουμε την χωρίς όρο αύξηση. Λέμε ότι μπορούν να αυξήσουν, πέραν του 

7%, αλλά μέχρι ποσοστού που θα καλύπτει τις νομοθετνι μένες και 

αναλογιστικές δαπάνες τους, για να προλάβουμε και την πιθανή ένσταση ότι 

κάπου επηρεάζουμε και την εκπαιδευτική προσφορά με τη ρύθμιση αυτή.

θέλω, όμως, να ρωτήσω τους συναδέλφους της Νέας Δημοκρατίας,όταν 

έκαναν το "πάγωμα" το 1993 υπέφερε ή όχι η προσφορά των εκπαιδευτικών 

υπηρεσιών; Η διαπίστωση είναι ότι δεν υπέφερε. Και τότε ήταν "πάγωμα^

ΜΙΧΑΗΛ ΣΙΔΕΡΗΣ: Ποιος το μέτρησε;

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥΛΑΚΟΣ: Αν συνεχιστεί κάθε χρόνο,* αυτό^πού θα φτάσει;

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Υπ. Βιομηχ. Ενέργ. Τεχνολ. και Εμπορίου): Το

μέτρησε και με τη συνέχιση της φοίτησης των παιδιών και με τη μη ύπαρξη

ι
παραπόνων, σε σχέση με τις υπηρεσίες που προσέφεραν σε τέτοια κλίμακα, 

ώστε να επισημάνει κανείς ότι πράγματι, εδώ χάλασε η ποιότητα. Εδώ δεν

υπάρχει "πάγωμα", εδώ υπάρχει αύξηση.
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Όσον αφορά δε, την παρατήρηση "τί λέει το Υπόγειο Παιδείας", έχω να 

σας πω ότι το Υπουργείο Παιδείας είναι σύμφωνο, αλλά δεν υπόγραφει,γιατί 

αυτό είναι θέμα τιμών. Στα θέματα τιμών δεν υπογράφουν τα άλλα Υπουργεία, 

όπως και το Υπουργείο Γεωργίας δεν υπογράφει σε αποφάσεις που αφορούν 

τιμές για τις λαϊκές αγορές.

(Στο σημείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαμβάνει ο Γ' Αντιπρόεδρος 

της Βουλής κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΓΟΥΡΙΔΗΣ)

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥΛΑΚΟΣ: Ίδιο πράγμα είναι

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Υπ. Βιομηχ. Ενέργ. Τεχνολ. και Εμπορίου):

Νομίζω ότι η ρύθμιση αυτή είναι μια δίκαιη ρύθμιση, η οποία και 

εξασφαλίζει στα σχολεία να έχουν τις απαραίτητες εισπράξεις για τη 

λειτουργία τους και εξασφαλίζει στους μαθητές μια τιμή για τις 

παρεχόμενες υπηρεσίες, η οποία είναι λογική.

Κύριε Πρόεδρε, στην παρ. 6 πράγματι, ο κ. Δαμιανός επεσήμανε σωστά 

ότι λείπει η λέξη "έως". Να προστεθεί, λοιπόν, η λέξη "έως" και να γίνει 

"κατά παράβαση των παραγράφων 1 έως και 3 του παρόντος άρθρου".

(ΓΜ)



ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ(Υπ. Βιομηχανίας Ενέργειας Τεχνολογίας και 

Εμπορίου): Κύριε Πρόεδρε, αυτή η τροπολογία αναφέρεται στις βιομηχανικές 

μεταποιητικές επιχειρήσεις. Δεν είναι όμως μονάχα οι βιομηχανικές 

μεταποιητικές επιχειρήσεις αυτές οι οποίες υπάγονται στις ρυθμίσεις που 

αφορούν βιομηχανικά ατυχήματα μεγάλης έκτασης, αλλά υπάγονται και 

επιχειρήσεις επεξεργασίας υγρών καυσίμων και υγραερίων, καθώς και 

επιχειρήσεις εναποθήκευσης ευφλέκτων τοξικών ή εκρηκτικών υλών.

θα ήθελα, λοιπόν, στην παράγραφο 1 να κάνω την εξής προσθήκη: Εκεί 

που γράφει "βιομηχανικές μεταποιητικές επιχειρήσεις" να προσθέσουμε "και 

επιχειρήσεις επεξεργασίας υγρών καυσίμων και υγραερίων καθώς και 

επιχειρήσεις εναποθήκευσης ευφλέκτων τοξικών ή εκρηκτικών υλών που 

υποχρεούνται κ.λπ."

ΠΡΟΕΔΡΕΥΠΝ(Παναγιώτης Σγουρίδης): Ποιος εκ των συναδέλφων θέλει να 

πάρει το λόγο επί της τροπολογίας αυτής;

0 κύριος Σίδερης, ο κύριος Σκυλλάκος και ο κύριος Δαμιανός.

Ορίστε, κύριε Σίδερη, έχετε το λόγο.

ΜΙΧΑΗΛ ΣΙΔΕΡΗΣ: Κύριε Υπουργέ, στην τροπολογία αυτή προβλέπεται 

γνωμοδοτική επιτροπή, για να υποβοηθήσει το έργο. Παράλληλα, επιτρέπεται

στη γνωμοδοτική αυτή επιτροπή να εξουσιοδοτεί άλλο γνωμοδοτικό όργανο.



Βουλή.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης : 0 κύριος Υπουργός;έχει το λόγο.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Υπουργός Βιομηχανίας Ενέργειας Τεχνολογίας και 

Εμπορίου): Κύριε Πρόεδρε, όπως ξέρουμε όλοι υπάρχουν ορισμένες

βιομηχανίες και δραστηριότητες οι οποίες δημιουργούν μεγάλους κινδύνους, 

όπως ανέφερα επιχειρήσεις ( π.χ. ( επεξεργασίας υγρών καυσίμων, ένα 

διυλιστήριο. Το διυλιστήριο πρέπει να πάρει αυξημένα μέτρα ασφάλειας. 

Ποιά είναι τα μέτρα ασφάλειας αυτά, σε ποιά κατεύθυνση πρέπει να παρθούν, 

ορίζεται από υπάρχουσα νομοθεσία, ορίζεται και από την οδηγία ΣΕΒΕΖΟ που 

έχει εκδόσει η Κοινότητα και είναι υποχρεωτική για όλες τις χώρες—μέλη.

Οι επιχειρήσεις για να πάρουν αυτά τα μέτρα ασφαλείας πρέπει να 

κάνουν επενδύσεις. Πρέπει να τις διευκολύνουμε να κάνουν επενδύσεις, για 

να προστατεύσουμε τους εργαζόμενους, για να προστατεύσουμε τους 

κατοίκους, για να προστατεύσουμε το περιβάλλον.

Η ρύθμιση αυτή σκοπό έχει να προβλέψει μία διαδικασία η οποία θα 

διευκολύνει την ταχύτατη πραγματοποίηση αυτών των επενδύσεων. Μπορεί 

κάποιος να πεί - το είπε ο κύριος Σκυλλάκος- να βρούνε μόνοι τους τα 

λεφτά να το κάνουν. Μα, δεν είναι άποψη αυτή f η οποία μπορεί να

εξασφαλίσει την ασφάλεια του πληθυσμού. Και εάν δεν το κάνουν; θα τις

/



κλείσουμε όλες; θα κλείσουμε τα διϋλιστήρια;

Και αλλού -και γι'αυτό η ρύθμιση αστή είναι αποδεκτή από .την 

Κοινότητα- προβλέπεται η ενίσχυση του κράτους για να ληφθούν όλα τα μέτρα 

ασφάλειας. Γιατί το ελληνικό κράτος να μην ενισχύσει τις επιχειρήσεις να 

πάρουν μέτρα ασφάλειας; Δεν νομίζω κανένας να μη το θέλει. Όσο 

περισσότερο ασφαλείς είναΐ(τόσο καλύτερα για όλους εμάς.

Το ερώτημα από εκεί και πέρα είναι με ποιά διαδικασία. Είπαν οι 

κύριοι συνάδελφοι, ότι -πράγματι έτσι είναι- κατά κάποιο τρόπο

ανατίθενται όλα στον Υπουργό. Αυτή,όμως^η διαδικασία η οποία προβλέπεται 

είναι μία διαδικασία πιά παγιοποιημένη η οποία υπάρχει σε διάφορες άλλες 

νομοθεσίες ( όπως fiCoV τελευταίο νόμο για τις επενδύσεις και είναι μία 

διαδικασία η οποία αποσκοπεί στην ταχύτητα των ρυθμίσεων και σε μία 

ευεληξία. Δεν πρωτοπροβλέπεται εδώ ^ούτε πρωτοκαθορίζεται σε αυτή την 

τροπολογία. Υπάρχει -και θα μπορούσα να αναφέρω διάφορες ρυθμίσεις τις 

οποίες έχω συγκεντρώσει εδώ- και σε άλλες ρυθμίσεις. Είναι ακριβώς η 

ίδια.
t

Απο εκεί και πέρα η αναφορά της εκθέσεως του Γενικού Λογιστηρίου σε

. ·· ν
ένα συγκεκριμένο ποσό είναι αναφορά όχι στα χρήματα που θα δοθούν, κύριε

Σκυλλάκο, αλλά στο τι θα κοστίσε.ι όλη αυτή η διαδικασία σε όλη τη
/

Λ
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διάρκεια που θα ισχάσειfγιατi το τι χρήματα θα δοθούν εξαρτάται από τα 

προγράμματα τα οποία θα υποβάλουν οι επιχειρήσεις.

(ΒΑ)



Και άλλωστε, αυτά τα χρήματα πληρώνονται από τον Προϋπολογισμό 

Δημοσίων Επενδύσεων και , όπως αναφέρθηκε, από την Κοινότητα. Δεν είναι 

362 εκατ. , τα οποία θα δοθούν και θα κλείσει το θέμα.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ: Μακάρι να έκλεινε το θέμα με 362 εκατ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ: Μακάρι να έκλεινε.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Υπ. Βιομηχανίας,Ενέργειας, Τεχονολογίας &

Εμπορίου): Πιστεύω, κύριοι συνάδελφοι, ότι η τροπολογία αυτή εξυπηρετεί 

έναν εξαιρετικά χρήσιμο σκοπό και θα πρέπει να τηγψηφίσουμε.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ( Παναγιώτης Σγουρίδης): 0 κ. Δαμιανός ζήτησε το λόγο να 

δευτερολογήσει.

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, πλην της αποκαλύψεως ότι ο φίλος 

μου Πρόεδρος Βαγγέλης Γιαννόπουλος ανήκει στην ομάδα Σημίτη και όχι στην 

ομάδα Αρσένη, τίποτε άλλο δεν απεκόμισε αυτή η συζήτηση.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Υπ. Βιομηχανίας,Ενεργεί ας, Τεχονολογίας &

Εμπορίου): Να είμαστε σοβαροί!

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ: Κύριε Υπουργέ, σοβαροί είμαστε. Είπε ότι αν 

ήσασταν Υπουργός Εθνικής Αμύνης, θα ψηφίζατε και το μισθολόγιο, που δεν 

το ψηφίζει ο Αρσένης. Άρα, στην προκειμένη περίπτωση ανήκει στην ομάδα

Σημίτη και όχι στην ομάδα Αρσένη. Μιλάω για την προκειμένη περίπτωση, για

/
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Ο Υ ,

(Στο σημείο αυτό χτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας του

κυρίου Βουλευτή)

Σταματώ εδώ γιατί

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης):Τα κουδούνια χτυπούν συνεχώς, κύριε

Γιαννόπουλε.

η
<χ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ:Ναι. Να μην μπούμε και/στις ειδικές ανάγκες με

τους ποδοσφαιριστές. Τους τερματοφύλακες τους βγάλατε άρρωστους και 

περάσατε διάταξη στη Βουλή να νομιμοποιηθούν αυτές οι προσλήψεις. Μη

μιλάτε για τέτοια πράγματα σε μας.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης):Δεν υπάρχει άλλος εγγεγραμμένος να

μιλήσει επί της τροπολογίας,

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΟΥΦΑΣ:Δε θα απαντήσει ο κύριος Υπουργός;

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Υπ.Βιομ.Ενέργειας Τεχν/γίας και

Εμπορίου):Απάντησα.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης):Δεν υπάρχει άλλος εγγεγραμμένος να 

μιλήσει επί της τροπολογίας με γενικό αριθμό 1416 και ειδικό 27.

Ερωτάται το Τμήμα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία με γενικό αριθμό 1416

. *» ν

και ειδικό 27, όπως συμπληρώθηκε από τον κύριο Υπουργό;

ΠοΑ/\α βοiA6riT£'£ . Α&ωΝ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΚΥΛΛΑΚΟΣ:Κατά πλειοψηφία. '

,ν·



ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ(Υπ.Βιομηχανίας Ενέργειας Τεχνολογίας και

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΟΛΙΟΣ: Το μονομελές πρωτοδικείο δεν έχει 

αποφασιστική γνώμη, αυτό διορίζει όπως προβλέπει ο εμπορικός κώδικας της 

Ποινικής Δικονομίας κύριε Υπουργέ. Άρα, αν είναι έτσι^όπως είπαν οι 

συνάδελφοι, ότι υπάρχει απόφαση του Συμβουλίου Επικράτειας δείχνει οτι 

παραπειστικά υπογράφει εδώ ο Υπουργός επί της Δικαιοσύνης όπου ασφαλώς 

δεν θα το έκανε ποτέ, θα σεβόταν τις αποφάσεις του Συμβουλίου της 

Επικράτειας.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Υπ.Βιομηχανίας Ενέργειας Τεχνολογίας και

Εμπορίου): Σας παρακαλώ πολύ. Όταν αφορά τη λειτουργία ενός δικαστηρίου, 

υπογράφει ο Υπουργός Δικαιοσύνη

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΟΛΙΟΣ: Κύριε Υπουργέ, επειδή δεν έχω χρόνο θέλω να 

συμπληρώσω και κάτι άλλο. Νομίζω ότι με την ισχύ της διάταξης την οποία 

κάνετε θα προκύψει μια σειρά από προβλήματα.

Πρώτο πρόβλημα, αυτό το 5μελές συμβούλιο που θα διοριστεί πως θα 

κανονίσει τις έδρες που θα πρέπει να γίνουν οι επόμενες εκλογές. Είναι 

ένα πρόβλημα που θα σας δημιουργηθεί και το οποίο θα αντιμετωπίσετε.

έδρας.

/
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συζήτηση στο νομοσχέδιο. Εγώ έχω σύγκρουση με τον κ.Σημίτη και δηλωνω για 

μια άλλη φορά ότι δεν ανήκω σε καμμία παρέα. Και κάποτε που μο£ί φερν-ατε

στην παρέα του μακαρίτη του Κ,ουτσόγιωργα σε κάποια κεντρική επιτροπή- το
;

θυμαται και ο κ.Σημίτης, ήταν στο εκτελεστικό γραφείο τότε-σηκώθηκα και

είπα ότι αν ήμουν σε παρέα, εγώ θα ήμουν αρχηγός και όχι ο μακαρίτης ο

Κουτσόγιωργας, ο οποίος σηκώθηκε-και προς τιμήν του» είπε ότι βεβαίως

έτσι είναι. Λοιπόν γιατί με κολλάτε στον κ.Σημίτη; Να τον πάρετε στο
/

λαιμό σας; Τον συμπαθώ, τον εκτιμώ, και όταν έλθει η ώρα, θα 

αποφασίσουμε και εμείς. Αλλά εμείς, έχουμε αρχηγό. Εσείς έχετε τώρα δύο.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ(Παναγιώτης Σγουρίδης): 0 Υπουργός Βιομηχανίας Ενέργειας 

Τεχνολογίας και Εμπορίου κύριος Σημίτης, έχει το λόγο.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ(Υπ.Βιομ.Ενέργ.Τεχ/γίας & Εμπορίου): Κύριοι

συνάδελφοι, είναι γνωστό ότι το φθινόπωρο του 1993, έγιναν εκλογές στα 

Επιμελητήρια, ^επειδή στα περισσότερα είχε συμπληρωθεί θητεία 4 ετών, αν 

όχι και περισσοτέρων. Στο Επιμελητήριο της Κέρκυρας, δεν έγιναν εκλογές 

και δεν έχουν γίνει μέχρι και σήμερα. Είναι λοιπον 6 χρόνια, αν όχι
4

παραπάνω, όπου στο Επιμελητήριο αυτό, υπάρχει μια διοίκηση χωρίς να 

γίνονται εκλογές.

Εγώ σας ερωτώ: Δεν θελετε να-γίνουν εκλογές:



ΜΙΧΑΗΛ ΣΙΔΕΡΗΣ: Βεβαίως θέλουμε.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ(Υπ.Βιομ.Ενέργ.Τεχ/γϊας & Εμπορίου) : Εδώ λοιπόν,

ακολουθείται μια παρελκυστική τακτική συνεχών δικών και αντιδικιών να μη 

γίνονται εκλογές. Ποιός θα τις κάνει τις εκλογές; 0 νομάρχης, η 

Κυβέρνηση; Όχι βέβαια. Το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας του 

Επιμελητηρίου θα ορίσει 5μελή προσωρινή διοικούσα επιτροπή από τα μέλη 

του Επιμελητηρίου, η οποία θα κάνει τις εκλογές, για να γίνουν και εκεί 

εκλογές, όπως έγιναν σε όλη τη χώρα.

Πιστεύω ^λοιπόν  ̂ότι θα έπρεπε να είχατε την ευαισθησία να 

διαμαρτυρηθείτε και σεις απέναντι σε μια στάση η οποία δεν θέλει να 

παραδεχθεί ότι πρέπει να υπάρχουν εκλογές και περιοδικές ανανεώσεις. 

Αυτή πρέπει να είναι η επιδίωξη όλων μας. Δεν βλέπω γιατί διαμαρτύρεσθε. 

Δεν ακούστηκε ούτε από έναν από σας αυτό το γεγονός, ότι δηλαδή παραμένει 

το μόνο Επιμελητήριο στην Ελλάδα, όπου με αυτά τα τερτίπια δεν γίνονται 

εκλογές. κ

ΠΡΟΕΔΡΕΥΑΝ(Παναγιώτης Σγουρίδης): 0 κύριος Σιούφας, Κοινοβουλευτικός 

Εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας έχει το λόγο.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΟΥΦΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, μου προξενεί κατάπληξη η τοποθέτηση

την οποία έκανε ο κ.Υπουργός. Και μου προξενεί κατάπληξη για δύο λόγους.

/
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στις χώρες τους θερινά σινεμά, θέλοντας έτσι να καθιερώσουν το θεσμό του 

υπαίθριου κινηματογράφου στην πατρίδα τους και να συνεχίσουν την ελληνική

παράδοση του θερινού κινηματογράφου.
/

Είναι πλέον γνωστό ότι τα θερινά σινεμά έχουν κυριολεκτικά 

αποδεκατισθεί. Αρκεί μόνο να σας αναφέρω ότι από τους 748 θερινούς 

κινηματογράφους που υπήρχαν στην Αθήνα τη ΙΟετία του '60 έμειναν μόνο 50. 

Από τους 100 στον Πειραιά δεν έμεινε κανείς. Για δε τους επαρχιακούς 

θερινούς κινηματογράφους δεν μιλάμε γιατί δεν υπάρχουν πλέον.

Έχω την τροπολογία αυτή που λέει ότι αναστέλλεται η εφαρμογή του 

άρθρου 2 παράγραφος 2 εδάφιο 1, 2 και 3 του νόμου 2235/31.8.94 για μία 

πενταετία από την ημερομηνία λήξεως των περιγραφομένων στην υπό αναστολή 

παραπάνω διάταξη μισθώσεων που αφορούν αποκλειστικά υπαίθριους θερινούς 

κινηματογράφους. Εγώ περιορίζομαι τα πέντε χρόνια να τα κάνουμε τρία, να 

προσφέρω μία διευκόλυνση. Αυτή είναι η θέση μου.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης):0 κύριος Υπουργός έχει το λόγο.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Υπ.Βιομ.Ενέργειας Τεχν/γίας και Εμπορίου):

Κύριοι συνάδελφοι, κατά τη διάρκεια της ομιλίας μου επί του νομοσχεδίου

. +· ν

πήρα θέση στην τροπολογία του κ.Γιαννόπουλου. Δεν συμφωνώ με το μέσον το 

οποίο προτείνει ο κ.Γιαννόπουλος γ_ια να επιτύχει το σκοπό. 0 σκοπός είναι
/
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να διατηρήσουμε τα θέατρα, τους θερινούς κινηματογράφους. Τον σκοπο αυτό 

θα τον επιτύχουμε με το να κηρύξουμε τους χώρους, τα κτίρια διατηρητέα,

με το να επιβάλουμε τη χρήση τους για θέατρα και θερινούς κινηματογράφους
/

με το να γίνουν από τους δήμους απαλλοτριώσεις όπως έχουν γίνει σε 

ορισμένους δήμους, ώστε να χρησιμοποιηθούν για θερινούς κινηματογράφους, 

αλλά όχι με το να εγκαταστήσουμε το δικαίωμα του ενός ο οποίος είναι μέσα 

να συνεχίσει να εκμεταλλεύεται το χώρο.

(ΡΜ)
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Η δυνατότητα εκμετάλλευσης πρέπει να παρέχεται σε περισσότερους, θα 

στείλω στον κ. Γιαννόπουλο όπως και στους - υπολοιπους συναδέλφους . το 

γράμμα που έχει απευθύνει στους άλλους Υπουργούς, θα σας παρακαλούσα να 

με βοηθήσετε να κάνετε αυτή τη ρύθμιση η οποία πιστεύω ότι είναι 

αντικειμενικά πιο σωστή από το να παρατείνουμε ενοικιοστόσια και

μισθώσεις

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρϊδης): Ο κ. Γιαννόπουλος έχει το λόγο.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν συμφωνώ με τη θέση του κ. Υπουργού, 

επιμένω στη δική μου θέση.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρϊδης): Επιμένετε να τεθεί σε ψήφιση;

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ: Έχω μείνει μόνος και ο Υπουργός μόνος. Αλλά 

επιμένω στην ψήφιση.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρϊδης): Εισερχόμεθα στην ψήφιση της

τροπολογίας με γενικό αριθμό 1543 και ειδικό 34. Οι αποδεχόμενοι την 

τροπολογία παρακαλώ να εγερθούν.

Προφανώς δεν ηγέρθη ο απαιτούμενος αριθμός.jCvfc^wj ^

0M ° (o g (,q c,t.£.Xoi.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κάνετε πλαστογραφία. Λέτε "δεν ηγέρθη ο 

απαιτούμενος αριθμός".

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρ-ϊδης): Αν θέλετε να διαπιστώσετε τον
/
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επιστήμονες, δικηγόρους, γιατρούς, μηχανικούς, που έχουν και

χρησιμοποιούν σαν γραφεία, διαμερίσματα σπιτικών. Αυτό είναι το θέμα και 

παρακαλώ να το δεχθείτε.
/

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): 0 κ. Υπουργός έχει το λόγο. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Υπ. Βιομ. Ενέργειας, Τεχνολογίας και Εμπορίου):

Δεν είμαι σε θέση να σταθμίσω την έκταση ή τη σημασία αυτής της 

τροπολογίας. Υπόσχομαι να το εξετάσω με κάποια άνεση, θα συνεννοηθώ μαζί 

σας αν είναι να την επαναφέρω σε ένα άλλο νομοσχέδιο

(ΧΡ)

/
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ληφθειγΓίόυ εγώ προτείνω για την σωτηρία αυτών των επιχειρήσεων.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): 0 κύριος Υπουργός έχει το λόγο.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Υπουργός Βιομηχανίας, Ενέργειας, Τεχνολογίας 

και Εμπορίου): Κύριε Γιαννόπουλε,σχετικά με αυτό το θέμα υπήρξαν δύο 

' συνεδριάσεις της Επιτροπής Οικονομικής Πολιτικής της Κυβέρνησης τον Μάϊο 

και τον Απρίλιο. Και η Επιτροπή Οικονομικής Πολιτικής της Κυβέρνησης 

απεφάσισε να μείύει ο νόμος ως έχει. Με βάση αυτή την απόφαση έχω 

εξαγγείλει 3-4 φορές ότι ο νόμος θα παραμείνει ως έχει. Λοιπόν, δεν μπορώ

να δεχθώ μία τροποποίηση όταν δεν υπάρχει τίποτα που να την δικαιολογεί.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): 0 κύριος Γιαννόπουλος έχει το λόγο 

για να δευτερολογήσει.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ: Γνωρίζω την απόφαση της Επιτροπής Οικονομικής 

Πολιτικής και της Κυβερνητικής Επιτροπής επίσης. Σε αυτές τις επιτροπές 

όταν ήμουν Υπουργός έπαιρνα και εγώ μέρος. Βεβαίως υπάρχει μία 

κυβερνητική - πολιτική άποψη. Εγώ διαφωνω με αυτή την άποψη και υπήρχαν 

και άλλες κυβερνητικές απόψεις τις οποίες εγώ δεν στήριζα και για αυτό 

βρέθηκα εκτός Κυβερνήσεως^ είτε παραιτηθείς εγγράφως 3 φορές και 4 

προφορικώς(είτε εκδιωχθείς κατά· μία άποψη διότι το γράμμα που πήρα έτσι 

έλεγ£, ότι δεν μπορώ να είμαι σε αυτό το Υπουργικό Συμβούλιο με το οποίο

)
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