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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Υπουργός Εθνικής Οικονομίας). Κύριε Πρόεδρέ,

κύριοι συνάδελφοι, ως προς την ερώτηση του κ. Στρατήγη, νομίζω ότι 

ερώτησε εάν μπορεί το κέντρο αυτό να διεξάγει και μελέτες, οι οποίες

δεν αναφέρονται περιορισμένα στην Ανατολική Μεσόγειο^ νομίζω ότι η
/

απάντηση είναι θετική. Εφεσον ο ελληνικός χώρος ανήκει στην ανατολική 

Μεσόγειο, οποιαδήποτε/μελέτη ή έρευνα σχετικά με τον ελληνικό χώρο και 

τις μεταφορές, οι οποίες ξεκινούν από τον ελληνικό χώρο, αφορά και
β

I
την ανατολική Μεσόγειο.

ί

ΣΤΡΑΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΗΣ. Για τη δυτική Μεσόγειο και τις δυτικές ακτές της 

Ελλάδος εννοώ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Υπουργός Εθνικής Οικονομίας). Και τις ακτές της

δυτικής Ελλάδος.

'Οσον αφορά το ερώτημα του κ. Παυλίδη, δεν απεποιήθη ποτέ η κυ

βέρνηση, κ. Παυλίδη, τη βοήθεια του ΟΗΕ. Εάν έχετε υπόψη σας, υπάρχουν 

κανονισμοί και στον ΟΗΕ και στους άλλες διεθνείς οργανισμούς, οι οποίοι 

παρέχουν ενισχύσεις για μελέτες, έρευνες, τεχνική βοήθεια κ.λ.π, “ u 

■Çi ενισχύσεις αυτές, παρέχονται υπό ορισμένες προθποθέσε.ις, Λ|ία από 

τις προϋποθέσεις αυτές που τίθεται πολλές φορές, είναι το βιοτικό επί

πεδο, το κατά κεφαλήν εισόδημα της χώρας. Και η Ελλάδα πέρασε το όριο 

εκείνο, το οποίο της επέ-τρεπε πλέον να αντλε ί ' κεφάλαια από τον ΟΗΕ.



77
»  »  β ^ ' ν  r 9 9Και αυτό απλώς διαπιστώθηΓ-σε μία αλληλογραφία με τα Ηνωμένα 'Εθνη και

το κλείσιμο του γραφείου των Ηνωμένων Εθνών στην Ελλάδα, είναι συνέπεια

αυτής της εξέλιξης.

(ΠΑ)
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ψ. 1/1 Στεν/φος Ρ.Παπασπ.οραπουλου(Δακτ/φςο Μ. Αποστολίδου) 26.1.87
. . . .

Είναι κάτι φυσιολογικό και δεν πιστεύω να θέλατε να αρνηθεί η Ελλάδα 

την όποια οικονομική εξέλιξη είχε και τηy αύξηση του κατά κεφαλήν εισοδή 

ματος πράγμα που δεν μπορούσε αντικειμενικά να αρνηθεί(να δέχεται τεχνι 

44ή βοήθεια την οποία σύμφωνα με τους κανονισμούς δεν θα έπρεπε να δέχεται 

και σωστά θα έλεγα διότι ο σκοπός του ΟΗΕ είναι να βοηθήσει τις χώρες 

που είναι υπό ανάπτυξη , να στρέφει εκεί την κυρία προσπάθειά του και εφό^ο.
I
όσον μια χώρα έχει καταφέρει να περάσει σε ορισμένο επίπεδο καλό είναι 

να συμβάλει και αυτή στην κοινή προσπάθεια.

'.Οσον αφορά τα λιμάνια θέλω να σας πληροφορήσω ότι η Κυβέρνηση 

είχε ξεκινήσει μια διαδικασία για να προωθηθεί η κατασκευή λιμενικών 

έργων σε ορισμένους λιμένες της Χώρας . Υπάρχει μια μελέτη του ΚΕΠΕ και 

υπάρχει μια επιτροπή του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας και του Υπουργείου 

^Εθνικής Οικονομίας η οποία εξετάζει το θέμα.

Ως προς τη\'πρόταση του κυρίου συναδέλφου, το κέντρο βάρους
/ ·ν

στη ΔΕΚΑΜ να μην είναι ο Βόλος^αλλά η Θεσσαλονίκη δεν θα συμφωνήσω.

Η συμφωνία η οποία έχει γίνει με τα Ηνωμένα 'Εθνη και τις υπόλοιπες χώρες

. ' ί  ΑΑείναι να είναι ο Βόλος το κέντρο και αυτό πιστεύω θα βοηθοί και την απο 

κέντρωση και τηχ/ανάπτυξη δραστηριοτήτων και^ε άλλες πόλεις εκτός από την !

Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.
/
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Γιάννης Μ Αλευράς) 0 κύριος Κοινοβουλευτικής Εκπρόσωπος της

Νέας Δημοκρατίας έχει το λόγο.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΝΕΛΑΟΠΟΥΛΟΣ. Κύριε Πρόεδρε, λυπούμαι διότι όσα είπε ο κύριος

Υπουργός της Εθνικής Οικονομίας σχετικά με τη βοήθεια του ΟΗΕ δεν είναι

ακριβή. Δεν είναι ακριβή άσχετα από το γεγονός του επιπέδου του εθνικού

μας εισοδήματος που δεν σχετίζεται με τηνπαροχή βοήθειας από τον ΟΗΕ
/

αλλά από άλλους Όργανισμούς. Ειδικότερα όμως όσον αφορά την περίπτιοση της

βοήθειας από τον ΟΗΕ ετέθη τοχζητημα από τον ΟΗΕ σε όλες τις χώρες αν θα

ήσανδιατεθειμένες για το 1987 να μη ζητησουν τεχνίτη βοήθεια ή άλλους

τρόπους παροχής προσφοράς από τον ΟΗΕ προκειμένου να ενισχυθούν οι υπανάπτ

κτες χώρες. Μόνον η Ελλάς και η Τσεχοσλοβακία απεδέχθησαν αυτό το γεγονός

'Ολες οι άλλες χώρες δεν το απεδεχθησαν και τελικά ανετράπει αυτή η απόφα

ση του ΟΗΕ. Κατάσυνέπεια όσα μας είπε προηγουμένως είναι ανακριβή

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Γιάννης ·Ν. Αλευράς) Ο κύριος Υπουργός θέλει να προσθέσει κάτι^

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ(Υπουργός Εθνικής Οικονομίας). 'Οχ ι κύριε Πρόεδρε

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Γιάννης Ν. Αλευράς) Ερωτάται λοιπόν'το Σώμα γίνεται δεκτό το
ϊ )

άρθρο 8^όπως αναφέρεται στην έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής^

ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ. Δεκτό, δεκτό

ΠΡΟΕΔΡΟΣ(Γιάννης Ν. Αλευράς) Επομένως το άρθρο 8 έγινε δ/ :τό όπως αναφέρε

ται στην έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροιιής.
Έποπτενων Σ«νογρ£?οΐ
ΣΑΡ. ΜΑΥΡΟΥΚΎ



ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ(Υπουργός Εθνικής Οικονομίας).Κύριε Πρόεδρε;

δεν συμφωνώ με την πρόταση του κ. Κανελλόπουλου να περιληφθούν και

μεταβατικές διατάξεις οι οποίες δεν έχουν πλέον αντικείμενο.

Ποιά η έννοια της κωδικοποίησης;Τότε θα έπρεπε να περιλάβουμε

όλες τις διατάξεις και αν ακόμα και σ'αυτές έχει εξαντληθεί η

εφαρμογή τους^γιατί ίσχυαν π.χ. ένα ορισμένο χρονικό διάστημα.

Η κωδικοποίηση θέλει να εκσυγχρονίσει την νομοθεσία και να την

παρουσιάσει στην συγκεκριμένη μορφή^όπως ισχύει σήμερα.Δεν έχει

σκοπό να δώσει την ιστορική εξέλιξη μιας νομοθεσίας γι'αυτό και

πιστεύω πως η διατύπωση της διατάξης είναι σωστή. 'Αλλωστε η

εξουσιοδότηση δίνεται μόνο ως προς την παράλειψη διατάξεων οι

οποίες λόγω αντικειμένου δεν ισχύουν πλέον.Δεν υπάρχει εξουσιοδότη·

ση για παράλειψη διατάξεων που ισχύουν.Αυτό είναι ανεπίτρεπτο.

Διατάξεις οι οποίες ισχύουν θα πρέπει να περιληφθούν.
✓

ΠΡΟΕΔΡΟΣΙΓιάννης_Ν.__Αλευράς)^ 0 κ. Κανελλόπουλος έχει το λόγο. 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ. Εγώ νομίζω ότι υπήρξα σαφής.Είπα πως 

πρέπει να περιληφθούν με την χρονική διάρκεια της ισχύος του£ 

για να είμαστε σε θέση να ελέγξουμε^αν πράγματι είναι μεταβατικές



ι γ

και σε ποιά κλίμακα είναι.

Κατά τα λοιπά η παρατήρηση του κ. Υπουργού ότι η κωδικοποίηση 
ι

γίνεται για τον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας είναι εσφαλμένη.

Η κωδικοποίηση δεν γίνεται για τον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας^ 

αλλά είναι για την συστηματοποίηση της νομοθεσίας.Το λέω γιατί 

εκσυγχρονισμός δεν σημαίνει ενδεχόμενα και κατάργηση ή τροποποίη 

ση διατάξεων. Η κωδικοποίηση δεν επιτρέπει αυτό. 

ΠΡ0ΕΔΡ0ΣΐΓιάνντ}£_Ν^_Αλευ9άςΚ 0 κ. Υπουργός έχει το λόγο. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ(Υπουργός Εθνικής Οικονομίας).Συμφωνώ με 

τον κ. Κανελλόπουλο γιατί η λέξη εκσυγχρονισμός ήταν λανθασμένη 

στη χρήση της.Η κωδικοποίηση γίνεται'για να δώσει την εικόνα της 

νομοθεσίας όπως ακριβώς ισχύει σήμερα.Συστηματοποίηση πιστεύω ότι 

είναι ο καλύτερος όρος.

ΠΡ0ΕΔΡ0Σ4Γιάνντ[ς_Ν^_Αλευράς)_. Κύριοι συνάδελφοι^γίνεται δεκτό 

το άρθρο 9 όπως περιλαμβάνεται στην έκθεση της Κοινοβουλευτικής 

Επιτροπής ;

ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ. Δεκτό, δεκτό.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ. Κατά πλειοψηφία.
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(* ) 1/1 Στεν/φος Α. Καλλι,γέρη (Δακτ/φος Ν. Γαλατά) 26.1.87

Ύ Τ
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ( Μιχαήλ Στεφανίδης): Δεν υπάρχει άλλος εγγεγραμμένος και το 

λόγο έχει ο κύριος Υπουργός Εθνικής Οικονομίας.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ ( Υπουργός Εθνικής Οικονομίας): Κύριοι συνάδελφοι

ενα ε^^ενητικο κέντρο ένας οργανισμός έχει το πλαίσιο λειτουργίας του
1 ι

που ανταποκρίνεται στις ανάγκες της εποχής που δημιουργήθηε. Οι ανάγκες 

αυτές αλλάζουν και ως εκ τούτου αλλάζει και σιγά-σιγά ο τρόπος λειτουρ 

γίας του και πρέπει να προσαρμοσθεί στις νέες ανάγκες.

και το ΚΕΠΕ πρέπει να προσαρμοσθεί σε άλλες λειτουργίες και άλλη αποστο 

λή.Πρέπει να προσαρμοσθε ί ςς ις ανάγκες τις σημερινής εποχής^αι γι’ 

αυτό χρειάζεται ένας νέος οργανισμός. Σ'αυτό συμφωνούμε όλοι. Όμως και ;

ισχύει για πάντα. Όα πρέπει και αυτός μετά από κάποιο χρόνο να προσαρ 1
)

μοσθεί σε νέες αναγκες. Και ακριβώς η διάταζη προβλέπει αυτή τη 

.δυνατότητα. Θέλει να δημιουργήσει την απαραίτητη ευκαιρία^ώστε χωρίς 

νομοθετικές ρυθμίσεις , με Π.Δ. να συμπληρώνεται ο Οργανισμός, να τρο 

ποποιείται σύμφωνα με την αποστολή του ΚΕΠΕ όπως διαμορφώνεται μελλοντικί

ο ηονπυι τ™.' ΚΕΠΕ όπως έχετε δεί και από την εισηγητική έκθε

ο νέος Οργανισμός μου θα γίνει δεν μπορεί να είναι Οργανισμός που θα

κά.

Κύριοι συνάδελφοι επι:σημανα ότι αυτό



αβεβαιότητας. Αβεβαιότητα δεν προκύπτει από τη διάταξη. Αβεβαιότητα

προκύπτει αν ένα ερευνητικό κέντρο δεν μπορεί να εκπληρώσει τις λειτον

γίες του, Αβεβαιότητα υπάρχει στο ΚΕΠΕ σήμερα διότι το ΚΕΠΕ όπως δομή
)  '

θηκε(δεν ικανοποιεί απόλυτα τις ανάγκες που έχει η πολιτεία από ένα

κέντρο οικονομικών ερευνών. Χρειάζεται και κάτι άλλο επιπρόσθετο, δεν
\

χρειάζονται ορισμένα πράγματα, χρειάζεται προσπάθεια προς άλλη κατεύ
π

θυνση. Η αβεβαιότητα δεν είναι συνέπεια του νόμου, η αβεβαιότητα 

είναι αποτέλεσμα σωστής ή όχι λειτουργίας.Και όταν η λειτουργία δεν 

είναι σωστή τότε θα υπάρχει αβεβαιότητα. Δεν δέχομαι λοιπόν την παρατη 

ρηση και πιστεύω ότι αν θέλουμε να λειτουργήσει σωστά ένας Οργανισμός

■η /
θα πρέπει να υπάρχει/δυνατότητα να προσαρμόζεται προς στις εξελίξεις.

Ρωτήθηκα από τους κυρίους συναδέλφους σχετικά μέ ένα υπόμνημα 

που υπέβαλε ο Σύλλογος.των Υπαλλήλων του ΚΕΠΕ. Το υπόμνημα αυτό σε 

άλλη μορφή είχε υποβληθεί και στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, είχε 

συζητηθεί, το είχαμε εκτιμήσει και τελικά μετά από εξέταση των δεδομέ 

νων φθάσαμε στο συμπέρασμα ότι η διαταξη όπως είναι σήμερα ανταποκρίνε
) '

καλύτερα στις επιδιώξεις να ανανεώσουμε το ΚΕΠΕ. Και πράγματι χρειάζε 

ται μια ανανέωση το ΚΕΠΕ.

Το ΚΕΠΕ όπως έχει σήμερα με τον Οργανισμό του 1 964^ Είναι ένας



ν '?
Οργανισμός ο οποίος λειτουργεί με βραδείς ρυθμούς^ δεν ανταποκρίνεται

το4
ικανοποιητικά στην κύρια αποστολή (χου είναι η σύνταξη προγραμμάτων

και η έρευνα- μελετη συγκεκριμένων θεμάτων τα οποία θέτει η πολιτεία
)

α/ζγια να λύσει τρέχοντα.! ζητήματα. Το ΚΕΠΕ δεν μελετά θεωρητικά
)

Ύ ® -αφηογμένα προβλήε^ιτα τα οποία δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα.

Το ΚΕΠΕ πρέπει. ελετά σε μεγάλο βαθμό προβλήματα , υπαρκτά τα οποία 

πρέπει να λυθούν· Σκοπός του είναι να δΦν|ι-’ λύσεις. Σκοπός του είναι

να δίνει λύσεις και να πρ’ογραμματ ί ζε ι̂ αλλά όχι^ όπως ανέφερε κάποιος

συνάδελφος^ να διαμορφώνει ρικονομική στρατηγική ή οικονομική πολι

τική.

(ΕΖ)
*
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'  ............................... ...  /
Γι'αυτό ακριβώς χρειάζεται και ένα άλλο όργανο, που είναι το

συμβούλιο οικονομικών εμπειρογνωμόνων, το οποίο γνωμοδοτεί στην κυβέρ- 

ση γιά τη διαμόρφωση οικονομικής στρατηγικής και πολιτικής. Οι δύο 

δουλειές δεν ταυτίζονται, είναι διαφορετικές και γι'αυτό και τα δύο 

όργανα έχουν αποστολή να πραγματοποιήσουν.
ι

Όσον αφορά τη διατύπωση του άρθρου ρωτήθηκα εάν πρόκειται να

καταργηθούν τα συνδικαλιστικά όργανα του ΚΕΠΕ. Τα συνδικαλιστικά
%

όργανα του ΚΕΠΕ δεν συμπεριλαμβάνονταί βεβαίως μέσα στον οργανισμό 

του ΚΕΠΕ. Οι τροποποιήσεις αφορούν τα συλλογικά όργανα^όπως για παρά

δειγμα είναι το διοικητικό συμβούλιο, το επιστημονικό συμβούλιο, τα 

οποία προβλέπονται στον οργανισμό χαι μπορεί να παρουσιαστεί η ανάγκη 

πρέπει να εξετασθεί εάν πρέπει να υπάρχουν επιπρόσθετα όργανα. Παρα

δείγματος χάριν μπορεί να χρειασθεί κάποιο επιπρόσθετο όργανο για τη 

σύνταξη του δετούς ή για την παρακολούθηση των αναπτυξιακών εργασιών, 

των αναπτυξιακών μελετών, τις οποίες πραγματοποιεί το ΚΕΠΕ στην περι

φέρεια.

Όσον αφορά το υπόμνημα των υπαλλήλων δεν συμφωνώ, όπως ανέφερα 

γιατί πιστεύω ότι πρέπει η διοίκηση να έχει την ευελιξία να διαμορφώ

νει τον ορΎανισμό σύμφωνα με τις ανάγκες. Δεν συμφωνώ επίσης με την 

άποψη ότι πρέπει να ενοποιηθούν οι θέσεις και να καταργηθούν οι θέσει 

των ερευνητών Α οι οποίες υπάρχουν. Χρειάζεται το ΚΕΠΕ επιστημονικ
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ζί

προσωπικό υψηλού επιπέδου. Η ενοποίηση των θέσεων δεν θα παρέχει πλέο\ 

τη δυνατότητα για κατάληψη αυτών των κενών θέσεων ερευνητών Α' Η 

ενοποίηση των θέσεων θα οδηγήσει δηλαδή στην υποβάθμιση, ας χρησιμο

ποιήσω αυτόν τον όρο, των δυνατοτήτων πρόσληψης επιστημονικού προσωπι

κού από το ΚΕΠΕ.

Αναφέρθηκαν πολλ(όί συνάδελφος στο θέμα των διορισμών ότι γίνονται
ι
I

νέοι διορισμοί. Κάθε οργανισμός και η δημόσια διοίκηση όταν αποκτά νέε 

λειτουργίες ή νέους τρόπους δουλειάς χρειάζεται ίσως και νέο προσωπικέ 

Εάν δεν έχει ένας οργανισμός ηλεκτρονικούς υπολογιστές, δεν έχει βέβαι 

και το προσωπικό το οποίο χρειάζεται για να λειτουργήσει ένας ηλεκτρο

νικός υπολογιστής, όταν τον αγοράσει. Αφού αγοράσει έναν ηλεκτρονικό 

υπολογιστή θα χρειασθεί προσωπικό. Δεν μπορούμε,λοιπόν, να αρνούμαστε 

αφηρημένα και γενικά την ανάγκη οποιοσδήποτε πρόσληψης προσωπικού,, 

{ενική και αφηρημένη άρνηση της ανάγκης πρόσληψης προσωπικού σημαίνει 

ότι αρνούμαστε στη δημόσια διοίκηση τη δυνατότητα να επιτελεί νέες 

λειτουργίες. Σωστά προβλέπεται η δημιουργία νέων θέσεων, διότι είναι 

σωστό το ΚΕΠΕ να έχει νέο μέσα στη διάθεσή Του^να έχει προσωπικό το 

οποίο να μπορεί να ανταποκριθεί σε νέες λειτουργίες.

Λέ χθηκαν πολλά περί κομμάτικοποιήσεως, ότι δεν υπάρχει αξιοκρατ ίο 

ιεραρχία. Νομίζω αυτά εντάσσονται στη συνηθισμένη επιχειρηματολογία τι

αξιωματικής αντιπολίτευσης, η οποία παντού βλέπει κομματικοποίηση, πα·
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ντού βλέπει ότι δεν υπάρχει αξιοκρατία. Θα έπρεπε να πει πολύ συγκεκρι

μένα και ας καταθέσει μία ερώτηση ή επερώτηση για το ΚΕΓΊΕ, γιατί το 

ΚΕΠΕ δεν λειτουργεί σύμφωνα με αξιοκρατικά κριτήρια, γιατί εκεί δεν 

τηρείται η ιεραρχία, τι θα έπρεπε να γίνει και δε γίνεται. Εγώ πιστεύω 

ότι το ΚΕΠΕ έχει πρόβλημα. Το πρόβλημα αυτό προκύπτει από τον πεπαλαιω

μένο οργανισμό. Το πρόβλημα αυτό προκύπτει από ασάφειες γύρω από την ατ

στολή του και δεν προκύπτει από αυτά τα οποία αναφέρουν ol κ. συνάδελ-
\

φοι. Δηλαδή προσωπικά κριτήρια κατά τη διοίκηση του οργανισμού. Εμείς 

ακριβώς και με το νέο οργανισμό και με .τη δουλειά την οποία κάνουμε 

τώρα^θα προσπαθήσουμε να δώσουμε στο ΚΕΠΕ μία ξεκάθαρη αποστολή και 

να περιορίσουμε το εύρος των εργασιών του και να εντείνουμε την προσπά

θεια προς ορισμένη κατεύθυνση/ δηλαδή προς την κατεύθυνση του προγραμ

ματισμού και όπως ανέφερα πριν^των μελετών, οι οποίες θα εξυπηρετούν 

την πολιτεία.

( σ )
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X ?(Συνέχεια κυρίου Σημίτη)

Λέχθηκε απο ορισμένους συναδέλφους γιατί και πάλι υπάρχει η αναωορ< 

κατά παρέκκλιση ορισμένων διατάξεων, Λ/αάρχει αυτή η αναφοράςδιότι

οι ρυθμίσεις οι οποίες ισχύουν στη δημόσια διοίκηση γενικά δεν
/

/
μπορούν να εφαρμοστούν σε ένα ερευνητικό κέντρο. Σε ένα ερευνητικό

I
κέντρο πρέπει να /έχεις την ευχέρεια και να δώσεις πολύ μεγαλύτερη

εκπαιδευτική άδεια και να συμφωνήσεις^,ότι για παράδειγμα ένας

ορισμένος χρόνος που χρειάζεται ο ερευνητής μπορεί να τον έχει

χωρίς αποδοχές. Σε ένα ερευνητικό κέντρο όταν θέλεις να προωθήσεις

/
κάποιον προς την έρευνα χρειάζεται ευεληξια των ρυθμίσεων, ώστε να

προσαρμοστεί η ρύθμιση την οποία θα κάνεις με τον ενδιαφερόμενο,

/στην έρευνα την οποία επιδιώκεις. Αναφέρω ενδεικτικά ότι και στην 

εισηγητική έκθεση λέγεται για παράδε ιγμα̂ , οι κανόνες που ισχύουν 

για την υπόλοιπή δημόσια διοίκηση δεν προβλέπουν παρά χορήγηση 

αδείας άνευ αποδοχών για 15 μέρες^πράγμα που μπορεί να σημαίνει 

ενα εμπόδιο.
Κατά τα άλλα είμαι σύμφωνος με την πρόταση του κ. Κανελλόπουλου

\/ αναφέρουμε τη διδασκαλία και επίσης σύμφωνος με την πρόταση του
ο Μ

κ. Σουφλιά^ νομίζωΥ^εΓι άδειες αυτέ να μπορούν να χορηγούνται 

στους υπαλλήλους που έχουν συμπληρώσει στρ ΚΕΠΕ τουλάχιστον



ζ Η
δύο έτη όπως αναφέρει ο σύλλογος. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, θέλω

και πάλι να τονίσω^όπως τόνισαν και οι συνάδελωοι^ότι το ΚΕΠΕ είναι

ί ,Ηένας πολύ σημαντικός ορ^ανισμός^ο οποίος μπορεί να ¡»©τελέσειπολύ

σημαντική αποστολή· και χρειάζεται να τοι|δώσουμε μια νέα πνοή. Το

άρθρο αυτό επιτρέπει πράγματι να του δώσουμε νέα πνοή·^*·*
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ : Κύριε Πρόεδρε/παρακαλώ το λογο. 
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μιχαήλ Στεφανίδης): Ο κ. Κανελλόπουλος έχει το λόγο

ως κοινοβουλευτικόςεεκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας.



2/1 Στεν/φος Σ.Καλκαντέρα____________________________Δακτ/φος Σ.Νασίου 26-1-1987

ΠΡΟΕΔΡΕΥΑΝ(Μιχαήλ Στεψανίδης). Δεν υπάρχει άλλος εγγεγραμμένος.

0 κ. Υπουργός έχει το λόγο.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ(Υπουργός Εθνικής Οικονομίας). Δεν έχω τίποτε^ 

κύριε Πρόεδρε.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΑΝ(Μιχαήλ Στεψανίδης). Κηρύσσεται περαιωμένη η συζήτηση

επί του άρθρου 11. Και ερωτάται η Βουλή αν γίνεται δεκτό το άρθρο
/  ν

όπως είναι διατυπωμένο στο κείμενο της εκθέσεως της Κοινοβουλευτικής 

Επιτροπήςκαι με την τροποποίηση που έκανε ο κ. Υπουργός^όπου το 

έτος γίνεται διετία.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Υπουργός Εθνικής Οικονομίας). Υπάρχει και η

άλλη τροποποίηση^κύρ ιε Πρόεδρε, όπου'προστίθεται η λέζη "ή διδα

σκαλίας". Δηλαδή^εκεί που λέγει;"Το κέντρο προγραμματισμού και 

οικονομικών ερευνών (ΚΕΠΕ) μπορεί να χορηγεί κατά παρέκκλιση από 

τιαισχύουσες διατάζεις και με την επιψύλαζη των επόμενων εδαφίων

στο προσωπικό του εκπαιδευτικές ή ερευνητικές άδειες με ή χωρίς
/ ν

αποδοχές για την πραγματοποίηση μεταπτυχιακών σπουδών ή ερευνών" 

-εκεί προστίθεται- "ή διδασκαλίας στο εσωτερικό ή εζωτερικό...". 

ΣΤΡΑΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΗΣ.Βάλτε καλύτερρ "διδασκαλία πριν τη μετεκπαίδευση"

Είναι σπουδαιότερο.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΑΝ(Μιχαήλ Στεψανίδης). Κύριε συνάδελφε, εδώ γίνεται μια



ΠΡΟΕΔΡΕΥΑΝ(Μιχαήλ Στεφανίδης ): 0 κ. Υπουργός έχει το λόγο.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ(Υπουργός Εθνικής Οικονομίας): Κύριε Πρόεδρ^ το

ερώτημα είναι τελείως άσχετο με το νομοσχέδιο και γ'αυτό δεν θα υπει-

σέλθω.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ(Μιχαήλ Στεφανίδης): Ο κ. Παυλίδης έχει το λόγο.

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ: Παραιτούμαι^ κύριε Πρόεδρε.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΑΝ(Μιχαήλ ΣτεφανίδηςΟ: Ο κ. Κανελλόπουλος^ ως Κοινοβουλευτικός ! 

εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας^έχει το λόγο.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, υπήρξα πολύ σαφής. Μιλώντας για

το άρθρο 12, είπα ότι συμφωνούμε.

Έθεσα ένα ερώτημα το οποίο συνδέεται με τις επιδοτήσεις. Ετόνι-
/

σα όμως ότι βεβαίως δεν σχετίζεται άμεσα. Δεν εμποδίζει τίποτε τον / /

Υπουργό να δώσει μία απάντηση αν εκείνα τα οποία είπε είναι πράγματι
1 > /

αληθινά και ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.-

Το να μην απαντάς σε ένα ερώτημα στη Βουλή, επειδή δήθεν το ερώ

τημα αυτό δεν σχετίζεται άμεσα με το υπό κρίση άρθρο, δεν νομίζω ότι

είναι συμπεριφορά κοινοβουλευτική.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ(Μιχαήλ Στεφανίδης): Κατ'αρχήν^ από πλευράς Πρόεδρείου^γίνετα

ται η παρατήρηση ότι ο κ. Υπουργός κάθε φορά
/

που ευρίσκεται εδώ
/

|3
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στην Αίθουσα, όταν ερωτάται για διάφορα θέματα , ο ίδιος κρίνει

αν πρέπει να απαντήσει ή όχι. Όμως έδωσε την διευκρίνιση ο κ. Υπουργός
/

προ ολίγου ότι το ερώτημα είναι άσχετο με το άρθρο,
-Ρ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, κρίνει ο κ. Υπουργός αλλά κρί

νουμε και εμείς.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (. Μιχαήλ Στεφανίδης): Και οι κρίνοντες κρίνονται.

Νομίζω ότι ο κ. Υπουργός έδωσε την απάντηση την πρέπουσα.

Δεν υπάρχει άλλος εγγεγραμμένος επί του άρθρου 12.

Κύριε Υπουργέ^ έχετε να προσθέσετε τίποτε.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ(Υπουργός Εθνικής Οικονομίας): Όχι κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ(Μιχαήλ Στεφανίδης): Κηρύσσεται' περαιωμένη η συζήτηση επί του 

άρθρου 12,

Ερωτάται. το Σώμα: Γίνεται δεκτό το άρθροΊ2, όπως είναι διατυ- Γ

πωμένο στην έκθεση της Κοινοβουλευτικής επιτpoπήςJ

ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό ,δεκτό,

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία^κύριε Πρόεδρε.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ(Μιχαήλ Στεφανίδης): Συνεπώς το άρθρο 12 έ^ινε δεκτό, όπως

είναι διατυπωμένο στην έκθεση της Κοινοβουλευτικής επιτροπής , κατά

πλειοψηφία,

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΦΛΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε ...,,(δεν ακούγεται)
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μιχαήλ Στεφανίδης) . Δεν υπάρχει άλλος εγγεγραμμένος 

επί του άρθρου 13. Ο κύριος Υπουργός θέλει να προσθέσει τίποτες 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ(Υπουργός Εθνικής Οικονομίας). Κύριε Πρόεδρε,---

. κύριοι συνάδελφοι^θα προσπαθήσω να απαντήσω σε ^νι/τήσεις οι οποίες

)
τέθηκαν. Θα ήθελα^όμως^να παρατηρήσω το εξής. Εδώ συζητάμε

συγκεκριμένες ρυθμίσεις που προβλέπει το νομοσχέδιο. Δεν συζητάμε 

τη δραστηριότητα διαφόρων οργανισμών τους οποίους αφορά το νομοσχέ

διο. Γι'αυτό^δεν είμαι σε θέση να δώσω πληροφορίες για το ένα ή το 

άλλο θέμα το οποίο ερωτούν οι κύριοι συνάδελφοι. Ευχαρίστως ^α ρωτή- 

~-σουν και να τους δώσουμε όλα τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν σε σχέση 

με τα θέματα αυτά.

Η ΕΛΕΒΜΕ ιδρύθηκε το Δεκέμβριο του 1935 ̂ όπως παρατήρησε ο

κύριος Στρατήγης^από 4 τράπεζες, την Εθνική Τράπεζα^την ΕΤΒΑ , την

Κτηματική Τράπεζα και την ΕΤΕΒΑ. Σκοπός της ΕΛΕΒΜΕ^σύμφωνα με το

καταστατικό της^ήταν η ¡ίρ^ση μαζί με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα

επιχειρήσεων^οι οποίες θα αποσκοπούσαν στη/πραγματοποίηση επενδύσεων

για την αξιοποίηση και τη βιομηχανική επεξεργασία του ορυκτού και

1μεταλλευτικού πλουτου της Χώρας. Επίσης^η εταιρεία επεδίωκε την

ανάπτυξη της χημικής και πετροχημικής βιομηχανίας και άλλων βιομηχα
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γτ
I

νικών μονάδων^οι οποίες θα ήσαν ιδιαίτερες σημασίας για την εθνική 

οικονομία.

ι

προγραμμάτων^τη διενέργεια ερευνών για τους κλάδους που ανέφερα

πιο πάνω; σε συνεργασία με άλλους κρατικούς φορείς και άλλες επιχειρή

σεις.

Όπως φαίνεται απέΑο σκοπό τον οποίο περιέγραφα/η ΕΛΕΒΜΕ -το 

τόνισε άλλωστε ο κύριος Στρατήγης- είχε αποστολή να επέμβει εκεί 

που δεν θα εδραστηριοποιείτο η ιδιωτική πρωτοβουλία και να αξιοποι-

t h U  -  -  ____ήσει τις δυνατότητες τις οποίες θα /παρείχε η Πολιτεία και'οι άλλες 

τράπεζες του δημοσίου^για τηνπραγματοποίηση επενδύσεων.

Η τύχη του πετροχημικούς σας είναι γ"νωστή. Η επένδυση αυτή 

δεν πρόκειται να πραγματοποιηθεί^όπως αρχικά είχε προβλεφθεί.

Εν τω μεταξύ ; στις 16.12.85 το μετοχικό κεφάλαιο της ΕΛΕΒΜΕ αυξή

θηκε κατά ποσό 350 εκατ. περίπου. Η αύξηση αυτή καλύφθηκε εξ*ολοκλή

ρου από το ελλληνικό δημόσιο^ μέσω του προγράμμ__ατος δημοσίων επεν-
u V t o o i —  _ 
τ r — Τδύσεων. & δε μέχρι τότε(τράπεζες^παραιτήθηκαν από το παρεχόμενο 

από το καταστατικό δικαίωμα προτιμήσεώς τους. Συμμετέχει τώρα η 

Εθνική Τράπεζα, κατά 33,5%. Η ΕΤΒΑ κατά 33,5% . Η Κτηματική Τράπεζα 

κατά 18%. Το ελληνικό δημόσιο κατά 10,5%,Wai η ΕΤΕΒΑ κατά 4,5%.

Πέρα απ'αυτό^η εταιρεία είχε σκοπό την κατάρτιση μελετώ¿\j< α
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η
Το ελληνικό δημόσιο συμμετέχει ήδη στο κεφάλαιο της εταίρε ίας. ̂ /αι

επειδή η εταιρεία πρόκειται να συνεχίσει κβττ να πραγματοποιεί έρευνες 

και να πραγματοποιεί επενδύσεις)είναι επιβεβλημένο να υπάρξει μια

μέσω του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων. Η διάταξη αυτή , όπως είπε 

ο κύριος Σουφλιάς , δεν ρυθμίζει το θέμα της αυξήσεως του κεφαλαίου.

κεφαλαίου^αν και όταν θα αποφασιστεί, θα αποφασιστεί από το αρμόδια

όρ γανα. Θα πρέπει να υπάρχει.τότε,όταν αποφασιστεί η δυνατότητα στο
' »

δημόσιο να συμμετέχει σ'αυτή την αύξηση του κεφαλαίου.

Η Κυβέρνηση πιστεύει ότι η ΕΛΕΒΜΕ μπορεί να διαδραματίσει 

σημαντικό ρόλο στη μεταλλευτική και μεταλλουργική δραστηριότητα της 

Χώρας και να αποτελέσει το συντονιστικό όργανο των μεταλλευτικών και

/εξ

αύξηση του κεφαλαίου. Η αύξηση του

μεταλλουργικών επιχειρήσεων του ευρύτερου δημόσιου τομέα.
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Το κύριο έργο της ΕΛΕΒΜΕ αυτή τη στιγμής είναι τα ελληνικά σιδηρο- 

κρά ματα, /πάρχει όμως και μια σειρά από άλλες επενδύσεις^οι οποί

ες βρίσκονται / όπως είπα, υπό εξέλιξη. Με σχετική ερώτηση μπορώ 

ν'απαντήσω, να σας δώσω πρόθυμα τα στοιχεία^πού βρίσκεται η κάθε 

επένδυση, ποιές ακριβώς είναι, ποιά χρήματα έχουν επενδυθεί.

Θέλω ν'αναφέρω; επίσης, ότι πέρα από τις προσπάθειες αυτές, 

η ΕΛΕΒΜΕ έχει συμμετάσχει στη μελέτη της οργανωτικής αναδιάρθρωσης 

και στην επίλυση προβλημάτων των μεταλλευτικών και μετα^1} ουργικών 

επιχειρήσεων, που—έχουν υπαχθεί στον Ν. 1 386^σε συνεργασία με τον 

Οργανισμό Ανασυγκρότησης Επιχειρήσεων.

. Τα επενδυτικά προγράμματα τα οποία μελετά και προωθεί, " 

θα συμβάλλουν στην επέκταση και τον εκσυγχρονισμό της βιομηχανικής 

υποδομής της χώρας, θα στηρίξουν τη βιομηχανική ανάπτυξη και άλλων 

τομέων και κλάδων της οικονομίας και θα επεκταθούν/βέβαια,σε το

μείς, όπως αρχικά αναφέρθηκε, που δεν είναι δυνατή η κινητοποίηση 

του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας. Είναι σημαντικό να δώσουμε 

αυτή τη δυνατότητα στην ΕΛΕΒΜΕ και γι'αυτό παρακαλώ για την υπερ

ψήφιση αυτού του άρθρο^^

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ(Μιχαήλ Στεφανίδης). 0 κύριος Κανελλόπουλος, ως Κοινο
βουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, έχει το λόγο.



γεται^αι με το γεγονός ότι. υπήρξε διαμαρτυρία κάποιων κατοίκων 

ενός χωριού στις εκβολές του Αχελώου.

ήταν η Αλούμινα. Και εδώ επελέγη ένα σχέδιο Ουγγρικό, αν δεν κάνω 

λάθος, το οποίο φαίνεται ότι δεν ήταν σύγχρονο σχέδιο. Οι υπόλοι

πες εταιρείεςπου επρόκειτο να μετάσχουν, δεν δέχθηκαν να μετάσχουν. 

Δηλαδή το τράστ του αλουμινίου στο εξωτερικό, από το οποίο ουσια

στικά εξαρτάται η λειτουργία αυτών των βιομηχανιών, δεν.δέχθηκε 

τη συμμετοχή. Το αποτέλεσμα είναι ότι ουσιαστικά δεν υπάρχει πλέον 

ούτε η εταιρεία βιομηχανίας του αλουμινίου. Επρόκειτο να γίνει 

μία μονάδα, αν δεν κάνω λάθος, παραγωγής περίπου 600.000 τόννων.

ΚΩΝΣΤΑΝΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ(Υπ.Εθν.Οικονομίας). Για το εργοστάσιο της 

αλουμίνας μιλάτε;

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ. Μάλιστα, για την Αλούμινα.

Το δεύτερο έργο που επρόκειτο να γίνει και είχε ανατεθεί

σ^ην ΕΛΕΒΜΕ, ως εταίρεία^τρόπον τινά^προωθήσεως των επενδύσεων

Ουσιαστικά τώρα, από τις μελέτες που γίνονται, φαίνεται

ότι και το κεφαλαιακό κόστος και το λειτουργικό κόστος είναι πά

ρα πολύ υψηλά και η τεχνολογία που

επελέγη δεν φαίνεται να είναι η κατάλληλη.

Και εκείνο που έχει ιδιαίτερη σημασία, είναι ότι οι συνο-



Ύ Γ
άρθρο να την καλύψει;

¿λ  Α ο  ο

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Υπουργός. Εθνικής Οικονομίας) .Υπήρχε £

^ _λ .· ,̂ ί·.για εκείνη τη περίπτωση τότε.Τώρα υπάρχει μια γ̂ ,νικό- 

τερη ρύθμιση^για να μας επιτρέψει και μελλοντικά να υπάρχουν ανάλο

γες .

ΣΤΡΑΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΗΣ. Τότε γιατί δεν κάνετε ^(%χιαρά ανοίγετί

την πόρτά “τη ς κρατικοποιήσεως}

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μιχαήλ Στεφανίδης) . Μη προχωρήσετε στη συζήτηση^

4

να ακούγεται ο Πρόεδρος.

Κηρύσσεται περαιωμένη η συζήτηση επι του άρθρου 13.

Ερωτάται η Βουλή: Γίνεται δεκτό το άρθρο 13 όπως είναι διατυπω

μένο στην έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής;

ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ. Δεκτό, δεκτό.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ. Κατά πλειοψηφία^κύριε Πρόεδρε.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ(Μιχαήλ Στεφανίδης).Συνεπώς^το άρθρο 13 } έγινε δεκτό

κατά πλειοψηφία. --- —

Εισερχόμαστε στη συζήτηση του άρθρου 14.

0 κ. Αναστασάκος έχει το λόγο.
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Υπουργός Εθνικής Οικονομίας). Κύριε Πρόεδρε, 

θέλω να επισημάνω όχι η τροπολογία αυτή αφορά το άρθρο 1̂ , το έχω 

ήδη δηλώσει και υποκαθιστά την ρύθμιση τόυ άρθρου 19.* Δηλαδή η σειρά 

συζητήσεώς της είναι η σειρά του άρθρου 19.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σαλαμαλίκης). 0 κύριος Κανελλόπουλος έχει το 

λόγο.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ. Η απάντηση είναι ότι κατ'αρχήν δεν αφορά το

άρθρο 19 ή αφορά καί το άρθρο 19. Αφορά το πρώτο άρθρο καί θα έπρεπε
« , ” ■

να συζητηθεί, εάν ετηρέίτο αυτό που λέει ο κ. Υπουργός, στο πρώτο 

άρθρο, όπου καί μνημονεύεται ρητώς η τροποποίηση του Ν. 1956. Εκεί 

καθορίζεται ο δημόσιος τομέας γενικά. Όμως, νομίζω ότι αν ο κ. Υπουρ

γός θέλει να το συσχετίσει με το άρθρο 19, ας προχωρήσουμε σε όλα τα 

άρθρα και να αναβάλουμε το άρθρο 19, για να το συσχετίσουμε συζητώντας 

το με την τροπολογία. ϊ

Όταν Ο Πρόεδρος του Κόμματός μας υποβάλει την παράκληση να συ- 

ζητηθεί η τροπολογία την Τετάρτη για να είναι παρών, νομίζω 'ότι 

δεν θα ήταν κοινοβουλευτικά ευπρεπές να αρνηθούμε αυτό το αίτημα. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σαλαμαλίκης). Είναι κάπως νωρίς ακόμα. Ας 

προχωρήσουμε σε μερικά άρθρα που έχουμε μπροστά μας και θα δούμε.

Ο κύριος Αναστασάκος έχει το λόγο.
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Μια παρατήρηση που είχα κάνει4κύριε Υπουργέ, στην Κοινοβουλευτική 

“ Επιτροπή δεν την βλέπω στην ανατύπωση του σχεδίου Νόμου, θα ήθελα να σ 

τη θυμίσω. Αφορά τη διατύπωση του β'εδαφίου του άρθρου.7Ετσι όπως είνα 

διατυπωμένο και_Χέει "κάθε δανειστής που έχει έννομο συμφέρον δικαιούτ 

να ζητησει^με τη διαδικασία του άρθρου 961,τη διενέργεια του πλίΐστ^ρια 

σμού σε άλλο ξένο νόμισμα "αυτό σημαίνει ότι κάθε άλλος δανειστής είνα 

οι δανειστές πλην του επισπεύδοντος^ο οποίος έχει καθορίσει στο εδάφιο 

1 το νόμισμα.

Μετά συνεχίζει ότι "και τη διενέργεια του πλ£ΐστ^ριασμού/ η αν η 

κατακύρωση ματαιώθηκανίτουλάχιστον μια φορά^επειδή δεν παρουσιάστηκαν 

πλειοδότες και σε δραχμές" αυτό σημαίνει ότι και ο επισπεύδων έχει συμ 

φερον να το ζητησει σε δραχμές και συνεπώς έτσι ¿πως είναι διατυπωμένο

το άρθρο είναι δυνατόν να δημιουργέίται η εντύπωση ότι ο επισπεύδων δε

έχει το δικαίωμα να ζητησει τον πληστηριασμό σε δραχμές.

‘ίσως παραβιάζω ανοικτές θύρες^αλλά σας το θυμίζω/γιατί είχατε πρ

θέση να το διορθώσετε.

Με συγχωρείτε για τη μακρυγορία μου.

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

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ(Υπ. Εθν. Οικονομίας): Κύριε Πρόεδρε,, συμφωνώ με το 

κ. Στρατηγη να προσθέσουμε στο εδάφιο 2 "κάθε δανειστής που έχει έννομ 

συμφέρον,συμπεριλαμβανομένου και του επισπεύδοντος^δικαιούται να ζητηο
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και. λοιπά "

ΣΤΡΑΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΗΣ: Κύριε Υπουργέ^ ο ετιισπεύδων δεν έχει δικαίωμα να ζηττ 

σει σε άλλο νόμισμα.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ(Υτι. Εθν. Οικονομίας): Εσείς πώς θέλετε τη διατύπαχ 

ΣΤΡΑΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΗΣ: Να μπει "η εάν η κατακύρωση ματαιώθηκε τουλάχιστον

μιά φορά^επειδή δεν παρουσιάστηκαν πλειοδότες^καισε δραχμές καιεκεί να
|( σε αυτή την περίπτωση ) 

προστεθεί και(από τον επισπεύδοντα".

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ(Υπ. Εθν. Οικονομίας): Μάλιστα:"και σε αυτή την πεί 

πτώση από τον επισπεύδοντα". Να μπει στο τέλος του εδαφίου .

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ(Παναγιώτης Σαλαμαλίκης): 0 κ. Παυλίδης . Απών διαγράφεται.

0 κ. Παλαιοκρασάς απών διαγράφεται

Κηρύσσεται περαιωμένη η συζητηση επί του άρθρου 15 και ερωτάται 

αν γίνεται δεκτό από τη Βουλής όπως τροποΟπίηθηκε από τον κ Υπουργό. 

ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλϋίτα,μάλιστα.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ι̂ αναγ ιώτης Σαλαμαλίκης): Το άρθρο 15 έγινε δεκτό.

Επί του άρθρου 16.ο κ. Αναστασάκος έχει το λόγο.ι ·
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θέμα; Επειδή είναι καθαρά νομικό ζήτημα οι εισφορές των συναδέλφων 

είναι χρήσιμες. Ορίστε, κύριε Σαρλή^έχετε το λόγο.

ΠΑΥΛΟΣ ΣΑΡΛΗΣ. Θα ήθελα να πω στον κύριο Υπουργό ότι συμφωνώ μ'αυτή 

την πρόταση του συναδέλφου κυρίου Στρατήγη. Και στην πρώτη παράγραφο 

που λέει "καθώς και σε περίπτωση παραχώρησης από τη ΔΕΗ" , να προ

στεθεί "στο δήμοσιο" για να μη υπάρζει αμφισβήτηση ότι μπορεί να
\

υπάρχουν και παραχωρήσεις από τη ΔΕΗ απευθείας σε άλλα πρόσωπα
ι

πλην του δημοσίου,όπως είναι οι δήμοι και οι κοινότητες.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ(Παναγιώτης Σαλαμαλίκης). Τελείωσαν οι εγγεγραμμένοι 

ομ ι λη τ έ ς.

Κύριε Υπουργέ, έχετε καμιά παρατήρηση;

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ(Υπουργός Εθνικής Οικονομίας). Κύριε Πρόεδρε 

και κύριοι συνάδελφοι, η ρύθμιση η οποία προβλέπεται στο άρθρο 

αυτό όπως επισημάνατε παρουσιάζει προβλήματα.

Από τη μια μεριά είναι σωστό εφόσον γίνονται παραχωρήσεις και 

οι παραχωρήσεις αυτές έγιναν μετά από έργα της ΔΕΗ και του δημοσίου, 

η ΔΕΗ και το δημόσιο να έχουν κάποια ευθύνη για την μη πραγματο

ποίηση ή την μη ύπαρζη κατολισθήσεων , πλημμυρών, να έχουν δηλαδή

κάποια ευθύνη ότι δεν θα γίνουν ατυχήματα.



Από την άλλη μέρια π ΔΕΗ και το δημόσιο δεν προβαίνουν σε παρα

χωρήσεις γιατί η ευθύνη αυτή είναι ανασχετικός παράγοντας που 

μπορεί να τις υποχρεώσει σε αποζημιώσεις και έτσι μένουν εκτάσεις 

ανεκμετάλλευτες._

Υπάρχει και ένα πρόσθετο στοιχείο. Η ΔΕΗ σύμφωνα με τους

κανονισμούς λειτουργίας της και το δημόσιο σύμφωνα με τις γενικές 

διατάζεις έχουν πάντα υποχρέωση να προβαίνουν σε έργα που δεν 

προκαλούν κινδύνους ή ζημίες.

(2ΑΚ)
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γί
Η ευθύνη αυτή δεν αίρεται ή δεν περιορίζεται με τη διάταξη αυτή. Δεν

αίρεται ή δεν περιορίζεται η ευθύνη όλων των υποχρέων της ΔΕΗ ή του 

Δημοσίου οι οποίοι πρέπει να εκτελέσουν ένα έργο κατά τέτοιο τρόπο
ι '

ώστε να μή προκληθεί κίνδυνος και ζημιά σε πρόσωπα και πράγματα.

Η διάταξη αυτή περιορίζει την ευθύνη ως προς την αστική ευθύνη και 

ως προς ποινικές ευθύνες από τη ζημιάς όχι από τη μή εκτέλεση της υπο

χρέωσης^ που είχαν οι υπεύθυνοι, ούτως ώστε να μπει η διαδικασία -αξιο

ποίησης μπροστά. Και αυτό με το σκεπτικός ότι το δημόσιο εδώ λέει^
»

. η ΔΕΗ ' παραχωρώ την έκταση , έχω κάνει το κατά δύναμη, ήταν
;  <

σύμφωνα με τους κανονισμούς για να είναι η έκταση αυτή ασφαλής, αλλά 

πρέπει να ξέρετε ότι μία έκταση η οποία βρίσκεται σε μία τέτοια τιέριο 

χή παρουσιάζει προβλήματα, εμείς δεν είμαστε διατεθειμένοι να αναλά-

Iβουμε τους κινδύνους. Τους κινδύνους^ εφόσοΛ^θέλετε να αξιοποιήσετε τις 

εκτάσεις^πρέπει να αναλάβετε σεις.

Η Κυβέρνηση προχώρησε στη θέσπιση αυτής της διάταξης^ διότι 

οι εκτάσεις όπως ανάφερε και ο εισηγητής της πλειοψηφίας παραμένουν"

ανεκμετάλλευτες επειδή δεν μπο-ρεί να βρεθεί συμφωνία σ'αυτό το σημείο,
)

Η ΔΕΗ ζητά κάτι από το Δημόσιο, ή το Δημόσιο ζητά κάτι

ιι ενδιαφερόμενοι δε^Ινωρίζουν και δεν προχωρούν στην . αξιοποίη

σή του^ ·
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Λύεται με αυτό τον τρόπο το θέμα, περιορίζεται η ευθύνη.

I
η ο ικ ΊΚ 'Ί

Ταυτόχρονα όμως θέλω να τονίσω, η (ευθύνη για την σωστή εκτέλεση των

έργων, την οποία έχουν οι υπάλληλοι της ΔΕΗ, η αστική ευ

θύνη η οποία υπάρχει, απέναντι στον οργανισμό ή στο Δημόσιο των υπαλ

ί .  ο  11
λήλων παραμένει . Είναι υπόχρεοι να εκτελούν σωστά τα έργα! ^ να

\

την εν ^ένει λειτουργία των πραγμάτων κατά τέτοιο τρόάο ώστε

να μή προκαλούνται ζημίες. Δηλαδή με το άρθρο αυτό δεν αίρονται οι
)  /

οποιοιδήποτε περιορισμοί, υπάρχουν ακόμα περιορισμοί πολύ σοβαροί,

υπάρχουν περιορισμοί οι οποίοι υποχρεώνουν στο να προσέχουν οι αρμό
/

διοι τη σωστή εκτέλεση των έργων,

Με την πρόταση του κ. Στρατήγη είμαι σύμφωνος. Δηλαδή πριν
Ν * 1 * „

-ΤΟ υ Λ Ο \ ο α ΐ Ο
// - ΐ \από το φέρουν να υπάρζει τελεία και να φύγει &***4-τ Η έννοια είναι

η ίδια δεν αλλάζει,
)

Επίσης είμαι σύμφωνος και με την πρόταση που έκανε ο κ. Αναστά

κος να υπάρζει στο άρθρο 16^αυτό που υπάρχει σήμερα στο

κείμενο.να είναι η παρ, 1. και ως παρ. 2 να προστεθεί η τροπολογ 

του, τόσο μάλλον που και οι αγορητές της Νέας Δημοκρατίας συμφωνούν

με την τροπολογία αυτή.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ(Παναγιώτης Σαλαμαλίκης): Ο κύριος Κανελλόπουλος έχει το λόγ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να καταλάβω κάτι.



& 0
Απαλλάσσονται από την ποινική ευθύνη τα όργανα αυτά απαλλάσσονται και

/

από την αστική ευθυνη. Αν υπάρξει πράγματι ζημία, ποιός θα υποστεί 

τη ζημία; Θα τ^/υποστεί το πρόσωπο και τις υλικές ζημίες κ.λ,π.^α; 

νο. ι χει 'οά πουθενά να απευθυνθε ί .̂ το. ΟυΠΟ^ν»^' ̂  Γνι<)

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ(Υπουργός Εθνικής Οικονομίας): Θα τις υποστεί το

ίδιο το πρόσωπο.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ: Δηλαδή απαλλάσσουμε το Δημόσιο και τη ΔΕΗ
\

και τους άλλους οργανισμούς αλλά το πρόσωπο αν ζημιωθεί δεν θα μπο-
) /

ρεί να αποζημιωθεί, Πώς είναι δυνατόν; Γιατί;

Αν λαμβάνει όφελος απ'αυτό πάντοτε στην αποζημίωση αν υπάρχει αιτιώ
'  /
/

δης συνάφεια μεταξύ του οφέλους ιλΡΛ. Τ·ν\$

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ(Παναγιώτης Σαλαμαλίκης): Γίνεται συμψηφισμός. Αλλά δεν θέ

λει συμψηφισμό και κάνει ειδική διάταξη,.,..

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κατ'αρχήν δεν το λενε συμψηφισμό. Επεκράτησε

να λέγεται ιχ1;0 I ιλ ε ’ε ι  ε <α ο ν ι δ ί α ■ΎνΛ -νη ο χωρίς να ει

Αλλά στην ουσία εκείνο που με ενδιαφέρει είναι να γνωρίζω^ ο ζημ/ιωθε

δεν θα μπορεί να στραφεί πουθενά; Είναι συνταγματικό αυτό.
)

μο\ο
Το να λέω ότι ευθύνονται για βαρεία αμέλεια ή (για δόλο κ.λ-π, αυτό μπο 

ρω να το κάνω, να απαλλάξω επιτέλους καί από την πολιτική ευθύνη ναι, 

αλλά ο .γ-,ν πν\ν _ ζημία να απαλλάσσω τους υπευθύνους πρ
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Υπ.Εθν.Οικονομίας): Κύριε Κανελλόηουλε 

όπως είπα πράγματι υπάρχει κάποιο πρόβλημα.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΣΑΠΑΡΑΣ: Ανευθυνότης δεν υπάρχει σε καμιά περίπτωση. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σαλαμαλίκης): Παρακαλώ, το εξήγησε ο

κύριος Υπουργός και θα επαναλάβει την εξήγηση και τώρα.
/I

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ: (Υπ.Εθνικής Οικονομίας): Σ'αυτό το σημείο 

υπάρχει πρόβλημα. Πρέπει να διαχωρίσουμε δύο ευθύνες. Την «ευθύνη

των υπηρεσιών να εκτελούν σωστά τα έργα. Αυτή η ευθύνη δεν

θίγεται από αυτήν την διάταξη.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ: Έναντι του δημοσίου;

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ: (Υπ.Εθν.Οικονομίας): Έναντι του δημοσίου

έναντι της ΔΕΗ Έχουν ευθύνη να εκτελούν σωστά

τα έργα και αν δεν εκτελέσουν τα έργα σωστά έχουν τις "οποιεσ

δήποτε κυρώσεις τις οποίες προβλέπουν οι νόμοι.

Τώρα έρχεται το δημόσιο, έρχεται η ΔΕΗ - επειδή οι εκτά

σεις αυτές παρουσιάζουν κάποια προβλήματα - και λέει θέλετε να 

τις αξιοποιήσετε; Αν τις αξιοποιήσετε θα τις αξιοποιήσετε με

ιδία ευθύνη σας. Αυτό λέει η διάταξη.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ: Αν το δημόσιο στραςοεί κατά των προσώπων

των οποίων η ευθύνη όπως λέτε διατηρείται αν έχουν υπαιτιότη τα
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και προκάλεσαν παρανόμους και υπαιτίως· τη ζημία το δημόσιο ουσια

στικά θα αποζημιωθεί από τα πρόσωπα αυτά. Αλλά αυτή η αποζημίωση 

την οποία θα εισπάξει δεν θα περιέλθει στους ζημιωθέντες; Είναι 

λίγο περίεργο δεν ξέρω τότε γιατί διατηρείται η ευθύνη αφού 

ουσιαστικά το δημόσιο δεν θα μπορεί να εισπράξει ά από
I

τους υπαλλήλους τη ζημία που έπραξαν αφού εκείνος δεν θα είναι 

υπόχρεος προς καταβολή αποζη,μιώσεως. Δηλαδή δεν θα έχει ζημιωθεί.
I
I

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Υπ.-Εθνικής Οικονομίας) : Κύριε Κανελλόπουλε

είναι λογικό ότι το βάρος θα είναι τέτοιο ώστε δε θα μπορέσουν. 

ποτέΚ>α εκπλρώσουν τις υποχρεώσεις απο την αστική ευθύνη. 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ: Εσείς λέτε ότι η ευθύνη των υπαλλήλων 

διατηρείται.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Υπ.Εθνικής Οικονομίας): Η ευθύνη των υπαλ

λήλων για ττ\ σωστή εκτέλεση του έργου και οι συνέπειες βεβαίως 

είναι^και αστικές .Αλλά είναι μέσα στην φορά των πραγμάτων ότι

το ύψος της πιθανής αστικής ευθύνης θα είναι τέτοιο^ώστε οι
_ V, νΛ- Η—'υπάλληλοι να|μπορούν να το καλύψουν αν υπάρξει.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σαλαμαλίκης): 0 κ .Αθανασόπουλος έχει το.λόγο,
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σαλαμαλίκης). 0 κύριος Υπουργός έχει το λόγο, 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Υπουργός Εθνικής Οικονομίας). Κύριε Πρόεδρε,

θα παρακαλούσα να μην ψηφιστεί η διάταξη, μήπως και μπορέσουμε να 

βρούμε μια άλλη έκφραση, η οποία να ρυθμίζει το θέμα έτσι, ώστε και 

να είναι δυνατή η αξιοποίηση των εκτάσεων και να είναι σαφές τί σημαίλ 

αυτός ο περιορισμός. Διότι εδώ το θέμα είναι ότι η ΔΕΗ και το δημόσιε 

φοβούνται καταχρήσεις, οι οποίες καταχρήσεις δικαιωμάτων μπορούν να

νψουν από'έ^Γ"Δηλαδή, να γίνουν κάποιες μικροζημιές και μετά 

να προκύψουν αστικές αγωγές σε τεράστιες εκτάσεις.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ. Πρέπει να το ρυθμίσουμε, γιατί είναι και αντί 

συνταγματικό.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σαλαμαλίκης). Παρακαλώ,'όχι ‘όλοι μαζί. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Υπουργός Εθνικής Οικονομίας). Να κρατήσουμε^λοιπ

τη διάταξη,. κύριε" Πρόεδρε και υπόσχομαι στην επομένη συνεδρίαση να 

την διατυπώσουμε.

Εν τω μεταξύ^ όμως, κύριε Πρόεδρε, έχω αποδεχθεί ιην τ^δοταση του 

κ . Αναστασάκου.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σαλαμαλίκης) . Θα ενταχθεί και αυτή μέσα στην τε

λική διατύπωση της διατάξεως. Αυτό δεν αλλάζει, επειδή απεδέχθητε την

πρόταση του κ. Αναστασάκου.



. 0 . .  .. .ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σαλαμαλίκης), Νομίζω ότι η πρόταση του Προεδρείου

είναι η πιό ρεαλιστική. Δηλαδή, να κάνουμε και το 20 ξεπερνώντας το 19,

το οποίο εσείς, κύριε Υπουργέ, θα αποφασίσετε αν θα μείνει ή θα μπει

η τροπολογία στη θέση του, αφού λέτε ότι συνάπτεται και να συζητήσουμε

την ενότητα από 21 και πέρα και τις τροπολογίες αυτοτελώς την Τετάρτη.

Τί λέτε, κύριε Υπουργέ;

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Υπουργός Εθνικής Οικονομίας). Συμφωνώ, κύριε
I

. ίΠρόεδρε. 'Οσον αφορά το άρθρο 19, δηλώνω ήδη από τώρα ότι θα το αποσύρω.

Θα συζητήσουμε μέχρι το άρθρο 20 και την Τετάρτη από το άρθρο 21 και

μετά Ίαι τις τροπολογίες. . 4

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ. 'Αλλη μια φορά επανέρχομαι επί του εξής: Ξεκα

θαρίστηκε ότι η τροπολογία, περιλαμβανομένου και του 19, θα συζητηθεί

Iτην Τετάρτη. Εμείς προτείνουμε απόφε να προχωρήσουμε περισσότερο, να ί

μη σταματήσουμε στο 20, αλλά στο 22. Ελάχιστα έχουμε να πούμε, μέχρι

τις 10.30' θα έχουμε τελειώσει.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σαλαμαλίκης). Εντάξει, να ακούσουμε και τις άλλες 
πλευρές. Τί λέτε, κ. Στρατήγη;
ΣΤΡΑΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΗΣ. Συμφωνώ με την πρόταση του κ. Κανελλόπουλου. Να κρα- '

τηθεί ουσιαστικά το άρθρο 19.

(2Θ)



(3°
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ(Παναγιώτης Σαλαμαλίκης). Όχι, είπε ότι θα το αποσύρει ο. 

κ. Υπουργός το 19 και θα συζητήσει αυτοτελώς την τροπολογία και θα 

δούμε, αν θα τεθεί ως άρθρο 19 ή όχι, αυτό είναι άλλο θέμα.

Το θέμα, όμως, είναι το εξής και εκεί έχουμε μια μικρί| διά

σταση! Θα τεμαχίσουμε το κεφάλαιο το τελευταίο ή θα το πάμε αυτοτελώς; 

Τί λέτε, κύριε Υπουργέ;

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ: Και το προηγούμενο το τεμαχίσαμε, κύριε Πρό

εδρε .

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σαλαμαλίκης). Εν πάση περιπτώσει αφού κάνουμε

τώρα μιασυμφωνία να την κάνουμε σωστή.
/

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Υπουργός Εθνικής Οικονομίας). Κύριε .Πρόεδρε,

εγώ δεν συμφωνώ να συζητηθούν απόψε τα άρθρα τα οποία είναι αρμόδιό—

ε£χα Γ .
τητας κυρίως των άλλων Υπουργείων γιατί / υπολογίσει ότι θα είναι

— I ------

και οι άλλοι συνάδελφοι , ο κύριος Σαραντίτης και η κυρία Παπανδρέου

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σαλαμαλίκης). Συμφωνούμε λοιπόν στη πρόταση
/ /

να συζητήσουμε μέχρι και το 20. Το 19 μένει μετέωρο.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΦΛΙΑΣ. Κύριε Πρόεδρε, να συζητήσουμε και τα άλλα άρθρα. 

Στις 10.30 ' θα έχουμε τελειώσει.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σαλαμαλίκης). Τι να κάνουμε κύριε Σουφλιά;
/

Ίηου^ο ι)
Αφού κάνουμε μια συμφωνία και υπάρχουν και συναρμόδιοιΓοι οποίοΙ
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σαλαμαλίκης) . Μα, είπε κύριε Κανελλόπουλε

ότι με τη τροπολογία ....

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ. Κύριε Πρόεδρε, να καταλάβουμε θέλουμε, δε

ζητούμε τίποτε άλλο.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σαλαμαλίκης) . Εντάξει ας το επαναλάβει ο
)

* *
κύριος Υπουργός.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ. Βλέπετε με πόσο καλή πίστη και εποικοδομη

τική διάθεση δουλεύουμε;

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σαλαμαλίκης ). Δεν υπάρχει καμία αντίρρηση.
4

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ. Ωραία. Να ακούσουμε λοιπόν τον κύριο Υπουργό
/ /

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ(Υπουργός Εθνικής Οικονομίας). Κύριε Κανελλόπου—

λε , είχα πει στην πρώτη συνεδρίαση ή στη δεύτερη ότι η τροπολογία

αντικαθιστά το άρθρο 19.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ: Θα παραλειφθεί εντελώς το 19;

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ(Υπουργός Εθνικής Οικονομίας). Θα παραλειφθεί

εντελώς το άρθρο 19.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ. Θα συνεχίσουμε^δηλαδή^τη συζήτηση τη Τετάρ

τη από το άρθρο που θα σταματήσουμε σήμερα.

Εμείς^όμως^εξακολουθούμε να επιμένουμε^ κύριε Πρόεδρε, να 

προχωρήσουμε περισσότερο, γιατί θέλουμε >, με κάποια ευχέρεια μεγαλύ
τερη ...
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ' ΣΗΜΙΤΗΣ (Υπουργός Εθνικής Οικονομίας). Κύριε Πρόεδρε,

η ανάγκη του άρθρου αυτού προέκυψε^ όταν το Υπουργείο Εθνικής Οικονονίας 

θέλησε να τυπώσει ένα μηνιαίο δελτίο,— το οποίο εκδίδει με στοιχεία για

την οικονομία και το στέλνει και στους Βουλευτές, στις Νομαρχίεςδελ-
I

τίο^το οποίο.περιέχει πολύ χρήσιμα στοιχεία^γιατί παρουσιάζει όλη την 

εξέλιξη της οικονομίας.
%

Παρατηρήθηκε τότε από τις υπηρεσίες του Υπουργείου, ότι δεν υπάρ

χει νομική βάση για την έγκριση του σχετικού κονδυλίου. Η υπηρεσία

λοιπόν, διετύπςοσε αυτό το άρθρο και το διετύπωσε κατά τέτοιο τρόπο' 
με κάποια ευρύτητα)

/ώστε' να καλύψει πιθανές ανάγκες, που θά προκύψουν στο μέλλον. Θα μπορού

σε να το είχε κάνει και πολύ απλά και να γράψει, ότι εγγράφεται κάθε 

χρόνο ειδική πίστωση μεμονωμένων και περιοδικών εντύπων. Δεν το έγραψε 

έτσι, διότι ήθελε κάπως πιο περιγραφικά να πει τί μπορεί να κάνει το 

Υπουργείο. Δεν υπάρχει πρόθεση)όπως είπε ο κ. Σαρλής, να εκδώσΟυν 

συγγράμματα του α ή του β, 1"ο Υπουργείο δεν είναι εκδοτικός οίκος και 

δεν πρέπει να κάνει αυτή τη δουλειά. Το Υπουργείο έχει την υποχρέωση 

να εκδίδει τα στοιχεία^τα οποία προέρχονται από τη δουλειά του, να εκ

δίδει πιθανόν'κάποιες μελέτες, οι οποίες έγιναν από Επιτροπές τ̂ις οποίες 

έχει συστήσει κ.λπ. Εάν η λέξη "συγγράμματα" σας δημιουργεί την εντύπω

ση ότι πρόκειται να εκδώσει. το έργο του α7 και του β̂  να την αντικαταστή



σουμε με τη λέξη "έντυπα", "εκδόσεις V  'ις εντύπων σχετικά;σχετικών με τα προβλήματα

της ελληνικής και διεθνούς οικονομίας .,.^κ.λπ. ,|<αι τότε βέβαια το 3

είναι περιττό, διότι επαναλαμβάνει το 2.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σαλαμαλίκης). 0 κύριος Κανελλόπουλος έχει το λόγο 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ. Κατ'αρχήν θα αρνιόμαστε τον εαυτό μας, εάν δεν 

συμφωνούσαμε επί της αρχής του άρθρου. Καμμιά αμφιβολία δεν υπάρχει, ότι 

υπάρχει έκδηλη ζήτηση ενημερωτικών στοιχείων σε όλους τους τομείς στην 

Ελλάδα και κατά συνέπεια καθ’ ο μέτρο το Υπουργείο προσφέρεται να εφόδιά

σει το κοινό με αυτά τα στοιχεία που θα αποτελέσουν την πρώτη ύλη οποιοσ

δήποτε επεξεργασίας, δεν μπορούμε να έχουμε καμμιά αντίρρησηΓ Συμφωνού

με και υπερθεματίζουμε.

Όμως, θέλω να κάνω ορισμένες ειδικότερες παρατηρήσεις. Πράγματι 

αυτό το οποίο αναγράφεται στην παράγραφο 2 περί συγγραμμάτων, δεν είναι 

ορθό, δεν είναι .έρ_γο του Υπουργείου η έκδοση επιστημονικών συγγραμμάτων, 

όπως γνωρίζουμε το περιεχόμενο αυτού του όρου. Συγγράμματα ή μελέτες 

εκδίδει το ΚΕΠΕ, καθ Ό  μέτρο διατάσσονται ή κρίνονται ><ρίτσιμες για 

την εξυπηρέτηση του γενικότερου σκοπού. Θα έλεγα^ λοιπόν πράγματι

ότι η φράση "εκδίδονται συγγράμματα" πρέπει να απαλειφθεί.

Αντί αυτής εγώ θα έλεγα "εκδίδονται εισηγήσεις επί ειδικών θεμάτων, 

τα οποία αφορούν την πολιτική του Υπουργείου". Και περαιτέρω το έντυπο
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[ έχω να σας πω ότιτο αντικείμενο της επιστημονικής υπηρεσίας που ιδρύε

ται μβ- το καινούργιο Κανονισμό

τις πλευρές^τις οποίες

είναι ευρύτατο· και περί λαβρίάνε ι όλες αυτές

θα θέλατε να είχε μια πραγματικά

επιστημονική υπηρεσία στη Βουλή. Δηλαδή κατάρτιση μελετών συγκέντρωση 

στοιχείων αξιολόγηση των στοιχείων αυτών και γενικά ένα επίπεδο το 

οποίο πράγματι μπορούμε ναπούμε ότι είναι αναγκαίο και αρμόζει στο Ελλη 

νικό Κοινοβούλιο.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ> Εγώ θα το ευχόμουν. Το πρότεινα εδώ και 3 χρό 

νια τώρα^με πρόταση νόμου την οποία είχα φέρει.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σαλαμαλίκης) . 0 κύριος Υπουργός έχει το λ'όγο. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Υπουργός Εθνικής Οικονομίας) Κύριε Πρόεδρε, κύριοι

συνάδελφοι, όπως είπα πριν εγώ είμαι σύμφωνος, εφ^ύοον η λέξη "συγγράμμα 

τα", προκαλεί κάποιες απορίες, να αντικατασταθεί. Να μη την αντικατα 

στήσουμε με τη λέξη "έντυπα", να την αντικαταστιήσουμε σύμφωνα με τη 

πρόταση του κυρίου Κανελλόπουλου "για δαπάνες έκδοσης εισηγήσεων και 

αναλύσεων των υπηρεσιών σχετικά με τα προβλήματα της ελληνικής οικονομίας" 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Πολύ ορθώς.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ(Υπουργός Εθνικής Οικονομίας). Όσον αφορά τα όσα

είπατε κύριε Κανελλόπουλ? , και εγώ είμαι σύμφωνος ότι χρειάζεται πλήρης

και γρήγορή ενημέρωση. Έχω ήδη δώσει εντολή στις υπηρεσίες του Υπουργείου



.............  ? 7
όποια ενημερωτικά έντυπα έχουμε εκδόσει -ελάχιστα είναι- να σταλούν 

στους βουλευτές και πιστεύω ότι έχουν σταλεί. Τα έχετε πάρει κατά 

καιρούς!.

Ως προς το ΚΕΠΕ όμως κύριε Κανελλόπουλε , οι μελέτες που εκδι 
« ο ν

δει^τα έντυπα {'είναι αρκετά δαπανηρά καιείναι πολλές φορές πολύ ειδι 

κές μελέτες, ^εν ενδιαφέρουν όλες και νομίζω ότι 'θα ήταν κάποια 

σπατάλη πόρων να στέλναμε σε όλους αυτές τις τεχνικές μελέτες.

Αυτές οι μελέτες πουλιώνται δεν /στις αποθήκες και πολλές απ'

αυτές όπως ξέρετε έχουν πουληθεί και έχουν εξαντληθεί.

(3Ν)
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ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Υπουργέ^oej είπα ότι τα 400 διανέμονται 

δωρεάν αηό κάθε έκδοση. Οι τυχεροί που τα παίρνουν αυτά φαίνεται ότι 

είναι κάποιου επιπέδου παραπάνω από του^βουλευτές για να είναι σε θέση

να τα μελετήσουν^ - . _____ ;_________________

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ(Υπουργός Εθνικής Οικονομίας): Δίνονται σε φορείς
« = τ - ................—■1 ............................  ........I'll! 11 ΙΊ ΙIÍ 11 ΙΙι ΊΊ  ll l ' m

κύριε Κανελλόπουλε και σε Υπουργεία.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ: Σε ένα προυπολογιρμό^κύριε Υπουρ^έ^που είναι 

τόσο μεγάλος 1.200 εκ. να υπάρχει μία πρόβλεψη ώστε να παίρνουν οι βου

λευτές τις εκδόσεις, επιτέλους κατ επιλογή, εκείνες που έχουν κάποιο 

χαρακτήρα που συνδέεται με το έργο τους. Τουλάχιστον αυτές να δίνονται.

____Αλλά και_ αν αυτό δεν θα ήταν δυνατός εγώ θα πρότεινα^κύριε Πρόεδρε,

και από τον προϋπολογισμό της Βουλής ακόμη στο πλαίσιο των αποδοχών των 

βουλευτών να υπάρξει μια σχετική πρόβλεψη. —

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ(Παναγιώτης Σαλαμαλίκης): Δεν υπάρχει καμμία αντίρρηση^

για οτιδήποτε τείνε ιστό να ενημερώνει όσο γίνεται καλύτερα τους κυρίους

συναδέλφους.

Ο κ. Στρατήγης έχει το λόγο,

ΣΤΡΑΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΗΣ: Κύριε Υπουργέ^αν£>τη λέξη "Υπουργείου Εθνικής Οικονο

μίας", αντί στο τέλος της παρ 2 λέγατβ "εκδόσεις του Υπουργείο Εθνικής

Οικονομίας σχετικών με τα προβλήματα της ελληνικής και της διεθνούς
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οικονομίας και των άλλων τομέων αρμοδιότητός του", νομίζω ότι αυτό 

δείχνει ότι είναι στοιχεία κουτί προέρχονται από το Υπουργείο και όχι 

αυτό που ήταν στην εισηγητική έκθεση. Χαίρομαι γιατί απόψε θυμηθήκατε 

ότι δεν πρέπεινα~ΰπάρχει αυτό, που όμως υπάρχει αυτή η. π&ρίφημη φράση 

η οποία λέει "η χρηματοδότηση συγγραμμάτων να αποτελέσει σοβαρό κίνητρο 

για έρευνα και μελέτη των προβλημάτων από μέρους των στελεχών του δημό

σιου τομέα. Συνεπώς υπόψη είχε το άρθρο τα συγγράμματα. Χαίρομαι λοι

πόν τώρα που βλέπετε ότι είναι σωστό να υπάρχουν μόνο στοιχεία, αναλύ

σεις, εκθέσεις του Υπουργείου.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ(Παναγιώτης Σαλαμαλίκης): Νομίζω ότι έτσι όπως το διετύπωσε

ο κ. Υπουργός αποδίδει καλύτερα το πνεύμα.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ(Υπουργός Εθνικής Οικονομίας): Νομίζω ότι είναι

καλύτερα έτσι όπως το διετύπωσα.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ(Παναγιώτης Σαλαμαλίκης): Ερωτάται η Βουλή^αν γίνεται δεκτό 

το άρθρο 17^όπως τς> διετύπωσε τελικώς ο κ. Υπουργός.

ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ(Παναγιώτης Σαλαμαλίκης): Συνεπώς το άρθρο 17 έγινε δεκτό

όπως διατυπώθηκε από τον κ. Υπουργό



αλλά, και από την άλλη οι οργανισμού αυτοί οι τραπεζικοί
* ■

χάνουν ορισμένα επιτόκια , ^ιότι όπως βλέπουμε στο άρθρο 18 έχουν

σταματήσει στο 65 οι τόκοι) η δε ισοτιμία του δολλαρίου είναι

του 1981. Δηλαδή υπάρχει^κατά την άποφή μου̂  μια πολύ σωστή , μια

σοφή θαέλεγα ρύθμιση^ώστε από τη μια μεριά να έχουμε τους ανθρώπους

αυτούς οι οποίοι δεν έχουν κανένα χρέος προς τις τράπεζες και από

την άλλη μεριά το χρέος, η δαπάνη, το βάρος επιμερίζεται δίκαια/

ανάμεσα στις τραπεζικές επιχειρήσεις και στο δημόσιο.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ(Παναγιώτης Σαλαμαλίκης). Εξαντλήθηκε ο κατάλογος των 

ομιλητών.

0 κ. Υπουργός έχει το λόγο.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ^Υπουργός Εθνικής Οικονομίας). Κύριε Πρόεδρε, 

κύριοι συνάδελφοι, με κάποια έκπληξη άκουσα τους συναδέλφους της

Νέας Δημοκρατίας να θέτουν ερώτημα^γιατί χαρισμός των δάνειων , 

τί γίνεται, είμαστε βέβαιοι ότι δεν μπορούν να ξοφλήσουν οι οφειλέτε

V.κ.ο.κ. Ήθελα απλά να ρωτήσω τί έκαναν αυτοί από το '49 και μετά,

ή τουλάχιστον τί έκαναν από το '74 μέχρι το '81 και γιατί δεν τα

εισέπραξαν.

Μη δημιουργούμε λοιπόν^εντυπώσεις,£ίναι φανερό ότι από το '65 

και μετά κανένας λογαριασμός (σχετικά με τα δάνεια αυτά δεν έχεινίν·»!̂ }
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οι πιστώσεαυτές έχουν παγώσει και το θέμα είναι αν θα κάνουν

μία λογιστική τακτοποίηση και εκκαθάριση ή όχι. Δεν πρόκειται να

χαριστούμε σε κάποιον ο οποίος τώρα έχει να πληρώσει^

<3βί>



1 ?6
Κυβέρνηση επειδή ζητούν οι κύριοι να αναλάβουμε εμείς την ευθύ-*

δεν μπορεί βέβαια να αναλάβει ευθύνη για το τί έκαναν οι κύριοι από το 

1955 και μετά που ήσαν στην Κυβέρνηση ή εν πάση περιπτώσει από το
χ I

1974 μέχρι το 1981.
I

•Μή δημιουργούμε σας παρακαλώ εντυπώσεις και μή δημιουργούμε/ '

προβλήματα ή ερωτήματα ζ’άϋ τα πράγματα είναι περίπου καθαρά. Διότι ε';

δεν μπορώ να διανοηθώ ποιά ήταν η εζέλιζη των δανείων ; γιατί εσείς

δεν εισπράζατε και τί έχει Ϋίνει λόγω της στάσεώς σας απέναντι στον Λ
0 > ^

ή στον Β ή στον Γ εν τω μεταζύ./

Γι'αυτό λοιπόν ζήτησα από την υπηρεσία να μου δώσει ένα κατά / '

λογο. Μου έδωσε ένα κατάλογο των 16 κυρίως οψειλετών,τον οποίο και 

θα καταθέσω. Πρόκειτ αι για Λιμενικά Ταμειοί και Ενώσεις ·Γεωργικών Συ

νεταιρισμών.

(Στο σημείο αυτό ο κ. Υπουργός καταθέτει το σχετικό πίνακα, 

ηου
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ϊ^^1^ϊ9^ύΐε^^_^εί^τ^_6ανεί^_σε_δολλάρρ^ΑΜΔ0_Ανασυγκ^τ]^εως
ττ}ν_28-7-1965

I/

ΟΝΟΜΑΤ^ίΩΝΥΡΌ Σκοπός δανείου Καθαρό οφειλόμενο
ποσό την 28-7-65 

σε $

Ι^ τ̂ιμενικό Ταμείο Ηρακλείου 
2̂ 1αναι,γιάλειος 'Ενωση Αίγιο
3. Ε.Γ.Σ. Λιβαδειάς

4. 'Ενωση Αγελ.Σ/σμών Αττικής
5. Ε.Γ.Σ. Θήρας
6. ΣΕΑΠ ΚΙΑΤΟΥ ΕΓΣ
7. Κσνσερβαποιείο Παραγ.ΕΠΕ Αμαλιάδας
8. Ε.Γ.Σ. Ρεθύμνης
9. Σ/σμός Πετρομαγουλάς Καρυάς-Ρομέϊκο 
(Ορχομενός)

ΙΟ.Ευριδίκη Α.Ε.Πειραιά 
11.Ε.Γ.Σ. Πρεβέζης 
Ι^^.Γ.Σ. Αποκορώνου
13. Ε.Γ.Σ. Βόλου
14. Ε.Γ.Σ. Βέροιας
15. Σ/σμός Αμπελ/των ΑΣΑX Χαλκίδα
16. Ε.Γ.Σ. Μεσσήνης

Κατασκευή ψυγείου 670.732
Σταφιδ/σιο 499.621
Μηχ/τα εκκ/ρίου 
και Σπορ/ργείου

430.299

Εργοστάσιο γάλακτος 357.059
Κατ.Οιν/νων και Κονσερβών 189.553
Κονσερβσποιε ίο 161.889

II 161.841
Ψυγεία Παγοποιεία 160.359
Εκκ.Βάμβακος 150.264

Αλιευτικό 150.234
Ορυζοεργοστάσιο 149.232
Ανεγ.0ινοποιείου 147.929
Εργοστ.Γάλακτος' 142.726
Εκκ.Βάμβακος 142.720
Εργοστ.01νοποιε ίας 138.783
Ορυζοεργ/σιο 108.167

ίI

Σύνολο $
Συνολικό Ποσό ηρός ρύθμιση 
Σύνολο Επιχειρήσεων 259

3.761.408
7.141.641
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Ϋ,ΑΪΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ: Είναι εν ενεργεία Ενώσεις;

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ(Υπουργός Εθνικήν Οικονομίας): Είναι εν ενεργεία 

Ενώσεις.

ΒΑΙΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ: Όμως κάνετε μνημόσυνο με ξένα κόλλυΰχχ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ(Παναγιώτης Σαλαμαλίκης): Παρακαλώ να σταματήσουν οι διακοπές

οι οποίες και δεν καταχωρούνται.

Συνεχίστε κύριε Υπουργέ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ(Υπουργός Εθνικής Οικονομίας): Να επαναλάβω αυτό

που είπε ο κ. Χιωτάκ ης. Το βρίσκω πολύ σωστό.

Εσείς^γιατί από το 1974 και μετά^από τις εν ενεργεία Ενώσεις^όπως

η Ένωση της Σαντορίνης η Παναιγ ιάλειος Ένωση . δεν εισπράξατε τα χρή-
> /

Ψ
ματα αυτά: Προφανώς, επειδή η όλη εξέλιξη Ιεχρι το 1974 ήταν τέτοια

' ’ / 1 > '

ώστε οι οφειλέτες εθεώρησαν ότ^ δεν πρόκειται να-πληρώσουν αυτές τις 

οφειλές και η Πολιτεία εθεώρησε επίσης ότι οφειλές οι οποίες έχουν 

την πηγή τους σε ενέργειες του 1948^ δεν είναι σωστό να εισπραχθούν.

Έμεινε όμως ανοικτό το θέμα της λογιστικής τακτοποίησης. Και αυτή» >

τη λογιστική τακτοποίηση κάνει το άρθρο. Και νομίζω ότι και σεις πρέπει 

να^χετε μια φροντίδα να εκκαθαρίζονται παλιές υποθέσεις και να μή μέ

νουν εκρεμότητες στα βιβλία χάριν των εκκρεμοτήτων.
;


