(πλέρεηα νκηιίαο θ. Βαζίιεηνπ Κνξθίδε, Πξόεδξνπ ηεο Διιεληθήο πλνκνζπνλδίαο
Δκπνξίνπ θαη Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο (ΔΔΔ))

Βεβαίσο, πξέπεη λα εθδίδνληαη απνδείμεηο, βεβαίσο πξέπεη λα θόβνληαη απνδείμεηο,
δώζηε όκσο αμία ζηελ απόδεημε γηα όινπο θαη όρη κε ηελ αμία όιεο ηεο απόδεημεο, αιιά κε ην
πνζνζηό ηνπ ΦΠΑ. Απηό είλαη ην πεδίν ζπλαιιαγήο, λα εθπίπηεη από ηε θνξνινγηθή δήισζε
κόλν ην πνζνζηό ηνπ ΦΠΑ. Αλ πξόθεηηαη γηα ηελ εζηίαζε 13%, αλ πξόθεηηαη γηα άιια αγαζά
23%. Με απηόλ ηνλ ηξόπν ζα θαηαπνιεκήζνπκε ηε θνξνδηαθπγή.
Δπραξηζηώ πνιύ.
ΔΤΑΓΓΔΛΗΑ

(ΛΗΣΑ)

ΑΜΜΑΝΑΣΗΓΟΤ

(Πξνεδξεύνπζα

ησλ

Δπηηξνπώλ):

Αληηιακβαλόκαζηε όηη είλαη πάξα πνιύ ζνβαξά ηα ζέκαηα ησλ εκπόξσλ,

ησλ

επαγγεικαηηώλ, ησλ απηναπαζρνινπκέλσλ, γεληθόηεξα ηεο αγνξάο, απιά, έρνπκε ηελ πξάμε
λνκνζεηηθνύ πεξηερνκέλνπ. Οη Δπηηξνπέο καο είραλ θαιέζεη θαη ηε πλνκνζπνλδία
Δξγαδνκέλσλ ζηηο δεκόζηεο νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο, ηελ ΠΟΔ-ΓΟΤ, ε νπνία δελ κπόξεζε λα
παξαζηεί θαη έρεη ζηείιεη ππόκλεκα.
ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΚΑΜΜΔΝΟ (Δηδηθόο Αγνξεηήο ησλ ΑΝΔΛ): πγγλώκε, θπξία
Πξόεδξε, ηα ππνκλήκαηα ζα αλαγλσζηνύλ;
ΔΤΑΓΓΔΛΗΑ

(ΛΗΣΑ)

ΑΜΜΑΝΑΣΗΓΟΤ

(Πξνεδξεύνπζα

ησλ

Δπηηξνπώλ):

Σα

ππνκλήκαηα είλαη εδώ κπνξείηε λα ηα δείηε. Θα θαηαηεζνύλ ζηα πξαθηηθά.
ΓΔΩΡΓΗΟ ΑΜΟΗΡΑ: Δπεηδή κηινύλ νη ζπλάδειθνη γηα ππνκλήκαηα, δηαβάζακε ην
ππόκλεκα ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηώο, απηό κόλν ππόκλεκα δελ είλαη, είλαη έλαο «κπαθαιηάξνο»
θαη κηζόο.
Πξαθηηθά ηη ζα θάλνπκε; Πσο κπνξνύκε λα θέξνπκε εδώ ηε δηνίθεζε λα καο
απαληήζεη;
ΔΤΑΓΓΔΛΗΑ (ΛΗΣΑ) ΑΜΜΑΝΑΣΗΓΟΤ (Πξνεδξεύνπζα ησλ Δπηηξνπώλ): Γηα λα
μεθαζαξίζνπκε θάηη. Βάζεη ηνπ θαλνληζκνύ εκείο θαινύκε θνξείο. Καηά ηελ άπνςε ησλ
Δπηηξνπώλ καο πξέπεη λα έξζνπλ εδώ, από ηε ζηηγκή πνπ αθνξνύλ ζέκαηα, ηα νπνία
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Σν ιόγν έρεη ν θ. Κακκέλνο.
ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΚΑΜΜΔΝΟ (Δηδηθόο Αγνξεηήο ησλ ΑΝΔΛ):. αο επραξηζηώ πνιύ,
θύξηε Πξόεδξε.
Θα ήζεια θαη εγώ κε ηε ζεηξά κνπ λα ραηξεηίζσ θαη λα θαισζνξίζσ όινπο ηνπο
Φνξείο, ζην ειιεληθό Κνηλνβνύιην θαη ζα ήζεια θαη εγώ κε ηε ζεηξά κνπ λα θάλσ εξσηήζεηο
πξνο ηα ηξία θνκκάηηα ησλ Φνξέσλ πνπ καο επηζθέθηεθαλ ζήκεξα, όπνπ ην πξώην είλαη ε
δηνίθεζε.
Ωο πξνο ηε δηνίθεζε, ε πξώηε εξώηεζε ζα ήηαλ, θαη γηα εκέλα ζα είλαη: Δπεηδή
δηάβαζα πάξα πνιύ πξνζεθηηθά ην ελεκεξσηηθό ζεκείσκα - όπσο θαη όια ηα ελεκεξσηηθά
ζεκεηώκαηα - θαη επεηδή επηθαιείζηε πάξα πνιιά πξνβιήκαηα βηνκεραληθνύ, ιεηηνπξγηθνύ,
εκπνξηθνύ

θόζηνπο,

αιιά

θαη

πξνβιήκαηα

αληαγσληζηηθόηεηαο,

ρξεκαηννηθνλνκηθά

πξνβιήκαηα, δηαξζξσηηθά πξνβιήκαηα, δεκηνγόλεο ρξήζεηο ηνπ παξειζόληνο πνπ
παξαιάβαηε θαη ζε θάπνην ζεκείν, αλαθέξεηαη, «όηη ζα θαηαξηίζεηε ή έρεηε θαηαξηίζεη κε ηε
βνήζεηα θάπνηνπ παξάγνληα θάπνηαο εηαηξείαο εμσηεξηθνύ ζπλεξγάηε ζαο θάπνην
επηρεηξεκαηηθό πιάλν». Δπάλσ ζε απηό ζα ήζεια λα μέξσ, αιιά θαη λα ην πξνζθνκίζεηε ζηελ
Βνπιή, ην επηρεηξεκαηηθό πιάλν, δηόηη ηα ρξήκαηα ηνπ εθθαζαξηζηνύ όπσο θαη ηα ρξήκαηα
ησλ ηξαπεδώλ, είλαη ρξήκαηα ηνπ ειιεληθνύ ιανύ θαη ζα πξέπεη όινη λα έρνπκε γλώζε, γηα ην
ηη ζθέθηεζηε λα θάλεηε.
Ζ δεύηεξε εξώηεζε σο πξνο ηε δηνίθεζε, είλαη: Δπίζεο, θαηά πόζνλ ε ίδηα ε δηνίθεζε
δελ έρεη ηελ δπλαηόηεηα λα θαηαξηίζεη έλα δηθό ηεο επηρεηξεκαηηθό πιάλν θαη γηαηί ρξεηάδεηαη
λα δώζνπκε ππέξ-εξγνιαβία εθηόο εηαηξείαο; Πόζν ζα καο θνζηίζεη θαη αλ κπήθακε ζε
δηαγσληζκό γηα απηή ηε δηαδηθαζία; Δγώ, είκαη ζαθήο ζε απηό πνπ ιέσ.
Δπεηδή, ζα ήζεια όινη νη ζπλάδειθνη λα δηαβάζνπλ ην ππόκλεκα, ζηε ζειίδα 10 θαη
11 έρεη πιήξε αλάιπζε ην πνύ πεγαίλνπλ ηα ρξήκαηα. Θα κείλσ, όκσο, ζηα κεηξεηά 9.185
πνπ είλαη ζηελ ζειίδα 11, όπνπ ην ππόινηπν απηό πξνηείλεηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ
αγνξά δάραξεο. Θα ήζεια λα καο πείηε κε θάζε ιεπηνκέξεηα, ηνπο όξνπο αγνξάο ηεο
δάραξεο: Με κεηξεηά ζα ηελ αγνξάδαηε; Γειαδή, ζαο δώζνπκε 9 εθαη. κεηξεηά θαη ζα πάηε
κε κεηξεηά λα αγνξάζεηε; Καη ηη αληαγσληζηηθό πιενλέθηεκα ζα έρνπκε, εάλ θάλνπκε ρξήζε
ησλ κεηξεηώλ πνπ ζαο έδσζε ν εθθαζαξηζηήο;
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Δπίζεο, ζα ήζεια λα θάλσ αθόκε κηα εξώηεζε σο πξνο ηε Γηνίθεζε. Βιέπνληαο ηελ
ιίζηα ησλ πηζησηώλ θαη πνηνη ζα εηζπξάμνπλ ηα 20.815 από ηα 30 εθαη., ζα ήζεια λα
γλσξίδσ κε πνηα δηαδηθαζία έγηλε ε ιίζηα θαη νη πξνηεξαηόηεηα θαη νη πνζνζηώζεηο ζηνλ
θαζέλα;
Θα ήζεια πάιη λα απεπζύλσ αθόκε κηα εξώηεζε πξνο ηνλ εθθαζαξηζηή. Θα ήζεια
λα ξσηήζσ, - κε θάιπςε ν θ. Υαηδεδάθεο θαη πνιινί πξνεγνύκελνη ζπλάδειθνη πνπ έζεζαλ
ηηο εξσηήζεηο ηνπο: Αιιά, δελ είλαη μεθάζαξν γηα κέλα, - από πνύ πξνέθπςαλ ηα 30 εθαη.;
Γειαδή, πνηα είλαη ε πεγή ησλ 30 εθαηνκκπξίσλ;
Γεύηεξνλ, ζα ήζεια λα ην γλσξίδσ αιιά λα ην γλσξίδνπλ θαη νη Έιιελεο
θνξνινγνύκελνη, όρη ζαλ βνπιεπηέο κόλνλ: Πνηα είλαη όια ηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνύ, ηα
νπνία είλαη πξνο εθθαζάξηζε; Γειαδή, αλαθέξνκαη ζην ζύλνιν ηεο πεξηνπζίαο πνπ ζα
κπνξέζεη λα εθθαζαξηζηεί;
Σξίηνλ, εάλ είραηε θάπνηα εκπινθή, κε ην επηρεηξεκαηηθό πιάλν ή κε ηελ δηάζεζε ησλ
ρξεκάησλ; Δξσηεζήθαηε; Αζθήζεηε θάπνην βέην; Ήζαζηαλ ζύκθσλνη ή δηαθσλήζαηε κε ηε
δηάζεζε ησλ ρξεκάησλ, όπσο απηή έρεη θαηαγξαθεί;
ε απηό ην ζεκείν ζα ήζεια λα θάλσ εξώηεζε πξνο ηνπο εξγαδόκελνπο. Δπεηδή ηα
δάλεηα, όπσο δηάβαζε θαη ν ζπλάδειθόο από ην «Πνηάκη» από ηελ ηξάπεδα Πεηξαηώο
αλέξρνληαη ζε 161 εθαηνκκύξηα από ην νπνία είλαη ιεμηπξόζεζκα καδί κε ηνπο ηόθνπο 145 ηα 135 εθαη. είλαη ιεμηπξόζεζκα θαη ηα 10 εθαη. είλαη νη ηόθνη - θαη επεηδή ε Πεηξαηώο, όπσο
ιέεη, «έρεη ξίμεη ην επηηόθηό ηεο θαηά 4%, δειαδή από 8,5% ηνπ πήγε ζην 4,5%», ζα ήζεια λα
γλσξίδσ θαη ζα πξέπεη θαη εζείο λα καο πείηε: Πνηα είλαη ε δηθηά ζαο εηζθνξά θαη ε
ζπλεηζθνξά ζηελ εμπγίαλζε ηεο εηαηξίαο;
Γηόηη, κηα εηαηξεία γηα λα εμπγηαλζεί δελ ρξεηάδεηαη λα δέρεηαη κόλν ρξήκαηα, αιιά ζα
πξέπεη λα αλαιακβάλνπλ επζύλε όια ηα κέξε ηεο εηαηξίαο πνπ ιακβάλεη ρξήκαηα, ε νπνία
είρε θαθέο ρξήζεηο αιιά όινη είραλ κηα επζύλε θαη λα αλαιάβεηε θαη εζείο ηηο επζύλεο ζαο,
όπσο ηηο αλαιακβάλνπλ όινη νη Έιιελεο πνιίηεο. Γηόηη, απηή ηε ζηηγκή ρξσζηάκε 310 δηο
επξώ θαη έρνπκε όινη κία επζύλε, ν έλαο είηε κεγαιύηεξε θαη ν άιινο είηε κηθξόηεξε θαη δελ
ζαο ιέσ, όηη όινη καδί ηα θάγακε θαη νύηε θη εζείο όινη καδί ηα θάγαηε ζηελ Διιεληθή
Βηνκεραλία Εάραξεο. Αιιά, από δσ θαη πέξα, ζα πξέπεη λα έρνπκε κηα μεθάζαξε ζρέζε θαη
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λα κελ μαλά-ραζνύλ ρξήκαηα ηνπ Έιιελα θνξνινγνύκελνπ, δηόηη ζα πξέπεη λα ζαο ζπκίζσ
όηη ηα 30 εθαη. είλαη θαη δηθά ζαο ρξήκαηα θαη δελ είλαη δηθά κνπ;
Γελ είλαη νύηε από ην «Πνηάκη», νύηε ηεο Ν.Γ., νύηε ηνπ Τ.ΡΗΕ.Α., αιιά είλαη
ρξήκαηα όισλ ησλ Διιήλσλ θνξνινγνπκέλσλ θαη δηθά ζαο, ε ρξήζε ησλ 30 ή νπνηνδήπνηε
άιισλ ρξεκάησλ πνπ έξζνπλ ζην ηακείν ζαο, ζα πξέπεη λα είλαη ζπλεηή, μεθάζαξε.
ε όηη αθνξά ην επηρεηξεκαηηθό πιάλν, ζα πξέπεη λα ειέγρεηαη θαη λα θηηαρηεί από
εζάο πνπ γλσξίδεηε ηε δνπιεηά θαη λα αλαιακβάλεηαη επηπιένλ θαη θάπνηεο επζύλεο, δηόηη ηηο
επζύλεο δελ κπνξεί πάληνηε λα ηηο αλαιακβάλεη ην δεκόζην θαη «ν κεγάινο θνύβαο λα
δαλείδεη».
αο επραξηζηώ πνιύ, θύξηε Πξόεδξε.
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ΛΗΣΑ ΑΜΜΑΝΑΣΗΓΟΤ (Πξνεδξεύνπζα ησλ Δπηηξνπώλ): Σνλ ιόγν έρεη ν θ.
Κακκέλνο.
ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΚΑΜΜΔΝΟ (Δηδηθόο Αγνξεηήο ησλ Αλεμαξηήησλ Διιήλσλ): Κπξία
Πξόεδξε, αγαπεηνί ζπλάδειθνη, νη Αλεμάξηεηνη Έιιελεο είλαη ζαθέο όηη ππεξςεθίδνπκε, ζην
ζύλνιό ηεο, ηελ ΠΝΠ, γηα ηνπο ιόγνπο πνπ έρσ αλαιύζεη, πιεηζηάθηο, ζε όιεο ηηο
ζπλεδξηάζεηο. Γελ έρνπκε λα πνύκε πάξα πνιιά.
Πξέπεη λα ζηεξηρζεί ν πξσηνγελήο ηνκέαο, κε πγηή θαη ζπλεηό ηξόπν. Θα πξέπεη,
όκσο, όια ηα κέξε, όπσο είπα θαη ζηηο εηζεγήζεηο κνπ, λα αιιάδνπλ θαπέια. Σόζν νη
ππάιιεινη θαη νη δηεπζύλνληεο ηεο Διιεληθήο Βηνκεραλίαο Εάραξεο θαη θάζε άιιεο
βηνκεραλίαο, ε νπνία ζα δηαζσζεί από ην ειιεληθό δεκόζην κε ηελ παξέκβαζε ησλ
ειιεληθώλ ηξαπεδώλ, λα είλαη ζπλεηνί ζηε δηαρείξηζε, ππόινγνη θαη λα απνδέρνληαη ηνλ
έιεγρν ζε όια ηα επίπεδα, λα παξνπζηάδνπλ ηα πιάλα ηνπο θαη λα ειέγρνληαη γηα απηά θαη λα
ηηκσξνύληαη γηα απηά, όπσο όινη εκείο ζηνλ ηδησηηθό ηνκέα, πνπ απνιπόκαζηαλ θαη
ειεγρόκαζηαλ από ρίιηνπο αλζξώπνπο θαζεκεξηλά.
Πνιηηηθά, έρσ θάπνηεο απνξίεο. Θα κε ζπγρσξήζνπλ νη πνιύ θαινί ζπλάδειθνη θαη
ηνπ «Πνηακηνύ», επεηδή ε εηζήγεζή ηνπο ήηαλ ηόζν ζεηηθή, δελ θαηαιαβαίλσ, δελ είλαη ζέκα
δηαιόγνπ, είλαη δηθή κνπ θηινζνθηθή εξώηεζε ζηνλ εαπηό κνπ, πώο, ελώ ζέινπκε λα
ζώζνπκε ηνλ πξσηνγελή ηνκέα, πνπ πνλάεη ν λνκόο «ζνπ», θηιηθά ην ιέσ, ζηηο έξξεο, λα
θαηαςεθίδεηο έλα άξζξν πνπ θάλεη έλα βήκα λα ζώζεη απηή ηελ θαηάζηαζε, ηνλ πξσηνγελή
ηνκέα.
Έρνπκε ηελ θάζε επρέξεηα, λνκίδσ όηη απηή ε Κπβέξλεζε είλαη ππεξβνιηθά
δεκνθξαηηθή, λα καδεπηνύκε όινη καδί θαη λα ειέγμνπκε απηνύο πνπ δηνηθνύλ, αλ ζα θέξνπλ
ην επηρεηξεκαηηθό πιάλν, αλ ζα ην πινπνηήζνπλ, πώο ζα ην πινπνηήζνπλ. Δγώ, πξνζσπηθά,
έρσ βνεζήζεη αξθεηά, αλάινγα κε ηηο δπλάκεηο θαη ηηο γλώζεηο κνπ, ην Τπνπξγείν
Οηθνλνκηθώλ. Να βνεζήζνπκε θαη ζηε δηαπξαγκάηεπζε γηα ην ρξένο, ηελ αλαδηάξζξσζε ηνπ
ηξαπεδηθνύ ρξένπο πξνο ηελ Πεηξαηώο, ζε νπνηνλδήπνηε πηζησηή. Να θάλνπκε κηα ζπιινγηθή
πξνζπάζεηα.
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Πνιηηηθά, λνκίδσ, ιέκε «όρη» θη απηό δίλεη έλα θαθό κήλπκα θαη ζηνπο αγξόηεο, νη
νπνίνη, απηή ηε ζηηγκή, θάπνπ πξέπεη λα ζηεξηρζνύλ. Θα ζηεξηρζνύλ ζε έλα θαηλνύξην
Κνηλνβνύιην, ζε θαηλνύξηνπο αλζξώπνπο, νη νπνίνη κπήθακε ζηελ πνιηηηθή, γηα λα
βνεζήζνπκε όινλ ηνλ ιαό θαη όρη ην θόκκα καο. Γελ ην ιέσ πξνζσπηθά, δελ ζέισ λα
παξεμεγεζώ, όκσο, δήιεςα ηελ πξώηε εηζήγεζή ζνπ, γηαηί ήηαλ εμαηξεηηθή. Δίπακε όηη ε
δάραξε είλαη έλα παγθόζκηα ζηξαηεγηθό πξντόλ θαη δελ πξέπεη λα ραζεί. Δίηε ην
θαηαιαβαίλνπκε είηε όρη, πξέπεη λα ην ρσλέςνπκε.
Από εθεί θαη πέξα, πξέπεη λα δηαπξαγκαηεπηνύκε κε όινπο. Δγώ είδα ζηηο ζειίδεο 10
θαη 11, έρνληαο θσηνγξαθηθή κλήκε, πνύ πάλε ηα ιεθηά. Οη πξνηεξαηόηεηεο, ινγηθά, έρνπλ
ειεγρζεί γηαηί πεγαίλνπλ εθεί ηα ρξήκαηα. Ρώηεζα αλ ηα 9 185, ηα κεηξεηά, ζα αγνξάδνπκε
θαη κε πνηνπο όξνπο. Δίλαη θαινί όξνη, αγνξάδνπκε ζε θαιέο ηηκέο, πώο δηαπξαγκαηεπόκαζηε;
Γειαδή, θνηηάσ ηελ επηρείξεζε, απηή θαζαπηή, λα ιεηηνπξγήζεη, πιένλ, κε πγηείο θαη
μεθάζαξνπο ηξόπνπο.
Σν ειιεληθό δεκόζην, πηζηεύσ, κε απηή ηελ Κπβέξλεζε, από εδώ θαη πέξα, κε ηε
ζπκβνιή όισλ ησλ θνξέσλ θαη όισλ ησλ θνκκάησλ, ζα πξέπεη ηηο ιάζνο ζπληαγέο θαη ηα
ιάζνο πιηθά ηνπ δεκνζίνπ, πνπ όινη γλσξίδνπκε ζηελ Διιάδα ηα ηειεπηαία 50 – 60 ρξόληα,
κεηά ηνλ πόιεκν, δελ ζα πξέπεη λα αλακέλνπκε, κε ηα ίδηα πιηθά, δηαθνξεηηθά απνηειέζκαηα,
ρξεζηκνπνηώληαο ηελ ίδηα ζπληαγή. Αλ ζπλερίζνπκε λα είκαζηε κε ην ίδην θαπέιν,
παηεξνύιεδεο, είηε ηνπ θξάηνπο, είηε ησλ εξγαδνκέλσλ, είηε ησλ ηξαπεδώλ, αιιά ν θαζέλαο
θξαηώληαο ην θαπέιν ηνπ θαη θνηηώληαο κόλν ην ηη ιέεη ην θαπέιν ηνπ, δελ ζα πάκε πνπζελά.
Θα πξέπεη θαη νη ηξάπεδεο, επεηδή έρνπλ αλαθεθαιαηνπνηεζεί κε ην αίκα καο, λα ζθύςνπλ
ζην πξόβιεκα θαη λα βνεζήζνπλ, λα αλαδηαξζξώζνπλ θαη λα πάξνπλ επηζθάιεηεο θαη λα
θάλνπλ απηό πνπ πξέπεη. Οη εξγαδόκελνη, από ηελ πιεπξά ηνπο, πξέπεη λα βάινπλ ηελ
νκαδηθή πξνζπάζεηά ηνπο, ζπιινγηθή θαη ζπλδηθαιηζηηθή. Καη νη δηεπζύλνληεο ηελ εηαηξεία θαη
εκείο, ζαλ Κπβέξλεζε, θαη όια ηα θόκκαηα λα βνεζήζνπκε ηελ πξσηνγελή παξαγσγή. Αλ
ραζεί ε πξσηνγελήο παξαγσγή, δελ ζα κείλεη ηίπνηα ζηελ Διιάδα, θακία αμία λα βάινπκε
ζην ηξαπέδη. Σελ «αμία» ηελ νλνκαηίδσ ρξεκαηννηθνλνκηθά.
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