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Είναι ανάγκη κάποτε να αποκτήσετε Α μ π ο ύ σ ο υ λ α ,>?να αποκτήσετε πυξίδα^
αν θέλετε έστω και την τελευταία στιγμή να έχετε κάποια ελπίδα επιβίω)

1

σης.

'Αλλως κατρακυλάτε γρήγορα σε ένα κρημνό του οποίου το τέρμα θα

.είναι η δική σας πτώση^αλλά μαζί και η καταστροφή της ελληνικής οικονι

μιας,

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)

ΒΡΟΕΔΡΟΣ^_(Γιάννης_ΝΛ_Αλευράς)_.·_0 κύριος Υπουργός Εθνικής Οικονομίας

/Κύριε Πρόεδρε,

μεία της ομιλίας του

κύριοι συνάδελφοι^θα ήθελα να σχολιάσω μερικά ση 

κυρίου Μητσοτάκη.

Για κάποια άλλα σημεία θα

επανέλθω^όταν συζητηθούν τα άρθρα του νομοσχεδίου.

Συμφωνώ με τον κύριο Μητσοτάκη ότι πρόβλημα της οικονομίας είναι

η ύπαρξη ενός κλίματος εμπιστοσύνης. 0 ψυχολογικός παράγοντας παίζει

στην οικονομία σημαντικό ρόλο και για ·να"υπάρξει ανάπτυξη και ν α προω·

θηθούν οι επενδύσεις χρειάζεται εμπιστοσύνη στην εξέλιξή της. Το θέμα

είναι

ποιος βοηθά για την εμπιστοσύνη και. ποιος εργάζεται με τέτοιο

τρόπο ώστε να δημιουργέίται κλίμα ανησυχίας.
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Το πρόγραμμα της κυβέρνησης για τη σταθεροποίηση της οικονομία-
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συμβάλει στην πτώση του πληθωρισμού, στη μείωση των ελλειμμάτων στις
Ο.
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εξωτερικές συναλλαγές;καθώς και στην μείωση των ελλειμμάτων του δημό-

σιου τομέα.

60

Συμβάλει δηλαδή στη σταθεροποίηση της οικονομίας χαι. έτσ

δείχνει πιστεύω ξεκάθαρα ότι η οικονομία πορεύεται προς τη σωστή

κατεύθυνση.

Το πρόγραμμα τηςκυβέρνησης τον πρώτο χρόνο έχει δείξει θετικά

αποτελέσματα.

ότι

Δεν θέλω να επανέλθω στους αριθμούς, αλλά έχει δείξει

οι προσπάθειες αποδίδουν καί ότι σύντομα θα υπάρξει ακόμα μεγα

λύτερη βελτίωση.

Συμβάλει λοιπόν η κυβέρνηση με την πολιτική της

στη δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης.

Δεν συμβά^ουν στην δημιουργία

κλίματος εμπιστοσύνης εκείνοι οι οποίοι ένα χρόνο τώρα συνεχώς επι

καλούντο ι^υην επικείμενη καταστροφή, συνεπώς αναφέρουν ότι αύριο ή

μεθαύριο η χώρα δεν θα έχει δυνατότητες δανεισμού,

είναι εκείνοι που

μιλούν συνεχώς για υποτίμηση πόυ όμως δεν πραγματοποιείται.

(Στο σημείο αυτό την Προεδρική

Έ δ ρ α καταλαμβάνει ο Α'Αντιπρόε

δρος της Βουλής κύριος ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ).

Κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού^κύριοι συνάδελφοι^ανέφερα

εδώ συγκεκριμένα γεγονότα από τα οποία προέκυπτε ότι ηθελημένα η
' π

Νέα Δημοκρατία παρουσίαζε αριθμούς οι οποίοι δεν επαληθεύτηκαν

και

καλλιέργησε την καταστροφολογία για να πλήξει την κυβέρνηση^π*^ όμως

έπληττε ταυτόχρονα και την πορεία της οικονομίας.

Αν ενδιαφέρεται η Αξιωματική Αντιπολίτευση για την εμπιστοσύν

θα της συνιστούσα να συμβάλει και αυτή

σε μια σοβαρή συζήτηση για τα

προβλήματα της οικονομίας και να μη'/επικαλε ίται συνεχώς την καταστροφή

Είπε ο κύριος Μητσοτάκης ότι ο νόμος διαπνέεται από την πρόθεση

να δεσμευθεί η οικονομία. Μάλιστα οι ελεύθερες δυνάμεις

οποίες απέμειναν

, οι λίγες οι

θα δεθούν χειροπόδαρα/ ^υτή ήταν η έννοια των όσων

είπε με το νόμο αυτό. Κάλεσε1λοιπόν^την κυβέρνηση να ξεκαθαρίσει τι

θέλει. Η κυβέρνηση ξέρει καλά τι θέλει και όταν ανέλυσα <|τους στόχους

του νομοσχεδίου εξήγησα ότι μ'αυτό το νομοσχέδιο προσπαθούμε να επιτύ

χουμε ένα καλύτερο συντονισμό των βασικών τομέων της οικονομίας του

ιδιωτικού, του κοινωνικού και του δημόσιου τομέα.
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Ανέψερα τότε ότι κάθε εθνικό πρόγραμμα αποτελεί άθροισμα δύο δασικών

τμημάτων και είναι αδιανόητο και αδύνατο να διαχωριστούν εκείνο[“τμή

μα που αναρέρεται στις ευθύνες και^τις αρμοδιότητες του δημόσιου το

μέα και

τομέα.

εκείνο που εξαρτάται από τη δραστηριοποίηση του ιδιωτικού

Χρειάζεται συνεργασία ανάμεσα στους δύο τομείς, χρειάζεται να

δημιουργηθούν οι θεσμοί εκείνοι οι οποίοι θα επιτρέψουν τον συντονι

σμό και τη συνεργασία, οι θεσμοί εκείνοι οι οποίοι θα επιτρέψουν τον

προγραμματισμό να γίνει πράξη και να συνεργαστούν όλοι οι τομείς στην

επίτευξη των κοινών στόχων. Αυτό επιδιώκει το νομοσχέδιο,

είναι σαφέ

στατο, προκύπτει από τις ρυθμίσεις για τις προγραμματικές συμφωνίες

και τις αναπτυξιακές συμβάσεις και δίνει μία εικόνα αρκετά διαφορετι

κή -συμφωνώ με τον κύριο Μητσοτάκη- από την άποψη την οποία υποστηρί

ζει η Νέα Δημοκρατία.

Εμείς πιστεύουμε σε μία μικτή οικονομία όπου ο δημόσιος τομέας

πα ίζει ένα/σημαντικό ρόλο, ^ δ η μ ό σ ι ο ς τομέας,

να είναι αυτόνομος φορέας ανάπτυξης

εμείς πιστεύουμε^ πρέπε ι

, καθοδηγητής και στήριγμα,ίων
/

δύο άλλων πόλων της οικονομικής δράσης^δηλαδή του ιδιωτικού και του

κοινωνικού τομέα. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από τους θεσμούς του νομο
σχεδίου,

π

ισχυροποιείται ο δημόσιος τομέας στη συνεργασία και στον

συντονισμό του με τους άλλους 6ύο σοβείς. Εμείς δεν ασπαζόμαστε το

μοντέλο το οποίο περιέγραφε πολύ συνοπτικά ο π. Μητσοτάκης,

το μοντέ

λο της φιλελευθεροποίησης γιατί το μοντέλο αυτό^όπως το έχουμε ζήσει,

κατα /“Τόσα χρόνια εξουσίας της Νέας Δημοκρατ ίας ε ίναι ένα μοντέλο που

θέλει το κράτος υπηρέτη των ιδιωτικών συμφερόντων

βητή για να πραγματοποιούνται

να ε ξ υ π η ρ ε τ έ τ ο υ ς

το κράτος μεσολα

ιδιωτικά συμφέροντα-κέρδη,

το κράτος

ιδιώτες επιχειρηματίες. Εμείς δεν πιστεύουμε σ'αυτ<

τον ρόλο του κράτους, δεν πιστεύουμε στην ασυδοσία των ιδιωτικών συμ

φερόντων» δεν πιστεύουμε στον συντεχνιασμό και γι'αυτό προωθούμε άλλα
σχήματα^όπως αυτά του νομοσχεδίου, ακριβώς για να ξεπεράσουμε τα σ χ ή 

ματα τα οποία'δημιουργήθηκαν στην ελληνική οικονομία κατά τη διάρκεια

της διακυβέρνησης από τη συντηρητική παράταξη.
Δεν συμφωνούμε με την αποκρατικοποίηση, δεν συμφωνούμε με την

ελάττωση του δημόσιου τομέα. Εμείς θέλουμε ένα αποτελεσματικό κράτος,

Έ ν α κράτος

το οποίο θα λειτουργεί με λιγότερες δαπάνες βέβαια και

με πολύ περισσότερα αποτελέσματα, πουηθα-είναι- πιο δυναμικό, π ιοί

ενεργητικό και θα προωθεί καλύτερα την ανάπτυξη της οικονομίας.

.’

Αναφέρθηκε ο κ: Μητσοτάκης στα εποπτικά συμβούλια, θα μιλήσω
όταν συζητηθεί η διάταξη, αλλά θέλω εδώ να τονίσω ότι η Κυβέρνηση

έχει ένα π ρ όγραμμα. Το πρόγραμμα αυτό είναι γνωστό στον Ελληνικό

Λαό,

είχε ανακοινωθεί προεκλογικά, και είχε επαναληφθεί κατά τη

διάρκεια των προγραμματικών δηλώσεων.

Και τότε είχαμε δηλώσει ότι

τα εποπτικά συμβούλια δημιουργούνται κατά κλάδο

, εξασφαλίζουν την

εναρμόνιση των επιλογών κα ι|τη λειτουργία του κλάδου με τις επιλογές

και τους αναπτυξιακούς στόχους του εθνικού προγραμματισμού. Δεν έχουν

σχέση με την διοίκηση και την καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων.

που επιτρέπει^ μέσω ενός συντονιστικού

και καθοδηγητικού

ρόλου την συνεργασία ανάμεσα στους φορείς του δημόσιου, του κοινωνι-

μένης κλαδικής και διακλαδικής

/?ρ ^/ &

-Αυτό το πρόγραμμα το εφαρ

μ ό ζουμε . Και θα συνεχίζουμε να εφαρμόζουμε το" πρόγραμμά"μας 'παρά τις

οποιεσδήποτε διαμαρτυρίες και αντιρρήσεις της Αξιωματικής Αντιπολί
I

τευσης.

'Αλλωστε χα εποπτικά σιηιβούλια. οι π,οονοαμματι^-δεο συυ,ωωνίεο
/
^

οι αναπτυξιακές συμβάσεις και οι άλλοι θεσμοί του νομοσχεδίου είναι

οι ειδοποιές διαφορές ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία

(ΕΖ)

Αναφέρθηκε και. ο

κ. Μητσοτάκης οε διάφορα σκάνδαλα και μι'λησί

για τις επισημάνσεις του ελεγκτικού συνεδρίου. Νομίζω ότι δεν

πρέπει να ξεχνάμε ότι το ελεγκτικό συνέδριο κάθε χρόνο για δεκάδες

χρόνια τώρα^ελέγχει τη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης πολύ σωστά

και επισημαίνει στην|Εκθεσή του παρατυπίες^μη σωστές λειτουργίες.

Αυτό δεν έγινε για πρώτη φορά αυτό το χρόνο.

φορές τα περασμένα χρόνια. Και δεν έτυχε

Έχει

γίνει για πολλές

κύριοι συνάδελφοι' κάι
/

οι κύριοι συνάδελφοι

/

της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης να δουν τις

εκθέσεις οι οποίες έγιναν από το '74 και μετά για να διαπιστώσουν
Λ

ότι πάντα έχουν επισημανθεί παρατυπίες,

δυσλειοορργίες και αυτό

είναι αποτέλεσμα^ης μη ικανοποιητικής λειτουργίας της

διοίκησης. Προσπάθειά μας είναι ακριβώς

δημόσιας-

ν α βελτιώσουμε τη

λειτουργία της δημόσιας διοίκησης για να μην υπάρχουν τέτοια

φαινόμενα.
'Οσον αφορά δε θέματα όπως το καλαμπόκι■ έχουμε επανειλημμένα--

τονίσει όπουΧ υπάρχουν επώνυμες καταγγελίες-ή-στοιχεία αδιαμφισβήτητα
Τ

·

"

~1

η κυβέρνηση έχει στείλει

'

τους φακέλους-στον εισαγγελέα για^α

/

· ° 1ν

ερευνήσει και .να στραφεί κατά των υπευθύνων·. Αυτό έχει γίνει και

στην περίπτωση του καλαμποκιού και επιπλέον στηννπερίπτώση αυτή

συνεχίζεται η έρευνα των στοιχείω-ν για να απονεμηθούν ευθύνες'εφόσο\
/

παραστεί ανάγκη να απονεμηθούν ευθύνες.

Κύριοι συνάδελφοι, δεν υπάρχει αμαρτωλός δημόσιος τομέας όπως

είπε ο κ. Μητσοτάκης. Υπάρχουν δυσλειτουργίες βέβαια στο δημόσιο

τομέα , αλλά ο δημόσιος τομέας συμβάλλει πολύ αποτελεσματικά

στην

/

εΕέλιΕθ τηςοικονομίας και στην ανάπτυΕη της χώρας. Το δημόσιο αυτό/
τομέα πρ έπει να τον βελτιώσουμε

, πρέπει ναιτον κάνουμε

τελεσματικό και θα τον κάνουμε.

Και η Νέα Δημοκρατία ας μην έχει

αγωνία για το

πιό απο

τί θα συμβεί. Παρά τις δυσκολίες και παρά τις

προσδοκίες της για επικείμενες καταστροφές προσδοκίες που θα διαΓ

ψευσθούν και οι δυσκολίες θα Εεπεραστούν και θα βελτιώσουμε τη
ί
λειτουργία της δημόσιας διοίκησης και η οικονομία πολύ σύντομα θα

πορευθεί καλύτερα , θα δείΕει φανερά τα αποτελέσματα της σταθερο

ποίησης.

Ευχαριστώ.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του Π Α Σ Ο Κ ) .

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ(Μιχαήλ Στεφανίδης).

προ πολλής ώρας μάλιστα ως

Έχει

ζητήσει το λόγο ο κ. Βρεττάκος

ινοβουλευτικός εκπρόσωπος της £ημοκρα-

(

τικής Ανανέωσης.

Βεβαίως θα'μπορούσο με σύγχρονο αίτημα

να μιλήσουν

οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι να γίνει προτίμηση της Αϋιωματικής

Αντιπολίτευσης. Αλλά προηγήθηκε ο /,ρχηγός της Α.Ειωματιχ.ν|θ Αντιπολί
τευσης και προφανώς έχει σειρά ο κ. Βρεττάκος ο οποίος έχει και το
λόγο.

τα εποπτικά συμβούλια και σιγά-σιγά αυτοί θ α καθορίζουν τις τιμές,

αυτοί θα καθορίζουν πως θα εμπορευόμαστε και αυτοί θα καθορίζουν

τις εργασιακές σχέσεις μεταξύ των εργατών και των επιχειρήσεων.
οΧ**'

Και συνεπώς,(εμε ίς τα αφεντικά που θα βάλουμε και τα λεφτά μας και

θα βάλουμε και τον κόπο μας, θα βρεθούμε κάποια μέρα εκτός του χορού

και εκτός

της επιχειρήσεως.

Συνεπώς,αν θέλετε πράγματι να βοηθηθεί η εθνική οικονομία

νομίζω ότι αυτό το άρθρο πρέπει να το α π ο σ ύ ρ ε τ ε .Ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ(Μιχαήλ Στερανίδης).Δεν υπάρχει άλλος εγγεγραμμένος επι

του άρθρου 21.

<

0 κ. Υπουργός Εθνικής Οικονομίας έχει το λόγο.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ(Υπουργός Εθνικής 0 ικονομίας).Κύριε Πρόεδρε,

κύριοι συνάδελφοι ανέφερα προηγούμενα ότι τα εποπτικά συμβούλια

είναι ένας θεσμός ο οποίος προβλεπόταν στις

προγραμματικές δηλώσεις!

της κυβέρνησης-και η επέκταση αυτού του θεσμού αποτελούσε πρόγραμμα-'

τική συμφωνία η οποία πραγματοποιείται με το νομοσχέδιο αυτό.

Τα εποπτικά συμβούλια είναι ένας θεσμός με επιτελικές αρμοδιό

τητες

και κύριο στόχο έχει, όπως ανέφεραν οι κύριοι συνάδελφοι,

τη γνωμοδότηση προς τις επιχειρήσεις και την πολιτεία για θέματα

ι
!
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που αφορούν την εναρμόνιση της οικονομικής δραστηριότητας των

επιχειρήσεων.

Εμείς θεωρούμε ότι τα εποπτικά συμβούλια αποτελούν ¿να μέσο

υλοποίησης της-συνταγματικής επιταγής για τον προγραμματισμό και

τον συντονισμό της οικονομικής δραστηριότητας

της χώρας.

'Οπως ξέρετε;εποπτικά συμβούλια είχαν θεσμοθετηθεί μέχρι σήμερα

μόνο για το χώρο των μεταλλείων και ορυχείων.Ο θεσμός δεν λειτούργη

σε γιατί η νομοθεσία δεν ήταν πρόσφορη για την λειτουργία του
θεσμού.Περιείχε-δτατάξεις οι οποίες προκαλούσαν ερωτηματικά και

ήταν σε ορισμένο σημείο α ντΐφατικές.Γι'αυτό με τις διατάξεις που

προτείνουμε αποσαφηνίζεται ο ρόλος των εποπτικών συμβουλίων και

περιορίζονται οι ελεγκτικές τους δυνατότητες ώστε να μην υπάρξει
η δυνατότητα άμεσης

ανάμειξης στην διοίκηση των επιχειρήσεων.

Η επέκταση του θεσμού των εποπτικών συμβουλίων αφορά τρία
ϊ

σημεία.Τρ πρώτο είναι ότι εποπτικά συμβούλια μπορούν να υπάρξουν

και στις μεταλλουργικές εταιρείες οι οποίες είναι κατά άμεσο ή έμμεσο,
' π

τρόπο συνδεδεμένες με το προΐ'όν παραγωγής των μεταλλευτικών επιχει

ρήσεων .

στο χώρο των ναυπηγείων και του τσιμέντου.

Και το τρίτο είναι

ότι μπορεί να δημιουργηθούν και σε άλλους

τομείς της οικονομίας όταν τούτο είναι αναγκαίο.

Ό σ ο ν αφορά το πρώτο σημείο

, η επέκταση κρίθηκε αναγκαία για

τους έξης λόγους: Το ορυκτό αποθεματικό της χώρας

μπορεί να αξιοποιή

θεί σε συνδυασμό με τις υφιστάμενες μεταλλευτικές και μεταλλουργικές

επιχειρήσεις.

___

( 3Α Κ )

/Οταν υπάρχει συντονισμός δραστηριότητος στις μεταλλευτικές επιχειρή

σεις θα μπορέσει να αποδώσει περισσότερο όταν συνδυασθεί με συντονισμός

δραστηριότητας και στις μεταλλουργικές επιχειρήσεις.

Με τον τρόπο αυτό θα γίνει δυνατή η καλύτερη αξιοποίηση των

υπαρχουσών μεταλλουργικών εγκαταστάσεων της χώρας με στόχο την αύξηση
)

της αποδοτικότητάς τους και την παραγωγή προΐ'όντων, που το ορυκτό δυνα-

μικό της χώρας επιτρέπει, αλλά αυτή τη στιγμή δεν παράγονται.

Το νομοσχέδιο πιστεύω είναι σαφές και οι διάφορες απορίες που

εξέφρασαν οι συνάδελφοι της Νέας Δημοκρατίας νομίζω ότι απαντώνται από

το ίδιο το κείμενο του νόμου.

Στο σημείο ζ' προβλέπεται ότι είναι δυνατός ο έλεγχος των επιχειρήσεων

από τα κατά νόμον αρμόδια όργανα, δηλαδή εκείνα τα όργανα που και σήμε

ρα ελέγχουν τις επιχειρήσεις, θα μπορούν να ελέγχουν τις επιχειρήσεις

και αύριο. Μόνο που θα προβαίνουν στον έλεγχο αυτό, πέρα από τον αυτε

πάγγελτο τον οποίο σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία μπορούν να
/

^.

πραγματοποιήσουν τα ίδια και κατ'επιταγή των εποπτικών συμβουλίων.

Τα αποτελέσματα θα γνωστοποιούν στα εποπτικά συμβούλια και τα αποτε

λέσματα αυτού του ελέγχου των κατά νόμων αρμοδίων οργάνων θα αξιοποιούν
τα εποπτικά συμβούλια.

Δεν υπάρχει, λοιπόν, τίποτε περίεργο ότι στο αντικαθιστούμενο

άρθρο 3 αναφέρονται και τα πορίσματα ελέγχου, όπως επίσης και τις θα

*
!

...
·
' /;
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Δακτ/Φος £*. χκρικα ¿8- }■-& /
.........................................

γίνει με τους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν από τα κατά νόμον αρμόδια

όργανα.

Πιστεύουμε το σχήμα που έχουμε δημιουργήσει να είναι ευέλικτο

πολύ πιο ευέλικτο από το προηγούμενο και θα συμβάλλει αποφασιστικά

στο συντονισμό της δραστηριότητας σημαντικών κλάδων της οικονομίας.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ

(Μιχαήλ Στεψανίδης). Κηρύσσεται περαιωμένη η συζήτηση επι

του άρθρου 21 και ερωτάται η Βουλή αν γίνεται δεκτό, όπως είναι διατυ-1κοινοβουλευτικής
πωμένο στην έκθεση της αρμόδιας/επιτροπής.

ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ:

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ

· ■*

Δεκτό, δεκτό,

(Μιχαήλ Στεφανίδης). Συνεπώς το άρθρο 21, έγινε δεκτό,
<

όπως είναι διατυπωμένο στην έκθεση της κοινοβουλευτικής επιτροπής.

'Αρθρο 22. 0 κ. Αναστασάκος έχει το λόγο..

ΣΕΦΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΟΣ:

. ...

Κύριε Πρόεδρε, οι διατάζεις του άρθρου 22 είναι

σημαντικές, διότι έχουν να κάνουν με τον προσδιορισμό των επικινδύνων

βιομηχανικών προΐ'όντων και την ανάγκη της προστασίας των εργαζομένων--

και των χρηστών των προΐ'όντων αυτών. Παρέχεται η δυνατότητα με τη διά-

ταζη του άρθρου, 22 με υπουργικές αποφάσεις του Υπουργού Βιομηχανίας

'

Ενέργειας και Τεχνολογίας και εψ'όσον είναι απαραίτητο και του κατά

'■■·-.

περίπτωση αρμόδιου Υπουργού να καθορίζονται τα επικίνδυνα βιομηχανικά
\

προΐ’όντα υλικά, μηχανήματα και συσκευές. Να μπαίνουν ορισμένοι κανονι
σμοί με συγκεκριμένες προδιαγραφές για την παραγωγή, την ποιότητα, την

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ(Παναγιώτης Σαλαμαλίκης). Ερωτάται το Σώμα αν γίνεται δεκτό

το άρθρο 23, όπως τροποποιήθηκε από*τον κ.Υπουργό.

ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ.

Δεκτό, δεκτό.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ(Παναγιώτης Σαλαμαλΐκης). Επομένως,

το άρθρο 23 έγινε δεκτό,

όπως τροποποιήθηκε από τον κ.Υπουργό.

Πριν προχωρήσουμε στο ακροτελεύτιο άρθρο και στις τροπολο

γίες, έχουμε μια εκκρεμότητα με το άρθρο 16. ©α παρακαλέσω ο κύριος

Υπουργός Εθνικής Οικονομίας να κάνει την τελική διατύπωση, προκει-

μένου να το ψηφίσουμε και αυτό.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Υ’π .Εθν ικής Οικονομίας). Κύριε Πρόεδρε, κύριοι

συνάδελφοι, όπως θα ενθυμείσθε και εσείς, κατά τη συζήτηση του άρ -

3ρου 16, προέκυψαν κάποια ερωτηματικά ως προς το θέμα αν είναι σωστό

να αποκλεισθεί τελείως η ευθύνη της

ΔΕΗ.

Μετά από συνεννοήσεις με τη ΔΕΗ και με το Υπουργείο Βιομη

χανίας και’ Ενέργειας, το οποίο "είχε

προτείνει τη σχετική διάταζη,
«

π ρ ο τ ε ίνου μο τ η ν ο

ς τροποπο ιηοη · Σ ΧΓ|ν τχαρ .1 αναγράφεται ότι τι ΔΕΗ
*α

και το προσωπικό της, δεν ευθΟνονται για ατυχήματα". Παρακαλώ να

διαγράφει το "δεν" και να διατυπωθεί

ευθύνονται για βαρεία αμέλεια

"-.,η ΔΕΗ και το προσωπικό της

για ατυχήματα

σε πρόσωπα ή για υλικές

ζημιές κ . λ π . " . Δηλαδή, το "δεν" αντικαθίσταται με την "βαρεία αμέλεια”

'Οσον αφορά

για την παρ.2, να ~δ ιαγραφε ί , όπως είπαμε και

χατα τη συςήτηση, το υπόλοιπο της φράσης το οποίο αρχίςει με τις

λεζεις ·*τα οποία από της διαθέσεως σ'αυτούς των εκτάσεων, φέρουν

και την ευθύνη για τα ατυχήματα σε πρόσωπα και για τις ςημίες που

αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο".

ΠΡΟΕΔΡΕΥΑΝ(Παναγιώτης Σαλαμαλίχης). Στο άρθρο αυτό, κύριοι συνάδελ
φοι, έχει κηρυχθεί ήδη περαιωμένη η σ υ ς ή τ η σ η .

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Β Ρ Ε Τ Τ Α Κ Ο Σ . κύριε Πρόεδρε, με συγχωρείτε

ΠΡΟΕΔΡΕΥΑΝ(Παναγιώτης Σαλαμαλίχης). Κύριε Βρεττάκο, οεν υπάρχει π ε 

ριθώριο συζήτησης

ΣΕΦΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΟΣ.

Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ να μου δώσετε το λόγο

για μια μικρή παρατήρηση.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΑΝ(Παναγιώτης Σαλαμαλίχης). Δεν μπορείτε, κύριε συνάδελφε

'Ηδη έχει κηρυχθεί περαιωμένη η συςήτηση.

ΣΕΦΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΟΣ. Αφορά στην τροπολογία που έκανε ο κ.Υπουργός,

κύριε Πρόεδρε.
'·**
>»

ΓΕΑΡΓΙΟΣ ΣΟΥ Φ Λ Ι Α Σ . Αφορά, κύριε Υπουργέ, την τροπολογία

...

ΚΑΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ Η Μ Ι Τ Η Σ (Υ π .Ε θ ν .0ικονομίας). Είχε γίνει δεκτή αυτή η

τροπολογία, κύριε συνάδελφε.

ΣΕΦΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΟΣ: Ακριβώς, κύριε Πρόεδρε και κύριε Υπουργέ, θέλω

ί%
να πω ότι σ'αυτή ακριβώς την τροπολογία, λείπει ένας αριθμός.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ(Παναγιώτης Σαλαμαλίκης).’ Παρακαλώ, διατυπώστε αυτή την

παρατήρησή σας.

ΣΕΦΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΟΣ. Στην τέταρτη σειρά από το τέλος της τροπολογίας
αυτής, έχει παραλειψθεί ο αριθμός

"άρθρο 35".

Αυτή την παρατήρηση είχα να κάνω, κύριε Πρόεδρε. Και γνωρίζω
ότι είχε περαιωθεί η συζήτηση επί της εν λόγω διατάζεως.

Ημουν παρών.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ(Παναγιώτης Σαλαμαλίκης). Δεν το αμφισβήτησα αυτό. Αλλά
♦

και εγώ είμαι υποχρεωμένος να τηρήσουμε κάτι το οποίο έχουμε απο φ α 
σίσε ι.
Γίνεται λοιπόν τελικά δεκτό το άοθρο 16^όπως τροποποιήθηκε
I

I

από τον κύριο Υπουργό;

ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ. Δεκτό, δεκτό.
/’

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ(Παναγιώτης Σαλαμαλίκης). Το άρθρο 16 έγινε δεκτό όπως τε-

λικά τροποποιήθηκε από τον κ.Υπουργό.
/

^

Ερχόμαστε τώρα κύριοι συνάδελφοι, στη συζήτηση

των τροπο' π
V

λογιών. Ποιά εισάγετε, κύριε Υπουργέ; Ασφαλώς φαντάζομαι την πιό εν-

δ ιαφέρουσα.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ(Υπ.Εθν.Οικονομίας). Κύριε Πρόεδρε, ασφαλώς θα συζη
ΙΓΚ ι11ΜΜΙΙΜΒΒ— — Β ^ Η —
ρ·Ρ·
τήσουμε την τροπολογία σχετικά με την έκτοι^ του δημόσιου τομέα. 6α ήθελα όμως
προτού αρχίσει η συζήτηση να κάνα μια δήλωση σχετικά με την τροπολογία αυτή.
Η τελευταία φράση της παρ.1 εντάσσεται μέν- στις ρυθμίσεις που αφορούν το
δημόσιο τομέα,όμως θίγει θέματα καταστάσεως προσωπικού.

^ 3^)

Δακτ/ιρος

Ρ. Σκρίκα

28-1-87

m
Είναι σκοπιμότερο να ενταχθεί και να συζητηθεί όταν υπάρξει σχέδιο νό-

μου σχετιΐίά με την κατάσταση του προσωπικού.

Γι 'αυτό και τη φράση αυτή

τη διαγράφω τελείως. Διαγράφεται δηλαδή η φράση:

"Η εξουσιοδότηση των
ι

προηγουμένων εδαφίων παρέχεται και για υπηρεσίες του δημόσιου/Έ.Π.Δ.Δ.

μόνο ως προς όργανα ή υπαλλήλους μετακλητούς ή επί θητεία και ειδικό

επιστημονικό προσωπικό που προσλαμβάνεται κατά νόμο με σχέση ιδιωτικού

δικαίου με βάση το άρθρο 103 παρ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ

3 του Σ υ ν τ ά γ μ α τ ο ς " ^ ^ ^

(Παναγιώτης Σαλαμαλίκης). Μάλιστα.

Εισερχόμαστε, λοιπόν,

στη συζήτηση της τροπολογίας με γενικό αριθμό 759 και ειδικό 12 με

την τροποποίηση που έκανε αυτή τη στιγμή ο κ. Υπουργός. Τα πιο πολλά

πάνω σ'αυτή την τροπολογία τα έχουμε πει παρενθετικώς.

_

Ο κ. Ζίγδης έχει το λόγο.

1

-..~...... '' '

ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΙΓΔΗΣ: Είχα κάνει μία σύντομη παρέμβαση για να τονίσω ότι

η τροπολογία αυτή είναι πολύ σημαντική.
/
^
4

Φοβάμαι όμως ότι περιέχει μεγά*

λους κινδύνους. Δείτε που μπορεί να πάμε με αυτή την τροπολογία.

Έχουμε
''%

τράπεζες που ανήκουν στο δημόσιο τομέα και που έχουν διάφορες εταιρίες

θυγατρικές και άλλης ψύσεως. Ο διοικητής της Τραπέζης θα μπορεί να πάει
πρόεδρος 15 ανωνύμων εταιριών, -&Τ*5 onoígy έχει την πλειοψηφία η Τράπεζα;

Σκεφθείτε τι θα'γίνει και τι σκάνδαλο θα είναι από απόψεως εισοδημάτων

%!1
κύριε Υπουργέ, ποια πράγματα διαλαμβάνε ι το περιεχόμενο αυτής της

τροπολογίας. Δεν τα είδαμε
/

να έχουν περιληφθεί στη τροπολογ ία.Τί σημαί

νει αυτό;Από τη στιγμή που δεν υπάρχουν στη τροπολογ ία^ δεν αποτελούν
I

/

Η,

και δέσμευση ούτε οδηγό οτι αυτά και μόνο θα είναι τα σημείαΥτα οποία

/
ι

θα γίνεται χρήση των εξουσιών αυτής της α π ο φ ά σ ε ω ς .Ευχαριστώ πολύ,

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ(Παναγιώτης Σαλαμαλίκης).0 κ. Υπουργός έχει το λόγο.
μ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ(Υπουργός Εθνικής οικον ο μ ί α ς ).Κύριε Πρόεδρε, κύριοι

συνάδελφοι, θα ήθελα να απαντήσω σε ορισμένες παρατηρήσεις οι οποίες

έγιναν

.

0 κ. Ζίγδης είπε οτι ανοίγουμε διάπλατα τις πόρτες της^πολυθεσίας .

/

'

Πράγματυστους περιορισμούς οι οποίοι μπορούν να αρθούν είναι και ο

-περιορισμός ως προς την απασχόληση σε δ ύ ο .θέσεις.Αλλά αυτό δεν σημαίνει

οτι ανοίγουμε διάπλατα τις πόρτες της πολυθεσίας σε θυγατρικές εταιρείες

των τραπεζών ή σε άλλες επιχε ιρήσε ις .Είναι γνωστό και τώρα έτσι υπάρχει
- -τους
κανόνας οτι οι μητρικές εταιρείες έχουν εκπροσώπους/στα διοικητικά

. ..

" σ υ μ β ο ύ λ ι α των θυγατρικών εταιρειών.0 Π ρ ό ε δ ρ ο ς της Εθνικής Τράπεςας-^ρ-ς
είναι και πρόεδρος της ΕΤΕΒΑ.Ο πρόεδρος της Εμπορικής Τράπεζας είνατ

και πρόεδρος

σε ορισμένες θυγατρικές .Αυτό δεν. σημαίνε ι οτι υπάρχε,ι

πολυθεσία. Το θέμα είναι αν εισπράττει και αττο εκεί πρόσθετα χρήματα

Και εγώ θα έλεγα οτι είναι ένα θέμα σωστού χ ειρισμού παρομοίων καταστά-

%

13

σεων δηλαδή θα πρέπει να|:ίναι κανείς προσεχτικός και να μην εκμεταλεύε-

ται τέτοιες δυνατότητες. Αλλά δεν θα πρέπει να έχουμε περιορισμούς της

δυνατότητας]συμμετρχής σε άλλα διοικητικά συμβούλια μόνο και μόνο όιότι

υπάρχει ο κίνδυνος κάποιος- να εκμετα^ευτεί αυτή τη κατάσταση.

Είπατε επίσης κ. &ίγδη ότι καταστρέφουμε πάσα έννοια ελέγχου.
/

Μα δεν αλλάξουμε τίποτε ως προς τον έλεγχο

,{-|ΐ δυνατότητα του ελε^γχου

ή αοϊΓ μη ελέγχου προκύπτει απο την υφιστάμενη νομοθεσία. Η μητρική

εταιρεία μπορεί μέσα απο την γενική συνέλευση να ελέγξει τη θυγατρική,

μητρική' εταίρε ία. στο υέλλον πάλι θα ελέγξει τη θυγατρ ική .-^ενυπάρχε ι

κ ,νένας περιορισμός σήμερα σ'αυτό^,ο οποίος αίρεται και ανοίγονται με

την ρύθμιση όπως καθιερώνεται νέες δυνατότητες. Είπατε επίσης οτι α φ ή 

νουμε ασύδοτους τους υπεύθυνους^διαφωνώ ριςικά

.Καμμιά ρύθμιση απο αυτή

που προβλέπεται στη τροπολογία δεν επιτρέπει ασυδοσία.

<4Δ)

'ά

Τί[ί
Ποια ρύθμιση δημιουργεί τους κινδύνους των καταχρήσεων; Θα ήθελα

να το ρωτήσω.

Κίνδυνοι καταχρήσεων υπάρχουν,

όπως προκύπτει και από

τ ο γεγονός ότι παρόλο που η τροπολογία αυτή δεν έχει γίνει νόμος
•

ι

συζητήθηκαν καταχρήσε ις, \(αι υπάρχουν^διότι η νομοθεσία όπως είναι

ανοίγει διάφορες δυνατότητες. Δεν μπορείς να τις κλείσεις όλες,
IΟ

Η ρύθμιση όμως της τροπολογ ίας - θέλω να^τον ίσω-^δεν ανοίγει

κινδύνουςκαταχρήσεων. Ούτε όπως είπε ο κύριος Σουφλιάς δημιουργεί
)

τη δυνατότητα αυθαιρεσιών

ι

και αδιαφάνειας.

Λάθρ£ είναι επίσης η -αΠοΐ|Μ

ι

¿τι η κυβέρνηση θα κάνει ότι της καπνίσει

>

Δεν μπορεί να κάνει η κυβέρνηση ότι της καπνίσει και θα αναλύσω γιατί
>

II

αυτό δεν είναι δυνατό. Λέγει σαφέστατα η τροπολογία^ότι μπορούν να

εξαιρεθούν τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου από την εφαρμογή
ρητά|ίαθοριζομένων νομίμων περιορισμών.Λέει επίσης

ότι οι περιορι

σμοί αυτοί για τ:ους οποίους παρέχεται _η εξουσιοδότηστμπρέπει να

έχουν θεσπισθεί γενικά για ολόκληρο το δημόσιο τομέα.

Δηλαδή

δύο είνάΊ οι σημαντικές προϋποθέσε ώ: Πρώτα πρέπει να
/

πρόκειται για περιορισμό και το δεύτερο είναι ότι πρόκειται για

περιορισμό για ολόκληρο το δημόσιο τομέα όχι για ορισμένο τμήμα του

ή για ορισμένη επιχείρηση.

2/4

Στεν/φος

Δ. Ζαχαροδήμου

(Δαν.τ/ψος Ν. Γαλατά)

2 8.1.87
'"Τ
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Κατέθεσα ηση στα πρακτικά ένα κείμενο όπου ανέφερα παραδείγματα
I

-πιστεύω £ίναι το σύνολο τωνυφισταμένων παραδειγμάτων- περιορισμών

που ισχύουν για το σύνολο του δημόσιου τομέα. Αυτούς τους περιορισμού

αφορά η τροπολογία. Δενοφορά τίποτε άλλο. Δεν αφοράΓόπως ανέφερα ούτε
ι

τον χαρακτήρα των ορισμένων

I

νομικών προσώπων τα οποι^χ.λε ιτουργούν

στο δημόσιο τομέα^ούτε τον τρόπο με τον οποίο εκπληρώνουν τα καθηκόν-

τά τους τον χαρ8^ΐηρισμό εάν είναι κοινή^-ώφέλείας ή όχι
I

, ούτε τους

^

Γιο ν νθ-Λ

ελέγχους, ούτε τηνεποπτεία. Από |^0ς~τϊου προκύπτει η αποφη ότι αίρεται

η δυνατότητα εποπτείας και ελέγχου επί των νομικών προσώπων ιδιωτι_

κού δικαίου;ΝΟλες οι διατάζεις που

αφορούν τηνεποπτεία και τον

ελεγχο εξακολουθούν να υρίστανται

Είπε ο κύριος Βρετόάκος ότι η ρύθμιση είναι αντισυνταγματική

— ■ γιατί είναι πολύ γενική. Εγώ θα διαφωνούσα μα»
ζί του, &εν πιστεύω ότι ' είναι, γενική ^διότι^ όπως ανέφερα ^οι δύο

αυτοί περιορισμοί κάνουν τη\|ρύθμιση περιορισμένη-, την περιορίζουν σε

ορισμένα ειδικά αντικείμενα. Δεν αφορούν όλες τις ρυθμίσεις στο

δημόσιο τομέα, αφορούν ο ρ ι σ μ έ ν η ε ι δ ι κ έ ς ρυθμίσεις.

V Κ!· '. ^ V.

Γι'αυτό πιστούω---'

ότισυμβιβάζεται με το Σύνταγμα και αφορά αυτό ακριβώς που λέτε σείς
ν'

ειδικές διατάξεις, όπως το αναφέρει το Σύνταγμα.

3/4

Στεν/φος Δ. Ζαχαροδήμου

(Δακτ/φος Ν. Γαλατά)

28.1.87

ΤΙΙ

Α ·

Δίνεται, εξουσιοδότηση να περιόρισα^ η εφαρμογή σε ορισμένα πρόσωπα.
ο
νχυ £ρί—

.

Αυτό είναι

μία ειδικτ/ρύθμιση

ζαφορά μία

διαφορετική ρύθμιση

του συνόλου των διατάξεων του δημοσίουτομέα.

Πιστεύω^λοιπόν^ότι η τροπολογία αυτή δίνει τη δυνατότητα

ευελΙξίας

χαι αιοτελεσματ ικότητας.

Θα ήθελα να τονίσω κλείνοντας ως προς την δυνατότητα ελέγχου
/

ι

ότι η τροπολογία ίσα-ίσα αναφέρεται σε δυνατότητες

I

για

αυξημένο

ελεγχο και αυξημένη εποπτεία. Διότι λέγει με την ίδια απόφαση μπορεί

να επιβάλεται νέος περιορισμός* δηλαδή να επιβάλονται δυνατότητες

ελέγχου-.Μαι στην παράγραφο 2 ορίζεται ότι^ μπορεί

να εγκρίνονται

κανονισμοί εσωτερικής λειτουργίας οι οποίοι κανονίζουν τους όρους

και τ ιςπιρφύποθέσε

ανάθεσης έργου κάθε μορφής, πωλήσεωΥ προμηθειών.

δηλαδή δίνεται στον Υπουργό η δυ&ίΐλτότητα ν α προβαίνει σε διάφορες ρυθ
να ελέγξει καλύτερα

μίσεις ώστε να μπορεί

τη δράστη.

)

ριότητα του νομικού προσώπου ως προς α υ τ ά τα συγκεκριμένα αντικείμε^

?>%■

(46)

1/4 Στεν/φος I. Βαοουτά

Δακτ/οος Α. Δεδάκη

28.1 .87

?V.
(Κυρίου Κ: Σημίτη{Υπουργού Εθνικής Οικονομίας^συνέχεια)

Τέλος να απαντήσω και στην ερώτηση του κ. Σιούφα^γιατί δεν ανα-

φέρονται οι'περιορισμοί αυτοί στο κείμενο.

Δεν αναφέρονται διότι απλού

I
I

στατα αύριο μπορεί να υπάρξει

ένας άλλος γενικός περιορισμός για το

δημόσιο τομέα ο οποίος θα πρέπει να μην εφαρμοστεί για το ένα ή το άλ
I

ειδικό νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου. Σωστό είναι να κάνουμε το
9

νόμο }<άπως ελαστικό,

έτσι ώστε να μη χρειάζεται κάθε τόσο και λιγάκι

I

να ψηφίζουμε νέο νόμο για να υποβοηθήσουμε την εφαρμογή του. 0 νόμος

πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα στη διοίκηση να τον εφάρμοζει^ μέσα

στο πλαίσιο που καθορίζει^ανάλογα με τις ανάγκες της δεδομένης περίπτ

σης.

Γι'αυτό και πιστεύεχ-ότι η τροπολογία αυτή πρέπει να ψ η φ ι σ τ ε ί . ^

ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΙΓΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε^θα ήθελα να κάνω μία παρατήρηση μόνο.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ

(Παναγιώτης Σαλαμαλίκης) : Ορίστε^κύριε Πρόεδρε.
I

ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΙΓΔΗΣ: Προφανώς δεν κατάλαβε ο κ.Υπουργός τι έλεγα^ή ήταν

κακή διατύπωση. Τον τελευταίο καιρό είχαμε αυτή τη μεγάλη αντιδικία

μεταξύ ΔΕΗ και ΠΥΡΚΑΛ. Αν βάλετε τον ίδιο πρόεδρο
'<

διοικητή στην

I

ΠΥΡΚΑΛ και στη ΔΕΗ, τι θα γίνει; Ποιος θα σας σώσει απο τις καταχρήσε

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ

(Υπουργός Εθνικής Οικονομίας): Κύριε Ζίγδη^η διε

κηση και η κυβέρνηση έχει μία λογική.

Δεν μπορείς να βάζεις στη ΔΕΗ χ

24

Στεν/φος I. Ραρουτά
“

~

Δακτ/οος Α. Αεδά κη

.....

;//

στην ΠΥΡΙΗΑΛ τον ίδιο διοικητή, διότι

στηριότητες.

2 8 .1 .87

είναι τελείως διαφορετικές δρε

Με την προοπτική ότι θα μπορούσες να βάζεις στη ΔΕΗ και

στην ΠΥΡΚΑΛ^δενθα πρέπει να αψαιρέσουμε τη δυνατότητα στη θυγατρική
/

I

εταιρεία να έχει μέλη του διοικητικού συμβουλίου της μητρικής εταιρεί

κάτι που συμβαίνει σε όλες τις χώρες του κόσμου και συμβαίνει και

ι
στη χώρα μας^,

Οπως σας ανέφερα με το παράδειγμα της εθνικής

ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΙΓΔΗΣ:

Κύριε Υπουργέ,

εύχομαίι να με διαψεύσει η πρακτική.

Φοβάμαι ότι ανοίγετε πόρτες πάρα πολύ επικίνδυνες.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΦΛΙΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ

: Κύριε Πρόεδρε^παρακαλώ το λόγο.

(Παναγιώτης Σαλαμαλίκης).: Κύριε Σουφλιά^ορίστε διαδικαστικά

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΦΛΙΑΣ: Διαδικαστικά^κύριε Πρόεδρε.

Ζήτησα από τον κ.Υπουρ

γό^υπάρχουν άλλες 2-3 τροπολογίες παρακαλώ και με την ανοχή του Σώματι

να συζηΐηθεί η τροπολογία που αναψέρεται στα αναπτυξιακά κίνητρα στις

παραμεθόριες περιοχές και να δοθεί η δυνατότητα σε 2-3 συναδέλφους
7

που είναι απ'αυτές τις περιοχές^να εκφράσουν την άποψή τους.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ

(Παναγιώτης Σαλαμαλίκης): Παρακαλώ, αυτό δεν μπορεί να γίν|

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΦΛΙΑΣ: Νομίζω ότι για ένα νομοσχέδιο μαμούθ με το επείγον

πρέπει να γίνει αποδεκτό αυτό. Και φαντάζομαι ότι από την άλληπλευ
υπάρχουν συνάδελφοι που θα

τ θ Γ \ Π Γ \ 3. γυ ν ι# η

*μ«ι.νΑ^ ,

\ίη

ι

γτ/~*

/-»-.ι ~ -\ Λ

ήθελαν να πουν δυο κουβέντες για την

---- , .

ηΟ. ι ίυ0(1»£ Κ Ο ΙI

Ιον «.Υπουργό να γίνει αυτή

(4ΒΑ)
1/4 Στεν/φος Δ. Δημητριάδης

(Δακτ/φος Ε. Κουλαμπα) 28.1.87

-------- ----------------------- -----------------------------------Αν υπήρχε μία μικρή αυτοσυγκράτηση, θα είχαμε χρόνο να συζητήσουμε

2-3 τροπολογίες.

Κηρύσσεται περαιωμένη Π συζήτηση στην τροπολογία με γενικό αριθμό
75?.και ειδικό 12, καθώς επίσης και σε όλες τις υπόλοιπες εκκρεμείς

τροπολογίες του νομοσχεδίου, όπως επίσης και στα υπόλοιπα άρθρα του

νομοσχεδίου, δηλαδή στο ακροτελεύτιο

άρθρο.

Ερωτάται η Βουλή αν γίνεται δεκτή η τροπολογία με γενικό αριθμό

759 και ειδικό 12, όπως την τροποποίησε ο κύριος Υπουργός.

ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ι.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ

(Παναγιώτης Σάλαμαλίκης): Συνεπώς η τροπολογία με γενικό
ι

/

αριθμό 759 και ειδικό 12 έγινε δεκτή κατά πλειοψηφία και θα αριθμηθεί

ως ίδιο άρθρο.
Ερχόμαστε στην τροπολογία με γεννκό αριθμό 755 και ειδικό 9 , που

αψορά την Τράπεζα Κεντρικής Ελλάδος.
0 κύριος Υπουργό;’έχε ι το λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ

(Υπουργός Εθνικής Οικονομίας): Κύριε Πρόεδρε,

θα ήθελα να προσθέσω για'κύρωση δύο πρακτικά.

αριθμ.

εκεί

Είναι τα πρακτικά υπ'

70 και 71 της Γεννπής Συνέλευσης της Τράπεζας Κεντρικής Ελλάδος,

τα οποία είχα παραλείψει.
*

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ: Ποιος τα ξέρει αυτά;

2/4 Στεν/φος Δ. Δημητριάδης(Δακτ/φος Ε. Κουλαμπά)

28.1.87

---------------- ----------------- ---------- -------------- ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ(Παναγιώτης Σαλαμαλίκης):Είναι κατάθεση πρακτικών, κύριε συνά

δελφε^τα οποία αναφέρονται άλλωστε.

Ερωτάται το Σώμα αν γίνεται δεκτή η τροπολογία με γενικό αριθμό

755 και ειδικό 9 , με την προσθήκη του κυρίου Υπουργού.

ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ

(Παναγιώτης Σαλαμαλίκης): Συνεπώς^η τροπολογία

με γενικό

αριθμό 755 και ειδικό 9 έγινε δεκτή με την προσθήκη του κυρίου Υπουργού

και θα αριθμηθεί ως ίδιο άρθρο^κατά την τελική συναρμολόγηση του νομ ο 

σχεδίου .
Ερχόμαστε στην τροπολογία με γενικό αριθμό 756 και ειδικό 10,
·. . (

η οποία αναφέρεται στο άρθρο 6 παρ.

2 του ν. 2190 περί ανωνύμων εταί

ρε ιών.
Ο κύριος Υπουργός έχει.το λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ

(Υπουργός Εθνικής Ο ι κονομίας):Θα ήθελα να κάνω

μια προσθήκη, Επειδή το θέμα της απόκτησης μετοχών από το προσωπικό της

εταιρείας έχει και κάποια προβλήματα τα οποία αφορούν τους όρους διάθε

σης, τις προϋποθέσεις κλ π . (θα ήθελα να κάνω την εξής προσθήκη*.

Κί Προεδρικά Διατάγματα που εκδίδονται

ύστερα από πρόταση των

Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών,
'Ερευνας και Τεχνολογίας και

Βιομηχανίας,

Εμπορίου και δημοσιεύονται

στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,

ρυθμίζονται οι όροι και

οι προϋποθέσεις διάθεσης μετοχών στους εργαζόμενους και
ιδίως θέματα που αφορούν το είδος των μετοχών αυτών,

τις

προϋποθέσεις που πρέπει να συντρέχουν στα πρόσωπα των δ ι κ α ι 
ούχων, τον τρόπο διάθεσης και κατανομής τους, το ειδικό
καθεστώς που θα τις διέπει καθώς και κάθε (άλλη σχετική
λεπτομέρεια. ^
Αυτό είναι αναγκαίο^για να γίνε», το άρθρο ενεργό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΑΝ

(Παναγιώτης Σαλαμαλίκης): Ερωτάται η Βουλή αν γίνεται δεκτή

η τροπολογία με γενικό αριθμό 756 και ειδικό 10, όπως την τροποποίησε

ο κύριος Υπουργός.
ι
<

•?

ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
,ΠΡΟΕΛΡΕΥΟΝ(Παναγιώτης Σαλαμαλίκης): Συνεπώς^η τροπολογία με γενικό

αριθμό 756 και ειδικό 10 έγινε δεκτή όπως την τροποποίησε ο κύριος

Υπουργός και θα αριθμηθεί ως ίδιο ά ρ θ ρ ο . ----Ερχόμαστε στην τροπολογία με γενικό αριθμό 769 και ειδικό

20.

Είναι αυτή που αφορά τα ενοίκια.
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ' ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ: Αυτή δεν είναι στο Σώμα του ν ο μ ο σ χ ε δ ί ο υ . . »

ΠΡΟΕΔΡΕΥΑΝ

(Πανάγιώτης Σαλαμαλίκης): Παρακαλώ,,, ε ίναι τροπολογία

οποία διενεμήθη και για την οποία έγινε λόγος- Ο κύριος Πρόεδρος του

Σώματος εξήγησε το λόγο για τον οποίο πρέπει ν α ψηφισθεί.

m
Τελειώσαμε με τις τροπολογίες^του κυρίου Υπουργού;

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ(Υπουργός Εθνικής Οικονομίας). Μάλιστα, κύριε

Πρόεδρε.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΡΙΚΕΛΗΣ. Για την

(Θόρυβος από την πτέρυγα

τροπολογία υπ'αριθμ.

764 κύριε Πρόεδρε

της Νέας Δημοκρατίας).

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ(Παναγιώτης Σαλαμαλίκης). Σας παρακαλώ ^κύριοι συνάδελφοι.

Μη βιάζεστε κύριε συνάδελφε, τί θέλετε δηλαδή; Περμμένω να ησυχάσετε

κύριοι συνάδελφοι, περιμένω να ηρεμήσετε.

αν

δεν επιβληθεί απόλυτη

Δεν θα

προχωόήσουμε

ησυχία στην αίθουσα.

Τελειώσαμε με τις τροπολογίες της κυβερνήσεως. Ερωτώ τον
I

παριστάμενο κύριο Υπουργό εάν από τις τροπολογίες των συναδέλφων
;

που εκκρεμούν στο νομοσχέδιο θα είναι διατεθειμένος να αποδεχθεί
καμμία, για να την θέσω σε ψηφοφορία.
>*
>*·

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ(Υπουργός Εθνικής Οικονομίας).

Συμφωνώ με την

τροπολογία που υπέβαλε ο κ. Αναστασάκος για την εφαρμογή των
/
«

κινήτρων του Ν. 1262/82 στις επιχειρήσεις

προηγμένης τεχνολογίας.
" ‘f

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ(Παναγιώτης Σαλαμαλίκης). Παρακαλώ να αναζητήσουμε την

τροπολογία αυτή για να την θέσουμε μετά σε ψηφοφορία. Τί αριθμό

έχε ι;

2/7

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ(Υπουργός Εθνικής Οικονρμίας).

Είναι η υπ'αριθμ

767 τροπολογία.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ(Παναγιώτης Σαλαμαλίκης). Συζητάμε λοιπόν γιά την υ π '
)

!

με γενικό οιριθμό 767 και ειδικό 19 τροπολογία του συναδέλφου

κυρίου Αναστασάκου που αποδέχεται ο χ. Υπουργός.

Θα σας την διαβάσω^κύριοι συνάδελφοι.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ. Έ χ ε ι μοιραστεί^κυριε Πρόεδρε.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ(Παναγιώτης Σ α λαμαλίκης). 'Εχει μοιραστςί, αλλά για να
μην υπάρχει καμμία παρανόηση.

Διαβάζω:

"Στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 του Ν. 1262/82

θεται περίπτωση

προστί

ιη'ως εξής

"ιη'. Επιχειρήσεις υπηρεσιών εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας

Ερωτάται η Βουλή γ ί ν ε τ α ι δεκτή η τροπολογία με γενικό αριθμό

767 και ειδικό 19;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ.

Δεκτή, δεκτή.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σαλαμαλίκης).

Συνεπώς ή τροπολογία με γενικό
)
' π

αριθμό 767 και ειδικό 19 έγινε δεκτή και θα αριθμηθεί ως ίδιο

άρθρο.

Αποδέχεσθε άλλη τροπολογία^κύριε Υπουργέ;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ(Υπ.Εθνικής Οικονομίας). Δέχομαι^επίσης την

. .

'

Γ ΐΡ

~

.......... ~

τροπολογ ίαμε γενικό αριθμό 760^ηβκρία αφορά τη λειτουργία των

λατομείων και έχει κατατεθεί από τους συναδέλφους κ.κ. Κεχιαγιόγλου
και Καναβάκη.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ(Παναγιώτης Σαλαμαλίκης). Θα σας την διαβάσω κύοιοι συνά)

δελψοι, μην ανησυχείτε.
Τ ο·

Δε»

τι^Τιοτα χωρίς να λάβει γνώση

\

“

*

ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ

»

·

ΔΙΑΤΑΞΗ

Ν. 1475./1 984 11 Αξιοποίηση του γεωθερμικού δυναμικού"
(ΟΖ..

V

»

Ά ρ θ ρ ο

7

1. Τροποποιούνται οι διατάζεις του άρθρου 4 του Ν.1280/1582,
- που αφορούν την προσθήκη στο τέλος τπ,ς παρ. 1 του άρθρου
39 του Ν. 669/1977, όπως παρακάτω :
Γ,Ειδικά για τα λατομεία βιομηχανικών ορυκτών εκτός Θήρας
που λειτουργούσαν κατά την έναρξη ισχύος του Ν., 669/ 1977
και εξακολουθούσαν να λειτουργούν κατά την έναρξη ισχύος
του Ν. 1280/1982 και εκείνοι που τα εκμεταλλεύονται έχουν
υποβάλει, αιτήσεις μέχρι 2-9-82 για χορήγηση άδειας εκμε
τάλλευσης και δεν έχουν εκδοΟεί σχετικές απορριπτικές
αποφάσεις του αρμόδιου οργάνου μέχρι 31-8-84, δικαιούνται ·■
να παρανείνουν στην, εκμετάλλευση των λατομείων τους μέ
χρι 31-8-86, χωρίς να υπόκεινται στις μυρώσεις του άρθρου
11 του Ν. 669/ 1977 " .
^
/
'
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ Η Μ Ι Τ Η Σ (Υπ.Εθνικής Οικονομίας) .’Κύριε Πρόεδρε, διαβάσατε την τροποποιούμενη διάταξη,η τροπολογία είναι άλλη.

π

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ. 'Επρεπε να το καταλάβετε^κύριε Πρόεδρε, μιλή
σατε για το 1986.

(Θόρυβος στην Αίθουσα)

σ

ν
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Στεν/ψος Ε .Παπασπυροπούλου

Δακ/φος Α.Καπερώνη 28.1.87

Χ 3 0

Ερωτάται η Βουλή γίνεται δεχτή η τροπολογία υπ'άριθ.760

ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ.

;

Δεχτή, δεχτή.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ(Παναγιωτης Σαλαμαλίχης). Επομένως η υπ'αριθ.760 τροπολογί

έγινε δεχτή χαι θα αριθμηθεί ως.ίδιον άρθρο.

Υπάρχει άλλη τροπολογ ία ,^χύρ ιε Υπουργέ που αποδέχεστε^

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ

(Υπουργός Εθνικής Οικονομίας).

Όχι^ κύριε

Π ρ όεδρε.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ(Παναγιώτης Σαλαμαλίχης). Επομένως δεν υπάρχει άλλη τρο

πολογία που να αποδέχεται η Κυβέρνηση.
Ερωταται^ λοιπόν η Βουλή εάν αποδέχεται το άκροοελεύτιο

άρθρο 24 του Νομοσχεδίου#

ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ. Δεχτό, δεκίο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ(Παναγιώτης Σαλαμαλίχης).

Επομένως το ακροτελεύτιο άρθρο
λ

24 έγινε δεχτό.
' Συνεπώς το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας
*

"μέσα και όργανα αναπτυξιακής πολιτικής

. ΤίΡογραμματικές συμφωνίες
' π

και αναπτυξιακές συμβάσεις,ένταξη επενδύσεων στα Μεσογειακά Ολο

κληρωμένα Προγράμματα,

τροποποίηση του 1262^ και άλλες διατάξεις"

έγινε δεκτό κατ'αρχήν και κατ'άρθρο,

^ ψήφιση του εις το σύνολο

